ضوابط سوق أبوظبي لألوراق المالية بشأن التداول بالهامش
مجلس إدارة سوق ابوظبي لألوراق المالية ،
بعدددددددد اىطددددددد ا تلددددددد ال دددددددا ون اى ددددددداد ر ددددددد  )4لسددددددد ة  2000فدددددددي شدددددددأن ي دددددددة وسدددددددوق
اإلمارات لألوراق المالية والسلع و عدي ه،
وتلددددددد دددددددا ون إمدددددددارة أبدددددددوظبي ر ددددددد  )3لسددددددد ة  2000فدددددددي شدددددددأن إ شدددددددا سدددددددوق أبدددددددوظبي
لألوراق المالية و عدي ه،
وتلدددددددد ددددددددرار مجلددددددددس إدارة ال ي ددددددددة ر دددددددد /2ر) لسدددددددد ة  2000فددددددددي شددددددددأن ال ظددددددددا ال ددددددددا
بعضوية السوق،
وتلدددددد ددددددرار مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد  )2لسدددددد ة  2001فددددددي شددددددأن 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 شددددددأن ال ظددددددا ال ددددددا بعمدددددد
السوق و عدي ه،
وتلددددددد دددددددرار مجلدددددددس إدارة ال ي دددددددة ر ددددددد  )27لسددددددد ة  2014ال دددددددا ب ظدددددددا الوسددددددداطة فدددددددي
األوراق المالية و عدي ه،
وتلدددددد ددددددرار ر دددددديس مجلددددددس إدارة ال ي ددددددة ر دددددد /26ر ) .لسدددددد ة  2016بشددددددأن ظددددددي بعدددددد
األ شطة وال دمات المالية وآليات ال داو ،
وتل الضوابط وال رارات وال عليمات الصادرة من سوق ابوظبي لألوراق المالية،
ــــرر:
المادة )1
عريفـــــات
يكددددون للكلمددددات والعبددددارات ال اليددددة المعددددا ي الموضدددد ة ددددرين كدددد م ددددا مددددا لدددد يددددد سددددياق الدددد
تل غير ذلك:
الدولة
ال ي ــــــــــــــــــة

:
:

دولة اإلمارات العربية الم دة.
ي ة األوراق المالية والسلع.

الســـــــــــــــوق

:

سوق أبوظبي لألوراق المالية.

الم اصــــــــــــة

:

الج ددددددة ال ددددددي ددددددو بعمليددددددات ال ددددددا وال سددددددوية لكافددددددة األوامددددددر
ال دددددددي يددددددد فيدددددددذ ا فدددددددي السدددددددوق وف دددددددا لأل ظمدددددددة وال دددددددرارات
الم ظمة لذلك.

األوراق المالية

:

األسدددددد والسدددددد دات واألذو ددددددات الماليددددددة ال ددددددي صدددددددر ا الشددددددركات
المسددددددددا مة ،والسدددددددد دات واألذو ددددددددات ال ددددددددي صدددددددددر ا ال كومددددددددة
اى اديدددددددددددددة أو ال كومدددددددددددددات الم ليدددددددددددددة وال ي دددددددددددددات العامدددددددددددددة
والمؤسسدددددددات العامدددددددة فدددددددي الدولدددددددة وأيدددددددة أدوات ماليدددددددة أ دددددددر
م لية أو غير م لية بل ا ال ي ة.

شركة الوساطة

:

شددددددركة الوسدددددداطة المر صددددددة مددددددن بدددددد ال ي ددددددة لم اولددددددة أتمددددددا
الوساطة المالية.

سددددددددددددددددا ال ددددددددددددددددداو
ال د

:

ال سدددددا ال دددددا بال دددددداوىت ال دددددي ي دددددو العميددددد بسدددددداد يم دددددا
بالكامدددددد لشددددددركة الوسدددددداطة بدددددد سددددددوية تمليددددددة الشددددددرا لور ددددددة
1

مالية معي ة.
سددددددددددددددددا ال ددددددددددددددددداو
بال امش

:

ال سدددددا ال دددددا بالعميددددد لدددددد الم اصدددددة والدددددذ يددددد مدددددن
ال عام في األوراق المالية الممولة بال امش.

لددددده

ال دددددددددددددداو بال دددددددددددددامش :
Margin
Trading

مويدددددد شددددددركة الوسدددددداطة ل سددددددبة مددددددن ال يمددددددة السددددددو ية لددددددألوراق
الماليددددددددة الممولددددددددة بال ددددددددامش ،وذلددددددددك بضددددددددمان األوراق الماليددددددددة
الموجددددددددودة فددددددددي سددددددددا ال ددددددددداو بال ددددددددامش ،أو أ ضددددددددما ات
أ ر في ال اىت الواردة صرا في ذه الضوابط.

