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 القسم األول: األحكام العامة

 األحكام والتعريفات .1

اتباعها مركز املقاصة املشتقات، التي يجب على أعضاء مقاصة تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات  -1-1

 مركز مقاصة األوراق املالية. لاللتزام بأحكام قواعد 

ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اإلجراءات املعاني املوضحة لها في النظام، وفي قائمة  -2-1

 ما لم يقِض سياق النص بغير ذلك. ،قواعد السوق املصطلحات املستخدمة في 

 لقرار اعتمادها.تكون هذه اإلجراءات نافذة  -3-1
ً
  وفقا

قصد ويُ قصد بعضو املقاصة الوارد في هذه اإلجراءات عضو املقاصة العام وعضو املقاصة املباشر، يُ  -4-1

 . باملقاصة غير املرخص لهعضو البالعضو الوارد في هذه اإلجراءات عضو املقاصة و 

كل  أمام أدناه املعاني املوضحةقصد بالكلمات والعبارات الواردة لغرض تطبيق أحكام هذه اإلجراءات، يُ  -5-1

 منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

 أي أو  املقاصة مركز  لدى املالية األوراق ملقاصة املستخدمة اإللكترونية األنظمة مجموعة نظام املقاصة: -

 . لها مساندة أنظمة

 الهامش متطلبات الحتساب املقاصة مركز  من املستخدمة الهامش منهجية :(Delta Hedge)التحوط معادلة -

  باملحافظ الخاص
ً
 .املحفظة مخاطر  إدارة أساس على مبنية خوارزمية إلى استنادا

 معرف يتضمنرقم حساب مميز  الخارجي: الحسابرقم  -
ً
 خاص ا

ً
 من مركز املقاصة ورمز البنك في نظام سريع ا

 .ورقم حساب البنك في حساب سريع

 .للبنك رقم الحساب الدولي آيبان: -

يقصد بها نوع احتساب الهامش ألي مركز مفتوح لكل عميل تمت مقاصتها مقابل  الهامش: استخدام صافي -

 .بعضها

يقصد بها نوع احتساب الهامش عن طريق جمع أي مركز مفتوح لكل عميل بشكل  الهامش: استخدام إجمالي -

 منفصل دون مقاصتها مقابل بعضها. 

 .للمشتقات املطلوب نظام احتساب متطلبات الهامش :القياس ي املحفظة مخاطر  تحليل -

  .تغير شديد في األسعار حدوث التي قد تنتج من ياالئتمان التعرضلتقدير حجم  اختبار  :التحملاختبار  -

: هو حساب يستخدم للتداول واالحتفاظ باملراكز الناتجة من الصفقات املماثلة ومركز تداول  حساب -

 للعضو الرئيس ي أو العمالء.  

أساس ي  أصلقيمة  ة قيمتها منمشتق يقصد بها عقود مستقبلية العقود املستقبلية لألسهم املفردة: -

 سوق أو في سوق مالية منظمة أخرى.مدرج في اليتمثل في سهم 

للعقود املستقبلية لألسهم  ةاملفتوح كز ار املإلغالق  السوق السعر الذي تحدده يقصد بها  العادلة:القيمة  -

 .املفردة

 



 
                                                                                                                              3 

 ةاملقاصة املباشر  يةعضو شروط  .2

باإلضافة إلى الشروط  - حصول على عضوية املقاصة املباشرةيجب على مقدم الطلب الذي يرغب في ال -1-2

 :استيفاء الشروط اآلتيةمركز مقاصة األوراق املالية الثامنة من قواعد و السابعة  تيناملادالواردة في 

معايير بناًء على منهجية وذلك االئتمان الداخلية  اتدرج( من 5على درجة ) -أدنىحد ب-ل و حصال  -1-1-2

 . ركز املقاصةمل اإللكتروني وقعامل فياملنشورة  الخاصة بمركز املقاصة االئتمان

الضمانات بما في ذلك تحويل  يات النقديةلللعمبصفته وكيل دفع  محلي بنكالدخول في اتفاقية مع   -2-1-2

 .الرقم املعرف لعمالئهوأن يقوم بالترتيبات الالزمة لتوفير 

 ةاملقاصة العام يةشروط عضو  .3

باإلضافة إلى الشروط  -يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على عضوية املقاصة العامة  -1-3

 :استيفاء الشروط اآلتية -مركز مقاصة األوراق املاليةالتاسعة من قواعد و السابعة  تيناملادالواردة في 

 :الجدول أدناهفي الحد األدنى من متطلبات رأس املال املوضح  -1-1-3

 عدد األعضاء غير مرخص لهم باملقاصة الحد األدنى لرأس املال

 3إلى  1من  سعودي لاير 100.000.000

 7إلى  4من  سعودي لاير 200.000.000

 *7أكثر من  سعودي لاير 300.000.000

 على موافقة مركز املقاصة. * بناءً 

 

( من درجات االئتمان الداخلية وذلك بناًء على منهجية معايير 4على درجة ) -أدنىحد ب -ل و حصال -2-1-3

