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إجــراءات إدارة التقاص والتســوية الخاصــة بالحافظ األمين:
الضمان البنكي:
باإلشــارة إلى الربط اإللكتروني بين ســوق دبي المالي وســوق أبوظبي لألوراق المالية ،قررت هيئة األوراق المالية والســلع الســماح لألوصياء الراغبين بتداول
األوراق الماليــة المدرجــة فــي كال الســوقين بتجزئــة الضمــان البنكي بين الســوقين على أن ال يقل قيمة الضمــان البنكي الواحد أو مجمــوع الضمانين عن
عشــرين مليــون درهــم فــي أي حــال من األحوال .علمًا بأنــه ال يجب أن تقل قيمة الضمان البنكي في كال الســوقين عــن مليوني درهم.
مبلــغ الضمــان البنكــي الــذي حدده ســوق دبي المالي لألوصياء هــو الحد األقصى لحجم التداول مــن قبل عمالء الحافظ األميــن ،وصافي المبلغ
المدفــوع من قبــل الحافظ األمين ينبغــي أال يتجاوز هذا الحد.
رفع حد التداول:
ال يجــوز لعمــاء الحافــظ األميــن بالتــداول في حالــة تجاوز الحافظ األمين لحد الضمان البنكي المســموح له في جلســة التداول الواحــدة .وعليه ،فانه لن
يتم الســماح لهم بالشــراء إال في إحدى الحاالت التالية:
•زيادة الحــد األقصى للتداول.
•تنفيــذ صفقــات بيع والتي من شــأنها تخفيض صافي مســتحق الدفع.
وإذا رغــب الحافــظ األميــن في زيادة حد التداول المســموح له به يجب أن يقدم إحــدى الضمانات التالية:
تقديــم ضمان بنكي جديد للســوق متضمنــً قيمة الزيادة.
أو
إرســال البنــك المصــدر للضمــان البنكي كتاب رســمي للســوق يفيد تحمله مســؤولية زيادة حد الضمــان البنكي ،على أن يتعهد بدفع المســتحقات
المترتبــة علــى هذه الزيادة في حالة تخلــف الحافظ األمين.
أو
يقــوم الحافــظ األمين بإيداع المبلغ ســواء نقدًا أو شــيك في حســاب اإليداعات الخــاص بزيادة حد التداول رقمIBAN(0592063720904 :
 )AE810260000592063720904لــدى بنــك االمــارات دبي الوطني أو حســاب رقم  )IBAN AE140440000001422417503( 01422417503لدى
بنك ســتاندرد شــارترد  ،كما يجب عليه أن يرســل نســخة من إيصال اإليداع مرفقًا معه رســالة من الحافظ األمين طالبًا فيها رفع حد التداول على
فاكــس اإلدارة للتأكــد من اســتالم الموظف للفاكس أو إرســاله عن طريــق البريد االلكترونيClearing&Settlement@dfm.ae:
رســالة التعهد :
في حالة رغبة الوســيط بالتداول لصالح عمالء الحافظ األمين  ،يجب عليه التوقيع على رســالة التعهد التي تشــير إلى أن الوســيط ســيكون مســئوال
تمامــا عــن تســوية المبالــغ غيــر المدفوعة من قبل الحافظ األمين لســوق دبي المالي في يوم اســتحقاق التســوية كما هو محدد فــي قواعد وأنظمة
ســوق دبــي المالــي .حيــث يجب عليه تســليم نســخة أصلية من هذا التعهد إلدارة التقاص والتســوية ونســخة إلى الحافظ األمين قبــل تنفيذ أي صفقة
لعميــل الحافظ األمين.
التســوية المالية  :
ســوق دبي المالي ســوف ينظر إلى الحافظ األمين بوصفه عضوا كوســيط في عملية التســوية المالية إذ أن إدارة التقاص والتســوية ســتقوم بتســوية
ـرة بد ً
الصفقــات المتعلقــة بعمــاء الحافــظ األميــن ماليًا مع الحافظ األمين مباشـ ً
ال من الوســيط الذي قام بتنفيــذ الصفقة وفقا للقواعــد المطبقة
في ســوق دبي المالي .ولذلك ،فإن الحافظ األمين ســيفتح حســاب تســوية مع أحد بنوك التســوية في ســوق دبي المالي (بنك االمارات دبي الوطني أو
ستاندر شارترد بنك) لغرض تسوية التداوالت في سوق دبي المالي كما أن الوسيط سيستلم العموالت المتعلقة بالتداول مباشرة من الحافظ األمين.
في يوم التســوية أي بعد يومين من تاريخ التداول ( ،)T+2يتم تحويل األوراق المالية من قبل ســوق دبي المالي من حســاب المســتثمر (البائع) لحســاب
المســتثمر (المشــتري) في الســاعة  10:15صباحا ,وتقوم بنوك التســوية وبحد أقصى الســاعة 10:00صباحًا من االنتهاء من ســحب أو إيداع المبلغ المســتحق
الدفــع أو التحصيــل مــن وإلــى حســاب الحافظ األمين باإلضافة إلى عمولة ســوق دبي المالي .ينبغــي على الحافظ األمين التأكد مــن وجود المبلغ
الكافي في حســابه لدى بنك التســوية بحد أقصى الســاعة  10:00صباحا من يوم التســوية ( .)T+2في حالة عدم توفر المبلغ المســتحق الدفع في
حســاب الحافظ األمين ،ســوف يتم اتخاذ اإلجراءات التالية:
1.1إذا لــم يقــم الحافــظ األمين بســداد المبلغ الكلي المســتحق الدفع لدى بنك التســوية حتى الســاعة  10:00صباحًا ،فإنه ســيتم مخالفة الحافظ
األميــن واحتســاب الغرامــة الماليــة كما هو موضح في جدول الغرامات الخاص بالوســطاء المذكور في اإليداع والتقاص والتســوية /الرســوم/
ً
الغرامــات (الغرامــات المالية) ،وإلدارة الســوق الحــق بفرض أية غرامات أخرى تراها مناســبة
حماية لمصلحة الســوق وعمالئها.
2.2فــي حالــة إخفــاق الحافظ األمين عن الســداد حتى ( )T+3ســيتم مضاعفة قيمــة الغرامة المالية المســتحقة عليه عن كل يــوم تأخير حتى يتم
ســداد كامل القيمة المســتحقة الدفع.
3.3إيقاف الحافظ األمين عن التداول (وقف عن الشــراء والســماح بالبيع فقط) في حالة عدم الســداد.
نظــام التســوية مقايل الدفع (:)DVP
.1

