
 م 1002( لسنة 21قانون األوراق المالية رقم )

  

على القانون األساسً المعدل وبناء على ما أقره المجلس التشرٌعً  االطبلعرئٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بعد 

 م أصدرنا القانون التالً:5/10/2004فً جلسته بتارٌخ 

  

 

 الفصل األول 

 أحكـام عامـة

 (2مادة )

 نصوص هذا القانون: أ.تحكم 

نشاطات أسواق األوراق المالٌة واألعضاء المعتمدٌن والمتعاملٌن فٌها، وأٌة أنشطة جدٌدة تقرها الهٌئة وفقا ألحكام 

 القانون.

 ب.

 إصدار وطرح األوراق المالٌة لبلكتتاب وتداولها.

 ج.

ن، المستشارٌن المالٌٌن، خبراء األوراق شركات األوراق المالٌة، المستشارٌن االستثمارٌٌن، المسؤولٌن اإلدارٌٌ

المالٌة، مركز اإلٌداع والتحوٌل والتسوٌة، الصنادٌق االستثمارٌة، ومدٌري الصنادٌق المالٌة، خدمات الحفظ األمٌن، 

 مصدري األوراق المالٌة، حاملً األوراق المالٌة الرئٌسٌٌن، وأي نشاط تقره الهٌئة وفقاً ألحكام القانون.

  

  

 (1مادة )

 ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً المحددة أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:

 الهٌئة: هٌئة سوق رأس المال.



السوق: سوق فلسطٌن لؤلوراق المالٌة أو أي سوق لتداول األوراق المالٌة مرخص من قبل الهٌئة وفقا ألحكام 

 القانون.

 سوٌة.المركز : مركز اإلٌداع والتحوٌل والت

 الشخص: الشخص الطبٌعً أو االعتباري.

 المستثمر: الشخص الذي ٌتعامل باألوراق المالٌة بٌعا أو شراء بهدؾ تحقٌق الربح.

 الجمهور: األشخاص الذٌن ٌتأثرون بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بالحركة المالٌة واالستثمارٌة فً السوق.

 أقارب الشخص الطبٌعً حتى الدرجة الثانٌة.األقارب: 

المؤسسات العامة: الشركات المساهمة العامة التً تمتلك الحكومة أؼلبٌة األسهم فٌها أو التً تمارس الحكومة علٌها 

 سلطة فعلٌة.

 قواعد السوق: األنظمة والتعلٌمات التً تقرها السوق وتوافق علٌها الهٌئة لتنظٌم عمل السوق.

اق المالٌة: الشركة التً ٌكون نشاطها الرئٌس القٌام بأعمال متعلقة بتداول األوراق المالٌة لحساب شركة األور

 اآلخرٌن أو لحسابها الخاص، والنشاطات األخرى وفق القانون.

 العضو: شركة األوراق المالٌة المرخص لها من الهٌئة والمنتسبة للسوق.

األعضاء فً السوق والشركات المدرجة فً السوق، والحافظ األمٌن األعضاء فً المركز: شركات األوراق المالٌة 

 المنتسب للسوق وصنادٌق االستثمار المدرجة فً السوق.

% فٌها 10شخصا أو أقل لبلكتتاب فٌما ال ٌزٌد عن  30اإلصدار الخاص: عرض أوراق مالٌة محدودة على 

 لئلصدار الواحد.

 تاب العام.اإلصدار العام: عرض األوراق المالٌة لبلكت

 اإلكتتاب العام: طرح األوراق المالٌة للجمهور.

 % أو أكثر من األوراق المالٌة للمصدر.10العرض العام: الطلب الذي ٌتقدم به شخص لشراء 

 الحافظ األمٌن: الشخص االعتباري الذي ٌمارس أعمال الحفظ األمٌن لؤلوراق المالٌة.



سندات القرض وفقا ألحكام هذا القانون واللوائح والتعلٌمات  أمٌن اإلصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملً

 الصادرة بمقتضاه.

 متعهد التؽطٌة: الشخص المرخص له شراء األوراق المالٌة من الُمصدر وإعادة بٌعها.

 وكٌل اإلصدار:الشخص المرخص له بٌع األوراق المالٌة نٌابة عن الُمصدر.

تهن تقدٌم النصح واإلرشاد فً مجال االستثمار فً األوراق المالٌة المستشار المالً: الشخص الطبٌعً الذي ٌم

 للجمهور لحسابه أو لحساب شركة األوراق المالٌة أو مستشار االستثمار.

مستشار االستثمار: الشخص الذي ٌمتهن تقدٌم النصح والمشورة لآلخرٌن بخصوص األوراق المالٌة واالستثمار 

 بحوث والجدوى المتعلقة باألوراق المالٌة.فٌها، وإصدار التقارٌر وإجراء ال

الموظؾ التنفٌذي: الشخص الطبٌعً الذي ٌؤدي أٌا من وظائؾ اإلدارة لشركة األوراق المالٌة أو مستشار 

 االستثمار.

صندوق االستثمار: الشخص االعتباري المرخص من الهٌئة والذي ٌقوم بتجمٌع رأس مال من مستثمرٌن واستثماره 

 محفظة أوراق مالٌة، أو أنواع أخرى من أصول االستثمار بموجب عقد التأسٌس وأنظمته الداخلٌة. نٌابة عنهم فً

 إداري الصندوق: الشخص الطبٌعً الموافق علٌه من الهٌئة للعمل فً الصندوق.

 أمٌن الصندوق: الشخص االعتباري المرخص له من الهٌئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته.

 الصندوق: مدقق الحسابات القانونً للصندوق.مدقق 

 مدٌر الصندوق: الشخص االعتباري الذي ٌمارس إدارة أعمال الصندوق.

 مدٌر االستثمار: الشخص الذي ٌمارس إدارة االستثمار فً األوراق المالٌة للصندوق.

سات الحكومٌة أو المؤسسات سندات القرض: هً األوراق المالٌة التً تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤس

العامة لبلكتتاب العام والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قٌمته االسمٌة والفوائد 

 المترتبة علٌه وفقا للشروط الواردة فً نشرة اإلصدار.

 % أو أكثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من األوراق المالٌة للُمصدر. 10الرئٌس: أي شخص ٌمتلك المالك 

 المعلومات الداخلٌة: المعلومات الخاصة بالمصدر أو أوراقه المالٌة التً لم تنشر بعد.



