ضوابط التداول عبر اإلنترنت
مجلس إدارة سوق ابوظبي لألوراق المالية ،
بعدددددد اعطدددددان علدددددد القدددددانو اعت ددددداد ر ددددد  )4لسدددددنة  2000فدددددي يدددددو ايمدددددة وسدددددوق اإلمدددددارات لدددددألوراق الماليدددددة
والسلع وتعدياته،
وعلدددددددد دددددددانو إمدددددددارة أبدددددددوظبي ر ددددددد  )3لسدددددددنة  2000فدددددددي يدددددددو إنيدددددددا سدددددددوق أبدددددددوظبي لدددددددألوراق الماليدددددددة
وتعدياته،
وعلد رار مجلس إدارة الهيمة ر /2ر) لسنة  2000في يو النظا الخاص بعضوية السوق،
وعلدددددددد دددددددرار مجلدددددددس إدارة الهيمدددددددة ر ددددددد  )2لسدددددددنة  2001فدددددددي يدددددددو النظدددددددا الخددددددداص بالتدددددددداول والمقا دددددددة
والتسويات ونقل الملكية و فظ األوراق المالية وتعدياته،
وعلد رار مجلس إدارة الهيمة ر /3ر) لسنة  2001في يو النظا الخاص بعمل السوق وتعدياته،
وعلددددددددد ددددددددرار مجلددددددددس إدارة الهيمددددددددة ر دددددددد  )27لسددددددددنة  2014الخدددددددداص بنظددددددددا الوسدددددددداطة فددددددددي األوراق الماليددددددددة
وتعدياته،
وعلددددددد ددددددرار رمدددددديس مجلددددددس إدارة الهيمددددددة ر دددددد /26ر ) .لسددددددنة  2016بيددددددو تنظددددددي بعدددددد األنيددددددطة والخدددددددمات
المالية وآليات التداول وعلد القرارات والتعليمات ال ادرة م سوق ابوظبي لألوراق المالية،
وعلد الضوابط والقرارات والتعليمات ال ادرة م مجلس إدارة سوق ابوظبي لألوراق المالية،
رر:
المادة )1
التعريفات
يكو للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الموض ة ري كل منها ما ل يقتضي النص خاف ذلك:
 :ايمة األوراق المالية والسلع.
الهيمة
السوق

 :سوق أبو ظبي لألوراق المالية.

األوراق المالية

 :األسدددددده والسددددددندات واألذونددددددات الماليددددددة التددددددي ت دددددددراا اليددددددركات المسدددددداامة ،والسددددددندات
واألذوندددددددددات التدددددددددي ت ددددددددددراا ال كومدددددددددة اعت اديدددددددددة أو ال كومدددددددددات الم ليدددددددددة والهيمدددددددددات
العامدددددددة والملسسدددددددات العامدددددددة فدددددددي الدولدددددددة وأيدددددددة أدوات ماليدددددددة أخدددددددر م ليدددددددة أو يدددددددر
م لية تقبلها الهيمة.

يركة الوساطة

بددددددل ايمددددددة األوراق الماليددددددة لمزاولددددددة أعمددددددال الوسدددددداطة

 :يددددددركة الوسدددددداطة المرخ ددددددة مدددددد
المالية.

