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 الباب األول: أحكام تمهيدية

 المادة األولى: أحكام تمهيدية

در بالمرسوم يُقصد بكلمة )النظام( أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصا .أ

 هـ.2/6/1424وتاريخ ( 30م/)الملكي رقم 

النظام  بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها فيقصد يُ  .ب

 وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق ما لم يقِض سياق النص بغير

 .ذلك

 ت العالقة.هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذا ال تخل   .ج

 على الحصول بطلب متقدَما أكان سواء اعد،القو لهذه يخضع شخص ألي يجوز .د

 أو ةالهيئ تتخذه إجراء أو قرار أي على للجنة التظلم ذلك، غير أم المقاصة عضوية

 .مركز مقاصة األوراق المالية لقواعد وفقا   المقاصة مركز

 مادة الثانية: النطاقال

 تهدف هذه القواعد إلى تنظيم اآلتي:

 المقاصة إلى مركز المقاصة.عضوية المقاصة ودخول أعضاء  .أ

 بالمقاصة ودخولهم إلى مركز المقاصة. لهم األعضاء غير المرخص .ب

 اإلفصاح عن المعلومات من أعضاء المقاصة إلى مركز المقاصة. .ج

 أي من أعضائه. أو تعثر مركز المقاصة آثار  .د

دات الناشئة عن مستن العالقة بين العمالء وأعضاء المقاصة وحقوقهم والتزاماتهم .ه

 .لمقاصةا

 المادة الثالثة: اإلعفاء

إعفاء أي شخص من متطلبات هذه  –بعد الحصول على موافقة الهيئة  –لمركز المقاصة 

 أو بمبادرة من مركز المقاصة.  الشخص نفسه من القواعد بناء  على طلب

 المادة الرابعة: حدود المسؤولية

وباستثناء الخطأ الجسيم -القواعد دون اإلخالل بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية وهذه  .أ

 التي خسائرأو ال األضرار مسؤولية عن أي ، ال يتحمل مركز المقاصة-أو المتعمد
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ن ع ةأو غير مباشر ةمباشر ناتجا  إذا كان ذلك هم ؤعماليتكبدها أعضاء المقاصة أو 

 أي من اآلتي:

 أي إجراءات أو أوامر أو صفقات خاضعة ألحكام هذه القواعد. .1

بما في ذلك أي تأخير من أي عضو مقاصة أو أي طرف  ،أو إغفالأي فعل  .2

 آخر ثالث أو إخالل أي عضو مقاصة في االلتزام بمستندات المقاصة.

اته التعليق الكلي أو الجزئي لمركز المقاصة أو إغالق مركز المقاصة أو خدم .3

 أو أي سوق ذات عالقة.

 هذه القواعد.ممارسة مركز المقاصة ألي من صالحياته بموجب أحكام  .4

 أي عطل في خدمات مركز المقاصة لسبب خارج عن إرادته. .5

ح الصادرة واللوائدون اإلخالل بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية ونظام مراقبة البنوك  .ب

 ،لمتعمدمن وقت آلخر وقواعد السوق، وباستثناء الخطأ الجسيم أو ا البنك المركزيعن 

  يتحمل أي مسؤولية عن دقة أو توقيت أوال يقدم مركز المقاصة أي ضمانات وال

قت موقعه اإللكتروني من و فياكتمال بيانات السوق أو أي معلومات أخرى منشورة 

 آلخر.

 اإلفصاح عن المعلوماتحفظ السجالت والمادة الخامسة: 

 بسجالت تحتوي علىدة عشر سنوات على األقل ميجب على مركز المقاصة االحتفاظ  .أ

له من أحد  دمةالمعلومات المتاحة له وفقا  لمستندات المقاصة أو المقجميع البيانات أو 

 المتعلقة بعضو المقاصة. أعضاء المقاصة أو 

مات المتعلقة دون اإلخالل باألنظمة واللوائح ذات العالقة، ال يقدم مركز المقاصة المعلو .ب

 بعضو المقاصة إال للجهات اآلتية:بأنشطة المقاصة الخاصة 

وق أخرى أو جهة مقاصة أخرى أبرم معها مركز المقاصة السوق أو أي س .1

حدد حسب المطلوب والمباتفاقية اتفق الطرفان بموجبها على تبادل المعلومات 

 في قواعد السوق أو قواعد أي سوق أو أي جهة مقاصة أخرى.

أي جهة حكومية يحق لها  أو أي جهة قضائية أو البنك المركزيالهيئة أو  .2

 .القةوفقا  لألنظمة واللوائح ذات الع تفاصيل أو معلوماتاستقبال أو طلب أي 

 أي تابع لمركز المقاصة. .3
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ا أي أشخاص أو جهات أخرى يكون مركز المقاصة ملزما  نظاميا  باإلفصاح له .4

 عن المعلومات.

أي أشخاص أو جهات أخرى وافق مركز المقاصة أن يقدم لها المعلومات  .5

، وذلك الخاضعة لمستندات المقاصةالمتعلقة بأنشطة عضو المقاصة المعني 

 .هذه القواعدأحكام لغرض تطبيق 

ياق أو أي جهة مماثلة بصفة مستمرة في سلحفظ البيانات أو الصفقات أي مركز  .6

 العمل المعتاد.

أي مركز إيداع أو نظام تسوية أوراق مالية بصفة مستمرة في سياق العمل  .7

 المعتاد.

 أي شخص آخر تحدده الهيئة. .8
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 الباب الثاني: عضوية المقاصة

 الفصل األول: النطاق والتطبيق

 المادة السادسة: عضوية المقاصة

 . مستندات المقاصةألحكام  المقاصة عضوية تخضع .أ

 :آلتيتينا الفئتين إلى المقاصة عضوية تنقسم المادة، هذه من( ج) بالفقرة اإلخالل دون .ب

 المباشر.  المقاصة عضو .1

 العام. المقاصة عضو .2

 على الحصول بعد المقاصة لعضوية مختلفة فئات استحداث المقاصة لمركز يجوز .ج

 .الهيئة موافقة

 المادة السابعة: شروط الحصول على عضوية المقاصة

 شترط في مقدم طلب عضوية المقاصة استيفاء اآلتي بصورة مستمرة:يُ  .أ

 :يناآلتي ينالمتطلبواحد ا على األقل من  .1

 من الهيئة بمزاولة نشاط اله ة  مرخص ماليةالسوق المؤسسة  تكونأن  .أ

 التعامل في األوراق المالية )بصفة أصيل أو وكيل(.

ة عدم ممانعة من الهيئ كتابشرط حصوله على ب، محلي ا اأن يكون بنك   .ب

 للتصرف كعضو مقاصة. والبنك المركزي

أن يكون حاصال  على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات الالزمة في  .2

 المملكة.

م عملياته كعضو لدع - بما في ذلك الموارد المالية -لكافية لديه الموارد ا يكونأن  .3

 مقاصة.

 أن يكون ملتزما  بالحد األدنى من متطلبات رأس المال التي يحددها مركز .4

 المقاصة بموجب المادة الثانية عشرة من هذه القواعد.

 إجراءات المقاصة.أن يكون ملتزما  بمعايير االئتمان المحددة في  .5

مة مساهمة صندوق التعثر المسبقة، ومساهقدم ما يثبت قدرته على تقديم أن ي .6

 صندوق التعثر التكميلية حيثما ينطبق.

بشكل  هوتوفيرلمركز المقاصة،  اكافي   ار هامش  يوفقدرته على تقدم ما يثبت ن يأ .7

 مستمر وفق متطلبات هذه القواعد.

رارية نية، والفنية، واألمنية، ومتطلبات استمأن تتوافر لديه المتطلبات التق .8

عالقة األعمال المحددة من مركز المقاصة لضمان إمكانية ربطه باألنظمة ذات ال

 والمحافظة على سالمتها وكفاءتها.
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اجعة كون لديه أنظمة قوية وفاعلة ترتبط بإدارة المخاطر الداخلية والمريأن  .9

 الداخلية وتقنية المعلومات.

يمكنهم توفير خدمات المقاصة، ويتمتعون  نون مؤهلوموظفه أن يكون لدي .10

 قواعد.جميع المتطلبات وفق هذه ال لتطبيقبالخبرة والمعرفة والكفاءة الكافية 

نوي أنواع الصفقات التي يبأن يكون لديه المعرفة والوعي والخبرة الكافية  .11

 مقاصتها.

 يترتب قد قضائية دعاوى أو تحقيقات أو إجراءات ألي خاضعا   يكون الن أ .12

 .مقاصة عضو الطلب مقدم كون حال في تعثر حالة حدوث عليها

ه كون لديتفيجب أن  كضمان،إيداع أوراق مالية يرغب بالطلب  مقدم كان إذا .13

ه عضو إما بصفت ونقلها حفظ األوراق المالية في مركز اإليداعل ترتيبات مناسبة

 حفظ أو من خالل تعيين عضو حفظ. 

ا يكون أن .14 الية نقل الضمانات النقدية من مركز مقاصة األوراق الم على قادر 

  بصفته بنك ا محلي ا أو من خالل تعيين بنك ا محلي. وإليه، سواء  

 .خارجها أو المملكة داخل سواء عقوبات، ألي خاضع ا يكون الن أ .15

 .مستحق مالي مقابل أي سداد .16

 مقدم نوك حال وفي المقاصة، مركز يفرضه آخر شرط بأي ملتزما   يكون أن .17

 فرض قبل البنك المركزي إلى بالرجوع المقاصة مركز يقوم ،ا محلي ابنك   الطلب

 .إضافية شروط أي

 المقاصة عضو على يجب ،(أ) الفقرة في عليها المنصوص الشروط إلى باإلضافة .ب

 :اآلتي استيفاء

 لحصولا طلب تقديم حال في القواعد، هذه من الثامنة المادة في المحددة الشروط .1

 .مباشرة مقاصة عضوية على

 طلب تقديم حال في القواعد، هذه من التاسعة المادة في المحددة الشروط .2

 .عامة مقاصة عضوية على الحصول

 المادة الثامنة: الشروط اإلضافية لعضو المقاصة المباشر

 أن المباشرة المقاصة عضوية على الحصول في يرغب الذي الطلب مقدم على يجب .أ

 .أو عضو سوق المشتقات )حيثما ينطبق( سوق عضو يكون

 لكل لعضو المقاصة المباشر إضافية مال رأس أي متطلبات المقاصة إجراءات تحدد .ب

 .نوع صفقة ذات عالقة
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 المادة التاسعة: الشروط اإلضافية لعضو المقاصة العام

لحصول على عضوية المقاصة العامة أن ايجب على مقدم الطلب الذي يرغب في  .أ

األعضاء  نعلديه القدرة التشغيلية الالزمة لتنفيذ أي صفقات مقاصة مطلوبة نيابة  تكون

 وتشمل اآلتي: بالمقاصة، لهم غير المرخص

 تجري التي الصفقات لمراقبة المؤهلين الموظفين من كاف   عدد توظيف .1

 االئتمانية واألهلية بالمقاصة، لهم المرخص غير األعضاء من مقاصتها

 من للحد لديه القائمة والترتيبات بالمقاصة، لهم المرخص غير لألعضاء

 لهم المرخص غير األعضاء خالل من لها يتعرض التي االئتمانية المخاطر

 .بالمقاصة

 للصفقات المستمرة بالمراقبة تسمح معلومات تقنية أنظمة لديه تكون أن .2

 . بالمقاصة لهم المرخص غير األعضاء يقدمها التي والضمانات

وع لكل ن لعضو المقاصة العام إضافية مال رأس أي متطلبات المقاصة إجراءات تحدد .ب

 .صفقة ذات عالقة

وصالحيات مركز المقاصة المادة العاشرة: إجراءات طلب الحصول على عضوية المقاصة 

 بتجاه الطل

طلب  تقديم على عضوية المقاصةالحصول في يرغب  يجب على مقدم الطلب الذي .أ

كتابي إلى مركز المقاصة للحصول على العضوية وفق النموذج الذي يحدده مركز 

 المقاصة.

اصة الطلب أ( من هذه المادة، يدرس مركز المقعند تسلم الطلب المشار إليه في الفقرة ) .ب

 لشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.ل هلتحديد مدى استيفاء مقدم

ا الطلب بنك   لمادة، إذا كان مقدمأ( من هذه افي الفقرة ) اإلخالل باألحكام الواردة دون .ج

 عدم ممانعة من كتابن طلبه للحصول على عضوية المقاصة فيجب أن يضم  ، محلي ا

 لتقديم الطلب. والبنك المركزي الهيئة

من  قالتحق وبهدفلغرض إجراء الدراسة المشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة  .د

من هذه  في المواد السابعة والثامنة والتاسعةالمحددة بالشروط  المقاصةالتزام عضو 

 ، لمركز المقاصة القيام باآلتي: مستمر القواعد )حيثما ينطبق( بشكل

 .ا  يراه مناسب استقصاءإجراء أي  .1

أمام مركز المقاصة  ممثليهمطلب حضور مقدم الطلب )أو عضو المقاصة( أو  .2

أي مسألة يرى مركز المقاصة أن لها عالقة أي أسئلة أو شرح  عنلإلجابة 

 بالطلب.
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 يرى إضافية معلومات ممثليهم أو( المقاصة عضو أو) الطلب مقدم تقديم طلب .3

 .تاريخ طلبهامن  أيام عشرة خاللضرورتها  المقاصة مركز

 في أي وقت. البنك المركزيالتنسيق مع الهيئة أو  .4

 )أو عضو المقاصة(.أي معلومات يقدمها مقدم الطلب صحة من  التأكد .5

يجوز لمركز المقاصة أن يقرر أن مقدم الطلب )أو عضو المقاصة( غير مستوف   .ه

مقاصة( لم يلتزم مقدم الطلب )أو عضو ال إذاالشروط المنصوص عليها في هذه القواعد 

 أو أي طرف خارجي بالمتطلبات أو الطلبات )حيثما ينطبق( الموضحة في الفقرات

 د( من هذه المادة.من الفقرة ) (3)و  (2و) (1الفرعية )

لقرارات امن  ا  جميع المعلومات والمستندات المطلوبة أي تسلمهمركز المقاصة بعد  يتخذ .و

ا من   الطلب: تسلماآلتية خالل ستين يوم 

ذلك والموافقة على الطلب إذا تبين أن مقدم الطلب استوفى الشروط المطلوبة،  .1

 لمقاصة أنها مناسبة.بالشروط والقيود التي يرى مركز ا

 رفض الطلب، مع بيان األسباب. .2

ت ر الجهاإذا قرر مركز المقاصة منح مقدم الطلب عضوية المقاصة، فعليه أن يشعِ  .ز

 اآلتية:

و( من هذه المادة مع بيان من الفقرة ) (1للفقرة الفرعية ) وفقا   مقدم الطلب كتابيا   .1

 فئة العضوية الممنوحة.

 .ا محلي اإذا كان مقدم الطلب بنك   البنك المركزي .2

من  (2للفقرة الفرعية ) إذا قرر مركز المقاصة رفض طلب عضوية المقاصة وفقا   .ح

 و( من هذه المادة، فعليه أن يشعر الجهات اآلتية:الفقرة )

 مقدم الطلب كتابيا . .1

 .ا محلي اإذا كان مقدم الطلب بنك   البنك المركزي .2

 

 ومسؤوليات أعضاء المقاصةالفصل الثاني: أدوار 

 المادة الحادية عشرة: التزامات أعضاء المقاصة

 : باآلتي األوقات جميع في المقاصة أعضاء يلتزم

 تعليمات أيو ،العالقة ذات واللوائح واألنظمة السوق وقواعد التنفيذية، ولوائحه النظام .أ

نكا  مقدم الطلب بإذا كان -أو البنك المركزي  ،المقاصة مركز أو الهيئة نع صادرة

 . )حيثما ينطبق( -محليا  
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إذا كان مقدم – البنك المركزي أو ،المقاصة مركز أو ،الهيئة تفرضه قيد أو شرط أي .ب

 المقاصة )حيثما ينطبق(. أعضاء أنشطة على -الطلب بنك ا محلي ا

من  تعديالت من عليها يطرأ وما المقاصة مستندات في الموضحة المتطلبات جميع .ج

 .وقت آلخر

 عضو هايجري التي المقاصة أعمال جميع بالتزاماتهم في شأن عمالئه التزام من التأكد .د

 .المقاصة

 خاصةال الرئيسية البيانات لجميع وخارجه مقره في احتياطي نسخ نظام لديه يكون أن .ه

 .المقاصة عضو يقدمها التي بالخدمات

 المادة الثانية عشرة: متطلبات رأس المال

يجب على كل عضو مقاصة أن يحتفظ في جميع األوقات برأس مال قدره خمسون  .أ

 حسب ما تحدده إجراءات المقاصة من وقت آلخر. بأدنى، أو حد بمليون لاير 

، أي معلومات أو مستندات يطلبها مركز المقاصة تقديم يجب على كل عضو مقاصة .ب

   .األدنى من رأس المالالحد بلتأكد من التزام عضو المقاصة ل من وقت آلخر،
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 الفصل الثالث: االلتزامات واإلشعارات

 المادة الثالثة عشرة: تقديم أعضاء المقاصة للمعلومات

 وفقا   مقاصةال مركز يحددها التي الزمنية الفترة خالل – يقدم أن مقاصة عضو كل على يجب

 تتعلق أخرى تمعلوما أي أو الحسابات أو البيانات أو الدفاتر أو السجالت جميع – لتقديره

 مركز بهايطل قد التي المقاصة خدمات توفير عن المسؤولة له التابعة واإلدارة المقاصة بعضو

 .المقاصة مستندات أحكام تطبيق لغرض المقاصة

 المادة الرابعة عشرة: اإلشعارات المقدمة من أعضاء المقاصة

 يقدم وأن كتابي وبشكل فورا   المقاصة مركز ريشعِ  أن مقاصة عضو كل على يجب .أ

 في أي من الحاالت اآلتية:  معرفته حدود في وافية تفاصيل

 جببمو اإلفصاح متطلبات مراعاة مع السيطرة، في مقترح أو فعلي بتغير العلم .1

 .السيطرة بتغير الخاصة العالقة ذات واللوائح األنظمة

 ادةالم في الواردة المال رأس متطلبات من األدنى بالحد التزام عدم حالة أي .2

 .القواعد هذه من عشرة الثانية

 المنصوص المال رأس عن٪ 10 على تزيد بنسبة المال رأس في انخفاض أي .3

 .المقاصة لمركز المقدمة المالية القوائم في عليه

 ائحواللو من األنظمة أي أو المقاصة بمستندات التزام عدم أو إخالل حالة أي .4

 وقعأ ءسوا مقاصة، عضو بصفته بالتزاماته أو القانوني بوضعه العالقة ذات

 ضوع من أكان ءسواو وقوعه في كان مشتَبها   مأ االلتزام عدم أو اإلخالل ذلك

 .عنه نيابة يتصرف آخر شخص أي مأ أي من تابعيه مأ المقاصة

 نأ شأنه من تغيير أو ظرف أو مسألة أو حدث أي أو فيه، تؤثر تعثر حالة أي .5

 .تعثر حالة وقوع إلى يؤدي

 عنه نيابة يتصرف آخر شخص أي أو تابعيه أو المقاصة بعضو يتعلق أمر أي .6

 على ويترتب بوقوعه، ضرورة اإلشعار معقولة بصورة المقاصة مركز يتوقع

 المقاصة مركز إلى المقاصة عضو قدمها معلومات أي تصبح أن ذلك األمر

 أثيرت عليه يترتب أو األسباب، من سبب ألي ملغاة أو مكتملةغير  أو دقيقة غير

 أداء أو المقاصة عضوية لمتطلبات المقاصة عضو استيفاء في جوهري

 . القواعد هذه بموجب التزاماته

ا – أيام ثالثة خالل – يقدم أن ينطبق( )حيثما المقاصة عضو على يجب .ب  إلى تقرير 

 اتخاذها يجب التي الخطوات أو بالفعل خذتاتُ  التي الخطوات فيه يحدد المقاصة مركز
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الالزم  والوقت المادة، هذه من( أ) للفقرة وفقا   المقاصة مركز ابه حالة  أشعر أي لحل

 .إلنجازها

 المادة الخامسة عشرة: المعلومات المالية

 يجب على كل عضو مقاصة تقديم المعلومات المالية اآلتية إلى مركز المقاصة:

قائمة الدخل  ، بما في ذلكالمراجعةوالقوائم المالية الموحدة  المراجعةالقوائم المالية  .أ

ة عد  موتقرير مراجع الحسابات، على أن تكون تلك المستندات وقائمة المركز المالي 

تسعين  خاللوذلك  ،وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة والمعايير المحاسبية المطبقة

ا تقويمي ا من نهاية السنة المالية.  يوم 

غير  يةاألولعضو المقاصة شخصا  مرخصا  له من الهيئة، القوائم المالية ن وكل في حا .ب

ة واللوائح ة وفق األنظمالمعد   قائمة الدخل وقائمة المركز الماليالمدققة، بما في ذلك 

ا خاللذات العالقة والمعايير المحاسبية المطبقة، وذلك   .ربع السنةة من نهاي ثالثين يوم 

ة، بما في غير المدقق األولية، القوائم المالية ا محلي االمقاصة بنك  عضو ن وكفي حال  .ج

لعالقة اة وفق األنظمة واللوائح ذات المعد   قائمة الدخل وقائمة المركز الماليذلك 

ا  إال في حال من نهاية ربع السنة والمعايير المحاسبية المطبقة، وذلك خالل ثالثين يوم 

يجب ذ حينئبحلول ذلك الموعد، ف البنك المركزياعتماد تلك القوائم المالية من  عدم

 .البنك المركزيالحصول على موافقة عند تقديمها 

لى مع عدم اإلخالل بأي أنظمة أو لوائح تنظم عمل مركز المقاصة، وبعد الحصول ع .د

لومات من المعموافقات الجهات التنظيمية ذات العالقة، أي معلومات مالية أو غيرها 

زمنية ، وذلك خالل الفترة اللمقاصة التي يطلبها مركز المقاصةذات العالقة بعضو ا

 التي يحددها.

