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نموذج طلب عضوية لعضو غير المرخص له بالمقاصة مع شركة مركز مقاصة 
األوراق المالية )مقاصة( 

Membership request form for a Non-Clearing Member with the Securities 
Clearing Center Company (Muqassa) 

RF# MQ / BDD / F005

 Applicant Name as per theاسم مقدم الطلب حسب السجل التجاري:
Commercial Registration:

:Commercial Registration Numberرقم السجل التجاري:

:Applicant short nameاالسم المختصر لمقدم الطلب:

: Capitalرأس المال:

:Establishment dateتاريخ التأسيس:

 :Commencement dateتاريخ البدء بممارسة العمل:

:Head Office address (Wasel)عنوان المقر الرئيسي )واصل(:

 General Clearing Memberاسم عضو المقاصة العام:
Name:

 General Clearing Memberرقم عضوية عضو المقاصة العام:
Membership code:

المتطلبات النظامية:
Authorized Person          شخص مرخص له 

Regulatory Requirements:
Bank          بنك 

 License / Membershipرقم الترخيص/ العضوية:
number:

:License / Membership dateتاريخه:

:Membership Typeتصنيف العضوية:

Request Date:                :تاريخ تقديم الطلب

1. معلومات التأسيس: 

2.  معلومات عضو المقاصة العام المرتبط به:

3. متطلبات العضوية:

2. The relevant General Clearing Member information:

3. Membership Requirements:

1.Incorporation  Information:

الرجاء تحديد األسواق التي سوف يتم مقاصتها:
Please select the Markets that will be cleared:

السوق الرئيسية
Main Market

 نمو – السوق
الموازية

Nomu – 
Parallel Market

 سوق الصكوك
والسندات

Sukuk and 
Bonds Market

سوق المشتقات
Derivatives 

Market

 الصناديق
المتداولة

 Tradable
Funds

جميع األسواق
All Markets

أسواق أخرى 
)يرجى التحديد(

Other Markets 
)specify(



2

:Country/Cityالمدينة/البلد:

:P.O. box / Zip Codeصندوق البريد/الرمز البريدي:

:Phone numberرقم الهاتف:

:Fax numberرقم الفاكس:

:Email addressالبريد اإللكتروني:

: Websiteالموقع اإللكتروني:

:IP addressعنوان بروتوكول اإلنترنت:

:Nameاالسم:

:Nationalityالجنسية:

:ID numberرقم الهوية:

: ID typeنوع الهوية:

:Addressالعنوان:

:Phone numberرقم الهاتف:

:Email Addressالبريد اإللكتروني:

:Nameاالسم:

: Job Titleالمسمى الوظيفي:

:Nationalityالجنسية:

:ID numberرقم الهوية:

: ID typeنوع الهوية:

:Addressالعنوان:

:Phone numberرقم الهاتف:

:Email Addressالبريد اإللكتروني:

4. معلومات االتصال:

6. بيانات المدير التنفيذي )تستكمل هذه الفقرة إذا لم 
يكن المدير التنفيذي هو المفوض بتقديم الطلب(

5. بيانات المفوض بتقديم الطلب:

4. Contact Information:

6. Chief Executive Officer information (to be filled if the
Chief Executive Officer  is not  the Delegated Person)

5. Information of the Delegated
Person to  Submit the Request:
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اسم صاحب الصالحية
Delegated Person Name

الختم
Stamp

التوقيع
Signature

المسمى الوظيفي
Job Title

 By signing this form, the Applicant acknowledges andيترتب على توقيع مقدم الطلب لهذا النموذج إقراره باآلتي:
agrees on the following:

الماليــة األوراق  علــى قواعــد مركــز مقاصــة  ووافــق  اطلــع  أنــه   -1
الموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )137-1-

وملحــق   ،2019-12-19 الموافــق   1441-04-02 بتاريــخ   )2019
)أ( شــروط وأحــكام عضويــة شــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة، 
وملحــق )ب( المقابــل المالــي الخــاص بعضويــه المقاصــة، والمقابــل 
مركــز  يحددهــا  والتــي  العضويــة  عــن  الناتجــة  العمليــات  عــن  المالــي 
المقاصــة مــن وقــت آلخــر. كمــا يقــر بفهمــه والتزامــه بجميــع التعديــات 
التــي قــد تطــرأ علــى هــذا الطلــب وشــروطه وأحكامــه والمقابــل المالــي 

الخــاص بــه. 

للحصــول الازمــة  النظاميــة  الموافقــات  جميــع  علــى  أنــه حصــل   -2
علــى عضويــة مركــز المقاصــة، وأن البيانــات الــواردة فــي هــذا النمــوذج 
وســليمة  صحيحــة  بــه  المرفقــة  والمســتندات  المعلومــات  وجميــع 

ومحدثــة.

ومديريــه إدارتــه  ومجلــس  المقاصــة  مركــز  مســؤولية  إخــاء   -3
أي  عــن  لــه  التابعــة  والشــركات  يتبعهــا  التــي  والشــركات  وموظفيــه 
أضــرار أو مطالبــات أو خســائر أو تعويضــات أو دعــاوى أو مســؤولية 
تجــاه أي شــخص تنشــأ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجــة لعضويــة 

بهــا. المرتبطــة  التراخيــص  مــن  أٍي  أو  المقاصــة  مركــز 

لمركــز المقــدم  العضويــة  طلــب  أصــل  مــن  نســخة  اســتلم  أنــه   -4
لمقاصــة. ا

1- Reviewed and agreed the Securities Clearing Centre
Rules approved by the Capital Market Authority pursuant 
to its resolution number (1-137-2019) Dated 1441-04-02 
Corresponding to 2019-12-09, and Annex (A) Securities 
Clearing Center Company Membership Terms and 
Conditions, Annex (B) Clearing Membership Fees, in 
addition to the fees due upon the transactions resulting 
from Clearing membership, as determined by the 
Clearing House from time to time. The Applicant as well 
acknowledges and complies with the amendments that 
may occur on this application, its terms and conditions 
and its associated fees. 

