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الـمــقــــــــــــــدمـــة:
تسعى الشركة الكويتية للمقاصة (تسمى فيما بعد "المقاصة" أو "الشركة") ،إلى االلتزام بكافة أحكام قرار رقم ()72
لس ن ة  2015بشن ن ن ن ن إ إصنندار ال احننة الت ليقيننة للقننا وإ رقننم  7لس ن ة  2010بش ن إ إ شننائ ياننة أس نواو المنناش وت ننيم شننا
األوراو المالية وتعدي ته.
يننتم العمننش ب نقا النندليش حنناش دلننوش الق نرار رقننم ( )72لس ن ة  2016حيننز الت ليننق ،ويننتم م ارع ناة أي ت ننوراج يدينندة
ويحنندد ننقا النندليش سياسنناج واي نرائاج متابعننة الحنناالج التننع تسننتدعع تنندلش

ننام ال ننماإ المننالع بالتغ يننة عننإ العم ن ئ

الم لوبيإ ،كما يحدد الدليش وايباج والتزاماج األ راف قاج الصلة بشكش دقيو.
ننقا وفننع حنناش اعتمنناد المسننت د مننإ ياننة أسنواو المنناش سننوف يننتم التعننديش علننى النندليش اإلرشننادي لقواعنند المقاصننة
ودليش السياساج لتتواام مع قا ال ام.
تقوم المقاصة بتغ ية االللاقاج ال اتية عإ التداوش مإ ل ش الترتيب التالع ): (Risk waterfall

خط الدفاع
األول

• ضمان الوسيط المالي في حال كان المتداول مخفق.
• ضمان أمين الحفظ المالي في حال كان المتداول المخفق عميل ألمين الحفظ،
ولم يقم أمين الحفظ برفض العملية في الموعد المحدد لذلك.

خط الدفاع
الثاني

• فروقات األسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء األوراق المالية محل اإلخفاق

خط الدفاع
الثالث

• ضمان المقاصة المالي

CMA Data Classification: Internal
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1.0

تعــــــريفــــــات:
1.1

الهيئة :ياة أسواو الماش.

1.2

البورصة :بورصة األوراو المالية.

1.3

المقاصة :الشركة الكويتية للمقاصة.

1.4

القانون :قا وإ رقم  7لس ة  2010بش إ إ شائ ياة أسواو الماش وت يم شا األوراو المالية وتعدي ته.

1.5

الالئحة التنفيذية :ال احة الت ليقية للقا وإ رقم  7لس ة  2010وتعدي ت ا.

1.6

نظام الضمان المالي:

نام

نماإ ت لينق وتسنوية االلت ازمناج المترتبنة علنى عمليناج تنداوش األوراو المالينة

ومشنتقات ا فنع البورصنة فنع حالنة إللناو أحند العمن ئ فنع تسنليم أوراو مالينة أو أمنواش لتسنوية الصنلقة،
(يسمى فيما بعد "ال ام").
1.1

الوسيط :و الشلص المرلص له مإ ال ياة ب شا وسي أوراو مالية مسيش لدى البورصة.

1.1

أمين الحفظ :و الشلص المرلص له مإ ال ياة بمزاولة شا أميإ الحل .

1.1

العميل :و الشلص القي لديه حساب تداوش ب ام المقاصة.

1.10

العميـل المتوقـ

عـن السـداد :نو العمينش النقي أللنو فنع تسنليم أوراو مالينة أو أمنواش ألغن ار

تسنوية

صلقة أو غير ا مإ االلتزاماج ل ش فترة التسوية المعتمدة مإ ال ياة.
1.11

المبــالا المســتحقة ع ـ العميــل :كافنة المبننالل المترتبننة علننى اإلللاقنناج بمنا فننع قلننر العمنوالج والغ ارمنناج
وفروو األسعار والمصروفاج وغير ا.

 1.12حساب الضمان :نو حسناب قندي لناص بالوسني أو أمنيإ الحلن أو المقاصنة لندى ب نر بدولنة الكوينج،
يننودف فيننه مبلننل

ننماإ التسننوية ،فننور لننب المقاصننة م ننه قلننر ،ويكننوإ للوسنني أو أمننيإ الحلن صن حية

اإليداف فع الحساب فق دوإ السحب م ه ،ويع ع الوسي أو أميإ الحلن تعليمناج إلنى الب نر بصن حية
المقاصة وحد ا فع إدارة الحساب ،ويشار فع تسميته إلى حساب تسوية عم ئ.
1.13

مب ا الضمان :و المبلل المودف مإ الوسني أو أمنيإ الحلن ل نماإ تسنوية إللاقناج عمن ذل وقلنر وفنو
الم صوص عليه ب قا الدليش.

 1.14حساب التسوية :و حساب  /حساباج مصرفية بالمقاصة لدى ب ر بدولة الكويج ،لغر

تحويش المبالل

المستحقة مإ حساب ال ماإ ،باإل افة إلى الغراماج ال اتية عإ عدم االلتزام
1.15

حساب فروقات األسعار :و حساب مصنرفع بالمقاصنة لندى ب نر بدولنة الكوينج ،لغنر

تحوينش فروقناج

األسننعار ال اتيننة عننإ بيننع أو إعننادة شنرائ األوراو الماليننة محننش اإلللنناو ويننتم اسننتلدام تلننر المبننالل

ننمإ

م ومة الحماية مإ الملا ر فع المرحلة اإل تقاليه ). (Risk Waterfall
1.16

إيقـــا

نشـــاط حســـاب العميـــل :وقننف إص نندار أي مب ننالل قديننة لص ننال العمي ننش مننإ حس نناب تداول ننه ل نندى

المقاصة.
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1.17

العميل غير الم تزم :و العميش غير المعسنر ومتوقنف عنإ سنداد المبنالل المسنتحقة علينه ل نروف لارينة
عإ إرادته أو عإ مح

1.11

إرادته وسابو علمه.

العميــل المعســر :ننو الننقي لننيل لديننه القنندرة الماليننة ل لت نزام بسننداد المبننالل المسننتحقة عليننه ،ال اتيننة عننإ
التداوش ،أو أإ مركزل أو قدرته المالية أصبحج ت قر باإل

1.11

راب.

ج سة الشراء اإلجباري :م صة تداوش تتاح للوس ائ بعد إقلاش السوو الرسمع وفقنا لقواعند البورصنة للقينام
ب لننب كمينناج األسن م عننإ عم ا ننم المللقننيإ وبسننعر يحنندد وفقننا لقواعنند البورصننة ،وتعقنند اليلسننة ب ريقننة
المزاد وييوز لوكالة المقاصة إدلاش أوامر محددة السعر أو أوامر بسعر السوو فع قل اليلسة.

1.20

التسوية النقدية :إلغائ الصلقة األساسنية واسنتبداش كمينة األسن م الم لوبنة بتعنوي

قندي يندفع منإ البنااع

الى المشتري ال ااع مع إسنترياف المشنتري لقيمنة شن اراه األساسنية وفقنا للمعادلنة المعتمندة فنع دلينش قواعند
المقاصة.
1.21

التعويض النقدي :و المبلل ال قدي القي يتم دفعه إلى ال رف المشتري فع حاش إللاو البااع فنع صنلقة
يلسة الشرائ اإليباري.

 1.22فتــرا التســوية :يقصنند ب ننا المنندة الزم ي نة بننيإ وقننج اب نرام صننلقة بيننع ورقننة ماليننة فننع البورصننة وحتننى وقننج
تسييش الورقة المالية باسم المشتري فع سيش حملة االوراو المالية مإ قبش المقاصة.

يكننوإ للكلمنناج والعبنناراج غيننر المعرفننة فننع ننقا ال ننام المعننا ع الملصصننة ل ننا فننع القننا وإ رقننم  7لس ن ة
 2010بش إ إ شائ ياة أسواو الماش والاحته الت ليقية وتعدي ت ما.

CMA Data Classification: Internal
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ضمانات شركات الوساطة المالية
2.0

سياسات ضمان شركات الوساطة المالي:
ام ال ماإ المالع.

 2.1يلتزم كش وسي مسيش لدى البورصة بالتسييش فع

 2.2تقوم المقاصة بتغ ية االللاقاج ال اتية عنإ التنداوش منإ لن ش اسنتلدام أمنواش ال نماإ المنالع للوسني م لنق
الصلقة.

 2.3يننتم تسننييش الوسنني ب ننام ال ننماإ المننالع لنندى المقاصننة بمويننب لننب تتلننق المقاصننة قرار ننا بقبولننه ل ن ش
أسبوف مإ تاريخ استيلائ المت لباج و المست داج .

 2.4يلتزم الوسي القى قبش لبه بتوقيع اتلاقية مع المقاصة.
 2.5تقوم المقاصة بإحتساب مبلل ال ماإ لكش وسي بصلة دورية وفو قا الدليش.
 2.6تقننوم المقاصننة بننإدارة

ننام ال ننماإ المننالع مننإ لن ش متابعننة العم ن ئ والقيننام بتغ يننة اإلللاقنناج مننإ حسنناب

ال ماإ اللاص بالوسي م لق الصلقة ،وقلر مقابش أتعاب س وية تدفع مإ الوسي .

 2.7تقوم المقاصة بلت حساب/حساباج مصرفية بغر

تحويش المبالل المستحقة مإ حسناب

نماإ الوسني إلنى

قا الحساب إليرائ التسوية ( ،يسمى حساب التسوية ) ،كقلر تقوم المقاصة بلت حساب ب ام المقاصة

اآللع ب لل االسم يعكل تلاصيش العملياج التع تتم بالحساب المصرفع.
 2.1تقوم المقاصة بإيداف الغراماج ال اتية عنإ عندم االلتنزام ب نقا الندليش (فنع حسناب التسنوية) ،وتنذوش كافنة نقل
الغراماج إلى المقاصة.

