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 موجز األسواق
 

 أحكام عملیات أو ضمان السیولة
 

ةــــــالمقدم  
 

و ن یص��درمُ لل نق��دمم��ن م��وجز األس��واق  النس��خةف��ي ھ��ذه 

س���لطة دب���ي  نھ��ج الس��وق معلوم���ات ع���ن ش��اركین ف���يالمُ 

س���یولة عملی���ات ال أحك���امب م���ا یتعل���قللخ���دمات المالی���ة فی

أو  أس�ھمالمالی�ة (س�واء صدرة ل�ألوراق المالی�ة للجھات المُ 

منتج���ات أي درج���ة أوص���نادیق مُ أو  مش���تقاتأو  س���ندات

 األوراق" بـــ���ـ ف���ي ھ���ذا الم���وجز اأخ���رى) (مش���ار إلیھ���

رخص�ة مث�ل الس�وق المُ  اتعل�ى مؤسس� المتداول�ةمالیة") ال

 بدیلة.  تداولناسداك دبي أو منصة 

 

س��یولة م��ن قب��ل المتعام��ل عن��دما عملی��ات التس��تعمل ع��ادة 

یتج��اوز وعن��دما  قل��یالً المالی��ة  حج��م ت��داول األوراقك��ون ی

یك�ون ع�رض البی�ع و  أفض�ل ع�رض  ما بعد عمق السوق

مم�ا ق�د  كبیربشكل   اتساع الفارق السعري عندأو ضعیف 

 األوراقفي خلق اضطراب و عدم تكافؤ في س�وق  یتسبب

 المالیة.

 
 اإلرشادات

یرجى المالحظة أن محتویات ھذا اإلصدار لیست لغ�رض 

اإلرش��اد عل��ى النح��و المت��وخى م��ن قب��ل الق��انون التنظیم��ي 

،  كما أنھ ال ینبغي أن یتم تفس�یر المحتوی�ات  2004لسنة 

أو االعتماد علیھا على أنھا إرش�ادیة. حی�ث یج�ب الرج�وع 

  وعندإلى قواعد سلطة دبي للخدمات المالیة لإلرشاد. 

 

 

 2015دیسمبر  -اإلصدار الخامس عشر

 

 

 

الحاج���ة لإلرش���اد الف���ردي یج���ب االتص���ال بس���لطة دب���ي 

 للخدمات المالیة.

التفسیرات التقنیة الموج�ودة ف�ي ھ�ذا الم�وجز ھ�ي ألھ�داف 

توض��یحیة و یج��ب أن ال ی��تم اعتبارھ��ا أو اإلعتم��اد علیھ��ا 

 ونوصي أن یتم الحصول على استشارة كإستشارة قانونیة. 

قانونی��ة مس��تقلة إذا كن��ت غی��ر متأك��ٍد م��ن أي جان��ب م��ن 

جوان��ب نظ��ام األس��واق ف��ي س��لطة دب��ي للخ��دمات المالی��ة 

 .والتي قد تنطبق علیك

 

 التعریفات
 المف�ردات الت�ي من عدداً  استخدامیتم  الموجز ھذا فينالحظ أن 

القس��م الت��الي  یوض��ح. ل��ذلك لوف��ة لجمی��ع الق��راءق��د ال تك��ون مأ

ص��انع الس��وق . ص��انع الس��وق"" .المف��رداتھ��ذه  م��ن بع��ض

 رخصة من أج�لسوق مُ اتفاقیة مع یبرم ھو الشخص الذي 

المالی��ة عل��ى نح��و ل��ألوراق  (بی��ع و ش��راء)  عارأس��ت��وفیر 

 مستمر.

  

 "مزود السیولة"
 ص��درالس��یولة للمُ یوفرالش��خص ال��ذي  ھ��وم��زود الس��یولة 

ع�ادة ص�در و م�زود الس�یولة. لسیولة ب�ین المُ اتفاقیة إل وفقاً 

ف���ي  عض���ورخص و م���ا یك���ون م���زود الس���یولة وس���یط ُم���

ص��انع  م��زود الس��یولة وأیض��ا ع��ادة م��ا یك��ون البورص��ة

 أحك��امتختل��ف ع��ن الس��یولة تش��بھ و لكنھ��ا  أحك��ام. س��وق
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 اتس��یركز ھ��ذا الم��وجزعلى نش��اط حی��ث ص��ناعة الس��وق.