2- All required regulatory approvals to get the Clearing
House Membership have been obtained, and all data, 
information and attached documents in this form are 
correct, accurate and updated.  

3- Discharging the Clearing House, its board of directors,
directors, officers, mother companies, and subsidiaries 
thereof from any liability, claims, losses, compensations, 
actions, or liability towards any person or entity, 
resulting directly or indirectly from the Clearing House 
Membership or any related Licenses. 

4- Receiving an original copy of Clearing House
Membership Application submitted to the Clearing 
House
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 Required documentation to be attached with theالمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب العضوية:
application:

عــن وزارة التجــارة إلكترونيــة مــن الســجل التجــاري الصــادر  1- نســخة 
التجاريــة. الغرفــة  مــن  واالســتثمار مصدقــة 

إذا كان 2- نســخة مــن الترخيــص الصــادر مــن هيئــة الســوق الماليــة 
مــن  نســخة  أو  لــه  مرخــص  شــخص  قبــل  مــن  لعضويــة  الطلــب 
الترخيــص الصــادر مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي إذ 

بنــك. كان مقــدم الطلــب 
عــدم الممانعــة مــن مؤسســة النقــد العربــي 3- نســخة مــن خطــاب 

بنــك. الطلــب  إذا كان مقــدم  الســعودي 
4- مســتندات التأســيس ومــا يثبــت إيــداع رأس المــال )يجــب أن تكــون
نسخة عقد التأسيس مصدقة من قبل وزارة التجارة واالستثمار، 

وكتابــة العــدل(. فــي حــال كان العضــو بنــك.
النظامــي المســتند  مــن  ونســخة  التفويــض،  نمــوذج  مــن  نســخة   -5
إلثبات صاحية المفوض بتوقيع الطلب )مثال، النظام األساس 

أو جــدول الصاحيــات المعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة(.  
6- بيانات أعضاء مجلس اإلدارة.

7- القوائم المالية المراجعة ألخر ثاث سنوات.
8- خطاب تعريف من عضو مقاصة عام.

9- اتفاقيــة “المقاصــة مــع العميــل” بيــن مقــدم الطلــب وبيــن عضــو
مقاصــة عــام.

1- An electronic copy of the Commercial Register issued
by Ministry of Commerce and Investment ratified by 
Chamber of Commerce.

2- Copy of the license issued by the Capital Market
Authority if the applicant is an Authorized Person, or 
a copy of the license issued by SAMA if the applicant 
is a Bank.

3- Non-objection letter from SAMA if the applicant is a
Bank. 

4- Establishment legal documents, evidence of opening
bank account, and capital depository certificate 
(articles of associations should be ratified by the 
Ministry of Commerce and Investment and Notary) if 
the member is a bank.

5- Delegation letter for the applicant delegated person
and a copy of the legal document to prove the validity 
of the delegator to sign the request (for example, the 
Article of Association or an authority matrix approved 
by the Board of Directors)

6- Board of Directors Members information.
7- Last 3 years audited financial statement.
8- Introduction letter from a General Clearing Member.
9- Client Clearing Agreement between the applicant

and the General Clearing Member.



5

الملحق )أ(
Annex )A(

شروط وأحكام اتفاقية العضو غير المرخص له بالمقاصة مع شركة مركز مقاصة األوراق المالية  
Terms and Conditions Agreement between the Non-Clearing Member and the securities 

Clearing Company

1. تمهيد
ُيعــد تقديــم نمــوذج طلــب عضويــة العضــو غيــر المرخــص لــه بالمقاصــة مــع 
إقــرارًا مــن مقــدم الطلــب باطاعــه  شــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة 
واألحــكام«(،  )»الشــروط  واألحــكام  الشــروط  بهــذه  والتزامــه  وموافقتــه 
ويشــكل قبولــه لهــذه الشــروط واألحــكام عقــدًا مبرمــًا بيــن العضــو وبيــن 

شــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة.

2. التعريفات
والعبــارات  بالكلمــات  ُيقصــد  العضويــة  طلــب  نمــوذج  تطبيــق  لغــرض 
الــواردة أدنــاه )ســواًء ذكــرت بصيغــة فرديــة أو جماعيــة( المعانــي الموضحــة 

مــا لــم يقــض ســياق النــص بغيــر ذلــك:

2-1. يوم عمل: أيام العمل الرسمية لشركة مركز مقاصة األوراق المالية.
أجــل مــن   - تشــمل  العاقــة:  ذات  واإلجــراءات  والقواعــد  األنظمــة   .2-2

 - الحصــر:  ال  التوضيــح 
)م/30(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الماليــة  الســوق  نظــام   .2.2.1
وتاريــخ 1424/6/2هـــ واللوائــح والقواعــد والتعليمــات واإلجــراءات الصــادرة 

عليهــا. لتطبيــق أحكامــه، وأي تعديــات تطــرأ 
غيــر  لعضــو  نمــوذج طلــب عضويــة  مســتندات المقاصــة: تعنــي   .2.2.2
المرخــص لــه بالمقاصــة مــع شــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة وجميــع 
تطــرأ  تعديــات  وأي  المقاصــة،  وإجــراءات  المقاصــة،  وقواعــد  ماحقــه، 

عليهــا مــن وقــت آلخــر.
لــه 2-3. مركــز المقاصــة: شــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة المرخــص 

الماليــة. والخاضــع إلشــراف هيئــة الســوق 
2-4.  قواعــد المقاصــة: تعنــي قواعــد مركــز مقاصــة األوراق الماليــة ومــا

يطــرأ عليهــا مــن تعديــات مــن وقــت آلخــر.
2-5. العضــو: يقصــد بــه العضــو غيــر المرخــص بالمقاصــة وفقــًا لألحــكام

الــواردة فــي قواعــد المقاصــة.
2-6.  العضوية: تعني عضوية عضو غير المرخص له بالمقاصة.