 2.1تقننوم المقاصننة بإيننداف فروقنناج األسننعار ال اتيننة عننإ بيننع أو إعننادة ش نرائ األوراو الماليننة محننش اإلللنناو فننع
حساب م لصش ملصص ل نقا الغنر  ،وينتم اسنتلدام تلنر المبنالل

نمإ م ومنة الحماينة منإ الملنا ر

فع المرحلة اإل تقاليه ). (Risk Waterfall
2.10

ييب على الوسي االلتزام بتوفير كامش مبلل ال ماإ بالحساب الملصص لقلر ل ش (  ) 10أيام عمش

2.11

الحد األد ى لمبلل ال ماإ المحتسب على الوسي مقدارل  200,000در ( مااتاإ ألف دي ار كويتع).

مإ قيام المقاصة بإحتساب مبلل ال ماإ اللاص به واشعار الوسي وال ياة بقلر .

 2.12ييب على الوسي زيادة مبلل ال ماإ ل ش ( )2يومع عمش منإ تناريخ تلقنع إل نار المقاصنة وقلنر فنع
حاش استلدام ( )%10أو أكثر مإ مبلل ال ماإ.

 2.13وفقا للب د ( )2مإ يدوش الغراماج واألتعاب والمبيإ فع قا الدليش ،تقوم المقاصة بإحتساب غرامة تن لير
تلصم مإ حساب الوسي فنع حناش عندم تنوفيرل مبلنل ال نماإ وقلنر حسنب المندة المحنددة  ،وينتم إل نار
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ال ياة بقلر ،كما تقوم المقاصة بإل ار البورصة إليقاف شا الوسي بحيث لإ يتمكإ مإ إدلاش أوامنر
الشرائ أو البيع لعم اه فع
2.14

ام البورصة ،ويتم إعادة ال شا بعد تقديمه ما يثبج توفير مبلل ال ماإ.

للمقاصة أإ تصدر تعليماج إلى الوسني بتقنديم ال نما اج الم لوبنة فنع حناش عندم الت ازمنه ببينع أو إعنادة

ش نرائ (بحسننب األح نواش) األوراو الماليننة محننش الصننلقة التننع توقننف العميننش ع نإ سننداد ا فننور ا ت ننائ فت نرة
التسننوية حسننب األ مننة واللنواا المحننددة  ،ولصننم كامننش مبلننل الصننلقة مننإ حسنناب ال ننماإ اللنناص بننه،
واحتساب غراماج الت لير على مبلل الصلقة اإليمالع.

2.15

ال يحو للوسي االمت اف عإ ت ليق تعليماج المقاصة المتعلقة بزيادة مبلنل ال نماإ ألي سنبب عندا منا ينرد
مننإ تعليمنناج ال ياننة ،وفننع حنناش ويننود الننت ف بننيإ حسنناباج الوسنني وتقننارير المقاصننة المتعلقننة بحسنناب
ال ماإ يتم اللصش في ا عإ ريو التحكيم وفو قواعد التحكيم المعتمدة مإ ال ياة.

2.16

يتم تلصيص رقنم تنداوش لكنش شنركة وسنا ة مالينة بحينث ينتم إ نافة اإللت ازمناج علينه فنع حناش قينام أمنيإ
الحل ن ب نرف

إلت نزام الصننلقة العاانندة ألحنند عم اننه .وتكننوإ مسننذولية الوسنني تغ يننة اإللت نزام ،وال يسننتليد

الوسي مإ قا الحساب وتذوش يميع فروقاج األسعار ال اتية عإ بيع أو إعادة شرائ األوراو المالية فنع
حساب م لصش ملصص ل نقا الغنر  ،وينتم اسنتلدام نقل المبنالل

نمإ م ومنة الحماينة منإ الملنا ر

فع المرحلة اإل تقاليه ). (Risk Waterfall
2.17

تقوم المقاصة أث ائ التقييم الدوري لل ما اج باحتساب معامش ملنا ر إ نافع علنى الوسني فنع الحناالج
التالية:

 2.17.1فع حاش است لاق الوسي

ما ه فع بقة الحماية األولى.

 2.17.2فع حاش تبيإ للمقاصة قيام الوسي بعملينة سنوئ اسنتلدام لمبندأ صنافع االلت ازمناج ممنا أدى إلنى أي
إللاو فع تسوية التزاماج عم اه ،وفقا لقواعد المقاصة.

 2.11يتم احتساب معامش الملا ر اإل نافع علنى الوسني لمندة فترتنع تقينيم ،وينتم إلغنائ إ نافة معامنش الل نر
اإل افع على الوسي بعد الت كد مإ التزامه بعدم تكرار أي مإ الحاالج المشار إلي نا بالب ند  2.17وقلنر

ل ش اللترة المحددل للتقييم ،ويحو للمقاصة التمديد للترة أو فتراج إ افية ألنرى فنع حناش اسنتمرار تكنرار

تلر الحاالج.

 2.11ييوز للمقاصة التقدم ب لنب إلنى ال يانة إليقناف شنا الوسني ع ند تكنرار اسنتلدام

نماإ المقاصنة أكثنر

مإ مرة واحدة ،وقلر مإ أيش التقليش مإ األل ار ال م ية ،وتلعيش المواد  8.3 – 7.3 – 4.3مإ دليش

قواعد المقاصة.

 2.20يم نع البيننع علنى المكشننوف فنع يلسننة الشنرائ اإليبنناري ،وفننع حناش تمننج عملينة البيننع علنى المكشننوف مننإ
ل ن ش يلسننة الش نرائ اإليب نناري ي نتم إلغننائ الصننلقة والقي ننام بننالتعوي

ال ق نندي للصننلقة فننو ار ع نند تسننويت ا

واحتساب الغراماج المترتبة على قلر حسب اليدوش رقم ( )1اللاص بالغراماج واألتعاب.

CMA Data Classification: Internal
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2.21

يتع د الوسي القى قبش لبه بتوقيع اتلاقية مع المقاصة بكافة التع داج التالية:

 2.21.1قيام الوسي بلت حساب ال ماإ لدى احد الب ور الكويتية وتلوي

كافة الص حياج للمقاصة فنع

إصنندار أوامننر إلننى الب ننر باللصننم والتحويننش مننإ الحسنناب وفننع إدارة ننقا الحسنناب واال ن ف علننى
البيا اج والمعلوماج اللاصة بالحساب ،ويشار فع تسميته إلى حساب تسوية عم ئ.

 2.21.2االلتزام بعدم سحب أي مبلل منإ حسناب ال نماإ أو غلقنه أو تغيينرل أو ر نه أو الحصنوش علنى أي
تس ي ج ب كية ب ماإ قا الحساب.
 2.21.3ت ليننق تعليمنناج المقاصننة والتننع تصنندر بصننلة دوريننة بإيننداف كامننش مبلننل ال ننماإ بحسنناب ال ننماإ
ل ش عشرة أيام عمش مإ صدور تعليماج المقاصة.
 2.21.4فنع حنناش اسننتلدام الوسني لمبلننل ال ننماإ ب سنبة  %10أو أكثننر تييننة اإلللاقناج اللاصننة بعم اننه
ل ش اللترة  ،ييب على الوسي زينادة مبلنل ال نماإ علنى حسنب التعليمناج الصنادرة منإ المقاصنة
وايداف المبلل ل ش يومع عمش مإ صدور تلر التعليماج.
 2.21.5تلوي

المقاصة فنع تغ ينة م اركنز عم انه المتنوقليإ عنإ السنداد لصنما منإ حسناب ال نماإ لكنش

وسي على حدل.
 2.21.6التحقو مإ قدرة العميش على الوفائ بمستحقاج التنداوش والتع ند بمتابعنة حالنة عم انه المتنوقليإ عنإ
السداد ،وتغ ية مراكز م المالية المكشوفة ،فور ا ت ائ فترة التسوية.
 2.21.7بيع أو إعادة شنرائ (بحسنب األحنواش) األوراو المالينة محنش الصنلقة التنع توقنف العمينش عنإ سنداد ا
فور ا ت ائ فترة التسوية ،وسداد أي غرامة مترتبة عإ عدم التزامه بالت ليق.
 2.21.8إل ار المقاصة عإ أي عميش معسر.
 2.21.2إل ار المقاصة بكافة اإليرائاج التع تم اتلاق ا

د العم ئ المتوقليإ عإ السداد.

ام ال ماإ المالع.

2.21.10

سداد أتعاب المقاصة اللاصة بإدارة

2.21.11

للمقاصة أإ تصندر تعليمناج للبورصنة بعندم ت لينق اى عمليناج للوسني النقى تللنف عنإ ت لينق

تعليماج المقاصة فيما يتعلو باستكماش مبلل ال ماإ ل ش المدة المحددة .
2.22

التزامات المقاصة:

 2.22.1إحتساب مبلل ال ماإ لكش وسي بصلة دورية وفو قا الدليش.
 2.22.2متابعة الحاالج التع تستدعع تدلش

ام ال ماإ المالع لتغ ية العم ئ المتوقليإ عإ السداد.

