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قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (  / 09ر .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 (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 ،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
ق ـ ــرر:
الـمادة األولـى
ُي ّ
عدل كتيب القواعد الخاص باألنشطة املالية الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم / 13ر.م لسنة  ،2021على النحو اآلتي:
ً
أوال :تعديل التعريفات الواردة في (قاموس املصطلحات) على النحو اآلتي:
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محفظة االستثمار :ما يتضمنه حساب العميل من منتجات املالية.
وسيييت تييداول عقييود املشييتقات غةييا املنظميية والعمييالت فييي السييوق الفييوري  :نشيياع مييا ي يوييت بالتوسييت فييي عمليييات تييداول
عق ييود املش ييتقات غة ييا املنظم يية والعم ييالت م يين ل ييالل تلق ييي أوام يير الت ييداول املتعلق يية بعق ييود املش ييتقات غة ييا املنظم يية ( OTC
 )Derivativesأو العميالت فيي السيوق الفيوري ( )Forex Spot Marketوتنفييهها وججيراء عملييات التقياص والتسيوية املرتبطية
بتنفيهها.
تيياجر منتجييات مالييية  :Dealerنشيياع مييا ي يوييت بشيراء وبيييع املنتجييات املالييية املدرجيية أو غةييا املدرجيية فييي السييوق أو السييوق
األجنبي لحسابه الخاص وتحمل مواطر ذلك وبيع تلك املنتجات املالية للغةا بصفته أصيل.
االستشارات املالية  :نشاع ما ي يوت باآلتي:
تقديم التوصية املالية املتعلقة باآلراء املبنية على األبحاث والدراسات والتحليالت االقتصادية واملالية بشأن دراسات
الجدوى وتحديد القيم الحالية أو املستقبلية املتوقعة للمنتج املا ي والشركات والتي يتم تقديمها للعمالء أو نشرها للجمهور
بأي وسيلة من وسائل النشر واالتصال املختلفة والتي تنتهي بالتوصية بالشراء أو البيع أو االحتفاظ باملنتج املا ي.
و/أو التحليل املا ي الخاص بيتجميع البيانات واملعلومات الخاصة بالقوائم املالية للشركة ،ودراستها بشكل تفصيلي دقيق
وتصنيفها لبيان عناصر تلك القوائم ومدى االرتباع بينها أو التغةاات التي تطرأ عليها لالل فتاة أو فتاات زمنية متعددة،
ومقارنتها مع القطاع الهي تعمل فيه الشركة ،ومن ثم تفسةا النتائج التي تم التوصل إليها والبحث عن أسبابها للتمكن من
إجراء تقييم شامل للشركة ،وبيان مستوى أدائها ،للتمكن من اتواذ القرار.
و/أو التوطيييت املييا ي الخيياص بييتقييم الشييامل للحاليية املالييية الحالييية واملسييتقبلية لخييخ مييا عيين طريييق اسييتودام متغةياات
معروفة في الوقت الحاضر للتنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية ،من أجيل مسياعدة العمييل عليى تطيوير اسيتااتيجية مفصيلة
أو لطة مالية مرتبطة باالستثمار في املنتجات املالية لتحقيق أهدافه املالية.
ً
إدارة املحافظ :نشاع ما ي يوت بإدارة املنتجات املالية لحساب الغةا نيابة عنه وفقا ألهدافه وسياسته االستثمارية وبناء
على تقدير مدير املحفظة دون تدلل العميل( )Discretionaryأو بناء على قرار يتوهه العميل نفسه (Non-
ً
 )Discretionaryوفقا لالتفاقية املبامة بينهما.
املصييدر األجنبييي :الخييخ االعتبيياري الخاضييع لسييلطة رقابييية مثيليية للهيئيية ومؤسييس لييار الدوليية أو فييي منطقيية حييرة مالييية
دالل الدولة.

