االجراءات التشغيلية للبيع على المكشوف الفني
المادة ()1
التعريفات
يكوووووووم للكلمووووووات والعبووووووارات احتيووووووة المعوووووواني الموقوووووو ة ووووووريم كوووووو من ووووووا مووووووا لوووووو ي وووووو
النص بغير ذلك:
ال يئة
ال و

وووووويا

هيئة األورا المالية وال لع.
و أبوظبي لألورا المالية.

األورا المالية

األ وووووووووووت وال نوووووووووووتدات والاوووووووووووكوك التوووووووووووي تاووووووووووودرها الشوووووووووووركات
الم ووووووووووواهمة العاموووووووووووة وال وووووووووووندات واألذونوووووووووووات التوووووووووووي تادرهتوووووووووووتا
ال كومتووووووووتة االت اديووووووووة أو ال كومووووووووات الم ليووووووووة أو ال يئووووووووات العامووووووووة
أو المؤ ووووووووووات العامووووووووووة ووووووووووي الدولووووووووووة والو وووووووووودات اال ووووووووووت مارية
الاووووووووادرة عووووووووم اوووووووونادي اال ووووووووت مار وأيووووووووة أورا أو أدوات ماليووووووووة
أخرى م لية أو أجنبية يوا المجلس على اعتبارها كذلك.

اانع ال و

الشووووووووخص االعتبووووووووارو الموووووووورخص لوووووووو بم اولووووووووة نشووووووووا اووووووووناعة
ال و أو اانع ال و األجنبي الم ج لدى ال و .

شركة الو ا ة

الشووووووخص االعتبووووووارو الماوووووورف لوووووو و ووووووا ل أل كووووووا ال ووووووانوم بال يووووووا
بأعما الو ا ة ي ال و .

البيوووووووع علوووووووى المكشووووووووف
الفني

هوووووي عمليوووووة يوووووا الم وووووت مر ببيوووووع ور وووووة ماليوووووة ال يمتلك وووووا علوووووى أم
يلت بتو يرها خال ترة الت وية ).(T +2

ال امش األولي

مووووووا يودعوووووو العميوووووو لوووووودى شووووووركة الو ووووووا ة ل ووووووا البيووووووع علووووووى
المكشوووووووف مووووووم مبووووووالا ماليووووووة و وووووو الن ووووووبة الم ووووووررة مووووووم ال يمووووووة
ال ووووووو ية لووووووألورا الماليووووووة المووووووراد تووووووداول ا علووووووى المكشوووووووف بوووووو
تنفيذ أمر البيع.

القمام

مبلووووووا ال ووووووامش األولووووووي مقووووووا ا ل إليوووووو ال يمووووووة المت اوووووولة مووووووم بيووووووع
الور ة المالية ي ا البيع على المكشوف الفني.

العمي

الشووووووخص ال بيعووووووي أو االعتبووووووارو الووووووذو لديوووووو ر وووووو م ووووووت مر لوووووودى
ال و .

الج ة المارف ل ا

شووووووركة الو ووووووا ة الم ووووووجلة ووووووي ال ووووووو ا وال ااوووووولة علووووووى موا ووووووة
مم ال و ال تخدا آلية البيع على المكشوف الفني.

المادة ()2
لل ووووو ت مووووم وووويم إلووووى آخوووور ت ت ديوووود العمووووالء يوووور الماوووورف ل وووو با ووووتخدا آليووووة البيووووع علووووى
المكشوف الفني.
1

المادة ()3
شرو الموا ة للج ة المارف ل ا لل يا بعملية البيع على المكشوف الفني
-1
-2
-3
-4
-5

توا ر ال درات واإلمكانيات الفنية واإلدارية الال مة لم اولة آلية البيع على المكشوف الفني وإدارة
ال ابات والقمانات الخااة بذلك.
عد ارتكا مخالفات جوهرية لمعايير المالءة المالية أو قواب ا ال ابات أو إجراءات التداو
والت اص المعمو ب ا خال األش ر ال تة ال اب ة لتاريخ ت دي ل الموا ة.
أو التعا د مع وكي إ را
واال ترا
توا ر األنظمة الفنية واإلجرائية لل يا بمعامالت اإل را
وا ترا م ج بال و .
يج توا ر جميع شرو الموا ة باورة م تمرة.
أية شرو أو مت لبات أخرى يراها ال و قرورية.