عــن اإلرادة والســيطرة وال يمكــن 2-7. القــوة القاهــرة: كل مــا هــو خــارج 
أداء  علــى  ويؤّثــر  المعقولــة،  التدابيــر  باتخــاذ  دفعــه  ويســتحيل  توقعــه 

واألحــكام. الشــروط  هــذه  فــي  الــواردة  االلتزامــات 
والعامــات االختــراع  بــراءات  جميــع  الفكريــة:  الملكيــة  حقــوق   .8-2
التجاريــة وحقــوق الطبــع والنشــر والتصاميــم واألســرار التجاريــة واألســماء 
التجاريــة والشــعارات والرمــوز والرســوم والمخططــات والبرمجيــات وغيرهــا 
مــن الحقــوق المعنويــة المســتوفية لشــروط الحمايــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية أو أي دولــة أو بموجــب اتفاقيــة دوليــة - ســواء كانــت مســجلة 
يكــون مركــز  أو قابلــة للتســجيل- والخاصــة بمركــز المقاصــة أو تلــك التــي 

باســتخدامها. مرخصــًا  المقاصــة 
2-9. نظــام مركــز المقاصــة: مجموعــة األنظمــة االلكترونيــة المســتخدمة

مــن قبــل مركــز المقاصــة.
التــي للعضــو  العائــدة  والبرمجيــات  المعــدات  التقنيــة:  المعــدات   .10-2
بــه. والربــط  المقاصــة،  مركــز  نظــام  خــال  مــن  بأعمالــه  للقيــام  يســتخدمها 
والفنيــة ومعاييــر حمايــة التقنيــة  المواصفــات  التقنيــة:  2-11. متطلبــات 

وأمــن المعلومــات المطلــوب توافرهــا فــي نظــام العضــو ومــوارده اآلليــة 
والتــي يحددهــا مركــز المقاصــة مــن وقــت آلخــر.

2-12. المســتخدم: شــخص مســجل لــدى مركــز المقاصــة يكــون مســؤواًل
عــن القيــام بأعمــال العضــو مــن خــال الدخــول إلــى نظــام مركــز المقاصــة.
2-13. المفــوض: موظــف العضــو أو وكيلــه المفــوض بالتعامــل مــع مركــز

1. Preamble
By submitting Membership request form for a Non-Clearing 
Member with the Securities Clearing Center Company, 
the Applicant acknowledges reviewing, approving, and 
undertaking to abide by, these Terms and Conditions (“Terms 
and Conditions”). The approval of these Terms and Conditions 
shall form a conclusive agreement between the Member and 
the Securities Clearing Centre Company.

2. Definitions
For the purpose of applying the Membership Application Form 
the following words and phrases (whether in singular or plural 
form) shall have the meanings thereto hereunder unless the 
context requires otherwise:
2.1. Business Day: Official business days for the Clearing 
House.
2.2. Applicable Laws and Regulations: for the sake of 
clarification, the applicable laws and regulations include (but 
not limited to):
2.2.1. Capital Market Law, issued pursuant to the Royal Decree 
No. M/30 of 2/6/1424H, as well as the regulations, rules, 
instructions, and procedures issued for the implementation 
thereof and any amendments to the aforementioned. 
2.2.2. Clearing Documentation: means Membership request 
form for a Non-Clearing Member with the Securities Clearing 
Center Company and and all the annexes thereof, the Clearing 
Rules and the Clearing Procedures, as such documents 
amended from time to time.
2.3. Clearing House: The Securities Clearing Centre Company 
authorized and subject to the Capital Market Authority’s 
supervision.
2.4. Clearing Rules: means the rules of the Clearing House as 
published and amended from time to time.
2.5. Member: Non-Clearing Member in accordance with the 
Clearing Rules.
2.6. Membership: means having the status of a Non-Clearing 
Member.
2.7. Force Majeure: Any event outside the reasonable control 
of a person, which cannot be expected and is difficult to 
reserve against, and affects the performance of the obligations 
provided under these Terms and Conditions
2.8. Intellectual Property Rights: All patents of invention, 
trademarks, copyrights, designs, trade secrets, trade names, 
brands, symbols, drawings, sketches, software, and other 
intellectual rights eligible for protection in the Kingdom of Saudi 
Arabia or in any country under an international convention, 
whether registered or not, which pertain to the Clearing House 
or which the Clearing House is licensed to use.
2.9. Clearing House’s System: all electronic systems used by 
the Clearing House.
2.10. Technical Equipment: The Member’s hardware and 
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المقاصــة للحصــول علــى العضويــة واســتيفاء المتطلبــات الازمــة لذلــك.
2-14. نموذج طلب العضوية: نموذج طلب عضوية لعضو غير المرخص

له بالمقاصة مع شركة مركز مقاصة األوراق المالية، وجميع ماحقه.

3. الربط بنظام مركز المقاصة 
لقواعــد وفقــًا  النظاميــة  المتطلبــات  الطلــب  اســتيفاء مقــدم  عنــد   .1-3
المقاصــة، يعــد مركــز المقاصــة مقــدم الطلــب عضــوًا ويربطــه بنظــام مركــز 
المقاصــة، ويحــدد التاريــخ الــذي بموجبــه يمكــن للعضــو البــدء فــي ممارســة 

أعمالــه.
لــه جميــع 3-2.  بعــد اكتمــال ربــط العضــو بنظــام مركــز المقاصــة، يكــون 

نمــوذج طلــب  فــي  المقــررة  االلتزامــات  عليــه جميــع  وتترتــب  الصاحيــات 
العضويــة.