 المادة السادسة عشرة: الهيكل التنظيمي

 زمرك إلى التنظيمي بهيكله المتعلقة اآلتية المعلومات تقديم مقاصة عضو كل على يجب

 : المقاصة

 . لمجموعته هيكلة إعادة عملية أي بعد مباشرة ثالمحد   التنظيمي الهيكل .أ

 .سنوي بشكل المباشرين، وغير المباشرين بالمسيطرين قائمة .ب

 .حصول ذلك التغير بعد مباشرة السيطرة في بالتغير العالقة ذات المعلومات .ج

 على الحصول وبعد المقاصة، مركز عمل تنظم لوائح أو أنظمة بأي اإلخالل عدم مع .د

 التنظيمي بالهيكل تتعلق أخرى معلومات أي العالقة، ذات التنظيمية الجهات موافقات
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 خالل وذلك المقاصة، مركز يطلبها التي المقاصة عضو موظفي أو التنفيذيين كبار أو

 .يحددها التي الزمنية الفترة

 

 المادة السابعة عشرة: حفظ السجالت

بنسخة من السجل دة ال تقل عن عشر سنوات ميجب على كل عضو مقاصة أن يحتفظ  .أ

علومات التي المحدث لجميع الدفاتر أو البيانات أو الحسابات أو المواد أو غيرها من الم

م ومع عد بأنشطة المقاصة لعضو المقاصة. المتعلقةيقدمها إلى مركز المقاصة أو 

لك ذبما في -دعوى قضائية أو مطالبة وجود في حال اإلخالل بهذه المدة، يجب عليه 

إلى  بذلك السجل االحتفاظ -أو أي تحقيقات جارية -وعة أو مهدد برفعهاأي دعوى مرف

 حين انتهاء الدعوى القضائية أو المطالبة أو التحقيق. 

 آلتي:أ( من هذه المادة، يجب على عضو المقاصة االحتفاظ بادون اإلخالل بالفقرة ) .ب

ين بلخاصة السجالت والحسابات المستقلة التي تمكنه من التمييز في حساباته ا .1

األصول والمراكز العائدة له واألصول والمراكز التي يحتفظ بها لحساب 

ن تلك السجالت في مركز المقاصة. ويجب أن تمك   -إن وجدت -عمالئه 

والحسابات عضو المقاصة من التمييز بين أصول ومراكز كل عميل والعمالء 

ك محتفظ حساب عميل فردي وحساب عميل مشتر بكلذات العالقة اآلخرين 

 به لدى مركز المقاصة.

بصفقات المقاصة التي يكون  الخاصةجميع الدفاتر أو السجالت أو المستندات  .2

سنوات على  عشرمدة صفقة المقاصة ولمدة  أثناءعضو المقاصة طرف ا فيها 

  .هااألقل بعد أداء جميع االلتزامات الناشئة بموجب
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 وإلغاؤها العضوية تعليق: الرابع الفصل

 الثامنة عشرة: تعليق عضوية المقاصة المادة

ق في الحاالت التي يكون فيها التعلي لمركز المقاصة تعليق عضوية عضو المقاصة .أ

 الحاالتة في لحماية وضمان سالمة مركز المقاص ؛-وفق تقديره–ضروريا   فوريال

 اآلتية:

 يفإذا لم يعد عضو المقاصة مستوفيا  ألي من شروط عضوية المقاصة الواردة  .1

 هذه القواعد.

ز إذا كان استمرار مشاركة عضو المقاصة في عملية المقاصة يهدد سالمة مرك .2

 المقاصة أو مصالح أعضاء المقاصة أو العمالء اآلخرين.

لمركز  دة،ج( من هذه الماالفقرة )، ومع مراعاة ما تضمنته دون اإلخالل بأحكام النظام .ب

 الحاالت اآلتية: أي منعضوية عضو المقاصة في  تعليقالمقاصة 

 مستندات المقاصة.أحكام عضو المقاصة بأي من  عدم التزام .1

 عدم تسديد عضو المقاصة أي مقابل مالي مستحق لمركز المقاصة. .2

 السوقعضو فيما يخص عضو المقاصة المباشر، إذا قام السوق بتعليق عضوية  .3

 .وفق قواعد السوق)حيثما ينطبق( أو عضوية عضو سوق المشتقات 

ة ب( من هذه الماديرسل مركز المقاصة لدى علمه بالحاالت الموضحة في الفقرة ) .ج

ا كتابي ا إلى عضو المقاصة  معقول  بوضع جدول زمني يصف فيه المسألة ويطالبهتقرير 

عليق لمركز المقاصة تويخضع لموافقة مركز المقاصة التخاذ اإلجراءات التصحيحية. 

ر عليهم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية خالل عضوية أعضاء المقاصة الذين يتعذ

 الجدول الزمني المحدد.

 –ا محلي اإذا كان عضو المقاصة بنك   البنك المركزيو –ر مركز المقاصة الهيئة يشعِ  .د

مادة. ب( من هذه الأ( و)فورا  بحاالت تعليق عضوية أعضاء المقاصة وفق الفقرتين )

 مركزيالبنك المركز المقاصة الرجوع إلى  عمليا ، يجب على ا  ذلك ممكنن وكوفي حال 

 قبل أي تعليق لعضوية المقاصة. ا محلي اإذا كان عضو المقاصة بنك  

كام أحبموجب المطبق تعليق الطلب رفع ب لعضو المقاصة أن يتقدم إلى مركز المقاصة .ه

ركز المقاصة ولم ،سبب التعليقزوال  يفيدوتقديم ما  ،ب( من هذه المادةأ( أو )الفقرتين )

 .استمرارهبعد دراسة الطلب رفع التعليق أو 

 –ا محلي اإذا كان عضو المقاصة بنك   لبنك المركزياو –ر مركز المقاصة الهيئة يشعِ  .و

 ة.ه( من هذه المادلفقرة )ا بموجب أحكامفورا  برفع تعليق عضوية عضو المقاصة 

البنك  أو –الهيئة درت فورا  إذا أصمركز المقاصة عضوية عضو المقاصة يعلق  .ز

 .ذلكتعليمات ب -ا محلي اعضو المقاصة بنك   إذا كانالمركزي 
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ب أحكام بموج البنك المركزيالهيئة أو ن ععلى تعليمات صادرة  إذا كان التعليق بناء   .ح

البنك و أ –الفقرة )ز( من هذه المادة، يرفع مركز المقاصة التعليق عند إصدار الهيئة 

عليمات بذلك. ولعضو المقاصة أن يتقدم ت -ا محلي االمقاصة بنك   عضو إذا كان المركزي

تعليق وتقديم بطلب رفع ال -من خالل مركز المقاصة – البنك المركزيإلى الهيئة أو 

ار بعد دراسة الطلب إصد البنك المركزيما يثبت زوال سبب التعليق. وللهيئة أو 

 تعليمات لمركز المقاصة برفع التعليق أو استمراره.

ادة، هذه الم صادر وفق أحكامأي تعليق بمركز المقاصة عضو المقاصة كتابي ا ر يشعِ  .ط

 أسباب التعليق.  مع بيان

 منته بتعليق عضوي تسلمه إشعارا   فور عمالئه كتابيا   إشعار عضو المقاصة علىيجب  .ي

 مركز المقاصة.

و أمن عضو المقاصة اتخاذ أي إجراء  أن يطلبأي إجراء أو اتخاذ لمركز المقاصة  .ك

ز المقاصة مرك فيتعليق العضوية السلبي من تأثير العدم  للتأكد من بأي متطلب االلتزام

 أو العمالء أو أعضاء المقاصة اآلخرين.

قديم أي الفقرة )ك( من هذه المادة، يلتزم عضو المقاصة بعدم تأحكام اإلخالل ب دون  .ل

اء تعليق أو تقديم نفسه على أنه قادر على تقديمها أثن خدمات مرتبطة بعضوية المقاصة

ع يلتزم عضو المقاصة أثناء تعليق عضويته بجمي كذلكعضويته في مركز المقاصة. 

بل الشروط واألحكام المنصوص عليها في مستندات المقاصة بما في ذلك سداد المقا

 المالي المستحق بموجب أحكام تلك المستندات.

 رة: إلغاء عضوية المقاصةالمادة التاسعة عش

 عليقت لغاء عضوية عضو المقاصة إذا استمرإ –فق تقديرهو –لمركز المقاصة  .أ

ا مائة وثمانوندة مالمادة الثامنة عشرة من هذه القواعد أحكام عضويته بموجب   يوم 

 دون زوال األسباب التي أدت إلى التعليق.

عضو  أ( من هذه المادة، لمركز المقاصة إلغاء عضويةدون اإلخالل بأحكام الفقرة ) .ب

ء عضو المقاصة. وفي هذه الحالة، يكون إلغالالمقاصة في حالة وقوع حالة تعثر 

والستين من هذه  السادسةالعضوية وفق اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 القواعد.

 البنك المركزيو أ –من الهيئة  هالمقاصة فور تسلممركز المقاصة عضوية عضو  يلغي .ج

 تعليمات بذلك. - ا محلي اإذا كان عضو المقاصة بنك  

 –ا محلي اإذا كان عضو المقاصة بنك  لبنك المركزي او –ر مركز المقاصة الهيئة يشعِ  .د

أ( من هذه الفقرة ) أحكام إلغاء عضوية عضو المقاصة إذا كان اإللغاء بموجبب فورا  

 المادة.
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بذلك، ا كتابي   فعليه إشعاره ،المقاصةإلغاء عضوية أحد أعضاء  مركز المقاصةإذا قرر  .ه

 مع بيان أسباب اإللغاء. 

كز فورا  وبشكل كتابي بإلغاء عضويته في مر ئهعمال إشعار عضو المقاصة علىيجب  .و

ا إشعاتلقيه مقاصة عند عن تقديم أي خدمات تعتمد على عضوية ال وتوقفهالمقاصة  ر 

 بذلك.

 المادة العشرون: االنسحاب من عضوية المقاصة 

ات لعضو المقاصة غير المتعثر االنسحاب من المشاركة في مقاصة أنواع الصفقات ذ .أ

 اتسعين يوم  العالقة المرتبطة بصندوق التعثر عن طريق إشعار مركز المقاصة قبل 

 لآلتي: ا  االنسحاب، ويكون تاريخ االنسحاب الحقعلى األقل من التاريخ الذي ينوي فيه 

الموضح في اإلشعار المرسل  من عضوية المقاصةتاريخ نفاذ االنسحاب  .1

 لمركز المقاصة.

ضو تاريخ إقفال أو تحويل جميع أنواع الصفقات ذات العالقة المسجلة باسم ع .2

المقاصة، والتأكد من خلو سجل عضو المقاصة من أي صفقات مقاصة مفتوحة 

 على صندوق التعثر الذي يرغب عضو المقاصة االنسحاب منه.

ابية من مركز كتوافقة مبإال  ليه في الفقرة )أ( من هذه المادةالمشار إ شعاراإل حبسيُ ال  .ب

 المقاصة.

 :باآلتي من عضوية المقاصةيلتزم عضو المقاصة قبل تاريخ نفاذ االنسحاب  .ج

 سيما الوات المقاصة، جميع الشروط واألحكام المنصوص عليها في مستند .1

قابل مالي مأي سداد ومن هذه القواعد،  الثالثة والستين المادة الواردة في ألحكاما

 مستحق حتى تاريخ نفاذ االنسحاب.

 لإقفا أن يقدم فورا لمركز المقاصة، بعد إشعاره برغبته في االنسحاب، خطة .2

 أخرى. أي عملية إقفالو أصفقات المقاصة من خالل التصفية 

 في أي صفقة مقاصة جديدة باستثناء الصفقات التي من الدخولن ماالمتناع  .3

 شأنها تقليص المخاطر وفق ما يحدده مركز المقاصة.

 المادة الحادية والعشرون: إعادة األصول بعد تاريخ إلغاء العضوية

– العضوية إلغاءيعيد مركز المقاصة الضمانات التي تسلمها من عضو المقاصة بعد تاريخ 

غير  تحقق مركز المقاصة من استيفاء عضو المقاصةبعد ، و-سواء باإللغاء أو االنسحاب

المشاركة في صفقات  عن هلجميع التزاماته الموضحة في مستندات المقاصة وتوقف المتعثر

، أو العملة التي يحددها بالنوعولمركز المقاصة إعادة تلك الضمانات أو ما تبقى منها المقاصة. 
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 ،ال تزال في حساب الضمان ذي العالقةوإلى مركز المقاصة  قدمت أي ضماناتباستثناء 

 التي تسلمها بها. نفسها والعملةبالنوع فيعيدها مركز المقاصة 

 العضوية  إلغاءالمادة الثانية والعشرون: االلتزامات المستمرة على عضو المقاصة بعد تاريخ 

ات سداد المستحقات والمطالببااللتزام ب عضويته إلغاءيستمر عضو المقاصة بعد تاريخ 

 العضوية.  إلغاءقبل تاريخ  عليهوااللتزامات التي نشأت 
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 الباب الثالث: العمالء

 العمالء عن نيابة المقاصة إجراء: األول الفصل

 المادة الثالثة والعشرون: الخيار المتاح للعمالء

تلك لم عضو المقاصة يقدت وعنديجوز لعضو المقاصة تقديم خدمات المقاصة لعمالئه.  .أ

لعميل أن يتيح لعمالئه الخيار بين حساب ايه علجب يحسابات للعميل،  وفتحالخدمات 

بطة الفردي وحساب العميل المشترك وإبالغ عمالئه بتكاليف ومستوى الحماية المرت

لك ذفي أي وقت تغيير  وللعميل ،بكل خيار. ويجب أن يؤكد العميل اختياره كتابة  

 ار.الخي

، يجب في حالة تغيير العميل خياره بين حساب العميل الفردي وحساب العميل المشترك .ب

 على عضو المقاصة القيام باآلتي:

 الحسابات والسجالت التي يحتفظ بها.على ذلك التغيير عكس التأكد من  .1

بعة أن السجالت المحدثة التامن  والتأكدإشعار مركز المقاصة بذلك التغيير  .2

 المقاصة تعكس التغيير الذي ترتب على اختيار عميل عضو المقاصة.لمركز 

 

 الفصل الثاني: العمالء

 المادة الرابعة والعشرون: الشروط اإللزامية بين أعضاء المقاصة وعمالئهم

 تقديم عضو المقاصة خدمات المقاصة إلى العمالء، يجب عليه اآلتي: قبل .أ

 عالقة بين عضوالمنظمة لل، تحدد الشروط لمع العميقاصة مإبرام اتفاقية  .1

بالمقاصة،  له المقاصة وذلك العميل. وإذا كان العميل عضوا  غير مرخص

يجب أن تستوف اتفاقية المقاصة مع العميل الشروط المنصوص عليها في ف

 ب( من هذه المادة.الفقرة )

ز مرك دهالهامش الذي يحدقيمة ضمانا  يعادل على األقل أن يطلب من العميل  .2

م لاللتزا ا  المقاصة لتغطية صفقات المقاصة التي أبرمها عضو المقاصة ضمان

قيمة  الالزمة لتسوية الفرق بينالمسبقة بعد إجراء الخصومات  وذلك ،المترادف

  .الضمانات الحقيقية وقيمتها في سجالت مركز المقاصة

ة فرعيالفقرة ال يجب أن تنص اتفاقية المقاصة مع العميل أن الضمان المقدم وفق .3

 يقتصر على تغطية الهامش المحدد فقط. )أ( من هذه المادة ( من الفقرة2)

عميل لن يحول دون من ال -امتناع عن التصرفأو -أن يتأكد من أن أي تصرف  .4

 هذه القواعد.التزام عضو المقاصة ب
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 حال في الصلة ذات المفتوحة المراكز إغالق في الحق المقاصة لعضو يكون .5

لفقرة )أ( ا من( 2) الفرعية للفقرة وفق ا ضمانات كافية تقديم من العميل يتمكن لم

 .المقاصة مستندات في المحدد الوقت خالل المادة هذه من

صة يجب أن تستوف اتفاقية المقافبالمقاصة، له إذا كان العميل عضوا  غير مرخص  .ب

 مع العميل الشروط اإلضافية اآلتية:

إلزام عضو المقاصة العام بمقاصة جميع الصفقات التي يبرمها العضو غير  .1

بالمقاصة في السوق التي تكون أقل من حد التداول للعضو غير له المرخص 

 المرخص بالمقاصة المحدد له.

بالمقاصة بتقديم صفقة لمقاصتها أقل من حد  له إذا قام عضو غير مرخص .2

اصة المحدد له ووافق عليها مركز بالمق له التداول للعضو غير المرخص

المقاصة، وجب القيام بصفقة مقاصة بين مركز المقاصة وعضو المقاصة 

م بشكل تلقائي بين عضو المقاصة العا مترادفالعام، واعتبار وجود التزام 

 بالمقاصة. له والعضو غير المرخص

بالمقاصة بتسوية جميع صفقات المقاصة  له العضو غير المرخص التزام .3

ن متسوية أي صفقة مقاصة  وتعد  متعلقة به نيابة عن عضو المقاصة العام، ال

 له بالمقاصة وفاء  بالتزامات العضو غير المرخص له العضو غير المرخص

 .المترادفبالمقاصة وفقا  لاللتزام 

 هل الموافقة على الترتيبات المقرر وضعها لمراقبة قدرة العضو غير المرخص .4

تعلقة ورا  بالتزاماته بتسوية جميع صفقات المقاصة المبالمقاصة على الوفاء ف

 به نيابة عن عضو المقاصة العام.

تطلبات م علىإال ( من الفقرة )أ( من هذه المادة 2تنطبق أحكام الفقرة الفرعية ) ال .ج

  .الهامش الناشئة من المراكز المتعلقة بحساب ضمان العميل

 

 بالمقاصةالفصل الثالث: األعضاء غير المرخص لهم 

 بالمقاصة لهم المادة الخامسة والعشرون: األعضاء غير المرخص

الذي ال يكون عضو  أو عضو سوق المشتقات )حيثما ينطبق( يجوز لعضو السوق .أ

طلب تقدم بال بشرطمقاصة االستفادة من خدمات المقاصة التي يقدمها مركز المقاصة 

ا غير مرخص  بالمقاصة.  له ليكون عضو 

الذي يرغب في أن  أو عضو سوق المشتقات )حيثما ينطبق( السوقيجب على عضو  .ب

ا غير مرخص  لشروط اآلتية: ا -شكل مستمرب-بالمقاصة أن يستوف له يكون عضو 
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اره بالمقاصة مع مركز المقاصة، واستمر له إبرام اتفاقية العضو غير المرخص .1

 طرف ا فيها.

تنص على أن بحيث إبرام اتفاقية المقاصة مع العميل مع عضو مقاصة عام  .2

، وأن تستوف تلك هلعضو المقاصة العام أن ينفذ خدمات المقاصة نيابة عن

رابعة اإلضافية المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة ال الشروطاالتفاقية 

ضو غير من الع أن يطلبوالعشرين من هذه القواعد. ويجوز لمركز المقاصة 

ن يثبت إبرام مثل تلك أ -سبا  منا هيرا بحسب ما –بالمقاصة له المرخص

 الترتيبات وسريان مفعولها.

الخاصة )حيثما ينطبق(  أو عضوية سوق المشتقات عضوية السوق استمرار .3

 به.