شكل مباشر أو المطلع: الشخص الذي ٌطلع على المعلومات الداخلٌة بحكم منصبه أو وظٌفته أو ملكٌته أو عبلقته ب

 ؼٌر مباشر بمن ٌحوز المعلومات.

 الُمصـدر: الشخص االعتباري الذي ٌصدر أوراقا مالٌة أو ٌعلن عن رؼبته فً إصدارها.

شركة االستثمار: الشركة التً ٌكون نشاطها الرئٌس االستثمار فً األوراق المالٌة واالتجار بها، أو الشركة التً 

%( من مجموع موجوداتها على شكل أوراق مالٌة وال ٌشمل هذا 50على )تمتلك أو تنوي أن تملك ما ٌزٌد 

 التعرٌؾ البنوك أو شركات التأمٌن التً تمارس أعمالها بهذه الصفة.

المعلومة الجوهرٌة: الواقعة أو المعلومة التً ٌؤثر نشرها على سعر الورقة المالٌة أو فً قرار الشخص لشراء 

 أو بٌعها أو التصرؾ بها. الورقة المالٌة أو االحتفاظ بها

التضلٌل: أي بٌان ؼٌر صحٌح ٌتعلق بمعلومة جوهرٌة أو أي حذؾ أو إخفاء لمعلومة جوهرٌة أو أي معلومة أخرى 

 الزمة لتكون البٌانات المقدمة صحٌحة ودقٌقة وكاملة.

قد ٌؤدي إلى التؽرٌر  الخـداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسٌلة ٌقصد بأي منها التؽرٌر باآلخرٌن أو

 بهم.

 السٌطرة: القدرة المباشرة أو ؼٌر المباشرة على ممارسة تأثٌر فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.

 التداول: بٌع وشراء األوراق المالٌة.

 عقد التداول: العقـد الذي تم بموجبه شراء أوراق مالٌة وبٌعها.

ً حقوق والتزامات أطراؾ التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك التقاص: العملٌة التً ٌتم بموجبها احتساب صاف

 لتسدٌد أثمانها فً التارٌخ المحدد للتسوٌة.

التسوٌة: العملٌة التً ٌتم بموجبها إتمام عقد التداول ونقل ملكٌة األوراق المالٌة من البائع إلى المشتري وتسدٌد 

 أثمانها بشكل نهائً وؼٌر مشروط.

ألوراق المالٌة الخاصة بالشركة فً السوق بهدؾ التداول وإجراء عملٌات تسوٌة عقود البٌع اإلدراج: تسجٌل ا

 والشراء ونقل ملكٌتها من خبلل المركز.

 اإلفصاح: الكشؾ عن المعلومات التً تهم المستثمرٌن والجمهور التً تؤثر فً سعر الورقة المالٌة.

 فً السوق بموجب أحكام القانون.الشركة المدرجة: شركة تم إدراج أوراقها المالٌة 



  

  

 (3مادة )

1. 

 ٌقصد باألوراق المالٌة حقوق ملكٌة أو أدوات دٌن، سواء كانت محلٌة أو أجنبٌة، توافق الهٌئة على اعتمادها كذلك.

2. 

 تشمل األوراق المالٌة، بصورة خاصة، ما ٌلً:

 أ.

 األسهم والسندات.

 ب.

 ق االستثمار.الوحدات االستثمارٌة الصادرة عن صنادٌ

 ج.

 المشتقات المالٌة ومنها األسهم والسندات القابلة للتحوٌل، وعقود خٌار البٌع وعقود خٌار الشراء.

 د.

 العقود آنٌة التسوٌة والعقود آجلة التسوٌة.

  

  

 (2المادة )

 ال تعتبر أوراقا مالٌة:

1. 

 األوراق التجارٌة بما فً ذلك الشٌكات والكمبٌاالت.

2. 

 المستندٌة والحواالت واألدوات التً تتداولها المصارؾ حصرا فٌما بٌنها. االعتمادات



3. 

 بوالص التأمٌن والحقوق المترتبة فً صنادٌق التقاعد للمنتفعٌن التً تتم تؽذٌتها من ؼٌر مصادر مساهماتهم.

  

 

 الفصل الثاني 

 تأسٌس السوق وصبلحٌاته

 (5المادة )

1. 

 فً فلسطٌن سوق أو أكثر لؤلوراق المالٌة تتمتع بشخصٌة اعتبارٌة ذات استقبلل مالً وإداري.تؤسس 

2. 

تكون األسواق حصرا هً الجهة الوحٌدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامً لتداول األوراق المالٌة فً 

 فلسطٌن.

3. 

 وهٌكلٌة تضعها الهٌئة لهذا الؽرض.ٌتولى إدارة السوق مجلس إدارة ومدٌر تنفٌذي متفرغ وفقاً لنظام 

4. 

ال ٌحق لرئٌس مجلس اإلدارة ونائبه أن ٌكون شرٌكاً أو عضواً فً مجلس إدارة أو هٌئة مدٌرٌن أو موظفاً لدى أي 

 عضو فً السوق أو أن ٌكون ممثبلً له.

5. 

 ٌجوز إعادة هٌكلٌة السوق بقرار من الهٌئة.

6. 

 التفتٌش علٌها وٌجوز للهٌئة التدقٌق على سجبلتها.تخضع السوق لرقابة الهٌئة وإشرافها و

  

 (6مادة )

تعتبر فً حكم السوق النظامً األسواق الموازٌة واألسواق األخرى التً تنشئها السوق لتداول األوراق المالٌة 

 المصدرة وفقا لؤلنظمة والتعلٌمات الخاصة بذلك.



 

 

 (7المادة )

 للسوق الصبلحٌات التالٌة:بما ال ٌتعارض مع صبلحٌات الهٌئة، ٌكون 

1. 

التنظٌم واإلشراؾ والرقابة على نشاطات األعضاء ونشاطات المصدرٌن والشركات المدرجة فٌما ٌتعلق بأوراقهم 

 المالٌة.

2. 

الؽش والخداع تنظٌم التعامل فً األوراق المالٌة لحماٌة مالكً األوراق المالٌة والمستثمرٌن والجمهور من 

 والممارسات ؼٌر العادلة وفقا للقواعد التً تصدرها الهٌئة.

3. 

وضع قواعد الممارسة واإلشراؾ وإجراءات الرقابة والتنفٌذ، لضمان حسن تنظٌم وتشؽٌل وإدارة ومراقبة السوق 

 بعد الحصول على موافقة الهٌئة.

4. 

