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 9102/ر.م( لسنة 37إدارة اهليئة رقم )قرار رئيس جملس 

 تعريف املستثمر املؤهل بشأن  

 

 ،،،رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع 

يف شددأن هيئددة وادديق ا لددارا  لدد وراق     2222( لسددنة 4بعددا االعددلى الددن الاددادين اال دداد  رقددم )   

 املالية والسلع وتعايلته،

يف شددأن دمددام امددل هيئددة األوراق املاليددة والسددلع   2222( لسددنة 11والددن قددرار جملددس الددي را  رقددم ) 

 وتعايلته،

 األوراق هيئدة  إدارة جملدس  تشدييل  إادادة  بشدأن  2212 لسنة( و14/8) رقم الي را  جملس قرار والن

 والسلع، املالية

جلسددته املنعاددداة  يف الساداددة   لددا الدداورة  احلدداد  اشدددر   اجتماادده والددن لياةاددة جملددس ا دارة يف    

 ،م11/20/2210 بتاريخ

 ،وبناً  الن لا تاتضيه املصلحة العالة

 قددددددددددددرر:

 األوىلاملادة 

 النحي اآلتي:لييين الن  تعريف )املستثمر املؤهل( يف كاةة األدممة الصادرة اا اهليئة يعّال

ااتثماراته بذاته وةاًا الاادر الن إدارة الطبيعي أو االاتبار  الشخص هي : املستثمر املؤهل" 

 للشروط أدداه لا مل يرغب يف أن ييين لستثمرًا ااديًا:

 الشروط اآلتية:  أيًا لا الذ  تتياةر ةيه أواًل: الشخص االاتبار 

، أو الشدركا   اجلهدا  واملؤاسدا  واهليئدا  احلييليدة    احلييلة اال اديدة واحلييلدا  ايليدة، و    .1

 اململيكة باليالل أل  لنهم.

احلييلا  األجنبية، واجلها  واملؤاسا  واهليئا  اخلاصة بها، أو الشركا  اململيكدة باليالدل    .2

 أل  لنها.
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 اهليئا  واملنمما  الاولية.  .1

 اجلها  املرخصة لا اهليئة أو لا جهة رقابية لثيلة هلا. .4

االاتبددار  املسددتييف يف تدداريخ اخددر بيادددا  لاليددة لدده النددنت الددن األقددل لددا املتطلبددا        الشددخص .5

 اآلتية:

 .إلاراتي لليين درهم (25)إمجالي ليزاديته بايمة  .أ 

 إلاراتي. لليين درهم (152)صايف اائا اني  بايمة  .ب 

 إلاراتي. لليين درهم (2)ايمة بميلك أليااًل أو رأمسال لاةيى  .ج 
 

يئة أو لا جهة رقابية لثيلة هلا ملزاولة أ  لا املهام لا اهلالشخص الطبيعي املعتما ناديًا: 

 املرتبطة باألدشطة أو اخلالا  املالية.
 

 تتياةر ةيه الشروط اآلتية: الذ   : الشخص الطبيعينالثًا

 ( لليين درهم إلاراتي.4لبلغ )-بااتثنا  لسينه الرئيسي-ميلك صايف حايق لليية-1

 .انييًاإلاراتي لليين درهم  (1السني  ال يال اا )دخله -2

أو متثلده   ،اام اليه وخمداعره أن يار بأن لايه املعرةة واخلربة الياةيتت يف جمال االاتثمار امُل-1

 ترخيصها.   شروط لع يتعارض ال مبالا قبل اهليئة  ةجهة لرخص
 

 الثاديةاملادة 

 .دشره( ييلًا لا تاريخ 12بعا )ويعمل به ينشر هذا الارار يف اجلرياة الرمسية، 

 

 

 املهناس/ الطان با اعيا املنصير 

 رئيس جملس ا دارة                                  

 

 .م09/10/9102  صار يف أبيظيب بتاريخ: 