 ، فيجب عليهلعمالئهبالمقاصة يقدم خدمات  له إذا كان العضو غير المرخص .4

 :اآلتي

 المقاصةإبرام اتفاقية مع عمالئه تنص على الشروط التي تحكم عالقة  .أ

يجب أن تتضمن وبالمقاصة وعميله،  له بين العضو غير المرخص

 له العضو غير المرخص كيفية حدوث التعرض بين عنتفاصيل 

 بالمقاصة وعميله.

ة االحتفاظ بالدفاتر والسجالت التي تفصل بين مراكز عمالئه الخاضع .ب

 للمقاصة، إلى جانب الضمانات التي يقدمها هؤالء العمالء. 

بالمقاصة بالحصول على  له للعضو غير المرخص السماح ركز المقاصةيجوز لم .ج

 أن جميع أعمال العضو غير ويفترض مركز المقاصة بصورة مباشرة، محد دةخدمات 

على النحو المنصوص  بالمقاصة مصرح بها من عضو المقاصة العام له المرخص

 بالمقاصة وإجراءات المقاصة. له عليه في اتفاقية العضو غير المرخص

بتقديم مساهمات  -بموجب صفته هذه -بالمقاصة  له ال يلتزم العضو غير المرخص .د

صندوق التعثر أو الهامش إلى مركز المقاصة، وتظل جميع هذه المتطلبات التزامات 

  على عضو المقاصة العام الخاص به. 
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 الباب الرابع: عمليات المقاصة

 المقاصة مركز من المقاصة: األول الفصل

 المادة السادسة والعشرون: تقديم صفقات المشتقات خارج المنصة للمقاصة

خارج المنصة بموجب المادة شتقات مفي حال قبول مركز المقاصة مقاصة صفقة  .أ

ساسية األصفقة المشتقات  إحاللالسابعة والعشرين من هذه القواعد، فيترتب على ذلك 

مقاصة يحالن محلها. ويجب على أطراف كل صفقة خارج المنصة وإنشاء صفقتي 

 مقاصة االلتزام بأحكامها.

 تُنشأخارج المنصة بين عضوي مقاصة، األساسية صفقات المشتقات  كونفي حال  .ب

صفقات مقاصة منفصلة بين كل عضو مقاصة ومركز المقاصة بصفته أصيال . 

 هالتزاماتووبموجب كل من صفقات المقاصة تلك، تكون حقوق كل عضو مقاصة 

ركز م حلولمماثلة لتلك المنصوص عليها في صفقة المشتقات خارج المنصة، باستثناء 

 المقاصة محل الطرف المقابل األساسي.

 ذمة تلقائيا   ستُبرأب( من هذه المادة، في حال إبرام صفقتي مقاصة وفق ا للفقرة ) .ج

 خارجاألساسية  األطراف من الحقوق وااللتزامات الناشئة بموجب صفقة المشتقات

قبل  باستثناء أي مبالغ مستحقة )أو واجبة الدفع( من أحد الطرفين لآلخر المنصة،

خارج األساسية تسجيل الصفقة لدى مركز المقاصة وفق شروط صفقة المشتقات 

 المنصة.

فقة صخارج المنصة وحل محلها األساسية أحد العمالء صفقة المشتقات  إبرامفي حال  .د

مقاصة بين عضو المقاصة الذي يقدم خدمات المقاصة إلى ذلك العميل ومركز 

اعضو المقاصة قد أبرم تلقائيا   يعد  المقاصة، يجب أن  مع  اوي اومس مترادف ا التزام 

لة مماث هوالتزامات، تكون حقوق أي عضو مقاصة مترادفالعميل. وبموجب أي التزام 

عضو  حلولاصة بمركز المقاصة الناشئة عن صفقة المقاصة )باستثناء لتلك الخ

 (.مركز المقاصةمحل  المقاصة

 المادة السابعة والعشرون: قبول مقاصة صفقات المشتقات خارج المنصة

خارج المنصة إلى مركز المقاصة شتقات ميجوز ألعضاء المقاصة تقديم صفقات  .أ

 وفق إجراءات المقاصة. تها لمقاص

األهلية  شروطللمقاصة عند استيفاء  مؤهلةصفقات المشتقات خارج المنصة  تكون .ب

 على صفقة المشتقات خارج المنصة. 

 مقاصة في أي  يجوز لمركز المقاصة رفض أي صفقة مشتقات خارج المنصة تُقدَّم لل .ج

 من الحاالت اآلتية:
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 هلة احتمال وقوع هذه الحال، أو عضو المقاصة ذي العالقةل ع حالة تعث رووق .1

 مركز المقاصة المعقول. وفقا  لتقدير

 صفقة المشتقات خارج المنصة شروط األهلية. عدم استيفاء .2

 إذا لم يكن لدى عضو المقاصة عند تسلم مركز المقاصة للصفقة ما يكفي من .3

 الضمانات لتغطية متطلبات الهامش الخاصة به، أو إذا لم يستوِف متطلبات

 مركز المقاصة في إجراءات المقاصة. ايحدده التي المدةالضمان خالل 

مقاصة صفقة المشتقات  عند إجراء ألي حد مخاطرعضو المقاصة  مخالفة .4

 خارج المنصة.

لتعضو المقاصة الذي  عدم التزام .5  صفقة المشتقات خارج المنصة باسمه ُسج 

 بمتطلبات هذه القواعد. 

قاصة مفتتم للمقاصة،  إذا قرر مركز المقاصة أن صفقة المشتقات خارج المنصة مقبولة .د

 مادةل المشتقات بما يتوافق مع الفي سج هاصفقة المشتقات خارج المنصة عند تسجيل

 والسبعين من هذه القواعد.السابعة 

أي شروط أخرى على مقاصة صفقة  فرض –قديرهتوفق  –يجوز لمركز المقاصة  .ه

 حسب ما يراه مناسب ا.بالمشتقات خارج المنصة 

ر مركز قات المشتقات خارج المنصة للمقاصة، يجب أن يشعِ في حالة عدم قبول صف .و

 المقاصة عضو المقاصة ذي العالقة بقراره. 

ول سارية المفع ،للمقاصة في حال عدم قبولها ،تظل أي صفقة مشتقات خارج المنصة .ز

 ونافذة  بالكامل بين الطرفين األساسيين لها وفق الشروط الواردة فيها.

 العروض المفتوحة المادة الثامنة والعشرون:

ا ألعضاء المقاصة وفق هذه القواعد  .أ ا مفتوح  ميع ج في شأنيقدم مركز المقاصة عرض 

 له الصفقات المتداولة في السوق. وفي حال قيام عضو مقاصة أو عضو غير مرخص

تنفيذ صفقة في السوق وفق قواعد السوق، يُجري مركز ب - حيثما ينطبق -بالمقاصة 

 إحداهما بين عضو :تلقائيا  صفقتي مقاصة منفصلتين ويسجلهمافورا  والمقاصة 

 له المقاصة المعني )وفي حال تنفيذ الصفقة في السوق من عضو غير مرخص

ضو ذلك العب المرتبطبالمقاصة، يكون عضو المقاصة المعني هو عضو المقاصة العام 

ة الذي بالمقاصة( ومركز المقاصة، واألخرى بين عضو المقاص له غير المرخص

يفاء يكون طرف ا مقابال  في الصفقة المتداولة في السوق ومركز المقاصة بشرط است

 قواعد.المادة التاسعة والعشرين من هذه ال وفق أحكاممعايير أهلية العرض المفتوح 

أ( من هذه المادة بناء  على ) أحكام الفقرةإذا أجرى عضو مقاصة صفقة مقاصة وفق  .ب

ا طلب عميله، يجب اعتبا مساوي ا ومقابال  مع العميل.  مترادف اره أبرم تلقائي ا التزام 
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مماثلة لتلك  هوالتزامات، تكون حقوق أي عضو مقاصة مترادفوبموجب أي التزام 

عضو المقاصة  حلولالخاصة بمركز المقاصة الناشئة عن صفقة المقاصة )باستثناء 

 مركز المقاصة(.محل 

ي السوق، العرض المفتوح المتعلقة بصفقة متداولة ف في حال عدم استيفاء معايير أهلية .ج

 على مركز المقاصة رفض مقاصة الصفقة المتداولة في السوق وال تنشأ أي صفقات

ويجوز لمركز المقاصة تقديم خدمة  ،مقاصة بين مركز المقاصة وعضو المقاصة

 .العبور في شأن هذه الصفقات

موافقة على مقاصة صفقة متداولة البصالحية  –فق تقديره و –يحتفظ مركز المقاصة  .د

ض في السوق والدخول في صفقات مقاصة بغض النظر عن استيفاء معايير أهلية العر

 المفتوح.

لمها تسيتكون صفقة المقاصة المتعلقة بالصفقة المتداولة في السوق وفق الشروط التي  .ه

اعد حددها قوأ( من هذه المادة وأي شروط أخرى تالفقرة )أحكام مركز المقاصة وفق 

 السوق وهذه القواعد، ويجب على أطراف كل صفقة مقاصة االلتزام بشروطها.

ال يتحمل مركز المقاصة المسؤولية تجاه أي عضو مقاصة أو أي شخص آخر بسبب  .و

 نتيجة  ألي  من اآلتي: يتكبدهأي خسارة أو تكلفة أو ضرر 

 لسوق.المتداولة في ادقيقة عن الصفقة كاملة ومركز المقاصة تفاصيل  تسلمعدم  .1

عدم استيفاء  بسببرفض مركز المقاصة تسجيل أي صفقة متداولة في السوق  .2

 معايير أهلية العرض المفتوح.

 المادة التاسعة والعشرون: معايير أهلية العرض المفتوح

 أهلية العرض المفتوح، يجب استيفاء كل  من اآلتي: معاييرب للوفاء

لسوق دقيقة عن الصفقات المتداولة في اوكاملة  تفاصيلأن يحصل مركز المقاصة على  .أ

ق مطابقتها فعليا  مع مركز المقاصة لتسجيل صفقات المقاصة، وذلك وف جرتالتي 

أي  اإلجراءات المتفق عليها بين مركز المقاصة والسوق. وال يتحمل مركز المقاصة

داولة في أي صفقة مت في شأن لمهاتسيأو اكتمال التفاصيل التي التزام بالتحقق من دقة 

 السوق.

 :، يجب عليه استيفاء كل من اآلتيعضو المقاصةفيما يتعلق ب .ب

 أن يظل طرف ا في اتفاقية عضوية سارية المفعول. .1

 .مركز المقاصةتوقيع أي مستندات أو اتفاقيات يطلبها  .2

الباب الثاني  –على سبيل المثال ال الحصر  –االلتزام بهذه القواعد، بما في ذلك  .3

 والخمسين الحادية المادة في الفقرة )ب( منمن هذه القواعد والشرط الوارد 
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عضو المقاصة ضمانات كافية لتغطية  يقدممن هذه القواعد التي تقضي بأن 

 صفقة المقاصة. في شأنمتطلبات الهامش 

 .ا  ون متعثرال يكن أ .4

 ال تكون عضويته معلقة.ن أ .5

السوق  ال يخل بحد التداول لعضو المقاصة نتيجة تحول الصفقة المتداولة فين أ  .6

 .حيثما ينطبق، إلى صفقة مقاصة

والسوق  بورقة مالية وافق مركز المقاصةمتعلقة الصفقة المتداولة في السوق تكون أن  .ج

 خضعتاعد السوق وهذه القواعد، وال على قيام مركز المقاصة بمقاصتها بموجب قو

 ألي تعليق أو ما يعادله.

 تعليق أو سحب العرض المفتوح للصفقة المتداولة في السوق. عدم .د

 .محد دةية تحديد األوراق المالية المتداولة في السوق على أنها صفقات وأوراق مال عدم .ه

 بالمقاصة، له عضو مقاصة عام يقوم بالمقاصة نيابة  عن عضو غير مرخصكان إذا  .و

 رخصيجب أن تكون الصفقة المتداولة في السوق أقل من حد التداول للعضو غير المف

 بالمقاصة المخصص له. له

من  مستندات المقاصةاإلخالل بأي متطلبات أخرى يحددها مركز المقاصة في  عدم .ز

 وقت آلخر.

 

 الفصل الثاني: الحسابات والفصل

 المادة الثالثون: أنواع الحسابات

 :اصةإجراءات المق مع مركز المقاصة وفق اآلتية حساباتال إنشاءيجب على كل عضو مقاصة 

 حسابات تداول. .أ

 .حسابات مركز .ب

 .حسابات ضمان .ج

 مركز المقاصة.ه أي حساب أخر يحدد .د

 لمادة الحادية والثالثون: حسابات التداولا

 مله غير المرخصتوفير حسابات تداول ألعضاء المقاصة واألعضاء بمركز المقاصة  يقوم 

 من السوق.لمة تسالمبالمقاصة لمقاصة التداوالت 

 المادة الثانية والثالثون: حسابات مركز
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أو أكثر وحساب مركز العضو الرئيسي يوفر حساب مركز  المقاصة أنيجوز لمركز  .أ

لتمكينه من تحديد مراكز عضو المقاصة وعمالء عضو المقاصة  ؛عميل أو أكثر

 حسب اآلتي:بوتكون تلك الحسابات بسهولة لكل نوع صفقة ذات عالقة، 

حساب يفتحه عضو المقاصة لدى مركز  :"الرئيسي  العضومركز حساب " .1

المقاصة لتسجيل صفقات المقاصة الخاصة بالحساب الخاص بعضو المقاصة 

الذي يوفر سجالت وحسابات منفصلة لتمكين مركز المقاصة من التمييز بين 

المراكز المسجلة لصالح عضو المقاصة والمراكز المسجلة لصالح أي عضو 

اركة عضو مقاصة في أكثر من صندوق مقاصة آخر وأي عميل. وفي حال مش

منفصل لكل نوع صفقة ذات عالقة. العضو الرئيسي حساب مركز  ينشأتعث ر، 

وال يجوز ألعضاء المقاصة تخصيص مراكز لعمالئهم في حساب مركز 

 الرئيسي.العضو 

حساب يفتحه عضو المقاصة لدى مركز  :"حساب مركز العميل المشترك" .2

اصة الخاصة بعميل واحد أو أكثر من عمالئه المقاصة لتسجيل صفقات المق

، ويجوز لعميل ي حساب مركز العميل المشترك نفسهحيث يتشارك العمالء فب

 تابع المشاركة في نفس حساب مركز العميل المشترك مع عميل تابع آخر على

ال يشترك مع أي عميل غير تابع لعضو المقاصة في الحساب نفسه. ويجب ن أ

مركز العميل المشترك إال صفقات المقاصة من نوع ال يتضمن حساب ن أ

 .الصفقة ذات العالقة نفسها

حساب يفتحه عضو المقاصة لدى مركز  :"حساب مركز العميل الفردي" .3

المقاصة لتسجيل صفقات المقاصة الخاصة بعميل واحد. وفي حال مشاركة 

 عليهالعميل في أكثر من نوع صفقة ذات عالقة يرغب في الفصل بينها، فيجب 

 فتح حساب مركز عميل فردي لكل نوع صفقة ذات عالقة.

، حسبما تحدده أساس إجمالي أو صاف   يجوز حساب الهامش لحساب مركز على .ب

 إجراءات المقاصة.

 تجميع صفقات المقاصة لكل حساب مركز وفق إجراءات المقاصة. يتم احتساب .ج

 المادة الثالثة والثالثون: حسابات الضمان

 يجوز لمركز المقاصة أن يوفر حسابات الضمان ألعضاء المقاصة لتحديد أنواع ومقدار

كز بكل حساب مر الخاصةالضمانات التي يقدمها كل عضو مقاصة الستيفاء متطلبات الهامش 

 :حسب اآلتيب، وتكون تلك الحسابات خاص به ولفصل الضمانات بين عضو المقاصة وعمالئه

حساب يفتحه عضو المقاصة لدى مركز المقاصة  :"يالعضو الرئيس حساب ضمان" .أ

 التابعالرئيسي العضو  مركزحساب التي تضمن  ا  ضمانلمة تسالملتسجيل األصول 
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لعضو المقاصة، والذي يوفر سجالت وحسابات منفصلة لتمكين مركز المقاصة من 

التمييز بين األصول المسجلة لصالح عضو المقاصة واألصول المسجلة لصالح أي 

 باالعتبار:اآلتي ، مع أخذ عضو مقاصة آخر أو أي عميل

يجب على عضو في حال مشاركة عضو مقاصة في أكثر من صندوق تعث ر،  .1

لكل نوع  واحد على األقل منفصلعضو رئيسي إنشاء حساب ضمان  المقاصة

 صفقة ذات عالقة. 

العضو ال يجوز ألعضاء المقاصة تخصيص أصول لعمالئهم في حساب ضمان  .2

 يسي.الرئ

حساب يفتحه عضو المقاصة لدى مركز المقاصة  :"حساب ضمان العميل المشترك" .ب

حيث ببعميل واحد أو أكثر من عمالئه  خاص كضمانلمة تسالملتسجيل األصول 

ي يتشارك أولئك العمالء في نفس حساب مركز العميل المشترك. ويتعرض العمالء ف

في حساب ضمان العميل المشترك لمخاطر العمالء اآلخرين الذين يشاركونهم 

 باالعتبار:اآلتي مع أخذ  الحساب،

حساب ضمان العميل المشترك الذي يقابل حساب  فيفي حال حدوث عجز  .1

 إلى العائدةيجوز لمركز المقاصة استخدام األصول مشترك، العميل المركز 

، حتى إن كانت األصول لتغطية أي عجزحساب مركز العميل المشترك 

 والمراكز تعود إلى عمالء مختلفين. 

، ال يكون ة( من هذه المادب( من الفقرة )1تضمنته الفقرة الفرعية )ما ماستثناء   .2

عميل الحساب مركز العائدة على إلى األصول  الرجوعلمركز المقاصة حق 

 ءسوامشترك في حال حدوث أي عجز في أي حساب آخر لعضو المقاصة )ال

أم حساب ضمان العضو الرئيسي أكان ذلك العجز ناتجا  عن حساب ضمان 

 فردي(.العميل المشترك آخر أم حساب ضمان العميل ال

حساب يفتحه عضو المقاصة لدى مركز المقاصة  :"حساب ضمان العميل الفردي" .ج

عميل البعميل واحد لديه حساب مركز  خاصكضمان لمة تسالملتسجيل األصول 

 باالعتبار:اآلتي المقابل، مع أخذ  فرديال

 فردي لعميل واحد،العميل العضو المقاصة أكثر من حساب مركز  فتحفي حال  .1

فردي العميل الفردي لكل حساب مركز العميل اليجب فتح حساب ضمان 

 مقابل.ال

حساب ضمان  العائدة علىإلى األصول  الرجوعال يكون لمركز المقاصة حق  .2

فردي في حال حدوث أي عجز في أي حساب آخر لعضو المقاصة العميل ال

أم حساب العضو الرئيسي أكان ذلك العجز ناتجا  عن حساب ضمان  ءسوا)

 اب ضمان عميل فردي آخر(.مشترك أم حسالعميل الضمان 
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 المادة الرابعة والثالثون: حساب صندوق التعثّر

حساب  يستخدمد، استثناء  من حسابات الضمان الواردة في المادة الثالثة والثالثين من هذه القواع

 بها قام عضو المقاصة بالمساهمةالتي المتسلمة كضمان األصول  لتسجيلالتعثر صندوق 

 .الخاصة به التعثرمساهمة صندوق متطلبات الستيفاء 

 المادة الخامسة والثالثون: فصل الحسابات

كز يترتب على الحاالت التي يُنشئ فيها عضو المقاصة أكثر من حساب عميل واحد لدى مر

 المقاصة وتقع حالة تعث ر اآلتي:

 لعميلاال يكون لعضو المقاصة المتعث ر أي حق في المقاصة بين أي  من حسابات مركز  .أ

 .وحسابات مركز العضو الرئيسي

حساب  وكلالرئيسي العضو  مركزبحساب ق جميع المراكز المفتوحة الخاصة تغلَ  .ب

إغالق في الوقت عملية مركز عميل بشكل منفصل ومستقل ويمكن إجراء أكثر من 

 .نفسه

 

 الفصل الثالث: إدارة الصفقات والتسوية

 المادة السادسة والثالثون: إدارة الصفقات

لى إتعليمات  تمريروأعضاء المقاصة غير المرخص لهم بالمقاصة  المقاصة ألعضاء .أ

 وفق إجراءات المقاصة. وذلك  لقيام بإدارة الصفقاتنظام المقاصة ل

رة تؤثر التعليمات  .ب رخص أعضاء المقاصة وأعضاء المقاصة غير الم قبل منالممر 

لمقاصة على التزامات أطراف صفقة ا فقرة )أ( من هذه المادةالوفق  لهم بالمقاصة

 فق إجراءات المقاصة. ذلك وو ،ذات العالقة

 يةفي نظام اإليداع والتسو المادة السابعة والثالثون: تسوية المراكز المفتوحة

للتسوية  ترسل تعليمات التسوية الناشئة من مركز المقاصة إلى نظام اإليداع والتسوية .أ

اصة وذلك وفق مستندات المق نظام اإليداع والتسويةالكاملة أو الجزئية من خالل 

 .وقواعد مركز اإليداع
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ت تسوية المراكز المفتوحة عبر تمرير تعليما تسهيليجب على مركز المقاصة   .ب

 فق إجراءات المقاصة.والتسوية من خالل نظام اإليداع والتسوية، وذلك 

من المراكز  المالية الناشئةالنقد واألوراق توفر يجب على أعضاء المقاصة التأكد من  .ج

 فق إجراءات المقاصة.ذلك وو ،المفتوحة في يوم التسوية

بالنقد أو  أحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، لن يقوم مركز المقاصة بالوفاء مراعاةمع  .د

ة أطراف صفق يقماألوراق المالية إلى أطراف صفقة المقاصة ذات العالقة، ما لم 

 المقاصة ذات العالقة بالوفاء بالتزاماتهم.

