
 

 
 

 

 

 اململكة العربية السعودية

  

 

 

 هيئة السوق املالية

 
 

 مراكز مقاصة األوراق املالية الئحة
 

 الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية

 هـ1441/00/00وتاريخ 0-00-2019 مبوجب القرار رقم 

 م2019/00/00املوافق 

 هـ2/6/1424وتاريخ  30بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 

 

 

 ملحوظة مهمة:

ملواكبة التطورات واملتغريات املتسارعة بشأن لوائح وقواعد اهليئة، يود جملس اهليئة التنبيه 

 يف موقع اهليئة: على أنه جيب االعتماد دائمًا على نسخ اللوائح والقواعد املنشورة

www.cma.org.sa 
 

http://www.cma.org.sa/


 

 
 

 

 احملتويات

 أحكام متهيدية األول: الباب

 متهيد األوىل:املادة 

 املادة الثانية: التعريفات

 باللوائح والقواعد : االلتزامالثالثة املادة

 : االلتزام مببادئ البنية التحتية للسوق املاليةاملادة الرابعة

 : اإلعفاءاخلامسة املادة

 الرتخيص الثاني: الباب

 أحكام عامة :السادسة املادة

 مؤسس يف اململكة : متطلبات الرتخيص ملركز مقاصةالسابعة املادة

 املؤسس يف اململكة : هيكل ملكية مركز املقاصةالثامنة املادة

مؤسس  ركز مقاصةملرتخيص الجتاه طلب  وصالحياتها : إجراءات اهليئةالتاسعةاملادة 

 يف اململكة

 مؤسس خارج اململكة الرتخيص ملركز مقاصةمتطلبات : شرةاعالاملادة 

 : استمرار الرتخيصعشرة احلاديةاملادة 

 أو تعديله عشرة: تغيري الرتخيص الثانيةاملادة 

 عشرة: حق التظلم الثالثةاملادة 

 عشرة: املقابل املالي الرابعةاملادة 

 عشرة: احلوكمة اخلامسةاملادة 

 إلغاء الرتخيص وأ املقاصة عملياتالتوقف عن مزاولة  عشرة: السادسةاملادة 

 الثالث: املقاصة الباب

 قاصةاملتنفيذ عمليات عشرة:  السابعةاملادة 

 احملّددة عشرة: األوراق املالية الثامنةاملادة 

 الرابع: قاعدة رأس املال الباب



 

 
 

 

 إدارة خماطر األعمال العامة: التاسعة عشرة املادة

 : قاعدة رأس املالالعشروناملادة 

 اخلامس: أعضاء املقاصة الباب

 العشرون: فئات أعضاء املقاصةو احلاديةاملادة 

 والعشرون: احلد األدنى من املتطلبات الثانيةاملادة 

 عضوية املقاصة والعشرون: الثالثةاملادة 

 والعشرون: مراقبة التزام أعضاء املقاصة الرابعةاملادة 

 عضو السوق غري احلامل لعضوية املقاصة :والعشرون اخلامسةاملادة 

 الضمان: السادس الباب

 طريقة تقديم الضمانوالعشرون:  السادسةاملادة 

 والعشرون: الضمان املقبول السابعةاملادة 

  خماطر الطريقة اخلاطئةوالعشرون:  الثامنةاملادة 

 اخلصومات من القيمة وممارسات التقييم: التاسعة والعشروناملادة 

 : جتنب تركز الضمانالثالثوناملادة 

 الثالثون: إدارة الضمانو احلاديةاملادة 

 والثالثون: إعادة استخدام الضمان الثانيةاملادة 

 : خماطر االستثمار واحلفظالسابع الباب

 والثالثون: استخدام أمناء احلفظ الثالثةاملادة 

 االستثمار سياسةوالثالثون:  الرابعةاملادة 

 اهلامش: الثامنالباب 

 والثالثون: متطلب اهلامش اخلامسةاملادة 

 والثالثون: منهجية اهلامش املبدئي السادسةاملادة 

 والثالثون: منهجية هامش التباين السابعةاملادة 

 والثالثون: طلبات اهلامش الثامنةاملادة 



 

 
 

 

 : اختبار تغطية اهلامشالتاسعة والثالثوناملادة 

 : خماطر االئتمانالتاسعالباب 

 قياس ومراقبة وتقليل خماطر االئتمان: األربعوناملادة 

 األربعون: صندوق التعثرو احلاديةاملادة 

 قاصةاملواألربعون: املوارد املخصصة من رأس مال مركز  الثانيةاملادة 

 قاصةاملواألربعون: اختبار مدى كفاية املوارد املالية اإلمجالية ملركز  الثالثةاملادة 

 : خماطر السيولةالعاشرالباب 

 واألربعون: قياس ومراقبة خماطر السيولة الرابعةاملادة 

 واألربعون: اختبار احتياجات السيولة ومواردها اخلامسةاملادة 

 النهائية عشر: التسوية احلاديالباب 

 ةة النهائيالتسوي واألربعون: السادسةاملادة 

 النقدية تسويةالواألربعون:  السابعةاملادة 

 واألربعون: التسليم املادي الثامنةاملادة 

 تسوية تبادل القيمة نظام: التاسعة واألربعوناملادة 

 وقابلية النقل الفصل عشر: مبدأ الثانيالباب 

 املادة اخلمسون: أنواع احلسابات

 واخلمسون: إطار نقل الصفقات احلاديةاملادة 

 واخلمسون: متطلب اإلفصاح الثانيةاملادة 

 إدارة تعثر عضو املقاصةعشر:  الثالثالباب 

 متعثرمقاصة عضو املقاصة كعضو حتديد واخلمسون:  الثالثةاملادة 

 وإجراءاته قواعد التعثرواخلمسون:  الرابعةاملادة 

 االختبار الدوري ومراجعة إجراءات التعثرواخلمسون:  اخلامسةاملادة 

 قاصةاملمركز استعادة عشر:  الرابعالباب 



 

 
 

 

 مركز املقاصةاستعادة  طةواخلمسون: خ السادسةاملادة 

  مركز املقاصةاستعادة  ةخطاملوافقة على واخلمسون:  السابعةاملادة 

 عشر: التزامات مركز املقاصة األخرى اخلامسالباب 

 ومعايريه : إجراءات االتصالواخلمسون الثامنةاملادة 

 الرقابة أنظمة: التاسعة واخلمسوناملادة 

 املادة الستون: حفظ السجالت

اإلفصاح عن قواعد مركز املقاصة والتكاليف اجلوهرية : والستون احلاديةاملادة 

 ألعضاء املقاصة

 التشغيليةاملخاطر  عشر: السادسالباب 

 والستون: حتديد مصادر املخاطر التشغيلية الثانيةاملادة 

 والستون: إدارة املخاطر التشغيلية الثالثةاملادة 

 والستون: إدارة استمرارية األعمال الرابعةاملادة 

 عشر: الروابط بني مراكز املقاصة السابعالباب 

 والستون: ترتيب التشغيل املشرتكاخلامسة املادة 

 والستون: إدارة خماطر ترتيب التشغيل املشرتك السادسةاملادة 

 والستون: توفري اهلامش بني مراكز املقاصة السابعةاملادة 

 ؤهلاملعشر: الطرف املقابل املركزي  الثامنالباب 

 تصنيف مركز املقاصة كطرف مقابل مركزي مؤهل :والستون الثامنةاملادة 

 النشر والنفاذ: التاسع عشرالباب 

 : النشر والنفاذاملادة التاسعة والستون



 

1 
 

 األول الباب

 متهيدية أحكام
 

 متهيد :األوىلاملادة 

وحتديد إجراءات مقاصة األوراق املالية يف اململكة،  عمليات تنظيم إىلهذه الالئحة تهدف  (أ

 .وشروطه االالزم ملمارسته احلصول على الرتخيص

 النظام حكاموفًقا أل هلا املرخصقاصة املمجيع مراكز على  هذه الالئحةأحكام تسري   (ب

 .اموفقًا ألحكامه رتخيصالوأي شخص يتقدم بطلب للحصول على  ،هذه الالئحةو

ال تنطبق أحكام هذه الالئحة على خدمات املقاصة اليت تقدمها مؤسسة النقد للبنوك  (ج

 احمللية.

 التعريفات :الثانيةاملادة 

يقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه الالئحة نظام السوق املالية الصادر باملرسوم  (أ

 هـ.2/6/1424وتاريخ  (30م/)امللكي رقم 

 الواردة يف هذه الالئحة لكلمات والعباراتيقصد بامع مراعاة الفقرة )ج( من هذه املادة،  (ب

قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية ويف  النظاميف  املعاني املوضحة هلا

 ذلك. سياق النص بغري يقِض ما مل وقواعدها

ما إزاءها  املوضحةاملعاني  اآلتية والعباراتلكلمات با ُيقصد هذه الالئحة، تطبيقلغرض  (ج

 :مل يقِض سياق النص بغري ذلك

العقد األصلي بني طرف وطرف آخر بعقدين جديدين، استبدال عملية يتم مبوجبها : اإلحالل

قاصة املواآلخر بني مركز  ،للعقد األصلي قاصة والطرف األولاملأحدهما بني مركز 

 .للعقد األصلي والطرف الثاني

 ًاقاصة يتضمن تنفيذاملترتيب بني مركزين أو أكثر من مراكز ترتيب التشغيل املشرتك: 

 .الُنظم للصفقات على مستوى متباداًل
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 من دون احملّددة األوراق املاليةلتسهيل تسوية قاصة املمركز  يقّدمها خدمة: العبورخدمة 

 قاصة.املتقديم خدمات 

وأي )يكون مقدم طلب الرتخيص، أو مركز املقاصة( العالقة بني شخص الروابط الوثيقة: 

 من األشخاص اآلتي بيانهم:

 مسيطر على ذلك الشخص. .1

 شركة مسيطر عليها من ذلك الشخص. .2

 شركة مسيطر عليها من قبل مسيطر على ذلك الشخص. .3

 ( أعاله.3( أو )2( أو )1شركة مسيطر عليها من أي من األشخاص املشار إليهم يف ) .4

لة من حقوق املالك )مبا يف ذلك األسهم العادية أو ممّوأصول صايف األصول السائلة: 

األعمال  متاحة لتغطية خماطرغري مرهونة واالحتياطيات املعلنة أو غريها من األرباح املبقاة( 

 .العامة

 مركز مقاصة أثبت أنه مت تأسيسه وتشغيله بشكل متوافق معاملؤهل:  مركز املقاصة

 مبادئ البنية التحتية للسوق املالية.

 نظريقاصة عرًضا مفتوًحا للتصرف كطرف املعملية يقدم مبوجبها مركز فتوح: املعرض ال

 عند هاشروطعلى  يتفق طرفاهاصفقة أي فورًا  يتوّسطحبيث  ،للمشاركني يف السوق

 .املسبقة ملركز املقاصة الشروط ئهااستيفا

وقراراته،  مركزه غري تنفيذي يتمتع باالستقالل التام يفجملس إدارة عضو ستقل: املعضو ال

أعمال أو قرابة أو عالقة أخرى تؤدي إىل تضارب يف املصاحل فيما أي مبا يف ذلك عدم وجود 

هذه  أي من وجود إضافة إىل عدم ،فيه أو إدارته أو أعضاء املقاصة قاصةامليتعلق مبركز 

 العالقات خالل السنوات اخلمس السابقة لعضويته يف جملس اإلدارة.

 .العامقاصة املباشر أو عضو املقاصة املعضو  عضو املقاصة:

ن من هذه يوالعشر احلاديةحسب ما جرى بيانه يف الفقرة )أ( من املادة عضو املقاصة العام: 

 الالئحة.
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ن من يوالعشر احلاديةحسب ما جرى بيانه يف الفقرة )أ( من املادة عضو املقاصة املباشر: 

 هذه الالئحة. 

سواًء عملة ميكن شراؤها أو بيعها دون قيود تفرضها أي جهة حكومية عملة قابلة للتحويل: 

 يف الدولة اليت أصدرت العملة.أو يف اململكة 

 ا يلي:ممشخص طبيعي أو اعتباري ينطبق عليه كل العميل: 

 قاصة.امل يةعضو حيملال  .1

مقاصة معامالته مع  ه منعالقة تعاقدية مع عضو املقاصة متّكنيف  يكون طرفًا .2

 قاصة.املمركز 

واللوائح واإلجراءات والتعليمات املقرتحة من قواعد جمموعة القواعد مركز املقاصة: 

 واملوافق عليها من جملس اهليئة.مركز املقاصة جملس إدارة 

املعايري الدولية للبنية التحتية للسوق املالية الصادرة عن  التحتية للسوق املالية:لبنية امبادئ 

 واللجنة الفنية للمنظمة الدولية هليئات (CPMI) والبنية التحتية للسوقجلنة املدفوعات 

 .(IOSCOاألوراق املالية )

قاصة املمركز تشغيل املخاطر واخلسائر احملتملة اليت تنشأ عن  خماطر األعمال العامة:

قاصة. وتتضمن املتعثر عضو املتعلقة باملخاطر واخلسائر احملتملة  باستثناء كعمل جتاري،

قاصة نتيجة املاملالي ملركز  ملركزيف قيمة ا خماطر األعمال العامة أي اخنفاض حمتمل

 .ازدياد مصروفاتهلرتاجع إيراداته أو 

يف مزاولة عمليات مقاصة األوراق املالية طرف نظري مركزي مرخص له  قاصة:املمركز 

لصفقات األوراق األطراف املتقابلة  يتوّسطوفقًا ألحكام النظام وهذه الالئحة، يف اململكة 

، حبيث يؤدي دور املشرتي بالنسبة إىل البائع املتداولة يف سوق مالية واحدة أو أكثر املالية

 املشرتي.ودور البائع بالنسبة إىل 

 طرديًا مع اليت ترتبطأو ممارساتها التغريات يف متطلبات إدارة املخاطر  :الدوريةالتقّلبات 

أو تؤدي إىل  التقلبات يف دورة األعمال أو االئتمان واليت قد تسبب عدم االستقرار املالي

 .تفاقمه
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غري بكونها  إشعارًا قاصة بشأنهااملاليت أصدر مركز  األوراق املالية :احملّددة األوراق املالية

 مستفيدة من خدمة املقاصة.

الناشئة عن عمليات تداول األوراق  والتزاماته عملية حتديد حقوق كل طرف املقاصة:

األدوات املالية أو النقدية للحد وجود ، مبا يف ذلك حساب صايف االلتزامات، وضمان املالية

 عن ذلك.التعرضات الناشئة من 

تسوية صفقات تتضمن تسوية اللتزامني  اخالهلظم تتم من ُن ُنظم تسوية تبادل القيمة:

 مرتبطني.

 هامش التباين أو اهلامش املبدئي.اهلامش: 

التغريات الفعلية يف أسعار عن  ةالناجت التعرضات القائمة لتغطيةُيجمع هامش  هامش التباين:

 قاصة. املمركز عضو  اليت تؤثر على قيمة السوق

التعرضات املستقبلية احملتملة الناجتة عن التغريات لتغطية ُيجمع هامش  بدئي:املامش اهل

فرتة اإلغالق املناسبة يف حالة تعثر  خالل قاصةاملعضو  مركزقيمة ل احملتملةاملستقبلية 

 عضو املقاصة.

 باللوائح والقواعد االلتزام: الثالثةاملادة 

والقواعد األخرى ذات  اللوائحو الالئحة هذهااللتزام بالنظام وقاصة امل مركزعلى  جيب (أ

دون تأخري بأي معلومات أو سجالت أو مستندات قد من يزود اهليئة  وجيب عليه أن ،العالقة

 التنفيذية. لوائحهو النظام تطبيق تطلبها لغرض

 للحضور على اجلهاز اإلداري ملركز املقاصة وموظفيه تلبية أي طلب صادر عن اهليئة جيب (ب

 .التنفيذية لوائحهالنظام و أي حتقيق يتعلق بتطبيقلتوضيح أي أمر أو املساعدة يف 

 لبنية التحتية للسوق املاليةا االلتزام مببادئ: الرابعةاملادة 

 يصّنف مركز املقاصة املرخص له وفقاً ألحكام هذه الالئحة كمنشأة مالية مهمة يف اململكة.

وااللتزام  للسوق املاليةالتحتية  لبنيةا مبادئ مراعاةقاصة املمركز على  جيبويف هذا الشأن، 
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جلنة  من وقت آلخر عنيصدر بها بها على أساس مستمر، مبا يف ذلك أي توجيه تكميلي متعلق 

 .األوراق املالية نظمة الدولية هليئاتاملو املدفوعات والبنية التحتية للسوق

 اإلعفاء: اخلامسةاملادة 

 من تطبيق أي من أحكام هذه الالئحةأن تعفي مقدم الطلب أو مركز املقاصة  للهيئة جيوز (أ

 . تتلقاه منه، أو مببادرة منهاعلى طلب كليًا أو جزئيًا، إما بناًء 

 :اإلعفاء من أي حكم عندما ترىاهليئة  تعلن (ب

 أن اإلعفاء من احلكم ميكن أن يسري على أكثر من مركز مقاصة. (1

 .كز املقاصةايؤثر بشكل سليب وجوهري على مر لناإلعفاء اإلعالن عن أن  (2
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 الثاني الباب

 الرتخيص
 

 أحكام عامة :السادسةاملادة 

اليت تتم  األوراق املالية قاصة تقديم اخلدمات املطلوبة ملقاصة صفقاتاملجيب على مركز  (أ

 بعد احلصول–قاصة املركز ملجيوز و. وفقًا ألحكام هذه الالئحة أو خارج املنصةيف السوق 

 .أخرى إىل أعضاء املقاصةخدمات تقديم أي -على موافقة اهليئة 

قاصة قواعد وإجراءات وعقود واضحة ومفهومة ومتوافقة مع املركز ملجيب أن يكون  (ب

 هذه الالئحة. أحكام النظام و

 هذه الالئحةالنظام ووفقًا ألحكام  من اهليئةعلى ترخيص  هحصوليعد مركز املقاصة عند  (ج

 .شخصًا مستثنى وفقًا ألحكام الئحة أعمال األوراق املالية

التزامه جبميع أحكام هذه لتأكيد  اهليئة إىلسنوي  تقريرتقديم جيب على مركز املقاصة  (د

 الالئحة.

 مؤسس يف اململكة ملركز مقاصة الرتخيصمتطلبات : السابعةاملادة 

يف  املؤسسالشخص االعتباري  الرتخيص يقصد مبقدم طلب، هذه املادةتطبيق لغرض  (أ

يف مزاولة عمليات  ترخيصبطلب للحصول على  الذي يتقدمكشركة مساهمة اململكة 

من تاريخ تقديم  ابتداًء وخيضع مقدم الطلب هلذه الالئحة. مقاصة األوراق املالية يف اململكة

 طلبه.

