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Member Inspection Procedure  األعضاءعلى تفتيش الإجراء 
  

Introduction  مقدمة 
  

This procedure is being issued in exercise of powers 

granted to Dubai Clear (“Dubai Clear”) to inspect its 

Members by virtue of Article (20) of The Chairman of 

the SCA Board of Directors’ Decision No. (22 / R.M) 

of 2016 Concerning the Regulation of the Central 

Clearing Party (CCP) Business and any amendments 

thereto (the “Procedure”). The Procedure reflects 

current processes that have developed over time and 

which are constantly evolving in line with Dubai 

Clear’s objectives and business model.   

 

إصدار هذا اإلجراء في إطار ممارسة الصالحيات  يتم

الممنوحة لشركة دبي للمقاصة )"دبي للمقاصة"( 

( من قرار 20) رقم أعضائها بموجب المادةعلى تفتيش لل

رقم  هيئة األوراق المالية والسلعرئيس مجلس إدارة 

المقاصة  فيما يتعلق بتنظيم أعمال 2016 لعامر.م(  /22)

هذا  ويوضحت تطرأ عليه )"اإلجراء"(. وأي تعديال المركزية

تتطور واإلجراء العمليات الحالية التي تطورت بمرور الوقت 

باستمرار تمشياً مع أهداف دبي للمقاصة ونموذج 

 .هاأعمال

The purpose of the Procedure is to outline Dubai 

Clear’s process of conducting reviews and 

inspections on its Members to ensure that Members 

have adequate and effective systems and controls 

including a compliance framework in line with its 

requirements, legislations and all regulations, 

controls and circulars issued by the Authority and the 

Market where applicable to the CCP. It is important 

to highlight that the Member review and inspection is 

not intended to be a ‘box-ticking’ exercise and can be 

adapted to reflect the individual circumstances of 

Members. 

دبي للمقاصة  عمليات توضيحالغرض من هذا اإلجراء هو 

على التفتيش و عمليات المراجعةجراء بإ المتعلقة

 والضوابطألنظمة ا يمتلكون أعضائها للتأكد من أن األعضاء

شياً اتم متثالعمل لالالفعالة بما في ذلك إطار كافية وال

مع متطلباتها وتشريعاتها وجميع اللوائح والضوابط 

الهيئة والسوق حيثما ينطبق  الصادرة عن والمنشورات

تسليط  أيًضاومن األهمية . المركزيةالمقاصة  ذلك على

 األعضاءعلى تفتيش المراجعة و عملية الضوء على أن

الكشف "لـ  ليس الغرض منها أن تصبح ممارسة

الظروف الفردية  لتعكس ايمكن تعديلهلكن " والشكلي

 .لألعضاء

Member Continuous Obligations  التزامات العضو المستمرة 
  
Members are required to comply Dubai Clear’s rules 

on continuous and ongoing basis, including without 

limitations:  

يتعين على األعضــــاء اامتثال لقواعد دبي للمقاصــــة 

 :الحصر دون ،، بما في ذلكودائمبشكل مستمر 

a. Maintenance of adequate electronic 

programs and technical systems to 

maintain access and connectivity to the  

Dubai Clear Clearing System  and to the 

Central Securities Depository and 

Registry System, Market Automated 

Trading System (where applicable),   

البرامج بشــــكــل مســــتمر على  الحفــا  .أ

ــ ــة واألنظم ــة اإللكتروني ــة المالئم  ة الفني

 نظامبوااتصــال  الوصــول الدائم للتمكن من

ــــة ال ا  ــــة المقاص ونظام  بدبي للمقاص

 ،اإليداع والتسجيل المركزي لألوراق المالية

حيثما ينطبق (وبنظام التداول اآللي للسوق 

  )ذلك
b. Maintenance of internal procedures and 

controls in relation to its Membership; 

اإلجراءات  بشــــكل مســــتمر على الحفا  .ب

 والضوابط الداخلية المتعلقة بالعضوية؛

c. Maintenance of satisfactory systems in 

place for the Clearing and Settlement;  

فا  .ت كل مســــتمر على الح مة األ بشــــ نظ

 ؛للمقاصة والتسويةمناسبة الكافية وال
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d. Maintenance of transaction data, 

information, financial statements, forms, 

books, records, reports, filings and -

documents; 

بيــانــات المعــامالت والمعلومــات ب ااحتفــا  .ث

ــاتر  ــدف ــاذج وال ــة والنم ــالي ــات الم ــان والبي

 ؛والمستنداتوالسجالت والتقارير والملفات 

e. Maintain sufficient personnel with 

adequate knowledge, experience, 

training and competence to ensure the 

Member’s compliance with Dubai Clear 

rules; 