في  رةر  المم تغلق المراكز المفتوحة لدى مركز المقاصة عند تسوية تعليمات التسوية .ه

يداع فق اجراءات المقاصة وقواعد مركز إذلك وو بشكل كامل نظام اإليداع والتسوية

 األوراق المالية.

( الفقرة )ب الممررة وفقيقوم مركز المقاصة بتصحيح تعليمات التسوية المرفوضة  .و

 إجراءات المقاصة.من هذه المادة بشكل آلي وذلك وفق 

 

 : التسوية النهائيةالرابعالفصل 

 التسوية النهائيةوالثالثون:  الثامنةالمادة 

تعليمات  أو أي شخص آخر ذي عالقة عضو مقاصة أو مركز المقاصة إصدارفي حالة  .أ

ات غير لنقل األموال أو األوراق المالية في نظام مركز المقاصة، تصبح تلك التعليم

 اآلتي:تحقق كل من قابلة لإللغاء عند 

أي شخص بشكل فردي من عضو المقاصة أو فيه  اإللغاءال يمكن الوقت الذي  .1

 ذي العالقة. آخر

 لمقاصة في دفاتره أو أنظمته.من مركز الت فيه الوقت الذي سج .2

المقاصة الوقت الذي يمكن فيه إلغاء التعليمات الصادرة عن عضو مركز  يوضح .ب

اق ذوي العالقة، والتي قد تختلف باختالف أنواع األور األشخاصالمقاصة أو أحد 

 المالية. 

مات الواردة في يُتم مركز المقاصة التسوية النهائية للنقد أو األوراق المالية وفق التعلي .ج

طر يتأكد من كون أنظمة التسوية لديه مصممة للحد من مخاو ،مركز المقاصة أنظمة

 عمليةالفعلي لل الوقتأو التسوية من خالل تعزيزها، على أساس التسوية خالل اليوم 

 حيث أمكن. 

مت أ( و)قرتين )ألغراض الف .د ج( من هذه المادة، تُعاَمل التعليمات فقط على أنها قد قُد ِ

لت بشكل صحيح في نظام مركز المقاصة إذا استوفت معايير مركز المقاصة  أو ُسج ِ
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النوع من األصول، على النحو الموضح في إجراءات  في شأن ذلكالمتعلقة بالتعليمات 

 المقاصة.

 

 التعثرالفصل الخامس: إدارة 

 المادة التاسعة والثالثون: تعثر التسوية

الفقرة  عند تعثر عضو المقاصة في توفير األوراق المالية في يوم التسوية وفق أحكام .أ

لبدء ن من هذه القواعد، يجب على مركز المقاصة اي( من المادة السابعة والثالثج)

 إجراءات المقاصة.فق ذلك وو ،عن عضو السوق نيابة   بعملية الشراء الجبرية

ي من خالل عملية الشراء الجبرفي حالة عجز مركز المقاصة في حل تعثر التسوية  .ب

لمفتوح ا، يقوم مركز المقاصة باستبدال المركز وفق أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة

 .، وذلك وفق إجراءات المقاصةبالدفع النقدي ساسياأل

مركز  دفعويالمقاصة،  أعضاءمركز المقاصة رسوم التسوية المتأخرة على  يفرض  .ج

 لك، وذبالدفع عضو المقاصة المتعثر ويأمرنقد ا عضو المقاصة المتضرر لالمقاصة 

 وفق إجراءات المقاصة.

 

 : نقل المركزالسادسالفصل 

 : نقل المركزاألربعونالمادة 

ن أحد م أو المراكز المفتوحة المقاصة يجوز لمركز المقاصة الموافقة على نقل صفقات .أ

"( إلى عضو مقاصة آخر عضو المقاصة الناقل"بـ  إليهأعضاء المقاصة )ويشار 

 "( بناء  على اآلتي:عضو المقاصة المنقول له"بـ  إليه)ويُشار 

 طلب من عضو المقاصة المنقول له يفيد بطلب النقل. تسلم .1

 وافقته على النقل.تأكيد من عضو المقاصة الناقل يفيد بم تسلم .2

حد  التأكد من أن النقل لن يتسبب في اإلخالل بحد التداول لعضو المقاصة أو .3

 المخاطر الخاص بعضو المقاصة الناقل أو عضو المقاصة المنقول له.

يم إذا تطلب النقل من عضو المقاصة الناقل أو عضو المقاصة المنقول له تقد .4

 تقديم ضمانات كافية إلى مركز يجب عليهفضمان إضافي إلى مركز المقاصة، 

 المقاصة.

ئية استيفاء عضو المقاصة الناقل وعضو المقاصة المنقول له أي متطلبات إجرا .5

 صة. وشروط إضافية مطلوبة لتنفيذ النقل على النحو الموضح في إجراءات المقا
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ترح قل المقدون اإلخالل بالفقرة )أ( من هذه المادة، عندما تكون صفقة المقاصة محل الن .ب

 مخصصة  لحساب مركز العميل:

تكون مسؤولية الحصول على موافقة العميل بشأن النقل المقترح على عضو  .1

 المقاصة الناقل وعضو المقاصة المنقول له.

يجب أن ينص النقل المقترح على تحويل صفقة المقاصة إلى حساب عميل  .2

 أو حساب عميل مشترك. مسجل باسم العميل فردي

 

 خدمة العبور: السابعالفصل 

 المحّددة: الصفقات واألوراق المالية الحادية واألربعونالمادة 

المالية  بعض األوراق تحديد -بعد الحصول على موافقة الهيئة -يجوز لمركز المقاصة  .أ

 على أنها غير مناسبة إلجراء المقاصة، وفق المعيارين اآلتيين: الصفقاتأو 

على سبيل المثال ال  –بما في ذلك ، الصفقاتخصائص األوراق المالية أو  .1

 ذا كانت األوراق المالية غير ُمدرجة.إ –الحصر 

، التي قد تنتج عن الصفقاتباألوراق المالية أو  المتعلقةمخاطر السوق  .2

السيولة أو غير ذلك من  عدم توافرممارسات تداول تنطوي على تالعب أو 

 ما يحدده مركز المقاصة. وفقالعوامل 

فقات على أنها ص الصفقاتعندما يقرر مركز المقاصة تحديد تلك األوراق المالية أو  .ب

 مقاصةيقوم مركز الوبعد حصوله على موافقة الهيئة على ذلك،  محد دةوأوراق مالية 

 لصفقاتاتلك األوراق المالية أو تاريخ نفاذ موقعه اإللكتروني يحدد  في إعالننشر ب

ألوراق اتاريخ نفاذ "بـ فيما يلي  إليه)ويشار  محد دةعلى أنها أوراق مالية وصفقات 

 . "(المحد دةالمالية والصفقات 

 يلتزم مركز المقاصة بعدم تسجيل أي صفقات مقاصة جديدة تتعلق بصفقات وأوراق .ج

ة مقاصة صفق أي ، وتعد  المحد دةبعد تاريخ نفاذ الصفقات واألوراق المالية  محد دةمالية 

أنها  على وجرى تحديدها المحد دةأدخلت قبل تاريخ نفاذ الصفقات واألوراق المالية 

 . صفقة نافذة بموجب الشروط واألحكام الخاصة بها -محد دةأوراق مالية وصفقات 

قديم ، إذا عرض مركز المقاصة تالمحد دةمن الصفقات واألوراق المالية  في شأن أي .د

ن موما يطرأ عليها من تعديالت  خدمة العبورخدمة عابرة، فيجب أن ينشر تفاصيل 

 اآلتية: الخصائصوقت آلخر، على أن تشتمل على 

أن توفر الخدمة لمركز المقاصة تيسير تسوية الصفقات واألوراق المالية  .1

 .المحد دة
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ف ا مقابال  في تداوالت الصفقات لمركز المقاصة أن يكون طر ال يتاحن أ .2

أو غير  إحالل، سواء من خالل عرض مفتوح أو المحد دةواألوراق المالية 

 ذلك. 

و من تحديد متطلبات هامش عض المحد دةتُستثنى الصفقات واألوراق المالية  .3

يجوز لمركز المقاصة فرض متطلبات والمقاصة ومساهمات صندوق التعث ر، 

ذه التي ال تسري عليها ه المحد دةالصفقات واألوراق المالية  في شأنهامش 

القواعد وإجراءات المقاصة، ويجب توضيح ذلك في أي معلومات ينشرها 

 .بخدمة العبورتعلق تمركز المقاصة 

 

 : السدادالثامنالفصل 

 : سداد صفقات المقاصة الثانية واألربعونالمادة 

 سداد أي مبالغ مستحقة تتعلق بصفقة المقاصةيجب على كل عضو مقاصة ومركز المقاصة 

 في المواعيد المحددة في شروط صفقة المقاصة ومستندات المقاصة.

 : سداد وتسليم الضماناألربعونوالثالثة  المادة

 يجب على كل عضو مقاصة ومركز المقاصة سداد أي مبالغ ضمان مستحقة أو تسليمها وفق

 .إجراءات المقاصةالمواعيد المحددة في 

 التعثّرنظير ة المستحقالمبالغ واألربعون:  الرابعةالمادة 

التزامات إذا تعث ر عضو المقاصة في سداد أي  من المبالغ المستحقة عليه أو الوفاء ب .أ

تأخر ذلك ال نظيرلمركز المقاصة  مبلغيجب عليه دفع فالتسليم بموجب هذه القواعد، 

د الذي تسمح التعث ر، وذلك إلى الح نظير ةالمستحقالمبالغ بالعملة المستحقة بها بمعدل 

 به األنظمة واللوائح ذات العالقة. 

يشمل(  المفروضة وفق هذه المادة بصفة يومية خالل الفترة من )وبما المبالغراكم تت .ب

 تاريخ االستحقاق األصلي حتى )وباستثناء( تاريخ السداد الفعلي.

أي تكاليف نتيجة تخلف عضو في حالة تكبد مركز المقاصة أي خسائر أو تحمله  .ج

لحصول المقاصة عن السداد أو عدم وفائه بالتزامات التسليم، يجوز لمركز المقاصة ا

دها على تعويض من عضو المقاصة مقابل أي  من تلك الخسائر أو التكاليف التي تكب

 بصورة معقولة وفق هذه المادة.
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 نظير التعثرالمبالغ المستحقة واألربعون: معدالت  الخامسةالمادة 

وفق المادة  المبالغ المستحقة نظير التعثريصبح أي تعديل في األسس الُمتبعة الحتساب معدالت 

ر به يشعِ وواألربعون من هذه القواعد ساري ا في التاريخ الذي يحدده مركز المقاصة  الرابعة

 أعضاء المقاصة.

 واألربعون: الدخل على الضمان النقدي  السادسةالمادة 

دفع مبلغ ألعضاء المقاصة  –وفقا  لما تتضمنه إجراءات المقاصة  –يجوز لمركز المقاصة 

مركز  إلى المنقولةمركز المقاصة على الضمان النقدي لمه تسييمثل أي دخل )كلي أو جزئي( 

اعد أو وفاء  للفصل األول من الباب الخامس من هذه القو ا  المقاصة وفاء  لمتطلبات الهامش وفق

 واعد.للفصل األول من الباب السادس من هذه الق ا  ات مساهمات صندوق التعث ر وفقلمتطلب

 واألربعون: عائدات الدخل واالسترداد على الضمانات غير النقدية  السابعةالمادة 

لضمان مركز المقاصة على المه تسييدفع مركز المقاصة مبلغ ا لعضو المقاصة يمثل أي دخل 

كد إلى مركز المقاصة مع خصم أي ضرائب ذات عالقة، بشرط أن يتأ المنقولةغير النقدي 

عضو المقاصة ذي  في شأنوقوعها  احتمالمركز المقاصة من عدم وقوع حالة تعث ر أو 

لقبيل إلى دفع أي مبالغ من هذا ايالعالقة. وبعد وقوع حالة تعث ر تتعلق بعضو المقاصة، ال 

 وق التعث ر الخاصة بعضو المقاصة.ذلك من مساهمات صند يعد  عضو المقاصة، و

 واألربعون: المقابل المالي والرسوم والنفقات الثامنةالمادة 

 كل صفقة مقاصة يكون بشأن -يجب على كل عضو مقاصة أن يدفع لمركز المقاصة  .أ

 المقابل المالي الذي يحدده مركز المقاصة من وقت  آلخر.  -طرفا  فيها

ديل أي مقابل مالي مستحق السداد من عضو يجوز لمركز المقاصة إضافة أو تع .ب

 المقاصة في أي وقت. ويجب أن يوضح مركز المقاصة المقابل المالي في إجراءات

ليها عالمقاصة. ويخضع إدراج أي مقابل مالي أو رسوم أو نفقات أو إجراء أي تغيير 

 لموافقة الهيئة.

، ما بموجب هذه القواعدكل عضو مقاصة تتم تسوية جميع المبالغ مستحقة السداد من  .ج

 .وفق إجراءات المقاصة لم يُنص على خالف ذلك

 واألربعون: طريقة احتساب المدفوعات التاسعةالمادة 

أو  يحدد مركز المقاصة في كل يوم المبالغ مستحقة السداد من قِبل كل عضو مقاصة .أ

حساب المركز الخاص به، ويبلغ كل عضو مقاصة بتلك المبالغ وفق إليه في شأن 

 طريقة التواصل الموضحة في هذه القواعد. 
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صة يجوز لمركز المقاصة خصم المبالغ مستحقة الدفع لمركز المقاصة من عضو المقا .ب

عضو لحساب معين في ذلك التاريخ مقابل المبالغ مستحقة الدفع  في شأنذي العالقة 

على سبيل  –في ذلك التاريخ )متضمنا   نفسه حسابلمركز المقاصة لالمقاصة من 

تظل غير وي مبالغ تصبح مستحقة الدفع في هذا التاريخ أو قبله أ –المثال ال الحصر 

 في ذلك التاريخ(.  كلي ا أو جزئي ا مسددة

ا بسداد مبلغ ما لعضو المقاصة بموجب هذه القواعد  .ج عندما يكون مركز المقاصة ملزم 

أنه من المستحيل  –من وجهة نظره المعقولة  –مركز المقاصة  ويرىبعملة واحدة، 

أو قد يصبح من المستحيل الحصول على تلك العملة لتسوية تلك المبالغ، فيجوز له 

كلي ا أو جزئي ا، بعملة أو عمالت أخرى وبسعر عضو المقاصة المعني، لسداد المبلغ 

  أن ه عادل ومعقول في ذلك الوقت. –الذي يعتقد مركز المقاصة وفق تقديره –الصرف 
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 الباب الخامس: إدارة المخاطر وإجراءات التعثر

 الفصل األول: الهامش 

 : الهامشالخمسونالمادة 

 كل عضو مقاصة مقدار الهامش المبدئي وهامش التباين مرةل يحدد مركز المقاصة .أ

 واحدة على األقل في اليوم وفق هذه القواعد وإجراءات المقاصة. 

يجوز يجوز أن تختلف المنهجية الُمتبعة لتحديد الهامش المبدئي وهامش التباين. و .ب

ويجب  ة.تطبيق منهجيات مختلفة عند تحديد الهامش استناد ا إلى طبيعة صفقات المقاص

ش من على مركز المقاصة تقييم تغطية وموثوقية المنهجيات المستخدمة لتحديد الهام

بار اخت. وفي حال توصل للنموذج يوميا   كفاءة الهامش المبدئيخالل إجراء اختبار 

لتغطية اأن النموذج لم يحدد مبلغ الهامش الالزم لتحقيق  إلىالمبدئي كفاءة الهامش 

ركز المقاصة إعادة معايرة منهجيته وتحديث إجراءات م على يجبالمستهدفة، 

 المقاصة لتعكس ذلك. 

ساب هامش حسابات المركز على أساس إجمالي أو صافي، على النحو تحايجوز  .ج

 إجراءات المقاصة اآلتي: توضحالموضح في إجراءات المقاصة. ويجب أن 

لعضو المقاصة، يجوز تحديد  التابعالرئيسي العضو  مركزحساب  في شأن .1

بشكل منفصل أو عبر حسابات العضو الرئيسي الهامش لكل حساب مركز 

. وعندما تنص إجراءات نفسه صندوق التعث ربالمتعلقة  العضو الرئيسي

 الرئيسي،العضو المقاصة على تحديد الهامش عبر أكثر من حساب مركز 

 وب إلى الحد الذي يوجديجوز لمركز المقاصة السماح بتخفيض الهامش المطل

فيه ارتباط كبير بين مخاطر سعر صفقات المقاصة المخص صة لحسابات 

ة المركز الخاصة بمركز المقاصة، وتحدد إجراءات المقاصة المعايير الالزم

 إلنشاء ذلك االرتباط.

حسابات مركز العميل التابعة لعضو المقاصة )إن وجدت(، يجوز  وفي شأن .2

 فصل لكل حساب مركز عميل. تحديد الهامش بشكل من

ز المقاصة على مرك أ( من هذه المادة، عند تحديد الهامش المبدئي،استثناء  من الفقرة ) .د

 النسب اآلتية:ب –أدنى حد ب –التأكد من تحقيق الهامش المبدئي مستوى ثقة أحادي 

ات بالصفق الخاصةالتقديري للمخاطر المستقبلية  لتوزيعإلى ا بالنسبة٪ 99 .1

 المتداولة في السوق على أساس فترة إغالق مناسبة ال تقل عن يومين.

ات بصفق الخاصةالتقديري للمخاطر المستقبلية  لتوزيعإلى ا بالنسبة٪ 99.5 .2

المشتقات خارج المنصة على أساس فترة إغالق مناسبة ال تقل عن خمسة 

 أيام.
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عضو المقاصة باإلضافة  يجوز لمركز المقاصة في أي وقت طلب هامش إضافي من .ه

 إلى الهامش المبدئي وهامش التباين بأي مبلغ يراه ضروري ا وفق هذه القواعد

 وإجراءات المقاصة.

يجوز لمركز المقاصة طلب هامش إضافي على الهامش المبدئي وهامش التباين في  .و

 الحاالت اآلتية:

 والخمسين التاسعةتجاوز عضو المقاصة حد المخاطر الخاص به وفقا  للمادة  .1

 من هذه القواعد.

دة الزما  في الظروف السائ إذا رأى مركز المقاصة أن الهامش اإلضافي يعد   .2

ظروف السوق بما  فيمركز المقاصة،  حسب ما يراهالتي تؤثر، أو قد تؤثر 

الضمانات المقدمة من عضو المقاصة أو على قدرة عضو المقاصة  فييؤثر 

 في أداء التزاماته بموجب صفقات المقاصة. 

يادة وتيرة تكرار تحديده للهامش ز–وفق تقديره وبشكل مؤقت  –يجوز لمركز المقاصة  .ز

 تلك المنصوص عليها في هذه القواعد وإجراءات المقاصة. على

 

 الضمان: الثانيالفصل 

 : الضمانالحادية والخمسون المادة

بناء  على  –بصفقات المقاصة، يجب على كل عضو مقاصة  األداء الخاصلضمان  .أ

وفقا   ندوق التعثرومساهمات ص بالهامش اصالضمان الخ نقل –طلب مركز المقاصة 

 للقيم والصيغ واألوقات المحددة في إجراءات المقاصة. 

إلى  ةبالنسبأ( من هذه المادة، كشرط للمقاصة )وكشرط أهلية دون اإلخالل بالفقرة ) .ب

قة بكل صف المتعلقةالمشتقات خارج المنصة وكمعايير أهلية العرض المفتوح صفقات 

لتغطية متطلبات  تداول في السوق(، يجب على كل عضو مقاصة تقديم ضمان كاف  

 الهامش لصفقة المقاصة. 

