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 التفسير .1

 التعريفات  1.  1

تحمل المصطلحات التالية، متى استخدمت في هذا الدليل، المعاني قرينتها، ما لم يقتضي السياق  1.  1.  1

 خالف ذلك:

 التعريف المصطلح

 معها؛ متعاملوكل  المقاصةالنموذجية المبرمة بين  الخدماتاتفاقية  تقديم يقصد بها  ”اتفاقية تقديم  الخدمات“

اتفااااااااقياااااااة قرض ورقاااااااة “

 ”مالية

 ؛المقترضو  المقرضيقصد به العقد المحرر بين 

 ؛7يقصد بها أية أفعال أو إجراءات تتخذها المقاصة بموجب قسم اإلخفاقات  ”إجراءات اإلخفاقات“

والتي  أو تسهيالتها المقاصة فيما يتعلق بأي من خدماتهايقصد بها سياسات وإجراءات  ”إجراءات التشغيل“

 تصدرها من وقت آلخر؛

يقصاااد به آخر يوم يمكن تداول الورقة المالية فيه محملة باساااتحقاقات األساااهم، ويسااابق  ”آخر يوم تداول“

 أول يوم تداول دون االستحقاقات؛

السداد من المسثمر والناتجة عن اإلخفاق و/أو المبالغ متأخرة  األوراق الماليةيقصد بها  ”استحقاقات“

والمسااااااااتحقة للسااااااااداد على الفور من  اليوم المحدد للتسااااااااويةفي تسااااااااوية الصاااااااافقات في 

 المنفذ؛ الوسيطأو  المستثمر

 أو البورصاااة في شاااركة مدرجة على سااايطرة إلى تؤدي أساااهم لتملك الطلب أو المحاولة ”استحواذ“

التاسااااااع  الكتاب وقواعد ألحكام طبقا   العكسااااااي، االسااااااتحواذ حال في شااااااركة غير مدرجة

 من الالئحة؛ )االستحواذو  )االندماج
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 أساااهمها من اساااتخدامها، أو بيعها، وإعادة بشااارائها الشاااركة تقوم التي األساااهميقصاااد بها  ”أسهم خزينة“

 ة؛المصدر 

 التصفية، ناتج أو األرباح، أو التصويت، في االمتيازات ببعض تتمتع التي األسهم تلك ”أسهم ممتازة“

 الحقوق  في متسااااااااااااااوية النوع ذات من األساااااااااااااهم تكون  أن بشااااااااااااارط أخرى  أو أي حقوق 

 .والمميزات

 .شركة مال رأس في إصدارها المقترح أو الصادرة األسهميقصد بها  ”أسهم“

المبالغ التي تحوزها أو تتساالمها المقاصااة لصااالح  و/ أو األوراق المالية يقصااد بها جميع ”أصول المستثمر“

 .وراق الماليةفي سياق أي نشاط لأل  المستثمر

 للقانون؛ الالئحة التنفيذيةيقصد بها  ”الالئحة“

الشاااااااركة “أو  ”المقاصاااااااة“

 ”الكويتية للمقاصة

 اإليداع وعملية األوراق المالية تداوالت وتساااااااااااوية التقاصب تقوم التي يقصاااااااااااد بها الجهة

ا للفصااااااااااااااال  المتعلقة األخرى  والخدمات ،ألوراق الماليةالمركزي ل )وكاالت  4بذلك وفق 

 ؛القانون المقاصة( في 

هيئة أساااااواق “أو  ”الهيئة“

 ”المال

 في دولة الكويت؛ هيئة أسواق الماليقصد بها 

 يقصد بها وزارة التجارة والصناعة الكويت؛ ”الوزارة“

 بما وأصولهم العمالء أموال حفظ لمزاولة الهيئة من له مرخص عضو مقاصة يقصد به  ”أمين حفظ“

 ؛الالئحةو  القانون  ألحكام وفقا   الجماعي االستثمار ألنظمة المكونة تلك في ذلك

 يقصد به أول يوم تداول للورقة المالية غير محملة باستحقاقات األسهم؛ ”أول يوم تداول“

 ؛المعلنوفق ا للجدول الزمني  بداية اليوميقصد به   ”بداية اليوم“
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أوامر  وتلقي لتولي عمليات دفع المبالغ وإصاااادار المقاصااااةالذي عينته  البنكيقصااااد به  ”بنك التسوية“

 فيما يتعلق بالصفقات؛ المتعاملين عن نيابة الدفع وتعليمات

 يقصد به بنك الكويت المركزي؛ ”بنك مركزي “

 المركزي؛ الكويت بنك من له مرخص أجنبي بنكل فرع أو كويتي بنك أي ”بنك“

 يقصد به بورصة الكويت؛ ”بورصة“

 ال يمتلكها البائع أو التي اقترضها البائع؛ أوراق الماليةيقصد به بيع  ”بيع على المكشوف“

 نهائية وتنشأ تسوية غير قابلة لالسترجاع؛ الصفقةيقصد به التاريخ الذي تصبح فيه  ”تاريخ التسوية الفعلي“

ا منه في تاريخ محدد مما يمنع صاحب  الحسابرصيد  تجميديقصد به  ”دتجمي“ بالكامل أو جزء 

 من حق التصرف في الرصيد المجمد؛ الحساب

وتاريخ المعاملة  األوراق الماليةو أو الحسااااب المجمع  المساااتثمريقصاااد به تساااجيل اسااام  ”تسجيل األوراق المالية“

 المصدر المسجلالخاصة ب السجالتفي  2-8وتوقيتها والمعلومات المتعلقة وفق ا للقسم 

 ؛المقاصةالمودعة لدى 

 ؛تاريخ التسوية الفعلييقصد بها تسوية االلتزامات المالية في  ”تسوية المبالغ“

ونافذ ا وغير قابل للرجوع يقصاااااد بها إتمام تنفيذ الصااااافقات نهائي ا وبشاااااكل غير مشاااااروط  ”تسوية“

 فيه؛

لتساااوية أو الحسااااب المجمع  المساااتثمربقصاااد بها التحقق من صاااالحية وكفاية أرصااادة  ”تقاص“

 ؛القواعدالصفقات وفق ا لهذه 

جهااااااة اإليااااااداع المركزي “

 ”لألوراق المالية

 وحفظ األصاااااول، المركزية والحفظ مالية أوراق حساااااابات خدمات يوفر يقصاااااد بها كيان

 المساعدة مهما في دورا   وتلعب قرارات الجمعية العامة إدارة تشمل أن الممكن من حيث
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 ال يتم أن ضاااااامان أجل )من األوراق المالية اصاااااادارات اجراءات سااااااالمة ضاااااامان على

 تفاصيله(؛ تغيير  أو الخطأ أو االحتيال طريق عن األوراق المالية إلغاء أو اصدار

بالنساابة للشااركات الخضااعة ألي منهم، أو  البنك المركزي أو  الوزارةأو  الهيئةيقصااد بها  ”جهة رقابية“

 الجهات األخرى المختصة داخل أو خارج دولة الكويت؛

يحتفظ  آخر لشاااخص اإلدارية أو المالية األوضااااع اضاااطراب عند ثانوية تعثر حالة تقع ”تعثر ثانوية حالة“

بالتزاماته  الوفاء على القدرة عدم ذلك ويشااااااااااامل. له المرخص الشاااااااااااخص عمالء بأموال

على  الحجز أو تفليساااااة مدير أو قضاااااائي حارس أو مصااااافي تعيين أو اساااااتحقاقها وقت

 .الشخص هذا أموال

 :التالية األحوال في رئيسية تعثر حالة في له المرخص الشخص يكون  ”تعثر رئيسية حالة“

القدرة  عدم ذلك في بما ،له المرخص للشخص اإلداري  أو المالي الوضع اضطراب.  1

مدير  أو قضااااااااائي حارس أو مصاااااااافي تعيين أو اسااااااااتحقاقها وقت بالتزاماته الوفاء على

 .أصوله على الحجز أو تفليسة

أموال  حفظ أو حيازة من يمنعه له المرخص الشااااااااخص على حظرا   الهيئة إصاااااااادار.  2

 العمالء

 ؛السندات بحملة الخاص السجل في مسجال   اسمه يكون  شخص يقصد به أي ”حامل السندات“

لدى  صااااكوكال بحملة الخاص السااااجل في مسااااجال   اساااامه يكون  شااااخص يقصااااد به أي ”حامل الصكوك“

 المقاصة؛

 لدى المقاصة؛ األوراق المالية سجل في مسجال   اسمه يكون  شخص يقصد به أي ”حامل الورقة المالية“
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بالكامل في تاريخ محدد بناء  على  الحسااااابالرصاااايد في  منع التصاااارف علىيقصااااد به  ”حجز“

من حق التصااارف في  الحساااابلمنع صااااحب حدى الجهات القضاااائية أو الرقابيةإطلب 

 ؛المحجوزالرصيد 

 فيه يودع ،البنك لدى المقاصاااااااة أو أمين الحفظ أو الوسااااااايطب خاص حسااااااااب مبالغ هو ”حساب الضمان“

 الحساب؛ إدارة في وحدها المقاصة وتخول التسوية، ضمان مبلغ

  

لدى المقاصة، والذي يدون فيه المبالغ المستحقة )للعميل أو  المستثمريقصد به حساب  ”حساب مبالغ“

 عليه( بالدينار الكويتي؛ 

 يقصد به حساب بال قيود؛ ”حساب نشط“

 ؛المقاصةو/أو األموال الذي فتح لدى  األوراق الماليةيقصد به حساب   ”حساب“

يحتوي على أصااااول وأموال مجمعة ألكثر من مسااااتثمر واحد، وال يتضاااامن هذا حساااااب  "حساب مجمع"

 .الحساب على أموال وأصول مسؤول الحساب المجمع

 أو طبيعي ساااواء) فقط واحد لمساااتثمر ملكيتها تعود وأموال أصاااول على يحتوي  حسااااب "حساب شخص"

 (.اعتباري 

 ويقوم المقاصة، وكالة لدى باسمه وتسجيله المجمع الحساب بفتح يقوم الذي الشخص هو "ؤول حساب مجمعسم"

 وال أخر، طرف أي مواجهة في المستثمرين عن بالنيابة الحساب ومتابعة عملياته بإدارة

 .المجمع الحساب في واألصول لألموال الفعلي المستفيد المجمع الحساب مسؤول يعتبر

 وذلك مجمع، حساب في المستثمرين جميع عن مسؤوال   المجمع الحساب مسؤول ويكون 

 .الغير أو المقاصة وكالة مواجهة في
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مساااااااااااتثمر في حسااااااااااااب “

 ”مجمع

 .الحساب المجمعهو المالك والمستفيد الفعلي لألصول واألموال في 

 مال رأس زيادة في االكتتاب أولوية الورقة المالية مالك يعطي الذي يقصااااااااااااااد بها الحق ”حقوق األولوية“

 ؛المصدر ذلك مال رأس في مالية أوراق من يملكه ما بنسبة المصدر

 المستثناة من التداول؛ شركات المدرجةلل األوراق المالية صفقاتيقصد به  ”خارج قاعة التداول“

 لربط حسابه لدى المقاصة بحسابه المصرفي؛ المستثمريقصد بها الطلب المقدم من  ”خدمة التحويل اآللي“

 المحددة في هذه القواعد؛يقصد بها الرسوم واألتعاب  ”رسوم“

لضاااامان تنفيذ التزام  المقاصااااةالمودع لدى  األوراق الماليةيقصااااد به التأشااااير في سااااجل  ”رهن“

الراهن تجاه المرتهن مما ينشأ عنه حق ضمان لصالح المرتهن كما هو منصوص عليه 

 .3-16-8في القسم 

 ؛اليةالم الكامل لحاملي الورقة  السجليقصد به  ”سجل أوراق مالية“

ية القانون المسااااتثمرالتي تعد دليال  نهائي ا على ملكية  المقاصااااةيقصااااد بها دفاتر حساااااب  ”سجالت المقاصة“

 ؛القواعدوالمبالغ كما هو موضح في هذه  وراق الماليةلأل

 حامل السند بموجبه يحصل ،حامل السند لصالح المصدر على مديونية تمثل مالية أداة  ”سندات“

 أو كالهما االستهالك سداد من أكثر أو دفعة أو السند أجل خالل دورية توزيعات على

 السند؛ انقضاء إلى استحقاقه عند يؤدي الذي

 لدى المتبعة اإلجراءات حسااااااب وذلك المدرجة غير المالية األوراق صاااااافقات به يقصااااااد ”سوق خارج المنصة“

 ؛البورصة
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من  أكثر أو نشاط لممارسة الهيئة من ترخيص على حاصل اعتباري  أو طبيعي شخص ”شخص مرخص له“

األوراق  )أنشطة الخامس الكتاب من (2 -1) المادة في المذكورة األوراق المالية أنشطة

 الالئحة؛ من المسجلون( واألشخاص المالية

 الطبيعي أو االعتباري؛ الشخصيقصد به  ”شخص“

 :اآلتي بها يقصد ”شركة غير مدرجة“

 .البورصة في أسهمها لم تدرج التي المساهمة شركة .1

 صكوكال أو السندات البورصة في الذي لم يدرج والمقنرض المصدر المسجل .2

 .فيها ملتزما   أو كان أصدرها التي

 ؛البورصة في وحداته الذي لم يدرج الصندوق  .3

 :اآلتي بها يقصد ”شركة مدرجة“

 .البورصة في أسهمها أدرجت التي المساهمة شركة .1

 صكوكال أو السندات البورصة في أدرجت الذي ووالمقترض المصدر المسجل .2

 .فيها ملتزما   أو كان أصدرها التي

 .البورصة في وحداته أدرجت الذي صندوق ال .3

 أو ورقة مالية على والطلب العرض قوى  توفير على يعمل الذي الشااااااااااخصيقصااااااااااد به  ”صانع السوق “

 ؛الهيئة تضعها التي طبقا  للضوابط أكثر

المقاصااااااة على صاااااافحة “

 ”االنترنت

 http://www.maqasa.comيقصد به 

صااااافقة إقراض واقتراض “

 ”األوراق المالية

 واقتراضها؛  األوراق الماليةيقصد بها معاملة إقراض 
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 يقصد بها أية تعليمات مقدمة للمقاصة لتنفيذها؛ ”صفقة“

 أو منافع أو أعيان ملكية في شاااااائعة حصاااااصاااااا   تمثل القيمة متسااااااوية يقصاااااد بها وثائق ”صكوك“

 أو خدمات

 .استثماري  نشاط أو معين مشروع موجودات في

 بغرض ينالمساااااااتثمر  من األموال تجميع إلى يهدف جماعي اساااااااتثمار يقصاااااااد به نظام ”صندوق “

 لالساااااااتثمار المهنية اإلدارة ألصاااااااول وفقا   المختلفة المجاالت في عنهم اساااااااتثمارها نيابة

 محددة؛ رسوم مقابل صندوق ال مدير الجماعي، ويديره

 ت إلى المقاصة منيقصد به كافة المبالغ و/أو األصول المودعة لدى المقاصة أو قدم ”ضمان“

ا و/أو ضااامانا  ماليا  و/أو تأمين ا حسااابما يقتضاااي  أمين الحفظ/  الوسااايط باعتبارها هامشااا 

 ؛المقاصةأو وفق ا لتعليمات  القواعداألمر بموجب هذه 

أو  ”عضااااااااااو المقاصااااااااااة“

 ”ضوالع“

 القواعد.( من هذه 1.1.3هم األشخاص المنصوص عليهم في المادة )

 

بشااكل  المقاصااةممن تقدم له أو أي شااخص آخر  المقاصااةمن أعضاااء  عضااوهو كل  ”عميل المقاصة“

 .مباشر أي خدمة من الخدمات المرخص لها بممارستها

 .للمقاصةعميال   حساب مجمعفي  مستثمروال يعتبر 

 عااماالااياااااااة تااحااويااااااال دون “

 ”مقابل

 بدون مقابل مالي؛ األوراق الماليةيقصد بها نقل ملكية 

 ؛المتعامليقصد بها إجراء تأديبي تتخذه المقاصة تجاه  ”غرامات“

، حيث تاريخ التساااوية الفعليإلى  فترة التساااويةيقصاااد بها المدة الزمنية بين تاريخ انتهاء  ”فترة اإلخفاق“

 االستحقاقات؛ غرامات الوسيطو  المستثمريسدد خاللها 
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وحتى وقت  البورصااااةفي  ورقة ماليةبيع  صاااافقةيقصااااد بها المدة الزمنية بين وقت إبرام  ”فترة التسوية“

 من قبل المقاصة؛ األوراق الماليةباسم المشتري في سجل حملة  الورقة الماليةتسجيل 

 يقصد به قانون الشركات الكويتي؛ ”قانون الشركات“

وتنظيم نشاااااااط  هيئة أسااااااواق المالبشااااااأن إنشاااااااء  2010لساااااانة  7يقصااااااد به قانون رقم  ”قانون “

 وتعديالته؛ األوراق المالية

قااااارارات الاااااجاااااماااااعاااااياااااااات “

 ”العامة

 اإلجراءات من غيرها أو المجانية المنحة أساااااااهم أو النقدية األرباح يقصاااااااد بها توزيعات

 ؛لألسهم استحقاقات عنها ينتج التي

 ؛الهيئةوالتي اعتمدتها  البورصةالصادرة عن  القواعديقصد بها  ”قواعد البورصة“

المنصاااوص عليها في هذا الدليل، والتي قد تعدل باإللغاء أو  المقاصاااةيقصاااد بها قواعد  ”قواعد“

 ؛، بعد اعتمادها من الهيئةاالستبدال أو التغيير حيث يسمح السياق بذلك

 الخاص؛ لحسابه األوراق المالية وبيع شراء أعمال مهنة يزاول شخصيقصد به  ”متداول“

، أو المستثمر، مثل القواعديتعامل مع المقاصة ويكون ملزما  بهذه  شخصيقصد به أي  ”متعامل“

من أعضاااااااء  عضااااااوأو أي  مسااااااؤول حساااااااب التخصاااااايصأو  مسااااااؤول حساااااااب مجمع

 ؛المقاصة

 بإدارة لها المرخص الشاااااركات إحدى لدى العمالء أحد لصاااااالح يفتح يقصاااااد به حسااااااب ”محفظة استثمارية“

 للعميل مملوكة أخرى  أصااول أو مالية أوراق أو نقد على ويشااتمل المحافظ االسااتثمارية،

 أو حفظ محفظة إما االساااااتثمارية المحفظة وتكون  ،الهيئة تضاااااعها التي ووفقا  للضاااااوابط

 العميل؛ بواسطة أو المحفظة مدير إدارة بواسطة

 يخضع ألية إجراءات بموجب قسم اإلخفاقات؛ شخصيقصد به أي  ”مخفق“
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 االسااتثمارية المحافظ إدارة نشاااط لممارسااة الهيئة قبل من شااخص مرخص له يقصااد به ”مدير عملية االستحواذ“

 .االستحواذ عملية في بالمشاركة الراغبين أسهم تجميع بغرض

 عن بالنيابة االسااتثمارية المحافظ إدارة مهمة إليه توكل الذي عضااو المقاصااة يقصااد به ”مدير محفظة االستثمار“

 بها؛ يعمل التي الشركة لصالح أو العمالء أو لصالح العمالء

والتسااااوية واإليداع المركزي  التقاصالذي تقدم له المقاصااااة خدمات  الشااااخصيقصااااد به  ”مستثمر“

 ؛وراق الماليةلأل

 إصااااادار ينوي  أو بإصااااادار قام الكويت دولة خارج مؤساااااس اعتباري  شاااااخص يقصاااااد به ”مصدر أجنبي“

 ، ومودعة لدى المقاصة؛األوراق المالية

 األجنبي؛ المصدرو  للمصدريقصد به المصطلح الجماعي  ”مصدر مسجل“

 ، وإيداعها لدى المقاصة؛مالية أوراق إصدار له يحق اعتباري  يقصد به شخص ”مصدر“

 الذي يمرر قبول صفقة التداول؛ المقاصةيقصد به اإلجراء الخاص بنظام  ”مقبول“

 ؛األوراق الماليةالمسموح له باقتراض  الشخصيقصد به  ”مقترض“

 ؛األوراق الماليةالسموح له إقراض  الشخصيقصد به  ”مقرض“

 ؛البورصةفي  نظام التداوليقصد به  ”نظام التداول“

 إلجراء التقاص والتساااوية للعملياتيقصاااد به النظام اآللي التي تقوم بواساااطته المقاصاااة  ”نظام المقاصة“

 ؛واإليداع المركزي 

 وفق ا للجدول الزمني المعلن؛ اليوميقصد بها نهاية  ”نهاية اليوم“

 قابلة تمويلية عملية في حصاااااة يثبت - يالقانون شاااااكله كان أيا   - صاااااك يقصاااااد به أي ”ورقة مالية“

 :مثل الهيئة من للتداول بترخيص

 .شركة مال رأس في إصدارها المقترح أو الصادرة األسهم. أ



  الشركة الكويتية للمقاصة

  دليل القواعد 
 

16 
 

 .شركة بواسطة إصدارها سيتم أو تم مديونية تقر أو تنشئ أداة  أي. ب

في  أساااااااااااهم إلى للتحويل القابلة األخرى  واألدوات صاااااااااااكوكوال السااااااااااانداتو  القروض. ج

 .شركة رأسمال

 المختلفة أو الحكومية الهيئات عن والصاااااادرة للتداول القابلة العام الدين أدوات جميع. د

 .العامة والمؤسسات الهيئات

 .األوراق المالية من بأي تتعلق مشتقات أو خيار أو حق أي. ه

 .جماعي استثمار نظام في الوحدات. و

 .الالئحة وهذه القانون  تطبيق ألغراض ورقة مالية الهيئة تعتبره صك أو ورقة أي. ز

وكذلك  ألمر، السااانداتو  والكمبياالت الشااايكات مثل التجارية األوراق مالية أوراقا   تعد وال

 فيما بينها حصرا   البنوك تتداولها التي واألدوات النقدية والحواالت المستندية االعتمادات

 للمنتفعين؛  التقاعد صناديق في المترتبة والحقوق  التأمين وبوالص

 مقابل الغير لحسااااب األوراق المالية وبيع شاااراء أعمال يزاول اعتباري  شاااخصيقصاااد به  ”وسيط“

 عمولة و/أو لحسابه الخاص؛

الذي يحدده  يوم التداول بدون اسااااتحقاقين من أول يوميقصااااد به اليوم الذي ال يتجاوز  ”يوم االستحقاق“

 ؛قرارات الجمعية العامةلغرض تحديد أهلية المساهمين لالنتفاع من  المصدر

 النقدية و/ أو أسهم المنحة؛يقصد به التاريخ المعلن لتوزيع األرباح  ”يوم السداد“

 ؛الهيئةالرسمي في  يوم العمليقصد به  ”يوم العمل“

 التقويمي؛ اليوميقصد به  ”يوم“

”ISIN“ يقصد به الرقم التعريفي الدولي للورقة المالية؛ 

”SLB“ يقصد بها إقراض واقتراض األوراق المالية ؛ 
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أو  إقراضااااااااااااااهاأو بيعها أو  األوراق الماليةالذي يتم فيه شااااااااااااااراء  يوم العمليقصااااااااااااااد به  “يوم التداول”

