ضوابط صانع السوق
مجلس إدارة سوق ابوظبي لألوراق المالية،
ي دددددددة وسدددددددوق
بعدددددددد اىطددددددد ا تلددددددد ال دددددددانو اى ددددددداد ر ددددددد  )4لسدددددددنة  2000فدددددددي ةددددددد
اإلمارات لألوراق المالية والسلع و عدي ه،
وتلددددددد دددددددانو إمدددددددارة بدددددددوظبي ر ددددددد  )3لسدددددددنة  2000فدددددددي ةددددددد إنةدددددددا سدددددددوق بدددددددوظبي
لألوراق المالية و عدي ه،
وتلدددددددد ددددددددرار مجلددددددددس إدارة ال ي ددددددددة ر دددددددد /2ر) لسددددددددنة  2000فددددددددي ةدددددددد النظددددددددا ال ددددددددا
بعضوية السوق،
وتلدددددد ددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد  )2لسددددددنة  2001فددددددي ةدددددد النظددددددا ال ددددددا بال ددددددداو
والم اصة وال سويات ون الملكية و فظ األوراق المالية و عدي ه،
وتلدددددد ددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد /3ر) لسددددددنة  2001فددددددي ةدددددد النظددددددا ال ددددددا بعمدددددد
السوق و عدي ه،
وتلددددددد دددددددرار مجلدددددددس إدارة ال ي دددددددة ر ددددددد  )27لسدددددددنة  2014ال دددددددا بنظدددددددا الوسددددددداطة فدددددددي
األوراق المالية و عدي ه،
وتلدددددد ددددددرار ر دددددديس مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد /26ر ) .لسددددددنة  2016بةدددددد نظددددددي بعدددددد
األنةطة وال دمات المالية وآليات ال داو ،
وتل الضوابط وال رارات وال عليمات الصادرة م سوق بوظبي لألوراق المالية،
ف د رر اآل ي:
المادة )1
عريفـــات
يكدددددو للعبدددددارات والكلمدددددات ال اليدددددة المعددددداني المب ّيندددددة دددددري كددددد من دددددا مدددددا لددددد يدددددد سدددددياق الدددددن
تل غير ذلك:
ال ددددددانو اى دددددداد ر دددددد  )2لسددددددنة  2015فددددددي ةدددددد الةددددددركات ال جاريددددددة
انو الةركات:
و عدي ه.
ال انــــــــــــو :

ال ددددددددانو اى دددددددداد ر دددددددد  )4لسددددددددنة  2000فددددددددي ةدددددددد
اإلمارات لألوراق المالية والسلع و عدي ه.

ي ددددددددة وسددددددددوق

ال ي ـــــــة:

ي ة األوراق المالية والسلع.

الســــــوق :

سوق بوظبي لألوراق المالية.

األوراق المالية:

األسدددددددددد والسددددددددددندات واألذونددددددددددات الماليددددددددددة ال ددددددددددي صدددددددددددر ا الةددددددددددركات
المسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا مة ،والسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددندات
واألذونددددددددات ال ددددددددي صدددددددددر ا ال كومددددددددة اى اديددددددددة و ال كومددددددددات الم ليددددددددة
وال ي دددددددات العامدددددددة والميسسدددددددات العامدددددددة فدددددددي الدولدددددددة و يدددددددة دوات ماليدددددددة
رى م لية و غير م لية بل ا ال ي ة.
ةددددددركة الوسدددددداطة المر صددددددة مدددددد بدددددد ال ي ددددددة لم اولددددددة تمددددددا الوسدددددداطة
المالية.

ةركة الوساطة:

1

صناتة السوق:
صانع السوق:

ا لنةددددداط الدددددذ يع مدددددد بصدددددفة ساسدددددية تلددددد دددددوفير سدددددعار مسددددد مرة لةدددددرا
يددددادة سدددديولة ددددذ الور ددددة الماليددددة وف ددددا
وبيددددع ور ددددة ماليددددة معينددددة بهددددر
أل كا ذ الضوابط.
اىت بددددددار الميسددددددس دا دددددد الدولددددددة وال اصدددددد تلدددددد دددددددر ي
الةدددددد
م السوق لم اولة نةاط صناتة السوق في الدولة.