 :أن يبني للهيئة اآلتي كمركز مقاصة مؤسس يف اململكة الرتخيص جيب على مقدم طلب (ب

 :املقدار األعلى من اآلتي لىزيد عيصايف أصوله السائلة أن  (1

 ريال سعودي.مئة مليون  .أ

 اإلطفاءمصروفات  باستثناء ،أشهرستة فرتة توقعة لاملتشغيلية الصروفات امل .ب

 .واالستهالك
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 .املطلقاهليئة وفًقا لتقديرها  حتددهأي مبلغ آخر  .ج

 األوراق املالية مقاصة ملزاولة عمليات واملوارد الكافية اخلرباتوميلك  ومالئم قادرأنه  (2

 يف اململكة.

واملوارد  ،وسياسات ونظم إدارة املخاطر ،والنظم املالية ،أن لديه اخلربات اإلدارية (3

اإلجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية السياسات وو ،التقنية

 والنظامية.

وموظفيه الذين سيؤدون دورًا يف خدمات املقاصة اخلاصة به يتمتعون  جهازه اإلداري أن (4

 .النزاهةاألمانة وباملؤهالت واملهارات واخلربات الضرورية، ويتصفون ب

أو أكثر  %5ما نسبته  –بشكل مباشر أو غري مباشر  –هوية مساهميه الذين ميلكون  (5

 رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواًء أكانوا أشخاصًا طبيعيني أم اعتباريني. من

، البنية التحتية للسوق املاليةبادئ ملتزماً مب – بعد حصوله على الرتخيص – أنه سيكون (6

 .إلفصاح ومنهجية التقييمل املنّظماإلطار  –على سبيل املثال ال احلصر  –مبا يف ذلك 

ن من هذه يمركز املقاصة وفقًا ألحكام املادة العشر الستعادةاملدة الزمنية الالزمة  (7

 الالئحة.

 من وقت آلخر. -وفًقا لتقديرها -اليت حتددها اهليئة باملتطلباتأنه سيلتزم  (8

ترخيص متطلبات  حتدداملوضحة أعاله، جيوز للهيئة أن  الرتخيصباإلضافة إىل متطلبات  (ج

أو فئات بعضهم أو  مقدمي الطلباتعلى مجيع  تطّبق أو شروط أو قيود حمددة إضافية

 .تراه مناسبًا، حسبما حمددة منهم

جيوز تقديم طلب الرتخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو املساهمني املسيطرين عليه إذا مل  (د

املؤسسون أو املساهمون املسيطرون لألحكام اليت تنطبق على  يتم تأسيسه بعد، وخيضع

 تقديم الطلب.من تاريخ  ابتداًء مقدم الطلب

حسبما حتدده  له ومجيع املعلومات واملستندات املرفقة وحمتواه جيب أن يكون شكل الطلب (ه

 .اهليئة
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 إليها اليت قدمهالمعلومات لاهليئة فوًرا بأي تغريات جوهرية  إبالغطلب العلى مقدم  جيب (و

 .الرتخيصألغراض طلب 

أن  يجبفبروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر،  يرتبطإذا كان مقدم الطلب  (ز

بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسالمة وضعه اهليئة  تقتنع

تلك الروابط الوثيقة ال تعيق فعالية اإلشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو ، وأن املالي

 .التزامه بهذه الالئحة

 املؤسس يف اململكة قاصةاملهيكل ملكية مركز : الثامنةاملادة 

 .مقدم الطلب كبار مساهميدى مالءمة مب عندما ال تقتنع رتخيصالرفض طلب لهيئة ل (أ

على املسبقة  موافقة اهليئة أن حيصل علىاملؤسس يف اململكة  قاصةاملجيب على مركز  (ب

 .%5نسبة  على إجراء أي تغيري يف هيكل ملكيته يزيد

املقاصة املؤسس يف اململكة إشعار اهليئة بالصيغة اليت حتددها بأن جيب على مركز  (ج

شخصًا ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة معه وذلك قبل ثالثني يومًا على األقل من تاريخ النفاذ 

املقرتح، أو حال علمه بأي تغيري يف الروابط الوثيقة إذا تعذر عليه إبالغ اهليئة مسبقًا. وجيب 

ملعلومات اليت تطلبها اهليئة للتحقق من هوية الشخص املقرتح االرتباط أن يتضمن اإلشعار ا

 .معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسالمة وضعه املالي

إال إذا  شخصأي روابط وثيقة مع ب أن يرتبط املؤسس يف اململكة قاصةاململركز  ال جيوز (د

 الروابط الوثيقة.تلك على كتابًيا اهليئة  وافقت

جيب أن تقتنع اهليئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة بأنها لن تعيق فعالية اإلشراف على  (ه

 أو عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.املؤسس يف اململكة مركز املقاصة 

مركز يف لكية املحقوق  علىال جيوز ألعضاء املقاصة أو عمالء أعضاء املقاصة الرجوع  (و

 باستثناء ما هو منصوص عليه يف هذه الالئحة ويف قواعد املؤسس يف اململكة قاصةامل

 أعضاء املقاصة فيه جتاه املقاصةمركز  وتكون مسؤولية. ذات العالقة مركز املقاصة

ال و. ذات العالقة ويف قواعد مركز املقاصةا هو منصوص عليه يف هذه الالئحة حمدودة مب

 .أي عميل ألعضاء املقاصة فيه جتاه ؤوليةأي مس املقاصةيتحمل مركز 
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مؤسس يف  ركز مقاصةملرتخيص الجتاه طلب  وصالحياتها اهليئة إجراءات: التاسعةاملادة 

 اململكة

 :جيوز للهيئة عند دراسة أي طلب اختاذ أي من التالي (أ

 إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة. (1

أي أسئلة وشرح أي مسألة  عن لإلجابةطلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام اهليئة  (2

 ترى أن هلا عالقة بالطلب.

م خالل ثالثني يومًا قّدطلب تقديم أي معلومات إضافية تراها اهليئة ضرورية على أن ُت (3

 من تاريخ طلبها.

 التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب. (4

لطلب املعلومات املطلوبة مقدم ا توفري جيوز للهيئة رفض دراسة طلب الرتخيص يف حال عدم (ب

 منه، أو يف حال عدم توفريها خالل الفرتة الزمنية احملددة.

مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة مقدم الطلب كتابيًا بذلك،  تسّلمها اهليئة بعد تبّلغ  (ج

 :اإلبالغوتتخذ أيًا من القرارات اآلتية خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يومًا من تاريخ 

 .على الطلب كلًيا أو جزئًيااملوافقة  (1

 بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة.املوافقة على الطلب  (2

 األسباب. مع بيان رفض الطلب (3

إذا كان ( من هذه املادة جاملنصوص عليها يف الفقرة ) الطلب دراسةجيوز للهيئة متديد فرتة  (د

 اخلامسة( من املادة يوفقًا للفقرة ) مهامهأي من ب سيكلف جهات خارجيةطلب المقدم 

 .من هذه الالئحةعشرة 

تقوم بإبالغه بقرارها كتابيًا مع بيان الشروط قدم الطلب، مل الرتخيصإذا قررت اهليئة  (ه

 .والقيود اليت تراها مناسبة

 .تقوم بإبالغ مقدم الطلب بذلك كتابيًاإذا قررت اهليئة رفض الطلب،  (و
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)أو تقديم نفسه على  األوراق املالية يف اململكة مقاصة مزاولة عمليات ال جيوز ملقدم الطلب (ز

 ( من هذه املادة.هـليه يف الفقرة )املنصوص عأنه يقدمها( قبل أن يتسلم قرار اهليئة 

 مؤسس خارج اململكة ركز مقاصةمل الرتخيصمتطلبات : العاشرةاملادة 

املؤسس  هذه املادة، يقصد مبقدم طلب الرتخيص الشخص االعتباري تطبيق لغرض (أ

ملزاولة عمليات  الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص خارج اململكة كشركة مساهمة

من تاريخ تقديم  ابتداًء وخيضع مقدم الطلب هلذه الالئحة .مقاصة األوراق املالية يف اململكة

 .طلبه

أن يبني للهيئة  الرتخيص كمركز مقاصة مؤسس خارج اململكة جيب على مقدم طلب (ب

 اآلتي:

مرخص له من قبل هيئة تنظيمية )أو خاضع إلشرافها ورقابتها( ومؤسس يف دولة أنه  (1

تطبق معايري تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها. 

وألغراض هذه الفقرة، للهيئة وفقًا لتقديرها احملض حتديد ما إذا كانت املعايري 

 ايري اليت تطبقها اهليئة أو مقبولة لديها.التنظيمية والرقابية مماثلة للمع

 اململكة. يفقديم خدمات املقاصة تب عن نيتهالتنظيمية األجنبية التابع هلا  اهليئة أبلغ أنه (2

أو لوائح خيضع هلا أو  أنظمةي أل خمالفة أن تقدميه خلدمات املقاصة يف اململكة ال يعد (3

 التابع هلا.اهليئة التنظيمية األجنبية أي متطلبات تفرضها 

تبادل ب تسمحتعاون ترتيبات  ترغب يف وضعالتنظيمية األجنبية التابع هلا  اهليئةأن  (4

، أو قامت فعليًا اهليئة فيما يتعلق مبقدم الطلبالتنظيمية األجنبية و اهليئةاملعلومات بني 

 .بذلك

ية للسوق لبنية التحتا املنصوص عليها يف مبادئ ذات العالقةميع املتطلبات جبملتزم  أنه (5

 .املالية

( من هذه املادة وأي مستندات إضافية تطلبها اهليئة، ببناًء على الطلب املقدم وفقًا للفقرة ) (ج

أن حتدد جيوز للهيئة و. وفقًا لتقديرها احملض املوافقة على طلب الرتخيصللهيئة  جيوز
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متطلبات ترخيص إضافية أو شروط أو قيود حمددة يتم تطبيقها على مجيع مراكز املقاصة 

 بعضهم أو فئات حمددة منهم، حسبما تراه مناسبًا.أو  املؤسسة خارج اململكة

 استمرار الرتخيص: عشرة احلاديةاملادة 

 مركز املقاصة يف مجيع األوقات قادرًا ومالئمًا يظل يشرتط الستمرار سريان الرتخيص أن (أ

 .يف اململكة األوراق املاليةملزاولة عمليات مقاصة 

 التهمومؤه هموخربات أو مقدم الطلب مركز املقاصةيف املوظفني واملسؤولني  مهاراتتشكل  (ب

 .مركز املقاصة أو مقدم الطلب قادرًا ومالئمًاما إذا كان  تقييمل عوامل مهمة ونزاهتهم

 :مهارات املوظفني واملسؤولني وخرباتهم ومؤهالتهم ونزاهتهم بناًء على املعايري اآلتية وتقّيم

توافر املؤهالت واخلربات املهنية الكافية للقيام مبسؤولياتهم، مبا يف ذلك الدراية  (1

 واملهارات الفنية املناسبة.

مة مبا يتناسب مع التحلي باالستقامة واألمانة والقدرة على اختاذ القرارات السلي (2

 الوظائف اليت يشغلونها.

القيام مبسؤولياتهم حبرص ومحاية مصاحل أعضاء املقاصة والعمالء وفقًا هلذه الالئحة  (3

 واللوائح التنفيذية.

 مل يسبق هلم ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة واألمانة. (4

 .مل يسبق هلم اإلفالس (5

حتدد السلوكيات املقبولة وغري  املهين لسلوكلقاصة قواعد املمركز أن يكون لدى جيب  (ج

 :ما يليبيان -حبد أدنى-أن تتضمن وجيب  ،املقبولة

وأن يؤدوا عملهم باملهارة والعناية  ،أن يتصرف املوظفون بطريقة أخالقية وجوب  (1

 والسياسات ذات العالقة.واللوائح  األنظمةجبميع  وأن يلتزموا ،الواجبة

يف  حاالت االشتباه مركز املقاصة على التحقيق يفإدارة جملس وجوب إشراف  (2

 .معاجلتهاطريقة و ،التحقيق فيهااألشخاص املسؤولني عن  واملوافقة على ،خمالفتها
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قاصة أن حيافظ على حد املجيوز للهيئة، يف حال رأت ذلك مناسبًا، أن تطلب من مركز  (د

 .كشرط الستمرار الرتخيص دولًياأدنى من التصنيف من وكالة تصنيف معرتف بها 

 أو تعديله الرتخيصتغيري : عشرة الثانيةاملادة 

 علىمقرتح هليئة للموافقة على أي تغيري أو تعديل إىل اجيب على مركز املقاصة تقديم طلب  (أ

 .ترخيصه

لدراسة أي تغيري أو تعديل  هذا البابمتارس اهليئة مجيع الصالحيات املنصوص عليها يف  (ب

أو مجيع املعلومات أو املستندات املنصوص عليها  وجيوز هلا أن تطلب حتديث بعضح، مقرت

 .البابهذا يف 

 تسّلمها يوًما من ثالثنيخالل  أو تعديله رتخيصالتغيري إىل إنهاء دراسة طلب اهليئة  تسعى (ج

 .الزمةاملعلومات اليت تراها  جلميع

 :اختاذ أي من اآلتي -أو تعديله رتخيصالبعد دراسة طلب تغيري -جيوز للهيئة  (د

 املوافقة على طلب التغيري أو التعديل كلًيا أو جزئًيا. (1

 املوافقة على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة. (2

والتحقق، إلجراء مزيد من الدراسة  لفرتة زمنية حسبما تراه ضروريًا القرارتأجيل اختاذ  (3

 .أو إتاحة توفري معلومات إضافية

 .الطلب مع بيان األسبابرفض  (4

قاصة بذلك املتقوم بإبالغ مركز إذا قررت اهليئة املوافقة على طلب تعديل الرتخيص،  (ه

 .وتزوده بالرتخيص اجلديد بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة كتابيًا

ال جيوز ملركز املقاصة تقديم خدمات املقاصة املعّدلة )أو تقديم نفسه على أنه يقدمها( قبل  (و

 .( من هذه املادةهـيف الفقرة )املنصوص عليه يتسلم قرار اهليئة أن 

 .تقوم بإبالغ مركز املقاصة بذلك كتابيًاتعديل، التغيري أو ال طلبإذا قررت اهليئة رفض  (ز
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 التظلمحق : عشرة الثالثةاملادة 

إجراء بشأن أي قرار أو اللجنة  املرخص له التظلم إىلقاصة املأو مركز  رتخيصالملقدم طلب 

 .هذه الالئحةحكام تتخذه اهليئة وفقًا أل

 املقابل املالي: عشرة الرابعةاملادة 

 .جيب على مقدم طلب الرتخيص أن يرفق بطلبه املقابل املالي الذي حتدده اهليئة (أ

 .تسديد املقابل املالي الذي حتدده اهليئة الستمرار الرتخيصقاصة املمركز  جيب على (ب

دمات خل املقابل املاليعلى  املسبقة موافقة اهليئةعلى أن حيصل مركز املقاصة جيب  (ج

 .املقاصة اليت يقدمها

 وكمةاحل: عشرة اخلامسةاملادة 

بشكل واضح ومباشر قاصة ترتيبات حوكمة موثقة حتدد املجيب أن يكون لدى مركز  (أ

والتسلسل  املسؤوليات، يعوتوز إدارته، وكيفية عمل ،قاصةاملمركز إدارة هيكل جملس 

جيب االعتبار عند الرتخيص. كما بقاصة املاهليئة ترتيبات حوكمة مركز  وتأخذ. اإلداري

 لجمهور.لو عضاء املقاصةألالرتتيبات  تلكقاصة عن املمركز  أن يفصح

 :اآلتي على -د أدنىحب-جيب أن تشتمل ترتيبات احلوكمة املوثقة ملركز املقاصة  (ب

 .، مع بيان مسؤولياتهموجلانهقاصة املمركز إدارة تشكيل جملس  (1

 كبار التنفيذيني.هيكل  (2

 وجملس اإلدارة. كبار التنفيذين التسلسل اإلداري بني (3

 هيكل امللكية. (4

 احلوكمة الداخلية.سياسة  (5

 الداخلية. الرقابةوإدارة املخاطر سياسات وُنظم   (6

 وكبار التنفيذيني.إجراءات تعيني أعضاء جملس اإلدارة  (7
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 .اإلجراءات اليت تضمن املساءلة عن األداء (8

مثل إدارة  ،االستقالل الكايف للوظائف الرئيسية ةكموجيب أن تضمن ترتيبات احل (ج

 .الداخلية واملراجعةاملخاطر 

عن عضوين أو  مركز املقاصةإدارة جملس يقل عدد أعضاء اجمللس املستقلني يف  أال جيب (د

مركز إدارة جيب أن يكون لدى أعضاء جملس و. عن ثلث أعضاء اجمللس، أيهما أكثر

، وأن يكونوا قادرين على ختصيص وقت احلوكمةألدوارهم يف  ًاواضح ًاقاصة فهمامل

 تكونوأن  تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، بإمكانهمأن يكون و مهامهم، إلجناز كاٍف

 أدوارهم.ألداء  كافيةلديهم حوافز 

نظام نظام السوق املالية وعلى مركز املقاصة تشكيل جلنة للمراجعة وفقًا ألحكام جيب  (ه

 مركز املقاصة تشكيلإدارة على جملس التنفيذية. كما جيب  ماالشركات ولوائحه

من تلك اللجان تتألف وأن ، حبد أدنى اللجان املنصوص عليها يف الفقرة )و( من هذه املادة

 جيوز أنو .اخلربة واملعرفة بأنشطة مركز املقاصةهارة واملمن ذوي  املالئمني األعضاء

 .مركز املقاصة عند احلاجةإدارة أعضاء جملس تلك اللجان تتضمن 

 :ٍد أدنىحبمركز املقاصة تشكيل اللجان التالية، إدارة جيب على جملس  (و

 لتقنية املعلومات.جلنة فنية  (1

 جلنة الرتشيحات واملكافآت. (2

 االلتزام.املطابقة وجلنة  (3

 جلنة املخاطر. (4

مركز املقاصة أنها إدارة يعتقد جملس وأي جلان أخرى  -ذه اللجانهل جيب أن يكونو

الصادرة عنها مجيع القرارات  توّثق وأن ،مسؤوليات وإجراءات حمددة بوضوح -مناسبة

 .واألسس اليت صدرت تلك القرارات بناًء عليها

لتحديد  إجراءاتقاصة على املمركز إدارة جيب أن تشتمل سياسات وإجراءات جملس  (ز

 قاصة.املمركز إدارة ومعاجلة وإدارة تضارب املصاحل احملتمل ألعضاء جملس 
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قاصة إطاًرا واضًحا وموثًقا إلدارة املخاطر يتضمن املمركز إدارة جملس  جيب أن يضع (ح

ذات قرارات القاصة لتحمل املخاطر، وحيدد املسؤوليات واملساءلة عن املسياسة مركز 

يقوم جيب أن يف األزمات وحاالت الطوارئ. و اتالقرار اختاذ يتضمن آليةواملخاطر، الصلة ب

قاصة لضمان توافقه مع املقاصة برصد منتظم حلجم خماطر مركز املمركز إدارة جملس 

 قاصة.املأعمال مركز  واسرتاتيجيةسياسة حتمل املخاطر 

عتماد الوجود حوكمة مالئمة  التأكد منقاصة املمركز إدارة جملس  علىجيب  (ط

إدارة  ُنظماالئتمان والضمانات وحتديد اهلوامش وُنظم  مناذج ، مثلالفنية واستخدام النماذج

 الفنية بشكل مستمر من النماذجالتحقق قاصة املمركز  وجيب علىخماطر السيولة. 