المادة ()4
م تندات ل الموا ة
 -1ت د الج ة الرا بة بم اولة آلية البيع على المكشوف الفني لبا ل إلى ال و
والبيانات والم تندات المؤيدة لل ل وبشك خاص ما يلي:
أ .نموذج اتفا ية العمي .
 .اإلجراءات الداخلية الخااة بعمليات البيع على المكشوف الفني.
 -2لل و ل أو إيقا ات أو معلومات أو م تندات أخرى إذا ارتأى قرورة ذلك.

مشفوعا ل بالمعلومات

المادة ()5
ت ديد األورا المالية الم موف ببيع ا على المكشوف الفني
ي ووووووو ال ووووووو بت ديوووووود األورا الماليووووووة الم ووووووموف ببيع ووووووا علووووووى المكشوووووووف الفنووووووي ومراجعت ووووووا
ك تة أش ر بنا لء على أو مم المعايير التالية:
 .1معد دورام األ .
 .2وجود اانع ال و .
 .3وجود ع د لمو ر ال يولة.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

المادة ()6
الت امات الج ة المارف ل ا
الت يووووووود بنوووووووو ا وكميوووووووة األورا الماليوووووووة الم وووووووموف ببيع وووووووا علوووووووى المكشووووووووف الفنوووووووي و وووووووا ل
إل اا ات ال و الدورية.
االلتووووو ا بالمواعيووووود الم وووووددة موووووم بووووو ال وووووو والم وووووموف خالل وووووا بوووووالبيع علوووووى المكشووووووف
الفني.
ت بي نظا م ا بي يدع عمليات البيع على المكشوف الفني.
Order
Management
System
توووووووو ير نظوووووووا تل وووووووي وإدارة األوامووووووور (
) )(OMSيم ّيوووووو أواموووووور البيووووووع علووووووى المكشوووووووف الفنووووووي عووووووم ووووووواها وياوووووودر ر ووووووالة تأكيوووووود
إلى العمي بمقموم األمر الاادر.
وووووا توووووداو م وووووت مخاوووووص
إجوووووراء عمليوووووات البيوووووع علوووووى المكشووووووف الفنوووووي موووووم خوووووال
ل ذا الغر .
تجميد القمام ي ا العمي ل يم ت وية العملية.
ت يووووي األورا الماليووووة بن ايووووة كوووو يووووو عموووو والتووووي توووو بيع ووووا علووووى المكشوووووف الفنووووي ب ووووعر
اإل وووووال المعلوووووم وووووي ال وووووو ا وإخ وووووار العميووووو عنووووود انخفوووووا م ووووواهمت إلوووووى ن وووووبة %25
و وووووووا ل للمعادلوووووووة احتيوووووووة ( :يموووووووة القووووووومام  -ال يموووووووة ال وووووووو ية للور وووووووة الماليوووووووة) ÷ (ال يموووووووة
ال و ية للور ة المالية).
2