 السیولة. أحكام 

 

 "عملیات السیولة"
عملیات الس�یولة أو خ�دمات الس�یولة ھ�ي تل�ك العملی�ات أو 

أوامر  تنفیذ المعامالت أوالخدمات التي تتضمن بشكل عام 

األوراق  تل��ك س��یولةمالی��ة بغ��رض تحفیزال األوراق ت��داول

ف��ارق  عل��ىالمحافظ��ة  الس��یولةتتض��من عملی��ات  المالی��ة.

(حس�ب م�ا ھ�و موض�ح  معقول ب�ین  س�عر البی�ع والش�راء 

 لطل�ب الحص�ول عل�ى س�عر االس�تجابة أو في اإللتزام�ات)

 ةزدی��ال ی��ؤديمم��ا الت��داول أو تحس��ین نش��اط  بھ��دف تحفی��ز

 .تنظیم السوقالسیولة و

 

 "اتفاقیة السیولة" 
ص��در و ع��رف اتفاقی��ة الس��یولة عل��ى أنھ��ا اتفاقی��ة ب��ین المُ تُ  

باإللتزام���ات م���زود الس���یولة حی���ث یلت���زم م���زود الس���یولة 

لعرض و طلب األوراق المالیة بغرض تقلیل تفق علیھا المُ 

الس��یولة و تحفی��ز ھ��دف ف��ارق الس��عر ب��ین البی��ع والش��راء ب

المالی���ة. تس���تخدم اتفاقی���ات الس���یولة ت���داول األوراق دع���م 

أنش��طة  ض��عفف��ي ح��ال  المالی��ةاألوراق  لتحس��ین س��یولة

 . التداول ولتسھیل عملیة اكتشاف السعر المالئم

 

مزود للسیولة؟تعیین ھل یجب    
ص��در األوراق المالی��ة ق��د یق��وم المُ  ولةیس�� نق��صف��ي ح��ال 

ھذه اضطراب أوو/تكافؤ بتعیین مزود السیولة لتجنب عدم 

 األوراق المالیة.

 ع���دم تك���افؤ و/أو اض���طراب األوراق المالی���ةأمثل���ة عل���ى 

 :يما یل بسبب نقص السیولة تتضمن

؛البیع و الشراء سعر فارق سعري كبیر بینأ) (  

تقلبات في یسبب  التداول مماب) انخفاض حجم (

  ؛المالیة في السوقسعراألوراق 

عدم  ، على سبیل المثالساھمینللمُ  التداول  ج) صعوبة(

 عنعرض بشكل كبیر اختالف سعر ال شتریین أومُ وجود 

.مشكلة في التقییمأو السعر المتوسط   

 

أع�اله.  ذكورةلألس�باب الم�س�اھمین السیولة یحبط المُ  نقص

بالنس���بة ع���امالت. المُ تك���الیف  زی���ادةإل���ى  ی���ؤدي أیض���اً و 

رأس  زی��ادة تك��الیف إل��ىالس��یولة  ی��ؤدي نق��صص��درین للمُ 

 .عل����ى األس����ھم الم����ال م����ن خ����الل رف����ع العائ����د المتوق����ع

 

:تشمل ما یلي سیولةالن مزود یأسباب أخرى لتعی  

السعري ، من حیث تقلیل الفارق أ) تحسین جودة السوق(

  ؛انشطة التداولأزیادة  ضافة إلىو تقلب عوائد األسھم باإل

یجابي على جودة السوق بسبب انخفاض اإلتأثیر ال ب) 

الفارق السعري بین البیع و الشراء مما یحفز السیولة من 

عامالت كبیرة و زیادة أنشطة التداول و خالل تنفیذ مُ 

؛عامالتبالتالي تقلیل تكالیف المُ   

؛محتملة في حجم المعامالت ج) زیادة(  

ساھمین قاعدة المُ  زیادةلى إاألسھم تؤدي سیولة د) (

دراج في ة و لإلتعتبر ثمینة للشرك والتي نالمؤسسی

 البورصة.

