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 الباب األول

 مقدمة

 

 الغرض والنطاق: األوىل املادة

 .املالية السوق ملؤسساتهذه القواعد إىل حتديد متطلبات الكفاية املالية  تهدف (أ

التعامل  أنشطةنشاط أو أكثر من املرخص هلا يف ممارسة  املالية السوق مؤسسة على جيب (ب

لكفاية  احلد األدنى متطلباتيف تستوأن  الصناديق وتشغيل االستثمارات إدارةأو احلفظ أو 

 األخرى حكاماألب تزاملاالاملنصوص عليها يف املادة الثالثة من هذه القواعد ورأس املال 

 .القواعد هذهيف الواردة 

يف حال -جيب على مؤسسة السوق املالية املرخص هلا يف ممارسة نشاط إدارة االستثمارات  (ج

من هذه املادة  (ب)األنشطة املشار إليها يف الفقرة أي من هلا يف ممارسة  ًامرخص مل يكن

متطلبات  من( %50)ما نسبته  تقل عن ال مالمجيع األوقات بقاعدة رأس  يفأن حتتفظ  -

 تزاملاالو، وفقًا ألحكام الباب الرابع من هذه القواعد على النفقاتاملبنية رأس املال 

 هذه منوالثامن والسابع والسادس والثاني األول الباب يف  الواردة األخرىحكام األب

 .القواعد

نشاط  على تهيف ممارس اليت يقتصر نوع النشاط املرخص هلاجيب على مؤسسة السوق املالية  (د

مجيع األوقات بقاعدة رأس  يفأن حتتفظ  أو اجلمع بينهما فقط تقديم املشورةأو الرتتيب 

وفقًا ألحكام  على النفقاتاملبنية متطلبات رأس املال  من( %25)ما نسبته ن تقل ع ال مال

األول والثاني الباب يف  الواردةاألخرى  حكاماألب تزاملاالالباب الرابع من هذه القواعد، و

 .القواعد هذه منوالثامن والسابع والسادس 

 علىإضافية  مالية كفاية متطلبات أي فرض ضروريًا ذلك اعتربت ما إذا للهيئةجيوز  (ه

 .املالية السوق مؤسسات

 التنفيذية. هأو لوائح بأحكام النظامهذه القواعد  ختل ال (و

 التعريفات: الثانية املادة

باملرسوم  قصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه القواعد نظام السوق املالية الصادرُي (أ

 هـ.2/6/1424وتاريخ  30امللكي رقم م/
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السوق يقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه القواعد املعاني املوضحة هلا يف نظام  (ب

ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل يقِض املالية 

 سياق النص بغري ذلك.

املوضحة أمام  لغرض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني (ج

 كل منها مامل يقض سياق النص بغري ذلك:

مشتقات تظهر عقود بنود تظهر يف قائمة املركز املالي كأصول، أو  التعرُّضات: -

 خارج قائمة املركز املالي.بنود كأصول وخصوم، أو 

تعلقة بالتداول املنشاطات غري الأو  يف سجل التداولات تعرضجزء ال التعرضات املفرطة: -

 .مؤسسة السوق املاليةرأس مال لالشرحية األوىل من  (%25) تجاوز ما نسبتهالذي ي

ألحد األغراض املنصوص عليها بها املراكز احملتفظ  مجيعسجل يتضمن  :التداول سجل -

املتطلبات اإلدارية من هذه القواعد واليت تستويف  والسبعون الثانيةيف الفقرة )أ( من املادة 

 من هذه القواعد. والسبعون الرابعةاملنصوص عليها يف املادة 

املعادن و ،واملعادن ،املنتجات امللموسة أو منتجات طاقة، مثل املنتجات الزراعية :السِّلع -

 .اليت يتم تداوهلا يف أسواق السلعالكهرباء اخلام والنفيسة، و

ضم تقدرة على احتواء اخلسائر، وأكثر أشكال رأس املال  :لرأس املال الشرحية األوىل -

 يف املادة اخلامسة من هذه القواعد. اعليه بنود رأس املال املنصوص

شكل من أشكال رأس املال أقل قدرة على احتواء : لرأس املال الشرحية الثانية -

 يف املادة السادسة من هذه القواعد.  اعليه بنود رأس املال املنصوصضم تاخلسائر، و

 .لرأس املال والشرحية الثانية لرأس املال تتكون من الشرحية األوىل قاعدة رأس املال: -

قرض حمدد املدة غري مضمون ُيمنح ملؤسسة السوق املالية بصفتها  القرض الثانوي: -

 يف املادة السابعة من هذه القواعد. انصوص عليهامل للشروطاملقرتض وفقًا 

من األشخاص الطبيعيني أو  أكثر شخصان أو جمموعة األطراف النظرية املرتابطة: -

األسباب أليٍّ من  ًا،واحد خطرًا -ذلك خالفما مل يظهر - يشكلون االعتباريني الذين

  :ةاآلتي

خرين يف اآلسيطرة أحدهم، بشكل مباشر أو غري مباشر، على اآلخر أو على  (1

 .ذاتها اجملموعة
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ترابطهم بشكل يؤدي إىل احتمال تأثري أي مشاكل مالية يواجهها أحدهم على   (2

 اآلخرين على السداد. قدرة قدرة اآلخر أو على 

 من اآلتي: أي تتكون من مؤسسة السوق املالية و اجملموعة املالية: -

 الشركات احمللية أو األجنبية التابعة هلا. (1

اإلدارة يف معها أو تكون مشرتكة يف اإلدارة الشركات اليت تشرتك معها  (2

 ، أو متارس مؤسسة السوق املالية تأثريًا جوهريًا عليها.للضرورة

مؤسسة  اليت متتلك اخلاصة امللكية حقوقيف  استثمارات مؤسسة السوق املالية (3

 .فيها التصويت حقوق أغلبية السوق املالية

حتمالية التتعرض هلا مؤسسة السوق املالية نتيجة اليت سارة اخلخماطر  خماطر االئتمان: -

 املتفق عليها.وفقًا للشروط األطراف النظرية يف الوفاء بالتزاماتهم  تعثرأو  فشل

تتعرض هلا مؤسسة السوق املالية نتيجة تذبذب اليت سارة اخلخماطر  خماطر السوق: -

 .األسعار السوقية لألصول واخلصوم واألدوات املالية

تتعرض هلا مؤسسة السوق املالية نتيجة عدم اليت سارة اخلخماطر : تشغيليةخاطر الامل -

 أحداث خارجية.أي كفاية العمليات الداخلية أو املوارد البشرية أو األنظمة أو فشلها، أو 

أو جمموعة  واحد سارة نتيجة تعرضات مفرطة لطرف نظرياخل: خماطر اطر الرتكزخم -

 أو ألصول ذات خماطر عالية كاالستثمارات العقارية. ،من األطراف النظرية املرتابطة

الناشئة عن  سارةاخلخماطر : يف صفقات عقود املشتقات ائتمان الطرف النظري اطرخم -

قبل مشتقات عقود مشتقات أو حمفظة من صفقات عقود صفقة نظري يف الطرف التعثر 

مع  حملفظة الصفقاتللصفقة أو كون عندما يو، تدفقاتها النقدية بشكل نهائيتسوية 

 االقتصاديةالقيمة  وميكن أن تتغري .قيمة اقتصادية موجبة وقت التعثرالطرف النظري 

 عوامل السوق األساسية. تغريمبرور الوقت مع  املشتقاتعقود لصفقة 

 املدرجة يف سجلغري من النشاطات  ةالتعرضات الناجت النشاطات غري املتعلقة بالتداول: -

 التداول.

واليت  تعلقة بالتداولامللنشاطات غري نسبة تصف مستوى خماطر التعرُّض ل املخاطر:وزن  -

 .ختضع ملتطلبات خماطر االئتمان

نسبة تصف مستوى خماطر التعرُّض يف سجل التداول أو أي تعرضات  املخاطر: نسبة -

 أخرى ختضع ملخاطر السوق.
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عقود املشتقات عدا املدرجة يف السوق األدوات املالية يف  اتهي الصفق نقدية: اتصفق -

 ال تؤدي إىل ارتفاع خماطر ائتمان الطرف النظري.اليت و

تعتمد قيمتها على تقييمات السوق لألوراق صفقات هي  :متويل األوراق املالية صفقات -

اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة صفقات كاملالية وعادًة ما ختضع التفاقيات اهلامش 

 .إقراض واقرتاض األوراق املاليةصفقات الشراء العكسي، و

ف يف الئحة مراكز مؤهل كما هو معّر مركز مقاصة املركزي املؤهل:املقابل الطرف  -

  اهليئة.  الصادرة عنمقاصة األوراق املالية 

 تعاملي ومركز املقاصة عندما صفقة بني عضو املقاصة العامجانب ال: التقاص صفقات  -

  .عميلال اليةاملسوق النيابة عن مؤسسة عضو املقاصة العام 

بصفة تتصرف يئات جتارية تابعة للحكومة أو هل إدارية غري أجهزة :العام القطاع كيانات -

 حكومية، أو جهة غري جتارية مملوكة أو مت إنشاؤها ورعايتها من قبل احلكومة.

 .مقاصة عضو تتصرف بصفتهامؤسسة سوق مالية  :عضوال اليةامل سوقال مؤسسة -

لعضو مقاصة  عمياًل تتصرف بصفتهامؤسسة سوق مالية  :عميلال اليةامل سوقال مؤسسة -

 .عام

 متطلبات احلد األدنى لكفاية رأس املال: الثالثة املادة

التعامل  أنشطة نشاط أو أكثر من املرخص هلا يف ممارسة املالية السوق مؤسسة على جيب (أ

كفاية لمتطلبات احلد األدنى  أن تستويف الصناديق وتشغيل االستثمارات إدارةأو  أو احلفظ

 : ، وفقًا لآلتييف مجيع األوقات رأس املال

قسمة الشرحية األوىل لرأس املال على برأس املال، ُتحسب لشرحية األوىل ل( ل%6)نسبة   (1

 األصول املرجحة باملخاطر. 

قسمة قاعدة رأس املال على األصول املرجحة برأس املال، ُتحسب  مجاليإل( %8)نسبة   (2

 باملخاطر. 

 تتكون قاعدة رأس املال من املكّونات احملددة يف املادة الرابعة من هذه القواعد. (ب

 حتتسب األصول املرجحة باملخاطر وفقًا ملا هو حمدد يف الباب الثالث من هذه القواعد. (ج
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 الباب الثاني

 قاعدة رأس املال

 

 مكّونات قاعدة رأس املال: الرابعة املادة

 :يلي ما جمموع من ؤسسة السوق املاليةمل الامل رأس قاعدة تتكون

 .  املادة اخلامسة من هذه القواعديفلرأس املال؛ كما هو منصوص عليه  األوىل الشرحية (1

 . كما هو منصوص عليه يف املادة السادسة من هذه القواعد لرأس املال؛ الثانية الشرحية (2

 لرأس املالنات الشرحية األوىل مكّو: اخلامسة املادة

 : اآلتي من لرأس املال الشرحية األوىل تتكون

 رأس املال املدفوع. (1

 عالوة األسهم.رأس املال املدفوع ك (2

 املبقاة. األرباح (3

 واالحتياطات األخرى امُلفصح عنها. الدخل الشامل اآلخر املرتاكم (4

 .حقوق امللكية غري املسيطرةحصص  (5

 احلادية واملادة العاشرة للمادة وفقًا لرأس املال األوىل التنظيمية على الشرحية التعديالت (6

 . القواعد هذه من عشرة

 لرأس املالنات الشرحية الثانية مكّو: السادسة املادة

 واليت مؤسسة السوق املاليةاملصدرة من  األدوات منلرأس املال  الثانيةالشرحية  تتكون (أ

للمادة السابعة من هذه القواعد.  وفقًااملال  لرأسالشرحية الثانية  الضم إىلتستويف معايري 

السندات ألمر غريها من لشرحية الثانية القروض الثانوية حمددة املدة أو ا بأدوات يقصدو

 .املشابهةحمددة املدة 

ال تستويف املعايري املنصوص عليها يف  رأس املالداة أاخلاصة بشروط اليف حال كانت  (ب

عدم تضمني أداة رأس املادة السابعة من هذه القواعد، فيجب على مؤسسة السوق املالية 

 . املال يف الشرحية الثانية لرأس املال
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  لرأس املال الشرحية الثانيةإىل  الضممعايري : السابعة املادة

حال استوفت املعايري يف إال  لرأس املال الشرحية الثانية للضم إىلاألداة مؤهلة  تكونال  (أ

 : اآلتية

 ُمصدرة بشكل مباشر من مؤسسة السوق املالية، ومدفوعة بالكامل.أن تكون  (1

بعد فئة يف املطالبات  األولوية األقل وذ االلتزام -قبل أي حتويل إىل أسهم عادية-ُتمثِّل أن  (2

 السوق املالية.  مؤسسةعند تصفية  األسهم العادية، وذلك

مؤسسة السوق املالية امُلصدرة أو منشأة مرتبطة بها،  بضمان منغري مضمونة أن تكون  (3

 آخر من شأنه أن يعزز قانونيًا أو اقتصاديًا أولوية صاحب املطالبة.  ترتيبأو أي 

 مستحقًا خالل مخس سنوات كحّد أدنى. ياألساس مبلغهاأن يكون  (4

إال بعد الستدعاء مببادرة من مؤسسة السوق املالية السداد أو اإلعادة تكون قابلة  أال (5

 احلصول على موافقة اهليئة قبلسنة كحد أدنى، وجيب على مؤسسة السوق املالية 

بإعادة السداد أو مبمارسة خيار أال تقوم ، على ممارسة خيار االستدعاء إعادة السداد أو

-رأس ماهلا كفاية  ةمؤسسة السوق املالية استمرار نسب إثبات إال يف حالاالستدعاء 

املطلوب ستوًى أعلى من احلد األدنى مب -ممارسة خيار االستدعاءإعادة السداد أو بعد 

 مرضية على املدى الطويل. ة، وأن ُتعد تلك النسبرأس املال لنسبة كفاية

جيب حتديد كما ، أي تدرٌّجات للعوائد أو أي حمفزات أخرى لالسرتدادال تتضمن أ (6

بشكل مسبق يف وثائق  -الفوائد أو معادالت احتساب تلك العوائد-معدل الفائدة 

 فوائد أقل، أو يف حال التأخر عن السدادأعلى  فوائددفع األداة  تتضمنأال اإلصدار، و

 يف الوقت احملدد. السدادب الوفاء عند

 عليه أو تؤثر عليه طرف ذي عالقة تسيطرأي أو -كون مؤسسة السوق املالية تال أ (7

 بشكل مباشر أو غري مباشر تلك األداة. قد مّولت أو اشرتت  -بشكل جوهري

عدم القدرة على االستمرار )احلدث تتضمن أحكامًا تنّظم استيعاب اخلسائر عند أن  (8

شطب املبلغ األساس لتلك األداة أو حتويله  -وفقاً ملا حتدده اهليئة-املسبِّب( واليت تتطلب 

هائيًا إىل أسهم عادية. واحلدث املسبِّب هو إشعار تتلقاه مؤسسة السوق املالية من فورًا ون

، ودونه تصبح مؤسسة السوق املالية ن ضرورة حتويل أو شطب تلك األداةاهليئة يتضم



 

 13 

لرأس  غري قادرة على االستمرار. وجيب أن يصل املبلغ اإلمجالي ألدوات الشرحية الثانية

إىل احلد الضروري الذي ميّكن اهليئة من االنتهاء إىل املطلوب حتويلها أو شطبها  املال

 قدرة مؤسسة السوق املالية على االستمرار. 

ذات العالقة ستندات املمن  ةاهليئة دون تأخري بنسخ ُتزود أناملالية  السوق مؤسسة على جيب (ب

 لشرحية الثانية لرأس املال.اإصدار أدوات ب

 وشطبها لرأس املال حتويل أدوات الشرحية الثانية: الثامنة املادة

وفقًا ملا هو مشار إليه يف الفقرة  -فيما يتعلق بتحويل أدوات الشرحية الثانية إىل أسهم عادية (أ

يجب على مؤسسة السوق ف -ن املادة السابعة من هذه القواعدم من الفقرة )أ( (8)الفرعية 

 املالية ضمان اآلتي:

عدد األسهم العادية املتحصلة عند التحويل أو معادالت وثائق إصدار تلك األداة أن حتدد  (1

 احتسابها. 

الشرحية الثانية  اتإصدار أدو تاريخ عندالالزمة  الرتاخيصعلى كافة  احلصول (2

 . يف مجيع األوقات واحملافظة عليها

 أوعقد تأسيس نتيجة ل أو قانونية إجرائيةعقبات أن خيلو التحويل املشار إليه من أي  (3

 أو ترتيبات تعاقدية. نظام أساس 

من  (8)الفرعية يف الفقرة فيما يتعلق بشطب أدوات الشرحية الثانية وفقًا ملا هو مشار إليه  (ب

تطبيق آلية من هذه القواعد، جيب على مؤسسة السوق املالية  من املادة السابعة الفقرة )أ(

 ضمان اآلتي:الشطب ل

 . السوق املاليةمؤسسة  حال تصفيةيف بتلك األداة ختفيض املطالبة  (1

 .تلك األداة بصفة دائمةاملدفوعات املستحقة الدفع على و ختفيض التوزيعات (2

  لرأس املال أدوات الشرحية الثانيةإطفاء : التاسعة املادة

مبعدل وعلى أساس القسط الثابت لرأس املال الشرحية الثانية  اتأدوقيمة إطفاء  تمأن ي جيب (أ

( 1)رقم  اجلدولويوّضح  .االستحقاق السابقة لتاريخ األربع السنوات مدى على ( سنوًيا20%)

 :املؤهلة للضم إىل الشرحية الثانية لرأس املال األداةقيمة  أدناه
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 (:1) اجلدول

 لرأس املال )%( الشرحية الثانيةاملضمنة يف  األداةقيمة  االستحقاق على املتبقية السنوات

 (%100) من أربع سنوات أكثر

أو يساوي أكثر من ثالث سنوات وأقل من 

 أربع سنوات
(80%) 

ثالث أو يساوي أكثر من سنتني وأقل من 

 سنوات
(60%) 

 (%40) سنتنيأو يساوي أكثر من سنة وأقل من 

 (%20) سنةأو يساوي أقل من 

 

املبلغ بناًء على  لرأس املال لشرحية الثانيةا أدواتملؤسسة السوق املالية أن تسدد حلاملي  (ب

 لألداة.  املطفأ ياألساس

 فيما يتعلق باألرباح  لرأس املال التعديالت التنظيمية على الشرحية األوىل: العاشرة املادة

لرأس املال الشرحية األوىل إىل أرباح السنة املالية احلالية  ضم ملؤسسة السوق املالية جيوز (أ

 .مؤسسة السوق املاليةمن أرباح  اخلارجي مراجع احلساباتحتقق  إذا

 منها حتقق اليت تلك نع- أقل ًاأرباح الحقًا حتقق اليت مؤسسة السوق املالية علىجيب  (ب

 األوىل الشرحية ضمن فقط ذلك الربح األقل تدرج أن -اخلارجي مؤخرًا مراجع احلسابات

 .لرأس املال

مل  وإن ،لرأس املال اخلسائر من الشرحية األوىل استقطاع مؤسسة السوق املاليةعلى  جيب (ج

 من تلك اخلسائر. اخلارجي  مراجع احلساباتيتحقق 

أي أو  السنوية توزيعات األرباح النقدية تستقطعأن السوق املالية  جيب على مؤسسة (د

 من الشرحية األوىل لرأس املال. هلا خمصصات أخرى مشابهة
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 للبنود األخرى  لرأس املال التنظيمية على الشرحية األوىلالتعديالت : احلادية عشرة املادة

 : التاليةالبنود األخرى  من الشرحية األوىل لرأس املال أن تستقطعجيب على مؤسسة السوق املالية 

وفقًا لطريقة الشهرة املدرجة يف استثماراتها  مبا يف ذلك ،الشهرة واألصول غري امللموسة (1

 . موجبة شهرة سالبة مقابل شهرةلال جيوز إجراء تقاص حقوق امللكية، و

  .يف قائمة املركز املالي املسجلةالزكاة أو الضرائب املؤجلة أصول  (2

 ي.يف قائمة املركز املال املسجلةالتقاعد  أجورأصول  (3

 ، سواء مت االحتفاظ بها بشكل مباشر أم غري مباشر.أسهم اخلزينة (4
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 الثالثالباب 

 باملخاطراألصول املرجحة 
 

 االئتمان خماطر: األول الفصل

 عامالقسم األول: 

 

 النطاق: عشرة نيةالثا املادة

 لكافة االئتمان ملخاطر باملخاطر املرجحة األصول احتسابجيب على مؤسسة السوق املالية 

 :اآلتي باستثناء ،املالي املركزوخارج قائمة  املالي املركزقائمة  يف التعرضات

من قاعدة رأس املال وفقًا للتعديالت التنظيمية املنصوص عليها يف  املستقطعةالتعرضات  (1

 . املادة العاشرة واحلادية عشرة من هذه القواعد

 الثاني خاطر السوق املنصوص عليها يف القسمرأس املال ملالتعرضات اخلاضعة ملتطلبات  (2

  .الباب هذا من

 االئتمان ملخاطر باملخاطر املرجحة األصول احتساب: عشرةالثالثة  املادة

 ةاحملتسب- التعرض قيمة بضرب تعرض لكل باملخاطر املرجح التعرض قيمةجيب احتساب  (أ

 التعرض، ذلك على نطبقيالذي  املخاطر وزنيف  -القواعد هذه من عشرة الرابعة للمادة وفقًا

 . الفصل هذا من الثالث القسم يف حمدد هو ملا وفقًا وذلك

حتديد وزن املخاطر  فيجب التعرض، خماطر وزن لتحديد ائتماني تصنيف اسُتخدم إذا (ب

 احملددةوفقًا لقواعد استخدام التصنيفات االئتمانية  التعرض ائتماناستنادًا إىل درجة جودة 

 .الفصل هذا من الثاني القسميف 

 قيم التعرض احتساب: عشرة الرابعة املادة

الدفرتية  هي القيمةقائمة املركز املالي  املدرجة يف بنودلالتعرض ل تكون قيمةجيب أن  (أ

 . (واملخصصات احملددة واالستهالك خصم املخصصات املعدومة بعد)أي احلالية 

يف االمسية مضروبًة  هي القيمةقائمة املركز املالي  قيمة التعرضات خارججيب أن تكون  (ب

  . الفصل هذامن  الرابع القسميف  حمددكما هو  االئتمان عامل حتويلم
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عقود  صفقاتكافة  يف نظريالطرف ال ائتمان التعرض ملخاطر جيب احتساب قيمة  (ج

  . الفصل هذامن  اخلامس للقسم املشتقات وفقًا

أو  ةالبسيطالطريقة  باستخدام متويل األوراق املاليةلصفقات التعرض  جيب احتساب قيمة  (د

   .الفصل هذامن  السابع للقسم وفقًا الشاملةالطريقة 

 من أدوات احلد من يأتستخدم أن  قيمة التعرضعند احتساب ملؤسسة السوق املالية جيوز  (ه

 .الفصل هذامن  السابع للقسم ئتمان وفقًااال خماطر

 التصنيفات االئتمانية: الثاني القسم

 استخدام التصنيف االئتماني: اخلامسة عشرة املادة

 االئتمانحتديد درجة جودة يف استخدام التصنيفات االئتمانية  املالية السوق ملؤسسةجيوز  (أ

 ( من هذه القواعد. 2( وامللحق )1ملحق )للوذلك وفقًا  ،لتعرضل املقابلة

وكاالت ن مالتصنيفات االئتمانية املقدمة  سوى تستخدم أال على مؤسسة السوق املالية جيب (ب

خاضعة لتنظيم جهة أجنبية تصنيف ائتماني مرخص هلا أو من وكاالت تنصيف ائتماني 

 .مكافئة للهيئة

التصنيفات االئتمانية بشكل متسق ودائم ودون استخدام  املالية السوق مؤسسةعلى  جيب (ج

ستخدم ت املالية السوق مؤسسة تكانيف حال و .حتديد وزن خماطر التعرضعند انتقائية 

التصنيفات  تلكاستخدام  اعليه فيجبالتصنيفات االئتمانية لفئة معينة من التعرضات، 

 لتلك الفئة.  املنتميةاالئتمانية باستمرار جلميع التعرضات 

 التصنيفات املتعددة: السادسة عشرة املادة

االئتمان،  جودةمن خمتلفة  درجات وقابلها ،واحد لتعرض ائتماني أكثر من تصنيففر اإذا تو

 .األعلى ملخاطراوزن ل املقابلةالدرجة يجب اعتماد ف

 اجلهة املصدرة وتصنيفات باألداة امُلصَدرة اخلاصة تصنيفات ال: السابعة عشرة املادة

التصنيف  ذلكم استخدجب ايالتعرض، فخيص معني  صداروجد تصنيف ائتماني إل إذا (أ

 لتعرض.اائتمان  جودةاالئتماني لتحديد درجة 

هة جل كتصنيف ائتماني صدرة ضمن جمموعةئتماني جلهة ُماالتصنيف الاستخدام ال جيوز  (ب

 .ذاتها رة أخرى ضمن اجملموعةُمصد



 

 18 

 تصنيفات العملة احمللية واألجنبية: الثامنة عشرة املادة

لتحديد درجة  للجهة املصدرةال جيوز استخدام تصنيف ائتماني لتعرض ُمقيَّم بالعملة احمللية 

 مقيَّم بُعملة أخرى. -ذاتها لجهة املصدرةل -االئتمان لتعرض آخر  جودة

 األجل التصنيفات قصرية عشرة:التاسعة  املادة

للبنوك للتعرضات قصرية األجل إال ئتمانية قصرية األجل االتصنيفات الاستخدام جيوز ال  (أ

أشهر أو  ثالثةاألصلي استحقاقها  تاريخ والشركات اليت يكون ومؤسسات السوق املالية

 أقل. 

