ضوابط موفر السيولة
مجلس إدارة سوق ابوظبي لألوراق المالية،
ي دددددددة وسدددددددوق
بعدددددددد اىطددددددد ا تلددددددد ال دددددددا و اى ددددددداد ر ددددددد  )4لسددددددد ة  2000فدددددددي ةددددددد
اإلمارات لألوراق المالية والسلع و عدي ه،
وتلددددددد دددددددا و إمدددددددارة بدددددددوظبي ر ددددددد  )3لسددددددد ة  2000فدددددددي ةددددددد إ ةدددددددا سدددددددوق بدددددددوظبي
لألوراق المالية و عدي ه،
وتلدددددددد ددددددددرار مجلددددددددس إدارة ال ي ددددددددة ر دددددددد /2ر) لسدددددددد ة  2000فددددددددي ةدددددددد ال ظددددددددا ال ددددددددا
بعضوية السوق،
وتلدددددد ددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد  )2لسدددددد ة  2001فددددددي ةدددددد ال ظددددددا ال ددددددا بال ددددددداو
والم اصة وال سويات و الملكية و فظ األوراق المالية و عدي ه،
وتلدددددد ددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد /3ر) لسدددددد ة  2001فددددددي ةدددددد ال ظددددددا ال ددددددا بعمدددددد
السوق و عدي ه،
ظددددددي بعدددددد
وتلدددددد ددددددرار ر دددددديس مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد /26ر ) .لسدددددد ة  2016بةدددددد
األ ةطة 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
ال عريفـــات
يكدددددو للعبدددددارات والكلمدددددات ال اليدددددة المعدددددا ي المب لي دددددة دددددري كددددد م دددددا مدددددا لددددد يدددددد سدددددياق الددددد
تل غير ذلك:
ي ة األوراق المالية والسلع.
ال ي ـــــــــــــــــة:
الســـــــــــــــوق :

سوق بوظبي لألوراق المالية.

األوراق المالية:

األسددددددددد والسددددددددد دات واألذو دددددددددات الماليدددددددددة ال دددددددددي صددددددددددر ا الةدددددددددركات
المسددددددا مة ،والسدددددد دات واألذو ددددددات ال ددددددي صدددددددر ا ال كومددددددة اى اديددددددة و
ال كومددددددات الم ليددددددة وال ي ددددددات العامددددددة والم سسددددددات العامددددددة فددددددي الدولددددددة
و ية دوات مالية رى م لية و غير م لية بل ا ال ي ة.

وفير السيولة:

ال دمدددددة ال دددددي يل دددددص بموجب دددددا دددددد صددددد اا السدددددوق ب سدددددي سددددديولة ور دددددة
ماليدددددة مدرجدددددة فدددددي السدددددوق ب دددددا تلددددد ا فا يدددددة دددددوفير سددددديولة مدددددع مصددددددر
لك الور ة.

موفر السيولة:

صدددددا ع سدددددوق م عا دددددد مدددددع مصددددددر ور دددددة ماليدددددة مدرجدددددة بالسدددددوق ب دددددر
وفير السيولة تل لك الور ة وف ا أل كا ذا ال ظا .

صا ع السوق:

و ال اصددددددددد تلدددددددد مواف دددددددددة السدددددددددوق
اىت بدددددددددار المددددددددر
الةدددددددد
لمصاولة ةاط ص اتة السوق في الدولة.
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المادة )2
المواف ة تل دي دمة وفير السيولة
ى يجددددددوص ل يددددددر صددددددا ع السددددددوق دددددددي دمددددددة ددددددوفير السدددددديولة وبعددددددد ال صددددددو تلدددددد مواف ددددددة
السددددددددوق وف ددددددددا للةددددددددروط واأل كددددددددا واإلجددددددددرا ات الم صددددددددو تلي ددددددددا فددددددددي ددددددددذ الضددددددددوابط
والم طلبات الف ية ال ي يضع ا السوق.

