ضوابط إقراض واقتراض األوراق المالية
لسوق أبوظبي لألوراق المالية
مجلس إدارة سوق ابوظبي لألوراق المالية،
ي دددددددة وسدددددددوق
بعدددددددد اىطددددددد ا تلددددددد ال دددددددا و اىت ددددددداد رقددددددد  )4لسددددددد ة  2000فدددددددي ةددددددد
اإلمارات لألوراق المالية والسلع وتعدي ته،
وتلددددددد قدددددددا و إمدددددددارة أبدددددددوظبي رقددددددد  )3لسددددددد ة  2000فدددددددي ةددددددد إ ةدددددددا سدددددددوق أبدددددددوظبي
لألوراق المالية وتعدي ته،
وتلدددددددد قددددددددرار مجلددددددددس إدارة ال ي ددددددددة رقدددددددد /2ر) لسدددددددد ة  2000فددددددددي ةدددددددد ال ظددددددددا ال ددددددددا
بعضوية السوق،
وتلدددددد قددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة رقدددددد  )2لسدددددد ة  2001فددددددي ةدددددد ال ظددددددا ال ددددددا بالتددددددداو
والم اصة والتسويات و الملكية و فظ األوراق المالية وتعدي ته،
وتلدددددد قددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة رقدددددد /3ر) لسدددددد ة  2001فددددددي ةدددددد ال ظددددددا ال ددددددا بعمدددددد
السوق وتعدي ته،
وتلدددددد قددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة رقدددددد  )47لسدددددد ة  2012بةدددددد ظددددددا إقددددددراض واقتددددددراض
األوراق المالية،
وتلددددددد قدددددددرار مجلدددددددس إدارة ال ي دددددددة رقددددددد  )27لسددددددد ة  2014ال دددددددا ب ظدددددددا الوسددددددداطة فدددددددي
األوراق المالية وتعدي ته،
وتلدددددد قددددددرار ر دددددديس مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة رقدددددد /26ر ) .لسدددددد ة  2016بةدددددد ت ظددددددي بعددددددض
األ ةدددددددطة وال ددددددددمات الماليدددددددة وقليدددددددات التدددددددداو وتلددددددد ال دددددددرارات والتعليمدددددددات الصدددددددادرة مددددددد
سوق ابوظبي لألوراق المالية،
وتلدددددد الضددددددوابط وال ددددددرارات والتعليمددددددات الصددددددادرة مدددددد مجلددددددس إدارة سددددددوق ابددددددوظبي لددددددألوراق
المالية،
قــــــــرر:
المادة )1
تعريفات
يكدددددو للكلمدددددات والعبدددددارات التاليدددددة المعدددددا ي الموضددددد ة قدددددري كددددد م دددددا مدددددا لددددد ي دددددتض سدددددياق
ب ف ذلك:
ال
قا و الةركات:
ال ا ــــــــــــــو :

ال ددددددددددا و اىت دددددددددداد رقدددددددددد  )2لسدددددددددد ة  2015فددددددددددي ةدددددددددد
الةركات التجارية وتعدي ته.
ال دددددددا و اىت ددددددداد رقددددددد  )4لسددددددد ة  2000فدددددددي ةددددددد
وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع وتعدي ته.

ي دددددددة

ال ي ــــــــــــــــة:

ي ة األوراق المالية والسلع.

الســــــــــــــوق:

سوق أبو ظبي لألوراق المالية.

الم اصــــــــــــة:

الج دددددة التدددددي ت دددددو بعمليدددددات الت دددددا والتسدددددوية لكافدددددة األوامدددددر التدددددي
يت ت فيذ ا في السوق وف ا ً لأل ظمة وال رارات الم ظمة لذلك.
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األوراق المالية:

األسدددددددد والسدددددددد دات واألذو ددددددددات الماليددددددددة التددددددددي تصدددددددددر ا الةددددددددركات
المسدددددددددددا مة ،والسددددددددددد دات واألذو دددددددددددات التدددددددددددي تصددددددددددددر ا ال كومدددددددددددة
اىت اديددددددددة أو ال كومددددددددات الم ليددددددددة وال ي ددددددددات العامددددددددة والم سسددددددددات
العامدددددة فدددددي الدولدددددة وأيدددددة أدوات ماليدددددة أ دددددر م ليدددددة أو يدددددر م ليدددددة
ت بل ا ال ي ة.

ةركة الوساطة:

ةددددددددركة الوسدددددددداطة المر صددددددددة مدددددددد قبدددددددد ال ي ددددددددة لمماولددددددددة أتمددددددددا
الوساطة المالية.
لددددده مدددددد قبددددد ال ي ددددددة لمماولدددددة ةدددددداط

ال افظ األمي :

اىتتبدددددار المددددددر
الةددددد
ال فظ األمي لألوراق المالية.

صا ع السوق:

لدددددده بمماولددددددة ةدددددداط صدددددد اتة السددددددوق
اىتتبددددددار المددددددر
الةدددددد
أو صا ع السوق األج بي المسج لد السوق.

إقدددددددددددددددددددددددددددددددددددراض
واق تددددددددددددددددددددددددددددددراض
األوراق المالية:

ت ددددددد يددددددت بموجبدددددده دددددد ملكيددددددة األوراق الماليددددددة بصددددددفة م قتددددددة مدددددد
طدددددددرف الم دددددددرض) إلددددددد ق دددددددر الم تدددددددرض) مدددددددع التدددددددما الم تدددددددرض
برد دددددا ب دددددا ً تلددددد طلدددددال الم دددددرض فدددددي أ وقدددددت ددددد الفتدددددرة المتفدددددق
تلي ا أو في ايت ا ما ل يت اىتفاق تل ير ذلك.

