قرارمجلس الوزراء رقم ( )36لسنة 2022
بشأن تنظيم نشاط املشغل ملنصة التمويل الجماعي
مجلس الوزراء:
بعد االطالع على الدستور،
وعلى ىىى القى ىىاالون االترى ىىا رقى ىىم  )4لسى ىىنة  2000فى ىىي يى ىىأن ايمى ىىة وسى ىىول ا مى ىىارا ل ى ى ورال املاليى ىىة والسى ىىل ،
وتعديالته،
وعلى املرسوم بقاالون اترا رقم  )32لسنة  2021بشأن الشركا التجارية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  )11لسنة  2000بشأن النظام الخاص بترخيص السول والرقابة عليه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم  )13لسنة  2000بشأن الظام عمل ايمة األورال املالية والسل  ،وتعديالته،
ً
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إ ارة ايمة األورال املالية والسل  ،وموافقة مجلس الوزراء،

ق ـ ـ ـ ـ ّـرر:

املادة ()1
التعريفات

فىىي تيقيىىك م هىىام اىىرا القىرار ،ميقصىىد بالهلمىىا والعقىىارا التاليىىة املعىىانه املقينىىة قىىري كىىل م ىىا ،مىىا لىىم يق ى
سيال النص بغير ذلك:
 :ولة ا مارا العربية املتردة.
الدولة
 :ايمة األورال املالية والسل .
الهيمة
 :مجلس إ ارة الهيمة.
املجلس
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
 :سول األورال املالية املرخص في الدولة م ققل الهيمة.
ّ
 :كتيب القواعد الخاص باألنشية املالية الصا ر ع الهيمة.
كتيب القواعد
م
 :وسيلة تمك طالب التمويل م الحصول على مقالغ مالية م املستثمري
التمويــل الجماعي
بغرض تمويل مشروعه م خالل املنصة مقابل صص في رمس مال يركة
ستؤسس مو يركة مؤسسة لتنفير ارا املشروع.
 :الظام تشغيل إلكترونه مبرمج لعرض طلقا التمويل الجماعي.
املنصة
 :الشخص اليقيعي مو االعتقار الر يرغب في الحصول على تمويل جماعي
طالب التمويل
م خالل املنصة.
 :الش ى ىىخص االعتق ى ىىار امل ى ىىرخص ل ى ىىه بملاول ى ىىة نش ى ىىاط املش ى ىىغل ملنص ى ىىة التموي ى ىىل
املشغ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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الجماعي وفك م هام ارا القرار.
التغيرالجوهري

املس ـ ــحتمراو ـ ــر
الطر النظير

ىىدوو واقعىىة مو تغيىىر لىىدل طالىىب التمويىىل فىىي نشىىاطه مو مهىىوله مو الت اماتىىه مو
ايه ى ىىل ملكيت ى ىىه وغيرا ى ىىا م ى ى التغي ى ىرا ال ى ى ت ى ىىؤ ر عل ى ىىى ق ى ىىول املس ى ىىتثمري مو
مادافهم االستثمارية مو تسبب لهم الضرر.
ً
 :الشخص اليقيعي مو االعتقار القا ر على إ ارة استثماراته براته وفقا
لكتيب القواعد.

املادة ()2
نطاق التطبيق
تسر م ها م ارا القرار على جمي األشخاص وا جراءا املرتقية بعملية التمويل الجماعي في الدولة بما
في ذلك املناطك الحرة.

املادة ()3
الجهات او ظورعليها طلب التمويل الجماعي

ميرظر على الجها املوضحة م الاه طلب التمويل الجماعي م املنصة:
 .1الشركا املساامة.
 .2هنا يك االستثمار.
 .3الجها ال تلاول منشية ضم قياع األورال املالية مو التأمين مو املصارف.
 .4الشركا ال تنو استخدام التمويل الجماعي ملنح قروض مو االستثمار في يركا مخرل قائمة.
 .5الشركا ال لدي ا رمس مال مدفوع مكثر ع  )6,000,000ستة ماليين رام إماراته.

