ضوابط تداول شركات الوساطة باسمها ولحسابها الخاص
مجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق المالية،
ي دددددددة وسدددددددوق
بعدددددددد اىطددددددد ا تلددددددد ال دددددددا و اىتحددددددداد ر ددددددد  )4لسددددددد ة  2000فدددددددي شددددددد
اإلمارات لألوراق المالية والسلع وتعدي ته،
وتلددددددد دددددددا و إمدددددددارة أبدددددددوظبي ر ددددددد  )3لسددددددد ة  2000فدددددددي شددددددد إ شدددددددا سدددددددوق أبدددددددوظبي
لألوراق المالية وتعدي ته،
وتلدددددددد ددددددددرار مجلددددددددس إدارة الهي ددددددددة ر دددددددد /2ر) لسدددددددد ة  2000فددددددددي شدددددددد ال ظددددددددا الخدددددددداص
بعضوية السوق،
وتلدددددد ددددددرار مجلددددددس إدارة الهي ددددددة ر دددددد  )2لسدددددد ة  2001فددددددي شدددددد ال ظددددددا الخدددددداص بالتددددددداول
والم اصة والتسويات و ل الملكية وحفظ األوراق المالية وتعدي ته،
وتلدددددد ددددددرار مجلددددددس إدارة الهي ددددددة ر دددددد /3ر) لسدددددد ة  2001فددددددي شدددددد ال ظددددددا الخدددددداص بعمددددددل
السوق وتعدي ته،
وتلددددددد دددددددرار مجلدددددددس إدارة الهي دددددددة ر ددددددد  )27لسددددددد ة  2014الخددددددداص ب ظدددددددا الوسددددددداطة فدددددددي
األوراق المالية وتعدي ته،
وتلدددددد ددددددرار ر دددددديس مجلددددددس إدارة الهي ددددددة ر دددددد /26ر ) .لسدددددد ة  2016بشدددددد ت ظددددددي بعدددددد
األ شطة والخدمات المالية وآليات التداول،
وتل الضوابط وال رارات والتعليمات الصادرة م سوق ابوظبي لألوراق المالية،
ف د ت رر اآلتي:
المادة )1
التعريفــــات
يكدددددو للعبدددددارات والكلمدددددات التاليدددددة المعدددددا ي المب اي دددددة دددددري كدددددل م هدددددا مدددددا لددددد يددددددل سدددددياق الددددد ص
تل غير ذلك:
الهي ــــــــــة:

ي ة األوراق المالية والسلع.

الســـــــــوق :

سوق أبوظبي لألوراق المالية.

الم اصــــــة:

الجهدددددددة التدددددددي ت دددددددو بعمليدددددددات الت ددددددداص والتسدددددددوية لكافدددددددة األوامدددددددر التدددددددي
ت فيذ ا في السوق وف ا ً لأل ظمة وال رارات الم ظمة لذلك.

األوراق المالية:

األسدددددددددده والسدددددددددد دات واألذو ددددددددددات الماليددددددددددة التددددددددددي تصدددددددددددر ا الشددددددددددركات
المسدددددددا مة ،والسددددددد دات واألذو دددددددات التدددددددي تصددددددددر ا الحكومدددددددة اىتحاديدددددددة أو
الحكومدددددددات المحليدددددددة والهي دددددددات العامدددددددة والميسسدددددددات العامدددددددة فدددددددي الدولدددددددة
وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية ت بلها الهي ة.

شركة الوساطة:

شددددركة الوسدددداطة المرخصددددة مدددد
المالية.

ر ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
المستثمر):(IN

الدددددر التعريفدددددي الدددددذ يخصصددددده السدددددوق لكدددددل مسدددددتثمر فدددددي األوراق الماليدددددة
ليتمك م التعامل في السوق.