الم رض:

الم اصددددددة ،أو أ مسددددددت مر لديدددددده رقدددددد مسددددددت مر فددددددي السددددددوق ،وير ددددددال
فدددددددي إقدددددددراض أوراقددددددده الماليدددددددة إلددددددد الم تدددددددرض وف دددددددا ً أل كدددددددا دددددددذ
الضوابط.

الم ترض:

الم اصددددددة ،أو أ مسددددددت مر لديدددددده رقدددددد مسددددددت مر فددددددي السددددددوق ،وير ددددددال
فددددددددي اقتددددددددراض أوراق ماليددددددددة مدددددددد الم ددددددددرض وف ددددددددا ً أل كددددددددا ددددددددذ
الضوابط.

وكي اإلقراض:

ال اصدددددد تلدددددد مواف ددددددة السددددددوق إلجددددددرا تمليددددددات اقددددددراض
الةدددددد
األوراق الماليدددددددة مددددددد سدددددددابه ال دددددددا  ،أو مددددددد قبددددددد تم ددددددده وف دددددددا ً
أل كا ذ الضوابط ،وإجرا ات الم اصة.

الضما :

مدددددددا يودتددددددده الم تدددددددرض للم دددددددرض م ابددددددد األوراق الماليدددددددة الم ترضدددددددة
مددددد مبدددددالو ماليدددددة ،أو أوراق ماليدددددة وف دددددا ً لل سدددددبة الم دددددررة مددددد ال يمدددددة
السوقية لألوراق المالية الم ترضة وطب ا ً أل كا ذ الضوابط.

المسدددددددددددددددددددددددددددددددت مر
الم :

ال كومددددددددددددة اىت اديددددددددددددة ،أو ال كومددددددددددددات الم ليددددددددددددة ،أو الم سسددددددددددددات
وال ي دددددددات ال كوميدددددددة ،أو الةدددددددركات المملوكدددددددة بالكامددددددد أل مددددددد أو
لددددددده بمماولدددددددة
المدددددددر
ال ي دددددددات والم ظمدددددددات الدوليدددددددة ،أو الةددددددد
ةاط تجار تل أ يكو أ د أ راضه اىست مار.

المادة )2
أ كا تامة
 -1ى يجددددددوم إجددددددرا أ تمليددددددة إقددددددراض واقتددددددراض لددددددألوراق الماليددددددة المدرجددددددة بالسددددددوق إى
وف ا ً أل كا ذ الضوابط.

2

-2
-3

-4

-5

-6
-7

-8

ددددددد

وكيددددددد إقدددددددراض ،وى

ى يجدددددددوم إقدددددددراض األوراق الماليدددددددة إى فدددددددي السدددددددوق ومددددددد
ةركة وساطة.
يجوم اقتراض األوراق المالية إى م
اسددددددت ا ً مدددددد الب ددددددد  ) 2مدددددد ددددددذ المددددددادة ،يجددددددوم ال يددددددا بعمليددددددة إقددددددراض واقتددددددراض
أوراق ماليددددددددة ددددددددارت السددددددددوق بددددددددي المسددددددددت مري المدددددددد لي تلدددددددد أ يددددددددت تسددددددددجي
المعاملدددددددة لدددددددد الم اصدددددددة فدددددددوراً مددددددد قبددددددد الم دددددددرض والم تدددددددرض مددددددد ددددددد وكيددددددد
إقراض.
اسددددددت ا ً مدددددد الب ددددددد  ) 2مدددددد ددددددذ المددددددادة ،يجددددددوم إقددددددراض األوراق الماليددددددة مدددددد دددددد
ةركة الوساطة تل ال و اآلتي:
أ .ت ددددددددد إقراضدددددددد ا لعم ددددددددا مدددددددد سدددددددداب ا ال ددددددددا تلدددددددد أ تلتددددددددم بم ددددددددا
والتمامات وكي اإلقراض الواردة ب ذ الضوابط.
ال .ت دددددددد قيام دددددددا بعمليدددددددات إقدددددددراض واقتدددددددراض األوراق الماليدددددددة أل دددددددراض تسدددددددوية
تداوىت تم ا طب ا ً إلجرا ات التسلي م اب الدفع .)DVP
ى يجدددددددوم للم تدددددددرض ت ويددددددد ملكيدددددددة األوراق الماليدددددددة الم ترضدددددددة أو ترتيدددددددال أ دددددددق أو
قيدددددد تلي دددددا م ددددد الدددددر أو ال جدددددم أو ال يدددددا بددددد تصدددددرف في دددددا إى مددددد ددددد بيع دددددا
تلدددددددد المكةددددددددوف ،أو لأل ددددددددراض التددددددددي ت دددددددددد ا الم اصددددددددة ،وذلددددددددك باسددددددددت ا ةددددددددركة
الوساطة يث يجوم ل ا إقراض أوراق ا المالية الم ترضة لعم ا ف ط.
للم اصدددددددة إقدددددددراض أو اقتدددددددراض األوراق الماليدددددددة وف دددددددا ً ل جدددددددرا ات التدددددددي تضدددددددع ا فدددددددي
ذا الة .
ت ددددددددد الم اصدددددددة األوراق الماليدددددددة األوراق الماليدددددددة التدددددددي يسدددددددم ب قراضددددددد ا واقتراضددددددد ا،
ةدددددريطة تدددددد وجدددددود قيدددددد تلددددد ملكيدددددة أو تدددددداو دددددذ األوراق الماليدددددة م ددددد توقيدددددع ر ددددد
تلي ددددددا أو جددددددم وف ددددددا ً إلجددددددرا ات الم اصددددددة أو التةددددددريعات المعمددددددو ب ددددددا ،كمددددددا يةددددددترط
أى تكو ذ األوراق المالية مةتراة وف ا ً ل ظا التداو بال امش.
ى يجددددددددوم أ يترتددددددددال تلدددددددد تمليددددددددة اإلقددددددددراض واىقتددددددددراض تجدددددددداوم سددددددددبة ملكيددددددددة
األجا ال.