لي وووووو العميووووو وووووورال بتغ يوووووة الووووون ص بر وووووع ن وووووبة م ووووواهمت إلوووووى موووووا وووووو ن وووووبة %25ا
وإال الت مت شركة الو ا ة باتبا االجراءات الواردة ي المادة (.)2/11
 -8اال تفوووووووواظ بكا ووووووووة ال ووووووووجالت الخااووووووووة بعمليووووووووات البيووووووووع علووووووووى المكشوووووووووف الفنووووووووي و ووووووووا ل
لالجراءات وال يود واألوامر الم ررة ي األنظمة المعمو ب ا لدى ال يئة وال و .
 -9يووووود جميوووووع عمليوووووات البيوووووع علوووووى المكشووووووف الفنوووووي وووووي وووووجالت خااوووووة تتقووووومم ب ووووود أدنوووووى
البيانات احتية:
أ .أ العمي .
الور ة المالية م التداو .
 .أمر التداو وا
ج .ج العملية التي تمت.
د .جميع العموالت والمااريف.
ه .آلية وو ت تغ ية البيع على المكشوف الفني.
و .ر ائ التنبي والت ذير التي وج ت للعمي بشأم انخفا ن بة القمام.
 -10إخ ار ال و بت رير أ بوعي أو عند ال ل باحتي:
أ .إ جموووووووالي ال يموووووووة ال وووووووو ية لوووووووألورا الماليوووووووة المتداولوووووووة بوووووووالبيع علوووووووى المكشووووووووف
الفني.
 .عدد االخ ارات الموج ة للعمالء ل يادة ن بة القماما و يمة تلك ال يادة.
ج .وووووووواالت واجووووووووراءات ومواعيوووووووود التغ يووووووووة لت وووووووووية ووووووووابات العمووووووووالء المخااووووووووة
لعمليات البيع على المكشوف الفني.
 -11اتخووووواذ االجوووووراءات الموقووووو ة وووووي الموووووادة ( )2/11وووووا أخفوووووا العميووووو
البيع على المكشوف الفني.
 -12لل و إقا ة أو مت لبات أو شرو أو قواب و ا ل لم تقيات المال ة العامة.

-1
-2
-3
-4
-5
-6

وووووي ت ووووووية عمليوووووة

المادة ()7
االت اإلي اف التل ائي لعملية البيع على المكشوف الفني مم ب ال و
وووووووعر الور وووووووة الماليوووووووة بن وووووووبة ) (%5موووووووم وووووووعر اإل وووووووال وووووووي يوووووووو التوووووووداو
انخفوووووووا
ال اب ا ويكوم اإلي اف ي ذات يو االنخفا ويو العم التالي.
إذا بلغوووووووووت األورا الماليوووووووووة المباعوووووووووة علوووووووووى المكشووووووووووف ن وووووووووبة ( )%10موووووووووم رأس موووووووووا
المادر.
ب خم ة أيا عم مم انع اد الجمعية العمومية للمادر.
بووووو خم وووووة أيوووووا التوووووي ت وووووب تووووواريخ إ وووووال ال وووووج ال وووووت ا األربووووواف الن ديوووووة أو أ ووووو
المن ة أو و االكتتا .
و االكتتا بالن بة للشركة المادرة.
خال ترة تداو
أو االت أخرى ي ررها ال و .

المادة ()8
شرو بيع الور ة المالية على المكشوف الفني
 -1أم ي يووووود وووووعر الاوووووف ة عوووووم آخووووور وووووعر اوووووف ة توووووداو بو ووووودة م ايووووودة وا ووووودة علوووووى اال ووووو
(.)Short Sell Up Tick Rule
ال وووووو ية
ال يموووووة
 -2التووووو ا العميووووو ب يووووودا هوووووامش أولوووووي بن وووووبة ال ت ووووو عوووووم  %50موووووم
للور ة المالية المراد بيع ا مم خال البيع على المكشوف الفني.

3

-1
-2
-3
-4
-5

المادة ()9
إ ااف ال و على المو ع اإللكتروني
األورا المالية الم موف بيع ا على المكشوف الفني.
الج ة المارف ل ا بم اولة آلية البيع على المكشوف الفني.
كمية األورا المالية التي ت بيع ا على المكشوف الفني.
تاريخ بدء تداو األورا المالية على المكشوف الفني.
أيا اإلي اف التل ائي للبيع على المكشوف الفني.