:

مدددددددا يودتددددددده العميددددددد لدددددددد شدددددددركة الوسددددددداطة ل سدددددددا ال دددددددداو
بال ددددددددامش مددددددددن مبددددددددالف ماليددددددددة أو أوراق ماليددددددددة وفددددددددق ال سددددددددبة
الم دددددررة مدددددن ال يمدددددة السدددددو ية لدددددألوراق الماليدددددة المدددددراد دددددداول ا
بال امش ب فيذ أمر الشرا .

دددددددددددددددامش الصددددددددددددددديا ة :
Maintenance
Margin

ال دددددد األد ددددد الم دددددرر مدددددن السدددددوق لمسدددددا مة العميددددد فدددددي ال يمدددددة
السددددددو ية لددددددألوراق الماليددددددة فددددددي سددددددا ال ددددددداو بال ددددددامش فددددددي
أ و ت بعد اريخ الشرا .

ال امش األولي

طبيعي أو ات بار ) لديه ر مس ثمر في السوق.

العميــــ

:

ش

ا فا يدددددددددددددددة ال ددددددددددددددددداو
بال امش

:

اى فا يدددددة المبرمدددددة بددددددين شدددددركة الوسددددداطة والعميدددددد وال دددددي دددددددد
الشدددددددروط واأل كدددددددا ال دددددددي كددددددد الع دددددددة بي مدددددددا فيمدددددددا ي علدددددددق
بال ددددددددداو بال ددددددددامش وبمددددددددا ى ي عددددددددار مددددددددع أ ظمددددددددة ال ي ددددددددة
وأ كا ذه الضوابط.

المواف ة تل

المادة )2
دي دمة ال داو بال امش

ى يجدددددو ددددددي دمدددددة ال دددددداو بال دددددامش إى مدددددن ددددد شدددددركة الوسددددداطة وبعدددددد ال صدددددو تلددددد
مواف دددددددة السدددددددوق وف دددددددا للشدددددددروط واأل كدددددددا واإلجدددددددرا ات الم صدددددددو تلي دددددددا فدددددددي دددددددذ ال دددددددرار
والم طلبات الف ية ال ي يضع ا.
المادة )3
شروط المواف ة
يش رط ل
-1
-2
-3
-4

دي شركة الوساطة دمة ال داو بال امش اآل ي:
سداد الرس المس ق للسوق.
أن ي دددددددوفر لدددددددد شدددددددركة الوسددددددداطة ال ددددددددرات واإلمكا يدددددددات الف يدددددددة واإلداريدددددددة ال مدددددددة
لم اولة أتما ل دي دمة ال داو بال امش وإدارة ال سابات ال اصة بذلك.
أن ى كددددددون شددددددركة الوسدددددداطة ددددددد ار كبددددددت م الفددددددات جو ريددددددة لمعددددددايير المدددددد ة الماليددددددة
أو ضددددددوابط فصدددددد ال سددددددابات المع مدددددددة مددددددن بدددددد ال ي ددددددة دددددد السدددددد ة أشدددددد ر السدددددداب ة
ل اريخ دي طل ال ر ي .
ال صدددددددو تلددددددد مواف دددددددة السدددددددوق المسدددددددب ة تلددددددد مدددددددوذ فددددددد ال سدددددددا  ،و مدددددددوذ
ا فا يددددددددة ال ددددددددداو بال ددددددددامش وال ددددددددي يجدددددددد أن ضددددددددمن بشددددددددك ددددددددا المعلومددددددددات
والبيا دددددات المبي دددددة أد ددددداه ،وكدددددذلك البيا دددددات الدددددواردة فدددددي المدددددادة  )9مدددددن دددددذه الضدددددوابط،
وللسوق طل أية عدي ت د يرا ا م اسبة تل ذه ال ماذ :
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دمددددددة ال ددددددداو بال ددددددامش والم دددددداطر ال ددددددي ددددددد ي عددددددر

أ.
.
.
د.
ه.

و.
.
ح.
ط.