المادة )3
ةروط وطلال المواف ة لمماولة م ا وكي اإلقراض
يةدددددترط لل يدددددا بم دددددا وكيددددد اإلقدددددراض ال صدددددو تلددددد مواف دددددة السدددددوق بالت سددددديق مدددددع الم اصدددددة
وف ا ً لآلتي:
أوىً :أ يكو طالال المواف ة مت ذاً أ د األةكا اآلتية:
م قب ال ي ة.
 -1افظ أمي مر
 -2ةركة وساطة مر صة م ال ي ة ،وتضو في السوق.
 -3صا ع سوق.
 -4الب ددددددوك الم ليددددددة وفددددددروا الب ددددددوك األج بيددددددة وةددددددركات اىسددددددت مار المر صددددددة مدددددد قبدددددد
مصرف اإلمارات العربية المت دة المركم .
 -5الم سسددددددددات األج بيددددددددة المر صددددددددة كددددددددوك إقددددددددراض مدددددددد قبدددددددد ال ي ددددددددات الت ظيميددددددددة
المما لددددددة فددددددي ال ددددددارت ،وذلددددددك بعددددددد ال صددددددو تلدددددد تددددددر ي مدددددد السددددددلطة الم تصددددددة
وف ا ً ل ا و الةركات التجارية.
ا يددددداً :أ ي دددددد طلدددددال المواف دددددة إلددددد السدددددوق وف دددددا ً لل مدددددوذت المعدددددد لدددددذلك مةدددددفوتا ً بالمعلومدددددات
والمست دات الم يدة للطال وبةك ا اآلتي:
 -1تددددددددوافر ال دددددددددرات واإلمكا يددددددددات الف يددددددددة واإلداريددددددددة ال ممددددددددة لمماولددددددددة الم ددددددددا  ،وإدارة
ال سابات ال اصة بذلك.
 -2تدددددوافر المددددد ة الماليدددددة ال ممدددددة لمماولدددددة الم دددددا وف دددددا ً للمعدددددايير الصدددددادرة تددددد ال ي دددددة
ب ذا الة .
 -3تددددددوافر ظددددددا ل فددددددظ المسددددددت دات ال اصددددددة بعمليددددددات إقددددددراض واقتددددددراض األوراق الماليددددددة
يتضددددددددددم أسددددددددددما العمدددددددددد والعمليددددددددددات الم فددددددددددذة والع ددددددددددود الموقعددددددددددة والضددددددددددما ات
واإل طارات والعموىت والرسو التي يت ت اضي ا.
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 -4تدددددددوافر ظدددددددا تل دددددددي وإدارة األوامدددددددر
 ) Systemلتمييدددددددددم أوامدددددددددر إقدددددددددراض واقتدددددددددراض األوراق الماليدددددددددة وتضدددددددددمي ال ظدددددددددا
اصية إصدار رسالة للعمي بمضمو األمر الصادر.
 -5ت ريددددددر يوضدددددد األ ظمددددددة الف يددددددة ،وأ ظمددددددة المعالجددددددة إلدارة سددددددابات إقددددددراض واقتددددددراض
األوراق المالية ،وما يفيد الربط اإللكترو ي بي الم اصة وطالال المواف ة.
 -6ت ريددددددددر يوضدددددددد أ ظمددددددددة وأسددددددددس الرقابددددددددة الدا ليددددددددة والمراجعددددددددة لعمليددددددددات اإلقددددددددراض
واىقتددددددراض ،وةدددددد ادة مدددددد مدددددددقق سددددددابات الةددددددركة بدددددد ال ظددددددا الم اسددددددبي المطبددددددق
لدي ا يكف ت يق اىلتما بمتطلبات العمليات المطلوال مماولت ا.
 -7ت ريددددددددر يوضدددددددد سياسددددددددات إدارة الم دددددددداطر واإلجددددددددرا ات التةدددددددد يلية واأل ظمددددددددة الكافيددددددددة
للوفا باىلتمامات الت ظيمية لمماولة م ا إقراض واقتراض األوراق المالية.
 -8موذت اتفاقية العمي متضم ا ال د األد اآلتي:
أ .بيددددددددا مف ددددددددو إقددددددددراض واقتددددددددراض األوراق الماليددددددددة ،والم دددددددداطر التددددددددي قددددددددد
جرا ذلك.
يتعرض ل ا العمي
ّ
ال .بيدددددا تفصددددديلي بدددددال وق واىلتمامدددددات المترتبدددددة تلددددد كددددد مددددد العميددددد  ،ووكيددددد
اإلقراض.
ت .التمامدددددددددات العميددددددددد تجدددددددددا ال ي دددددددددة والسدددددددددوق والم اصدددددددددة وف دددددددددا ً للضدددددددددوابط
واإلجرا ات الصادرة.
 -9الفصدددددد التددددددا بددددددي م ددددددا وكيدددددد اىقددددددراض وأ م ددددددا أو أ ةددددددطة أ ددددددر يكددددددو م ددددددد
الطلال اص ً تل مواف ة أو مر صا ً لمماولت ا.
ال ددددداً :أ يسدددددتوفي م دددددد الطلدددددال بةدددددك مسدددددتمر جميدددددع ةدددددروط المواف دددددة ،ويجدددددوم للسدددددوق إل دددددا
المواف ة في ا تد الوفا ب م الةروط الم ددة في ذ الضوابط.
رابعــــددددددـاً :أى يكددددددو م ددددددد الطلددددددال قددددددد ارتكددددددال م الفددددددات جو ريددددددة لمعددددددايير المدددددد ة الماليددددددة أو
ضدددددوابط فصددددد ال سدددددابات المعتمددددددة مددددد قبددددد ال ي دددددة ددددد السدددددتة أةددددد ر السددددداب ة لتددددداري ت ددددددي
طلال المواف ة.
امسا ً :سداد رس المواف ة الذ ي دد السوق بالت سيق مع الم اصة.
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المادة )4
قرار السوق
 )30يومدددددا ً مددددد تددددداري
يصددددددر السدددددوق قدددددرار بالمواف دددددة تلددددد الطلدددددال أو رفضددددده ددددد
ت دددددددي الطلددددددال مسددددددتوفيا ً الةددددددروط الددددددواردة فددددددي ددددددذ الضددددددوابط ،وللسددددددوق طلددددددال أيددددددة
إيضا ات أو معلومات أو مست دات أ ر يرا ا ضرورية إلصدارمواف ته.
مددددددة المواف دددددة سددددد ة وا ددددددة ت ت دددددي فدددددي ايدددددة ديسدددددمبر مددددد كددددد تدددددا  ،أمدددددا المواف دددددة
ايدددددة ديسدددددمبر مددددد السددددد ة
األولددددد فتكدددددو مددددددت ا اتتبددددداراً مددددد تددددداري م دددددا و تددددد
ذات ا.
تجدددددد المواف ددددة بموجددددال طلددددال ي ددددد إلدددد السددددوق قبدددد ا ت ددددا مدددددت ا ،وذلددددك بعددددد الت ددددق
مددددد اسدددددتمرار اىلتدددددما ب كدددددا دددددذ الضدددددوابط ،وسدددددداد رسددددد تجديدددددد المواف دددددة السددددد و
الذ ي دد السوق بالت سيق مع الم اصة.
ً
يتعدددددي تلددددد وكيددددد اإلقدددددراض التسدددددجي  ،وتجديدددددد التسدددددجي لدددددد ال ي دددددة وف دددددا لةدددددروط ا
 ) 5أيدددددا تمددددد مددددد تددددداري ال صدددددو تلددددد مواف دددددة السدددددوق األوليدددددة أو أ تجديدددددد
ددددد
ى ق .ي تفظ السوق بسج لوك اإلقراض ال اصلي تل مواف ته.
المادة )5
التمامات وكي اإلقراض