، كما ال جيوز اص بهاخللتعرض لائتماني قصري األجل إال  تصنيف استخدام ال جيوز (ب

 تعرضات أخرى.لئتمان االاستخدام التصنيف االئتماني لتحديد درجة جودة 

 املخاطر وأوزان التعرض فئات: الثالث القسم

 فئات التعرضات : العشرون املادة

 فئات التعرضات اآلتية:  ىحدإغري املتعلقة بالتداول ضمن  نشاطاتلل تعرضالف يصنجيب ت

 . البنوك املركزية وأكومات احل (1

 كيانات القطاع العام. (2

 مؤسسات السوق املالية. وأ البنوك (3

 .شركاتال (4

 التجزئة. (5

 .بنود مضى موعد استحقاقها (6

 .خاطرامل عاليةبنود  (7

 .إعادة التوريقوالتوريق  مراكز (8

 .يةصناديق االستثمارال (9

 .االستثمارات العقارية (10

 خرى. األبنود ال (11
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 حكومات أو البنوك املركزيةللالتعرضات : والعشرون احلادية املادة

أو املالية امُلصدرة األوراق كافة أنواع  حكومات أو البنوك املركزيةللالتعرضات تشمل  (أ

 .هامن قبل بالكامل املضمونة

البنك املركزي  وأ( للتعرضات حلكومة اململكة %0)نسبته جيب حتديد وزن خماطر  (ب

 السعودي. 

حكومات أو البنوك املركزية اليت يتوافر هلا تصنيف للوزن خماطر للتعرضات جيب حتديد  (ج

 ( أدناه. 2ائتماني وفقًا ملا هو حمدد يف اجلدول رقم )
 

 (2) رقم اجلدول

 

حكومات أو البنوك املركزية اليت لل( للتعرضات %100جيب حتديد وزن خماطر نسبته ) (د

 ال يتوافر هلا تصنيف ائتماني. 

 لكيانات القطاع العام: التعرضات والعشرون الثانية املادة

وجيب  .احمللية القطاع العام للتعرضات لكيانات( %50جيب حتديد وزن خماطر نسبته ) (أ

 وزنأو  اململكة خارج( للتعرضات لكيانات القطاع العام %100حتديد وزن خماطر نسبته )

  .أعلى أيهما املركزية، البنوكالتعرضات للحكومات أو  خماطر

 وزنلكيانات القطاع العام لتعرضات لأن ُيحدَّد  -بعد احلصول على موافقة اهليئة- جيوز (ب

 املنصوص عليها املركزية البنوك أو لحكوماتللتعرضات ل خاطراملن اوزخماطر مماثل أل

 . القواعد هذه من( 2) اجلدوليف 

 مؤسسات السوق املالية وأبنوك لل: التعرضات والعشرون الثالثة املادة

 . احملليةللنقد املودع لدى البنوك  (%0نسبته ) حتديد وزن خماطر جيب (أ

 األجنبية أو الكيانات مؤسسات السوق املالية وأ لبنوكل تعرضاتللوزن خماطر  حتديد جيب (ب

وفقًا ملا هو حمدد يف اجلدول  للحكومة ائتمانية تصنيفاتدول تتوافر فيها يف  هلا املكافئة

 ( للتعرضات غري املصنفة.%100جيب حتديد وزن خماطر نسبته )و، ( أدناه3رقم )

 6 5 4 3 2 1 االئتمان جودة درجة

 (%150) (%100) (%100) (%50) (%20) (%0) املخاطر وزن
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 (3) رقم اجلدول

 

األجنبية  أو الكياناتمؤسسات السوق املالية  وأ للبنوكحتديد وزن خماطر للتعرضات  جيب (ج

تصنيف هلا  توافري اليتواليت يكون استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل،  هلا املكافئة

وفقًا ملا  ،يف الدول اليت يتوافر فيها تصنيف ائتماني للحكومات ائتماني للتعرض احملدد

( %100جيب حتديد وزن خماطر نسبته ) مافي ،( أدناه4هو حمدد يف اجلدول رقم )

 للتعرضات غري املصنفة.

 (4) رقم اجلدول

 

مؤسسات السوق املالية  وأ للبنوك للتعرضات( %100حتديد وزن خماطر نسبته ) جيب (د

 يف الدول اليت ال تتوافر فيها تصنيفات ائتمانية للحكومة. هلا األجنبية املكافئة والكيانات

 لشـركاتل: التعرضات والعشرون الرابعة املادة

نظام الشركات يف ل اخلاضعةلشركات ل التعرضاتهي لشركات لتعرضات اليقصد ب (أ

 للموادباستثناء الكيانات اليت تعامل وفقًا  أخرى دولي نظام مكافئ لدى ألاململكة أو 

 الثالثة والعشرون من هذه القواعد.والثانية والعشرون واحلادية والعشرون 

 للجدول وفقًا ائتماني تصنيف هلا يتوافر اليت لشركاتل تعرضاتالحتديد وزن خماطر  جيب (ب

 . أدناه (5) رقم

 (5) رقم اجلدول

 

لشركات اليت ال يتوافر هلا تصنيف ل( للتعرضات %150جيب حتديد وزن خماطر نسبته ) (ج

 ائتماني.

 6 5 4 3 2 1 االئتمان جودة درجة

 (%150) (%100) (%100) (%50) (%50) (%20) املخاطر وزن

 6 5 4 3 2 1 االئتمان جودة درجة

 (%150) (%50) (%50) (%20) (%20) (%20) املخاطر وزن

 6 5 4 3 2 1 االئتمان جودة درجة

 (%150) (%150) (%100) (%100) (%50) (%20) املخاطر وزن
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 لتجزئةلتعرضات ال: والعشرون اخلامسة املادة

عترب ال تأخرى  آتمنشوألي  شخاص الطبيعينيأللتجزئة هي التعرضات للتعرضات اليقصد ب

وزن  وجيب حتديد ،من هذه القواعد يف املادة الرابعة والعشرون احملددةشركات ضمن ال

 .لتعرضاتهلذه ا( %300)نسبته خماطر 

 مضى موعد استحقاقها بنودالتعرضات ل: والعشرون السادسة املادة

اليت مضى موعد استحقاقها هي التعرضات اليت مضى على موعد استحقاق  لبنوديقصد با

جيب عوائدها أو مبلغها األساسي تسعني يومًا حمتسبًة من تاريخ السداد األصلي املتفق عليه، و

 هلذه التعرضات. (%400) نسبته حتديد وزن خماطر

 بنود عالية املخاطرللالتعرضات : والعشرونالسابعة  املادة

استثمارات كاملرتبطة مبخاطر عالية ( للتعرضات %400) نسبتهجيب حتديد وزن خماطر  (أ

 . اجلريءرأس املال حقوق امللكية اخلاصة و

 .األخرى ستثمارات األسهم غري املدرجةال( %250) نسبتهجيب حتديد وزن خماطر  (ب

 راكز التوريق وإعادة التوريقملتعرضات ال: والعشرونالثامنة  املادة

 بناءً على درجة جودة ائتمان املركز ملراكز التوريق وإعادة التوريق خاطراملحتديد وزن جيب  (أ

 .( أدناه6وفقًا للجدول )
 

 (6اجلدول رقم )

 

اليت ال يتوافر هلا  كز التوريق وإعادة التوريقارمل( %1250نسبته )جيب حتديد وزن خماطر  (ب

 تصنيف ائتماني.

 6 5 4 3 2 1 االئتمان جودة درجة

 (%1250) (%1250) (%350) (%100) (%50) (%20) التوريق

 (%1250) (%1250) (%650) (%225) (%100) (%40) إعادة التوريق
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 تعرضات لصناديق االستثمارال والعشرون:التاسعة املادة 

 االستثمار امُلدرجة للتعرضات لصناديق( %150جيب حتديد وزن خماطر نسبته ) (أ

 ةق االستثمار املغلقيداصنو املتداولة اتوصناديق املؤشر كالصناديق العقارية املتداولة

 .ةاملتداول

غري  االستثمار املفتوحة للتعرضات لصناديق( %150جيب حتديد وزن خماطر نسبته ) (ب

 نيوالثالث أو احلادية نيالثالث ةاملاداحملددة يف  الطرقأو معاملتها باستخدام أحد  املدرجة،

 من هذه القواعد.

 جة.امُلدرغري املغلقة ( للتعرضات لصناديق االستثمار %300خماطر نسبته )جيب حتديد وزن  (ج

 النظرة املفّصلةطريقة الثالثون:  املادة

عندما تكون مؤسسة السوق املالية على دراية بكافة التعرضات األساسية لصندوق  (أ

حتديد استخدام طريقة النظرة املفّصلة للتعرضات لصندوق االستثمار ويجوز ف االستثمار،

 مؤسسة السوق املالية حتتفظ بتلك كما لو كانتكل تعرض أساسي لوزن خماطر 

  .بشكل مباشرالتعرضات 

وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة، جيب استيفاء  لصندوق االستثمارلغرض حتديد وزن املخاطر  (ب

 الشروط اآلتية:

 أجنيب كيان أو ،مؤسسة سوق ماليةبنك، أو من قبل ٌمدار  االستثمار صندوق أن يكون (1

 خمتصة. هيئة إلشراف خاضعهلما  مكافئ

مؤسسة السوق إىل  مدير الصندوقأو  صندوق االستثمارمن  املقدم فصاحاإل استيفاء (2

 آلتي:املالية ل

 -على األقل-عن التعرضات يف صندوق االستثمار بوترية مماثلة اإلفصاح أن يتم  .أ

 ؤسسة السوق املالية.اخلاصة مبتعرضات لل

 قيمة باحتسابكفاية تفاصيل املعلومات املالية مبا يسمح ملؤسسة السوق املالية  .ب

 االستثمار.  لصندوق باملخاطراملرجح التعرض 

  مستندات التأسيسعلى  ةاملبنيالطريقة الثالثون: واحلادية  املادة

يكن لدى مؤسسة السوق املالية املعلومات الكافية حيال التعرضات األساسية  إذا مل (أ

فإنه جيوز أن تعامل النظرة املفصلة، طريقة لصندوق االستثمار مبا ميكنها من استخدام 
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، حبيث مستندات التأسيسلصندوق االستثمار باستخدام الطريقة املبنية على عرضات تال

صندوق مستندات تأسيس وفقًا للحدود املنصوص عليها يف د التعرضات األساسية يحتديتم 

مكانية الوصول يكون ملؤسسة السوق املالية إ، شريطة أن األنظمة ذات العالقةو االستثمار

االستثمار واألنظمة ذات صندوق مستندات تأسيس إىل األسعار اليومية للصندوق ومعرفة 

 .العالقة

التعرضات إىل احلد األعلى املسموح به  االستثمارصندوق يتحمل مبوجب هذه الطريقة  (ب

وزن ذو  فئة التعرضواألنظمة ذات العالقة ابتداًء من للصندوق  مستندات التأسيسحسب 

املتبقية التعرضات  لفئاتيستمر يف حتمل التعرضات بشكل تنازلي من ثم ، واملخاطر األعلى

الرافعة املالية إىل الصندوق يطبق  حبيث ،إىل احلد األعلىإمجالي التعرضات إىل أن يصل 

، حيثما واألنظمة ذات العالقةللصندوق  مستندات التأسيسبه  سمحتالذي احلد األعلى 

 . ينطبق

 الستثمارات العقاريةالتعرضات لالثالثون: و الثانية املادة

بشكل مباشر يف العقارات من أراض ومباٍن هي االستثمارات يقصد باالستثمارات العقارية   (أ

الحتياجات لذلك األراضي واملباني املعدة  يتضمنلتحصيل اإلجيارات وتنمية رأس املال، وال 

هذه  والثالثون منالثالثة التشغيلية واليت تعد أصواًل ملموسة وفقًا للفقرة )أ( من املادة 

 القواعد.

 الستثمارات العقارية.للتعرضات ( ل%400جيب حتديد وزن خماطر نسبته ) (ب

 لبنود األخرىالتعرضات لالثالثون: و الثالثة املادة

الستثمارات العقارية اعدا ، صول امللموسةألل( %100ن خماطر نسبته )جيب حتديد وز (أ

 هذه القواعد. والثالثون منالثانية املشار إليها يف املادة 

 وذلك ،والدخل املستحق املسبقة مدفوعاتلل( %300) نسبتهحتديد وزن خماطر  جيب (ب

 هحتديد شكليعندما نظري أو الطرف الحتديد  منمؤسسة السوق املالية  تتمكنال  عندما

 . معقول غري عبئًا

 سهم املدرجة. ألل( %150) نسبتهجيب حتديد وزن خماطر  (ج

 .املالية السوق مؤسسة قبل من به احملتفظللنقد ( %0) نسبتهحتديد وزن خماطر  جيب (د
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 ةواملساهمات يف صندوق التعثر احملدد اتوالضمانالصفقات تعرضات إىل فيما عدا ال (ه

خاطر للتعرضات ملركز امل، جيب حتديد وزن الفصل اهذمن السادس  القسميف معاملتها 

 املقاصة وفقًا لآلتي: 

والعشرين من الثالثة بنوك ومؤسسات السوق املالية وفقًا للمادة لللتعرضات اوزن خماطر  (1

 إىل الطرف املقابل املركزي املؤهل.هذه القواعد، وذلك فيما يتعلق بالتعرضات 

والعشرين من هذه القواعد، وذلك الرابعة شركات وفقاً للمادة لللتعرضات اوزن خماطر  (2

 املؤهل. غري فيما يتعلق بالتعرضات إىل الطرف املقابل املركزي

ومراكز اإليداع املعرتف بها بشكل  املالية جيب حتديد وزن خماطر للتعرضات إىل األسواق (و

 من هذه القواعد.والعشرون الرابعة لشركات وفقًا للمادة لل لوزن التعرضات مماث

ترد  مل اليت البنود منآخر  شكلألي  للتعرضات( %400) نسبته خماطر وزن حتديد جيب (ز

 . الفصلهذا  ضمناملرجحة باملخاطر  بقيم التعرضاتيف القواعد املتعلقة 

 املاليالبنود خارج قائمة املركز : الرابع القسم

 التعرضات واألصول املرجحة باملخاطر قيماحتساب الثالثون: والرابعة  املادة

 ، جيب ضربخارج قائمة املركز املالي للبنودلتعرضات االئتمان  القيم املكافئةتحديد ل (أ

والثالثون  اخلامسةوفقاً ملا هو حمدد يف املادة  املناسبةاالئتمان  حتويل معامالتيف تلك البنود 

 . من هذه القواعد

املشار إليها يف لتعرضات االئتمان الناجتة املكافئة  ناسب للقيماملخاطر املوزن جيب حتديد  (ب

 . الفصلمن هذا  الثالث القسمالفقرة )أ( من هذه املادة وفقًا ملا هو حمدد يف 

 معامل حتويل االئتمانالثالثون: واخلامسة  املادة

 قائمة املركز املالي: خارج البنود ما يلي من ( على%100) نسبته ائتمانمعامل حتويل  ُيطبق (أ

 .والبدائل االئتمانية املباشرة الضمانات (1

األوراق و ،املشاركة يف بناء سجل األوامرك، مؤكدةسحوبات املرتبطة بااللتزامات  (2

 املخاطر وفقًا لنوع األصل.وزن جيب حينها احتساب واملدفوعة جزئيًا،  املالية

 الفقرات )ب( و)ج( من هذه املادة.  ومل تتضمنهكون بديل ائتماني مباشر يأخر  بندأي  (3

 قائمة املركز املالي: خارج البنود ما يلي من( على %50)نسبته ائتمان معامل حتويل  طبقُي (ب
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والكفاالت سندات املناقصات ، كسندات األداء وبالصفقات املتعلقة احملتملةالبنود  (1

 وخطابات االعتماد االحتياطية.والتعويضات 

باستثناء االلتزامات الواردة يف  واحدة سنة عن األصلي استحقاقها يزيداليت  االلتزامات (2

 من هذه املادة.( من الفقرة )أ( 2الفرعية )الفقرة 

اليت ال يزيد  قائمة املركز املالي خارجلاللتزامات ( %20)نسبته  ائتمانُيطبق معامل حتويل  (ج

( من 2الفرعية )باستثناء االلتزامات الواردة يف الفقرة  األصلي عن سنة واحدةاستحقاقها 

 )أ( من هذه املادة.الفقرة 

 اليت ميكن قائمة املركز املالي خارجلاللتزامات ( %0)نسبته  ائتمانُيطبق معامل حتويل  (د

 .سابق إشعار أو شرطيف أي وقت دون  من قبل مؤسسة السوق املالية إلغاؤها

 خماطر ائتمان الطرف النظري: اخلامس القسم

 أحكام عامةوالثالثون: السادسة  املادة

ائتمان الطرف النظري يف  خاطـرمل تعرضال قيمة احتسابالسوق املالية  مؤسسة على جيب (أ

 املتعلقة غري النشاطاتيف املشتقات امُلحتفظ بها يف سجل التداول أو عقود كافة صفقات 

 هلذا القسم. وفقًا بالتداول

التقاص لكافة  جمموعة مستوى على واحد تعّرض قيمةالسوق املالية احتساب  جيوز ملؤسسة (ب

 ثنائية، تقاص باتفاقيةمغطاة وتكون خارج املنصة اليت يتم تداوهلا املشتقات  عقود صفقات

 املادة الرابعة يف عليها املنصوص الثنائية التقاص اتفاقيات متطلبات تستويف أن شريطة

يف حال عدم وهذه القواعد.  والستني منالسادسة  واملادة نيالستواملادة اخلامسة ووالستني 

جيب على مؤسسة السوق املالية التعامل مع كل صفقة عقود  ،املتطلباتتلك استيفاء 

 مشتقات كما لو كانت يف جمموعة تقاص خاصة بها.

 قيم التعرضات لعقود املشتقـاتالثالثون: و املادة السابعة

باستثناء فئات عقود املشتقات املذكورة يف الفقرة )ب( من هذه املادة، جيب احتساب قيمة  (أ

( لكافة صفقات عقود املشتقات يف جمموعة تقاص مع طرف نظري وفقًا Eالتعرض )

 للمعادلة اآلتية: 

E = 1.4 x (RC + PFE) 

 حيث يكون:
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1) (RC هو تكلفة االستبدال حمتسبة وفقًا :)من هذه القواعد والثالثونالثامنة  للمادة. 

2)  (PFE هو تعرض مستقبلي حمتمل حمتسب وفقًا :)والثالثون من هذه  التاسعة للمادة

 القواعد.  

 جيب احتساب قيم التعرضات لفئات عقود املشتقات التالية وفقًا للطريقة التالية:  (ب

العملة بالفائدة اليت يكون فيها كال اجلانبني مقيميَّن معدل فيما يتعلق بعقود مبادلة  (1

، جيب أن تشتمل قيمة التعرض على قيمة فائدة متغريةأسعار  معتمدين علىوذاتها 

  .(1.4) تكلفة االستبدال فقط مضروبة يف

فيما يتعلق بعقود اخليار املباعة اليت ال تكون جزءًا من أي اتفاقيات تقاص أو اتفاقيات  (2

فإنه جيوز احتساب قيمة تعرض مقدارها صفر، شريطة أن ُتستلم كافة هامش، 

 تكاليف عقد اخليار بشكل مسبق.

فيما يتعلق بعقود املشتقات االئتمانية اليت تكون فيها مؤسسة السوق املالية بائعًا  (3

للحماية، واليت تكون فيها صفقة عقود املشتقات ليست جزءًا من أي اتفاقيات تقاص 

هامش، فيمكن حتديد قيمة التعرض لتكون قيمة التكاليف غري أو اتفاقيات 

 املدفوعة. 