يمنــح مركــز المقاصــة المســتخدم خاصيــة الدخــول إلــى نظــام مركــز  .3-3
بــه. إصــدار اســم مســتخدم وكلمــة مــرور خاصيــن  عــن طريــق  المقاصــة 

3-4. تخضــع العضويــة لهــذه الشــروط واألحــكام وجميــع األنظمــة والقواعــد
مركــز  ويحتفــظ  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي  الســارية  واإلجــراءات 
تقديــره  حســب  رأى  إذا  العضويــة  طلــب  قبــول  رفــض  بحــق  المقاصــة 
المطلــق ووفقــًا إلرادتــه المنفــردة، أن المعلومــات المقدمــة مــن مقــدم 
الطلــب غيــر صحيحــة أو غيــر ســليمة أو غيــر كاملــة أو تتضمــن مخالفــة ألي 
مــن األنظمــة والقواعــد واإلجــراءات ذات العاقــة أو إذا كان ربطــه بنظــام 
مركــز المقاصــة يشــكل خطــرًا أو تهديــدًا لنظــام مركــز المقاصــة. وال ُيعــّد 

ذلــك إخــااًل مــن مركــز المقاصــة فــي تنفيــذ التزاماتــه.

4. االلتزامات
المســجلين وأشــخاصه  مفوضيــه  والتــزام  بالتزامــه  العضــو  يتعهــد   .1-4

طــوال فتــرة العضويــة بهــذه الشــروط واألحــكام، وأي تعديــات قــد تطــرأ 
عليهــا، والتعليمــات الصــادرة عــن مركــز المقاصــة وجميــع األنظمــة والقواعــد 

واإلجــراءات ذات العاقــة.
4-2. يلتــزم العضــو بتفويــض واحــد أو أكثــر مــن موظفيــه للتعامــل مــع مركــز

المقاصــة، وفقــًا للنمــوذج المحــدد.
4-3. يلتزم العضو بتخصيص اثنين على األقل من المستخدمين للدخول

علــى نظــام مركــز المقاصــة وتنفيــذ العمليــات وفقــًا للتعليمــات الصــادرة 
عــن مركــز المقاصــة واألنظمــة والقواعــد واإلجــراءات ذات العاقــة.

4-4. يلتــزم العضــو باســتيفاء المســتخدم لمتطلبــات التأهيــل المحــددة مــن
مركــز المقاصــة.

عــن معلومــات الدخــول عــدم اإلفصــاح  عــن  يعــد العضــو مســؤواًل   .5-4
بعــدم  ويقــر  المســتخدم،  غيــر  آخــر  شــخص  ألي  المقاصــة  مركــز  لنظــام 
الشــركات  أو  أو موظفيــه  مــن مديريــه  أي  أو  المقاصــة  مســؤولية مركــز 
أو  تأخيــر  أو  أو مصاريــف  أو خســارة  أو ضــرر  أي مطالبــة  عــن  لــه  التابعــة 

software that are used for conducting its operation on the 
Clearing House’s System and connecting the Member thereto.
2.11. Technical Requirements: The technological and technical 
specifications and the security and protection standards 
required to ensure connectivity, and to maintain the integrity 
and security of the Member’s system, which the Clearing House 
determines from time to time.  
2.12. User: A person registered with the Clearing House by 
the Member pursuant to these Terms and Conditions who 
is responsible for conducting clearing operations for such 
Member by accessing the Clearing House’s System.
2.13. Delegated Person: An employee or agent of the Member 
authorized to deal with the Clearing House for the purpose 
of acquiring the Membership and satisfying the relevant 
requirements.
2.14. Membership Application Form: The Membership request 
form for a Non-Clearing Member with the Securities Clearing 
Centre Company and all the annexes thereof.

3. Connection with the Clearing House’s System.
3.1. Upon being satisfied that the applicant has completed all 
the requirements set out in the Clearing Rules, the Clearing 
House will consider the applicant to be a Member, and connect 
it to the Clearing House’s System. The Clearing House will state 
the date on which the Member may start its operation. 
3.2. After successfully connecting the Member to the Clearing 
House’s System, the Member shall have all authorities and shall 
assume all responsibilities of the Membership Application 
Form.
3.3. The Clearing House shall give the User access to the 
Clearing House’s System by providing it with a username and a 
password.
3.4. The Member shall be subject to these Terms and 
Conditions and all Applicable Laws and Regulations in the 
Kingdom of Saudi Arabia; the Clearing House reserves the 
right to accept or refuse any Membership Application Form if 
it deems, in its sole discretion, that the information provided 
by the applicant is incorrect, untrue, incomplete or in breach 
of any Applicable Laws and Regulations, or if connecting the 
applicant to Clearing House’s System endangers or threatens 
the Clearing House’s System. Refusal by the Clearing House 
shall not be deemed as a breach by the Clearing House of its 
obligations. 

4. Obligations
4.1. Throughout The Membership term, the Member undertakes 
to abide, and to procure the abidance of its Delegated Person, 
Users and staff with these Terms and Conditions and any 
amendments thereto, the instructions of the Clearing House, 
and all Applicable Laws and Regulations.
4.2. The Member shall authorize one or more of its employees 
to deal with the Clearing House, in accordance with the 
specified application relating thereto.
4.3. The Member shall assign at least two Users to access 
the Clearing House’s System and execute the transactions in 
accordance with the instructions issued by the Clearing House 
and the Applicable Laws and Regulations.
4.4. The Member undertakes that the User satisfies the 
qualification requirements stipulated by the Clearing House.
4.5. The Member shall be responsible for not disclosing its 
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نفقــات ناتجــة عــن أي تصرفــات أو عمليــات تــم تنفيذهــا عبــر نظــام مركــز 
المقاصــة عــن طريــق أي شــخص غيــر مفــّوض باســتعمال اســم المســتخدم 