 2.22.3إصندار التقننارير وارسننال ا آليننا بشننكش يننومع إلننى الوسن ائ لمتابعننة م اركننز عم ا ننم المتننوقليإ عننإ
السداد ،وتت مإ قل التقارير (رقم التداوش – اسم العميش – المبالل واألس م المستحقة مإ تاريخ

التوقف عإ السداد).
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نظام الضمان المالي

 2.22.4تغ يننة الم اركننز الماليننة المكشننوفة للعم ن ئ المتننوقليإ عننإ السننداد مننإ حسنناب ال ننماإ اللنناص
بالوسي .
 2.22.5تغ ية مراكز األس م المكشوفة للعم ئ بعد إعادة شرائ األس م واحتساب الغراماج.
 2.22.6متابعننة أي قننص ي ن أر علننى مبلننل ال ننماإ واصنندار تعليمنناج إلننى الوسنني لسنند العيننز أو زيننادة
مبلل ال ماإ.
 2.22.7االلتزام بعدم استلدام مبلل ال ماإ إال فع الغر

الملصص له ،وعدم استلدام مبلل ال نماإ

لحساب ا اللاص أو لحساب عميش آلر غير عميش الوسي صاحب الحساب.
 2.22.8حل ن السنني ج والحسنناباج التننع ت ننمإ اللصننش بننيإ مبلننل ال ننماإ اللنناص بالوس ن ائ وأم نواش
المقاصة ،وبيإ مبلل ال ماإ اللاص بوسي آلر.

 2.22.2تق ننوم المقاص ننة  -بش ننكش م ننت م  -بم ابق ننة رص ننيد حس نناباج ال ننماإ بس نني ت ا ،م ننع أرص نندة
حساباج الب ور المودف ب ا مبلل ال ماإ .
 2.22.10احتساب غرامة ت لير على العم ئ المتوقليإ عإ السداد مإ تناريخ ا ت نائ فتنرة التسنوية ،وفنو
قا الدليش.
 2.22.11إل ار ال ياة ب ي عميش معسر وفو ما تتلقال مإ الوس ائ.
 2.22.12تزويد ال ياة بتقارير المتوقليإ عإ السنداد بشنكش ينومع منإ لن ش ال نام االلكترو نع المعمنوش
به.
2.23

التزامات البورصة
 2.23.1إيقنناف شننا الوسنني المتللننف عننإ ت ليننق تعليمنناج المقاصننة أو ال ياننة بإيننداف مبلننل ال ننماإ أو
زيادتننه ل ن ش اللت نرة المحننددة بحيننث لننإ يننتمكإ مننإ ت ليننق أي نة أوامننر تننداوش فننع

ننام البورصننة ،

واعادة ال شا بعد تقديمه ما يثبج توفير مبلل ال ماإ.
الغرامات واألتعاب الخاصة بالمقاصة
#
1

البيان
أتعاب إدارة

األتعاب  /الغرامات (لصالح المقاصة)

ام ال ماإ المالع تدفع مإ الوسي .

 5آالف دي ار س ويا تدفع مإ كش وسي

غ ارمن ننة ت ن ن لر الوسن نني فن ننع ت لين ننق تعليمن نناج المقاصن ننة اللاصن ننة بإين ننداف
2

ال ن ننماإ المن ننالع أو زيادتن ننه تلصن ننم من ننإ حسن نناب ال ن ننماإ الل ن نناص
بالوسي وفو المعادلة التالية :

 %12.5س ويا مإ قيمة المبلل الم لوب

(المبلل الم لوب  X 360/)%12.5 Xعدد أيام الت لير.
غرامة ت لر العميش عنإ سنداد الصنلقة وينتم احتسناب ا منإ تناريخ ا ت نائ

 3فترة التسوية وحتى تاريخ سداد المبلل الم لوب ،
(المبلل الم لوب  X 360/)%15 Xعدد أيام الت لير.
CMA Data Classification: Internal
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بشكش يومع بحد أد ى  20دي ار أي ما أعلى

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

غرامة تن لر العمينش عنإ تغ ينة األوراو المالينة وينتم احتسناب ا منإ ينوم
4

تاريخ ا ت ائ فترة التسوية وحتى تاريخ سداد األس م الم لوبة

 %15س ويا مإ قيمة األس م الم لوبة تحسب

كميننة األس ن م  Xسننعر الس ن م محننش البيننع  )360/%15 ( Xعنندد أيننام
الت لير.

بشكش يومع و بحد أد ى  20دي ار

آلية إحتساب غراماج التسوية ال قدية:
سعر التسوية ال قدية= (سنعر إلغنائ صنلقة األوراو المالينة -سنعر شنرائ
الصلقة) ،أو صلر أي ما أعلى.
مبلننل التسننييش= (سننعر التسننوية ال قديننة  xعنندد األوراو الماليننة التننع لننم

5

ي ن ننتم تس ن ننليم ا للمش ن ننتري( ،حي ن ننث أإ س ن ننعر إلغ ن ننائ الص ن ننلقة ن ننو أعل ن ننى
بحد أد ى  20د.ر

السعرييإ التالييإ:
أ -السن ننعر األعلن ننى للصن ننلقة بن ننيإ ين ننوم الش ن نرائ والين ننوم السن ننابو للتسن ننوية
ال قدية.
أو

ب -سننعر األقلنناش فننع تنناريخ اليننوم السننابو للتسننوية ال قديننة م ننافا إليننة
سبة ثابتة .%10
ال قدي:

التعوي

يننتم احتسنناب التعننوي
6

ال قنندي كإيم ننالع ليميننع المبننالل مننإ غ ارم نناج

وتسوية قدية ،إإ ويندج ،والتنع سنتحمش علنى ال نرف المشنتري ،كو نه
رفا مللقا فع يلسة تداوش اعتيادية ،لعدم توفيرل لكمينة األسن م تيينة

-

إلللاو ال رف المقابش فع صلقة يلسة الشرائ اإليباري.
كم ننا ي ننتم احتس نناب غ ارم ننة ق نندر ا  1,000د.ر لص ننال المقاص ننة عل ننى
العميش المللو والوسي المع ع ،كش على حدة.
ش ادة لمإ ي مه األمر للعم ئ الم لوبيإ على شركة الوسنا ة تلصنم
7

مننإ الوسنني أو العميننش (عل ننى حسننب مقنندم ال ل ننب) ،وقلننر ف ننع حال ننة
لن ننب الوسن نني أو العمين ننش لتلن ننر الش ن ن ادة من ننإ أين ننش تقن ننديم ا للي ن نناج

 10د ا ير

اللاريية.
8

إع ننادة ش ننا حس نناب الت ننداوش ل نندى المقاص ننة  -تلص ننم الغ ارم ننة م ننإ

حساب العميش.

تذوش يميع الغراماج الواردة أع ل إلى المقاصة حسب ما ورد فع المادة 2.8
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3.0

إجراءات ضمان شركات الوساطة المالي:
اإلجراءات

الرقم

المستند

الجهة المسئولة

آلية تسجيل واحتساب مب ا ضمان الوسيط بنظام الضمان المالي:

.1

.2

.3

تعباة موقج لب اإل

مام الى

الوسي

ام ال ماإ المالع

فت حساب مصرفع (حساب ال ماإ ).

ابنرام اتلاقيننة مننع المقاصننة بالتع ننداج المشننار إلي ننا فننع ننقا
الدليش.

مست د فت الحساب
الوسي /المقاصة/الب ر

واصدار تعليماج إلى الوسي بإيداف المبلل بحساب

إي ننداف مبل ننل ال ننماإ بحس نناب

ماإ

المقاصة

مرفو آلية إحتساب مبلل
ال ماإ

ننماإ الوس نني ف ننع الب ننر

بموعن نند أقصن ننال (  ) 10أين ننام عمن ننش من ننإ تن نناريخ اإلل ن ننار،

الوسي

كشف ب كع

وال ار المقاصة بقلر.
التحقننو مننإ إيننداف مبلننل ال ننماإ فننع الحسنناب الملصننص
لقلر.

.6

مست د تلوي

الص حياج

على حساب ال ماإ

التسوية.

.5

المست داج الرسمية تحدد الحقا

الوسي

احتساب مبلل ال ماإ وفو قا الدليش.
.4

موقج لب اإل

مام

فع حاش عدم إيداف كامش المبلل يتم احتساب غ ارمنة تن لير

غرامة ت لر الوسي
المقاصة

 %12.5مإ قيمة المبلل
الم لوب 360/

على الوسي .
يننتم مرايعننة احتسنناب مبلننل ال ننماإ بشننكش دوري مننإ قبننش
المقاصننة وع نند حنندوث أي تغيننر تننرى معننه
.7

احتساب مبلل

ننرورة اعننادة

ماإ المقدم مإ الوسي .

ويتم إل ار الوسي بإستكماش إيداف مبلل ال ماإ.

CMA Data Classification: Internal
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وفو اآللية المحددة فع قا
الدليش
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الرقم

اإلجراءات
يمكننإ للوسنني

الجهة المسئولة

لننب إعننادة المبننالل اإل ننافية المويننودة فننع

حس نناب ال ننماإ ف ننع ح نناش ك نناإ التقي ننيم ال نندوري لل ننماإ
.8

المستند

الم لننوب عليننه أقننش مننإ قيمننة ال ننماإ لللت نرة السننابقة مننإ

الوسي

لن ن ن ش اص ن نندار تعليمات ن ننه ال ن ننى المقاص ن ننة لتحوي ن ننش المبل ن ننل

موقج تحويش مبلل ال ماإ
اإل افع

اإل افع الى حساب الشركة  ،وفو ال موقج المعد لقلر.

.2

ت ليق تعليماج ال ياة أو المقاصة فع حاش لب زينادة مبلنل
ال ماإ ،وال ار المقاصة بقلر.

الوسي

كتاب ل ع أو بالبريد
اإللكترو ع

التقارير الدورية ل وسيط :
إصندار تقنارير يومينة لكنش وسني تو ن عم انه المتننوقليإ
عإ السداد وفو التالع:
المقاصة

 )1تقرير العم ئ المتوقليإ عإ السداد.

.1

موقج التقرير

 )2تقريننر اإلللاقنناج التننع سنندد ا ال ننماإ لصننما مننإ
حساباج

ماإ.