صدددددددددددانع السدددددددددددوق صدددددانع السدددددوق الميسدددددس دددددارة الدولدددددة ،و فدددددي منط دددددة دددددرة ماليدددددة دا ددددد
الدولددددددة وال اصدددددد تلدددددد مواف ددددددة السددددددوق لم اولددددددة نةدددددداط صددددددناتة السددددددوق
األجنبي:
في الدولة.
األوراق الماليددددددددددددددددة األوراق الماليددددددة ال ددددددي وافددددددق مددددددع المعددددددايير ال ددددددي يضددددددع ا السددددددوق وال ددددددي
ي داول ا بدت م صناا السوق.
المي لة:

المادة )2
م اولة نةاط صناتة السوق
و
ى يجدددددددو م اولدددددددة نةددددددداط صدددددددناتة السدددددددوق فدددددددي الدولدددددددة إى بعدددددددد ال صدددددددو تلددددددد دددددددر ي
مواف دددددددة مددددددد السدددددددوق وف دددددددا للةدددددددروط واأل كدددددددا واإلجدددددددرا ات المنصدددددددو تلي دددددددا فدددددددي دددددددذ
الضوابط والم طلبات الفنية ال ي يضع ا السوق.
المادة )3
ةروط م اولة النةاط
و مواف دددددة مددددد السدددددوق وف دددددا
يةددددد رط لم اولدددددة نةددددداط صدددددناتة السدددددوق ال صدددددو تلددددد دددددر ي
لآل ي :
وى :ال صو تل ر ي م السوق ،وف ا للةروط دنا :
د األةكا اآل ية:
ي ذ طالب ال ر ي
-1
ددددددد غراضدددددد ا م اولددددددة نةدددددداط صددددددناتة
 .ةددددددركة ميسسددددددة فددددددي الدولددددددة ،ويكددددددو
السددددددوق ،و مر صددددددة مدددددد ال ي ددددددة مددددددع اىل دددددد ا بضددددددوابط منددددددع ال عددددددار بددددددي
األنةطة الصادر ت ال ي ة.
ب .مصدددددددددرو جدددددددددار و ةدددددددددركة اسددددددددد مار مر صدددددددددة مددددددددد مصدددددددددرو اإلمدددددددددارات
المركدددددد  ،و فددددددرا مصددددددرو جنبددددددي بةددددددرط يكددددددو مر صددددددا للمصددددددرو األ
بم اولددددددة ددددددذا النةدددددداط ،ويةدددددد رط ال صددددددو تلدددددد مواف ددددددة مصددددددرو اإلمددددددارات
المرك في م ذ ال اىت.
ى ي ددددد ر س المدددددا المددددددفوا و الم صددددد لم اولدددددة دددددذا النةددددداط تددددد مبلددددد و ددددددر
-2
 )30مليو در إمارا ي و ما يعادله ب ية تملة رى.
 -3ددددددوافر المدددددد ة الماليددددددة ،والكددددددوادر اإلداريددددددة والفنيددددددة المي لددددددة ال مددددددة لم اولددددددة نةدددددداط
صددددددددناتة السددددددددوق وف ددددددددا للةددددددددروط والضددددددددوابط والم طلبددددددددات ال ددددددددي يضددددددددع ا السددددددددوق،
والضوابط ال نظيمية لألنةطة وال دمات المالية الصادرة ت ال ي ة.
 -4ددددددددوافر البددددددددرامن اإللك رونيددددددددة واألنظمددددددددة الفنيدددددددددة ال مددددددددة لم اولددددددددة النةدددددددداط وف دددددددددا
للم طلبات والةروط والضوابط ال ي يضع ا السوق.
 -5ددددددوفير دليدددددد ل واتددددددد السددددددلوك الم نددددددي ،ودليدددددد لإلجددددددرا ات الدا ليددددددة للةددددددركة ،ونظددددددا
إلدارة الم اطر.
 -6سداد رس ال ر ي الذ ي رر السوق.
ي وافر لطالب ال ر ي  -وبصورة مس مرة  -جميع ةروط ال ر ي .
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انيدددددا :صدددددو صدددددانع السدددددوق األجنبدددددي تلددددد مواف دددددة السدددددوق لم اولدددددة النةددددداط ،وف دددددا للةدددددروط
دنا :
يكدددددو طالدددددب المواف دددددة ةدددددرك ة جنبيدددددة مر صدددددة لم اولدددددة نةددددداط صدددددانع السدددددوق فدددددي
-1
البلددددددد األ مدددددد ج ددددددة ر ابيددددددة م يلددددددة لل ي ددددددة ،وتضددددددوا فددددددي المنظمددددددة الدوليددددددة ل ي ددددددات