 ؛اقتراضها

الصااااااااافقات التي تتطلب طبيعتها أن يسااااااااابق تنفيذها اتفاق بين طرفين على  يقصاااااااااد بها "صفقات المبادلة"

 ؛ مدرجةبأخرى  البورصةفي  مدرجة ورقة ماليةمبادلة 

فقط،  أمين الحفظمخصااااص لتجميع وتنفيذ أوامر التداول لحسااااابات عمالء  حسااااابهو  حساب التخصيص""

المتضااااااااااااامنة في هذا  أمين الحفظعمالء  حسااااااااااااااباتويتم تخصااااااااااااايص االلتزامات على 

ول وأموال ، وال يجوز حفظ أصااجلسااة التداولبعد نهاية  الوساايطوفق تعليمات  الحساااب

 ؛ العمالء في هذا الحساب

هي عملية تحديد وتحميل اساااااااااتحقاقات تداول حسااااااااااب التخصااااااااايص بعد إقفال جلسااااااااة  "عملية التخصيص"

. وتكون عملية التخصاااااايص بناء  على أوامر أمين الحفظعمالء  حساااااااباتالتداول على 

التي ترساال إلى الوساايط المعني والذي بدوره يقوم بإرسااالها  مسااؤول حساااب التخصاايص

 ؛ صةإلى المقاصة وفق لآلليات المحددة من قبل المقا

مسااااااااااااااااااااؤول حسااااااااااااااااااااااب "

 "التخصيص

 ،المقاصااة وكالة لدى باساامه وتسااجيله حساااب التخصاايص بفتح يقوم الذي الشااخص هو

 عن بالنيابةوإصااااااااااااااادار أوامر التخصاااااااااااااايص  الحسااااااااااااااااب ومتابعة عملياته بإدارة ويقوم

 . ويتعين أن يكون مسؤول حساب التخصيص:أخر طرف أي مواجهة في المستثمرين

مرخص له من جهة رقابية مماثلة تكون عضااااااااااااوا  في المنظمة الدولية لهيئات  -

 .IOSCOاألوراق المالية 

 .FATF يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي -

اب التخصااااااايص، إلدارة تلك مخوال  من قبل جميع مساااااااتفيدي الحساااااااابات المكونة لحسااااااا

 ؛ الحسابات
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ويتم  المقاصاااااةهو رقم تعريفي يتم تخصااااايصاااااه لكل حسااااااب يتم إنشاااااا ه من قبل وكالة  "رقم التداول"

 ؛ للبورصةتزويده 

إلغاء الصافقة األسااساية واساتبدال كمية األساهم المطلوبة بتعويض نقدي يدفع من البائع  "التسوية النقدية"

 ؛الى المشتري النهائي مع استرجاع المشتري لقيمة شرائه األساسية 

منصااااااة تتداول تتاح للوسااااااطاء بعد إقفال السااااااوق الرساااااامي وفقا لقواعد البورصااااااة للقيام  الشراء االجباري""جلسة 

 ويجوزبطلب كميات األسهم عن عمالئهم المخفقين وبسعر يحدد وفقا لقواعد البورصة، 

 ؛أوامر بسعر السوق في هذه الجلسة  أو لوكالة المقاصة إدخال أوامر محددة السعر

قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته بناء على ما يتم تقديمه في نموذج اعرف عميلك من  المالية""المالءة 

 ؛بيان لمصادر الدخل والحالة المالية 

مقدم خدمة التداول بالهامش لعميله بنسبة من القيمة السوقية لألوراق المالية  من تمويل "التداول بالهامش"

التي تنظم العالقة بينهما في هذا الشاااأن، وذلك بضااامان الممولة بالهامش وفق االتفاقية 

، أو الضاااامانات االضااااافية الواردة األوراق المالية الموجودة في حساااااب التداول بالهامش

 ؛في الالئحة التنفيذية 

وذلااك لغااايااة التااداول  بااالهااامش،الحسااااااااااااااااب الخاااص بااالعمياال لاادى مقاادم خاادمااة التااداول  "حساب التداول بالهامش"

 ؛ يكون هذا الحساب بإدارة العميلبالهامش و 

مقاااااادم خاااااادمااااااة التااااااداول "

 "بالهامش

مدير محفظة االساااتثمار على أن يكون مساااجال  لدى لمزاولة نشااااط شاااخص مرخص له 

من خالل التوقيع على اتفاقية التسااااااااااااااجيل  المقاصاااااااااااااااة كمقدم لخدمة التداول بالهامش

 ؛الخاصة بالخدمة 

 لخدمة مجمع حسااااااااااااااااب"

 "بالهامش التداول

حساب مجمع لدى وكالة المقاصة بإسم مقدم خدمة التداول بالهامش يحتوي على أموال 

 ؛وأصول جميع عمالءه المقدمة لهم هذه الخدمة 
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ويحق ألي منهم إصااااااادار أي أوامر من  طبيعيين أو اعتباريين أشاااااااخاصمملوك لعدة  حسااااااااب الحساب المشترك

 خالله
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النوع المذكر كال من النوع المؤنث والمحايد ويشمل العدد كما هو مستخدم في هذا المستند، يشمل  2.  1.  1

 المفرد الجمع والعكس صحيح؛

 أية إشارة لألوقات واأليام هي ألوقات وأيام دولة الكويت، ما لم ينص على خالف ذلك؛ 3.  1.  1

ا وال تؤثر على تفسير نصوص هذه  4.  1.  1  تكوينها؛أو  القواعدتم تقديم العناوين كمرجع 

في حالة وجود أي تعارض في باللغة العربية. و  الهيئةمن  واعتمادهاهذه القواعد تم صياغتها  5.  1.  1

 ، فيتم األخذ بالنسخة العربية؛القواعدالمعنى بين النسخة العربية وأي نسخة مترجمة من 

. وفي حالة وجود تعارض بين هذا الدليلجزء ا ال يتجزأ من  10في القسم رقم  القواعدملحقات هذه  6.  1.  1

 ؛للقواعدوملحقاتها، تكون األولوية للنص األساسي  عدالقوا النص األساسي لهذه 

ا ال يتجزأ من هذه للمقاصة إجراءات التشغيلتشكل  7.  1.  1 وتتضمن تعليمات مفصلة بشأن  القواعد، جزء 

 .القواعداستخدام الخدمات وتقدم معلومات تشغيلية وتقنية للمساعدة في تطبيق 

 في حالة وجود تعارض بين: 8.  1.  1

 األولوية؛ القواعد، تكون لهذه القواعدوهذه  ضو المقاصةعات لاتفاقية تقديم الخدم 1.  8.  1.  1

 األولوية؛ القواعد، تكون لهذه القواعدللمصدر وهذه  اتفاقية تقديم الخدمات 2.  8.  1.  1

 .للمقاصة إجراءات التشغيلاألولوية على  القواعدتكون لهذه  3.  8.  1.  1

 القواعدإقرار   2.  1
 .الهيئةالمنصوص عليها في هذا الدليل بعد موافقة  القواعد المقاصةتطبق  1.  2.  1

 هيئة أسواق المالإخالء مسؤولية   3.  1

ال تتحمل هيئة أسواق المال أية مسؤولية قانونية تجاه المقاصة أو أي شخص آخر ناتجة عن  1.  3.  1

 الدليل. نصوص القواعد الواردة في هذا
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 قواعد عامة .2

 القواعدنطاق تطبيق   1.  2

وخدمات  لألوراق المالية جهة اإليداع المركزي و  والتسوية التقاصإلى تنظيم وظيفة  القواعدتهدف هذه  1.  1.  2

 وفي هذا الشأن: المقاصةمن خالل  تسجيل األوراق المالية

والتأكد من  األوراق المالية: إنشاء االلتزامات المالية اإلجمالية وتلك المتعلقة بالتقاصفي عملية  1.  1.  1.  2

 تزامات؛والمبالغ أو كالهما من أجل تأمين المخاطر الناتجة عن مثل هذه االل األوراق الماليةتوافر 

 الحساب؛ خالل من الصفقات عن الناتجة المبالغ وحركة المالية األوراق تسجيل: التسوية عملية في 2.  1.  1.  2

 ؛بجهة اإليداع المركزي لألوراق المالية وراق الماليةحفظ لأل 3.  1.  1.  2

إجراءات . كما تحكم واألطراف األخرى  معها المتعاملينو  المقاصةالعالقات بين  القواعدتحكم هذه  4.  1.  1.  2

 ؛القواعدوتشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه  المقاصةالجوانب التشغيلية لخدمات  المقاصة التشغيل

 .المصدرو  عضو المقاصةل اتفاقية تقديم الخدماتأحكام و  القواعديوافق كل متعامل على االلتزام بهذه  5.  1.  1.  2

 وفقا   القواعدبتنفيذ واإلشراف على الخدمات واألنشطة المنصوص عليها في هذه  المقاصةتتعهد  6.  1.  1.  2

 المحددة بصورة عامة. إجراءات التشغيللسبل غير قائمة على التمييز وبناء على 

 األحكام المتعلقة بالتالي: القواعدتتضمن هذه  2.  1.  2

 معها؛ والمتعاملين المقاصةية بين القانونالعالقة  1.  2.  1.  2

بما في ذلك  المقاصةمعها، التي تنشأ من استخدام خدمات  المتعاملين، و المقاصةالتزامات وحقوق  2.  2.  1.  2

 أي تعويض؛

وااللتزامات  الرهنومتطلبات  والتسوية التقاصآلية التحكم في المخاطر متضمنة أي قيود خاصة ب 3.  2.  1.  2

 ؛ والضمانالمتعلقة ب

 :إجراءات التشغيلوتفسير وتعديل اإلجراءات و  القواعدعملية اعتماد وتعديل  4.  2.  1.  2
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 بالسرية واستخدام المعلومات.وأعضاءها فيما يتعلق  للمقاصةااللتزامات والحقوق القانونية  5.  2.  1.  2

 القواعدفي إصدار  المقاصةسلطات   2.  2

من الكتاب الرابع )بورصات  1-5-2من القانون، والمادة  53وفقا  لما هو منصوص عليه في المادة   1.  2.  2

واللوائح  القواعدإعداد هذه  المقاصةاألوراق المالية ووكاالت المقاصة( بالالئحة، طلبت الهيئة من 

 واألنشطة األخرى المتعلقة بأعمالها؛ تسجيل األوراق الماليةو  والتسوية التقاصالمتعلقة بعمليات 

 ودخولها حيز التنفيذ؛ الهيئةبمجرد الموافقة عليهم من قبل  القواعديلتزم جميع المتعاملين بهذه  2.  2.  2

المقاصة بدفع غرامة ناتج عن  ، فيمكن أن تلزمهالقواعدوفي حال عدم االلتزام أحد المتعاملين بهذه  3.  2.  2

 ؛الهيئةالمصدق عليه وساري المفعول من قبل  1-10مثل عدم االلتزام كما هو مبين في الملحق 

 الهيئةبموجب هذا القسم باإلضافة إلى إخطار  غراماتفورا  بمجرد فرض أي  الهيئة المقاصةتخطر  4.  2.  2

 .الغراماتبواقعة عدم االمتثال المتعلقة بهذه 

 القواعدإلغاء أو تغيير   3.  2

من الكتاب الرابع )بورصات  2-5-2من القانون، والمادة  54وفقا  لما هو منصوص عليه في المادة  1.  3.  2

 إما الضرورة، دعت كلما قاعدة أي تعديل األوراق المالية ووكاالت المقاصة( بالالئحة، يجوز

متضمن  تغيير أو إلغاء سريان أي وسيكون تاريخ. الهيئة موافقةب التغيير، أو االستبدال أو بالسحب

 المتعلقة العقود لجميع ملزما القواعد لهذه تعديل أو إلغاء أي ويكون . التغيير أو اإللغاء إشعار في

 نفاذه. تاريخ في بالمتعاملين
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 المقاصةقواعد من قبل التفسير   4.  2

فإن  ذلك، خالف على صراحة ينص لم وما الكويت دولة في الساري  القانون  به وفقا  لما يسمح 1.  4.  2

 التوجيهات أو التشغيل إجراءات ذلك في بما ،القواعد هذه تطبيق أو بتفسير المتعلقة المسائل جميع

 .المقاصة قبل من تفسيرها يتم ،المقاصة عن الصادرة الممارسة مذكرات أو اإلرشادات أو األوامر أو

 للمقاصةالسلطات التقديرية   5.  2

، في أي وقت، إعفاء أو تعديل االلتزام بقاعدة أو جزء من للمقاصةيمكن  الهيئةبناء على توجيه  1.  5.  2

؛ وفي مثل هذه األحوال فيجب االلتزام بمثل هذا اإلعفاء أو القواعدقاعدة منصوص عليها في هذه 

 .المقاصةالتعديل، بما في ذلك أي شرط تعلقه 

 كتابة القواعد هذه في المبينة التقديرية الصالحيات بشأن تنفيذ المقاصة قبل من قرار أي إبالغ يتم 2.  5.  2

 .صفحة المقاصة على االنترنتعلى  نشره أو

وفي حال عدم االمتثال باإلطار . وقاطع نهائي القواعد هذه بموجب المقاصة قبل صادر من قرار أي 3.  5.  2

 النحو على عقوبات فرض أو/  و إنفاذ إجراءات اتخاذ للمقاصةالزمني ذي الصلة بالقرار، فيجوز 

 .القواعد هذه من  1.  10 الملحق في المبين

 االلتزام بالقانون والالئحة  6.  2

 .المتعاملين لجميع وملزمة نهائية الهيئةعن  الصادرة والتعليمات والقرارات الالئحةو  القانون  1.  6.  2

 للقانون  وفقا   والعمل األوقات جميع في االلتزام ووكالئها وموظفيها ومسؤوليها المقاصة على يتعين 2.  6.  2

 .الهيئة عن الصادرة والتعليمات والقرارات والالئحة
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 المقاصةمهام   7.  2

وعمليات االحتفاظ  جهة اإليداع المركزي لألوراق الماليةو  والتسوية التقاصخدمات  المقاصةتقدم  1.  7.  2

واحد  المقاصةات المتعلقة األخرى. وكجزء من هذه الخدمات، تنشئ وتدير والخدم األوراق الماليةب

لغرض وحيد وهو استالم وتوزيع الدفعات المالية  بنوك التسويةأو أكثر من الحسابات المصرفية في 

وذلك بالدينار الكويتي أو أي عملة أخري  التقاصوالتي تنشأ من عمليات  المقاصةإلى أو من 

 تكون مناسبة للتسوية. المقاصةتقررها 

بغرض حفظ المدفوعات الصادرة  بنوك التسويةإنشاء وإدارة حساب واحد أو أكثر في  للمقاصةيجوز  2.  7.  2

تتضمن المبالغ  الضمانكحسابات  المقاصةمن األعضاء والتي تحتفظ بها  المقاصةلصالح 

 المطلوبة.

 الخدمات الجديدة واإلضافية  8.  2

 االلتزام مراعاة مع ،المتعاملينليستفيد منها  إضافية أو جديدة خدمات تقديم تختار أن للمقاصة يجوز 1.  8.  2

 أو المقاصة تحددها قد التي األخرى  والمتطلبات والشروط بها تتعلق تشغيل إجراءات أو قواعد بأية

 .االقتضاء حسب المتعاملين على تفرضها

 توقف الخدمة  9.  2

سيعوقها  ،المتعاملين إلى المقاصةالمقدمة من  التسهيالت أو الخدمات أو العمليات من أي كان إذا 1.  9.  2

-2 للبند أي ظرف وفقا أو القواعد من شأنه خرق  ظروف أو حدث أي يعوقها أن المرجح أو من

 التسهيالت، أو والخدمات العمليات هذه من جزء أو كل تعليق في بالحق المقاصة تحتفظ ،17

 ضرورية؛ تراها التي وللمدة الحال مقتضى حسب

 إجراءات أي اتخاذ للمقاصةيحق  أعاله، 1-9-2 القسم في الواردة التعليق بحق اإلخالل عدم مع 2.  9.  2

 القائمة؛ الظروف ظل في مناسبا أو ضروريا تراه  ما حسب أخرى،
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 مرفق، أو خدمة أو عملية أي بتعليق قرار اتخاذ عند كتابة الهيئة إخطار المقاصة على يجب 3.  9.  2

 اتخاذه؛ تقترح آخر إجراء ألي الالزمة المعلومات توفير وبالمثل،

 البورصة وإخطار صفحتها على االنترنت على المتعاملين لجميع اإلعالن المقاصة على يجب 4.  9.  2

 على االنترنت. البورصةصفحة  على لإلعالن

 تصحيح األخطاء والسهو  10.  2

 ذلك في بما عملياتها أو تسهيالتها أو خدماتها تقديم في خطأ أي تصحيح بحق المقاصة تحتفظ 1.  10.  2

 :يلي ما الحصر ال المثال سبيل على

 المبالغ بالحساب؛ أو المالية لألوراق اإليداع أو غير صحيحة صادرة بالخصم تعليمات أي 1.  1.  10.  2

 الدفع؛ أو لتنفيذ التسوية بنك إلى خاطئة تعليمات أي 2.  1.  10.  2

 .المقاصةعن  صادر تقرير أو خاطئ بيان أي 3.  1.  10.  2

 وفقا األخطاء، من تصحيح المقاصةلتتمكن  الحساب في كافية مبالغ أو مالية لم تتوافر أوراق إذا 2.  10.  2

ذات  المالية األوراقالمبالغ المطلوبة أو  توفير المعني المتعامل من المقاصة تطلب قد القاعدة، لهذه

 .االقتضاء حسب الصلة

 المقاصة علی يتعين المصرفي، المتعامل بحساب مبالغ إليداع خاطئة تعليمات المقاصة أصدرت إذا 3.  10.  2

 .المقاصةتحددها  أخرى  فترة خالل أو الفور الممنوحة بالخطأ علی المبالغرد  المتعامل من تطلب أن

 تقارير أو بيانات أو تعليمات أي بسبب خسارة أية المتعامل تكبد إذا مسؤولية أي المقاصة تتحمل ال 4.  10.  2

 طرف ثالث. قبل من خاطئة تقارير أو بيانات أو تعليمات ألي نتيجة المقاصة عن صادرة خاطئة

 للمقاصة تقديم الخدماتاتفاقية   11.  2

 مع المحدد النموذج في اتفاقية تقديم الخدمات توقيع ون المصدر و  المقاصة أعضاء يتعين على 1.  11.  2

 .المقاصة خدمات وأحكام شروط تنظيم والتي تهدف إلى المقاصة
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 واألتعاب والغرامات الرسوم  12.  2

 بإخطار المقاصة تقوم. كما تم اعتمادها من الهيئة بتحديد المعدل واحتساب الرسوم، المقاصة تقوم 1.  12.  2

 الرسوم؛ معدل هذه في تحدث تغييرات بأي المتعاملين جميع

 توفرها التي والتسهيالت والخدمات بالعمليات المتعلقة واألتعاب الرسوم دفع المتعاملين على يجب 2.  12.  2

 .القواعد هذه من 1-10 الملحق في عليه منصوص هو كما المقاصة

 المبرمة الخدمات تقديم اتفاقية أو التشغيل إجراءات أو القواعد هذه في ذلك خالف على ينص لم ما 3.  12.  2

 مدفوعة. اتعاب أو رسوم أي برد يسمح لن ،المقاصة مع

 التعويض  13.  2

 واألضرار والمصاريف والتكاليف االلتزامات جميع عن المقاصة تعويض متعامل كل يجب على 1.  13.  2

 السمعة وفقدان األرباح، وفقدان تبعية، أو مباشرة غير أو مباشرة خسارة أي ذلك في بما) والخسائر

امتثال  بعدم يتعلق فيما المقاصة تكبدتها التي( والمهنية القانونية والمصاريف التكاليف وجميع

 :يلي لما المتعامل

 ال المثال سبيل على ذلك في بما) الخدمات تقديم اتفاقيةو  التشغيل إجراءاتو  القواعد هذه أحكام 1.  1.  13.  2

 ؛(فيه الواردة والضمانات اإلقرارات الحصر

 ؛المتعامل على تفرض شروط أي 2.  1.  13.  2

 .المقاصةأي توجيهات أو قواعد صادرة عن  3.  1.  13.  2

 المقاصة إهمال عن المطالبة فيه نجمت إذا المقاصة 1-13-2 القسم هذا في التعويض يغطي ال 2.  13.  2

 متعمد. تصرف سوء أو
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 الطرف الثالثوامتيازات حقوق   14.  2

 حقوق  أي منح تنوي  أو تمنح ال المقاصة فإن ،القواعد هذه في ذلك خالف على صراحة ينص لم ما 1.  14.  2

 تسهيالتها أو خدماتها من بأي يتعلق معها فيما المتعاملين بخالف ثالث طرف ألي مصالح أو/  و

 أضرار أي عن مسؤولة تكون  لن المقاصة فإن النحو، هذا وعلى. من األطراف أيا مع معامالتها و

 .القواعد هذه أحكام إنفاذ عند األخرى  األطراف يتكبدها قد

 إجراءات التشغيل  15.  2

 والقواعد اإلجراءات بتحديد المقاصة تقوم ،القواعد لهذه ووفقا ،الئحةوال القانون ب اإلخالل عدم مع 1.  15.  2

وتكون . التشغيل إجراءات باسم والمعروفة تسهيالتها، أو خدماتها من بأي يتعلق فيما اتباعها الواجب

 .لكل متعاملعليها ملزمة  تعديالت وأي التشغيل إجراءات

 المقاصةقرارات   16.  2

 شكوى  يقدم أن متعامل وألي ونهائية، ملزمة المقاصة باستثناء طلب عضوية المقاصة، تكون قرارات 1.  16.  2

 . 23.  2م القس في المبين النحو على القواعد لهذه وفق ا اتخذتها التي القرارات أو اإلجراءات ضد

 القوة القاهرة  17.  2

 :يلي بما المتأثرة األخرى  األطراف أو المتعاملين تجاه المسؤولية المقاصة تتحمل ال 1.  17.  2

 تأخير أو تنفيذ في إخفاق أي أو الخدمات تقديم في تأخير أو إعاقة أو خلل أي أو يتخذ إجراء أي 1.  1.  17.  2

أو  جزئيا، أو سواء كان ذلك كليا ومرافقها، بخدماتها يتعلق فيما المتعاملين من تعليمات أي تنفيذ

 أسباب عن نشأ التأخير أو العائق أو اإلخفاق هذا كان إذا ،القواعد هذه بموجب الوفاء بالتزاماتها

 و سيطرتها؛ عن خارجة
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 الفيضانات أو الحريق أو الحصار أو العسكرية الحصر األعمال ال المثال سبيل على ذلك في بما 2.  1.  17.  2

 النظام أو الكمبيوتر خلل أو الميكانيكية األعطال أو العمالية النزاعات أو الحوادث أو االنفجار أو

 الخدمات أو المرافق من غيرها أو الكهربائي التيار انقطاع أو النظام برامج أو الكمبيوتر عيوب أو