اال ن ن ف عل ننى التقري ننر ومتابع ننة العمن ن ئ لس ننداد مس ننتحقاج
.2

.3

.4

الت ننداوش ،وزي ننادة مبل ننل ال ننماإ ف ننع ح نناش ل ننب المقاص ننة

الوسي

قلر.

تصن ن يف العمن ن ئ ب ننالتقرير إل ننى عمي ننش غي ننر ملت ننزم وعمي ننش
معسر ،وال ار المقاصة بالعم ئ المعسريإ.

إل ننار المقاص ننة بكاف ننة اإلين نرائاج المتل ننقة

نند العمن ن ئ

المتوقليإ عإ السداد.
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الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

المستند

التقارير الدورية ل هيئة:

.1

.2

.3

إصدار تقرير يومع بكافة العم ئ المتوقليإ عإ السداد،
وارساله إلى ال ياة.
الرد على أي استلسار مإ ال ياة بش إ التقارير.

.4

.5

المقاصة

إل ار ال ياة بالعم ئ المعسريإ فور تلقع تقرير مإ
الوسي ب م.
إل ار ال ياة باإليرائاج التع تم اتلاق ا

المقاصة

موقج التقرير

المقاصة

د العم ئ

المتوقليإ عإ السداد ،ع د تلقي ا تقرير يليد قلر مإ

المقاصة

الوسي أو أي تقارير ألرى ت لب ا ال ياة.
تقرير دوري بكافة حساباج

ماإ الوس ائ والحركاج

التع تمج علي ا.

المقاصة

اجراءات عمل الوسيط بشأن تسوية اإلخفاقات الناتجة :
في حال إخفاق العميل في سداد مب ا شراء أوراق مالية خالل فترا التسوية

.1

اصدار أمر إيقاف ل شا حساب العميش لدى المقاصة

CMA Data Classification: Internal
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الوسي

موقج ايقاف شا حساب
العميش لدى المقاصة
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الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

المستند

تقوم المقاصة بتسوية اإلللاقاج وقلر بسداد كامش المبلل
المستحو على العميش مإ حساب

ماإ الوسي

فور

ا ت ائ فترة التسوية المحددة حسب األ مة واللواا المتبعة
 ،وقلر مإ ل ش التالع:
 .1إصدار أمر بتحويش مصرفع كامش مبلل اإلللاو مإ
حساب ال ماإ اللاص بالوسي

إلى حساب المقاصة

المصرفع اللاص بالتسوية.
.2

 .2تسييش المبلل المدفوف مإ حساب ال ماإ بحساب

المقاصة

العميش المتوقف عإ السداد  ،وبدئ احتساب غرامة الت لير
عليه.
 .3فع حاش كاإ مبلل اإلللاو يلوو قيمة إيمالع مبلل
ال ماإ اللاص بالوسي  ،يتم تغ ية باقع مبلل اإلللاو
مإ ل ش ترتيب ال ما اج )(Risk Waterfall
 .4إرساش التقرير اللاص بالعم ئ المتوقليإ عإ السداد
إلى الوسي .

القيام ببيع األس م التع لم يتم سداد قيمت ا مإ حساب
.3

العميش فور اال ت ائ مإ فترة التسوية لتغ ية إللاقاج

الوسي

مبالل ال ماإ الوسي المستلدمة .

في حال كان اإلخفاق في تس يم أوراق مالية قام ببيعها

.1

يتم اصدار أمر إيقاف ل شا حساب العميش لدى المقاصة
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الوسي

موقج ايقاف شا حساب
العميش لدى المقاصة
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الرقم

.2

اإلجراءات

يقوم الوسي

الجهة المسئولة

بإعادة شرائ األس م مإ حساب العميش فور

ا ت ائ فترة التسوية المحددة حسب األ مة واللواا المتبعة

المستند

الوسي

فع حاش كاإ قيمة األس م المشتراة تلوو المبالل المتوفرة
.3

.4

فع حساب العميش ،يتم تغ ية باقع مبلل اإلللاو مإ

المقاصة

حساب ال ماإ اللاص بالوسي .

تسييش المبلل المدفوف مإ حساب ال ماإ بحساب العميش
المتوقف عإ السداد واحتساب غرامة الت لير عليه.

المقاصة

فع حاش تم استلدام سبة  %10أو أكثر مإ مبلل
ال ماإ المحتسب لللترة ،تقوم المقاصة بإصدار تعليماج
للوسي بزيادة مبلل

ماإ التسوية اللاص به ل ش ()2

يوم عمش.
.5

المقاصة  /البورصة /

فع حاش عدم إلتزام الوسي بقلر ،تقوم المقاصة بإل ار

الوسي

لب إيقاف شا الوسي

ال ياة ،واحتساب غرامة ت لير واصدار التعليماج الى
البورصة حو إيقاف شا ه( .أ ر السياساج رقم 2.14
و )2.12.1

فع حاش تم ايداف مبلل ال ماإ الم لوب ،يتم تقديم ما
.6

يثبج مإ ايداف المبلل الى المقاصة  ،تقوم المقاصة ب لب
إعادة شا الوسي مإ البورصة .

اجراءات سداد العميل ل مب ا المستحق ع يه وط ب إعادا النشاط:

CMA Data Classification: Internal
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كتاب مإ الوسي
لب اعادة شا الوسي

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

غرامة العميش  %15 :س ويا

يقوم العميش بايداف المبالل المستحقه عليه باإل افة الى

مإ قيمة المبلل الم لوب

غراماج الت لير ال اتية إما مباشرة فع حسابه لدى
.1

المقاصة أو عإ ريو التحويش الب كع الى حساب التسوية

العميش  /الوسي

اللاص بالمقاصة ،ومإ ثم يقوم الوسي بالت كد مإ ايداف
المبلل واب غ المقاصة بقلر إلتلاق اإليرائاج ال زمة.
فع حاش سداد العميش المبالل المستحقة عليه عإ

 20دي ار أي ما أعلى

ريو

ييب على الوسي تسليم مايثبج ايداف المبلل فع الحساب

الوسي /المقاصة

الى المقاصة ،تقوم المقاصة بتحويش المبلل الملصوم الى
حساب

تحسب بشكش يومع بحد أد ى

كتاب ل ع مإ الوسي

التحويش الب كع الى حساب التسوية اللاص بالمقاصة،
.2

المستند

اشعار ب كع
كتاب ل ع مإ الوسي

ماإ التسوية اللاص بالوسي .

ع د سداد العميش كامش المبلل المستحو عليه ،ييوز له
.3

.4

تقديم

لب إلى الوسي

المقاصة بلصم اتعاب إعادة شا الحساب مإ حسابه.
يقوم الوسي

فع حاش سداد العميش باعتماد

لب إعادة

ال شا وارساله إلى المقاصة للتلعيش.
فع حاش امت اف الوسي

.5

إلعادة شا

الحساب ،وتلوي

العميش

موقج إعادة شا الحساب

الوسي

موقج إعادة شا الحساب

عإ االستيابة ل لب العميش

بإعادة شا الحساب لدى المقاصة ييوز للمتداوش لب
إعادة شا الحساب بمويب حكم ق ااع أو حكم تحكيم

العميش

وايب ال لاق يقدمه العميش إلى المقاصة مباشرة.
يتم إعادة شا
.6

الحساب اللاص بالعميش المتوقف عإ

السداد لدى المقاصة بعد لصم اتعاب إعادة شا
الحساب.

آلية احتساب ضمان شركات الوساطة المالية
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المقاصة

موقج إعادة شا الحساب

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

1

مخاطر السوق

1.1

مخاطر السوق خالل الحركة االعتيادية
مخاطر السوق خالل الحركة االستثنائية

1.1



االنحراف المعياري لمؤشرات السوق

2

الفترة قصير األمد

-

 90يوم

الفترة متوسطة األمد

-

سنة

الفترة طويلة األمد

-

 5سنوات

مخاطر شركة الوساطة المالية

1.1

خالل كل يوم تداول  ،يتم احتساب فرق مجموع قيم البيع والشراء للحصول على ناتج
محصلة البيع أو الشراء

1.1

يتم ضرب الناتج في الخطوة السابقة بمعامل خطر السوق والذي يتمثل بمجموع ناتج
احتساب خطر السوق في الحركة االعتيادية وخطر السوق في الحركة االستثنائية

1.2

إضافة ثالث أيام على معامل خطر السوق تمثل فترة التسوية

1.2

يتم إضافة معامل خطر على شركات الوساطة بناء على تاريخ اإلخفاقات السابقة إن وجد
باإلضافة إلى مدى االلتزام بسياسات الضمان المالي

1.5

إضافة معامل مخاطر إضافي في حال استنفاذ طبقة الحماية األولى (ضمان الوسيط) أو/و في
حال تبين للمقاصة قيام الوسيط بعملية سوء استخدام لمبدأ صافي االلتزامات مما أدى إلى
أي إخفاق في تسوية التزامات عمالئه.

1.2

يتم إضافة معامل خطر إضافي على شركات الوساطة المالية التي ال تمتلك نظم آلية إلدارة
المخاطر والضمانات.