ل ددددددا

ديددددددد مف ددددددو
جرا ذلك.
العمي
ّ
ديد ال امش األولي و امش الصيا ة وفق ال س الم ررة.
ديددددددد يمددددددة العمددددددوىت والمصدددددداري وال كددددددالي الم ر بددددددة تلدددددد العميدددددد م ابدددددد
ذه ال دمة.
بيدددددان فصددددديلي بدددددال وق واىل امدددددات الم ر بدددددة تلددددد كددددد مدددددن العميددددد وشدددددركة
الوساطة.
بيدددددان فصددددديلي بصددددد يات شدددددركة الوسددددداطة فدددددي دددددا تدددددد يدددددد العميددددد بدددددأ
مددددددن ال اما دددددده ،و اصددددددة فيمددددددا ي علددددددق بال صددددددر بدددددداألوراق الماليددددددة الموجددددددودة
يدددددادة رأس المدددددا ال دددددي يك ددددد
فدددددي سدددددا ال دددددداو بال دددددامش ،وإضدددددافة أسددددد
في دددددددا العميددددددد إلددددددد سدددددددا ال دددددددداو بال دددددددامش دددددددا يدددددددا شدددددددركة الوسددددددداطة
ب مويدددددد اىك ددددددا ب لددددددك األسدددددد وف ددددددا لمددددددا ي فددددددق تليدددددده الطرفددددددان فددددددي دددددددود
ال امش األولي.
ال أكيددددددد تلدددددد ددددددق العميدددددد فددددددي الوفددددددا ببددددددا ي ثمددددددن األوراق الماليددددددة بال سددددددا
في أ و ت.
ع ددددددد العميدددددد ب تذيددددددة سددددددا ال ددددددداو بال ددددددامش إذا ا فضددددددت سددددددبة ملكي دددددده
تن امش الصيا ة بعد إ طاره من شركة الوساطة.
سدددددددبة ملكي ددددددده تدددددددن دددددددامش
ديدددددددد طدددددددرق إ طدددددددار العميددددددد ت دددددددد ا فدددددددا
الصيا ة.
ديدددددد شدددددروط ا دددددا اى فا يدددددة أو مددددددة ال مويددددد  ،أو إ ا دددددا ب دددددا تلددددد رغبدددددة
أ مدددددددن الطدددددددرفين ،مدددددددع بيدددددددان آليدددددددة سدددددددوية ال دددددددوق واىل امدددددددات الم ر بدددددددة
تلي دددددددا اصدددددددة فيمدددددددا ي علدددددددق بكيفيدددددددة ال صدددددددر فدددددددي األوراق الماليدددددددة الممولدددددددة
بال امش وذلك بما ى ي عار مع ال وا ين المعمو ب ا في الدولة.
المادة )4
طل المواف ــة