 تكلفة االستبدال الثالثون: و املادة الثامنة

 مشتقات منفردة لصفقة عقودأو  التقاصموعة جمل( RCتكلفة االستبدال ) احتسابجيب  (أ

 :على النحو اآلتي

RC = max {CMV -VM - NICA; 0} 

 حيث يكون:

1) (CMV:)  التقاص.يف جمموعة  لصفقات عقود املشتقاتصايف القيمة السوقية احلالية 

2) (VM:)  واملقدم للطرف النظري بعد  املستلمقيمة التقلب املعّدلة لصايف هامش التغري

 .القواعد هذه منوالستون  والثانية والستون احلادية للمادة وفقًاتطبيق معامالت التقلب 

3) (NICA:)  واملقّدم إىل  امُلستلم منلضمان املستقل لصايف قيمة ا املعّدلةقيمة التقلب

 والثانية نيوالست الطرف النظري وذلك بعد تطبيق معامالت التقلب وفقًا للمادة احلادية

 من هذه القواعد.  والستون

يف حال كانت عقود املشتقات متداولة يف السوق بشكل منتظم، جيب أن تكون قيمتها  (ب

 ةد املشتقات غري متداولوعق تيف حال كان، والسوقي احلالي هي سعرهاالسوقية احلالية 
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أن تكون قيمتها السوقية جيب  ،السوقي احلالي غري متاح هايف السوق بشكل منتظم وسعر

باستخدام معدالت الفائدة  احلالية هي القيمة احلالية. كما جيب احتساب القيمة احلالية

 ت واستحقاقات الصفقة. وأسعار الصرف السوقية احلالية للعمال

ظ بالضمان احتف( إذا كان االNICAيستثنى الضمان املقدم إىل طرف نظري عند احتساب ) (ج

 . فالساإلخارج نطاق 

 ( الضمان ذاته يف الوقت نفسه.NICA( و )VMجيب أال يتضمن كاًل من ) (د

 التعرض املستقبلي احملتملالثالثون: و التاسعة املادة

جملموعة ( PFE)جيب على مؤسسة السوق املالية احتساب التعرض املستقبلي احملتمل  (أ

)حتى  مشتقاتعقود صفقة لكل  التعرضات املستقبلية احملتملةالتقاص كمجموع 

يف لكل صفقة االمسية ذات القيمة السوقية السالبة( من خالل ضرب القيمة للصفقات 

صفقات املشتقات وجيب أن تعامل ( أدناه. 7كما هو حمدد يف اجلدول رقم ) معامل املخاطر

على أنها صفقات متعلقة  ( أدناه7يف اجلدول رقم )اليت ال تندرج ضمن فئات األصول احملددة 

 .األخرى السلعوبالذهب 

 (7) رقم اجلدول

 

حبيث  ،بشكل دوري تعرضاتها القائمة يتم تسويةاليت  املشتقات عقود ةصفقفيما يتعلق ب (ب

 أن فيجب حدة،يف كل حالة على  ًالتصبح صفر للصفقةإعادة حتديد القيمة السوقية يتم 

التاريخ القادم إلعادة حتديد  حتىاليت متتد  للفرتة ًامساويا هلاملتبقي  االستحقاق كوني

 القيمة السوقية. 

 معامل املخاطر فئة األصول

 املتبقية بالسنوات الستحقاقا مدةx  (%0.2) الفائدةمعدالت 

 مدة االستحقاق املتبقية بالسنواتx  (%2.5) االئتمان

 %14 األسهم

 %2 صرف الأسعار 

 %8 الذهب والسلع األخرى
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االمسية جيب احتساب القيمة  ، فإنهلصفقة مقومة بعملة أجنبيةحتديد القيمة االمسية عند  (ج

 جانبنيلصفقة لكون يعندما و. االحتسابتاريخ  يف احلالية املطبقةالصرف  سعارأل وفقًا

عملة لتحويل إىل ا بعدالقيمتني  بنياألعلى القيمة جيب أن تكون القيمة االمسية هي  للدفع،

 الريال السعودي.

 قاصةامل مركز إىل التعرضات: السـادس القسم

 النطاق: األربعون املادة

الناشئة عن تعرضات مؤسسة السوق الطرف النظري يغطي هذا القسم متطلبات خماطر ائتمان 

عقود صفقات و خارج املنصةاليت يتم تداوهلا عقود املشتقات ب ما يتعلقراكز املقاصة فيملاملالية 

 .مقاصتها عن طريق مركز مقاصةو تداوهلا يف السوق تمياليت املشتقات 

 احتساب قيم التعرضات: واألربعوناحلادية  املادة

استخدام باملشتقات  عقود صفقاتلتعرضات القيم  احتسابجيب على مؤسسة السوق املالية  (أ

 من هذا الفصل. اخلامسالقسم  يف احملددةالطريقة 

املشتقات بناء  عقود صفقاتيف  ملركز املقاصة لضمانات املقدمةلُتحدَّد قيمة التعرضات  (ب

 على القيمة السوقية للضمانات. 

لطرف لمسبقاً للتعرضات املدفوعة صندوق التعثر هي املبالغ يف  للمساهماتقيمة التعرضات  (ج

لطرف املقابل لللتعرضات املدفوعة وغري  مسبقًااملدفوعة واملبالغ  ،املقابل املركزي املؤهل

 .  املؤهلغري املركزي 

الطرف املقابل  عن طريق مقاصتها متتاملشتقات اليت صفقات لتعرضات ال: الثانية واألربعون املادة

 املركزي املؤهل

عقود تطبيق أوزان املخاطر التالية على صفقات العضو جيب على مؤسسة السوق املالية  (أ

 الحتساب قيم وذلك ،الطرف املقابل املركزي املؤهلعن طريق مقاصتها  متتاملشتقات اليت 

 :التعرض املرجحة باملخاطر

أصيل وتعرضات صفقات العمالء تعرضات صفقاتها بصفة ل( %2وزن خماطر نسبته ) (1

ناجتة ملزمة بتعويض العميل عن أي خسائر  عندما تكون مؤسسة السوق املالية العضو

 .الطرف املقابل املركزي املؤهلنتيجة تعثر الصفقة يف قيمة تلك  عن التغري
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 تكون مؤسسة السوق املاليةعندما العمالء صفقات تعرضات ل( %0وزن خماطر نسبته ) (2

الصفقة يف قيمة تلك ناجتة عن التغري غري ملزمة بتعويض العميل عن أي خسائر  العضو

 .الطرف املقابل املركزي املؤهلنتيجة تعثر 

عقود صفقات ( على %2نسبته )تطبيق وزن خماطر  العميلمؤسسة السوق املالية جيب على  (ب

وذلك  ،املركزي املؤهلم مقاصتها عن طريق الطرف املقابل تواليت ت ااملشتقات اخلاصة به

 :عند حتقق مجيع الشروط التالية باملخاطر التعرض املرجحقيم حتساب ال

مع  عضو املقاصة العامل التقاص صفقاتالطرف املقابل املركزي املؤهل  يصنفأن  (1

 .العميل على أنها صفقات مؤسسة السوق املالية املقابل املركزي املؤهلالطرف 

ترتيبات بالضمان حتت وعضو املقاصة العام  املركزي املؤهلالطرف املقابل أن حيتفظ  (2

تعثر أو إفالس  نتيجةالعميل ؤسسة السوق املالية ملأي خسائر وقوع  متنع قانونيًاملزمة 

 . أو أي منهما عضو املقاصة العام وعمالئه

الالزمة، وأن جتري  قانونيةالراجعة قد أجرت امل العميل مؤسسة السوق املالية أن تكون (3

 على أساس مستمر، الرتتيبات القانونية لضمان نفاذ -حيثما يلزم-مراجعًة مستمرة 

املشار -هذه الرتتيبات  لضمان قانونية وفاعليةإىل درجة معقولة  املراجعةيف االستناد و

وقابلة ملزمة أنها و -( من الفقرة )ب( من هذه املادة 2( و)1إليها يف الفقرتني الفرعيتني )

 يف الدول ذات الصلة. املشابهة على األنظمة بناًءللتنفيذ 

 اإلدارية ذات العالقةأو  أو اللوائح أو القواعد أو الرتتيبات التعاقدية األنظمةتتضمن أن  (4

املفلس مع عضو املقاصة العام املتعثر أو  صفقات التقاص ه من املرجح أن تستمرأنب

عن مباشر  بشكلأو غري مباشر من خالل الطرف املقابل املركزي املؤهل  بشكل

جيب  احلاالت. ويف مثل هذه إفالسهحال تعثر عضو املقاصة العام أو يف ذلك و، طريقه

الطرف املقابل  اليت لدىمراكز وضمانات مؤسسة السوق املالية العميل  حتويل

إغالق  العميل طلب مؤسسة السوق املاليةإال يف حالة  بالقيمة السوقية املركزي املؤهل

 . السوقية بالقيمةاملراكز 

( من الفقرة 3( و)2( و)1أي من الشروط الواردة يف الفقرات الفرعية ) استيفاء حالة عدميف  (ج

( %4) نسبته تطبيق وزن خماطرعلى مؤسسة السوق املالية العميل  املادة، جيب)ب( من هذه 

   .اخلاصة بها على صفقات املشتقات
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 ن خماطراوزأتطبيق  العميل السوق املاليةاحلاالت األخرى، جيب على مؤسسة مجيع يف  (د

وفقاً للقسم اخلاصة بها  صفقات املشتقاتعلى  السوق املالية تأو مؤسسالبنوك ل اتالتعرض

 .من هذا الفصل الثالث

 الطرف املقابل املركزي املؤهلالضمان املقدم إىل : الثالثة واألربعون املادة

النقد إىل الطرف املقابل املركزي املؤهل  من مؤسسة السوق املالية الضمان املقدميقصد ب (أ

يف ساهمات ذلك امل، وال يشمل وهامش التبايناهلامش املبدئي  شمليو ،واألوراق مالية

 صندوق التعثر. 

 والفصل الفصل ذاهل وفقًا السوق خماطروخماطر االئتمان متطلبات احتساب  مع مراعاة (ب

ومؤسسة السوق املالية  العضو مؤسسة السوق املالية على جيب القواعد، هذه من الثاني

الضمان املقدم إىل الطرف املقابل  علىائتمان الطرف النظري  اطراحتساب خمالعميل 

 املركزي املؤهل.

إىل الطرف املقابل ضمان املقدم للالتعرضات املرجحة باملخاطر  قيماحتساب غرض ل (ج

 : املالية العضو تطبيق أوزان املخاطر التالية ، جيب على مؤسسة السوقاملركزي املؤهل

الطرف املقابل لدى حتفظ به الذي ُيالضمان املقدم على ( %0وزن خماطر نسبته ) (1

الطرف املقابل إفالس  خارج نطاق انالضم ذاهب ُيحتفظعندما  املركزي املؤهل

 .املركزي املؤهل

الطرف املقابل لدى به الذي ُيحتفظ الضمان املقدم على ( %2وزن خماطر نسبته ) (2

الطرف املقابل إفالس خارج نطاق  انالضم ذاهب ُيحتفظعندما ال  املركزي املؤهل

 .املركزي املؤهل

 عضو املقاصة العام أو إىلضمان املقدم للالتعرض املرجح باملخاطر  قيماحتساب غرض ل (د

يق أوزان ، جيب على مؤسسة السوق املالية العميل تطبالطرف املقابل املركزي املؤهل

 : املخاطر التالية

الطرف املقابل لدى به الذي ُيحتفظ الضمان املقدم على ( %0وزن خماطر نسبته ) (1

يكون هذا الضمان خارج  منهما عندماأو أي  وعضو املقاصة العام املركزي املؤهل

 ، وعضو املقاصة العام وعمالئه.الطرف املقابل املركزي املؤهلإفالس  نطاق
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الطرف املقابل لدى به الذي ُيحتفظ الضمان املقدم على ( %2وزن خماطر نسبته ) (2

الشروط مجيع استيفاء  منهما عندأو أي  وعضو املقاصة العام املركزي املؤهل

 .من هذه القواعد املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة الثانية واألربعني

الطرف املقابل  لدىبه ي ُيحتفظ الذالضمان املقدم على ( %4وزن خماطر نسبته ) (3

عند عدم استيفاء أي من الشروط وعضو املقاصة العام أو أي منهما  املركزي املؤهل

الثانية ( من املادة ب( من الفقرة )3( أو )2( أو )1املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية )

 واألربعني من هذه القواعد.

 ن خماطراوزأتطبيق  العميلاحلاالت األخرى، جيب على مؤسسة السوق املالية مجيع يف  (4

وفقاً للقسم  على الضمان املقدم اخلاص بهامؤسسات السوق املالية للبنوك أو تعرضات ال

  .من هذا الفصل الثالث

 املؤهلالطرف املقابل املركزي اخلاص بتعثر اليف صندوق  ةاملساهم: الرابعة واألربعون املادة

الطرف اخلاص بتعثر اليف صندوق  ةساهم( على امل%0جيب تطبيق وزن خماطر نسبته ) (أ

 فقط. يةالنقد تغطي الصفقاتاليت  املقابل املركزي املؤهل

اليت  الطرف املقابل املركزي املؤهلب اخلاص تعثراليف صندوق  تستويف املساهمةأن جيب  (ب

 النقدية صفقاتاملساهمة اليت تضم ُكاًل من المبا يف ذلك -املشتقات  عقود صفقات تغطي

 .من هذه املادة)هـ( )د( و  )ج( و اتيف الفقراملتطلبات املشار إليها  -املشتقاتعقود وصفقات 

املدفوعة جيب على مؤسسة السوق املالية احتساب األصول املرجحة باملخاطر يف مساهمتها  (ج

 على النحو اآلتي: املؤهل الطرف املقابل املركزياخلاص بتعثر الإىل صندوق 

𝐾df = max  { (𝐾ccp ∗  𝟏𝟐. 𝟓 ∗
𝐷𝐹i

𝐷𝐹ccp + 𝐷𝐹cm
) . (𝟐% ∗ 𝐷𝐹i) } 

 حيث يكون:

1) (𝐾df): تعثرالصندوق إىل املدفوعة للمساهمة  األصول املرجحة باملخاطر. 

2) (𝐾ccp:)  عضاءالذي يتم إبالغ األلطرف املقابل املركزي املؤهل ل االفرتاضيرأس املال 

 ه وإجراءاته.الطرف املقابل املركزي املؤهل وفًقا لقواعد بواسطة عنه

3) (𝐷𝐹i:)  الطرف املقابل اخلاص بتعثر الصندوق مؤسسة السوق املالية املدفوعة لمساهمة

 .املركزي املؤهل
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4) (𝐷𝐹ccp:)  يتم  واليت صندوق التعثرل املدفوعةالطرف املقابل املركزي املؤهل مساهمة

 ه وإجراءاته.الطرف املقابل املركزي املؤهل وفًقا لقواعد بواسطة عنها عضاءإبالغ األ

5) (𝐷𝐹cm جمموع املساهمات :) الطرف من قبل مجيع أعضاء تعثر اليف صندوق املدفوعة

الطرف املقابل املركزي بواسطة  عنها عضاءواليت يتم إبالغ األ املقابل املركزي املؤهل

 ه وإجراءاته.املؤهل وفًقا لقواعد

أو هي املبلغ املدفوع  -املشار إليها يف الفقرة )ج( من هذه املادة-( 𝐷𝐹iجيب أن تكون ) (د

مت أي مبلغ  ذلك بعد خصممؤسسة السوق املالية، وسلمتها لألصول اليت القيمة السوقية 

تعثر عضو أو بعد  هالستيعاب خسائر الطرف املقابل املركزي املؤهلمن قبل استخدامه 

 أكثر من أعضاء املقاصة. 

 املدفوعة( على مساهمتها غري %0)بنسبة لى مؤسسة السوق املالية تطبيق وزن خماطر جيب ع (ه

 .الطرف املقابل املركزي املؤهلاخلاص بتعثر الصندوق ل

 املؤهل غري لطرف املقابل املركزيلالتعرضات : اخلامسة واألربعون املادة

مقابل  املشتقات اليت متت مقاصتها عن طريق طرف عقود لصفقات اتفيما يتعلق بالتعرض (أ

جيب على مؤسسة والضمان املقدم لطرف مقابل مركزي غري مؤهل،  مؤهل غري مركزي

 خاطراملن اوزأتطبيق الشركات وأن تعامل هذه التعرضات كتعرضات إىل السوق املالية 

 .املرجحة باملخاطر اتالتعرض قيمالحتساب للمادة الرابعة والعشرون من هذه القواعد وفقًا 

واليت املؤهل غري الطرف املقابل املركزي فيما يتعلق باملساهمة يف صندوق التعثر اخلاص ب (ب

مبا يف ذلك املساهمة اليت تضم ُكاًل من الصفقات النقدية -املشتقات عقود تغطي صفقات 

بنسبة  تطبيق وزن خماطرجيب على مؤسسة السوق املالية  -املشتقاتعقود وصفقات 

تعترب اليت املدفوعة وواملساهمات غري  مسبقًااملدفوعة ( على كل من املساهمات 1250%)

 .املؤهلغري الطرف املقابل املركزي التزامًا واجب الدفع عند طلب 
 

 

 االئتمان خماطراحلد من : السابع القسم

 خماطر االئتمانأدوات احلد من ر ثاالعرتاف بأاملادة السادسة واألربعون: 

خماطر االئتمان عند احتساب  أدوات احلد منتأثري  تطبق أالمؤسسة السوق املالية  علىجيب  (أ

 معرتفًا بها. األدواتالتعرض املرجح باملخاطر إال إذا كانت تلك 
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خماطر االئتمان إذا كان نوع احلماية االئتمانية مؤهاًل واستوفت بأدوات احلد من ُيعرتف  (ب

احلماية مؤسسة السوق املالية املتطلبات احملددة ذات العالقة بإدارة كل نوع من أنواع 

 .االئتمانية

املعرتف بها، فإنه  احلماية االئتمانية أنواعمن  واحد كان للتعرض املنفرد أكثر من نوعإذا  (ج

 ،وزع التعرض على خمتلف أنواع احلماية االئتمانيةتسوق املالية أن جيب على مؤسسة ال

 تلك التعرض املرجح باملخاطر بشكل منفصل لكل مكون من قيمة جيب احتسابو

 املكونات. 

احملمي مماثل لوزن خماطر مقدم احلماية،  التعرض جزءعلى جيب تطبيق وزن خماطر  (د

مماثل لوزن خماطر الطرف  املغطىغري  التعرض جزءعلى كما جيب تطبيق وزن خماطر 

 النظري األساسي.

 التاسعة واألربعني املادةاحملددة يف للتعديالت  جيب ختفيض قيمة احلماية االئتمانية وفقًا (ه

 .القواعد هذه من

 القانونيالتأكيد : السابعة واألربعون املادة

الوفاء جبميع املتطلبات النظامية والتعاقدية واختاذ كافة  مؤسسة السوق املالية جيب على (أ

مبوجب األنظمة ذات العالقة  يةماية االئتماناحلاخلطوات الالزمة لضمـان نفاذ ترتيبات 

 .احلماية االئتمانيةب

االئتمانية  تهاؤكد نفاذ محايت يةكاف ةقانونيمراجعة جيب على مؤسسة السوق املالية إجراء  (ب

 .نفاذالذلك لضمان استمرارية احلاجة ذات العالقة، وتكرار ذلك حسب يف كافة الدول 

 اتتباين االستحقاق: الثامنة واألربعون املادة

 الجيوز أن تكون املدة املتبقية للحماية االئتمانية أقل من االستحقاق املتبقي للتعرض احملمي. (أ

 :كما يلي االئتمانية لكل من التعرضات احملمية واحلمايةاملتبقي الستحقاق ايتم حتديد  (ب

 .اجلهة امللتزمة بالتزاماتها وفاء موعد على ةاملتبقي املدة هو ،احملمي لتعرضل (1

بناء على حقوق اإللغاء  إلغائها احلماية أوتلك  النتهاء ةاملتبقي املدة هو ،االئتمانيةلحماية ل (2

 . ، أيهما أسبقعليها يف االتفاقية املنصوص
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 تباين العمالت: التاسعة واألربعون املادة

 على فيجب ،التعرض عملة احلماية االئتمانية بعملة غري تقييم عند تباين العمالت حال يف (أ

 : أدناه ملعادلةا باستخدامقيمة احلماية االئتمانية  ختفيضمؤسسة السوق املالية 

𝐺𝑎 = 𝐺 ×  (𝟏 − 𝐻𝑓𝑥) 

 حيث تكون:

1) (𝐺𝑎:)  سعر الصرف. معامل تقلب تطبيقبعد  احلماية االئتمانيةقيمة 

2) (𝐺:)  تقلب سعر الصرف معامل تطبيق قبل احلماية االئتمانيةقيمة. 

3) (𝐻𝑓𝑥:) املادة هذه ( منبتقلب سعر الصرف كما هو مشار إليه يف الفقرة ) معامل. 

 اخلاضع الضمان على تنطبق اليت الصرف سعر تقلب معامالت( أدناه 8) اجلدول يوضح (ب

  اليومي وفقًا ألسعار السوق. للتقييم

 (8) رقم اجلدول

لضمان بشكل يومي، فيجب لمل جتر مؤسسة السوق املالية تقييمًا وفقًا ألسعار السوق  إذا (ج

 نيوالست الثانية لمادةلتقييم السوق وفقًا  وترية حسب معامالت تقلب سعر الصرفتعديل قيم 

 من هذه القواعد.

 يةشتقات االئتماناملعقود الضمانات و: اخلمسـون املادة

 إذا كانت ُمصدرة من قبل مقدم محاية مؤهل يةشتقات االئتماناملعقود ُيعرتف بالضمانات و (أ

من هذه القواعد، وإذا استوفت مؤسسة السوق املالية  احلادية واخلمسونوفقًا للمادة 

الثانية واخلمسون والثالثة واخلمسون والرابعة احملددة يف املادة ذات العالقة تطلبات امل

 من هذه القواعد.  واخلمسون

فيمكن استبدال وزن خماطر معرتف به،  يةمشتقات ائتمانعقد ضمان أو  كان للتعرض إذا (ب

 لتعّرض احملمي. ل بوزن خماطر مقدم احلماية امللتزمالطرف 

 )%( الصرف سعر تقلبات معامل نوع الصفقة

 5.7 األوراق املاليةبتمويل ال ةصفق

 8.0 وعقود املشتقات التمويل باهلامش

 11.3 اإلقراض املضمون
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مشتقات ائتمانية لاللتزامات خارج عقود إذا كان لدى مؤسسة السوق املالية ضمانات و (ج

االئتمانية املعرتف بها  احلمايةاملركز املالي، فيجب استخدام تأثري هذه الضمانات وقائمة 

 الصلة. وعامل التحويل ذملقبل تطبيق مؤسسة السوق املالية 

 املشتقات االئتمانيةعقود ضمانات وصدار إل ةاملؤهلاجلهات : احلادية واخلمسـون املادة

 أقل خماطر وزن هلا كان ما متى- ائتمانية مشتقاتعقود و ضماناتإلصدار  ةاملؤهلاجلهات 

 :اآلتية اجلهات يه -امللتزم الطرفوزن خماطر  من

 .املركزية والبنوك احلكومات (1

 .العام القطاع كيانات (2

  .ومؤسسات السوق املالية لبنوكا (3

 . املؤهل املركزي املقابل الطرف (4

  الشركات ذات جودة االئتمان من الدرجة الثانية أو أعلى. (5

 املشتقات االئتمانيةعقود املتطلبات املشرتكة بني الضمانات و: الثانية واخلمسـون املادة

 مؤهلة، محاية االئتمانية املشتقاتعقد  أو الضمان وفرهاي اليت االئتمانية احلماية ُتعّد لكي (أ

 :اآلتية املتطلبات استيفاء جيب

 .مباشرةاالئتمانية  احلماية تكون أن (1

 .وقاطعاالئتمانية بشكل واضح  احلمايةحتديد نطاق  (2

ذات  الدول كافةيف  نافذة قانونيًا وقابلة للتنفيذ االئتمانية تكون اتفاقية احلماية أن (3

 الصلة. 

