ضوابط التداول المباشر عبر األسواق )(DMA
مجلس إدارة سوق ابوظبي لألوراق المالية،
بعدددددد اعطدددددان علدددددد القدددددا و اعت ددددداد ر ددددد  )4لسددددد ة  2000فدددددي شدددددو ايمدددددة وسدددددوق اةمدددددارا لدددددألوراق الماليدددددة
والسلع وتعدياته،
وعلدددددددد دددددددا و إمدددددددارة أبدددددددوظبي ر ددددددد  )3لسددددددد ة  2000فدددددددي شدددددددو إ شدددددددا سدددددددوق أبدددددددوظبي لدددددددألوراق الماليدددددددة
وتعدياته،
وعلد رار مجلس إدارة الهيمة ر /2ر) لس ة  2000في شو ال ظا الخاص بعضوية السوق،
وعلدددددددد دددددددرار مجلدددددددس إدارة الهيمدددددددة ر ددددددد  )2لسددددددد ة  2001فدددددددي شدددددددو ال ظدددددددا الخددددددداص بالتدددددددداول والمقا دددددددة
والتسويا و قل الملكية و فظ األوراق المالية وتعدياته،
وعلد رار مجلس إدارة الهيمة ر /3ر) لس ة  2001في شو ال ظا الخاص بعمل السوق وتعدياته،
وعلددددددددد ددددددددرار مجلددددددددس إدارة الهيمددددددددة ر دددددددد  )27لسدددددددد ة  2014الخدددددددداص ب ظددددددددا الوسدددددددداطة فددددددددي األوراق الماليددددددددة
وتعدياته،
وعلددددددد ددددددرار رمدددددديس مجلددددددس إدارة الهيمددددددة ر دددددد /26ر ) .لسدددددد ة  2016بشددددددو ت ظددددددي بعدددددد األ شددددددطة والخدددددددما
المالية وآليا التداول وعلد القرارا والتعليما ال ادرة م سوق ابوظبي لألوراق المالية،
وعلد الضوابط والقرارا والتعليما ال ادرة م مجلس إدارة سوق ابوظبي لألوراق المالية،
رر:
المادة )1
التعريفا
يكو للكلما والعبارا اآلتية المعا ي الموض ة ري كل م ها ما ل يقضي سياق ال ص بخاف ذلك:
الهيمة

 :ايمة األوراق المالية والسلع.

السوق

 :سوق أبو ظبي لألوراق المالية

األوراق المالية

 :األسددددددددده والسددددددددد دا واألذو دددددددددا الماليدددددددددة التدددددددددي ت ددددددددددراا الشدددددددددركا المسددددددددداامة،
والسدددددددد دا واألذو ددددددددا التددددددددي ت دددددددددراا ال كومددددددددة اعت اديددددددددة أو ال كومددددددددا الم ليددددددددة
والهيمددددددا العامددددددة والم سسددددددا العامددددددة فددددددي الدولددددددة وأيددددددة أدوا ماليددددددة أخددددددر م ليددددددة
أو غير م لية تقبلها الهيمة.

شركة الوساطة

 :شركة الوساطة المرخ ة م

بل الهيمة لمزاولة أعمال الوساطة المالية.

التدددددددددداول المباشدددددددددر  :خدمددددددة تتدددددديا لعميددددددل التددددددداول المباشددددددر إدخددددددال أوامددددددر التددددددداول شددددددرا أو بيددددددع األوراق
الماليدددددة) فدددددي السدددددوق مباشدددددرة مددددد خدددددال الددددددخول إلدددددد زمدددددة بدددددرام  )DMAعبدددددر
عبددددددددددددر األسددددددددددددواق
(Trusted
Financial
آليدددددددددددددا ات دددددددددددددال مو و دددددددددددددة
)(DMA
ددددددددددها شددددددددددركة الوسدددددددددداطة كشددددددددددكل مدددددددددد أشددددددددددكال التدددددددددددداول
) Connectionتخ
اةلكترو ي.
 ،)Globalأو شددددددددخص اعتبدددددددار م لددددددددي أو
عميددددددددددددل التددددددددددددداول  :شدددددددركة وسددددددداطة أج بيددددددددة Broker
أج بدددددددي يدددددددزاول شددددددداط إدارة اعسدددددددت مار ،ويتدددددددداول يابدددددددة عددددددد عمامددددددده مباشدددددددرة فدددددددي
المباشر
السدددددددوق باسدددددددتخدا خدمدددددددة التدددددددداول المباشدددددددر عبدددددددر األسدددددددواق  )DMAالتدددددددي توفرادددددددا
شركة وساطة ا لة علد موافقة السوق لتقدي تلك الخدمة.
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المادة )2
الموافقة علد تقدي خدمة التداول المباشر عبر األسواق
ع يجدددددوز تقددددددي خدمدددددة التدددددداول المباشدددددر عبدددددر األسدددددواق إع مددددد خدددددال شدددددركة الوسددددداطة بعدددددد ال دددددول علدددددد موافقدددددة
السدددددددوق وفقدددددددا ا للشدددددددروط واأل كدددددددا واةجدددددددرا ا الم دددددددوص عليهدددددددا فدددددددي ادددددددذا القدددددددرار والمتطلبدددددددا الف يدددددددة التدددددددي
يضعها.
المادة )3
شروط الموافقة
يشترط لتقدي شركة الوساطة خدمة التداول المباشر عبر األسواق ما يلي:
 .1سداد الرس المست ق للسوق.
 .2توفير المتطلبا اآلتية:
أوعا :تدددددددوفير ظدددددددا ف دددددددي لتلقدددددددي وتسدددددددجيل أوامدددددددر عميدددددددل التدددددددداول المباشدددددددر ،علدددددددد أ يتدددددددوفر فدددددددي ال ظدددددددا
الخ امص اآلتية:
)1
)2
)3