يلتم وكي اإلقراض باآلتي:
 -1قصدددددددر تمليدددددددات إقدددددددراض األوراق الماليدددددددة تلددددددد األوراق الماليدددددددة الم دددددددددة مددددددد قبددددددد
الم اصة ف ط ،وتل األ راض الم ددة م ا.
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 -2تسددددددجي معاملددددددة إقددددددراض األوراق الماليددددددة التددددددي تمددددددت مدددددد قبدددددد أ مدددددد تم دددددده لددددددد
الم اصة وف ا ً إلجرا ات ا.
 -3الت كد م أ لد العمي ساال مست مر كم رض أو م ترض لد الم اصة.
 -4إبدددددرا اتفاقيدددددة إقدددددراض واقتدددددراض لدددددألوراق الماليدددددة مدددددع كددددد تميددددد ير دددددال فدددددي اسدددددت دا
ذ اآللية وف ا ً لمتطلبات السوق والم اصة في ذا الة .
 -5الت كدددددد مددددد توافدددددق اتفاقيددددددة إقدددددراض واقتدددددراض األوراق الماليددددددة المبرمدددددة بدددددي الم ددددددرض
والم تددددددرض  ،وكافددددددة إجرا ات ددددددا مددددددع التةددددددريعات السددددددارية ،واإلجددددددرا ات المعمددددددو ب ددددددا
لد الم اصة.
 -6تسدددددلي سددددد ة تددددد اتفاقيدددددة إقدددددراض واقتدددددراض األوراق الماليدددددة المبرمدددددة بدددددي الم دددددرض
والم ترض للم اصة وف ا ً إلجرا ات ا.
 -7فدددددت سددددداال دددددا للعميددددد فدددددي ال ظدددددا اآللدددددي للم اصدددددة وذلدددددك لت فيدددددذ تمليدددددات اقدددددراض
واقتراض األوراق المالية.
 -8فصدددددددد ال سددددددددداال الم صدددددددد لعمليدددددددددات إقدددددددددراض واقتددددددددراض األواق الماليدددددددددة تددددددددد أ
سابات أ ر للعمي .
 -9اىلتما ب تع د أو ت كيد ب قراض األوراق المالية م قبله أو م قب تم ه.
ف مددددد األوراق الماليدددددة م ددددد تمليدددددة اإلقدددددراض
 -10الت كدددددد مددددد أ الم دددددرض لديددددده رصددددديد كدددددا ا
واىقتراض إلتما تملية اإلقراض.
 -11الت كدددددددد مددددددد أ الم تدددددددرض لديددددددده الضدددددددما الددددددد م إلتمدددددددا طلدددددددال اسدددددددتعادة أو إتدددددددادة
األوراق المالية الم ترضة وف ا ً أل كا ذ الضوابط.
 -12ال صدددددو تلددددد أمدددددر أو تفدددددويض مددددد العميددددد بةددددد أ طلدددددال يتعلدددددق بعمليدددددات إقدددددراض
واقتراض األوراق المالية قب ت دي الطلال إل الم اصة.
 -13إصدار ت كيد للعمي إل طار بالعمليات التي ت ت فيذ ا في فس اليو .
 -14قيددددددد تمليددددددات اإلقددددددراض ال اصددددددة بعم دددددده والتعليمددددددات الددددددواردة مدددددد  ،و جدددددد العمليددددددات
التي تمت ،والضما ات الم دمة ،وجميع العموىت والرسو .
 -15إرسدددددددا ت دددددددارير م تظمدددددددة للعميددددددد  -وكلمدددددددا طلدددددددال العميددددددد  -وذلدددددددك إليضدددددددا تمليدددددددات
اإلقدددددددراض واىقتددددددددراض التدددددددي تدددددددد ت فيددددددددذ ا فعليددددددداً ،وأ ت يددددددددرات تطدددددددرأ تلدددددددد قيمددددددددة
الضما .
 -16تسدددددددجي معاملدددددددة إقدددددددراض واقتدددددددراض األوراق الماليدددددددة التدددددددي تمدددددددت مددددددد قبددددددد أ مددددددد
تم ددددددده مددددددد المسدددددددت مري المددددددد لي لدددددددد الم اصدددددددة وف دددددددا ً إلجرا ات دددددددا ،مدددددددع تمويدددددددد
الم اصة ب س ة ت اتفاقية اىقراض واىقتراض.
 -17اى تفددددددددداظ بالسددددددددد ج ت المتعل دددددددددة بمعدددددددددام ت اإلقدددددددددراض واىقتدددددددددراض مددددددددد اتفاقيدددددددددات
وتعليمدددددددات ومسدددددددت دات و ير دددددددا لمددددددددة ى ت ددددددد تددددددد  )10سددددددد وات ،واى تفددددددداظ ب سددددددد
ا تياطية  )Backupت تلك السج ت لذات المدة.
 -18ال صددددددو تلدددددد مواف ددددددة السددددددوق المسددددددب ة بةدددددد أ تعدددددددي ى ددددددق تلدددددد ظددددددا إدارة
األوامر ،وت دي ت رير ف ي بة استيفا ال ظا المعد لمتطلبات الم اصة.
 -19ال فدددددداظ تلدددددد المدددددد ة الماليددددددة للةددددددركة طب ددددددا ً لمعددددددايير المدددددد ة الماليددددددة الصددددددادرة تدددددد
ال ي ة.
يومي تم م تاري الطلال.
 -20تمويد ال ي ة والسوق ب ية ت ارير تطلب ا
 -21بذ ت اية الرج ال ري في أدا الم ا .
المادة )6
اتفاقية إقراض واقتراض األوراق المالية