CMA Data Classification: Internal
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الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

ضمان أمين الحفظ المالي
4.0

سياسات ضمان أمين الحفظ المالي:

 1.1فننع حنناش تمننج صننلقة بيننع أو ش نرائ لعميننش ألمننيإ الحل ن عبننر الوسنني ولننم يقننم ننقا العميننش بالوفننائ بالتزاماتننه
ال اتيننة مننإ ننقل الصننلقة ولننم يقننم أمننيإ الحلن المع ننع بننرف

الصننلقة فننع الموعنند المحنندد ،تقننوم المقاصننة

بتغ ية االللاقاج ال اتية عإ تداوش عم ئ أميإ الحل مإ ل ش استلدام أمنواش ال نماإ المنالع ألمنيإ

الحل .
 4.2فور البندئ بت بينو

نام مابعند التنداوش المرحلنة اال تقالينة األولنى ) ، (IPTM 1ينتم تغ ينة اإلللاقناج ال اتينة

عإ تداوش عم ئ أميإ الحل (فع حاش عدم رف

العملية مإ قبش أمنيإ الحلن فنع الموعند المحندد) منإ

ل ش استلدام ال ما اج المقدمة مإ ل ش الترتيب ). (Risk waterfall

 4.3يلتزم كش أميإ حل منرلص لندى يانة أسنواو المناش ولدينه ع نوية لندى وكالنة المقاصنة بالتسنييش فنع

نام

ال ماإ المالع.

 4.4ييوز التعاقد بيإ أميإ الحل والوسي حوش األسباب التع تلوش أميإ الحل القيام برف

االلتزام بالصلقة.

 4.5يلتزم أميإ الحل بإل ار الوسي عإ أسباب رف نه إللتنزام الصنلقة فنع حناش تنم لنب قلنر منإ قبنش الوسني
وقلر ل ش يومع عمش مإ تقديم ال لب.

 4.6يتم تسييش أميإ الحل ب ام ال ماإ المالع لدى المقاصة بمويب لب تتلنق المقاصنة قرار نا بقبولنه لن ش
أسبوف مإ تاريخ استيلائ المت لباج و المست داج.

 4.7يلتزم أميإ الحل القى قبش لبه بتوقيع اتلاقية مع المقاصة والب ر القي قام مإ ل له فت حساب ال ماإ.
 4.1تقوم المقاصة بإحتساب مبلل ال ماإ لكش أميإ حل بصلة دورية وفو قا الدليش.
 4.1تقوم المقاصة بإدارة

ام ال ماإ المالع مإ ل ش متابعة عم ئ أميإ الحلن والقينام بتغ ينة اإلللاقناج منإ

حساب ال ماإ اللاص ألميإ الحل م لق الصلقة ،وقلر مقابش أتعاب س وية تدفع مإ أميإ االحل .

4.10

تقننوم المقاصننة بلننت حساب/حسنناباج مص نرفية بغننر

تحويننش المبننالل المسننتحقة مننإ حسنناب

ننماإ أمننيإ

الحلن إلننى ننقا الحسنناب إلي نرائ التسننوية ( ،يسننمى حسنناب التسننوية ) ،كننقلر تقننوم المقاصننة بلننت حسنناب
ب ام المقاصة اآللع ب لل االسم يعكل تلاصيش العملياج التع تتم بالحساب المصرفع.

 4.11تقوم ا لمقاصة بإيداف الغراماج ال اتية عإ عدم االلتزام ب قا الدليش فع حساب التسنوية ،وتنذوش كافنة نقل
الغراماج إلى المقاصة.
4.12

تقوم المقاصة بإيداف فروقاج األسعار ال اتينة عنإ بينع أو إعنادة شنرائ األوراو المالينة محنش اإلللناو فنع
حساب م لصش ملصص ل نقا الغنر  ،وينتم اسنتلدام تلنر المبنالل
فع المرحلة اإل تقاليه ). (Risk Waterfall
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نمإ م ومنة الحماينة منإ الملنا ر

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

4.13

ييب على أميإ الحل االلتزام بتوفير كامش مبلل ال ماإ بالحسناب الملصنص لنقلر لن ش (  ) 10أينام
عمش مإ قيام المقاصة بإحتساب مبلل ال ماإ اللاص به واشعار أميإ الحل وال ياة بقلر.

4.14

يننتم ايننداف مبلننل ال ننماإ المننالع ألمننيإ الحل ن إمننا قنندا أو علننى شننكش ل نناب

4.15

الحد األد ى لمبلل ال ماإ المحتسب على أميإ الحلن مقندارل ( 100,000د.ر) ماانة ألنف دي نار كنويتع

ل اب ال ماإ وفقا للشرو التع تحدد ا المقاصة.

ننماإ ب كننع -ويننتم قبننوش

أما الحد األعلنى نو ( 400,000د.ر) أربعماانة ألنف دي نار كنويتع وينتم اإلحتسناب وفقنا للشنراا المعندة
لقلر.

4.16

ييب على أمنيإ الحلن زينادة مبلنل ال نماإ لن ش ( )2ينوم عمنش منإ تناريخ تلقنع إل نار المقاصنة وقلنر

فع حاش استلدام ( )%10أو أكثر مإ مبلل ال ماإ.

 4.17وفقا للب د ( )2مإ يدوش الغراماج واألتعاب المبيإ فع قا الدليش ،تقنوم المقاصنة بإحتسناب غ ارمنة تن لير

تلصننم مننإ حسنناب أمننيإ الحل ن فننع حنناش عنندم تننوفيرل مبلننل ال ننماإ وقلننر حسننب المنندة المحننددة  ،ويننتم
إل ار ال ياة بقلر.

4.11

للمقاصة أإ تصدر تعليماج إلى أميإ الحل بتقديم ال ما اج الم لوبنة وبلصنم كامنش مبلنل الصنلقة منإ

حساب ال ماإ اللاص به ،واحتساب غراماج الت لير على مبلل الصلقة اإليمالع فع حاش عندم الت ازمنه
ببيننع أو إعننادة ش نرائ (بحسننب األح نواش) األوراو الماليننة محننش الصننلقة (مننإ ل ن ش أوامننر تع ننى للوسنني
المع ننع) التننع توقننف عميننش أمننيإ الحل ن عننإ سننداد ا فننور ا ت ننائ فت نرة التسننوية حسننب األ مننة والل نواا
المحددة.

4.11

ال يحو ألميإ الحل االمت اف عإ ت ليق تعليماج المقاصة المتعلقة بزيادة مبلل ال ماإ ألي سبب عدا ما

يننرد مننإ تعليمنناج ال ياننة ،وفننع حنناش ويننود الننت ف بننيإ حسنناباج أمننيإ الحل ن وتقننارير المقاصننة المتعلقننة
بحساب ال ماإ يتم اللصش في ا عإ ريو التحكيم وفو قواعد التحكيم المعتمدة مإ ال ياة.

4.20

يتع د أميإ الحل القى قبش لبه بتوقيع اتلاقية ث ثية مع المقاصة والب ر بكافة التع داج التالية:

 4.20.1قي ننام أم ننيإ الحلن ن بل ننت حس نناب ال ننماإ ل نندى اح نند الب ننور الكويتي ننة وتل ننوي

كاف ننة الصن ن حياج

للمقاص ننة ف ننع إص نندار أوام ننر إل ننى الب ننر باللص ننم والتحوي ننش م ننإ الحس نناب وف ننع إدارة ننقا الحس نناب
واال

ف على البيا اج والمعلوماج اللاصة بالحساب ،ويشار فع تسميته لحساب تسوية عم ئ.

 4.20.2االلتزام بعدم سحب أي مبلل منإ حسناب ال نماإ أو غلقنه أو تغيينرل أو ر نه أو الحصنوش علنى أي
تس ي ج ب كية ب ماإ قا الحساب.
 4.20.3ت ليننق تعليمنناج المقاصننة والتننع تصنندر بصننلة دوريننة بإيننداف كامننش مبلننل ال ننماإ بحسنناب ال ننماإ
ل ش عشرة أيام عمش مإ صدور تعليماج المقاصة.
 4.20.4ف ننع ح نناش اس ننتلدام أم ننيإ الحل ن لمبل ننل ال ننماإ ب س ننبة  %10أو أكث ننر تيي ننة اإلللاق نناج اللاص ننة
بعم اه ل ش اللتنرة  ،يينب علنى أمنيإ الحلن زينادة مبلنل ال نماإ علنى حسنب التعليمناج الصنادرة
مإ المقاصة وايداف المبلل ل ش ( )2يوم عمش مإ صدور تلر التعليماج.
CMA Data Classification: Internal
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 4.20.5تلننوي

المقاصننة فننع تغ يننة م اركننز عمن ئ أمننيإ الحلن

المتننوقليإ عننإ السننداد لصننما مننإ حسنناب

ال ماإ لكش أميإ حل على حدل.
 4.20.6تننوفير تقريننر يحتننوي علننى تلاصننيش العملينناج التننع لننم يننتم سننداد قيمت ننا وبننقش الع ايننة الكافيننة لمتابعننة
حالة عم اه المتوقليإ عإ السداد.

 4.20.7علننى أمننيإ الحلن ال ننار الوسنني بالصننلقاج التننع لننم يقننم العميننش بالوفننائ بالتزاماتننه تيا ننا ،والننقي
عليه أإ يقوم بدورل ببيع أو إعادة شنرائ (بحسنب األحنواش) األوراو المالينة محنش الصنلقة التنع توقنف
العميش عإ سداد ا فور ا ت ائ فترة التسوية ،وسداد أي غرامة مترتبة عإ عدم التزامه بالت ليق.
 4.20.8إل ار المقاصة عإ أي عميش متوقف أو متللف عإ السداد.
 4.20.2إل ار المقاصة بكافة اإليرائاج التع تم اتلاق ا مع العم ئ المتوقليإ عإ السداد.
 4.20.10سداد أتعاب المقاصة اللاصة بإدارة
4.21

ام ال ماإ المالع.

التزامات المقاصة:

 4.21.1إحتساب مبلل ال ماإ لكش أميإ حل بصلة دورية وفو قا الدليش.
 4.21.2متابعة الحاالج التع تستدعع تدلش

ام ال ماإ المالع لتغ ية العم ئ المتوقليإ عإ السداد.

