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 القسم األول: األحكام العامة

 األحكام والتعريفات .1
مركز ، التي يجب على أعضاء سوق النقدمقاصة تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد إجراءات  -1-1

 مركز مقاصة األوراق المالية. اتباعها لاللتزام بأحكام قواعد المقاصة 

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اإلجراءات المعاني الموضحة لها في النظام، وفي  -2-1

 ما لم يقِض سياق النص بغير ذلك. ،قواعد السوققائمة المصطلحات المستخدمة في 

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

قصد بعضو المقاصة الوارد في هذه اإلجراءات عضو المقاصة العام وعضو المقاصة يُ  -4-1

غير المرخص عضو القصد بالعضو الوارد في هذه اإلجراءات عضو المقاصة وويُ المباشر، 

 . بالمقاصة له

قصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني لغرض تطبيق أحكام هذه اإلجراءات، يُ  -5-1

 كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: أمام لموضحةا

 (.T+5)حتى  االتسليم فوريً يكون السوق الذي يتم فيه تداول األصول بالنقد وسوق النقد:  -

 مركز لدى المالية األوراق لمقاصة المستخدمة اإللكترونية األنظمة مجموعة نظام المقاصة: -

 . لها مساندة أنظمة أي أو المقاصة

 الحتساب المقاصة مركز من المستخدمة الهامش منهجية :(Delta Hedge) التحوط معادلة -

 .المحفظة مخاطر إدارة أساس على مبنية خوارزمية إلى استناداً  بالمحافظ الخاص الهامش متطلبات

 الشخص الذي يُفتح حساب مركز اإليداع باسمه. : األخير العميل -

ً معرف يتضمنرقم حساب مميز  الخارجي: الحسابرقم  - ً خاص ا من مركز المقاصة ورمز البنك  ا

 .ورقم حساب البنك في حساب سريع في نظام سريع

 .للبنك رقم الحساب الدولي آيبان: -

 : يوم التسوية المحدد للمركز المفتوح. التسوية المحدد تاريخ -

الضمانات لحساب معين بالسعر  : إعادة تقييم المراكز المفتوحة أوالسوق سعارأ وفق التقييم -

 المحدد من قبل مركز المقاصة.

 .للمحفظة المطلوب احتساب متطلبات الهامش منهجية :القياسي المحفظة مخاطر تحليل -

 فقاتص عمليةمعالجة  تسهل من خاللهامجموعة المعلومات التي : الخاصةتعليمات التسوية  -

 ( من هذه اإلجراءات.10) للقسموفقاً  األوراق المالية أو النقد بين الحسابات

غير شديد في ت حدوث التي قد تنتج من ياالئتمان التعرضلتقدير حجم  اختبار :التحملاختبار  -

  .األسعار
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 ةالمقاصة المباشر يةعضوشروط  .2

باإلضافة  - حصول على عضوية المقاصة المباشرةيجب على مقدم الطلب الذي يرغب في ال -1-2

مركز مقاصة األوراق المالية الثامنة من قواعد والسابعة  تينالمادإلى الشروط الواردة في 

 :استيفاء الشروط اآلتية

بناًء على وذلك االئتمان الداخلية  اتدرج( من 5على درجة ) -أدنىحد ب-ل وحصال  -1-1-2

مركز ل اإللكتروني موقعال فيالمنشورة  الخاصة بمركز المقاصة معايير االئتمانمنهجية 

 .المقاصة

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

 .الضمانات

 ةالمقاصة العام يةشروط عضو .3

باإلضافة  -يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على عضوية المقاصة العامة  -1-3

 -مركز مقاصة األوراق الماليةالتاسعة من قواعد والسابعة  تينالمادإلى الشروط الواردة في 

 :استيفاء الشروط اآلتية

 :الجدول أدناهفي الحد األدنى من متطلبات رأس المال الموضح  -1-1-3

 الحد األدنى لرأس المال
عدد األعضاء غير مرخص لهم 

 بالمقاصة

 3إلى  1من  سعودي لاير 100.000.000

 7إلى  4من  سعودي لاير 200.000.000

 *7أكثر من  سعودي لاير 300.000.000

 على موافقة مركز المقاصة. * بناءً 

 

( من درجات االئتمان الداخلية وذلك بناًء على 4على درجة ) -أدنىحد ب -ل وحصال -2-1-3

مركز للكتروني إلاموقع ال فيمنهجية معايير االئتمان الخاصة بمركز المقاصة المنشورة 

 المقاصة.

بصفته وكيل دفع للعميات  يعمل محلي الدخول في اتفاقية مع بنكأن يكون بنًكا محليًا أو  -3-1-3

 النقدية بما في ذلك تحويل الضمانات.

 بالمقاصةم له األعضاء غير المرخص .4

عضو مقاصة عام واحد فقط لمقاصة الصفقات  يعينأن بالمقاصة له للعضو غير المرخص  -1-4

 الخاصة به.

 استيفاء –غير مرخص له بالمقاصة  عضو أن يكونيجب على مقدم الطلب الذي يرغب في  -2-4

 .الشروط الواردة في المادة الخامسة والعشرون من قواعد مركز مقاصة األوراق المالية

 قبول العضوية وتفعيلها .5

طلب دفع المقابل المالي يجب على مقدم ال ،العضوية موافقة مركز المقاصة على طلب عند -1-5

ينشر مركز المقاصة من خالل موقعه ومساهمات صندوق التعثر المسبقة. إيداع و للعضوية

 بطلب العضوية. المتعلقةة والمواعيد النهائية بولاإللكتروني الوثائق المط

ل عضوية عضو ، تُفع  من هذه اإلجراءات (5-1) الفقرة في المشار لهاعند استيفاء الشروط  -2-5

  المقاصة في نظام المقاصة.
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 والدفع واإليصال المقابل المالي .6

 فيه الموعد النهائي للدفع.د حد  دوري يبشكل عضاء أللقاصة إيصاالً ميقدم مركز ال -1-6

وطريقة ضاها االرسوم التي يتقأنواع من خالل موقعه اإللكتروني  قاصةينشر مركز الم -2-6

 .هااحتساب

على األقل بشأن أي رسوم جديدة أو  تقويمي قبل ثالثين يومعضاء األيشعر مركز المقاصة  -3-6

 .من هذه اإلجراءات (6-2) الفقرة م المشار لها فيتغيير في الرسو

 خدمة العبور .7

 للقسمتسوية المراكز المفتوحة الخاضعة لخدمة العبور وفقا  بتسهيليقوم مركز المقاصة  -1-7

 ( من هذه اإلجراءات.13)

 اإلشعارات .8

بشأن أي توضيح وتفاصيل  موقعه اإللكترونيمن خالل إشعارات ينشر مركز المقاصة  -1-8

 متعلقة بإجراءات المقاصة.

 الحسابات: الثانيالقسم 

 هيكل الحسابات وأنواعها .9

الهامش  متطلباتو المفتوحة المراكزوالصفقات  معالجةل حساباتمركز المقاصة  يُقدم -1-9

 الضمان.و

 حساب التداول أنواع تكونو .فذة في نظام التداولالمن صفقاتال لعكسداول تال حساب يُفتح -2-9

 حسب اآلتي: هوخصائص

، والصفقات المخصصة الصفقات الخاصة بالعضو لعكسسي يُفتح حساب التداول الرئي -1-2-9

 :ةخصائص اآلتيبال حساب التداول الرئيسيويمكن فتح مؤقتاً للعميل. 

الناتجة عن الصفقات األخير  والعميلتعليمات التسوية بين العضو تم تسوية ت .9.2.1.1

 للقسمالمخصصة لحساب التداول الرئيسي اإلجمالي على أساس إجمالي وفقاً 

 ( من هذه اإلجراءات.13)

األخير الناتجة عن الصفقات  والعميلتعليمات التسوية بين العضو تم تسوية ت .9.2.1.2

 ً  للقسمالمخصصة لحساب التداول الرئيسي الصافي على أساس صاٍف وفقا

 جراءات.( من هذه اإل13)

لحساب تداول صانع السوق  صناعة السوق للعضوتُخصص نشاطات  .9.2.1.3

 حساب تداول رئيسي صافي.  هذا الحساب الرئيسي، ويُعد

 الخاصة صفقاتال لعكسحساب التخصيص كحساب تداول مؤقت  يُفتح .9.2.1.4

( من هذه 14) للقسما التي سيتم إعادة تخصيصها وفقً  والعميلالعضو ب

في حساب التخصيص صفقات  تُعكسالصفقات التي  تكون جميعواإلجراءات. 