 

نیالتعی  
س�یولة أن ی�دخل الین م�زود ی�تعل قب�ص�در المُ یتوجب على 

ین م�زود ی�قبل تعص�دریجب على المُ  وة. لفي اتفاقیة السیو

أن م�زود م�ن  لتأك�دأن یتخذ الخط�وات الص�حیحة ل السیولة
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المصادر و الخبرة م�ن والسیولة یمتلك المھارات المطلوبة 

المرفق  لىیرجى النظر إأجل القیام بأعمال مزود السیولة. 

س��یولة و الین م��زود ی��تع للمزی��د م��ن التوجیھ��ات ح��ول 1

 .محتویات اتفاقیة السیولة ھات حولللتوجی 2مرفق ال

 
ةسلطة دبي للخدمات المالیل اإلفصاح  

بتعیین م���زود الس���یولة ف���ي مرحل���ة ص���درعن���دما یق���وم المُ 

عل�����ى اإلاكتت�����اب نش�����رة  تتض�����منفینبغ�����ي أن   اإلدراج

لخ�ص ع�ن ش�روط و مُ  باإلض�افة إل�ى فصاحات الالزمةاإل

فص�اح الكام�ل ع�ن ی�تم اإلأن یج�ب اتفاقی�ة الس�یولة. أحكام 

 قب�ل أن تم�نح دب�ي للخ�دمات المالی�ة س�لطةلاتفاقیة الس�یولة 

 نش���رالس���لطة  ال تطل���ب. دراجاإلعل���ى  موافقتھ���االس���لطة 

لك�ن یج�ب أن تك�ون  و الس�یولة للعامة ع�ن اتفاقی�ة إفصاحاً 

 كافیة.كتتاب في نشرة اإل ومات المتوفرة المعل

 
 تعلیق عملیات السیولة   

م�زود الس�یولة أن�ھ م�ن التي یعتب�ر فیھ�ا بعض الحاالت  في

ت��م  ف��ي ح��الأو (ق عملی��ات الس��یولة ی��تعلیق��وم ب أنالحكم��ة 

بتعلی�ق عملی�ات  سلطة دبي للخدمات المالیة الزامھ من قبل

 . الس������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������یولة

 :الحاالت ذهبعض ھ على أدناه قائمةالتتضمن و

 معلوماتعلى مزود السیولة  حیازة أ) عند(

؛داخلیة  

 مزود السیولة على أنھیتم تعیین ب) عندما (

 وفقاً  األسعارل عن استقرار والمسؤ مدیرال

؛قواعد سلطة دبي مناستقرار األسعار  نموذجل  

 وفقاً سعار ألاخالل فترة تطبیق استقرار ج)  (

؛في قواعد سلطة دبي استقرار األسعار لنموذج  

لقواعد  وفقاً األسھم خالل فترة إعادة شراء د) ( 

  ؛األسواق

  ؛)معلن عنھه) خالل فترة عرض استحواذ ((

سلطة دبي للخدمات المالیة  توجھو) عندما (

أو تعلیق عملیات بتوقیف   مزود السیولة

؛السیولة  

األوراق المالیة ألي سبب  تداول تعلیقعند ) ز(

؛كان  

ة و تقنیة اتیح) عندما تتواجد مشاكل عملی(

تمنعھ من مما سیطرة مزود السیولة عن  ةخارج

  ؛توفیر السیولة

غیر السوق " بـــ ما یسمى وجود ط) عند(

تفاوت تواجھ األسواق المالیة  عندما" (ةمستقرال

و ارتفاع معدل التذبذب خالل  األسعاركبیر في 

فترات قصیرة مما یؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في 

 لقدرةا بشكل كبیر علىیؤثر  والذي  المخاطر)

 تحوط  في حالة المنتجات المھیكلةلل

 والضمانات.