لمدرجة مقابل استخدام تجهٌزاتها وخدماتها، بما ٌجوز للسوق أن تضع وتفرض رسوما على الشركات األعضاء وا

 فً ذلك رسوم التسجٌل ورسوم العضوٌة ورسوم التداول ورسوم اإلدراج بعد موافقة الهٌئة.

5. 

 تطبٌق قواعد وإجراءات الرقابة وتنفٌذها على األعضاء، وتشمل ما ٌلً:

 أ.

 لمعاٌٌر الدولٌة.الوضع المالً للشركات األعضاء ومتطلبات التدقٌق المالً وفقا ل

 ب.

 حق السوق فً اإلطبلع على دفاتر وسجبلت األعضاء.

 ج.

 إرسال التقارٌر الدورٌة إلى الهٌئة حول نشاطات األعضاء.



 د.

 مراعاة أخبلقٌات المهنة المقرة والنافذة حسب التعلٌمات الصادرة عن الهٌئة.

6. 

التحقٌقات الخاصة بالشركات األعضاء والشركات المدرجة وفرض الؽرامات عند مخالفة قواعدهما، على أن إجراء 

 تعرض الؽرامات التً تفرضها السوق علً الهٌئة، وتبقى سارٌة المفعول ما لم تنقضها الهٌئة.

7. 

أو وقؾ أعمال أي من أعضائه للسوق وألسباب مبررة أن تطلب من الهٌئة تعلٌق التعامل فً أوراق مالٌة متداولة 

 للمدة التً تراها مناسبة.

  

 (8المادة )

على السوق أن تقدم إلى الهٌئة األنظمة الداخلٌة والتعلٌمات الخاصة بها )قواعد السوق(، وأي تعدٌبلت تطرأ علٌها 

فً الطلب، وتعتبر تلك للموافقة قبل بدء العمل بها، وللهٌئة الطلب من السوق إجراء تعدٌبلت علٌها خبلل مدة محددة 

 التعدٌبلت نافذة اعتبارا من التارٌخ الذي تحدده الهٌئة.

  

 (9المادة )

1. 

ال ٌعتبر السوق أو المركز أو أي مسؤول أو موظؾ أو وكٌل أو جهة متعاقدة معها مسؤوال عن أي تصرؾ عند أداء 

انون أو اللوائح أو التعلٌمات أو قواعد إحدى واجبات السوق أو المركز أو عند ممارسة صبلحٌة نص علٌها هذا الق

 السوق، إال إذا تسبب فً إحداث الضرر للؽٌر نتٌجة خطئه الجسٌم أو إهماله.

2. 

 ٌجوز أن تنص قواعد السوق على إحالة بعض أنواع النزاعات أو جمٌعها إلى التحكٌم.

  

  

  

 (20المادة )



من قبل الشركات األعضاء فً السوق، سواء تم ذلك  ال ٌجوز تداول األوراق المالٌة المدرجة لدى السوق إال

 لحسابها أم لحساب الؽٌر.

  

 (22المادة )

1. 

تقوم الهٌئة بتوفٌر المناخ المبلئم لتحقٌق سبلمة التعامل فً األوراق المالٌة، وتنظٌم وتطوٌر المراقبة، واإلشراؾ 

األوراق المالٌة والمستثمرٌن فٌها  على سوق األوراق المالٌة وسوق رأس المال فً فلسطٌن، وحماٌة حملة

 والجمهور من الؽش والخداع.

2. 

 وفً سبٌل تحقٌق ذلك تتولى الهٌئة القٌام بالمهام التالٌة:

 أ.

 تنظٌم ومراقبة إصدار األوراق المالٌة والتعامل بها.

 ب.

والمركز وصنادٌق  تنظٌم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهٌئة وإشرافها ومن ضمنها السوق

 االستثمار وشركات األوراق المالٌة والشركات المساهمة العامة ومعتمدو المهن المالٌة.

 ج.

تنظٌم ومراقبة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باألوراق المالٌة والجهات المصدرة لها، وتعامل األشخاص 

 المطلعٌن وكبار المساهمٌن والمستثمرٌن فٌها.

 د.

 العامة لشراء أسهم الشركات المساهمة العامة. تنظٌم العروض

 ه.

 أٌة صبلحٌات أخرى نص علٌها هذا القانون أو قانون هٌئة سوق راس المال.

 و.

تعتبر الهٌئة صاحبة الصبلحٌة الكاملة بموجب القانون فً وضع األنظمة والتعلٌمات والقواعد المتعلقة بأعمال 

ها من أجل تحقٌق أهدافها المنصوص علٌها فً الفقرة )أ(، وال ٌجوز ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشراف

 مخالفة ما تقرره الهٌئة بهذا الشان.



  

 (21المادة )

 أعبله. (22المادة )دون االنتقاص من صبلحٌات الهٌئة المنصوص علٌها فً قانون هٌئة سوق رأس المال و

1-. 

 حة العامة، فٌما ٌتعلق بما ٌلً:ٌجوز للهٌئة إصدار تعلٌمات خطٌة للسوق لخدمة المصل

 أ.

 التداول فً السوق.

 ب.

 األوراق المالٌة التً ٌتم تداولها فً السوق.

 ج.

 نشر المعلومات لشركات األوراق المالٌة األعضاء أو للجمهور.

 د.

 آلٌة تطبٌق السوق لقواعده وتعلٌماته وإجراءاته.

 ه.

 مواضٌع أخرى ترى الهٌئة أنها ضرورٌة لتنفٌذ هذا القانون.أٌة 

2. 

للهٌئة النظر فً القرارات الصادرة عن السوق للتأكد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون واللوائح والتعلٌمات 

 والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

3. 

 ة فً اللوائح، ٌجوز للهٌئة الطلب من السوق ما ٌلً:وفقا لئلجراءات وبموجب الشروط الوارد

 أ.

 تعلٌق عضوٌة شركة أوراق مالٌة.

 ب.

 إلؽاء ترخٌص أٌة شركة أوراق مالٌة عضوا فً السوق.



 ج.

 تعلٌق التداول فً السوق، إذا اتضح بأن أسبابا قاهرة تحول دون إمكانٌة التداول حسب رأي الهٌئة.

 د.

 مالٌة فً السوق أو أحد أنواع الترخٌص. تعلٌق أو شطب تداول أي ورقة

4. 

ٌجب أن ٌكون كل إشعار صادر عن الهٌئة، لتعلٌق أو إلؽاء العضوٌة أو تعلٌق أو شطب تداول أي ورقة مالٌة، 

 معلبل، وٌعمل به حال إشعار السوق، وٌحق للعضو التظلم من قرار الهٌئة وفقا للوائح الصادرة بمقتضى القانون.