ً
ثانيا :تعديل الباب األول (أحكام عامة) على النحو اآلتي:
 تعديل املادة ( /)17البند د .فرض غرامة مالية بما ال يتجاوز مبلغ  100ألف درهم.
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( /)3بإضافة الفقرة (د)
على النحو اآلتي:
 تعديل املادة ( /)17البند -5للهيئة الحق في إحالة املخالف للنيابة العامة.
( ،)5ليصبح على النحو
اآلتي:
ً
ثالثا :تعديل الباب الثاني (التالي
تعديل الفصل الخامس /املادة
( )3لتصبح على النحو اآلتي:
تع ييديل الفص ييل الخامس/امل ييادة
ً
( /)6أوال ،لتص ي ييبح عل ي ييى النح ي ييو
اآلتي:

تعديل الفصل السادس /املادة
ً
(( /)1ثانيا) لتصبح على النحو
اآلتي:

واالعتماد) على النحو اآلتي:
تلتزم الجهة املرلصة بالتحقق من أن جميع العاملةن لديها قادرين على مزاولة املهام ومستوفةن
هم والشركاء وأعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس مديريها أو إدارتها العليا ملعايةا الكفاءة واملالءمة
الصادرة عن الهيئة والواردة في الفصل السادس من هها الباب.
ً
أوال :تلتزم الجهة املرلصة باآلتي:
 .1الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء أي تعديل على عقد التأسيس و/أو النظام األساس ي
باستثناء الشركات املساهمة العامة وفروع الشركة األجنبية.
ً
ً
 .2االمتناع من أن تكون شريكا أو مساهما في جهة مرلصة ألرى من ذات الفئة بنسبة تتجاوز
( )%5من رأسمال الشركة.
ً
ً
 .3الحصول على موافقة الهيئة قبل أن تكون شريكا أو مساهما في جهة مرلصة ألرى من فئة
ً
ً
ألرى ،أو أن تكون شريكا أو مساهما في شركة ألرى مرلصة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة،
ً
وذلك وفقا للشروع التي تحددها الهيئة.
ً
ً
 .4االمتناع -باستثناء البنوك -من أن تكون شريكا أو مساهما في أي شركة ألرى غةا مرلصة من
الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة للهيئة بنسبة تتجاوز ( )%30من رأسمال أي شركة
 .5الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بأي عملية اندما .
ً
ثانيا :جمع الوظائف املعتمدة:
 .1في حال كانت الجهة املرلصة لفئة معينة تزاول أكثا من نشاع ما ي دالل ذات الفئة
ويتطلب كل نشاع ما ي من ههه األنشطة املالية ذات الوظيفة املعتمدة فإنه يجوز تعيةن
موظف معتمد واحد لكافة األنشطة املالية التي تزاولها الجهة املرلصة كحد أدنى باستثناء
3
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وظيفة (ممثل الوسيت).
 .2في حال كانت الجهة املرلصة حاصلة على ترلي أكثا من فئة وتتطلب كل فئة من ههه
الفئات ذات الوظيفة الرئيسية ،فإنه يجوز تعيةن موظف معتمد واحد لكل وظيفة رئيسية
لجميع الفئات املرلصة كحد أدنى باستثناء وظيفة (مسؤول فئة).

 تعديل الفصل السادس -1 /مدير ومسؤول الفئة
املادة ( /)5عنوان البند ()1
ليصبح على النحو اآلتي:
 الفصل السادس /املادة
( /)5البند ( /)1الفقرة (د)
بحهف ( )1منها .
 تعديل الفصل السادس.2 /مسؤول االمتثال:
املادة ( /)5البند ( - /)2املؤهل البديل والخباة:
الفقرة ( ) لتصبح على لباة ال تقل عن ( )5سنوات في األسواق املالية أو املجاالت ذات العالقة مع توفر أي من املؤهالت
البديلة املوضحة أدناه:
النحو اآلتي:
1. Master Financial
2. ICA Certificate in Compliance
3. ICA International Advanced Certificate in Regulatory Compliance
4. ICA Advanced Certificate in Legal Compliance
5. ICA Certificate in Regulatory
6. ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering
7. ICA Advanced Certificate in Practical Customer Due Diligence
8. ICA Advanced Certificate in Managing Fraud
9. ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk
10. ICA Specialist Certificate in Financial Crime Risk in Global Banking and Markets
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11. ICA Specialist Certificate in Money Laundering Risk in New Technology
)12. Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS
د -االستثناءات:
يجوز للبنوك وفروع البنوك األجنبية املرلصة من مصرف اإلمارات املركزي أن يكون مسؤول
االمتثال لديها من مسؤو ي االمتثال لدى البنك.