ية رط ل
-1
-2
-3
-4

المادة )3
ةروط المواف ة
دي صا ع السوق دمة وفير السيولة اآل ي:
سريا الر صة و المواف ة الصادرة ت السوق لمصاولة ةاط ص اتة السوق.
سداد الرس المس ق للسوق.
ي ددددددوفر لدددددددى صددددددا ع السددددددوق ال دددددددرات واإلمكا يددددددات الف يددددددة واإلداريددددددة ال صمددددددة ل دددددددي
ال دمة.
إبددددرا ا فا يددددة ددددوفير سدددديولة مددددع مصدددددر ور ددددة ماليددددة مدرجددددة فددددي السددددوق بةدددد ددددوفير
ضددددددم اى فا يدددددددة ظددددددي الع دددددددة بي مدددددددا،
السدددددديولة ل لدددددددك الور ددددددة الماليدددددددة ،تلددددددد
وجميع ال وق واىل صامات الم بادلة ،وبةك ا اآل ي:
ديد وا الور ة المالية م اى فا ية.
.
ب .بيددددددا مضددددددمو و ددددددداى ددددددوفير السدددددديولة تلدددددد لددددددك الور ددددددة الماليددددددة ومدددددددة
اى فا ية.
ج .ددددددددي تددددددددرو بيدددددددع وةددددددددرا للور دددددددة الماليددددددددة و جم دددددددا و ديددددددددد الفددددددددارق
السعر بي ما وال عدي الدور ل ما.
جدددددددا تدددددددرو األسدددددددعار الدددددددذ يل دددددددص مدددددددوفر السددددددديولة
د .ال دددددددد األد ددددددد مددددددد
باى فاظ به.
دددددده
 .بيدددددا مدددددا إذا كدددددا مدددددوفر السددددديولة دددددو الو يدددددد ل دددددذ الور دددددة الماليدددددة،
يجدددددددوص لمصددددددددر ا اى فددددددداق مدددددددع مدددددددوفر سددددددديولة آ دددددددري بةددددددد ذات الور دددددددة
المالية.
و .الرسو المس ة لموفر السيولة م اب دي ال دمة.
ص .آلية إ ا اى فا ية م يث اإلجرا ات الم بعة ووسا اإل طار.

المادة )4
طلب المواف ة
وى :يةدددددد رط ل دددددددي صددددددا ع السددددددوق دمددددددة ددددددوفير السدددددديولة ،دددددددي طلددددددب إلدددددد السددددددوق وف ددددددا
لل مددددددوذج المعددددددد لددددددذلك مةددددددفوتا بالمعلومددددددات والبيا ددددددات والمسدددددد دات الم يدددددددة للطلددددددب ،وبةددددددك
ا اآل ي:
 -1سددددد ة تددددد الر صدددددة و المواف دددددة الصدددددادرة تددددد السدددددوق بةددددد مصاولدددددة ةددددداط صددددد اتة
السوق سارية المفعو .
 -2رير يوضح ظا فظ المس دات ال اصة ب دمة وفير السيولة.
 -3موذج ا فا ية وفير السيولة م ضم ا كافة المعلومات والبيا ات.
ثا يددددددددا :للسددددددددوق طلددددددددب إيضددددددددا ات و معلومددددددددات و مسدددددددد دات ددددددددرى إذا ار دددددددد ى ضددددددددرورة
لذلك.
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المادة )5
رار السوق
 -1يصددددددر السدددددوق دددددرار بالمواف دددددة تلددددد الطلدددددب و رفضددددده ددددد ث ثدددددي يومدددددا مددددد
دي الطلب مس وفيا الةروط والم طلبات والمعايير الف ية ال ي يضع ا السوق.
 -2تلددددد صدددددا ع السدددددوق سدددددجي المواف دددددة الصدددددادرة تددددد السدددددوق لددددددى ال ي دددددة ددددد
ى جاوص  )5يا تم م اري صدور ا.