األوراق الماليدددددددة األيوسدددددددكو) ،و طبدددددددق ضدددددددوابط وإجدددددددرا ات ى ددددددد تددددددد المطب دددددددة فدددددددي
الدولدددددددة بةددددددد اتدددددددرو تميلدددددددك  ،)KYCو ددددددددابير العنايدددددددة الواجبدددددددة  ،)CDDوغسددددددد
األمدددددددددوا و مويددددددددد اإلر ددددددددداب  ،)AML/CFTو يكدددددددددو طالدددددددددب المواف دددددددددة ةدددددددددركة
مر صة لم اولة نةاط صانع السوق في منط ة رة مالية دا الدولة.
 -2صدددددددو صدددددددانع السدددددددوق األجنبدددددددي تلددددددد مواف دددددددة السدددددددلطة الم صدددددددة لم اولدددددددة نةددددددداط
صددددددانع السددددددوق دا دددددد الدولددددددة ددددددا كددددددا ةددددددركة جنبيددددددة ،و اسدددددد يفا ةددددددروط مجلددددددس
الدددددو را الم عل دددددة بال يدددددد وال سدددددجي دددددا كدددددا ةدددددركة ميسسدددددة فدددددي منط دددددة دددددرة ماليدددددة
في الدولة ،وذلك وف ا أل كا انو الةركات.
كددددددو الج ددددددة الر ابيددددددة الم يلددددددة فددددددي البلددددددد األ عامدددددد بالم دددددد مددددددع صددددددانع السددددددوق
-3
في الدولة .
المر
ي ددددددوفر لدددددددى صددددددانع السددددددوق األجنبددددددي بددددددرة فددددددي ذات المجددددددا ى دددددد تدددددد مددددددس
-4
سنوات.
 -5سداد رس المواف ة الذ ي رر السوق .
 -6ال عا دددددد مدددددع ةدددددركة وسددددداطة مر صدددددة فدددددي الدولدددددة تضدددددو فدددددي السدددددوق) ل نفيدددددذ األوامدددددر
ل ا.
م
المادة )4
طلب م اولة نةاط صناتة السوق
و المواف ددددددة لم اولددددددة نةدددددداط صددددددناتة السددددددوق دددددددي طلددددددب إلدددددد
ي عددددددي تلدددددد طالددددددب ال ددددددر ي
السدددددددوق وف دددددددا للنمدددددددوذة المعدددددددد لدددددددذلك مةدددددددفوتا بالمعلومدددددددات والبياندددددددات والمسددددددد ندات المييددددددددة
للطلب ،وبةك ٍ ا اآل ي :
وى :طالب ال ر ي :
 -1الةددددددددك ال ددددددددانوني لطالددددددددب ال ددددددددر ي مددددددددع وضددددددددي سددددددددما تضددددددددا مجلددددددددس اإلدارة
واإلدارة ال نفيذية ،واألة ا المفوضي بال و يع و دي الطلب.
 -2رير يوض نظا فظ المس ندات ال ا بم اولة النةاط.
 -3رير يوض نظ و سس الر ابة الدا لية والمراجعة المالية .
 -4ك ددددداب مددددد ال ي دددددة دددددا كدددددا طالدددددب ال دددددر ي ج دددددة مر صدددددة مددددد ال ي دددددة لم اولدددددة
م األنةطة و ال دمات المالية األ رى ،يفيد اآل ي :
 .تددددددددد ار كدددددددداب الةددددددددركة لم الفددددددددات جو ريددددددددة ل معددددددددايير المدددددددد ة الماليددددددددة و
ضدددددددوابط فصددددددد ال سدددددددابات المع مددددددددة مددددددد بددددددد ال ي دددددددة ددددددد السددددددد ة ةددددددد ر
الساب ة ل اريخ دي طلب ال ر ي .
ب .دددددددوافر المددددددد ة الماليدددددددة ال مدددددددة للةدددددددركة لم اولدددددددة النةددددددداط وف دددددددا للمعدددددددايير
الصادرة في ذا الة .
انيا :طالب المواف ة ،بالنسبة لصانع السوق األجنبي:
 -1تدددددددد ممانعدددددددة مددددددد الج دددددددة الر ابيدددددددة الم يلدددددددة لل ي دددددددة فدددددددي البلدددددددد األ  ،و مددددددد الج دددددددة
الر ابية في المنط ة ال رة المالية ا كا ميسسا في لك المنط ة.
 -2دددددددي ع ددددددد للسددددددوق باإلفصدددددداو تدددددد يددددددة معلومددددددات يطلب ددددددا و يددددددة هييددددددرات ددددددد طددددددر
دددددددرارات
تلددددددد وضدددددددعه ال نظيمدددددددي والمدددددددالي و دددددددي ر تلددددددد م اول ددددددده لنةددددددداطه ،و
3