 تعديل الفصل السادس/
املادة ( /)5البند (/)2
الفقرة (د) ،لتصبح على
النحو اآلتي:
 تعديل الفصل السادس-3 /مسؤول إدارة املخاطر
املادة ( /)5البند ( /)3الفقرة د -االستثناءات:
(د) )1( /لتصبح على النحو  .1يجوز للبنوك وفروع البنوك األجنبية املرلصة من مصرف اإلمارات املركزي أن يكون مسؤول
إدارة املخاطر لديها من مسؤو ي إدارة املخاطر لدى البنك.
اآلتي:
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ً
رابعا :تعديل الباب الثالث (ممارسة األعمال) على النحو اآلتي:
 تعديل الفصل الثاني /املادة -4إلطار العميل حال فقدانه شروع املستثمر املحتاف أو الطرف النظةا بمجرد علمها بهلك
واالجراءات التي يتعةن اتواذها من قبل العميل والجهة املرلصة ملعالجة الوضع.
( /)3البند ( )4ليصبح على
النحو اآلتي:
 تعديل الفصل الثالث /املادة  .2املنتجات املالية  :أي منتج ما ي يملكه العميل.
(/)1البند ( )2ليصبح على
النحو اآلتي:
 تعديل الفصل الثالث /املادة ( )3املنتجات املالية
املادة ( )3عنوان املادة
ليصبح على النحو اآلتي:
 تعديل الفصل الثالث/
ً
ً
)/أوال ،لتصبح على أوال :تسجيل املنتجات املالية اململوكة للعميل
املادة (3
 .1تلتزم الجهة املرلصة بتسجيل املنتجات املالية اململوكة لكل عميل في حسابه الخاص لديها
النحو اآلتي:
باسمه ،وتسجيل املنتجات املالية اململوكة لها في حساب آلر منفصل باسمها.
 .2تلتزم الجهة املرلصة باالحتفاظ بسجل موثق يتضمن حساب كل عميل من املنتجات
املالية وجميع تفاصيل وحركات وأرصدة ذلك الحساب.
ً
 تعديل الفصل الثالث /ثانيا :حفظ املنتجات املالية للعميل
ً
املادة (/)3ثانيا عنوان املادة
ليصبح على النحو اآلتي:

 تعديل الفصل الثالث/
ً
)/ثانيا /البنود (.4 ،4تلتزم الجهة املرلصة بحفظ األوراق املالية األجنبية للعمالء لدى حافظ أمةن أو حافظ أمةن
املادة (3
أجنبي أو لدى حافظ أمةن دو ي ( )Global Custodianفي حساب باسم العميل أو في حساب
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ً
باسم الجهة املرلصة (لاص بالعمالء) على أن يتم الحصول على موافقة العميل كتابيا حال
ً
ً
كان الحساب باسم الجهة املرلصة وكان العميل مستثمرا عاديا ،وعلى أن يتم بيان املخاطر
القانونية واملالية التي قد يتعرض لها العميل نتيجة تسجيل تلك األوراق املالية األجنبية باسم
ً
ً
الجهة املرلصة واالكتفاء بإلطار العميل كتابيا حال كان مستثمرا محتاف أو طرف نظةا.
-5تلتزم الجهة املرلصة حال فتح حساب أوراق مالية أو أوراق مالية أجنبية باسمها (لاص
بالعمالء) لدى حافظ أمةن أو حافظ أمةن أجنبي أو لدى حافظ أمةن دو ي ( Global
 )Custodianباآلتي:
أ .بيان مدى ضرورة فتح حساب أوراق مالية و/أو أوراق مالية أجنبية لدى أكثا من حافظ
أمةن أو حافظ أمةن أجنبي أو حافظ أمةن دو ي (.)Global Custodian
ب .تقييم مواطر الحافظ األمةن أو/و الحافظ األمةن األجنبي أو/و الحافظ األمةن الدو ي
( )Global Custodianومدى مالءمة حفظ األوراق املالية و/أو األوراق املالية األجنبية
اململوكة للعمالء لديه.
 الحصول على تأكيد كتابي من الحافظ األمةن أو الحافظ األمةن األجنبي أو الحافظ األمةنالدو ي ( )Global Custodianالهي تم فتح حساب األوراق املالية و/أو األوراق املالية
ً
األجنبية (الخاص بالعمالء) لديه متضمنا اآلتي:
 .1التأكيد على أن حساب الجهة املرلصة (الخاص بالعمالء) لديه يتضمن األوراق املالية
و/أو األوراق املالية األجنبية اململوكة للعمالء وليس على أي أوراق مالية أو أوراق مالية
أجنبية مملوكة للجهة املرلصة.
 .2تعهد الحافظ األمةن أنه لن ينفه أي حق أو مطالبة لديه ضد الجهة املرلصة على
حساب األوراق املالية أو األوراق املالية األجنبية (الخاص بالعمالء) أو أي من األوراق
املالية أو األوراق املالية األجنبية املوجودة فيه.
ً
إذا لم تتسلم الجهة املرلصة التأكيد الكتابي من الحافظ األمةن لالل فتاة العشرين يوما
الالحقة على فتح الحساب فإن عليها سحب جميع األوراق املالية واألوراق املالية األجنبية
الخاصة بالعمالء وحفظها لدى حافظ أمةن آلر.
 .6األوراق املالية واألوراق املالية األجنبية املودعة في حساب الجهة املرلصة (الخاص بالعمالء)
لدى الحافظ األمةن أو/و الحافظ األمةن األجنبي أو/و الحافظ األمةن الدو ي أمانة في ذمة
7
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الجهة املرلصة وليست مملوكة لها وال توضع إلجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو
اإلفالس أو أي إجراءات قانونية ألرى توضع لها الجهة املرلصة نتيجة االلتزامات املتاتبة
عليها ألي سبب كان.
ً
ثالثا :محظورات تتعلق باملنتجات املالية الخاصة بالعمالء:
 .1تحويل أو نقل ملكية أو بيع أي منتجات مالية موجودة في حساب الجهة املرلصة (الخاص
ّ
بالعمالء) أو إجراء أي تصرف بشأنها إال لألغراض اآلتية:
أً .
بناء على توجيهات العميل املكتوبة واملؤرلة بشكل واضح.
ً
ب .استنادا ملا تم االتفاق عليه في االتفاقية املبامة مع العميل فيما يتعلق باالستثمارات وما
 تعديل الفصل الثالث /املادة
ً
ً
ً
يتاتب عليها من عوائد أو التزامات على أن يكون ذلك مكتوبا ومثبتا في السجالت
(/)3ثالثا ،لتصبح على النحو
املحاسبية.
اآلتي:
ً
ج .تنفيها لقرار الهيئة أو أي من مؤسسات سوق رأس املال.
 .2الحصول على أي تسهيالت ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان حساب املنتجات املالية
(الخاص بالعمالء) لديها.
ً
رابعا :املراجعة واملطابقة
تلتزم الجهة املرلصة باآلتي:
 .1إجراء مطابقة كل ( )7أيام عمل على األقل لسجالت املنتجات املالية الخاصة بكل عميل مع
كشوفات مركز اإليداع ،وأمناء الحفظ ،وأمناء الحفظ األجانب املتعاقد معهم الحتساب
رصيد العميل من املنتجات املالية.
 تعديل الفصل الثالث /املادة  .2تسوية نتائج املطابقة في السجالت لالل ( )3أيام عمل من إجراء املطابقة وذلك بتصحيح
ً
أي لطأ سواء بزيادة أو نق املنتجات املالية اململوكة للعميل لالل الفتاة الزمنية ذاتها.
(/)3رابعا /البندين ()2( ،)1
ليصبحا على النحو اآلتي:
ً
لامسا :رهن أو تجميد أو حجز املنتجات املالية للعميل
 .1تلتزم الجهة املرلصة بعدم إتيان أي سلوك أو تصرف من شأنه تجميد املنتجات املالية
الخاصة بالعمالء أو منعهم من التصرف فيها بأي شكل من األشكال سواء كان ذلك لصالح
ً
ً
الجهة املرلصة أو لصالح أي جهة ألرى إال وفقا لحكم قضائي بالحجز عليها أو وفقا
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لقانون غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وتمويل التنظيمات غةا املشروعة أو ً
وفقا
لإلجراءات املتبعة لدى أي من مؤسسات سوق رأس املال أو بموجب قانون الهيئة أو أي من
 تعديل الفصل الثالث /املادة
ً
ً
القرارات الصادرة تطبيقا له.
(/)3لامسا ،لتصبح على
ً
 .2يتم رهن املنتجات املالية وفقا لإلجراءات املتبعة لدى مركز اإليداع و/أو السوق ،أو السوق
النحو اآلتي:
األجنبي ،أومركز اإليداع األحنبي.