 وأي ،المقاصة سيطرة عن خارجة أخرى  قضايا أية أو أوامر أو لوائح أو مرسوم أو قانون  أي أو

 .المقاصة على تؤثر مماثلة أسباب

 المقاصةإخالء مسؤولية   18.  2

 مسؤولية أو مسؤوليها أي المقاصة تتحمل ال ،القواعد هذه في صراحة عليه منصوص هو ما باستثناء 1.  18.  2

 :يلي عما

 ؛إجراءات التشغيلو  القواعد هذه مراعاة عدم أو متعامل أي امتثال عدم 1.  1.  18.  2

 ؛المقاصةخدمات  متعامل استخدام عن تنشأ التي اتالحسابب المبالغ أو المالية األوراق في نقص أي 2.  1.  18.  2

 الحالة، هذه في الخسارة تتضمن. المقاصة خدمات استخدام عند بالمتعامل كانت تلحق أيا خسارة أي 3.  1.  18.  2

 أو مباشرة التزامات أو نفقات أو تكاليف أو أضرار أو خسائر أية الحصر، ال المثال سبيل على

 أو خسائر أية أو فوائد أو السمعة أو أرباح أو الفرص في خسائر أو مطالبات أو مباشرة غير

قد  أو تكبدها مطالبات أو مسؤولية أو مصروفات أو تبعية أو مباشرة غير أخرى  تكاليف أو أضرار

 قبل من إغفال أو فعل أي عن ناجمة الخسارة كانت فيه الذي الحد باستثناء المتعامل يتكبدها

 الوظيفة أو الخدمة؛ أو توليهم المنصب أثناء موظفيها أو مسؤوليها أو مديريها أو المقاصة

وفق بيانات غير صحيحة  المقاصة عن صادر تقرير أو بيان أو تعليمات أي عن تنشأ خسارة أي 4.  1.  18.  2

 آخر؛ طرف أي أو المتعامل زودها بها

 ؛المقاصةسيطرة  عن خارجة ظروف بسبب المالية التحويالت تأخر 5.  1.  18.  2

 ؛المقاصة تعثر أو إفالس 6.  1.  18.  2
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 البورصة الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما المقاصةب يرتبط آخر شخص أي تعثر أو إفالس 7.  1.  18.  2

 ؛الهيئةو  التسوية( بنوك) بنكو 

عضو  خالل من المقاصة نظام في إدخالها تم التي المستثمر وتعليمات معلومات صحة مدى 8.  1.  18.  2

 ؛المصدر أو المقاصة

 .هذا الدليل في عليها المنصوص للشروط وفقا المتعامل إيقاف 9.  1.  18.  2

 يتعلق فيما المقاصة على تفرض أو تمنح وظيفة أو واجب ألي أداء أو إجراء أي اتخاذ أو ممارسة 10.  1.  18.  2

 ؛قرض األوراق المالية صفقاتب

 المقاصةإهمال  عن األضرار الناجمة من المقاصةإخالء مسؤولية  1-18-2 القسم هذا يشمل ال 2.  18.  2

 المتعمد. السلوك سوء أو

 للمتعاملينااللتزامات المستمرة   19.  2

 القبول شروط من شرط بأي االلتزام يواصلوا أن المتعاملين على خالف ذلك، المقاصةتقرر  لم ما 1.  19.  2

 .آلخر وقت من الهيئة تفرضها قد التي اإلضافية والشروط المقاصة تفرضها التي

 ضمانات إضافية  20.  2

 إضافية ضمانات تقديم المصدر أو المقاصة عضو من تطلب أن الهيئة موافقة بعد للمقاصةيحق  1.  20.  2

 تعرض مستوى  منها عوامل عدة إلى بالرجوع مالئمة لتكون  تحددها التي والطريقة والمدى بالشكل

 مناسبة. المقاصةتراها  أخرى  مسألة أي أو/  و للمقاصة المصدر أو المقاصة عضو

 وبياناتها وتقاريرها المقاصة سجالت  21.  2

 .تحددها التي والطريقة األوقات في للمتعاملين وتقارير بيانات المقاصة تقدم 1.  21.  2
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مسؤولية التحقق فورا من تفاصيل السجالت الخاصة بهم أو البيان أو  المتعاملين عاتق على يقع 2.  21.  2

تابة  بأي في غضون يوم عمل واحد من تاريخ استالم التقرير المذكور ك المقاصةالتقرير وإخطار 

بحق تصحيح السهو أو الخطأ في أي وقت بمجرد  المقاصةوعلى أية حال، تحتفظ . سهو أو خطأ

 .علمه

 يتعلق فيما ُيعتبر قاطعا   خطأ، أي وجود عدم حالة في ،ينمتعامللل المقاصة توفره تقرير أو بيان أي 3.  21.  2

 بموضوعه.

 يتعلق فيما تجاوز أو خطأ بأي المقاصة بإخطار المتعامل إخفاق فإن ذلك، خالف على ينص لم ما 4.  21.  2

 لصالح تنازال يشكل ،القواعد لهذه وفقا توافرها، من واحد عمل يوم غضون  في تقرير أو بيانات بأي

 في حق أي أو خسائر أو أضرار أو مطالبات أو حقوق  أي عن المتعامل هذا قبل من المقاصة

 بالتصحيح. المطالبة

 اإلفصاح عن المعلومات  22.  2

من الكتاب الرابع )بورصات األوراق المالية ووكاالت ( 2-4-2) في المادة عليه منصوص هو كما 1.  22.  2

 تتلقاها أثناء تقديم خدماتها سرية معلومات بأي اإلفصاح المقاصة على ، يحظربالالئحةالمقاصة( 

 :إال إلى ما يلي

لمراجعة  الحساب صاحب من بتوكيل رسمي مفوض شخص أو أي ،حسابه بشأن الحساب صاحب 1.  1.  22.  2

 .الحساب

 .الهيئة، أو بناء  على طلب لهيئةا 2.  1.  22.  2

 .قضائي أمر على بناء شخص ألي أو الكويت، دولة في القضائية السلطات 3.  1.  22.  2

 اإلرهاب تمويل األموال أو غسل مكافحة وأنظمة قوانين بتنفيذ المعنية الحكومية واإلدارات الهيئات 4.  1.  22.  2

 الفساد. مكافحة أو
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 وكالة أو البورصةمع  مبرمة التفاقيات وفقا   التزاماتها تنفيذ لغرض أخرى  مقاصة وكالة أو البورصة 5.  1.  22.  2

 .الهيئة موافقة بعد مقاصة

 .المعمول بها واللوائح للقوانين لالمتثال ضروريا   المعلومات هذه عن اإلفصاح كان إذا 6.  1.  22.  2

 الشكاوى   23.  2

 و المطلوبة المعلومات يتضمن والذي شكوى، نموذج ، صفحتها على االنترنت على المقاصة تنشر 1.  23.  2

 شخص ذي مصلحة قد يختار أي أن الشكوى  استمارة وتؤكد .الشكوى  في تقديم المساندة الوثائق

 .المقاصة إلى شكوى  تقديم

 الشكوى  في التحقيق بنتائج الشاكي الشخص وإبالغ الشكوى  في بالتحقيق المقاصة تقوم سوف 2.  23.  2

 .الشكوى  استالم من ايوم ثالثين أقصاها فترة غضون  في وذلك لمعالجتها، المتخذة والخطوات

 .الشكاوى  بشأن الهيئة نصف سنوي إلى تقرير إرسال المقاصة على يتعين 3.  23.  2

 .تقديمها تاريخ من سنوات خمس لمدة شكوى  لكل بسجل المقاصة تحتفظ 4.  23.  2
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 أعضاء المقاصة .3

 ةة المقاصعضويفئات   1.  3

 :كالتالي األعضاء فئات تكون  أن يجب 1.  1.  3

 وسيط؛ 1.  1.  1.  3

 ؛االستثمار محفظة مدير 2.  1.  1.  3

 ؛ أمين حفظ 3.  1.  1.  3

 ؛ صانع السوق  4.  1.  1.  3

 .الوحدات لة حم أو المساهمين لسجالت المودعة االستثمار وصناديق المساهمة الشركات 5.  1.  1.  3

اتفاقية  أو/  و القواعد هذه في عليها المنصوص وااللتزامات الحقوق  العضوية فئات من فئة لكل 2.  1.  3

 .تقديم الخدمات

 القبول  2.  3

 في عضوك لقبوله بطلب التقدمالصناديق  وأأو الشركات المساهمة  له المرخص شخصلل يجوز 1.  2.  3

 .الهيئةلهذا الغرض وتعتمدها  المقاصة وأي شروط أخرى تحددها الطلب إلجراءات وفقا المقاصة

ويجب  المقاصة تحددها التي اإلجراءاتبحسب   يتقدم أن المقاصة عضوية طلب مقدم على يجب 2.  2.  3

 ميعج لتلبية التشغيلية القدرة ولديه جيد، مالي بوضع يتمتع أنه المقاصة ُيفيد بما يثبت أن عليه

 .القواعد هذه في عليها المنصوص المتطلبات ذلك في بما األحوال، جميع في المقاصة متطلبات

 والوثائق والتعهدات والضمانات واإلقرارات الشهادات للمقاصة يقدم أن طلب مقدم كل على يجب 3.  2.  3

 .الطلب لمراجعة المقاصة تطلبه قد الذي النحو على اإلضافية والمعلومات

 المتطلبات 4.  2.  3
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تحت أي  عضو مقاصةمقدم الطلب ك بمجرد موافقة واعتمادعلى خالف ذلك ، تقرر المقاصة ما لم 

باستخدام الخدمات أو التسهيالت المتاحة من لهذا العضو ال يسمح فئة تم تقديم الطلب لالنضمام لها، 

 ألعضائها، وذلك حتى يتم التالي: المقاصة

 ذلك؛ ينطبق حيثما ،المقاصة أعضاء من الفئة بهذه الخاصة اتفاقية تقديم الخدمات توقيع 1.  4.  2.  3

 من الفئة هذه على وفق ما هو مطبق المقاصة تفرضها أتعاب وأي القبول ورسوم الطلب رسوم دفع 2.  4.  2.  3

 ؛ والمقاصة أعضاء

 .الطلب على الموافقة عند تقديرها على بناء   المقاصة تفرضها قد التي األخرى  بالشروط االلتزام 3.  4.  2.  3

 معلومات أخرى  5.  2.  3

 الطلب مقدم من المقاصة تطلب قد بشأنه، نهائي قرار اتخاذ وقبل الطلب تلقي بعد وقت أي في 1.  5.  2.  3

 المقاصةرأي  في والتي ال، أم الطلب بمقدم مباشرة متصلة كانت سواء إضافية، معلومات تقديم

 .الطلب في للنظر مؤثرة تكون، أن يمكن أو تكون،

قد الطلب  بمقدم يتعلق فيما مناسبة تراها أخرى  معلومات أية االعتبار في تأخذ أن للمقاصة يجوز 2.  5.  2.  3

 .على علم بها أو حيازتها في تكون 

 شروط أو أي متطلبات الطلب مقدم على تفرض أن للمقاصة يجوز الطلب، على الموافقة عند 3.  5.  2.  3

 .ضرورية تراها إضافية

 المقاصةالجدول الزمني للموافقة على عضوية  6.  2.  3

قدم كامال  واستوفى جميع المتطلبات خالل الذي  يةالعضو  طلب بشأن قرارا   تصدر ان المقاصة على 1.  6.  2.  3

 عمل يوم (15) مدة ال تتجاوز

 القبول والرفض 7.  2.  3

 وفق ما قبول نهائي أو مشروط أو رفض طلب العضوية مطلق الصالحيات  في إصدار للمقاصة 1.  7.  2.  3

 .مناسبا   المقاصة تراه 
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 .االسبابكتابة  مع ذكر  بذلك الطلب مقدم إخطار فيجب العضوية، طلب المقاصة رفضت إذا 2.  7.  2.  3

 :إذا للعضوية طلب ترفض أن للمقاصة ،1.  7.  2.  3 القاعدة مخالفة دون  3.  7.  2.  3

 تطلبه الذي النحو على بالطلب المتعلقة المطلوبة والوثائق المعلومات بجميع المقاصااااااااة الطلب مقدم يزود لم .أ
 ؛المقاصة

 مضللة؛ أو أو خاطئة وثائق أو معلومات بأي المقاصةتزود مقدم الطلب  .ب

 .حالة تعثر ثانويةأو  حالة تعثر رئيسيةفي  مقدم الطلب كان .ج

 أعضاء المقاصةحقوق   3.  3

عضوية  ، وقد تنشئ فئاتأعضائهامن  فئة بكل المرتبطة وااللتزامات الحقوق  تغير أن  للمقاصةيحق  1.  3.  3

 موافقة على والحصول المقاصة أعضاء إخطار بشرط حسبما تقرر، والتزامات الحقوق  جديدة مع

 .الهيئة

 تقديم المعلومات 2.  3.  3

 المقاصة لتوجيهات وفقاإلى أي طرف آخر،  أو/  و ،المقاصة إلى فورا يقدم أن عضوال على يجب 1.  2.  3.  3

 .المقاصة قبل من المطلوبة الوثائق أو اإللكترونية السجالت أو المعلومات

 تحتوي  كانت إذا الصحيح النحو على تقدم لم وثائق أو إلكترونية سجالت أو معلومات أي تعتبر 2.  2.  3.  3

 مضللة. كانت أو محذوفة جوهرية بيانات أو صحيحة غير بيانات على

 الفور على المطلوبة الوثائق أو اإللكترونية السجالت أو المعلومات تلك إرسال يعيد أن العضو على 3.  2.  3.  3

 المقاصة. من إخطار بناء على

 عند القواعد في عليه منصوص هو لما وفقا المقاصة أعضاء على غرامة فرض للمقاصة يجوز 4.  2.  3.  3

 بموجب المقاصة قبل من مطلوبة مستندات أو إلكترونية سجالت أو معلومات أي تقديم في التأخر

 .2.  3.  3 القاعدة

 شروط استمرارية األعمال 3.  3.  3



  الشركة الكويتية للمقاصة

  دليل القواعد 
 

35 
 

 الستمرارية كافية ترتيبات على والحفاظ التشغيلية والمخاطر أعماله مخاطر تقييم العضو على يجب 1.  3.  3.  3

 .األعمال

 .األعمال استمرارية خطة في األعمال استمرارية ترتيبات توثيق العضو على يجب 2.  3.  3.  3

 الوعي إثبات ويجب للعضو، األعمال استمرارية خطة عن مسؤولة للعضو التنفيذية اإلدارة تكون  3.  3.  3.  3

 .العضو إدارة مجلس عليها من والتصديق التأهب وحالة المخاطر الحد من وتدابير بالمخاطر الكافي

 .منتظم بشكل واختبارها األعمال استمرارية خطة مراجعة العضو على يجب 4.  3.  3.  3

 بهؤالء االتصال معلومات وتقديم الطوارئ، حاالت في االتصال أشخاص تعيين العضو على يجب 5.  3.  3.  3

ا الطوارئ  حاالت في به لالتصال المحدد العضو يكون  أن يجب ،المقاصة إلى األشخاص  متاح 

 .الطوارئ  حاالت في فور ا المقاصة إخطار عليه ويجب األوقات، جميع في به لالتصال

 المقاصةالتزامات أعضاء   4.  3

 :باآلتي المقاصة أعضاء من عضو كل يتعهد 1.  4.  3

 تنطبق أوامر محكمة أو قرارات صادرة عن السلطة المختصة،أي بجميع القوانين واللوائح و  االلتزام 1.  1.  4.  3

 .، كما هو معمول به بدولة الكويتالمقاصة تسهيالت أو خدمات من أي في عضويته على أو عليه

 التي األداء ومالحظات واألوامر واإلرشادات والتوجيهات يةجراءات التشغيلواإل القواعدب االلتزام 2.  1.  4.  3

 طبيعة ذات كانت سواء ،المقاصة أو تسهيالت تقدمها خدمات من بأي يتعلق فيما المقاصة تصدرها

 مؤقتة؛ أو دائمة

 في عضوك القبول طلب تقديم عند إليها المقدمة البيانات في تغييرات بأيفورا   المقاصة إخطار 3.  1.  4.  3

 الحق؛ وقت أي في أو المقاصة
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أو من  لها تخضع رقابية هيئة أي قبل من عليه، تفرض قيود بأي علمه فور المقاصة إخطار 4.  1.  4.  3

 عمليات التي تقدمها أو التسهيالت أو خدماتال من أي في عضويتها على تؤثر قد والتي المحاكم،

 ؛المقاصة

 ؛حالة تعثر ثانويةأو  حالة تعثر رئيسيةبأي  علمه فور المقاصة إخطار 5.  1.  4.  3

 من بأي المتعلقة االمور من وغيرها المعامالت لجميع الكافية بالبيانات والسجالت بالدفاتر االحتفاظ 6.  1.  4.  3

 المقاصة توفرها التي التسهيالت أو الخدمات من أي في األنشطة بهذه المتعلقة أو/  و أنشطته

 .ألعضائها

 أعضاء المقاصةالقيود المفروضة على   5.  3

 أن للمقاصةفي األحوال والظروف المتعلقة بمخالفة هذه القواعد، أو شروط توفير الخدمة، يجوز  1.  5.  3

 .المقاصة أعضاء إلى تقدمها التي بالخدمات يتعلق فيما شروط أو قيود أي تفرض

 األعضائه المقاصةخدمات   6.  3

نوافذ  خاللبخدمات تقدم من  ألعضاءا وتزود تنشئ أنللمقاصة يجوز  الخاص، تقديرها على بناء 1.  6.  3

 البيانات إلى والوصول المقاصة إلى واالتصاالت التعليمات بإدخال وتسهيالت للسماح اإلنترنت

 .المقاصة عضاءأل متاحة خدمات بأي يتعلق فيما المقاصة عن الصادرة والتقارير

به  أعضاء المقاصةيتم تحديد النطاق واألسلوب الذي يتم به تقديم مثل هذه التسهيالت ويتم إخطار  2.  6.  3

الفئات  بحسبأن تقوم بفرض قيود فيما يتعلق باستخدام مثل تلك التسهيالت  للمقاصةويمكن 

 .أعضاء المقاصةالمختلفة من 
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 أعضاء المقاصةعدم التزام   7.  3

 لديها وفق التالي: وعضإجراء ضد أي  المقاصةيمكن أن تتخذ  1.  7.  3

 أو المقاصة، أعضاء أحد بإيقاف البورصة إخطار( أ) 1.  1.  7.  3

 و/أو المقاصةأو وصوله إلى الخدمات والتسهيالت في  عضو المقاصة)ب( تحديد أنشطة 

 ه.أو فرض أي غرامات أخرى علي عضو المقاصةعدم التزام على رسوم ض فر  2.  1.  7.  3

كتابة  بأي إيقاف و/أو قيد تم فرضه، باإلضافة إلى  عضو المقاصةو  الهيئةفورا   المقاصةتخطر  2.  7.  3

و/أو أي عقوبة أو غرامة )والمبلغ المحدد بموجبه(  -إن وجد  -فترة اإليقاف و/أو القيد المفروض 

 .عضو المقاصةالمفروض على 

 عضو المقاصةإنهاء عضوية   8.  3

 العضوإنهاء عضوية  1.  8.  3

 شرط أي أو القواعد هذه مخالفة حال وفي ،الخدماتاتفاقية تقديم أو  القواعدخالفا لما تقدم في هذه  1.  1.  8.  3

أعضاء من  عضوفي أي وقت إنهاء عضوية أي  للمقاصةيحق  المقدمة، الخدمة شروط من

إلى  المقاصةفي واحدة أو أكثر أو كل الخدمات و/ أو التسهيالت، المتاحة من قبل  المقاصة

 ا.يوم 30ها، وذلك من خالل ارسال إشعار ال تقل مدته عن عضو 

إنهاء عضويته  المقاصة، يحق ألي عضو في اتفاقية تقديم الخدماتو  القواعدخالفا  لما تقدم في هذه  2.  1.  8.  3

وذلك عن طريق  المقاصةفي جميع الخدمات و/ أو التسهيالت أو أي منها المتاحة له من قبل 

 تين:ا. ويسري اإلنهاء في أي من الحالتين التالييوم 30إرسال إشعار كتابي ال تقل مدته عن 

 انتهاء فترة االخطار، أو .أ

من  المقاصةأي التزامات أو مسؤوليات إضافية تجاه  عضو المقاصةعندما ال يكون لدى  .ب

 فيما يخص الخدمات المتعلقة أو التسهيالت أيهما أبعد. عضو المقاصةقبل 
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 اإلنهاء الفوري  2.  8.  3

حيثما يكون ذلك  – الخدماتاتفاقية تقديم أو  القواعدمع عدم اإلخالل بأي حقوق واردة بموجب هذه 

حيثما يكون  – اتفاقية تقديم الخدماتأو  القواعدوبغض النظر عن أي شيء يتعارض مع هذه  -مطبق ا 

من خالل إشعار  أعضاء المقاصةأن تقوم باإلنهاء الفوري لعضوية أحد  للمقاصةيجوز -ذلك مطبق ا 

 في الحاالت التالية:كتابي في واحدة أو أكثر أو جميع خدماتها أو تسهيالتها، 

سوف  عضو المقاصةأن أي تأخير في إنهاء عضوية  -وفقا  لتقديرها المطلق  - المقاصةاعتبار  1.  2.  8.  3

أو سوف يؤثر بالسلب على أي  المتعاملينأو أي من  المقاصةبمصلحة  أو ضارا   يكون ضار ماديا  

 من عملياتها أو خدماتها أو تسهيالتها؛ أو

 ؛المقاصةرسة أعماله أو جزء جوهري منها نتيجة لقرار عن مما عضو المقاصةتوقف أ.  2.  2.  8.  3

 لقرار وقف من قبل هيئة رقابية يخضع لها؛ أو عضو المقاصةخضوع ب. 

وفقا لتقديرها الخالص  المقاصةأو في حالة اعتبار  حالة تعثر ثانويةأو  حالة تعثر رئيسيةحدوث ج. 

 أن حدوث مثل تلك الحالة وشيك أو متوقع.

 المستمرةااللتزامات   9.  3

 أي بموجب التزاماته أو حقوقه من حق أي نقل أو تعيين المقاصة أعضاء من عضو ألي يجوز ال 1.  9.  3

 النحو أو على باستثناء الحسابات المجمعة  المقاصةمن  مسبقة موافقة دون  باسمه مؤكدة معاملة

 .القواعد هذه خالف ذلك في صراحة عليه المنصوص

 كمسؤولين رئيسيين األعضاءتصرف   10.  3

وفيما يخص  للصفقات والتسوية بالتقاصفيما يتعلق  المقاصةالمسؤولية أمام  عضويتحمل كل  1.  10.  3

 .القواعدبموجب هذه  المقاصةالتزاماته تجاه 
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 إلغاء ترخيص عضو المقاصة والمرخص له من قبل الهيئة  11.  3

 

تقوم المقاصة، فور إخطارها عن إلغاء ترخيص عضو المقاصة والمرخص له من قبل الهيئة،  1.  11.  3

باإلعالن عن قرار هيئة أسواق المال على الموقع اإللكتروني وكافة وسائل التواصل االجتماعي 

والتطبيقات اإللكترونية المعتمدة والرسمية للشركة عن إلغاء الترخيص من قبل الهيئة على أن يحدد 

ا )ان وجدت( في اإلعالن عن سبب اإللغاء وتاريخ سريانه وتأثيره واإلجراءات التي يتعين القيام به

 المقاصة الملغي ترخيصه. من قبل عضو

من الوصول لنظام اإليداع المركزي من خالل  الملغي ترخيصهتقوم المقاصة بتقييد عضو المقاصة  2.  11.  3

تجميد جميع الحسابات المجمعة التي يكون عضو المقاصة مسؤوال  عنها، وال يسمح له بإجراء أي 

 تحويالت.