أوى :مدددددع تدددددد اإل ددددد بدددددأ ال امدددددات أ دددددر واردة فدددددي دددددا ون أو أ ظمدددددة أو دددددرارات ال ي دددددة،
يشدددددد رط ل دددددددي شددددددركة الوسدددددداطة دمدددددد ة ال ددددددداو بال ددددددامش دددددددي طلدددددد إلدددددد السددددددوق وف ددددددا
لل مددددددوذ المعددددددد لددددددذلك مشددددددفوتا بالمعلومددددددات والبيا ددددددات والمسدددددد دات المؤيدددددددة للطلدددددد  ،وبشددددددك
ا اآل ي:
 -1سدددددد ة تددددددن الر صددددددة الصددددددادرة تددددددن ال ي ددددددة بشددددددأن م اولددددددة شدددددداط الوسدددددداطة الماليددددددة
سارية المفعو .
 -2دددددوا ماليددددددة تددددددن الربدددددع السددددددابق ل دددددداريخ ددددددي الطلدددددد  ،تلدددددد أن كدددددون مو عددددددة مددددددن
ر ددددددديس مجلدددددددس إدا رة الشدددددددركة أو مدددددددن يفوضددددددده والمرا ددددددد الددددددددا لي ،باإلضدددددددافة إلددددددد
رير المد ق ال ارجي ب ذا الشأن.
 -3ريددددددددر يوضدددددددد ال ظددددددددا الف ددددددددي لمعالجددددددددة المعلومددددددددات ال اصددددددددة ب سددددددددابات ال ددددددددداو
بال ددددددامش ومددددددا يفيددددددد ال سدددددديق مددددددع السددددددوق بشددددددأن جا يددددددة ددددددذا ال ظددددددا وبمددددددا ي ددددددق
الم ابعة والر ابة.
 -4ريدددددر يوضددددد ظدددددا فدددددظ المسددددد دات ال اصدددددة بأتمدددددا ب دمدددددة ال دددددداو بال دددددامش لدددددد
شركة الوساطة.
 -5رير يوض ظ وأسس الر ابة الدا لية والمراجعة المالية لشركة الوساطة.
 -6مددددددوذ فدددددد ال سددددددا و مددددددوذ ا فا يددددددة ال ددددددداو بال ددددددامش م ضددددددم ة كافددددددة المعلومددددددات
والبيا ات الواردة في المادة  )3من ذه الضوابط.
ثا يددددددددا :للسددددددددوق طلدددددددد أ إيضددددددددا ات أو معلومددددددددات أو مسدددددددد دات أ ددددددددر إذا ار ددددددددأ ضددددددددرورة
لذلك.
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المادة )5
رار السوق
ث ثين يوما من اريخ دي الطل
 -1يصدر السوق راره بالمواف ة تل الطل أو رفضه
مس وفيا الشروط والضوابط والمعايير الف ية ال ي يضع ا السوق.
 -2للسدددددوق ال دددددق مدددددن ال ظدددددا اإللك رو دددددي لل دددددداو بال دددددامش لدددددد شدددددركة الوسددددداطة بددددد
م المواف ة.
 -3تلدددددد شددددددركة الوسدددددداطة سددددددجي المواف ددددددة الصددددددادرة تددددددن السددددددوق لددددددد ال ي ددددددة دددددد
ف رة ى جاو  )5أيا تم من اريخ صدور ا.
المادة )6
مدة المواف ة و جديد ا
دددددي فدددددي ايدددددة ديسدددددمبر مدددددن كددددد تدددددا  .أمدددددا المواف دددددة
 -1مددددددة المواف دددددة سددددد ة وا ددددددة
ايدددددة ديسدددددمبر مدددددن السددددد ة
األولددددد ف كدددددون مدددددد ا ات بدددددارا مدددددن ددددداريخ م دددددا و ددددد
فسدددددد ا .ويسدددددد وف الرسدددددد المسدددددد ق تلدددددد ددددددذه المواف ددددددة للسدددددد ة وذلددددددك مددددددع ات بددددددار
ج الش ر ش را كام .
 -2يددددد جديدددددد المواف دددددة بموجددددد طلددددد ي دددددد للسدددددوق بددددد ا دددددا مد ددددده بشددددد ر تلددددد األ ددددد
مرف ددددددا بدددددده رسددددددو ال جديددددددد المسدددددد ة للسددددددوق ،تلدددددد أن يدددددد جديددددددد ال سددددددجي لددددددد
ال ي دددددددة ددددددد ف دددددددرة ى جددددددداو  ) 5أيدددددددا تمددددددد مدددددددن ددددددداريخ جديدددددددد المواف دددددددة لدددددددد
السوق.
 -3للدددددر يس ال فيدددددذ للسدددددوق ال دددددق فدددددي إلتدددددا المواف دددددة الصدددددادرة لشدددددركة الوسددددداطة فدددددي
المدة الم ددة.
ا تد دي طل جديد المواف ة مك م
المادة )7
ال امات شركة الوساطة
مدددددع تدددددد اإل ددددد بدددددأ ال امدددددات أ دددددر واردة فدددددي دددددا ون أو أ ظمدددددة أو دددددرارات ال ي دددددة ،ل ددددد
شركة الوساطة ال اصلة تل مواف ة ل دي دمة ال داو بال امش باآل ي:
سددددددا ددددددداو بال ددددددامش للعميدددددد  .يجدددددد أن
 -1ا دددددداذ دددددددابير الع ايددددددة الواجبددددددة بدددددد فدددددد