املادة ()4
ترخيص املشغل
 .1ال يج ىىوز ملاول ىىة نش ىىاط املش ىىغل ملنص ىىة التموي ىىل الجم ىىاعي ف ىىي الدول ىىة ون الحص ىىول عل ىىى ت ىىرخيص م ى
الهيمة.
 .2ميشترط للترخيص بملاولة نشاط املشغل اآلته:
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م.
ب.
ج.
.

ً
من يه ىىون طال ىىب الت ىىرخيص س ىىول م ىىرخص م ى قق ىىل الهيم ىىة مو ي ىىركة مؤسس ىىة اخ ىىل الدول ىىة وفق ىىا
للقواالين النافرة مو م يهل آخر توافك علي ا الهيمة
مال يقل رمس املال املدفوع ليالب الترخيص ع مقلغ  )1,000,000مليون رام إماراته.
سدا الرسوم املقررة م الهيمة مللاولة نشاط املشغل.
توفير املتيلقىا املحىد ة فىي كتيىب القواعىد ،و م سىتثى مى اىره املتيلقىا إذا كىان طالىب التىرخيص
سول مرخص م ققل الهيمة على من تسر عليه األ هام الخاهة بمدة الترخيص وتجديده.

املادة ()5
ال زامات املشغل تجاه الهيئة
يل زم املشغل تجاه الهيئة باآلتي:
 .1إبرام اتفاقية م طالب التمويل تتضم قول والت اما اليرفين وقنوا التواهل بي ما بما ال
يتعارض م م هام ارا القرار.
 .2االمتناع ع تمويل مو مساعدة مو استمالة م مستثمر لالستثمار في طلقا التمويل املعروضة على
املنصة مو التفاوض في يروطها مو تفضيل مستثمر على آخر مو إغراء املستثمر لالستثمار في طلقا
تمويل معينة ون غيراا.
 .3االمتناع ع االستثمار في طلقا التمويل اليابة ع املستثمر.
 .4االمتناع ع االستثمار بأكثر ع نسقة  %)10م م مشروع معروض على املنصة.
 .5االمتناع ع وض طلقا تمويل خاهة به مو بأ م يركاته األم مو التابعة مو الشقيقة على املنصة
ً
إال بعد الحصول على موافقة الهيمة ووفقا لشروطها وإجراءات ا.
ً
 .6مراعاة عدم صر طلقا التمويل في قياعا استثمارية معينة تفا يا ملخاطر التركلا االستثمارية.
 .7ا فصاح عبر املنصة ع القياالا اآلتية:
م .معلوما املشغل العامة م ا على سبيل املثال :مسماء مالكيه ،الشهل القاالونه ،رمس املال،
معضاء مجلس إ ارته ،ومنصا التمويل الجماعي ال يديراا.
ب .تملك املشغل مو رئيس ومعضاء مجلس إ ارته ،وإ ارته التنفيرية وم م العاملين لديه مو
الشركاء فيه أل صص في رمس مال طالب التمويل ،وم م اال تعارض املصالح بين م
م م م املستثمري مو طالب التمويل وكيفية إ ارت ا.
ج .الحد األ نى واألقص لالستثمار في املنصة وطلقا التمويل.
 .قول املستثمري .
ه .الرسوم املسترقة للمشغل على املستثمر مقابل االستثمار عبر املنصة.
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و .ا جراءا املتفك علي ا وال سيتم اتخاذاا ال مخالفة مو عدم الت ام طالب التمويل.
ز .املعلوما املتعلقة باملنصة وطقيعت ا وآلية عملها وتشغيلها وخدمات ا ومخاطراا.
ح .م إفصا ا مخرل تيلب ا الهيمة.