مسؤوال  عن االلتزامات المالية القائمة لعمالئه اتجاه المقاصة  الملغي ترخيصهالمقاصة يظل عضو  3.  11.  3

يجوز للمقاصة بأن تستخدم السيولة المتوفرة و  ،ومنظومة الضمان المالي حتى يتم تسويتها بالكامل

الوفاء بجميع و ذلك بعد  الملغي ترخيصه المقاصة حساب عضول الماليضمان الحساب في 

 مالئه تجاه المقاصة ومنظومة الضمان المالي.االلتزامات المالية القائمة لع

تقوم المقاصة بإصدار كتاب إشعار للعضو الملغي ترخيصه تفيد تسوية جميع االلتزامات المستحقة  4.  11.  3

 للسوق والعمالء وعدم وجود التزامات ناشئة عليه من قبل المقاصة مع بيان تفصيلي بذلك.

راقهم المالية الى شخص مرخص له آخر يجوز لعمالء عضو المقاصة الملغي ترخيصه تحويل أو  5.  11.  3

عن طريق تقديم نموذج طلب نقل الملكية ويتم توقيع النموذج من قبل العميل مع تقديم المستندات 

ذات الصلة، باإلضافة إلى تقديم العميل طلب لعضو المقاصة الملغي ترخيصه بالموافقة على 

أيام  7المقاصة الملغي ترخيصه خالل السماح بنقل األوراق المالية، وفي حال عدم موافقة عضو 
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عمل تقوم المقاصة بالمضي في عملية النقل دون أخذ موافقته  مع مراعاة تزويد المقاصة بتقرير 

 عن ملكيات عمالء عضو المقاصة الملغي ترخيصه من قبل الهيئة.

 الملغي المقاصة عضو لعميل الخاصة السجل حسابات إلى المالية األوراق بتحويل المقاصة تقوم 6.  11.  3

 .للعميل سجل حسابات وجود حال في ترخيصه،

وفي حال عدم وجود حساب سجل للعميل، تقوم المقاصة بفتح حساب سجل للعميل وتحويل األوراق 

المالية إلى ذلك الحساب ، بشرط أن يتم االلتزام بأحكام الفصل الخامس من دليل قواعد المقاصة 

 واالجراءات التشغيلية المعتمدة.
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 مرون المستث .4

 الفرد المستثمر  1.  4

 الشروط استيفاء الطلب مقدم على ا  )فردا (، يجبمستثمر في حال رغبة مقدم الطلب أن يصبح  1.  1.  4

 التالية:

 هوية صالحة؛مستند أن يحمل  1.  1.  1.  4

 يكون لديه حساب مصرفي في دولة الكويت؛ 2.  1.  1.  4

 و به؛ معمول قانون  أي بموجب األهلية كامل غير أو اعتباره إليه يرد لم ما مفلسا   يكون  أال 3.  1.  1.  4

 والتقيد بها. القواعدالتعهد بااللتزام بهذه  4.  1.  1.  4

يجب على كل مقدم طلب أن يقوم باستكمال الطلب بالشكل المنصوص عليه ويتعهد بااللتزام بكل  5.  1.  1.  4

وأي شروط أو متطلبات مبينة كتابة  من وقت  المقاصةالمتطلبات المعمول بها والمحددة من قبل 

 البورصةأو صفحة  صفحة المقاصة على االنترنت، أو منشورة من خالل المقاصةألخر من قبل 

 على االنترنت.

 اإلكتتابات في مشاركته حال في 1.  4 المادة شروط من الفرد المستثمر إستثناء للمقاصة يجوز 2.  1.  4

 . العامة

 )األشخاص االعتباريين( غير األفراد المستثمرون   2.  4

 إما:الشخص االعتباري يجب أن يكون  1.  2.  4

 ، أو فيهاوفق القوانين المعمول شخص اعتباري مؤسس داخل دولة الكويت  1.  1.  2.  4

 ؛المعمول بها في بلد المنشأبموجب القوانين خارج دولة الكويت مؤسس  شخص اعتباري  2.  1.  2.  4
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 مقدم على (، يجبشخص اعتباري )لغير األفراد ا  مستثمر في حال رغبة مقدم الطلب أن يصبح  2.  2.  4

 التالية: الشروط استيفاء الطلب

 يجب أن يكون قائم وذي مركز مالي جيد؛ 1.  2.  2.  4

 ؛لديه حساب مصرفي في دولة الكويت 2.  2.  2.  4

 ؛األوراق المالية يجب أن يتمتع باألهلية الكافية والسلطة الكاملة، بموجب النظام األساسي، لتداول 3.  2.  2.  4

بالعمل بموجب تعليمات أي من المخولين بالتوقيع عنه، ما لم ُتخطر  المقاصة يفوضيجب أن  4.  2.  2.  4

 كتابة  بخالف ذلك؛ و المقاصة

 والتقيد بها؛ القواعديتعهد بااللتزام بهذه  5.  2.  2.  4

يجب على كل مقدم طلب أن يقوم باستكمال الطلب بالشكل المنصوص عليه ويتعهد بااللتزام بكل  3.  2.  4

وأي شروط أو متطلبات مبينة كتابة  من وقت  المقاصةتطلبات المعمول بها والمحددة من قبل الم

 .المقاصةألخر من قبل 

 ي مقدم الطلب من الشروط والمتطلبات المعمول بها إذا رأت ذلك مناسبا  وقدأن تعف ةللمقاصيمكن  4.  2.  4

 االقتضاء. حسب إضافية ومتطلبات بشروط االمتثال الطلب مقدم من تتطلب

 مجمع حساب في مستثمر  3.  4

 ال يعتبر مستثمر في حساب مجمع عميال  للمقاصة. 1.  3.  4

يعتبر مسؤول الحساب المجمع مسؤوال  عن جميع المستثمرين في حساب مجمع، وذلك في مواجهة  2.  3.  4

 الغير.المقاصة و 

يجب على مسؤول الحساب المجمع تقديم قائمة بجميع األشخاص المستثمرين في حساب مجمع  3.  3.  4

 تلك القائمة.المقاصة ل وبياناتهم التعريفية، عند طلب الهيئة أو
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على مسؤول الحساب المجمع اخطار الهيئة والمقاصة عند دخول شخص كويتي )سواء طبيعي أو  4.  3.  4

 اعتباري( ضمن األشخاص المستثمرين في الحساب المجمع.

ل أو أموال مملوكة بأال تتضمن مكونات الحساب المجمع أي أصو   المجمع الحساب مسؤول يلتزم 5.  3.  4

 .له

الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير  موافقةعلى الحصول مسؤول الحساب المجمع  علىيجب  6.  3.  4

   .قانونية غير بصورة المقيمينمن  عميل أليأي نوع من الحسابات  فتحقبل  ،قانونية
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 الحسابات .5

 األوراق المالية حساباتالفصل بين   1.  5

 الفصلب يلتزم أن األحوال جميع في المجمع الحساب مسؤول أو له المرخص شخصال على يجب 1.  1.  5

 خالل من الشخص لهذا التابعين ينالمستثمر  تخص التي األخرى  اتالحسابو  الرئيسي الحساب بين

 .منفصلة حسابات على المحافظة

 

 أغراض الحساب:  2.  5

 حساب مخصص للتداول: 1.  2.  5

 .المالية األوراق تداول في يرغب لمنيخصص هذا الحساب 
 

 للسجل:حساب مخصص  2.  2.  5

 لديه حساب وفقا  للتالي: سجل األوراق الماليةكل مساهم في ل

I.  لكل مساهم؛ حساببتحديد  المقاصة، تقوم للمقاصة سجل األوراق الماليةين بتقديم المصدر عندما يقوم أحد 

II.  ؛نظام المقاصةمن خالل  الحسابيفتح هذا 

III. التداول؛ و حسابو  الماليةسجل األوراق  حساب بين األسهم لنقل الدخول حق لديهم الوسطاء 

IV. الحساب هذا في األسهم كميات عن االستفسار للوسطاء يحق ال. 

 يجوز لبعض فئات الحسابات أدناه أن يكون مخصصا  للتداول وللسجل.
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  التداول حساباتفئات   3.  5

 المقاصةعضو ، يتم االعتماد فيها على أعضاء المقاصةمع  اتفاقية تقديم الخدماتتقوم المقاصة بتوقيع 

الخاص بقانون مكافحة غسل األموال  106/2013بالقانون رقم المنصوصة بالقيام باجراءات العناية الواجبة 

 .العضو، وذلك وفق ترخيص المتداولينمع جميع  وتمويل االرهاب

 المقاصة مع الخدمات تقديم اتفاقية 1.  3.  5

 : بالتالي بالقيام خاللها من يلتزم بحيث المقاصة، مع الخدمات تقديم اتفاقية بتوقيع المقاصة عضو يلتزم

 األموال غسل مكافحة بقانون  الخاص 106/2013 رقم بالقانون  عليها المنصوص الواجبة العناية إجراءات .1

 .العضو ترخيص وفق وذلك المتداولين، جميع مع االرهاب وتمويل

 عضو خالل من الحساب بفتح يرغبون  الذين المستثمرين لجميع وذلك الحساب فتح مستندات بتقديم االلتزام .2

 .فقط المقاصة

 (:عميل الوسيط) شخص حساب 2.  3.  5

 

،، وذلك وسيطالمرخص لهم بتقديم خدمات  عضاء المقاصةأل )عميل الوسيط(شخص  حسابخدمة فتح  المقاصةتقدم 
 وفقا لما يلي:

I.  حسابالمقررة لفتح ال رسومباإلضافة إلى الوثائق المطلوبة ودفع الالحساب تقديم طلب فتح المستثمر يجب على، 
 ؛الوسيط من خالل

II. الرسوم بدفع ويقوم للمقاصة المطلوبة الوثائق به مرفقا   تعبئته بعد حساب فتح طلب بتقديم المقاصة عضو يقوم 
 ؛الحساب لفتح المقررة

الفرد في حال مشاركته في  للمستثمر)عميل الوسيط( مؤقت  شخص حسابفتح  للمقاصةواستثناء من ذلك، يجوز 
 الرسوم، على أن يتم دفع الحساب، دون تقديمه لطلب فتح مال رأس لزيادة األولوية حقوق  تداول حال في أو اكتتاب عام
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. ويكون غرض هذا الحساب مؤقتا  لبيع األسهم الناتجة من المتداول حسابوتخصم من  الحسابالمقررة عند تفعيل 
 .األولوية حقوق  لتداول أو االكتتاب

III.  نظام في  الحساببذلك من أجل تنشيط  البورصة، ويتم إخطار نظام المقاصةب الحسابيجب أن يتم فتح هذا
 ؛التداول

IV. على النقد واألوراق المالية المودعة في حساب المتداول." االطالع المعني المتعامل وسيطيحق ل 

 . أعاله.2. 2. 5وفقا  لآللية الموضحة في المادة  الحسابمخصصا  للسجل، يتم فتح  الحسابوفي حال كان 

 حساب شخص )عميل أمين الحفظ(: 3.  3.  5

 أمين خدمات بتقديم المرخص لهم المقاصة عضاءأل )عميل أمين الحفظ(شخص  حساب فتح خدمة المقاصة تقدم

 :يلي لما وفقا وذلك لعمالئهم، اتحساب بفتح الذين يرغبون  ،الحفظ

I.  فتح المقررة ل رسومالضافة إلى الوثائق المطلوبة ويقوم بدفع باإل حساببتقديم طلب فتح  عضو المقاصةيقوم 

 ؛حسابال

II.  نظام في  الحساببذلك من أجل تنشيط  البورصة، ويتم إخطار نظام المقاصةب الحسابيجب أن يتم فتح هذا

 ؛التداول

III. على احتسابها يتم اإلجمالية القيمة من محددة بنسبة وصيانة حفظ رسومل الحسابات من النوع هذا يخضع 

 و يومي؛ أساس

IV. الحسابالدخول إلى  المعنيعميل أمين الحفظ  وسيطيحق ل. 

 (:االستثمارية حساب مجمع )المحافظ 4.  3.  5

 :للتالي وفقا( االستثمارية المحافظ) مجمع حساب فتح خدمة المقاصة تقدم

I.  ؛حسابالفتح المقررة ل رسومالالوثائق المطلوبة ودفع  مرفقا  بهالحساب تقديم طلب فتح  عضو المقاصةيجب على 

II.  ؛ نظام التداولفي  الحساببذلك من أجل تنشيط  البورصة، ويتم إخطار نظام المقاصةب الحسابيتم فتح هذا 
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III. الحساب الدخول إلى المعني عضو المقاصة وسيطيحق ل. 

 حساب مجمع )عميل أمين الحفظ(: 5.  3.  5

 لما وفقا وذلك ،عضو المقاصةبناء على طلب يقدمه )عميل أمين الحفظ( حساب مجمع  فتح خدمة المقاصة تقدم

 :يلي

I.  فتح المقررة ل رسومالضافة إلى الوثائق المطلوبة ويقوم بدفع باإل حساببتقديم طلب فتح  عضو المقاصةيقوم

 ؛ حسابال

II. لحساب في حال كان مسؤول الحساب المجمع شخصا  غير مرخص له من قبل الهيئة، يشترط في مسؤول ا

 المجمع التالي:

الدولية لهيئات األوراق  منظمةالفي  ا  عضو مماثلة تكون أن يكون مرخص له من جهة رقابية -

 , وIOSCOالمالية 

 .FATF أن يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي-

 المقاصة. اتراه ى أخر  اتأي اشتراط-

III. نظام في الحساب تنشيط أجل من بذلك البورصة إخطار ويتم ،المقاصة نظامب الحساب هذا فتح يتم أن يجب 

 ؛التداول

IV. أساس على احتسابها يتم اإلجمالية القيمة من محددة بنسبة وصيانة حفظ رسومل الحسابات من النوع هذا يخضع 

 و يومي؛

V.  الحسابالمعني الدخول إلى  الحفظ ألمين أو المجمع الحساب وسيطأو ل المجمع الحساب لمسؤوليحق. 

VI.  على مسؤول الحساب المجمع فصل أمواله وأصوله في حساب منفصل عن الحساب المجمع.يجب 

 التخصيص حساب 6.  3.  5

 وذلك ،(الوسيط) المقاصة عضو يقدمه طلب على بناء   التخصيص حساب فتح خدمة المقاصة تقدم

 :يلي لما وفقا
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 بدفع الرسوميقوم عضو المقاصة بتقديم طلب فتح حساب باإلضافة إلى الوثائق المطلوبة ويقوم  1.  6.  3.  5

 المقررة لفتح الحساب على أن يتم بيان مسؤول حساب التخصيص؛

 نظام في الحساب تنشيط أجل من بذلك البورصة إخطار ويتم المقاصة، بنظام الحساب هذا فتح يتم أن يجب 2.  6.  3.  5

 التداول؛

  التخصيص؛ حساب مسؤول يكون  أن يتعين 3.  6.  3.  5

I. المالية األوراق لهيئات الدولية المنظمة في عضوا   تكون  مماثلة رقابية جهة من له مرخص IOSCO 

II. يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي FATF 

III. مخوال  من قبل جميع مستفيدي الحسابات المكونة لحساب التخصيص، إلدارة تلك الحسابات 

 .ي اشتراطات أخرى تراها المقاصة 4.  6.  3.  5

 :ال يسمح للفئات التالية فتح حساب التخصيص 5.  6.  3.  5

I. الكويتية الجنسية من واالعتباريين الطبيعيين األشخاص. 

II. (.مباشر)شخص حساب يمتلكون  ال الذين االعتباريين األشخاص 

 التداول بالهامش مجمع لخدمة حساب 6.  6.  3.  5

 :تقدم المقاصة خدمة فتح حساب التداول بالهامش وفقا للتالي

توقيع اتفاقية التسجيل يتعين أن يكون مقدم الخدمة مسجال  لدى المقاصة كمقدم خدمة التداول بالهامش من خالل  •

 الخاصة بالخدمة.

إلى الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم المقررة لفتح  باإلضافةتقديم طلب فتح الحساب  مقدم الخدمةيجب على  •

 .الحساب

 يتعين على مقدم الخدمة تقديم نسخة من نموذج اتفاقية التداول بالهامش مع العمالء. •

 .تم إخطار البورصة بذلك من أجل تنشيط الحساب في نظام التداوليتم فتح هذا الحساب بنظام المقاصة، وي •

 .عضو المقاصة المعني الدخول إلى الحساب للوسيطيحق  •
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يكون حساب التداول بالهامش حسابا  مجمعا  لجميع عمالء مقدم الخدمة مقصورا  فقط على خدمة التداول  •

 بالهامش.

 الحسابفتح   4.  5

 التداول حساب فتح 1.  4.  5

 من هذه القواعد. 3.5للشروط والضوابط الواردة بالمادة  التداول، وفقا حساباتبفتح  المقاصةتقوم 

 للتداول مخصص حساب ضوابط 1.  1.  4.  5

 :للتداول مخصص حساب بفتح التالية للفئات يسمح ال

 غير بصورة للمقيمين المركزي  الجهاز موافقة على الحصول يفيد ما تقديم بعد إال قانونية، غير بصورة المقيمين .أ

 قانونية؛

 أو األسهم بيع أو شراء المالية األوراق في االستثمار أغراضهم تتضمن ال التي االستثمار وصناديق الشركات .ب

 ؛(خزينة أسهم شراء عند الشركات باستثناء) المالية األوراق في التعامل

 الفردية؛ المؤسسة .ج

 المجمع؛ والحساب التخصيص حساب عدا ما المشترك، الحساب .د

  ؛(الورثة حساب باسم قائم مصرفي حساب وجود بشرط للورثة حساب فتح يمكن) الورثة حساب .ه

 .الكويت دولة في مصرفي حساب لديه ليس الذي الشخص .و

المملوكة لهم. ويجب وقف  األسهميمكن فتح حساب مؤقت للفئات المذكورة أعاله بغرض بيع  2.  1.  4.  5

 بعد تحويل مبالغ البيع إلى المستفيد. الحساب

بأي من شروط االنضمام التي  والمتعاملين االلتزام واالستمرار بااللتزامعلى أعضاء المقاصة  يجب 3.  1.  4.  5

 من وقت إلى أخر. المقاصةوأي شروط إضافية يمكن أن تفرضها  المقاصةتفرضها 
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 السجل حسابات فتح 2.  4.  5

 .2.2.5السجل، وفقا للمادة  حساباتبفتح  المقاصةتقوم 

 االلتزامات 3.  4.  5

 بالتالي: المقاصةإلى  مستثمريتعهد كل 

 تنطبق أوامر محكمة أو قرارات صادرة عن السلطة المختصة،أي بجميع القوانين واللوائح و  االلتزام 1.  3.  4.  5

 ، كما هو معمول به بدولة الكويت؛المقاصة تسهيالت أو خدمات من أي في حسابه على أو عليه

 وقت من األداء ومالحظات واألوامر واإلرشادات والتوجيهات يةجراءات التشغيلواإل القواعدب االلتزام 2.  3.  4.  5

 كانت سواء ،المقاصة أو تسهيالت تقدمها خدمات من بأي يتعلق فيما المقاصة تصدرها التي آلخر

 مؤقتة؛ أو دائمة طبيعة ذات

 أو مستثمرك القبول طلب تقديم عند إليها المقدمة البيانات في تغييرات بأيفورا   المقاصة إخطار 3.  3.  4.  5

 الحق؛ وقت أي في

كتابة في خالل فترة شهر واحد بأي تعديالت تحدث  المقاصةالمستثمر  أو عميل المقاصةيخطر  4.  3.  4.  5

 ؛الحسابفي البيانات المقدمة في استمارة طلب فتح 

المدنية من أجل االستعالم عن البيانات  للمعلومات العامة اللجوء إلى الهيئة المقاصة المستثمريخول  5.  3.  4.  5

 .ين المقيمين في دولة الكويتالمستثمر التي تتعلق ب

 يقوم الذي مستثمرلل القانوني الممثل يقر ،(فرد غير)” اعتباري  شخص“ المستثمر كون  لحا في 6.  3.  4.  5

 والذي الكويت دولة قوانين مع يتوافق بما المستثمر كيان تأسيس تم بأنه الحساب فتح طلب بتوقيع

 تنشأ التزامات بأي بالوفاء ويتعهد المستثمر عن نيابة بالتوقيع مخول وأنه فيه المستثمر تأسيس تم

 .المستثمر عن نيابة سبق ما على بالتوقيع” رسميا   مخول“ بأنه يقر كما. ذلك عن

فورا  في  المقاصةبمراقبة حسابه في كافة األوقات ويجب أن يخطر وعميل المقاصة  المستثمريلتزم  7.  3.  4.  5

 حال وجود أي اختالفات.
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كتابة بانتهاء سند الوكالة أو  المقاصةيظل سند الوكالة الرسمي ساريا  مالم يخطر الموكل أو ممثله  8.  3.  4.  5

أي مسئولية تجاه الموكل أو ممثليه أو ورثته في حال  المقاصةإلغائه أو وفاة الموكل. وال تتحمل 

 بعد انتهاء أو إلغاء سند الوكالة. الحسابقيام الوكيل بأي معامالت في 

بة عنه واستكمال كافة ليس فردا ، يجب أن يعين مخول بالتوقيع للتوقيع نيا المستثمروفي حال كون  9.  3.  4.  5

، وفقا  للقانون ومستندات التأسيس للمستثمر. وفي حال األوراق الماليةالمعامالت فيما يخص تداول 

كتابة بمثل هذه  المقاصةإخطار  المستثمرإلغاء التخويل أو تعيين أشخاص أخرين، يجب على 

 نتيجة بالمستثمر تلحق أن كنيم خسائر أو مسؤولية أية المقاصة تتحمل التغيرات فور حدوثها. وال

 بذلك. المقاصة إخطاره عدم

هو  المستثمريكون ، فقط فئة حساب شخص )سواء مباشر أو عميل أميبن الحفظ( بالنسبة إلى 10.  3.  4.  5

 كتابة بخالف ذلك. المقاصةمالم يخطر  الحسابالمالك والمنتفع الوحيد من مكونات 

 .األوراق الماليةألغراض تداول  حسابهبأن تخصص كل المبالغ المودعة في  المستثمريتعهد  11.  3.  4.  5

نتيجة  الحساببتحديث المعلومات والوثائق المقدمة فيما يتعلق بنموذج طلب فتح  المستثمريتعهد  12.  3.  4.  5

 .المقاصةلحدوث أي سبب أو متغير يوجب ذلك وفقا  ألحكام مكافحة غسل األموال وبناء علي طلب 

 تروني إلتمام إجراءات التداول.باالشتراك في خدمة التحويل اإللك المستثمريلتزم  13.  3.  4.  5

 الحسابتفاصيل  4.  4.  5

 ما يلي: بالمقاصةيتضمن كل حساب بمجرد الموافقة عليه 

 االسم؛ 1.  4.  4.  5

 رقم بطاقة الهوية؛ 2.  4.  4.  5

 الجنسية؛ 3.  4.  4.  5

 العنوان؛ 4.  4.  4.  5

 رقم الهاتف؛ 5.  4.  4.  5
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 ؛ما عدا حساب التخصيص رقم الحساب المصرفي 6.  4.  4.  5

  5.  5وفقا  للقسم  الحسابحالة  7.  4.  4.  5

 مدة اإلجراء 5.  4.  5

ين إلى خمسة يومفي خالل  المقاصةمن قبل  األوراق المالية حسابيجب االنتهاء من إجراءات فتح  1.  5.  4.  5

 .الطلب كامال  إضافة إلى الوثائق المساندة األخرى ذات الصلةمن تاريخ تقديم  أيام عمل

 قبول والرفضال 6.  4.  5

 للمقاصة. الكامل وفقا  للتقدير  حسابتكون الموافقة على فتح  1.  6.  4.  5

 مناسبة. المقاصةإلى تلك الشروط التي تراها  المستثمرويمكن أن تخضع الموافقة على 

 ، يخطر مقدم الطلب بذلك كتابة.المقاصةطلب من قبل الفي حال عدم قبول  2.  6.  4.  5

 واالتعاب الرسوم 7.  4.  5

 .اتفاقية تقديم الخدماتو   1.  10 كما هو مقرر في الملحق الرسم المقاصةتفرض  1.  7.  4.  5

 الحسابحالة   5.  5

 الوصف الحسابحالة  #

 نشط 1
باصاادار المبالغ أو/  المتعاملحساااب نشااط لدى نظام المقاصااة، حيث يسااتطيع 

 .األوراق الماليةو 

 غير نشط 2
 المبالغباصااادار  المتعمالحسااااب غير نشاااط لدى المقاصاااة، حيث ال يساااتطيع 

 .األوراق الماليةأو/ و 

 وقف 3

 تقوم المقاصة بوقف الحساب في حاالت التالية:
I.  تم إبالغها من قبل صاااااااااااااحب الحساااااااااااااب أو عميل المقاصااااااااااااة بغلق

 الحساب.