 
 اإلستقاللیة و تضارب المصالح

خطوات التخاذ إیجب على مزود السیولة 

استقاللیة و أنشطتھضمان استقاللیة ل المناسبة

أي  یجب التعامل معصدر والمُ عن  موظفیھ

أثناء عملیات نشأ ت قدالتي مصالح للتضارب 

ویھدف مبدأ  .بالشكل المناسب السیولة

إلى وتحدید وإدارة تضارب المصالح  یةاالستقالل

 على تضارب المصالح سلباً  عدم تأثیر ضمان

بشكل صحیح   السیولة ألداء وظائفھ قدرة مزود
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المحافظة على مالء مع وإدارة مصالح العُ 

 في دوره. ومن المتعاملینأو على ثقة المنافسة 

تحدید وإدارة أي بالسیولة  مزودأن یقوم المتوقع 

. كل حالة على حدةفي  المصالح  تضارب في

 تضاربإدارة  فیھا یمكنت التي ال حاالفي الو

، یجب على مزود السیولة بشكل فعالالمصالح 

.إجراءبأي ال یقوم أن   

 
 ض���وابط ظ���م ونُ  وض���عینبغ���ي عل���ى م���زود الس���یولة كم���ا 

 :ما یلي السیولة یةاتفاقتضمن من خالل أحكام و شروط 

 
صدر في تنفیذ عن المُ  الً مستقیبقى  أ) أن(

أو التأثیر القرارات تخاذ إ، وال یمكن عامالتالمُ 

 یةبموجب اتفاق عامالتمُ صدر في تنفیذ العلى المُ 

؛السیولة  

شاركون المُ  و مزود السیولةموظفیبقى ب) أن (

ستقلین عن الجھة السیولة مُ  یةفي تنفیذ اتفاق

؛صدرةالمُ   

، حیث تفصل األصول بین التامفصل الج) (

أصول الشركة المرتبطة بعملیة السیولة عن 

المرتبطة  بمھام الشركة األصول غیرھا من 

عامالت مُ  جمیعإدارة من خالل ضمان األخرى 

و النقدیة من خالل حساب  وراق المالیةاأل

لغرض توفیر السیولة.منفصل   

شروط السیولة بوضوح  یةتفاقا تحدد أند) (

صدر ومزود السیولة و أن ال األجور بین المُ 

ال أاستقاللیة مزود السیولة والشروط ھذه تعیق 

المالیة األوراق سعر على  على التأثیر تحفزه

وراق ألاتداول  على حجمأو  بشكل مصطنع

؛المالیة  

الخاصة  أموالھمزود السیولة ستخدم ین ال أه) (

 السیولة یةتنفیذ عملیات التداول بموجب اتفاقفي 

على عدد العملیات أن ال یستند أجره المدفوع  و

تعویض  بقدرتھ على خاللإلا دونوذلك المنفذة 

؛نفقاتھ ذات الصلة  

أداء األوراق المالیة أو باألجر ال یرتبط و) أن (

 تقییم الشركة.

 
عملیات التنفیذ و  حجمبتعزیز التعویض فیما یتعلق  ویعد

بعین االعتبار األخذ النشاط العام في السوق مع  تعزیز

 2012 لعام  قانون األسواق منالسوق ب التالعب حكامأ

للخدمات المالیة. طة دبيللس مقبوالً   

 

قوانین ذات الصلةال  
المالی�ة ق�د تك�ون ذات  س�لطة دب�ي للخ�دماتالتالیة لقواعد ال

ف�ي  رخص�ة و ذل�كلمؤسس�ات الس�وق المُ أو  صدرلمُ لصلة 

 .باً كان تعیین مزود السیولة مناس سیاق ما إذا

 

مالئمةاألسواق ال   
 لقواع��درخص�ة األس��واق المُ  نم�وذجم��ن  6.2 قاع�دةلل وفق�اً 