بلدددددد آ دددددر و فدددددي المنط دددددة ال دددددرة ال دددددي يددددد او

م دددددذة ب ددددده سدددددوا فدددددي البلدددددد األ و
في ا نةاط صناتة سوق.
 -3ويدددددد السدددددوق بنسددددد ة تددددد الع دددددد المبدددددر بينددددده وبدددددي ةدددددركة الوسددددداطة المر صدددددة فدددددي
الدولة تضو في السوق).
ال ددددددددا :للسددددددددوق طلددددددددب إيضددددددددا ات و معلومددددددددات و مسدددددددد ندات ددددددددرى إذا ار دددددددد ى ضددددددددرورة
لذلك.
المادة )5
رار السوق
دددددي يومدددددا مددددد ددددداريخ
 -1يصددددددر السدددددوق دددددرار بالمواف دددددة تلددددد الطلدددددب و رفضددددده ددددد
دي الطلب مس وفيا الةروط والم طلبات والمعايير الفنية ال ي يضع ا السوق.
 -2تلددددد م دددددد الطلدددددب ،سدددددجي المواف دددددة الصدددددادرة تددددد السدددددوق لددددددى ال ي دددددة ددددد ف دددددرة ى
جاو  )5يا تم م اريخ صدور ا.
المادة )6
و المواف ة وال جديد
مدة ال ر ي
و المواف ددددة سددددنة وا دددددة ن ددددي فددددي ن ايددددة ديسددددمبر مدددد كدددد تددددا  .مددددا
 -1مدددددة ال ددددر ي
و المواف دددددة األولددددد ف كدددددو مدددددد ا ات بدددددارا مددددد ددددداريخ من دددددا و ددددد ن ايدددددة
ال دددددر ي
ديسدددددمبر مددددد السدددددنة نفسددددد ا .ويسددددد وف الرسددددد المسددددد ق تلددددد دددددذ المواف دددددة بنسدددددبة
مدة المواف ة للسنة وذلك مع ات بار ج الة ر ة را كام .
و المواف ددددددة بموجددددددب طلددددددب ي ددددددد للسددددددوق بدددددد ان ددددددا مد دددددده
 -2يدددددد جديددددددد ال ددددددر ي
يددددد جديدددددد
بةددددد ر تلددددد األ ددددد مرف دددددا بددددده رسددددد ال جديدددددد الم دددددرر مددددد السدددددوق ،تلددددد
ال سدددددددجي لددددددددى ال ي دددددددة ددددددد ف دددددددرة ى جددددددداو  ) 5يدددددددا تمددددددد مددددددد ددددددداريخ جديدددددددد
المواف ة لدى السوق.
و المواف دددددة الصدددددادرة مددددد السدددددوق فدددددي
 -3لمددددددير تدددددا السدددددوق ال دددددق فدددددي إلهدددددا ال دددددر ي
المدة الم ددة.
ا تد دي طلب جديد المواف ة مك م
المادة )7
الضمانات المطلوبة م صانع السوق
 -1ي دد السوق نوا ،وم دار الضمانات ال ي يجب تل صانع السوق ديم ا.
ل دددددا نفيدددددذ وامدددددر صدددددانع السدددددوق األجنبدددددي
 -2ل ددددد ةدددددركة الوسددددداطة الدددددذ يددددد مددددد
بدددددال ق مدددددد م ددددده الماليددددددة و در دددددده تلددددد الوفددددددا بال اما دددددده ،وي ددددددد السددددددوق نددددددوا
وم دار الضمانات ال ي يجب تل ةركة الوساطة ديم ا.