II.  7.  5تعليق الحساب وفقا  لما هو منصوص عليه في القسم عند  
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III.  في حال تلقي المقاصااااااة طلب بذلك من إحدى الجهات القضااااااائية أو
 ذو المالحظات ونشط بالنظام.الرقابية. الحساب 

 

 نشاط الحساب  6.  5

 الوصف الحسابنشاط  #

   10.  8 11.  8 ألحكام القسموفقا   تداوالت السوق  1
  13.  8الى  11.  8وفقا  ألحكام القسم  التحويالت 2
 9 11.  8وفقا  ألحكام القسم  إقراض واقتراض 3
  16.  8 11.  8وفقا  ألحكام القسم  الرهن 4
  16.  8وفقا  ألحكام القسم  األوراق المالية حجز 5

 ى أخر  6
أن تقوم من حين إلى أخر بتحديد أنشااااااااطة جديدة أو  للمقاصااااااااةيمكن 

 إضافية.
 

 الحسابوقف   7.  5

 المستثمرعلى  غرامةأو فرض  الحساب، وقف القواعد، في حال انتهاك أحكام هذه للمقاصةيحق  1.  7.  5

 ؛القواعدنتيجة لمخالفة أي من 

 بالتالي: مستثمرضد أي  الحسابأو تعليق  غرامةعند فرض  المقاصةتقوم  2.  7.  5

 ، أوالمستثمر حساببوقف  البورصة إصدار تعليمات إلى)أ(  1.  2.  7.  5

 ؛ و / أوالمستثمر حساب)ب( تقييد أو تعليق نشاط 

 أو فرض أي عقوبات أخرى عليه. المستثمرتغريم  2.  2.  7.  5
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 ومدة فرضه، تم قيد أي أو/  و تعليق بأي كتابة ثمرالمست وسيطو  البورصةو  الهيئة المقاصةتخطر  3.  7.  5

 على المفروض والمبلغ غرامة أو عقوبة أي أو/  و وجد، إن المفروض، الوقف أو/  و التعليق

 .المستثمر

 الحسابإعادة نشاط   8.  5

النموذج الخاص بذلك مستكمال   المقاصةإلى  الحسابيرغب في إعادة تنشيط  مستثمريقدم كل  1.  8.  5

 .المقاصةباإلضافه إلى الوثائق المساندة األخرى ذات الصلة التي تحددها 

 نموذجال تقديم تاريخ من عمل أيام خمسفي مدة أقصاها  الحساب تنشيط بإعادة المقاصة تقوم 2.  8.  5

 المعد لذلك مستوفيا  الوثائق المساندة األخرى ذات صلة.

 أن شريطة عام، اكتتاب في مشاركته حال في دالفر  المستثمر حساب نشاط إعادة للمقاصة يجوز 3.  8.  5

الورقة المالية في البورصة أو  إدراج تاريخ من سنة أقصاها لمدة و مؤقتة بصفة النشاط إعادة يكون 

 تسجيل الورقة المالية في سوق األوراق المالية غير المدرجة. 
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 والتسوية التقاص .6

 عام  1.  6

 قواعد البورصةالتي تخضع ل األوراق المالية صفقات تسويةو  تقاصخدمات تتضمن  المقاصةتقدم  1.  1.  6

 ، حيثما كان ذلك ممكنا؛القواعدوهذه 

 تقاص رسوم المقاصة، تفرض 1.  1.  6بموجب القاعدة  المقاصةوبالنظر إلى دور والتزامات  2.  1.  6

بالتغييرات  المتعاملينكافة  المقاصة. وتخطر الهيئةوتوافق عليه  المقاصةبمعدل يتم تحديده من قبل 

، أو من خالل النشر على األقل  ا  يوم 41قبل من خالل إخطار كتابي  التقاص رسومعلى معدل 

 ؛صفحة المقاصة على االنترنتعلى 

 نظام خالل من بشكل فوري  المقاصة نظام إلى مباشرة المتطابقة بنقل الصفقات البورصةتقوم  3.  1.  6

 ؛التداول

 8للقسم  وفقا إال عكسها يمكن وال لإللغاء ةقابل غير نظام المقاصة إلى الصفقات التي تم نقلها إن 4.  1.  6

 فقط؛ 6.  3. 

 ( ما3+يوم التداولخالل ) للتسوية إخضاعها يتم المقاصة قبل من المقبولة التداول صفقات جميع 5.  1.  6

 ذلك؛ بخالف المقاصةتخطر  لم

يتعين على عضو المقاصة الوسيط التأكد من قدرة عمالئه على الوفاء بمستحقاتهم قبل تنفيذ األوامر  6.  1.  6

 للعميل. المالءة الماليةوالتحقق من 

البيع  يجوزوال  المتداول حسابدون رصيد كاٍف في  أوراق ماليةالقيام ببيع أي  الوسيطيحظر على  7.  1.  6

تم البيع على المكشوف إال وفقا  لما تنظمه قواعد البورصة. وفي حال  اليةملا وراقلألكشوف مال على

خالل ثالث  المقاصةإخطار المعني  الوسيط، فيجب على البورصةخالفا  لما تم تنظميه في قواعد 

المخالفة لقواعد  بجميع حاالت البيع على المكشوف البورصةإخطار ب المقاصة تقومكما أيام عمل. 
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والتي لم تتم تغطيتها من خالل عملية اقتراض لألوراق المالية محل أيام عمل  خالل ثالث البورصة

 أم لم يخطر. المقاصةبإخطار  الوسيطالبيع، سواء قام 

في ذات جلسة  األوراق الماليةبشراء ذات  الوسيطام ي( ومن ثم ق7-1-6) المادةفي حالة تم مخالفة  8.  1.  6

المتداول أي ربح  حسابمراجعة هذه الصفقات بعد تسويتها، ويخصم من  للمقاصةالتداول، يجوز 

محقق نتيجة هذه الصفقات ويضاف إلى )طبقة الحماية الثانية(، وإذا تعذر خصم هذا الربح من 

إضافة  للمقاصةالمتداول يتم تطبيق إجراءات الضمان المالي وفق هذه القواعد، كما يجوز  حساب

 .وفقأ لقواعد الضمان المالي للوسيطى الضمان المالي معامل المخاطر عل

في حاالت المخالفة لحكم الفقرة السابقة  للوسيطوال يضاف معامل المخاطر على الضمان المالي 

 خالل فترة التسوية. المقاصةوالتي جرت بالخطأ، بشرط إخطار 

 التقاص  2.  6

 ؛القواعدوفقا  لهذه  المقاصةلجميع التداوالت من خالل  التقاصيتم إجراء  1.  2.  6

 ؛القواعدتسليم الصفقات يتم عمال  بهذه  2.  2.  6

 اجتيازها بعد التقاص عليها بغرض والموافقة المستلمة المالية األوراق فقاتص من التحقق سيتم 3.  2.  6

 .للتقاص وجاهزيتها صحتها من مرحلة التحقق

 تسجيل صفقة التداول 4.  2.  6

 نظام. رسائل شكل في المقاصة نظام إلى البورصة نظام من التداول معلومات صفقة نقل يتم 1.  4.  2.  6

 .الرسائل جميع تلقي يضمن الذي التسلسل منهجية لديه الرسائل

 التحقق من صفقة التداول 5.  2.  6

 البورصة من تتلقاها التي الصفقات لجميع األساسية المعلومات بعض من بالتحقق المقاصة تقوم

 :يلي كما صفقة التداول معلومات صحة من بالتحقق المقاصة نظام سيقوم ؛التشغيل إلجراءات وفقا
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 الحقول؛ وطول البيانات نوع من التحققويشمل هذا  البيانات صحة من يتم التحقق النسق: 1.  5.  2.  6

 أو لوسيطل الرقم التعريفي من التحقق ويشمل هذا الصفقة تفاصيل صحة من التحقق يتم: األعمال 2.  5.  2.  6

 نظام في وتخزينها الصفقات قبول سيتم ، فإن كانت على النحو الصحيحللمتداولالرقم التعريفي 

 .وتحديد السبب الصفقة رفض سيتم حة،الص من التحقق وفي حال فشل ؛"مقبول" بحالة المقاصة

 تعديل وعكس صفقة التداول 6.  2.  6

 نظام المقاصة.في  ”ةمقبول“يمكن تعديل صفقة التداول فقط إن كانت حالة الصفقة  1.  6.  2.  6

 المقاصةإلى  البورصةأو من  الهيئةيجب أن ترسل التعليمات الخاصة بتعديل صفقة التداول من  2.  6.  2.  6

 الهيئة.ويتم تنفيذها فقط إن كان وفق الصالحيات المصرح بها من 

 (.2+  يوم التداوليكون تعديل صفقة التداول متاح فقط بين تاريخ التداول وتاريخ إقفال) 3.  6.  2.  6

 أمين الحفظرفض  7.  2.  6

 حتى الصفقات تسوية برفض الحفظ مينأل يسمح ،الحفظ أمين ن عمالءلمستثمرييتعلق با وفيما 1.  7.  2.  6

 ال التي الصفقات وتصبح ،والمنشورة من قبل المقاصة (2+  يوم التداولمن ) هاالمعلن عن الساعة

 أمين ويتحمل مؤكدة بشكل تلقائي (2+  يوم التداولمن ) هذه الساعة في أمين الحفظ يرفضها

 .التسويةمسؤولية  الحفظ

 الصفقات تسوية برفض الحفظ مينأل يسمح ،(الحفظ أمين يلعم) المجمعة الحساباتب يتعلق وفيما 2.  7.  2.  6

 ،المقاصة قبل من والمنشورة (2+  التداول يوم) من عنها المعلن الساعة حتى (منها جزء أو كلها إما)

( 2+  التداول يوم) من الساعة هذه في الحفظ أمين يرفضها ال التي (الجزء أو) الصفقات وتصبح

 .التسوية مسؤولية الحفظ أمين ويتحمل تلقائي بشكل مؤكدة

 

 التالية: أن تنشر المواعيد النهائية المقاصةيجب على  3.  7.  2.  6

 رفض االلتزام. .أ
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 طلب إعادة االلتزام. .ب

 لطلب إعادة االلتزام. الوسيطرد  .ج

 .المواعيد النهائية المتعلقة بحساب التخصيص .د

من أي  أيام عملقبل سبعة  والبورصة ءاطالوسو  أمناء الحفظجميع  المقاصةويجب أن تخطر 

 .تغيير

 بيعا  ) رفضها سبق التيأو جزء من الصفقة  بالصفقة اإللتزام قبول إعادة طلب الحفظ ألمين يحق 4.  7.  2.  6

 قبول ويتم ،(2+  يوم التداول) يوم خالل المقاصة من المنشور الموعد نهاية قبل وذلك( شراء   أو

 عليه والموافقة المعنية الوساطة شركة على عرضه بعد الحفظ أمين عميل إلى اإللتزام وإعادة الطلب

 الغيُا. الطلب يعتبر وإال لذلك المحددة الفترة خالل

 أمين الحفظفيما يتعلق برفض  الوسيطالتزامات  8.  2.  6

 حسابرقم  إلى الحفظ أمين قبل من للتسوية رفضها تم التيو  ة ،أو جزء منها، االصفق تعيين سيتم 1.  8.  2.  6

 األوراق تسليم مسؤولية تقعو  المرفوضة،أو الكمية شراء الصفقة /لبيع. المنفذ للوسيطمخصص 

 المنفذ. الوسيط عاتق على المبالغ/المالية

، أمين الحفظتم رفض االلتزام بها مسبقا  من قبل  منها، أو جزء، في حال تمت التسوية لصفقة  2.  8.  2.  6

محل الصفقة للعميل، وذلك إما  األسهماالتفاق على طلب تحويل  أمين الحفظوعميل  للوسيطيجوز 

 (.T+4أيام عمل ) 4التداول + ( أو في يوم T+3أيام عمل ) 3في يوم التداول + 

إذا كان طرفا  مشتريا  فقط، ولن يتم قبول  أمين الحفظيقتصر طلب تحويل ناتج الصفقة على عميل  3.  8.  2.  6

 .T+3 بسداد قيمة الصفقة كاملة لها وقت التسوية الوسيطالطلب للحاالت التي لم يقم 
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 األسهمبتحويل كمية  المقاصة مواعيد وآلية تقديم الطلب، وفي حال قبول الطلب تقوم المقاصةتحدد  4.  8.  2.  6

على أن يكون سداد قيمة  أمين الحفظإلى حساب عميل  الوسيطالناتجة من الصفقة من حساب 

 الصفقة بين الوسيط والعميل مباشرة دون تدخل المقاصة.

 الصفقة.األسهم محل تحويل  طلب على 1.  10 رقم الملحق الواردة في  الرسوم المقاصة تطبق 5.  8.  2.  6

المنفذ مسئوال  عن إعادة أي استحقاقات من منح أو توزيعات نقدية استحقت على  الوسيطيكون  6.  8.  2.  6

 محل الصفة إلى العميل. األسهم

 :التخصيص بحساب يتعلق فيما الوسيط التزامات 9.  2.  6

وذلك عن طريق النظام اآللي من قبل الوسيط.  T+0يتم تخصيص التزامات التسوية في يوم التداول  1.  9.  2.  6

وال يجوز اجراء عملية التخصيص بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل المقاصة، إال في حال موافقة 

 .المقاصة

 .التخصيص لحساب مسبق محددة بشكل نشطة لحسابات التخصيص عملية تكون  أن يجب 2.  9.  2.  6

ي حال وجود فرق بين التزام حساب التخصيص وتعليمات الوسيط في عملية التخصيص، يتم ف 3.  9.  2.  6

 .تخصيص فرق االلتزام على حساب الوسيط المعني

في حال عدم استالم تعليمات الوسيط في عملية التخصيص خالل الفترة المحددة من المقاصة، يتم  4.  9.  2.  6

 .تحميل التزامات حساب التخصيص على حساب الوسيط المعني

 التسوية  3.  6

، تتم تسوية للوسطاءين باعتبارهم عمالء المتداولالمبالغ بشكل مباشر مع  تسوية المقاصةتنفذ  1.  3.  6

 ات النظامية الداخلية والشيكات.الحسابالمبالغ من خالل 

 في المدرجة للشركات األوراق الماليةلعقود تداول  والتسوية التقاص عملية بإجراء المقاصة تقوم 2.  3.  6

على  استحقاقاتمقابل تسجيل  البائع من المالية األوراق ملكية بنقل وذلك لديها والمودعة البورصة



  الشركة الكويتية للمقاصة

  دليل القواعد 
 

60 
 

التداول  تاريخ من المالية األوراق ومشتري  من بائع كل بين وااللتزامات الحقوق  تنشأ المشتري، حيث

 .البورصةفي 

 والتزامات حقوق  تحديد بهدف التداول لعقود والتسوية التقاص عمليات بإجراء المقاصة تقوم 3.  3.  6

 التسوية واستكمال المحلي الحفظ أمين خالل من المباشرين غير ينالمستثمر و  المباشرين ينالمستثمر 

 .ونقل ملكية األوراق المالية في السوق الفورية وتحديد المركز الماليالعقود  تلك عن الناشئة

 نظام إلى تلقائيا اإللكتروني التداول نظام خالل من البورصة في المبرمة الصفقات جميع تحويل يتم 4.  3.  6

 قبل التسوية بنك خالل من المشتراه  المالية األوراق قيمة ودفع التقاص عمليات إلتمام المقاصة

 دفع عند واحد وقت في المالية األوراق (، ونقل ملكية3+  يوم التداولفي ) صباحا 09:30 الساعة

 .بها الملتزم المبالغ أرصدة

 لتسويةي لاليومالجدول  5.  3.  6

 يوضح الجدول أدناه عمليات التقاص والتسوية على النحو التالي:

 العملية الوصف الوقت
نهاية اليوم في يوم صفقة 

 التداول
تقوم المقاصة بحساب صافي المبالغ وااللتزامات 

اإلجمالية لكل متداول باعتباره عميل للوسيط وأمين 
 الحفظ.

 تقاص

نهاية اليوم في يوم صفقة 
 1التداول +

المقاصة بإعادة حساب صافي المبالغ  تقوم
وااللتزامات اإلجمالية لكل متداول باعتباره عميل 

للوسيط وأمين الحفظ نتيجة تعديل صفقة التداول أو 
 عكسها أو رفض أمين الحفظ.

 تقاص

نهاية اليوم في يوم صفقة 
 2التداول +

تقوم المقاصة بإعادة حساب صافي المبالغ 
ل متداول باعتباره عميل وااللتزامات اإلجمالية لك

للوسيط وأمين الحفظ نتيجة تعديل صفقة التداول أو 
 عكسها أو رفض أمين الحفظ.

 تقاص
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تقوم المقاصة بإعادة حساب صافي المبالغ  تاريخ التسوية
وااللتزامات اإلجمالية لكل متداول باعتباره عميل 

للوسيط وأمين الحفظ باالعتماد على األوراق 
 المتاحة. المالية/المبالغ

يتم إعادة احساب التزامات التسوية المتعلقة بالمبالغ 
واألوراق المالية لكل عملية تسوية مع األخذ في 

 االعتبار تسوية صفقات التداول العادية.

 تسوية

 التسويةتاريخ 
من حساااااااااااااااب اإليداع الخاص  األوراق الماليةتحويل 

البااااائع إلى حساااااااااااااااااااب اإليااااداع الخاااااص  بااااالمتااااداول
 المشتري. بالمتداول

 تسوية

 

 التسويةتاريخ ووقت  6.  3.  6

 خصم يتم( التسوية تاريخ) (3+  يوم التداولفي ) اليوم بداية خالل صفقات التداول يتم تسوية 1.  6.  3.  6

 اإليداع حساب في المالية األوراق وقيد البائع بالمتداولالخاص  اإليداع حساب من المالية األوراق

 .المشتري  بالمتداولالخاص 

 يوم التداول) أيام عملفي غضون ثالثة  البورصةتسوية الصفقات التي يتم تنفيذها في  إجراء يجب 2.  6.  3.  6

 (.3+  يوم التداولفي ) 9:30( من يوم صفقة التداول بحد أقصى 3+ 

 (.3+  يوم التداول) في 10:30حتى الساعة  9:30ين من الساعة المخفقبتحديد  المقاصةستقوم  3.  6.  3.  6

 .13:00حتى الساعة  11:00من الساعة  الضمانباستخدام  المقاصةستقوم  4.  6.  3.  6

 وسند الملكية القانوني النهائي: األوراق الماليةتسوية  7.  3.  6

 .المقاصةأو خارجها ويتم إرسالها إلى  البورصةداخل  األوراق الماليةتتداول  1.  7.  3.  6

 .األوراق الماليةإليداع  المقاصةفتح حساب مع  المستثمريتعين على  2.  7.  3.  6

سجل  حساباتو  جهة اإليداع المركزي لألوراق المالية حساببين  لماليةاألوراق انقل  مستثمريمكن لل 3.  7.  3.  6

 .األوراق المالية
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ها للتقاص بعد اجتياز اختبارات قبولالمستلمة و  األوراق المالية صفقاتسيتم التحقق من صحة  4.  7.  3.  6

 .للتقاصالتحقق من صحتها وجاهزيتها 

بين طلبات البيع والشراء التي تتم من من خالل الربط  نظام التداولفي  الصفقةبمجرد أن يتم تنفيذ  5.  7.  3.  6

 .نظام المقاصةبشكل إلكتروني ل الصفقة، يتعين إرسال الوسطاءخالل 

الخاصة بهما في  التسويةلكال الطرفين وتتم  الصفقةيجب أن يتم تسجيل االلتزامات الناتجة عن  6.  7.  3.  6

. عالوة على ذلك، يتعين تحديث أرصدة الدائن والمدين نظام المقاصة( من خالل 3+  يوم التداول)

 .نظام المقاصةفي 

وفق ا لهذه  التسويةالمتعلقة بالصفقة مع  الرسوم(، يتم احتساب العموالت و 3+  يوم التداول)بداية في  7.  7.  3.  6

 .القواعد

 إلغاء صفقة التداول وتعديلها )عام(: 8.  3.  6

 6إلغائها وفق ا للقسم  البورصةو/أو  الهيئة مالم تطالب التسويةألغراض  مقبولةصفقة اليتم اعتبار  1.  8.  3.  6

 .10.  3.  6 أو تعديلها وفق ا للقسم ،9.  3. 

( كحٍد أقصى إللغاء أو تعديل الصفقة، وفي 2+  يوم التداولفي غضون )) المقاصةيتعين إخطار  2.  8.  3.  6

وال يمكن إلغائها  التسويةة لغرض مقبولخالل هذه المدة، تصبح الصفقة  المقاصةحال عدم إخطار 

 أو تعديلها.