 4.21.3إصندار التقنارير وارسنال ا آلينا بشنكش ينومع إلنى أم نائ الحلن لمتابعنة م اركنز عم ا نم المتنوقليإ عننإ
السننداد ،وتت ننمإ ننقل التقننارير (رقننم التننداوش – اسننم العميننش – المبننالل واألسن م المسننتحقة مننإ تنناريخ
التوقف عإ السداد).
 4.21.4تغ يننة الم اركننز الماليننة المكشننوفة لعم ن ئ أمننيإ الحل ن المتننوقليإ عننإ السننداد مننإ حسنناب ال ننماإ
اللاص ب ميإ الحل .
 4.21.5متابعنة أي قنص ي ن أر علننى مبلنل ال نماإ واصنندار تعليمناج إلنى أمنيإ الحلن لسند العينز أو زيننادة
مبلل ال ماإ.
 4.21.6االلتنزام بعنندم اسننتلدام مبلننل ال ننماإ إال فننع الغننر

الملصننص لننه ،وعنندم اسننتلدام مبلننل ال ننماإ

لحساب ا اللاص أو لحساب عميش آلر غير عميش أميإ الحل صاحب الحساب.

 4.21.7حل ن السنني ج والحسنناباج التننع ت ننمإ اللصننش بننيإ مبلننل ال ننماإ اللنناص ب م ننائ الحل ن وأم نواش
المقاصة ،وبيإ مبلل ال ماإ اللاص ب ميإ حل آلر.
 4.21.8تقوم المقاصة  -بشكش م ت م  -بم ابقنة رصنيد حسناباج ال نماإ بسني ت ا ،منع أرصندة حسناباج
الب ور المودف ب ا مبلل ال ماإ.
 4.21.2احتساب غرامة ت لير علنى العمن ئ المتنوقليإ عنإ السنداد منإ تناريخ ا ت نائ فتنرة التسنوية ،وفنو نقا
الدليش.
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 4.21.10إل ار ال ياة ب ي عميش معسر أو م

رب وفو ما تتلقال مإ أم ائ الحل .

 4.21.11تزويد ال ياة بتقارير المتوقليإ عإ السداد بشكش يومع مإ ل ش ال ام االلكترو ع المعموش به.
 4.21.12تمكيإ أميإ الحل مإ الحصوش على اللوااد المستحقة على المبالل المودعة فع حساب ال ماإ.
الغرامات واألتعاب الخاصة بالمقاصة
#
1

البيان
أتعاب إدارة

األتعاب  /الغرامات (لصالح المقاصة)

ام ال ماإ المالع تدفع مإ أميإ الحل .

 5,000آالف دي ار س ويا تدفع مإ كش أميإ حل

غ ارمننة تن ن لر أم ننيإ الحلن ن فننع ت لي ننق تعليم نناج المقاص ننة اللاص ننة

2

بإي ننداف ال ننماإ الم ننالع أو زيادت ننه تلص ننم م ننإ حس نناب ال ننماإ
اللاص ب ميإ الحل وفو المعادلة التالية :

 %12.5س ويا مإ قيمة المبلل الم لوب

(المبلل الم لوب  X 360/)%12.5 Xعدد أيام الت لير.
غ ارمننة ت ن لر العميننش عننإ سننداد الصننلقة ويننتم احتسنناب ا مننإ تنناريخ
 3ا ت ائ فترة التسوية وحتى تاريخ سداد المبلل الم لوب ،
(المبلل الم لوب  X 360/)%15 Xعدد أيام الت لير.

 %15س ويا مإ قيمة المبلل الم لوب تحسب بشكش
يومع بحد أد ى  20دي ار أي ما أعلى

شن ادة لمننإ ي مننه األمننر للعم ن ئ الم لننوبيإ علننى شننركة الوسننا ة
4

تلصننم مننإ أمننيإ الحل ن أو العميننش (علننى حسننب مقنندم ال لننب)،
وقلر فع حالة لب أميإ الحل أو العميش لتلر الش ادة مإ أيش

 10د ا ير

تقديم ا للي اج اللاريية.
5

إعادة شا حساب التنداوش لندى المقاصنة  -تلصنم الغ ارمنة منإ
حساب العميش.

تذوش يميع الغراماج الواردة أع ل إلى المقاصة حسب ما ورد فع المادة 4.11

CMA Data Classification: Internal
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 15د ا ير

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

5.0

إجراءات ضمان أمين الحفظ المالي:

الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

المستند

آلية تسجيل واحتساب مب ا ضمان أمين الحفظ بنظام الضمان المالي:
موقج لب اإل
.1

تعباة موقج لب اإل

مام الى

ام ال ماإ المالع

أميإ الحل

مام

المست داج الرسمية تحدد
الحقا

فننت حسنناب مصنرفع (حسنناب ال ننماإ ) لنندى أحنند الب ننور
.2

.3

المحلين ننة من ننع ابن ن نرام اتلاقين ننة فصن ننش حس ن نناب ال ن ننماإ ع ن ننإ

أميإ الحل

الحساباج األلرى ألميإ الحل لدى الب ر .

ابنرام اتلاقيننة مننع المقاصننة بالتع ننداج المشننار إلي ننا فننع ننقا
الدليش.

أميإ الحل /المقاصة/
الب ر

احتساب مبلل ال ماإ وفو قا الدليش.
.4

واصنندار تعليمنناج إلننى أمننيإ الحل ن بإيننداف المبلننل بحسنناب

المقاصة

ماإ التسوية.
إيداف مبلل ال ماإ بحساب
.5

ماإ أميإ الحل

حساب ال ماإ

مست د فت الحساب
مست د تلوي

الص حياج

على حساب ال ماإ

مرفو آلية إحتساب مبلل
ال ماإ

فع الب ر

بموعن نند أقصن ننال (  ) 10أين ننام عمن ننش من ننإ تن نناريخ اإلل ن ننار،

أميإ الحل

كشف ب كع

وال ار المقاصة بقلر.
التحقننو مننإ إيننداف مبلننل ال ننماإ فننع الحسنناب الملصننص
لقلر.

.6

مست د عدم الحيز على

فع حاش عدم إيداف كامش المبلل يتم احتساب غ ارمنة تن لير
على أميإ الحل .
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غرامة ت لر أميإ الحل
المقاصة

 %12.5مإ قيمة المبلل
/360الم لوب

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

المستند

يننتم مرايعننة احتسنناب مبلننل ال ننماإ بشننكش دوري يحنندد مننإ
قبننش المقاصننة أو ع نند حنندوث أي تغيننر تننرى معننه
.7

اعادة احتساب مبلل

ننرورة

ماإ المقدم مإ أميإ الحل .

ويتم إل ار أميإ الحل

بإستكماش إيداف مبلل ال ماإ.

يمكن ن ننإ ألمن ن ننيإ الحل ن ن ن

لن ن ننب إعن ن ننادة المبن ن ننالل اإل ن ن ننافية

المقاصة

وفو اآللية المحددة فع
قا الدليش

المويودة فع حساب ال نماإ فنع حناش كناإ التقينيم الندوري
.8

لل ن ننماإ الم لن ننوب علين ننه أقن ننش من ننإ قيمن ننة ال ن ننماإ لللت ن نرة
السننابقة مننإ ل ن ش اصنندار تعليماتننه الننى المقاصننة لتحويننش

أميإ الحل

موقج تحويش مبلل
ال ماإ اإل افع

المبلنل اإل نافع النى حسناب الشنركة  ،وفنو ال منوقج المعند
لقلر.

.2

ت ليق تعليماج ال ياة أو المقاصة فع حاش لب زينادة مبلنل
ال ماإ ،وال ار المقاصة بقلر.

أميإ الحل

كتاب ل ع أو بالبريد
اإللكترو ع

التقارير الدورية ألمين الحفظ :
إصن نندار تقن ننارير يومين ننة لكن ننش أمن ننيإ حل ن ن تو ن ن عم ان ننه
المتوقليإ عإ السداد وفو التالع:
.1

المقاصة

 )3تقرير العم ئ المتوقليإ عإ السداد.
 )4تقريننر اإلللاقنناج التننع سنندد ا ال ننماإ لصننما مننإ
حساباج

ماإ.

اال ن ف علننى التقريننر وبننقش الع ايننة الكافيننة لمتابعننة سننداد
.2

العم ئ لمستحقاج التزاماج التداوش ،وزيادة مبلل ال نماإ
فع حاش لب المقاصة قلر.

CMA Data Classification: Internal
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أميإ الحل

موقج التقرير

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

الرقم

.3

.4

الجهة المسئولة

اإلجراءات
تننوفير تقريننر يحتننوي علننى تلاصننيش العملينناج التننع لننم يننتم
سداد قيمت ا.
إل ننار المقاص ننة بكاف ننة اإلين نرائاج المتل ننقة

نند العمن ن ئ

المتوقليإ عإ السداد.

المستند

أميإ الحل

أميإ الحل

التقارير الدورية ل هيئة:

.1

.2

.3

إصدار تقرير يومع بكافة العم ئ المتوقليإ عإ السداد،
وارساله إلى ال ياة.
الرد على أي استلسار مإ ال ياة بش إ التقارير.

.4

.5

المقاصة

إل ار ال ياة بالعم ئ المعسريإ فور تلقع تقرير مإ أميإ
الحل اللاص ب م.
إل ار ال ياة باإليرائاج التع تم اتلاق ا

المقاصة

المقاصة

د العم ئ

المتوقليإ عإ السداد ،ع د تلقي ا تقرير يليد قلر مإ أميإ

المقاصة

الحل أو أي تقارير ألرى ت لب ا ال ياة.
تقرير دوري بكافة حساباج

ماإ أم ائ الحل والحركاج

التع تمج علي ا.

