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قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( / 15ر.م) لسنة 2021م
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/19ر.م) لسنة  2018بشأن تنظيم نشاط اإليداع المركزي
رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع،
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع
وتعديالته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )13لسنة  2000في شأن نظام عمل هيئة األوراق المالية والسلع وتعديالته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1/18و) لسنة  2021بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة األوراق المالية
والسلع،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/ 22ر.م) لسنة  2018بشأن تنظيم عقود المشتقـــات،
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/32ر.م) لسنة  2018بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة،
وعلى موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعه األول من الدورة السابعة المنعقد بتاريخ 2021/02/22م،
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،
قَــــــــــــــــــــــرر:
المادة ()1
تُعدل المادة ( )8من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/19ر.م) لسنة  2018بشأن تنظيم نشاط اإليداع
المركزي لتصبح على النحو اآلتي:
" أ والً :يتوىل مركز اإليداع أداء مهامه وفقاً آلليات وإجراءات العمل اآلتية:

 .1فتح حسابات للمستثمرين إليداع األوراق املالية اململوكة هلم فيها ،وتسويتها بتحويل ونقل ملكية
تلك األوراق املالية بناءً على تعليمات شر ر ر ررركة التقا

أبوظبـــي :ص.ب 33733 .هـاتـف T +971 2 6277 888اإلمارات العربية المتحدة
 Abu Dhabi, PO Box 3373فــاكس F + 971 2 6274600 United Arab Emirates
www.sca.ae

Authority

املركزي الواردة بتقرير التسر ر ر رروية أو بناءً

دبـــــــي :ص.ب 117666 .هاتـف T +971 4 3312 999
 Dubai, PO Box 117666فـاكس F +971 4 3328 884
هيئة عامة | Public

مكتـب رئيـس مجلـس اإلدارة

Chairman’s Office

على تعليمات اهليئة أو السر ر رروق أو أي جهة يفر ر ررا،ية ل الدولة ،وتلتزر اهلهة ا وملرر ر رردرة هل األوراق
املالية باختاذ إجراءات تعديل وحتديث سجالتها وفقاً ل لك.
 .2تسجيل مجيع التعام ررالت الت ررم تتم على األوراق املالية املدرجة ل سجالته ،ويقع باطالً كل تعامل
ل األوراق املالية املدرجة ل السوق مل يُسجل وفقًا ألحكار ه ا القرار.
 .3االحتفاظ باملس ررتندات والس ررجالت ال تثية ملكية كل مس ررتثمر لاوراق املالية ،وتس ررجيل وحفظ
تلك امللكيات.
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 .4يد أي رهون أو حجوزات على ملكية األوراق املالية وفقاً إلجراءات مركز اإليداع.
 .5التأكد من أن التسوية النها،ية تتم ووفق ًا لقانون وأنظمة اهليئة واليفوابط الرادرة عن السوق.
 .6توزيع األرباح النقدية ،وأسهم املنحة ،واالحتفاظ بتفاصيل احلسابات املررفية للمستثمرين.
 .7مراجعة وحتديث السجالت والعمليات على األوراق املالية املودعة لديه.
 .8حتديد املعلومات والييانات والس ر ر ررجالت ال تعت سر ر رررية واألش ر ر رروا

املوولون باالطالع عليها،

وتلك ال يتعني على املركز اإلفر ر ر ر ر رراح عنها و وز للجمهور االطالع عليها أو احلر ر ر ر ر ررو على
نسوة منها.
 .9للمركز منح صالحية الدخو للمتعاملني معه على أنظمته وبراجمه وفقاً لقواعد العمل لديه.
 .10حتديد الرسور والعموالت املستحقة عن ممارسة نشاطه ،على أن تعتمد من يل اهليئة.
 .11نقل ملكية األوراق املالية املدرجة للحاالت املس ر ر ر ر ر ر ر ررتثناة من التداو داخل القاعة و/أو ال

يزها

مدير عار السوق.
ثانياً:

وز ملركز اإليداع القيار بعمليات إيداع أو تسجيل أو حفظ أو نقل ملكية أو تثيية أي يود على

األوراق املالية غري املدرجة ل السوق وذلك وفقاً للشروط اآلتية:
-1إبرار اتفا ية مع مر ر رردر الور ة املالية غري املدرجة ل الس ر رروق ،على أن تتيف ر ررمن املهار ال يرغ
مردر الور ة املالية غري املدرجة احلرو عليها كإيداع األوراق املالية غري املدرجة أو تسجيلها
أوحفظها أو نقل ملكيتها أو تثيية أي يود ترد عليها.
-2عدر التأثري على التزاماته املقررة وفقًا ألحكار ه ا القرار أو أي تشر ر ر ر ررريعات اخر صر ر ر ر ررادرة عن
اهليئة عند ممارسته ملهامه الواردة ل االتفا ية امل مة"

املادة ()2
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تُلغى املادة ( )9من من رار ر،يس جملس إدارة اهليئة ر م (/19ر.ر) لسنة  2018بشأن تنظيم
نشاط اإليداع املركزي.
المادة ()2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية.

عبدهللا بن طوق المري
وزير االقتصاد -رئيس مجلس اإلدارة
صدر في أبو ظبي بتاريخ :

2021 / 06 / 01م
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