ضدددددمن ددددددذه ال دددددددابير  -تلددددد سددددددبي المثددددددا ولدددددديس ال صدددددر  -معرفددددددة المركدددددد المددددددالي
مدددددد الم دددددداطر الم بددددددو والمعرفددددددة و بددددددرة ال ددددددداو فددددددي
وأ دددددددا اىسدددددد ثمار ومعددددددد
األسواق المالية للعمي .
سددددددددا ال ددددددددداو بال ددددددددامش للعميدددددددد
سددددددددا لددددددددد إدارة الم اصددددددددة يسددددددددم
 -2فدددددددد
الراغ في اىس فادة من ذه ال دمة.
 -3ال أكد من األ لية والصفة ال ا و ية والم ة المالية لك تمي .
 -4فص ال سا ال د تن سا ال داو بال امش لذات العمي .
 -5ال أكدددددد مددددددن يددددددا العميددددد بحيددددددداا ال ددددددامش األولدددددي فددددددي سددددددابه لدددددد شددددددركة الوسدددددداطة
وف ددددددا لل سدددددددبة الم دددددددددة فددددددي ا فا يدددددددة ال دددددددداو بال ددددددامش وذلدددددددك بددددددد شدددددددرا أ أوراق
مالية ممولة بال امش.
 -6سددددددجي األوراق الماليددددددة الممولددددددة بال ددددددامش فددددددي ظددددددا الم اصددددددة باسدددددد العميدددددد  ،وفددددددي
الددددددة و يددددددع أسدددددد م ددددددة أو أسدددددد ال يددددددادة فددددددي رأس المددددددا ال ا جددددددة تددددددن األوراق
دددددددذه األسددددددد إلددددددد سدددددددا ال دددددددداو بال دددددددامش
الماليدددددددة الممولدددددددة بال دددددددامش ضدددددددا
ال دددددا بالعميددددد لدددددد شدددددركة الوسددددداطة وذلدددددك وف دددددا للب دددددد  /5دددددـ) مدددددن المدددددادة  )3مدددددن
ذه الضوابط.
سدددددا شدددددد ر فصدددددديلي يوضددددد ركددددددة ددددددداو األوراق الماليددددددة
 -7ويدددددد العميدددددد بكشدددددد
الممولة بال امش و سبة ملكي ه في ال سا .
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 -8مراجعددددددة سددددددا ال ددددددداو بال ددددددامش لكدددددد تميدددددد فددددددي ايددددددة كدددددد يددددددو تمدددددد وإ طددددددار
سدددددبة ملكيدددددة العميددددد
العميددددد فدددددورا تبدددددر وسددددديلة اى صدددددا الم فدددددق تلي دددددا ت دددددد ا فدددددا
فدددددي ال سدددددا ددددد
فدددددي ال سدددددا تدددددن دددددامش الصددددديا ة ،لي دددددو العميددددد ب تطيدددددة الددددد
ف رة ى جاو يومي تم من اريخ إ طاره.
 -9بيدددددددع كددددددد أو بعددددددد األوراق الماليدددددددة الموجدددددددودة فدددددددي سدددددددا ال دددددددداو بال دددددددامش فدددددددور
المشدددددار إليددددده فدددددي الب دددددد  )8مدددددن دددددذه
ا دددددا الف دددددرة الم دددددددة للعميددددد ل تطيدددددة الددددد
المددددددادة بال دددددددر الددددددذ يعيددددددد سددددددبة ملكيددددددة العميدددددد إلدددددد سددددددبة ددددددامش الصدددددديا ة ،وف ددددددا
لل يمة السو ية ل لك األوراق المالية في اريخ ذا البيع.
 -10ي ر ددددد تلددددد إي دددددا أو عليدددددق دددددداو الور دددددة الماليدددددة و ددددد الم لدددددة الم دددددددة فدددددي الب دددددد
 )8مدددددن دددددذه المدددددادة –مدددددع ال ددددد ا الشدددددركة باإل طدددددار الم دددددرر -تلددددد أن سددددد كم المددددددة
بعدددددد ا دددددا ف دددددرة الو ددددد أو ال عليدددددق ،وى يسدددددر دددددذا ال كددددد دددددا وجدددددود أكثدددددر مدددددن
ور ددددددة ماليددددددة فددددددي سددددددا ال ددددددداو بال ددددددامش يدددددد ي عددددددين طبيددددددق الب دددددددين )9 ،)8
من ذه المادة.
 -11ا ل صدددددددو تلددددددد مواف ددددددددة السدددددددوق المسددددددددب ة بشدددددددأن أ عددددددددي ى ددددددددق تلددددددد ال ظددددددددا
الم اسددددددبي ،و دددددددي ريددددددر ف ددددددي بشددددددأن اسدددددد يفا ال ظددددددا بعددددددد ال عدددددددي م طلبددددددات دمددددددة
ال داو بال امش.
 -12اى فدددددددداظ ب سددددددددخ ا ياطيددددددددة  )Backupلمدددددددددة  ) 10سدددددددد وات ،تددددددددن كافددددددددة البيا ددددددددات
والمسدددددد دات ال اصددددددة ب دددددددي ددددددذه ال دمددددددة فاظددددددا تلدددددد بيا ددددددات العمدددددد و عددددددام
وتد عرض ا أل سب من أسبا ال ل .
المادة )8
اىل امات المس مرة
دمددددددة ال ددددددداو بال ددددددامش  -وبصددددددورة