 .تسويتهاإلغاء أو تعديل أي صفقة تم  المقاصةلى ُيحظر ع 3.  8.  3.  6

 التداول: صفقةإلغاء  9.  3.  6

بأي أعمال احترازية يتم  الهيئةمن صادر إلغاء صفقة التداول بموجب إخطار  المقاصةيتعين على  1.  9.  3.  6

 .القانون ( من 44اتخاذها في الحاالت المذكورة في المادة )

 معينة. أسهمإلغاء الصفقات المبرمة في فترة محددة أو الصفقات المبرمة على  للهيئةيجوز  2.  9.  3.  6



  الشركة الكويتية للمقاصة

  دليل القواعد 
 

63 
 

في الحاالت المذكورة  البورصةالتداول بموجب إخطار صادر من صفقة إلغاء  المقاصةيتعين على  3.  9.  3.  6

 .الهيئةالمعتمد من  قواعد البورصةفي 

 .القواعدإلغاء التداول وفق ا لما نصت عليه هذه  المقاصةيتعين على  4.  9.  3.  6

 التداول: صفقةتعديل  10.  3.  6

 ، على النحو التالي:البورصةتعديل الصفقة بموجب إخطار صادر فقط من  المقاصةيتعين على  1.  10.  3.  6

 فقط تعديل رقم تداول البائع/ المشتري. للمقاصةيمكن  .أ

 الصفقة كما هي حتى في حال تعديل رقم التداول للبائع/ المشتري. تسويةستظل دورة  .ب

 المبالغ تسوية 11.  3.  6

 .شراء األوراق المالية بالمبالغ التي تم تسويتها في الحساب يمكن للمستثمر 1.  11.  3.  6

 .ينالمتداول مع مباشر بشكل المبالغ تسويةب المقاصة تقوم 2.  11.  3.  6

 .للمقاصة يالبنك بالحساب مقدم بشكل المبالغ إيداع للمتداولين يمكن 3.  11.  3.  6

 .أيام العملين في جميع مستثمر أن تصدر مدفوعات لل المقاصةعلى  يتعين 4.  11.  3.  6

للمشتركين  -بشكل مباشر  -ين مستثمر ية للالبنكتحويل المدفوعات للحسابات  المقاصةعلى  يتعين 5.  11.  3.  6

 التالي الذي يعقب تاريخ اإلصدار. يوم العملفي  خدمة التحويل اإللكترونيفي 

 يوم العملفي  للمستثمر الصفقةالذي قام بتنفيذ  وسيطتسليم الشيكات الصادرة لل المقاصةعلى  يتعين 6.  11.  3.  6

 التالي الذي يعقب تاريخ اإلصدار.

حتى  مستثمرلعدم إصدار أي مدفوعات لل الحسابتدوير  المقاصةأن يطلب من  مستثمرلل يجوز 7.  11.  3.  6

 يطلب ذلك.

 ات النظامية الداخلية والشيكات.الحسابتسوية المبالغ من خالل  تتم 8.  11.  3.  6

 األوراق الماليةتسليم حيث يقوم البائعون ب (3+  يوم التداول)يتم تسوية مبالغ التداول في غضون  9.  11.  3.  6

للمشترين مقابل دفع المبالغ. تقوم  األوراق المالية بتسليم المقاصةمقابل دفع المبالغ وتقوم  للمقاصة
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من خالل نظام التسجيل اإللكتروني. في  األوراق الماليةبنقل  جهة اإليداع المركزي لألوراق المالية

 استحقاقاتبإنشاء  المقاصة( ستقوم 3+  يوم التداول) كافية للتسليم في ألسهمحالة عدم امتالك البائع 

 .حتى استيفاء التزامات البائع بالتسليم األوراق الماليةعلى 

 األوراق المالية استحقاقات - األوراق المالية تسويةاإلخفاق في  12.  3.  6

 متاحة للتسليم؛ أوراق ماليةبغرض تأكيد وجود  األوراق الماليةعلى  استحقاقاتسيتم إنشاء  1.  12.  3.  6

 ضمانال –المبالغ  تسويةاإلخفاق في  13.  3.  6

في حساب  الضمانلدعم أنشطة التداول الخاصة بهم. يتم حفظ  ضمانيتعين على الوسطاء تقديم  1.  13.  3.  6

 .التسويةلتغطية أي إخفاق يحدث أثناء  المقاصةي محدد وسيتم استخدامه من جانب بنك

الخاص بالوساطة بإيداع وإصدار  المقاصةمن خالل نظام  الوسطاء هاألعضاء المقاصةتسمح  2.  13.  3.  6

/والمبالغ( مع االلتزام  األسهمبسجل المساهمين واالستعالم والوصول إلى أرصدة عمالئهم ) األسهم

 باستخدام أعلى درجات معايير سرية وأمن المعلومات.

 حسابمن خالل  االستحقاقاتحيث تتم تغطية  اإلخفاق فترة في المخفق بمراقبة المقاصة تقوم 3.  13.  3.  6

 غضون  في المستثمر بتفاصيل الوسطاءو  البورصةو  الهيئة بتزويد المقاصة تقوم سوف. نالضما

 إخفاقه. من أقصى كحد عمل يومي

 .الوسطاءبالنيابة عن  الغراماتواحتساب  حساب الضمانمسؤوله عن إدارة  المقاصةتعد  4.  13.  3.  6

المستحقة  األسهملتغطية  األسهملتغطية المبالغ المستحقة أو إعادة شراء  األسهمببيع  الوسيطسيقوم  5.  13.  3.  6

 .االستحقاقاتلطلب دفع  المستثمروذلك في حال عدم استجابة 

% من خالل إصدار 90والتأكد من أنه ال يقل عن  الضمانمراقبة مبلغ  المقاصةيجب على  6.  13.  3.  6

 بالمبالغ المطلوبة. حساب الضمانلزيادة مبلغ  للوسطاءتعليمات 

 بالغالم استحقاقات -المبالغ  تسويةاإلخفاق في  14.  3.  6

 المبالغ لتأكيد وجود مبالغ متاحة للتسليم؛ استحقاقاتسيتم إنشاء  1.  14.  3.  6
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العقوبة /الغرامة؛ كما يتعين تطبيق فترة اإلخفاقخالل  المستثمرالعقوبة على /الغرامةيتعين تطبيق  2.  14.  3.  6

 المسؤول؛ أمين الحفظ/  الوسيطعلى 

 .المخفق بالمستثمر هيئةوال البورصةو  الوسيطأن تخطر  المقاصةيتعين على  3.  14.  3.  6

 المستثمر، بحسب األحوال، في حال إخفاق األسهمأن يتحمل مسؤولية بيع/شراء  الوسيطيتعين على  4.  14.  3.  6

 .االستحقاقاتفي تسوية 

 اإلخفاق .7

المسؤولية، في أي وقت ال يستطيع  عضو المقاصة، يتعين أن يتحمل المستثمرفي حال إخفاق 
 . 3 . 6 وفق ا للقسم فترة اإلخفاقتسوية صفقاته خالل  المستثمرفيه 

 أمين الحفظ/ ضمان الخاص بالوسيطال  1.  7

لدعم أنشطة التداول لعمالئه ولتغطية أي إخفاقات  الضمانتقديم  أمين الحفظ/ الوسيطيتعين على  1.  1.  7

 .التسويةأثناء 

 أمين الحفظ/ الوسيطي محدد تحت اسم بنك حسابوضع المبالغ في  الضمانيكون شكل هذا  2.  1.  7

 .المقاصةالمعني بإدارة 

الكيان الوحيد الذي يحق له إصدار تعليمات الخصم لهذه الحسابات كما أنها ستصبح  المقاصةتمثل  3.  1.  7

 لعمل ديون احتياطية لتدارك أي إخفاق. قواعد المقاصةمفوضة بموجب 

 السوق  مخاطر هما المخاطر معايير من رئيسيين عنصرين على بناء   الضمان مبالغ احتساب تم 4.  1.  7

 وسيطلب. التشغيلية المخاطر األخير هذا ويشمل. الحفظ أمين /للوسيط المقابل الطرف ومخاطر

 مستخدمة مبالغ أي إيداع وإعادة التداول نشاط أساس على ودائعهم زيادة الحفظ أمناء/  الوسطاء من

 دينار 200,000 قدره أدنى حد تطبيق سيتم. اإلخطار من عمل أيام ثالث خالل الحساب من

 .التشغيل إلجراءات وفقا الحفظ أمين لكل كويتي دينار 100,000 و وسيط لكل كويتي
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 أي إلى أدى مما االلتزامات صافي لمبدأ استخدام سوء بعملية الوسيط قيام للمقاصة تبين حال وفي

 معادلة على يضاف تقييم لفترتي مخاطر معامل إضافة سيتم فإنه عمالءه التزامات تسوية في إخفاق

 :التالية للحاالت وفقا   وذلك المالي الضمان دليل في بيانه يتم عليه المالي الضمان احتساب

 للوسيط المالي الضمان من أكثر أو% 30 يعادل نقدي إخفاق وجود للمقاصة تبين إذا .1

 مالية مالءة وجود وبعدم تنفيذها يتم لم بيع أوامر وجود أعقبها منفذة شراء ألوامر نتيجة

 .للعميل

 وجود عدم وفي التداول له يسبق لم لمتداول نقد أو أسهم إخفاق وجود للمقاصة تبين إذا .2

 .الصافي مبدأ استخدام لسوء نتيجة له سابق رصيد أي

 .الهيئة بها وتخطر المقاصة تراها أخرى  حاالت أي .3

 قواعد تنظمها التي المكشوف على البيع قواعد مخالفة تبين حال في المخاطر معامل إضافة ويمكن

 البورصة

 :ساب غرامات فروق األسعارح 5.  1.  7

في رقم حساب  المخفق المتداول أسهمسيتم االحتفاظ بجميع القيم التي تنشأ من اختالف أسعار بيع 

ي خاص. سيتم استخدام هذا الحساب في حالة عدم وجود ما يكفي من األموال في خط الدفاع بنك

 األول في حالة وجود مبالغ قائمة في هذا الحساب فقط.

 أمين الحفظ /الوسيطفي أي وقت وحسبما تراه مناسبّا تتوقف عن مطالبة أي من  للمقاصةيجوز  6.  1.  7

 .الهيئةالمعتمدة من  إجراءات التشغيلبموجب  انضمبتقديم ال

إضافيا  ومستقال  عن أي مبالغ أخري واجبة الدفع  أمين الحفظ/  الوسيطالخاص ب ضمانيعد ال 7.  1.  7

 المقاصة، ولتفادي أي شك، يجوز استخدام هذه المبالغ من جانب عضومن خالل كل  للمقاصة

 . 1.  7بحسب ما يتم تحديده بموجب القسم 
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 هذا فإن ،الحفظ أمين/  الوسيط قبل من للمقاصة كان مستحقا   أو القواعد هذ بموجب التزام أي 8.  1.  7

 دائن محتفظ رصيد أي سداد طلب أو ضمانات أي سحب في الحق له ليس الحفظ أمين/  الوسيط

 .من المقاصة مسبقة موافقة دون  المقاصة لسيطرة خاضعة أو مع به

 التخصيص حساب اخفاقات  2.  7

تقوم المقاصة بإلزام الوسيط بسداد فروقات المبالغ أو األوراق المالية محل االخفاق وفق االجراءات  1.  2.  7

 التشغيلية.

 .يتحمل الوسيط منفذ الصفقة اخفاقات حساب التخصيص 2.  2.  7

 الضمانمتطلبات   3.  7

 الضمان إلى ستعزى  التي القيمة المقاصة تحدد سوف الهيئة، قبل من المعتمدة المعادلة إلى استنادا 1.  3.  7

 .المقاصة إلى المقدم

 هيئة.الباستخدام المعادلة المعتمدة مسبقا  من  ضمانتحديد مبلغ ال للمقاصةيجوز  2.  3.  7

بالطريقة والشروط المتفق عليها وبحسب  للمقاصة الضمانتقديم  أمين الحفظ/  الوسيطيجب على  3.  3.  7

 من وقت ألخر. المقاصةما يتم تحديده من جانب 

 الضمانالمحافظة على   4.  7

 أمين الحفظ/  الوسيطالخاص ب لحساب الضمانحق الوصول المباشر  المقاصةيتعين أن تمتلك  1.  4.  7

 إلدارة أي إخفاق محتمل؛

 إجراءات التشغيلو  1.  4.  7على النحو الوارد في القسم  الضمانإدارة واستخدام  للمقاصةيحق  2.  4.  7

 المعتمدة من الهيئة.
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 الضمانأي التزام أو مسؤولية للحفاظ على أو حماية أو تحصيل أو تحقيق  المقاصةال تتحمل  3.  4.  7

تحت أي ظرف من الظرف المسؤولية عن  المقاصةكما ال تتحمل  أمين الحفظ/  الوسيطالخاص ب

 .القواعدالمحفوظ تنفيذ ا لهذه  الضمان قيمة في أي خسارة أو انخفاض

في غضون فترة  أمين الحفظ/  الوسيطإضافي من  ضمانفي أي وقت أن تطلب  للمقاصةيجوز  4.  4.  7

اإلضافي ضروري أو مرغوب فيه باعتباره  الضمانأن  المقاصةزمنية ُمحددة، إذا تبين وفقا  لرأي 

 . 1.  7بموجب القسم  أمين الحفظ/  الوسيطضمان إضافي لعدم تنفيذ إي التزام من جانب 

ي الُمحدد البنكفي الحساب  للضمانإيداع المبالغ المالية المطلوبة  أمين الحفظ/  الوسيطيتعين على  5.  4.  7

 .المقاصةفي اإلطار الزمني الُمحدد بمذكرة طلب اإليداع وفق ا للشروط الُمحددة من جانب 

 والغرامات األتعابالرسوم و   5.  7

 المقاصةاإلدارية والتشغيلية واألتعاب التي تحددها  الرسوم المقاصةإلي  الحفظأمين / الوسيطيدفع  1.  5.  7

 .اتفاقية تقديم الخدماتو  1.  10كما هو مبين في الملحق 

المدفوع من قبل  الضماناإلدارية والتشغيلية واألتعاب من عائد  الرسومخصم  للمقاصةيجوز  2.  5.  7

 .القواعدوفقا  لهذه  أمين الحفظ/  الوسيطإلى  المقاصة

، القواعدببنود مذكرة اإليداع ويعد أي خرق لمذكرة اإليداع تلك خرقا  لهذه  أمين الحفظ/  الوسيطيلتزم  3.  5.  7

فع الرسوم الناتجة عن عدم االمتثال كما هو مقرر في بد أمين الحفظ/ الوسيطإلزام  للمقاصةويجوز 

 . 1.  10 الملحق

 الهيئةاإلخطارات المرسلة إلى   6.  7

 يلي: بما السرعة وجه على الهيئة المقاصةتخطر  1.  6.  7

 التقاص الخاصة بعمليات القواعد من بأي االلتزام على معها المتعاملين أحد قدرة عدم لها تبين إذا 1.  1.  6.  7

 اإليداع؛ أو والتسوية
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 تنذر أصبحت بالتزاماته قد الوفاء على وقدرته معها المتعاملين من ألي المالي المركز أن قدرت إذا 2.  1.  6.  7

 .مضطربة أصبحت قد بالتزاماته الوفاء على قدرته أن أو باالضطراب،

 ورقم التداول، المتعامل اسم فيها مبينا الحالة، عن بيانا األخص على اإلخطار يتضمن أن على 2.  6.  7

 وبيان الدفع، رصيد مستحق وجود عدم أو الدفع مستحق المبلغ صافي عن وبيان المدني، والرقم

 للحالة. المتخذ الحالة، واإلجراء محل المباعة أو المشتراة  المالية األوراقوعدد  اسم عن

 اإلخطار. من هذا بنسخة أمين الحفظ/  والوسيط البورصةكل من  المقاصةتزود  3.  6.  7

 المقاصةضمان   7.  7

أمين /  وسيطالخاص بال الضمانبضمان تسوية لتغطية المستحقات التي تتعدي  المقاصةتحتفظ  1.  7.  7

 ؛الحفظ

 مبلغ مليوني وستمائة ألف دينار كويتي. المقاصةيكون ضمان التسوية الخاص ب 2.  7.  7

 األوراق المالية تسليم إخفاقات  8.  7

يتم توفير منصة تداول تسمى جلسة الشراء اإلجباري تتاح للوسطاء بعد إقفال السوق الرسمي وفقُا  1.  8.  7

للقيام بطلب كميات األسهم عن عمال هم المخفقين. وتتم تسوية الصفقات المنفذة  لقواعد البورصة

السوق الرسمي.  صفقات بتسويةقبل القيام  (1+  يوم التداول)في هذه المنصة وفقُا لدورة التسوية 

 (يوم التداول)ويكون الحق في طلب األسهم من خالل منصة الشراء اإلجباري خالل الفترة من 

للوسيط وبعد ذلك يكون للمقاصة الحق في طلب الكمية المتعثرة نيابة عن  (2+  يوم التداول)وحتى 

 (.4+  يوم التداول)و (3+  يوم التداول)الوسيط ليومي 

وفي حال عدم وجود الرصيد الكافي لدى البائع  (3+  يوم التداول)بعد القيام بعملية التسوية في  2.  8.  7

 (.4+  يوم التداول)للكمية المطلوبة، فإنه يتم ترحيل التسوية النهائية للصفقة إلى اليوم التالي في 
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يوم )لتسوية ليوم تتم التسوية الجزئية في حال وجود رصيد أقل من المطلوب ويتم ترحيل المتبقي ل

وفي حال عدم توفر الرصيد الكافي يتم القيام بتسوية نقدية بحيث يتم إلغاء الصفقة  (5+  التداول

األساسية واستبدال الكمية المطلوبة بتعويض نقدي يدفع من البائع إلى المشتري النهائي مع استرجاع 

لسل الصفقة بحيث يبقى الشاري الشاري لقيمة شراءه األساسية ويتم استبعاد المستثمرين في تس

 ؛النهائي للكمية المتعثرة

ويتم اجراء عملية النسبة والتناسب للمشترين النهائيين في حال تم التقابل مع البائع المخفق نتيجة 

ويحل ضمان الوسيط محل التعويض النقدي في  لعملية تخصيص االلتزامات لحساب التخصيص.

 .حال عدم سداد البائع لهذا التعويض

وفق المعادلة التالية وبعد إضافة  5التداول +  تتم التسوية النقدية بعد القيام بإجراءات التسوية ليوم 3.  8.  7

 :أي غرامات أو تعويضات عن أرباح توزيعات الجمعيات العمومية

 يتم حساب مبلغ التسييل كالتالي:

 سعر شراء الصفقة( – )سعر إلغاء صفقة األوراق الماليةسعر التسوية النقدية = 

التي لم يتم  عدد األوراق المالية ( ×0)ساااااااعر التساااااااوية النقدية ،  مبلغ التساااااااييل = الحد األقصاااااااى

 :التاليين هو أعلى السعريين سعر إلغاء الصفقةتسليمها للمشتري حيث 

 أو السعر األعلى للصفقة بين يوم الشراء واليوم السابق للتسوية النقدية. .أ

قابلة )% 10اريخ اليوم السااابق للتسااوية النقدية مضااافا  إليه نساابة ثابتة سااعر اإلقفال في ت .ب

 (للتغيير من قبل المقاصة

 د.ك. 20ويكون مبلغ التسييل بحد أدنى 

في حال عدم توافر كمية األسهم لدى البائع عند إجراء تسوية صفقة جلسة الشراء اإلجباري فأنه يتم  4.  8.  7

 وات التالية:إلغاء الصفقة مباشرة ومن ثم إجراء الخط

 القيام بتعويض نقدي مباشر للطرف المشتري وفقا  لمستند الضمان المالي. .1
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فرض غرامة لصالح المقاصة على العميل المخفق وعلى الوسيط المعني، كل على حدة،  .2

 ( ألف دينار,1,000)بحيث تكون الغرامة 

اإلجباري من قبل ويتم إبالغ الهيئة فورا  في حال تكرار إخفاق األسهم في جلسة الشراء 

 الوسيط.
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 اإليداع المركزي لألوراق المالية .8

 عام  1.  8

 تنظيم عن فضال ،المالية األوراق وحركة بالملكية المتعلقة البيانات إدخال بتسهيل المقاصة تقوم 1.  1.  8

 سجل األوراق المالية خدمات تقدم كما. المالية األوراق بملكية المتعلقة السجالت وإدارة حفظ عملية

 .المدرجة والشركات غير المدرجة الشركاتالمالية الصادرة عن  األوراق من لكل

 حق الملكيةلالتسجيل القانوني النهائي   2.  8

 ووكاالت المالية األوراق بورصات) الرابع الكتاب( 5-9-2) المادة في عليه منصوص هو كما 1.  2.  8

 أصحابها ملكية على دليال   المقاصة تصدرها التي اإليداع إيصاالت تعتبر ،الالئحة من( المقاصة

 .المقاصة لدى المودعة السجالت مع تتفق أنها طالما المالية لألوراق

األوراق ويعد إيصال إيداع  لألوراق المالية المركزي  جهة اإليداعلدى  األوراق الماليةيجب إيداع  2.  2.  8

 وأي حقوق تترتب عليها. وراق الماليةسندا  لملكية األ المقاصةالصادر من  المالية

 ومحتوي سند الملكيةشكل   3.  8

 التالية: البيانات المالية األوراق إيداع إيصاالت في تذكر أن يجب

 الرئيسي. مركزهما وعنوان التجاري  السجل في قيدهما ورقم والملتزم المصادر اسام 1.  3.  8

 والملتزم. المصدر مال رأس 2.  3.  8

 .المالية الورقةحامل  اسم 3.  3.  8

 ورقمها. للورقة المالية االسمية القيمة 4.  3.  8

 ألدائه. المحددة والمواعيد - وجد إن - الورقة المالية على المستحق العائد سعر 5.  3.  8

 وجدت. إن الشركة أرباح من للورقة المالية المقررة السنوية الحصة 6.  3.  8
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 وجدت. إن للورقة المالية ضمانا   المقدمة الضمانات 7.  3.  8

 .الصكوك أو السندات استهالك شروط 8.  3.  8

 التواريخ المقررة يتعين ذكر ،أسهمإلى  للتحويلقابلة  صكوك أو سندات المالية الورقة كانت إذا 9.  3.  8

 التحويل. وشروط التحويل في لحقه الصك أو السند مالك الستعمال

8  .3  .10  

 سجل األوراق المالية  4.  8

المصدرة  األوراق الماليةحملة  أسماء فيه تقيد ،المقاصة لدى يحفظ خاص سجل مصدر لكل يكون  1.  4.  8

 والقيمة ونوعها لكل منهم المملوكة الماليةاألوراق  وعدد وموطنهم وجنسياتهم المصدرهذا  عن

 عنها. المدفوعة

 أو الغير المديرة لمحافظ الشركات من شركة أو بنك باسم المقاصةلدى  المالية األوراققيدت  إذا 2.  4.  8

 أن يقرن  فيجب ،أو الحساب المجمع المالية األوراق بورصة في مسجل مؤهل مالية أوراق وسيط

وال يجوز بكل األحوال قيد  الغير. لحساب أو البنك أو الشركة لحساب الملكية أن يفيد بما القيد ذلك

 .أوراق مالية لحساب التخصيص

لهذه  التي يتم االتفاق عليها وفقا بالتقارير لديها المودعة المالية األوراق مصدر المقاصةتزود  3.  4.  8

 .القواعد

 والتي الملكية حول بيان المقاصة من يطلب أن المقاصة لدى المسجلة المالية األوراق لمالكي يجوز 4.  4.  8

 لمسؤولي أو االستثمارية المحافظ لمديري  يجوز كما .أسهم من يملكونه ما وعدد أسمائهم تبين

 .المجمعة الحسابات في المالية األوراق عدد بيانل المقاصة إلى بلطتقديم المجمعة الحسابات

 .المقاصةمن قبل تحدد بأي تغييرات مطلوب تسجيلها والتي  سجل األوراق الماليةيتم تحديث  5.  4.  8
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بالبيانات  تزويده المقاصةأو من  المصدرمن  يطلب أن مصلحة وذات صلة ذي ولكل طرف 6.  4.  8

 .سجل األوراق الماليةالمتعلقة ب

 سبب التعامل، أيا كان نهائيا من إلغاءها يتم التي المالية األوراقالمركزي،  اإليداع نظام من تستبعد 7.  4.  8

 اإللغاء.