يُطبق نظام التســوية على أســاس التســليم مقابل الدفع ( )DVPبشــأن تســوية التداوالت الخاصة بعمالء الحافظ األمين ،حيث يجوز للحافظ
األميــن رفــض تســوية أي صفقة بيع أو شــراء تمت في الســوق على األوراق الماليــة الخاصة بأحد عمالئــه والمحفوظة لديه .للمزيد مــن المعلومات،
يرجــى الرجــوع الــى صفحة (إجراءات نظام التســليم مقابل الدفع ( )DVPألمناء الحفظ األمين والوســطاء).

تقاريــر التداول اليومية:
بناء على طلب رســمي من
•تقــوم ادارة التقــاص والتســوية بإرســال جميع التقاريــر اليومية لألوصياء الخاصة بتــداوالت عمالء الحافظ األمين ً
الحافــظ األميــن إلــى قطاع التقاص والتســوية واإليداع يُشــير فيه إلى نوع التفاصيل المطلوبة .وترســل هــذه التقارير عن طريق  SFTPإلى
أمناء الحفظ.
• أي تقريــر إضافــي يطلبــه الحافــظ األمين ســوف يخضع لرســوم إضافية على النحو الــذي يحدده قطاع التقاص والتســوية واإليداع من وقت آلخر.
المســتندات التــي يجــب على الحافظ األمين تســليمها إلدارة التقاص والتســوية قبل بدء التداول:
 .1الضمــان البنكــي األصلي متطابقًا مــع نموذج الضمان البنكي لســوق دبي المالي.
 .2رســالة رســمية من الحافظ األمين موجهة إلى إدارة التقاص والتســوية مبين فيه رقم حســاب التســوية (بالدرهم والدوالر) لدى أحد بنوك التســوية
(اإلمارات دبي الوطني وبنك ســتاندر شــارتد).
 .3نســخة من رســالة تعهد حســاب التســوية الصادرة من الحافظ األمين والموجهة لبنك التســوية.
 .4رســالة رســمية مــن الحافظ األميــن موجهة إلى إدارة التقاص والتســوية طالبًا فيها تقاريــر التداول اليومية.

إﺧﻼء ﻣﺳؤوﻟﯾّﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ « اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت » ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻌﻠﯾق ﻓﻘط .ورﻏم ﺗوﺧﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻗد ﺗﺣدث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف ﻓﻲ أي وﻗت وﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .ﻻ ﺗﺷﻛل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺻﯾﺣﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾم أي ﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ،وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋدم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو .ﻻ ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺳداك دﺑﻲ اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻧﺎﺳداك دﺑﻲ و /أو اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭم ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﮭم أو ﻣوظﻔﯾﮭم ﯾﻌطون أي ﺿﻣﺎن أو زﻋم ﺑدﻗﺗﮭﺎ وﺗوﻗﯾﺗﮭﺎ ،وﻣوﺛوﻗﯾﺗﮭﺎ أو اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵن أو ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻟن ﯾﺗﺣﻣل أي ﻣن ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻧﺎﺳداك دﺑﻲ أي ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن أي ﺧﺳﺎرة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑل أي
ﺷﺧص ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ .ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر أي ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺄﻧﮫ دﻋوة
ﻟﻌﻣل أي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎﻟﻲ .ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﻗﻌﺎت اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺻﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘد،
وﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺻﻛوك .ﻻ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷھداف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻷي ﻣﺳﺗﺛﻣر
ﻓرد ،اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار ،اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﺗﻘدﯾراﺗﮭم وﻋﻧﺎﯾﺗﮭم اﻟواﺟﺑﺔ واﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن .اﻟﺗداول ﻓﻲ ﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻷدوات ﻟﯾس ﻣﺿﻣوﻧﺎ ً و
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﯾﻣﺗﻠك ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺎﺳداك دﺑﻲ
ﺣق اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺔ وﯾﺟب أن ﻻ ﺗوزع أو ﺗﺑث إﻟﻰ أي
.ﺷﺧص آﺧر أو ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻣن ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺎﺳداك دﺑﻲ

اﺗﺻل ﺑﻧﺎ :
ﻗﺳم ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء
ھﺎﺗف5555 305 4 971+ :
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲcustomerservice@dfm.ae :
@DFMalerts
@dubaifinancialmarket
Dubai Financial Market