خاصة بالعضو حتى يتم تصحيحها. ويكون العضو مسؤوالً عن توفير حساب 

عند إدخال  بحساب التخصيص ةللصفقات المرتبط الخاص بهيداع اإلمركز 

  حساب التخصيص حساب تداول رئيسي صافي. ويعد، في نظام التداول األمر

تداول ويمكن فتح حساب  .بالعميلالصفقات الخاصة  لعكس حساب تداول العميليُفتح  -2-2-9

 :ةخصائص اآلتيبال العميل
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اتجة عن الصفقات األخير الن والعميلتعليمات التسوية بين العضو تم تسوية ت .9.2.2.1

ً  اجماليعلى أساس  االجمالي العميلتداول المخصصة لحساب   للقسموفقا

 ( من هذه اإلجراءات.13)

اتجة عن الصفقات األخير الن والعميلتعليمات التسوية بين العضو تم تسوية ت .9.2.2.2

( 13) للقسمالصافي على أساس صاٍف وفقاً  العميلتداول المخصصة لحساب 

 من هذه اإلجراءات.

 دة عمالء.عالصفقات الخاصة ب لعكسيُفتح حساب تداول العميل المشترك  .9.2.2.3

الصفقات الخاصة بعميل  لعكسحساب تداول العميل الفردي  يمكن فتح .9.2.2.4

  .واحدفردي 

نشاطات عميل صانع  لعكسصانع السوق عميل حساب تداول  يمكن فتح .9.2.2.5

 صافي.  عميلصانع السوق حساب تداول عميل حساب تداول  ويعد، السوق

فقات العمالء المتعلقة ص لعكس حساب تداول المرابحة يمكن فتح .9.2.2.6

 . إجمالي عميلحساب تداول  المرابحةحساب تداول  ويعد بالمرابحة،

في حسابات  الناشئة من الصفقات المراكز المفتوحة لعكس حسابات مركز التسوية تُفتح -3-2-9

 :ةخصائص اآلتيبال ويمكن فتح حساب مركز التسوية .التداول ذات العالقة

حساب مركز التسوية الرئيسي لتسجيل المراكز المفتوحة المتعلقة يُفتح  .9.2.3.1

 .ب التداول الرئيسيبحسا

المشترك لتسجيل المراكز المفتوحة  للعميلتسوية الحساب مركز يُفتح  .9.2.3.2

 المتعلقة بحساب تداول العميل المشترك.

الفردي لتسجيل المراكز المفتوحة  للعميلتسوية الحساب مركز يُفتح  .9.2.3.3

 المتعلقة بحساب تداول العميل الفردي.

 

المراكز المفتوحة لكل  يُفتح حساب احتساب الهامش الحتساب متطلبات الهامش بناء على -3-9

 حساب مركز تسوية.

وتقدير الضمانات المقدمة من أعضاء  وتقييم لتحديديمكن فتح حسابات الضمان اآلتية  -4-9

 لتغطية متطلبات الهامش:  المقاصة

 ويكون. بالعضو الخاصضمان ال لتسجيل الرئيسي متطلبات الهامش حسابستخدم يُ  -1-4-9

المفتوحة  مراكزلتغطية متطلبات الهامش المحتسبة لفقط لالحساب هذا  في استخدام الضمان

 . المشترك لعميلل في حساب مركز التسوية الرئيسي وحساب مركز التسوية

 ويكونضمان العميل الفردي.  لتسجيلللعميل الفردي  متطلبات الهامشحساب ستخدم يُ  -2-4-9

وحة المفت كزمرالتغطية متطلبات الهامش المحتسبة لفقط لالحساب هذا  في استخدام الضمان

 لعميل.ل في حساب مركز التسوية

الضمانات المقدمة من عضو المقاصة تعثر لتحديد وتقييم وتقدير اليُفتح حساب صندوق  -5-9

الستيفاء متطلبات مساهمة صندوق التعثر، ويُعد حساب صندوق التعثر حساب ضمان 

 يقوم مركز المقاصة بفتح حساب صندوق تعثر واحد لكل عضو مقاصة.و رئيسي.

تسوية متطلبات الضمان. وال يعد الرصيد النقدي في حساب  لتسهيلنقد حر  حسابيمكن فتح  -6-9

الضمان.  التزاماتالنقد الحر ضماناً حتى يتم تحويله إلى حساب الضمان ذو العالقة الستيفاء 

غير مدفوعة لمركز ل في حساب النقد الحر الستيفاء أي التزامات ويمكن استخدام األموا

 واحد لكل عضو مقاصة. نقد حريقوم مركز المقاصة بفتح حساب و المقاصة.
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دون  متطلبات الهامش اتحسابجميع لتغطية العجز في  اليوميتمويل ال حسابيمكن فتح  -7-9

متطلبات الهامش الذي يكون فيه إلى حساب  اليوميمن حساب التمويل  الحاجة إلى التحويل

يقوم مركز المقاصة بفتح حساب  حساب ضمان رئيسي. اليومي. و يُعد حساب التمويل العجز

 تمويل نقدي واحد لكل عضو مقاصة.

يُفتح حساب الهامش اإلضافي لتحديد وتقدير الضمان المقدم الستيفاء متطلبات الهامش  -8-9

ً للفقرة )و( من المادة الخمسون من قواعد مركز  اإلضافي التي يطلبها مركز المقاصة وفقا

يقوم مركز  ية. ويُعد حساب الهامش اإلضافي حساب ضمان رئيسي.مقاصة األوراق المال

 المقاصة بفتح حساب هامش إضافي واحد لكل عضو مقاصة.

لكل عضو بناًء على عضويته ونوع  يعتمد مركز المقاصة نموذجاً لهيكل الحسابات الخاصة -9-9

 المؤسسة لذلك العضو.

 كجزء من هيكل الحسابات الخاصة به: ريتم فتح الحسابات اآلتية لعضو المقاصة المباش -10-9

 حسابات التداول: -1-10-9

 حساب تداول إجمالي رئيسي. .9.10.1.1

 حساب تداول إجمالي مشترك للعميل. .9.10.1.2

 حسابات مركز التسوية: -2-10-9

 حساب مركز تسوية رئيسي. .9.10.2.1

 حساب مركز تسوية مشترك للعميل. .9.10.2.2

 حسابات احتساب الهامش: -3-10-9

 حساب احتساب هامش رئيسي. .9.10.3.1

 .حساب احتساب هامش مشترك للعميل .9.10.3.2

 حسابات الضمان: -4-10-9

 .الرئيسي حساب متطلبات الهامش .9.10.4.1

 حساب صندوق التعثر. .9.10.4.2

 حساب النقد الحر. .9.10.4.3

 .اليوميحساب التمويل  .9.10.4.4

 حساب الهامش اإلضافي. .9.10.4.5

سوق كجزء من هيكل  يةعضو يحمليتم فتح الحسابات اآلتية لعضو المقاصة العام الذي  -11-9

 الحسابات الخاصة به:

 حسابات التداول: -1-11-9

 رئيسي.حساب تداول إجمالي  .9.11.1.1

 حساب تداول إجمالي مشترك للعميل. .9.11.1.2

 حسابات مركز التسوية: -2-11-9

 حساب مركز تسوية رئيسي. .9.11.2.1

 حساب مركز تسوية مشترك للعميل. .9.11.2.2

 حسابات احتساب الهامش: -3-11-9

 حساب احتساب هامش رئيسي. .9.11.3.1

 حساب احتساب هامش مشترك للعميل. .9.11.3.2

 تُفتح حسابات احتساب الهامش اآلتية لكل عضو غير مرخص له بالمقاصة .9.11.3.3

 :هلدي

 حساب احتساب هامش رئيسي. .9.11.3.3.1
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 حساب احتساب هامش مشترك للعميل. .9.11.3.3.2

 حسابات الضمان: -4-11-9

 .رئيسي هامشمتطلبات حساب  .9.11.4.1

 حساب متطلبات هامش العميل لكل عضو غير مرخص له بالمقاصة لديه. .9.11.4.2

 حساب صندوق التعثر. .9.11.4.3

 حساب النقد الحر. .9.11.4.4

 حساب التمويل النقدي. .9.11.4.5

 حساب الهامش اإلضافي. .9.11.4.6

 اآلتية لكل عضو غير مرخص له بالمقاصة لديه:تُفتح الحسابات  -5-11-9

 حسابات التداول: .9.11.5.1

 حساب تداول إجمالي رئيسي. .9.11.5.1.1

 حساب تداول إجمالي مشترك للعميل. .9.11.5.1.2

 حسابات مركز التسوية: .9.11.5.2

 حساب مركز تسوية رئيسي. .9.11.5.2.1

 حساب مركز تسوية مشترك للعميل. .9.11.5.2.2
 

كجزء من هيكل يحمل عضوية سوق ال يتم فتح الحسابات اآلتية لعضو المقاصة العام الذي  -12-9

 الحسابات الخاصة به:

 :لكل عضو غير مرخص له بالمقاصة لديه حسابات التداول -1-12-9

 حساب تداول إجمالي رئيسي. .9.12.1.1

 حساب تداول إجمالي مشترك للعميل. .9.12.1.2

 لكل عضو غير مرخص له بالمقاصة لديه: حسابات مركز التسوية -2-12-9

 حساب مركز تسوية رئيسي. .9.12.2.1

 حساب مركز تسوية مشترك للعميل. .9.12.2.2

 :لكل عضو غير مرخص له بالمقاصة لديه احتساب الهامشحسابات  -3-12-9

 حساب احتساب هامش رئيسي. .9.12.3.1

 حساب احتساب هامش مشترك للعميل. .9.12.3.2

 حسابات الضمان: -4-12-9

 حساب متطلبات هامش رئيسي. .9.12.4.1

 حساب متطلبات هامش العميل لكل عضو غير مرخص له بالمقاصة لديه. .9.12.4.2

 حساب صندوق التعثر. .9.12.4.3

 حساب النقد الحر. .9.12.4.4

 .اليوميحساب التمويل  .9.12.4.5

 حساب الهامش اإلضافي. .9.12.4.6

في حال التداول لحسابه الخاص، يقوم عضو المقاصة العام الذي ال يحمل عضوية سوق  -13-9

بتعيين عضو سوق وفتح حساب تداول فردي مع عضو السوق ذو العالقة، ويستخدم هذا 

يتم فتح حساب مركز تسوية العميل  الحساب لتخصيص الصفقات الخاصة بعضو المقاصة.

بعضو المقاصة حيث يتم احتساب  اصوالتي تنتقل إلى حساب احتساب الهامش الخ مرادف

متطلبات الهامش التي يجب استيفاؤها من قِبل عضو المقاصة باستخدام حساب متطلبات 

 الهامش.
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عمليات التسوية والضمان لدى مركز اإليداع وفقاً  لتسهيليُحدد هيكل الحسابات المناسب  -14-9

 وراق المالية.لقواعد مركز إيداع األ

يقوم مركز المقاصة بفتح حساب التسوية المجمع لدى مركز اإليداع لتسوية المراكز  -15-9

 المفتوحة بين مركز المقاصة والعضو.

 يقوم كل عضو يحمل عضوية سوق بالتأكد من: -16-9

فتح حساب التسوية المجمع لعضو السوق لدى مركز اإليداع، ويستخدم كحساب تسليم  -1-16-9

حة بين مركز المقاصة والعضو الناشئة عن حسابات مركز التسوية لتسوية المراكز المفتو

 الرئيسي الخاص بالعضو.

فتح حساب التسوية المجمع لعمالء عضو السوق لدى مركز اإليداع، ويستخدم كحساب  -2-16-9

تسليم لتسوية المراكز المفتوحة بين مركز المقاصة والعضو الناشئة عن حسابات مركز 

 و.التسوية للعميل الخاص بالعض

عضو مقاصة عام بالتأكد من فتح حسابات التسوية المجمع المشار إليها في الفقرة  يقوم كل -17-9

 لكل عضو غير مرخص له بالمقاصة لديه.( 9.16)

مرادف، لكل حساب ضمان مؤهل لحمل األوراق  يقوم مركز المقاصة بفتح حساب ضمان -18-9

 المالية لدى مركز اإليداع.

 الخاصةتعليمات التسوية  .10
التسوية  لتسهيلمركز التسوية  اتحسابفي  الخاصةيحدد مركز المقاصة تعليمات التسوية  -1-10

 تعليمات التسوية من خالل مركز اإليداع. تمريرالمتعلقة بالمراكز المفتوحة عن طريق 

التسوية  لتسهيل الضمان اتحسابفي  الخاصةيحدد مركز المقاصة تعليمات التسوية  -2-10

 تعليمات التسوية من خالل مركز اإليداع تمريرعن طريق  الضمانبطلبات سحب المتعلقة 

في حال  البنك المركزيفي حال كان طلب سحب الضمان متعلق بأوراق مالية ومن خالل 

 .كان طلب سحب الضمان متعلق بالنقد

يكون األعضاء مسؤولين عن توفير المعلومات المتعلقة بتعليمات التسوية الخاصة إلى  -3-10

 في نظام المقاصة. مفتوحلكل حساب مركز تسوية وحساب ضمان مركز المقاصة 

لعضو السوق  حساب التسوية المجمع توفير رقم بصفته عضو سوق يجب على كل عضو -4-10

 لدى مركز اإليداع. وحساب التسوية المجمع لعمالء عضو السوق

ان يقوم عضو المقاصة بتوفير اآليبان وحساب مركز اإليداع مع رقم المعّرف لمقدم الضم -5-10

ً لحساب  لكل حساب ضمان. ويجب أن يكون الرقم المعّرف لحساب مركز اإليداع مطابقا

 الضمان.

 وإغالقه فتح الحساب .11
ات الخاص كجزٍء من حسابهيكل الفتح بالمقاصة  مركز إلىطلب المقاصة  يقدم أعضاء -1-11

  إجراءات طلب العضوية.

تقديم طلب إلى مركز المقاصة بفتح حسابات إضافية ال تدخل  المقاصة يمكن ألعضاء -2-11

 ( من هذه اإلجراءات.9) للقسما ضمن هيكل الحسابات الخاص وفقً 

لكل  عميل المعني وذلكالخاص بالف عرّ ممعلومات المتعلقة برقم العضو المقاصة  يقدم -3-11

متطلبات حساب واحتساب هامش حساب وتسوية  مركز حسابو عميل فردي حساب تداول

 جديد. هامش
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المتعلقة  المقدمة لمركز المقاصةمعلومات الالمسؤولية عن  وحده عضو المقاصة يتحمل -4-11

 . فمعرّ الرقم ب

لهدف التحقق  في نظام المقاصة في نظام التداول تُفتَحالتي  حسابات التداولأي من عكس تُ  -5-11

لفتح  في اليوم التالي، وتكون حسابات التداول مؤهلة إلجراء العمليات على مستوى األوامر

 .الحسابات

 .فقط الحسابات عن طريق مركز المقاصةتغلق   -6-11

يمكن لألعضاء طلب إغالق الحسابات وفق النموذج المحدد لهذا الغرض إلى مركز  -7-11

 المقاصة. 

التي ال تدخل ضمن هيكل و ،التي تم طلبها يمكن لألعضاء إغالق الحسابات اإلضافية -8-11

 الحسابات الخاص فقط.

أو ضمان أو حقوق متعلقة  مراكز مفتوحةيوجد به  الذيحساب الال يغلق مركز المقاصة   -9-11

 .الحساب بذلك

 إجراء المقاصة بالنيابة  .12

ال يكون للعضو غير والمقاصة من خالل نظام المقاصة.  عملياتعضو المقاصة  يجري  -1-12

لعضو لإذا لم يكن وصالحية الوصول إلى جميع وظائف نظام المقاصة. بالمقاصة له مرخص ال

طلب من مركز ي يمكن للعضو أننظام المقاصة  استخدامصالحية  -استثنائيةألسباب –

هذا يجب على ف، بالنيابة عنه ذات الصلة بذلك العضو المقاصة عمليةالمقاصة المضي في 

 إلى مركز المقاصة.  عضو إرسال طلبال

يجوز لمركز المقاصة و. العضوالمفوضين من قبل يجب أن توقع النماذج من األشخاص  -2-12

على المستندات  بناءً  الطلبعدم متابعة الطلب إذا لم يتمكن من التأكد من صحة  -وفق تقديره–

 المقدمة من العضو. 

 عمليات المقاصة: الثالثالقسم 

 إدارة المراكز المفتوحة .13

بين العضو والعضو و مركز المقاصةيحدد مركز المقاصة التزامات المراكز المفتوحة بين  -1-13

بين العضو تزامات بين العضو والعضو ولاال األخير للصفقات التي تتم مقاصتها أو والعميل

المدينة أو  االلتزامات الدائنة جمع عبر عبورلصفقات الخاضعة لخدمة الل األخير والعميل

المعايير  المسجلة من خالل للصفقات أو الستالم أو دفع النقد ألوراق الماليةالستالم أو تسليم ا

 اآلتية:

 الورقة المالية. -1-1-13

 تاريخ الصفقة. -2-1-13

 تاريخ التسوية. -3-1-13

 نوع المركز المفتوح، ويكون حسب اآلتي: -4-1-13

 :أدناهالمفتوحة على أساس إجمالي للمراكز  .13.1.4.1

 المراكز المفتوحة بين العضو والعضو. .13.1.4.1.1

الناتجة عن الصفقات  األخير والعميلالمراكز المفتوحة بين العضو  .13.1.4.1.2

 .اإلجمالي المخصصة في حساب التداول
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 (.T+0ون تاريخ تسويتها )التي يك ةالمراكز المفتوح .13.1.4.1.3

عند  المفتوحة الناتجة من الصفقات األخرى على أساس صاٍف للمراكز .13.1.4.2

 :اآلتي تطابق

 حساب مركز التسوية. .13.1.4.2.1

 الطرف المقابل. .13.1.4.2.2

نشاء إ يتم( من هذه اإلجراءات 13.1لكل صفقة تحمل الخصائص المذكورة في الفقرة ) -2-13

في حال كانت الصفقة  ذو العالقة القائم تحديث المركز المفتوح مركز مفتوح جديد، عدا ذلك يتم

 .الخصائصنفس  تحمل

تعليمات التسوية المتعلقة بااللتزامات الناشئة عن تمرير ركز المقاصة مسؤوالً عن ميكون  -3-13

وتكون تسوية تلك التعليمات في حساب التسوية المجّمع المراكز المفتوحة إلى مركز اإليداع. 