التدددددددددددداول عبدددددددددددر  :ادددددو النظدددددا المسدددددتخد لدددددد يدددددركة الوسددددداطة والدددددذ يمكددددد العميدددددل مددددد إدخدددددال األوامدددددر
الخا ددددددة بيددددددرا أو بيددددددع األوراق الماليددددددة بيددددددكل مبايددددددر مدددددد خددددددال يددددددبكة المعلومددددددات
اإلنترنت
الدوليدددددة اعنترندددددت) يدددددظ يتدددددولد ادددددذا النظدددددا بمجدددددرد تلقدددددي األمدددددر الت قدددددق مددددد إمكانيدددددة
تنفيدددددذ ومددددد بددددد إرسددددداله بيدددددكل آلدددددي إلدددددد نظدددددا التدددددداول اإللكتروندددددي المعمدددددول بددددده لدددددد
السوق.
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المادة )2
الموافقة علد تقدي خدمة التداول عبر اإلنترنت
ع يجددددددوز تقدددددددي خدمددددددة التددددددداول عبددددددر اإلنترنددددددت إع مدددددد خددددددال يددددددركة الوسدددددداطة وبعددددددد ال ددددددول علددددددد موافقددددددة
السدددددددوق وفقدددددددا ا لليدددددددروط واأل كدددددددا واإلجدددددددرا ات المن دددددددوص عليهدددددددا فدددددددي ادددددددذ القدددددددرار والمتطلبدددددددات الفنيدددددددة التدددددددي
يضعها.
المادة )3
يروط الموافقة
ييترط لتقدي يركة الوساطة خدمة التداول عبر اعنترنت اآلتي:
 .1سداد الرس المست ق للسوق.
 .2أ يتدددددوافر لدددددد يدددددركة الوسددددداطة القددددددرات واإلمكانيدددددات الفنيدددددة واإلداريدددددة الازمدددددة لتقددددددي خدمدددددة التدددددداول عبدددددر
اإلنترنت.
 .3أ يتوافر لد يركة الوساطة الكوادر الفنية الملالة في المجاعت اآلتية:
أ .نظ التيغيل ويبكات اعت ال.
ب .نظ واعد البيانات.
ج .نظ ماية المعلومات.
 .4ال ددددددول علددددددد موافقددددددة السددددددوق المسددددددبقة علددددددد نمددددددوذج اتفا يددددددة التددددددداول عبددددددر اعنترنددددددت والتددددددي يجددددددب أ
تتضدددددم بيدددددكل خددددداص المعلومدددددات والبياندددددات المبيندددددة أدندددددا  ،وللسدددددوق طلدددددب أيدددددة تعدددددديات دددددد يراادددددا مناسدددددبة
علد اذا النموذج:
أ.
ب.
ج.
د.
.
و.
ز.
ح.

ت ديدددددد مفهدددددو خدمدددددة التدددددداول عبدددددر اإلنترندددددت ،مدددددع بيدددددا مدددددا تتطلبددددده اعسدددددتفادة مددددد ادددددذ الخدمدددددة مددددد
معرفة عالية لد العميل في مجال التداول باألوراق المالية.
ت ديد يمة الرسو المترتبة علد العميل مقابل استخدا اذ الخدمة.
بيدددددا تف ددددديلي بدددددال قوق واعلتزامدددددات المترتبدددددة علدددددد كدددددل مددددد العميدددددل ويدددددركة الوسددددداطة ،وبيدددددا مددددددة
اعتفا ية.
التوكيدددددد علدددددد مسدددددلولية العميدددددل فدددددي الم افظدددددة علدددددد ر ددددد المسدددددتخد والدددددر السدددددر الخددددداص بددددده وعددددد
كافة األوامر المنفذة م خالها.
ت ديد وسيلة اعت ال مع العميل.
ت ديددددددد طبيعددددددة عمددددددل العميددددددل والجهددددددة التددددددي يعمددددددل لددددددديها ،مددددددع بيددددددا معرفتدددددده فددددددي مجددددددال التددددددداول
باألوراق المالية.
التوكيدددددد علدددددد أ العميدددددل يت مدددددل و دددددد كافدددددة المسدددددلوليات المترتبدددددة علدددددد اسدددددتبمار مددددد خدددددال نظدددددا
التداول عبر اعنترنت.
التوكيدددددد علدددددد أ العميدددددل يددددددرك ماايدددددة المخدددددداطر والخسدددددامر التدددددي دددددد تل دددددق باسدددددتبماراته فددددددي األوراق
المالية م خال التداول عبر اإلنترنت وبيكل خاص اآلتي:
 )1أ معالجددددددة األوامددددددر المدخلددددددة ددددددد ع تددددددت ب ددددددورة فوريددددددة ،وتتبددددددع فددددددي اددددددذا اليددددددو اإلجددددددرا ات
التنظيمية التي يضعها السوق.
 )2خطدددددورة معالجدددددة األوامدددددر المدخلدددددة عبدددددر اإلنترندددددت نظدددددراا لسدددددرعة التغيدددددر فدددددي األسدددددعار وفقدددددا ا آلليدددددة
العر والطلب في السوق.
 )3أ بعدددد األوامددددر ددددد ع تنفددددذ أو ددددد تتددددوخر فددددي التنفيددددذ أو تلغددددد بسددددبب آليددددة العددددر والطلددددب فددددي
السوق.
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 )4إمكانيدددددددة تكبدددددددد الخسدددددددامر بسدددددددبب التدددددددوخير فدددددددي تنفيددددددد ذ األوامدددددددر أو عدددددددد تنفيدددددددذاا أل سدددددددبب مددددددد
األسباب الفنية ،ما ل يك ذلك بخطو أو إامال م يركة الوساطة.