السيطرة  عن ًاخارج يكون أداؤها شروطأية  على االئتمانية احلماية اتفاقية تشتمل أال (4

 :يلي امم أي تقتضيو املالية السوق مؤسسة املباشرة من

حق إلغاء احلماية من  ةاالئتماني اتاملشتقعقد يكون للجهة امُلصدِّرة للضمان أو  أن .أ

 .واحد جانب

 .احملمية التعرضات ائتمان جودة تردي نتيجة احلماية تكلفة زيادة .ب

 وقت يف بالسداد ةاالئتماني اتاملشتقعقد  أو للضمان امُلصدِّرة اجلهة زمتتل ال أن .ج

 .املستحقة الدفعات امللتزميسدد الطرف  مليف حال  حمدد
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مدة استحقاق  تقصري ةاالئتماني اتاملشتقعقد لجهة امُلصدِّرة للضمان أو ل ميكن أن .د

 . ةاالئتماني اتاملشتقعقد الضمان أو 

ذات صلة باسرتاتيجيتها العامة يف إدارة  إرشادات املالية السوق مؤسسة لدى يكون أن جيب (ب

  .املشتقات االئتمانيةعقود باستخدام الضمانات و يتعلق فيما املخاطر

دارة الرتكُّزات احملتملة ملخاطر إل ُنظمإجراءات و املالية السوق مؤسسةأن يكون لدى  جيب (ج

 املشتقات االئتمانية. عقود عن استخدام الضمانات و الناشئةاالئتمان 

 املتطلبات التشغيلية اخلاصة بالضمانات : الثالثة واخلمسـون املادة

يشرتط من هذه القواعد،  الثانية واخلمسونإضافة إىل املتطلبات املنصوص عليها يف املادة 

 لالعرتاف بالضمان استيفاء الشروط اآلتية:

السداد من قبل الطرف  عدم حال التعثر املؤهل أو ؤسسة السوق املالية يفأن يكون مل (1

بأي أموال مستحقة مبوجب  -ُمربر غري تأخري أي دون-الضامن  مطالبةيف احلق امللتزم 

مع ذلك الضامن، ودون أن يتطلب ذلك اختاذ إجراءات  املعاملةتنظم اليت املستندات 

 .امللتزم قانونية أو إقامة دعوى على الطرف

 واضح ما يتحمله الضامن من التزامات. أن يوثق الضمان بشكل (2

 املشتقات االئتمانية عقود املتطلبات التشغيلية اخلاصة ب: الرابعة واخلمسـون املادة

يشرتط من هذه القواعد،  الثانية واخلمسونإىل املتطلبات املنصوص عليها يف املادة  إضافة

 :اآلتية األنواع أحداملشتقات االئتمانية  ميّثل عقد أناملشتقات االئتمانية ود قعبلالعرتاف 

 .االئتماني التعثر مبادلةعقد  (1

 .العائد إمجالي ةمبادلعقد  (2

 . نقدًا ممولمرتبط باالئتمان  إذن (3

 الضمان املالي : اخلامسة واخلمسـون املادة

من هذه القواعد،  السادسة واخلمسونوفقًا للمادة  إذا كان مؤهاًل املالي الضمانب عرتفٌي (أ

 السابعة واخلمسونملادة يف ااحملددة ة يتطلبات اإلداراملمؤسسة السوق املالية  استوفتإذا و

 . من هذه القواعد

التعرض املرجح باملخاطر استخدام ضمان مالي  قيمحتديد  عندملؤسسة السوق املالية جيوز  (ب

التاسعة واملادة  الثامنة واخلمسونللمادة  معرتف به من خالل استخدام الطريقة البسيطة وفقًا
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 نياحلادية والست واملادة الستونللمادة  وفقًا ، أو الطريقة الشاملةمن هذه القواعد واخلمسون

 . من هذه القواعد نيالثانية والست واملادة

 الضمان املالي املؤهل: السادسة واخلمسـون املادة

  :مؤهلة التالية املالية الضمانات ُتعّد

 . احمللية املودع لدى البنوك نقدال (1

األخرى  النقدو أدوات سوق أالودائع شهادات وهي  ،للنقد املكافئةاملصدرة  األدوات (2

 .املاليةأو مؤسسات السوق  من قبل البنوكاملصدرة 

 :اآلتية دينال أدوات (3

 التصنيف االئتماني يكون اليتو ،مركزية بنوكالو كوماتاحلصدرة من قبل امل .أ

 أعلى.أو  االئتمان جلودة الرابعة الدرجة يقابل ألوراقها املالية

 صدرة من قبل كيانات القطاع العام. امل .ب

ألوراقها ئتماني االتصنيف اليكون  صدرة من قبل منشآت قانونية أخرى، واليتامل .ج

 أعلى. أو االئتمان  جلودة الثالثة الدرجة يقابل املالية

 .يف السوقاملدرجة  للتحويل القابلة السنداتو االستثمار وصناديق األسهم (4

 :اآلتية الشروط تستويفاليت و ،درجةامل غري فتوحةامل ستثماراال صناديق (5

 .بشكل يوميصندوق االستثمار معلنة أن تكون أسعار الوحدات يف  .أ

 يفعلى االستثمار  -أحكامهاو اشروطهمبوجب - االستثمار يقداصن أن تقتصر .ب

 . املادة هذه من (4( و)3( و)2( و)1الفقرات الفرعية )يف  احملددة األدوات

 لضمان املالي ل اإلدارية تطلباتامل: السابعة واخلمسـون املادة

 :ةاآلتي املتطلبات استيفاء عند مؤهلة ائتمانية محاية املالي الضمان ميكن اعتبار

اجلدارة االئتمانية للطرف النظري بني  جوهري معامل ارتباط موجب أن ال يكون هناك  (1

األوراق املالية املصدرة من قبل الطرف النظري أو من قبل  تربتع ال، ووقيمة الضمان

  .ضمان مالي مؤهلة الشركات األخرى ضمن جمموعة ذلك الطرف النظري

بني  مبنح الضمان يكون هناك اتفاق تعاقدي رمسي مكتوب فيما يتعلقجيب أن  (2

حق مؤسسة السوق حيدد مؤسسة السوق املالية والطرف النظري مقدم الضمان، والذي 

قابل لإللغاء وغري املشروط يف اللجوء إىل الضمان، وأن الالصريح وغري املباشر واملالية 
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 ثالثطرف  احتفظ. وإذا العالقةذات  الدوليع قانونًا يف مج ًاُملِزَمهذا االتفاق  يكون

اخلطوات الضرورية لضمان  كافة اختاذمؤسسة السوق املالية  فيجب علىبالضمان، 

قيام الطرف الثالث و، ملؤسسة السوق املالية الضمان نحمب الثالثالطرف  شعارإنه مت أ

 بفصل الضمان عن األصول اخلاصة به. 

 قيمة الضمان وأوزان املخاطر –الطريقة البسيطة : الثامنة واخلمسـون املادة

جيب أن تكون قيمة الضمان املالي يف الطريقة البسيطة هي القيمة السوقية. ويف حال مل  (أ

يكن سعر السوق املنشور متاحًا، جيب إعادة تقييم الضمان كل ستة أشهر كحد أدنى، 

لالعتقاد حبدوث اخنفاض أو يف أي وقت يكون لدى مؤسسة السوق املالية أو اهليئة سبب 

 جوهري يف القيمة السوقية للضمان.

وزن ب وزن خماطر الطرف النظري استبداليجوز كان للتعرض ضمان مالي معرتف به، ف إذا  (ب

 زءجل وزن املخاطر اجلديديغطيه الضمان، على أن يكون  للجزء الذيخماطر أداة الضمان 

من هذه  التاسعة واخلمسوناملادة تطبيق  إال عند، أو أعلى (%20التعرض املغطى بالضمان )

 . القواعد

مؤسسة السوق املالية ضمانات مالية لاللتزامات خارج قائمة املركز املالي، دى كان ل إذا (ج

عامل ملمؤسسة السوق املالية  تطبيققبل  الضمان املالي املعرتف بهتأثري  مافيجب استخد

 الصلة.  االتحويل ذ

لطرف اخماطر  وزن غري املغطى بقيمة الضمان من التعرض لجزء املتبقيأن ُيحدد ل جيب (د

 . النظري

 وزن املخاطراحلد األدنى لاستثناءات  –الطريقة البسيطة : التاسعة واخلمسـون املادة

 وزن حتديد فيجوز ،ذاتها عملة التعرضبمت تقييمه املضمونة بضمان  بالتعرضاتيتعلق  فيما

 :ما يليأحد  عن عبارة الضمان كان إذا اجلزء املضمون من التعرض لذلك( %0) نسبته خماطر

( من املادة السادسة 1احمللية كما هو موضح يف الفقرة ) مودع لدى البنوك نقد (1

 من هذه القواعد. واخلمسون

أدوات مكافئة للنقد حمتفظ بها من قبل مؤسسة السوق املالية كما هو موضح يف  (2

 .من هذه القواعد السادسة واخلمسون( من املادة 2الفقرة )
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( %0) نسبته خماطر وزنل مؤهلة مركزية بنوك أو حكومات عن صادرة دين أدوات (3

 (.%20) بنسبة خمفضة السوقيةتها قيم وكانت

  التعرض صايفاملعدلة ل قيمةالاحتساب  –الطريقة الشاملة : الستون املادة

صايف التعرض املعدلة لقيمة العلى مؤسسة السوق املالية احتساب جيب يف الطريقة الشاملة،  (أ

𝐸𝑢𝑛𝑠𝑒𝑐)( التقلب  تمعامالحممية بالضمان بعد تطبيق  تربلتحديد قيمة التعرض اليت ال تع

  على التعرض والضمان باستخدام املعادلة اآلتية:

 

𝐸𝑢𝑛𝑠𝑒𝑐  =  max {𝟎. (𝐸𝑉𝐴 – 𝐶𝑉𝐴)} 
 حيث يكون:

1) (Eunsec :)على التعرضات  التقلب تمعامالبعد تطبيق  التعرض صايفل املعدلة قيمةال

 .والضمان

2)  (EVA) =  E × (𝟏 + 𝐻𝐸)ناًء على التقلب. : قيمة التعرض املعدلة ب 

3)  (CVA) = C × (𝟏 −  HC−Hfx) ناًء على التقلب: قيمة الضمان املعدلة ب.  

4) (𝐸) للتعرض.األصلية : القيمة 

5) (HE) : التقلب للتعرض فيما يتعلق بالتغريات يف أسعار السوق كما هو منصوص معامل

 من هذه القواعد. نياحلادية والستاملادة عليه يف 

6) (C).القيمة السوقية للضمان : 

7) (HC) : التقلب للضمان فيما يتعلق بالتغريات يف أسعار السوق، كما هو معامل

 من هذه القواعد. نياحلادية والستمنصوص عليه يف املادة 

8) (Hfx) : أسعار الصرف )تباين  يف بالتغرياتالتقلب للضمان فيما يتعلق معامل

 من هذه القواعد. التاسعة واألربعون، كما هو منصوص عليه يف املادة العمالت(

وفقًا لوزن خماطر  (Eunsec) التعرضصايف ل املعدلة قيمةلخاطر لاملحتديد وزن  جيب (ب

 .املضمونة ةللصفق باملخاطر املرجحالتعرض  قيمة على لحصوللاألصلي الطرف النظري 

 التقلبمعامالت  -الطريقة الشاملة : احلادية والستون املادة

على  -( من هذه املادةداملنصوص عليها يف الفقرات من )ب( إىل )- التقلبمعامالت طبق ت (أ

 . وفقًا ألسعار السوق بشكل يومياهلامش  أو لتغطية للتقييم اخلاضعالضمان والتعرضات 
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شار امل- ابه املعرتفأدوات الدين الذي يتخذ شكل  التعرضات والضمان قيم ليتعدجيب  (ب

من هذه  واخلمسني السادسة املادة من( 3تني الفرعيتني )أ( و)ب( من الفقرة )الفقرإليها يف 

عليها يف ، ويكون ذلك بتطبيق معامالت التقلب املنصوص السوق أسعار بلتقل -القواعد

 .أدناه( 9) دولاجل

 (9) رقم اجلدول

 

شار امل- ابه املعرتف أدوات الدينالذي يتخذ شكل تعرضات والضمان ال ل قيميتعدجيب  (ج

 -من املادة السادسة واخلمسني من هذه القواعد (3)ج( من الفقرة ) الفقرة الفرعية إليها يف

جلدول ا معامالت التقلب املنصوص عليها يف، ويكون ذلك بتطبيق لتقلب أسعار السوق

 ( أدناه.10)

 (10) رقم اجلدول

 االئتمان جودة درجة

 لدينألداة ا

 )%( نوع الصفقةحسب  التقلبمعامل 

  اإلقراض املضمون
 التمويل باهلامش

 وعقود املشتقات

 تمويلال ةصفق

  اليةامل وراقاألب

1 2.8 2.0 1.4 

2 4.2  3.0 2.1 

 أدوات مجيع أو ،  3

  قبل املصدرة من الدين

 كيانات القطاع العام

8.5 6.0 4.2 

4 21.2 15.0 10.6 

 االئتمان جودة درجة

 ألداة الدين

 )%(نوع الصفقة حسب  التقلبمعامل 

  اإلقراض املضمون
 التمويل باهلامش 

  وعقود املشتقات

 تمويلال ةصفق

  اليةامل وراقاألب

1 5.7  4.0 2.8 

2 8.5 6.0 4.2 

3 17.0 12.0 8.5 
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من هذه السادسة واخلمسني وفقًا للمادة  املعرتف به األخرىالضمان  ةل قيميتعدجيب  (د

، ويكون ذلك بتطبيق معامالت التقلب لتقلب أسعار السوقالقواعد والتعرضات األخرى 

 ( أدناه.11جلدول )املنصوص عليها يف ا

 (11) رقم اجلدول

 

استخدام  فإنه جيببنود ألنواع خمتلفة من الصفقات، إذا تضمنت جمموعة التقاص  (ه

 .التقلب األعلى لكل نوع من أنواع التعرضات أو الضمان تمعامال

التقلب  معاملخارج املنصة، فيجب تطبيق اليت يتم تداوهلا املشتقات  فيما يتعلق بصفقات (و

عملة التسوية.  خمتلفة عنمتى ما كانت عملة الضمان  (Hfx)للتغريات يف أسعار الصرف 

وإذا كان لدى مؤسسة السوق املالية اتفاقية تقاص معرتف بها، فيجب تطبيق تعديل تقلب 

 وإن تضمنت اتفاقية التقاص صفقات بعمالت متعددة. حتى واحد فقط 

 نوع التعّرض أو الضمان

 )%( الصفقة نوعحسب  التقلب معامالت

اإلقراض 

  املضمون

التمويل 

باهلامش 

وعقود 

 املشتقات

 ةصفق

 تمويلال

 وراقاألب

  اليةامل

واألدوات  احمللية كوبنالودع لدى املنقد ال

احملتفظ بها من قبل املكافئة للنقد 

 مؤسسة السوق املالية

0 0 0 

 السندات، ووصناديق االستثمار ،األسهم

 السوقيف  القابلة للتحويل املدرجة
21.2 15.0 10.6 

صناديق االستثمار غري املدرجة 

 األخرى والتعرضات
35.4 25.0 17.7 
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 تعديل معامالت التقلب –الشاملة  الطريقةاملادة الثانية والستون: 

 رفع فيجببشكل يومي،  وفقًا ألسعار السوقإذا مل جيرى تقييم للتعرضات والضمان  (أ

والستني من هذه  من املادة احلادية( د)و )ج( و)ب(  اتالفقر يف إليها املشار-تقلب المعامالت 

 تصاعديًا حسب وترية تقييم السوق أو تغطية اهلامش وفقًا للمعادلة أدناه: -القواعد

𝐻𝑎 = 𝐻𝑀 √
𝑁𝑅 + (𝑇𝑚 − 𝟏)

𝑇𝑚
 

 حيث يكون:

1) (𝐻𝑎 هو معامل التقلب املعّدل  ويكون بعد التعديل حسب وترية تقييم السوق أو تغطية :)

 اهلامش.

2) (𝐻𝑀هو معامل التقلب بافرتاض :) بشكل يومي  اهلامش تغطية وأ لسوقل إجراء تقييم

 هذه من والستون احلادية من املادة )ب( و)ج( و)د(كما هو مشار إليه يف الفقرات 

 .القواعد

3) (𝑁𝑅هو عدد األيام  منذ آخر تقييم :) اهلامش تغطية وللسوق أ. 

4) (𝑇𝑚( هو مدة االحتفاظ باأليام للصفقات ذات العالقة وفقًا للفقرة :)من هذه املادة. ب ) 

)مدة ( أدناه 12اجلدول ) يوضح( من هذه املادة، أألغراض املعادلة املشار هلا يف الفقرة ) (ب

 ( ملختلف أنواع الصفقات:𝑇𝑚االحتفاظ باأليام( )

 (12) رقم اجلدول

 اتفاقيات التقاص الثنائية: الثالثة والستون املادة

 هذه من نيالسادسة والست للمادة وفقًااتفاقيات التقاص الثنائية إذا كانت مؤهلة ب ُيعرتف (أ

االتفاقيات كما هو وارد يف  تلكمؤسسة السوق املالية متطلبات إدارة  واستوفت، القواعد

 . القواعد هذه من نياخلامسة والست املادة

 مدة االحتفاظ )عدد األيام( نوع الصفقة

 5 صفقات متويل األوراق املالية

 10 املشتقاتالتمويل باهلامش وعقود 

 20 اإلقراض املضمون
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 املادةيف  منصوص عليههو وفقًا ملا متويل األوراق املالية  صفقاتل تقاصاتفاقيات ال تستخدم (ب

وفقًا ملا لعقود املشتقات  تقاصاتفاقيات ال فيما تستخدم، من هذه القواعد والستون السابعة

 .من هذا الفصل اخلامسمنصوص عليه يف القسم هو 

 اآلراء القانونية التفاقيات التقاص الثنائية: الرابعة والستون املادة

تربهن أن ومسببة مكتوبة و مستقلة جيب أن يكون لدى مؤسسة السوق املالية آراء قانونية (أ

 الدوليف  ذات العالقة احملاكم والسلطات اإلدارية قبل من التقاص املتفق عليه معرتف به

 .الصلةذات 

-لتعثر الطرف النظري اتفاقية التقاص نتيجة  أنهيت وإنجيب أن تبيِّن اآلراء القانونية أنه   (ب

فإن املراجعة القانونية اليت جتريها احملاكم والسلطات  -مبا يف ذلك إفالسه أو إعساره

اتفاقية التقاص الثنائية أن  -املعقولة يف كافة االحتماالت -سُتظِهر  ذات العالقةاإلدارية 

اليت  واخلصومواحدًا يغطي كافة العقود والصفقات واألصول قانونيًا ترتب التزامًا 

 صايف دفعبفقط تكون ملزمة  أن أو عليها احلصول حقسيكون ملؤسسة السوق املالية 

وفقًا ألسعار السوق، وذلك لكافة العقود والصفقات  -املوجب أو السالب-جمموع القيم 

 املضمنة يف االتفاقية واملغطاة بالتقاص. واخلصوم صول واأل

 املراجعة القانونية إىل ما يلي:  خمرجاتتستند جيب أن   (ج

 التزامات ُعقدت وإذا األطراف، يف الدول املسجل بها مكاتب احلاكمةالقوانني  (1

 القانون فإن أجنيب، فرع مكتب خالل من مؤسسة السوق املالية أو النظري الطرف

 املكتب.  ذلك فيها قانون الدولة الواقع هو احلاكم

املغطاة  واخلصومالصفقات واألصول احلاكم الذي ينظم العقود املنفردة و القانون (2

 .مبوجب االتفاقية

اتفاقية ضرورية إلبرام اتفاقية  صفقة أو احلاكم الذي ينظم كل عقد أو القانون (3

 .التقاص

 :اآلتيالرأي القانوني على  يشتملأن  جيب (د

 املغطاة واخلصوموالصفقات واألصول  والعقود التقاص اتفاقية أن ينص على قرار (1

 الصلة. يف الدول ذات احملاكم قرارات أو القوانني ختالف ال باالتفاقية

أحكام التقاص املشمولة يف كل اتفاقية على إىل إىل اتفاقيات التقاص احلالية و إشارة (2

 حدة.
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مبا يف ذلك اإلفالس -حالة التعثر يف  ملزمة قانونًا ُتعّدأن اتفاقية التقاص  ينص على قرار (3

جهة إدارية أو ُمصفية أو من قبل إجراء  اختذإذا  صلةذات الالدول يف  -أو اإلعسار

 األخرى.  الدولأو جهة مكافئة هلا يف  متسلمة

 خربةله ومستقل ومرخص  -أو شركة حماماة- الرأي القانوني من قبل حماٍم يصدر أن جيب (ه

 املالية السوق مؤسسة إىلمباشر بشكل اجملال. وجيوز تقديم الرأي القانوني  هذا يف ولةمعق

مؤسسة  قبل من املستخدمةاتفاقية التقاص  ميثل الطرف اآلخر يفالكيان الذي  إىلأو 

بني التفاقية تقاص حمددة  ًامشرتك القانونيجيوز أن يكون الرأي  كما ،السوق املالية

الرأي  إعدادجيوز  كما ،مثِّل مؤسسة السوق املاليةُي لكيانأو  مالية سوق مؤسساتعدة 

 القانوني ألنواع خمتلفة من اتفاقيات التقاص. 

 ة التفاقيات التقاص الثنائيةيتطلبات اإلدارامل: اخلامسة والستون املادة

قبل أن تؤثر  ملزمة قانونًا اتفاقية تقاص بتوافراهليئة  إشعارعلى مؤسسة السوق املالية  جيب (أ

 احتساب القيمة املرجحة باملخاطر ألول مرة.  على التقاص الثنائية اتفاقية

 :إىل اهليئة كتابة باآلتي تقر أن مؤسسة السوق املالية على جيب (ب

  من هذه القواعد. نيالسادسة والستشروط األهلية وفقًا للمادة  استيفاء كافة (1

  من هذه القواعد. نيالرابعة والستوفقًا للمادة  قانونية آراء أن لديها (2

 .أن لديها سياسة تقاص موافق عليها من اجلهاز اإلداري (3

 على األساسالالزمة للمراقبة واإلبالغ عن صفقات التقاص  النظم والضوابط لديهاأن  (4

والحتساب املخاطر الناشئة يف حال إيقاف عقود الطرف النظري أو  واإلمجالي الصايف

 .التزاماته

 :اآلتي من مستمر بشكل تتحقق أن املالية السوق مؤسسة على جيب (ج

 .قانوني اعتبار هلا التقاص اخلاصة بها اتفاقياتأن  (1

 سنة. من ومل ميِض عليها أكثر  صاحلة قانونيًااآلراء القانونية  خمرجاتأن  (2

 تفاقيات التقاص الثنائيةالهلية األمتطلبات : السادسة والستون املادة

 :الثنائية التقاص اتفاقيات بآثار لالعرتاف اآلتية الشروط استيفاء جيب

 . العالقة ذات الدول مجيع يفوفعالة  قانونًا ُملزمة التقاص اتفاقيةأن تكون  (1
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باتفاقية  املغطاة كافة الصفقات إنهاءحق  املتعثر غري لطرفل اتفاقية التقاص توفر أن (2

إعسار الطرف النظري  ذلك التعثر مبا يف حدوث عند وإلغائها يف الوقت املناسب التقاص

 . هأو إفالس

مبا يف ذلك قيمة -أن توفر اتفاقية التقاص مقاصة مكاسب وخسائر الصفقات  (3

صاٍف على  واحداملنهاة وامللغاة مبوجبها، حبيث يرتتب ألحد الطرفني مبلغ  -الضمانات

 الطرف اآلخر.