عن توفير جميع المعلومات المطلوبة  المحدد في مركز اإليداع. ويكون عضو السوق مسؤوالً 

 لتسوية المراكز المفتوحة وفق قواعد السوق وقواعد مركز إيداع األوراق المالية.

فع لتعليمات التسوية اللتزامات تعليمات التسليم مقابل الدبتمرير يقوم مركز المقاصة  -4-13

 المراكز المفتوحة بين العضو ومركز المقاصة وبين العضو والعضو.

مركز المقاصة تعليمات نقل األوراق المالية دون تنفيذ صفقة لتعليمات التسوية يمرر  -5-13

األخير في حال كان حساب التسوية المجّمع  والعميلاللتزامات المراكز المفتوحة بين العضو 

تعليمات  بتمريراألخير لدى عضو الحفظ نفسه. ما عدا ذلك يقوم مركز المقاصة  والعميل

 التسليم مقابل الدفع.

ً إل مركز اإليداعتعليمات التسوية إلى تُمرر -6-13  مركز إيداع األوراق المالية جراءاتوفقا

 بالخصائص االفتراضية الموضحة في الجدول أدناه:
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 األولوية مؤشر تعليق التسوية مؤشر التسوية الجزئية  نوع المركز المفتوح

بين مركز المقاصة 

 والعضو

 قصوى ال نعم

 قصوى ال ال بين العضو والعضو

األخير  والعميلبين العضو 

)عضو الحفظ نفسه( 

لألوراق المالية التي تتم 

 مقاصتها

 عادية ال نعم

األخير  والعميلبين العضو 

)عضو الحفظ نفسه( 

لألوراق المالية والصفقات 

 المحددة

 عادية ال ال

األخير  والعميلبين العضو 

)عضو حفظ مختلف( 

لألوراق المالية التي تتم 

 مقاصتها

 عادية نعم نعم

األخير  والعميلبين العضو 

)عضو حفظ مختلف( 

لألوراق المالية والصفقات 

 المحددة

 عادية نعم ال

شراء األوراق عملية 

 المالية

 قصوى ال نعم

 السوقفي حال تم رفض تعليمات التسوية من قِبل مركز اإليداع ألي سبب كان، يقوم عضو  -7-13

 ( من هذه اإلجراءات.14) القسمبتصحيح الصفقة وتعليمات التسوية ذات العالقة وفق 

( من هذه اإلجراءات، 13.7في حال لم يتم تصحيح تعليمات التسوية المذكورة في الفقرة ) -8-13

عضو ب الخاص تعليمات التسوية ذات العالقة بشكل تلقائي إلى حساب األوراق المالية تُصحح

 في مركز اإليداع. قالسو

يقوم مركز المقاصة بإرسال تعليمات تسوية المراكز المفتوحة التي يكون تاريخ التسوية  -9-13

يقوم مركز المقاصة بإرسال و، فوراً ( على أساس إجمالي لمركز اإليداع T+0المحدد لها في )

( على أساس T+0تعليمات تسوية المراكز المفتوحة التي يكون تاريخ التسوية المحدد لها في )

 .ٍف لمركز اإليداع في نهاية اليومصا

 إدارة الصفقات .14

ذات  يمكن لعضو السوق تصحيح أي صفقة في حساب التداول بتغيير خصائص الصفقة -1-14

 . العالقة

 اآلتي: بتغييرتعديل معلومات ما بعد الصفقة ليمكن تصحيح الصفقة  -2-14

 حساب التداول. -1-2-14

 األخير. العميل -2-2-14

الرئيسي  الحساب مناألخير  العميلتصحيح الصفقة بتغيير عند يتم تغيير حساب التداول  -3-14

 .أو العكس ذو العالقة إلى العميل

  لصفقة األساسية.مماثاًل لصفقة المصححة الكمية و سعريكون   -4-14
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استخدام خاصية فصل الصفقة لفصل كمية صفقة واحدة ألكثر من صفقة. يتم فصل يمكن   -5-14

كمية الصفقة وكمية التسوية ذات العالقة من الصفقة األصلية بشكل متناسب عبر تحديد 

 الخصائص اآلتية لكل صفقة:

 حساب التداول. -1-5-14

 األخير. العميل -2-5-14

 الكمية. -3-5-14

 الصفقة األساسي. سعرل مماثالً الصفقات المفصولة  يكون سعر  -6-14

يمكن استخدام خاصية متوسط سعر الصفقات لجمع مجموعة من الصفقات في صفقة  -7-14

واحدة. وتكون الكمية ناشئة عن جمع كميات الصفقات المراد جمعها. وتكون كمية التسوية 

ويكون سعر الصفقة الناتجة هو مقدار ناشئة عن جمع كميات تسوية الصفقات المراد جمعها. 

السعر. والستخدام خاصية متوسط السعر يجب أن يكون لمجموعة الصفقات وزن متوسط 

 نفس الخصائص اآلتية:

 حساب التداول. -1-7-14

 األخير. العميل -2-7-14

 الورقة المالية. -3-7-14

 .نوع األمر )أمر بيع أو شراء( -4-7-14

 تاريخ الصفقة. -5-7-14

 تاريخ التسوية. -6-7-14

محدد لها في القيام بأنشطة إدارة الصفقات للصفقات التي يكون تاريخ التسوية ال يمكنال  -8-14

(T+0.)  

( للصفقات التي يكون تاريخ تسويتها T+0يمكن القيام بأنشطة إدارة الصفقات حتى نهاية )  -9-14

 (.T+1في )

( للصفقات التي يكون تاريخ T+1يمكن القيام بأنشطة إدارة الصفقات حتى نهاية )  -10-14

 (.T+2تسويتها في أو بعد )

بأنشطة إدارة الصفقات من خالل اإلشعارات من قِبل  المتعلقة المواعيد النهائيةنشر تُ  -11-14

 نشطة إدارة الصفقات.أل المواعيد النهائيةمركز المقاصة. ويمكن لمركز المقاصة تغيير 

يمكن لعضو المقاصة الغير مرخص له السماح لعضو المقاصة الخاص به بالقيام بأنشطة  -12-14

 إدارة الصفقات نيابةً عنه.

 التحويل .15

جميع  تحويلمن مركز المقاصة  أن يطلببالمقاصة  له رخصيمكن للعضو غير الم -1-15

 والضمانات ذات الصلة بذلك العضو إلى عضو مقاصة عام آخر. المفتوحة المراكز

والضمانات ذات  المفتوحة جميع المراكز تحويلمن مركز المقاصة  أن يطلبيمكن للعضو  -2-15

 الصلة بالعميل الفردي إلى حساب محدد لعضو آخر.

 العضويةتعليق  .16

ق مركز عند تعليق العضوية أو إلغائها وفق من قواعد مركز مقاصة األوراق المالية، يعلّ  -1-16

 نظام المقاصة الخاصة بالعضو.المستخدمين ل جميعالمقاصة 

والضمانات الخاصة  المراكزيزود مركز المقاصة العضو بالجدول الزمني الخاص بتحويل  -2-16

 قاصة من ذلك العضو إلى عضو آخر.بالم لهم مرخصالواألعضاء غير  بالعمالء

 إدارة التعثر .17



 

  

 م6/3/2022ه الموافق 03/8/1443ستكون هذه اإلجراءات نافذة ويعمل بها من تاريخ 

                                                                                      

15 

في القيام باستيفاء متطلبات تسوية المراكز المفتوحة في تاريخ  السوق في حال تعثر عضو -1-17

التسوية المحدد لدى مركز المقاصة. تخضع المراكز المفتوحة التي تعثر تسويتها والمراكز 

يحدث التعثر عند اءات إدارة التعثر. المقاصة إلجرالمفتوحة لدى العضو اآلخر أو لدى مركز 

 .على توفير النقدرة العضو عدم قدرة العضو على توفير األوراق المالية أو عند عدم قد

تبدأ إجراءات إدارة التعثر بعد يوم واحد من تاريخ التسوية المحدد وتنتهي بتسوية التعثر   -2-17

 اإلجراءات.( من هذه 17.13أو بالتبديل النقدي وفقاً للفقرة )

إصدار مراكز  وأتبديل حالة التعثر والمراكز المفتوحة ذات العالقة لمركز المقاصة  يمكن -3-17

 مفتوحة إضافية في حال كانت الورقة المالية خاضعة إلجراءات المصدر.