  

 (23مادة )

ٌجوز للسوق أو مدٌرٌها أو مسئولٌها أو موظفٌها أو للمركز اإلفصاح ألي شخص عن المعلومات المتعلقة ال 

بمعامبلت شـركات األوراق المالٌة األعضاء وممتلكاتها أو معامبلت الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معامبلت 

السوق، إال إذا كانت هذه المعلومات عامة، وال المستثمرٌن وممتلكاتهم باستثناء ما ٌسمح به هذا القانون أو قواعد 

 ٌنطبق هذا الحظر على المعلومات المطلوب توفٌرها للهٌئة بموجب هذا القانون أو اللوائح أو بقرار قضائً.

  

 (22مادة )

 ٌقوم المركز باألعمال التالٌة:

1. 

 تسجٌل مصدري األوراق المالٌة.

2. 

 إٌداع مركزي لؤلوراق المالٌة.

3. 

المعلومات المدخلة فً حسابات المستثمرٌن لدى شركات األوراق المالٌة األعضاء فً السوق والتأكد من  تدقٌق

 صحتها وإدخال أٌة تفاصٌل شخصٌة إضافٌة فً سجبلت مالكً األوراق المالٌة لدى المركز.

4. 

 تقدٌم خدمات المقاصة والتسوٌة للسوق وأعضائه.



5. 

 األوراق المالٌة.األعمال التً تتعلق بتحوٌل ملكٌة 

6. 

 عملٌات الرهن والحجز وفك الرهن وفك الحجز لؤلوراق المالٌة.

7. 

متابعة نسب تملك األوراق المالٌة وتنفٌذ الحظر المفروض على تجاوز سقوؾ الملكٌة بموجب أحكام القانون أو 

 ات اإلصدار.األنظمة الداخلٌة للشركات المدرجة أو شروط إصدار األوراق المالٌة المعلنة فً نشر

8. 

 تزوٌد الجهات المصدرة لؤلوراق المالٌة بالتؽٌٌرات التً تتم على سجبلت مالكً األوراق المالٌة بشكل دوري.

9. 

تنفٌذ تعلٌمات الهٌئة والسوق فٌما ٌتعلق باإلجراءات الخاصة بأسهم أعضاء مجلس إدارة الشركات المدرجة، وتنفٌذ 

 ساهمٌن من توزٌع أسهمها أو تجزئتها أو دمجها.قرارات الشركات فٌما ٌتعلق بسجل الم

10. 

 للمركز استٌفاء الرسوم لقاء المعامبلت لدٌه حسب التعلٌمات التً ٌصدرها السوق بموافقة الهٌئة.

11. 

 أٌة أعمال أخرى تتطلبها عملٌات األوراق المالٌة لدى المركز.

  

  

  

 (25مادة )

ٌحق ألي شخص ؼٌر الهٌئة أن ٌنشئ أو ٌؤسس أو ٌدٌر مركزا آخر ٌقدم أٌة تسهٌبلت كمكان إٌداع لؤلوراق ال 

 المالٌة أو ٌقدم خدمات المقاصة والتسوٌة للسوق وأعضائه.

  

 (26مادة )



1. 

كز للهٌئة صبلحٌة وضع وتنفٌذ قواعد الرقابة واإلشراؾ على األعضاء، لضمان حسن األداء وتنظٌم عمل المر

 وتشمل ما ٌلً:

 أ.

تسجٌل وتدوٌن حق الملكٌة وتحوٌل ملكٌة األوراق المالٌة التً ٌتم التداول بها فً السوق وتسوٌة األثمان لهذه 

 األوراق.

 ب.

 المعلومات والنشرات والسجبلت السرٌة والتً ٌجوز لمن هو مرخص له باإلطبلع علٌها.

 ج.

 والنشرات والسجبلت التً ٌجب أن ٌفصح عنها المركز.المعلومات 

 د.

 معاٌٌر وأخبلقٌات المهنة.

2. 

للهٌئة العمل على وضع قواعد وإجراءات اإلشراؾ والرقابة على األعضاء الذٌن لهم حق استخدام المركز وتشمل 

 هذه القواعد واإلجراءات ما ٌلً:

 أ.

 اطبلع المركز على نشرات وسجبلت األعضاء فٌه.

 .ب

 التقارٌر الدورٌة للمركز عن نشاطات األعضاء فٌه.

 ج.

تحدٌد انتهاكات قواعد المركز وتطبٌق الجزاء على األعضاء الذٌن تثبت مخالفتهم لهذه القواعد والتً تشتمل تعلٌق 

 نشاط هؤالء األعضاء.

 د.

 المواضٌع األخرى التً تطلبها الهٌئة بموجب اللوائح.



3. 

 ع األعضاء فً المركز وفرض الؽرامات لمخالفة قواعده.للهٌئة صبلحٌة التحقٌق م

 وٌجوز للهٌئة النظر فً هذه الؽرامات وتبقى نافذة ما لم تنقضها الهٌئة.

  

 (27مادة )

1. 

للهٌئة التحقق من مدى االلتزام بشروط ملكٌة األوراق المالٌة وأٌة قٌود مفروضة علٌها بموجب القانون أو نص 

 أو حسب النظام الداخلً للمصدر.علٌها العقد مع المصدر 

 وللمركز رفض تسجٌل تحوٌبلت األوراق المالٌة المخالفة.

2. 

ٌجوز أن تتطلب قواعد السوق من شركات األوراق المالٌة والحافظ األمٌن وبقٌة األعضاء فً السوق، تزوٌد المركز 

 ن لهم.بأسماء المالكٌن المنتفعٌن من األوراق المالٌة المودعة فً حسابات ممثلٌ

 وٌحتفظ المركز بهذه المعلومات الخاصة بسرٌة وله الصبلحٌة فً تبادل هذه المعلومات مع الهٌئة ومع المصدر.

  

  

  

  

 (28مادة )

1. 

ٌتم تسجٌل األوراق المالٌة المتداولة فً السوق ونقل ملكٌتها وتسوٌة أثمانها ووضع إشارة الرهن أو الحجز علٌها 

 ت المركز.بموجب قٌود تدون فً سجبل

2. 

 للمركز أن ٌفتح حسابات لتداول األوراق المالٌة أو تسجٌلها وفقا ألحكام هذا القانون أو قواعد السوق.