ركز ضمانات غير الكافية قائمة على رصيد حساب الضمان، أو إذا حدد مإذا كانت ال .ج

مقاصة من عضو مقاصة أو بالنيابة عنه إلى مركز ال نقلتالمقاصة أي أموال أو أصول 

يفاء يجب على عضو المقاصة تقديم ضمانات إضافية لضمان استفعلى أنها غير كافية، 

 مقاصة.متطلبات الهامش وفق هذه القواعد وإجراءات ال

حق ساب هامش خالل اليوم وحدد زيادة  في الهامش مستتحبامركز المقاصة  قامإذا  .د

الدفع من عضو المقاصة، فيجوز لمركز المقاصة طلب ضمانات إضافية من عضو 

  المقاصة لضمان استيفاء متطلبات الهامش وفق هذه القواعد وإجراءات المقاصة.
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 عضو بشأنباب السادس من هذه القواعد لاإذا اتخذ مركز المقاصة أي إجراء وفق  .ه

ي مبلغ مستحق أ –على سبيل المثال ال الحصر  –أي مبلغ )بما في ذلك  يعد  مقاصة، 

 في شأنيتعلق بتسليم أصل( مستحق من عضو المقاصة  عضو المقاصةالدفع من 

ى ضمان قائم عل بمنزلةالعضو الرئيسي مركز  صفقات المقاصة المسجلة مقابل حساب

 .ذلك الضمان يجوز لمركز المقاصة استخدامو الرئيسي،العضو  مركزحساب رصيد 

 : الضمان المقبولالثانية والخمسونالمادة 

 تي:القيام باآل -إجراءات المقاصة من خالليجوز لمركز المقاصة، من وقت  آلخر،  .أ

وع من لكل ن ضمانا  واألصول غير النقدية التي يقبلها  المقبولةتغيير العمالت  .1

 أنواع األوراق المالية التي يقوم بمقاصتها.

 ان.تغيير إجراءات التقييم أو الخصومات المسبقة القابلة للتطبيق على الضم .2

 مقدمالطبَّق على مبلغ النقد المقوم بالريال السعودي ت أدنى نسبة نقديةفرض  .3

 كضمان.

لقابلة فيما يتعلق باألصول غير النقدية، تحديد الحد األدنى ألحجام الدفعات ا .4

 .مقبولةللتداول التي يمكن تسليمها كضمانات 

واألصول غير النقدية التي يقبلها  المقبولةفرض حد أقصى على العمالت  .5

 :ةاآلتي سساأل وفقالحد األقصى في األدوات المالية  ويحددكضمان. 

 مع األخذ في االعتبار مستوى المخاطر االئتمانية ،الواحد صدرالمُ  .أ

شكل ب يجرىصدر أو لألدوات المالية المصدرة بناء  على تقييم داخلي للمُ 

ال، ال يجوز ضمان ما وحاأل جميع وفيموضوعي من مركز المقاصة. 

مركز المقاصة من لمها تسي٪ من إجمالي الضمانات التي 10يزيد على 

ق وال يطبَّ  صدر،المُ ذلك اري من مجموعة صدر واحد أو شخص اعتبمُ 

حكومة هذا القيد على األدوات المالية الصادرة أو المضمونة من 

 المملكة.

 من حيث القطاع االقتصادي أو النشاط ءسوا، المصدرين من نفس النوع .ب

 .أو غيره أو المنطقة الجغرافية

 السيولة وتقلبات أسعار األدوات المالية. .ج

 أي عضو مقاصة. .د

 أعضاء المقاصة.جميع  .ه

لخطر مركز المقاصة  تعريضال يجوز لعضو المقاصة تقديم ضمانات من شأنها  .ب

كانت  أو، مقبولةكانت تلك األصول مصنفة على أنها ضمانات  وإنالخاطئ االرتباط 
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مضمونة من عضو المقاصة أو المجموعة التي ينتمي إليها فال تندرج ضمن األصول 

 كضمان فيما يتعلق بعضو المقاصة.التي يمكن تقديمها  المقبولة

لتي ا المقبولة الضماناتمن قائمة  أي نوع من الضماناتمركز المقاصة  استبعدإذا  .ج

إلشعار  عقوال  م جهدا  أ( من هذه المادة، فعليه أن يبذل يجوز تقديمها كضمان وفق ا للفقرة )

 استبعاد وعند .المقبولةأعضاء المقاصة مسبق ا قبل استبعاد األصل من قائمة الضمانات 

تحديد  تؤخذ قيمة هذا األصل في االعتبار عندال ، المقبولةأصل من قائمة الضمانات 

 لهامش. اما إذا كان قد تم توفير ضمانات كافية من قبل عضو المقاصة لتغطية متطلبات 

المادة، أ( من هذه استثناء  من أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة ووفقا  ألحكام الفقرة ) .د

وع أو إجراء تغييرات في قبول أي نأو تعديل أو حذف يجوز لمركز المقاصة إضافة 

ومات ، أو تغيير إجراءات التقييم والخصالمقبولةقائمة الضمانات  الضمانات فيمن 

 إجراءات المقاصة.  وفقالمسبقة المطبقة في أي وقت حسب ما يراه مناسب ا 

ن التي استثناء  من األحكام األخرى في هذه المادة، عند تحديد الخصومات المسبقة م .ه

 التي يجوز تقديمها كضمان، يجب على المقبولةعلى كل نوع من األصول  ستطبَّق

عن  مركز المقاصة النظر في المعايير ذات العالقة للحصول على مستوى ثقة ال يقل

األوراق  % بالنسبة إلى99.5السوق، ومتداولة في المالية الألوراق إلى ا٪ بالنسبة 99

 ، والتي تشمل اآلتي:نقد% بالنسبة لل99و المالية المتداولة خارج المنصة

قييم تنوع األصل ومستوى المخاطر االئتمانية المرتبطة بهذا األصل بناء  على  .1

 بصورة موضوعية.يجريه مركز المقاصة داخلي 

 استحقاق األصل.تاريخ  .2

تقلبات األسعار التاريخية والمفترضة في المستقبل لألصل في ظروف السوق  .3

. ولهذا الغرض، يجب أن يستخدم مركز المقاصة بيانات تعود إلى غير العادية

في حال أو أكثر )بما في ذلك فترة الظروف غير العادية( سابقة  عشر سنوات

 فرها.اتو

حد أدنى، بترض مركز المقاصة، ولهذا الغرض، يجب أن يف األصل.سيولة  .4

 تصل إلى يومين على األقل. بالضمان فترة احتفاظ

 مخاطر سعر الصرف األجنبي، إن وجدت. .5

 المرتبطة بالضمان. المحتملةالخاطئ االرتباط أي من مخاطر  .6

ل األموال من عضو المقاصة تحوي أن يطلب –ق تقديره وف –يجوز لمركز المقاصة  .و

 يه مسبق ا.ي ضمان محول إلألبديل كإليه  المقبولةالنقدية بالعمالت أو األصول األخرى 

وأن يطلب سداد المصاريف اإلدارية  احتفاظرسوم يجوز لمركز المقاصة أن يفرض  .ز

ذات العالقة باألسعار التي يحددها مركز المقاصة وعلى النحو المنصوص عليها في 

أي ضمان غير نقدي يتم تحويله إلى مركز المقاصة،  في شأنإجراءات المقاصة وذلك 
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 عجميبالنسبة إلى ويكون أي تغيير في األساس الذي تستند إليه تلك المصاريف نافذا  

الضمانات غير النقدية الحالية والمستقبلية المحالة إلى مركز المقاصة بعد نشر 

 إجراءات المقاصة المعدلة.

ا أو تكاليف أو فائدة سلبية عند االحتفا .ح ظ أو يجوز أن يتحمل مركز المقاصة رسوم 

ء حماية أي ضمان محول إليه، ويحق لمركز المقاصة في تلك الحاالت مطالبة أعضا

 ذوي العالقة بسداد تلك المبالغ.المقاصة 

وفق تقديره  –دون اإلخالل بأحكام الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز لمركز المقاصة  .ط

قبول  –)مع مراعاة أي إجراءات لدى مركز المقاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر( 

 الضمانات بمبلغ متفق عليه في أي شكل آخر بخالف الوارد في إجراءات المقاصة

وع على قبول ذلك الن -وفق تقديره-. وفي حال موافقة مركز المقاصة مقبولن كضما

لبها من الضمانات، يجب عليه إبالغ عضو المقاصة ذي العالقة بأي ترتيبات خاصة يط

مسبقة بذلك الضمان، بما في ذلك منهجية التقييم والخصومات ال تتعلقمركز المقاصة 

ن يفرض أ –وفق تقديره  –مركز المقاصة ويجوز ل .السارية المتعلقة بذلك األصل

 بذلك النوع من الضمانات. تتعلقخاص  بمعدل احتفاظرسوم 

 الخمسون: تسوية الضمانالثالثة المادة 

في حال عدم وجود أي أحكام مخالفة لما يلي في إجراءات المقاصة، فإن جميع  .أ

قل نبواسطة  تكونالضمانات المحولة إلى مركز المقاصة من عضو مقاصة أو بالنيابة 

 الملكية وفق ا إلجراءات المقاصة. وفي هذا الخصوص:

بإعادة ضمان نقدي إلى عضو مقاصة، أو  ا  عندما يكون مركز المقاصة ملزم .1

ن بإعادة ضمان نقدي إلى مركز المقاصة، يكو ا  عندما يكون عضو مقاصة ملزم

 .لة ذاتهاوب إعادته ومقوما  بالعمللمبلغ المطل ويا  مساالمبلغ المدفوع 

 بإعادة ضمان غير نقدي إلى عضو مقاصة، ا  عندما يكون مركز المقاصة ملزم .2

ضو فعليه إعادة ما يماثل ذلك الضمان غير النقدي المحول مسبق ا إليه من ع

، ما لم يُنص على خالف ذلك في هذه القواعد أو إجراءات المقاصة نفسه

 المقاصة.

إذا اشتملت هذه القواعد وإجراءات المقاصة على التزام مفروض على أحد  .3

أو باستخدام  من خاللالوفاء به من مركز المقاصة وجرى أعضاء المقاصة 

الوفاء بذلك االلتزام  يكونعضو المقاصة أو بالنيابة عنه،  سلمهاالضمانات التي 

لى عضو المقاصة، من خالل تسريع التزامات مركز المقاصة بإعادة الضمان إ

الضمان غير نقدي وتنص إجراءات المقاصة على ذلك، فإن ن وك)وفي حال 

ا بإعادة القيمة النقدية لذلك  التزام مركز المقاصة بإعادة الضمان يعد   التزام 
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الضمان غير النقدي وفق ا لما يحدده مركز المقاصة( مع تنفيذ مقاصة لذلك 

 المقرر الوفاء به على النحو المذكور. االلتزام مقابل التزام عضو المقاصة 

 بواسطةالضمان  قبولنصت على ذلك إجراءات المقاصة بشكل صريح، يجوز  في حال .ب

 بواسطةالضمان  تقديم في عضو مقاصة يرغب. وعندما الضمان المصلحة في

ما يحدده  وفق، يجب عليه توفير جميع المستندات الضرورية الضمان المصلحة في

 على ذلك الضمان.  الضمانالمصلحة في وإقرار مركز المقاصة إلنشاء 

لن ، دةوفقا  للفقرة )ب( من هذه الما الضمانالمصلحة في بواسطة تقديم الضمان عند  .ج

ها تكون مخاطرة يتحملو ،يتحمل مركز المقاصة مسؤولية أي خسارة في قيمة الضمان

 .العالقة وذعضو المقاصة 

م" و"تقديم" أ( من هذه المادة، تُستخدم عبارات مثل "نقل" و"تسليدون اإلخالل بالفقرة ) .د

ن مالضمانات )وما يشابهها من عبارات( في هذه القواعد لوصف عملية نقل الضمان 

 مأكية كان ذلك بواسطة نقل الملأ ءوسوامركز المقاصة وإليه )حسبما يقتضيه الحال( 

 ككذلوفق ا ألحكام هذه القواعد وإجراءات المقاصة.  انالضمالمصلحة في بواسطة 

أن الضمان  :تعني عبارات الضمان "المحتفظ به" أو "الموجود" في حساب ضمان

 مسجل في دفاتر وسجالت مركز المقاصة على أنه يخص عضو مقاصة أو عميال  

 . ا  معين

غير  أو األصول ال يجوز لعضو المقاصة نقل أو اتخاذ ترتيبات نقل العمالت المؤهلة .ه

ز ألي حق من حقوق الحجز أو غيرها من األعباء إلى مرك خاضعةالنقدية كضمانات 

بها  ا  كانت تلك الحقوق أو األعباء لصالح مركز المقاصة أو مسموح إذاالمقاصة إال 

 صراحة في إجراءات المقاصة.

 من قبل أحد أعضاء المقاصة الضمانات المودعة يجوز لمركز المقاصة افتراض أن .و

ليم أو بالنيابة عنه إلى مركز المقاصة بهدف الوفاء بالتزامات عضو المقاصة بتس

موافقة ب ولتوأنها حُ هي الملكية القانونية والنفعية الوحيدة لعضو المقاصة  -الضمان

اعد أو من أي حق آخر للمالك، ما لم تنص هذه القو وخاليةالمالك القانوني والنفعي 

 إجراءات المقاصة على خالف ذلك.

 كل عضو مقاصة عند كل عملية تحويل ضمان يقوم بها عضو مقاصة إلى مركز قريُ   .ز

 المقاصة باآلتي:

ى أن عضو المقاصة هو المالك القانوني والنفعي الوحيد للضمان الُمحول إل .1

 مركز المقاصة.

وأنه  ةغير المشروطأن الضمان ُمحول بموافقة المالك القانوني والنفعي الوحيد  .2

 يخلو من أي حق آخر للمالك.
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عدم مخالفة عضو المقاصة ألي التزامات تجاه الغير أو بموجب األنظمة  .3

 واللوائح ذات العالقة عند تقديمه الضمان إلى مركز المقاصة.

 والخمسون: الضمان الزائد الرابعةالمادة 

ب لحسا المترادفةفي حال تسلم عضو المقاصة من العميل ضمانات لدعم االلتزامات  .أ

تغطية الهامش ليتطلبه ، وكانت لها قيمة زائدة عن الضمان الذي الفردي مركز العميل

تلك سلم عضو المقاصة ضمانا يكون مساويا على األقل ل، يُ المقابلة صفقة المقاصة

 . الفردي الزيادة في رصيد حساب ضمان العميل تلكمركز المقاصة  ويودعالزيادة، 

أو مساهمة صندوق  يجوز لعضو المقاصة تقديم ضمانات تتجاوز متطلبات الهامش .ب

ركز بم أو حسابات صندوق التعثر المطبقة على أي من حسابات المركز الخاصة التعثر

تلك الضمانات الزائدة في حساب ضمان المركز المحدد من عضو  وتودعالمقاصة. 

ا من رصيد الضمان المحتفظ به في الحساب التابع له.   المقاصة وتُشكل جزء 

ز مركإلى سلمها من مركز المقاصة إعادة أي ضمانات  أن يطلب يجوز لعضو المقاصة .ج

 إلى مركز ايمهتسل المطلوب أو مساهمة صندوق التعثرالهامش  تزيد عنوالمقاصة 

 المقاصة في شكل وعملة مماثلة. 

 لمادةوفق أحكام الفقرة )ج( من هذه ا يجب أن يوضح الطلب الُمقدم من عضو المقاصة .د

 . طلب عضو المقاصة إعادتهعند بالتفصيل شكل وعملة الضمان 

أن  الطلب وفق أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة تسلمعند  يجب على مركز المقاصة .ه

ن وكعضو في حالة هذا العضو المقاصة شكل ومبلغ الضمان المطلوب من  إلىيسلم 

مبلغ الضمان الذي يُطلب من  علىمبلغ الضمان المطلوب من عضو المقاصة يزيد 

 عضو المقاصة االحتفاظ به في مركز المقاصة، ما لم تنص إجراءات المقاصة على

 خالف ذلك. 

مركز  ترتبط بحساب)ه( من هذه المادة  ( وتين )أوفق أحكام الفقرالزيادة  إذا كانت .و

يقه العميل، يلتزم عضو المقاصة بإعادة أي زيادة يستحقها العميل، وذلك بعد تطب

 .وفق اتفاقية المقاصة مع العميلقفال إلاإلجراءات 

عند تأكد مركز المقاصة أن جميع التزامات عضو المقاصة بموجب هذه القواعد  .ز

على  لى نحو تام وأنه ال توجد التزامات محتملة، يجبوإجراءات المقاصة مستوفاة ع

ال تزال في حساب وإلى مركز المقاصة  دمتقُ مركز المقاصة إعادة أي ضمانات 

صة عضو إذا كان عضو المقا ما ، باستثناءمعادلة لهاشكل وعملة بالضمان ذي العالقة 

ة ضمان سبق تقديمه من عضو المقاص باستخداموقام مركز المقاصة  ا  مقاصة متعثر

ورة يجوز لمركز المقاصة تقديم ضمانات في صفالمتعثر وذلك لتسوية حالة التعثر، 

 وعملة أخرى على النحو الذي يحدده مركز المقاصة.
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 والخمسون: حق إعادة االستخدام الخامسةالمادة 

ليه استخدام ضمانات المقدمة إ -بموجب إجراءات المقاصة -يجوز لمركز المقاصة  .أ

بيل من قبل أعضاء المقاصة. ويجب أن تتماشى أي عملية إعادة استخدام من ذلك الق

 حسببللضمان  استخدامفي أي  المطلوب توافرهامع سياسة استثمار مركز المقاصة 

 اآلتي:

 مخاطر السوق منخفض منعالية السيولة ذات حد  مالية أدواتاستثمارها في  .1

 ن.واالئتما

 األسعار.  فيبسهولة بأقل تأثير سلبي  تسييلهايمكن  أدواتاستثمارها في  .2

وال يؤثر  ،ضماناتالاستخدامه نتيجة  يتكبدهايتحمل مركز المقاصة أي خسائر  .ب

 .مركز المقاصة بشأن إعادة تسليم الضمانالتزام في  استخدامه

 

 : إدارة مخاطر االئتمان والتركزالثالثالفصل 

 والخمسون: حد التداول لعضو المقاصة السادسةالمادة 

راق فرض حد تداول لعضو المقاصة على األو -من وقت آلخر -يجوز لمركز المقاصة  .أ

 في السوق.  والمتداولةالمالية التي يجوز لعضو المقاصة مقاصتها 

على أساس عضو المقاصة  المفروض على حد التداوليجوز لمركز المقاصة تحديد  .ب

 :مراعاة اآلتي إجمالي أو صافي، مع

ء على جميع األوراق المالية التي تم مقاصتها من قبل أحد أعضاق أن تطبَّ  .1

 مأة تم تداول تلك األوراق المالية في السوق من عضو المقاصأالمقاصة، سواء 

بالمقاصة  لهم من األعضاء غير المرخص -في حالة عضو المقاصة العام -

 التابعين له.

ا يمكن تعديلهونصوص عليها في إجراءات المقاصة تُحسب وفق ا لآللية المأن  .2

 من وقت آلخر.

 بالمقاصة له المرخصغير والخمسون: حد التداول للعضو  السابعةالمادة 

 فرض حد تداول للعضو غير المرخص -من وقت آلخر -يجوز لعضو المقاصة العام  .أ

لتابع ابالمقاصة  له بالمقاصة على األوراق المالية التي يجوز للعضو غير المرخص له

 له تداولها في السوق. 

أ( من هذه المادة، عند فرض مركز المقاصة حد تداول استثناء  مما ورد في الفقرة ) .ب

لعضو المقاصة على عضو المقاصة العام، يجب على عضو المقاصة العام وضع حد 
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 لهم بالمقاصة وذلك لكل األعضاء غير المرخص له تداول للعضو غير المرخص

 مقاصة التابعين له. بال

بالمقاصة المفروض من عضو له يجب عند احتساب حد التداول للعضو غير المرخص  .ج

 مع: جمعأن يالمقاصة العام 

المفروضة من بالمقاصة  له جميع حدود التداول األخرى للعضو غير المرخص .1

 .عضو المقاصة العام

أو عضو سوق المشتقات )حيثما  إذا كان عضو المقاصة العام عضو سوق .2

 ،األحوال جميع، الحد الذي خصصه لنفسه للتداول في السوق. وفي ينطبق(

التداول لعضو المقاصة المفروض من قبل  حد ال يتجاوز هذا الحدن يجب أ

 والخمسين من السادسةمركز المقاصة على عضو المقاصة العام وفقا  للمادة 

 .هذه القواعد

د عن نافذا  بالمقاصة  له قاصة العام حد تداول لعضو غير مرخصعضو الم وضع يعد   .د

 .وتحققه من ذلك مركز المقاصة بذلك الحدإشعار 

 مفتاح اإللغاءالثامنة والخمسون: المادة 

 آلتية:في الحاالت ا ،على أعضاء المقاصة مفتاح اإللغاءيجوز لمركز المقاصة تفعيل  .أ

 .من هذه القواعد ةالمادة الثامنة عشرحكام أتعليق عضوية عضو المقاصة وفق  .1

 .من هذه القواعد ةالمادة التاسعة عشرأحكام إلغاء عضوية عضو المقاصة وفق  .2

تعليق عضوية السوق أو عضوية سوق المشتقات )حيثما ينطبق( لعضو المقاصة  .3

ثما )حي وفق أحكام قواعد التداول والعضوية أو قواعد التداول وعضوية المشتقات

 ينطبق(.