 المصدرالطلب المقدم من   5.  8

، كمصدر مسجل، بمجرد اعتماد مقدم الطلب المقاصةما لم يتم االتفاق على خالف ذلك من قبل 

 حتى يتم التالي: المقاصةباستخدام الخدمات أو التسهيالت المتاحة من  للمصدر المسجلال يسمح 

 ؛المقاصةتقديم طلب على النموذج المعد من  1.  5.  8

 ؛المقاصةمع  سجل األوراق الماليةالخاصة ب تقديم الخدمات اتفاقيةتوقيع  2.  5.  8

 المقاصةتفرض من جهة  ى ورسوم القبول وأي أتعاب أخر  المقاصة ىدفع رسوم الطلب المقدم إل 3.  5.  8

 ؛ األوراق المالية مصدري تنطبق علي 

د بفرضها بناء على تقديرها عن المقاصةوالشروط األخرى التي تقوم  جراءات التشغيلاالمتثال إل 4.  5.  8

 الموافقة على طلب المقدم.

 القبول والرفض  6.  8

 .للمقاصةوفقا  للتقدير الكامل  األوراق الماليةى مصدر الموافقة على انضمام أحد تتم  1.  6.  8

 .كتابة   بذلك الطلب مقدم إخطار فيجب، المصدرالمقدم من  الطلب المقاصة رفضت إذا 2.  6.  8

 المصدرالتزامات   7.  8

 باآلتي: المقاصةإلى  مصدريتعهد كل 
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 مالكي أسماء األوراق المالية تتضمن سجل نسخة من يسلم المقاصة أن المالية األوراقمصدر  على 1.  7.  8

 ؛األوراق المالية هذه إصدار بمجرد وعناوينهم هوياتهم وجنسياتهم عن ومعلومات األوراق المالية هذه

إيداعها و  يوم السدادبتوفير المبالغ الخاصة بالتوزيعات النقدية قبل  األوراق الماليةي مصدر يتعهد  2.  7.  8

 ؛ ي معد خصيصا  لهذا الغرضبنكفي حساب 

كتابيا  فورا  بتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بمجرد  المقاصةإخطار  3.  7.  8

 الحصول على موافقة الجهات المعنية؛

 :بالتالي العامة الجمعية من قرارات صدور فور كتابيا   المقاصة إخطار 4.  7.  8

 ؛يوم تداولأول  .أ

 تداول؛ يومآخر  .ب

 ؛يوم االستحقاق .ج

 ؛السداد يوم .د

 ؛ويجب اخطار المقاصة بأي تعديل يطرأ على الجدول الزمني

ي البنك األوراق المالية مصدرأو قيود على حساب  حجزفورا  بمجرد فرض أي  المقاصةإخطار  5.  7.  8

حال والغير في  المقاصةية أمام القانونالمسئولية  المصدرالمخصص للتوزيعات النقدية. ويتحمل 

على شيكات األرباح دون وجود رصيد قائم أو قابل للسحب. إضافة إلى  المقاصةتوقيع موظف 

بشأن أي  المقاصةفي حال إخفاق األخير في إشعار  المصدرعلى  المقاصةذلك، يمكن أن ترجع 

 التزامات أو تبعات مالية مستحقة نتيجة لما سبق ذكره؛

 قضائية هيئة أو محكمة أو قرارات صادرة عن السلطة المختصة،أي بجميع القوانين واللوائح و  االلتزام 6.  7.  8

، كما هو معمول به بدولة المقاصة تسهيالت أو خدمات من أي في حسابه على أو عليه تنطبق

 الكويت؛
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 وقت من األداء ومالحظات واألوامر واإلرشادات والتوجيهات يةجراءات التشغيلواإل القواعدب االلتزام 7.  7.  8

 كانت سواء ،المقاصة أو تسهيالت تقدمها خدمات من بأي يتعلق فيما المقاصة تصدرها التي آلخر

 مؤقتة؛ أو دائمة طبيعة ذات

 في أو مصدرك القبول طلب تقديم عند إليها المقدمة البيانات في تغييرات بأيفورا   المقاصة إخطار 8.  7.  8

 الحق؛ وقت أي

 أو من قبل لها يخضع رقابية هيئة أي قبل من عليه، تفرض قيود بأي علمه فور المقاصة إخطار 9.  7.  8

 ؛المقاصة عمليات التي تقدمها أو التسهيالت أو خدماتال من أي على تؤثر قد والتي المحاكم،

 .حالة تعثر رئيسيةبأي  علمه فور المقاصة إخطار 10.  7.  8

 أي إجراء االمتناع عن للمقاصة ويجوز. الهيئةورقابة  إلشااااااراف المالياااة سجالت األوراق تخضع 11.  7.  8

 لدى أو في المقاصة بها القواعد المعمول أو للقوانين مخالفة هناك كانت إذا السجالت هذه في قيد

 .البورصة

 المقاصةخدمات   8.  8

.  10في الملحق  المقاصة رسومية و جراءات التشغيلبسجل األوراق المالية وفقا  إل المقاصةتحتفظ 

 التالي: المقاصةواالتفاقية وتتضمن خدمات   1

 ؛المقاصةلدى  سجل األوراق الماليةفي  األوراق المالية تسجيل 1.  8.  8

 ين عند الطلب؛مستثمر لل األوراق الماليةإصدار بيان  2.  8.  8

بصالحيات الدخول  المصدربشكل مستمر من خالل الصفقات وتزود  سجل األوراق الماليةتحديث  3.  8.  8

)سوف يتم تحديث المعلومات بشكل أسبوعي ويمكن أن يطلب  سجل األوراق الماليةاآللي على 

 المصدر تحديث بصورة يومية بتكاليف إضافية(؛

 ؛(ISIN) وراق الماليةلأل دولي تخصيص رقم تعريف 4.  8.  8
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 ؛المقاصةلدى  سجل األوراق الماليةفي  ستثمرالموحقوق  األسهم الممتازةتسجيل  5.  8.  8

 ؛للمصدر األجنبيالفرعي  سجل األوراق الماليةاألجنبية في  تسجيل األوراق المالية 6.  8.  8

من خالل  للمصدر األجنبياألساسي  السجلالفرعي و  سجل األوراق الماليةمتابعة التحويالت بين  7.  8.  8

 البورصة وفقا  للنسب الصادرة من قبل األطراف المعنية؛

ين الذين المستثمر المملوكة من قبل  األسهميوضح موقف  لمدير عمليات االستحواذإصدار بيان  8.  8.  8

 يرغبون في المساهمة في عرض االستحواذ وأي قيود قانونية مفروضة عليها أيا  كانت؛

 التأشير بالتنازل عن حصص األرباح؛ 9.  8.  8

 التأشير بالتنازل عن حقوق األولوية؛ 10.  8.  8

 في حال تخفيض رأس المال؛ للمصدريع أسهمهم ين في بالمستثمر تسجيل رغبة  11.  8.  8

 ؛سجل األوراق الماليةالتأشير باتفاقيات إعادة الشراء في  12.  8.  8

 ؛سجل األوراق الماليةالتأشير بالرهن في  13.  8.  8

 ؛سجل األوراق الماليةحفظ بيانات  14.  8.  8

 ؛المستثمرحفظ بيانات  15.  8.  8

  11.  8أنظر القسم  –الصفقات  16.  8.  8

  15.  8 أنظر القسم – قرارات الجمعية العامة 17.  8.  8

)مثل إدارة التصويت وإدارة النصاب وإرسال رسائل البريد اإللكتروني  األوراق الماليةي مصدر خدمات  18.  8.  8

 والطباعة وتوزيع دعوات اجتماعات الجمعية وبطاقات التصويت والتوكيالت؛ إلخ(

 التأشير بحقوق التصويت؛ و 19.  8.  8

 الخدمات اإلضافية حسب الطلب. 20.  8.  8
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 والغرامات ألتعابالرسوم و ا  9.  8

كما هو مبين في  المقاصةيلية واألتعاب التي تحددها اإلدارية والتشغ الرسومبدفع  المصدريلتزم  1.  9.  8

 واالتفاقية. 1.  10الملحق 

 1.  10أخري مقابل الخدمات األخرى المقدمة والمقررة في المرفق  رسومبدفع  المصدرقد يلتزم  2.  9.  8

 واالتفاقية.

 تداوالت السوق   10.  8

 . والالمقاصة خالل من عليها المترتبة االلتزامات وتسوية المودعة المدرجة المالية األوراق قيد يتم 1.  10.  8

سجالت  في القيد خالل من إال عليها المترتبة الحقوق  اقتضاء أو األوراق هذه على التعامل يجوز

 ؛المقاصةلدى  األوراق المالية

بإتمام المعامالت  يعا  أو شراء  بالمدرجة  األوراق المالية ىتنشأ حقوق والتزامات كل من تداول عل 2.  10.  8

 7.  8وفقا  للقسم ، وتنفذ االلتزامات المترتبة عليها وفقا  للقواعد المعمول بها التداولنظام من خالل 

 ؛ 15.  8والقسم  4. 

، لمقاصةاالمعدة لذلك لدى  األوراق المالية سجلالمدرجة بتمام قيدها في  األوراق الماليةتنتقل ملكية  3.  10.  8

 .ما لم يكن التعامل فيها مخالف للقانون أو القواعد التي صدرت هذه األوراق على أساسها

 خارج المنصةسوق تحويالت   11.  8

سجل آخر  حسابسجل إلى  حسابمودعة في  أوراق ماليةأن يطلب تحويل أي  مستثمريجوز لل 1.  11.  8

 ؛المقاصةلدى 

بين  وراق الماليةأن يطلب تحويل األ عضو مقاصةأن تصدر تعليمات للسماح ألي  للمقاصةيجوز  2.  11.  8

 .األوراق المالية حسابات
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 في ذلك التصرف يسجل لم أو المقاصة لدى ةمودع غير مالية أوراق على يتم تصرف بأي يعتد ال 3.  11.  8

 .الصدد هذا في المقاصةقبل  من بها المعمول يةجراءات التشغيللإل وفقا لديها سجل األوراق المالية

 سوق خارج المنصةالتحويالت المؤهلة ل  12.  8

األوراق  سجل في المدرجة غير الصادرة عن الشركات المالية األوراق تحويل بإجراء التأشير يتعين 1.  12.  8

الصادرة  المالية األوراق نقل كان إذا إال ،البورصة اشتراط موافقة دون  المقاصة به تحتفظ الذي المالية

 ،البورصةبيع معتمد من  من خالل عقد المدرجة غير الشركاتعن 

 قيد من تاريخ األقل على ماليتين سنتين مضي بعد إال همأسهم في يتصرفوا أن للمؤسسين يجوز ال 2.  12.  8

 إلى ورثته أو أحد المؤسسين من يتم الذي التصرف ذلك من ويستثنى التجاري، السجل في الشركة

 المؤسسات أحد أو الدولة أو مدير التصفية من أو آخر، مؤسس إلى أو الثانية الدرجة حتى أقاربه أحد

 بهذا يتمسك أن شأن ذي لكل ويكون  تصرف مخالف، كل باطال ويقع. الغير إلى العامة الهيئات أو

 .نفسها تلقاء من به المحكمة وتقضي البطالن،

 اثنى عشر عن لها ميزانية أول الشركة تصدر أن بعد إال همأسهم في التصرف للمساهمين يجوز ال 3.  12.  8

 أقاربه أحد ورثته إلى أو المساهمين أحد من يتم الذي التصرف ذلك من ويستثنى األقل، على شهرا  

 أو المؤسسات أو إحدى الدولة أو التصفية مدير من أو آخر، مساهم إلى أو الثانية الدرجة حتى

 يتمسك أن شأن ذي ولكل ذلك، خالف على يتم تصرف كل باطال ويقع .الغير إلى العامة الهيئات

 .نفسها تلقاء من به وتقضي المحكمة البطالن بهذا

 سوق خارج المنصةعلى تحويالت  البورصةموافقة   13.  8

 وبناء  على موافقاتها. البورصة قواعد، وفقا  لالمنصة سوق خارجمؤهلة لتحويالت  األوراق الماليةتكون  1.  13.  8
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 عملية تحويل دون مقابل  14.  8

 .جراءات التشغيلوفقا  إل سوق خارج المنصة تحويالت دون مقابلفي  الصفقاتتكون جميع  1.  14.  8

 تنفيذ قرارات الجمعية العامة  15.  8

 عام 1.  15.  8

؛ تقوم المصدرطلب  وبناء  على المقاصةالمودعة لدى  األوراق الماليةينطبق هذا القسم على جميع  1.  1.  15.  8

 .قرارات الجمعية العامةبتنفيذ  المقاصة

 للقسم وفقا   المعلومات تقديم قرارات الجمعية العامة تنفيذ المقاصة من يطلب مصدر كل يتعين على 2.  1.  15.  8

 .جراءات التشغيلإل وفقا   المقاصة تطلبها أخرى  معلومات وأي 8-7-4

ي عمل من يومقبل  للمقاصةالمحدد  البنككامل مبالغ األرباح النقدية في حساب  المصدريودع  3.  1.  15.  8

 .يوم السداد

 أسهم المنحة إصدار 2.  15.  8

 على المنحة أسهم بتوزيع الكويتية الصادرة عن الشركات المدرجة األوراق المالية مصدريلتزم  1.  2.  15.  8

 يومو  يوم االستحقاقب يتعلق فيما المصدر قبل من والمعلن المعتمد الزمني الجدول ضمن المساهمين

 .السداد

 ويخضع القسم هذا من غير الكويتية الشركات المدرجةالصادرة عن  األوراق المالية مصدريعفى  2.  2.  15.  8

 تأسيسها. ومكان الشركات هذه ُأدرجت فيها التي البورصة في بها المعمول للوائح

أي توزيعات  ُمتخذ بشأن قرارات الجمعية العامة من إجراء بأي المقاصةإخطار  المصدر يتعين على 3.  2.  15.  8

 .إجراءات التشغيل في المحدد الزمني اإلطار وفق ألسهم المنحة



  الشركة الكويتية للمقاصة

  دليل القواعد 
 

81 
 

 خزينة أسهم كانت سواء المنحة أسهم مصدر طريق عن المقاصة يخطر أن المصدر يتعين على 4.  2.  15.  8

 8 القسم انظر - التوزيع قبل المال رأس زيادة المصدر من والتي تتطلب رأس المال زيادة أسهم أو

 .15  .4. 

 التوزيعات النقدية 3.  15.  8

 على األرباح النقدية بتوزيع الكويتية الشركات المدرجةالصادرة عن  األوراق المالية مصدريلتزم  1.  3.  15.  8

 يومو  االستحقاق يومب يتعلق فيما المصدر قبل من والمعلن المعتمد الزمني الجدول ضمن المساهمين

 .السداد

 ويخضع القسم هذا من غير الكويتية الشركات المدرجة الصادرة عن األوراق المالية مصدريعفى  2.  3.  15.  8

 تأسيسها. ومكان الشركات هذه ُأدرجت فيها التي البورصة في بها المعمول للوائح

قرارات الجمعية  بشأن المقاصة إلى تقرير رفع المصدريتعين على  أرباح نقدية، توزيع حالة في 3.  3.  15.  8

 .إجراءات التشغيل بموجب المحدد الزمني اإلطار ضمن توزيع األرباح النقدية بشأن الُمتخذ العامة

 زيادة وتخفيض رأس المال 4.  15.  8

 قرارات الجمعية العامة بشأن للمقاصة رفع تقرير المصدر على المال، يتعين رأس تغير حالة في 1.  4.  15.  8

 .إجراءات التشغيل في عليه المنصوص الزمني اإلطار ضمن بالتغيير يتعلق فيما

 :التالية الضوابط مراعاة يتم بالبورصة التداول نظام خالل من األولوية حقوق  تداول تم حال في 2.  4.  15.  8

 األولوية، حقوق  في االكتتاب في حقه يسقط االكتتاب أولوية في حقه المساهم بيع حال في .1

 الفترة خالل االكتتاب في األولوية في الحق صاحب يصبح الذي المشتري  إلى الحق هذا وينتقل

 التي االمتيازات كافة في البائع محل األولوية لحقوق  المشتري  ويحل االكتتاب بنشرة المحددة

 .األولوية حقوق  بشأن االكتتاب نشرة عليها نصت
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 تعويض بأي أخرى  جهة أي أو المقاصة أو البائع يطالب أن األولوية حقوق  لمشتري  يجوز ال .2

 إلغاء بسبب أو للمشتري  تعود ألسباب ذلك كان سواء األولوية لحقوق  استخدامه عدم حال في

 .كانت أيا   أخرى  اسباب ألي أو االكتتاب

 التداول عمليات على التسوية وإجراءات شروط بنفس األولوية حقوق  تداول عمليات تسوية تتم .3

 . بالبورصة التداول النظام خالل من

 (.السابع الفصل) القواعد دليل في المذكورة االخفاقات اجراءات تطبيق يتم .4

 .األولوية لحقوق  المستحقين المساهمين بتقرير المصدر بتزويد المقاصة تقوم .5

 :التالية الضوابط مراعاة يتم المقاصة وكالة طريق عن مقابل دون  األولوية وق حق عن التنازل حال في 3.  4.  15.  8

 ويعتبر المقاصة، وكالة طريق عن شخص ألي مقابل دون  األولوية حقوق  عن التنازل يجوز .1

 المتبعة اإلجراءات وفق التنازل ويتم البورصة، موافقة دون  الملكية نقل حاالت ضمن التنازل هذا

 . الحاالت لهذه

 األولوية، حقوق  في االكتتاب في حقه يسقط االكتتاب أولوية في حقه عن المساهم تنازل حال في .2

 خالل االكتتاب في األولوية في الحق صاحب يصبح الذي اليه المتنازل إلى الحق هذا وينتقل

 نصت التي االمتيازات كافة في المتنازل محل إليه المتنازل ويحل االكتتاب بنشرة المحددة الفترة

 . األولوية حقوق  بشأن االكتتاب نشرة عليها

 أي أو المقاصة أو( المساهم) المتنازل يطالب أن األولوية حقوق  عن إليه للمتنازل يجوز ال .3

 تعود ألسباب ذلك كان سواء األولوية لحقوق  استخدامه عدم حال في تعويض بأي أخرى  جهة

 .كانت أيا   أخرى  اسباب ألي أو االكتتاب إلغاء بسبب أو إليه

 االستحواذ 5.  15.  8

 بأي يتعلق فيما المتخذ الجمعية العامة قرارات من أي المقاصة إلى يقدم أن المصدر يتعين على 1.  5.  15.  8

 .إجراءات التشغيل في عليها المنصوص الفترة ضمن استحواذ تتم عملية
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 هناك يكون  أن دون  إليها، المشار النسبة على الحصول عند المقاصةإخطار  المصدر يتعين على 2.  5.  15.  8

 التصويت حقوق  ممارسة ودون  اإلدارة، مجلس على مباشر أو غير مباشر بشكل سواء سيطرة

 اإلعفاء ويسقط هذا ،للمصدر األوراق المالية سجل في بذلك يؤشر أن على تلك النسبة، عن الناشئة

 مباشر بشكل سيطرة حدوث أو عند بموجبها التصويت حقوق  بممارسة النسبة هذه مالك قيام بمجرد

 على التصويت حقوق  ممارسة حالة في الهيئة المقاصةوتخطر  .اإلدارة مجلس على مباشر غير أو

 .النسبة هذه

 إليها المشار النسبة على الحكومية الجهات حصول عند، المقاصةإخطار  المصدر يتعين على 3.  5.  15.  8

 على تزيد التي النسبة على الحصول يتم أن بشرط المساهمين، العامة ومصالح للمصلحة تحقيقا  

 تلك األسهم، تملك عن الناشئة التصويت حقوق  ممارسة دون  المتداولة المالية األوراق من 30%

 الحكومية الجهات قيام اإلعفاء بمجرد هذا ويسقط. األسهم مصدرة الشركة سجل في بذلك يؤشر وأن

 الهيئة المقاصةوتخطر . المتداولة األسهم من% 30على  تزيد لنسبة تصويت حقوق  أي بإستخدام

 .النسبة هذه على التصويت حقوق  ممارسة حالة في

 الدمج 6.  15.  8

 بأي يتعلق فيما المتخذ قرارات الجمعية العامة من أي المقاصة إلى يقدم أن المصدر يتعين على 1.  6.  15.  8

 .إجراءات التشغيل في عليها المنصوص الفترة ضمن دمج تتم عملية

 هاتجميدعليها و  الحجز، األوراق الماليةرهن   16.  8

 أو أو استرداد رهن حجز أو رهن عمليات بأية المقاصة لدى سجل األوراق المالية في التأشير يتم 1.  16.  8

 يتعلق باألوراق المالية.أو أي إجراء آخر  الحجز أو نقل الملكية رفع

 باألوراق إيصاال   والحاجز المرتهن الدائن فيسلم المالية األوراق على حجز أو ترتيب رهن حالة فى 2.  16.  8

 الحجز. أو الرهن يفيد بما عليها المالية مؤشرا  
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 األوراق الماليةرهن  3.  16.  8

 بعقد المالية األوراق ترهنو  بالكامل، قيمتها دفعت قد تكن لم لو حتى المالية األوراق رهن يجوز 1.  3.  16.  8

 وجد. إن العيني والكفيل والمدين المرتهن الدائن من عليه يوقع

 وذلك ،المقاصة لدى المالية األوراق تلك سجل في إسمية مالية أوراق على المترتب بالرهن يؤشر 2.  3.  16.  8

 قانونا ، يمثلهم أو ينوب عنهم من أو - وجد إن - العيني والكفيل المرتهن والدائن المدين بحضور

 منهم. توقيعه بعد الرهنعقد  من األصل طبق بنسخة المقاصة تزويد بعد وذلك

كمنحة وفق  مالية أوراق صورة فى أرباح أو نقدية ألرباح المرهونة المالية األوراق استحقاق حالة في 3.  3.  16.  8

لم  وما ،الالئحةو  الرهن بعقد المبينة الرهن أحكام األرباح تلك على فيسري  قرار الجمعية العامة،

 الرهن بما يفيد منحة الموزعة المالية األوراق على المقاصة تؤشر ذلك بخالف الرهن عقد يقض

 التفاقية وفقا   الرهنب المقاصة تؤشر وسوف المرهونة، المالية األوراق بشأن تم الذى التأشير بذات

 يلي: كما الرهن

األصلية وما ينتج عنها من توزيع أرباح، سواء كانت أسهم  األسهمرهن الدرجة األولى:  .أ

 منحة أو أرباح نقدية.