ية التحقق جيب أن تكون عملولتحديد وقياس وإدارة خماطرها.  فيها املستخدمة واملنهجية

ومنهجياتها، كما جيب أن تكون عملية الفنية مستقلة عن تطوير وتنفيذ وتشغيل النماذج 

 التحقق خاضعة ملراجعة مستقلة ملدى كفايتها وفعاليتها.

 :فر اآلتيا، بشرط توحمددة مهامبأداء  تكليف جهة خارجية املقاصةجيوز ملركز  (ي

 تقوم اجلهة اخلارجية، واليت جيب أن تتضمن متطلًبا بأن وضع الرتتيبات الوقائية املناسبة (1

 ،لتلك املفروضة على مركز املقاصة مماثلة األعمال يةستمرارالبتنفيذ متطلبات 

 بأدائها. ةاملكلف باملهمةلتعاون مع اهليئة فيما يتعلق با وتعهدها

على تكليف جهة خارجية ألداء أي من مهام مركز  املسبقة اهليئةاحلصول على موافقة  (2

 .املقاصة اجلوهرية

 إدارة املخاطر. مهامأي من تكليف جهة خارجية ألداء يتم  أال (3

 تكليف جهات خارجيةاليت يتم  املهام قاصة أناملمركز إدارة جملس  يتأكدجيب أن كما 

لدى مركز  تأديتها داخليًاكافة املتطلبات اليت جيب استيفائها يف حال مت  تستويف بأدائها

 الختيار اجلهات اخلارجية صارمة قاصة ترتيباتاملجيب أن يكون لدى مركز و. املقاصة

مجيع املعلومات مركز املقاصة وجيب أن يقدم  ،ااستبداهلآلية وا ألدائهواملراقبة الدقيقة 

 .هام بهذه الالئحةأداء اجلهات اخلارجية لتلك امل التزامالالزمة لتمكني اهليئة من تقييم مدى 

مصاحل مجيع أصحاب املصلحة  مركز املقاصة يف االعتبارإدارة جيب أن يأخذ جملس  (ك

، عند اختاذ أي قرارات مهمة -مبا يف ذلك أعضاء املقاصة وعمالء أعضاء املقاصة-املعنيني 
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أعماله  واسرتاتيجيةقاصة وقواعده املمركز  بنموذج عمل مبا يف ذلك القرارات املتعلقة

 العامة.

 الرتخيصإلغاء  وأاملقاصة  مزاولة عملياتالتوقف عن  :عشرة السادسةاملادة 

األوراق املالية يف  مقاصة مزاولة عمليات التوقف عن ينويقاصة الذي املمركز  جيب على (أ

 :قراره، وذلكفيه وأسباب  توقفالينوي بالتاريخ الذي  كتابيًامسبقًا واهليئة  إبالغاململكة 

 ذلك التاريخ.من على األقل يوًما  مخسة وأربعنيقبل  (1

أو حاملا يتخذ قرار التوقف إذا تعذر عليه اإلبالغ مسبقًا عندما يكون التوقف ناجتًا عن  (2

 .يعلم به مركز املقاصةال حدث خارجي 

جيب عليه التأكد من مقاصة معينة،  أعمال قاصة التوقف عن تقديماملإذا قرر مركز  (ب

بعد  مقدم خدمات مناسب مقاصة معلقة على أكمل وجه أو حتويلها إىل إجناز أي أعمال

من  قبل فرتة معقولةبذلك  أعضاء املقاصة، وجيب عليه إشعار احلصول على موافقة اهليئة

 .العمل عن توقفه

إىل اهليئة  التقدم بطلب مكتوبعليه يف هذه احلالة و ترخيصه،قاصة طلب إلغاء اململركز  (ج

 .إللغاء الرتخيص تاريخ املقرتحالمن على األقل قبل ثالثة أشهر 

اهليئة من  لتتمكنظروف اإللغاء  وافية عنمعلومات  الرتخيصأن يتضمن طلب إلغاء  جيب (د

مناسبًا أن توافق على اإللغاء، أو تؤجل تارخيه، أو تطلب اختاذ تدابري ما إذا كان  أن تقرر

 قاصة.املمركز  يف قاصةاملحلماية أعضاء  أخرى تراها ضرورية

للتحقيق  استمرار الرتخيص يعد ضروريًاإذا رأت أن  رفض طلب إلغاء ترخيصجيوز للهيئة  (ه

لتتمكن ، أو هفيقاصة امل، أو حلماية مصاحل أعضاء قاصةاملركز تتعلق مب قضيةيف أي 

 التنفيذية. هلوائحنظام أو القاصة مبوجب املحظر أو متطلبات على مركز  من فرض

مقاصة  من عمليات يزاول أي ملقاصة مببادرة منها إذا املمركز  ترخيصجيوز للهيئة تعليق  (و

ممارسة  عن توقفهأشهر بعد  ستةأو  ،خالل فرتة اثين عشر شهرًا ألوراق املالية يف اململكةا

 ( من هذه املادة.أإشعار اهليئة وفًقا للفقرة )بعد  أعماله
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فيما يتعلق  ملدة سنتني من تاريخ إلغاء الرتخيص هليئةخاضعًا لسلطة اقاصة املمركز  يبقى (ز

ويف حال فتح حتقيق أو اختاذ أي إجراءات . ترخيصهقبل إلغاء  حصل إغفالأو  تصرفبأي 

التحقيق أو هليئة حتى انتهاء لسلطة اقاصة خاضًعا املمركز  يبقى، خالل هذه الفرتة

 .اإلجراءات
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 الثالث الباب

 املقاصة

 

 املقاصةتنفيذ عمليات : عشرة السابعة املادة

تلك تشتمل  وجيوز أن. نفذ من خالهلا املقاصةتاليت  العمليات قاصةاملمركز  حيددجيب أن  (أ

 :أي من اآلتي العمليات على

 .فتوحاملعرض ال (1

 اإلحالل. (2

نوع األوراق املالية أو حبسب خمتلفة لتنفيذ املقاصة  عملياتاتباع  قاصةاململركز  جيوز (ب

 .وذلك وفًقا لقواعد مركز املقاصة اخلاصة به ،املقاصة هلاجيري اليت  الصفقات

 احملّددة األوراق املالية: عشرة الثامنةاملادة 

، مبا يف ذلك حمددة ألوراق مالية يقرر عدم مناسبة إجراء املقاصة أنقاصة املركز مل جيوز (أ

مركز  يقرر عندماو. متع بالسيولة الكافيةتال ت غري مدرجة أو عندما تكون األوراق املالية

ينشر أن و اهليئة بنيته عدم إجراء مقاصة هلذه األوراق املالية، فعليه أن يبلغ، املقاصة ذلك

ال تستفيد  حمدّدة ق ماليةأوراكحيدد هذه األوراق املالية  اإللكرتونيعلى موقعه  إعالنًا

 .العبورخدمة من املمكن أن تستفيد من  وأنها ،من خدمات املقاصة اخلاصة به

، سواء من احملّددة صفقات األوراق املالية يف نظريًا طرًفا يكونقاصة أن اململركز  ال جيوز (ب

التأكد من قاصة املمركز  جيب علىوأو غري ذلك. اإلحالل فتوح أو املعرض ال آلية اللخ

 مساهمة عضو املقاصة يف صندوق التعثر.من حتديد  احملّددة األوراق املالية استبعاد

 استثناء، مع احملّددة ألوراق املاليةل متطلبات اهلامش املناسبة حتديدقاصة املركز مل جيوز (ج

من هذه  الثامن البابيف  أحكام حتديد اهلوامش املنصوص عليها من عبورأي خدمة 

 .الالئحة
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 الرابع الباب

 رأس املال قاعدة

 

 إدارة خماطر األعمال العامة: التاسعة عشرةاملادة 

 متابعةحتديد ولغرض  رقابةالو دارةلإل ُنظم صارمة قاصةاملمركز دى ل جيب أن يكون (أ

 :ما يأتي الُنظم تلك وجيب أن تتضمنوإدارة خماطر األعمال العامة. 

 املقاصةاحملتمل على عمليات مركز  أثرهاحتديد مصادر خماطر األعمال العامة و (1

 حيثما أمكن. يةاملستقبل لتوقعات املالية، مع مراعاة اخلسائر السابقة واوخدماته

 الرقابةوتقييمات  ،جمموعة من األدوات، مثل إدارة املخاطر يف االعتبار أن تأخذ (2

 إلدارة خماطر األعمال العامة. االستجابة وحتليل ،االحتماالتوحتليل  ،الداخلية

اهليئة فوًرا بأي تغيريات جوهرية يف سياسة إدارة خماطر إبالغ قاصة املمركز  جيب على (ب

 العامة اخلاصة به.األعمال 

 قاعدة رأس املال: العشروناملادة 

بصايف  أن حيتفظ -كجزء من إدارته ملخاطر األعمال العامة-قاصة املمركز  جيب على (أ

سائر خلحال تكبده يف  قائمة كمنشأة عملياته من مواصلة اليت متكنهاألصول السائلة 

 أعمال عامة.

 ، جيبقاصةاملمركز  حيتفظ بهجيب أن ي عند حتديد مقدار صايف األصول السائلة الذ (ب

لعمليات واخلدمات ا الستعادة الزمنية الالزمةاملدة يف االعتبار على مركز املقاصة أن يأخذ 

 قاصة.اململركز  الرئيسية

مركز  جيب على، ( من هذه املادةباملشار إليها يف الفقرة ) الالزمة الزمنية املدة لتحديد (ج

كشرط حلصوله على  ستعادةلال الزمنية املناسبة للمدة تقديرًاإىل اهليئة املقاصة أن يقدم 

رة كافية لضمان إعادة هيكلة أنشطته أو الزمنية املقّد املدة تكونوجيب أن . الرتخيص

قاصة تقديره للفرتة الزمنية املناسبة املمركز حيّدث جيب أن وإعادة تنظيم عملياته. 
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 ،التقدير على أساسها ذلكيف االفرتاضات اليت يقوم  جوهري تغيري عند وجود لالستعادة

 التقدير احملدث إىل اهليئة للموافقة عليه. تقديممن ثم و

بتحليل بشكل دوري قاصة املمركز  جيب أن يقومصايف األصول السائلة املطلوبة،  لتقدير (د

 املتنوعة السلبية حتماالتااليف إطار  وفهمها يراداته ومصروفاته التشغيليةكيفية تغري إ

  .خارجة عن املعتاداستثنائية خسائر وقوع  يف حالكيفية تأثرها ذلك حتليل  يف مبا لألعمال،

املقدار  لىزيد عيصايف أصول سائلة  –د أدنى حب –جيب أن يكون لدى مركز املقاصة  (ه

 :األعلى من اآلتي

 ريال سعودي.مئة مليون  (1

 واالستهالك. اإلطفاءباستثناء مصروفات ، لفرتة ستة أشهر املتوقعةاملصروفات التشغيلية  (2

 .املطلقأي مبلغ آخر حتدده اهليئة وفًقا لتقديرها  (3

يف أي وقت من  – قاصةاملإذا كان مقدار صايف األصول السائلة الذي حيتفظ به مركز  (و

، فيجب على مركز ( من هذه املادةهـالفقرة )املطلوب مبوجب  املقدارأقل من  –األوقات 

على األقل أو حسبما  بشكل أسبوعي بذلك مع تقديم حتديث دوري اهليئة فوًرا إبالغقاصة امل

قاصة املمركز  االذي حيتفظ بهصايف األصول السائلة  ارتفاع إىل حني وذلك ،ه اهليئةحتدد

 املعتمد. املقدارأعلى من  إىل مقدار

لتغطية خماطر األعمال العامة ذات  مركز املقاصة بها حيتفظ اليت جيب أن تكون األصول (ز

قابلة العمالت البالريال السعودي و تشمل النقد الصادرأن و ،يةفكاوسيولة  جودة عالية

عند حساب صايف األصول السائلة املتاحة لتغطية خماطر األعمال وللتحويل واألوراق املالية. 

املخاطر أو  لتغطية ليةقاصة املااملأي أصول حيتفظ بها مركز العامة، جيب عدم احتساب 

 بأي من اآلتي: اخلسائر املتعلقة

 تعثر عضو مقاصة. (1

 أو كيان وسيط آخر.ُنظم مدفوعات ، مثل بنك تسوية أو أي طرف آخرتعثر  (2
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 اخلامس الباب

 املقاصة أعضاء

 

 فئات أعضاء املقاصة: العشرونو احلاديةاملادة 

 :وفقًا لآلتي -د أدنىحب- فئتني ألعضاء املقاصةاملقاصة حتديد مركز  جيب على (أ

بإجراء مقاصة لألوراق املالية اليت تداوهلا مصّرح له : عضو مقاصة عضو املقاصة املباشر  (1

نيابة  وأحلسابه اخلاص ، مبا يف ذلك األوراق املالية اليت تداوهلا السوق بصفته عضًوا يف

 احلاملنيق غري ألعضاء السوإجراء مقاصة  لعضو املقاصة املباشر سمحوال ُيعمالئه.  عن

 .عضوية املقاصةل

نيابة عن  مصّرح له بإجراء مقاصة لألوراق املالية : عضو مقاصةعضو املقاصة العام  (2

عضوية املقاصة. وُيسمح لعضو املقاصة ل احلاملنيعمالئه مبا يف ذلك أعضاء السوق غري 

إجراء مقاصة لألوراق املالية اليت تداوهلا بصفته  –يف حال كان عضوًا يف السوق–العام 

عضوًا يف السوق، مبا يف ذلك األوراق املالية اليت تداوهلا حلسابه اخلاص أو نيابة عن 

 عمالئه.

فئة عضو و لفئة عضو املقاصة املباشر ةفئات فرعيأن حتدد قواعد مركز املقاصة  جيوز (ب

 قاصة. امل جترى هلا اليت األوراق املالية أو الصفقات نوع بناًء علىاملقاصة العام 

 احلد األدنى من املتطلبات: والعشرون الثانيةاملادة 

عضو املقاصة املباشر  علىاليت تنطبق املتطلبات مركز املقاصة  حتدد قواعد جيب أن (أ

 :اآلتية املتطلبات –حبد أدنى– أن تستويف على ،وعضو املقاصة العام

مقاصة  يجيرالسوق الذي  يفعضوًا  يف مجيع األوقات عضو املقاصة املباشر أن يكون (1

 فيها. لألوراق املالية
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املوارد املالية اإلضافية والقدرة التشغيلية الالزمة  عضو املقاصة العام أن يكون لدى (2

 عضويةل احلاملنيالسوق غري  ألوراق املالية نيابة عن أعضاءامقاصة  بأعمالللقيام 

 (.حلسابه اخلاصألوراق املالية اة املقاصة )باإلضافة إىل إجراء مقاص

الشروط األساسية  يلخصقاصة املعقًدا مع مركز إبرام عضو املقاصة اشرتاط   (3

وما ، ذات العالقة مركز املقاصة االلتزام بقواعدبعضو املقاصة يتعهد  وأن ،لعالقتهما

 .يطرأ عليها من تعديالت من وقت آلخر

، جيب على مركز ( من هذه املادةأالفقرة )عند حتديد املتطلبات املنصوص عليها يف  (ب

 ذي العالقةعضو املقاصة  للتأكد من استيفاءقاصة مراعاة االعتبارات املتعلقة باملخاطر امل

بالوفاء بالتزاماته جتاه  واليت تسمح لهوالوظيفية والتشغيلية املناسبة  النظاميةلمتطلبات ل

 قاصة.املمركز إىل الوصول العادل واليسري والتأكد من ، أوقاتهاقاصة يف املمركز 

قاصة التزامات إضافية حمددة على أعضاء املقاصة، مثل املقواعد مركز  جيوز أن تفرض (ج

هذه  وجيب أن تتناسبتعثر. املقاصة املعضو مبراكز اصة اخلزادات املشرط املشاركة يف 

املشاركة جيوز قصر وال  ،عضو املقاصة املعينالناشئة عن االلتزامات اإلضافية مع املخاطر 

 فئات معينة من أعضاء املقاصة. على

 عضوية املقاصة :والعشرون الثالثةاملادة 

 جيب على، من هذه الالئحةن يوالعشر الثانيةاملادة باإلضافة إىل املتطلبات املنصوص عليها يف 

 :اآلتيةاملتطلبات  أحد استيفاء عضو املقاصة املباشر وعضو املقاصة العام

 التعامل. نشاط ممارسةيف اهليئة  قبلمن  مرخصًا لهأن يكون شخًصا  (1

 وفقًا لالئحة أعمال األوراق املالية.يكون شخصًا مستثنى أن  (2

على حصوله  ومؤسسة النقداهليئة  ممانعةعدم إفادة ب حاصالً على حمليًاأن يكون بنًكا  (3

ويستثنى البنك احمللي عند حصوله على عضوية املقاصة من متطلب  .على عضوية املقاصة

احلصول على ترخيص من اهليئة ملمارسة أعمال األوراق املالية فيما يتعلق بنشاطاته يف 

 مقاصة األوراق املالية.
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 أعضاء املقاصة التزاممراقبة : والعشرون الرابعةاملادة 

 الثانيةيف املادة  عليها املنصوص املتطلباتتطبيق  التأكد منقاصة املمركز  جيب على (أ

املقاصة مركز  أن قواعد والعشرين من هذه الالئحة على أساس مستمر، والتأكد من

ويف الوقت  على حنو دقيق لمعلوماتأعضاء املقاصة لتقديم  تنص على متطلباتبه  اخلاصة

بشأن  يهإل علوماتاملتقديم أعضاء املقاصة  من طلبأن ي على مركز املقاصة جيبواملناسب. 

، مبا يف ذلك املقاصةالرتتيبات اليت يعتمدونها للسماح لعمالئهم بالوصول إىل مركز 

عضوية ل احلاملني غري السوق للسماح ألعضاء من قبل عضو املقاصة العام املعتمدةالرتتيبات 

 التزاممن  التأكدمسؤواًل عن  ويكون عضو املقاصة. مركز املقاصةإىل بالوصول  املقاصة

 .بذلك عمالئه

 مركز املقاصة قواعداللتزام أعضاء املقاصة بقاصة مراجعة شاملة املمركز  جيري جيب أن (ب

والعشرين  الثانيةيف املادة  املنصوص عليها املتطلبات)مبا يف ذلك مرة واحدة سنوياً على األقل 

لتعليق عضوية  وشفافة حمايدةمركز املقاصة إجراءات يضع جيب أن و. (من هذه الالئحة

املنصوص عليها يف  ال يستوفون املتطلباتواخلروج املنظم ألعضاء املقاصة الذين  املقاصة

من ِقبل  االختياري للعضوية لإللغاء املتبعة ة إىل اإلجراءات، باإلضافمركز املقاصة قواعد

 عضو املقاصة.

