مكتـب رئيـس مجلـس اإلدارة
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قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (  / 02ر .م) لسنة 2022م
ُ
بشأن تعديل كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية املعتمد بموجب قرارمجلس إدارة الهيئة رقم ()13
لسنة 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 (1/18و) لسنة  2021بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم / 13ر.م لسنة  2021بشأن كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية وآليات توفيق
األوضاع،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السادس من الدورة السابعة واملنعقد بتاريخ 2021/12/08م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
ق ـ ــرر:

الـمادة األولـى
ُيعدل الجدول الخاص بالفئة الخامسة (الترتيب واملشورة) والوارد في امللحق رقم (/1فئات الترخيص ومتطلباتها) من الباب الثاني
ُ
(الترخيص لألنشطة املالية واعتماد الوظائف) من كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية املعتمد بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة
رقم / 13ر.م لسنة ُ ،2021ليصبح على النحو اآلتي:
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الشكل القانوني
لترخيص الفئة
ش خ خ خ خ خخخ خخص اع خ خت خ خبخ خخاري
مؤسخ خخس داخل الدولة
أو فرع ش خ خ خخركة أجن ية
مؤس خسخخة بالدولة وفقا
لخ خقخ خخان خخون الشخ خ خ خ خخر خ خخات
التجارية.
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الفئة الخامسة (الترتيب واملشورة)
األنشطة املالية ضمن
الوظائف
رأس مال ترخيص
الفئة
الرئيسية لترخيص
الفئة
الفئة
أو االستشارات املالية.
أال يقل رأس املال  .1مدير
املدفوع عن 2.5
مسؤول الفئة.
املستشار املالي (مدير
مليون درهم إماراتي .2 .مسؤول امتثال.
اإلصدار)
 .3مسؤول إدارة مستشار اإلدراج.
املخاطر.
التعريف.
الترويج.

الوظائف املعتمدة لكل نشاط

محلل مالي.
محلل مالي.
محلل مالي.
مدير ترويج.

الـمادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.

عبدهللا بن طوق الـمــري
وزيراالقتصاد  -رئيس مجلس اإلدارة
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