3. 

 على األعضاء فً السوق حفظ ملكٌة المستثمرٌن بحسابات منفصلة عن موجوداتها.

  

 (29مادة )

 قٌود سجبلت المركز وحساباته وأٌة مستندات ٌدوٌة أو الكترونٌة صادرة بموجبها بٌنة، ما لم ٌثبت عكس ذلك.تعتبر 

  

 (10مادة )

 تعتبر إشعارات الشراء الصادرة عن المركز بمثابة بٌنة قانونٌة للملكٌة.

  

 (12مادة )

1. 

 ق.ال تعتبر األوراق المالٌة المودعة لدى المركز ممتلكات له أو للسو

2. 

 ٌجوز للمركز حفظ أوراق مالٌة ؼٌر مسجلة لدٌه إذا كانت مسجلة لدى مركز أجنبً بعد موافقة الهٌئة.

  

 (11مادة )

 على األعضاء والشركات المدرجة والحافظ األمٌن أن ٌكون لدٌهم نظام للضمانات لتؽطٌة التزاماتهم تجاه الؽٌر.

  

 

 

 

 الفصل الثالث 

 لٌة لبلكتتاب العامإصدار وطرح األوراق الما



  

 (13مادة )

. ال ٌجوز ألي شخص إصدار أوراق مالٌة أو طرحها أو توجٌه دعوات لمستثمرٌن لبلكتتاب بها، إال إذا تقدم 1

 بنشرة إصدار إلى الهٌئة مرفق بها جمٌع المعلومات والبٌانات التً تمكن المستثمر من اتخاذ قراره االستثماري.

2. 

 حدد فٌها المعلومات والبٌانات الواجب تضمٌنها فً نشرة اإلصدار وإرفاقها بها.تصدر الهٌئة تعلٌمات ت

  

 (12مادة )

 ال ٌجوز طرح األوراق المالٌة لبلكتتاب العام إال بواسطة متعهد التؽطٌة أو وكٌل اإلصدار.

  

 (15مادة )

1. 

 من هذا القانون. (16المادة )طلب الترخٌص للهٌئة متضمنا نشرة إصدار تستوفً شروط النشرة الواردة فً ٌقدم 

2. 

ٌوقع طلب اإلصدار من قبل المصدر ومن قبل متعهد التؽطٌة أو وكٌل اإلصدار الذي ٌعٌنه المصدر ومن قبل أي 

 أشخاص آخرٌن كما تحددهم اللوائح.

  

 (16مادة )

لمصدر أن ٌقوم بإعداد نشرة إصدار تحتوي على إفصاح كامل بما ٌمكن المستثمر من اتخاذ قراره أوالً: ٌجب على ا

 الصائب حول االستثمار من عدمه، وبوجه خاص ٌجب تضمٌن نشرة اإلصدار المعلومات والبٌانات التالٌة:

1. 

اإلدارة أو كبار الموظفٌن وصفاً كافٌا للمصدر وطبٌعة عمله، واألشخاص القائمٌن على إدارته من أعضاء مجلس 

 والمساهمٌن والمؤسسٌن.



2. 

وصفاً كافٌا لؤلوراق المالٌة من حٌث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة باإلصدار وكٌفٌة استخدام عوائد 

 اإلصدار.

3. 

 أ.

ً ذلك المٌزانٌة بٌاناً واضحا عن الوضع المالً للمصدر وأي معلومات مالٌة من شأنها التأثٌر على االستثمار، بما ف

 العامة وقائمة الدخل آلخر ثبلث سنوات للشركات العاملة.

 ب.

أو دراسة الجدوى للشركات الجدٌدة والمٌزانٌة التقدٌرٌة للسنتٌن القادمتٌن وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة، والتوقعات 

 المستقبلٌة لمزاٌا ومخاطر االستثمار.

4. 

معلومات تتطلبها الهٌئة و/أو السوق تساعد المستثمر على اتخاذ قراره بشأن االستثمار فً األوراق المالٌة أي 

 المصدرة.

ثانٌاً: ٌجوز للهٌئة أن تحدد صٌؽة أو شكبل معٌنا للتوقٌع اإللكترونً العتماده ٌكون مساوٌا فً حجٌته للتوقٌع 

 الخطً.

  

  

  

  

  

 (17مادة )

الهٌئة بأي تؽٌٌر ٌطرأ على المعلومات الواردة فً نشرة اإلصدار حال حدوثه سواء تم إعبلن على المصدر إعبلم 

 نفاذ النشرة أم لم ٌتم.

  

  



 (18مادة )

1. 

تصبح نشرة اإلصدار نافذة المفعول بعد مضً ثبلثٌن ٌوما على تارٌخ تقدٌمها إلى الهٌئة، إال إذا قررت الهٌئة خبلل 

 ار أو رفضها أو تعلٌقها، ولها تحدٌد المدة التً تكون فٌها هذه النشرة نافذة المفعول.هذه المدة نفاذ نشرة اإلصد

2. 

 على الهٌئة رفض نشرة اإلصدار فً الحاالت التالٌة:

 أ.

 إذا كانت النشرة مخالفة ألحكام هذا القانون أو التعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

 ب.

 احتوت نشرة اإلصدار على أي معلومات أو بٌانات ؼٌر صحٌحة أو مضللة أو ؼٌر كافٌة.إذا 

3. 

 للهٌئة رفض نشرة اإلصدار أو تعلٌق إنفاذها فً الحاالت التالٌة:

 أ.

 إذا تخلؾ المصدر عن تزوٌد الهٌئة بأيٍ من الوثائق والمستندات التً تطلبها الهٌئة.

 ب.

 معلومات جوهرٌة. إذا خلت نشرة اإلصدار من ذكر أي

 ج.

 إذا لم ٌتم دفع رسم نشرة اإلصدار للهٌئة.

 د.

 وفً جمٌع األحوال، ٌكون قرار رفض أو تعلٌق نفاذ نشرة اإلصدار معلبل.

  

 (19مادة )

ٌتحمل المصدر مسؤولٌة سبلمة نشرة اإلصدار ودقتها وكفاٌتها، وال تعنً موافقة الهٌئة على نشرة اإلصدار اإلقرار 

 اتها، وال تتحمل أي مسؤولٌة عن صحة المعلومات التً تتضمنها نشرة اإلصدار.بصحة محتوٌ



  

 (30مادة )

1. 