 عضوية املقاصةل غري احلاملعضو السوق : والعشرون اخلامسةاملادة 

املقاصة إجراء مقاصة عضوية ل غري احلاملعضو السوق ل قاصةاملمركز يتيح  أالجيب  (أ

 .عاممن خالل عضو مقاصة إال السوق لألوراق املالية اليت تداوهلا بصفته عضًوا يف 

أي استيفاء املقاصة عضوية ل غري احلاملعضو السوق من أن يطلب  ركز املقاصةجيوز مل (ب

 اآلتي:  – على سبيل املثال ال احلصر  –أن تشمل  جيوزإضافية، ومتطلبات 

 .مركز املقاصةالدخول يف عالقة تعاقدية مباشرة مع  (1

 .نيابًة عنهم تداولالذين  عمالئه توفري معلومات إضافية خبصوص (2
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أي  يستويفالذي  عضوية املقاصةل غري احلاملالسوق السماح لعضو  ركز املقاصةجيوز مل (ج

بالوصول إىل خدمات  ( من هذه املادةبوفًقا للفقرة )مركز املقاصة  حيددهمتطلب إضايف 

 اآلتي:  – على سبيل املثال ال احلصر –مبا يف ذلك  ،قاصةاملز معينة ملرك

 وضح تفاصيل مراكز عمالئه.ت ؛مركز املقاصةيف  بامسه أكثرفتح حساب أو  (1

 عمالئه.متعلقة مبراكز تقارير احلصول على  (2

عالقة ب يف مجيع األوقاتحيتفظ  أن املقاصةعضوية ل غري احلاملالسوق  عضو جيب على (د

عن  مركز املقاصةمسؤواًل أمام  العام، ويظل عضو املقاصة عامتعاقدية مع عضو مقاصة 

املقاصة.  عضويةل غري احلاملعضو السوق  مقاصة هلا واملنسوبة إىل أجريت مجيع العقود اليت

 :املقاصة بالتالي عضويةل غري احلاملعضو السوق  وال جيوز مطالبة

 .من هذه الالئحة األربعنيو احلاديةوفقًا للمادة املساهمة يف صندوق التعثر  (1

 .من هذه الالئحة الثامنللباب باهلامش وفًقا  مركز املقاصةتزويد  (2

عضوية ل غري احلاملعضو السوق جتاه العام التزامات عضو املقاصة ضمن من  ما سبق عّدُي إذ

 .املقاصة
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 السادس الباب

 الضمان

 

 طريقة تقديم الضمان: والعشرون السادسةاملادة 

أي  وجيب أن تضمنضمان. أن يطلب من كل عضو مقاصة تقديم  مركز املقاصة جيب على

لتقديم الضمان من ِقبل عضو مقاصة إىل مركز  مركز املقاصة قواعد تسمح بهاطريقة 

 ما يلي:املقاصة 

 مركز املقاصة وفًقا ألحكام هذه الالئحة. يكون الضمان املقدم إىل أن (1

اليت لتغطية مراكز عضو املقاصة  الضمان تسييل على مركز املقاصةقدرة  تكون أال (2

 .مقيدة يرتبط بها هذا الضمان

 الضمان املقبول: والعشرون السابعةاملادة 

 خاطرامل األصول ذات على ًالها ضماناألصول اليت يقب أن يقصر مركز املقاصة جيب على (أ

مركز املقاصة جيب أن يطبق و. ئتماناالسيولة والسوق وال خماطر من حيثاملنخفضة 

، تسييلها خماطر اخنفاض قيمتها يف حالةاألصول لتعكس  تلكخصومات مناسبة من قيمة 

الضمان.  لتسييل الوقت املستغرق فيها يزيداليت قد  ظروف السوق املضطربةخاصة يف 

ز عند حتديد الضمان املقبول أن يأخذ يف االعتبار خماطر الرتّك مركز املقاصة علىجيب و

 .قيمته واخلصومات اليت جيب تطبيقها على

 :ًاقاصة قبول األصول التالية ضمانجيوز ملركز امل (ب

 والدوالر األمريكي. ،واليورو ،سعوديبالريال ال النقد الصادر (1

 تكون بشرط أن ،( أعاله1)املنصوص عليها يف الفقرة غري  أخرى بعمالت النقد الصادر (2

ية حتدد كيفاليت  جراءاتاإل مركز املقاصةينشر أن و ،قابلة للتحويل تلك العمالت

 .ًاضمانالعمالت تلك  قبول
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 .عن حكومة اململكة أو املضمونة بشكل صريح من قبلها األدوات املالية الصادرة (3

أو هيئة دولية تعرتف بها اململكة أو مضمونة  حكومة عن األدوات املالية الصادرة (4

األدوات  لتلك إثبات أن مركز املقاصة يستطيع بشرط أن، بشكل صريح من قبلها

 مركز املقاصة جيريه على تقييم داخلي بناًء خماطر سوقية وائتمانية منخفضة املالية

 األدوات املاليةتلك حتدد اليت جراءات اإل مركز املقاصة أن ينشرو ،بشكل موضوعي

 .اليت تعد ضمانًا مقبوالًً

 ( أعاله، بشرط أن4( و)3األخرى غري املنصوص عليها يف الفقرتني )األدوات املالية  (5

على تقييم  بناًء ذات خماطر سوقية وائتمانية منخفضة اأنهيستطيع مركز املقاصة إثبات 

أي  من دون ويلقابلة للتح ، وأن تكونبشكل موضوعي مركز املقاصةجيريه داخلي 

هلا  أن يكون، ويف تسييلهاتؤثر  من جهات أخرىقيود تنظيمية أو قانونية أو مطالبات 

جراءات اإل مركز املقاصةينشر  دوري، وأنبيانات أسعار موثوقة منشورة على أساس 

 .مقبواًل اليت تعد ضمانًااألدوات املالية  تلك حتدداليت 

 الطريقة اخلاطئة خماطر: والعشرون الثامنةاملادة 

أو  نفسهعضو املقاصة  من ًامضمون مركز املقاصةإىل  ًاضمان أن يقدمال جيوز لعضو املقاصة 

 اجملموعة اليت ينتمي إليها عضو املقاصة. من

 وممارسات التقييم قيمة الضمان اخلصومات من: التاسعة والعشروناملادة 

خصومات ، ووضع حذرة تقييموتنفيذ سياسات وإجراءات وضع  مركز املقاصةجيب على  (أ

جيب أن تنص و. ظروف السوق املضطربةيف االعتبار مع األخذ  أصول الضمان من قيمة

لسوق ا إىل قيمة الضمان بالنسبة القيام برصدعلى  وإجراءاته مركز املقاصةسياسات 

 يومي على األقل. بشكل

وأن  ،كفاية سياسات التقييم وإجراءاته دوري بشكل يراقبقاصة أن املجيب على مركز  (ب

تعرض  يف يؤثر جوهريويف كل مرة حيدث تغيري  حبد أدنى بشكل سنوييكون ذلك 

الذين  األشخاص عن مستقلون أشخاص املراقبة يتوىل جيب أنو. للمخاطر مركز املقاصة

 .وتطبيقها قاموا بوضع سياسات وإجراءات التقييم
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درجة إمكانية اخنفاض قيم األصول وأصول الضمان جيب أن تعكس اخلصومات من قيمة  (ج

يفرتض مركز السيولة خالل الفرتة الفاصلة بني آخر عملية إعادة تقييم هلا والوقت الذي 

 مركز املقاصة ويضعاألصول. تلك  تسييل خالله أنه ميكن –بشكل معقول–املقاصة 

 لتشملمعايرتها  وتتمومستقر،  على أساس متحفظأصول الضمان صومات من قيمة اخل

 .الدورية التقلباتملسايرة تعديالت التقليل احلاجة إىل  املضطربة بهدففرتات ظروف السوق 

مركز ، جيب على أصول الضمانعلى  سيطّبق اخلصم من القيمة الذيمقدار عند حتديد  (د

 يفألوراق املالية املتداولة ا إىل بالنسبة ٪99مستوى ثقة ال يقل عن حلصول على ا املقاصة

، وذلك أخذًا يف االعتبار املنصةألوراق املالية املتداولة خارج ا إىل بالنسبة ٪99.5و ،السوق

 :املعايري اآلتية

مركز  جيريه تقييم داخلي على بناًء به نوع األصل ومستوى املخاطر االئتمانية املرتبطة (1

 .بشكل موضوعي املقاصة

 استحقاق األصل. (2

. املضطربة يف املستقبل لألصل يف ظروف السوق واملفرتضةتقلبات األسعار التارخيية  (3

 سابقة سنوات عشرةإىل  تعودبيانات  مركز املقاصة جيب أن يستخدمهلذا الغرض، و

 يف حال توفرها.

د أدنى، حب، مركز املقاصة جيب أن يفرتضهلذا الغرض، و. املرتبط به سيولة السوق (4

 .فرتة احتفاظ تصل إىل يومني على األقل

 سعر الصرف األجنيب، إن وجدت. طرخما (5

 .نالضماب مرتبطة أي خماطر طريقة خاطئة حمتملة (6

 ز الضمانجتنب ترك: الثالثوناملادة 

وذلك للتأكد  ؛زكالرت حبدمتعلقة االحتفاظ بسياسات وإجراءات  مركز املقاصةجيب على  (أ

 إحداث دونمن  بتسييلها على حنو سريع ة مبا فيه الكفاية للسماحيقبالضمانات املت من تنوع

جيب أن تفّصل هذه السياسات واإلجراءات التقنيات اليت والسوق.  يف تأثريات كبرية

 ز.الرتك حدجتاوز عند  مركز املقاصةيستخدمها 
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فاية سياسات وإجراءات حد مدى ك بشكل دوريأن يراقب  مركز املقاصة جيب على (ب

ويف كل مرة حيدث تغيري  حبد أدنى، بشكل سنويوأن يراجعها  ،ز اخلاصة بهالرتك

 .تعرض مركز املقاصة للمخاطر يف جوهري يؤثر

 :يتكون حد الرتكز من اآلتي (ج

 .ًاضمان يقّدم الذيبالريال السعودي على النقد الصادر  يطّبق الذي احلد األدنى (1

وجيب على مركز املقاصة على مجيع فئات األصول األخرى.  يطّبق احلد األقصى الذي (2

 :على األساس اآلتي يما يتعلق باألدوات املاليةوضع احلد األقصى ف

 لألدوات املالية، مع األخذ يف االعتبار مستوى املخاطر االئتمانية امُلصدر الواحد  .أ

جيريه بناًء على تقييم داخلي  نفسه مصدرلل املخاطر االئتمانية أو الصادرة عنه

أكثر من أن يكون  جيوز. وعلى أي حال، ال بشكل موضوعي مركز املقاصة

من ِقبل مضمونة  مركز املقاصة عليها حيصل اليت الضمانات إمجالي من 10٪

امُلصدر. وال يطبق هذا جمموعة من نفس  اعتباريأو من ِقبل شخص  مصدر واحد

 .هاِقبلأو املضمونة من عن حكومة اململكة على األدوات املالية الصادرة  القيد

املنطقة و ،والنشاط ،االقتصادياملصدرون من نفس النوع من حيث القطاع  .ب

 اجلغرافية.

 أسعار األدوات املالية.السيولة وتقلبات  .ج

 .على حدة كل عضو مقاصة .د

 مجيع أعضاء املقاصة. .ه

. عليهيطرأ وأي تعديل  إبالغ أعضاء املقاصة حبد الرتكز املطبق مركز املقاصةجيب على  (د

بشكل  يف سياساته وإجراءاته حد الرتكز املنصوص عليه مركز املقاصة جتاوز يف حالو

 وقت ممكن. أسرعيف  ذلك التجاوز، جيب تصحيح جوهري
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 إدارة الضمان: الثالثونو احلاديةاملادة 

 للتعامل معمراقبة املستمرة وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لل مركز املقاصةجيب على  (أ

تعزز هذه السياسات جيب أن . وتسجيل مدى إعادة استخدام الضمان، مبا يف ذلك الضمان

 تسمح بإمتام مهامو ،من الناحية التشغيليةالُنظم  مرونةومن فعالية وكفاءة واإلجراءات 

 يف الوقت املناسب. ه وتسييلهواستبدال هوسحب الضمان إيداع

 بشكل سنوي املتعلقة بإدارة الضمانمراجعة سياساته وإجراءاته  مركز املقاصة جيب على (ب

 .تعرض مركز املقاصة للمخاطر يف حيدث تغيري جوهري يؤثرويف كل مرة  حبد أدنى،

 إعادة استخدام الضمان: والثالثون الثانيةاملادة 

 حال استيفاءقدمة إليه من ِقبل أعضاء املقاصة يف املضمانات القاصة استخدام اململركز  جيوز

 :الشروط اآلتية

استخدام باليت يلتزم بها عضو املقاصة بشكل صريح  مركز املقاصةقواعد  محتس أن (1

 .مركز املقاصة ِقبلالضمان من 

ما يتعلق بإعادة استخدام قواعد وإجراءات واضحة في مركز املقاصةلدى  يكون أن (2

الضمان إىل أعضاء وعملية إعادة  إعادة استخدام الضمان له حتدد متى جيوز الضمان

 املقاصة.

األوقات، وفقًا  مجيع به يف ملتزًما بسياسة االستثمار اخلاصة مركز املقاصة يكون أن (3

 .والثالثني من هذه الالئحة الرابعةللمادة 
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 السابع الباب

 خماطر االستثمار واحلفظ

 

 استخدام أمناء احلفظ: والثالثون الثالثةاملادة 

 لدى األصولحفظ لضمان واإلجراءات الالزمة  قواعدال وضع مركز املقاصة جيب على (أ

إجراء تقويم للمخاطر قبل ، وخاضعني للرقابة واإلشرافمرخصني و اعتبارينيأشخاص 

للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لدى أمني احلفظ حلماية األصول، حفظ األصول لديهم 

وجيب على الشخص املرخص له إجراء ذلك  .وخضوع أمني احلفظ للمعايري النظامية املناسبة

 للتأكد من استمرار استيفاء متطلبات هذه الفقرة بشكل التقويم كلما كان ضروريًا

 مستمر.

بشكل  إليها مركز املقاصةاألصول بطريقة تضمن وصول حفظ على مركز املقاصة جيب  (ب

 فوري.

 احملفوظةالتأكد من أن األصول  مركز املقاصة جيب على، للحد من خماطر احلفظ (ج

 بني األصول. يكون هناك فصلوأن  ،أمناء احلفظدائين ستكون حممية من مطالبات 

، جيوز ( من هذه املادةأاملنصوص عليها يف الفقرة )أمناء احلفظ مبتطلبات  اإلخاللدون  (د

 :أي من اآلتي األصول من خاللحفظ  ركز املقاصةمل

مراكز إيداع األوراق  وأ، فيما يتعلق حبفظ األصول داخل اململكة كز اإليداعامر (1

 يرىاليت فيما يتعلق حبفظ األصول خارج اململكة وتسوية األوراق املالية  ُنظمو املالية

لوسائل احلماية والضمانات  مماثلةأنها تقدم وسائل محاية وضمانات  مركز املقاصة

 .اململكة داخل اإليداع كزامر قدمهاتاليت 

داخل كانوا أسواء  وذلككانت األصول نقدية،  يف حال املدفوعاتُنظم  مشغلي (2

أنهم  مركز املقاصة ويرىخارج اململكة  أم مؤسسة النقدخيضعون إلشراف اململكة و

لوسائل احلماية والضمانات اليت تقدمها ُنظم  يقدمون وسائل محاية وضمانات مماثلة
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، وذلك دون اإلخالل باختصاص مؤسسة املدفوعات اخلاضعة إلشراف مؤسسة النقد

 .املدفوعات يف اململكةالنقد يف اإلشراف والرقابة على ُنظم 

األشخاص املرخص هلم يف ممارسة أعمال احلفظ من قبل اهليئة فيما يتعلق حبفظ  (3

األصول داخل اململكة، أو األشخاص املرخص هلم خارج اململكة فيما يتعلق حبفظ 

األصول خارج اململكة والذين خيضعون للضمانات والرقابة التنظيمية املماثلة 

اخل اململكة وفقًا لتقدير ملركز املقاصة. وعندما ُتحفظ لألشخاص املرخص هلم د

األصول لدى أمناء احلفظ، جيب على مركز املقاصة التأكد من الفصل بني األصول 

اخلاصة بأعضاء املقاصة واألصول اخلاصة مبركز املقاصة عن طريق حسابات حتمل 

حتقق مستوى  أمساًء خمتلفة يف سجالت أمناء احلفظ أو أي إجراءات أخرى مماثلة

 .احلماية نفسه

 يف حالدون اإلخالل مبتطلبات أمناء احلفظ املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة،  (ه

( من هذه داحملددة يف الفقرة )مني حفظ ال يندرج ضمن الفئات أ مركز املقاصة استخدام

مركز جيب على و. بشكل دوريله  تعرضاته تقييم مركز املقاصة جيب على، املادة

مع أمناء  هالكامل لعالقات االعتبار النطاقبيأخذ  كجزء من مراقبته، أن ،املقاصة

عندما يكون أمني احلفظ عضو مقاصة أو موفًرا للسيولة أو ُمصدًرا  خصوصًا، احلفظ

 مركز املقاصة ب علىجيكما ضمان. ك مركز املقاصة حيصل عليهالألدوات املالية اليت 

، احلفظأمني املخاطر اليت يتعرض هلا من حفظ لتنويع أكثر من أمني استخدام  مراعاة

واحلالة املالية ألمناء احلفظ  يف مجيع األحوال مبراقبة تركز التعرض للمخاطر وأن يقوم

مني احلفظ ألي تضارب جيب أال خيضع أي اختيار ألويف مجيع األحوال، . بشكل مستمر

 .مركز املقاصة قدر اإلمكانطر اليت يتعرض هلا املخا احتواء إىل يف املصاحل، وأن يؤدي

 االستثمار سياسة: والثالثون الرابعةاملادة 

أن األدوات املالية اليت  للتأكد منبسياسات وإجراءات  االحتفاظ مركز املقاصة جيب على (أ

إدارة املخاطر  اسرتاتيجيةخالهلا استثمار موارده املالية تتوافق يف مجيع األوقات مع من يتم 

 الشاملة اخلاصة به.
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فقط أو يف أدوات مالية عالية يف النقد  استثمار موارده املالية مركز املقاصةجيب على  (ب

 تسييل جيب أن تتوفر إمكانيةوحد أدنى من خماطر السوق واالئتمان. ذات السيولة 

 .السعرأقل تأثري سليب على مع  على حنو سريع مركز املقاصةاستثمارات 

ز موارده املالية حسبما يراقب تركأن و ،حد الرتكز حتديد مركز املقاصة علىب جي (ج

 :املستويات اآلتية يفتنطبق على االستثمارات 

 ها.وتقلبات أسعار سيولتها، مع مراعاة األداة املالية الواحدة (1

، مع األخذ يف االعتبار مستوى املخاطر االئتمانية املتخذة بشأن امُلصدر امُلصدر الواحد (2

بشكل  مركز املقاصةجيريه واجملموعة اليت ينتمي إليها امُلصدر بناًء على تقييم داخلي 

 .موضوعي

 املصدرون من نفس النوع من حيث القطاع االقتصادي والنشاط واملنطقة اجلغرافية. (3

مدى كفاية سياسات وإجراءات حد  بشكل دورييراقب جيب على مركز املقاصة أن  (د

ويف  ،د أدنىبشكل سنوي حب هاأن يراجعو ،املنطبقة على االستثمارات الرتكز اخلاصة به

 .كل مرة حيدث تغيري جوهري يؤثر على تعرض مركز املقاصة للمخاطر

يف وجيب على مركز املقاصة إبالغ أعضاء املقاصة حبد الرتكز املطبق وأي تعديل عليه.  (ه

حال جتاوز مركز املقاصة حد الرتكز املنصوص عليه يف سياساته وإجراءاته بشكل 

 .جوهري، جيب تصحيح ذلك التجاوز يف أسرع وقت ممكن
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 الثامن الباب

 اهلامش

 

 اهلامشمتطلب : والثالثون اخلامسةاملادة 

، هلا واضحة ومعايريمناذج وضع متطلبات اهلامش مع  مركز املقاصة قواعدحتدد  جيب أن (أ

للحد من تعرضه االئتماني  يقوم بطلبه ومجعهو اهلامش مركز املقاصة وجيب أن يفرض

مبا يتناسب مع مركز املقاصة  متطلبات هامش حددجيب أن ٌت كذلك ألعضاء املقاصة.