المــرور. وكلمــة 
4-6. فــي حــال تســرب اســم المســتخدم أو كلمــة المــرور ألي شــخص مــن

المقاصــة  مركــز  إبــاغ  المســتخدم  أو  العضــو  فعلــى  المســتخدمين،  غيــر 
فــورًا وإرســال إشــعار مكتــوب فــي الحــال ويكــون العضــو فــي هــذه الحالــة 

مســؤواًل عّمــا يلــي:

4.6.1. جميــع التصرفــات والعمليــات التــي نشــأت أو تمــت مــن خــال اســم 
المســتخدم إلــى حيــن اســتام مركــز المقاصــة إشــعار مكتــوب مــن العضــو 

يفيــد إيقــاف التصرفــات أو العمليــات التــي تمــت مــن خالــه.
المتعلقــة  والمعلومــات  البيانــات  جميــع  ســرية  علــى  المحافظــة   .4.6.2
تتــم مــن  التــي  والعمليــات  بالتصرفــات  أو  عمائــه  بحســاباته أو حســابات 

خالــه. 
4-7. يلتــزم العضــو بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بعضويتــه
أو بالتصرفــات والعمليــات المترتبــة بموجبهــا، مــا لــم تكــن متوفــرة للجمهــور 
أو تــم اإلفصــاح عنهــا وفقــًا لألنظمــة والقواعــد واإلجــراءات ذات العاقــة. 

يســري هــذا البنــد حتــى بعــد انتهــاء العضويــة.
4-8. يلتزم العضو ببذل العناية الواجبة لحماية نظام مركز المقاصة، وأال

يقــوم بــأي عمــل أو إهمــال يــؤدي لتعطيــل نظــام مركــز المقاصــة.
4-9. يلتــزم العضــو باســتيفاء المتطلبــات التقنيــة، والتشــغيلية، واألمنيــة،

ومتطلبــات اســتمرارية أعمالــه الازمــة طــوال فتــرة ســريان العضويــة.
4-10. يلتــزم العضــو بإشــعار مركــز المقاصــة كتابيــًا فــور علمــه بــأي حــدث
مــن  أٍي  تنفيــذ  أو  المقاصــة  مركــز  نظــام  ســامة  فــي  يؤثــر  قــد  جوهــري 

التزاماتــه.

5. المسؤولية والتعويض
المناســبة التقنيــة  المعــدات  تركيــب  مســؤولية  العضــو  يتحمــل   .1-5

لاتصــال بنظــام مركــز المقاصــة، وال يعنــي قبــول مركــز المقاصــة لهــذه 
فنيــة. عيــوب  أي  مــن  خلوهــا  المعــدات 

5-2. ال يتحمــل مركــز المقاصــة أي مســؤولية عــن صحــة أو ســامة البيانــات
أو المعلومــات أو المســتندات المقدمــة إليــه أو المدخلــة فــي نظــام مركــز 
عــن  ناتجــة  المقاصــة، ويتحمــل العضــو أيــة أضــرار أو خســائر أو مطالبــات 
تقديمــه بيانــات أو معلومــات أو مســتندات غيــر صحيحــة أو غيــر ســليمة أو 

غيــر كاملــة أو غيــر محدثــة.
إجــراءات أو تصرفــات عــن  يتحمــل مركــز المقاصــة أي مســؤولية  5-3. ال 

العضــو أو مفوضيــه أو المســتخدمين واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك، ويتحمــل 
العضــو أيــة أضــرار أو خســائر أو مطالبــات ناتجــة بســبب تلــك اإلجــراءات أو 

التصرفــات.
5-4. باســتثناء الحــاالت الناتجــة عــن إهمــال أو تقصيــر مركــز المقاصــة، ال

أو  البيانــات  عــن  بالكشــف  تتعلــق  أي مســؤولية  المقاصــة  مركــز  يتحمــل 
المترتبــة  والعمليــات  بالتصرفــات  أو  بالعضويــة  المتعلقــة  المعلومــات 
بموجبهــا، ويتحمــل العضــو أيــة أضــرار أو خســائر أو مطالبــات ناتجــة بســبب 

عــن تلــك البيانــات أو المعلومــات. كشــفه 
يلتــزم العضــو بإعــادة أي تكاليــف أو مبالــغ تكبدهــا مركــز المقاصــة  .5-5

لتصحيــح أي خلــل أو تعثــر ناتــج عــن العضــو
5-6. يحــق لمركــز المقاصــة - دون أدنــى مســؤولية عليــه - تعليــق العضويــة

Clearing House’s System access information to any person 
other than the User and acknowledges that the Clearing 
House, its directors, employees, or its subsidiaries shall not be 
held responsible for any claim, damages, loss, expenses, delay, 
or costs resulting from any acts or transactions made through 
the Clearing House’s System by a person not authorized to use 
the username and password.
4.6.  In case the username and/or the password became 
known to any person other than the Users, the Member or the 
User shall immediately report this to the Clearing House and 
send a written notice in this regard. In such case the Member 
shall be responsible for:
4.6.1. All acts and transactions made or completed using the 
username until the Clearing House receives the written notice 
from the Member to suspend acts and transactions made 
through it.
4.6.2. Maintaining confidentiality of all data and information 
relevant to its accounts or the accounts of its clients, or acts 
and transactions made through it.
4.7. The Member shall maintain the confidentiality of 
information relevant to The Membership or to the acts and 
transactions resulting therefrom, unless such information 
is available to public or has been disclosed in accordance 
with the Applicable Laws and Regulations. The provision of 
this Paragraph shall survive the expiry or termination of The 
Membership.
4.8. The Member shall exert due care in protecting the 
Clearing House’s System, and shall refrain from any act and 
avoid negligence that may cause Clearing House’s System 
dysfunction.
4.9. The Member undertakes to fulfill all Technical, 
Requirements and all operational, security requirements 
business continuity throughout The Membership term.
4.10. The Member shall notify the Clearing House in writing 
upon learning of any substantial event that is likely to affect the 
integrity of the Clearing House’s System or the performance of 
any of its obligations. 