 ركز املقاصة.مللكتروني إلاوقع امل فياالئتمان الخاصة بمركز املقاصة املنشورة 

ا محلًيا أو  -3-1-3
ً
بصفته وكيل دفع للعميات النقدية  يعمل محلي الدخول في اتفاقية مع بنكأن يكون بنك

 وأن يقوم بالترتيبات الالزمة لتوفير الرقم املعرف لعمالئه. ،بما في ذلك تحويل الضمانات

 باملقاصةم له األعضاء غير املرخص .4

 واحد فقط ملقاصة الصفقات الخاصة به. عضو مقاصة عام يعينأن باملقاصة له للعضو غير املرخص  -1-4

 قبول العضوية وتفعيلها .5

 طلب دفع املقابل املالي للعضويةيجب على مقدم ال ،العضوية موافقة مركز املقاصة على طلب عند -1-5

ينشر مركز املقاصة من خالل موقعه اإللكتروني الوثائق و مساهمات صندوق التعثر املسبقة. إيداع و 

 بطلب العضوية. املتعلقةة واملواعيد النهائية بو لاملط

فع  (5-1في ) املشار لهاعند استيفاء الشروط  -2-5
ُ
  ل عضوية عضو املقاصة في نظام املقاصة.، ت

 والدفع واإليصال املقابل املالي .6

 ألعضاء املقاصة بشكل يقدم مركز امل -1-6
ً
 املوعد النهائي للدفع. افيهد حد  دوري يقاصة إيصاال
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 .هاوطريقة احتسابضاها االرسوم التي يتقأنواع من خالل موقعه اإللكتروني  قاصةاملينشر مركز  -2-6

يشعر مركز املقاصة أعضاء املقاصة قبل ثالثين يوم على األقل بشأن أي رسوم جديدة أو تغيير في  -3-6

 .(6-2م املشار لها في )الرسو 

 اإلشعارات .7

بشأن أي توضيح وتفاصيل متعلقة بإجراءات  من خالل موقعه اإللكترونيإشعارات ينشر مركز املقاصة  -1-7

 املقاصة.

 

 لحساباتاالقسم الثاني: 

 هيكل الحسابات وأنواعها .8

 مركز املقاصة نموذج يعتمد -1-8
ً
متطلبات الهامش، و املراكز، و الصفقات،  معالجةبالخاص لهيكل الحساب  ا

 ومتطلبات صندوق التعثر. ،الضمانو 

على املراكز الخاصة بتعامالتهم. تداول والحفاظ للالرئيس ي، داول ومركز العضو ت حسابلألعضاء يكون  -2-8

 السوق.  ةألنشطة صناع خاصالعضو الرئيس ي تداول ومركز  حسابفتح لألعضاء يمكن و 

تغطية متطلبات الهامش املحتسبة ملراكزهم في ل العضو الرئيس يضمان  ابيكون ألعضاء املقاصة حس -3-8

 . ومركز العضو الرئيس يتداول  حساب

 :للعمالء واملركز الحصول على نوعين من حسابات التداول يمكن لألعضاء  -4-8

قتحيث  :العمالءالخاص باملركز التداول و صافي حساب  -1-4-8
َ
الجانب  معكز في نفس العقد ااملر فيه  غل

على أساس لهذه الحسابات احتساب الهامش  يكون و املقابل بشكل تلقائي من خالل مركز املقاصة. 

 . صاف  

الجانب  معباملراكز في نفس العقد فيه  ُيحتَفظحيث  :بالعمالء املركز الخاصالتداول و إجمالي  حساب -2-4-8

 على أساس إجمالي. لهذه الحسابات احتساب الهامش  يكون . تغلقاملقابل حتى 

 :للعمالء الضمانحسابات يمكن لألعضاء الحصول على نوعين من  -5-8

 يكون و العميل الفردي.  ضمان ستخدم للحفاظ علىهو حساب يُ  :ضمان للعميل الفردي حساب -1-5-8

 سبة ملراكز العميل. حتتغطية متطلبات الهامش املفقط لالحساب هذا  في استخدام الضمان

 يكون و . متعددينستخدم للحفاظ على ضمانات عمالء هو حساب يُ  :حساب ضمان للعميل املشترك -2-5-8

 جموعةاملكز نفس افي هذا الحساب فقط لتغطية متطلبات الهامش املحتسبة ملر  استخدام الضمان

 العمالء. من

، وحسابات باملقاصة له لكل عضو غير مرخص حسابات ضمان منفصلةيكون لعضو املقاصة العام  -6-8

 .تداول ومركز العميل بباملقاصة حساله رخص املللعضو غير كان  إذاضمان منفصلة 

سجالتهم في  كل عميل ضماناتباملقاصة بفصل مراكز و لهم  رخصامليلتزم أعضاء املقاصة واألعضاء غير  -7-8

  .الخاصة
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 فتح الحساب .9

 لكل عميل. تداول ومركز  فتح حسابباملقاصة  مركز  إلىيقدم أعضاء املقاصة طلب  -1-9

حسابات الهامش والضمان ذات  -عند الحاجة– ، يفتح مركز املقاصةواملركزالتداول  عند إنشاء حساب -2-9

 الصلة.

