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إجــراءات التســوية المالية ليوم التداول (:)T+0
( )1يوم التداول(:)T+0
وهــو اليــوم الذي تتم فيه صفقات البيع والشــراء أثناء جلســة التداول.
( )2يوم التســوية -اليوم الثالث (:)T+2
 = T+2يومــي عمــل من تاريخ التداول.
مثال :تداول األحد– التســوية الثالثاء.
هو اليوم الذي يقوم فيه قطاع التقاص والتســوية واإليداع باســتالم جميع المســتحقات من الوســطاء ودفع جميع المســتحقات الخاصة بهم.
تســوية مســتحقات الدفع والتحصيل من وإلى الوســطاء عن طريق بنك التســوية:
•يقوم الوســيط بإيداع شــيك أو مبلغ نقدي في بنك التســوية لصالح الســوق ،أو بإصدار أمر إلى مصرفه بتحويل األموال (المســتحقة الدفع) من
حســاب الوســيط إلى حساب التســوية الخاص به في بنك التسوية.
•يقوم بنك التســوية وبحد أقصى الســاعة العاشــرة صباحًا باالنتهاء من ســحب وإيداع المبالغ المســتحقة الدفع والتحصيل لصالح الســوق
والوســطاء معًا في حســابات التســوية المعتمدة لدى بنك التســوية ،وذلك حســب تقرير التســوية المرسل من السوق.
•يقوم بنك التســوية بإرســال تقرير تأكيد التســوية المالية إلى قطاع التقاص والتســوية واإليداع وبحد أقصى الســاعة  10:00صباحًا وذلك ليؤكد
التســوية الماليــة المســتحقة الدفــع والتحصيــل من وإلى جميع الوســطاء كما ورد في تقرير بنك التســوية .باإلضافة إلــى عمولة التداول
المســتحقة من الوســطاء لصالح السوق.
إخفاق الوســيط عن الســداد في يوم التسوية:
•إذا لــم يقــم الوســيط بدفع أو إيداع مســتحقاته لدى بنك التســوية حتى الســاعة  10:00صباحًا في( ,)T+2على موظــف البنك إخطار ادارة
التقاص والتســوية بذلك فورًا .يحق إلدارة الســوق مخاطبة الوســيط المتأخر عن الســداد للتأكيد عليه بالدفع الفوري وذلك قبل بدء جلســة
التــداول ،وإال ســيتم اتخــاذ أحد اإلجراءات المبينــة أدناه وذلك بقرار من المدير العــام ،أو مدير القطاع:
•إيقاف الوســيط عن التداول (وقفه من الشــراء والســماح له بالبيع فقط) في الســاعة  10:00صباحًا في حالة عدم دفع المبلغ الكلي المســتحق
عليــه ،باإلضافــة إلى الغرامة الماليــة المفروضة عليه.
• إذا دفع الوســيط أقل من نصف المبلغ المســتحق عليه فســيتم إيقافه عن التداول (وقفه من الشــراء والســماح له بالبيع فقط) من الســاعة
ً
صباحًا ،باإلضافــة إلــى الغرامة الماليــة المفروضة عليه.
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•أمــا إذا كان المبلــغ المتبقــي للدفــع فــي يوم التســوية  )T+2( %20أو أقل من المبلــغ اإلجمالي المســتحق عليه وبما ال يتجاوز المبلغ المســتحق
التحصيــل فــي يــوم العمل التالي ،فســوف يســمح له بالتداول مع فــرض الغرامة المالية  ،وعليه فســوف يتم خصم المبلــغ المتبقي في يوم
العمل الثالث قبل بدء التداول الرســمي وتحويله لحســاب الســوق.
•وإذا لــم يدفــع الوســيط فــي يــوم العمل الثالث ( )T+3وبحد أقصى الســاعة  10:00صباحًا يتم فــرض غرامة مالية مضاعفــة عليه ،باإلضافة إلى
وقفــه عــن التــداول حتى يتم ســداد المبلغ اإلجمالي المســتحق عليه .كذلك يحق إلدارة الســوق مخاطبة البنــك المصدر للضمان البنكي لتســييل
ـواء كليًا أو جزئيًا في الوقت الذي يراه الســوق مناســبًا.
قيمته سـ ً
•ســيتم منع الوســيط من التداول حتى يســلم ضمان بنكي جديد للســوق وذلك قبل بدء جلســة التداول في الســاعة  10:00صباحًا ،وإال فإنه
ســيتم إيقافــه عن التداول حتى إبــراز ضمان بنكي آخر.
مالحظات هامة:
•في حالة قيام الوســيط (الممنوع من التداول) بســداد المبلغ اإلجمالي المســتحق عليه في أي وقت خالل جلســة التداول ســيتم الســماح له
ً
مباشرة.
بالتداول
•يســمح للوســيط بالتداول وترد إليه حقوقه إذا قررت إدارة الســوق أن الوســيط يمتلك الوســائل والموارد التي تســاعده على الوفاء بالتعهدات
المســتقبلية في الوقت المناســب.
•فــي حالــة عدم قيام الوســيط بســداد قيمة التســوية المســتحقة عليه ألكثر من مرتين ،ســيتم تغيير نظــام التعامل بالضمــان البنكي المودع لدى
الســوق مــن خــال تطبيــق نظام المقاصة االلكتروني ( ,)Rolloverوســيتم مراقبة األداء المالي للوســيط لمدة  3أشــهر متتالية ،وفي حالة عدم
حــدوث أي تأخيــر فــي التســوية الماليــة خالل تلك الفترة؛ فإنه ســيتم إعادة قيمــة الضمان البنكي الكلــي للتداول كما كان عليه في الســابق بعد
انتهــاء فترة (. )Rollover
•يحتفــظ مجلــس إدارة الســوق بالحــق في فرض عقوبات ضد الوســيط المخالف وفرض غرامــة مالية وذلك لتأخير التســوية المالية.
•يجــوز لمجلــس إدارة الســوق التوصية للهيئة بشــطب الوســيط وإلغاء ترخيصه في حالة تكرار تأخير الســداد ،أو عدم دفعــه للمبالغ
المســتحقة عليه.

موضــح أدنــاه قيمــة الغرامــات المالية للوســيط الذي لم يقم بســداد المبلغ الكلي في يوم التســوية ( )T+2حتى الســاعة  10:30صباحًا:
المبلغ المســتحق للدفع

قيمــة الغرامة المالية

( )20,000,000-1درهم

 10,000درهم

()40,000,000-20,000,001

 20,000درهم

()60,000,000-40,000,001

 30,000درهم

()80,000,000-60,000,001

 40,000درهم

()100,000,000-80,000,001

 50,000درهم

•((وهكــذا يتــم زيــادة قيمة الغرامة المالية  10آالف درهم لــكل  20مليون درهم))
مالحظة هامة:
فــي حالــة تجــاوز الوســيط لحــد الضمــان البنكي المودع لدى الســوق بقيمة  50,000درهم أو أكثر ،فعلى الوســيط أن يقوم بدفع قيمة الفــرق بين الضمان
األصلــي المــودع لــدى الســوق والزيــادة الناتجة عن تداوالته فــي ( .)T+1وفي حالة عدم قيامه بالدفع حتى الســاعة  10:30كحد أقصى فإنه ســيتم فرض
غرامــة مالية قدرها  5,000درهم.

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
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