المادة )4
إجرا ات الطلب
أوألا :مددددددع عددددددد اإلخددددددال بددددددو التزامددددددات أخددددددر واردة فددددددي ددددددانو أو أنظمددددددة أو ددددددرارات الهيمددددددة ،ييددددددترط لتقدددددددي
يدددددركة الوسددددداطة خدمدددددة التدددددداول عبدددددر اعنترندددددت ،تقددددددي طلدددددب إلدددددد السدددددوق وفقدددددا ا للنمدددددوذج المعدددددد لدددددذلك ميدددددفوعا ا
وبيكل خاص اآلتي:
بالمعلومات والبيانات والمستندات المليدة للطلب،
ٍ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نسخة ع الرخ ة ال ادرة ع الهيمة بيو مزاولة نياط الوساطة المالية سارية المفعول.
تقريدددددر يوضدددددل النظدددددا الفندددددي المسدددددتخد لدددددد يدددددركة الوسددددداطة لمعالجدددددة المعلومدددددات ومدددددا يفيدددددد وجدددددود ربدددددط
إلكتروني بي يركة الوساطة والسوق بما ي قق المتابعة والر ابة.
تقريدددددر يوضددددددل النظدددددا الفنددددددي المسدددددتخد لددددددد يدددددركة الوسدددددداطة لتلقدددددي وتسددددددجيل أوامدددددر العمددددددا المدخلددددددة
إلد نظا التداول عبر اإلنترنت ،وذلك وفقا ا للضوابط والمتطلبات الفنية التي يضعها السوق.
تقريدددددر يوضدددددل نظددددد مايدددددة المعلومدددددات مددددد اعختدددددراق علدددددد يدددددبكة المعلومدددددات الدوليدددددة اإلنترندددددت) ،وذلدددددك
وفقا ا للضوابط والمتطلبات الفنية التي يضعها السوق.
تقريددددددر يوضددددددل األجهددددددزة التقنيددددددة ونظدددددد اعت ددددددال المتددددددوفرة لتقدددددددي خدمددددددة التددددددداول عبددددددر اإلنترنددددددت ،وذلددددددك
وفقا ا للضوابط والمتطلبات الفنية التي يضعها السوق.
نمددددددوذج اتفا يددددددة التددددددداول عبددددددر اإلنترنددددددت متضددددددمنة كافددددددة المعلومددددددات والبيانددددددات الددددددواردة فددددددي المددددددادة )3
م اذا القرار.
وجود سياسات وإجرا ات مكتوبة للتداول عبر اإلنترنت.

بانياا :للسوق طلب أية إيضا ات أو معلومات أو مستندات أخر إذا ارتو ضرورة لذلك.
المادة )5
رار السوق
 -1ي دددددددر السددددددوق ددددددرار بالموافقددددددة علددددددد الطلددددددب أو رفضدددددده خددددددال بابددددددي يومددددددا ا مدددددد تدددددداري تقدددددددي الطلددددددب
مستوفيا ا اليروط والمتطلبات والمعايير الفنية التي يضعها السوق.
 -2علدددددد يدددددركة الوسددددداطة تسدددددجيل الموافقدددددة ال دددددادرة عددددد السدددددوق لدددددد الهيمدددددة خدددددال فتدددددرة ع تتجددددداوز  )5أيدددددا
دوراا.
عمل م تاري