أن تعكس توافر  وجيب ،يقدم فيه خدماته لكل منتج وسوق املخاطر والسمات اخلاصة

 بيانات التسعري ذات اجلودة العالية يف الوقت املناسب.

، احلاجةعلى اهلامش املبدئي، وعند  ركز املقاصةملاملعتمدة  واملعايريأن تنص النماذج  جيب (ب

وأن  ،ومعايريهمناذجه بشكل منتظم مركز املقاصة جيب أن يراقب على هامش التباين. و

التعديالت أي  تلكجيب أن تراعي و. قلسول الظروف احلاليةلتعكس  إذا لزم األمريعدهلا 

 اشرتاط توفري هامش إضايف يف ركز املقاصةمل وجيوز. للتقلبات الدورية تأثريات حمتملة

 نص عليهت وفقًا ملا وذلك، مركز املقاصة احملدد من قبل عضو املقاصة احلد جتاوزحال 

 .مركز املقاصةقواعد 

مبالغ  أو ختفيضبالتقاص أن يسمح  ركز املقاصةجيوز ملعند حساب متطلبات اهلامش،  (ج

 مرتبطاهلامش املطلوبة بني األدوات املالية اليت جيري املقاصة هلا إذا كان خطر منتج واحد 

 يف مركز املقاصةند تجيب أن يسومع خطر منتج آخر.  وعلى حنو موثوق بهبشكل كبري 

املنهجية  تلكجيب توثيق ومنهجية تعكس درجة تبعية السعر بني املنتجات. إىل هذا التقاص 

 - إحصائية للتبعية معايري يعادهلا منما  أو - أن العالقة املتبادلة األقل على أن تنص علىو

إال على مدى فرتات حمددة.  يتهاموثوق قد أثبتت بني منتجني أو أكثر مت إجراء مقاصة هلا

يف حدود أن مبالغ اهلامش املطلوبة بني األدوات املالية إال  أو ختفيضبالتقاص سمح ال ُي أنه

 .نفسه صندوق التعثرقبل  منتكون تلك األدوات املالية مغطاة 
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 منهجية اهلامش املبدئي: والثالثون السادسةاملادة 

أساس املخاطر يصدر من  قائم علىبدئي املهامش للمنوذج  مركز املقاصةجيب أن يعتمد  (أ

خالله متطلبات اهلامش اليت تكفي ملواجهة أي خماطر مستقبلية حمتملة لعضو املقاصة يف 

 جيب أنوعضو املقاصة.  وإغالق املراكز عند تعثراهلامش األخري مجع الفرتة الفاصلة بني 

زيع التقديري على األقل فيما يتعلق بالتو %99بنسبة حادي أحيقق اهلامش املبدئي مستوى ثقة 

 للمخاطر املستقبلية.

القيام  مركز املقاصةكجزء من منوذج اهلامش املبدئي القائم على املخاطر، جيب على  (ب

 :باآلتي

تقل عن يومني  أالاملقاصة له، واليت جيب  جترى مناسبة لكل منتج إغالقاختيار فرتة  (1

، وتوثيق املنصةخارج  جترى اليت للصفقاتأيام  مخسةعن والسوق اليت تتم يف  للصفقات

 مركز املقاصة فرتات اإلغالق والتحليل املتعلق بكل نوع من املنتجات. وجيب أن يستند

 عثر.األحداث املتوقعة ألي حاالت ت إىلبيانات سابقة لألسعار والسيولة، باإلضافة إىل 

 املقاصةجترى  حلساب اهلامش املبدئي املطلوب لكل منتجكعّينة حتديد فرتة مناسبة  (2

جيب فحص اختيار الفرتة بعناية بناًء وكل نوع منتج. ب املتعلقله، وتوثيق الفرتة والتحليل 

صائص باستخدام اخل تلكعلى اخلصائص النظرية للنموذج واالختبارات التجريبية على 

 .البيانات السابقة

وذلك عندما  ؛واحلد منه الطريقة اخلاطئة خماطرقد ينشأ عنه  ائتماني تعرضحتديد أي  (3

 .جدارته االئتمانية عضو املقاصة عندما تتدهورل تعرضحجم الأن يزداد  يرتجح

هامش  طلبات إىلاحلاجة احتمالية يف ترتيبات اهلامش للحد من  الدورية معاجلة التقلبات (4

 .اضطراب السوق حاالتكبرية أو غري متوقعة يف 

من هذه  والثالثني اخلامسة املادة( من جللفقرة )والتخفيضات وفًقا التقاص بعد تطبيق  (ج

أن  التأكد من مركز املقاصةودون اإلخالل بأحكام هذه املادة، جيب على  ،الالئحة

فيما يتعلق بالتوزيع  د أدنىحب %99بنسبة  أحاديمستوى ثقة يفي أو يتجاوز اهلامش املبدئي 

 التقديري للمخاطر املستقبلية للمحفظة.
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 منهجية هامش التباين: والثالثون السابعةاملادة 

 باآلتي: القيام مركز املقاصة جيب على (أ

املراكز قيمة عضو مقاصة من خالل حتديد  تعرضه احلالي ملخاطرمدى من  التأكد (1

 .يف ممارسات السوق احلالية مقاصة لكل عضو القائمة

 قيمتها.ت مراكزهم من أعضاء املقاصة الذين فقد هامش التباين مجع (2

يف حال وتسوية أي هامش تباين مت مجعه مقابل املكاسب واخلسائر.  ركز املقاصةحيق مل (ب

 :فر اآلتياتوجيب  ،ممارسة هذا احلقيف  مركز املقاصةرغبة 

 .مركز املقاصة على ذلك يف قواعدينص  أن (1

هلذا احلق لتسوية هامش التباين مقابل املكاسب  اخلاضعة األوراق املالية حتدد أن (2

 واخلسائر.

 طلبات اهلامش: والثالثون الثامنةاملادة 

من أعضاء اهلامش  على طلب احلق والقدرة التشغيلية ركز املقاصةجيب أن يكون مل (أ

 ذلك احلقيضّمن  وأن ،بشكل جمدول أو غري جمدولخالل اليوم ويف نهاية اليوم، املقاصة 

 .مركز املقاصةيف قواعد 

وفقًا طلبات اهلامش إىل أعضاء املقاصة من خالل نظام إلكرتوني أو قنوات أخرى  ترسل  (ب

بالوفاء جبميع طلبات االلتزام أعضاء املقاصة  وجيب على. مركز املقاصة قواعدملا حتدده 

 .مركز املقاصةاملواعيد النهائية اليت حيددها  خاللاهلامش 

 اهلامشاختبار تغطية : التاسعة والثالثوناملادة 

اإلجراءات و يف حينهاجيب أن يكون لدى مركز املقاصة مصدر موثوق لبيانات األسعار  (أ

املصادر ون فيها بيانات التسعري أو ومناذج التقييم السليمة ملعاجلة الظروف اليت تك

اليت جيب التحقق من مناذج التقييم و. بشكل فوري أو موثوق غري متوفرة اخلارجية

املختلفة يف السوق، وذلك على  االحتماالتمن خالل عدد من  املقاصةمركز  يستخدمها

النماذج تعرض أسعاًرا مناسبة  تلكأن  للتأكد ةومستقل ةمؤهل جهةاألقل سنويًا بواسطة 
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جيب أن يعدل مركز املقاصة حسابه للهامش املبدئي حبيث يعكس أي كذلك   .ودقيقة

 خماطر منوذجية حمددة عند الضرورة.

بتحليل ورصد أداء منوذجه والتغطية الشاملة للهامش عن  مركز املقاصةقوم جيب أن ي (ب

. د أدنىحبشهري  بشكل االستجابة بتحليل والقيام، دقيقعكسي طريق إجراء اختبار 

إجراء تقييم للخصائص النظرية والتجريبية لنموذج اهلامش  على مركز املقاصة جيبو

 املقاصة هلا. جترى املنتجات اليتبشكل منتظم فيما يتعلق جبميع به اخلاص 

لتغطية اهلامش اخلاص به  العكسي أن يقوم بعملية االختبار مركز املقاصةجيب على  (ج

لتقييم ما إذا كانت هناك أي استثناءات لتغطية  اليوميةأعضاء املقاصة  مراكزباستخدام 

وإذا النموذج.  تقييم تغطية اهلامش جزًءا ال يتجزأ من تقييم أداء أن يعد  وجيباهلامش. 

أن النموذج مل حيدد املقدار املناسب من اهلامش املبدئي  العكسي عملية االختبار أظهرت

إجراءات واضحة  مركز املقاصةالالزم لتحقيق التغطية املستهدفة، جيب أن يكون لدى 

 به. ةنظم اهلامش اخلاص لتعديل

تغطية منوذج اهلامش باستخدام نطاق واسع من  استجابة مركز املقاصةجيب أن خيترب  (د

العوامل واالفرتاضات اليت تعكس ظروف السوق احملتملة لفهم كيفية تأثر مستوى تغطية 

وجيب أن يضمن أن نطاق العوامل واالفرتاضات  ،شديدة االضطراباهلامش بظروف السوق 

 املتقلبةأكثر الفرتات  جمموعة متنوعة من الظروف السابقة واالفرتاضية، مبا يف ذلك ييغط

والتغريات الشديدة يف  يقدم فيها مركز املقاصة خدماته اليت مرت بها األسواق اليت

 االرتباطات بني األسعار.

وحتليل العكسي  االختباربنتائج عملية بانتظام اهليئة إبالغ  مركز املقاصةجيب على  (ه

 .حبد أدنى ربع سنوي وذلك بشكل، االستجابة
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 التاسع الباب

 خماطر االئتمان

 

 مراقبة وتقليل خماطر االئتمانو قياس: األربعوناملادة 

خماطر االئتمان وأن يقوم بقياس ومراقبة التعرض  مصادر حتديد مركز املقاصة علىجيب  (أ

على و. بشكل فعال عن عمليات الدفع واملقاصة والتسوية اشئالنألعضاء املقاصة االئتماني 

على و بانتظام مركز املقاصة قياس ومراقبة خماطره االئتمانية علىوجه اخلصوص، جيب 

 .حديثة مدار اليوم باستخدام معلومات

االئتمان وألعضاء  ملخاطرتعرضه  إنشاء إطار عمل قوي إلدارة مركز املقاصةجيب على  (ب

التعرض  ولقياساملقاصة واملخاطر االئتمانية الناشئة عن عمليات الدفع واملقاصة والتسوية. 

حتديد  مركز املقاصةعلى ر عضو املقاصة، جيب ثنتج عن تعيي قد ذاملستقبلي احملتمل ال

حجم  يف وأن يراقب تطورات السوق احملتملة والظروف اليت ميكن أن تؤثر املخاطرةعوامل 

 واحتماالت خسارته عند إغالق مراكز عضو املقاصة املتعثر.

 .قدر اإلمكان االئتمانيةاملخاطر  احلد من مركز املقاصةجيب على  (ج

ه لتغطية تعرض مجيع األوقات مبوارد مالية كافيةيف  مركز املقاصةجيب أن حيتفظ  (د

جيب أن حيتفظ و .بشكل كامل وبدرجة عالية من الثقة أي عضو مقاصة ملخاطر ائتمان

 االضطراب احتماالت عدد كبري منمبوارد مالية إضافية كافية لتغطية  مركز املقاصة

 وتابعيهمقاصة امل اثنني من أعضاء تعثر – على سبيل املثال ال احلصر – واليت جيب أن تشمل

أشد حاالت االضطراب  إمجالي ملركز املقاصة يف ائتمانيتعرض أكرب ينتج عنه الذي قد 

حتديد مستوياته اإلمجالية يف  مربراته مركز املقاصةيوّثق جيب أن و. املمكنة يف السوق

 .هااملالية، وجيب عليه مشاركة هذه املربرات مع اهليئة عند طلبمن املوارد 

 .لديه مخاطر على كل عضو من أعضاء املقاصةلل فرض حد ركز املقاصةحيق مل (ه
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 صندوق التعثر: األربعونو احلاديةاملادة 

واحلد من املخاطر  له ألعضاء املقاصة التابعني االئتمانيمركز املقاصة للحد من تعرض  (أ

صندوق تعثر ممول مسبقًا لتغطية  مركز املقاصة أن يكون لدىيف السوق، جيب  الشاملة

من هذه  الثامن بابوفقًا للمتطلبات اهلامش  بواسطة تغّطى اليتأي خسائر تتعدى اخلسائر 

 الالئحة.

جترى اليت األوراق املالية إنشاء أكثر من صندوق تعثر ملختلف فئات  ركز املقاصةجيوز مل (ب

من  مركز املقاصة كافيًا لتمكنيالتعثر  وجيب أن يكون مستوى صندوق. املقاصة هلا

 فيهأكرب عضو مقاصة  تعثر ثاني وثالثجمموع أو  فيه مقاصة أكرب عضوتعثر حتمل 

جيب أن يضع و. أشد حاالت االضطراب املمكنة يف السوق ظل يف، وذلك )أيهما أعلى(

الفرتات ، واليت جيب أن تشمل نةألشد حاالت االضطراب املمك احتماالت مركز املقاصة

غريها من و ،مركز املقاصة خدماته اليت يقدم فيهااليت مرت بها األسواق  األكثر تقلبًا

 .املتنوعةاملستقبلية  االحتماالت

بشكل  ( من هذه املادةبللفقرة ) احملدد وفقًاحجم صندوق التعثر تقييم يعاد جيب أن  (ج

تعرض مركز املقاصة يف ويف كل مرة حيدث تغيري جوهري يؤثر حبد أدنى،  شهري

 .للمخاطر

 ،يف صندوق التعثر ةاحلد األدنى حلجم املساهم قواعد مركز املقاصةدد حتأن  جيب (د

 قاصة.من أعضاء املكل عضو  ةحساب مساهم ومعايري

 .هصندوق التعثر متناسبة مع خماطركل عضو مقاصة يف  مساهمة جيب أن تكون (ه

ال ُيسمح و. مركزه املاليصندوق التعثر من يف  مساهمته يقدم كل عضو مقاصةأن جيب  (و

استخدام أي أصول ُتنسب إىل حساب عميل فردي أو إىل حسابات عمالء لعضو املقاصة 

ته يف صندوق ساهممب للوفاء أو نفعيةمسجلة ملكية مشرتكة أو مملوكة من قبل العميل 

 .ركز املقاصةالتعثر التابع مل

أعضاء  ةفصلة وتشغيلها للحفاظ على مساهمفتح حسابات من مركز املقاصةى جيب عل  (ز

 املقاصة يف صندوق التعثر.
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 قاصة املمركز مال املوارد املخصصة من رأس : واألربعون الثانيةاملادة 

أي خسائر تتعدى الية لتغطية املوارد ستوى معني من املجيب أن حيتفظ مركز املقاصة مب (أ

واخلسائر  من هذه الالئحة الثامن للبابوفقًا بواسطة متطلبات اهلامش تغطى  اليتاخلسائر 

 .األربعني من هذه الالئحةو احلاديةر وفقًا للمادة صندوق التعثبواسطة تغطى  اليت

املشار إليها  مقدار املوارد املالية اإلضافية ختصيص مركز املقاصةإدارة جيب على جملس  (ب

ملتطلبات  األدنى احلد من ٪10عن  هلا احلد األدنى يقل أال ، علىيف الفقرة )أ( من هذه املادة

 كجزء ازدواجيًاحتتسب  أالو، الالئحة من هذه نيالعشرملادة املنصوص عليها يف ا س املالرأ

 .قاعدة رأس املالمن 

ختصيص  مركز املقاصة على، جيب ركز املقاصةيف حالة وجود أكثر من صندوق تعثر مل (ج

 .تلك الصناديقاملوارد املالية وفًقا هلذه املادة مبا يتناسب مع حجم كل صندوق من 

مراجعة سنوية ملقدار املوارد املخصصة التابعة إجراء  مركز املقاصةإدارة جملس جيب على  (د

 .لكل صندوق تعثراملوارد املخصصة منها  –وحسبما ينطبق  –له 

 قاصة املاختبار مدى كفاية املوارد املالية اإلمجالية ملركز : واألربعون الثالثةملادة ا

كفاية موارده املالية اإلمجالية  أن خيترب على حنو منتظم مدى مركز املقاصةجيب على  (أ

املعقولة من خالل السوق القصوى  املتاحة يف حالة حدوث تعثر أو عدة تعثرات يف ظروف

إلبالغ إجراءات واضحة  مركز املقاصةأن يكون لدى وجيب . صارمةحتمل ات اختبار

واستخدام  ،التحملعن نتائج اختبارات  املناسبني داخل مركز املقاصة الصالحية أصحاب

 النتائج لتقييم مدى كفاية املوارد املالية اإلمجالية أو تعديلها.