بعد أن توافق الهٌئة على طلب الترخٌص والنشرة وقبل اكتمال توزٌع هذه األوراق المالٌة، ٌجب أن ٌعدل طلب 

 الترخٌص ونشرة اإلصدار من قبل المصدر فً حالة:

 أ.

 لومات ٌحتوٌها طلب الترخٌص أو نشرة اإلصدار.حدوث تؽٌٌر جوهري ألي مع

 ب.

إخطار الهٌئة للمصدر بإجراء التعدٌل بسبب كون المعلومات مضللة أو ؼٌر صحٌحة أو إؼفال المعلومات الهامة 

 لضمان سبلمة االستثمار.

2. 

 فً حالة وجوب تعدٌل المعلومات المتضمنة فً نشرة اإلصدار:

 أ.

 اكتتبوا باألوراق المالٌة.ٌجب إخطار المستثمرٌن الذٌن 

 ب.

ٌجوز للمستثمرٌن إلؽاء اإلمتبلك أو اإلكتتاب وطلب استرداد المبالػ المدفوعة، شرٌطة المطالبة بها خبلل فترة 

 زمنٌة معقولة تحددها اللوائح أو التعلٌمات.

  

 (32مادة )

رح اإلصدار إذا وجدت أن محتوٌات بعد الموافقة على طلب الترخٌص وقبل اكتمال االكتتاب، ٌجوز للهٌئة تعلٌق ط

الطلب أو أي مواد نشرت كانت مضللة أو ؼٌر صحٌحة أو أؼفلت معلومات جوهرٌة قد تكون ضارة بالمستثمرٌن، 

وإذا لم ٌتم تصحٌح النقص فً اإلفصاح طبقا لئلجراءات وخبلل فترة زمنٌة محددة فً اللوائح، على الهٌئة أن تلؽً 

 ر بإلؽاء أي أوراق مالٌة اكتتبت وإعادة كافة المبالػ للمستثمرٌن.الترخٌص بطرح اإلصدار وتأم

  

 (31مادة )



 ٌشترط لئلصدار الخاص:

1. 

 موافقة الهٌئة على اإلصدار الخاص.

2. 

 أن ال ٌصحب العرض أي اتصال عبر وسائل اإلعبلم ما عدا اإلعبلن عن اكتمال العرض.

3. 

ٌتاح للذٌن ٌقدم لهم العرض االطبلع على المعلومات المتعلقة بالمصدر وباألوراق المالٌة كما هو الحال فً نشرة أن 

 اإلصدار ألي اكتتاب عام.

 الفصل الرابع 

 المصدرون

  

 (33مادة )

1. 

 ٌتم طرح األوراق المالٌة لبلكتتاب العام بأي من الوسائل التالٌة:

 أ.

 نشرة اإلصدار.

 ب.

تضمن ملخصا عن نشرة اإلصدار وأي معلومات أو بٌانات تتطلبها الهٌئة أو تسمح بها بموجب التعلٌمات إعبلن ٌ

 التً تصدرها الهٌئة.

 ج.

 مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة اإلصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة اإلصدار قد أصبحت نافذة.

2. 

 ا للمشتري إال إذا تسلم نسخة من نشرة اإلصدار النافذة.ال ٌعتبر بٌع األوراق المالٌة، بموجب العرض العام، ملزم

 (32مادة )



1. 

 على المصدر أن ٌقدم طلبا لئلدراج فً السوق.

2. 

 على السوق إدراج األوراق المالٌة الخاصة بالمصدر المستوفٌة لشروط اإلدراج لدى السوق.

3. 

ٌرها للجمهور عند حدوث أي تؽٌٌر فً ٌحق للسوق إلزام المصدر المدرج باإلفصاح عن أٌة معلومات أو توف

 المعلومات الجوهرٌة للمصدر.

4. 

ال ٌجوز ألي مصدر فً فلسطٌن إدراج أوراقه المالٌة فً سوق مالً أو سوق تداول أوراق مالٌة خارج فلسطٌن 

 دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهٌئة.

5. 

دى السوق للتداول االلتزام بمتطلبات اإلفصاح المعتمدة من ٌتوجب على الشركة المدرجة ألي من أوراقها المالٌة ل

 قبل الهٌئة.

  

 

 

 (35مادة )

1. 

على كل مصدر أن ٌقدم إلى الهٌئة والسوق تقارٌر سنوٌة خبلل األشهر الثبلثة األولى التً تلً نهاٌة كل سنة مالٌة، 

 وٌجب أن ٌتضمن التقرٌر المعلومات التالٌة:

 أ.

 در ومجاالت نشاطه.معلومات كاملة عن المص

 ب.

 أسماء أعضاء مجلس إدارته ومدٌرٌه والمالكٌن الرئٌسٌٌن.



 ج.

 معلومات مالٌة تبٌن بوضوح الوضع المالً للمصدر وتشمل الشركات الحلٌفة والتابعة.

 د.

 التؽٌرات والمؤشرات المستقبلٌة المتوقعة من قبل المصدر والتً لها أثر جوهري على أوضاع المصدر المالٌة.

2. 

على كل مصدر أن ٌقدم إلى الهٌئة والسوق تقارٌر نصؾ سنوٌة وعلى الهٌئة أن تصدر تعلٌمات تحدد فٌها توقٌت 

تقدٌم المصدرٌن للتقارٌر نصؾ السنوٌة وأٌة تقارٌر دورٌة أخرى ومحتوٌاتها وطرٌقة تقدٌمها، وأٌة معلومات 

 تلك التقارٌر. إضافٌة ٌجب أن ترفق، وتحدد األشخاص المعتمدة تواقٌعهم على

  

 (36مادة )

1. 

على أي جهة مصدرة لؤلوراق المالٌة إعبلم الهٌئة والسوق خطٌاً فور نشوء أي أمور جوهرٌة تتعلق بها مما قد 

 ٌؤثر على أسعار األوراق المالٌة المصدرة من قبلها.

2. 

لى الجهة المصدرة تزوٌد للهٌئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بٌانات خاصة بها، وع

 الهٌئة والسوق بما تتطلبانه خبلل الفترة المحددة فً الطلب.

3. 

للهٌئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة اإلعبلن عن أي معلومات أو بٌانات خاصة بها، كما ٌحق للهٌئة أو 

 السوق أن تعلن عن تلك المعلومات والبٌانات على نفقة الجهة المصدرة.

  

 (37)مادة 

 تحدد الهٌئة بتعلٌمات:

1. 

 معاٌٌر المحاسبة والتدقٌق الخاصة بإعداد ونشر التقارٌر المالٌة ألؼراض اإلصدار األولً أو استمرار اإلدراج.