ددددداري
ف دددددرة

المادة )6
مدة المواف ة و جديد ا
دددددي فدددددي ايدددددة ديسدددددمبر مددددد كددددد تدددددا  .مدددددا المواف دددددة
 -1مددددددة المواف دددددة سددددد ة وا ددددددة
ايدددددة ديسدددددمبر مددددد السددددد ة
األولددددد ف كدددددو مدددددد ا ات بدددددارا مددددد ددددداري م دددددا و ددددد
فسددددد ا .ويسددددد وف الرسددددد المسددددد ق تلددددد دددددذ المواف دددددة ب سدددددبة مددددددة المواف دددددة للسددددد ة
وذلك مع ات بار جص الة ر ة را كام .
 -2يددددد جديدددددد المواف دددددة بموجدددددب طلدددددب ي دددددد للسدددددوق بددددد ا دددددا مد ددددده بةددددد ر تلددددد األ ددددد
يددددد جديدددددد ال سدددددجي لددددددى ال ي دددددة
مرف دددددا بددددده رسددددد ال جديدددددد المسددددد ق للسدددددوق ،تلددددد
ف رة ى جاوص  )5يا تم م اري جديد المواف ة لدى السوق.
 -3لمدددددير تددددا السددددوق ال ددددق فدددددي إل ددددا المواف ددددة الصددددادرة لصدددددا ع السددددوق فددددي ددددا تدددددد
المدة الم ددة.
دي طلب جديد المواف ة مك م
المادة )7
ال صامات موفر السيولة
مددددددع تددددددد اإل دددددد بدددددد ال صامددددددات ددددددرى واردة فددددددي ددددددا و و ظمددددددة و ددددددرارات و عددددددامي
ال ي ة ،يل ص موفر السيولة باآل ـي:
 -1تدددددد ال يدددددا بم دددددا دددددوفير السددددديولة تلددددد ور دددددة ماليدددددة مدرجدددددة بالسدددددوق إى بعدددددد و يدددددع
ا فا ية وفير سيولة مع مصدر ا ومواف ة السوق تلي ا.
 -2ى صيدددددد سدددددبة ملكددددده مددددد الور دددددة الماليدددددة م ددددد اى فا يدددددة -فدددددي و دددددت -تددددد )%5
م العدد اإلجمالي المصدر م الور ة المالية.
 -3إبددددد و السدددددوق وال ي دددددة بددددد دددددداو غيدددددر مع ددددداد يددددد تلددددد األوراق الماليدددددة ال دددددي دددددع
ت مس ولي ه.
المادة )8
إفصاح مصدر الور ة المالية
يل ص مصدر الور ة المالية ال ي كو م ى فا ية وفير سيولة باآل ي:
 -1اإلفصددددداح للسدددددوق تددددد اسددددد مدددددوفر السددددديولة ،و سدددددبة األوراق الماليدددددة ال دددددي يجدددددوص لددددده
ملك دددددا فدددددي إطدددددار اى فا يدددددة فدددددور و يع دددددا ،وي دددددو السدددددوق باإلفصددددداح تددددد دددددذ البيا دددددات
للجم ور.
 -2اإلفصددددددداح للسدددددددوق دددددددا إ دددددددا ا فا يدددددددة دددددددوفير السددددددديولة ،و ددددددداري اإل دددددددا  ،وي دددددددو
السوق باإلفصاح ت ذلك للجم ور.
المادة )9
م ا السوق
 -1مراجعة ا فا يات وفير السيولة.
 -2ديد األوراق المالية ال ي يجوص

ل وفير السيولة.