حساب تداول لكل  عميل املعني وذلكالخاص بالف عر  معلومات املتعلقة برقم املعضو املقاصة  يقدم -3-9

 ومركز جديد.

 . فمعر  رقم املتعلقة ب املقدمة ملركز املقاصةعلومات املعضو املقاصة املسؤولية عن  يتحمل -4-9

عضو مقاصة.  لكل لعميل املشتركاضمان  ضمان العضو الرئيس ي وحساب مركز املقاصة حساب يفتح -5-9

 .لعميل املشتركاضمان طلب من مركز املقاصة فتح أكثر من حساب أن يلعضو املقاصة و 

للفصل بين ضمانات  لعميل الفرديا ضمانطلب من مركز املقاصة فتح حساب أن ييمكن للعضو  -6-9

  العميل الفردي.

يفتح مركز املقاصة حساب ضمان العضو الرئيس ي وحساب ضمان العميل املشترك لكل عضو غير  -7-9

 .عضو املقاصة العامب مرتبطمرخص له باملقاصة 

اإللزامية  املعلوماتمن حيث استيفاء  هيلتفعالتداول واملركز قبل  يتحقق مركز املقاصة من حساب -8-9

 املطلوبة ومواصفات نوع الحساب.

فَتحتعكس حسابات التداول واملركز الجديدة التي  -9-9
ُ
في نظام املقاصة في نظام التداول، وتكون حسابات  ت

 .لفتح الحسابات يوم التاليالالتداول واملركز مؤهلة إلجراء العمليات في 

 هوإغالق تغيير الحساب .10

 ي -1-10
َ
 املركز من قبل مركز املقاصة فقط. و  ق حساب التداول غل

إلى مركز  املحدد لهذا الغرض وفق النموذجيمكن لألعضاء طلب إغالق حساب التداول واملركز   -2-10

 املقاصة.

 مراكز مفتوحة. يوجد به ال يغلق مركز املقاصة حساب التداول واملركز   -3-10

وفق النموذج املحدد لهذا الغرض يرات في حساب التداول واملركز ييمكن لألعضاء طلب إجراء التغ -4-10

 إلى مركز املقاصة.

 ملقاصة. اال يمكن تغيير اسم الحساب أو نوعه من خالل نظام   -5-10

املوضحة ال يمكن ألعضاء املقاصة تغيير أي خصائص إلزامية مطلوبة لفتح حساب التداول واملركز   -6-10

 .1 امللحقفي 
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 إجراء املقاصة بالنيابة  .11

له رخص املال يكون للعضو غير و املقاصة من خالل نظام املقاصة.  عملياتعضو املقاصة  يجري   -1-11

صالحية  -ألي سبب–لعضو لإذا لم يكن و صالحية الوصول إلى جميع وظائف نظام املقاصة. باملقاصة 

ذات الصلة بذلك  املقاصة عمليةالوصول إلى نظام املقاصة أو طلب العضو من مركز املقاصة املض ي في 

 عضو إرسال طلب إلى مركز املقاصة. هذا اليجب على ف، بالنيابة عنه العضو 

من خالل  إجراء عمليات املقاصة بالنيابة عنهمن مركز املقاصة  أن يطلبيمكن لعضو املقاصة   -2-11

   إلى مركز املقاصة. تقديم النماذج ذات الصلة 

وفق –يجوز ملركز املقاصة و . املفوضين من قبل العضويجب أن توقع النماذج من األشخاص  -3-11

على املستندات املقدمة من  بناءً  الطلبعدم متابعة الطلب إذا لم يتمكن من التأكد من صحة  -تقديره

 العضو. 

 

 عمليات املقاصةالقسم الثالث: 

 

يوضح هذا القسم اإلجراءات املتعلقة بعمليات املقاصة الواردة في الباب الرابع من قواعد مركز مقاصة 

 األوراق املالية.

 

 واملراكز الصفقاتإدارة  .12

 . لهاإغالق املراكز ونقو  الصفقاتوتصحيح  التلقي/يمكن لألعضاء البدء في التخلي  -1-12

 تصحيحالتلقي و /في التخلي باملقاصة البدء له كل عضو مقاصة أو عضو غير مرخصليمكن   -2-12

 للصفقاتواملراكز  الصفقاتمن مركز املقاصة إدارة  أن يطلبأو  لهاإغالق املراكز ونقو  الصفقات

كز واملر  الصفقاتء في إدارة ام البد، ويمكن لعضو املقاصة العبتلك العمليات ةذات العالق الخاصة بهم

 بالقاصة.له رخص املالخاصة بالعضو غير 

 التخلي والتلقي .13

 خر.آل نقل صفقة في حساب التداول واملركز من عضو القيام بالتخلي هو   -1-13

 ذلك  عد  قبول نقل صفقات إلى حساب تداول ومركز جديد، ويُ ب القيام التلقي هو  -2-13
ً
عملية ل مكمال

 التخلي. 