)4
)5
)6

إمكا ية الت قق م كافة ضوابط وم ددا السوق.
تمييددددددز اسدددددد مسددددددتخد عمددددددا التددددددداول المباشددددددر عبددددددر اع تر دددددد  ،ب يدددددد يمكدددددد تمييددددددز أوامددددددرا عدددددد
المست مري اآلخري .
FIX
إرسددددددال األو امددددددر عبددددددر بروتوكددددددول الرسددددددامل المتبادلددددددة مدددددد شددددددركة الوسدددددداطة إلددددددد السددددددوق
ددددددددده
 ، Gatewayومددددددددد خدددددددددال مسدددددددددتخد خددددددددداص بالتدددددددددداول المباشدددددددددر لألسدددددددددواق  )DMAيخ
السدددددوق لكدددددل شدددددركة وسددددداطة ترغدددددث فدددددي تقددددددي ادددددذ الخدمدددددة ،يددددد يدددددت تسدددددجيله إلكترو يدددددا ا ب ظدددددا
ت فيذ .
التداول في السوق وم
إمكا ية إلغا أو تعديل األمر الذ ل ي فذ كليا ا أو جزميا ا م بل عميل التداول المباشر.
أرشدددددددفة وتسدددددددجيل المعلومدددددددا التدددددددي تددددددد تبادلهدددددددا بدددددددي عميدددددددل التدددددددداول المباشدددددددر وشدددددددركة الوسددددددداطة
دوراا .)IP Address
 ،)Audit Trail Logمع بيا تاريخ وتو ي ومكا
أ يو ّفر لعميل التداول المباشر إمكا ية اعستعا أو استخراج التقارير المتعلقة باآلتي:
الددددة األمددددر معلددددق ،ت فيددددذ جزمددددي ،ت فيددددذ كلددددي ،إلغددددا األمددددر) فددددي أ و دددد  ،مددددع بيددددا تو يدددد
أ.
ال الة.
ث .مو ف م فظة األوراق المالية الخا ة به و سابه ال قد .
ج .كشوف ال ساث وال ركة علد األر دة الخا ة به.
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ا يدددددددا ا :أ ظمدددددددة مايدددددددة وتدددددددومي المعلومدددددددا  ،مددددددد خدددددددال التدددددددزا شدددددددركة الوسددددددداطة بتدددددددوفير أ ظمدددددددة ال مايدددددددة
الموض ة أد ا :
 )1أ ظمة ال ماية وتومي اعت ال بي شركة الوساطة والسوق:
ظددددددا للتددددددومي  Firewallلشددددددبكا اعت ددددددال الخارجيددددددة بمددددددا فيهددددددا شددددددبكة المعلومددددددا الدوليددددددة
أ.
 )Internetباةضافة إلد الشبكا المت لة بالسوق والمقا ة و التسوية.
ث .أ ظمة ماية الشبكة م الفيروسا .Anti Virus
 )2أ ظمة ماية تومي ية لات ال المتبادل بي عميل التداول المباشر وشركة الوساطة:
أ .أ ظمدددددددة وآليدددددددا لتدددددددومي خطدددددددوط الدددددددربط وتشدددددددفير البيا دددددددا الم قولدددددددة بدددددددي شدددددددركة الوسددددددداطة
وعميل التداول المباشر .)Secured Connection
ث .أ ظمدددددددة تومي يدددددددة للت قدددددددق مددددددد اسددددددد المسدددددددتخد وشخ دددددددية واويدددددددة عميدددددددل التدددددددداول المباشدددددددر
والمت ل بشركة الوساطة ،وم ع أ شخص غير مخول م الدخول ل سابه.
 )3أ ظمة التشغيل وال ماية:
ظددددددا إرسددددددال واسددددددتقبال الرسددددددامل الخا ددددددة بالسددددددوق Messages
أ.
التي ت دداا اعسواق.
ث .واعددددددد بيا ددددددا م م ددددددة وذا دددددددرة تشددددددغيلية عاليددددددة ،تتددددددوافر فيهددددددا ظدددددد العمددددددل الدددددددام بدددددددو
تو ف  FOULT TOLERANTأو  HOT-STANDBYأو .)CLUSTER
ج .أ ظمة تشغيل دي ة وم م ة تسما بالعمل كخواد مركزية.
 Disasterيتددددددوافر بدددددده سددددددخة مدددددد كددددددل أجهددددددزة
Recovery
د .مركددددددز للطددددددوار Site
الخددددداد و سدددددخ ا تياطيدددددة مددددد البيا دددددا والتطبيقدددددا يدددددت ت ددددددي ها ل ظيددددداا ،علدددددد أ يكدددددو مركدددددز
الطددددددوار مت ددددددل بمقددددددر الشددددددركة مدددددد خددددددال خددددددط ربددددددط رميسددددددي و آخددددددر ا تيدددددداطي مددددددع تددددددوفر
م ظومة .FAILOVER
 )FIXوطبقددددددا ا للضددددددوابط