الــذين من المو فين ااحتفــا  بعــدد كــاف   .ج

المعرفة وال برة والتدريب والكفاءة ب يتمتعون

ــــمــان امتثــال  دبي  لقواعــد األعضـــــاءلض

 للمقاصة؛

f. Have a bank account, denominated in 

settlement currencies, at the designated 

Settlement Bank, and in respect of which 

account the Clearing House has transfer 

authority to instruct payments to be 

made to it by the settlement bank without 

consent of the accountholder;  

ــــرفي مقوم بعمالت حامتالك  .ح ـــــاب مص س

وأن ، المحددفي بنك التســــوية  التســــوية

فيما لمقاصة صالحية التحويل الشركة تكون 

ــاب ب يتعلق ــدار وهذا الحس وامر بالدفع األإص

ــويةبنك ال خاللمن  ذا الحســابله دون  تس

 موافقة صاحب الحساب؛

g. Ensure adequate liquid resources at all 

times to meet its Collateral 

Requirements and  performance of the 

Contracts to which it is a party and its 

payment and delivery obligations to the 

Clearing House under these Rules in 

accordance with the Clearing House’s 

liquid resource requirements prescribed 

under the Clearing Membership 

Agreement from time to time; and  

كافية في ال الســــائلةموارد التوفير ضــــمان  .خ

ــــمانات ب للوفاءجميع األوقات  متطلبات الض

ــذ  نفي ــا وت فيه ا  ــً كون طرف ت لتي  عقود ا ل ا

 المقاصــــة تجاهوالتزامات الدفع والتســــليم 

ــد  ــذه القواع ــب ه ــات وبموج ا لمتطلب ــً وفق

سائلةموارد ال صة لل ال صو  عليها ومقا المن

صة من  ضوية المقا آلخر؛  وقتفي اتفاقية ع

 و

h. Comply with any additional membership 

requirements prescribed by the Clearing 

House under the Clearing Membership 

Agreement from time to time. 

ــوية  لجميع متطلباتاامتثال  .د ــافية العض اإلض

المقاصــــة بموجب اتفاقية  المحددة من قبل

 آلخر. وقتعضوية المقاصة من 

Member Inspection  األعضاء  تفتيش 
  
Dubai Clear aims to supervise Member’s ongoing 

compliance with the requirements set out under 

Member Continuous Obligations section of this 

Procedure and its rules using the following 

supervisory tools:  

امتثال دبي للمقاصــة إلى اإلشــراف على  شــركة تهدف
المنصو  عليها في  للمتطلباتبشكل مستمر  األعضاء

ــــو مات العض هذا اإلجراء  قســــم التزا المســــتمرة في 
 التالية: الرقابيةمن خالل األدوات  والقواعد ال اصة به

1. Desk Based Reviews  .1المراجعات المكتبية 
Dubai Clear will request for information from all its 

Members in accordance with the checklist attached 

hereto as Appendix 1 or any other information that it 

deems necessary from time to time.  The Members 

will be given a deadline to respond and provide the 

requested documentation.   

قاصـــــة ســــتقوم لب دبي للم مات من جميع  بط معلو
، 1أعضــــائها وفًقا لقائمة المراجعة المرفقة في الملحق 

ية من  ــــرور ها ض مات أخرى ترا قتأو أي معلو آلخر.  و
ـــاء موعًدا نهائيًاو ـــيتم منح األعض  الوثائقللرد وتقديم  س

 المطلوبة.

Dubai Clear will review the provided documents and 

assess the Member’s compliance with its rules.  

 

صة بمراجعة  المقدمة وتقييم  الوثائقستقوم دبي للمقا
 لقواعدها. األعضاءامتثال 
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2. Scheduled Onsite Inspections 
 . 

 المقرر  الميداني التفتيش2. 
Further to the results of the desk-based review 

conducted by Dubai Clear, Dubai Clear may conduct 

an on-site inspections, e.g. where there are concerns 

with a Member’s ability to comply with the Dubai 

Clear rules, a recent breach, complaint, to raise 

compliance awareness with the Member, etc.   

دبي  هاب تقومسإلى نتائج المراجعة المكتبية التي  وفقاً 
، يجوز لشـــركة دبي للمقاصـــة إجراء عمليات  للمقاصـــة

ـــبيل المثالتفتيشال م اوف  تواجدت في حال ؛ على س
صة،  ضو على اامتثال لقواعد دبي للمقا شأن قدرة الع ب

إخالل أو شــــكوى لزيادة الوعي باامتثال  بشــــأن أي أو
 ذلك.العضو، وما إلى  لدى

Dubai Clear will inform the Member of its decision to 

conduct an onsite inspection through a formal 

notification supported by a list of required 

information and data to be provided to Dubai Clear 

ahead of the onsite inspection. Dubai Clear may also 

request for additional information during the 

inspection.  