ل دددددد شددددددركة الوسدددددداطة ال اصددددددلة تلدددددد مواف ددددددة ل دددددددي
مس مرة  -باآل ي:
 -1اى فاظ بالم ة المالية طب ا لمعايير الم ة المالية الصادرة تن ال ي ة.
 -2أى ي جدددددداو إجمددددددالي األمددددددوا الم صصددددددة لل ددددددداو بال ددددددامش مددددددن بدددددد شددددددركة الوسدددددداطة
 )Tierورأس المددددددددا
سددددددددبة  ) %300مددددددددن إجمددددددددالي رأس المددددددددا األساسددددددددي 1
 ) Tierتلددددد ال دددددو الدددددوارد فدددددي معدددددايير المددددد ة الماليدددددة المع مددددددة مدددددن
اإلضدددددافي 2
ال ي ة.
 -3أى جددددددداو مبدددددددالف ال مويددددددد با ل دددددددامش المم و دددددددة للعميددددددد الوا دددددددد سدددددددبة  )%10مدددددددن
األمدددددوا الم صصدددددة لل ددددددداو بال دددددامش مدددددن بدددددد شدددددركة الوسددددداطة الم ددددددددة فدددددي الب ددددددد
 )2من ذه المادة.
 -4أى ي دددددد ال ددددددامش األولدددددد تددددددن سددددددبة  ) %50مددددددن ال يمددددددة السددددددو ية لددددددألوراق الماليددددددة
المراد داول ا بال امش.
 -5أى ي دددددد ددددددامش الصدددددديا ة تددددددن سددددددبة  ) %25مددددددن ال يمددددددة السددددددو ية لددددددألوراق الماليددددددة
في سا ال داو بال امش في أ و ت بعد اريخ الشرا .
 -6مكدددددددين السدددددددوق مدددددددن اىطددددددد ا تلددددددد كافدددددددة البيا دددددددات والمسددددددد دات الم عل دددددددة بدددددددأوامر
ال داو بال امش.
 -7ظي سابات م فصلة ل دي دمة ال داو بال امش.
 -8ويددددددد السددددددوق بكافددددددة ا فا يددددددات ال سدددددد ي ت المبرمددددددة بددددددين شددددددركة الوسدددددداطة والب ددددددوك
فيما ي علق ب دمة ال داو بال امش.
 -9ويدددددددددد السدددددددددوق بال دددددددددارير والمعلومدددددددددات والمسددددددددد دات الم عل دددددددددة ب دمدددددددددة ال دددددددددداو
بال امش ،وال ي طلب ا بتر المرا بة واإلشرا تل شركة الوساطة.
 -10تدددددد اسددددد دا أمدددددوا أ تميددددد ل ددددددي سددددد ي ت ال دددددداو بال دددددامش لعميددددد آ دددددر ،ددددد
لو صلت شركة الوساطة تل مواف ة العمي بذلك.
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المادة )9
ا فا ية ال داو بال امش
فضدددددد تددددددن البيا ددددددات والمعلومددددددات المشددددددار إلي ددددددا فددددددي الب ددددددد  )4مددددددن المددددددادة  )3مددددددن ددددددذه
الضوابط ،يج أن ضمن ا فا ية ال داو بال امش اآل ي:
 -1مواف دددددددددة العميددددددددد الصدددددددددري ة تلددددددددد أن كدددددددددون األوراق الماليدددددددددة الممولدددددددددة بال دددددددددامش
مضدددددددمو ة لصدددددددال شدددددددركة الوسددددددداطة للوفدددددددا بالمبدددددددالف المسددددددد ة ل دددددددا فدددددددي سدددددددا
ال داو بال امش.
 -2مواف ددددددة العميدددددد الصددددددري ة تلدددددد مدددددد شددددددركة الوسدددددداطة ددددددق بيددددددع سددددددبة مددددددن األوراق
الماليددددددة الموجددددددودة فددددددي سددددددا ال ددددددداو بال ددددددامش وف ددددددا للشددددددروط المبي ددددددة فددددددي ددددددذه
الضوابط.
 -3بدددددددو شدددددددركة الوسددددددداطة مددددددد العميددددددد دددددددق ال صدددددددر فدددددددي األوراق الماليدددددددة الممولدددددددة
بال ددددددامش طددددددوا سددددددريان ا فا يددددددة ال ددددددداو بال ددددددامش ،وذلددددددك وف ددددددا ل جددددددرا ات الم بعددددددة
لد السوق.
 -4عريددددد ال دددددداو بال دددددامش والم ددددداطر ال دددددي دددددد ي عدددددر ل دددددا العميددددد ت دددددد ددددددي دددددذه
ال دمة ،و شم ذه الم اطر اآل ي:
أ .إمكا يدددددددة سدددددددارة العميددددددد كددددددد أو جددددددد مدددددددن األمدددددددوا المودتدددددددة فدددددددي سدددددددا
ال داو بال امش.
 .ددددددق شددددددركة الوسدددددداطة فددددددي بيددددددع كدددددد أو جدددددد مددددددن األوراق الماليددددددة ال ددددددي دددددد
ددددددامش الصدددددديا ة تددددددن
شددددددراؤ ا تبددددددر ال ددددددداو بال ددددددامش فددددددي ددددددا ا فدددددد
ال سبة الم ددة في اى فا ية.
 -5ديدددددد ددددددود ال ددددددامش األولدددددي و دددددد امش الصددددديا ة تلدددددد أى ددددد تددددددن ال ددددددود الم ددددددررة
والم فق تلي ا.
 -6مبلدددددددف العمدددددددوىت والمصدددددددروفات والرسدددددددو مسددددددد ة الددددددددفع بواسدددددددطة العميددددددد م ابددددددد
ال دمات ال ي دم ا شركة الوساطة.
 -7أكيدددددد دددددق العميددددد فدددددي دفدددددع الم ب دددددي مدددددن سدددددعر األوراق الماليدددددة فدددددي ال سدددددا فدددددي أ