فإن��ھ یتوج��ب عل��ى الس���وق  س��لطة دب��ي للخ��دمات المالی��ة

 قواع�د وإج�راءات ال�دیھأن یك�ون أي البورصة  ةرخصالمُ 

. و س�تثماراتإلل عملی�ات الت�داول العادل�ة والفعال�ة لضمان

یجب أن تض�من البورص�ة ت�داول اس�تثمارات الس�وق  ذلكل

  المالئمة على منصتھا.
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یج�ب عل��ى i) )(2( 6.2األس��واق المرخص�ة  ع�دةلقا وفق�اً 

كد في اتفاقیة مع صانع األسواق التأ البورصة حین دخولھا

نظ�ام ح�ول  )6.9( رخص�ةاألس�واق المُ  عدةقالمن امتثالھا 

 رخص��ةاألس��واق المُ  ع��دةقات��نص  حی��ثح��وافز الس��یولة. 

ص�انع یخ�ص  فیم�ا تطلباتمُ من الالحد األدنى  على )6.9(

انع الس�وق ی�ة ص�اتفاقف�ي أن یدخل  للشخصالسوق. یمكن 

الس��یولة م��ع  ی��ةاتفاقأن ی��دخل ف��ي و رخص��ةالس��وق المُ م��ع 

 في الوقت ذاتھ. صدرالمُ 

 
المالی��ة وراق ألانظم لت��داول س��وق غی��ر ُم�� ف��ي ح��ال وج��ود

تعیین مزود قد یكون من المناسب عن نقص السیولة ف ناجم

 صدر).المُ  أو رخصةمن قبل السوق المُ ( لسیولةل

 
مةالعا يیدأأسھم في   

یج��ب عل��ى الش��ركة أن   9.3.10 األس��واق لقاع��دة  وفق��اً 

   ٪ من أسھمھا25 امتالك تضمن على األقل

یج��ب  9.7.2األس��واق و بموج��ب قاع��دة  .عام��ةالم��ن قب��ل 

أی�دي ٪ من أسھمھا في  25وجود على الشركة أن تضمن 

الغرض من ھذه القواع�د ھ�و ض�مان  مستمر.العامة بشكل 

س�اھمین خ�الل قاع�دة مُ سیولة كافیة في السوق الثانویة من 

 الط�رحعلى نطاق واسع. ومع ذلك، ف�إن  موزعةومستقلة 

 .صدرةألسھم الجھة المُ  سیولةال٪ ال یضمن  25 لــالحر 

 
 نظام سلطة دبي للخدمات للتالعب في السوق

لجھة اعلى ف السلطة عدعن وجود تأثیر على قوا فضالً 

استخدام مزود السیولة للقیام بعملیات صدرة التي تقترح المُ 

أخذ بعین االعتبار أثر نظام سلطة دبي تة أن سیولال

من قانون  6في الجزء للتالعب بالسوق للخدمات المالیة 

.2012 لعام األسواق  

توخي الحذر بأن ال تؤدي أنشطتھ وعلى مزود السیولة 

لى أي تالعب إتنفیذ التزاماتھ بموجب اتفاقیة السیولة عند 

األنشطة المنفذة تؤدي لسوق. الخطر الرئیسي ھو أن في ا

 انطباع زائف أو مضلللى خلق إ من قبل مزود السیولة

 ،األوراق المالیة ذات الصلة لسعرأو للعرض أو الطلب 

 54بموجب المادة  السوق إلى التالعب في مما قد یؤدي

.2012 لعام من قانون األسواق  

  