كو م
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 -3وضع لوا ح دا لية لإلةراى والر ابة تل موفر السيولة.
 -4ال ق م اىل صا بإجرا ات إ ا ا فا ية وفير السيولة ا إ ا اى فا ية.
المادة )10
كا تامة
 -1يجوص يكو للور ة المالية الوا دة كثر م موفر سيولة بعد مواف ة السوق.
 -2ى يجوص يكو موفر السيولة صا عا للسوق تل فس الور ة المالية.
 -3ى يسددددددد فيد مدددددددوفر السددددددديولة مددددددد ال سددددددد ي ت المم و دددددددة لصدددددددا ع السدددددددوق فيمدددددددا ي علدددددددق
باآل ي:
 .اإلتفا ات الم ررة لصا ع السوق م بع اىفصا ات.
ب .اإلتفا الم رر لصا ع السوق م ك و بع تموىت ال داو .
المادة )11
الر ابة وال ف يش
 -1لل ي ددددددة الر ابددددددة وال ف دددددديش تلدددددد صددددددا ع السددددددوق الددددددذ ي ددددددد دمددددددة ددددددوفير السدددددديولة
ب ددددددددى ال كدددددددد مددددددد مددددددددى ال صامددددددده ب دددددددا و ال ي دددددددة واأل ظمدددددددة وال دددددددرارات الصدددددددادرة
بم ضا .
 -2للسددددددوق الر ابددددددة وال ف دددددديش تلدددددد صددددددا ع السددددددوق الددددددذ ي ددددددد دمددددددة ددددددوفير السدددددديولة
ب ددددددددى ال كدددددددد مددددددد مددددددددى ال صامددددددده ب دددددددا و ال ي دددددددة واأل ظمدددددددة وال دددددددرارات الصدددددددادرة
بم ضددددددا  ،وضددددددوابط السددددددوق مددددددع ضددددددرورة إ طددددددار ال ي ددددددة ب يددددددة م الفددددددات ددددددع م دددددده،
وب جصا ات ذ ب ه.

للسوق
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

المادة )12
الجـــصا ات
ا م الفة ذ الضوابط ا اذ يا م اإلجرا ات اآل ية:
اإل ذار.
سددددديي و اسددددد دا الضدددددما الم دددددد مددددد صدددددا ع السدددددوق كليدددددا و جص يدددددا فيمدددددا صددددد
له الضما  ،وبما ى ي عار مع ظمة و رارات ال ي ة.
إي اى صا ع السوق ت دي دمة وفير السيولة لف رة ى جاوص الس ة.
دي دمة وفير السيولة.
إل ا المواف ة الصادرة لصا ع السوق بة
و المواف ددددددة الصددددددادرة مدددددد السددددددوق بةدددددد
إي دددددداى صددددددا ع السددددددوق و إل ددددددا ال ددددددر ي
مصاولة ةاط ص اتة السوق.
و يدددددددع الجدددددددصا ات والم الفدددددددات األ دددددددرى وف دددددددا لمدددددددا ددددددددد لدددددددوا ح السدددددددوق ،وبمدددددددا ى
ي عار مع ا و و ظمة ال ي ة.
إ الة م الى لل ي ة لل ظر في م الف ه و و يع الجصا الم اسب.

المادة )13
الرسو
يل دددددص مدددددوفر السددددديولة بددددددفع الرسدددددو ال دددددي ي رر دددددا السدددددوق بمدددددا ى ي عدددددار
و رارات ال ي ة ،و كا ذ الضوابط.

4

مدددددع دددددا و و ظمدددددة

المادة )14
دددددددرارات و عدددددددامي و ضدددددددوابط و إجدددددددرا ات صدددددددادرة تددددددد السدددددددوق عدددددددار
ل ددددددد
كا ذ الضوابط.
المادة )15
ي العم ب ذ ال واتد م اليو ال الي لصدور ا م مجلس إدارة السوق.

مدددددددع

مد تبدهللا الةامسي
ر يس مجلس اإلدراة
.........................................................

صدر في بوظبي ،ب اري .2018/02/27
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