التعثر مبا  حدوث أن تسمح اتفاقية التقاص بالتسييل أو املقاصة الفورية للضمان عند (4

 ه.إعسار الطرف النظري أو إفالس يف ذلك

 تقاص ثنائية رئيسة ةاملغطاة باتفاقي األوراق املاليةصفقات متويل : والستون السابعة املادة

قيمة الملؤسسة السوق املالية اليت تعامل الضمان املالي وفقًا للطريقة الشاملة احتساب جيوز  (أ

وفقاً للفقرة )ب( من هذه املادة، شريطة األوراق املالية التعرض لصفقات متويل صايف املعدلة ل

من  نياخلامسة والستة املنصوص عليها يف املادة يمتطلبات اإلدارلاستيفاء اتفاقية التقاص ل

  .من هذه القواعد نيالسادسة والستاألهلية املنصوص عليها يف املادة ومعايري هذه القواعد 

( جملموعة ∗𝐸)األوراق املالية التعرض لصفقات متويل صايف ل املعدلة قيمةالجيب احتساب  (ب

 التقاص وفقًا للمعادلة اآلتية:

𝐸∗ = max {𝟎. ΣE −  ΣC +   Σ(𝐸𝑆 x 𝐻𝑆) +  Σ(𝐸𝑓𝑥 x 𝐻𝑓𝑥)} 

 حيث يكون:

1) (𝐸∗ هو :)التقلب تومعامالالتعرض بعد التقاص صايف املعدلة لقيمة ال. 

2) (𝐸هو قيمة التعرض :) لنقد للذهب ولو داةألكل نوع  احلالية . أي القيم العادلةاحلالية

، أو باعته إلعادة الشراء، أو قدمته كضمان إىل أقرضته مؤسسة السوق املاليةالذي 

 تقاص.الصفقة أو جمموعة الطرف نظري مبوجب 

3) (Cهو قيمة الضمان :) نقد للذهب وللو داةأ. أي القيم العادلة احلالية لكل نوع احلالية

اقرتضته مؤسسة السوق املالية، أو اشرتته إلعادة البيع، أو ُأخذ كضمان من الذي 

 تقاص.الصفقة أو جمموعة الالطرف النظري مبوجب 

4) (𝐸𝑆 هو القيمة املطلقة لصايف املراكز يف كل نوع :)أي القيمة احلالية  أو الذهب داةأ(

 للتعرض خمصومًا منها القيمة احلالية للضمان(.
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5) (𝐻𝑆) نياحلادية والستأو الذهب وفقًا للمادة  داةألكل نوع  املناسب معامل التقلب: هو 

 من هذه القواعد.

6)  (𝐸𝑓𝑥هو القيمة املطلقة لصايف املراكز يف كل عملة عدا عملة التسوية :)  أي القيمة(

 احلالية للتعرض خمصومًا منها القيمة احلالية للضمان(.

7) (𝐻𝑓𝑥 هو :) من هذه  التاسعة واألربعونتباين العمالت وفقًا للمادة لتقلب المعامل

 القواعد.

دوات األ( من الفقرة )ب( من هذه املادة، يقصد بنوع األداة هي 4ألغراض الفقرة الفرعية ) (ج

صدرة من قبل ذات املنشأة، وبذات وقت اإلصدار واالستحقاق، وختضع لذات الشروط امل

 واألحكام ومدة التسييل.

 خماطر التسوية: القسم الثامن

 النطاق: والستون الثامنة املادة

ما تتعرض له مؤسسة السوق املالية من حساب هي  تسويةالملخاطر  متطلبات رأس املال (أ

 أن تشملاحملدد، وجيب  تاريخ التسويةيف  تسويتها ال تكتمل اليتلصفقات لخماطر خسائر 

واألنشطة غري تداول السجل كل من يف  مراكز الصفقات النقديةعملية االحتساب على 

املنطبقة و املوجودة االئتمانأو خماطر السوق خماطر  إىل جانب متطلبات املتعلقة بالتداول،

 تلك املراكز.  على

 ملؤسسة السوق املالية يف قائمة املركز املالي النقدية الصفقاتمراكز حينما ال تظهر  (ب

 ائتمان نسبته حتديد معامل حتويل، فإنه جيب احملاسيب تاريخ التسويةالستخدام نتيجة 

 تهاوذلك لتحديد قيماحملدد يف تاريخ التسوية  امل يتم تسويتهعلى الصفقات اليت ( 100%)

 املكافئة.  يةاالئتمان

املشتقات  عقود صفقاتأي –اخلاضعة ملخاطر ائتمان الطرف النظري  الصفقاتتستثنى  (ج

  القسم.هذا  متطلبات من -وصفقات متويل األوراق املالية

 التعرض املرجح باملخاطر لصفقات التسليم مقابل الدفع: والستون التاسعة املادة

 مل يتم تسويتهاالتسليم مقابل الدفع، واليت  فيها اليت يكونفيما يتعلق بالصفقات النقدية  (أ

 يف تاريخ التسوية احملدد، جيب على مؤسسة السوق املالية احتساب التعرض املوجب احلالي
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بناء على الفرق بني  احملتسبة للخسارة مؤسسة السوق املاليةتعرض ، وهو خماطر للصفقة

 سعر التسوية املتفق عليه للصفقة والقيمة السوقية احلالية هلا.

 تفقالتسوية امل سعر تفوقكانت القيمة السوقية احلالية لألداة و ،املالية داةاأل اشرتيت إذا (ب

القيمة  تكانو املالية، داةاأل بيعتإذا و. ينشأ عن ذلك تعرض موجب حاليإنه ف عليه

ينشأ عن ذلك تعرض موجب إنه ف عليه تفقسعر التسوية امل تقل عنالسوقية احلالية لألداة 

 .حالي

وفقًا -حتتسب األصول املرجحة باملخاطر ملخاطر التسوية من خالل تطبيق وزن املخاطر  (ج

 املوجب احلالي.لتعرض اعلى قيمة  -أدناه ( 13للجدول )

 (13) رقم اجلدول

 )%( وزن املخاطر احملدد التسوية تاريخ بعد األيام عدد

 0 (4( إىل )0من )

 100 (15( إىل )5من )

 625 ( 30( إىل )16) من

 937.5 ( 45( إىل )31من )

 1250 ( فأكثر46من )

التسليم مقابل الدفع  اليت ال يكون فيهالصفقات لباملخاطر  ةاملرجح اتالتعرض: السبعـون املادة

 )التسليم اجملاني(

 مؤسسة على، جيب مقابل الدفعتسليم ال فيها كونيفيما يتعلق بالصفقات النقدية اليت ال  (أ

سلمت قبل تسلمها، أو إذا  الصفقةقيمة  تعرض كقرض إذا دفعتالمعاملة  املالية السوق

 األوراق املالية قبل استالم الدفعات. 

 الرابع اليوم نهاية حتىو دفعها أو تسليمهامن تاريخ  ابتداًءجيب على مؤسسة السوق املالية  (ب

املرجح التعرض حتتسب  أناحملدد لدفع الطرف النظري أو تسليمه  التسوية تاريخ بعد

خماطر  بتطبيق وزنوذلك  ،بتسليمها أو دفعها الطرف النظري يِف ملباملخاطر للصفقة اليت 

 قيمةعلى ال من هذا الفصل الثالثاملنصوص عليه يف القسم والعالقة  وذالطرف النظري 
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 يبدأ، عرب احلدود صفقات. وفيما يتعلق بالالنظري للطرف تسليمها مت اليت أو املدفوعة

 . الذي دفعت فيه مؤسسة السوق املالية أو سّلمت التاريخاليوم الذي يلي يف تعرض ال

لدفع  تاريخ التسوية احملدد بعدمن اليوم اخلامس  ابتداًء املالية السوق مؤسسة علىجيب  (ج

على  %1250الطرف النظري أو تسليمه وحتى انتهاء الصفقة أن تطبق وزن خماطر نسبته 

 لطرف النظري، إضافة إىل التعرض املوجباالدفعات املدفوعة أو القيمة املستلمة من قبل 

 )إن وجد(. احلالي
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 خماطر السوق: الفصل الثاني

 عام: القسم األول

 النطاق: والسبعـون احلادية املادة

 : جمموع متطلبات رأس املال اآلتيةجيب على مؤسسة السوق املالية احتساب  (أ

إىل األدوات املالية املرتبطة مبعدل  الفائدة للتعرضات معدلخاطر ملال املرأس  متطلبات (1

 .من هذا الفصل الثانييف القسم  االتداول املشار إليه سجليف  واملدرجة الفائدة

 إىل األدوات املالية املرتبطة باألسهم للتعرضات أسعار األسهمخاطر ملال املرأس متطلبات  (2

 .لفصلمن هذا ا الثالثيف القسم  االتداول املشار إليه سجليف  واملدرجة

من هذا  اخلامسيف القسم  ااملشار إليه التعهد بالتغطيةخاطر ملال املرأس متطلبات  (3

 .الفصل

من هذا السادس يف القسم  ااملشار إليهالصرف سعر خاطر ملال املرأس متطلبات  (4

 ، للمراكز يف سجل التداول واألنشطة غري املتعلقة بالتداول.الفصل

، من هذا الفصل السابعيف القسم  ااملشار إليه السلعخاطر ملال املرأس متطلبات  (5

 للمراكز يف سجل التداول واألنشطة غري املتعلقة بالتداول.

جيب على مؤسسة السوق املالية احتساب قيمة التعرض املرجح باملخاطر ملخاطر السوق  (ب

( يف جمموع متطلبات رأس املال املنصوص عليها يف الفقرة 12.5على أنه حاصل ضرب )

 .هذه املادة من)أ( 

أيضًا احتساب خماطر ائتمان الطرف النظري للتعرضات على مؤسسة السوق املالية  جيب (ج

من هذا األول من الفصل  اخلامسلتداول وفقًا للقسم ايف سجل لعقود املشتقات املدرجة 

خاطر السوق ذات العالقة املشار ملال امل، إضافة إىل متطلبات رأس من هذه القواعد الباب

 ها يف الفقرة )أ( من هذه املادة. يلإ

 معايري تصنيف األدوات ضمن سجل التداول: والسبعـون الثانية املادة

فيما عدا التعرضات املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة، جيب على مؤسسة  (أ

السوق املالية تصنيف أي تعرض حتتفظ به على أنه تابع لسجل التداول إذا كان ألي من 

 اآلتية: األغراض
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 .األجل قصري البيع إعادة (1

 .ذاته لتعرضلمن فروقات األسعار يف سوقني أو أكثر رباح األ تأمني (2

يف  إليها املشارألي من األغراض عن التعرضات  ةمن املخاطر الناشئ التحوط (3

 . هذه الفقرة ( من2و )( 1) الفرعية اتالفقر

الفقرة )أ( من وفقًا ملا ورد يف -سجل التداول ضمن  تصنف ملاليت  تعرضاتالجيب تصنيف  (ب

 للبنود إضافة إىل التعرضات، غري املتعلقة بالتداول لألنشطة اتتعرضا على أنه -هذه املادة

 :ةاآلتي

 األسهم غري املدرجة. (1

 لتوريق.اليت يتم جتميعها لغرض ادوات األ (2

  .امللكيات املباشرة للعقارات (3

 .الذمم املدينة للتجزئة (4

 املغلقة غري املدرجة.صناديق االستثمار  (5

غري مؤسسة السوق املالية تكون  عندماصناديق االستثمار املفتوحة غري املدرجة،  (6

من هذه  الثالثوناملنصوص عليها يف املادة  النظرة املفّصلة استخدام طريقة قادرة على

من  احلادية والثالثوناملنصوص عليها يف املادة  مستندات التأسيسأو طريقة  القواعد

 . هذه القواعد

يف املشار إليها  لتعرضاتاليت تكون أصوهلا األساسية أي من ااملشتقات عقود  (7

 . ه الفقرةمن هذ (6( و)5( و)4( و)3( و)2و)( 1الفرعية ) اتالفقر

يف املشار إليها تعرضات للأدوات حمتفظ بها لغرض التحوط من خماطر معينة  (8

 .الفقرةمن هذه ( 7) ( و6( و)5و)( 4( و)3( و)2و )( 1الفرعية ) اتالفقر

غري املتعلقة  األنشطةسجل التداول وضمن سلعة الأو فردة ناملالية املداة األ فيصنجيوز تال  (ج

أنواع األدوات املالية أو السلع يف النوع من  ذاتيظهر أن  ولكن جيوز ،بالتداول يف آن واحد

 .غري املتعلقة بالتداول نشطةسجل التداول واألكل من 

 تصنيف التعرضات يف سجل التداول أو األنشطة غري املتعلقة بالتداول: والسبعـون الثالثة املادة

موافق  وحمددة واضحةمكتوبة  وإجراءات سياسات املالية السوق مؤسسة لدى يكون أن جيب

 أم التداول سجل ضمن تصنف التعرضات كانت إذا ما لتحديدهاز اإلداري اجلعليها من 

 .بالتداول املتعلقة غري األنشطة



 

 51 

 سجل التداول سياسات: والسبعـون الرابعة املادة

جيب احلصول على موافقة اجلهاز اإلداري ملؤسسة السوق املالية على السياسات اخلاصة  (أ

 بعمليات سجل التداول املنصوص عليها يف هذه املادة.

التداول على أن جيب أن يكون لدى مؤسسة السوق املالية سياسة مكتوبة لعمليات سجل  (ب

 تتضمن اسرتاتيجية تداول وإجراءات تقييم ملراكز سجل التداول.

 خماطر معدل الفائدة: القسم الثاني

 ةعام أحكام: والسبعـون اخلامسة املادة

رتبطة مبعدل الفائدة املالية املدوات يف األخماطر معدل الفائدة للمراكز  جيب احتساب (أ

 يف سجل تداول مؤسسة السوق املالية. املشمولةو

 معدل الفائدة احملددةاحتساب متطلبات رأس املال ملخاطر  جيب على مؤسسة السوق املالية (ب

وفقًا هلذا  راكز يف األدوات املالية املرتبطة مبعدل الفائدةاملعلى أساس صايف  والعامة

 من هذا الفصل. الرابع تعامل معها وفقًا للقسمتم الالقسم، عدا عقود اخليار واليت ي

جيب على مؤسسة السوق املالية احتساب متطلبات رأس املال ملخاطر معدل الفائدة احملددة  (ج

أما بالنسبة  حيتفظ مبراكز فيها على حدة،منفردة والعامة بشكل منفصل لكل عملة 

قبل  الريال السعودي عملة إىل العمالت األجنبية فتحولللمراكز امُلقيمة بعملة أجنبية 

 رأس املال.  اتاحتساب متطلب

 صايف مراكز معدل الفائدة: والسبعـون السادسة املادة

 األجل ةكز طويلاراملبني ما هو الفرق الفائدة  لمرتبطة مبعدمالية ألداة صايف املركز  (أ

 مطابقة. ماليةاة يف أداألجل  ةكز قصرياراملو

، وفقًا ذاتها اجلهة املصدرةمن قبل  ومصدرةذاته من النوع  األدوات املالية املطابقة هي أدوات (ب

 لآلتي: 

 .ذاته أي الكيان القانونيذاتها اجلهة املصدرة بيقصد  (1

ذاتها  اتاالستحقاقوهلا ، ذاتها العملةبمقيمة أي أدوات مالية ذاته النوع بيقصد  (2

 .ذاتها ومعدالت الكوبون
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املركز املطابق يف عقود مستقبلية أو آجلة، واألوراق  استقطاعملؤسسة السوق املالية جيوز  (ج

 معدل الفائدة احملددةخماطر املالية األساسية املرتبطة بها، واستبعادها من احتساب 

وهلا ذات األداة األساسية  ذاتها العملةباملقيمة عقود هو ال، ويقصد باملركز املطابق والعامة

 .اتواالستحقاقالكوبون  تمعدالو

ملؤسسة السوق جيوز  ،أو اآلجلة على أساس تسليم األرخص ةعقود املستقبليبال يتعلقما في (د

 والناشئةاألرخص للتسليم، لورقة املالية ايف األجل قصري  االمسيركز امل استقطاع املالية

داة أاختيار  ملؤسسة السوق املالية البائعةحيق فيه األجل قصري عن عقد مستقبلي أو آجل 

 . بذات العملة ورقة مالية يفاألجل مقابل مركز طويل  ايف تسوية التزاماته املستخدمة الدين

 الديناحملددة ألدوات املخاطر : والسبعـون السابعة املادة

يف سجل التداول من  الدين داةألاحملددة خاطر معدل الفائدة ملال املحتتسب متطلبات رأس  (أ

 . راكزاملصايف ل املطلقةلقيمة ل املطبقةاملخاطر  حتديد نسبةخالل 

 املتبقي ستحقاقالاو ةاملصدر اجلهة فئة على حدد بناًءُت داة الدينأنسبة املخاطر املطبقة على   (ب

 ( أدناه.14كما هو موضح يف اجلدول ) )حيثما ينطبق( ودرجة جودة االئتمان

 (14) رقم اجلدول

 )%( املخاطر نسبة األجل املتبقي الستحقاق  درجة جودة االئتمان ةاملصدراجلهة فئة 

كومات احل

 بنوك مركزيةالو

(1)  0 

 (3( و)2)

 0.25 أقل من ستة أشهر

 ستة أشهر وأكثر من  

أربع أقل أو يساوي 

 وعشرين شهرًا

1.00 

أكثر من أربع وعشرين 

 شهرًا

1.60 

( وغري 5( و)4)

 املصنفة

 8.00 

(6)  12.00 
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 ؤهلامل املصدر 

الرجاء الرجوع إىل  

الفقرة )د( من هذه 

 املادة

 0.25 أقل من ستة أشهر

ستة أشهر أكثر من 

أربع أقل أو يساوي و

 وعشرين شهرًا

1.00 

أكثر من أربع وعشرين 

 شهرًا

1.60 

 أخرى
 8.00  غري املصنفة ( أو4)

 12.00  (6( و)5)
 

كافة أعاله ( 14ها يف اجلدول )يلإاملشار  "احلكومات والبنوك املركزية" فئة تشمل (ج

ضمونة املأشكال األوراق املالية املصدرة من قبل احلكومات أو البنوك املركزية، أو 

( ألي أوراق مالية مصدرة من %0) قدرهاخماطر  نسبةجيب حتديد و. كامل من قبلهابال

 .، أو مضمونة بالكامل من قبل أي منهماحكومة اململكة أو البنك املركزي السعودي

املؤهل" األوراق املصدرة من قبل كيانات القطاع العام واألوراق األخرى املصدر تشمل فئة " (د

من وكاالت التصنيف  على األقل وكالتني بناء على تصنيف( أو أقل 3ذات جودة ائتمان )

 املعرتف بها لدى اهليئة.االئتماني 

)ج( و)د( من  الفقرتنيالفئات املذكورة يف  ضمناليت ال تندرج األوراق  "أخرى" تشمل فئة (ه

 هذه املادة.

 التوريق وإعادة التوريقاحملددة ملراكز املخاطر : والسبعـون الثامنة املادة

 مراكز التوريق أو مراكز إعادة التوريقاملخاطر بناء على درجة جودة ائتمان  يتم حتديد نسبة

 أدناه.( 15كما هو موضح يف اجلدول )

 (15) اجلدول رقم

 (4) (3) (2) (1) درجة جودة االئتمان
 ( 6( و)5)

 وغري املصنفة

 %100 %28 %8 %4 %1.6 التوريق

 %100 %52 %18 %8 %3.2 إعادة التوريق



 

 54 

 الفائدة عدلاملخاطر العامة مل: والسبعون التاسعة املادة

املشار إليها يف -بنية على االستحقاق جيب على مؤسسة السوق املالية استخدام الطريقة امل (أ

ألدوات  الفائدةعدل ملالعامة مخاطر لل الاملالحتساب متطلب رأس  -الفقرة )ب( من هذه املادة

إعادة راكز التوريق وماألدوات املالية األخرى املرتبطة مبعدل الفائدة )باستثناء الدين و

  التوريق(.