يقوم مركز كونها ورقة مالية ذات عائد، في حال كانت حالة التعثر متعلقة بورقة مالية   -4-17

ءات إدارة التعثر باحتساب الفائدة المتراكمة وتحديث حالة التعثر والمراكز المقاصة أثناء إجرا

 المفتوحة ذات العالقة.

مسؤوال عن دفع رسوم إدارة التعثر بشكل يومي خالل إجراءات إدارة  السوق يكون عضو  -5-17

م إصدار فاتورة رسوم إدارة التعثر يت .به أو بعمالئه الخاصة المتعثرةعن الصفقات  التعثر

 ( من هذه اإلجراءات.6ى عضو السوق وفقا للقسم )إل

يكون عضو السوق مسؤوال عن نفقات التعويض النقدي عن كل يوم تأخير خالل إجراءات  -6-17

 به أو بعمالئه. الخاصة المتعثرةإدارة التعثر عن الصفقات 

وتوزيعها على األطراف المتأثرين من  النقدي يقوم مركز المقاصة بجمع رسوم التعويض -7-17

 .تعليمات التسوية إلى مركز اإليداع تمريرمن خالل  حالة التعثر

يقوم مركز المقاصة باحتساب رسوم إدارة التعثر والتعويض النقدي بناًء على نوع حالة  -8-17

 التعثر.

المعادلة  األوراق المالية، يتم احتساب رسوم إدارة التعثر حسب توفير في حالة التعثر في  -9-17

  اآلتية:

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 ∙  𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ∙  𝐹𝑎𝑖𝑙 𝐹𝑒𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 

 اآلتية: ويتم احتساب التعويض النقدي حسب المعادلة -1-9-17
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ∙  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 ∙  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∙  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  

الكمية كمية األوراق المالية في حالة التعثر، ويمثل السعر المرجعي سعر الورقة وتمثل  -2-9-17

 المالية المتعلقة بحالة التعثر المحددة من قِبل مركز المقاصة.

 ، يتم احتساب رسوم إدارة التعثر حسب المعادلة اآلتية:في حالة التعثر في النقد -10-17

𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ∙  𝐹𝑎𝑖𝑙 𝐹𝑒𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 

 اآلتية: ويتم احتساب التعويض النقدي حسب المعادلة -1-10-17
𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 ∙  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∙  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

 ومعدل فائدة التعويض النقدي (Fail Fee Rate) يتم نشر معدل رسوم التعثر -11-17

(Interest Rate) ( من هذه اإلجراءات.6.2كجزء من أنواع الرسوم وفقاً للفقرة ) 

األوراق المالية، وألسباب تغطية االلتزامات، يقوم مركز  توفير في حالة التعثر في -12-17

المتعثر خالل اليوم التالي لتاريخ  السوق عضوبعملية الشراء الجبري نيابة عن المقاصة البدء 

 السوق. فقاً لقواعدالتسوية المحدد واليوم الذي يليه و

ال يسمح بإلغاء أو تعديل عمليات الشراء الجبري لعضو السوق الخاضع للتعثر في حال  -13-17

 (.17.12كانت عملية الشراء من قِبل مركز المقاصة كما هو محدد في الفقرة )
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في حال عدم نجاح عملية الشراء الجبري بشكل كامل أو جزئياً خالل اليوم التالي لتاريخ  -14-17

لمحدد واليوم الذي يليه، يقوم مركز المقاصة بتفعيل البديل النقدي في اليوم الثالث التسوية ا

يلغي البديل النقدي  بعد تاريخ التسوية المحدد لتسوية حالة التعثر والمراكز المفتوحة المتأثرة.

حالة التعثر والمراكز المفتوحة المتأثرة ويتم إصدار مراكز مفتوحة لاللتزامات النقدية على 

ويكون تاريخ التسوية المحدد وحة للنقد المستحق للطرف المتأثر الطرف المتعثر ومراكز مفت

 ( ويتم احتساب البديل النقدي حسب المعادلة اآلتية:T+0في )
𝑀𝑎𝑥[0;  𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 ∙  𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 ∙  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 –  𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒] 

يمكن لمركز المقاصة البدء بعملية البديل النقدي قبل اليوم الثالث بعد تاريخ التسوية المحدد  -15-17

 ت اآلتية:حاالالفي 

 حالة تعثر -1-15-17

 خالل فترة إدارة التعثر. استحقاقلورقة المالية تاريخ لكان  إذا  -2-15-17

 تم تعليق تداول الورقة المالية وفقا لقواعد السوق.إذا  -3-15-17

 الدورة اليومية .18

األوقات باإلشعارات المتعلقة  من خالل موقعه اإللكتروني مركز المقاصةينشر  -1-18

 .والمواعيد النهائية لنشاطات المقاصة

 

 

 

 إدارة المخاطر والهامش: الرابعالقسم 

 حد التداول .19

من إدارة المخاطر التي تسبق التداول، وهو مصمم للحد من  ءاً يشكل حد التداول جز -1-19

 التعرض المحتمل على مستوى التداول.

وإشعارهم لكل عضو مقاصة  بتحديد حد التداول اإلجمالي والصافي مركز المقاصة يقوم -2-19

أو حد التداول ألعضاء المقاصة  بذلك، ويمكن لعضو المقاصة تحديد حد التداول الخاص به

حد التداول المحدد من قِبل مركز لهم بالمقاصة الخاصين بعضو المقاصة وفقاً غير المرخص ل

 المقاصة، ويقوم نظام التداول باحتساب أنواع حدود التداول حسب اآلتي:

البيع والشراء المتعلقة بقيمة كمية  صفقاتمجموع ) القيود اإلجماليةالحد اإلجمالي:  -1-2-19

مضروبة في القيمة الموزونة لمخاطر الصفقات واألوامر التي يمكن لعضو السوق  (التسوية

 تنفيذها خالل يوم التداول.

)صفقات الشراء ناقص صفقات البيع زائد أوامر  القيود الصافية حد الشراء الصافي: -2-2-19

الشراء القائمة المتعلقة بكمية التسوية( مضروبة في القيمة الموزونة لمخاطر الصفقات 

 وامر التي يمكن لعضو السوق تنفيذها خالل جلسة التداول.واأل
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)صفقات البيع ناقص صفقات الشراء زائد أوامر  القيود الصافيةحد البيع الصافي:  -3-2-19

القائمة المتعلقة بكمية التسوية( مضروبة في القيمة الموزونة لمخاطر الصفقات  البيع

 لتداول.واألوامر التي يمكن لعضو السوق تنفيذها خالل جلسة ا

على أساس إجمالي  لعضو المقاصة يحدد مركز المقاصة لكل عضو مقاصة حد التداول -3-19

تعليمات عبر نظام مركز  تمريري، ويمكن تعديل حدود التداول خالل اليوم من خالل وصاف

 المقاصة.

ً للفقرة ) -4-19 ( من هذه اإلجراءات ليكون أعلى من حد 19.3ال يمكن تعديل حد التداول وفقا

 ( من هذه اإلجراءات.19.2المحدد من قِبل مركز المقاصة وفقاً للفقرة )التداول 

يحدد عضو المقاصة العام حد التداول الخاص بعضو المقاصة الغير مرخص له بالمقاصة،  -5-19

يمكن تغيير حد وال يتجاوز مجموعها الحد المفروض من قبل مركز المقاصة. ن أ شريطة

تعليمات عبر نظام  تمريرمن خالل بالمقاصة خالل اليوم  له مرخصالالتداول للعضو غير 

 .من قِبل عضو المقاصة العام مركز المقاصة

تستهلك أوامر البيع والشراء حد التداول، وتخضع أوامر البيع والشراء التي يتم استقبالها  -6-19

 بعد الوصول إلى حد التداول إلى قواعد السوق.