المقاصة

اجراءات عمل أمين الحفظ بشأن تسوية اإلخفاقات الناتجة :
في حال إخفاق العميل في سداد مب ا شراء أوراق مالية خالل فترا التسوية

.1

اصدار أمر إيقاف ل شا حساب العميش لدى المقاصة.
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المقاصة

موقج التقرير

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات
تقوم المقاصة بتسوية اإلللاقاج وقلر بسداد كامش المبلل
المستحو على العميش مإ حساب

ماإ أميإ الحل فور

ا ت ائ فترة التسوية المحددة حسب األ مة واللواا المتبعة
 ،وقلر مإ ل ش التالع:
 .1إصدار أمر بتحويش مصرفع كامش مبلل اإلللاو مإ
حساب ال ماإ اللاص ب ميإ الحل إلى حساب المقاصة
المصرفع اللاص بالتسوية.
.2

 .2تسييش المبلل المدفوف مإ حساب ال ماإ بحساب

المقاصة

العميش المتوقف عإ السداد  ،وبدئ احتساب غرامة الت لير
عليه.
 .3فع حاش كاإ مبلل اإلللاو يلوو قيمة إيمالع مبلل
ال ماإ اللاص ب ميإ الحل

 ،يتم تغ ية باقع مبلل

اإلللاو مإ ل ش ترتيب ال ما اج ).(Risk Waterfall
 .4إرساش التقرير اللاص بالعم ئ المتوقليإ عإ السداد
إلى أميإ الحل .
القيام ببيع األس م التع لم يتم سداد قيمت ا مإ حساب
.3

العميش فور اال ت ائ مإ فترة التسوية لتغ ية قيمة المبالل
المستلدمة مإ

الوسي

ماإ أميإ الحل .

في حال كان اإلخفاق في تس يم أوراق مالية قام ببيعها

.1

يتم اصدار أمر إيقاف ل شا

حساب العميش لدى

المقاصة.

المقاصة

يقوم الوسي بإعادة شرائ األس م مإ ل ش حساب عميش
.2

أميإ الحل

فور ا ت ائ فترة التسوية المحددة حسب

األ مة واللواا المتبعة.

CMA Data Classification: Internal
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الوسي

المستند

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

المستند

فع حاش كاإ قيمة األس م المشتراة تلوو المبالل المتوفرة
.3

فع حساب عميش أميإ الحل  ،يتم تغ ية باقع مبلل
اإلللاو مإ حساب ال ماإ اللاص ب ميإ الحل .
تسييش المبلل المدفوف مإ حساب

.4

المقاصة

ماإ أميإ الحل

بحساب العميش المتوقف عإ السداد واحتساب غرامة

المقاصة

الت لير عليه.
فع حاش تم استلدام سبة  %10أو أكثر مإ مبلل
ال ماإ المحتسب لللترة ،تقوم المقاصة بإصدار تعليماج
ألميإ الحل بزيادة مبلل

.5

ماإ التسوية اللاص به ل ش

( )2يوم عمش.

المقاصة /أميإ الحل

فع حاش عدم إلتزام أميإ الحل

بقلر ،تقوم المقاصة

بإل ار ال ياة ،واحتساب غرامة ت لير (أ ر السياساج
رقم  4.17و 4.18

.6

فع حاش تم ايداف مبلل ال ماإ الم لوب ،يتم تقديم ما
يثبج مإ ايداف المبلل الى المقاصة.

المقاصة

اجراءات سداد العميل ل مب ا المستحق ع يه وط ب إعادا النشاط:
بعد دفع العميش المللو ل لتزاماته ع د أميإ الحل  ،يقوم
أميإ الحل
.1

غرامة العميش %12.5 :

بايداف المبالل المستحقه على عم اه

باإل افة الى غراماج الت لير ال اتية إما مباشرة فع
حساب أميإ الحل

لدى المقاصة أو عإ ريو التحويش

س ويا مإ قيمة المبلل
أميإ الحل

الم لوب تحسب بشكش
يومع بحد أد ى 20

الب كع الى حساب التسوية اللاص بالمقاصة ،يتم إب غ

دي ار أي ما أعلى كتاب

المقاصة بقلر إلتلاق اإليرائاج ال زمة.

ل ع مإ أميإ الحل
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الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات
فع حاش سداد أميإ الحل المبالل المستحقة على عم اه

اشعار ب كع

المللقيإ عإ ريو التحويش الب كع الى حساب التسوية
.2

اللاص بالمقاصة ،ييب عليه تسليم مايثبج ايداف المبلل

المستند

أميإ الحل /المقاصة

فع الحساب الى المقاصة ،تقوم المقاصة بتحويش المبلل

كتاب ل ع مإ أميإ
الحل

الملصوم الى حساب ال ماإ اللاص ب ميإ الحل .
ع د سداد العميش كامش المبلل المستحو عليه ،ييوز له
.3

ملا بة أميإ الحل

إلعادة شا

الحساب ،وتلوي

المقاصة بإصدار أوامر لصم اتعاب إعادة شا الحساب

العميش

موقج إعادة شا
الحساب

مإ حسابه.

.4

يقوم أميإ الحل فع حاش سداد العميش بملا بة المقاصة
إلعادة ال شا .

أميإ الحل

موقج إعادة شا
الحساب

فع حاش امت اف أميإ الحل عإ االستيابة ل لب العميش
.5

بإعادة شا الحساب لدى المقاصة ييوز للمتداوش لب
إعادة شا الحساب بمويب حكم ق ااع أو حكم تحكيم

العميش

وايب ال لاق يقدمه العميش إلى المقاصة مباشرة.
يتم إعادة شا
.6

الحساب اللاص بالعميش المتوقف عإ

السداد لدى المقاصة بعد لصم اتعاب إعادة شا
الحساب.

آلية احتساب ضمان أمين الحفظ

CMA Data Classification: Internal
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المقاصة

موقج إعادة شا
الحساب

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

1

مخاطر السوق

1.1

مخاطر السوق خالل الحركة االعتيادية

1.1

مخاطر السوق خالل الحركة االستثنائية



االنحراف المعياري لمؤشرات السوق

2

الفترة قصير األمد

-

 90يوم

الفترة متوسطة األمد

-

سنة

الفترة طويلة األمد

-

 5سنوات

مخاطر أمين الحفظ

1.1

خالل كل يوم تداول  ،يتم احتساب متوسط مجموع قيم الشراء للحصول على ناتج محصلة
متوسط الشراء

1.1

يتم ضرب الناتج في الخطوة السابقة بمعامل خطر السوق والذي يتمثل بمجموع ناتج
احتساب خطر السوق في الحركة االعتيادية وخطر السوق في الحركة االستثنائية

1.2

يتم إضافة معامل خطر على أمين الحفظ بناء على مدى االلتزام بسياسات الضمان المالي

3

حدود و شرائح الضمان المالي ألمين الحفظ

نهاية الشريحة

مبلغ الضمان
د.ك

الفئات

بداية الشريحة
د.ك

د.ك

األولى

0

100,000

100,000

الثانية

100,001

200,000

200,000

الثالثة

200,001

500,000

300,000

الرابعة

500,001

> 500,001

400,000

ضمان المقاصة المالي
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الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

6.0

سياسات ضمان المقاصة المالي:
 6.1تقننوم المقاصننة بتغ يننة االللاقنناج ال اتيننة عننإ تننداوش عم ن ئ الوسنني أو عم ن ئ أمننيإ الحل ن وبعنند اسننت لاق
ال ماإ المالع المقدم م ما مإ ل ش استلدام أمواش ال ماإ المالع للمقاصة.

 6.2فننع حنناش تمننج صننلقة بيننع أو ش نرائ مننإ ل ن ش عم ن ئ الوسنني أو عم ن ئ أمننيإ الحل ن ولننم يننتم تغ يننة كامننش
المبلل مإ

ماإ الوسي أو أميإ الحلن ومنإ ثنم المبنالل المحصنلة منإ فروقناج األسنعار ،ينتم سنداد تلنر

المبالل مإ ال ماإ المقدم مإ المقاصة .
 6.3تقننوم المقاصننة بلننت حساب/حسنناباج مصنرفية بغننر

تحويننش المبننالل المسننتحقة مننإ حسنناب ال ننماإ اللنناص

ب ا إلى قا الحساب إليرائ التسوية ( ،يسمى حساب التسوية ) ،كقلر تقنوم المقاصنة بلنت حسناب ب نام
المقاصة اآللع ب لل االسم يعكل تلاصيش العملياج التع تتم بالحساب المصرفع.

 6.4تقوم المقاصة بإيداف الغراماج ال اتية عنإ عندم االلتنزام ب نقا الندليش (فنع حسناب التسنوية) ،وتنذوش كافنة نقل
الغراماج إلى المقاصة.

 6.5تقننوم المقاصننة بإيننداف فروقنناج األسننعار ال اتيننة عننإ بيننع أو إعننادة ش نرائ األوراو الماليننة محننش اإلللنناو فننع
حساب م لصش ملصص ل نقا الغنر  ،وينتم اسنتلدام تلنر المبنالل

نمإ م ومنة الحماينة منإ الملنا ر

فع المرحلة اإل تقاليه ). (Risk Waterfall
 6.6مبلل ال ماإ المحتسب على المقاصة  2,600,000در (مليو يإ وستمااة ألف دي ار كويتع).
 6.7يتم إيداف مبلل ال ماإ المالع بشكش قدي.
 6.1تلتننزم المقاصننة بتغ يننة االللاقنناج ال اتيننة عننإ تننداوش عم ن ئ الوسنني أو عم ن ئ أمننيإ الحل ن وبعنند اسننت لاق
ال ننماإ المننالع المقنندم م مننا فننع يننوم العمننش التننالع لتنناريخ ا ت ننائ فت نرة التسننوية المحننددة حسننب األ مننة

واللواا المتبعة.
 6.1يتم إيقاف شا الوسي فور استلدام

ماإ المقاصة المالع أوش مرتيإ لمدة لمسة أيام (تيندد تلقااينا ولمندة

مماثلننة) فننع حنناش كنناإ نناتع اللاقنناج عم اننه يلننوو مبلننل ال ننماإ اللنناص بننه ،ويننتم تحويننش عمليننة بيننع

األس م محش اإلللاو إلى وسي آلر .وال يتم إعنادة ال شنا إال بعند سنداد الوسني كامنش المبلنل المسنتلدم
مإ
6.10

ماإ المقاصة المالع والغراماج المترتبة عليه باإل افة إلى مبلل ال ماإ اللاص به.