2. 

خصائص ومؤهبلت مؤسسات التدقٌق ومدققً الحسابات القانونٌٌن الذٌن ٌجوز لهم المصادقة على التقارٌر المذكورة 

 ٌٌر التدقٌق الواجب اعتمادها لذلك الؽرض.فً الفقرة )أ( ومعا

3. 

% أو أكثر فً أي مؤسسة، فان التقارٌر المالٌة 50إذا كان المصدر ٌمتلك بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة نسبة 

التً ٌعدها ذلك المصدر ٌجب أن تتضمن تقارٌر مالٌة عن تلك المؤسسة أو المؤسسات وتقدم على أسس متكاملة كما 

 ظمة.تنص علٌه األن

 (38مادة )

1. 

 ٌجب تسجٌل األوراق المالٌة المصدرة باسم شخص محدد وفقا ألحكام القانون.

2. 

 ال ٌجوز ألي مصدر إصدار أٌة شهادات أو وثائق بملكٌة األوراق المالٌة بصورة مباشرة، وإنما من خبلل المركز.

  

  

 (39مادة )

1. 

اء ترخٌص اإلدراج إذا خالؾ المصدر شروط اإلدراج المستمر ٌحق للسوق أن ٌقدم طلبا إلى الهٌئة لتعلٌق أو إلؽ

 وفقا لقواعد السوق.

2. 

 عند موافقة الهٌئة على طلب التعلٌق أو اإللؽاء، تفصح الهٌئة للجمهور عن ذلك.

  

 

 الفصل الخامس 

 شركات األوراق المالٌة

  



 (20مادة )

 د أو مجتمع ما ٌلً:تشمل الخدمات التً تقدمها شركة األوراق المالٌة بشكل منفر

1. 

 إدارة محفظة األوراق المالٌة لحسابها أو لحساب اآلخرٌن.

2. 

 القٌام بدور متعهد التؽطٌة أو وكٌل اإلصدار.

3. 

 تسوٌق األوراق المالٌة.

4. 

 إدارة الصنادٌق االستثمارٌة.

5. 

 إدارة اإلصدارات األولٌة.

6. 

 القٌام بأعمال مستشار االستثمار.

7. 

 المالٌة.الوساطة 

8. 

 أي أعمال أخرى توافق علٌها الهٌئة.

  

 (22مادة )

 ال تشمل شركة األوراق المالٌة أٌا من:

1. 

 الحكومة.



2. 

أي شخص ٌعمل فً شراء وبٌع األوراق المالٌة دون أن ٌكون هذا النشاط جزءا من أعماله التجارٌة المنتظمة أو 

 الرسمٌة.

  

 (21مادة )

1. 

ترخٌص من الهٌئة والتسجٌل لدى السوق قبل ممارسة أعماله كشركة لؤلوراق المالٌة على أي شخص الحصول على 

 أو مستشار لبلستثمار المالً.

2. 

ٌجوز لشركة األوراق المـالٌة المرخص لها أن تقوم بأعمال مستشار لبلستثمار دون ترخٌص إضافً، ولكن ال 

 وراق المالٌة دون ترخٌص إضافً.ٌجوز لمستشار االستثمار القٌام باألعمال الخاصة بشركة األ

3. 

على أي شخص الحصول على ترخٌص من الهٌئة والتسجٌل لدى السوق قبل ممارسة عمله كمسؤول إداري أو 

 كمستشار مالً أو كمهنً آخر فً األوراق المالٌة.

4. 

ر مالً أو ال ٌجوز ألي شركة أوراق مالٌة أو مستشار استثماري أن ٌوظؾ أي شخص كمسؤول إداري أو مستشا

 مهنً ٌتعاطى تداول األوراق المالٌة ما لم ٌكن قد رخص له من الهٌئة وسجل لدى السوق.

5. 

على الهٌئة أن تصدر التعلٌمات التً تحدد إجراءات الترخٌص ومتطلبات التأهٌل وأسس االحتفاظ بالحد األدنى من 

 والفنٌة.رأس المال والوضع المالً والمبلئمة لئلدارة والمستوٌات المهنٌة 

 وللهٌئة صبلحٌة تحدٌد المتطلبات المختلفة لكل نشاط.

6. 

ٌجوز للهٌئة أن تفوض السوق للمصادقة على مؤهبلت المتقدمٌن للحصول على تراخٌص للعمل بصفة موظفٌن 

طلب إدارٌٌن أو مستشارٌن مالٌٌن أو مهنٌٌن للذٌن ٌتداولون األوراق المالٌة وأن ٌعدوا وٌدٌروا أي اختبارات قد ت

 كشرط للترخٌص.



7. 

ٌجوز للهٌئة أن تفوض السوق للتأكد من أن هؤالء األشخاص ال زالوا ٌتمتعون باألهلٌة المطلوبة خبلل فترة 

 الترخٌص.

8. 

ٌحق للسوق أن تطلب من الهٌئة تعلٌق أو سحب ترخٌص شركة أوراق مالٌة أو مستشار استثماري أو أي موظؾ 

 األوراق المالٌة، على أن ٌكون الطلب معلبل. إداري أو مستشار مالً أو مهنً فً

 (23مادة )

1. 

تصدر الهٌئة قرارها بمنح الترخٌص أو رفضه خبلل ستٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌم الطلب إلٌها مستكمبل الشروط 

 والمتطلبات.

2. 

والموظفٌن اإلدارٌٌن على الهٌئة أن تحتفظ بقائمة معتمدة من شركات األوراق المالٌة ومستشاري االستثمار 

 والمستشارٌن المالٌٌن والمهنٌٌن.

 (22مادة )

1. 

 على شركات األوراق المالٌة ومستشاري االستثمار االلتزام بما ٌلً:

 أ.

 االمتناع عن تقدٌم خدمات للمستثمرٌن قبل عقد إتفاقٌة التداول.

 ب.

 رأس مال كاؾ وتقدٌم ضمان مصرفً وفقا لتعلٌمات تصدرها الهٌئة.حٌازة 

 ج.

االلتزام بالتعلٌمات الصادرة عن الهٌئة والسوق التً تنص على فصل التعامل بٌن الممتلكات الخاصة بالشركة 

شركة وممتلكات المستثمرٌن، واالمتناع عن استخدام األموال واألوراق المالٌة الخاصة بالمستثمرٌن ألؼراض ال

 الخاصة.



 د.