 نشره في الموقع اإللكتروني.يمالية وقاصة وزن الخطر لكل ورقة مركز الميحدد  -7-19

 متطلبات الهامش .20

ركز التي يكون م مركز المقاصة متطلبات الهامش لجميع المراكز المفتوحة يحتسب -1-20

 . المقاصة طرفا مقابالً فيها

من  متطلبات الهامش هي مجموع الهامش المبدئي وهامش التباين والهامش اإلضافي -2-20

 .خالل نماذج مختلفة

تاريخ  الحاالت اآلتية والتي تختلف بناء على متطلبات الهامش بناء علىيتم احتساب  -3-20

 وذلك حسب اآلتي:والتي تستخدم لتسجيل مخاطر الوقت التسوية المحدد 

المجموعة األولى: تتضمن المراكز المفتوحة التي يكون تاريخ التسوية المحدد لها في  -1-3-20

T+0 )و)يتم تسويتها اليوم وتتضمن الصفقات المرحلة ،T+1  يتم تسويتها في يوم العمل(

 .)يتم تسويتها بعد يوم العمل التالي أو أي يوم يليه( T+2، والتالي(

تتضمن المراكز المفتوحة التي يكون تاريخ التسوية المحدد لها في المجموعة الثانية:  -2-3-20

T+1و ،T+2 .فقط 

 محدد لها فيتتضمن المراكز المفتوحة التي يكون تاريخ التسوية الالمجموعة الثالثة:  -3-3-20

T+2 .فقط 

 يتم احتساب متطلبات الهامش حسب المعادلة اآلتية: -4-20

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

= 𝑀𝑎𝑥[(𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑆1 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑆1

+ 𝐴𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑒𝑑 𝑂𝑣𝑒𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠), (𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑆2

+ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑆2), (𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑆3

+ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑆3), 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡] 

 يمكن لمركز المقاصة تحديد حد أدنى لمتطلبات الهامش ويُبلغ العضو بذلك عن طريق -5-20

اإلشعارات، وذلك لحماية مركز المقاصة من االرتفاعات المفاجئة في تقلبات السوق في 

 عند فترات انخفاض تقلبات السوق. منخفضحال كان الهامش المبدئي المحسوب 
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في حال تم تحديد حد أدنى لمتطلبات الهامش لحساب معين، يكون الهامش المبدئي مساوياً  -6-20

 الهامش، ويكون هامش التباين صفراً.للحد األدنى من متطلبات 

، ويمكن احتساب اليوم يتم احتساب الهامش في مواعيد محدد خالل اليوم أو في نهاية -7-20

في حال رأى مركز لبعض الحسابات  خالل اليوم بشكل دوري عن المواعيد المحددةالهامش 

 المقاصة ضرورة إجراء ذلك. 

عند حدوث صفقة أو عند حدوث تغير في األسعار ذات العالقة  فوراً يتم احتساب الهامش  -8-20

 وتجاوزت المقدار المحدد في حال تم تحديد مقدار لها.

 الهامش المبدئي .21

السيولة المحتملة للمحفظة وذلك استنادًا إلى تقلبات  خسائريمثل احتساب الهامش المبدئي  -1-21

 .(Delta Hedgeالسوق المحتملة من خالل تطبيق منهجية معادلة التحوط )

 وهو ،يوفر مركز المقاصة من خالل موقعه اإللكتروني )دليل هوامش مركز المقاصة(  -2-21

 إلعادة استخدامه للعضو ويمكن المخاطر لحساب المتضمنة العوامل على يحتوي ملف

ً  الملف هذا ويكون. الهامش احتساب  بصيغه للهامش احتساب جولة كل بعد لألعضاء متاحا

 تحليل المحفظة القياسي.نظام  مع متوافقة

 نطاق مثل (Delta Hedge) التحوط معادلة لحساب الرئيسية العوامل على الملف يحتوي -3-21

 األسعار مسح نطاق المقاصة مركز يحدد. واألشهر بين االتساع ورسوم األسعار مسح

 إلى تعودالتي  التاريخية البيانات في القياسات من%  99 عن يقل ال ثقة مستوى باستخدام

 .المخاطر من يومين فترة وهامشفي )حال توافرها(  سنوات عشرة

ألعضاء المقاصة من خالل الموقع االلكتروني لمركز  العواملنشر أي تغيير على يُ  -4-21

 المقاصة.

 نقل بروتوكولأو  المقاصة،من خالل نظام مركز إما على هذا الملف  صولالح يمكن -5-21

 . مقاصةال مركزل االلكتروني موقعال وأ الملفات

 وال يمكن، حساب مركز التسويةواحتساب هامش حساب  لكلحتسب الهامش المبدئي يُ  -6-21

 .لفةالمختاحتساب الهامش حسابات  بينفية الهامش المبدئي تص

يمكن ألعضاء المقاصة استخدام نظام المقاصة لمعرفة متطلبات الهامش المحتسبة   -7-21

 بهم. ةالخاص مركز التسويةلحسابات 

 هامش التباين .22

تكون عملية ومركز المقاصة هامش التباين اليومي لجميع المراكز المفتوحة.  يحتسب -1-22

حسب ما يراه ب، أو أي فترة زمنية أقصر نهاية كل يوم عملخالل كل يوم عمل واالحتساب 

ويمكن لمركز المقاصة تحديد مقدار تغير للسعر مختلف لكل نوع مركز المقاصة مناسباً. 

ن مقدار تذبذب السعر للورقة المالية أعلى من المقدار المحدد ورقة مالية مختلفة، وفي حال كا

لجميع الحسابات  فوراً من قِبل مركز المقاصة، يتم تحديث هامش التباين لتلك الورقة المالية 

 ذات العالقة ليتم عكس تغير السعر لتلك الورقة المالية.

 ية بشكل منفصل.لكل مركز مفتوح في حساب مركز التسوالتباين يكون احتساب هامش   -2-22

تكون قيمة هامش التباين مبنية على الفرق بين االلتزامات والمستحقات للمركز المفتوح  -3-22

وسعر السوق الحالي للمركز المفتوح ذو العالقة، وتكون حسب المعادلة التي سيتم تسويتها 

 اآلتية:
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𝑉𝑀 = (−1) ∙ (𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦 ∙ 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 + 𝑆𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡) 

ألدوات  ويعبر عن الكمية بشكل اسمي( من قبل مركز المقاصة، Priceيتم تحديد السعر ) -4-22

في قيمة تسوية الدين )بما في ذلك الفائدة المستحقة( ألدوات الدين ذات عائد وتستخدم ، الدين

 احتساب هامش التباين.

 األسعار التي يحددها مركز المقاصة.م باستخدام هامش التباين لنهاية اليو يتم احتساب -5-22

  مجموع متطلبات الهامش الغير خاضعة للتسوية. هامش التباين في يُعكس  -6-22

 الهامش اإلضافي .23

 اآلتية: ةضافياإلامش وهأنواع اليمكن لمركز المقاصة فرض  -1-23

يتم إضافة هامش إضافي على عضو  :المكثفة التسوية لمخاطر اإلضافي الهامش -1-1-23

ألداة معينة للحد من مخاطر  في حال كان لديه مستوى معين من المراكز المفتوحةالمقاصة 

التسوية المكثفة، ويقوم مركز المقاصة بإبالغ عضو المقاصة ذو العالقة من خالل تعميم 

 يُرسل لعضو المقاصة ذو العالقة.

على شكل قيمة اسمية أو نسبة  اإلضافي الهامش المقاصة مركز يحدد .23.1.1.1

 مجموع إلى إضافتها ويتم مسبقاً، المحددة ومستوياتها المراكز دعدمبنية على 

 .الهامش متطلبات

يتم إضافة هامش إضافي على عضو المقاصة في الهامش اإلضافي لمخالفة الحد:  -2-1-23

حال تجاوز مجموع متطلبات الهامش لعضو المقاصة ذو العالقة حد المخاطر المحدد له. 

حجم الهامش الذي تجاوز الحد المحدد لعضو  تكون قيمة الهامش اإلضافي مبنية على

 المقاصة من وقت آلخر.

 المقاصة عضو على إضافي هامش إضافة يتم: الُمرحلةالهامش اإلضافي للصفقات  -3-1-23

وتكون ضمن احتساب مجموع الهامش. ويكون الهامش  المتأخرة المفتوحة المراكز لتغطية

 اإلضافي منفصالً عن الهامش المبدئي ليتم اعتباره داخل مجموع احتساب الهامش.

 ةرحلالمُ نسبة من كمية التسوية للصفقات  الُمرحلةيكون الهامش اإلضافي للصفقات  -4-1-23

 بناء على عدد األيام التي انقضت بعد تاريخ التسوية األساسي.

الهامش اإلضافي على المراكز المفتوحة المتأخرة في حال تجاوزت المراكز يطبق  -5-1-23

المفتوحة تاريخ التسوية المحدد لها، ويحدد عدد األيام التي تجاوزت تاريخ التسوية المحدد 

 .بأيام العمل

 من قبل مركز المقاصة.  هيمكن فرض متطلبات الهامش اإلضافي في نهاية اليوم أو خالل -2-23

عندما تتجاوز نتيجة  على عضو المقاصة ضافيإيمكن لمركز المقاصة فرض هامش  -3-23

حد  التداول والمركز الخاصة بعضو المقاصة اتلحساب( stress testing) التحملاختبار 

 ً  (.Stress Margin) التحملالذي يعرف بهامش  ،التعرض المحدد مسبقا

 في بناًء على تقديره الخاص.يمكن لمركز المقاصة فرض أنواع جديدة للهامش اإلضا -4-23

 طلب الهامش نهاية اليوم .24

يصدر مركز المقاصة في نهاية اليوم طلب الهامش لحسابات الضمان التي ال تحتوي على  -1-24

 ضمانات كافية لتغطية متطلبات الهامش الخاصة بها. 