1

بددددل الهي ددددة لمماولددددة أتمددددال الوسدددداطة

المادة )2
المواف ة تل تداول شركة الوساطة باسمها ولحسابها الخاص
ى يجددددددددوم لشددددددددركة الوسدددددددداطة التددددددددداول باسددددددددمها ولحسددددددددابها الخدددددددداص إىا بعددددددددد الحصددددددددول تلدددددددد
مواف دددددددة السدددددددوق وف دددددددا ً للشدددددددروط واألحكدددددددا واإلجدددددددرا ات الم صدددددددوص تليهدددددددا فدددددددي دددددددذ ال دددددددرار
والمتطلبات الف ية التي يضعها.
المادة )3
شروط وطلب المواف ة
أوىً :يشددددددترط لتددددددداول شددددددركة الوسدددددداطة باسددددددمها ولحسددددددابها الخدددددداص ت دددددددي طلددددددب إلدددددد السددددددوق
وف دددددددا ً لل مدددددددوذش المعدددددددد لدددددددذلك مشدددددددفوتا ً بالمعلومدددددددات والبيا دددددددات والمسدددددددت دات المييددددددددة للطلدددددددب،
وبشكل خاص اآلتي :
ٍ
 -1سددددددخة تدددددد الرخصددددددة الصددددددادرة تدددددد الهي ددددددة بشدددددد مماولددددددة شدددددداط الوسدددددداطة الماليددددددة
سارية المفعول.
 -2بيدددددددا بحسدددددددابات شدددددددركة الوسددددددداطة لددددددددى الب دددددددوك الوط يدددددددة واألج بيدددددددة ،مدددددددع اىلتدددددددما
بإخطار السوق ب تغيير يطرأ تليها .
 -3كتددددداب مو ا دددددع مددددد أتضدددددا مجلدددددس اإلدارة أو ي دددددة المدددددديري بمدددددا يفيدددددد حدددددق السدددددوق فدددددي
اىستع ت حسابات الشركة لدى الب وك الوط ية واألج بية.
 -4ت رير م مجلس اإلدارة أو ي ة مدير شركة الوساطة موضحا ً به اآلتي :
أ .السياسة اىستثمارية ،وحج األموال التي ت تخصيصها لهذا الغر .
ب .بيا مصادر التمويل.
ش .مدددددددى تدددددد ثير اىسددددددتثمار فددددددي األوراق الماليددددددة تلدددددد م تهددددددا الماليددددددة ،وخططهددددددا
ي األوراق المالية التي تستثمر فيها.
لمعالجة ذا الت ثير حال ا خفا
 -5سدددددخة مددددد دددددرار مجلدددددس اإلدارة أو ي دددددة المدددددديري المتضدددددم اسددددد وصدددددفة ومدددددي ت
الشددددددخص الددددددذ تدددددد تفويضدددددده إلدارة حسدددددداب شددددددركة الوسدددددداطة ل سددددددتثمار فددددددي األوراق
المالية.
 -6بيددددددا يوضددددددر وجددددددود ظددددددا ر ابددددددة داخلددددددي يحددددددول دو اسددددددتفادة شددددددركة الوسدددددداطة ت ددددددد
التدددددددداول باسدددددددمها ولحسدددددددابها الخددددددداص مددددددد اىستشدددددددارات الماليدددددددة ،أو ت دددددددارير التحليدددددددل
المدددددالي الصدددددادرة ت هدددددا والتدددددي لددددد يدددددت اىتددددد ت هدددددا ويكدددددو لهدددددا تددددد ثير تلددددد سدددددعر
الور ة المالية.
 -7تعهددددددد ت ددددددد تددددددداولها باسددددددمها ولحسددددددابها الخدددددداص باىمت دددددداا تدددددد ال يددددددا بدددددد ت تبددددددات
في السوق ،أو استغ ل أية أوامر أو معلومات خاصة بالعم .
ثا ياً :سداد الرس المستحق للسوق.
ثالثددددددداً :للسدددددددوق طلدددددددب أيدددددددة إيضددددددداحات أو معلومدددددددات أو مسدددددددت دات أخدددددددرى إذا ارتددددددد ى ضدددددددرورة
لذلك.
المادة )4
رار السوق
 -1يصددددددر السدددددوق دددددرار بالمواف دددددة تلددددد الطلدددددب أو رفضددددده خددددد ل ث ثدددددي يومدددددا ً مددددد تددددداري
ت دي الطلب مستوفيا ً الشروط والمتطلبات والمعايير الف ية التي يضعها السوق.
 -2تلدددددد شددددددركة الوسدددددداطة تسددددددجيل المواف ددددددة الصددددددادرة تدددددد السددددددوق لدددددددى الهي ددددددة خدددددد ل