المادة )6
مدة الموافقة وتجديداا
 -1مددددددة الموافقدددددة سدددددنة وا ددددددة تنتهدددددي فدددددي نهايدددددة ديسدددددمبر مددددد كدددددل عدددددا  .أمدددددا الموافقدددددة األولدددددد فتكدددددو مددددددتها
اعتبددددداراا مددددد تددددداري من هدددددا و تدددددد نهايدددددة ديسدددددمبر مددددد السدددددنة نفسدددددها .ويسدددددتوفد الرسددددد المسدددددت ق علدددددد ادددددذ
الموافقة للسنة وذلك مع اعتبار جز اليهر يهراا كاماا.
 -2يدددددت تجديدددددد الموافقدددددة بموجدددددب طلدددددب يقدددددد للسدددددوق بدددددل انتهدددددا مدتددددده بيدددددهر 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 تاري تجديد الموافقة لد السوق.
 -3لمددددددير عدددددا السدددددوق ال دددددق فدددددي إلغدددددا الموافقدددددة ال دددددادرة ليدددددركة الوسددددداطة فدددددي دددددال عدددددد تقددددددي طلدددددب تجديدددددد
الموافقة مكتماا خال المدة الم ددة.
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المادة )7
التزامات يركة الوساطة
مدددددع عدددددد اإلخدددددال بدددددو التزامدددددات أخدددددر واردة فدددددي دددددانو أو أنظمدددددة أو دددددرارات الهيمدددددة ،تلتدددددز يدددددركة الوسددددداطة
عند تقديمها خدمة التداول عبر اإلنترنت باآلتي:
ددددده السدددددوق لكدددددل يدددددركة وسددددداطة تر دددددب فدددددي
 -1ال دددددول علدددددد اسددددد مسدددددتخد خددددداص بهدددددذ الخدمدددددة يخ
تقدي اذ الخدمة.
 -2تزويددددددد العميددددددل بكيددددددف سدددددداب يددددددهر تف دددددديلي يوضددددددل تددددددداول األوراق الماليددددددة التددددددي تمددددددت مدددددد خددددددال
خدمة التداول عبر اإلنترنت والر يد النقد في ال ساب.
 -3تمكي السوق م اعطان علد كافة البيانات والمستندات المتعلقة بووامر التداول عبر اإلنترنت.
 -4تزويدددددد السدددددوق بتقريدددددر مددددد بدددددل مدددددد ق خدددددارجي يفيدددددد يامددددده بالتدددددد يق علدددددد أمددددد المعلومدددددات والبدددددرام
لد يركة الوساطة.
 -5التوكددددددد أ أ تعددددددديل أو ت ددددددديظ يطددددددرأ علددددددد البددددددرام اإللكترونيددددددة يكددددددو متطابقددددددا ا للمتطلبددددددات الددددددواردة فددددددي
اذ الضوابط.
 -6اع تفددددددددداظ بنسددددددددد ا تياطيدددددددددة  )Backupلمددددددددددة  )10سدددددددددنوات ،عددددددددد كافدددددددددة البياندددددددددات والمسدددددددددتندات
الخا ددددددة بتقدددددددي اددددددذ الخدمددددددة فاظددددددا ا علددددددد بيانددددددات العمددددددا وتعدددددداماته وعددددددد تعرضددددددها أل سددددددبب مدددددد
أسباب التلف.
 -7تكليف مسلول اعمتبال بالتعامل مع يكاو العما .

تلتز
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

المادة )8
المتطلبات التيغيلية
يركة الوساطة بتوفير نظا فني يتوفر فيه الخ امص والمتطلبات التيغيلية الموض ة أدنا :
أ يسمل النظا بال ول علد عنوا  )IP Addressبيكل تلقامي لجميع األوامر.
 )Failoverلمواجهدددددددة أ خلدددددددل فدددددددي
أ يتدددددددوفر فدددددددي األنظمدددددددة والتطبيقدددددددات الازمدددددددة لدددددددول Solution
التيغيل د ينت ع نقطة انهيار فردية .)Single Point of failure
أ يتددددوفر فيدددده نظددددا تيددددفير آمدددد مدددد طددددرف آلخددددر لنقددددل جميددددع البيانددددات بددددي العميددددل ونظددددا يددددركة الوسدددداطة
م خال بروتوكول مو د آم  ،وأ يت تنفيذ الم اد ة المتبادلة بي العميل وخاد يركة الوساطة.
أ يتوفر في النظا سمات أما كافية لضما أنه ليس عرضة لهجمات داخلية أو خارجية.
أ يتددددددوفر فددددددي ندددددداة اعت ددددددال البديلددددددة إمكانيددددددات كافيددددددة للتعددددددرف والم دددددداد ة علددددددد العميددددددل فددددددي ددددددال فيددددددل
التداول عبر اعنترنت.
 (Secondلجلسددددددة الدددددددخول
Factor
Of
تطبيددددددق نظددددددا الم دددددداد ة البناميددددددة Authentication
لجميع األوامر ال ادرة باستخدا بروتوكول اعنترنت.
أ يتوفر فيه القدرة علد اإلنها التلقامي لجلسة التداول في ال عد يا العميل بو نياط.
أ تكددددددو أنظمددددددة ال فددددددظ اع تيدددددداطي والتخددددددزي بواسددددددطة يددددددركة الوسدددددداطة كافيددددددة لتقدددددددي أدا مسددددددتدا  ،وأ
يتدددددوفر لدددددد يدددددركة الوسددددداطة إمكانيدددددات ال فدددددظ اع تيددددداطي فدددددي المو دددددع ومددددد علدددددد بعدددددد وذلدددددك بتدددددوفير مقدددددر
آخر للتعافي م الكوارظ واعزمات .) Disaster Recovery Site

