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Chairman’s Office

قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( /18ر .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 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 الرابع من الدورة الثامنة واملنعقد بتاريخ 2022/06/24م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
ق ـ ــرر:

الـمادة ()1
ُ
ت ّعدل املادة ( )15الخاصة (بالشكاوى والتظلمات) الواردة في الباب األول (أحكام عامة) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
(/13ر.م) لسنة  2021املشار إليه أعاله ،لتصبح على النحو اآلتي:
 .1تختص الهيئة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بالقرارات الصادرة عنها أو بتعامالت مؤسسات سوق رأس املال أو أي من الجهات
املرخصة والخاضعة لرقابتها وإشرافها وأعضاء مجلس إدارة أي منهم أو شركائهم أو العاملين لديهم سواء املعتمدين أو غير
املعتمدين أو املستثمرون ،وكذلك بالشكاوى املتعلقة بموظفي الهيئة وسلوكهم أو أعمالهم على أن تكون تلك الشكاوى كتابية
ً
ووفقا إلجراءات الهيئة في هذا الشأن.
 .2يجوز التظلم على قرار الهيئة أو أي من القرارات الصادرة عن مؤسسات سوق رأس املال بعد استيفاء جميع املستندات
ً
املطلوبة وفقا إلجراءات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
 .3تختص مؤسسات سوق رأس املال بتلقي الشكاوى والتظلمات املتعلقة بالضوابط التشغيلية والقرارات الصادرة عنها ،ما لم
تقرر الهيئة خالف ذلك.
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الـمادة ()2
ُي ّ
عدل الشكل القانوني للفئة لألولى الوارد في امللحق رقم ( )1املعنون (فئات الترخيص ومتطلباتها) واملرفق بالباب الثاني من قرار رئيس
مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة  2021املشار إليه أعاله ،وذلك على النحو اآلتي:
الشكل القانوني لترخيص
الفئة
خخخخخ
شخخخخختب ري مخخخخخ
درتخخا رودةوخخ رة شخخ شخخ
رجنمي خ ةشً خ ا وً خ نةك روش خ
شي
رو ج ي رة ش
نطًخخخخ دخخخخ ل درتخخخخا رودةوخخخخ
(مشخخخخخخ ط رك ي خخخخخخةك خخخخخخ نةك
أ خخخي اخخخط رو نطًخخخ رودخخخ ل
ي ح مذوط).

الفئة األولى (التعامل في األوراق المالية)
الوظائف الرئيسية لترخيص
رأس مال ترخيص
الفئة
الفئة
ر رو ا رو دشة
ال يًا يك  30ايةك
د هم.

ةا روفئ .
 .1دي رة
ةا ر ث ا
.2
ةا إدر ل رو ت ط .
.3

األنشطة المالية ضمن
الفئة
ة يط درةا ة ً ب.
ة خخخخخخخيط خخخخخخخدرةا شخخخخخخخي
رأل ةرق روع و ي .
ة خخخخخيط خخخخخدرةا يًخخخخخةد
رو ش ً غيخ رو نم خ
ةروع خخخف شخخخي رو خخخةق
روفة .
ة يط درةا.
ج رة رق وي .

الوظائف
المعتمدة لكل
نشاط مالي
دي درةا.
دي ي اي .
ثا ة يط.

ثا ة يط.
دي درةا.

الـمادة ()3
ُي ّ
عدل الشكل القانوني ورأس املال املطلوب للفئة الثانية الواردين في امللحق رقم ( )1املعنون (فئات الترخيص ومتطلباتها) واملرفق
بالباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة  2021املشار إليه أعاله ،وذلك على النحو اآلتي:
الشكل القانوني لترخيص الفئة
خخخخخ
 شخخخخختب ري مخخخخخ
درتخخخا دةوخخخ رة شخخخ شخخخ
رجنميخ ةشًخ ا وًخ نةك روشخ
خخخ
رو ج يخخخ رة شخخخ
شي نطًخ دخ ل درتخا رودةوخ
(مشخخخخخخ ط رك ي خخخخخخةك خخخخخخ نةك
أ خخخي اخخخط رو نطًخخخ رودخخخ ل
ي ح مذوط).
 شخخخي دخخخ ا أرةوخخخ ر ثخخخ خخخك
نشخ ط خ وين شخ ك ر رو خ ا