 تعلق��ةالموج��د أي حمای��ة قانونی��ة للتالع��ب ف��ي الس��وق تال 

عملی���ة  یخ���صالح���ال ف���ي م���ا  عملی���ات الس���یولة كم���ا ھ���وب

 64م�ادة ( س�ھماأل ش�راءعادة إعملیات استقرار األسعار و

  . ومع ذلك، فإن مصطلح)2012) قانون األسواق 1(

) من ق�انون d) (2( 64" صانع السوق" في سیاق المادة  

ش�مل خ�دمات م�زود یقرأ لینبغي أن یُ  2012 لعام األسواق

ھ���ذه  .م��ن حمای��ة مماثل��ةس��تفادة إلا ت��تم بالت��اليالس��یولة و

لتوفیر مالذ آمن  صممتصطلح "صانع السوق" القراءة لمُ 

تعزی���ز عملی���ات الس���یولة المش���روعة ف���ي مرك���ز دب���ي لو 

عینة على المالي العالمي.  ومع ذلك، فإننا نفرض شروط مُ 

 عتم��اد خ��دمات م��زود الس��یولةاى لش��خص ال��ذي یس��عى إل��ا

 :كالتالي وھي

 
 معلوماتعن لسوق ل یفصحصدر أن أ) یتعین على المُ (

أي تداول  إجراء السیولة و تأثیرھا قبل یةحول اتفاق كافیة

؛اتفاقیة السیولة ضمن  

 یةعاملة تتم في إطار اتفاقأي مُ فصاح عن یجب اإلب) (

؛بشكل ربع سنويالسیولة   

إنھاء أو تعلیق أو عن أي إخطار سلطة دبي یجب ج) (

  ؛دون تأخیرمن  تغییر جوھري لعملیات السیولة
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 یةأي تعدیالت جوھریة على اتفاق فصاح عنیجب اإل د)(

بموجب  ي تداوالتأبتنفیذ السیولة للسوق قبل السماح 

؛ةالسیولة المعدل یةاتفاق  

إنھاء أو تعلیق عملیات السیولة عن اإلفصاح یجب ه) (

؛للسوق بدون تأخیر  

صدر و / أو مزود السیولة االمتثال المُ یجب على و) (

سلطة دبي للخدمات المالیة  من توجیھات يأل الفوري

 بخصوص عملیات السیولة.

 
أعاله من خالل  المذكورةاإلفصاحات یجب نشر كما 

.خدمة اإلعالن التنظیمیة  

 

س���لطة دب���ي الخاص���ة ب )قواع���د س���لوكیات الس���وق( ق���دمت

للخدمات المالیة إرشادات عامة حول م�ا یش�كل "معلوم�ات 

"التالعب في السوق" م�ن  " ويداخلیة" و " التعامل الداخل

ب��ذلك  تش��مل قواع�د س��لوكیات الس�وقو ب�ین أم��ور أخ�رى. 

 عل�ى س�بیل المث�الوجھة نظرنا بشأن تفسیر أحكام معین�ة، 

والتص�رفات الت�ي  القواعدتعارض مع تقد  تيال یاتالسلوك

س�وق. لفي ا التالعب تتعارض مع القانون بخصوص القد 

 تالع���ب ف���ياألداء الش���رعي لص���ناعة الس���وق  ال یش���كل

ح�دد ت كم�ا الس�وق) قواعد س�لوكیاتمن 10(الجزء سوق ال

الس��وق العوام��ل الت��ي یمك��ن أن نأخ��ذھا قواع��د س��لوكیات 

ف��ي  تالعب��اً بع��ین االعتب��ار ف��ي تحدی��د م��ا إذا ك��ان اإلج��راء 

عل���ى وج���ھ س���لطة دب���ي للخ���دمات  تش���عر .أم ال لس���وقا

ة م��ن ال��دوافع الت��ي تش��جع عل��ى أنش��طالخص��وص، ب��القلق 

 غی��ر اقتص��ادیة س��بابالت��داول م��ن قب��ل م��زود الس��یولة أل

الت��ي  ال��دوافعأو  wash trades)( ــــــ��ــب والت��ي تع��رف 

عن��د زی��ادة حج��م الت��داول و تنط��وي عل��ى زی��ادة المكاف��آت 

 .(cliff structured fees)  ـــــــــــــــب التي تعرف 

    
اق لدى سلطة دبي یمكنك التواصل مع فریق األسو

 أو1585 362 04  عبر الھاتف: للخدمات المالیة

  markets@dfsa.aeالبرید االلكتروني:

 

قانونیة ولكن م�ن الحكم�ة اللن تقوم السلطة بتقدیم المشورة 

عل��م ب��التطورات الجاری��ة فیم��ا یتعل��ق  بق��اء الس��لطة عل��ىإ

  .بالشركات المدرجة

 
 النسخة العربیة 
باللغتین العربیة واإلنجلیزیة،  األسواقیتم إعداد موجز 

 ة.ى موقع سلطة دبي للخدمات المالیمتاح عل ووھ

 

 اتصل بنا
یرجى زیارة الموقع االلكتروني لسلطة دبي للخدمات 

  :أجل من  www.dfsa.ae المالیة

 الطبعات السابقة من موجز األسواق؛  •

الوصول إلى التشریعات التي تدیرھا سلطة دبي  •

 للخدمات المالیة وكتیب قواعد السلطة؛ 

وقواعد  2012لقانون األسواق لعام  النص الكامل  •

 .األسواق

 
  ستفساراتلإل

 1500 362 4 971+ على ھاتف رقم:

  markets@dfsa.ae :عبر البرید االلكتروني

 

 

mailto:markets@dfsa.ae
http://www.dfsa.ae/
mailto:markets@dfsa.ae
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 كم حول موجز األسواقؤآرا
إننا نقدرلكم تزویدنا بآرائكم حول ھذه النشرة    

من موجز األسواق، كما نرحب بأیة اقتراحات للتحسین 

 اً في المحتوى أو إضافة أي مواد أخرى تكون مصدر

للتواصل یرجى إرسال آرائكم على  الھتمامكم.  

markets@dfsa.ae 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:markets@dfsa.ae
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1المرفق   
 إرشادات إضافیة بشأن تعیین مزود السیولة

  .التعیینأ) (

:إتخاذ اإلجراءات التالیةعتزم تعیین مزود السیولة یصدر الذي لمُ یجب على ا  

  ؛2المبینة في الملحق مورالتي تشمل األ المتفق علیھا الشروط حسبالسیولة  زودالسیولة مع م یة. الدخول في اتفاق1

مزود السیولة المھارات المطلوبة والموارد  یكون لدى ة لضمان أنمناسبتخاذ الخطوات الإ یجب .  قبل تعیین مزود السیولة2

.ھمھام لتنفیذو الخبرة   

 
  .وراق المالیةألل القائمة الرسمیة لىإنضمام إللطلبات اب ) الشروط العامة (

 قائمةالنضمام إلى لإلالسلطة قبل  من لغرض الموافقة علیھا و ذلك دبي سلطةالسیولة ل یةعن اتفاق فصاحاإلیتم  یجب أن

.الرسمیة  

:التالي كتتابوینبغي أن تتضمن نشرة اإل  

مما یدعم سیولة األوراق المالیة  نشطة السیولةأعملیات وینص على أن ھذا العرض قد یكون عرضة ل واضحاً  . بیاناً 1

؛صدرللمُ   

؛. اسم مزود السیولة2  

المرتبطة بھذه األنشطة؛ وو. التكالیف المتوقعة 3  

. ملخص اتفاقیة السیولة.4  

الحاالت التالیة:من أي السیولة في كل تتعلق ببإجراء عملیات  مزود السیولة أن یقومل مكنیال   

  ؛معلومات داخلیةعلى صدرمزود السیولة و/أو المُ عند حیازة . 1

؛للخدمات المالیة من قواعد سلطة دبياستقرار األسعار  نموذجل وفقاً استقرار األسعار  مسؤل عن . في حال عملھ كمدیر2  

  ؛الفترة التي تجري فیھا أنشطة استقرار األسعار. أثناء 3

  ؛. أثناء الفترة التي تجري فیھا أنشطة إعادة شراء األسھم4

؛ستحواذإلا عملیةفترة  خالل .5  

؛ألي سبب من األسباب وراق المالیةألا تداول قیعلتم ت. في حال 6  

؛توفیر السیولة علىالتي تعیق قدرتھ وعن سیطرة مزود السیولة  ةو فنیة خارج عملیاتیةفي حال وجود مشاكل . 7  