و ت.
 -8ات بددددددددار األوراق الماليددددددددة والرصدددددددديد ال ددددددددد الم دددددددد فظ ب مددددددددا فددددددددي سددددددددا ال ددددددددداو
بال ددددددامش ال ددددددا بالعميدددددد ضددددددما ا ل تطيددددددة المبددددددالف المسدددددد ة لشددددددركة الوسدددددداطة فددددددي
ذا ال سا .
و يعدددددددات األربددددددداح ال اصدددددددة بددددددداألوراق الماليدددددددة الممولدددددددة
 -9دددددددق العميددددددد فدددددددي اسددددددد
بال ددددددددامش ت ددددددددد اسدددددددد ا ا ،و ددددددددق ال صددددددددويت فددددددددي اج ماتددددددددات الجمعيددددددددة العموميددددددددة
للشركات المصدرة لألوراق المالية الممولة بال امش.
 -10وسدددددديلة اى صددددددا الم فددددددق تلي ددددددا ل يددددددا شددددددركة الوسدددددداطة بح طددددددار العميدددددد فددددددي ددددددا
سبة ملكية العمي في ال سا تن امش الصيا ة.
ا فا
 -11إ رار العمي و بوله لشروط ال داو بال امش.
المادة )10
اإلجـــــــــــرا ات
 -1ي عددددددين أى جدددددداو تمليددددددة شددددددرا األوراق الماليددددددة الممولددددددة بال ددددددامش السدددددد الم دددددددد
للشددددددرا إجمالي ال ددددددامش األولددددددي المددددددودا مددددددن العميدددددد  ،ومبلددددددف ال مويدددددد المم ددددددوح مددددددن
الشركة).
 -2دددددا يدددددا العميددددد بشدددددرا األوراق الماليدددددة الممولدددددة بال دددددامش بمبلدددددف أ ددددد مدددددن السددددد
الم دددددددد للشددددددرا  ،فح دددددده يجددددددو للعميدددددد اسدددددد دا المبلددددددف الم ب ددددددي لشددددددرا أوراق ماليددددددة
أ ر في سا ال داو بال امش بشرط أن ى يؤثر ذلك تل امش الصيا ة.
 -3يجدددددو للعميددددد السددددد ال دددددد مدددددن سدددددا ال دددددداو بال دددددامش ،أو ويددددد المبدددددالف إلددددد
سدددددددا ال دددددددداو ال دددددددد  ،أو اسددددددد دام ا لعمليدددددددة مويددددددد بال دددددددامش جديددددددددة دددددددا ادت
ذه المبالف تن ال امش األولي.
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 -4يجددددددو للعميدددددد باى فدددددداق مددددددع شددددددركة الوسدددددداطة بيددددددع كدددددد أو جدددددد مددددددن اىوراق الماليددددددة
الممولدددددددة بال دددددددامش بتدددددددر شدددددددرا أوراق ماليدددددددة أ دددددددر ممولدددددددة بال دددددددامش بشدددددددرط أى
يددددددؤثر ذلددددددك تلدددددد ددددددامش الصدددددديا ة ،وأن ى جدددددداو ال يمددددددة السددددددو ية لددددددألوراق الماليددددددة
المش راة يمة صيلة األوراق المالية المباتة.
 -5و دددددا رغبدددددة العميددددد فدددددي شدددددرا أوراق ماليدددددة يدددددد يم دددددا تدددددن صددددديلة بيدددددع األوراق
الماليدددددة الممولدددددة بال دددددامش فح ددددده ي عدددددين تليددددده تذيدددددة سدددددابه بمدددددا ي دددددافظ تلددددد سدددددبة
ال مويددددددددد ال اصدددددددددة بشدددددددددركة الوسددددددددداطة .يمكدددددددددن ويددددددددد األوراق الماليدددددددددة الممولدددددددددة
بال دددددامش مدددددن سدددددا ال دددددداو بال دددددامش ال دددددا بالعميددددد لدددددد شدددددركة الوسددددداطة إلددددد
سدددددا ال دددددداو بال دددددامش لدددددد شدددددركة وسددددداطة أ دددددر وف دددددا ل جدددددرا ات ال دددددي يضدددددع ا
السوق.
المادة )11
ضما ات سا ال داو بال امش
 -1ى يجددددددو بددددددو ضددددددما ات فددددددي سددددددا ال ددددددداو بال ددددددامش تدددددددا األوراق الماليددددددة الممولددددددة
بال امش في ذلك ال سا .
 -2اسدددددد ث ا ممددددددا ورد فددددددي الب ددددددد  ) 1مددددددن ددددددذه المددددددادة ،يجددددددو لشددددددركة الوسدددددداطة بددددددو
ضما ات إضافية في سا ال داو بال امش في ال ال ين اآل ي ين:
أ .إذا كدددددان ددددداك ا فدددددا مسددددد مر فدددددي ال يمدددددة السدددددو ية للور دددددة الماليدددددة الممولدددددة
بال امش.
 .إذا ددددد عليدددددق أو إي دددددا ال دددددداو فدددددي الور دددددة الماليدددددة الممولدددددة بال دددددامش ألكثدددددر
من سبعة أيا تم .
 -3يجدددددد أن كددددددون الضددددددما ات اإلضددددددافية المشددددددار إلي ددددددا فددددددي الب ددددددد  )2مددددددن ددددددذه المددددددادة
فدددددددي الدولدددددددة ،أو
أورا دددددددا ماليدددددددة مدرجدددددددة فدددددددي السدددددددوق ،أو أ سدددددددوق آ دددددددر مدددددددر
ضما ات مصرفية.
المادة )12
ال موي الم فق مع الشريعة اإلس مية
يع بدددددر ال مويددددد الدددددذ ي وافدددددق مدددددع الشدددددريعة اإلسددددد مية م بدددددوى طالمدددددا كدددددان م واف دددددا مدددددع مضدددددمون
ذه الضوابط.