المادة )8
ال امات صانع السوق
مددددددع تددددددد اإل دددددد بدددددد ال امددددددات ددددددرى واردة فددددددي ددددددانو و نظمددددددة و ددددددرارات و عددددددامي
ال ي ة ،يل صانع السوق باآل ي:
 -1و يددددددع ا فا يددددددة مددددددع السددددددوق بدددددد البددددددد بم اولددددددة نةدددددداطه ضددددددم ةددددددروط وم طلبددددددات
وضوابط تمله و داوله بالسوق ،وبيا األوراق المالية المي لة المسيو تن ا.
 -2إبدددددد ق السددددددوق بدددددد ددددددداو غيددددددر مع دددددداد يدددددد تلدددددد األوراق الماليددددددة ال ددددددي ددددددع ددددددت
مسيولي ه.
4

-3
-4

-5

-6

-7

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

اىم نددددداا تددددد اسددددد دا ال سددددد ي ت ال اصدددددة بددددده كصدددددانع سدددددوق ،فدددددي ال دددددداو نيابدددددة تددددد
العم .
اى فدددددداظ بددددددالم ة الماليددددددة ال مددددددة لم اولددددددة النةدددددداط وف ددددددا لمعددددددايير المدددددد ة الماليددددددة
الصددددددادرة تدددددد ال ي ددددددة ،و المعددددددايير الصددددددادرة تدددددد الج ددددددة الر ابيددددددة بالنسددددددبة لصددددددانع
السوق األجنبي.
ويد السوق بال ارير اآل ية:
ريدددددددر ةددددددد ر باألربددددددداو وال سدددددددا ر و جددددددد الم فظدددددددة فيمدددددددا ي علدددددددق ب نةدددددددطة
.
صناتة السوق.
ب .ال دددددوا الماليدددددة الربعيدددددة المراجعدددددة مددددد بددددد مدددددد ق ال سدددددابات إذا كدددددا صدددددانع
السوق ةركة او نةاط صانع السوق ف ط.
ة .ال دددددوا الماليدددددة السدددددنوية المد دددددة إذا كدددددا صدددددانع السدددددوق ةدددددركة ددددد او نةددددداط
صناتة السوق ف ط.
ريددددددر نصددددددو سددددددنو تدددددد نةدددددداط الر ابددددددة الدا ليددددددة يهطددددددي الجوانددددددب ال اليددددددة
د.
ك د دن :
 إجرا ات نظي الر ابة الدا لية.
 ا مة بعمليات الر ابة الدا لية ال ي نفيذ ا ون ا ج ا.
 ا مددددددة بالمةدددددداك ال ددددددي دددددد اك ةدددددداف ا و طددددددة العمدددددد ال صدددددد ي ية ل ددددددا،
ىسيما لك الم عل ة بم اطر السوق ،وال سوية والسيولة.
اى فددددددداظ بالسدددددددج ت ال جاريدددددددة ،والسدددددددج ت والكةدددددددوو وجميدددددددع البياندددددددات والمعلومدددددددات
الم عل دددددددة بال دددددددداو وم اولدددددددة النةددددددداط لمددددددددة ى ددددددد تددددددد  )10سدددددددنوات ،واى فددددددداظ
بنسخ ا ياطية الك رونية ) (Backupت لك البيانات لذات المدة.
م اولددددددة النةدددددداط بعنايددددددة الرجدددددد ال ددددددري وف ددددددا أل كددددددا ال ددددددانو واألنظمددددددة وال ددددددرارات
والضدددددددوابط وال عدددددددامي الصدددددددادرة بم ضدددددددا  ،وبمراتددددددداة األتدددددددراو ال جاريدددددددة فدددددددي دددددددذا
الة ومبادئ األمانة والعدالة والمساواة.
المادة )9
داو صانع السوق
ي دد السوق ر ا داو اصة بصانع السوق ب يث مي ت با ي ر ا ال داو  ،و ضم الفص
ال ا بي نةاط صناتة السوق و نةاط آ ر يمارسه.
ي ددددددد نظدددددا ال دددددداو فدددددي السدددددوق الصدددددف ات ال اصدددددة بصدددددانع السدددددوق ،ويصدددددنف ا تلددددد
ن ا م صانع السوق.
ي دددددو صدددددانع السدددددوق ب د دددددا األوامدددددر فدددددي نظدددددا ال دددددداو مباةدددددرة ،و مددددد ددددد ةدددددركة
وساطة تضو السوق الم عا د معه) في ا كا صانع السوق جنبي.
صانع السوق له نفس ولويات غير م المس مري في نفيذ الصف ات.
طبددددددق تلدددددد ددددددداوىت صددددددانع السددددددوق ددددددانو ال ي ددددددة واألنظمددددددة وال ددددددرارات والضددددددوابط
الصادرة بم ضا  ،و كا ذ الضوابط .