المادة )9
التد يق علد أم المعلومات
 -1تلتددددددز يددددددركة الوسدددددداطة بتعيددددددي مددددددد ق خددددددارجي للتددددددد يق علددددددد أمدددددد المعلومددددددات والبددددددرام علددددددد أ يرفددددددع
تقرير للسوق عند تقدي الطلب وفي نهاية يهر يونيو وديسمبر م كل عا .
 -2يجددددددوز ليددددددركة الوسدددددداطة تقدددددددي تقريددددددر مو ددددددد عدددددد خدمددددددة التددددددداول المبايددددددر عبددددددر األسددددددواق وخدمددددددة التددددددداول
عبر اعنترنت إذا كا م رح له بتقدي الخدمتي .
 -3للسوق وضع ما ظاته وتو ياته ول التقارير المقدمة.
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المادة )10
إيقاف أو إلغا السوق لخدمة التداول عبر اعنترنت
للسوق إيقاف أو إلغا خدمة التداول عبر اعنترنت في أ م ال اعت اآلتية:
 -1في ال وجود أ خلل تقني في نظا التداول في السوق ،أو في األنظمة اإللكترونية ليركة الوساطة.
 -2ال تبي للسوق مخالفة أ م المستبمري للتيريعات المعمول بها.
 -3دددال تقددددي يدددركة الوسددداطة طلبدددا ا إلدددد السدددوق إللغدددا أو إيقددداف الخدمدددة المقدمدددة لعميلهدددا لمخالفتددده التيدددريعات المعمدددول
بها.
وفدددي جميدددع ال ددداعت ،فدددد إيقددداف الخدمدددة أو إلغالادددا ع يمكددد أ يرتدددب أ أبدددر علدددد األوامدددر التدددي تددد تنفيدددذاا وال قدددوق
المترتبة بل تاري اإللغا .
أبر علد المعامات التي ت تنفيذاا وال قوق المترتبة بل تاري اإللغا .

يوفر السوق البنية األساسية الخا ة بالربط بي
اعنترنت.

المادة )11
أ كا عامة
نظا التداول اإللكتروني ونظا يركة الوساطة لتقدي خدمة التداول عبر

المادة )13
الجـــزا ات
للسوق ال مخالفة اذ الضوابط اتخاذ أيا ا م اإلجرا ات اآلتية:
 .1اإلنذار.
ا
ا
 .2تسدددددييل أو اسدددددتخدا الضدددددما المقدددددد مددددد يدددددركة الوسددددداطة كليدددددا أو جزميدددددا فيمدددددا خ دددددص لددددده الضدددددما  ،وبمدددددا ع
يتعار مع أنظمة الهيمة.
 .3إلغا الموافقة ال ادرة ليركة الوساطة بيو تقدي خدمة التداول المباير عبر اعنترنت.
رامدددددة ماليددددددة علدددددد يدددددركة الوسدددددداطة بمدددددا ع يتجددددداوز ال ددددددد األ دددددد للغرامدددددة المن ددددددوص عليددددده فددددددي
 .4فدددددر
انو الهيمة واألنظمة ال ادرة بمقتضا .
 .5و دددددددف يدددددددركة الوسددددددداطة عددددددد العمدددددددل لمددددددددة ع ُتجددددددداوز أسدددددددبوعا ا ،ولمجلدددددددس إدارة السدددددددوق التو دددددددية للهيمدددددددة
بديقاف اليركة لمدة أطول أو بدلغا ترخي ها.
تلغد أ

رارات أو تعامي أو ضوابط أو إجرا ات

المادة )14
ادرة ع السوق تتعار

مع أ كا اذ الضوابط.

المادة )15
يت العمل بهذ الضوابط م اليو التالي ل دوراا م مجلس إدارة السوق.

ـمـد عبدهللا اليـامـسي
رميس مجلس اإلدارة

.........................................................
در في أبوظبي ،بتاري .2017/12/13
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