 .األرباح النقدية منحة دون  أسهم من عنها ينتج وما األصلية األسهم رهنالدرجة الثانية:  .ب
 .األصلية وما ينتج عنها من أرباح نقدية دون أسهم المنحة األسهمرهن الدرجة الثالثة:  .ج

إلى ما  الرهناألصلية، وال يمتد هذا  األسهميقتصر هذا النوع على رهن الدرجة الرابعة:  .د

 ينتج عنه من أسهم منحة أو أرباح نقدية.

 البورصة لتقوم ، لشركات مدرجة مالية أوراق على رهن من ترتيبه تم بما البورصة المقاصةتخطر  4.  3.  16.  8

 .لديها به المعمول نظام التداول عبر المالية األوراق تلك تداول لمنع يلزم ما باتخاذ

 بمستخرج - على طلبه بناء - الرهن في والعدل والراهن المرتهن الدائن تزود أن المقاصة على يتعين 5.  3.  16.  8

 .الرهن يفيد بما عليه مؤشرا   المالية األوراق كشف حساب من
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 المحفظة رهن عقد صورة على التأشير أو المالية األوراق سجل في بالرهن التأشير لدى المقاصة تقوم 6.  3.  16.  8

 عدمه، من المرهونة المالية األوراقب التصويت له يحق المرتهن الدائن كان إذا ما بالتأشير تبين أن

 من بالعقد المبين استحقاقه تاريخ قبل مستحقا   فيها الدين يعتبر إخالل حاالت هناك كان إذا وما

 .عدمه

 الجمعيات العامة اجتماعات في والتصويت الحضور في الحق عن المرتهن للدائن التنازل تم إذا 7.  3.  16.  8

 الدائن تمّكن أن المقاصة على فيجب فيها، والتصويت الصكوك أو السندات حملة هيئة واجتماعات

 بما عليها وتؤشر المرتهن، العامة للدائن الجمعيات اجتماعات في والتصويت الحضور من المرتهن

 عنه. وكيل بتعيين أو المرتهن بنفسه للدائن والتصويت الحضور حق انتقال يفيد

لصالحه عند  المرهونة األوراق المالية عن دورية بتقارير المرتهن الدائن تزويد المقاصةيتعين على  8.  3.  16.  8

 .المقاصةالطلب ودفع رسوم تقارير 

 الدائن إذا كان المرتهن الدائن من عليه موقع ،للمقاصة يوجه كتاب على بناء الرهن إلغاء يتم 9.  3.  16.  8

 الخاص النموذج على وتوقيعه المقاصة أمام المرتهن الدائن بحضور أو ، بنك وكيله أو المرتهن

 .النفاذ واجب تحكيم حكم أو قضائي حكم على الرهن بناء إلغاء يتم كما ،الرهن بإلغاء

8  .16  .3  .10  

 األوراق الماليةعلى  الحجز 4.  16.  8

 سجلفي  المالية األوراق على بالحجز ويؤشر وأرباحها، للمدين المملوكة المالية األوراق حجز يجوز 1.  4.  16.  8

 .المقاصةالتي تحتفظ به  األوراق المالية

 اإليصال أصل الحاجز الدائن يقدم ولم حتى - األحوال حسب - استردادها أو المالية األوراق بيع يتم 2.  4.  16.  8

 وفقا   المالية األوراق حملة سجل على الالزمة التعديالت بإجراء المقاصة وتلتزم بإيداعها، الخاص

 .البيع إجراءات عنه تسفر لما
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 أوراقا   نقدية أو أرباحا   كانت سواء   - أرباحها من استحق ما حجز المالية األوراق حجز على يترتب 3.  4.  16.  8

 البيع. يوم إلى يستحق وما - منحة مالية

 بهذا الغير ويؤشر لدى للمدين ما حجز بطريق المدين باسم المقيدة المالية األوراق على الحجز يتم 4.  4.  16.  8

 هذا تحفظ إن كانت المقاصةلدى  أو لها المصدرة الشركة لدى المالية األوراق تلك بسجل الحجز

 .السجل

 قضائي حكم أو دين بسبب المجمعة الحسابات باسم المقيدة المالية األوراق على الحجز يجوز وال 5.  4.  16.  8

  .  المجمع الحساب مسؤول على تنفيذي سند أي أو

 والمقاصةوالملتزمين  ينالمصدر  ذمة في المستحقة والحقوق  واألرباح والعوائد األوراق الماليةُتباع  6.  4.  16.  8

 البيع كان إذا ما قرارها في وتبين ،الهيئة تعينه استثمارية محفظة مدير أو وسيط بوساطة وغيرها

 مالئمة. الهيئة تراها أخرى  وسيلة بأي أو مزايدة خالل من أو التداول نظام من خالل سيتم

 لو حتى البورصة في اإلعالنات لوحة على النشر خالل من المالية األوراق بيع عن اإلعالن يتم 7.  4.  16.  8

 .البورصة في التداول عن موقوفة أو مدرجة غير المالية األوراق هذه كانت

اإلدارة  - العدل وزارة) اسم تحت البيع لتنفيذ مؤقت حساب بفتح المقاصة إخطار البورصة تتولى 8.  4.  16.  8

 إلجراءات التشغيل.، وفقا  (المدين اسم) مديونية - للتنفيذ العامة

 األوراق على التنفيذ قواعد 10وفق ما نص عليه )ملحق رقم  المالية لألوراق األساس سعر تحديد يتم 9.  4.  16.  8

 .الالئحةمن  (المالية األوراق في التعامل 11من الكتاب  المالية

 األوراق على التنفيذ قواعد 10وفق ما نص عليه )ملحق رقم  المالية األوراق لبيع المزايدة جلسة تنعقد 10.  4.  16.  8

 .الالئحةمن  (المالية األوراق في التعامل 11من الكتاب  المالية

 التنفيذ قاضي اعتماد بعد إال بالمزايدة البيع حالة في - التنفيذ محل - المالية األوراق ببيع يعتد ال 11.  4.  16.  8

 .ذلك يفيد بما بالبيع والقائم والمقاصة البورصة وإخطار البيع لمحاضر
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 األوراق حملة سجل في الالزمة التعديالت وإجراء ،والتقاص التسوية إجراءات اتخاذ المقاصة على 12.  4.  16.  8

عملية  تنفيذ مصروفات خصم بعد وذلك للتنفيذ، العامة اإلدارة خزينة البيع حصيلة وإيداع المالية

 .القانون  وفقا  ألحكام البيع حصيلة توزيع في شؤونها إعمال للتنفيذ العامة ولإلدارة البيع،

 األوراق المالية تجميد 5.  16.  8

والجهات أو األطراف  الهيئةبناء  على تعليمات من  األوراق المالية تجميد المقاصةيتعين على  1.  5.  16.  8

 .بناء  على طلب الطرف المعني التجميد، حتى يتم رفع المعنية

 صفقات المبادلة  17.  8

 اشتراطات تسوية صفقات المبادلة 1.  17.  8

 البورصةيتم أستقبال طلب مبادلة االسهم بعد الموافقة علية من  1.  1.  17.  8

إال إذا كان التنفيذ بين ورقة مالية وأخرى وليس  اسهم من قبل الطرفين مبادلةبول اي طلب لن يتم ق 2.  1.  17.  8

 بين عدة أوراق مالية في التنفيذ الواحد

دينار كويتي.)ويحسب االجمالي على اساس مجموع  1,000,000عن  الصفقةأال يقل إجمالي قيمة  3.  1.  17.  8

 .قيمة االوراق المالية محل المبادلة(

، وخالية من أي قيود قانونية تمنع الصفقةمملوكة بالكامل لدى أطراف  المالية األوراقتكون  أن 4.  1.  17.  8

 .التصرف فيها

 .محصورة بين طرفين فقط الصفقةيجب أن تكون  5.  1.  17.  8

 .أال تكون االوراق المالية الُمراد مبادلتها موقوفة عن التداول 6.  1.  17.  8

 :االسهم مبادلةتنفيذ تسوية  2.  17.  8

 .من قبل الطرفين التداول  سابحتقوم المقاصة بالتأكد من توفر الكميات في  1.  2.  17.  8

 .التداول حسابيتم رفض الطلب في حال عدم توافر الكميات في  2.  2.  17.  8
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خالل  T+0و ذلك خالل فترة التسوية  DvDاالسهم على مبدأ التسليم مقابل التسليم  يتم تنفيذ مبادلة 3.  2.  17.  8

 .يوم التداول

، وتحتسب عموالت المبادلة  صفقات المبادلةُتطبق وُتستحق عمولة البيع والشراء بشكل كامل على  4.  2.  17.  8

 .على أساس سعر التنفيذ

 تكون االولوية في التسوية هي للصفقات المنفذة من خالل نظام تداول البورصة. 5.  2.  17.  8

 عرض الشراء  18.  8

 :ضوابط وإجراءات تنفيذ عرض الشراء 1.  18.  8

% من أسهم أي 30% وال تزيد على 5عرض شراء لنسبة ال تقل عن  تقديم يجوز ألي شخص 1.  1.  18.  8

يتم أستقبال طلب )عرض الشراء( بعد الموافقة علية من  وفق لقواعد البورصة.شركة مدرجة، وذلك 

 .البورصة

عشرة تبدأ فترة تجميع األسهم محل عرض الشراء بعد عشر أيام من االعالن وتكون  فترة التجميع  2.  1.  18.  8

 أيام.

تجميع( يتم فيه تجميع االسهم محل  -تقوم المقاصة بفتح حساب خاص )اسم الشركة محل الشراء 3.  1.  18.  8

 .عرض الشراء

على المساهمين  الراغبين في المشاركة في عرض الشراء إبداء هذه الرغبة لدى الوسيط المرخص  4.  1.  18.  8

من خالل النموذج المعد لذلك أو من خالل البوابة اإللكترونية اعتبارا من اليوم العاشر من تاريخ 

 حسابن إلى اإلعالن عن عرض الشراء ويمكن للمساهمين التحويل مباشرة من سجل المساهمي

 .وسيطالتجميع في حال عدم الرغبة بالتعامل من خالل 

خالل فترة العرض  األسهمال يجوز لمن ابدى رغبته في المشاركة في عرض الشراء التصرف في  5.  1.  18.  8

ال بعد تقديم طلب للمقاصة يبدي فيه رغبته في العدول عن المشاركة في عرض الشراء، وقيام إ
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وز تقديم طلب العدول عن المشاركة طوال فترة العرض و بحد المقاصة بتنفيذ هذه الرغبة، ويج

 .قبل انتهاء فترة التجميع يوم عمل واحد قصى أ

 .مملوكة بالكامل لدى أطراف الصفقة، وخالية من أي قيود قانونية األوراق الماليةأن تكون  6.  1.  18.  8

 .يوميةبتقرير عن نسبة التجميع بصفة  ومقدم عرض الشراء يتم تزويد الشركة محل التجميع 7.  1.  18.  8

بكامل مبلغ  قيمة األسهم محل  المقاصة وكالةيلتزم مقدم عرض الشراء بإيداع مبلغ نقدي لدى  8.  1.  18.  8

العرض أو أن يتقدم بضمان بنكي يعادله. وال يحق له العدول عن اتمام اجراءات عرض الشراء بعد 

 .البورصة، ما عدا في الحاالت المنصوص عليها في قواعد البورصةاإلعالن عنه في 

و البورصة االطالع على ما تم تجميعه من أسهم خالل فترة  للشركة محل عرض الشراء يحق 9.  1.  18.  8

 .عرض الشراء

ومقدم عرض الشراء بكمية ونسبة األسهم التي تم تجميعها في يوم  البورصة وكالة المقاصةتخطر  10.  1.  18.  8

 .العمل التالي من انتهاء فترة التجميع

بتحويل االسهم من  البورصةالم محضر البيع من بعد است بعد انتهاء فترة التجميع  تقوم المقاصة 11.  1.  18.  8

حساب التجميع أيا  كانت الكمية إلى مقدم العرض وفق مبدأ الدفع مقابل التسليم وتحويل االموال 

 .المذكورة في جدول الرسوم والرسوم العموالتالي المساهمين المشاركين بعد خصم 

التي تم تجميعها خالل فترة عرض الشراء عن النسبة المطلوبة من مقدم  األسهمفي حالة زيادة نسبة  12.  1.  18.  8

النسبة المطلوبة في العرض من خالل مبدأ النسبة وتقوم وكالة المقاصة بتخصيص  عرض الشراء، 

 .والتناسب بين أسهم المشاركين في عرض الشراء

في حالة تقديم عرض شراء على شركة مدرجة بحيث تتزامن فترة عرض الشراء مع استحقاقات على  13.  1.  18.  8

تأجيل بدء فترة  للبورصةأسهم تلك الشركة المعلن عنها في وقت سابق على تقديم العرض، فيجوز 

 العرض بعد يوم االستحقاق.
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 عن اإلعالن بعد هملألس استحقاق أي عن الشراء عرض محل المدرجة الشركة إعالن حالة في 14.  1.  18.  8

 ملكية ونقل الشراء عرض اجراءات تنفيذ بعد االستحقاق يوم تاريخ يكون  أن فيتوجب الشراء عرض

 .العرض محل األسهم

في حال تقدم عرض شراء منافس ويلتزم مقدم عرض الشراء المنافس بإيداع مبلغ نقدي لدى وكالة  15.  1.  18.  8

 .أو أن يتقدم بضمان بنكي يعادله بكامل مبلغ  قيمة األسهم محل العرض المنافس المقاصة
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 :األوراق الماليةإقراض واقتراض  .9

 عام  1.  9

 .قرض األوراق الماليةتسهيالت تقديم عمل صانع السوق من خالل سوف يتم  1.  1.  9

وتكون هذه  صانع السوق  لعضو المقاصةالالزمة  قرض األوراق الماليةتسهيالت  المقاصةتقدم  2.  1.  9

 .الهيئةمن قبل  صانع السوق المؤهلة المصرح بها ل األوراق الماليةالتسهيالت مقصور على 

 األوراق المالية إقتراض على قادر اتفاقية قرض األوراق المالية لديهم الذين السوق  يكون صناع 3.  1.  9

قرض األوراق تسهيالت  خالل من السوق  صناعة أنشطة عن البيع على المكشوف الناشئ لتغطية

 ؛المالية

 التسويةة خالل تاريخ المقترض األوراق الماليةأي عملية بيع على المكشوف ب صانع السوق يغطي  4.  1.  9

 .6.  3.  6وفقا  للقسم 

 هيئةذا تلقت تعليمات بذلك من قبل الإ قرض األوراق الماليةصفقة بالحق في إلغاء  المقاصةتحتفظ  5.  1.  9

 أو وفقا  للقانون.

ة محتفظ بها، وحيث كان ذلك ممكنا ، يتم تحويلها المقترض األوراق الماليةأن  صانع السوق يضمن  6.  1.  9

 .جراءات التشغيلوفقا  إل المقاصةالمحدد كما هو منصوص عليه من قبل  الحسابإلى 

 األوراق الماليةالغرض من اقتراض   2.  9

البيع على الخاصة بعمليات  التسويةإال لتسهيل  أوراق ماليةأن يقترض  صانع السوق لال يجوز 

، مع مراعاة الشروط التي قد تحددها قواعد البورصةالمنفذة وفقا  ل األوراق الماليةفي  المكشوف

 .المقاصة
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 المقاصةدور   3.  9

ضمن دور ، وسوف يتقرض األوراق الماليةصفقة هو تسهيل تسجيل  المقاصةسوف يكون دور 

 ما يلي: المقاصة

ين، المقترضين و المقرضين بناء  على تعليمات من المقترضين إلى المقرضمن  األوراق الماليةتحويل  1.  3.  9

 .جراءات التشغيلوفقا  إل

ين المقترضين و المقرضين بناء  على تعليمات من المقرضين إلى المقترضمن  األوراق الماليةتحويل  2.  3.  9

 .جراءات التشغيلوفقا  إل

 قرض األوراق الماليةالمؤهلة ل األوراق المالية  4.  9

 الوحيدة األوراق المالية لقرض مؤهلة باعتبارها الهيئة قبل من والمحددة المعتمدة األوراق المالية تكون  1.  4.  9

 .واالقتراض لإلقراض المؤهلة

 لقرض األوراق الماليةالمؤهلة  الصفقات  5.  9

 إلى األوراق المالية لنقل حسابه في الصلة ذات األوراق المالية من كافية كمية المقرض يضمن 1.  5.  9

 .صانع السوق 

 األوراق الماليةلنقل  حسابهذات الصلة في  األوراق الماليةالكمية الكافية من  صانع السوق يضمن  2.  5.  9

 للمقرض.

 الرسوم واألتعاب  6.  9

ذات الصلة التي تحددها  الرسوم واألتعاب للمقاصةأو المقرض أن يدفع  المقترضيتعين على  1.  6.  9

 .اتفاقية قرض األوراق الماليةو  1.  10في الملحق  المقاصة
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 :المالحق .10

 والغرامات األتعابالرسوم و   1.  10

 القيمة الرسوم/ العمولة

 د.ك 3 رسمو فتح حساب شخص طبيعي
 د.ك 10 رسوم فتح حساب شخص اعتباري 

مراكز الحفظ وحسابات حفظ أسهم الحسابات المجمعة وحسابات 
 عمالء شركات االستثمار وأمناء الحفظ، وحفظ خيار األسهم.

اإلغالق، وذلك  بسعر( يوما 365) سنوي  أساس على تحسب
 .على شكل يومي

((0.0625% 

  صكوكوال السندات حفظ
 ي.يوممن نسبة القيمة االجمالية، وتحسب شكل 

(0.03%) 

فإنه يتم خصاام  T+3 في حال كان طلب تحويل ناتج الصاافقة في
 رسوم للعملية لصالح المقاصة.

 دينار 20
 

فإنه يتم خصاام  T+4 في حال كان طلب تحويل ناتج الصاافقة في
 رسوم للعملية لصالح المقاصة.

 دينار 50

 العميل: من تخصم التداول، عمولة
 ين وتوزع كاآلتي:المستثمر تطبق على جميع )

 (المقاصة %1، البورصة %29الوسطاء،  70%

 سوق وفق كل في المبرمة الصفقات على بناء
 .بالبورصة الخاص للتقسيم

 دينار كويتى( /50-التي تزيد قيمتها عن) الصفقاتعمولة 
 .المقاصةوتخصم من البائع والمشتري لصالح 

 (صفقة( فلس لكل 500)

 .صفقةدينار كويتي عن كل  /5- عمولة صفقات عمالء مراكز الحفظ المحلية.
 دينار كويتي -/8 الفاكس )اتفاقية ثالثية(عمولة 

 (%0.4) عمولة التداول )اتفاقية ثالثية(
 036( وتخصم على األساس السنوي )%15) المترتبة على المتداول غرامة تسوية االخفاقات

 20يوما ( من القيمة المستحقة وبحد أدنى 
 د.ك

 د.ك 200 فتح حساب التخصيص
 للصفقةالربح الصافي  لغ(فرق أسعار التسوية )أسهم/مبا
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 صحيحة غير بيانات إشعار سداد الوسيط عرض
 مقابل قيمة كل صفقة.

 ( دينار كويتي -/10)

 السجلبين حسابات اإليداع و  األوراق الماليةنقل ملكية 
 ينالمستثمر تطبق على جميع 

 ( دينار كويتي-/1)

 رسوم تسوية حقوق الملكية
 ينالمستثمر تطبق على جميع 

 لكل صفقة -/0.500

 دينار كويتي -/25 الحفظ أمينتغيير 
 فتح حساب عميل أمين حفظ

 تطبق على أمناء الحفظ
 دينار كويتي -/50

 رسوم خدمات أمين حفظ
 تطبق على أمناء حفظ

 دينار كويتي لكل صفقة -/5

 األجنبية( البورصةالتحويل إلى )رسوم التحويل 
 ينالمستثمر تطبق على جميع 

 دينار كويتي لكل تحويل -/5

 االتصال
 أمناء الحفظتطبق على 

 دينار كويتي شهريا   -/50

  المتأخرة الغرامات

في تنفيذ تعليمات المقاصاااااة الخاصاااااة بإيداع  الوسااااايطغرامة تأخر 
الضااااامان المالي أو زيادته تخصااااام من حسااااااب الضااااامان الخاص 

 بالوسيط وفق المعادلة التالية:
 * عدد أيام التأخير 360%(/12.5*)المبلغ المطلوب 

 % سنويا من قيمة المبلغ المطلوب12.5

الصااااافقة ويتم احتساااااابها من تاريخ  غرامة تأخر العميل عن ساااااداد
 انتهاء فترة التسوية وحتى تاريخ سداد المبلغ المطلوب

 * عدد أيام التأخير 360%(/15)المبلغ المطلوب *

 % سنويا من قيمة المبلغ المطلوب تحسب15
 دينار أيهما أعلى 20بشكل يومي بحد أدنى 

 دينار كويتي سنويا   5000 رسوم إدارة حساب الضمان لكل أمين حفظ

  حساب الضمانرسوم 
 دينار كويتي سنويا   5000 حفظ أمين /وسيطلكل  حساب الضمانرسوم إدارة 

 شهادة المبلغ المستحق لمن يهمه األمر
يعتمد على الطرف ) المستثمرأو  الحفظ أمين /الوسيطتخصم من 

 الطالب(

 دينار كويتي 10

 دينار كويتي   15 حساب المتداول المخفق، تفعيل رسوم إعادة
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 المستثمرتخصم من حساب 

 /الوساايطيخصاام من  المقاصااةالخاص ب حساااب الضااماناسااتخدام 
 حفظ أمين

 المتأخرة األيام عدد*  360٪( / 15*  المستحق المبلغ)

 دينار كويتي أيهما أعلى 100% سنويا  أو 15

 %30، البورصااة %30الوسااطاء،  %40عمولة عرض الشااراء ) 
 ( في حال التسجيل من خالل الوسيطالمقاصة

 سااوق وفق كل في المبرمة الصاافقات على بناء
 .بالبورصة الخاص للتقسيم

عمولة عرض الشااااااراء من خالل المقاصااااااة )سااااااجل المساااااااهمين( 
 (المقاصة %50، البورصة 50%

 سااوق وفق كل في المبرمة الصاافقات على بناء
 .بالبورصة الخاص للتقسيم

 دينار كويتي  للبورصة 1000 العدول عن عرض الشراء  رسوم
 دينار كويتي للمقاصة 1000

 %5، البورصااة %45الوسااطاء،  %50) صاافقات المبادلةعمولة 
 المقاصة(

 % من قيمة الصفقة 0.20

 البائع -دينار كويتي   50 مبادلة صفقةطلب تقديم  رسوم
 المشتري  -دينار كويتي  50

 