يل ددددد صدددددانع السدددددوق ب د دددددا وامدددددر بيدددددع و ةدددددرا ابلدددددة لل نفيدددددذ تلددددد األوراق الماليدددددة
المي لددددددة المسدددددد و تن ددددددا بمددددددا ى ي ددددددالو و ي عددددددار مددددددع البيانددددددات الددددددواردة باى فا يددددددة
المبرمة بينه وبي السوق وم ذلك:
 .ال د األدن م ج األوامر.
ب .ال د األ ص للفرق بي مر البيع و مر الةرا .
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ة .ال دددددد األدنددددد لنسدددددبة مددددددة واجدددددد وامدددددر صدددددانع السدددددوق فدددددي سدددددج ت األوامدددددر
اليو .
إل مدة جلسة ال داو المس مرة
ددددددديث وامددددددر الةددددددرا والبيددددددع بمددددددرور الف ددددددرة ال منيددددددة الدددددددنيا و دددددددي ا تنددددددد
د.
نفيددددددذ مددددددر البيددددددع و مددددددر الةددددددرا و كلي مددددددا بالكامدددددد وتنددددددد إلهددددددا األمددددددر و
ان ا مد ه.
يكددددددو مددددددر البيددددددع و الةددددددرا المددددددد ضددددددم فضدددددد دددددد ث طلبددددددات مد لددددددة
.
في سج األوامر في الو ت الذ ي فيه إد ا مر صانع السوق.
و .الم افظدددددة تلددددد وامدددددر البيدددددع والةدددددرا فدددددي نظدددددا ال دددددداو كنسدددددبة مددددد إجمدددددالي
الو دددددت فدددددي سددددداتات ال دددددداو المسددددد مرة تلددددد كددددد يدددددو دددددداو سدددددب واتدددددد
السوق.
 -7يسددددد ن صدددددانع السدددددوق مددددد ال اما ددددده ب د دددددا وامدددددر بيدددددع و ةدددددرا ابلدددددة لل نفيدددددذ تلددددد
األوراق المالية المي لة المس و تن ا في ال اىت اآل ية:
دددددددد ف ددددددددرات الم ايدددددددددة المجدولددددددددة وغيددددددددر المجدولددددددددة ،م دددددددد ف ددددددددرة م ايدددددددددة
.
اىف او وف رة م ايدة اإلغ ق.
ف رة عليق الور ة المالية المي لة المس و تن ا ت ال داو .
ب.
ة .جاو نسب الملكية المسوو له ب ا.
د .إذا جاو س و ال داو المسموو له به.
ف رات اىف او واإلغ ق.
.
 -8للسددددوق إتفددددا صددددانع السددددوق مدددد ال اما دددده كليددددا و ج يددددا بنددددا تلدددد طلددددب م ددددد مندددده
وذلددددددك وف ددددددا للةددددددروط وفددددددي ال دددددداىت ال ددددددي ددددددن تلي ددددددا اى فا يددددددة ،و فددددددي الظددددددروو
ال ي ي در ا السوق.
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المادة )10
ال س ي ت الممنو ة لصانع السوق
ى سدددددددر المدددددددواد  ) 7 ،6 ،5 ،4 ،3مددددددد دددددددرار مجلدددددددس إدارة ال ي دددددددة ر ددددددد  )3لسدددددددنة
 2000م نظا اإلفصاو والةفافية الصادر ت ال ي ة بة صناا السوق.
للسدددددوق إتفدددددا األوراق الماليدددددة ال دددددي كدددددو م ددددد لنةددددداط صدددددناتة السدددددوق مددددد طبيدددددق
ندددددد المددددددادة  )9مدددددد ددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد  )2لسددددددنة  2001فددددددي ةدددددد
النظدددددددددا ال دددددددددا بال دددددددددداو والم اصدددددددددة وال سدددددددددويات ون ددددددددد الملكيدددددددددة و فدددددددددظ األوراق
المالية وذلك في الظروو اىس نا ية ال ي ي در ا السوق.
يجددددددو لصددددددانع السددددددوق ممارسددددددة البيددددددع تلدددددد المكةددددددوو وإ ددددددرا وا ددددددرا األوراق
المالية وف ا لضوابط السوق في ذا الة .
إذا كددددددا مصدددددددر األذونددددددات المهطدددددداة يعمدددددد كصددددددانع سددددددوق ل لددددددك األذونددددددات فيعفدددددد مدددددد
اىل دددددد ا باىةدددددد راطات ال اصددددددة بعدددددددد ملددددددة األذونددددددات المهطدددددداة بال ددددددد األدندددددد ل يمددددددة
اإلصدار.
يكو للور ة المالية ك ر م صانع سوق.
يجو