ال ا ا :تقارير المد ق الخارجي المسمول ع أم المعلوما :
 )1تلتددددددز شددددددركة الوسدددددداطة بتعيددددددي مددددددد ق خددددددارجي للتددددددد يق علددددددد أمدددددد المعلومددددددا والبددددددرام علددددددد أ
يرفع تقرير للهيمة ع د تقدي الطلث و في هاية شهر يو يو وديسمبر م كل عا .
 )2يجدددددوز لشددددددركة الوسدددددداطة تقددددددي تقريددددددر مو ددددددد بشدددددو اددددددذ الخدمددددددة ،وخدمدددددة التددددددداول عبددددددر اع تر دددددد
ال كا مرخ ا ا لها بذلك.
رابعاا :اتفا يا التعامل وفتا ال سابا وتزويد المست دا :
تلتز شركة الوساطة فضاا ع اتبان إجرا ا غسل األموال باآلتي:
 )1تو يددددددع اتفا يددددددة تعامددددددل مددددددع عميددددددل التددددددداول المباشددددددر تتضددددددم قددددددوق والتزامددددددا كددددددا الطددددددرفي وفقددددددا ا
للشدددددروط واعلتزامددددددا الموضدددددد ة فددددددي اددددددذ الضددددددوابط ،وفددددددي ددددددا و وأ ظمددددددة و ددددددرارا الهيمددددددة ،علددددددد
أ تتضددددددم ددددددق شددددددركة الوسدددددداطة فددددددي تعددددددديل األوامددددددر التددددددي يدددددددخلها عميددددددل التددددددداول المباشددددددر بددددددل
إرسدددددالها إلدددددد ظدددددا التدددددداول فدددددي السدددددوق ،و قهددددددا فدددددي رفددددد أو إلغدددددا تلدددددك األوامدددددر دددددال مخالفددددددة
التشدددددريعا المعمددددددول بهددددددا  ،وكدددددذلك ددددددق شددددددركة الوسددددداطة فددددددي إيقدددددداف خدمدددددة التددددددداول المباشددددددر عبددددددر
األسدددددواق فدددددي دددددال إسدددددا ة اسدددددتخدا عميدددددل التدددددداول المباشدددددر للخدمدددددة أو فدددددي دددددال مخالفتددددده علتزاماتددددده
المفروضدددددة بموجدددددث ادددددذ الضدددددوابط أو اعتفا يدددددة المبرمدددددة أو فدددددي دددددال ددددددور دددددرار بدددددذلك مددددد بدددددل
الهيمة أو السوق.
 )2تزويددددددد السددددددوق بكافددددددة البيا دددددددا والمسددددددت دا فددددددي أ و دددددد  ،و دددددددال اعشددددددتبا فددددددي أ مدددددد عمدددددددا
التداول المباشر.
المادة )4
طلث الموافقة
أوعا :مددددددع عددددددد اةخددددددال بددددددو التزامددددددا أخددددددر واردة فددددددي ددددددا و أو أ ظمددددددة أو ددددددرارا الهيمددددددة ،يشددددددترط لتقدددددددي
شدددددركة الوسددددداطة خدمدددددة التدددددداول المباشدددددر عبدددددر األسدددددواق  )DMAتقددددددي طلدددددث إلدددددد السدددددوق وفقدددددا ا لل مدددددوذج المعدددددد
وبشكل خاص اآلتي:
لذلك مشفوعا ا بالمعلوما والبيا ا والمست دا الم يدة للطلث،
ٍ
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 .1سخة ع الرخ ة ال ادرة ع الهيمة بشو مزاولة شاط الوساطة المالية سارية المفعول.
 .2تقريددددددر يوضددددددا األجهددددددزة التق يددددددة و ظدددددد اعت ددددددال المتددددددوفرة لتقدددددددي خدمددددددة التددددددداول عبددددددر األسددددددواق ،وذلددددددك
وفقا ا للضوابط والمتطلبا الف ية التي يضعها السوق.
 .3موذج اتفا ية التداول المباشر عبر األسواق متضم ة كافة المعلوما والبيا ا .
ا ياا :للسوق طلث أية إيضا ا أو معلوما أو مست دا أخر إذا ارتو ضرورة لذلك.