يتم إيقاف شا عميش أميإ الحل مباشرة بعد است لاق كامش مبلل
واسننتلدام

ماإ أميإ الحل اللاص به أو أكثر

ننماإ المقاصننة المننالع أوش منرتيإ ولمنندة لمسننة أيننام (تينندد تلقاايننا ولمنندة مماثلننة) ويننتم تحويننش

عمليننة بيننع األسن م إلننى حسنناب تننداوش م لصننش ملصننص ل ننقا الغننر
ال شنا إال بعنند سنداد أمننيإ الحلن كامننش المبلنل المسننتلدم منإ
عليه باإل افة إلى مبلل ال ماإ اللاص به.

CMA Data Classification: Internal
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– حسنناب إللاقنناج .وال يننتم إعننادة

ننماإ المقاصنة المننالع والغ ارمناج المترتبننة

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

6.11

فع حاش تكرر تدلش

ماإ المقاصة المالع للمرة الثالثة والمراج التع تلي ا تكوإ فترة اإليقاف مندة عشنرة

أيام ( تيدد تلقاايا ولمدة مماثلة).

 6.12يننتم إعننادة شننا (الوسنني /عميش أمننيإ الحل ن ) بعنند لنناق كامننش منندة اإليقنناف المقننررة وسننداد كامننش المبننالل
الغراماج المترتبة .

 6.13وفقا للب د ( )2مإ يدوش الغراماج واألتعاب والمبيإ فع قا الدليش ،تقوم المقاصة بإحتساب غرامة تن لير
تلصم مإ حساب أميإ الحل

أو الوسي (بحسب األحواش) فع حاش إستلدام مبلل

ماإ المقاصة.

6.14

فننع حنناش تمننج التغ يننة مننإ حسنناب ال ننماإ اللنناص بالمقاصننة تكننوإ أولويننة اسننترياف المبننالل لحسنناب

6.15

فع حاش ويود أي الت ف يتم اللصش في ا عإ ريو التحكيم وفو قواعد التحكيم المعتمدة مإ ال ياة.

6.16

تتع د المقاصة بكافة التع داج التالية:

ال ماإ اللاص بالمقاصة.

 6.16.1فننت حسنناب ال نماإ لنندى أحنند الب ننور الكويتيننة واصنندار أوامننر إلننى الب ننر باللصننم والتحويننش مننإ
الحساب.
 6.16.2االلتزام بعدم سحب أي مبلل مإ حساب ال ماإ أو غلقه أو تغيينرل أو ر نه أو الحصنوش علنى أي
تس ي ج ب كية ب ماإ قا الحساب.

6.17

التزامات المقاصة:

 6.17.1اين ننداف مبلن ننل ال ن ننماإ  2,600,000در وفقن ننا لكتن نناب يا ن ننة أس ن نواو المن نناش رق ن ننم  647المن ننذر
 .2017/02/01وقرار ال ياة رقم ( )72لس ة .2016
 6.17.2متابعة الحاالج التع تستدعع تدلش ال نماإ المنالع للمقاصنة فنع حناش عندم كلاينة مبلنل

نماإ

الوسي أو أميإ الحل لتغ ية عم ا م المتوقليإ عإ السداد.
 6.17.3االلتزام بعدم استلدام مبلل ال ماإ إال فع الغر

الملصص له.

 6.17.4حل ن السنني ج والحسنناباج التننع ت ننمإ اللصننش بننيإ مبلننل

ننماإ المقاصننة وأم نواش المقاصننة

األلرى ،وبيإ مبلل ال ماإ اللاص ب ي وسي أو أميإ حل .
 6.17.5احتسنناب غ ارمننة ت ن لير علننى الوسنني أو أمننيإ الحل ن المتننوقليإ عننإ السننداد مننإ تنناريخ اسننتلدام
ماإ المقاصة ،وفو قا الدليش.
 6.17.6تزويد ال ياة بتقارير الوسي أو أميإ الحل المتوقليإ عإ السداد بشكش يومع مإ ل ش ال نام
االلكترو ع المعموش به.

 6.17.7إ ننافة معامننش ملننا ر إ ننافع علننى
حاش قيام

ننماإ الوسنني أو أمننيإ الحلن ع نند إعننادة االحتسنناب فننع

ماإ المقاصة المالع بالتدلش لتغ ية أي إللاو.

الغرامات واألتعاب الخاصة بالمقاصة
#

األتعاب  /الغرامات (لصالح المقاصة)

البيان
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الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

غ ارمننة اس ننتلدام أمن نواش
1

ننماإ المقاص ننة م ننإ الوس نني أو

أميإ الحل لسداد المراكز المالية المكشوفة وفو المعادلنة

التالية :

 %15س ويا مإ قيمة المبلل الم لوب وبحد أد ى  100د.ر

(المبلل الم لوب  X 360/) %15 Xعدد أيام الت لير

 7.0إجراءات ضمان المقاصة المالي:
الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

المستند

آلية تسجيل مب ا ضمان المقاصة المالي:
فننت حسنناب مصنرفع (حسنناب ال ننماإ ) لنندى أحنند الب ننور

.1

المحلية.

.2

إيداف مبلل ال ماإ وفو قا الدليش.

المقاصة
وف ننو كتنناب يا ننة أس نواو الم نناش

المقاصة

رقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم  647المن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذر
.2017/02/01

التقارير الدورية ل هيئة:

.1

.2

.3

.4

إصدار تقرير بكافة شركاج الوسا ة أو أم ائ الحل
المتوقليإ عإ السداد ،وارساله إلى ال ياة.
الرد على أي استلسار مإ ال ياة بش إ التقارير.
إل ار ال ياة باإليرائاج التع تم اتلاق ا

المقاصة

د شركاج

الوسا ة أو أم ائ الحل المتوقليإ عإ السداد.
تقرير دوري لحساب

المقاصة

ماإ المقاصة والحركاج التع تمج

علي ا.

اجراءات عمل المقاصة بشأن تسوية اإلخفاقات الناتجة :

CMA Data Classification: Internal
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المقاصة

المقاصة

موقج التقرير

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

في حال إخفاق الوسيط أو أمين الحفظ في تسوية كافة إخفاقات عمالئه من مب ا الضمان الخاص به .
يتم إيقاف الوسي مباشرة بعد است لاق كامش مبلل ال ماإ
اللاص به وقيام المقاصة باستلدام ال ماإ اللاص ب ا
ويتم تحويش عملية بيع األس م محش اإلللاو إلى وسي
آلر.
.1

يتم إيقاف شا
كامش مبلل

عميش أميإ الحل

ماإ أميإ الحل

مباشرة بعد است لاق

المقاصة /البورصة

اللاص به أو أكثر ويتم

تحويش عملية بيع األس م إلى حساب تداوش م لصش
ملصص ل قا الغر

– حساب إللاقاج1.

تقوم المقاصة بتسوية اإلللاقاج وقلر بسداد المبلل
المستحو على الوسي أو أميإ الحل مإ حساب

ماإ

المقاصة فع يوم العمش التالع مإ تاريخ ا ت ائ فترة
التسوية المحددة حسب األ مة واللواا

المتبعة  ،وقلر

مإ ل ش التالع:
.2

 .1إصدار أمر بتحويش مصرفع بمبلل اإلللاو مإ
حساب ال ماإ اللاص بالمقاصة إلى حساب
المقاصة المصرفع اللاص بالتسوية.
 .2تسييش المبلل المدفوف مإ حساب ال ماإ بحساب
عم ئ الوسي

أو عم ئ أميإ الحل

المتوقف عإ

السداد  ،وبدئ احتساب غرامة الت لير عليه.
اجراءات سداد الوسيط أو أمين الحفظ ل مب ا المستحق ع يه:
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المقاصة

المستند

الشركة الكويتية للمقاصة
نظام الضمان المالي

الرقم

الجهة المسئولة

اإلجراءات

 %15س ويا مإ قيمة المبلل

يقوم الوسي أو أميإ الحل بايداف المبالل المستحقه على

الم لوب تحسب بشكش يومع

عم اه باإل افة الى غراماج الت لير ال اتية فع حسابه
.1

لدى المقاصة أو عإ

ريو التحويش الب كع الى حساب

الوسي  /أميإ الحل

التسوية اللاص بالمقاصة ،يتم إب غ المقاصة بقلر

.2

تقديم

بحد أد ى  100دي ار أي ما
أعلى
كتاب ل ع مإ الوسي أو

إلتلاق اإليرائاج ال زمة.

ع د سداد الوسي

المستند

أميإ الحل

كامش المبلل المستحو عليه ،ييوز له

لب إعادة شا

الحساب وبعد ا ت ائ المدة

الم صوص علي ا فع السياساج ،وتلوي

المقاصة

المقاصة/البورصة

موقج إعادة شا الحساب

بلصم اتعاب إعادة شا الحساب مإ حسابه.
يتم إعادة شا
.3

الحساب اللاص بالعميش المتوقف عإ

السداد لدى المقاصة بعد لصم اتعاب إعادة شا
الحساب.

CMA Data Classification: Internal
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المقاصة

موقج إعادة شا الحساب