5. Liability and Compensation
5.1. The Member is responsible for installing the suitable 
Technical Equipment to connect with the Clearing House’s 
System. The acceptance of such equipment by the Clearing 
House shall not imply that it is free of any faults. 
5.2. The Clearing House assumes no responsibility for the 
correctness or integrity of the data, information, or documents 
provided thereto or entered in the Clearing House’s System. The 
Member shall assume responsibility for any damages, losses, or 
claims resulting from providing incorrect, non-integral, untrue, 
or not updated data, information, or documents.
5.3. The Clearing House assumes no responsibility for any 
procedures or actions of the Member or the Delegated Persons 
or the Users and for the results arising therefrom. The Member 
shall assume responsibility for any damages, losses, or claims 
resulting from such procedures or actions.
5.4. With the exception of instances resulting from the 
Clearing House’s negligence, the Clearing House shall assume 
no responsibility in regards to disclosing data or information 
relevant to The Membership or transactions and acts resulting 
therefrom. The Member shall be responsible for all loses, 
damages, and claims resulting from the Member disclosing 
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مؤقتــًا ألي مــن األســباب االضطراريــة حســب تقديــره، بمــا فــي ذلــك:
5-6-1. إجراء الصيانة أو أعمال التحديث لنظام مركز المقاصة.

5-6-2. حــدوث قــوة قاهــرة، كتعطــل نظــام مركــز المقاصــة نتيجــة الهجمــات
اإللكترونية.

ممارســة مركــز المقاصــة ألٍي مــن الصاحيــات المناطــة بــه بموجــب  .3-6-5
األنظمــة والقواعــد واإلجــراءات ذات العاقــة. 

استجابة لتعليمات هيئة السوق المالية أو جهة قضائية.  .4-6-5
ال ُيَعــّد أي مــن الطرفيــن مســؤواًل تجــاه الطــرف اآلخــر عــن أي تأخيــر  .7-5
أو إخــال فــي تأديــة التزاماتــه بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام إذا كان هــذا 

التأخيــر أو اإلخــال بســبب قــوة قاهــرة.

6. مدة العضوية وانتهائها
الممنــوح الترخيــص  بصاحيــة  مشــروطة  العضويــة  صحــة  تكــون   .1-6

للعضــو مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة، ففــي حــال تعليــق الترخيــص ألي 
بذلــك  علمــه  فــور  العضويــة  تعليــق  المقاصــة  لمركــز  يحــق  كان،  ســبٍب 
التعليــق حتــى يقــدم العضــو مــا يثبــت رفــع التعليــق، وفــي جميــع األحــوال 
إذا زادت مدة التعليق عن ستة )6( أشهر، أو ُسحب الترخيص أو لم ُيجدد 
مــن قبــل الهيئــة، يحــق لمركــز المقاصــة إنهــاء العضويــة بشــكل فــوري ودون 

الحاجــة إلشــعار العضــو بذلــك. 
6-2. يحــق لمركــز المقاصــة تعليــق أو إنهــاء العضويــة دون أدنــى مســؤولية

عليــه تجــاه أي أضــرار أو خســائر تلحــق بالعضــو أو بالغيــر مــع االحتفــاظ بحقــه 
فــي الرجــوع علــى العضــو بالتعويضــات الازمــة، إذا أخــّل العضــو بــأٍي مــن 
التزاماتــه المترتبــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام أو بــأٍي مــن األنظمــة 
والقواعــد واإلجــراءات ذات العاقــة، أو رفــض اتبــاع التعليمــات الصــادرة 
عــن مركــز المقاصــة فــي أي وقــت مــن األوقــات، وذلــك بعــد إشــعار العضــو 

كتابيــًا، وإمهالــه مــدة خمســة عشــر )15( يــوم عمــل لتصحيــح الوضــع.
6-3. عنــد انتهــاء اتفاقيــة المقاصــة بيــن العضــو غيــر المرخــص بالمقاصــة

لــه  المرخــص  غيــر  العضــو  عضويــة  فــإن  العــام،  مقاصــة  عضــو  وبيــن 
فــوري. بأثــر  تنتهــي  بالمقاصــة 

6-4. فــي حــال رغــب العضــو فــي إنهــاء العضويــة فإنــه يلتــزم بإبــاغ مركــز
المقاصــة كتابيــًا قبــل تســعين (90) يومــًا مــن رغبتــه بذلــك. 

إنهــاء كتابيــًا  اآلخــر  الطــرف  إخطــار  وبعــد  الطرفيــن  مــن  ألي  يحــق   .5-6
التاليــة: الحــاالت  فــي  وذلــك  فــورًا  العضويــة 

6.5.1. إذا عقــد اتفاقيــة طوعيــة مــع دائنيــه تتعلــق بإجــراءات اإلفــاس أو 
خضــع ألي أمــر إداري أو قضائــي بهــذا الخصــوص. 

6.5.2. إذا تــم تعييــن حــارس قضائــي علــى أي مــن ممتلكاتــه أو أصولــه أو 
تــم وضــع اليــد علــى أي منهــا.

6.5.3. في حال إعان إفاس أو تصفية أيًا من الطرفين
ــه 6-6. يحــق ألي مــن الطرفيــن إنهــاء العضويــة بموجــب إشــعار كتابــي موجَّ

إلــى الطــرف اآلخــر فــي حــال عــدم تمكنــه مــن تأديــة التزاماتــه بســبب قــوة 
قاهــرة اســتمرت لمــدة تزيــد علــى مائــة وثمانيــن )180( يــوم.