 -1يتعددددددي توقيددددددع اتفاقيددددددة إلقددددددراض واقتددددددراض األوراق الماليددددددة بددددددي الم ددددددرض والم تددددددرض
إمددددددا وف ددددددا ً لل مددددددوذت المعتمددددددد والضددددددوابط والةددددددروط والمتطلبددددددات الصددددددادرة مدددددد السددددددوق
بالت سدددددددديق مددددددددع الم اصددددددددة ،أو وف ددددددددا ً ل تفاقيددددددددات الدوليددددددددة ال موذجيددددددددة م دددددددد اتفاقيددددددددات
 GMSLAأو  OSLAأو  MSLAأو  USMSLAوفدددددددددددددي دددددددددددددذ ال الدددددددددددددة يجدددددددددددددال أ
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تتضددددددم اىتفاقيددددددة مل ددددددا ً أو أك ددددددر يددددددت فيدددددده تعدددددددي ب ددددددود اىتفاقيددددددة بمددددددا يتوافددددددق مددددددع
ال وا ي واأل ظمة السارية في الدولة.
يجددددددال أ يضددددددم وكيدددددد اىقددددددراض أو ةددددددركة الوسدددددداطة تددددددد تعددددددارض أ كددددددا اىتفاقيددددددات
المبرمة ب ةك م األةكا مع ذ الضوابط.
يتمتددددددع الم ددددددرض بجميددددددع ال ددددددوق الماديددددددة المتعل ددددددة بدددددداألوراق الماليددددددة م دددددد اإلقددددددراض،
ف ذلك في اىتفاقية المبرمة بي الم رض والم ترض.
ما ل يت اىتفاق تل
يت مددددددد الم دددددددرض والم تدددددددرض كامددددددد المسددددددد ولية تددددددد جميدددددددع اىلتمامدددددددات والةدددددددروط
الدددددددواردة فدددددددي اىتفاقيدددددددة الموقعدددددددة و المبرمدددددددة بي مدددددددا وأيدددددددة م ددددددداطر تتعلدددددددق بدددددددذلك ،وى
يت مدددددد السددددددوق أ مسدددددد ولية تدددددد تلددددددك اىتفاقيددددددات أو مددددددا ورد ب ددددددا مدددددد التمامددددددات أو
دددددددوق إى فدددددددي ددددددددود تطبي دددددددا وت فيدددددددذ ا وف دددددددا ً لمدددددددا ورد ب دددددددا مددددددد أ كدددددددا  ،وبمدددددددا ى
يتعارض مع ال وا ي السارية أو أ كا ذ الضوابط.
يلتدددددددم كددددددد مددددددد الم دددددددرض والم تدددددددرض بددددددد ب ص الم اصدددددددة بددددددد تمليدددددددة إقدددددددراض أو
اقتددددددراض لددددددألوراق الماليددددددة ،وبتمويددددددد ال ي ددددددة أو السددددددوق أو الم اصددددددة ب يددددددة ت ددددددارير أو
الفترة الم ددة م قب أ م .
معلومات أو مست دات فوراً أو
المادة )7
أ كا الضما
يكو الضما الم د ىقتراض األوراق المالية ب م اآلليات اآلتية:
أ .ضما د ى ي ت  )%105م قيمة األوراق المالية الم ترضة.
ال .كفالدددددة مصدددددرفية يدددددر مةدددددروطة صدددددادرة تددددد أ دددددد المصدددددارف ،ومتوجبدددددة الددددددفع
ت دددددد الطلدددددال بمددددددا ى ي ددددد تدددددد  ) %105مددددد قيمددددددة األوراق الماليدددددة الم ترضددددددة.
وإذا كددددددا الم ددددددرض ة صددددددا ً طبيعيددددددا ً م يمددددددا ً بالدولددددددة فيجددددددال أ تكددددددو الكفالددددددة
المصرفية صادرة ت أ د المصارف العاملة في الدولة.
ت .أوراق ماليددددددددة مدرجددددددددة مملوكددددددددة للم تددددددددرض ى ت دددددددد قيمت ددددددددا السددددددددوقية تدددددددد
 )%110م قيمة األوراق المالية الم ترضة.
د .أوراق ماليدددددددة يدددددددر مدرجدددددددة مملوكدددددددة للم تدددددددرض ،تلددددددد أ تسدددددددتوفي المعدددددددايير
والةروط التي يضع ا السوق بالت سيق مع الم اصة.
لةدددددددركة الوسددددددداطة دددددددا أقرضدددددددت تميل دددددددا مددددددد سددددددداب ا ال دددددددا  ،أو بصدددددددفت ا وكدددددددي ً
ل قدددددراض ،إمدددددا اسدددددتيفا الضدددددما الم ددددددد فدددددي الب دددددد  )1مددددد دددددذ المدددددادة ،أو اسدددددتيفا
الضدددددما الم دددددددد بموجددددددال ضددددددوابط البيددددددع تلددددد المكةددددددوف الصددددددادر تدددددد السددددددوق وف ددددددا ً
لما يرا م اسباً.
يجال اى تفاظ بالضما تل ال و اآلتي:
أ .اى تفددددددداظ بالضدددددددما ال دددددددد أو الكفالدددددددة المصدددددددرفية لدددددددد وكيددددددد اىقدددددددراض أو
الم رض ا كا ةركة وساطة).
ال .إيدددددددداا األوراق الماليدددددددة يدددددددر المدرجدددددددة فدددددددي سددددددداال م صددددددد لدددددددد وكيددددددد
اىقراض أو الم رض ا كا ةركة وساطة).
ت .إيداا األوراق المالية المدرجة الم دمة كضما لد الم اصة.
يلتدددددم وكيددددد اىقدددددراض أو الم دددددرض دددددا كدددددا ةدددددركة وسددددداطة) ب تدددددادة ا تسددددداال قيمدددددة
