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Chairman’s Office

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/ 61ر.م) لسنة 0202م
بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (/61ر.م) لسنة  0262بشأن نشاط عضو التقاص العام
رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع،
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  0222في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع
وتعديالته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )31لسنة  0222في شأن نظام عمل هيئة األوراق املالية والسلع وتعديالته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/14و) لسنة  0232بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/02ر) لسنة  0222بشأن تنظيم نشاط الحفظ األمين لألوراق املالية
وتعديالته،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (/13ر.م) لسنة  0232بشأن نشاط عضو التقاص العام،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الخامس عشر من الدورة السادسة في جلسته املنعقدة بتاريخ
0202/24/01م،
وعلى ما تقتضيه املصلحة العامة،
ق ـ ــرر:

املادة األولى
يعدددل ال نددد ( )0مددن املددادة ( )0مددن ق درار مجلددس إدارة الهيئددة رقددم (/13ر.م) لسددنة  0232بشددأن نشدداط عضددو التقدداص
العام ،ليص ح على النحو اآلتي:

"  .0يسددى من مددن تح ي د كددام هددرا الق درار املصددار املحليددة و فددروع املصددار األجن يددة املددرله لهددا
بنش دداط الحف ددظ األم ددين ل ددألوراق املالي ددة ددال قيامه ددا بمه ددام تس ددوية ال ام ددات عمال ددا وفق ددا لقد درار
مجل ددس إدارة الهيئ ددة بش ددان تنظ دديم نش دداط الحف ددظ األم ددين ل ددألوراق املالي ددة ،عل ددى ن تق ددوم ب لح ددار
الهيئة بقيامها بتلك املهام و توقفها عن دا ا".
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املادة الثانية
ُينشر هرا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.
املهندس /سلطان بن سعيد املنصوري
رئيس مجلس اإلدارة
صدر في بو ظبي بتاريخ :

0202 /3 /33
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