في الوقت المحدد في اإلشعار تغطية قيمة طلب الهامش  أعضاء المقاصةيجب على   -2-24

 الضمان الخاضعة لطلب الهامش نهاية اليوم. المنشور لجميع حسابات 

إذا كان هامش التباين لنهاية اليوم أكثر من الضمانات المقدمة عند نهاية اليوم، يجب  -1-2-24

 على عضو المقاصة إيداع ضمانات في الوقت المحدد في اإلشعار المنشور. 



 

  

 م6/3/2022ه الموافق 03/8/1443ستكون هذه اإلجراءات نافذة ويعمل بها من تاريخ 

                                                                                      

20 

 فاء طلب الهامش نهاية اليوم من خالل إيداع الضمانات.يجب على األعضاء استي  -3-24

إجراءات  تبدأ ،نهاية اليوم في الوقت المفروض مستوفية لطلب هامشالالحسابات غير   -4-24

 رأى مركز المقاصة ذلك. إنالتعثر عليها 

 طلب الهامش خالل اليوم .25

، يمكن لمركز المقاصة إصدار طلب اً محدد اً إذا تجاوز الفرق بين الضمان والهامش مقدار -1-25

 الهامش خالل اليوم. 

 ، أولها مركز المقاصة دقيقة من طلب 90الل اليوم خالل يجب تغطية طلبات الهامش خ -2-25

 .ما يقوم مركز المقاصة بتحديده من خالل اإلشعار

الضمان،  زيادة قيمةأو المراكز،  تقليصعن طريق يمكن تغطية طلب الهامش خالل اليوم  -3-25

 الطريقتين.  لتاكأو 

هامش نهاية الطلب وكان قبل الموعد النهائي المحدد ر طلب الهامش خالل اليوم صدِ أُ  إذا -4-25

مبلغ يصل الى مركز ي ألأولوية التغطية لطلب هامش نهاية اليوم دائماً ستكون ف، معلقًااليوم 

 .المقاصة

 إشعارات طلب الهامش  .26

من تكون طلبات الهامش نهاية اليوم وطلبات الهامش خالل اليوم نافذة ألعضاء المقاصة  -1-26

نظام المقاصة وقنوات التواصل األخرى إذا رأى مركز المقاصة الحاجة تقارير في خالل 

 .ذلكإلى 

يلتزم أعضاء المقاصة باستيفاء كل طلبات الهامش في المواعيد النهائية المحددة في هذه  -2-26

 اإلجراءات. 

 رسوم التسوية المتأخرة .27

في حال عدم تمكن عضو المقاصة من تغطية طلبات الهامش أو متطلبات صندوق التعثر  -1-27

سوية المتأخرة خالل الوقت المحدد في هذه اإلجراءات، يكون لمركز المقاصة فرض رسوم الت

 على المبلغ المستحق.

ينشر مركز المقاصة من خالل موقعه اإللكتروني طريقة احتساب هذه الرسوم )في حال   -2-27

 تطبيقها(.

 صندوق التعثر .28

مركز مقاصة من قواعد  الستونينشئ مركز المقاصة صندوق التعثر وفق أحكام المادة  -1-28

وذلك لتوفير الموارد الالزمة لدعم التزامات مركز المقاصة الخاصة بنوع الصفقة  األوراق المالية؛

 صندوق التعثر والحد من مخاطر السوق.ذات العالقة التي يرتبط بها 

يحدد مركز المقاصة حجم صندوق التعثر في آخر يوم عمل من الشهر، ويمكن لمركز  -2-28

 مخصص.المقاصة إعادة احتساب حجم صندوق التعثر على أساس 

ر أعضاء المقاصة لتغطية قيمة مساهمتهم شعَ عند كل تغيير في حجم صندوق التعثر، يُ  -3-28

 المطبقة على طلب الهامش عند نهاية اليوم. لإلجراءاتخالل ثالثة أيام، وإال فإنهم يخضعون 

احتساب مساهمات صندوق التعثر المسبقة خالل كل فترة صندوق تعثر بعد تحديد  يعاد -4-28

مساهمات أعضاء المقاصة في صندوق التعثر بشكل متناسب بالرجوع إلى متوسط  وتحد دالحجم. 

ً متطلبات الهامش المبدئي لعضو المقاصة المعني خالل الثالثين يوم  السابقة لعملية االحتساب.  ا
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يكون الحد األدنى للمساهمات في صندوق التعثر من عضو المقاصة العام وعضو المقاصة  -5-28

 سعودي على التوالي. لاير 250.000وسعودي لاير  750.000المباشر 

 الضمان: الخامسالقسم 

 الضمانات المؤهلة .29

ً ضمان النقد واألوراق المالية المحددة إالال يقبل مركز المقاصة  -1-29 الهامش تطلبات لم ا

 التعثر.ومساهمات صندوق 

 تكون الضمانات المؤهلة مبنية على تقدير مركز المقاصة للمخاطر. -2-29

موقعه والخصومات المسبقة على يقوم مركز المقاصة بنشر قائمة الضمانات المؤهلة  -3-29

 .اإللكتروني

 إيداع الضمان النقدي .30

في حساب مركز  المقومة بالريال السعودي المقاصة الضمانات النقدية عضويودع  -1-30

 . البنك المركزيالمقاصة لدى 

تعليمات التحويل ف الحساب الخارجي في المقاصة أن يوضح معرّ  عضويجب على   -2-30

  .البنك المركزيالمرسلة إلى 

ل فيها عضو المقاصة رقم حساب غير صحيح، تكون معالجة هذه دخِ في الحاالت التي يُ   -3-30

وال يتحمل مركز  ،العملية المعلقة بشكل يدوي من خالل مركز المقاصة في الوقت المناسب

 جراء هذا الخطأ. من أي مسؤولية 

لحاالت التي يودع عضو المقاصة الضمانات بعد الوقت المحدد لساعات المقاصة، في ا  -4-30

حتى معالجة العملية بشكل يدوي من خالل مركز المقاصة في يوم يكون هذا المبلغ معلقاً 

 التالي.

ينشره على  إشعارٍ من خالل عن مواعيد إيداع الضمان النقدي  يعلن مركز المقاصة -5-30

 .موقعه اإللكتروني

 ضمان األوراق الماليةإيداع  .31

يودع عضو المقاصة ضمانات األوراق المالية في حساب الضمان الذي يفتحه مركز  -1-31

 المقاصة في مركز اإليداع.

يقوم مركز المقاصة بالتأكد من معلومات الصفقة وأهلية الورقة المالية وتسوية الصفقة في  -2-31

 .وهذه اإلجراءات لماليةمقاصة األوراق احال استوفت الشروط المنصوص عليها في قواعد 

 .( من هذه اإلجراءات36يتم بدأ تقييم وتقدير الضمان عند تسوية صفقة الضمان وفقاً للقسم ) -3-31

ينشره  من خالل إشعارٍ إيداع ضمان األوراق المالية يعلن مركز المقاصة عن مواعيد  -4-31

 على موقعه اإللكتروني.

 سحب الضمانات النقدية .32

طلبه إلى مركز رسال إالضمانات سحب في يجب على عضو المقاصة الذي يرغب  -1-32

  مركز المقاصة.التعليمات إلى  تمريرالمقاصة من خالل 

ً مركز المقاصة تقييم يجري -2-32 سحب للضمان؛ وذلك  ةللهامش والضمان عند كل عميل ا

 .للتأكد من تغطية كل متطلبات الهامش بعد عملية السحب

الهامش والضمانات ناجحاً، يقوم مركز المقاصة بتحويل الضمانات في حال كان تقدير  -3-32

 للحسابات المحددة.

للسحب الضمانات النقدية  -4-32 إلى رقم حساب البنك الدولي الخاص  النقديةالضمانات  تحو 

 بعضو المقاصة.
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يقوم مركز المقاصة بإصدار عمليات نقل أوراق مالية دون تنفيذ صفقة للحساب المحدد  -5-32

 .من هذه اإلجراءات (10.5يداع وفقاً للفقرة )في مركز اإل

 .فقط المحددة في اإلشعار خالل المددالضمانات  سحبيكون  -6-32

ينشره على موقعه  يعلن مركز المقاصة عن مواعيد سحب الضمان من خالل إشعارٍ  -7-32

 اإللكتروني.