6-7. يجب على العضو إشعار عمائه فورا وبشكل كتابي بإنهاء عضويته
فــي مركــز المقاصــة وتوقفــه عــن تقديــم أي خدمــات تعتمــد علــى عضويتــه 

عنــد تلقيــه إشــعارًا بذلــك.

such data or information.
5.5. The Member shall repay any costs or sums that the Clearing 
House incurred for rectifying any error or failure resulting from 
the Member.
5.6. The Clearing House may, in its discretion and without 
incurring any liability, temporarily suspend The Membership for 
any emergency or other compelling circumstances, including 
the following:
5.6.1. Performing maintenance or update to the Clearing 
House’s System.
5.6.2. An event of Force Majeure, such as dysfunction of the 
Clearing House’s System as a result of electronic attacks or 
malicious software.
5.6.3. Clearing House commencement of any authority 
entrusted therewith under the Applicable Laws and Regulations.
5.6.4. Adherence to the instructions of the Capital Market 
Authority or judicial authority.
5.7. No party shall be responsible towards the other for any 
delay or breach in the performance of its obligations under 
these Terms and Conditions in case such delay or breach is 
attributed to a Force Majeure.

6.  Membership Duration and Termination
6.1. Membership is conditional upon the validity of the 
authorization granted to the Member by the Capital Market 
Authority. In case the authorization is suspended for any 
reason, the Clearing House may suspend Membership upon 
learning of the authorization suspension until the Member 
submits evidence of the cancellation of such suspension. In all 
cases, where the suspension period exceeds Six (6) Months, or 
in case the authorization is withdrawn or not renewed by the 
Capital Market Authority, the Clearing House may suspend the 
Membership immediately and without the need to inform the 
Member.
6.2. The Clearing House shall have the right to suspend 
or terminate the Membership without any liability for any 
damages or losses that the Member or a third party sustains, 
without prejudicing the Clearing House’s right to claim 
compensation from the Member, in case the same breached 
any of its obligations under these Terms and Conditions or 
any Applicable Laws and Regulations or refused to abide by 
the instructions issued by the Clearing House at any time after 
serving a written notice to the Member and giving the same 
a period of Fifteen (15) Business Days to rectify the situation.
6.3. Upon the termination of the clearing agreement 
between the General Clearing Member and the Non-Clearing 
Member, the Membership of the Non-Clearing Member will be 
terminated with immediate effect.
6.4. The Membership may be terminated by its Member by 
giving no less than (90) days’ written notice to the Clearing 
House. 
6.5. Any of the parties shall have the right, after serving a 
written notice to the other party, to immediately terminate 
Membership on any of the following conditions:
6.5.1. In case a voluntary agreement is reached with the 
creditors thereof, concerning bankruptcy procedures, or if such 
party was subject to any administrative or judicial decision in 
this regard.
6.5.2. If a guardian is appointed on any of the assets or 
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7. حقوق الملكية الفكرية
العاقــة، واللوائــح ذات  األنظمــة  عليــه  تنــص  بمــا  اإلخــال  دون   .1-7

بالعضويــة أو  بــأن جميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة المرتبطــة  يقــّر العضــو 
بالتراخيــص المرتبطــة بهــا أو بوســائل تقديمهــا تعــد مملوكــة بشــكل حصــري 
لمركــز المقاصــة أو قــد تــم ترخيــص مركــز المقاصــة الســتخدام تلــك الحقــوق.
7-2. يلتــزم العضــو باســتخدام حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي حــدود تنفيــذ
التزاماتــه وممارســة حقوقــه المترتبــة بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام.

8. اإلشعارات
مــن بــأي  وتكــون  النظاميــة،  قوتهــا  المتبادلــة  اإلشــعارات  تكتســب   .1-8

التاليــة: الطــرق 

8.1.1. إلكترونيــًا برســالة تصــل إلــى عنــوان البريــد اإللكترونــي المحــدد فــي 
نمــوذج طلــب العضويــة بالنســبة للعضــو، والبريــد اإللكترونــي المحــدد مــن 

قبــل مركــز المقاصــة بالنســبة لمركــز المقاصــة.
م باليد أو من خال البريد العادي أو المسجل  8.1.2. خطيًا عبر رسالة تسلَّ
للعضــو،  بالنســبة  العضويــة  طلــب  نمــوذج  فــي  المذكــور  العنــوان  علــى 

وعنــوان المقــر الرئيســي لمركــز المقاصــة بالنســبة لمركــز المقاصــة.
بالعضويــة المتعلقــة  والمراســات  اإلشــعارات  جميــع  م  تقــدَّ  .2-8

وبالتراخيــص المرتبطــة بهــا كتابــًة باللغــة العربيــة، وترَســل مــن قبــل مفوضــي 
العضــو.

تاريــخ مــن  ابتــداًء  النظاميــة  قوتهــا  المتبادلــة  اإلشــعارات  تكتســب   .3-8
إرســالها فــي حــال تــم إرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي، أو تاريــخ اســتامها فــي 
حــال تــم تســليمها باليــد، أو تاريــخ اليــوم التقويمــي الثالــث مــن تاريــخ إرســالها 

عبــر البريــد العــادي أو المســجل.
8-4. يلتــزم العضــو بإشــعار مركــز المقاصــة فــورًا عنــد تعديــل عنــوان مقــره

أو عناويــن بريــده العــادي أو اإللكترونــي.