المادة )13
سا ال داو بال امش
ى يجدددددو لشدددددركة الوسددددداطة فددددد أكثدددددر مدددددن سدددددا وا دددددد لل دددددداو بال دددددامش لكددددد تميددددد  .ويجددددد
أن يدددددددد اسدددددددد دا سددددددددا ال ددددددددداو بال ددددددددامش لل عامدددددددد فددددددددي األوراق الماليددددددددة المدرجددددددددة فددددددددي
السوق.
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المادة )14
إغ ق سا ال داو بال امش
 -1يجدددددو لشدددددركة الوسدددددداطة إغددددد ق سددددددا ال دددددداو بال دددددامش دون الرجددددددوا للعميددددد ول ددددددا
ديددددددددد و ددددددددا فيمددددددددا ي علددددددددق بدددددددداألوراق الماليددددددددة الموجددددددددودة فددددددددي سددددددددا ال ددددددددداو
بال ددددددامش شددددددريطة تددددددد ال صددددددر فددددددي أ أوراق ماليددددددة موجددددددودة فددددددي ال سددددددا أو فددددددي
الرصيد ال د للعمي بأ شك من األشكا .
 -2تلدددددد شددددددركة الوسدددددداطة ا طددددددار السددددددوق ببيددددددان ك ددددددابي ي ضددددددمن اسدددددد تميل ددددددا ،مبي ددددددة
الوضدددددع الدددددذ اسددددد ل إغددددد ق سدددددا العميددددد وتددددددد و دددددوا األوراق الماليدددددة الموجدددددودة
ب سدددددددا ال دددددددداو بال دددددددامش ،والرصددددددديد ال دددددددد للعميددددددد فدددددددي ذلدددددددك ال سدددددددا ومبلدددددددف
ال مويدددددد المسدددددد ق للشددددددر كة ،وذلددددددك دددددد ف ددددددرة ى جدددددداو يددددددو العمدددددد ال ددددددالي مددددددن
ددددداريخ اغددددد ق ال سدددددا  ،ول دددددا ا ددددداذ مدددددا دددددراه م اسدددددبا مدددددن إجدددددرا ات ا و يدددددة لل فددددداظ
و ا وف ا لل وا ين المعمو ب ا في الدولة.
تل
المادة )15
الجـــ ا ات
للسوق
-1
-2
-3
-4
-5

لت أ

ا م الفة شركة الوساطة ل ذه الضوابط ا اذ أيا من اإلجرا ات اآل ية:
اإل ذار.
سددددديي أو اسددددد دا الضدددددمان الم دددددد مدددددن شدددددركة الوسددددداطة كليدددددا أو ج يدددددا فيمدددددا صددددد
له الضمان ،وبما ى ي عار مع أ ظمة أو رارات ال ي ة.
إلتا المواف ة الصادرة لشركة الوساطة بشأن دي دمة ال داو بال امش.
فددددددر غرامددددددة ماليددددددة تلدددددد شددددددركة الوسدددددداطة بمددددددا ى ي جدددددداو ال ددددددد األ صدددددد للترامددددددة
الم صو تليه في ا ون ال ي ة واأل ظمة الصادرة بم ضاه.
و دددددد شددددددركة الوسدددددداطة تددددددن العمدددددد لمدددددددة ى جدددددداو أسددددددبوتا ،ولمجلددددددس إدارة السددددددوق
ال وصية لل ي ة بحي ا الشركة لمدة أطو أو بحلتا ر يص ا.
المادة )16
رارات أو عامي أو ضوابط أو إجرا ات صادرة تن السوق عار
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مع أ كا

ذه الضوابط.