المادة )11
إلها سجي الور ة المالية المي لة
 -1يجددددددو لصددددددانع السددددددوق طلددددددب إلهددددددا سددددددجي الور ددددددة الماليددددددة المي لددددددة المسدددددد و تن ددددددا
بعد مرور الف رة ال منية الدنيا المنصو تلي ا في اى فا ية .
 -2للسددددددوق إلهددددددا سددددددجي ور ددددددة ماليددددددة و ك ددددددر مدددددد األوراق الماليددددددة المي لددددددة المسدددددد و
دا صانع السوق ى ي ق مصل ة السوق.
تن ا صانع السوق إذا ار ى
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المادة )12
افصا ات السوق
 -1ي ددددددو السددددددوق فددددددي بدايددددددة كدددددد سددددددنة ماليددددددة بنةددددددر ا مددددددة بدددددداألوراق الماليددددددة المي لددددددة
لصناتة السوق ،كما ي و ب دي ا كلما اس دت األمر ذلك.
و مواف ددددددددة لم اولددددددددة نةدددددددداط صددددددددناتة السددددددددوق،
ددددددددر ي
 -2ي ددددددددو السددددددددوق بنةددددددددر
و
ددددددددر ي
واألوراق الماليددددددددة المي لددددددددة المسدددددددد و تن ددددددددا ،وكددددددددذلك نةددددددددر إلهددددددددا
مواف دددددة صدددددانع سددددددوق مددددد دددددد المو دددددع اإللك روندددددي للسددددددوق و وسددددديلة ددددددرى
يرا ا السوق مناسبة.
المادة )13
الر ابة وال ف يش تل صناا السوق
 -1لل ي دددددددة الر ابدددددددة وال ف ددددددديش تلددددددد صدددددددانع السدددددددوق ب ددددددددو ال كدددددددد مددددددد مددددددددى ال امددددددده
ب انو ال ي ة واألنظمة وال رارات الصادرة بم ضا .
 -2للسدددددوق الر ابدددددة وال ف ددددديش تلددددد الةدددددركات ال دددددي ددددد او نةددددداط صدددددناتة السدددددوق ب ددددددو
ال كددددددد مدددددد مدددددددى ال ام ددددددا ب ددددددانو ال ي ددددددة واألنظمددددددة وال ددددددرارات الصددددددادرة بم ضددددددا ،
وضدددددددوابط السدددددددوق مدددددددع ضدددددددرورة إ طدددددددار ال ي دددددددة ب يدددددددة م الفدددددددات دددددددع منددددددده ،وبددددددد
ج ا ات ذ ب ه.
المادة )14
و المواف ة
اإلي او وإلها ال ر ي
دا صدددددانع
 -1للسدددددوق إي ددددداو صدددددانع السدددددوق تددددد م اولدددددة النةددددداط لديددددده دددددا ار ددددد ى
السددددددددوق ى ي ددددددددق مصددددددددل ة السددددددددوق ،و بان ددددددددا اى فا يددددددددة المبرمددددددددة بين مددددددددا دو
يي ر ذلك تل ال اما ه الساب ة.
و المواف ددددددة لصددددددانع السددددددوق تدددددد م اولددددددة النةدددددداط فددددددي