ــــو بقرارها بإجراء  ــــة بإبالب العض ســــتقوم دبي للمقاص
ــار رســــمي مــدعوم بقــائمــة  تفتيش بموجــب إشــــع

تقديمها إلى  يجببالمعلومات والبيانات المطلوبة التي 
قد تطلب  كما أنه اصــــة قبل إجراء التفتيش.دبي للمق

ــــة  ــــافية تقديم المعلوماتدبي للمقاص  عملية أثناء إض
 التفتيش.

Dubai Clear may also carry out ‘themed visits’ with a 

focus on a specific area of compliance or a particular 

activity as deemed necessary and not as a result of 

a desk-based review.  

ــوعية"  ــة كذلك بإجراء "زيارات موض قد تقوم دبي للمقاص
شاط معين  مع التركيز على مجال معين من اامتثال أو ن

 مكتبية.المراجعة وليس نتيجة للحسب الضرورة 

Dubai Clear will document and maintain evidence of 

the review conducted during on-site inspections and 

copies will be retained in its files. The results of the 

on-site inspections are reviewed by Dubai Clear and 

the main findings and observations may be shared 

with the Member. 

أدلة المراجعة ب وااحتفا  ستقوم دبي للمقاصة بتوثيق

أثناء عمليات التفتيش، وسيتم ااحتفا   تم إجراؤهاالتي 

تقوم وس. الملفات ال اصة بهافي من تلك األدلة بنسخ 

مشاركة ب وقد تقومدبي للمقاصة بمراجعة نتائج التفتيش 

 . العضومع  رئيسيةااستنتاجات والمالحظات ال

3. Non- Scheduled onsite Inspections   .3 المقررة غير الالميداني التفتيش 
According to The Chairman of the SCA Board of 

Directors’ Decision No. (22 / R.M) of 2016 

Concerning the Regulation of the Central Clearing 

Party (CCP) Business, Dubai Clear shall perform 

regular and/or surprise inspection of its members to 

make sure they abide by the applicable legislations 

and all the regulations, controls and circulars issued 

by the CCP, the market or the Authority.   

ر. م(  /22هيئــة رقم )اللقرار رئيس مجلس إدارة وفقــا 
 بشـــأن تنظيم أعمال المقاصـــة المركزية،  2016لســـنة 

وري أو على دبي للمقاصـــة الرقابة والتفتيش بشـــكل د
ـــــائهــا  بهــدف التــأكــد من التزامهم مفــاجع على أعض

ــــوابط  فة األنظمة والض ها، وكا بالتشــــريعات المعمول ب
 والتعاميم الصادرة عنها أو عن السوق أو الهيئة.

In the event of a non-scheduled or a surprise 

inspection, Dubai Clear may notify the Member via 

official letter in order to ensure entry of premises, 

access to data and information to perform 

inspection. 

لة إجراء تفتيش غير و حا فاجع، مقرر في  قد تقوم أو م
ـــة  ـــو بموجب خطاب رســـمي بإخطار دبي للمقاص العض

لضــمان دخول المبنى والوصــول إلى البيانات والمعلومات 
 إلجراء التفتيش.

4. Results of Inspection  .4 التفتيشنتائج 
Once an onsite inspection is complete, Dubai Clear 

will issue an inspection report to the Member 

informing them of the result and findings of the 

inspection including any deficiencies in systems and 

controls detected and corrective action required (if 

any).   

صة تقريًرا بعد  صدر دبي للمقا ست اانتهاء من التفتيش، 
ــــو إلبالغه  التفتيش، بما في ذلك أي أوجه بنتائج للعض

ــــور ــــوابط و قص كذلك تم اكتشــــافها في األنظمة والض
 المطلوبة )إن وجدت(. اإلجراءات التصحيحية

Dubai Clear will discuss required corrective action 

with the Member and agree on implementation 

timelines. Dubai Clear may grant the Member 10 

business days to accept or to raise any objections on 

the report subject to the provision of sufficient 

evidence.  

 

صحيحية المطلوبة  صة اإلجراءات الت ستناقش دبي للمقا
على الجدول  بااتفاق مع العضـــو وســـتقوممع العضـــو، 

أيام  10قد تمنح دبي للمقاصــة العضــو والزمنية للتنفيذ. 
بداء أي اعتراضـــــات على التقرير،  قة أو إل مل للمواف ع

 . الكافية شريطة تقديم األدلة
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Where there is a disagreement from both parties on 

the findings, the disagreement will be documented in 

the report and the case will be escalated to the SCA 

for their review. SCA’s decision on the case will be 

considered as final and binding to both parties. 