املادة ()6
ال زامات املشغل تجاه املسحتمرين
يل زم املشغل تجاه املسحتمرين باآلتي:
ً
بوجه خاص
 .1إبرام اتفاقية م املستثمر وفقا للشروط الوار ة في كتيب القواعد ،على من تتضم
ٍ
القياالا املتعلقة باالستثمار في طلقا التمويل ،وما يفيد إقرار املستثمر بعلمه بمخاطر االستثمار
وال م ضم ا عدم إمهاالية بي الحصص مو التنازل ع ا إلى مستثمري آخري بعد تأسيس الشركة
ً
إال وفقا للقواالين املعمول ب ا في الدولة.
 .2ا فصاح للمستثمري ع قوقهم في التراج ع قرارات م االستثمارية وآليا التخارج م املشار
املمولة م ققلهم عبر املنصة وذلك بعد االستثمار في ا وتنفيراا وتوضيح ا تمالية هعوبة التخارج
ً
وكل ذلك وفقا أل هام ارا القرار.
 .3االفصاح ع آليا استالم املستثمري لتوز عا األرباح الناتجة ع استثمارات م مو املسترقة لهم
م طالب التمويل.
 .4توعية املستثمر بكيفية االستثمار عبر املنصة ،والوع االستثمار املعروض عليه.
 .5التأكد م عدم تجاوز استثمارا املستثمر – باستثناء املستثمر املحترف مو اليرف النظير – خالل
ً
فترة  )12م ى عشر يهرا املقالغ اآلتية:
م .مقلغ  )30,000ال ون ملف رام لدل كل طالب تمويل بشأن كافة اليلقا املعروضة منه على
املنصة.
ب .مقلغ  )100,000مائة ملف رام لهافة طلقا التمويل املعروضة على املنصة.
 .6قصر التعامل في املنصة على تجمي األموال بغرض تأسيس يركة مو زيا ة رمس مال يركة ،واالمتناع
ع بي صص الشركاء مو التنازل ع ا بعد التأسيس إلى مستثمري آخري م خالل املنصة.
 .7اال تفاظ بأموال املستثمري املو عة م ققلهم في ساب مصرفي لدل م د القنوك املرخصة في
الدولة مخصص لرلك  )Escrow accountلحين االت اء فترة العرض املقتر ة مو غلك العرض
ً
الستكمال التمويل امليلوب وذلك وفقا للقواالين املعمول ب ا في الدولة.
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Escrow

 .8الفصل بين ساباته القنكية الخاهة به و ساباته القنكية الخاهة بأموال املستثمري
 )accountعند إظهار مرهدة القنوك في القياالا املالية الخاهة به وا يضا ا املتممة لها.
 .9ترويل األموال املجمعة إلى طالب التمويل خالل املدة املتفك علي ا بي ما – بعد استكمال التمويل
ً
امليلوب وفقا أل هام ارا القرار – بعد التأكد والترقك م تنفير طالب التمويل اللت اماته املقررة
ً
وفقا لإلجراءا املعمول في الدولة واتخاذه كافة إجراءا التأسيس مو زيا ة رمس املال لدل الجها
املعنية في الدولة.
 .10وض إجراءا لضمان تنفير طالب التمويل اللت اماته تجاه املستثمري بما في ا إتمام إجراءا
تملكهم للحصص.
 .11غلك العرض فور استكمال التمويل امليلوب ولو لم تنته فترة العرض املقتر ة م طالب التمويل،
والتأكد من األموال املجمعة ال تتجاوز املقلغ املست دف جمعه.
 .12ر األموال إلى املستثمر خالل  )5خمسة ميام عمل في األ وال اآلتية:
م .م تاريخ االت اء فترة العرض ون تغيية املقلغ املست دف جمعه ما لم يكتفه طالب التمويل باملقلغ
املجم .
ب .م تاريخ إخفال طالب التمويل في إتمام الت اماته مو دوو تغير جوار لديه سواء خالل فترة
العرض مو بعد االت ائ ا.
ج .م تاريخ إلغاء طلب التمويل.
 .م تاريخ تجاوز األموال املجمعة املقلغ املست دف جمعه وذلك بالنسقة ل موال الفائضة فقط.
ً
ه .م تاريخ تراجعه ع قراره االستثمار وفقا أل هام ارا القرار.
 .13التأكد م ماله ال يوجد م تغير جوار في طلب التمويل مو في طالب التمويل مو في املشروع ذاته.
 .14نشر خية العمل والجدول املالية واالقتصا ية للمشروع املتعلقين بيلب التمويل على املنصة،
على من تهون مرد ة وواضحة ،والتأكد م صحة جمي املستندا وا جراءا املتعلقة ب ما.
 .15نشر معلوما طالب التمويل على املنصة وقنوا التواهل معه ،واملشار األخرل ال سقك له
ً
تمويلها عبر املنصة وم ائ ا ،وذلك ققل  )21إ دل وعشرون يوما على األقل م بدء السماح
للمستثمري باالستثمار في املشروع.
 .16توفير املعلوما االئتماالية ليالب التمويل ولرئيس ومعضاء مجلس إ ارته ال كان طالب التمويل
ً
ً
شخصا اعتقاريا ،على من تهون ها رة ع يركة االترا للمعلوما االئتماالية مو الجهة املعنية
ً
ال كان الشخص مجنبيا.
 .17نشر إفصا ا طالب التمويل على املنصة م اال تفاظ بتلك ا فصا ا والترقك م صحت ا
و قت ا.
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.18
.19
.20
.21