-1
-2

-1
-2
-3

المادة )5
رار السوق
ي دددددددر السددددددوق ددددددرار بالموافقددددددة علددددددد الطلددددددث أو رفضدددددده خددددددال ا ددددددي يومددددددا ا مدددددد تدددددداريخ تقدددددددي الطلددددددث
مستوفيا ا الشروط والمتطلبا والمعايير الف ية التي يضعها السوق.
علدددددد شدددددركة الوسددددداطة تسدددددجيل الموافقدددددة ال دددددادرة عددددد السدددددوق لدددددد الهيمدددددة خدددددال فتدددددرة ع تتجددددداوز  )5أيدددددا
عمل م تاريخ دوراا.
المادة )6
مدة الموافقة وتجديداا
مددددددة الموافقدددددة سددددد ة وا ددددددة ت تهدددددي فدددددي هايدددددة ديسدددددمبر مددددد كدددددل عدددددا  .أمدددددا الموافقدددددة األولدددددد فتكدددددو مددددددتها
اعتبددددداراا مددددد تددددداريخ م هدددددا و تدددددد هايدددددة ديسدددددمبر مددددد السددددد ة فسدددددها .ويسدددددتوفد الرسددددد المسدددددت ق علدددددد ادددددذ
الموافقة للس ة وذلك مع اعتبار جز الشهر شهراا كاماا.
يدددددت تجديدددددد الموافقدددددة بموجدددددث طلدددددث يقدددددد للسدددددوق بدددددل ا تهدددددا مدتددددده بشدددددهر علدددددد األ دددددل مرفقدددددا ا بددددده رسدددددو
التجديدددددد المسدددددت قة للسدددددوق ،علدددددد أ يدددددت تجديدددددد التسدددددجيل لدددددد الهيمدددددة خدددددال فتدددددرة ع تتجددددداوز  )5أيدددددا عمدددددل
م تاريخ تجديد الموافقة لد السوق.
لمددددددير عدددددا ا لسدددددوق ال دددددق فدددددي إلغدددددا الموافقدددددة ال ددددد ادرة لشدددددركة الوسددددداطة فدددددي دددددال عدددددد تقددددددي طلدددددث تجديدددددد
الموافقة مكتماا خال المدة الم ددة.