مدى  الختبار ؛احلاجةسب حب، التحمل العكسيةإجراء اختبارات  مركز املقاصةجيب على  (ب

 .شديدة االضطراب الظروفتغطية على ده املالية الكلية قدرة موار

نطاق واسع تأثري  االعتبارأن يأخذ يف  مركز املقاصة جيب على، التحملعند إجراء اختبار  (ج

مراكز املتعثرين والتغريات احملتملة يف األسعار يف  العالقةذات االضطرابات  احتماالت من

ذروة تقلبات األسعار السابقة ذات  تلك االحتماالتجيب أن تتضمن و. التسييل يف فرتات

، والتغريات يف عوامل السوق األخرى مثل حمددات األسعار ومنحنيات العائد، العالقة
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ة خالل الفرتات الزمنية املختلفة، والضغوط املتزامنة يف أسواق التمويل دالتعثرات املتعدو

أشد حاالت االضطراب  احملتملة يف االضطرابات احتماالتمن  عددووأسواق األصول، 

 .املمكنة للسوق

على أساس يومي باستخدام املعايري واالفرتاضات القياسية  التحملجيب إجراء اختبارات  (د

على حنو منتظم وبشكل شهري حبد –مركز املقاصةجيري جيب أن و. مسبقًاواحملددة 

 واالفرتاضاتاملتغريات األساسية و جالنماذو الحتماالت اختبار التحمل شاماًل حتلياًل –أدنى

مركز أنها مناسبة لتحديد مستوى احلماية من التعثر املطلوب يف  للتأكد من ؛املستخدمة

 .وتطوراتهايف ظل ظروف السوق احلالية  املقاصة

مع إشعار اهليئة  اختبار التحملبنتائج بانتظام النقد  مؤسسةتزويد  مركز املقاصةجيب على  (ه

 .ربع سنويحبد أدنى بشكل ، وبها
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 العاشر الباب

 خماطر السيولة

 

 خماطر السيولة قياس ومراقبة: واألربعون الرابعةاملادة 

 سيولة كافية يف مجيع األوقات إىلالقدرة على الوصول  مركز املقاصة أن يكون لدىجيب  (أ

لتسوية التزاماته  العالقةمجيع العمالت ذات يف سيولة كافية ذات على موارد وأن حيافظ 

. التحّمل من احتماالت نطاق واسعضوء بالدفع يف الوقت احملدد مع درجة عالية من الثقة يف 

 وتابعيهتعثر عضو املقاصة  – على سبيل املثال ال احلصر –تلك االحتماالت جيب أن تتضمن و

اب أشد حاالت االضطر ملركز املقاصة يفبالدفع  كلي أكرب التزامينتج عنها  الذي

 .املمكنة للسوق

مصادر خماطر السيولة اخلاصة  حتديد مركز املقاصةجيب على  السيولة،لقياس متطلبات  (ب

 :اآلتي –على سبيل املثال ال احلصر – تشمل ، وأنبه

 .ألعضاء املقاصة احملتملةالتعثرات  (1

 من خالل بنوك التسوية تدفقات التمويلو وترّكزها اخلاصة به اليومية التسوياتقيمة  (2

( غريهالريال السعودي أو ت العملة )سواء كان تودع لديهوأي بنك  املدفوعاتوُنظم 

 .والوسطاء اآلخرين

 .للعائد املتوقع مركز املقاصة استثمارات حتقيق خطر عدم (3

أيام ملراعاة عدة دفعات تسوية اهلامش املطلوب وغريه من التزامات الدفع على مدار  (4

 .ركز املقاصةجراءات التعثر التابعة ملإلأليام وفًقا أنشطة التحوط واإلغالق املتعددة ا

لألشخاص  مركز املقاصة تعرض، مبا يف ذلك ملركز املقاصة ز خماطر السيولةترّك (5

 .املختلفني االعتبارينييف نفس اجملموعة واالعتماد املتبادل بني األشخاص  االعتباريني

والتزامات ذات السيولة عندما تكون املوارد  خصوصًاخماطر صرف العمالت األجنبية،  (6

 بعمالت خمتلفة. ركز املقاصةالتسوية اخلاصة مب
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 مركز املقاصةيقّيم  جيب أن، ( من هذه املادةبوفقًا للفقرة )قياس السيولة  بناًء على (ج

وأن يكون لديه أدوات تشغيلية  ،على أساس يومي إىل السيولة واملستقبلية احتياجاته احلالية

وحتليلية فعالة لتحديد وقياس ومراقبة تسوياته وتدفقات متويله على أساس مستمر ويف 

 اليوم. خالل، مبا يف ذلك استخدامه للسيولة الالزمالوقت 

من تسوية التزامات  مركز املقاصة بشكل صريح مركز املقاصةجيب أن متكِّن قواعد  (د

عند -خالل اليوم ويف أيام متعددة ضافة إىل تسوية التزامات الدفع ، إالدفع يف نفس اليوم

 قواعد أن تنظمجيب وحدوث أي تعثر فردي أو مجاعي بني أعضاء املقاصة.  يف حال -احلاجة

 أوجه القصور غري املتوقعة وغري احملتملة للسيولة.التعامل مع  مركز املقاصة

احتياجات السيولة اخلاصة به بعناية وأن حيافظ على موارد  مركز املقاصةحيلل جيب أن  (ه

لتسوية مجيع التزامات الدفع يف الوقت احملدد  العالقةسيولة كافية جبميع العمالت ذات 

يقّيم  وجيب أن. املتنوعة التحّمل احتماالت نطاق واسع منضوء بدرجة عالية من الثقة يف 

 االعتباراألخذ يف  مع، وتشغيل إطار إدارة السيولة لديه تصميم بشكل دوري مركز املقاصة

 واألربعني من هذه الالئحة. اخلامسةللمادة  اليت تتم وفًقا التحملنتائج اختبارات 

 :كل من األصول التالية موارد سيولة تعد ،البابلغرض تطبيق هذا  (و

 .املودع لدى مؤسسة النقد مركز املقاصة نقد (1

 .البنوك التجارية لدى املودعمركز املقاصة نقد  (2

ما إذا كان هذا الرتتيب هلا، باستثناء  ماثلةاملرتتيبات الزمة أو لاملئتمانية اال تسهيالتال (3

 .مورد سيولة ال يعد يف هذه احلالة متعثر فإنهمع عضو مقاصة 

 ،واحملتفظ بها لدى أمني حفظ قابلة للتسويق بشكل كبريال اليةاملدوات األ (4

ترتيبات متويل مسبقة وموثوق بها،  قابلة للتحويل إىل نقد معالو تاحةاملستثمارات االو

 .أشد حاالت االضطراب املمكنة يف السوقحتى يف 

 .مركز املقاصةيف قواعد  امنصوص عليهأي أصول أخرى  (5
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الستخدام  تهإدارإجراءات مفصلة يوافق عليها جملس  مركز املقاصةجيب أن يكون لدى  (ز

جيب أن توثق هذه اإلجراءات ونقص السيولة.  عندموارد السيولة اخلاصة به إلمتام التسوية 

 كل نوع من أنواع موارد السيولة. الستخدامبوضوح التسلسل اخلاص 

 اختبار احتياجات السيولة ومواردها: واألربعون اخلامسةاملادة 

يف الوقت تسوية التزامات الدفع ب لقيام مركز املقاصةموارد سيولة كافية  وجودلضمان  (أ

على ، جيب املتنوعةالتحّمل  احتماالت نطاق واسع منضوء احملدد بدرجة عالية من الثقة يف 

منتظم من خالل اختبار  بشكلأن خيترب كفاية موارد السيولة اخلاصة به  مركز املقاصة

املناسبني  الصالحية إلبالغ أصحابإجراءات واضحة وجيب أن يكون لديه  ،صارم حتمل

إطار إدارة خماطر واستخدام النتائج لتقييم مدى كفاية  ،التحملعن نتائج اختبارات لديه 

لوصول إىل موارد السيولة ا إجراءات اختبار مركز املقاصةجيب على و. أو تعديلهالسيولة 

 ، مبا يف ذلك سحب مبالغ االختبار من التسهيالت االئتمانيةبشكل منتظم اخلاصة به

 .امللزمة

من  نطاقًا واسعًا االعتباريف  مركز املقاصة، جيب أن يأخذ التحملعند إجراء اختبار  (ب

ذروة تقلبات األسعار السابقة  االحتماالت تلك جيب أن تتضمنو. االحتماالت ذات العالقة

، والتغريات يف عوامل السوق األخرى مثل حمددات األسعار ومنحنيات العائد، العالقةذات 

ة خالل الفرتات الزمنية املختلفة، والضغوط املتزامنة يف أسواق التمويل دالتعثرات املتعدو

أشد حاالت االضطراب  احملتملة يفاحتماالت االضطرابات وأسواق األصول، وجمموعة من 

 .املمكنة يف السوق

 حتماالتاالحتديد  بهدف التحمل العكسيةإجراء اختبارات  مركز املقاصةجيب على  (ج

 موارد السيولة اخلاصة به غري كافية.عندها لتعثر وظروف السوق اليت تكون وى لالقص

على أساس يومي باستخدام املعايري واالفرتاضات القياسية  التحملجيب إجراء اختبارات  (د

على حنو منتظم وبشكل شهري حبد –مركز املقاصة جيري جيب أن و. مسبقًاواحملددة 

املتغريات األساسية واالفرتاضات و جالنماذو اختبار التحملالحتماالت  شاماًل حتلياًل –أدنى

أنها مناسبة لتحديد مستوى احلماية من التعثر املطلوب يف مركز  للتأكد من ؛املستخدمة

 .وتطوراتهااحلالية املقاصة يف ظل ظروف السوق 
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 عشر احلادي الباب

 النهائية التسوية

 

 النهائية التسوية :واألربعون السادسةاملادة 

 اليت تصبح عندها التسويةبشكل واضح النقطة  مركز املقاصة حتدد قواعدجيب أن  (أ

أو األداة املالية، والوفاء  ألصلل غري القابل لإللغاء وغري املشروط نقلال، مبا يف ذلك نهائية

 .األصليأو أعضاء املقاصة وفًقا لشروط العقد  مركز املقاصة بالتزام

يف موعد أقصاه نهاية التاريخ احملدد يف  النهائية التسوية إمتام مركز املقاصةجيب على  (ب

تعليمات التحويل أو االلتزامات األخرى  أو الدفع يكون عنده، والذي مركز املقاصة قواعد

متاحة للطرف املتلقي، وأن  ذات العالقةمستحقة وتكون عنده األموال واألوراق املالية 

 ذلك يعينوللحد من خماطر التسوية.  ؛حلظيًاخالل اليوم أو  –حيثما أمكن– يكون ذلك

مركز أي دفعات أو تعليمات حتويل أو التزامات أخرى مت تقدميها إىل  ه جيب تسويةأن

وفقًا لقواعد إدارة املخاطر اخلاصة به ومعايري القبول من قبله  واملوافقة عليها املقاصة

 .مركز املقاصة قواعد ، يف التاريخ احملدد يفذات العالقةاألخرى 

اليت ال جيوز بعدها إلغاء املدفوعات  النقطةبوضوح  أن حتدد قواعد مركز املقاصةجيب  (ج

واملواعيد اليت مل يتم تسويتها أو تعليمات التحويل أو االلتزامات األخرى من ِقبل املشارك 

 النهائية لذلك وشروط االستثناءات اجلوهرية.

 النقدية تسويةال: واألربعون السابعةاملادة 

باستخدام النقدية  بتسويتهاملقاصة مركز  جيب أن يقوملتجنب خماطر االئتمان والسيولة،  (أ

. وملركز املقاصة عمليًا وممكنًا ذلك مؤسسة النقد حيثما كان لدىحمتفظ به نقد 

وفق املتطلبات وذلك  استخدام النقد املتاح من قبل مؤسسة النقد للقيام بتسويته النقدية،

 .والشروط والسياسات اليت حتددها مؤسسة النقد

ندما ال يكون استخدام مركز املقاصة للنقد احملتفظ به أو املتاح من قبل مؤسسة النقد ع  (ب

أو سيولة ضئيلة أو  ائتمانخاطر مبيقوم بتسويته النقدية  فيجب عليه أن، عمليًا أو ممكنًا
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ك واحملتفظ به أو املتاح يف بن للنقد مركز املقاصةاستخدام تضمن ذلك وإذا معدومة.  

. وعلى وجه هاتسوية، فيجب عليه مراقبة وإدارة وتقليل خماطر االئتمان والسيولة الناجتة عن

صارمة معايري وضع يف عالقته مع بنوك التسوية  مركز املقاصةاخلصوص، جيب على 

تنظيمها  – احلصر على سبيل املثال ال – االعتبار يف وأن يأخذ ،ومراقبة االلتزام بها

 الوصول إىل السيولة واملوثوقية التشغيلية.قابلية و ورمسلتهاوإشرافها وجدارتها االئتمانية 

، جيب أن يف حالة التسويات النقدية اليت تتم وفقًا للفقرة )أ( أو الفقرة )ب( من هذه املادة (ج

واألربعني من  لسادسةا املادةأحكام مع لتحويالت النقدية ل التسوية النهائية يتوافق توقيت

 .هذه الالئحة

 ياملاد التسليم: واألربعون الثامنةاملادة 

تسليم الفيما يتعلق ب التزامات مركز املقاصةبوضوح على  مركز املقاصةجيب أن تنص قواعد 

بناًء على  املادي فيما يتعلق بالتسليم مركز املقاصةيتحملها قد ختتلف االلتزامات اليت واملادي. 

بوضوح أن يعلن  مركز املقاصةجيب على وبتسويتها.  يقوم مركز املقاصةأنواع األصول اليت 

 فئات األصول اليت يقبلها للتسليم املادي واإلجراءات املتبعة لتسليم كل منها.

 م تسوية تبادل القيمةانظ: التاسعة واألربعوناملادة 

تبادل القيمة، فيجب أن يكون لديه آلية تسوية تسوية ظم ُن مركز املقاصةظم ُن تإذا كان

تتم املخاطر الرئيسية من خالل التأكد من أن التسوية النهائية ألحد االلتزامات  لدرء مناسبة

يكون ذلك أيًضا، بغض النظر عن متى به حدوث التسوية النهائية لاللتزام املرتبط  فقط عند

إما على أساس إمجالي أو على  مرتابطني منيلتزاميكن حتقيق التسوية النهائية الو. قطعيًا

 .أساس صاٍف
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 عشر الثاني الباب

 مبدأ الفصل وقابلية النقل

 

 أنواع احلسابات: اخلمسوناملادة 

نه من حتديد ّكمي اتحساب هيكلم استخدا أن يتأكد من قاصةاملمركز  علىجيب  (أ

 .العالقة يذ عضو املقاصة بسهولة وفصل الضمانعميل  مراكز

 :ملصلحة كل عضو من أعضاء املقاصة اآلتي قاصة أن يقدماملجيب على مركز  (ب

تقديم سجالت وحسابات منفصلة  مركز املقاصةرئيسية: جيب على السابات احل (1

 واملراكزمن التمييز بني األصول  -دون تأخريمن يف أي وقت و-عضو املقاصة ن متّك

احملفوظة  واملراكزوبني األصول  يف مركز املقاصةعضو مقاصة  احملفوظة لصاحل

ألعضاء املقاصة  جيوزال و به.واألصول واملراكز اخلاصة  عضو مقاصة آخر لصاحل أي

يف احلسابات الرئيسية مراكز حمتفظ بها لصاحل عمالئهم ختصيص أي أصول أو 

 .املشرتك أو حساب العميل الفردي( )واليت جيب تسجيلها إما يف حساب العميل

تقديم سجالت وحسابات منفصلة  مركز املقاصةل املشرتكة: جيب على حسابات العمي (2

 األصول واملراكزوبني  يف مركز املقاصة همن التمييز بني حسابات عضو املقاصة متكن

ركز مل جيوزحساب عميل مشرتك، ُينسب إىل  عجزحدوث  يف حالو بعمالئه. اخلاصة

 حتى إن كانت تلكعجز، الأي أصول ُتنسب إىل هذا احلساب لتغطية  استخدام املقاصة

 .لفني يف نفس حساب العميل املشرتكترجع إىل عمالء خمت واملراكزاألصول 

هذا النوع من احلسابات يف  بتوفري مركز املقاصة يقومعندما حسابات العميل الفردية:  (3

سجالت وحسابات منفصلة متكِّن عضو  تقديمعليه جيب  ،قواعد مركز املقاصة

لعميل معني  واملراكزاألصول  يف حساباته يف مركز املقاصة بنياملقاصة من التمييز 

واألصول واملراكز يف حسابات عمالئه اآلخرين احملفوظة  واملراكزوبني األصول 

 واملراكزالرجوع إىل األصول  ركز املقاصةال جيوز ملو. اخلاصة مبركز املقاصة
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نسوبة إىل حساب العميل الفردي يف حالة حدوث عجز يف أي حساب آخر لعضو املقاصة امل

 .حساب عميل فردي آخر(أم مشرتك  حساب عميل ًا أمرئيسي ًاكان حسابأ)سواء 

 .مركز املقاصة قواعدحتددها حسابات أخرى أي  (4

فتح املزيد من من  -طلبه بناًء على– املقاصةعضو ميّكن أن  مركز املقاصةجيب على  (ج

 اخلاص أو حلساب عمالئه. حلسابهاحلسابات 

الضمان الذي يتم االحتفاظ به يف حساب العميل الفردي أو مركز املقاصة جيب أن ينسب  (د

يف هذه  املسجلة أمساؤهم إىل العمالء -يف مجيع األوقات-حساب العميل املشرتك 

طية اخلسائر املنسوبة إىل هذا الضمان فقط لتغمركز املقاصة يستخدم أن واحلسابات، 

 هذا احلساب.

يف -جيب على عضو املقاصة أن حيتفظ بسجالت وحسابات منفصلة متكِّنه من التمييز  (ه

اخلاصة به وبني األصول  واملراكزبني األصول  -وحساباته مركز املقاصةكل من حسابات 

هذه السجالت  وجيب أن متكن. مركز املقاصةالتابعة حلسابات عمالئه يف  واملراكز

مراكزه فيما يتعلق بكل وواحلسابات عضو املقاصة من التمييز بني أصول كل عميل 

 .مركز املقاصةحساب عميل فردي وحساب مشرتك حمفوظ يف 

فردية، جيب على عضو املقاصة عميل حسابات  مركز املقاصةيف احلاالت اليت يقدم فيها  (و

إبالغهم مع لفردية وحسابات العمالء املشرتكة االعميل أن يقدم لعمالئه اخليار بني حسابات 

عضو املقاصة أن حيصل على جيب على وبتكاليف ومستوى احلماية اخلاصة بكل حساب. 

 بذلك.العميل تأكيد خطي من 

 :يف احلاالت التالية مركز املقاصةاحلسابات يف  ومراكزشرط التمييز بني أصول ُيستوفى   (ز

 .سابات منفصلةيف ح واملراكزاألصول تسّجل  عندما (1

 مقابل بعضها اآلخر. املسجلة على حسابات خمتلفة املراكز مقاصةُتمنع عندما  (2

لخسائر املرتبطة لاملسجلة يف حساب ما  املراكزال تتعرض األصول اليت تغطي عندما  (3

 املسجلة يف حساب آخر. باملراكز
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 مساهمات صندوق التعثر. إىل األصولحتال ألغراض هذه املادة، ال و

 إطار نقل الصفقات: واخلمسون احلاديةاملادة 

بطريقة تسهل  اخلاص به مصمم اتاحلساب هيكلأن  التأكد من قاصةاملمركز  جيب على (أ

– القياماملقاصة املتعثر إىل عضو مقاصة غري متعثر، أو عضو نقل مراكز وأصول عميل 

ويف . إليهم الضمانات فائض عادةوإالعمالء ملراكز تصفية منظمة ب –حبسب األحوال

املقاصة،  حاملني لعضوية غري سوق تكون املراكز واألصول تابعة ألعضاء احلاالت اليت

تعثر إىل عضو املعام القاصة املوأصول عضو  مراكز احلساب لتسهيل نقل هيكلةتتم 

 مقاصة عام غري متعثر.