أو الطلب  عن طريق اختيار العمليةيمكن للعضو البدء في عملية التخلي من خالل نظام املقاصة   -3-13

 . لهذا الغرض املقاصة ركز الذي يحدده ممن مركز املقاصة من خالل النموذج 
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التأكد عند التخلي أو التلقي  العضو عضو أو أكثر، ويجب على لفي عملية التخلي يمكن للعضو البدء   -4-13

يكون ملركز املقاصة تطبيق قيود إضافية لعملية التخلي أو و  .نفسهعرف امليحمل رقم من أن العميل 

 التلقي.

حسابات متلقية عن طريق فصل الصفقة واختيار  عدةلى إ ةة واحدقصف عنيمكن للعضو التخلي   -5-13

 الحسابات املتلقية.

 عن جزء من الصفقة، ويحتفظ بالجزء املتبقي في حساب التداول واملركز.  أن يتخلىيمكن للعضو   -6-13

 يمكن للعضو البدء  -7-13
ً
يمكن و . يول طلب التلقبفي عملية التلقي من خالل نظام املقاصة وذلك بقيدويا

 البدء 
ً
 إلى مركز املقاصة.  املحدد لهذا الغرض النموذجرسال إالتلقي من خالل عملية في لألعضاء أيضا

 عن جميع االلتزامات الناشئة   -8-13
ً
الصفقة ذات  عنيكون عضو املقاصة الذي يرغب في التخلي مسؤوال

 إلى حين قبول عملية التلقي من عضو املقاصة الذي يرغب في التلقي.العالقة 

 يتم تحويل أي صفقة تخضع للتخلي إلى سعرها األساس ي.  -9-13

 تصحيح الصفقات .14

يمكن ألعضاء املقاصة و حساب التداول واملركز.  يمكن لألعضاء تصحيح أي صفقة محتفظة في -1-14

 ئص التالية للصفقات:تصحيح الخصا

 تغيير الحساب. -1-1-14

 تقسيم الكمية إلى عدة صفقات جديدة. -2-1-14

 .يتم تحويل أي صفقة مصححة إلى سعرها األساس ي -2-14

 املراكز إغالق .15

 التداول واملركز على نوع الحساب. املركز في حساب إغالقيعتمد  -1-15

 التداول واملركز الخاصة بالعميل. صافي حساببيكون اإلقفال بشكل تلقائي فيما يتعلق  -2-15

قالتداول واملركز الخاصة بالعميل التي ال  إجمالي حساببفيما يتعلق  -3-15
َ
بشكل تلقائي من مركز  تغل

 اباتلهذا النوع من الحس ويمكن مركز املقاصة إغالق املراكز. من أن يطلبعلى عضو املقاصة املقاصة، 

 .اإلبقاء على الكمية املتبقية معإجراء اإلغالق لجزء من املركز 

 يرسل عضو املقاصة طلب  -4-15
ً
إلغالق املراكز بشكل كامل أو جزئي من خالل مركز املقاصة وذلك عبر  ا

 وسيلة التواصل التي يقبلها مركز املقاصة.

 املراكز نقل .16

تداول ال اتحساب من في أي هاأو كلبعض املراكز  نقل مركز املقاصةطلب أن يعضو املقاصة ل يمكن -1-16

نقلواملركز، 
ُ
 املراكز من خالل مركز املقاصة.  وت

املحدد لهذا الغرض النموذج يجب على العضو الناقل والعضو املنقول له بشكل مستقل إكمال   -2-16

مع نهاية  الواردة في النموذج لم تتطابق التعليمات ويلغى الطلب إذاقبل ثالثة أيام من النقل.  هوتقديم

 اليوم الثالث.
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 لهما املراكز بين عضوين غير مرخص نقليكون و املراكز إال بين عضوي مقاصة مختلفين.  لتنقال  -3-16

 باملقاصة وفق موافقة عضو املقاصة العام. 

الخاص  فمعر  رقم  نفسمركز إال للعميل الذي يحمل و املراكز بين حسابي تداول  نقلال يكون   -4-16

 بالحسابين.

 مركز املقاصة تقييم يجري مركز،  نقلفي كل عملية   -5-16
ً
في  نقصإذا كان هناك و الضمان. لحسابي  ا

 املركز.  نقل يتملن فالضمان أي من حسابي الضمان في 

مقدار الضمان يوضح و مركز املقاصة محاكاة للهامش  يجري ، (16-5املشار لها في الفقرة ) في الحالة  -6-16

 .بالنقلالضمان وذلك للسماح حسابات واحد أو كل من  ضمان لحساباملطلوب 

بمقدار الهامش عضو املقاصة الناقل أو عضو املقاصة املنقول له أو كالهما مركز املقاصة  يبلغ  -7-16

 املركز. نقلفي عملية  املض ياملطلوب إضافته قبل 

، يقوم مركز املقاصة   -8-16
ً
من  عملية النقل وتكون ملركز. ا نقلفي عملية  باملض يإذا كان الضمان كافيا

 خالل مركز املقاصة.

حول على الحساب  ُيحتَسب -9-16
ُ
 ءبداملنقول له هامش املركز امل

ً
 وُيحتَسبمن يوم واحد بعد الصفقة. ا

 في يوم التحويل. الناقلعلى الحساب نهاية اليوم هامش التباين 

 التحويل  .17

جميع املراكز والضمانات  تحويلمن مركز املقاصة  أن يطلبباملقاصة  له يمكن للعضو غير املرخص -1-17

 ذات الصلة بذلك العضو إلى عضو مقاصة عام آخر.