فترة ى تتجاوم  )5أيا تمل م تاري صدور ا.
المادة )5
مدة المواف ة وتجديد ا
 -1مددددددة المواف دددددة سددددد ة واحددددددة ت تهدددددي فدددددي هايدددددة ديسدددددمبر مددددد كدددددل تدددددا  .أمدددددا المواف دددددة
األولددددد فتكدددددو مددددددتها اتتبددددداراً مددددد تددددداري م حهدددددا وحتددددد هايدددددة ديسدددددمبر مددددد السددددد ة
فسدددددها .و ىيسدددددتوف الرسددددد المسدددددتحق تلددددد دددددذ المواف دددددة ب سدددددبة مددددددة المواف دددددة للسددددد ة
وذلك مع اتتبار جم الشهر شهراً كام ً .
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 -2يدددددت ت جديدددددد المواف دددددة بموجدددددب طلدددددب ي دددددد للسدددددوق بدددددل ا تهدددددا مدتددددده بشدددددهر تلددددد األ دددددل
مرف ددددددا ً بدددددده رسددددددو التجديددددددد المسددددددتح ة للسددددددوق ،تلدددددد أ يددددددت تجديددددددد التسددددددجيل لدددددددى
الهي ة خ ل فترة ى تتجاوم  )5أيا تمل م تاري تجديد المواف ة لدى السوق.
 -3لمدددددددير تددددددا السددددددوق الحددددددق فددددددي إلغددددددا المواف ددددددة الصددددددادرة لشددددددركة الوسدددددداطة للتددددددداول
باسدددددمها ولحسدددددابها الخددددداص فدددددي حدددددال تدددددد ت ددددددي طلدددددب تجديدددددد المواف دددددة مكدددددتم ً خددددد ل
المدة المحددة.
المادة )6
التمامات شركة الوساطة
مددددددع تددددددد اإلخدددددد ل بدددددد التمامددددددات أخددددددرى واردة فددددددي ددددددا و أو أ ظمددددددة أو ددددددرارات أو تعددددددامي
الهي دددددددة ،تلتدددددددم شدددددددركة الوسددددددداطة التدددددددي حصدددددددلت تلددددددد مواف دددددددة السدددددددوق للتدددددددداول فدددددددي األوراق
المالية باسمها ولحسابها الخاص باآلتي:
 -1الحصددددددول تلدددددد ر دددددد مسددددددتثمر لدددددددى الم اصددددددة يددددددت تخصيصدددددده ألغددددددرا تددددددداول شددددددركة
الوساطة باسمها ولحسابها الخاص.
 -2إصدددددددار األوامدددددددر الخاصددددددة بتدددددددداوىتها مدددددد خددددددد ل الشددددددخص المفدددددددو بددددددإدارة حسددددددداب
اىستثمار.
 -3المحافظدددددددة تلددددددد متطلبدددددددات المددددددد ة الماليدددددددة ال ممدددددددة لمماولدددددددة شددددددداطها بمدددددددا يح دددددددق
ضما وفا ها بالتماماتها.
 -4التح ددددق دومددددا ً مددددد وجددددود رصددددديد ددددد كددددداو لددددديها أو فدددددي حسدددداباتها لددددددى الب ددددوك بدددددل
ت فيذ تملية الشرا  ،وتد السداد م أرصدة العم .
 -5إ شدددددا سدددددجل خددددداص بالتدددددداوىت التدددددي تدددددت لحسددددداب الشدددددركة الخددددداص ت يدددددد فيددددده كافدددددة
تفاصيل األوامر الخاصة بعمليات التداول والمواف ات الصادرة ت السوق.
 -6إتطا أوامر العم األولوية في الت فيذ تل األوامر الخاصة بشركة الوساطة.
 -7إتدددددداد ت ريدددددر ربدددددع سددددد و ييكدددددد تدددددد مخالفدددددة تمليدددددات اىسدددددتثمار لل دددددا و واأل ظمدددددة
والسياسددددددة اىسددددددتثمارية المعتمدددددددة ،ورفددددددع الت ريددددددر إلدددددد مجلددددددس إدارة الشددددددركة أو ي ددددددة
المددددددديري  ،وموافدددددداة السددددددوق ب سددددددخة م دددددده ،تلدددددد أ يكددددددو الت ريددددددر ممهددددددوراً بتو يددددددع
المرا ب الداخلي.
 -8أى يميدددددددد حجددددددد اسدددددددتثمارات شدددددددركة الوسددددددداطة فدددددددي األوراق الماليدددددددة تلددددددد مدددددددا سدددددددبته