 التحويل الداخلي للضمانات النقدية .33

من مركز المقاصة تحويل الضمان المقوم بالريال السعودي  أن يطلبيمكن لعضو المقاصة  -1-33

 .التعليمات إلى نظام مركز المقاصة تمريرعبر  بين حسابات الضمان الخاصة بنفس العضو

ضمان العميل  مركز المقاصة بالتحويل الداخلي للضمانات النقدية بين حساب يسمح ال -2-33

 .األخرىالعضو  وحسابات ضمان

 استثمار الضمان .34

 ة االستثمار الخاصة بمركز المقاصة.مقاصة استثمار الضمانات وفق سياسلمركز اليمكن  -1-34

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

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

يمكن لمركز المقاصة وضع حد أدنى لرصيد النقد اليومي والتي ستخضع الحتساب الفائدة  -4-34

يمكن لمركز المقاصة وضع حد أدنى لرصيد الفائدة المتراكمة ولحسابات الضمان ذات العالقة. 

 والتي ستخضع للتسوية.

 لعضو المقاصة أن يختار عدم تلقي فوائد لبعض حساب الضمان، وفي هذه الحالة يجب -5-34

 .المحدد لهذا الغرضالنموذج ر مركز المقاصة من خالل إرسال شعِ على العضو أن يُ 

ال و. دوري على النحو الموضح في اإلشعارات شكلدفع الفوائد ألعضاء المقاصة بتُ  -6-34

 جراء أي تأخير في دفع الفوائد. من يتحمل مركز المقاصة أي مسؤولية 

خضعت إلجراءات المصدر االختيارية، في حال كانت الورقة المالية الخاضعة للضمان  -7-34

 يقوم مركز المقاصة بتنفيذ الخيار االفتراضي.

يقوم مركز المقاصة بتوزيع العوائد المتلقاة من إجراءات المصدر للعضو عند اإلمكان،  -8-34

وال يتحمل مركز المقاصة أي خسارة أو تأخير لعملية التوزيع تسبب فيها طرف ثالث، في حال 

 ة الخاضعة للضمان لدى مركز المقاصة في تاريخ سجل األحقية.كانت الورقة المالي

 

 

 الخصومات المسبقة .35

مركز المقاصة الخصومات المسبقة المناسبة للضمانات المقبولة، وذلك لعكس يفرض  -1-35

 .مخاطر هبوط قيمة الضمان عند التصفية

مركز ، يجب على الضمانات المقبولةعلى  ستطب قعند تحديد الخصومات المسبقة التي  -2-35

و تشمل ، ٪99المقاصة النظر في المعايير ذات العالقة للحصول على مستوى ثقة ال يقل عن 

 اآلتي:

نوع األصل ومستوى المخاطر االئتمانية المرتبطة بهذا األصل بناًء على تقييم داخلي  -1-2-35

 بصورة موضوعية.يجريه مركز المقاصة 

 استحقاق األصل.تاريخ  -2-2-35

 .فرهاافي حال توأو أكثر سابقة  واتتعود إلى عشر سن تاريخية بيانات -3-2-35

 تصل إلى يومين على األقل. بالضمان فترة احتفاظ -4-2-35

 مخاطر سعر الصرف األجنبي، إن وجدت. -5-2-35
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من خالل المطبقة على الضمانات المقبولة الخصومات المسبقة يعلن مركز المقاصة عن  -3-35

 ينشره على موقعه اإللكتروني. إشعارٍ 

 تقييم الضمان .36

 الضمان عبر كمية أدوات الضمان في حساب الضمان.حدد مركز ي -1-36

، ويتم اإلعالن عن العوامل المتضمنة في ةحسب الخطوات اآلتي قيمة الضمان حتسبتُ  -2-36

 :الحساب من خالل إشعار ينشره مركز المقاصة على موقعه اإللكتروني

 لمركز الضمان. سعار السوقأالتقييم وفق  قيمةمركز المقاصة  يحدد -1-2-36

لمركز  سعار السوقأالتقييم وفق مركز المقاصة الخصومات المسبقة على قيمة  يفرض -2-2-36

 الضمان.

مركز المقاصة حد للورقة المالية الفردية وذلك بضرب حد الورقة المالية  يفرض -3-2-36

 بمجموع القيمة السوقية للضمان بعد فرض الخصومات المسبقة.

المالية فرض الخصومات مركز المقاصة بأخذ القيمة السوقية األدنى للورقة  يأخذ -4-2-36

 المسبقة وحد الورقة المالية الفردية.

يحدد مركز المقاصة قيمة مجموعات الضمان لكل مجموعة وذلك بضرب حد الورقة  -5-2-36

( من 36.2.4المالية الفردية بكل قيمة مجموعة وفقاً للخطوة المنصوص عليها في الفقرة )

 هذه اإلجراءات.

جموعة وفقاً للخطوة المنصوص عليها في الفقرة مركز المقاصة القيمة األنى للميأخذ  -6-2-36

 ( كقيمة لمركز الضمان.36.2.5( و )36.2.4)

تكون مجموع قيمة الضمان لحساب الضمان ذو العالقة هي القيمة التي تم جمعها في  -7-2-36

 (.36.2.6الخطوة المنصوص عليها في الفقرة )

ات على كل حساب ( من هذه اإلجراء36.2تطبق الخطوات المنصوص عليها في الفقرة ) -3-36

 ضمان.

في حال كان العضو هو المصدر للضمان المقدم من قِبله. تكون قيمة الضمان ذو العالقة  -4-36

 صفراً.

 يقوم مركز المقاصة بتقييم الضمانات الغير مؤهلة المتعلقة بمراكز الضمانات بقيمة صفر. -5-36

عات ومكونات حدود الورقة المالية الفردية وحدود تقييم المجمو يعلن مركز المقاصة عن -6-36

 .من خالل إشعاٍر ينشره على موقعه اإللكترونيتقييم المجموعات 

 

 

 

 تقدير الضمان .37

تقدير الضمان بإجراء المقارنة بين قيمة الضمان المقدم والمقيم ضمن الحدود  يكون -1-37

من هذه اإلجراءات مع قيمة الضمان المطلوبة ( 36( و )35)قسم الالمنصوص عليها في 

 متطلبات صندوق التعثر(. وأ)مثل: الهامش 

تكون إجراءات تقدير الضمان على فترات زمنية محددة مسبقاً من قبل مركز المقاصة أو  -2-37

 مركز المقاصة ضرورة القيام بذلك. في حال رأى على أساس مخصص

في حال كان هنالك حد أدنى لمتطلبات الضمان النقدي كما هو محدد من قِبل مركز  -3-37

لمتطلبات مع الضمان النقدي الذي تم إيداعه في الحساب ذو العالقة المقاصة، يتم مقارنة تلك ا

 خالل فترة تقدير الضمان.

يمكن أن يخضع الحساب ذو العالقة لطلب الهامش في حال كان التقدير لقيمة الضمان أقل  -4-37

 من مجموع متطلبات الضمان للحساب ذو العالقة.
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لمتطلبات الضمان النقدي، يمكن  في حال كان رصيد الضمان النقدي أقل من الحد األدنى -5-37

 طلب الهامش الستيفاء متطلبات الضمان النقدي.

 عملية إدارة التعثر: السادسالقسم 

 إدارة التعثر .38

 لموارد وفق الترتيب اآلتي:يكون استخدام مركز المقاصة لعند تعثر عضو المقاصة  -1-38

الهامش، وال يكون أوال: الضمانات المقدمة من عضو المقاصة المتعثر مقابل متطلبات  -1-1-38

 لمركز المقاصة استخدام األصول الخاصة بعمالء عضو المقاصة المتعثر.

 ثانيا: مساهمات صندوق التعثر الخاصة بعضو المقاصة المتعثر. -2-1-38

 لمقاصة.الموارد المخصصة لمركز ا -3-1-38

 متعثرين.اللألعضاء غير  المسبقة مساهمات صندوق التعثر -4-1-38

 .متعثريناللألعضاء غير  التكميليةمساهمات صندوق التعثر  -5-1-38

التفاصيل المتعلقة توضح إجراءات التعثر المعتمدة من لجنة إدارة التعثر بمركز المقاصة   -2-38

مزاد اإلغالق وأنظمة و، والتحويلبإجراءات إدارة التعثر بما في ذلك إجراءات لجنة إدارة التعثر، 

 .اختبار اإلجراءات

اإللكتروني عن ملخص إجراءات إدارة التعثر يفصح مركز المقاصة من خالل موقعه  -3-38

 الخاص به.

 

 الرجوع بعد إنهاء حالة التعثر .39

 :وذلك الخطرة المراكز غالقإ تعذر حال في التعافي خطةيطلق مركز المقاصة  -1-39

 تحمل الئحة في تحديدها السابق المخاطر تحملالفترة الزمنية المساوية لفترة  خالل -1-1-39

 المخاطر.

 .تلك التغطية لفترة المحددة التعثر تغطيةالمخصصة ل مواردال داستنفا دون -2-1-39

المشار إليها  اإلجراءات اإلضافية في حالة التعثرتخضع المراكز المتبقية والخسائر إلى  -2-39

 ون من قواعد مركز مقاصة األوراق المالية. في المادة الثانية والسبع
 