المادة ()10
اتفا ية البيع على المكشوف الفني
تلتوووووو الج ووووووة الماوووووورف ل ووووووا بوووووو برا اتفا يووووووة مووووووع كوووووو عميوووووو عنوووووود ال يووووووا بعمليووووووة البيووووووع علووووووى
المكشوووووووف الفنووووووي يوقوووووو ي ووووووا بشووووووك خوووووواص كا ووووووة البيانووووووات والمعلومووووووات الموقوووووو ة أدنوووووواها أو
أو بيانات أو معلومات أخرى ي لب ا ال و إذا رأى قرورة لذلك:
 -1موا ة وإ رار العمي الكتابية والاري ة بشأم احتي:
ووووووو الج وووووووة الماووووووورف ل وووووووا وووووووي اال تفووووووواظ ب اووووووويلة البيوووووووع علوووووووى المكشووووووووف الفنوووووووي
أ.
وا ووووووووتخدام أل وووووووورا الت وووووووووية ووووووووا إخفووووووووا العميوووووووو ووووووووي تووووووووو ير األورا الماليووووووووة
المباعة على المكشوف الفني لغر الت وية.
 .ووووو الج وووووة الماووووورف ل وووووا وووووي ا وووووتخدا القووووومام الموووووود لووووودي ا لتغ يوووووة الووووون ص وووووي
يمووووووووة الشووووووووراء ووووووووا إخفووووووووا العميوووووووو ووووووووي تووووووووو ير األورا الماليووووووووة المباعووووووووة علووووووووى
المكشوف الفني لغر الت وية.
ج .ووووو الج وووووة الماووووورف ل وووووا وووووي ا وووووتخدا القووووومام وووووا عووووود ا وووووتجابة العميووووو خوووووال
المدة الم ددة لر ع يمة م اهمت عند انخفاق ا.
 -2بيام المخا ر التي د تترت على ال يا بعمليات البيع على المكشوف الفني.
 -3إ وووووووورار العميوووووووو ب دراكوووووووو اال جووووووووراءات وااللت امووووووووات المترتبووووووووة عليوووووووو والمخووووووووا ر المرتب ووووووووة
بعملي البيع على المكشوف الفني.
المادة ()11
الشرو وال ر المتا ة لتغ ية األورا المالية المباعة على المكشوف الفني
 -1للج وووووة الماووووورف ل وووووا  -بعووووود موا وووووة العميووووو  -ت ووووووية عمليووووو البيوووووع علوووووى المكشووووووف الفنوووووي
ي اليو التالي مم تنفيذ العملية ا وجود أ با جدية ت تدعي ذلك.
 -2ووووووا إخفووووووا العميوووووو ووووووي ت وووووووية عمليووووووة البيووووووع علووووووى المكشوووووووف الفنوووووويا تلتوووووو الج ووووووة
المارف ل ا باتخاذ اإلجراءات الموق ة أدناه و ا ل للت ل احتي:
أ .ت ويووووو األورا الماليووووووة مووووووم وووووواب ات العميوووووو األخووووورى لوووووودى الج ووووووة الماوووووورف ل ووووووا
بعد موا ة العمي .
 .إعووووووادة شووووووراء األورا الماليووووووة المباعوووووو ة علووووووى المكشوووووووف خووووووال توووووورة T+2ا وذلووووووك
با تخدا القمام.
ج .ا تووووووورا الور وووووووة الماليوووووووة المباعوووووووة علوووووووى المكشووووووووف الفنوووووووي ووووووو اإلجوووووووراءات
الاادرة مم ال و والمعتمدة مم ال يئة.
د .إعوووووووادة شوووووووراء األورا الماليوووووووة المباعوووووووة علوووووووى المكشووووووووف الفنوووووووي خوووووووال جل وووووووة
الشراء اإلجبارو ( )Buy-Inي نظا الم ااة.
ه .التعوي الن دو لل رف المشترو و ا ل لآللية التي ي ددها ال و .
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المادة ()12
المخالفات والج اءات
لل ووووووو ووووووي ووووووا مخالفووووووة هووووووذه اال جووووووراءات تو يووووووع أو مووووووم المخالفووووووات أو الجوووووو اءات التاليووووووة
على الج ة المارف ل ا:
 -1تعلي الموا ة الممنو ة للج ة المارف ل ا لمدة ال تجاو ال ة أش ر.
 -2إلغاء الموا ة الممنو ة للج ة المارف ل ا.
 -3تو يوووووع الجووووو اءات والمخالفوووووات و وووووا ل لموووووا ت ووووودد لووووووائ ال وووووو وبموووووا ال يتعوووووار موووووع أنظموووووة
ال يئة.
المادة ()13
يت العم ب ذه ال واعد مم اليو التالي لادورها مم إدارة ال و .

الرئيس التنفيذو
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