عن  يكون مسؤواًلوال  ،املتعثرمراكز عمالء عضو املقاصة نقل  مركز املقاصةال يضمن  (ب

 النقل.ذلك حدوث أي إخفاق يف تنفيذ 

 اإلفصاح متطلب: واخلمسون الثانيةاملادة 

عن ترتيبات الفصل والنقل  مركز املقاصة يف قواعدفصح يأن  مركز املقاصةجيب على  (أ

 لكي يفهم العمالء ما يلي: ؛بالتفصيل الكايف

سواء )مراكزهم وضماناتهم  مدى فصل وعلى وجه اخلصوص املقّدم، مستوى احلماية (1

اخلاصة عن املراكز والضمانات  (أو من خالله ملركز املقاصةلدى كانت حمفوظة أ

 .مركز املقاصةبعضو املقاصة و

ما إذا كانت و ،املفصولةتلك األصول حيفظ كيفية حتقيق الفصل، مبا يف ذلك من  (2

أمناء احلسابات والسجالت لدى مركز املقاصة أو يف  مدّونة املفصولةاألصول  تلك

 .مركز املقاصةلصاحل صول األبفظون تحيالذين  احلفظ

 .مركز املقاصة من ِقبل استخدام ضمانات العميلفيها ميكن  الظروف اليت (3

 .يات فصل مشرتكة أو فردية للعمالءيقدم عمل مركز املقاصةما إذا كان  (4

 .مبدأ النقل حتقيق يةكيف (5

 عميل.الأو حاالت عدم يقني مرتبطة برتتيبات الفصل والنقل اخلاصة بأي خماطر  (6
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لعمالئه عن التكاليف  يف اإلفصاح قاصةاملعضو واجب  أن تبّين قواعد مركز املقاصة جيب (ب

وأن  ،مركز املقاصةعن طريق أو  بنفسهاملرتبطة مبستويات الفصل املختلفة اليت يقدمها 

 يقدم هذه اخلدمات بشروط جتارية معقولة.
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 عشر الثالث الباب

 إدارة تعثر عضو املقاصة

 

 عضو املقاصة كعضو متعثر حتديد: واخلمسون الثالثةاملادة 

 ،ًاعضو املقاصة متعثرُيَعد فيها بوضوح احلاالت اليت  مركز املقاصةقواعد حتدد  أنجيب  (أ

 والتشغيلي.حاالت التعثر املالي مبا يف ذلك 

سب حبأو  ما إذا كان اإلعالن عن التعثر يتم تلقائيًاقواعد مركز املقاصة جيب أن حتدد  (ب

 هلم تلك أو األشخاص الذين الشخصأن توّضح سب التقدير، جيب حبالتقدير، وإذا كان 

اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة حدوث تعثر  أن حتدد ، كما جيبالسلطة التقديرية

 .مركز املقاصةمن ِقبل املقاصة ومل يتم إعالن ذلك ألحد أعضاء 

للعموم اإلفصاح ، وبشكل سنوي مركز املقاصةمراجعة قواعد على مركز املقاصة جيب  (ج

 .عن اجلوانب الرئيسية للقواعد واإلجراءات اخلاصة بالتعثر

مركز  متعثر، جيب علىمقاصة عضو مقاصة كعضو مركز املقاصة ل حتديد يف حالة (د

 :كل مما يلي الفور املقاصة أن يبلغ على

 .اهليئة (1

 .ًاحملي ًابنكعضو املقاصة املتعثر  حالة كون، يف مؤسسة النقد (2

 .عضو املقاصة املتعثر (3

 .ثرعضو املقاصة املتعب اخلاصةعقود املقاصة  اترتبط به اليت العالقة ذاتالسوق   (4

 عضو املقاصة املتعثرب اخلاصةعقود املقاصة ترتبط به ، بالقدر الذي اإليداع مركز (5

 .بالسوق

، من هذه املادة د(الفقرة )يف  يناألطراف احملدد بإبالغ مركز املقاصةدون اإلخالل بالتزام  (ه

يف  عالنإيجب عليه نشر ف ،متعثركعضو مقاصة عضو مقاصة  املقاصة مركزحّدد إذا 
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بتحديد يف السوق للمتعاملني  إبالغًا ذلك اإلعالنويعد على الفور. ذلك باإللكرتوني موقعه 

 متعثر.مقاصة عضو املقاصة كعضو 

 وإجراءاته قواعد التعثر: واخلمسون الرابعةاملادة 

أن يكون من مبا يف ذلك - عضو املقاصة تعثرمن املرّجح  هأن مركز املقاصةعندما يرى  (أ

إبالغ اهليئة  مركز املقاصةفيجب على  -املستقبلية بالتزاماتهعلى الوفاء  عدم قدرتهاملرّجح 

وصفًا موجزًا  اإلبالغ ذلك وأن يشمل ،إجراءات إعالن التعثرأي من  اختاذعلى الفور قبل 

عندما يكون عضو املقاصة و من قبل مركز املقاصة.ُيقرتح اختاذها أو اتُّخذت ألي تدابري 

قبل  هاالتنسيق معإبالغ مؤسسة النقد على الفور و مركز املقاصةيجب على ف، حمليًابنًكا 

 التعثر.إعالن إجراءات أي من اختاذ 

من اختاذ  مركز املقاصة ركز املقاصةمب اخلاصةقواعد وإجراءات التعثر  نجيب أن متّك (ب

فيها عضو  يتعثراليت اللحظة عند وذلك اخلسائر وضغوط السيولة،  الحتواءإجراءات فورية 

 ي إجراء، جيبأل مركز املقاصة عند اختاذو. تلك اللحظة، وما يليها ما يسبقو ،املقاصة

 ولنعملياته يف يؤثر  لناملتعثر عضو املقاصة  مراكزأن إغالق أي من التأكد من عليه 

 يعرض أعضاء املقاصة غري املتعثرين خلسائر ال ميكنهم توقعها أو التحكم فيها.

 مركز املقاصةقواعد  جيوز أن تسمح، ( من هذه املادةبالفقرة )أحكام بدون إخالل  (ج

 مبا يلي:ملركز املقاصة 

أعضاء املقاصة غري املتعثرين املوافقة مسبًقا على املزايدة  مركز املقاصة من أن يطلب (1

 .عضو املقاصة املتعثر حمفظةعلى 

 تخصيص احملفظة.بعضو املقاصة  أن يقبلاملزاد،  إخفاق يف حال (2

هيكل املخاطر  التعّثر إجراءاتعند تنفيذ  يف االعتبار يأخذ مركز املقاصة جيب أن (د

وذلك لتقليل املخاطر  ،عضو مقاصة قبل ختصيص املراكز اخلاصة بكل فظةواحمل

 اإلضافية ألعضاء املقاصة غري املتعثرين.

 قاصة املوارد بالرتتيب التالي:املعضو املقاصة، جيب أن يستخدم مركز  تعثريف حالة  (ه
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الضمانات اخلاصة مل ب أن تشصول املقدمة من قبل عضو املقاصة املتعثر، اليت جياأل (1

أصول عمالء عضو  استخدام ركز املقاصةال حيق ملو. صندوق التعثر به ومساهمته يف

لية بعد إنهاء عم مركز املقاصةعلى  مستحقكان هناك رصيد وإذا املقاصة املتعثر. 

للعمالء إذا كانوا معلومني  الرصيد فورًا ذلكيعاد يجب أن إدارة تعثر عضو املقاصة، ف

 عضو املقاصةلإن مل يكونوا معلومني، يتم إرجاع الرصيد و، املقاصة مركزلدى 

  .عمالئهلصاحل 

. من هذه الالئحة واألربعني الثانية املادة موارده املخصصة على النحو املنصوص عليه يف (2

أي أصول على حق الرجوع  ألي طرفاملوارد املخصصة، لن يكون  تلك ومبجرد استنفاد

من هذه  الثامنة( من املادة والفقرة )ا هو منصوص عليه يف وفقًا مل ركز املقاصةملأخرى 

 مركز املقاصة.، ما مل ُيَنص على خالف ذلك يف قواعد الالئحة

األربعني من و احلاديةللمادة ألعضاء املقاصة غري املتعثرين وفقًا  صندوق التعثر ةمساهم (3

 هذه الالئحة.

وذلك  ،قبل أعضاء املقاصة غري املتعثرينضافية يف صندوق التعثر من اإلساهمات امل (4

 .ذي العالقة مركز املقاصةقواعد يف  احملددةوفًقا للشروط 

السوق )مبا يف ذلك أعضاء  عمالئه نيابة عن مراكز مبقاصة عند تعثر عضو مقاصة قام (و

عملية التعامل مع  البدء يف مركز املقاصةملقاصة(، جيب على ا احلاملني لعضوية غري

 على النحو التالي: املسجلة يف حسابات عمالء عضو املقاصة املتعثر راكزواملاألصول 

أي  باستخدام ركز املقاصةعندما يكون احلساب حساب عميل مشرتك، ُيسمح مل (1

الضمانات كانت  إنواحلساب  ذلكضمانات ُتنسب إىل احلساب لتغطية اخلسائر يف 

األصول ُوتنقل إىل عمالء خمتلفني يف نفس حساب العميل املشرتك.  تعود واخلسائر قد

واملراكز التابعة حلساب العميل املشرتك يف حالة موافقة عضو مقاصة آخر على قبوهلا 

إذا مل يتم النقل إىل عضو املقاصة اآلخر خالل الوقت احملدد يف قواعد وونقلها إليه. 

مجيع  اختاذ ملركز املقاصةفيجوز  ،ركز املقاصةوإجراءات التعثر اخلاصة مب

املراكز،  بتلكيتعلق فيما  فعالاخلطوات اليت تسمح بها قواعده إلدارة املخاطر بشكل 

 .حساب العميل املشرتك يفء لعمالحلساب ااألصول واملراكز  تسييل مبا يف ذلك
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مركز املقاصة األصول ينقل حساب عميل فردي، فيجب أن  عندما يكون احلساب (2

واملراكز يف حساب العميل الفردي إىل احلد الذي يوافق عليه عضو املقاصة اآلخر على 

إذا مل يتم النقل إىل عضو مقاصة آخر خالل الوقت احملدد واألصول واملراكز.  تلكقبول 

مجيع  اختاذ ملركز املقاصة، فيجوز ركز املقاصةيف قواعد وإجراءات التعثر اخلاصة مب

، املراكز بتلكفيما يتعلق  فعالاخلطوات اليت تسمح بها قواعده إلدارة املخاطر بشكل 

 .يف حساب العميل الفردي حلساب العميل األصول واملراكز تسييل مبا يف ذلك

عضوية ل حامل سوق غريلعضو احلساب  عندما يكون ،املادة هذهدون اإلخالل بأحكام  (3

إىل عضو مقاصة  واملراكز إالالسماح بنقل األصول  ركز املقاصةمل ال جيوز، املقاصة

 عام آخر.

جيب ، ( من هذه املادةهـوفقًا للفقرة ) اململوكة لعضو املقاصة املتعثر األصول استخدام بعد (ز

 الثانيةر املنصوص عليه يف املادة مساهمته يف صندوق التعث مركز املقاصةيستخدم  أن

مساهمة عضو املقاصة غري املتعثر يف  استخدام ، وذلك قبلاألربعني من هذه الالئحةو

 صندوق التعثر.

 الدوري ومراجعة إجراءات التعثر : االختبارواخلمسون اخلامسةاملادة 

ومراجعتها للتأكد من كونها  اختبارإجراءات التعثر اخلاصة به مركز املقاصةجيب على 

تغيريات جوهرية على القواعد أي أو بعد إجراء حبد أدنى،  بشكل سنويوذلك  عملية وفعالة،

 ذات العالقة. واإلجراءات
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 عشر الرابع الباب

 قاصةاملمركز استعادة  

 

 استعادة مركز املقاصة ةخط: واخلمسون السادسةاملادة 

 ملركز املقاصةشاملة وفعالة تسمح  استعادةخطة  مركز املقاصةجيب أن يكون لدى  (أ

 .الرئيسيةتقديم خدماته باالستمرار يف 

مصاحل مجيع أعضاء  عند وضعه خطة االستعادة عتباريف اال مركز املقاصةجيب أن يأخذ  (ب

 اآلخرين الذين من احملتمل أن يتأثروااملصاحل وعمالء أعضاء املقاصة وأصحاب  املقاصة

 ها.إعداداستطالع مرئياتهم خالل عملية  للتأكد منناسبة املجراءات وأن يضع اإل بها،

 اآلتي: حتديد مركز املقاصةعلى جيب ، االستعادة خطة لغرض وضع (ج

وظائف أدنى  حبد واليت جيب أن تتضمن، رئيسيةخدماٍت تعد اخلدمات املقدمة اليت  (1

 .املقاصة والتسوية والتسجيل

أدنى  حبد جيب أن تتضمن، واليت خدماته الرئيسيةمن تقديم  قد متنعه االحتماالت اليت (2

تجارية السائر واخلعضو املقاصة،  تعثرئتمانية أو نقص السيولة الناجتة عن االسائر اخل

جتاه  خاطر اليت يتعرض هلااملواستثمار، خسائر  السيولة، ووقوعنقص يف والعامة، ال

 اخلدمات اخلارجيني. يمزود

 اآلتي:ُيحدَّد  ،األساس ذلكوعلى 

 .جزئيًا أو كليًا االستعادة خطة ايري اليت ستؤدي إىل تنفيذاملع .أ

واملخاطر  ،لتنفيذها الالزمواخلطوات والوقت  ،املناسبة االستعادةأدوات  .ب

ء أعضاء املقاصة عمالو، فيهأعضاء املقاصة و، ركز املقاصةاملرتبطة مب

 األدوات. تلكاستخدام  يف حال والسوق بشكل عام

 تلكمعلومات كافية حول  عن االستعادة خبطةللمتأثرين  مركز املقاصة يفصحجيب أن  (د

 .اختاذ القراراتيف  ركز املقاصةمل السلطة التقديرية نطاق ، مبا يف ذلكةاخلط
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 ومراجعة خطة الختبارإجراء عمليات حماكاة دورية وتدريب  مركز املقاصةجيب على  (ه

ريات يف يتغ وبعد إجراء أيحبد أدنى،  ذلك االختبار بشكل سنويجيب إجراء و. االستعادة

حتديث خطة  مركز املقاصةجيب على و. يهاعل تؤثر جوهريًا مركز املقاصةقواعد 

 سب احلاجة بعد االنتهاء من كل عملية اختبار ومراجعة.حب االستعادة

 مركز املقاصة  استعادةخطط على  واخلمسون: املوافقة السابعةاملادة 

احلصول عليه  كما جيب ،االستعادةخطة  مركز املقاصة على إدارة جيب أن يوافق جملس (أ

 .عليهاومؤسسة النقد اهليئة موافقة على 

أي تغيريات مقرتحة ببشكل فوري ومؤسسة النقد اهليئة  إبالغ مركز املقاصةجيب على  (ب

 .تهماختضع أي تغيريات مقرتحة ملوافقو ،االستعادة طةخل

جيب على مركز املقاصة احلصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد قبل البدء يف تنفيذ أي  (ج

جزء من خطة االستعادة، مبا يف ذلك أدوات االستعادة اليت ستستخدم نتيجة لبدء التنفيذ. 

 . كما جيب عليه إشعار اهليئة على الفور بذلك



 

56 
 

 عشر اخلامس الباب

 األخرىقاصة املمركز التزامات 

 

 ومعايريه إجراءات االتصال: واخلمسون الثامنةاملادة 

االتصال الفعَّال بني لتمكني إجراءات االتصال املقبولة دولًيا  مركز املقاصة جيب أن يستخدم

 يرتبطوناملعلومات التابعة له وتلك اخلاصة بأعضاء املقاصة وعمالئهم وغريهم ممن ُنظم 

استخدام على مركز املقاصة جيب كذلك . اخلارجينيمقدمي اخلدمات ك ركز املقاصةمب

ومعايري بيانات مرجعية لتحديد  ،لرسائلل قياسية تنسيقاتكمعايري االتصال املقبولة دولًيا، 

 األدوات املالية وأعضاء املقاصة.

 الرقابة ُنظم :التاسعة واخلمسوناملادة 

املخاطر  حتديد بشكل دوري مركز املقاصةإطار سليم إلدارة املخاطر، جيب على  لوضع (أ

على  ًاتشكل خطرواملخاطر اليت يتحملها بشكل مباشر أو اليت  ،ُنظمهيف اليت تنشأ 

تؤثر  قدأن حيدد املخاطر اليت  مركز املقاصةوجيب على . أعضاء املقاصة وعمالئهم

 .بالشكل املطلوبتقديم اخلدمات  علىقدرته يف  بشكل جوهري

اليت يتحملها واليت تشكل خطرًا على  اجلوهريةاملخاطر  حتديد مركز املقاصةجيب على  (ب

 بنوك التسوية ومقدمي السيولةُنظم التسوية النقدية واألشخاص االعتباريني اآلخرين )مثل 

وتطوير أدوات  ،ومراجعتها بشكل دوري ،املتبادل مومقدمي اخلدمات( نتيجة العتماده

 املخاطر ومعاجلتها.تلك مناسبة إلدارة 

يف  إدارة املخاطرمسؤولني عن  لديه وكبار التنفيذيني مركز املقاصةإدارة جملس يكون  (ج

 قدرةالمستوى مناسب من حتديد  مركز املقاصةإدارة جملس  على وجيب. مركز املقاصة

املخاطر، وأن يضع سياسات وإجراءات وضوابط تتوافق مع درجة حتمل جمموع حتمل  على

 مركز املقاصة جيب أن تتناول سياساتووقدرته على مواجهتها.  مركز املقاصةخماطر 

واالئتمانية  النظاميةا يف ذلك املخاطر ، مبذات العالقةمجيع املخاطر  هوضوابط هوإجراءات

 األعمال العامة واملخاطر التشغيلية.خماطر وخماطر السيولة و
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احلصول  لتمكنه منقوية للمعلومات ومراقبة املخاطر ُنظمًا  مركز املقاصة يضع جيب أن (د

على املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب لتطبيق سياسات وإجراءات إدارة املخاطر. وعلى 

أوجه جلميع والفوري بالقياس والتجميع الدقيق الُنظم  تلكوجه اخلصوص، جيب أن تسمح 

وأوجه االعتماد إدارة التعرض للمخاطر الفردية و ،مركز املقاصةالتعرض للمخاطر يف 

وتقييم تأثري خمتلف الصدمات االقتصادية واملالية اليت ميكن أن تؤثر  ،يما بينهماملتبادلة ف

 .مركز املقاصةيف 

 حفظ السجالت: الستوناملادة 

ما مل حتدد اهليئة  د أدنىحبسنوات  االحتفاظ مبا يلي مدة عشر مركز املقاصةجيب على  (أ

 :خالف ذلك

وذلك لتمكني اهليئة من مراقبة  ؛ةاملقدم اتمجيع السجالت املتعلقة باخلدمات والنشاط (1

 .هذه الالئحةب مركز املقاصة التزام

جيب و. حتى بعد انتهاء تلك العقود التعامل معها العقود اليت متبمجيع املعلومات املتعلقة  (2

بواسطة مقاصتها قبل  لصفقةاألصلية لشروط الحتديد  قابلية املعلومات تلك توفرأن 

 .مركز املقاصة

مبوجب  مركز املقاصةحفظها من قبل  يتماليت  أو املعلوماتجيب تقديم مجيع السجالت  (ب

أو من معاينة سجالت مركز املقاصة مباشرًة جيوز للهيئة و. اهليئةعند طلب هذه الالئحة 

 هلذا الغرض. تعّينه آخر خالل شخص

 جترى اليت يف مجيع العقودكافة  لصفقاتل سجالتالباالحتفاظ  مركز املقاصة جيب على (ج

حبيث يضمن أن سجالته حتتوي على مجيع املعلومات املقاصة هلا من قبل مركز املقاصة 

جيب أن يكون كل و. كل عقديف اء شاملة ودقيقة لعملية املقاصة الالزمة إلجراء إعادة بن

 مجيع من خاللعنه للبحث  وقاباًلقاباًل للتحديد بشكل منفرد  صفقةسجل يف كل 

إذا كان  – لعضو املقاصة والعميل التابع عضو املقاصةو ركز املقاصةاملتعلقة مب اجلوانب

 واألدوات املالية. – مركز املقاصةمعروفًا من قبل 

يتم و ،اخلاصة بكل عضو مقاصة املراكزبسجالت  مركز املقاصةجيب أن حيتفظ  (د

وجيب  .عشر من هذه الالئحة الثانيللباب وفقًا االحتفاظ بسجالت منفصلة لكل حساب 
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التأكد من أن سجالته تتضمن مجيع املعلومات الالزمة إلجراء إعادة  مركز املقاصةعلى 

جيب أن يكون كل سجل ومن خالهلا.  املراكز أنشئت اليت للصفقاتبناء شاملة ودقيقة 

 نواحيمجيع ال وقاباًل للبحث عنه من خاللقاباًل للتحديد بشكل منفرد  صفقةيف كل 

إذا كان معروفًا  – لعضو املقاصة والعميل التابععضو املقاصة واملتعلقة مبركز املقاصة 

 .واألدوات املالية – من قبل مركز املقاصة

 شاماًلميع املراكز جب سجاًل مركز املقاصةيضع يف نهاية كل يوم عمل، جيب أن  (ه

 :تنطبق فيه على كل مركز التفاصيل التالية، إىل احلد الذي

 .ركز املقاصةعميل عضو املقاصة إذا كان معروًفا ملو عضو املقاصةحتديد  (1

 .املركزعالمة  (2

وأي  على أساسهاالعقود تقّيم احلساب اليومي لقيمة املركز مع سجالت األسعار اليت  (3

 معلومات أخرى ذات صلة.