المادة )7
التزامـا شركة الوساطة
مدددددع عدددددد اةخدددددال بدددددو التزامدددددا أخدددددر واردة فدددددي دددددا و أو أ ظمدددددة أو دددددرارا الهيمدددددة ،تلتدددددز شدددددركة الوسددددداطة
ع د تقديمها خدمة التداول المباشر عبر األسواق باآلتي:
 -1وضددددددع إجددددددرا ا للتعددددددرف علددددددد العميددددددل ) ، (KYCوبددددددذل الع ايددددددة الازمددددددة لتطبيددددددق اددددددذ اةجددددددرا ا  ،علددددددد
أ تتضددددددم اددددددذ اةجددددددرا ا ا تفدددددداظ الوسدددددديط بالمسددددددت دا والمعلومددددددا التددددددي تمك دددددده مدددددد التعددددددرف علددددددد
شخ ية العميل وتزويد السوق بهذ المست دا والمعلوما متد ما طلث ذلك.
 -2التوكد م اوية المستخد لجميع األوامر ال ادرة م عما التداول المباشر عبر األسواق.
 -3وضع دود م اسبة للمخاطر لجميع عما التداول المباشر عبر األسواق.
 -4التد يق علد جميع األوامر ال ادرة م عما التداول المباشر عبر األسواق.
 -5التوكددددددد أ أ تعددددددديل أو ت دددددددي يطددددددرأ علددددددد البددددددرام اةلكترو يددددددة يكددددددو متطابقددددددا ا للمتطلبددددددا الددددددواردة فددددددي
اذ الضوابط.
ددددد ة األوامدددددر المدخلدددددة مددددد عمامهدددددا المفوضدددددي وعدددددد مخالفتهدددددا للتشدددددريعا المعمدددددول بهدددددا،
 -6التوكدددددد مددددد
يددددددد تكدددددددو شدددددددركة الوسددددددداطة مسددددددد ولة عددددددد أ تدددددددداوع تدددددددت بالمخالفدددددددة أل أ ظمدددددددة أو دددددددرارا أو
تعامي .
 -7تمكددددددي السددددددوق مدددددد اعطددددددان علددددددد كافددددددة البيا ددددددا والمسددددددت دا المتعلقددددددة بددددددووامر التددددددداول المباشددددددر عبددددددر
األسواق.
 -8اع تفددددددددداظ ب سدددددددددخ ا تياطيدددددددددة  )Backupلمددددددددددة  )10سددددددددد وا  ،عددددددددد كافدددددددددة البيا دددددددددا والمسدددددددددت دا
الخا ددددددة بتقدددددددي اددددددذ الخدمددددددة فاظددددددا ا علددددددد بيا ددددددا العمددددددا وتعدددددداماته وعددددددد تعرضددددددها أل سددددددبث مدددددد
أسباث التلف.
 -9تزويد العما بمعلوما التداول كمرا ل التداول ،وأو ا التداول ،وضوابط إدخال األوامر.
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المادة )8
إيقاف أو إلغا السوق لخدمة التداول المباشر عبر األسواق
للسوق إيقاف أو إلغا خدمة التداول عبر األسواق في أ م ال اع اآلتية:
 -1فددددددي ددددددال وجددددددود أ خلددددددل تق ددددددي فددددددي ظددددددا التددددددداول فددددددي السددددددوق ،أو فددددددي األ ظمددددددة اةلكترو يددددددة لشددددددركة
الوساطة.
 -2ال تبي للسوق مخالفة أ م المست مري للتشريعا المعمول بها.
 -3ددددددال تقدددددددي شددددددركة الوسدددددداطة طلبددددددا ا إلددددددد السددددددوق ةلغددددددا أو إيقدددددداف الخدمددددددة المقدمددددددة لعميلهددددددا لمخالفتدددددده
التشريعا المعمول بها.
وفدددددي جميدددددع ال ددددداع  ،فدددددل إيقددددداف الخدمدددددة أو إلغامهدددددا ع يمكددددد أ يرتدددددث أ أ دددددر علدددددد األوامدددددر التدددددي تددددد ت فيدددددذاا
وال قوق المترتبة بل تاريخ اةلغا .
المادة )9
الجـــزا ا
للسوق ال مخالفة اذ الضوابط اتخاذ أيا ا م اةجرا ا اآلتية:
 .1اة ذار.
 .2تسدددددييل أو اسدددددتخدا الضدددددما المقدددددد مددددد شدددددركة الوسددددداطة كليدددددا ا أو جزميدددددا ا فيمدددددا خ دددددص لددددده الضدددددما  ،وبمدددددا ع
يتعار مع أ ظمة الهيمة.
 .3إلغا الموافقة ال ادرة لشركة الوساطة بشو تقدي خدمة التداول المباشر عبر األسواق.
 .4فدددددر غرامدددددة ماليددددددة علدددددد شدددددركة الوسدددددداطة بمدددددا ع يتجددددداوز ال ددددددد األ دددددد للغرامدددددة الم ددددددوص عليددددده فددددددي
ا و الهيمة واأل ظمة ال ادرة بمقتضا .
ُ
ا
 .5و دددددددف شدددددددركة الوسددددددداطة عددددددد العمدددددددل لمددددددددة ع تجددددددداوز أسدددددددبوعا ،ولمجلدددددددس إدارة السدددددددوق التو دددددددية للهيمدددددددة
بليقاف الشركة لمدة أطول أو بللغا ترخي ها.
تلغد أ

رارا أو تعامي أو ضوابط أو إجرا ا

المادة )10
ادرة ع السوق تتعار

مع أ كا اذ الضوابط.

المادة )11
يت العمل بهذ الضوابط م اليو التالي ل دوراا م مجلس إدارة السوق.

ـمـد عبدهللا الشـامـسي
رميس مجلس اةدارة

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