 تع ييديل الفص ييل الرابع/امل ييادة  .1يجوز للجهة املرلصة التسويق لخدماتها املالية بشرع أن تتضمن املادة التسويقية اآلتي:
( /)8مطل ييع البن ييد ( )1ليكي ييون
على النحو اآلتي:
ً
 تعي ييديل الفصي ييل الخي ييامس . /أي شخ منحه العميل وكالة محررة لدى السوق وفقا إلجراءاته ،أو وكالة قانونية مصدقة
ً
ً
من دالل أو لار الدولة ووفقا لإلجراءات املتبعة لدى الجهات الرسمية وفي حدود تلك
امل ييادة ( /)1أوال /البن ييد (/)7
الوكالة .على أن تتضمن الوكالة في جميع الحاالت حدود وصالحيات الوكيل املتعلقة
الفق ي ي ييرة ( ) لتص ي ي ييبح عل ي ي ييى
بحساب العميل وباملبالغ النقدية واملنتجات املالية اململوكة له وكيفية التصرف في كل منها
النحو اآلتي:
بشكل واضح وصريح.
 تعديل الفصل الخامس .2 /توصي األوراق املالية األجنبية لكل عميل أو لحساب الوسيت الخاص بعد تنفيه أوامر
ً
التداول على النحو اآلتي:
املادة ( /)1ثانيا /البند (/)2
أ .التوصي بطريقة عادلة وموحدة من لالل عدم تفضيل عميل على آلر أو تفضيل
الفقرة (  )2-لتصبح على
التوصي لحساب الوسيت الخاص على العمالء.
النحو اآلتي:
ب .توصي األوراق املالية األجنبية الخاصة بالعميل وقيدها في حساب العميل على وجه
السرعة.
ً
 .توصي األوراق املالية األجنبية وفقا للتعليمات املعلنة
 تعديل الفصل الخامس/

د .يلتزم الوسيت بتوثيق وأرشفة جميع ما يتعلق بتفاصيل أوامر التداول املجمعة وتوصيصها
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ً
املادة ( /)1ثانيا /البند (/)2
الفقرة (د) لتصبح على
النحو اآلتي:

 تع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييديل الفص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل
الخامس/امل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييادة (/)1
ً
لامس ييا /البن ييد ( )4ليص ييبح
على النحو االتي:
 تع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييديل الفص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل
الخامس/امل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييادة ()1
ً
بإضي ي ي ييافة (سادسي ي ي ييا) علي ي ي ييى
النحو اآلتي:
 تعديل الفصل الخامس/
املادة ( )2لتصبح على
النحو اآلتي:

Chairman’s Office

بما في ذلك التاريخ والوقت وهوية العميل وتفاصيل األوراق املالية األجنبية واملبالغ الخاصة
بكل عميل.

