مكتـب رئيـس مجلـس اإلدارة

Chairman’s Office

قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /11ر .م) لسنة 2022م بشأن تعديل كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية
ُ
املعتمد بموجب قرارمجلس إدارة الهيئة رقم ( )13لسنة 2021
رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع ،،،
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع وتعديالته،
وعلى املرسوم االتحادي رقم ( )110لسنة  2021بتشكيل مجلس وزراء دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة  2000في شأن نظام عمل هيئة األوراق املالية والسلع وتعديالته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34م1/و) لسنة  2022بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )36لسنة  2022بشأن تنظيم نشاط املشغل ملنصة التمويل الجماعي،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة 2021بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية وآليات توفيق األوضاع
وتعديالته،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثالث من الدورة الثامنة واملنعقد بتاريخ 2022/05/18م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
ق ـ ــرر:
الـمادة األولـى
ُ
ت ّعدل املادة ( )1من الفصل الثاني من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة  2021بشأن كتيب
القواعد الخاص باألنشطة املالية وآليات توفيق األوضاع وتعديالته ،لتصبح على النحو اآلتي:
" تختص الهيئة بترخيص األنشطة املالية اآلتية:
 .1وسيط تداول.
1
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 .2وسيط تداول وتقاص.
 .3وسيط تداول في األسواق العاملية.
 .4وسيط تداول عقود املشتقات غير املنظمة والعمالت في السوق الفوري.
 .5تاجر أوراق مالية (.)Dealer
 .6االستشارات املالية.
 .7املستشار املالي (مدير اإلصدار).
 .8مستشار االدراج.
 .9الترويج.
 .10التعريف.
 .11التقاص العام.
 .12إدارة محافظ األوراق املالية.
 .13إدارة استثمارات صناديق االستثمار.
 .14الخدمات اإلدارية لصناديق االستثمار.
 .15الحفظ األمين.
 .16أمين سجل الشركات املساهمة الخاصة.
 .17مصدر األذونات املغطاة.
 .18بنك اإليداع.
 .19وكيل بنك اإليداع.
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 .20التصنيف االئتماني.
 .21مشغل منصة التمويل الجماعي".

الـمادة الثانية
ُ
تضاف فئة سادسة إلى امللحق رقم ( /1فئات الترخيص ومتطلباتها) املرفق بالباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
(/13ر.م) لسنة  2021املشار إليه أعاله ،وذلك على النحو اآلتي:
الفئة السادسة (مشغل منصة التمويل الجماعي)
الشكل القانوني لترخيص

رأس مال ترخيص الفئة

الوظائف الرئيسية لترخيص

الفئة
 سوق مرخص من قبل
الهيئة.
 شركة مؤسسة داخل
الدولة أو شركة أجنبية أو

مالحظات

الفئة
رأس املال املدفوع ال يقل عن
( )1مليون درهم.

 .1مدير أو مسؤول فئة.

يسري على مشغل منصة

 .2مسؤول امتثال.

التمويل الجماعي كافة األحكام
بكتيب

القواعد

 .3مسؤول إدارة مخاطر.

الواردة

 .4مدير عمليات.

الخاص باألنشطة املالية،

ً
فرع شركة أجنبية وفقا

وذلك بما ال يتعارض مع أي من

للقوانين النافذة.

األحكام الواردة بقرار مجلس
الوزراء رقم ( )36لسنة 2022

 شركة مؤسسة في منطقة
3
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حرة (بشرط أن يكون
قانون

تأسيس

بشأن تنظيم نشاط املشغل
ملنصة التمويل الجماعي.

تلك

املنطقة الحرة يسمح
بذلك).

الـمادة الثالثة
ً
ُيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ ُ ،2022/06/15وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الشرفاء الحمادي
رئيس مجلس إدارة الهيئة
صدرفي أبوظبي2022/06/13 :
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