أن مؤسسة السوق املالية  على جيبعند استخدام الطريقة املبنية على االستحقاق،  (ب

، واتباع الفائدة معدلم استحقاق ّلعلى ُس استنادًا الفائدةمعدل  مراكز صايفصص خت

 :اخلطوات اآلتية

 منفردة مالية أداة كل يف والقصرية الطويلة املراكز صايف ختصيص :األوىل اخلطوة (1

( 16) رقم اجلدول يف الواردة ستحقاقواحدة من جمموعات االل فائدةال مبعدل مرتبطة

  .الكوبون معدلو لألداةاملتبقي  االستحقاقبناء على  ،أدناه

 املتبقي الوقت إىلاملتبقي  الستحقاقا شريي املتغرية، الفائدة معدالت ذات املالية لألدواتو 

 .الفائدة معدل لتعديل القادم التاريخ حتى

 (16) دول رقماجل

 النطاق
جمموعة 

 االستحقاق

 الوزن املتبقي الستحقاقا 

 (%3قل من )أ كوبون ( أو أكثر%3) كوبون )%(

 األول

 0 أو أقل شهر أو أقل شهر 1

2 
 قل منأأكثر من شهر و

 أشهر 3 أو يساوي

 قل منأأكثر من شهر و

 أشهر 3 أو يساوي
0.20 

3 
قل أأشهر و 3أكثر من 

 أشهر 6 أو يساوي من

قل أأشهر و 3أكثر من 

 أشهر 6 أو يساوي من
0.40 

 

4 

قل أأشهر و 6أكثر من 

 شهر 12أو يساوي من 

قل أأشهر و 6أكثر من 

 شهر 12 أو يساوي من
0.70 

 الثاني

5 
 قل منأأكثر من سنة و

 سنتني أو يساوي

قل من أأكثر من سنة و

 سنة 1.9أو يساوي 
1.25 

6 
 قل منأأكثر من سنتني و

 سنوات 3 أو يساوي

قل أسنة و 1.9أكثر من 

 سنة 2.8 أو يساوي من
1.75 
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7 

 

قل أسنوات و 3أكثر من 

 سنوات 4 أو يساوي من

 

قل أسنة و 2.8أكثر من 

 سنة 3.6 أو يساوي من

2.25 

8 
قل أسنوات و 4أكثر من 

 سنوات 5 أو يساوي من

قل أسنة و 3.6أكثر من 

 سنة 4.3 أو يساوي من
2.75 

 الثالث

9 
قل أسنوات و 5أكثر من 

 سنوات 7 أو يساوي من

قل أسنة و 4.3 أكثر من

 سنة 5.7 أو يساوي من
3.25 

10 
قل أسنوات و 7أكثر من 

 سنوات 10 أو يساوي من

قل أسنة و 5.7أكثر من 

 سنة 7.3 أو يساوي من
3.75 

11 

سنوات  10أكثر من 

 15 أو يساوي قل منأو

 سنة

قل أسنة و 7.3أكثر من 

 سنة 9.3 أو يساوي من
4.50 

12 
قل أسنة و 15أكثر من 

 سنة 20 أو يساوي من

 قلأسنة و 9.3أكثر من 

 سنة 10.6من  أو يساوي
5.25 

 سنة 20من أكثر  13
سنة  10.6أكثر من 

 12 أو يساوي قل منأو
6.00 

14  
 قلأسنة و 12أكثر من 

 سنة 20من أو يساوي 
8.00 

 12.50 سنة 20أكثر من   15
 

 

يف كل أداة ترجيح صايف املراكز الطويلة وقصرية بشكل منفصل الثانية:  اخلطوة (2

لألدوات املالية دون إجراء تقاص بني صايف املراكز الطويلة والقصرية أي - مالية منفردة

 .أعاله( 16وفًقا للجدول رقم ) ستحقاقاالالوزن الذي ينطبق على جمموعة ب -املختلفة

 وفًقا أدناه،( 17) رقم للجدول وفًقاتحقاق كل جمموعة اس يف املطابقةالثالثة:  اخلطوة (3

 :لآلتي

يف كل جمموعة استحقاق األجل الطويلة والقصرية  املرجحةصايف املراكز  جيمَّع .أ

ألدوات لتقاص بني صايف املراكز الطويلة والقصرية  أي دون اجراء- حدةعلى 
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الشتقاق جمموع صايف املراكز الطويلة املرجحة وجمموع صايف  -املختلفة املالية

 املراكز القصرية املرجحة يف كل جمموعة استحقاق. 

 جزء ُيشكِّلاحتساب صايف املراكز املتطابقة يف كل جمموعة استحقاق، وهو  .ب

املرجحة  املراكز صايف جمموع يقابل الذي الطويلةاملرجحة  املراكز صايف جمموع

 .استحقاق جمموعة كل يف القصرية

 جمموعة ضمناملتطابقة الناجتة املرجحة احتساب متطلبات رأس املال للمراكز  .ج

( 17للجدول رقم ) ( وفقًا%10)قدرها نسبة خماطر  حتديد ، من خاللاالستحقاق

 أدناه. 

اجملموعني كال  بني الفرقهو  غري املتطابق يف جمموعة االستحقاقاملرجح املركز   .د

 .استحقاقجمموعة كل ضمن 

 (17) رقم اجلدول

 النطاق
 جمموعة

 اققاالستح

 املخاطر نسبة

 طابقةتامل املراكز صايف
املراكز  صايف

 بنيطابقة تامل

األول و النطاق 

وصايف  الثالث،

املراكز غري 

 طابقةتامل

 جمموعة ضمن

 االستحقاق

 ضمن

 النطاق

 النطاق

 املقارب

 األول

1 10% 

40% 

40% 100% 

2 10% 

3 10% 

4 10% 

 الثاني

5 10% 

30% 6 10% 

7 10% 
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8 10% 

 الثالث

9 10% 

30% 

10 10% 

11 10% 

12 10% 

13 10% 

14 10% 

15 10% 

 

، أعاله( 17وفًقا للجدول رقم ) جمموعة استحقاقاملطابقة يف كل : الرابعة اخلطوة (4

 وفًقا لآلتي:

جمموعات  لكلغري املتطابقة القصرية والطويلة رجحة املصايف املراكز  جيمَّع .أ

 الطويلة املراكز صايف بني تقاص)أي دون إجراء  نطاق كل ضمناالستحقاق 

 .(ختلفةامل اليةامل دواتألل والقصرية

 جمموع جزء ُيشكِّلوهو  ،نطاقاملتطابقة يف كل املرجحة صايف املراكز  احتساب .ب

 املراكز صايف جمموع يقابل الذي الطويلةاملرجحة غري املتطابقة  املراكز صايف

 .نطاق كل يف القصريةاملرجحة غري املتطابقة 

كل نطاق،  ضمناملتطابقة الناجتة املرجحة احتساب متطلبات رأس املال للمراكز  .ج

( لصايف املركز املرجح املتطابق يف %40)قدرها نسبة خماطر  حتديدمن خالل 

يف كل من النطاق الثاني  ةاملتطابق ةكز املرجحا( لصايف املر%30النطاق األول، و)

 والنطاق الثالث. 

الفرق بني اجملموعني يف كل نطاق هو صايف املركز املرجح غري املتطابق يف  .د

 النطاق.

، على أعاله( 17املطابقة بني النطاقات املقاربة وفًقا للجدول رقم )اخلامسة:  اخلطوة (5

 اآلتي:النحو 

املتطابق يف  غرياملرجح املركز احتساب صايف املركز املرجح املتطابق بني صايف  .أ

 . الثاني نطاقاملتطابق يف ال غري املرجحاملركز األول و نطاقال
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غري رجح امل ركزاملصايف من املرجح املتطابق بني املتبقي  املركز صايف احتساب .ب

 الثالث.النطاق  رجح غري املتطابق يفصايف املركز املو الثاني نطاقيف الاملتطابق 

احتساب متطلب رأس املال لصايف املراكز املتطابقة الناجتة عن املطابقة بني  .ج

نسبة  حتديدالفقرة )ب( أعاله من خالل ها يف الفقرة )أ( ويلإاربة املشار املناطق املق

 (.%40) قدرها خماطر

( 17املطابقة بني النطاق األول والثالث املوضحة يف اجلدول رقم )السادسة:  اخلطوة (6

 ، وفًقا لآلتي:أعاله

صايف املركز املرجح غري املتطابق من  تبقيامل بني املتطابقة املراكز صايف احتساب .أ

 الثالث. صايف املركز املرجح غري املتطابق يف النطاق ويف النطاق األول 

عن املطابقة املشار  ةاملركز املتطابق الناجت احتساب متطلبات رأس املال لصايف .ب

 (. %100) قدرها نسبة خماطر حتديدها يف الفقرة )أ( أعاله من خالل يلإ

 املرجحة املراكز صايفاملتبقي من  جملموعمتطلب رأس املال  احتسابالسابعة:  اخلطوة (7

 من -السادسة أعاله اخلطوةاالنتهاء من  بعدوذلك  - النطاقات جلميع تطابقةاملغري 

 (.%100)قدرها  خماطر نسبة حتديد خالل

لألدوات املالية  ملعدل الفائدة متطلب رأس املال للمخاطر العامةاحتساب الثامنة:  اخلطوة (8

متطلبات رأس املال اليت مت احتسابها يف اخلطوة مجع ، من خالل فائدةاملرتبطة مبعدل ال

 السابعة أعاله.والرابعة واخلامسة والسادسة والثالثة 

واحتساب متطلب املرجحة املراكز صايف مطابقة يذ تنفعلى مؤسسة السوق املالية  جيب  (ج

بشكل لألدوات املالية املرتبطة مبعدل الفائدة وفًقا للفقرة )ب( من هذه املادة رأس املال 

 .ِحَدةعلى  منفردة منفصل لكل عملة

 الفائدة لمعد مشتقات عقودل احملددة املخاطرالثمانون:  املادة

 الرابعخليار يف سجل التداول وفًقا للقسم عقود ااحملددة ل معدل الفائدة حتتسب خماطر  (أ

 من هذا الفصل.

معدل الفائدة من احتساب خماطر  التداول سجلاملشتقات التالية يف عقود تعرضات تستثنى   (ب

 :احملددة

 عدل الفائدة، ومؤشر معدل الفائدة.ملاملستقبلية العقود  (1

 (.FRAsاتفاقيات السعر اآلجل ) (2
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 عمالت.العقود مبادلة معدل الفائدة وعقود مبادلة الديون وعقود مبادلة  (3

 العمالت اآلجلة. (4

 مؤشرات يف أوراق الدين والعقود املستقبلية يف اآلجلةو ةاملستقبلي لعقوداتقسيم جيب  (ج

 والثمانون الثانية املادةالقصرية كما هو موضح يف مسية الطويلة والسندات إىل املراكز اال

 املقسمةللمراكز ددة احملمخاطر لرأس املال ل متطلباتاحتساب ، وجيب القواعد هذه من

 :ما يليك

املالية  للورقة امُلصدِّرة اجلهةعلى  استناًدا ةساسيألداة الدين األاملخاطر  نسبة حتديد (1

 . األساسية

 املالية احلكومية صفرية الكوبون. لورقةل (%0) قدرهاخماطر  نسبةحتديد  (2

 الفائدة لمعد مشتقاتعقود ل العامة املخاطروالثمانون:  احلادية املادة

 العامة مخاطرلمشتقات معدل الفائدة ملتطلب رأس املال لعقود املراكز يف  كل ختضع (أ

 اآلتي:، باستثناء من هذه القواعد والسبعون التاسعةعدل الفائدة وفًقا للمادة مل

ماثلة وفقًا للفقرتني )ج( و )د( من املادة تاملشتقات املصفقات املراكز املتطابقة يف   (1

 والسبعون من هذه القواعد. السادسة

وفًقا معاملتها خيار معدل الفائدة واألدوات األساسية املرتبطة بها واليت جيب عقود  (2

 من هذا الفصل. الرابعلقسم ل

 الفائدة إىل معدلمشتقات عقود ئدة جيب تقسيم عدل الفاالعامة ملخاطر امللغرض قياس  (ب

الثالثة  واملادة والثمانون الثانيةمراكز يف األوراق املالية األساسية ذات الصلة وفًقا للمادة 

 والثمانون واملادة الرابعة والثمانون من هذه القواعد.

األساسي  للمبلغالقيمة السوقية  هيق املالية األساسية اورلأل التعرض قيمجيب أن تكون  (ج

 االمسية.  القيمة أو

 واآلجلة املستقبلية العقودوالثمانون:  الثانية املادة

مبا يف  الفائدة عدلمل ةأو اآلجلاملستقبلية العقود  يف( ىامُلشرت) الطويل املركز معاملة جيب (أ

 جمموعة مكونة من: أنها على( FRAذلك اتفاقيات السعر اآلجل )

الفرتة حتى  عادلياستحقاق  االكوبون هل ةصفريحكومية  ورقة ماليةطويل يف  مركز (1

 باإلضافة إىل عمر العقد األساسي. عقد املشتقات،  انتهاءتاريخ 
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عادل الفرتة حتى يهلا استحقاق الكوبون ة صفري ورقة مالية حكوميةمركز قصري يف  (2

 . عقد املشتقات انتهاءتاريخ 

عدل الفائدة مبا يف ذلك مل ةأو اآلجلاملستقبلية العقود ( يف عااملباملركز القصري ) جيب معاملة (ب

 ( على أنها جمموعة مكونة من:FRAاتفاقيات السعر اآلجل )

الفرتة حتى  عادلياستحقاق  االكوبون هل ةصفري ورقة مالية حكوميةيف  مركز قصري (1

  باإلضافة إىل عمر العقد األساسي. عقد املشتقات، انتهاءتاريخ 

الفرتة حتى  عادلياستحقاق هلا الكوبون  ةصفري حكومية ورقة ماليةيف  مركز طويل (2

 . عقد املشتقات انتهاءتاريخ 

يف  ااملشار إليهصفرية الكوبون للورقة املالية احلكومية  قيمة التعرضتتكون جيب أن  (ج

 لعقد االمسيةقيم من جمموع ال)أ( و )ب( من هذه املادة ( من الفقرتني 1الفقرة الفرعية )

 املتفق عليه.  الفائدةإضافة إىل مبلغ  املشتقات،

ها يف يلإاملشار صفرية الكوبون  للورقة املالية احلكومية قيمة التعرض تتكونجيب أن  (د

 .املشتقات لعقد االمسيةقيمة من ال)ب( من هذه املادة  ( من الفقرتني )أ( و2الفقرة الفرعية )

على  داة الدينأعلى  ةأو اآلجلاملستقبلية  دوعقال( يف ىشرتاملطويل )ال املركز معاَملة جيب (ه

 أنها جمموعة مكونة من:

مع ) لتسليملاألرخص  الورقة املاليةأو  ةساسياأل داة الدينأطويل يف امسي  مركز (1

من خالل  املشتقات بعقدالوفاء  ميكن وذلك حني (،االعتباريف عامل التحويل مأخذ 

الفرتة حتى  عادلياستحقاق  اهل املاليةاألوراق  من تسليم ورقة مالية واحدة من جمموعة

 . عقد املشتقات، باإلضافة إىل عمر العقد األساسي انتهاءتاريخ 

 عادلياستحقاق  اهلحكومية صفرية الكوبون امسي قصري يف ورقة مالية  مركز (2

 .عقد املشتقات انتهاءالفرتة حتى تاريخ 

على أنه  داة الدينأل ةجلاآلاملستقبلية أو  دوعقيف الع( ااملركز القصري )املب ُمعاَملةجيب  (و

  جمموعة مكونة من:

)مع  األرخص للتسليمالورقة املالية األساسية أو  الدين أداةامسي قصري يف  مركز (1

من خالل  املشتقات الوفاء بعقد ميكن وذلك حني ،االعتبار(يف عامل التحويل مأخذ 

الفرتة حتى تاريخ  عادلياستحقاق  اهلتسليم ورقة مالية واحدة من جمموعة من األوراق 

 . عقد املشتقات، باإلضافة إىل عمر العقد األساسي انتهاء
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 عادلياستحقاق  اهلحكومية صفرية الكوبون امسي طويل يف ورقة مالية  مركز (2

 . عقد املشتقات انتهاءالفرتة حتى تاريخ 

إىل مراكز طويلة وقصرية اآلجلة املستقبلية أو العقود املراكز اليت تنشأ عن تقسيم  تكون (ز

معدل يف عملية احتساب خماطر  ( و )و( من هذه املادة مشمولةـو )ه وفًقا للفقرات )أ( و )ب(

( من املادة الثمانون والفقرة بمن ذلك وفًقا للفقرة ) يستثنىما مل  واحملددةالعامة الفائدة 

 . من هذه القواعد نوالثمانو احلادية)أ( من املادة 

مراكز طويلة مجموعة مكونة من كعلى مؤشر السندات  املستقبليةالعقود  معاملة جيب (ح

مالية  ةأداومعاملتها على أنها  امُلشتقات األخرى املطبقة على عقودذاتها الطريقة بوقصرية 

 .واحدة

طويل ومركز  مسيا جيب معاملة العقد اآلجل للعمالت على أنه جمموعة مكونة من مركز (ط

تسجل املراكز  ، كماحكومية صفرية الكوبون يف كل عملة قصري يف ورقة ماليةمسي ا

عدل العامة ملخاطر املساب تحاالمسية يف سلم االستحقاق اخلاص بالعملة ذات الصلة ال

 من هذه القواعد. والسبعون التاسعةالفائدة وفًقا للمادة 

 ةاملبادلعقود : والثمانون الثالثة املادة

قصري جيب معاملة عقد مبادلة معدل الفائدة على أنه جمموعة مكونة من مركز امسي  (أ

عقد مبادلة  عاملُي ،على سبيل املثاليف األوراق املالية احلكومية.  طويلمركز امسي و

على  ،ثابتة فائدةدفع  يتممتغرية مقابل أن  فائدة هيهدف إىل إعطاء حاملالذي  الفائدةمعدل 

 :من جمموعة مكونة أنه

ستحق يف التاريخ القادم متغري ُي فائدةمعدل له طويل يف أداة مالية امسي مركز   (1

 .لتعديل معدل الفائدة

 تاريخ استحقاق عقد املبادلةبثابت  فائدةقصري يف أداة مالية له معدل  امسي مركز (2

 . ذاته

قصري ومركز امسي جمموعة مكونة من مركز  على أنهعقد مبادلة العمالت  جيب معاملة (ب

 مبادلةيف عقد ني املنفصل اجلانبنييظهر أن جيب كما ،حدةطويل يف كل عملة على امسي 

 عدلالعامة ملخاطر املساب تحالعمالت يف سالمل االستحقاق ذات الصلة للعمالت املعنية ال

املنصوص  للطرقالصرف وفًقا  سعرجيب حساب متطلبات رأس املال ملخاطر كما  ،الفائدة

 من هذا الفصل. السادسعليها يف القسم 
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 معدلاليت تدفع أو حتصل على  ةملبادلا عقودلعدل الفائدة العامة ملخاطر امللغرض احتساب  (ج

 - الفائدة مبعدلخبالف األداة املالية املرتبطة  األساسيفائدة ثابت أو متغري مقابل السعر 

وفًقا للمادة الفائدة يف سلم االستحقاق  معدليجب إدخال مكون ف -مؤشر األسهمك

الحتساب الفئة املناسبة يف  السهم مكونإدخال و ،من هذه القواعد والسبعون التاسعة

   .من هذه القواعد والثمانون الثامنةوفًقا للمادة  املخاطر العامة

 االئتمانية املشتقاتعقود والثمانون:  الرابعة املادة

عقود التداول على  سجل ضمناليت ميكن إدراجها  يةاالئتمانشتقات املعقود تشتمل  (أ

املمولة  املرتبطة باالئتمان اتاألذونو، إمجالي العائد ةمبادلعقود ومبادلة العجز االئتماني، 

 . نقدًا

إشعار اهليئة كتابيًا مشتقات ائتمانية عقود اليت تتعامل مع  ة السوق املاليةجيب على مؤسس (ب

 .الصلة واملشتقات االئتمانية ذقبل تنفيذ عقد 

 أسعار األسهمخماطر : الثالثالقسم 

 أحكام عامة: والثمانون اخلامسة املادة

جيب احتساب خماطر أسعار األسهم للمراكز يف كل من األسهم واألدوات املالية املرتبطة  (أ

 بها املشمولة يف سجل تداول مؤسسة السوق املالية. 

جيب احتساب متطلبات رأس املال ملخاطر أسعار األسهم بناء على كل من إمجالي وصايف  (ب

من هذه  املادة السابعة والثمانون واملادة الثامنة والثمانوناملراكز، كما هو حمدد يف 

 القواعد. 

جيب على مؤسسة السوق املالية احتساب متطلبات رأس املال للمخاطر احملددة والعامة  (ج

األسهم للمراكز يف العمالت احملتفظ بها من قبل مؤسسة السوق املالية، وذلك ألسعار 

لكل عملة منفردة على ِحَدة، وُتحوَّل املراكز يف العمالت األجنبية إىل عملة الريال 

السعودي قبل احتساب متطلبات رأس املال. وفيما يتعلق بشهادات اإليداع، جيب حتديد 

 درة بها تلك األدوات.األدوات األساسية للعملة املص
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 املادة السادسة والثمانون: مقاصة مراكز األسهم

جيوز إجراء تقاص بني املراكز القصرية واملراكز الطويلة ملؤسسة السوق املالية يف األسهم  (أ

إذا كانت مصدرة من قبل دولة واألدوات املالية املرتبطة بها يف سجل التداول داخل كل 

ينتج عنه صايف مركز واحد إما طويل أو قصري يطبق عليه  الكيان القانوني ذاته، حبيث

 نسب خماطر السوق احملددة والعامة.

لغرض التقاص، جيب حتويل املراكز يف عقود مشتقات األسهم أواًل إىل مراكز يف  (ب

 األدوات املالية األساسية وذلك وفقًا للمادة التسعون من هذه القواعد.