-4التحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات شراء املنتجات املالية قبل تاريخ التسوية،
وفي حال تنفيه عمليات شراء منتجات مالية في السوق وبيعها في ذات جلسة التداول يتعةن
أن يتوافر رصيد نقدي في حساب العميل يغطي قيمة الشراء وال يعتد باملقاصة بةن عمليات
شراء املنتجات املالية وبيعها في ذات جلسة التداول.
ً
ً
سادسا :االكتتاب نيابة عن العميل:
يجييوز لوسيييت التييداول ووسيييت التييداول والتقيياص االكتتيياب نيابية عيين عمالئهمييا دالييل الدوليية،
كما يجوز لوسيت التداول فيي األسيواق العامليية االكتتياب عين عمالئيه ليار الدولية ،عليى أن يلتيزم
كييل ميينهم بتوقيييع اتفاقييية مييع عميلييه باللغيية العربييية أو بيياللغتةن العربييية واإلنجلةزييية تتضييمن كافيية
شروع وأحكام وحدود االكتتاب.
املادة ( )2تاجر املنتجات املالية ()Dealer
ً
أوال :يلتزم تاجر املنتجات املالية باآلتي:
 .1بيع وشراء املنتجات املالية املدرجة في السوق و/أو السوق األجنبي دالل جلسة التداول أو
ً
لارجها وفقا إلجراءات السوق و/أو مركز اإليداع و/أو السوق األجنبي و/أو مركز اإليداع
األجنبي .
 .2بيع وشراء املنتجات املالية من املستثمر لار جلسة التداول من لالل السوق و/أو مركز
اإليداع و/أو السوق األجنبي و/أو مركز اإليداع األجنبي في حال كانت املنتجات املالية غةا
مدرجة لكنها مسجلة لدى السوق و/أو مركز اإليداع و/أو السوق األجنبي و/أو مركز اإليداع
األجنبي.
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 .3اتواذ اإلجراءات الالزمة لنقل ملكية املنتجات املالية لحساب املستثمر بعد تنفيه أمر البيع
حال كانت املنتجات املالية غةا مسجلة لدى السوق أو مركز اإليداع و/أو السوق األجنبي
ً
و/أو مركز اإليداع األجنبي وذلك وفقا التفاقه مع املستثمر.
 .4االفصاح للمستثمر عن العمولة و/أو هامش الزيادة أو النق السعري على سعر الشراء
الحقيقي.
 .5االمتناع عن تنفيه أي أمر بيع منتج ما ي للمستثمر العادي بسعر أعلى من سعر السوق في
ً
واستثناء من ذلك يجوز التنفيه على
حينه أو بسعر أعلى من سعر آلر إغالق املنتج املا ي،
أساس أفضل سعر حال كان سعر املنتج املا ي السوقي وسعر آلر اغالق غةا متوفر.
 .6االحتفاظ بالبيانات املتعلقة بتاريخ ووقت سعر شراء وبيع وعدد ونوع املنتج املا ي محل
عملية التداول واالفصاحات املتعلقة بها.
ً
ثانيا :سعر شراء املنتج املا ي :
 .1يجوز أن يكون سعر الشراء أعلى من سعر السوق أو من سعر آلر إغالق املنتج املا ي.
 .2يجوز أن يكون سعر الشراء أقل من سعر السوق أو سعر آلر إغالق املنتج املا ي في حال
كان املستثمر محتاف أو طرف نظةا.
الفصل -11إعداد جدول أو رسم بياني يبةن األسعار املستهدفة التي تم تضمينها في تقارير التحليل
 تعديل
ً
السابقة – ملدة عام سابق على األقل إن وجدت -لهات املنتج املا ي موضوع تقرير التحليل
الخامس/املادة ( /)3ثانيا/
ً
مقارنة مع األسعار الفعلية في التاريخ املتوقع لتحقق األسعار املستهدفة والوارد بتلك
البند ( )11ليصبح على
التقارير.
النحو اآلتي:
ً
الفصل ثالثا :التزامات تتعلق باالفصاح للعميل
 تعديل
ً
الخامس/املادة ( /)3ثالثا .1 ،االفصاح عن أي مصلحة مالية أو مصلحة مادية لدى الجهة املرلصة أو املحلل املا ي أو
زوجه أو أوالده القصر تتعلق باملنتجات املالية محل االستشارة املالية.
ليصبح على النحو اآلتي:
 .2االفصاح عن أي عالقة تربت الجهة املرلصة أو املحلل املا ي أو زوجه أو أوالده القصر مع
مصدر املنتج املا ي موضوع االستشارة املالية أو حصوله على أي مقابل منها.
 .3االفصاح عما تملكه الجهة املرلصة أو أي من مجموعتها املالية بنسبة ( )%1فأكثا ،أو ما
يملكه املحلل املا ي هو أو زوجه أو أوالده القصر في مصدر املنتج املا ي موضوع االستشارة
11
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املالية.
االفصاح عنه أي ترتيبات أو مكافآت قد تشكل تعارض مصالح ومن املحتمل ان تؤثر
وتضعف من جودة االستشارة املالية بشكل كلي أو جزئي.
االفصاح عن أي لدمات تم تقديمها ملصدر املنتج املا ي موضوع االستشارة املالية لالل
ً
مدة ( )12اثنا عشر شهرا السابقة لتقديم االستشارة أو أي لدمات يتوقع تقديمها ملصدر
املنتج املا ي لالل مدة ( )3ثالثة أشهر الالحقة لتقديم االستشارة املالية.
االفصاح عن العالقة – إن وجدت-مع صانع السوق للمنتج املا ي محل االستشارة املالية.
االفصاح عن أي مساهمة مادية من قبل مصدر املنتج املا ي في الجهة املرلصة.

