مكتـب رئيـس مجلـس اإلدارة

Chairman’s Office

قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( / 12ر .م) لسنة 2022م بشأن تعديل قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
(/32ر.م) لسنة 2018م بشأن رسوم الخدمات الفنية املستحقة للهيئة
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 (/32ر.م) لسنة  2018بشأن رسوم الخدمات الفنية املستحقة للهيئة وتعديالته،
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
ُيضاف رسم الترخيص املوضح أدناه إلى الجدول املرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة 2018م بشأن رسوم
الخدمات الفنية املستحقة للهيئة وتعديالته ،وذلك على النحو اآلتي:
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نوع النشاط/

Chairman’s Office

مالحظات

الرسوم بالدرهم

الخدمة
دراسة الطلب

مشغل

منصة

5000

الترخيص/

التجديد السنوي

إلغاء/شطب:

التسجيل /القيد/

(للترخيص/

(الترخيص/

املو افقة/

التسجيل /القيد/

التسجيل /القيد/

االعتماد

املو افقة/

املو افقة/

االعتماد)

االعتماد)

20000

1000

20000

التمويل الجماعي

الـمادة الثانية
ً
ُيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ  ،2022/06/15و ُينشر في الجريدة الرسمية.

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