كشهادات -ات املالية لألسهم وأدواتها األساسية فيما يتعلق بإجراء تقاص بني األدو (ج

 فيشرتط أن يتم إصدار األدوات األساسية بذات عملة األدوات املالية. -اإليداع

 املخاطر احملددة ألسعار األسهم: والثمانون السابعة املادة 

 يف كل من األسهم كزارامل( إلمجالي %8) قدرها احملددةمخاطر لل نسبةحتديد جيب  (أ

  .املدرجةاملفتوحة غري وصناديق االستثمار  املدرجةاالستثمار يق دصناو

 يف عقود مؤشرات راكزاملمجالي إل( %2) قدرهاللمخاطر احملددة  نسبةحتديد جيب  (ب

 .األسهم

 صايف جمموع هو املادة هذه من)ب(  و)أ(  تنيالفقر يف إليه املشارإمجالي املراكز ب يقصد (ج

نوع تعرض مشار إليه لكل  وذلك القصريةاملراكز  املطلقة لصايفالقيمة وملراكز الطويلة ا

  . )أ( و)ب( من هذه املادة تنييف الفقر

 املخاطر العامة ألسعار األسهم: والثمانون الثامنة املادة

األسهم يف كل من صايف املراكز ل( %8) قدرها مخاطر العامةلل نسبة حتديدجيب  (أ

مؤشرات عقود و املدرجةوصناديق االستثمار املدرجة وصناديق االستثمار املفتوحة غري 

 .يف سجل التداول األسهم

بني  لفرقالقيمة املطلقة لاملشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة كز اصايف املريقصد ب (ب

ه يف مشار إليفئة لكل وجمموع صايف املراكز القصرية جمموع صايف املراكز الطويلة 

 الفقرة )أ( من هذه املادة.
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 البديلة لصناديق االستثمار املفتوحة غري املدرجة تاملعامال: والثمانون التاسعة املادة

طريقة النظرة صناديق االستثمار املفتوحة غري املدرجة اليت تستويف شروط ب فيما يتعلق (أ

 جيوزفإنه  ،القواعدمن هذه  الثالثوناملنصوص عليها يف الفقرة )ب( من املادة املفصلة 

متطلبات رأس  ديدحتو النظرة املفّصلةطريقة  صناديق باستخدامهذه المعاملة املراكز يف 

 .أن التعرضات األساسية ُمحتفظ بها مباشرة من قبل مؤسسة السوق املاليةكما لو املال 

، يف حال عدم متكن مؤسسة السوق املالية من استيفاء شروط طريقة النظرة املفّصلة (ب

املنصوص  مستندات التأسيسطريقة املبنية على الشروط  مع قدرتها على استيفاءولكن 

معاملة املراكز يف  فيجوز ،القواعد هذه مناملادة احلادية والثالثون عليها يف الفقرة )أ( من 

 مستندات التأسيسباستخدام الطريقة املبنية على  املدرجة غري املفتوحة االستثمار صناديق

لصندوق  مستندات التأسيسواحتساب متطلبات رأس املال وفًقا للحدود املنصوص عليها يف 

 .االستثمار واألنظمة ذات الصلة

 مشتقات األسهمعقود : التسعون املادة

 العقديف امسية مراكز مشتقات األسهم إىل  عقودحتويل  السوق املاليةجيب على مؤسسة  (أ

سعار األسهم، باستثناء أل احملددة والعامة خاطرامل حتساب، وذلك الالصلة ذو األساسي

 من هذا الفصل. الرابع خيار األسهم اليت يتم التعامل معها وفًقا للقسمعقود 

أو تعرض لعمالت فائدة معدل أي فإن  واحًدا من عقد املشتقات، جانبًاشكل السهم يعندما  (ب

على النحو متطلبات رأس املال الحتساب  لسجيأن جيب  اآلخر من العقداجلانب أجنبية من 

 من هذا الفصل. السادسأو القسم  الثانياملبني يف القسم 

ة ياملستقبلاألسهم  دوعق يف)املشرتى(  الطويل جيب على مؤسسة السوق املالية معاملة املركز (ج

 :من مكونة جمموعة أنه على ةأو اآلجل

 .املشتقات عقد يف األساسية األسهم من مكون طويلامسي  مركز (1

يعادل تاريخ استحقاق ب، وكوبونال ةصفريمالية حكومية ورقة يف قصري امسي  مركز (2

 . املشتقات عقد انتهاءتاريخ 

األسهم املستقبلة د وع( يف عقااملركز القصري )املب جيب على مؤسسة السوق املالية معاملة (د

 على أنه جمموعة مكونة من:  ةاآلجلأو 

 .املشتقات عقد يف األساسية األسهم من مكون قصريامسي  مركز (1
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 يعادلتاريخ استحقاق وب ،الكوبون ةصفريمالية حكومية ورقة يف طويل امسي  مركز (2

 . املشتقات عقد انتهاءتاريخ 

 يتم تقسيمهاوأن  على أنه سهم منفردملؤشر األسهم  اآلجل املستقبلي أو جيب معاملة العقد (ه

 .األخرى األسهم مشتقاتعقود  على املنطبقةذاتها الطريقة ب مراكز طويلة وقصريةإىل 

 أن يطبق اآلتي: مخاطر احملددة ألسعار األسهم، جيب للال املاحتساب متطلبات رأس عند  (و

عن الناشئة  الكوبوناملالية احلكومية صفرية  للورقة( %0) قدرهاخماطر  نسبة حتديد (1

 .جلة لألسهماآل املستقبلية أو عقودتقسيم ال

يف عملية احتساب إمجالي  مشمواًللسهم األساسي ل االمسيركز املكون جيب أن ي (2

 . من هذه القواعد والثمانون السابعةيف املادة  ذات العالقة املنصوص عليهاسهم األكز امر

 جيب أن يطبق اآلتي: العامة ألسعار األسهم، مخاطرلل الامل رأس متطلبات احتساب عند (ز

الناشئة عن تقسيم العقود  الكوبون صفرية املالية احلكوميةالورقة  جيب أن تكون (1

 التاسعة لمادةلالفائدة وفًقا  معدليف سلم استحقاق  مشمولةلألسهم اآلجلة أو املستقبلية 

 .من هذه القواعد والسبعون

 صايف احتساب يف عملية لسهم األساسي مشمواًلل االمسيركز املجيب أن يكون  (2

 .من هذه القواعد والثمانون الثامنةذات العالقة املنصوص عليها يف املادة  سهماأل كزامر

 التعامل مع عقود اخليار: القسم الرابع

 طرق التعامل مع عقود اخليار يف سجل التداول: والتسعون احلادية املادة

لعقود خماطر السوق  الحتسابالتالية  الطرق أحد استخدام السوق املاليةمؤسسة  علىجيب 

  التداول: سجليف  اخليار

مؤسسة  وذلك إذا كانت -والتسعون من هذه القواعد الثانيةوفًقا للمادة -الطريقة املبسطة  (أ

 :املاليةسوق ال

 و/أو، االتداول اخلاص به سجلاملشرتاة يف  لعقود اخليارتعرضات فقط  الديه (1

حتررها من كافة عقود اخليار اليت من بشكل كامل حوط تحترر عقود اخليار وت (2

 .خالل املراكز الطويلة املتطابقة بشكل كامل يف سجل التداول اخلاص بها

 عندما حترروذلك  ،للرقابة املصرفية لمعايري الصادرة عن جلنة بازلل وفًقا (دلتا بلس) طريقة (ب

 .بشكل كاملمنها عقود اخليار دون التحوط  السوق املاليةمؤسسة 
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 املبسطة الطريقة : والتسعون الثانية املادة

ساب متطلبات رأس تحاعند استخدام الطريقة املبسطة  السوق املاليةجيب على مؤسسة  (أ

واحملددة وفًقا املخاطر العامة نسب اخليار املشرتاة من خالل تطبيق عقود  مراكزاملال على 

سبة إىل فئة خماطر السوق تإضافة متطلبات رأس املال احمل ثم، لفقرة )ب( من هذه املادةل

الصرف سعر الفائدة وخماطر أسعار األسهم وخماطر  معدلذات الصلة، مثل خماطر 

 وخماطر السلع.

موضحة يف اجلدول  الطريقة املبسطةخليار مبوجب عقود ال اتللتعرض لاامل رأسمتطلبات  (ب

 .أدناه( 18)رقم 

 (18جدول رقم )

 متطلبات رأس املال اخليارعقود مراكز 

مركز أو خيار الشراء عقد مركز طويل ل

 خيار البيععقد طويل ل

 أيهما أقل:

 للورقة املالية األساسيةالقيمة السوقية  (أ

السوق خماطر  نسبمضروبة يف جمموع 

 .للورقة املالية األساسيةالعامة واحملددة 

خليار )أو القيمة عقد االقيمة السوقية ل (ب

أسعار  خليار يف مراكزعقود االدفرتية ل

 (.سلعالصرف أو ال

نسب املخاطر  تكون ( أعاله،أ) للفقرةبالنسبة 

 هيوالسلع  يف أسعار الصرفيار اخلعقود ل

 .التوالي على (%15) و( 8%)

 

يف  لاملركز الطويمكونة من  جمموعة

املركز الطويل واملالية األساسية  لورقةا

 جمموعة أور البيع؛ خياعقد لالرابح 

 لورقةااملركز القصري يف مكونة من 

واملركز الطويل الرابح األساسية  املالية

 خيار الشراءعقد ل

مضروبة  ةاألساسي للورقة املاليةالقيمة السوقية 

العامة احملددة و السوقخماطر  نسبيف جمموع 

للورقة املالية األساسية؛ مطروحًا منه القيمة 

خليار )أو القيمة الدفرتية لعقود عقد االسوقية ل

إذا أسعار صرف أو سلع( مراكز اخليار يف 

 صفر.ب كان املركز راحبًا أو حتدد
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األصل  يهر الصرف اسعأك عقود اخليارراكز مل جيب أن تكون الورقة املالية األساسية (ج

 اخليار. عقد  ممارسة عند املستلم

 صفًرا هلا األساسية داةالقيمة السوقية لأل تكونلعقود اخليار اليت من املمكن أن  (د

( جيب استبدال قيمة العقد السوقية املبادلة خيار عقودو الدنيا واحلدود العليا احلدودك)

 .بالقيمة اإلمسية

 التعهد بالتغطية: القسم اخلامس

 نطاق ال: والتسعون الثالثة املادة

إىل أو تقدم  ،أوراق مالية طرحإصدار أو بتغطية  تتعهد اليت اليةجيب على مؤسسة السوق امل

 أن حتتسب مالية، أوراق طرحإلصدار أو  من الباطن تغطيةبال ًاتعهد أخرى مالية سوق مؤسسة

 املالية األوراقكانت  لو املنطبقةذاتها قواعد لوفقًا لالتغطية بتعهد ال ملخاطر الاملمتطلب رأس 

 . الفصلمن هذا  الثاني والثالثللقسمني وفقًا  ، وذلكاسجل تداوهل مشمولة يف

 مراكز التعهد بالتغطيةصايف : والتسعون الرابعة املادة

 من ااألوراق املالية امُلتعهد بتغطيته طرحصدار أو اإلمن قطاع أجزاء ستاملؤسسة السوق املالية 

 الطرحصدار أو اإلمن  -مكتوبة اتالتفاقي وفقًا- املكتتب بها من قبل أطراف ثالثةأو  الباطن

 من قبل طرف ثالثامُلتعهد بتغطيته  الطرحصدار أو اإل ُيعّدولكي  ،هامن قبل تعهَّد بتغطيتهامل

 القابل الطرف الثالث غري التزامعلى  ةاملكتوب االتفاقية شتملت، جيب أن لالستقطاع مؤهاًل

 األوراق املالية. طرحصدار أو إلعن ااملشروط  وغري لإللغاء

 خاطر التعهد بالتغطيةملال املرأس  متطلب: والتسعون اخلامسة املادة

حباصل لتعهد بالتغطية خاطر املال املمتطلب رأس  احتساب مؤسسة السوق املاليةجيب على 

 :ةاآلتي ضرب البنود

 التغطية.بتعهد الصايف مركز  (1

على النحو املنصوص عليه  تهاتعهد بتغطياملاألوراق املالية على  اليت تنطبق املخاطر نسب (2

 .من هذا الفصل ني الثاني والثالثيف القسم

 .(%50)بنسبة طرح عام أولي  تغطيةبتعهد العامل خماطر م (3

 (.%100)بنسبة طرح حقوق األولوية  التعهد بتغطيةعامل خماطر م (4
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 إشعار التعهد بالتغطية: والتسعون السادسة املادة

 أو إصدار بالتعهد بتغطية باحتمال التزامها اهليئة إشعارعلى مؤسسة السوق املالية جيب  (أ

أو  ،ةصدرامُلاجلهة لإللغاء مع  ةغري القابل املكتوبة االتفاقيةقبل توقيع  مالية أوراق طرح

 يف التعهد بالتغطية، أو املتعهد بالتغطية من الباطن. رئيسي ال املتعهد بالتغطية

املشار إليه -الكتابي  إشعار التعهد بالتغطيةيف أن تصف  على مؤسسة السوق املاليةجيب  (ب

بأن وتؤكد ا، كفاية رأس ماهلنسبة التعهد بالتغطية على أثر  -ةيف الفقرة )أ( من هذه املاد

 ةاخنفاض نسبتتسبب يف لن الناشئة من التزام التعهد بالتغطية  تعرضات التعهد بالتغطية

 . من هذه القواعد الثالثةعن احلد األدنى املطلوب املوضح يف املادة  ماهلاكفاية رأس 

 صرف السعر خماطر : القسم السادس

 ةعامأحكام : والتسعون السابعة املادة

الصرف، وذلك  سعر خاطرملال املاحتساب متطلب رأس  مؤسسة السوق املالية علىجيب  (أ

يف كل من سجل التداول  العمالت األجنبية والذهبخماطر حيازة أو اختاذ مراكز ب قياسل

 من هذه القواعد.  والتسعون التاسعةوفًقا للمادة  غري املتعلقة بالتداول نشطةاألو

واملخصصات  واخلصوماألصول  كافةعلى الصرف  سعرتعرضات جيب أن تشتمل  (ب

 .الريال السعوديعملة  عدامنفردة كل عملة يف  وااللتزامات خارج قائمة املركز املالي

لمادة وفًقا لعملة أجنبية واحدة أو الذهب بقياس التعرض  مؤسسة السوق املالية جيب على (ج

 .من هذه القواعد والتسعون الثامنة

رأس  ةبالكامل من قاعد املستقطعة ،راكز العمالت األجنبيةملاستبعاد التعرضات  جيب (د

( من احتساب متطلبات رأس املال ملخاطر %100قدرها ) ملتطلبات رأس مالخاضعة  وأال امل

 .الصرف سعر

 األجنبية والذهب تيف العمالصايف املراكز : والتسعون الثامنة املادة

كل بصايف املركز املفتوح لها اتقياس يفاآلتية  البنودإدراج  السوق املاليةمؤسسة  علىجيب  (أ

 : عملة أجنبية

اخلصوم املقيمة  بنود خمصومًا منها األصول بنود كافة أي الفوري؛ املركز صايف (1

 بالعملة املعنية.
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 كافة املبالغ املدفوعة خمصومًا منهااملستلمة املبالغ  كافةأي  ؛املركز اآلجل صايف (2

واملبلغ  للعمالت املستقبليةذلك العقود  هامبا في ،الصرف اآلجلة سعرصفقات مبوجب 

 صفقاتواحلالي األساسي املرتتب على عقود مبادلة العمالت غري املشمول يف املركز 

 .مة بعملة أجنبيةياملق ةاملبادلعقود و املستقبليةالعقود كالفائدة  معدل

 اسرتدادها.  عدم واملرجح استدعاؤها املؤكد املشابهة، املالية واألدوات ضماناتال (3

بالكامل  واملتحوط منهاستحقة بعد املغري اخلسائر املتوقعة و املتوقعةاملستقبلية  الفوائد (4

بدون حتديد تلك التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة فقط  بشكل مستمر ويطبق ذلك)

 .(لتخفيض املركز

 .يف عقود خيار العملة األجنبية احليازاتموع جمل (دلتاـ)املركز املرجح ب صايف (5

 أي بنود أخرى متثل رحبًا أو خسارة بالعمالت األجنبية. (6

( مشتقات الذهبعقود شاملة )قياس املراكز يف الذهب  السوق املاليةجيب على مؤسسة  (ب

 .(وغريها غرام، )كيلوغرام، املعياريةوحدة القياس ب

بقيمتهم السوقية بكل عملة أجنبية وبالذهب  ةأو القصري ةكز الطويلاتقييم صايف املرجيب  (ج

 احلالية. 

وبالذهب إىل الريال  أجنبية بكل عملة ةأو القصري ةكز الطويلاحتويل صايف املر جيب (د

 باستخدام املعدالت الفورية يف يوم التسجيل. السعودي 

 الصرف  سعرملخاطر ال املمتطلبات رأس : والتسعون التاسعة املادة

 اخلليجية ةالعملبو الدوالر األمريكي( للمراكز ب%2نسبة خماطر قدرها ) حتديد جيب (أ

 .أيهما أكرب املراكز الطويلة أو القصرية بتلك العمالتصايف جملموع 

صايف األخرى جملموع جنبية عمالت األللمراكز بال (%8) قدرها نسبة خماطر حتديد جيب (ب

 .أيهما أكرب أو القصرية بتلك العمالتاملراكز الطويلة 

 .لقيمة املطلقة لصايف املركز يف الذهب( ل%8نسبة خماطر قدرها ) حتديدجيب  (ج

 خماطر السلع: القسم السابع

 ةعامأحكام : املائة املادة

 يف للمراكز السلع خاطرمل الامل رأس متطلبات احتساب مؤسسة السوق املالية على جيب (أ

للمراكز سواء يف  -الذهب مشتقاتعقود باستثناء الذهب و-السلع  مشتقاتعقود و السلع
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من هذه  بعد املائة الثانيةللمادة وفقًا سجل التداول أو ضمن األنشطة غري املتعلقة بالتداول 

اخليار على السلع منصوص عليها يف القسم  معينة يف عقود معامالت باستثناء ،القواعد

  . من هذا الفصل الرابع

لقسم ل وفقًا الذهب مشتقاتعقود و الذهب راكزمل الامل رأس متطلبات احتسابجيب   (ب

  .الفصل من هذا السادس

  يف السلع  راكزصايف امل: املائة بعد احلادية املادة

مشتقات السلع بوحدات قياس عقود أي مركز من مراكز السلع أو أن يعّبر عن جيب  (أ

 يف راكزامل جيب أواًل حتويلكما (. وغريها، معيارية )مثل برميل، ميجا وات، كيلوغرام

 .امسيةمشتقات السلع إىل مراكز سلع عقود 

الطويلة راكز املخاطر السلع على أساس صايف ملال املمتطلبات رأس جيب احتساب   (ب

 .على حدةلكل سلعة والقصرية 

 مراكزلل اجراء تقاص جيوز ،كل سلعةل عند حتديد صايف املراكز الطويلة والقصرية (ج

عقود السلع القابلة للتسليم مبقابل  هيالسلع، واملراكز املتطابقة يف السلع  املتطابقة يف

كحد أدنى بني تغري سعري  (0.9)مبعامل ارتباط قدره  لبعضها بعضها أو البدائل املشابهة

  بوضوح ملدة سنة كحد أدنى. اثباتهميكن 

 .باملعدالت الفورية احلاليةإىل الريال السعودي املراكز يف كل سلعة صايف  ليحتوجيب  (د

 مشتقات السلع عقود : املائة بعد الثانية املادة

 على النحو اآلتي: يف السلعاآلجلة املستقبلية والعقود تقسيم جيب  (أ

 جمموعة مكونة من: على أنهجيب معاملته املركز الطويل )املشرتى(  (1

 ساسية.األسلعة اليف مركز طويل  .أ

ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون حمددة بنسبة خماطر يف مركز قصري  .ب

 تاريخ تسليم العقد. يعادل استحقاق ب(، و%0)قدرها 

 على أنه جمموعة مكونة من:جيب معاملته  ع(االقصري )املب املركز (2

 ساسية.األ ةسلعال يف مركز قصري .أ

ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون حمددة بنسبة خماطر يف مركز طويل  .ب

 تاريخ تسليم العقد. يعادل استحقاق ب(، و%0)قدرها 
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هو سعر ثابت واجلانب اآلخر الصفقة مبادلة السلع إذا كان أحد جانيب  عقودتقسيم جيب  (ب

إىل مركز طويل إذا دفعت مؤسسة السوق املالية سعراً ثابتاً وتسلمت  هو سعر السوق احلالي

مؤسسة السوق املالية سعرًا ثابتاً ودفعت سعرًا مركز قصري إذا تسلمت إىل سعراً متغريًا، أو 

 متغريًا.

 من هذا الفصل. الرابعاخليار على السلع وفقًا للقسم  عقوديتم معاملة  (ج

 متطلبات رأس املال ملخاطر السلع: املائة بعد الثالثة املادة

 :التاليك خاطر السلعملال املساب متطلبات رأس تحا السوق املاليةجيب على مؤسسة 

متطابقة كما هو موضح  كل سلعةيف كز اراملصايف ل( %15) قدرها خماطر نسبةحتديد  (1

 .من هذه القواعد بعد املائة احلاديةاملادة  يف

وُيساوي  ،متطابقة كز يف كل سلعةامجالي املرإل( %3) قدرها نسبة خماطرحتديد  (2

 . متطابقةإمجالي املراكز يف كل سلعة جمموع املراكز الطويلة والقصرية يف كل سلعة 

 



 

 72 

 التشغيلية خاطرامل: الثالث الفصل

 النطاقبعد املائة:  الرابعةاملادة 

إما مخاطر التشغيلية للال املمتطلب رأس جيب على مؤسسة السوق املالية احتساب  (أ

من هذه  بعد املائة اخلامسةطريقة املؤشر األساسي املشار إليها يف املادة باستخدام 

من  بعد املائة السادسةللمادة  وفقًاباستخدام الطريقة املبنية على النفقات القواعد، أو 

 .أيهما أعلى ،هذه القواعد

للمخاطر التشغيلية بضرب متطلب رأس املال املرجح باملخاطر التعرض  قيمة ديحتديتم  (ب

 .(12.5) يف لفقرة )أ( من هذه املادةا املشار إليه يف

 بعد املائة: طريقة املؤشر األساسي اخلامسةاملادة 

ما نسبته  يساويطريقة املؤشر األساسي  باستخدام متطلب رأس املال للمخاطر التشغيلية (أ

 .)هـ( من هذه املادةو)ج( و)د( وللفقرات )ب(  وفقًا احملتسب( من مؤشر الدخل 15%)

املوجب ملؤسسة  املعدل السنويالدخل إمجالي متوسط من  مؤشر الدخل يتكونجيب أن  (ب

إمجالي جمموع بقسمة  ه، ويتم احتسابمراجعة سنوية مالية ثالث قوائمآلخر السوق املالية 

  الدخل املعدل للسنوات املالية املوجبة على عدد السنوات املالية املوجبة.

اثنا عشر ة مدتها حماسبي فرتة األخرية ةالثالث املالية السنواتأي من تلك  إذا مل تستكمل (ج

تناسيب  لسنة املالية على أساستلك ال املعدلالدخل إمجالي احتساب جب إعادة يف، شهرًا

 .ةمعادل ةسنوي قيمة ستخراجالوذلك 

 يجب، فاأعماهل بدء ممارسةمن شهًرا  اثنا عشر السوق املاليةمؤسسة  تستكملإذا مل  (د

على النحو املبني يف  املعّدل املتوقعالدخل إمجالي  بناء على مؤشر الدخلعليها احتساب 

 واليت مت تسليمها مع طلب الرتخيص. ، من التشغيل للسنة األوىل عملهاخطة 

 :الدخل التشغيلي الذي يستويف ما يلي هو املعدل الدخل إمجاليب يقصد (ه

 .(الفوائد غري املدفوعةخمصصات )مثل خصصات امل إمجالييشمل جيب أن  (1

 ةاخلدمزودي الرسوم املدفوعة مل)مثل  يةنفقات التشغيلال إمجالي يشملجيب أن  (2

 خارجية هاتجل خدمات تقديمقاء رسوم املستلمة لالجيب تضمني كما . (اخلارجيني

 .يف إمجالي الدخل املعدل

 .العاديةغري الدخل غري املتكرر من األنشطة  منه ستبعديأن ميكن  (3
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 النفقات املبنية على طريقةال: املائة بعد السادسة املادة

 ماساوي تاملبنية على النفقات  لطريقةا باستخدام التشغيليةمتطلبات رأس املال للمخاطر  (أ

ملؤسسة  ألحدث قوائم مالية مراجعة املعدلة املراجعة( من النفقات السنوية %25نسبته )

 . السوق املالية

سياق عمل مؤسسة  الناشئة يف النفقات إمجالي هياملعدلة  املراجعةالنفقات السنوية ب يقصد (ب

 العناصر التالية:منها  ستبعدٌيميكن أن واليت  ،املعتاد السوق املالية

املدفوعة للموظفني واملدراء أو  األخرى املتغرية التعويضاتو وحصص األرباحكافآت امل (1

ؤسسة السوق مل للتقدير املطلقخاضعة متى ما كانت  الشركاء )متى ما انطبق ذلك(

 .املالية

 قاصةامل ملراكزرسوم ومصروفات الوساطة وغريها من املصروفات املدفوعة ال (2

 تسجيلها أو الصفقاتألغراض تنفيذ  وسطاء،الواألخرى  تداولالومنصات  واألسواق

، يف حال تسليمها واحتسابها على العميل بشكل مباشرفقط وذلك  ،مقاصتها أو

اليت يرتبط تكبدها بتقديم اخلدمات يستثنى من ذلك الرسوم واملصروفات و

الالزمة لالحتفاظ بالعضوية مع الرسوم واملصروفات كواإليرادات املتحققة منها 

  .األخرى تداولالمنصات األسواق وو مراكز املقاصة

 .نشطة غري العاديةلأل غري املتكررة صروفاتامل (3

يتعلق باألرباح السنوية  فيما كاملة تستحق حيثماالضرائب والزكاة  النفقات من (4

 .املالية السوقملؤسسة 

فرتة حماسبية مدتها  السوق املاليةاملالية املراجعة ملؤسسة  القوائمأحدث  تستكمل إذا مل (ج

املعدلة على أساس تناسيب  املراجعةساب نفقاتها السنوية تحا، فيجب عليها اثنا عشر شهرًا

 .مكافئةقيمة سنوية  الستخراج

، فيجب ممارسة أعماهلا بدء شهًرا من اثنا عشر السوق املاليةمؤسسة  تستكملإذا مل  (د

املعدلة بناًء على النفقات املتوقعة على النحو  املراجعة ساب نفقاتها السنويةتحا إعادة عليها

 رتخيص.واليت مت تسليمها مع طلب ال، من التشغيل للسنة األوىل عملهااملبني يف خطة 
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 الرتكز خماطر: الرابع الفصل

 ةاملفرط اتالتعرضبعد املائة:  السابعة املادة

احتساب متطلبات رأس املال ملخاطر الرتكز للتعرضات على مؤسسة السوق املالية  جيب (أ

 . املفرطة

أو جمموعة  واحد نظريطرف إىل  السوق املاليةمؤسسة  اتتعرض قيم يه ةاملفرط اتالتعرض  (ب

( من %25) ما نسبته حد خماطر الرتكز وهوتجاوز يت تال النظريةمن األطراف مرتابطة 

 .السوق املالية مؤسسةرأس مال الشرحية األوىل ل

املتعلقة بالتداول، يف األنشطة غري  مفرطة تعرضات أن تسجلملؤسسة السوق املالية جيوز  (ج

، من هذه القواعد بعد املائة الثامنةمادة لل وفًقا ستثناةُمت تعرضاال تلك كونتأن  شريطة

تعرضات اخلاصة برتكز الرأس املال ملخاطر متطلبات  مؤسسة السوق املالية أن تستويف أو

من هذه  املائة بعد عشرة الثانيةادة امل( من بلفقرة )وفًقا ل األنشطة غري املتعلقة بالتداول

 .القواعد

كون تأن  شريطة سجل التداول،تعرضات مفرطة يف أن تسجل ملؤسسة السوق املالية جيوز  (د

مؤسسة أن تستويف من هذه القواعد، أو  بعد املائة الثامنةمادة لل وفًقا ةالتعرضات ُمستثناتلك 

سجل التداول وفًقا تعرضات ب اخلاصة رتكزالرأس املال ملخاطر متطلبات  السوق املالية

 من هذه القواعد. بعد املائة عشرة الثانيةادة ملللفقرة )ج( من ا

جيب على مؤسسة السوق املالية تقديم إشعار كتابي إىل اهليئة فورًا عند تسجيل تعرض  (ه

 مفرط غري مستثنى حسب املادة الثامنة بعد املائة من هذه القواعد.