 )Tierورأس المددددددددال اإلضددددددددافي
 )%40مدددددددد مجمددددددددوا رأس المددددددددال األساسددددددددي 1
 )Tierتلددددد ال حدددددو الدددددوارد بمعدددددايير المددددد ة الماليدددددة المعتمددددددة مددددد بدددددل الهي دددددة،
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وأى تتجدددددداوم اسددددددتثماراتها فددددددي الور ددددددة الماليددددددة الواحدددددددة تلدددددد مددددددا سددددددبته  )%10مدددددد
المبلغ المخصص ل ستثمار في األوراق المالية لحسابها الخاص.
 -9تددددددد التددددددداول بدددددداألوراق الماليددددددة فددددددي األسددددددواق الما ليددددددة األج بيددددددة إى فددددددي حدددددددود سددددددبة
 )%10م المبلغ المخصص ل ستثمار في األوراق المالية لحسابها الخاص .
 -10تمويدددددد السدددددوق بددددد اتفا يدددددة تبرمهدددددا شدددددركة الوسددددداطة أو أ مددددد الشدددددركات التابعدددددة لهدددددا
مدددددع الب دددددوك ويترتدددددب تليهدددددا التمامدددددات ماليدددددة تجا هدددددا ،وبددددد تعهدددددد أو كفالدددددة ت دددددد مددددد
بلها إل أ جهة أخرى.
 -11تددددددد ت فيددددددذ أ تمليددددددة تددددددداول لحسدددددداب شددددددركة الوسدددددداطة تتعلددددددق بور ددددددة ماليددددددة كا ددددددت
موضدددددوتا ً ىستشدددددارة ماليدددددة أو ت ريدددددر تحليدددددل مدددددالي صدددددادر ت هدددددا ،أو التدددددداول بددددد مددددد
المشدددددت ات الماليدددددة المرتبطدددددة بهدددددذ الور دددددة الماليدددددة ،وذلدددددك خددددد ل المددددددد المحدددددددة ب دددددرار
اىستشارات المالية والتحليل المالي الصادر ت الهي ة.
 -12تددددددد ت فيددددددذ أيددددددة تمليددددددة تددددددداول لحسدددددداب شددددددركة الوسدددددداطة تتعلددددددق بور ددددددة ماليددددددة أو أ
المشددددددت ات الماليددددددة المرتبطددددددة بهددددددا بشددددددكل يخددددددالو التوصدددددديات الددددددواردة فددددددي اىستشددددددارة
الماليدددددة ،أو ت ريدددددر التحليدددددل المدددددالي الدددددذ صددددددر ت هدددددا خددددد ل المددددددة المحدددددددة ب دددددرار ظدددددا
اىستشارات المالية والتحليل المالي الصادر ت الهي ة.
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المادة )7
الجــما ات
للسوق حال مخالفة ذ الضوابط اتخاذ أيا ً م اإلجرا ات اآلتية:
 -1اإل ذار.
 -2تسدددددييل أو اسدددددتخدا الضدددددما الم دددددد مددددد شدددددركة الوسددددداطة كليدددددا ً أو جم يدددددا ً فيمدددددا خصدددددص
له الضما  ،وبما ى يتعار مع أ ظمة أو رارات الهي ة.
 -3إلغا المواف ة الصادرة لشركة الوساطة للتداول باسمها ولحسابها الخاص.
 -4فددددددر غرامددددددة ماليددددددة تلدددددد شددددددركة الوسدددددداطة بمددددددا ى يتجدددددداوم الحددددددد األ صدددددد للغرامددددددة
الم صوص تليه في ا و الهي ة واأل ظمة الصادرة بم تضا .
 -5إي دددددداو شددددددركة الوسدددددداطة تدددددد العمددددددل لمدددددددة ى ىتجدددددداوم أسددددددبوتاً ،ولمجلددددددس إدارة السددددددوق
التوصية للهي ة بإي او الشركة لمدة أطول أو بإلغا ترخيصها .
المادة )8
تلغددددددد أ دددددددرارات أو تعدددددددامي أو ضدددددددوابط أو إجدددددددرا ات صدددددددادرة تددددددد السدددددددوق تتعدددددددار
أحكا ذ الضوابط.

مدددددددع

المادة )9
يت العمل بهذ ال واتد م اليو التالي لصدور ا م مجلس إدارة السوق.

حمد تبدهللا الشامسي
ر يس مجلس اإلدارة

.........................................................
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