األوراق المالية يوميا ً وف ا ً لل يمة السوقية لألوراق المالية سعر اإل ق).
يلتدددددم وكيددددد اىقدددددراض أو الم دددددرض دددددا كدددددا ةدددددركة وسددددداطة) بطلدددددال ميدددددادة الضدددددما
مدددددد الم تددددددرض ددددددا ا فاضدددددده تدددددد ال سددددددبة الم ددددددددة باتفاقيددددددة اىقتددددددراض بمددددددا يصدددددد
بالضدددددما ل دددددذ ال سدددددبة ،وتلددددد أ تدددددت ميدددددادة الضدددددما فدددددي موتدددددد أقصدددددا يدددددومي تمددددد
م تاري الطلال.
يلتددددددم وكيدددددد اإلقددددددراض أو الم ددددددرض أو الم اصددددددة  -سددددددال األ ددددددوا  -بتسدددددديي الضدددددددما
الم دددددد دددددا تدددددد قيدددددا الم تدددددرض بميدددددادة الضدددددما ددددد الموتدددددد الم ددددددد تلددددد أ يدددددت
التسيي في اليو التالي ى ت ا الموتد الم دد في الب د السابق م ذ المادة.
تلددددد وكيددددد اإلقدددددراض أو الم دددددرض دددددا كدددددا ةدددددركة وسددددداطة) ت دددددد تسددددديي الضدددددما
إ طار الم اصة.
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المادة )8
اىجرا ات
يدددددت ت ددددددي الطلبدددددات الموضددددد ة أد دددددا إلددددد السدددددوق تلددددد مسددددد ولية م دددددد الطلدددددال ،وبعدددددد ت كدددددد
صدددددددد ة الطلددددددددال ومواف تدددددددده وتددددددددد تعارضدددددددده مددددددددع أ كددددددددا اىتفاقيددددددددة المبرمددددددددة بددددددددي الطددددددددرفي
والتةريعات المعمو ب ا ،ويت م و د مس ولية م الفة ذلك تل ال و اآلتي:
أوىً :ي ددددددد ال لم ددددددرض طلددددددال إقددددددراض أوراقدددددده الماليددددددة إلدددددد وكيدددددد اإلقددددددراض ف ددددددط لبيددددددا ر بتدددددده
في إقراض أوراقه المالية.
ا يدددددداً :ي ددددددد الم تددددددرض طلددددددال اقتددددددراض أوراق ماليددددددة إلدددددد ةددددددركة الوسدددددداطة ،ولةددددددركة الوسدددددداطة
إمدددددا إقدددددراض تميل دددددا مباةدددددرة مددددد سددددداب ا ال دددددا  ،أو اقتدددددراض األوراق الماليدددددة باسدددددم ا مددددد
وكيدددددددد ا ىقددددددددراض ومدددددددد دددددددد إقراضدددددددد ا لعم ددددددددا ،أو اقتددددددددراض األوراق الماليددددددددة يابددددددددة تدددددددد
تم ا م وكي اىقراض ،أو إقراض تميل ا بصفت ا وكي ً ل قراض.
ال ددددداً :ي دددددد وكيددددد اإلقدددددراض ،أو ةدددددركة الوسددددداطة طلبدددددات الموضددددد ة أد دددددا إلددددد الم اصدددددة وف دددددا ً
لل ماذت والمتطلبات الصادرة ت ا بة اآلتي:
 -1طلددددددال اقتددددددراض أوراق ماليددددددة :ت ددددددد ةددددددركة الوسدددددداطة طلددددددال اقتددددددراض األوراق الماليددددددة
إلدددددد الم اصددددددة وف ددددددا ً لل مددددددوذت المعددددددد مدددددد قبدددددد الم اصددددددة لددددددذلك مرف ددددددا ً بدددددده اىتفاقيددددددة
الموقعددددددددة بددددددددي الطددددددددرفي الم ددددددددرض والم تددددددددرض) ،لت ددددددددو الم اصددددددددة ددددددددا اسددددددددتيفا
الةددددددددروط المطلوبددددددددة ب دددددددد األوراق الماليددددددددة الم ترضددددددددة مدددددددد سدددددددداال الم ددددددددرض إلدددددددد
ساال الم ترض وف ا ً إلجرا ات ا ،وبعد الت كد م استيفا الضما ات المطلوبة.
 -2طلدددددددال ت ددددددددي األوراق الماليدددددددة كضدددددددما  :ت دددددددد ةدددددددركة الوسددددددداطة دددددددا كدددددددا الضدددددددما
أوراقددددددا ً ماليددددددة مدرجددددددة طلبددددددا ً إلدددددد الم اصددددددة وف ددددددا ً لل مددددددوذت المعددددددد لددددددذلك ل دددددد األوراق
المالية المدرجة الم دمة كضما م ساال الم ترض إل الم اصة.
ً
ً
 -3طلددددددال اسددددددتعادة الم ددددددرض ألوراقدددددده الماليددددددة الم ترضددددددة كليددددددا أو جم يددددددا) :ي ددددددد وكيدددددد
اىقددددددراض طلبددددددا ً إلدددددد الم اصددددددة وف ددددددا ً لل مددددددوذت المعددددددد مدددددد قبدددددد الم اصددددددة لددددددذلك ،ل دددددد
األوراق الماليدددددددة الم ترضدددددددة مددددددد سددددددداال الم تدددددددرض إلددددددد سددددددداال الم دددددددرض سدددددددال
إجددددددددرا ات الم اصددددددددة  ،و دددددددد األوراق الماليددددددددة المدرجددددددددة الم دمددددددددة كضددددددددما والمودتددددددددة