الفئة الثانية (التعامل في االستثمار)
الحد األدنى لرأس المال
الوظائف الرئيسية
لكل نشاط مالي
لترخيص الفئة
 .1خخخخخخدي رة خخخخخخ ةا
ر رو خخخ ا رو خخخدشة ال
روفئ .
يًخخخخخا يخخخخخك ( )1ايخخخخخةك
ةا ر ث ا.
.2
د هم.
ل
إدر
ةا
خخخخخخخخخخخخخخخخخ
.3
ر رو ا رو دشة ال
رو ت ط .
يًا يك ( )3ايةك
خخخخخخخخ
خ
اي
ي
 .4خخخخخخخخخدي
د هم.
ر ث .
ر رو ا رو دشة ال
يًا يك ( )1ايةك
د هم.

األنشطة المالية
ضمن الفئة

الوظائف المعتمدة لكل
نشاط مالي

ر

 .1خخخخخخخخخدي ر خخخخخخخخخ ث
صخخخخخن ديق رة خخخخخدي
د شم
 .2داا وي ئي ي.
 .3داا وي.

إدر ل ر خخخخخخخخخ ث
صن ديق رال ث
إدر ل رو د شم.

روتد
وصن ديق
رال ث .

.

رإلدر ي
------------
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رو طاةب هة ج خة رودخدةد
رودني وألنشط رو وي .

الـمادة ()4
ُي ّ
عدل الشكل القانوني للفئة الثالثة الوارد في امللحق رقم ( )1املعنون (فئات الترخيص ومتطلباتها) واملرفق بالباب الثاني من قرار
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة  2021املشار إليه أعاله ،وذلك على النحو اآلتي:
الشكل القانوني لترخيص الفئة








خخخخ درتخخخخا
خخخخ ه
شخخخخ
رودةو خ رة شخخي نطً خ د خ ل درتخخا
رودةوخخخ (مشخخخ ط رك ي خخخةك خخخ نةك
أ ي اخط رو نطًخ رودخ ل ي خ ح
مذوط)ن ة ع ا شخي جخ ا رألة رق
رو وي .
رة منخخخخخط رة شخخخخخ منخخخخخط رجنمخخخخخي
خ تب خخك ص خ ر رإل خخ ر
رو أ .
يجخخةأ رك ي خخخةك روشخخ ا روًخخخ نةني
ونش ط رو ً ب روعخ م ة خيط خدرةا
ًخخخخ ب يخخخخ م
ة ًخخخخ ب رة شخخخخ
رجنمي تص ا وهخ م ًخ أ ي خه
م أرةو نش ط رو ًخ ب روعخ م ياخ
ميخ
رك خخةك ت ةخخع و خخاط
ثياخخ واهيئخخ ن ةوخخديه ةرشًخخ خخك
روجهخخخخخخ رو عنيخخخخخخ ةشًخخخخخخ ا وًخخخخخخ نةك
رو ج ي .
روش
يندصخخخخ نشخخخخ ط منخخخخط رإليخخخخدر رة
ة يا منط رإليدر شي ش ا منط رة
شخخخ منخخخط رجنمخخخي خخخ تب خخخك
ص ر رإل ر رو أ .
ر خخخخخخخخك
يجخخخخخخخخةأ رك خخخخخخخخ
ةق ر رو خ ا نشخ ط
رو خخخ ه
ر خخخيك خخخجا روشخخخ
روت ص .