جميع املراكز والضمانات ذات الصلة بالعميل  تحويلمن مركز املقاصة  أن يطلبيمكن للعضو  -2-17

 الفردي إلى حساب محدد لعضو آخر.

 تعليق العضوية .18

من قواعد مركز مقاصة  ةوالتاسعة عشر  ةالثامنة عشر  تيناملادعند تعليق العضوية أو إلغائها وفق  -1-18

 
 
 نظام املقاصة الخاصة بالعضو.املستخدمين ل جميعق مركز املقاصة األوراق املالية، يعل

 بالعمالءوالضمانات الخاصة  املراكز يزود مركز املقاصة العضو بالجدول الزمني الخاص بتحويل  -2-18

 باملقاصة من ذلك العضو إلى عضو آخر. لهم رخصاملواألعضاء غير 

 الدورة اليومية .19
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اإلشعارات املتعلقة بفترات املقاصة، والتسوية،  من خالل موقعه اإللكتروني ينشر مركز املقاصة -1-19

 والضمان.

 إجراءات املصدر .20

إجراء  مركز املقاصةعلى  يجبإجراءات املصدر على العقود املستقبلية لألسهم املفردة، أثرت في حال  -1-20

حجم  أو للعقد املستقبلي لألسهم املفردة  املرجعي سعر العلى  -على سبيل املثال ال الحصر-التعديالت 

 أو عدد العقود وفًقا إلجراءات تداول وعضوية املشتقات. املستقبلي لألسهم املفردة العقد
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 القسم الرابع: إدارة املخاطر والهامش

 حد التداول  .21

 يشكل حد التداول جز -1-21
ً
من إدارة املخاطر التي تسبق التداول، وهو مصمم للحد من التعرض  ءا

 املحتمل على مستوى التداول.

عضو املقاصة العام  ويطبقيحدد مركز املقاصة لكل عضو مقاصة حد التداول على أساس إجمالي،  -2-21

يتجاوز مجموعها الحد املفروض من قبل  ال ن باملقاصة، بشرط أ له رخصاملحد التداول للعضو الغير 

النموذج  باملقاصة خالل اليوم بإرسال له رخصامليمكن تغيير حد التداول للعضو غير و مركز املقاصة. 

 من قبل عضو املقاصة العام إلى مركز املقاصة.املحدد لهذا الغرض 

 بيعأكان  ءسوا أمر أي  -3-21
ً
 .السوق عليه قواعد  لى حد التداول سيسري إبعد وصول العضو  شراءً  أم ا

 بيع وشراء، يخفض حد التداول بمقدار يساوي: أمر لغاية افتتاح  -4-21

X % * Order Price * Number of Contracts * Point Value  

ر من خالل مركز املقاصة  (X) تحدد النسبة املئوية  -5-21
َ

نش
ُ
 موقعه اإللكتروني.  في وت

 البيع والشراء في نفس اليوم على حد التداول. أوامر إغالق  يؤثر ال   -6-21

 متطلبات الهامش .22

 مركز املقاصة متطلبات الهامش لجميع املراكز املفتوحة.  يحتسب -1-22

 متطلبات الهامش هي مجموع الهامش املبدئي وهامش التباين والهامش اإلضافي. -2-22

 الهامش املبدئي .23

السيولة املحتملة للمحفظة وذلك استناًدا إلى تقلبات السوق  خسائر يمثل احتساب الهامش املبدئي  -1-23

 .(Delta Hedgeاملحتملة من خالل تطبيق منهجية معادلة التحوط )

 يحتوي  ملف وهو  ،يوفر مركز املقاصة من خالل موقعه اإللكتروني )دليل هوامش مركز املقاصة(  -2-23

 هذا ويكون . الهامش احتساب إلعادة استخدامه للعضو  ويمكن املخاطر  لحساب املتضمنة العوامل على

  امللف
ً
نظام تحليل املحفظة  مع متوافقة بصيغه للهامش احتساب جولة كل بعد لألعضاء متاحا

 القياس ي.

 مسح نطاق مثل (Delta Hedge) التحوط معادلة لحساب الرئيسية العوامل على امللف يحتوي  -3-23

 ثقة مستوى  باستخدام األسعار  مسح نطاق املقاصة مركز  يحدد. و األشهر بين االتساع ورسوم األسعار 

في )حال توافرها(  سنوات عشرة إلى تعودالتي  التاريخية البيانات في القياسات من%  99 عن يقل ال 

 .  املخاطر من يومين فترة وهامش

 ألعضاء املقاصة من خالل املوقع االلكتروني ملركز املقاصة. العواملنشر أي تغيير على يُ  -4-23
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 وقعامل و أ امللفات نقل بروتوكول أو  املقاصة،من خالل نظام مركز إما على هذا امللف  صول الح يمكن -5-23