لدي ا إل ساال الم ترض سال اإلجرا ات.
 -4طلدددددددال الم تدددددددرض إتدددددددادة األوراق الماليدددددددة الم ترضدددددددة كليدددددددا ً أو جم يدددددددا) :ت دددددددد ةدددددددركة
الوسددددداطة طلبدددددا ً إلددددد الم اصدددددة وف دددددا ً لل مدددددوذت المعدددددد لدددددذلك ل ددددد األوراق الم ترضدددددة مددددد
سدددددددداال الم تددددددددرض إلدددددددد سدددددددداال الم ددددددددرض سددددددددال إجددددددددرا ات الم اصددددددددة ،وت ويدددددددد
األوراق الماليدددددددة الم دمدددددددة كضدددددددما والمودتدددددددة لدددددددد الم اصدددددددة إلددددددد سددددددداال الم تدددددددرض
سال اإلجرا ات.
 -5طلدددددال إ دددددا معاملدددددة إقدددددراض واقتدددددراض أوراق ماليدددددة :ي دددددد وكيددددد اىقدددددراض أو ةدددددركة
الوسدددددداطة أو ك مددددددا طلبددددددا ً إلدددددد الم اصددددددة وف ددددددا ً لل مددددددوذت المعددددددد لددددددذلك يفيددددددد ا ت ددددددا
المعاملدددددددة ،لت دددددددو الم اصدددددددة ب ددددددد األوراق الماليدددددددة الم ترضدددددددة مددددددد سددددددداال الم تدددددددرض
إلدددددددد سدددددددداال الم ددددددددرض ،وكددددددددذلك دددددددد األوراق الماليددددددددة المدرجددددددددة الم دمددددددددة كضددددددددما
والمودتة لدي ا إل ساال الم ترض سال إجرا ات الم اصة.
 -6طلدددددددال تسددددددديي بيدددددددع) األوراق الماليدددددددة الم دمدددددددة كضدددددددما  :ي دددددددد وكيددددددد اىقدددددددراض أو
الم دددددرض  -دددددا كدددددا ةدددددركة وسددددداطة -طلبدددددا ً إلددددد الم اصدددددة وف دددددا ً لل مدددددوذت المعدددددد لدددددذلك،
ل ددددددد األوراق الماليدددددددة الم دمدددددددة كضدددددددما والمودتدددددددة لددددددددي ا ل سددددددداال الم دددددددرض للدددددددتمك
م بيع ا.
 -7طلددددددال اسددددددتبدا الضددددددما  :ت ددددددد ةددددددركة الوسدددددداطة طلبددددددا ً إلدددددد الم اصددددددة وف ددددددا ً لل مددددددوذت
المعد لذلك ،بة استبدا الضما الم د م الم ترض.
 -8أ طلبات أ ر ترا ا الم اصة ضرورية.
المادة )9
إل ا معاملة إقراض واقتراض أوراق مالية
دو اإلضدددددددرار بدددددددال ير سددددددد ال يدددددددة ،للم اصدددددددة تدددددددد ت فيدددددددذ ،أو إل دددددددا أ تمليدددددددة إلقدددددددراض
واقتددددددددددراض األوراق الماليدددددددددددة  ،واسددددددددددتعادة األوراق الماليدددددددددددة الم ترضددددددددددة ،وإلدددددددددددما الم تدددددددددددرض
ب تدددددددادة تلدددددددك األوراق ،دددددددا م الفدددددددة دددددددذ الضدددددددوابط ،أو أ إجدددددددرا ات معمدددددددو ب دددددددا لددددددددي ا ،أو
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ددددددا تبددددددي ل ددددددا وجددددددود أ تمليددددددات ددددددش أو تدددددددليس أو ت تددددددال ،أو ب ددددددا تلدددددد كدددددد قضددددددا ي
دددددددا ي ،أو أوامدددددددر قضددددددد ا ية ،وفدددددددي دددددددا تدددددددد كفايدددددددة األوراق الماليدددددددة فددددددد للم اصدددددددة ت ديدددددددد
اإلجرا ات الم اسبة بة ك الة تل دة.
المادة )10
الترتيبات المتواف ة مع الةريعة اإلس مية
ت طبددددددق ددددددذ الضددددددوابط تلدددددد أ اتفاقيددددددة أو معاملددددددة متواف ددددددة مددددددع مبدددددداد الةددددددريعة اإلسدددددد مية،
وتسم ب م قت لألوراق المالية م م رض إل م ترض.
المادة )11
الرسو والعموىت
ي دددددددددد السددددددددوق الرسددددددددو والعمددددددددوىت المسددددددددت ة تلدددددددد معددددددددام ت إقددددددددراض واقتددددددددراض األوراق
المالية ،وتستوف وف ا ً لآللية التي ي دد ا.
المادة )12
الرقابة والتفتيش
لل ي دددددددة والسدددددددوق الرقابدددددددة والتفتددددددديش تلددددددد وكيددددددد اىقدددددددراض أو ةدددددددركة الوسددددددداطة بةددددددد أيدددددددة
تعددددددام ت تتعلددددددق بعمليددددددات إقددددددراض واقتددددددراض األوراق الماليددددددة ،وذلددددددك ب دددددددف الت كددددددد مدددددد مددددددد
اىلتدددددددما ب دددددددا و ال ي دددددددة واأل ظمدددددددة وال دددددددرارات الصدددددددادرة بم تضدددددددا  ،وأ كدددددددا دددددددذ الضدددددددوابط،
تلددددد أ ي دددددو السدددددوق إ طدددددار ال ي دددددة بةددددد أيدددددة م الفدددددة لدددددذلك ،أو أيدددددة جدددددما ات تت دددددذ ب دددددق
الم الف.