 لعضو المقاصة، وتم رفعها إلى لجنة إدارة التعثر. حالة تعثرتمال وقوع اح .4

مقاصة على أعضاء ال مفتاح اإللغاءعضو المقاصة العام تفعيل مركز المقاصة ويجوز ل .ب

 غير المرخص لهم بالمقاصة، في الحاالت اآلتية:

 عضوية السوق أو عضوية سوق المشتقات )حيثما ينطبق( لعضو أو إلغاء تعليق .1

وفق أحكام قواعد التداول والعضوية أو  غير المرخص له بالمقاصة لمقاصةا

 قواعد التداول وعضوية المشتقات )حيثما ينطبق(.

 احتمال وقوع حالة تعثر لعضو المقاصة غير المرخص له بالمقاصة. .2

 والخمسون: حد المخاطر التاسعةالمادة 

 فرض حد مخاطر على كل عضو مقاصة.  -من وقت آلخر -يجوز لمركز المقاصة  .أ
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إلى تحديد الجدارة االئتمانية لعضو  استنادا  كل حد مخاطر من مركز المقاصة  ديحدَّ  .ب

 عضو. هذا اليشمل مراجعة البيانات المالية لوالمقاصة 

هامش عضو المقاصة قد تجاوز حد المخاطر الخاص به في حالة تجاوز متطلبات ال يعد   .ج

 المطبقة عليه حد المخاطر الخاص به. 

إذا تجاوز عضو المقاصة حد المخاطر الخاص به، يجوز لمركز المقاصة فرض  .د

( من الفقرة )و( من المادة 1وفق أحكام الفقرة الفرعية ) متطلبات هامش إضافية عليه

  .ن من هذه القواعديالخمس
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 الباب السادس: قواعد التعثر

 الفصل األول: صندوق التعثر

 : صندوق التعثرالستونالمادة 

 إنشاء أكثر من صندوق ندوق تعثر واحد أو أكثر. وفي حالينشئ مركز المقاصة ص .أ

قة تعثر، يجب أن يحدد مركز المقاصة في إجراءات المقاصة نوع الصفقة ذات العال

 في شأن كل صندوق تعثر. 

قاصة كل صندوق تعثر بهدف توفير الموارد الالزمة لدعم التزامات مركز الم نشأيُ   .ب

د من ني، والحالخاصة بنوع الصفقة ذات العالقة التي يرتبط بها صندوق التعثر المع

السوق، ويجب تمويل كل صندوق تعثر من أعضاء المقاصة  في ةيمانظالمخاطر ال

عثر الذين يشاركون في مقاصة نوع الصفقة ذات العالقة التي يرتبط بها صندوق الت

موال المعني وفق هذه القواعد. وال يجوز لمركز المقاصة استخدام أي أموال غير األ

 حساب صندوق التعثر وفق هذه القواعد. ب المتعلقة

 يقدم إلى مركز المقاصة مساهمات صندوق التعثر يوافق كل عضو مقاصة ويقر بأن .ج

تعثر  في كل صندوق -حيثما ينطبق-المسبقة ومساهمات صندوق التعثر التكميلية 

ل كل التزاماته تجاه مركز المقاصة. ويموَّ  لضمانوذلك  ؛يشارك فيه عضو المقاصة

 ق تعثر مسبق ا من خالل مساهمات صندوق التعثر المسبقة.صندو

 : مساهمات صندوق التعثر المسبقةالحادية والستونالمادة 

لتعثر اسب مساهمات صندوق تحباالعتبار، تُ ج( من هذه المادة أحكام الفقرة )مع أخذ  .أ

يد المسبقة المطلوبة من كل عضو مقاصة يشترك في صندوق التعثر في كل تاريخ تحد

قيمة صندوق التعثر على أساس تناسبي بالرجوع إلى متطلب متوسط الهامش لعضو 

تسبق تاريخ  الصفقة ذات العالقة خالل الفترة التينوع إلى المقاصة ذي العالقة بالنسبة 

 يمة صندوق التعثر، وذلك وفقا  لما تحدده إجراءات المقاصة. تحديد ق

عضو ل المادة)أ( من هذه  الفقرةساب مساهمة صندوق التعثر المسبقة وفق تحافي حال  .ب

مقاصة جديد سيشترك في إجراء مقاصة لنوع الصفقة ذات العالقة، يحدد مركز 

لصفقات ال هذا النوع من المقاصة نسبته بالرجوع إلى نشاط المقاصة المتوقع له في مث

ذات العالقة. ويجب أن تؤدي إضافة عضو مقاصة جديد إلى زيادة في حجم صندوق 

ساهمات مال تؤدي إلى إعادة ن التعثر الخاص بذلك النوع من الصفقات ذات العالقة، وأ

 صندوق التعثر ألعضاء مقاصة حاليين مشتركين في صندوق التعثر المعني. 

الفترة  خالليجب أن يقع تاريخ تحديد قيمة صندوق التعثر  ثر،في حال وقوع حالة تع .ج

ولن يتم  المغطاة مباشرة، والتي سيعاد فيها حساب مساهمة صندوق التعثر المسبقة
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ساب مساهمة تحا، ويجب على مركز المقاصة عند إعادة استخدامها في الفترة المغطاة

صندوق التعثر المسبقة في تلك الحاالت مراعاة مقدار مساهمة صندوق التعثر المسبقة 

لعضو المقاصة غير المتعثر المستخدمة في تغطية الخسائر المرتبطة بنوع الصفقة 

 ذات العالقة. 

ت ي إجراءافأ( و )ب( من هذه المادة، يحدد مركز المقاصة استثناء  من أحكام الفقرتين ) .د

ساب مساهمة صندوق التعثر المسبقة لكل عضو مقاصة يجري تحاالمقاصة معايير 

دوق مقاصة لنوع الصفقة ذات العالقة التي يتعلق بها صنإجراء في مقاصة أو يرغب 

ر المسبقة التعثر المعني، والتي يجب أيضا  أن تحدد الحد األدنى لمساهمة صندوق التعث

ب ستز لمركز المقاصة تنويع المعايير التي يحمن كل عضو مقاصة يشترك فيه. ويجو

ت على أساسها مساهمة صندوق التعثر المسبقة من وقت آلخر، وتكون تلك التغييرا

الف سارية فور نشر إجراءات المقاصة المحدثة، ما لم تنص إجراءات المقاصة على خ

 ذلك.

 مة صندوقمساه تُعد  ما لم تنص هذه القواعد وإجراءات المقاصة على خالف ذلك،  .ه

لألصول  المقاصة على أساس نقل ملكيةمركز إلى التعثر المسبقة مستوفاة عند تسليمها 

فرضها النقدية وغير النقدية التي تتوافر فيها شروط الضمان )بموجب القيود التي ي

 مركز المقاصة من وقت آلخر، والتي قد تختلف عن القيود المفروضة على الضمان

من تحديد  واستثناء   ، وذلك وفقا  إلجراءات المقاصة(.ت الهامشالمقدم للوفاء بالتزاما

 متقيي يجرىمساهمة صندوق التعثر المسبقة في تاريخ تحديد قيمة صندوق التعثر، 

ل عضو يومي لقيمة األصول النقدية وغير النقدية المستوفية للشروط والمنقولة من ك

 موجببمقاصة وفق آلية التقييم المعمول بها في مركز المقاصة فيما يتعلق بالضمان 

 من هذه القواعد. نيالثانية والخمس المادة

 : مساهمات صندوق التعثر التكميليةالثانية والستونالمادة 

 استنفاد مساهمات أعضاء المقاصة غير المتعثرين في صندوق التعثر من في حالة .أ

من هذه  نيالحادية والسبعخالل عملية ترتيب موارد التغطية عند التعثر بموجب المادة 

 بتزويد نفسهالقواعد، يلتزم كل عضو مقاصة غير متعثر يشارك في صندوق التعثر 

عادة وذلك إل ؛مركز المقاصة بمبلغ إضافي مساوي لمساهمات صندوق التعثر التكميلية

 تمويل صندوق التعثر خالل الفترة المغطاة. 

يلية تكون مساهمة صندوق التعثر التكم ،ما لم تنص إجراءات المقاصة على خالف ذلك .ب

م تالمسبقة التي  صندوق التعثر مساهمة يساويلكل عضو مقاصة غير متعثر بمقدار 

وق ذلك فيما يتعلق بصندوتحديدها كمساهمة مستحقة من عضو المقاصة غير المتعثر 

  .التعثر في بداية الفترة المغطاة ذات العالقة
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يوافق كل عضو مقاصة ويقر بأنه ملتزم بدون شروط بدفع مساهمة صندوق التعثر  .ج

ركز لغرض دعم التزامات موذلك  ؛التكميلية نقدا  متى طلب مركز المقاصة منه ذلك

 .نوع الصفقة ذات العالقة التي يتعلق بها صندوق التعثر المعني بشأنالمقاصة 

ة لم يسترد عضو المقاصة غير المتعثر أي زيادة في مساهمة صندوق التعثر التكميلي .د

الل الفترة خستخدم لحل حالة التعثر فيما يتعلق بنوع الصفقة ذات العالقة والتي تحدث تُ 

 طاة ذاتها التي تم طلب مساهمة صندوق التعثر التكميلية فيها. المغ

يلية يظل عضو المقاصة غير المتعثر مسؤوال  عن تقديم مساهمة صندوق التعثر التكم .ه

ني حتى عن صندوق التعثر الذي اشترك فيه أثناء الفترة المغطاة لصندوق التعثر المع

 وفق أحكاموذلك  ،رة المغطاةفي حال إلغاء عضويته في مركز المقاصة خالل الفت

 .من هذه القواعد نيالثالثة والست المادة

 : مساهمات صندوق التعثرالثالثة والستون المادة

تمويل مساهمات صندوق التعثر من ميزانيته  ضمانيجب على كل عضو مقاصة  .أ

صول عمالئه )بما في ذلك األلالعمومية، وال يجوز لعضو المقاصة استخدام أي أصول 

في تقديم  المنسوبة لحساب العميل الفردي أو حساب العميل المشترك( للوفاء بالتزاماته

 مساهمة صندوق التعثر لمركز المقاصة. 

 إذا ألغيت عضوية عضو المقاصة في مركز المقاصة بموجب أحكام المادة التاسعة .ب

ب االنسحافي  برغبتهعشرة من هذه القواعد، أو أشعر عضو المقاصة مركز المقاصة 

حكام أمن إجراء المقاصة لنوع الصفقة ذات العالقة المرتبطة بصندوق التعثر بموجب 

 على الفترةتقتصر سؤولية عضو المقاصة م فإنالمادة العشرين من هذه القواعد، 

يخ انتهاء رأ تار) وحتى لو ط المغطاة التي ابتدأت قبل تاريخ إلغاء العضوية أو أثنائه

يطالب عضو  وفي هذه الحالة قد ،ذات العالقة بعد تاريخ إلغاء العضوية(الفترة المغطاة 

ها تعثر أو جميعالمقاصة غير المتعثر باالحتفاظ بجزء من مساهماته في صندوق ال

خ إلغاء أن تاري المرتبط بحالة التعثر، مع مراعاةإجراءات إدارة التعثر  اكتمالحتى 

 . ذلك التاريخالعضوية قد يطرأ قبل 

ب متعثر الذي أشعر مركز المقاصة برغبته في االنسحااليتحمل عضو المقاصة غير  .ج

أحكام المادة  من مقاصة الصفقة ذات العالقة المرتبطة بصندوق التعثر بموجب

ادل وذلك بما يع ،العشرين من هذه القواعد المسؤولية بشأن مساهمات صندوق التعثر

 صندوق التعثر في تاريخ تحديد قيمة صندوق التعثر، ومباشرة قبلفي  تهامساهم

 برغبته في االنسحاب. ه مركز المقاصةإشعار
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 الفصل الثاني: عملية إدارة التعثر

 لجنة إدارة التعثر الستون:الرابعة المادة 

ل وفي إجراءات إدارة التعثر" اإلجراءات واألحكام الموضحة في هذا الفص"بـ قصد يُ  .أ

 . االجراءات التي يحددها مركز المقاصة

 من األعضاء اآلتين: في مركز المقاصة دارة التعثر إللجنة  تشكل  .ب

 التعثر(.الرئيس التنفيذي لمركز المقاصة )ويكون رئيسا  للجنة إدارة  .1

 مدير إدارة المخاطر في مركز المقاصة. .2

 مدير إدارة العمليات في مركز المقاصة. .3

 . قاصةلإلجراءات التي يحددها مركز المنهم مركز المقاصة وفقا  يعي   أعضاء أي .4

 :اآلتي عن المقاصة مركز داخل المسؤولة الجهة هي" التعثر إدارة لجنة" تكون .ج

 .المقاصة أعضاء ألحد تعثر حالة وقوع احتمال أو وقوع تقييم .1

 .لتعثرا لحالة القواعد هذه في الموضحة العملية إلدارة الالزمة الخطوات اتخاذ .2

مركز المقاصة وممثلي أعضاء  دعوة ممثلي -عند الحاجة–للجنة إدارة التعثر  يجوز .د

ن لهم لحضور اجتماعات لجنة إدارة التعثر دون أن يكو المقاصة والخبراء في المجال

عثر. اإلشراف على اجتماعات لجنة إدارة الت والبنك المركزيللهيئة وحق التصويت. 

ويحدد أعضاء لجنة إدارة التعثر مدى ضرورة دعوة أشخاص إضافيين لحضور أي 

 من اجتماعات لجنة إدارة التعثر. 

من  سنوية لإلجراءات الموضحة في الباب السادسجري لجنة إدارة التعثر مراجعة تُ  .ه

 هذه القواعد.

 والستون: حالة تعثر عضو المقاصة الخامسةالمادة 

مقاصة حالة التعثر" أي حالة أو ظرف يجعل مركز المقاصة يقرر أن أحد أعضاء ال"بـ يقصد 

فقة صأو غير قادر أو يظهر بأنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته وفق مستندات المقاصة 

 ي من اآلتي:أ –على سبيل المثال ال الحصر  –مقاصة يكون طرفا  فيها، بما في ذلك 

 . اإلخالل باألحكام والشروط الواردة في مستندات المقاصة .أ

 وأالهيئة شروط التراخيص الصادرة عن باألنظمة واللوائح ذات العالقة واإلخالل  .ب

ومية أو الصادرة عن أي جهة حك محلي اا عضو المقاصة بنك   إذا كان البنك المركزي

 أخرى حصل عضو المقاصة منها على ترخيص أو تصريح.

تزاماته مخالفة عضو المقاصة اللويترتب عليه عدم تسليم األوراق المالية أو النقد،  .ج

 بموجب مستندات المقاصة.
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ثر عدم تقديم الهامش أو مساهمات صندوق التعثر المسبقة أو مساهمات صندوق التع .د

 لتكميلية في الوقت الذي يحدده مركز المقاصة.ا

 مقاصة.عدم دفع المقابل المالي أو غيره من االلتزامات المفروضة بموجب مستندات ال .ه

 أعضاء المقاصة. إفالس أحدبدء إجراءات  .و

و أي باألمانة أ إخاللأو  عن احتيال ناتجةالحكم على عضو المقاصة بعقوبة جنائية  .ز

 موجب األنظمة واللوائح ذات العالقة.سوء نية ب على ينطويعمل 

فيها  وقوع حالة تعثر لعضو المقاصة وفق ا ألي أنظمة معمول بها في أي دولة يمارس .ح

 أنشطة مقاصة لألوراق المالية.

مركز  يعتقدوتابع لعضو المقاصة،  المادة علىوقوع أي من الحاالت المذكورة في هذه  .ط

ه المفروضة عضو المقاصة على الوفاء بالتزاماتقدرة  في ا  سلبي ا  المقاصة أن لها تأثير

 يكون عضو المقاصة طرفا  فيها. بموجب مستندات المقاصة أو صفقة مقاصة

 والستون: إجراءات مركز المقاصة في حالة التعثر السادسةالمادة 

ة حد أعضاء المقاصألوقوع حالة تعثر  احتمالإذا تبين لمركز المقاصة وقوع أو  .أ

 : يجب اتخاذ اإلجراءات اآلتية عضو مقاصة متعثر"(،"بـ فيما يلي  إليه)ويشار 

فعلية أو إدارة المخاطر وإدارة العمليات في مركز المقاصة حالة التعثر ال تقي م .1

 الرفع بشأنها إلى لجنة إدارة التعثر. ولهاوقوعها  المحتمل

ثر المتععضو المقاصة  إذا كانالبنك المركزي و-ر مركز المقاصة الهيئة يشعِ  .2

لجنة إدارة وقوعها ل المحتملالرفع بشأن حالة التعثر الفعلية أو  عند-ا محلي ابنك  

 مع بيان اإلجراءات المتخذة أو المقترحة.  التعثر

مقاصة المتعثر لجنة إدارة التعثر ما إذا كانت حالة التعثر تقع فعليا  لعضو التقي م  .3

ذلك التقييم أن تراعي  ويجب على لجنة إدارة التعثر عند إجراء ،أم ال

 االعتبارات اآلتية: 

 أهمية حالة التعثر. .أ

 عضو المقاصة المتعثر.لأي أدلة على تكرار حالة التعثر بشكل دوري  .ب

 أي شكاوى مقدمة ضد عضو المقاصة المتعثر. .ج

درجة تعاون عضو المقاصة المتعثر مع مركز المقاصة بخصوص  .د

 .هاوتدارك تحديد حالة التعثر

 عضو المقاصة.  اإليه سوق ينتميأي مصالح أعضاء  .ه

أن حالة التعثر تقع حاليا  أو أنها  –وفق تقديرها  –إذا قررت لجنة إدارة التعثر  .4

آلتية اقد وقعت لعضو المقاصة المتعثر، فعلى لجنة إدارة التعثر إشعار الجهات 

 فورا : 
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 الهيئة. .أ

 .ا محلي االمتعثر بنك  إذا كان عضو المقاصة  البنك المركزي .ب

 .ضو المقاصة المتعثرع .ج

 السوق. .د

 مركز اإليداع. .ه

 إضافة إلى ما سبق، يجوز للجنة إدارة التعثر القيام باآلتي:  .5

من عضو المقاصة المتعثر تقديم توضيحات واإلجابة عن أي  أن تطلب .أ

 اسئلة تتعلق بحالة التعثر.

من عضو المقاصة المتعثر تصحيح اإلخالل بااللتزام الذي  أن تطلب .ب

رة حالة التعثر في الموعد خالل المدة التي تحددها لجنة إداأدى إلى 

 ذلك. التعثر حيثما ينطبق

تعليق عضوية عضو المقاصة المتعثر في مركز المقاصة بشكل مؤقت،  .ج

 أي نشاطات خاضعة لمستندات المقاصة.ب القيامومنعه من 

الة إشعار السوق ومركز اإليداع وتقديم جميع التفاصيل ذات العالقة بح .د

 لتعثر وعضو المقاصة المتعثر.ا

 التعثر. بشأن حالةإنذار لعضو المقاصة المتعثر إصدار  .ه

وفق  في حالة تصحيح حالة التعثر خالل الموعد المحدد من قِبل لجنة إدارة التعثر .ب

تقديرها، يُسمح لعضو المقاصة المتعثر باستئناف أنشطته الخاضعة لمستندات 

 السوق ومركز اإليداع بذلك القرار. المقاصة، وعلى مركز المقاصة إخطار

قديرها، تفي حالة عدم تصحيح حالة التعثر بالشكل الذي تقبله لجنة إدارة التعثر وفق  .ج

ين والست والتاسعةوالستين  الثامنة المواديجب على مركز المقاصة وفقا  ألحكام 

 القيام باآلتي:  -حسب عملية إدارة التعثربمن هذه القواعد ون يالسبعو

إشعار جميع أعضاء المقاصة غير المتعثرين وجميع عمالء عضو المقاصة  .1

 ةجميع ذوي العالقاإلشعار قد صدر من مركز المقاصة إلى  ويعد  المتعثر.، 

 مركز المقاصة.الموقع اإللكتروني ل فينشره  عند

 اتخاذ أحدجنة لل  المراكز الخاصة بعضو المقاصة المتعثر وأصوله، في شأن  .2

 : هماليكتاليين أو اإلجراءين ال

ا إغالق المراكز المفتوحة من خالل أخذ مراكز عكسية في السوق، حيثم .أ

 أمكن.