 . قاصةامل ركز مل االلكتروني

حسابات  بينفية الهامش املبدئي تص وال يمكنحساب تداول ومركز،  لكلحتسب الهامش املبدئي يُ  -6-23

 .لفةاملختالتداول واملركز 

يمكن ألعضاء املقاصة استخدام نظام املقاصة ملعرفة متطلبات الهامش املحتسبة لحسابات   -7-23

 املركز الخاص بهم.و التداول 

عند -إجراءات املصدر على العقود املستقبلية لألسهم املفردة، يقوم مركز املقاصة أثرت في حال  -8-23

نشر أي تغيير على املفردة املعدلة. ويُ  بتحديث مقدار الهامش املبدئي للعقود املستقبلية لألسهم -الحاجة

 لكتروني ملركز املقاصة.ألعضاء املقاصة من خالل املوقع اإل العوامل

 هامش التباين .24

تكون عملية االحتساب في و مركز املقاصة هامش التباين اليومي لجميع املراكز املفتوحة.  يحتسب -1-24

حسب ما يراه مركز بأي فترة زمنية أقصر دقيقة، أو  30نهاية كل يوم عمل وفي كل فترة زمنية مدتها 

 .
ً
 املقاصة مناسبا

 التالي: التباين على النحو يكون احتساب هامش   -2-24

 كز املفتوحة خالل اليوم وليست مغلقة.اللمر  الصفقةسعر و  متداول  الفرق بين آخر سعر  -1-2-24

فَتحللمراكز التي  الصفقةسعر و الفرق بين سعر اإلغالق  -2-2-24
ُ
ق ت

َ
 خالل اليوم. وتغل

فَتحسعر االفتتاح للمراكز التي و  متداول الفرق بين آخر سعر  -3-2-24
ُ
ولكنها على األقل قبل يوم واحد  ت

 ليست مغلقة.

فتحللمراكز التي  اإلغالق وسعر االفتتاحالفرق بين سعر  -4-2-24
ُ
ق خالل ت

َ
 قبل يوم واحد على األقل وتغل

 اليوم.

 اللذينهامش التباين لنهاية اليوم باستخدام سعر التسوية اليومي أو سعر التسوية النهائي  ُيحتَسب  -3-24

 ا السوق.ميحدده

 .املعني الحساب فيعجز  أو على شكل فائض  حساب الضمان هامش التباين في حسيوض    -4-24

التالي قبل بشكل تلقائي لهامش التباين في اليوم  وإليهاالضمان  حساباتسيحول مركز املقاصة من  -5-24

 افتتاح السوق.

هامش إجراءات املصدر على العقود املستقبلية لألسهم املفردة، يحتسب مركز املقاصة أثرت في حال  -6-24

للعقود املستقبلية لألسهم املفردة املتأثرة باستخدام سعر التسوية اليومي أو القيمة العادلة التباين 

ون العقود املستقبلية لألسهم املفردة املعدلة متاحة تكو . تاريخ األحقيةفي  كما هو محدد من قبل السوق 

 .ةاألحقيتحديث سجل اليوم السابق لفي 

 الهامش اإلضافي .25
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 التحملعندما تتجاوز نتيجة اختبار  على عضو املقاصةيمكن ملركز املقاصة فرض هامش إضافي   -1-25

(stress testing )التداول واملركز الخاصة بعضو املقاصة اتلحساب  
ً
الذي  ،حد التعرض املحدد مسبقا

 (.Stress Margin) لالتحميعرف بهامش 

 من قبل مركز املقاصة.  هيمكن فرض متطلبات الهامش اإلضافي في نهاية اليوم أو خالل -2-25

 طلب الهامش نهاية اليوم .26

يصدر مركز املقاصة في نهاية اليوم طلب الهامش لحسابات الضمان التي ال تحتوي على ضمانات  -1-26

 كافية لتغطية متطلبات الهامش الخاصة بها. 

في الوقت املحدد في اإلشعار املنشور لجميع تغطية قيمة طلب الهامش  أعضاء املقاصةيجب على   -2-26

 الضمان الخاضعة لطلب الهامش نهاية اليوم. حسابات 

إذا كان هامش التباين لنهاية اليوم أكثر من الضمانات املقدمة عند نهاية اليوم، يجب على  -1-2-26

 عضو املقاصة إيداع ضمانات في الوقت املحدد في اإلشعار املنشور. 

 الضمانات.يجب على األعضاء استيفاء طلب الهامش نهاية اليوم من خالل إيداع   -3-26

ق إجراءات التعثر نهاية اليوم في الوقت املفروض سيطب   ستوفية لطلب هامشاملالحسابات غير   -4-26

 رأى مركز املقاصة ذلك. إنعليها 

 طلب الهامش خالل اليوم .27

 إذا تجاوز الفرق بين الضمان والهامش مقدار  -1-27
ً
 محدد ا

ً
، يمكن ملركز املقاصة إصدار طلب الهامش ا

 خالل اليوم. 

 .لها مركز املقاصة دقيقة من طلب 90الل اليوم خالل تغطية طلبات الهامش خيجب  -2-27

 لتاكإيداع الضمان، أو أو املراكز،  تقليصعن طريق يمكن تغطية طلب الهامش خالل اليوم  -3-27

 الطريقتين. 