9. أحكام عامة
9-1. يشــكل نمــوذج طلــب العضويــة كامــل االتفاقيــة بيــن مركــز المقاصــة

والعضــو. 
9-2. يحــق لمركــز المقاصــة تغييــر أو تعديــل نمــوذج طلــب العضويــة كمــا

عــن أي  لــه  غيــر المرخــص  علــى العضــو  لــه فــرض أي مقابــل مالــي  يحــق 
خدمــه يقدمهــا مركــز المقاصــة، ويســري مفعــول التغييــرات أو التعديــات 
الجديــدة بعــد مــرور ثاثيــن )30( يــوم مــن تاريــخ إشــعار العضــو بذلــك التغييــر 
أو التعديــل مالــم يقــدم العضــو اعتراضــه بشــكل مكتــوب خــال تلــك المــدة. 
وفــي حــال اعتــراض العضــو، ولــم يتوصــل الطرفيــن إلــى اتفــاق خــال )15( 
يــوم مــن تاريــخ االعتــراض، يحــق لمركــز المقاصــة والعضــو إنهــاء العضويــة. 
9-3. ال تشــّكل هــذه الشــروط واألحــكام أي عاقــة تعاقديــة مباشــرة أو غيــر

properties thereof or in case a seizure is applied thereon.
6.5.3. Declaration of bankruptcy or liquidation of any of the 
parties.
6.6. A party shall have the right to terminate the Membership 
by serving a written notice to the other party in case of the 
failure thereof of performing its obligations as a result of a 
Force Majeure that persisted for a period of more than One 
Hundred Eighty (180) days.
6.7. Upon receiving a notice of termination of its Membership, 
the Member shall immediately notify its clients in writing of the 
termination of their Membership and the fact that they may no 
longer provide services that depend on its Membership.

7. Intellectual Property Rights
7.1. Without prejudice to the provisions of the Applicable 
Laws and Regulations, the Member acknowledges that all 
Intellectual Property Rights associated with the Membership or 
with licenses relevant thereto or to the means of its provision 
shall be exclusively owned by the Clearing House, or that the 
use of such Intellectual Property Rights was licensed, to the 
Clearing House.
7.2. The Member undertakes that its use of Intellectual 
Property Rights shall only be for the sole purpose of fulfilling 
the obligations and exercising the rights under these Terms 
and Conditions.

8. Notices
8.1. Notices shall have the legal effect, if provided in any of the 
following methods:
8.1.1. Electronically, via a message delivered to the email 
address provided in the Membership Application Form to the 
Member, and to the email address specified by the Clearing 
House if to the Clearing House.
8.1.2. In writing, by a letter to be delivered by hand or via normal 
or registered mail to the address provided in the Membership 
Application Form if to the Member and to the Clearing House’s 
headquarters if to the Clearing House.
8.2. All notices and correspondences relevant to The 
Membership and the licenses associated therewith shall be 
made in writing in Arabic Language, and shall be sent by the 
Member’s Delegated Persons.
8.3. Notices between parties shall have its legal effect as of 
the date of sending it in case of sending by email, from the 
date of receipt in case of hand delivery, or in the third day 
following sending it via normal or registered mail.
8.4. The Member shall notify the Clearing House immediately 
of any of the address of its headquarters or the change in its 
mail or email addresses.

9. General Provisions
9.1. The Membership Application Form shall represent 
the entire agreement between the Clearing House and the 
Member.
9.2. The Clearing House shall have the right to replace or 
amend the Membership Application Form and to impose fees 
for the services provided by the Clearing House. New changes 
or amendments shall enter into force Thirty (30) day after the 
date of notifying the Member of such change or amendment, 
unless the Member submits a written objection thereto 
during such period. Upon objection by the Member in case 
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مباشــرة مــع أي مــن موظفــي العضــو أو عمائــه أو دائنيــه. 
9-4. إذا رأت أي جهــة إداريــة أو قضائيــة أن أيــًا مــن البنــود المذكــورة فــي
هــذه الشــروط واألحــكام أو فــي نمــوذج طلــب العضويــة غيــر نظامــي أو 
ال يمكــن تنفيــذه كليــًا أو جزئيــًا، ُيحــذف ذلــك البنــد ويتعيــن علــى الطرفيــن 
لذلــك المحــذوف قــدر اإلمــكان، وال  أثــر مشــابه  لــه  يكــون  بآخــر  اســتبداله 
يترتــب علــى بطــان أي بنــد بطــان البنــود األخــرى المذكــورة فــي نمــوذج 

العضويــة. طلــب 
9-5. في حالة وجود أي خاف أو نزاع في تفسير نموذج طلب العضوية،

يؤخذ بالنص العربي.

10. الفصل في المنازعات
فــي حالــة نشــوء أي خــاف أو نــزاع بســبب تفســير أو تنفيــذ أٍي مــن هــذه 
الشــروط واألحــكام أو نمــوذج طلــب العضويــة، ُيحــل وديــًا بيــن الطرفيــن. 
ى النــزاع لــدى الجهــة القضائيــة  وإذا تعــذر الوصــول إلــى تســوية وديــة، يســوَّ

المختصــة فــي الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

of not reaching an agreement within fifteen (15) days from the 
objection date, Clearing House or the Member may terminate 
the Membership. 
9.3. These Terms and Conditions do not represent any direct 
or indirect contractual relationship with any of the employees, 
clients, or creditors of the Member.
9.4. In case any administrative or judicial authority resolves 
that any of the provisions of these Terms and Conditions, or 
any provision in the Membership Application Form is illegal or 
inoperative in full or in part, such provision shall be separable 
and parties shall replace the same with another provision having 
the closest similar possible effect. Invalidity of any term shall 
not affect the validity of other provisions in The Membership 
Application Form.
9.5. In case of any dispute over the interpretation of the 
Membership Application Form, the Arabic version shall prevail.

10. Dispute Settlement
In case of any dispute concerning the interpretation or 
performance of any of these Terms and Conditions or the 
Membership Application Form, such dispute shall be resolved 
amicably by the parties; in case such amicable settlement is 
not possible, the dispute shall be referred to the competent 
judicial authority in Riyadh in the Kingdom of Saudi Arabia.
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