بيع األصول وتصفية الضمانات الخاصة بعضو المقاصة المتعثر، سواء  .ب

 داخل السوق أو خارج المنصة )حيثما ينطبق(.
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المراكز واألصول الخاصة بعمالء عضو المقاصة المتعثر، إغالق  في شأن .3

، المراكز المفتوحة وتصفية الضمانات الخاصة بعمالء عضو المقاصة المتعثر

 حيثما أمكن.

 إلغاء عضوية عضو المقاصة المتعثر. .4

اتخاذ أي إجراء آخر فوري ضروري لتقليل الخسائر والضغوطات على  .5

 مرحلة التي حدثت فيها حالة التعثر.السيولة قبل وأثناء وبعد ال

من ن يعالحادية والسبووالستين  السابعة تينالماداتباع اإلجراءات الموضحة في  .6

 هذه القواعد.

لعضو  بعد حالة تعثر أوالتسليم ساب صافي المدفوعاتتحاوالستون: طريقة  السابعةالمادة 

 المقاصة

من عضو  المستحقةالتزامات التسليم  أوسب مركز المقاصة صافي المدفوعات تيح .أ

لمعقول، االمقاصة المتعثر أو تلك المستحقة له عندما يتأكد مركز المقاصة، وفق رأيه 

 من اآلتي:

كز نقل جميع الصفقات المتأثرة التي يمكن نقلها خالل المدة المحددة من مر .1

 والستين من هذه القواعد. الثامنةالمقاصة وفقا  للمادة 

 من هذه القواعد. نيالسبعإجراءات المزاد وفقا  للمادة  إنهاء .2

 التزاماتأو  مدفوعاتالساب صافي تحاوألغراض الفقرة )أ( من هذه المادة، يجب  .ب

 : منفصل وفق اآلتيبشكل  تسليمال

ثر جميع حسابات المركز الخاصة بمركز المقاصة التابعة لعضو المقاصة المتع .1

 بصندوق التعثر ذاته. المتعلقة

أي حساب مركز عميل يحتفظ به عضو المقاصة المتعثر )باستثناء أي من  .2

ه القواعد، والستين من هذالثامنة الصفقات المتأثرة المنقولة بنجاح وفقا  للمادة 

 ال تخضع لحساب صافي المدفوعات(. ن والتي يجب أ

لمقاصة، اوفق إجراءات  المنفصلةأو التزامات التسليم صافي المدفوعات د حدَّ ييجب أن  .ج

 على اآلتي:شتمل يويجب أن 

 ، مع مراعاة اآلتي:قيمة مسندة للصفقات المتأثرة .1

ي د القيمة التإذا كانت الصفقات المتأثرة خاضعة لمزاد ناجح، تُحدَّ  .أ

ة خصصها مركز المقاصة لكل من تلك الصفقات المتأثرة باستخدام القيم

 .إجراءات المقاصةوفق  المزاد،المسندة في 

اصة د مركز المقتكن الصفقات المتأثرة خاضعة لمزاد ناجح، يحدَّ إذا لم  .ب

 القيمة المخصصة لتلك الصفقات المتأثرة وفق إجراءات المقاصة.
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التي أصبحت  والكميات الغير مستلمة دراسة جميع المبالغ غير المدفوعة .2

ه من سليمأو الت لعضو المقاصة المتعثر أو مستحقة الدفع أو التسليم مستحقة الدفع

 .هعند البدء في عملية إدارة التعثر أو قبل

صافي  وما إذا كان المستحقةأو التسليم يجب أن يؤكد مركز المقاصة صافي المدفوعات  .د

بـ لي فيما ي إليهعلى عضو المقاصة المتعثر )ويشار  ا  مستحق التسليم أو المدفوعات

بح"(. وفي الر"بـ فيما يلي  إليهلعضو المقاصة المتعثر )ويشار  ا  الخسارة"( أو مستحق"

 على مركز المقاصة تأكيدمستحق، يجب  تسليم أو حالة عدم وجود صافي مدفوعات

 شامال  ونهائيا .ه تأكيد ويُعَد  ذلك، 

 والستون: النقل الثامنةالمادة 

كز أحد أعضاء المقاصة المتعثرين لدى مر ينشئهحساب مركز عميل  أيإلى بالنسبة  .أ

ساب رصيد حساب ضمان العميل المتعلق بحساب تحاالمقاصة، على مركز المقاصة 

 مركز العميل.

لعضو قرر مركز المقاصة خلو ذلك او، ن عضو مقاصة بديال  عميل عي  كل إلى بالنسبة  .ب

ت المقاصة البديل معلوماعضو إلى مركز المقاصة  البديل من حالة التعثر، يقدم

هذا ب الخاصةتفصيلية بشأن الصفقات المتأثرة المسجلة باسم عضو المقاصة المتعثر 

 .)في حال توافرها( به الخاصالعميل، ورصيد حساب ضمان العميل 

لمتعلقة اجميع الصفقات المتأثرة المسجلة باسم أحد أعضاء المقاصة المتعثرين  في شأن .ج

أحد العمالء، يجب على مركز المقاصة إنهاء وتصفية بحساب مركز عميل خاص ب

 ،قديره(الصفقات المتأثرة بالسعر السوقي لها )وفقا  لما يحدده مركز المقاصة حسب ت

مع عضو المقاصة نفسها شروط الصفقات المتأثرة بوإبرام صفقات مقاصة جديدة 

 مركز المقاصة باآلتي: اقتناعالبديل المعين، بشرط 

 لتعثر.قبل أو خالل مدة معقولة بعد حدوث حالة ا ُعي نالبديل  أن عضو المقاصة .1

بديل تعليمات النقل النهائية وموافقة عضو المقاصة التسلم أن مركز المقاصة  .2

كز المعين على قبول الصفقات المتأثرة خالل مدة معقولة من تاريخ تقديم مر

 سادسةالالمادة  ( من الفقرة )ج( من1المقاصة لإلشعار بموجب الفقرة الفرعية )

 والستين من هذه القواعد.

 . هاقبل أو المقاصة البديل أثناء مدة النقل المفترضة تعثر لعميلحالة  وقوع عدم .3

يجب أن ينقل مركز المقاصة رصيد حساب ضمان العميل إلى عضو المقاصة البديل  .د

اصة المقالمعين خالل مدة معقولة من وقت إبرام صفقات المقاصة الجديدة بين مركز 

 وعضو المقاصة البديل وفق الفقرة )ج( من هذه المادة.
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أي صفقة  تشكل المن هذه القواعد،  نيالسبعإجراءات المزاد الواردة في المادة  في شأن .ه

رة يقرر مركز المقاصة عدم نقل الصفقة المتأث حتىالمزاد  من سجلمتأثرة جزءا  

 المقاصة.المعنية بموجب هذه المادة ووفق إجراءات 

 التنازل عن مستحقاته أو حقوقه في االعتراضعلى يوافق عضو المقاصة المتعثر  .و

رى من الصفقات المتأثرة التي يج وفي شأن أيعلى نقل أي من الصفقات المتأثرة. 

لتعاون نقلها بموجب هذه القواعد، على عضو المقاصة المتعثر وعضو المقاصة البديل ا

 و عمالء ذوي عالقة تسهيل نقل الصفقات المتأثرةمع مركز المقاصة وأي عميل أ

 . جميعها

ة وليؤمس، نين ومنفرديمجتمعيتحمل عضو المقاصة المتعثر وعضو المقاصة البديل،  .ز

و تعويض مركز المقاصة عن أي خسائر أو تكاليف )بما في ذلك تكاليف التنفيذ( أ

ت المالية( من االلتزاما الفوائد أو االلتزامات )بما في ذلك أي التزام ضريبي أو غيره

ة أو مطلوبات أو أضرار يتحملها أو يتكبدها مركز المقاصة وتتعلق بنقل أي صفق

 متأثرة أو ضمانات بموجب تعليمات النقل.

 والستون: التحوط التاسعةالمادة 

جزء كتخاذ إجراءات التحوط ا –نيابة  عن مركز المقاصة –يجوز للجنة إدارة التعثر  .أ

اجب ا ال تتحمل ون التعثر المتعلقة بعضو المقاصة المتعثر، بشرط أمن عملية إدارة 

م الدخول ائتماني ا أمام أي طرف آخر ذي عالقة بأي عملية تحوط مبرمة أو أي قرار بعد

في عملية تحوط. ويجوز إجراء التحوط مع أعضاء مقاصة أو غيرهم من األطراف 

 وفق تقدير لجنة إدارة التعثر. 

 في حال إبراموالمقاصة جميع عمليات التحوط لحسابه الخاص.  يجب أن ينفذ مركز .ب

ك يجب معاملة تلقاصة وعضو المقاصة غير المتعثر، أي عملية تحوط بين مركز الم

 صفقة مقاصة. كالصفقة 

 : المزاد السبعونالمادة 

اد محفظة مزاد واحدة أو إعد –التنسيق مع لجنة إدارة التعثرب –مركز المقاصة ل يمكن .أ

ثناء أي أكثر تتعلق في مجملها بجميع الصفقات المتأثرة لعضو المقاصة المتعثر )باست

يجب إجراء والستين من هذه القواعد(. و الثامنةبنجاح بموجب المادة  نقلتصفقة متأثرة 

 المزاد وفق هذه القواعد وإجراءات المقاصة. 

عضاء المقاصة غير ألمزاد تحديد خاضعة لالمحفظة اليكون الغرض من إعداد  .ب

الشروط بالمتعثرين ممن سيشتركون في صفقات مقاصة بديلة مع مركز المقاصة 
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بالصفقات المتأثرة التي أجراها عضو المقاصة المتعثر  المتعلقة نفسهاالتجارية 

 اعد(. والستين من هذه القو الثامنةبنجاح بموجب المادة  قلتنُ )باستثناء أي صفقة متأثرة 

 الصفقات إنهاءتحديد قيمة  علىتهدف عملية المزاد إلى مساعدة مركز المقاصة  .ج

بنجاح  تقلنُ قبل إلغائها )باستثناء أي صفقة متأثرة  المتعثرالمتأثرة لعضو المقاصة 

غاء المحددة أي من قيم اإلل ستخدموستُ  والستين من هذه القواعد(، الثامنةبموجب المادة 

 والستين من هذه القواعد. السابعةساب بموجب المادة تحفي عمليات اال

يمارس مركز المقاصة صالحيته في إعداد أي محفظة مزاد تهدف بشكل أساسي إلى  .د

. ي عضو مقاصة غير متعثر بسعر معقول تجاريا  ألإتمام بيع ناجح  احتمالزيادة 

 . الخاص بهاللمزاد مزاد لل خاضعة وتخضع كل محفظة

 من صفقات متأثرة لها مخاطر متشابهة. خاضعة للمزاد تتكون أي محفظة .ه

 .لمزادالخاضعة للمحفظة ا مزادفي المشاركة  غير المتعثر لعضو المقاصة .و

يجب أن يلتزم كل عضو مقاصة غير متعثر يشترك في أحد المزادات باإلجراءات  .ز

يخضع للمتطلبات المنصوص عليها في تلك والموضحة في إجراءات المقاصة، 

 اإلجراءات.

 : استخدام الموارد المتاحة عند التعثرالحادية والسبعونالمادة 

 التعثر ندع التغطية موارد ترتيب في الموارد توزيع سيرتَّب التعثر، حالة إعالن حالة في .1

 :لآلتي وفقا  

 الهامش: أوال   .أ

 المتبقي الهامش لتغطية المتعثر المقاصة عضو قبل من المقدمة الضمانات .1

 مسدد غير تباين هامش أي ذلك في بما الرئيسي،العضو  ضمان حساب لصالح

 بلقِ  من المدفوع الزائد الهامشو المتعثر، المقاصة عضوإلى  تسليمه ومستحق

ابعة الر المادة بموجب المقاصة مركز طلبه الذي – المتعثر المقاصة عضو

 مركزحساب  في المسجلة الخاصة لمراكزه – القواعد هذه من والخمسين

 بأي يتعلق مستحق ربح أي ستخدميُ  سبق، ما إلى إضافة الرئيسي.العضو 

 . خسائره لتغطيةالعضو الرئيسي  مركز حساب

 لتغطية المتعثر المقاصة عضو لدى عمالء بحسابات المرتبطة الضمانات .2

 : اآلتي وفق وذلك الخسائر،

 جميع استخدام فيجب مشترك، عميل حساب العالقة ذو الحساب كان إذا .أ

 ملكية أن عن النظر بغض الخسائر، لتغطية به المرتبطة الضمانات

 حساب في مشتركين مختلفين لعمالء تعود قد والخسائر الضمانات

 . هنفس المشترك العميل
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 أي استخدام يجوز فال فردي، عميل حساب العالقة ذو الحساب كان إذا .ب

 الفردي العميل هذا خسارة لتغطية إال الحساب ذلك في مدرجة ضمانات

 .وحده

 مدفوع غير تباين هامش أي ذلك في بما) المقدم الهامش رصيد في تبقى إذا .3

 الزائد والضمان السوقية واألرباح المتعثر، المقاصة لعضو تقديمه ومستحق

العضو الرئيسي  ضمان حسابفي شأن ( المتعثر المقاصة عضو من المدفوع

 بعد المقاصة بمركز خاصة مركز حسابات أي بشأن متراكمة أرباح أي أو

ي العضو الرئيس بحساب مركز يتعلق فيما المتكبدة الخسارة لتغطية التوزيع

 :اآلتي للترتيب وفقا   الزائد استخدام فيجب المماثل،

 وحسابات المشترك، العميل مركز حساب في متراكمة خسارة أي لتغطية .أ

 نوع لنفس بالنسبة المتعثر المقاصة بعضو الخاصة الفردي العميل مركز

 ئمةالقا بالضمانات الخسارة تغطية عدم حالة في وذلك العالقة، ذات الصفقة

 وحسابات المماثلة المشترك العميل ضمان لحسابات الدائنة األرصدة في

 حساب في الزائد الضمان كفاية عدم حال وفي. الفردي العميل ضمان

العضو الرئيسي  مركزحساب  في األرباح أوالعضو الرئيسي  ضمان

 على األرباح وتلك الضمان ذلك تخصيص يجب الخسائر، هذه جميع لتغطية

 هذا لمثل العمالء حسابات في المتراكمة الخسائر لتغطية تناسبي أساس

 .العالقة ذات الصفقات من النوع

 في األرباح أوالعضو الرئيسي  ضمان حساب في زائد ضمان تبقي حال في .ب

 من( أ/3) الفرعية للفقرة وفقا   التوزيع بعد العضو الرئيسي مركز حساب

 ءالعمال حسابات في متراكمة خسارة أي لتغطية المادة هذه من( أ) الفقرة

 الصفقات أنواع من أي خالل من المتعثر المقاصة لعضو التابعة األخرى

 ضمان حساب في الزائد الضمان كفاية عدم حال وفي. األخرى العالقة ذات

 الضمان هذا تخصيص يجب الخسائر، تلك جميع لتغطيةالعضو الرئيسي 

 .العمالء حسابات في المتراكمة الخسائر لتغطية تناسبي أساس على

ع: ثانيا   .ب  ذلك في بما - المتعثر المقاصة بعضو الخاصة التعثر صندوق مساهمات توزَّ

 حوالن على -التعثر بصندوق يتعلق فيما المتعثر المقاصة عضو قدمه زائد ضمان أي

 :اآلتي

 المقاصة عضو هاأعد   التي المركز حسابات على متراكمة خسارة أي تغطية .1

. التعثر صندوق لمساهمة المماثلة العالقة ذات الصفقة نوعفي شأن  المتعثر

 يجب الخسائر، تلك جميع لتغطية التعثر صندوق مساهمة كفاية عدم حال وفي
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 كل في المتراكمة الخسائر لتغطية تناسبي أساس على الضمان ذلك تخصيص

 .العالقة ذات الصفقة لنوع المتعثر المقاصة عضو يؤسسه مركز حساب

 توزيع بعد كاملبشكل  هااستخدام دون التعثر صندوق مساهمات تبقي حال في .2

( 1) ةالفرعي للفقرة وفقا   العالقة ذات الصفقة نوع لنفس المركز حسابات خسائر

 أي لتغطيةيجب تخصيص تلك المساهمات  المادة، هذه من( ب) الفقرة من

 المقاصة عضو يؤسسها التي األخرى المركز حسابات في متراكمة خسائر

 عدم حال وفي. األخرى العالقة ذات الصفقات أنواع من أي خالل من المتعثر

 يجب الخسائر، تلك جميع تغطية في الزائدة التعثر صندوق مساهمات كفاية

 الخسائر لتغطية تناسبي أساس على تلك التعثر صندوق مساهمات تخصيص

 .المركز حسابات في المتراكمة

 المقاصة مركز احتياطي: ثالثا   .ج

 :اآلتي وفق احتياطي مركز المقاصة في حالة التعثر ستخدميُ 

ارة مجلس إد عليه وافق الذي المقاصة مركز الحتياطي مساويا األقل على يكون أن .1

 .مركز المقاصة

 عوقو تاريخ على يوما   عشرين مرور بعد تخصيصه إعادة يجب استنفاده، حالة في .2

 تقع إضافية تعثر حالة كل عن يوما   عشرين الفترة تلك تمديد ويجب التعثر، حالة

 المغطاة فترةال تزيد وال"(. المغطاة الفترة"بـ  يلي فيما إليها ويشار) الفترة تلك في

 .أشهر ثالثة على

 اوييس مبلغ على المالية السنة خالل تخصيصه المعاد المبلغ إجمالي يزيد الن أ .3

 الفرعية الفقرة بموجب والمجمع المخصص االحتياطي األساسي أضعاف ثالثة

 لمركز جوزي أنه استثناءب المالية، السنة بداية في المادة هذه من( ج) الفقرة من (1)

 .هتقدير وفق المبلغ ذلك على الزائد األساسي االحتياطي تخصيص إعادة المقاصة

 .المقاصة مركز مال لرأس األدنى بالحد للوفاء استخدامه إمكانية عدم .4

 .عثرالت حالة قيمة على بناء   التعثر حاالت مختلف على وتوزيعه تقسميه إمكانية .5

 تخصيص المقاصة مركز على يجب واحد، تعثر صندوق من أكثر وجود حالة وفي

 فيما منها كلإلى  ويشار) تعثر صندوق كل حجم مع يتناسب بما المقاصة مركز احتياطي

ـ  يلي  الخسارة لتغطية عالقة ذو احتياطي كل ستخدميُ  أن ويجب"(. العالقة يذ االحتياطي"ب

 المماثلة العالقة ذات الصفقة بنوع المرتبطة المركز بحسابات يتعلق فيما المتراكمة

 إعادة ضرورة حالة وفي. له العالقة يذ االحتياطي تخصيص تم الذي التعثر لصندوق

 المادة، هذه من( ج) الفقرة من (2) الفرعية للفقرة وفقا   العالقة ذو االحتياطي تخصيص
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 هذه من( ج) الفقرة من (3) الفرعية للفقرة وفقا   التخصيص إعادة مبلغ إجمالي تحديد يجب