.22

ً
ا فصاح فورا على املنصة ع م مخياء مو معلوما مو بياالا مضللة مو مخاطر استثمارية
تتعلك بيالب التمويل مو مشروعاته واستثماراته.
ا فصاح للمستثمر ال قرر طالب التمويل االكتفاء باملقلغ املجم بعد االت اء فترة العرض ون
تغيية املقلغ امليلوب.
الترقك م عدم وجو م وسائل ا تيال مو خداع مو إضرار باملستثمري م ققل طالب التمويل.
رف طلب طالب التمويل بالعرض على املنصة ،مو رف عرضه م املنصة ال تقين من طلب
التمويل يخل بمصالح املستثمري مو يخالف م هام ارا القرار مو م م القواالين املعمول ب ا في
الدولة.
االمتناع ع إبداء م مشورة للمستثمري  ،مو التفاوض بشأن التمويل املعروض على املنصة ،مو
ا عالن ع م م طلقا التمويل على موقعه ا لكترونه مو م وسيلة مخرل غير املنصة.

املادة ()7
ال زامات طالب التمويل
يل زم طالب التمويل باآلتي:
 .1الحصول م السليا املختصة على املوافقا املقدئية الالزمة ملشروعه امللم عرضه على املنصة.
ً
ً
 .2ا فصاح فورا خالل فترة طلب التمويل – وفقا جراءا املشغل – ع القياالا املحد ة م الاه:
م .كافة املعلوما املتعلقة به وبإ ارته ،وبياالاته املالية ،وخية عمله والغرض م املشروع ،واملقلغ
امليلوب للمشروع ،وفترة العرض املقتر ة على من ال تتجاوز  )15خمسة عشر يوم عمل ،ويجوز
تمديداا لرا املدة بعد الحصول على موافقة املشغل وبما ال يضر بمصالح املستثمري .
ب .م بياالا مو معلوما مو مخياء مو تغيرا جوارية تتعلك به مو بمشار عه.
ج .الفوائد ،وم مخاطر استثمارية مرتملة مو متوقعة.
ً
 .آلية تخارج املستثمري وإجراءاته وفقا للقواالين املعمول ب ا في الدولة.
 .3االمتناع ع عرض طلب التمويل في ذا الوقت في مكثر م منصة ،واالمتناع ع تقديم عرضه بأ
وسيلة مخرل للمستثمري خارج املنصة.
 .4مال يتجاوز إجمالي مقالغ طلقا التمويل له والجها املرتقية به – الشركة األم مو التابعة مو الشقيقة
ً
مو الحليفة – مقلغ  )2,500,000مليوالان وخمسمائة ملف رام إماراته خالل  )12م ى عشر يهرا،
و  )5خمسة ماليين رام طوال مدة الشركة.
 .5سدا الرسوم املسترقة للمشغل.
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ً
 .6تنفير الغرض م طلب التمويل سواء بتأسيس يركة مو زيا ة رمس مال يركة قائمة وفقا أل هام
قاالون الشركا التجارية بعد  )5خمسة ميام عمل م تاريخ االت اء فترة العرض – سواء تم جم
التمويل امليلوب مو االكتفاء بما تم جمعه – مو بغلك العرض فور استكمال التمويل امليلوب.