  إذا -4-27
ُ
هامش نهاية اليوم الوطلب وكان قبل املوعد النهائي املحدد ر طلب الهامش خالل اليوم صِد أ

 ستكون ف، معلًقا
ً
 .مبلغ يصل الى مركز املقاصةي أل أولوية التغطية لطلب هامش نهاية اليوم دائما

 إشعارات طلب الهامش .28

من خالل تكون طلبات الهامش نهاية اليوم وطلبات الهامش خالل اليوم نافذة ألعضاء املقاصة  -1-28

 .ذلكإلى اجة نظام املقاصة وقنوات التواصل األخرى إذا رأى مركز املقاصة الحتقارير في 

 يلتزم أعضاء املقاصة باستيفاء كل طلبات الهامش في املواعيد النهائية املحددة في هذه اإلجراءات.  -2-28

 رسوم التسوية املتأخرة .29

في حال عدم تمكن عضو املقاصة من تغطية طلبات الهامش أو متطلبات صندوق التعثر خالل  -1-29

 فرض رسوم التسوية املتأخرة على املبلغ املستحق. الوقت املحدد في هذه اإلجراءات، يكون ملركز املقاصة

 ينشر مركز املقاصة من خالل موقعه اإللكتروني طريقة احتساب هذه الرسوم )في حال تطبيقها(.  -2-29
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 الضمانالقسم الخامس: 

 املؤهلة اتالضمان .30

 ضمانعملة الريال السعودي  إال ال يقبل مركز املقاصة  -1-30
ً
الهامش ومساهمات صندوق تطلبات مل ا

 التعثر.

 إيداع الضمان النقدي .31

املقاصة الضمانات النقدية املقومة بالريال السعودي في حساب مركز املقاصة لدى  عضو يودع  -1-31

 . البنك املركزي 

تعليمات التحويل املرسلة إلى ف الحساب الخارجي" في املقاصة أن يوضح "معر   عضو يجب على   -2-31

  .البنك املركزي 

 األوقات املحددة في اإلشعار. فقط بينيكون إيداع الضمانات املقومة بالريال السعودي   -3-31

ل فيها عضو املقاصة رقم حساب غير صحيح، تكون معالجة هذه العملية دِخ في الحاالت التي يُ   -4-31

من وال يتحمل مركز أي مسؤولية  ،املعلقة بشكل يدوي من خالل مركز املقاصة في الوقت املناسب

 جراء هذا الخطأ. 

في الحاالت التي يودع عضو املقاصة الضمانات بعد الوقت املحدد لساعات املقاصة، يكون هذا   -5-31

 
ً
 حتى معالجة العملية بشكل يدوي من خالل مركز املقاصة في يوم التالي.املبلغ معلقا

 سحب الضمانات النقدية .32

طلبه إلى مركز رسال إالضمانات بالريال السعودي سحب في يجب على عضو املقاصة الذي يرغب  -1-32

 املقاصة من خالل وسيلة تواصل يقبلها مركز املقاصة.

ل   -2-32  إلى رقم حساب البنك الدولي الخاص بعضو املقاصة. الضمانات بالريال السعودي تحو 

 يكون سحب الضمانات خالل األوقات املحددة في اإلشعار.  -3-32

 مركز املقاصة تقييم يجري  -4-32
ً
سحب للضمان؛ وذلك للتأكد من  ةش والضمان عند كل عميلللهام ا

 .تغطية كل متطلبات الهامش بعد عملية السحب

 التحويل الداخلي للضمانات النقدية .33

من مركز املقاصة تحويل الضمان املقوم بالريال السعودي بين  أن يطلبيمكن لعضو املقاصة  -1-33

 حسابات الضمان الخاصة بنفس العضو.

 السماح بالتحويل الداخلي للضمانات النقدية بين حسابات العضو الرئيس ي.ملركز املقاصة  -2-33
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 استثمار الضمان .34

يمكن ملركز املقاصة استثمار الضمانات وفق سياسية االستثمار الخاصة بمركز املقاصة، ويجب أن  -1-34

 تكون االستثمارات ذات حد منخفض من مخاطر السيولة واالئتمان.

 املتلقاة لغرض االستثمار على حسابات الضمان.ع جزء من الفوائد يوز   -2-34

 تكون الضمانات املقومة بالريال السعودي مؤهلة لتلقي الفائدة. -3-34

لعضو املقاصة أن يختار عدم تلقي فوائد لبعض حساب الضمان، وفي هذه الحالة يجب على العضو  -4-34

 .املحدد لهذا الغرضالنموذج ر مركز املقاصة من خالل إرسال شعِ أن يُ 

احتساب الفائدة اليومية املستحقة لكل حساب ضمان عن طريق جمع كل االستحقاقات يكون   -5-34

 أدنى عدد صحيح. إلى اليومية وتقربيها 

6-34-  
ُ
ال يتحمل مركز و . دوري على النحو املوضح في اإلشعارات شكلدفع الفوائد ألعضاء املقاصة بت

 جراء أي تأخير في دفع الفوائد. من املقاصة أي مسؤولية 
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 عملية إدارة التعثرالقسم السادس: 

 صندوق التعثر .35

 ؛مركز مقاصة األوراق املاليةمن قواعد  الستون ينش ئ مركز املقاصة صندوق التعثر وفق أحكام املادة  -1-35

لتوفير املوارد الالزمة لدعم التزامات مركز املقاصة الخاصة بنوع الصفقة ذات العالقة التي يرتبط بها وذلك 

 صندوق التعثر والحد من مخاطر السوق.