النتائج،  ب صو حال وجود خالف بين كال الطرفين  فيو
 المســألةســيتم توثيق ال الف في التقرير، وســيتم رفع 
قرار  بريعتوإلى هيئة األوراق المالية والســلع لمراجعتها. 

نهائيًا قرارا  المسألةهيئة األوراق المالية والسلع بشأن 
 وملزًما لكال الطرفين. 

Dubai Clear will monitor the Member’s progress in 

implementation the corrective action plan to ensure 

that the Member carried out corrective action in a 

timely manner. Failure to implement corrective 

action in a timely manner will result in a violation of 

applicable rules and regulations.  

 حرز في تنفيذمال تقدمال بمتابعةســتقوم دبي للمقاصــة 
ات اذ العضــو للتأكد من  طة العمل التصــحيحية العضــو ل

ــــحيحية في الوقت لإلجراءات  ســــيترتب و. المحددالتص
 المحددفي الوقت  ةعلى عدم تنفيذ اإلجراء التصــــحيحي

 القواعد واللوائح المعمول بها.اخالا ب

In the event of no corrective actions taken by the 

Member, SCA will be notified and Dubai Clear will 

have the right to terminate membership in 

accordance with Dubai Clear rules and procedures., 

في حال عدم سيتم إخطار هيئة األوراق المالية والسلع 
ـــحيحية ـــو ألي إجراءات تص ـــيكون لدبي ، ات اذ العض وس

للمقاصــة الحق في إنهاء العضــوية وفًقا لقواعد وإجراءات 
 دبي للمقاصة.

The final inspection report will be shared with the 

Member and SCA.  

 

ستتم مشاركة تقرير التفتيش النهائي مع العضو وهيئة 
 األوراق المالية والسلع.

5. Member Conduct During Review and Inspection 

Period 
 والتفتيشسلوك العضو أثناء فترة المراجعة 5. 

The Member is required to act in an open and 

cooperative manner, be honest and truthful and not 

mislead or conceal any material matter during the 

review and inspection period. Any failure to deal with 

Dubai Clear in an open and cooperative manner, or 

any attempt to hide or conceal any information will 

result in action taken against the Member, including 

but not limited to, suspension of Membership.  

ــــ ــــرف بطريقة منفتحة وتعاونيةيتعين على العض  و التص

تضليل أو إخفاء أي أمر الوالتحلي باألمانة والصدق وعدم 

ســيترتب على وفترة المراجعة والتفتيش.  جوهري خالل

صة شركة عدم التحلي باانفتاح والتعاون مع  دبي للمقا

أو أي محاولة إلخفاء أي معلومات ات اذ إجراءات ضــــد 

 وقف العضوية. -الحصر دون-العضو، بما في ذلك 
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Appendix 1 
Information Checklist 

 
A Entity and Ownership  Yes, No or Not 

Applicable 

Comments 

1 Provide details of shareholders or ultimate 

beneficial owners with a holding of 25% or more 

    

2 Does the Entity have a significant (10% or more) 

offshore customer base, (where offshore means not 

domiciled in the jurisdiction where clearing services 

are being provided) ? 

    

2a If Y, provide details of the country and %     

B Policies & Procedures and Quality Assurance     

3 Does the Member have  documented policies and 

procedures to  prevent, detect and report: 

    

3a Money laundering     

3b Terrorist financing     

3c Sanctions violations     

4 Does the Entity have an internal audit and 

compliance function? If yes kindly provide a copy of 

your internal audit and compliance function 

program/check list.  

    

C Members Obligations     

5 Provide details of the back office application used 

by the Clearing Member 

    

6 Does the member manage Client positions and 

obligations on a segregated manner? Does the 

member has operational procedures and systems 

to manage Client Segregation. 
 

    

7 Does the member have relevant accounting 

systems to manage client funds? 

Provide details of the procedure followed for 

maintaining and managing Client funds 

    

Provide a balance report of Client funds held by the 

member as on XXXX 

 

8 Does the member have relevant Risk Management 

systems and policies in place? 

    

Please provide details of the Risk Management 

procedure followed by the Member 

Provide details of the Client margins held by the 

member for outstanding positions 

Provide details of Client default management 

procedure followed by the member. 
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9 Does the Entity have a training for its staff, if yes 

please provide a copy. And what type of training are 

you offering to your employees. 

    

10 Do you have a Business Continuity Plan, if yes 

please provide 

    

11 Do you have a complaints/incident management 

system? If yes, kindly provide records for the past 

12 months. 

  

12 Do you use a third party outsource service provider 

for any clearing and settlement activities? If yes, 

kindly provide us with a copy of the outsource level 

agreement and procedure. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