 .التعثر لصندق لحجم تناسبي أساس على المادة

 نالمتعثري غير المقاصة بأعضاء الخاصة المسبقة التعثر صندوق مساهمات: رابعا   .د

 وفق المتعثرين غير المقاصة بأعضاء الخاصة المسبقة التعثر صندوق مساهمات ستخدمتُ 

 :اآلتي

 غير المقاصة بأعضاء الخاصة المسبقة التعثر صندوق مساهمات تشمل ال .1

 . المتعثرين غير المقاصة أعضاء يقدمه زائد ضمان أي المتعثرين

 بأعضاء الخاصة المسبقة التعثر صندوق مساهمات كامل استخدام عدم حال في .2

 المقاصة أعضاء من عضو كل خسارة تخصيص يجب المتعثرين، غير المقاصة

 .المسبقة التعثر صندوق مساهمات قيمة مع يتناسب بما المتعثرين غير

 التعثر صندوق مساهمات ستخدمتُ  واحد، تعثر صندوق من أكثر وجود حالة في .3

 صفقةال بنوع المرتبطة الخسارة لتغطية المتعثرين غير باألعضاء الخاصة المسبقة

 صندوق مساهمات استخدام يقتصر أن ويجب. المعني التعثر بصندوق العالقة ذات

 لىع األخرى التعثر صناديق في المتعثرين غير باألعضاء الخاصة المسبقة التعثر

 .المعني التعثر لصندوق العالقة ذات الصفقة بنوع المرتبطة الخسارة تغطية

 . رينالمتعث غير المقاصة بأعضاء الخاصة التكميلية التعثر صندوق مساهمات: خامسا   .ه

 فقو المتعثرين غير المقاصة بأعضاء الخاصة التكميلية التعثر صندوق مساهمات ستخدمتُ 

 :اآلتي

 خسارة تخصيص يجب التكميلية، التعثر صندوق مساهمات كامل استخدام عدم حال في .1

 صندوق مساهمات قيمة مع يتناسب بما المتعثرين غير المقاصة أعضاء من عضو كل

 .التكميلية التعثر

 التعثر صندوق مساهمات ستخدمتُ  واحد، تعثر صندوق من أكثر وجود حالة في .2

 صفقةال بنوع المرتبطة الخسارة لتغطية المتعثرين غير باألعضاء الخاصة التكميلية

 صندوق مساهمات استخدام يقتصر أن ويجب، المعني التعثر بصندوق العالقة ذات

 الخسارة تغطية على المتعثرين غير المقاصة بأعضاء الخاصة التكميلية التعثر

 .المعني التعثر لصندوق العالقة ذات الصفقة بنوع المرتبطة

فيما  إليه)ويشار  المقاصة أعضاء ألحد )أو احتمال وقوعها( حالة تعثر وقوع في حال .2

تعثر على الفي نوع صفقة ذات عالقة، يتم إعالن حالة  "عضو مقاصة متعثر"(بـ يلي 

يحق لمركز المقاصة و. المتعلقة بعضو المقاصة المتعثر جميع أنواع الصفقات ذات العالقة
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ذات العالقة ات ع الصفقانوأاستخدام الضمان الزائد بعد إغالق المراكز المفتوحة لكل 

 . المتعثر فيهالتغطية الخسائر في نوع الصفقة ذات العالقة 

 : إجراءات إضافية في حالة التعثرالثانية والسبعونالمادة 

ة تطبيق األصول الموضح وكانفي حال إعالن وقوع حالة التعثر ولم يتم تصحيحها  .أ

اذ أي من ، فلمركز المقاصة اتخغير كاف   من هذه القواعد الحادية والسبعونفي المادة 

 اإلجراءات اآلتية: 

 تسوية المراكز بسعر محدد مسبق ا. (1

 تطبيق خصومات مسبقة على هامش التباين. (2

 .أثرينإللغاء ألطراف المقاصة المتإلغاء التزامات التسوية الحالية ودفع رسوم ا (3

 عضاء المقاصة غير المتعثرين.أل جبري للمراكزالتخصيص ال (4

 مركز المقاصة. احتياطيضخ مزيد من المساهمات من  (5

 لترتيب موارد التغطية عند التعثر. المقاصةمن عضو تطوعية قبول مساهمات  (6

ق وفاإلجراءات الموضحة في الفقرة )أ( من هذه المادة ضمن خطة االستعادة  تكون .ب

 .الئحة مراكز مقاصة األوراق المالية

 ومراجعة عملية إدارة التعثر: اختبار الثالثة والسبعونالمادة 

في السنة  يجب على لجنة إدارة التعثر إجراء اختبار ومراجعة عملية إدارة التعثر مرة واحدة

وذلك  ؛عدستة أسابيع من إجراء تغيير جوهري في هذه القوا علىعلى األقل وبعد مدة ال تزيد 

 بهدف اآلتي )على سبيل المثال ال الحصر(:

 ان وفعالية عملية إدارة التعثر.التأكد من استمرار سري .أ

دراسة التعديالت أو المراجعات المناسبة لعملية إدارة التعثر في ضوء أي تغييرات أو  .ب

 أحداث ذات عالقة.

 

 الفصل الثالث: تعثر مركز المقاصة

 ون: تعثر مركز المقاصة عن الدفعالسبع الرابعة المادة

اره عند إشع "عن الدفع متعثرا  "مركز المقاصة  عد  يُ ألغراض تطبيق هذه القواعد،  .أ

بما يخل  دفع أي التزام لعضو المقاصة غير المتعثر أو حلول موعد للتسليم،في بتعثره 

نه تأدية التزامات مركز المقاصة المنصوص عليها في مستندات المقاصة وعدم تمكب

 أي من اآلتي:  ذلكستثنى من من سدادها خالل مهلة التعثر في الدفع، ويُ 
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دة خارج عن إرا إداريتعثر مركز المقاصة عن الدفع الناتج عن خطأ تقني أو  .1

 مركز المقاصة.

ة ممارسة مركز المقاصة حقوقه المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه الماد .2

 بتحديد تاريخ إلغاء مبكر أثناء مهلة التعثر في الدفع.

يع صفقات مبكر لجماللغاء اإلدفع تحديد تاريخ لمركز المقاصة أثناء مهلة التعثر في ال .ب

 المقاصة لعضو المقاصة الذي أشعر بذلك. وفي هذه الحاالت: 

 مبكر من مركز المقاصة القيام باآلتي:اللغاء اإليستدعي تحديد تاريخ  .1

 إلغاء جميع صفقات المقاصة لدى عضو المقاصة. .أ

الذي متعثر الغير تسجيل صفقات مقاصة جديدة مع عضو المقاصة  .ب

على الدخول في صفقات بديلة وبشروط وأحكام مشابهة إلى حد وافق ي

 كبير للصفقات الملغاة.

م ستخدلم تُ  إذامن هذا العضو لمة تسالميعيد مركز المقاصة جميع الضمانات  .2

( ب) من الفقرة (أ/1الفرعية ) تلك الضمانات أثناء إلغاء الصفقات وفق الفقرة

اإللغاء  إجراءات إدارة التعثر بعد انتهاء مهلة تاريخمن هذه المادة، أو بموجب 

اته المبكر إلنهاء الصفقات وبعد تحققه من تأدية عضو المقاصة لجميع التزام

ولمركز  .وبشكل فوري الحالية والمستقبلية الموضحة في مستندات المقاصة

استثناء ا بأو العملة التي يحدده بالشكلالمقاصة إعادة الضمانات أو ما تبقى منها 

المصلحة في  الضمانات غير النقدية المقدمة إلى مركز المقاصة بواسطة

 .الصورة نفسهابعليها فيعيدها مركز المقاصة  ينفذالتي  الضمان

مركز المقاصة عن الدفع واستمر ذلك، لعضو المقاصة غير لفي حال وقوع تعثر  .ج

مقاصة صفقات ال اء جميعوإلغتأثر بتعثر مركز المقاصة الحق في تصفية الذي المتعثر 

قبل  ليوماهذا  يكون الن على أ المقاصة يحدد يوما  مركز إلى إشعار  عند تسليمالقائمة 

تاريخ ك ااإلشعار نافذ  التاريخ الوارد في  على األقل من تاريخ اإلشعار ويكون يومين

 .المقاصة عضووالسبعون على  السادسةق أحكام المادة االنهاء المبكر، وتطبَّ 

 والسبعون: إفالس مركز المقاصة  الخامسةالمادة 

ية تبدأ إجراءات إفالس مركز المقاصة بافتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصف .أ

كانت تلك أأي من إجراءات اإلفالس األخرى سواء  أوالمالي التنظيم اإلدارية أو إعادة 

وفق األنظمة خر آأي شخص  مأعلى طلب مركز المقاصة  اإلجراءات ابتدأت بناء  

 :وذلك وفق اآلتي ،واللوائح ذات العالقة

 نهاء أعماله. إمؤدية إلى تصفية مركز المقاصة أو أن تكون  .1

 . بدايتهامن  يوما   21النظر عنها خالل  صرفاإلجراءات أو  عدم انتهاء .2
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يحق ألي عضو مقاصة غير متعثر إرسال  ،في حال حدوث إفالس مركز المقاصة .ب

ى األقل عليومين قبل  هذا اليوم يكون الن على أ يحدد يوما  إشعار إلى مركز المقاصة 

ت المقاصة لجميع صفقا المبكر االنهاء كتاريخ ويكون التاريخ الوارد في اإلشعار نافذا  

 المسجلة باسمه، وفي هذه الحالة:

ام ق أحكالقائمة في تاريخ اإللغاء المبكر وتطبَّ لغى جميع صفقات المقاصة ت .1

 على أعضاء المقاصة. من هذه القواعد نيوالسبع السادسةالمادة 

ر مركز المقاصة جميع أعضاء المقاصة ببدء إجراءات إفالس مركز يشعِ  .2

 ق على صفقات المقاصة القائمة.المقاصة وتاريخ اإللغاء المبكر المطب  

 

 

لمقاصة اإذا تعثر مركز  أو التسليم عاتودفمحساب صافي قيمة ال :والسبعون السادسةالمادة 

 أو إذا أفلس  أو التسليم عن الدفع

 عينهاتي صفقات المقاصة المسجلة لعضو المقاصة )اللبعد تحديد تاريخ اإللغاء المبكر  .أ

ضاء ومن جميع األعأو التسليم عضو المقاصة في حال تعثر مركز المقاصة عن الدفع 

 : يتم اآلتي ،فالس مركز المقاصة(في حالة إ

 ،قةالعال يعضو المقاصة ذوتلغى جميع االلتزامات الناشئة بين مركز المقاصة  .1

صافي المستحقات سواء أكانت تلك  أو تسليم ويحل محلها االلتزام بدفع

 المستحقات لعضو المقاصة أم عليه.

ات يحدد مركز المقاصة قيمة صفقات المقاصة الملغاة وفق آلية توضحها إجراء .2

و أ االعتبار أي مبالغ مستحقة الدفعبالمقاصة، على أن يأخذ مركز المقاصة 

 العالقة في تاريخ يعلى عضو المقاصة ذ التسليم اللتزامات كميات مستحقة

 اإللغاء المبكر أو قبله.

ضو المقاصة المستحقات لعسواء أكانت تلك  -ستحقات يحدد مركز المقاصة صافي الم .ب

 اآلتي: كل من لمجموع  لكل حساب مركز على أن يكون مساويا   -أم عليه

تلك إلى مجموع صفقات المقاصة الملغاة المسجلة في حساب مركز، ويشار  .1

لب بوسم موجب إذا كانت مستحقة لمركز المقاصة ووسم سا أو الكميات المبالغ

 حقة لعضو المقاصة.إذا كانت مست

مجموع قيمة الضمانات التي يعيدها عضو المقاصة لمركز المقاصة ويشار  .2

بوسم موجب، ومجموع قيمة الضمانات التي يعيدها مركز المقاصة لعضو  إليها

ستثنى من ذلك أي ضمانات غير نقدية ويُ بوسم سالب.  إليهاالمقاصة ويشار 



60 
 م 3/4/2022ه الموافق 02/9/1443نافذة ويعمل بها من تاريخ  القواعدستكون هذه 

 

وفق ما نصت عليه هذه  الضمانالمصلحة في قدمها عضو المقاصة بواسطة 

 .جراءات المقاصةالقواعد وا

لمبالغ اتلك إلى ويشار  ،قيمة المبالغ األخرى )بخالف االلتزام بإعادة الضمان( .3

بوسم موجب إذا كانت مستحقة لمركز المقاصة ووسم سالب إذا كانت مستحقة 

الغ لمباإلى لعضو المقاصة، أو وفق ما تقضيه أحكام مستندات المقاصة. ويشار 

"رصيد عضو المقاصة"، والسالبة بـ الموجبة )المستحقة لمركز المقاصة( 

ـ )المستحقة لعضو المقاصة(  ق لمركز المقاصة الحو"رصيد مركز المقاصة". ب

في تحويل أي مبالغ مقومة بعملة أخرى إلى عملة األساس وفق سعر الصرف 

 العملية.  الساري في الوقت الذي يحدده مركز المقاصة إلجراء هذه

 سب بشكل مستقل صاف  تحتُ  ،)ب( من هذه المادةو)أ(  تينالفقرلغرض تطبيق  .ج

 المستحقات المتعلقة باآلتي: 

العالقة  ذي جميع حسابات المركز الخاصة بمركز المقاصة لعضو المقاصة .1

 .نفسه صندوق التعثربالمرتبطة 

 عميل المحفوظ لدى عضو المقاصة ذو العالقة.ال مركزحساب  .2

 العالقة برصيد عضو ير مركز المقاصة، في أقرب وقت ممكن، عضو المقاصة ذيشعِ  .د

أي مستحقات على رصيد عضو  أو تسليم المقاصة، ويلتزم عضو المقاصة بسداد

 المقاصة خالل مدة أقصاها ]ثالثة[ أيام من تاريخ إرسال اإلشعار.

أي مستحقات على رصيد عضو  أو تسليم في حال تعثر عضو المقاصة عن سداد .ه

اتخاذ  اصةيحق لمركز المق ،المقاصة خالل المدة المحددة في الفقرة )د( من هذه المادة

 :أي من اآلتي

ضو عوالتنفيذ على أي ضمانات غير نقدية قدمها  اعتبار عضو المقاصة متعثرا   .1

لغرض رصيد عضو المقاصة المرتبط  الضمانالمصلحة في المقاصة بواسطة 

 .من رصيد عضو المقاصة أي مستحقات وتسدَّد .المركز بحساب

قيمة لم يتمكن مركز المقاصة من موازنة رصيد عضو المقاصة لعدم كفاية ال إذا .2

الغ التي يحق لمركز المقاصة االستفادة من المبفالنقدية للضمانات غير النقدية، 

أودعها عضو المقاصة في صندوق التعثر لتعويض أي عجز في رصيد عضو 

 مركزبحساب إذا كان رصيد عضو المقاصة يتعلق  عما المقاصة بغض النظر

 العميل المرتبط بعضو المقاصة. مركز أم بحسابالعضو الرئيسي 

وات مستحقة لمركز المقاصة، للمركز اتخاذ الخط أو كميات مبالغ يفي حال تبق .3

 الالزمة الستعادة المبالغ المستحقة على رصيد عضو المقاصة.
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ذا قرر مركز إ -منها  ا  جزء تسلمهمركز المقاصة ألرصدة عضو المقاصة أو  تسلمبعد  .و

 المبلغ فقو "نسبة مركز المقاصة المطبقة" تحتسب ،-على دفعات تسلمهاالمقاصة 

 األقل من اآلتي:

 ، % 100نسبة  .1

 محصلة قسمة اآلتي: .2

مجموع مساهمات صندوق التعثر المسبقة التي تسلمها مركز المقاصة ولم  .أ

عليها أي من اإلجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد، وجميع تنفذ 

س أرصدة عضو المقاصة التي تسلمها مركز المقاصة والمبلغ المتبقي في رأ

 على، مال مركز المقاصة

مجموع مساهمات صندوق التعثر المسبقة التي تسلمها مركز المقاصة ولم  .ب

هذه القواعد، وجميع تنفذ عليها أي من اإلجراءات المنصوص عليها في 

 موجودات أرصدة مركز المقاصة بصيغة نسبة مئوية.

صة مركز المقا أو يسل م فيما يتعلق بكل عضو مقاصة لديه رصيد مركز مقاصة، يدفع .ز

مجموع من ال ذات العالقة النسبة التي تمثلها مستحقات عضو المقاصةلهؤالء األعضاء 

 م نسبة مركز المقاصة المطبقة.الكلي للمطالبات على مركز المقاصة باستخدا

 يدفع العالقة الذي يستحق رد مساهمات صندوق التعثر، يذفيما يتعلق بعضو المقاصة  .ح

بة محصلة ناتج نسساوي ت أو كمية مركز المقاصة لكل عضو مقاصة مبلغا   أو يسل م

  ونسبة مركز المقاصة المطبقة.المراد ردها عضو المقاصة في الصندوق مساهمات 

لتي االعالقة الذي يستحق رد الضمانات غير النقدية ي ذفيما يتعلق بعضو المقاصة  .ط

 ورةالصبيعيدها مركز المقاصة ف ،الضمانالمصلحة في قدمها لمركز المقاصة بواسطة 

على تلك  تم التنفيذ وإذاسابقا .  تم التنفيذ على تلك الضماناتلم ي إذاذلك ، ونفسها

 لتنفيذ.ابعد متبقية ال الضمانات غير النقديةو المقاصة يستحق عضف ،الضمانات سابقا  

صيد ، ورا  المطبقة بشكل جزئي وليس كليمركز المقاصة نسبة مركز المقاصة  حددإذا  .ي

يقوم ف عليه الحصول على رصيد عضو مقاصة إضافي، وتم بناء   ،عضو المقاصة

تحقة أي مبالغ مس أو تسليم ودفع مركز المقاصة بتعديل نسبة مركز المقاصة المطبقة

 :حسب اآلتيبألعضاء المقاصة ذوي العالقة 

ب المستحقة لعضو المقاصة في رصيد عضو المقاصة بموجلمبالغ إلى ابالنسبة  .1

ة قيمة مطالبات عضو المقاصسب الفرق بين تحيُ  ،الفقرة )ز( من هذه المادة

ت مطالباقيمة و ركز المقاصة المطبقة قبل تعديلهاالتي استحقها وفق نسبة م

 .عضو المقاصة التي استحقها وفق نسبة مركز المقاصة المطبقة بعد تعديلها

المستحقة لمساهمات عضو المقاصة في صندوق التعثر لمبالغ إلى ابالنسبة  .2

قيمة مطالبات عضو  سب الفرق بينتحيُ  ،بموجب الفقرة )ح( من هذه المادة
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قيمة و قة قبل تعديلهاركز المقاصة المطبالمقاصة التي استحقها وفق نسبة م

بعد  مطالبات عضو المقاصة التي استحقها وفق نسبة مركز المقاصة المطبقة

 تعديلها.

و رصيد عضإضافية في شأن أي استرجاع مبالغ  أنه ال يمكنمركز المقاصة إذا قرر  .ك

ع سواء تلغى أي مبالغ مستحقة الدففالعالقة بذلك،  اذالمقاصة، وأشعر عضو المقاصة 

 يكونولن  ،لمساهمته في صندوق التعثر مأأكانت مستحقة لرصيد مركز المقاصة 

 مركز المقاصة.على  حق الرجوعلعضو المقاصة 
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 الباب السابع: أحكام عامة

 والسبعون: سجل المشتقات السابعةالمادة 

ها صفقات المشتقات التي جرت مقاصتت فيه جميع يجب أن يحتفظ مركز المقاصة بسجل يثبِ 

أن  من مركز المقاصة )المشتقات المتداولة في السوق أو المشتقات خارج المنصة(. ويجب

 يتضمن السجل اآلتي:

هوية عضو المقاصة الذي يكون طرفا  في صفقة المقاصة، وتخصيص تلك  .أ

التابع لعضو المقاصة أو حساب العضو الرئيسي  مركزحساب الصفقة إلى 

 مركز العميل الفردي أو حساب مركز العميل المشترك.

 األساس الذي تتصل به صفقة المقاصة. .ب

 والسبعون: المعلومات التي يفصح مركز المقاصة عنها الثامنةالمادة 

 يجب على مركز المقاصة أن يتأكد من اإلفصاح علن ا وبدون مقابل عن اآلتي: .أ

 به. المعلومات المتعلقة بترتيبات الحوكمة الخاصة .1

 هذه القواعد وإجراءات المقاصة. .2

ى باإلضافة إل ،الرسوم الخاصة به على مستوى الخدمات الفردية التي يقدمها .3

 سياساته بشأن أي خصومات متاحة.

 البيانات األساسية عن أحجام الصفقات وقيمها. .4

 حقوقه والتزاماته، وحقوق كل عضو مقاصة والتزاماته. .5

 وإجراءات التعثر الخاصة به.الجوانب الرئيسية لقواعد  .6

قرة يتيح مركز المقاصة للجميع الحصول على المعلومات التي يفصح عنها بموجب الف .ب

تكون و ،لكترونيإلا)أ( من هذه المادة من خالل وسائل التواصل المتاحة مثل الموقع 

 .العربية واالنجليزية تينباللغتلك المعلومات متوافرة 

 الحيات عامةوالسبعون: ص التاسعةالمادة 

 لمركز المقاصة: ،للتأكد من االلتزام بأحكام هذه القواعد  .أ

طاق هذه في ننها مإلزام الخاضعين ألحكام هذه القواعد بنشاطات معينه أو االمتناع  .1

 القواعد. 

 طلب المعلومات والتقارير المتعلقة باستيفاء أحكام هذه القواعد. .2

فق المعايير التي يحددها مركز و–من عضو المقاصة تعيين جهة مستقلة  أن يطلب .3

 لتحقق من التزامه بأحكام هذه القواعد.ل -المقاصة
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لمركز المقاصة وضع اإلجراءات التقنية الالزمة وفق ما يراه مناسبا  لتنفيذ أحكام هذه  .ب

 القواعد.

 : النشر والنفاذالثمانون المادة

 .وفقا  لقرار اعتمادهاتكون هذه القواعد نافذة 