املادة ()8
حقوق املشغل املسحتمر طالب التمويل

ً
ً
 .1يسترك املشغل رسما م طالب التمويل لتمكينه م عرض م م طلقاته على املنصة وفقا
لالتفاقية املبرمة بي ما.
 .2ي رك ليالب التمويل إعا ة عرض طلب التمويل على املنصة مو االكتفاء بما تم جمعه مو إلغاء طلب
التمويل في الحاال اآلتية:
م .تراج املستثمر ع قراره االستثمار .
ب .لم يلت م املستثمر بسدا قيمة التمويل بعد االت اء املهلة املمنو ة له.
ج .االت اء فترة العرض ون تغيية املقلغ امليلوب.
 .3يرك للمستثمر التراج ع قراره االستثمار واستر ا مقلغ التمويل الر قام بإيداعه في م م
الحاال اآلتية:
م .في م وقت خالل فترة العرض.
ب .خالل مهلة ال تتجاوز  )5خمسة ميام عمل م تاريخ استكمال مقلغ التمويل امليلوب.
ج .خالل مهلة ال تتجاوز  )5خمسة ميام عمل ال إفصاح طالب التمويل مو املشغل ع م بياالا
مو معلوما مو مخياء مو تغيرا جوارية تتعلك بيلب مو طالب التمويل مو بمشار عه خالل فترة
العرض.
 .خالل مهلة ال تتجاوز  )5خمسة ميام عمل م تاريخ إفصاح املشغل ع قرار طالب التمويل
واالكتفاء باملقلغ املجم .
ه .خالل مهلة ال تتجاوز  )5خمسة ميام عمل م تاريخ تمديد فترة العرض املقتر ة ،وفي اره الحالة
يسترك املستثمر كرلك الرسوم ال قام بسدا اا.
و .م اال مخرل تقرراا الهيمة.

املادة ()9
الرقابة التفتيش
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ً
 .1للهيمة اتخاذ كافة ا جراءا الالزمة لإليراف والرقابة والتفتيش وفقا للضوابط والقرارا الصا رة
ع ا في ارا الشأن.
ً
 .2للهيمة وض الضوابط مو القيو مو ا جراءا الالزمة لتيقيك ارا القرار تفا يا أل مخاطر قاالوالية
مو فنية مو تشغيلية.
ً
 .3تختص الهيمة بتلقه الشهاول ذا الصلة بنشاط املشغل وفقا للضوابط والقرارا الصا رة ع ا في
ارا الشأن ،كما لها الترقيك في م مخالفا يسفر ع ا التفتيش مو تتضم ا الشهاول ال تتلقااا
الهيمة.

املادة ()10
الجزاءات
 .1للهيمة في ال مخالفة م هام ارا القرار مو األالظمة مو القرارا مو الضوابط مو التعاميم الصا رة
ً
بمقتضاه ،توقي ميا م الجلاءا اآلتية:
م .توجيه إالرار إلى املخالف.
ب .فرض غرامة مالية على املخالف بما ال يقل ع  )100,000مائة ملف رام وال يتجاوز مقلغ
 )1,000,000مليون رام وبغرامة تعا ل ما ققه املخالف م ربح مو ما تجنقه م خسارة.
ً
ج .إيقاف املشغل ع ملاولة النشاط ،مو إلغاء ترخيصه مو توقي الجلاءا على موظفيه وفقا للقاب
األول م كتيب القواعد الخاص باألنشية املالية الصا رة ع الهيمة.
 .2للهيمة إلغاء عمليا التمويل ال تق باملخالفة للقواالين مو القرارا مو التعاميم الصا رة في ارا
الشأن ،واألمر بإعا ة الحال إلى ما كان عليه م عدم ا ضرار بالغير س النية.

املادة ()11
القرارات التنفيذية

م
تصدر الهيمة القرارا والتعاميم والنماذج الالزمة لتنفير م هام ارا القرار.

املادة ()12
نشرالقرار العمل به

ً
مينشر ارا القرار في الجريدة الرسمية ،و م عمل به بعد  )60ستين يوما م تاريخ نشره.
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محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
صدرعنا:
بتاريخ /10 :رمضان1443 /هـ
املو افق / 11 :ابريل2022 /م
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