الفئة الثالثة (الحفظ والتقاص والتسجيل)
الوظائف الرئيسية لترخيص
رأس مال ترخيص
الفئة
الفئة
.1
.2
.3
.4

األنشطة المالية
ضمن الفئة

رودفم رأل يك
ةا شئ .
دي رة
ا.
ث
ر
ةا
رو ً ب روع م
ةا إدر ل رو ت ط .
صخخخخخخد رألذةنخخخخخخ
خيك
ر
دي ي ايخ باستتثنا
رو غط ل
رو خخخخ ه
خخخخجا روشخخخخ
منخخخط إيخخخدر شخخخه در
روت ص .
رإليدر
ة يخخخخخا منخخخخخط إيخخخخخدر
شه در ريدر

الوظائف
المعتمدة لكل
نشاط مالي
------------------------------------

ر رو خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ا
رو خخخخخدشة ال يًخخخخخا
يخخخخخك  50ايخخخخخةك
د هم
ر يك خجا روشخ
رو ه روت ص

--------
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الـمادة ()5
ُي ّ
عدل الشكل القانوني للفئة الرابعة الوارد في امللحق رقم ( )1املعنون (فئات الترخيص ومتطلباتها) واملرفق بالباب الثاني من قرار
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة  2021املشار إليه أعاله ،وذلك على النحو اآلتي:
الشكل القانوني لترخيص الفئة

الفئة الرابعة (وكاالت التصنيف االئتماني)
رأس مال ترخيص الفئة

خ درتخخا رودةو خ رة ش خ
 شخختب ري م خ
رو ج ي ن رة
رجنمي ةشً ا وً نةك روش
ش
خخ شخخي نطًخخ دخخ ل درتخخا رودةوخخ
شخخ
(مشخخخ ط رك ي خخخةك خخخ نةك أ خخخي اخخخط رو نطًخخخ
رود ل ي ح مذوط).
تصخ واع خا شخي إدخدم رو نخ طق رودخ ل
 جه
رو وي شي رودةو يا رك ا أم م آل ي:
رو عاً م أرةو ش
 -1رد م نةك روش
رو نطً رود ل رو وي ألي وه درتا رودةو .
 -2أرةو خ رونش خ ط خخك تخخفا ً ه خ شخخي رو نطً خ
رود ل رو وي رة درتا رودةو .
ً -3خخديم خ يثمخ رال فخ ق خخس رو خخاط رو ميخ شخخي
رو نطً رود ل رو وي يا رآل ي:
ر -طميق رو ش يع روص د ل يك روهيئ ينخد
أرةو ه خ ونش خ ط رو صخخنير رالئ خ ني درتخخا
رودةو .
ب -ص خ رالت ص خ ب روًة خ ئي رو عاخخق مخخأ
نأر ينشأ من اء يا رو خ تيب روصخ د وهخ
خخك روهيئ خ يا خ د خ م رودةو خ دةك د خ م
رو نطً خ رود خ ل رو وي خ ن ةيا خ رك ة خ ك
ر ف ي ه س ي فئه يفيد ذوط.
ج -ةرشًخ رو خخاط رو ميخ شخخي رو نطًخ رودخ ل
يك روهيئ خك روًيخ م مخدة ه
رو وي يا
رو خخ مي ةرالشخخ رشي دةك ر يخخد رة شخخ ط
رو عاًخخخ مخخخ و تيب
ياخخخ ري خخخ ا روشخخخ
روص د وه ك روهيئ .

الوظائف الرئيسية لترخيص الفئة
.1
.2
.3
.4

ةا شئ .
دي رة
ةا ر ث ا.
داا صنير رئ ني.
ةا دايا صنير رئ ني.

رأس المال المدفوع ال يقل عن
 5مليون درهم
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 يجخخخخخةأ رك ي خخخخخةك داخخخخخا رو صخخخخخنير رالئ خخخخخ ني
ة خ ةا دايخخا رو صخخنير رالئ خ ني ع خخدر ا خخك
ميخ ثياخ
روهيئ رة ع د رة جا ك اط
واهيئ .