ومساهمات صندوق التعثر  ،اهلوامش ةلقيم ًاحمدث سجاًل مركز املقاصة ّدِعُيجيب أن  (و

واملبلغ املقابل الذي يقدمه عضو  ،مركز املقاصةمن قبل املطلوبة وغريها من املوارد املالية 

اليوم،  خالل ذلكوالتغيريات اليت قد تطرأ على ذلك املبلغ  ،املقاصة فعليًا يف نهاية اليوم

 .ركز املقاصةًفا ملعميل عضو املقاصة إذا كان معروو كل عضو مقاصة إىل بالنسبة وذلك

املقاصة هلا من ُأجريت بسجل جلميع عقود املشتقات اليت  مركز املقاصةجيب أن حيتفظ  (ز

 .بتلك الصفقاتواألوراق املالية األساسية أو األدوات املرتبطة  مركز املقاصةقبل 

جيوز حفظ سجالت مركز املقاصة بأي وسيلة، على أن تكون قابلة للمعاينة بشكل  (ح

 .مطبوع

خالل حمتفظ بها أي سجالت  فيهقاصة أو عضو سابق املمركز يف عضو مقاصة  طلبعند  (ط

خالل فرتة زمنية معقولة توفري أي من  مركز املقاصة، جيب على النظامية فظاحلفرتة 

 :اآلتي

 .عضوبذلك الالت مكتوبة تتعلق أي مواد أو سج (1
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 .املقاصةبأعمال أرسلها إليه تتعلق أو  تلقاها من ذلك العضو، مراسالت ُنسخ من أي (2

ألعضاء  اجلوهريةوالتكاليف  املقاصةعن قواعد مركز  اإلفصاح: والستون احلاديةاملادة 

 املقاصة

عنها وأن يفصح  ،واضحة وشاملةوإجراءات  قواعد مركز املقاصةيكون لدى جيب أن  (أ

 ألعضاء املقاصة. بالكامل

 :اآلتي دون مقابل عنمن وللعموم ٍد أدنى، اإلفصاح حب، مركز املقاصةجيب على  (ب

 .اخلاصة به ةكمواملعلومات املتعلقة برتتيبات احل (1

 .مركز املقاصةقواعد  (2

 .والتزاماته كل عضو مقاصة وحقوقزاماته، حقوقه والت (3

 لقواعد وإجراءات التعثر اخلاصة به.اجلوانب الرئيسية  (4

سياساته  الفردية اليت يقدمها باإلضافة إىلالرسوم اخلاصة به على مستوى اخلدمات  (5

 .بشأن أي خصومات متاحة

 وقيمها. الصفقاتالبيانات األساسية عن أحجام  (6

 قواعد مركز املقاصةالقرتاح التغيريات يف  ةواضح إجراءات ركز املقاصةجيب أن يكون مل (ج

 .وتنفيذها

 ( من هذه املادةبيف الفقرة )املشار إليها جيب على مركز املقاصة إتاحة املعلومات والبيانات  (د

جيب وتطلبها اهليئة. قد باللغة العربية وأي لغة أخرى أن تكون وعلى موقعه اإللكرتوني، 

ن املستخدمني من فهم البيانات مصحوبة بوثائق توضيحية متّكاملعلومات وأن تكون 

 البيانات وتفسريها بشكل صحيح.
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 عشر السادس الباب

 التشغيليةاملخاطر 

 

 التشغيليةحتديد مصادر املخاطر : والستون الثانيةاملادة 

حتديد ومراقبة وإدارة خمتلف مصادر املخاطر التشغيلية ووضع  مركز املقاصةجيب على 

 ا يلي:مب القيام ، جيب عليهاخلصوصسياسات وإجراءات واضحة ملعاجلتها. ويف هذا 

ك العمليات املختلفة، ويتضمن ذلحتديد مجيع نقاط اإلخفاق املنفردة واملؤثرة يف  (1

قصور يف نظم أوجه ال – على سبيل املثال ال احلصر – العمليات الداخلية )مبا يف ذلك

وعدم كفاية عمليات الفحص من قبل املوظفني وعدم كفاية  املعلومات اخلاصة به

ل ال على سبيل املثا – الرقابة على األنظمة والعمليات( واألحداث اخلارجية )مبا يف ذلك

 .الكوارث الطبيعية( ووقوع الرئيسيةإخفاق مقدمي اخلدمات  – احلصر

 .ة اليت تواجهه على أساس مستمرتقييم الطبيعة املتغرية للمخاطر التشغيلي (2

 حتليل نقاط الضعف احملتملة وتنفيذ آليات الدفاع املناسبة. (3

 إدارة املخاطر التشغيلية: والستون الثالثةاملادة 

دارة املخاطر إلقاصة وضع سياسات وإجراءات واضحة املمركز إدارة جيب على جملس  (أ

جيب أن و. ذات العالقة هجلانأي من ، إما بشكل مباشر أو من خالل واحلد منها التشغيلية

األدوار واملسؤوليات املتعلقة  -على وجه اخلصوص- السياسات واإلجراءات تلكحتدد 

تلك وأن تصادق على اإلطار التشغيلي إلدارة  ،مبعاجلة املخاطر التشغيلية بشكل صريح

 األداء قياسو ،معايري تشغيلية وضع اإلطار التشغيليذلك أن يتضمن  وجيب .املخاطر

من املخاطر  للحدوعمليات إدارة التغيري وإدارة املشاريع  ،تصحيح أوجه القصورو ،ومراجعته

أهم العناصر ومن  والسياسات.ارئة على العمليات التشغيلية الناشئة عن التعديالت الط

املساهمة يف إنشاء إطار عمل فّعال إلدارة املخاطر توظيف عدد كاٍف من املوظفني املؤهلني 

الذين جيب أن تكون لديهم القدرة على تشغيل النظام بأمان وكفاءة أثناء الظروف العادية 

 وغري العادية.
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ترتيباته مع املشاركني، مبا يف ذلك سياساته وإجراءاته  اختبار مركز املقاصة جيب على (ب

اختبار العمليات،  الناجتة عناملختلفة  اآلثارمن  وللحدعلى أساس دوري. ذلك التشغيلية، و

 تلكالبيئة اليت ستحتاج فيها  – قدر اإلمكان – يف بيئة حتاكي االختباراتإجراء  جيب

ذلك  ويشملالكربى احملتملة.  واألحداثة العمليات إىل التكيف مع الظروف غري العادي

 جديدة وتطويرات لألعمال. تقنيات وضع جيبمراجعة دورية للنظر فيما إذا كان 

إجراءات شاملة  يهوأن يكون لد ،إدارة حوادث التشغيل بعنايةعلى مركز املقاصة جيب  (ج

جيب و. ومعاجلتهاوموثقة بشكل جيد لتسجيل مجيع هذه احلوادث واإلبالغ عنها وحتليلها 

 والقيام أسبابهلتحديد  ؛اضطراببعد حدوث أي عطل أو مراجعة إجراء  مركز املقاصةعلى 

 ل.اعماأل استمراريةأي حتسينات مطلوبة للعمليات العادية أو ترتيبات ب

 إدارة استمرارية األعمال: والستون الرابعةاملادة 

. مركز املقاصةخطة استمرارية األعمال عنصرًا أساسيًا يف إطار إدارة املخاطر يف  ّدَعُت (أ

جيب وجيب أن تكون مجيع جوانب خطة استمرارية األعمال موثقة بشكل واضح وكامل. و

 :اآلتي األعمال علىخطة استمرارية أن تشتمل 

العمليات، مبا  حيتمل بشكٍل كبري أن تؤدي إىل تعطلحتديد ومعاجلة األحداث اليت  (1

 .كبرًيااضطراًبا اليت قد تسبب اضطراًبا واسع النطاق أو  احلوادثيف ذلك 

 احلوادثيف حالة وقوع  الرئيسيةالبنى التحتية واخلدمات  عملتأثر  مدى الرتكيز على (2

 .تهديدات داخلية وخارجية مبا يف ذلك أي احملددة

السياسات و رئيسية،لالعمليات ا لتعطتتناول التدابري اليت متنع  أهداف حمددة وواضحة (3

 ةالسريع االستعادةل من خالل السماح من تأثري حوادث التعط حتدواإلجراءات اليت 

، جيب اخلصوصيف هذا وعقب التوقف.  بوقتٍ كاٍف مركز املقاصةواستئناف عمليات 

 من وقوع التعطلساعتني  خاللعلى استئناف العمليات  قادرًا مركز املقاصةأن يكون 

الظروف  يف حالةعلى إكمال عمليات التسوية حبلول نهاية اليوم حتى  وأن يكون قادرًا

 .القصوى

 .واحلوادثإجراءات حمددة بوضوح إلدارة األزمات  (4
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ه ثانوي خارج موقع موقععلى حتقيق أهدافه، جيب عليه إنشاء  مركز املقاصةلضمان قدرة  (ب

تأثر يحبيث ال  ،وترتيبات توظيفية مناسبةمبوارد وإمكانيات ووظائف كافية، الرئيسي 

جيب والعمليات إذا لزم األمر. ب بالقيامالثانوي  للموقعسمح يو ،بأي أعطال واسعة النطاق

بشكل ألداء الوظائف  والرئيسيةالثانوي أن يوفر مستوى اخلدمات الضرورية  املوقععلى 

ي يتطلب أن تتمكن أنظمة ، الذمركز املقاصةاحملدد بواسطة  االستعادةمع وقت  متناسب

 .حبد أدنى التعطلساعتني من وقوع  خاللاملعلومات من استئناف العمليات  تقنية

للمراجعة الدورية  ركز املقاصةختضع خطة استمرارية العمل وترتيباتها مبحيب أن  (ج

املختلفة اليت حتاكي الكوارث واسعة  االحتماالتجيب أن تتناول االختبارات وواالختبار. 

كل اختبار أو توقف بعد -وعلى مركز املقاصة النطاق وعمليات التبديل بني مواقع العمل. 

خلطة استمرارية العمل  لتحديد األسباب وأي حتسينات مطلوبة إجراء مراجعة -كبري

 .اخلاصة به

يف عملياته أو يف حال  برياهليئة يف حال حدوث أي تعطل كإبالغ  قاصةاملجيب على مركز  (د

 مركز املقاصةجيب على و. مركز املقاصةيف قد يؤثر يف السوق  كبري اضطرابوقوع أي 

العمل  استمراريةحيدث على خطة  جوهريبأي تغيري أو تعديل  بشكل فوري إبالغ اهليئة

أن تطلب من  -احملض حسب تقديرها-جيوز للهيئة و. القيام به لهللحد املسموح  وفقًا وذلك

 إعادة تقديم نسخة من خطة استمرارية العمل املعدلة. مركز املقاصة
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 عشر السابع الباب

 قاصةاملالروابط بني مراكز 

 

 ترتيبات التشغيل املشرتك: والستون اخلامسةاملادة 

لتشغيل املشرتك مع مراكز مقاصة أخرى لتمكني لالدخول يف ترتيب  ركز املقاصةجيوز مل (أ

قاصة املمراكز مع  املتعاملنيمع  للصفقات املربمةأعضاء املقاصة من إجراء املقاصة 

 :وذلك يف احلالتني التاليتني األخرى،

 والستني والسابعةوالستني  السادسةاملادتني  الشروط املنصوص عليها يفتستوفى  عندما (1

 .من هذه الالئحة

أن شروط ترتيب التشغيل و، املتطلباتهذه للهيئة التزامه بكز املقاصة مريبّين  عندما (2

  .السوقمهام يف أداء وانتظامًا املشرتك ستوفر مرونة 

 .نافذةقبل أن تصبح هذه الرتتيبات  موافقة اهليئةجيب احلصول على و

 منصةتشغيل مشرتك مع مركز مقاصة آخر لغرض تقديم اخلدمات إىل  القيام برتتيباتعند  (ب

 مماثل لذلك وصولى مستو أن توفر ملركز املقاصةالتداول  منصة، جيب على حمددةتداول 

تتّطلبها  تطلبات التشغيلية والفنية اليتامليستويف ذات وفره ألي مركز مقاصة آخر تالذي 

 .بها منصة التداول أو أنظمة التسوية اخلاصة

 إدارة خماطر ترتيب التشغيل املشرتك: والستون السادسةاملادة 

 :، جيب على مركز املقاصة استيفاء اآلتيأي ترتيب تشغيل مشرتكإلبرام 

سياسات وإجراءات وأنظمة حمددة لتحديد ومراقبة وإدارة املخاطر لديه أن يكون  (1

مركز  عن تعثر، ويشمل ذلك املخاطر اليت تنتج اشئة عن ترتيب التشغيل املشرتكالن

 .مركز املقاصةيف تأثري ذلك  ، ومدىفيهد املشاركني أحاملقاصة اآلخر أو 
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 مركز املقاصة يكونعندما وعلى احلقوق والواجبات اخلاصة بكل طرف.  االتفاق (2

 سيطبقالذي  النظامحتديد االتفاق  ذلكضمن تيخارج اململكة، جيب أن  اآلخر مؤسسًا

 .شروط ترتيب التشغيل املشرتك على

يف حال وجود اختالف للمخاطر احملددة اليت تتعرض هلا الصفقات بني مركزي  (3

أخذ التدابري املقاصة، جيب حتديد تلك االختالفات وتقييم املخاطر اليت قد تنشأ عنها و

 .مركز املقاصةعمليات يف املخاطر  تأثري هذهالالزمة للحد من 

 قاصة املتوفري اهلامش بني مراكز : والستون السابعةاملادة 

 يفصلأن  معهاملشرتك للعمل ترتيب  لديهقاصة وأي مركز مقاصة آخر املجيب على مركز  (أ

 بني حسابات األصول واملراكز التابعة ملركز املقاصة اآلخر.

الذي لديه ترتيب تشغيل مشرتك مع مركز مقاصة آخر يوفر  مركز املقاصة كانإذا   (ب

املتلقي ركز املقاصة مل فال جيوز، ماليمبوجب ترتيب ضمان  له مبدئيةفقط هوامش 

 استخدام اهلوامش اليت يوفرها مركز املقاصة.

شكل أدوات مالية مع مشغلي أنظمة تسوية األوراق على املتسلمة جيب إيداع الضمانات  (ج

 املالية.

ركز متاحة مل ( من هذه املادةب( و)أ)الفقرتني يف ب أن تكون األصول املشار إليها جي (د

مركز املقاصة الذي قدم الضمانات يف سياق ترتيب  تعثراملستقِبل فقط يف حالة  املقاصة

 التشغيل املشرتك.

من جانب مركز املقاصة الذي حصل على الضمان يف سياق ترتيب  تعثريف حال حدوث  (ه

فورًا  ( من هذه املادةب( و)أ)الفقرتني  الضمان املشار إليه يف جيب إعادةالتشغيل املشرتك، 

 .قدّمه إىل مركز املقاصة الذي
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 عشر الثامن الباب

 ؤهلاملالطرف املقابل املركزي 

 

 مقابل مركزي مؤهل املقاصة كطرفمركز  : تصنيفوالستون الثامنةاملادة 

 مؤهل. كطرف مقابل مركزي لتصنيفه اهليئةإىل  أن يقدم طلبًا ركز املقاصةجيوز مل (أ

تنشر اهليئة يف موقعها اإللكرتوني مراكز املقاصة املصّنفة من قبلها كأطراف مقابلة  (ب

 مركزية مؤهلة.

 ملركز املقاصةاملبدئي اهليئة تصنيف بعد لبنية التحتية للسوق املالية امبادئ ُعّدلت  يف حال (ج

يف ما إذا كانت هذه التغيريات تؤثر  مبراجعة اهليئةتقوم ، كطرف مقابل مركزي مؤهل

تقديم  مركز املقاصة جيب علىو. مؤهل كطرف مقابل مركزي مركز املقاصةتأهيل 

املوعد الذي أن تقّدم خالل على ، قرارهاختاذ ال ضروريةاهليئة تراها إضافية أي معلومات 

 .حتدده اهليئة

تنشر اهليئة ، مؤهل كطرف مقابل مركزي مركز املقاصة تصنيف إذا قامت اهليئة بسحب (د

 أالأن جيب )والذي سحب ذلك التصنيف تاريخ  إعالنًا بذلك مع بيان اإللكرتونيموقعها يف 

للمتعاملني ، حيق إعالنها. وإىل أن تنشر اهليئة (من تاريخ منح التصنيف ستة أشهريقل عن 

 .ساري املفعولالتصنيف  أن االعتماد على -مبا يف ذلك أعضاء املقاصة-يف السوق 
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 التاسع عشرالباب 

 النشر والنفاذ

 

 : النشر والنفاذالتاسعة والستوناملادة 

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ نشرها.