للسوق
-1
-2
-3
-4
-5

المادة )13
الجما ات
ا م الفة ذ الضوابط ات اذ أيا ً م اإلجرا ات اآلتية:
اإل ذار .
تعليق أو إل ا المواف ة المم و ة لوكي اإلقراض.
فددددددرض رامددددددة ماليددددددة تلدددددد ةددددددركة الوسدددددداطة بمددددددا ى يتجدددددداوم ال ددددددد األقصدددددد لل رامددددددة
الم صو تليه في قا و ال ي ة واأل ظمة الصادرة بم تضا .
توقيدددددددع الجدددددددما ات والم الفدددددددات األ دددددددر وف دددددددا ً لمدددددددا ت ددددددددد لدددددددوا السدددددددوق ،وبمدددددددا ى
يتعارض مع قا و وأ ظمة ال ي ة.
إ الة أ م الف لل ي ة لل ظر في م الفته وتوقيع الجما الم اسال.

المادة )14
تل ددددددي قواتددددددد إقددددددراض واقتددددددراض األوراق الماليددددددة الصددددددادرة مدددددد مجلددددددس إدارة السددددددوق بتدددددداري
 27مايو  ،2014وأ تعامي أو ضوابط أو قرارات صادرة است اداً إليه.
المادة )15
يت العم ب ذ ال واتد م اليو التالي لصدور ا م مجلس إدارة السوق.

مد تبدهللا الةامسي
ر يس مجلس اإلدارة

.........................................................
صدر في أبوظبي ،بتاري .2018/04/15
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