الـمادة ()6
ُي ّ
عدل الشكل القانوني للفئة الخامسة والوظائف الرئيسية ،والوظائف املعتمدة لكل نشاط مالي الواردين في امللحق رقم ( )1املعنون
(فئات الترخيص ومتطلباتها) واملرفق بالباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة  2021املشار إليه أعاله،
وذلك على النحو اآلتي:
الفئة الخامسة (الترتيب والمشورة)
الوظائف الرئيسية
رأس مال ترخيص
الشكل القانوني لترخيص الفئة
لترخيص الفئة
الفئة
ةا روفئ .
خخ درتخخا رال يًخخخخخخا ر رو خخخخخخ ا  .1دي رة
شخختب ري مخخ
ةا ر ث ا.
رجنميخخخخ رو خخخخخخدشة يخخخخخخك .2 2.5
رودةوخخخخ رة شخخخخ شخخخخ
خخخخ م ودةوخخخخ ةشًخخخخ ا وًخخخخخ نةك ايةك د هم إ ر ي.
رو ج يخخخخ ن رة شخخخخ
روشخخخخ
خخ شخخخي نطًخخخ دخخخ ل درتخخخا
رودةوخخخ (مشخخخ ط رك ي خخخةك خخخ نةك
أ ي اط رو نطًخ رودخ ل ي خ ح
مذوط).

الوظائف المعتمدة
األنشطة المالية
لكل نشاط مالي
ضمن الفئة
داا وي
رال ش ر رو وي
 .1داا وي
رو شخخخخخ رو خخخخخ وي
 .2خخخخخخخ ةا إدر ل
( دي رإلصدر )
رو ت ط .
داا وي
ش رإلد رج
------رو ع ير
دي ةيج
رو ةيج

الـمادة ()7
ُت ّ
عدل املادة ( )1من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل األول (املقدمة) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة
 2021املشار إليه أعاله لتصبح على النحو اآلتي:
يهدف هذا الباب إلى العمل على استقرار القطاع المالي من خالل وضع مجموعة من المقاييس للحفاظ على أموال الجهة
المرخصة ووسطاء السلع وضمان مستوى معين من السيولة لتفادي الوقوع في األزمات المالية وإدارة المخاطر وحماية
أموال العمالء وهو ما يسمى بـ (كفاية رأس المال).
الـمادة ()8
ُت ّ
عدل املادة ( )2من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل األول (املقدمة) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة
 2021املشار إليه أعاله لتصبح على النحو اآلتي:
"تسري أحكام هذا الباب على جميع الجهات المرخصة ووسطاء السلع ويشار إليهم في هذا الباب )بالجهة المرخصة)" .
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الـمادة ()9
ُت ّ
عدل املادة ( )3من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل األول (املقدمة) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة
 2021املشار إليه أعاله لتصبح على النحو اآلتي:
"مدى التزام الجهة المرخصة باالحتفاظ برأس مال كافي نسبة إلى أعمالها ،والوفاء بالتزاماتها ،ومواجهة وإدارة
المخاطر المتعددة التي قد تتعرض لها ،على أن يكون الحد األدنى لرأس المال المدفوع ( )base capitalهو رأس
المال المطلوب عند الترخيص.
وتعتمد كفاية رأس المال على ثالثة ركائز أساسية تعمل على مراقبة المخاطر الداخلية والخارجية وهي على النحو
اآلتي:
 -1الحد األدنى لرأس المال.
 -2تقييم المخاطر.
 -3اإلفصاح والتقارير".
الـمادة ()10
ً
ُي ّ
عدل البند (أ) من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل الثاني (ركائز كفاية رأس املال) ،املادة ( /1أوال ،)1/ليصبح على النحو
اآلتي:
"أ.حقوق الملكية :وتشمل رأس المال المدفوع كلياً ،فإذا كانت الجهة المرخصة ذات مسئولية محدودة وقامت بعمل
إصدار جديد ولم يسجل حتى تاريخ إعداد تقرير المالءة فإنه يمكن للجهة المرخصة إضافة هذه الزيادة ضمن رأس
المال".
الـمادة ()11
ً
ُ
يحذف البند (ب) من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل الثاني (ركائز كفاية رأس املال) ،املادة (/1ثانيا ، )2/ويعدل تسلسل
البند (ج) إلى (ب) على النحو اآلتي:
 .2مخاطر السوق ()Market risk

أ -تلتزم الجهة المرخصة باحتساب مخاطر السوق الموضحة أدناه:

 -1مخاطر الطرف المقابل لكل أمر تداول يتعلق باالستثمار في المنتجات المالية.
 -2مخاطر التسوية والمراكز المالية.