الشهر، ويمكن ملركز املقاصة إعادة  منيحدد مركز املقاصة حجم صندوق التعثر في آخر يوم عمل  -2-35

 احتساب حجم صندوق التعثر على أساس مخصص.

ر أعضاء املقاصة لتغطية قيمة مساهمتهم خالل ثالثة شعَ عند كل تغيير في حجم صندوق التعثر، يُ  -3-35

 .عند نهاية اليومالهامش  طلباملطبقة على  لإلجراءاتأيام، وإال فإنهم يخضعون 

احتساب مساهمات صندوق التعثر املسبقة خالل كل فترة صندوق تعثر بعد تحديد الحجم.  يعاد -4-35

د بشكل متناسب بالرجوع إلى متوسط متطلبات الهامش مساهمات أعضاء املقاصة في صندوق التعثر  وتحد 

 املبدئي لعضو املقاصة املعني خالل الثالثين يوم
ً
 السابقة لعملية االحتساب.  ا

يكون الحد األدنى للمساهمات في صندوق التعثر من عضو املقاصة العام وعضو املقاصة املباشر  -5-35

 سعودي على التوالي. لاير 250.000وسعودي لاير  750.000

 

 إدارة التعثر .36

 لموارد وفق الترتيب اآلتي:يكون استخدام مركز املقاصة لعند تعثر عضو املقاصة  -1-36

أوال: الضمانات املقدمة من عضو املقاصة املتعثر مقابل متطلبات الهامش، وال يكون ملركز  -1-1-36

 املقاصة املتعثر.املقاصة استخدام األصول الخاصة بعمالء عضو 

 ثانيا: مساهمات صندوق التعثر الخاصة بعضو املقاصة املتعثر. -2-1-36

 ملقاصة.املوارد املخصصة ملركز ا -3-1-36

 تعثرين.املمساهمات صندوق التعثر لألعضاء غير  -4-1-36

 كما هو محدد وفقتعثرين املمساهمات صندوق التعثر اإلضافية لألعضاء غير  -5-1-36
ً
ألحكام  ا

 املالية.قواعد مركز مقاصة األوراق 

التفاصيل املتعلقة بإجراءات توضح إجراءات التعثر املعتمدة من لجنة إدارة التعثر بمركز املقاصة   -2-36

 .مزاد اإلغالق وأنظمة اختبار اإلجراءاتو النقل، و إدارة التعثر بما في ذلك إجراءات لجنة إدارة التعثر، 

 ت إدارة التعثر الخاص به.يفصح مركز املقاصة من خالل موقعه اإللكتروني عن ملخص إجراءا -3-36

 

 التعثر حالة إنهاء بعد الرجوع .37
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 :وذلك الخطرة املراكز  غالقإ تعذر  حال في التعافي خطةيطلق مركز املقاصة  -1-37

 تحمل الئحة في تحديدها السابق املخاطر  تحملالفترة الزمنية املساوية لفترة  خالل -1-1-37

 املخاطر.

 .تلك التغطية لفترة املحددة التعثر  تغطيةاملخصصة ل واردامل داستنفا دون  -2-1-37

الثانية املشار إليها في املادة  اإلجراءات اإلضافية في حالة التعثر تخضع املراكز املتبقية والخسائر إلى  -2-37

 من قواعد مركز مقاصة األوراق املالية.  والسبعون 
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 (1امللحق )

 

Field name Mandatory Value 

Participant  

 )المساهم(

Yes 

 نعم

Participant ID (MPID) 

 )رقم المساهم(

Account 

 )حساب(

Yes 

 نعم

Unique account number 

 )الرقم المميز للحساب(

Account alias 

)صحاب الحساب(   

Yes 

 نعم

Investor’s (participant/trader’s) name 

اسم المستثمر )المساهم / المتداول(   

Account type 

)نوع الحساب(   

Yes 

 نعم

TPA_C, TPA_H 

)حساب عميل أو حساب العضو(    

Margin acct 

)حساب الهامش(    

No 

 ال

Margin requirement account number 

)رقم حساب الهامش المطلوب(   

Organization number 

)رقم الجهة(   

Yes 

 نعم

NIN 

 )رقم المستثمر األجنبي(

Nationality 

)الجنسية(    

Yes 

 نعم

Investor’s (participant/trader’s) nationality/location 
country 

 جنسية ودولة إقامة المستثمر )المساهم / المتداول(

Auto netting 

)تصفية ذاتية(    

No 

 ال

Yes, No 

)نعم او ال(   

Automatic take-up 

)قبول ذاتي(    

No 

 ال

Yes, No 

)نعم او ال(   