 -2للسددددددوق إلهددددددا ال ددددددر ي
م ال اىت اآل ية:
و المواف دددددددة المنصدددددددو تلي دددددددا فدددددددي
 .ف ددددددددا ةدددددددرط مددددددد ةدددددددروط ال دددددددر ي
ال ددددددددددانو و األنظمددددددددددة و ال ددددددددددرارات و الضددددددددددوابط ،و ال عليمددددددددددات الصددددددددددادرة
نفيذا له.
ب .اإل دددددد الجسددددددي بدددددد مدددددد الواجبددددددات و اىل امددددددات الددددددواردة فددددددي ال ددددددانو و
األنظمة و ال رارات و الضوابط ،و ال عليمات الصادرة نفيذا له.
ة .ال لو ت سداد الرسو و الهرامات الم ررة .
.
د .صدور ك ضا ي طعي ي ض ب ة ار إف س صانع السوق المر
الةركة المر صة و صفي ا.
.
و .ضدددددوا صدددددانع السدددددوق ل يدددددق ينطدددددو تلددددد ةدددددب ة ا يدددددا و ياندددددة ماندددددة
كانت دا و ارة الدولة.
سوا
 .بنا تل رار م ال ي ة.
و المواف دددددددة فدددددددي صددددددد يف ي يدددددددومي ي صددددددددرا فدددددددي
 -3ينةدددددددر دددددددرار إلهدددددددا ال دددددددر ي
الدولـة د ما تل األ باللهة العربية وذلك تل نف ة الةركة.
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المادة )15
الجـ ا ات
ا م الفة ذ الضوابط ا اذ يا م اإلجرا ات اآل ية:
اإلنذار.
سددددديي و اسددددد دا الضدددددما الم دددددد مددددد صدددددانع السدددددوق كليدددددا و ج يدددددا فيمدددددا صددددد
له الضما  ،وبما ى ي عار مع نظمة و رارات ال ي ة.
إي او صانع السوق ت العم لمدة ى جاو السنة.
و المواف ددددددة الصددددددادرة مدددددد السددددددوق بةدددددد م اولددددددة نةدددددداط صددددددناتة
إلهددددددا ال ددددددر ي
السوق.
و يددددددع الجدددددد ا ات وف ددددددا لمددددددا دددددددد لددددددوا السددددددوق ،وبمددددددا ى ي عددددددار مددددددع ددددددانو
و نظمة ال ي ة.
إ الة م الو لل ي ة للنظر في م الف ه و و يع الج ا المناسب.

المادة )16
الرسو
يل ددددد صدددددانع السدددددوق بددددددفع الرسدددددو ال دددددي ي رر دددددا السدددددوق بمدددددا ى ي عدددددار
و رارات ال ي ة ،و كا ذ الضوابط.

مدددددع دددددانو و نظمدددددة

المادة )17
دددددددرارات و عدددددددامي و ضدددددددوابط و إجدددددددرا ات صدددددددادرة تددددددد السدددددددوق عدددددددار
لهددددددد
كا ذ الضوابط.

مدددددددع

المادة )18
ي العم ب ذ ال واتد م اليو ال الي لصدور ا م مجلس إدارة السوق.

مد تبدهللا الةامسي
ر يس مجلس اإلدراة

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