 -3مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية وعقود السلع.
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ب .تلتزم شركة إدارة استثمارات صناديق االستثمار وإدارة محافظ األوراق المالية باحتساب مخاطر السوق بحيث ال
يقل رأس المال المخصص لمواجهة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق (األصول المدارة) عن نسبة ( )%0.02من

قيمة هذه األصول المدارة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة.

الـمادة ()12
ً
ً
ُي ّ
عدل عنوان (أوال) من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل الثاني (ركائز رأس املال) ،املادة (/1ثانيا )3/املعنونة (مخاطر
التشغيل) ليصبح على النحو اآلتي " :أوالً :تلتزم الجهة المرخصة باآلتي"......... :
ويُعدل مصطلح (شركة) إلى مصطلح (جهة مرخصة) في باقي البند ( )3المشار إليه بالكامل.

الـمادة ()13
ً
ُيعدل البند ( )4من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل الثاني (ركائز رأس املال) ،املادة (/1ثانيا) ليصبح على النحو اآلتي:
" .4مخاطر التسوية للعمليات بعد تاريخ االستحقاق
يتم احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر التسوية والمراكز المالية للجهة المرخصة من خالل ضرب القيمة المطلقة
لفروق األسعار السالبة  Xالمعامل المناسب ،كما يلي على سبيل المثال:
عدد أيام العمل بعد تاريخ التسوية

متطلبات رأس المال

3-0

0%

5-4

75%

أكبر من أو يساوي 6

100%

الـمادة ()14
ً
ُي ّ
عدل البند ( )5من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل الثاني (ركائز رأس املال) ،املادة (/1ثانيا) ليصبح على النحو اآلتي:
" .5مخاطر الطرف المقابل
تلتزم الجهة المرخصة بحساب بحساب قيمة التعرض للمخاطر المرجحة للطرف المقابل (وفقا ً للطريقة المعيارية
لمخاطر االئتمان) وذلك في حالة:
 .1العمليات التي ال يقوم الطرف المقابل فيها بالسداد أو التسليم.
 .2المشتقات خارج السوق والمشتقات االئتمانية.

 .3عمليات الريبو والريبو العكسية وعمليات إقراض واقتراض السلع واألوراق المالية.
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 .4عمليات التمويل بالهامش لألوراق المالية والسلع".

الـمادة ()15
ً
ً
ُي ّ
عدل عنوان (أوال) من الباب الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل الثاني (ركائز رأس املال) ،املادة (/1ثانيا )7/ليصبح على النحو اآلتي:
"أوالً :تلتزم الجهة المرخصة باآلتي" :
الـمادة ()16
ً
ُي ّ
عدل البند ( )10من الرابع (كفاية رأس املال) ،الفصل الثاني (ركائز رأس املال) ،املادة (/1ثالثا) ليصبح على النحو اآلتي:
يلتزم الوسطاء ،وتاجر األوراق المالية ،ووسطاء السلع باآلتي:
أ -تسجيل الذمم المدينة للعمالء بعد احتساب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة من الرصيد المدين
غير المغطى بأوراق مالية والذي مضى على نشوئه أكثر من ( )3أشهر وفقاً لمجموع ما يلي:

 -1نسبة ( )%75من الرصيد المدين غير المغطى بأوراق مالية للعميل والذي مضى على نشوئه أكثر من سنة.

 -2نسبة ( )% 50من المتبقي من الرصيد المدين غير المغطى بأوراق مالية والذي مضى على نشوئه أكثر من
( )3أشهر وأقل من سنة.

ب -احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي ويكون مرتبطاً بإعداد القوائم المالية للجهة
المرخصة ومفصحاً عنه في اإليضاحات المتممة لتلك القوائم".
الـمادة ()17
يُعدّل مصطلح (شركة) إلى مصطلح (جهة مرخصة) أينما ورد في الباب الرابع (كفاية رأس المال) ،الفصل الثاني
(ركائز رأس المال) ،المادتين ( 2و.)3
الـمادة ()18
ً
ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسميةُ ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

محمد علي الشرفاء الحمادي
رئيس مجلس إدارة الهيئة
صدرفي أبوظبي2022/07/20 :
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