؛المنتجات المھیكلة و الضماناتب تعلقما یالتحوط في قدرة  علىؤثر ت" غیر مستقرة"سوق في حال وجود.  8  

.خرىأسوق  أي أو رخصةالسوق المُ متطلبات من ي ألفي حال عدم االمتثال . 9  
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  .ج) متطلبات اإلفصاح(

صدرة أن تنشر المعلومات التالیة في أقرب وقت ممكن بعد تاریخ التعیین ولكن قبل البدء في توفیر السیولة.الجھة المُ على   

؛. شروط التعین1  

؛. مدة العقد2  

؛تاریخ بدء التعیین. 3  

؛السیولة زوداسم وعنوان م. 4  

؛وراق المالیةاألاسم و نوع . 5  

؛تداولالمنصة . اسم السوق/6  

.نقديالمبلغ الاألوراق المالیة أو  عدد. 7  

 
ء الغإ عندالسیولة أو  یةبناء على اتفاقكثر أأو بشكل ربع سنوي صدرة أن تنشر المعلومات التالیة على الجھة المُ 

:اتفاقیة السیولة  

؛عامالت الشراء و البیععدد مُ  .1  

حجم المعامالت؛.  متوسط 2  

؛التابع للبورصة ذات الصلةالمركزي  وامرحال تنفیذ المعاملة خارج سجل األ في.  3  

  ؛المقترضةإفصاح مزود السیولة عن مركزه المكشوف في ما یخص األوراق المالیة . 4

  .النقدیة في نھایة الفترة المشمولة بالتقریرالحسابات ورصید حسابات األوراق المالیة و ھ.  مبلغ التعویض الذي حصل علی5

 

.د) اإلستقاللیة(  

السیولة أن: زودعلى میجب   

؛لھذا الغرض تحدیداً  مخصصتنفیذ جمیع المعامالت من خالل حساب یقوم ب. 1  

؛صدرالسیولة بشكل مستقل عن المُ  ةیتفاقالقرارات المتعلقة بتنفیذ اتخاذ إ.  2  

؛صدرالسیولة عن المُ  یةشاركین في تنفیذ اتفاقالمُ  . التأكد من استقاللیة موظفیھ3  

الشروط استقاللیة ھذه صدر و مزود السیولة و أن ال تعیق األجور بین المُ شروط  علىالسیولة  ةیتفاقإ تؤكد أن. 4

؛وراق المالیةألاتداول  على حجمأو  وراق المالیة بشكل مصطنعألسعر اعلى  على التأثیر تحفزهمزود السیولة وال   

على أن ال یستند أجره المدفوع  و السیولة یةبموجب اتفاقتنفیذ عملیات التداول لالخاصة  أموالھمزود السیولة ستخدم ین ال أ .5

.بقدرتھ على تعویض نفقاتھ ذات الصلة اإلخالل دونوذلك عدد العملیات المنفذة   
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2 المرفق  
السیولة یةإرشادات بشأن محتویات اتفاق  

ما یلي:أن تحتوي اتفاقیة السیولة على یجب   

؛أ) أسماء وعناوین األطراف المتعاقدة(   

  ؛یةتفاقاإلوانتھاء بدء  تاریخ  )ب(

؛تداولالمنصة ) اسم السوق/ج(  

و نوع األوراق المالیة؛   (ISIN)   د) اسم و رقم( 

؛التي بموجبھا یتم إجراء عملیات السیولة اییر) تفاصیل المع ه(   

؛یةتنفیذ االتفاقصدر بغرض المُ  الممتلكة من قبلو) األوراق المالیة والحسابات النقدیة (  

شر المعلومات )؛نمن قبل الطرفین (على سبیل المثال تطبیقھا ز) الواجبات التي یتعین (  

  ؛عملیات السیولة لبدأح) التاریخ المتوقع (

؛جرط) شروط األ(  

.ي) بیان عن االستقاللیة و تضارب المصالح(  

 