 بعد املائة: التعرضات املستثناة الثامنةاملادة 

من هذه  بعد املائة السابعةادة لفقرة )ب( من امليف ا املشار إليه-حد خماطر الرتكز من  ستثنىي

 :التعرضات اآلتية -القواعد

املضمونة ، أو التعرضات والبنك املركزي السعوديكومة اململكة حل اتتعرضال (1

 .السعودياملركزي صريح من حكومة اململكة أو البنك  بشكل

 العمل املعتاد لتسوية صفقة يف سياقتنشأ اليت  تعرضاتال، سعر الصرف يف حالة صفقات (2

 الدفع. بعد يومني خالل
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يف تنشأ  اليت تعرضاتالسلع أو بيع أٍي منها، ال أو اليةامل وراقاأل شراءصفقات يف حالة  (3

الدفع أو تسليم األوراق املالية أو  مخسة أيام من خالل املعتاد لتسوية صفقةالعمل سياق 

 أسبق. اأيهم ،السلع

 األوراق مالية.تغطية بتعهد من التنشأ  تعرضاتال (4

 على هيئة نقد مودع لدى بنوك حملية.اليت  تعرضاتال (5

 ال.امل رأس قاعدة من قطعةستامل تعرضاتال (6

 .بأنشطة املقاصة ذات العالقة املركزية املؤهلةاملقابلة األطراف  تعرضات إىلال (7

 ةياإلدارتطلبات املبعد املائة:  التاسعة املادة

جيب أن يكون لدى مؤسسة السوق املالية إجراءات إدارية وحماسبية سليمة ونظم وضوابط 

 عنها يف الوقت املناسب. التبليغوقياسها ومراقبتها و املفرطةكافية لتحديد التعرضات 

 بالتداول ةاملتعلق غري يف األنشطة ةكزرتامل اتالتعرض حتديدبعد املائة:  العاشرة املادة

السوق املالية عند حتديد التعرضات املرتكزة يف األنشطة غري املتعلقة جيب على مؤسسة  (أ

 بالتداول أن تستخدم قيم التعرض اآلتية:

التعرضات وفقًا حتتسب املشتقات، عقود فيما يتعلق ببنود قائمة املركز املالي عدا  (1

 .ذات العالقةخصصات امل بعد خصمللقيمة احملاسبية 

وفقًا للقيم التعرضات حتتسب ، قائمة املركز املاليفيما يتعلق بااللتزامات خارج  (2

معاِمالت حتويل تطبيق ب اليت يتم احلصول عليهاو ،د قائمة املركز املاليبنواملكافئة ل

 االئتمان.

من  والثالثونالسابعة للمادة التعرض وفًقا  ةقيمتسب حت املشتقات،عقود فيما يتعلق ب (3

 هذه القواعد.

اللمادة الستون قيمة التعرض وفقًا  حتتسب ،األوراق املاليةفيما يتعلق بصفقات متويل  (4

 من هذه القواعد.  أو املادة السابعة والستون

احلماية يف أدوات احلد من خماطر االئتمان تأثري  تستخدمملؤسسة السوق املالية أن جيوز  (ب

 وفًقا لآلتي: التعرضات، قيم االئتمانية وذلك عند احتساب

 . لضمانلجهة امُلصدرة للكتعرض  به معرتف بضمانمن التعرض  املغطىزء اجل معاملة (1
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كتعرض  به فعرتم ةائتماني اتمشتقعقد  أوبضمان من التعرض  املغطىزء اجلمعاملة  (2

 التوالي.  على احلماية بائع أو لضامنل

 .بها معرتف تقاص اتفاقيات أي أثر تستخدم أنؤسسة السوق املالية مل جيوز (3

 للجهات املصدرة ا، حتليل تعرضاتهمتى ما أمكنجيب على مؤسسة السوق املالية،  (4

اليت تتعدى احلد املمكنة احلماية ملعرفة الرتكزات  بائعيلضمان، والضامنني، ول

واختاذ  ،بعد املائة من هذه القواعد السابعةاملشار إليه يف الفقرة )ب( من املادة 

 ذات أهمية.  مالحظاتليغ اهليئة يف حالة وجود االجراءات الالزمة عند احلاجة وتب

 عشرة بعد املائة: حتديد التعرضات املرتكزة يف سجل التداول احلاديةاملادة 

يف واحد طرف نظري لاملرتكزة قيم التعرضات  احتساب املالية السوق مؤسسةعلى  جيب (أ

 املالية األدوات كل من يفمراكزها  صايفل وجبةامل عيمااجملع يمجتمن خالل  سجل التداول

 . نظريالطرف المن قبل  صدرةاملسهم األاملرتبطة باألدوات املالية ومبعدل الفائدة  املرتبطة

جيب على الفقرة )أ( من هذه املادة، ها يف يلإاحتساب صايف املراكز املشار غراض أل (ب

 مؤسسة السوق املالية أن تستخدم قيم التعرض اآلتية:

 ، تكون قيمة التعرضسهماألدين أو الأو أدوات عقود مشتقات معدل الفائدة  باستثناء (1

 .ذات العالقةخصصات امل بعد خصمللتعرض  قيمة احملاسبيةالهي 

تقسيم أواًل ، جيب املشتقات االئتمانيةعقود واآلجلة املستقبلية والعقود و عقود املبادلةل  (2

من  الثاني والثالث والرابعوفًقا للقسم  املنفردين اجلانبنيد املشتقات إىل وعقصفقات 

ال يؤخذ يف االعتبار أن جيب كما ، من هذه القواعد الثالثالباب من  الثانيالفصل 

 .خماطر الرتكزنطاق إطار عمل  ضمنتعرضات الاليت متثل الصفقة  جوانبسوى 

لتزام اال إىلمتثل محاية مباعة، التعرض اليت  يةئتماناالشتقات املعقود ب فيما يتعلق (3

ألداة، مطروًحا منه ل املرجعي االلتزام ذلكوقوع عند  القيمة املستحقةهو  املرجعي

 . للحماية االئتمانيةقيمة السوقية ال

مركز ذا كان إ ة)موجب هي القيمة السوقية تكون قيمة التعرضخيار الشراء عقد ل (4

خيار عقد ل  .(مركز قصري لعقد خيار الشراءاذا كان  ةوسالب طويل لعقد خيار الشراء

ة مطروًحا منه قيمته السوقي اخليارعقد  ممارسةسعر  يه تكون قيمة التعرض البيع
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مركز قصري لعقد كان إذا  ةالبيع وسالبمركز طويل لعقد خيار كان  إذا ة)موجب

، اخليار الناجتة لكل طرف نظري أساسيلعقود تعرضات الالبيع(. جيب جتميع خيار 

فيجب  اخليارلعقود تعرضات ال افةبعد مجع ك سالبذا كان هناك صايف تعرض وإ

   اخليار صفرًا.لعقد تعرض الأن تكون قيمة 

من قبل مدير ن كانت مدارة إمتعددة ال يتم مجعها حتى وصناديق استثمار لالتعرضات  (5

 .ذاته الصندوق

 الرتكز خاطرمل الامل رأس متطلبات: املائة بعد عشرة الثانية املادة

السوق املالية احتساب متطلبات رأس املال ملخاطر الرتكز يف سجل جيب على مؤسسة  (أ

 .( من هذه املادةجالتداول واألنشطة غري املتعلقة بالتداول وفقًا للفقرتني )ب( و )

جيب أن تتكون التعرضات املفرطة يف األنشطة غري املتعلقة بالتداول من التعرضات لطرف  (ب

ة املرتابطة اليت ختضع ألعلى وزن خماطر وُيحدد نظري واحد أو جمموعة من األطراف النظري

 (.%1250هلا وزن خماطر نسبته )

جيب أن تتكون التعرضات املفرطة يف سجل التداول من التعرضات لطرف نظري واحد أو  (ج

جمموعة من األطراف النظرية املرتابطة اليت ختضع ألعلى متطلبات رأس مال للمخاطر 

 : تياحملددة، ويتم التعامل معها كاآل

إذا مضى على وجود التعرض املفرط أقل من عشرة أيام جيب أن يكون متطلب رأس  (1

( من متطلبات رأس املال للمخاطر احملددة %200املال ملخاطر الرتكز ميثل ما نسبته )

 . ، واليت تنطبق على التعرض املفرطاملوجودة

التعرض  ختصيصفيجب ، أو أكثر عشرة أيام التعرض املفرط دووجمضى على  إذا (2

نطاقات التعرض املفرط كما هي موضحة يف العمود األول من اجلدول  حسباملفرط 

جيب  ترتيبًا تصاعديًا. احملددةمخاطر ل( أدناه مع ترتيب متطلبات رأس املال ل19رقم )

متطلبات رأس املال كإمجالي جمموع خاطر الرتكز ملال املمتطلب رأس احتساب 

مضروبة باملعامل من نطاقات التعرض املفرط نطاق  كللللمخاطر احملددة املوجودة 

 (12.5)وجيب ضرب الناتج بـ ، أدناه( 19املقابل هلا يف العمود الثاني من اجلدول رقم )

 للحصول على قيمة التعرض املرجح باملخاطر.
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 (19) رقم اجلدول

 التعرض املفرطنطاق 

 )التعرض كنسبة من الشرحية األوىل لرأس املال(
 املعامل

 (%200) (%40) ( حتى25%)

 (%300) (%60) وأقل من أو يساوي (%40)أكثر من 

 (%400) (%80)وأقل من أو يساوي (%60)أكثر من 

 (%500) (%100)وأقل من أو يساوي  (%80)أكثر من 

 (%600) (%250)وأقل من أو يساوي  (%100)أكثر من 

 (%900) (%250) من أكثر
 

التعرض املرجح باملخاطر ملخاطر الرتكز هو جمموع التعرضات أن يكون إمجالي قيم جيب  (د

 .املرجحة باملخاطر احملتسبة يف الفقرتني )ب( و)ج( من هذه املادة
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 الباب الرابع

 متطلبات رأس املال املبنية على النفقات

 

 ةعامأحكام عشرة بعد املائة:  الثالثةاملادة 

 السوق اتؤسسمل هي متطلبات الكفاية املالية النفقات علىاملبنية متطلبات رأس املال  تعترب (أ

 امُلشار إليها يف الفقرتني )ج( و)د( من املادة األوىل من هذه القواعد. املالية

 السنوية على النفقات بناءالنفقات على املبنية متطلبات رأس املال  يتم احتسابجيب أن  (ب

أحدث القوائم املالية السنوية املراجعة، حسب لة ملؤسسة السوق املالية املعّد املراجعة

 ئة من هذه القواعد.ابعد امل عشرة الرابعةواحملتسبة وفًقا للمادة 

حماسبية  فرتةال متثل  ملؤسسة السوق املالية كانت أحدث القوائم املالية السنوية املراجعة إذا (ج

على أساس  لةاملعّد النفقات السنوية املراجعةجيب إعادة احتساب  ،عشر شهرًا اثنامدتها 

 .مكافئةتناسيب الستخراج قيمة سنوية 

فيجب أن  ،أعماهلامن بدء ممارسة  سنة واحدةمؤسسة السوق املالية إذا مل تستكمل  (د

الواردة  لةاملعّد املتوقعةالسنوية مبنية على النفقات املعدلة املراجعة النفقات السنوية تكون 

 .يف خطة العمل لسنة التشغيل األوىل واليت مت تقدميها مع طلب الرتخيص

فيجب  ،خالل السنة املالية احلاليةجوهري يف نفقاتها  تغري املالية السوق ؤسسةإذا حدث مل (ه

النفقات وفًقا على املبنية ومتطلبات رأس املال  املعدلةساب نفقاتها السنوية تحاعليها إعادة 

 إىل اهليئة. فوًرا اهوتقدمي ،لذلك

 لةاملعّد املراجعةالنفقات السنوية بعد املائة:  عشرة الرابعةاملادة 

ئة ابعد امل السادسةوفقًا للفقرة )ب( من املادة لة املعّد املراجعةالنفقات السنوية  جيب احتساب

 من هذه القواعد. 
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 الباب اخلامس

 خماطر السيولة
 

  ةعامأحكام  :املائة بعد عشرة اخلامسة املادة

إلدارة خماطر السيولة يتناسب مع عمل إطار بفاظ تحاال املالية السوق مؤسسة على جيب (أ

 .مؤسسة السوق املالية من أنشطتها امستوى ومدى خماطر السيولة اليت تتعرض هل

جيب أن تقوم اإلدارة العليا ملؤسسة السوق املالية مبراجعة إطار عمل إدارة خماطر السيولة  (ب

 بشكل دوري.وجيب أن يوافق اجلهاز اإلداري عليه 
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 الباب السادس

 إعداد وتقديم التقارير
 

 التقاريرإعداد وتقديم بعد املائة: التزامات  عشرة السادسة املادة

 متطلباتألي  ةيإضافمتطلبات الباب الواردة يف هذا  وتقديم التقاريرإعداد  متطلباتتعد  (أ

 املالية واللوائحمؤسسات السوق الئحة  مبوجب مؤسسة السوق املاليةواجبة على  إشعار

 .التنفيذية األخرى الصادرة عن اهليئة

على مؤسسة السوق املالية تقديم معلومات إىل اهليئة،  ه جيبيف هذه القواعد بأن ورد أينما (ب

 ؤسسة السوق املاليةمباملعلومات اخلاصة فيجب أن تكون املعلومات املقدمة بناًء على 

 . املاليةاملعلومات اخلاصة باجملموعة و

 مجيع السجالت املالية وغري املالية والوثائقعلى  احملافظة مؤسسة السوق املالية على جيب (ج

 .مؤسسات السوق املاليةلألحكام ذات الصلة احملددة يف الئحة  وفقًا حتفاظ بهاواال

 هذه تطبيق يف قصور أي اهليئة فورًا حيال إىل تقرير تقديم مؤسسة السوق املالية جيب على (د

 .القصور أوجه تصحيح خطة التقرير ذلك يتضمن أن على القواعد،

 رأس املال بعد املائة: منوذج كفاية عشرة السابعة املادة

وفقًا  بها اخلاصإىل اهليئة منوذج كفاية رأس املال  قدمتعلى مؤسسة السوق املالية أن  جيب (أ

عمليات و الدخل،وقائمة قائمة املركز املالي،  يتضمن أن على، للنموذج الذي حتدده اهليئة

 .احتساب املخاطر

منوذج كفاية رأس  تقديمعلى مؤسسة السوق املالية  جيبفيما يتعلق بالتقارير الدورية،  (ب

 .شهر كل نهاية من أيام عشرة املال خالل

اليت يقتصر استثناًء من حكم الفقرة )ب( من هذه املادة، جيب على مؤسسات السوق املالية  (ج

املشورة تقديم منوذج كفاية رأس  تقديم نشاط ته علىممارسهلا يف نوع النشاط املرخص 

 .سنة املال خالل عشرة أيام من نهاية كل ربع 

خالل ثالثة أشهر من جيب تقديم منوذج كفاية رأس املال فيما يتعلق بالتقارير السنوية،  (د

 بالتزامن مع تقديم مؤسسة السوق املالية للبيانات املالية السنوية املراجعة.نهاية السنة املالية و
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 بعد املائة: القوائم املالية املراجعة عشرة الثامنة املادة

خالل ثالثة  جيب على مؤسسة السوق املالية تقديم قوائمها املالية السنوية املراجعة إىل اهليئة (أ

 .نهاية السنة املالية منأشهر 

 اهليئة من املعتمدة ملعايري احملاسبة واملراجعة وفقًا املراجعة السنوية املالية القوائم إعداد جيب (ب

بعد - قبولة دوليًاامل احملاسبة واملراجعةملعايري  وفقًا أو ،للمراجعني واحملاسبني السعودية

، وجيب مراجعة تلك القوائم املالية السنوية مالئًما ذلك كان ما متى -موافقة اهليئةاحلصول 

سابات املنشآت مسجل لدى اهليئة وفقًا لقواعد تسجيل مراجعي ح مراجع حساباتمن قبل 

 .اخلاضعة إلشراف اهليئة
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 الباب السابع

 اجملموعات املالية

 التقارير على أساس موحد وتقديم بعد املائة: إعداد عشرة التاسعة املادة

 خالل منباعتبارها جمموعة مالية  ملؤسسة السوق املالية املوحدة احلسابات تعد أن جيب (أ

 قوائمو املوحدة املالي املركز قوائم إعداد يف امُلطبقة الصلة ذات احملاسبية القواعد تطبيق

للهيئة جيوز و من هذه القواعد. بعد املائة عشرة الثامنةوفًقا للمادة  املوحدة الربح واخلسارة

 خاصة لذلك. ًاأسباب إذا وجدتمن خالل طرق أخرى  توحيدالأن تسمح بإجراء 

كون جزءًا من اجملموعة املالية ملؤسسة السوق كيان يأي أن تقرر استبعاد  للهيئةجيوز  (ب

 .احلاجة لذلك ما دعتمتى  حساباتها املوحدةمن املالية 

كون جزءًا من كيان يأي  إىل اهليئة الستبعاد ملؤسسة السوق املالية التقدم بطلٍبجيوز  (ج

 يف أي من احلاالت اآلتية: حساباتها املوحدة، وذلك من جمموعتها املالية 

وجد فيه عوائق قانونية حتول دون نقل املعلومات تيف بلد  الكيانإذا كان مقر  (1

 .الضرورية

  اإلشراف.الغرض من بالنظر إىل ال يشّكل أهميًة الكيان إذا كان  (2

 من الغرض ضوء يف مضلل أو مناسب غري للكيان املالي املركز إذا كان جتميع (3

 .اإلشراف

 تشري اليت املالية القوائم أساس على إعداد احلسابات املوحدة ملؤسسة السوق املالية جيوز (د

 احلصول وبعد خاصة أسباب وجدت التقرير، وذلك إذا إعداد تاريخ خالف أخرى فرتة إىل

 .اهليئة موافقة على

مؤسسة السوق املالية تقديم املعلومات املوحدة اآلتية إىل اهليئة يف التواريخ  علىجيب  (ه

 :حَدةاليت حتددها اهليئة لكل حالة على فرتات احملاسبية الو

 .املركز املالي املوحد للمجموعة املالية  (1

كون جزءًا من ت والكيانات اليت مؤسسة السوق املالية بني األصول مشرتيات ومبيعات  (2

 جمموعتها املالية.

اليت تكون جزءًا من  الكياناتو مؤسسة السوق املالية بني واخلصوم الذمم املدينة  (3

 جمموعتها املالية.
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اليت تكون جزءًا من  الكياناتالسوق املالية و مؤسسةاالتفاقيات املربمة بني   (4

 جمموعتها املالية.

اليت تكون جزءًا الكيانات و مؤسسة سوق مالية اللتزامات واخلصوم امُلحتملة بنيا  (5

 من جمموعتها املالية.
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 الباب الثامن

 أحكام ختامية

 

 النشر والنفاذ: بعد املائة العشروناملادة 

 .وفقًا لقرار اعتمادهانافذة  القواعدتكون هذه 
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 (1ملحق )

 درجة جودة االئتمان للتصنيفات االئتمانية طويلة األجل

 

 التصنيف االئتماني

 التقييم

 موديز فيتش إس آند بي
كابيتال 

 انتليجنس
 ةمس

1 
AAA to 

AA- 

AAA to 

AA- 

Aaa to 

Aa3 
AAA 

AAA to 

AA- 

2 A+ to A- A+ to A- 
A1 to 

A3 
AA to A A+ to A- 

3 
BBB+ to 

BBB- 

BBB+ to 

BBB- 

Baa1 to 

Baa3 
BBB 

BBB+ to 

BBB- 

4 BB+ to BB- 
BB+ to 

BB- 

Ba1 to 

Ba3 
BB 

BB+ to 

BB- 

5 B+ to B- B+ to B- B1 to B3 B B+ to B- 

6 
CCC+ and 

below 

CCC+ 

and 

below 

Caa1 

and 

below 

C and 

below 

CCC+ 

and 

below 
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 (2ملحق )

 درجة جودة االئتمان للتصنيفات االئتمانية قصرية األجل

 

 التصنيف االئتماني

 التقييم

 موديز فيتش إس آند بي
كابيتال 

 انتليجنس
 ةمس

1 A-1+, A-1 F1+, F1 P-1 A1 
A-1+, A-

1 

2 A-2 F2 P-2 A2 A-2 

3 A-3 F3 P-3 A3 A-3 

4 Below A-3 
Below 

F3 

Not 

Prime 

Below 

A3 

Below 

A-3 

 

 
 

 