ً
رابعا :محظورات على الجهة املرلصة ومحلليها املاليةن
 .1تملك املنتج املا ي موضوع االستشارة املالية لالل فتاة الهدوء . cooling off period
ً
 .2التداول باملنتج املا ي موضوع االستشارة املالية لالل مدة ( )15لمسة عشر يوما قبل
إصدار االستشارة املالية ومدة ( )5لمسة أيام بعد إصدار االستشارة املالية أو إصدار أي
استشارات مالية ملحقة تتضمن تعديل أو تغيةا في التوصية أو السعر املستهدف ،ما لم
الفصل
 تعديل
ً
ً
يكن متملكا لها قبل البدء باالستشارة املالية.
الخامس/املادة ( /)3رابعا،
 .3التداول باملنتج املا ي موضوع االستشارة املالية بشكل يوالف التوصيات الواردة في
لتصبح على النحو اآلتي:
ً
االستشارة املالية ملدة ال تقل عن ( )30ثالثون يوما من تاريخ إصدار تقرير االستشارة املالية.
 .4نشر أو تقديم أي تقرير يتعلق باملنتج املا ي في حال كان مستشار ما ي رئيس ي أو مشارك لدى
مصدر املنتج املا ي أو الظهور أمام الجمهور بشأن املنتج املا ي محل الطرح بأي وسيلة لالل
فتاة الهدوء(.)cooling off period
 .5تقديم أو نشر استشارة مالية أو االفصاح أو التصريح عنها بأي وسيلة عادية أو الكتاونية
عن أي منتج ما ي في حال حصوله أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو محلليها
ً
بشكل مباشر أو غةا مباشر) أيا كان
املاليةن أو العاملةن لديها على مقابل مادي أو معنوي ( ٍ
شكله أو نوعه من مصدر املنتج املا ي أو أي جهة ذات عالقة بها.
 .6تضمةن التقرير أي معلومات أو بيانات غةا صحيحة أو مضللة.
 .7تقديم نصيحة للعميل توالف أو تتعارض مع توصيات التقرير الصادر عنه وذلك ما لم
يقم بالكشف عن أسباب هها التعارض وذلك قبل تقديم النصيحة للعميل.
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بشكل مباشر أو غةا مباشر) على
 .8ممارسة أي نوع من أنواع الضغوع املادية أو املعنوية ( ٍ
املحلل املا ي أثناء تأديته ملهام عمله للتأثةا على رأيه الفني املحايد فيما يتعلق بمصدر املنتج
املا ي أو املنتج املا ي موضوع االستشارة املالية.
 .9إعطاء أسعار محددة ملنتج ما ي معةن في حال كانت الشركة قيد التأسيس.
 .10االتفاق مع مصدر املنتج املا ي أو أي أطراف ألرى بقصد إحداث تأثةا على أسعار
املنتجات املالية أو مركزها املا ي بوالف الحقيقة.
 .11يسري الحظر الوارد في البنود ( )3 ،2 ،1على كل من ساهم في إعداد أو مراجعة أو اعتماد
االستشارة املالية وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة األو ى ،وكل من يصل لعلمه محتوى
االستشارة املالية من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيهية للشركة املرلصة واملديرين
والعاملةن بها وأقاربهم حتى الدرجة األو ى ،وال يسري الحظر في الحاالت اآلتية:
أ -إذا تم التملك قبل البدء في االستشارة املالية.
ب -إذا ط يرأ تغة ييا ج ييوهري وغة ييا متوق ييع ف ييي املرك ييز امل ييا ي ألي م يين األش ييخاص الواق ييع عل يييهم
الحظر وذلك بعد الحصول علي موافقة كتابية من مسئول االمتثال.
 إذا كيان أي ميين األشييخاص الواقييع علييهم الحظيير قييد سيياهم فيي صييندوق اسييتثمار يتييداولب يياملنتج امل ييا ي موض ييوع االستش ييارة املالي يية ش يريطة أن ال تتج يياوز نس ييبة ملكي يية أي م يينهم
( )%1م ي يين مجم ي ييوع أص ي ييول ه ي ييها الص ي ييندوق وأن ال تتج ي يياوز نس ي ييبة اس ي ييتثمارات ه ي ييها
الصندوق في هها املنتج املا ي ما مجموعه ( )%20من أصول الصندوق.
د -إذا طيرأت أحيداث هاميية أو معلوميات جوهريية تييؤدي إ يى تغيةيا موضييوع االستشيارة املالييية
وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من مسؤول االمتثال
املادة ( )9إدارة املحافظ
الفصل
 تعديل
الخامس/املادة ( )9عنوان تلتزم الجهة املرلصة ملزاولة نشاع إدارة املحافظ باآلتي:
ومطلع املادة ليصبح على
النحو اآلتي:
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ً
الفصل  .3إدارة محفظة االستثمار لعمالئها وفقا لالتفاق معهم بناء على تقدير مدير املحفظة دون
 تعديل
تدلل العميل ( )Discretionaryأو بناء على قرار يتوده العميل نفسه ( Non-
الخامس/املادة ( /)9البنود
.)Discretionary
( )8 ،7 ،3ليصبحوا على
النحو اآلتي:
.7االمتناع عن استثمار أموال محافظ االستثمار التي تديرها في صناديق االستثمار التي تديرها
حال كانت مرلصة إلدارة استثمارات الصندوق -إال بموافقة مسبقة من مالك املحفظةاالستثمارية.
 .8بهل كل ما تستطيع لدراسة املركز املا ي للشركات واألصول التي تستثمر فيها أموال العميل
التي تتو ى إدارتها ،وتنويع تلك االستثمارات للتقليل من مواطر االستثمار التي قد تتعرض
لها بما يتفق مع سياسة االستثمار ،وأال تستودم تلك األموال في التأثةا على أسعار
املنتجات املالية في السوق.
 تع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييديل الفص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل  .9االمتناع عن استثمار أموال محافظ االستثمار التي تديرها في صناديق االستثمار التي
تديرها -حال كانت مرلصة إلدارة املحافظ  -إال بموافقة مسبقة من مالك املحفظة
الخامس/امل ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييادة (/)10
االستثمارية.
البن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييود ()11 ،10 ،9
ليصبحوا على النحو اآلتي .10 :إدارة املخاطر وتعارض املصالح بينها وبةن صناديق االستثمار ومحافظ االستثمار التي
تديرها -حال زاولت نشاع إدارة املحافظ  -وكهلك بةن محافظ االستثمار وصناديق
االستثمار التي تديرها وبةن كل صندوق استثمار وآلر.
 .11ضمان االحتفاظ بأصول الصندوق منفصلة عن أموالها وأصولها وعن أصول أي صندوق
آلر تديره أو محافظ االستثمار التي تديرها حال كانت مرلصة لهلك.
ً
لامسا :تعديل امللحق رقم ( )1فئات التالي  :على النحو اآلتي:
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 تع ييديل (الفئ يية الثاني يية) عل ييى
النحو اآلتي:

Chairman’s Office

تعديل مسمى نشاع (إدارة محافظ األوراق املالية) ليصبح (إدارة املحافظ)

تعديل الشكل القانوني لتالي الفئة /الفقرة الثانية لتصبح على النحو اآلتي:
 تع ييديل (الفئ يية الثالث يية) عل ييى
 يجوز أن يكون الشكل القانوني لنشاع التقاص العام وسيت تداول وتقاص أو شركة تقاص
النحو اآلتي:
ً
عام أجنبي مرلصا لها بمقر تأسيسها بمزاولة نشاع التقاص العام على أن تكون لاضعة
ً
لسلطة رقابية مثيلة للهيئة ،ولديها موافقة من الجهة املعنية وفقا لقانون الشركات التجارية.
إضافة للشكل القانوني لتالي الفئة /الفقرة الثانية /البند ( )1ليصبح على النحو اآلتي:
 تع ييديل (الفئ يية الرابع يية) عل ييى
 -1أحكام قانون الشركات املتعلقة بمزاولة شركات املنطقة الحرة املالية ألعمالها دالل الدولة.
النحو اآلتي:
اليمادة الثانية
ينشر هها القرار في الجريدة الرسميةُ ،ويعمل به من اليوم التا ي لتاريخ نشره.

محمد علي الشرفاء الحمادي
رئيس مجلس إدارة الهيئة
صدرفي أبوظبي2022/03/ 07 :
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