 إعطاء أولوٌة لتنفٌذ طلبات المستثمرٌن قبل تنفٌذ الطلبات لحسابها الخاص أو لحساب موظفٌها.

 ه.

ٌجب تقدٌم االستشارات للمستثمرٌن كل حسب إحتٌاجاته اإلستثمارٌة عند تقدٌم اإلستشارة بموجب التراخٌص 

 الممنوحة.

 و.

ن من أجل شراء وحٌازة األوراق المالٌة فٌما عدا ما هو متاح بموجب االمتناع عن تقدٌم تسهٌبلت مالٌة للمستثمرٌ

 القانون واللوائح والتعلٌمات.

 ز.

 االمتناع عن تقدٌم ضمانات أو وعد للمستثمرٌن بأرباح معٌنة.

 س.

 االمتناع عن القٌام بعملٌات شراء وبٌع متعددة لحسابات المستثمرٌن دون تفوٌض رسمً.

 ش.

 شؾ حساب دوري.تزوٌد المستثمرٌن بك

 ق.

 االمتناع عن حجب أي من عملٌاتهم عن الهٌئة والسوق وإلحاق أضرار بالمستثمرٌن أو بالسوق.

2. 

على شركات األوراق المالٌة أن تقوم بإخطار المستثمرٌن المالكٌن لؤلوراق المالٌة بالمعلومات التً ترد من أحد 

ر المعلومات الواردة من المالكٌن إلى المصدر مباشرة أو عن المصدرٌن مباشرة أو من خبلل الهٌئة أو السوق وتمرٌ

 طرٌق المركز.

  

 (25مادة )

1. 

ٌتوجب على جمٌع شركات األوراق المالٌة الحصول على عضوٌة السوق لتداول األوراق المالٌة فً السوق، وعلٌها 

 تضاه.االلتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعلٌمات وقواعد السوق الصادرة بمق



2. 

 على شركات األوراق المالٌة األعضاء تجاه الهٌئة والسوق القٌام بما ٌلً:

 أ.

 اإلفصاح عن المعلومات ومتطلبات التبلٌػ.

 ب.

 فتح دفاترها وسجبلتها للتدقٌق.

 ج.

 توفٌر الوثائق والمعلومات األخرى التً تطلبها الهٌئة والسوق.

  

 (26مادة )

1. 

مات التً تحدد واجبات والتزامات شركات األوراق المالٌة ومستشاري االستثمار فٌما للهٌئة صبلحٌة إصدار التعلٌ

 (.(1)و(2) 44ٌخص البنود الواردة فً )المادة 

2. 

 للهٌئة صبلحٌة الطلب من شركات األوراق المالٌة ومستشاري االستثمار تقدٌم معلومات وتقارٌر عن أعمالهم.

3. 

كافة الدفاتر والسجبلت والنشرات والوثائق والمراسبلت والعقود الخاصة بشركات األوراق المالٌة تخضع 

 ومستشاري االستثمار للمراجعة والتدقٌق من قبل الهٌئة.

 وٌجوز للهٌئة الحصول على نسخ عن هذه المستندات.

4. 

معلومات، وال ٌجوز اإلفصاح عن هذه إذا اطلعت الهٌئة على معلومات سرٌة، ٌجب علٌها االحتفاظ بسرٌة هذه ال

 المعلومات إال بقرار من المحكمة أو بطلب من المجلس التشرٌعً.

5. 

 على الهٌئة رفض أو تعلٌق أو إلؽاء أو تقٌٌد أي ترخٌص صدر وفقا ألحكام هذا الفصل، إذا تبٌن أنه:



 أ.

 ي تقرٌر.قدم للهٌئة معلومات زائفة أو مضللة فً طلب الحصول على الرخصة أو فً أ

 ب.

 لم ٌؾ بالمؤهبلت أو المتطلبات المحددة فً هذا القانون واللوائح والتعلٌمات.

 ج.

 خالؾ أحكام هذا القانون واللوائح والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

 د.

 خالؾ قواعد السوق.

 ه.

ذا القانون فشل فً مراقبة عمل أي موظؾ تنفٌذي أو أي شخص آخر تحت إشرافه مما أدى إلى مخالفة أحكام ه

 واللوائح والتعلٌمات الخاصة بذلك.

 و.

 حكم علٌه بجنحة أو جناٌة ارتكبها.

  

 

 

 (27مادة )

على شركات األوراق المالٌة ومستشاري االستثمار إببلغ الهٌئة والسوق بأٌة متؽٌرات فً الظروؾ التً قد تؤثر 

 على وضعهم.

 دة فً اللوائح والتعلٌمات، ومنها:وٌجب أن ٌتم هذا اإلببلغ خبلل المدة وبالطرٌقة المحد

1. 

 إذا توقفت شركة األوراق المالٌة أو مستشار االستثمار عن القٌام بالعمل الذي منح الترخٌص ألجله.

2. 

إذا توقفت شركة األوراق المالٌة أو مستشار االستثمار عن توظٌؾ مدٌرٌن تنفٌذٌٌن أو مسؤولٌن إدارٌٌن أو موظفٌن 



خٌص ٌتناسب مع أعمال األوراق المالٌة التً حصلت شركة األوراق المالٌة أو مستشار مشرفٌن حاصلٌن على تر

 االستثمار على الترخٌص من أجلها.

3. 

إذا حصل أي تؽٌٌر جوهري فً المعلومات المبٌنة على القائمة المعتمدة الخاصة بتلك الشركة أو المستشار 

 االستثماري لدى الهٌئة.

4. 

 ا أن تضر بالوضع المالً لشركة األوراق المالٌة أو مستشار االستثمار.إذا حدثت وقائع من شأنه

5. 

 أي نوع آخر من الظروؾ أو األحداث التً تحددها التعلٌمات.

  

 (28مادة )

المسؤولٌن أو الموظفٌن أن ال ٌجوز لشركة األوراق المالٌة أو الحافظ األمٌن أو لمستشار االستثمار أو المدٌرٌن أو 

ٌفصحوا ألي شخص بمعلومات تتعلق بمعامبلت المستثمرٌن أو باألوراق المالٌة المملوكة لهم دون إذن خطً من 

 العمٌل فً كل مرة ٌطلب فٌها اإلفصاح عن معلومات.

 ة والسوق.وال ٌنطبق هذا الحظر على المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب هذا القانون وتعلٌمات الهٌئ

  

 (29مادة )

1. 

ٌقصد بخدمات الحفظ األمٌن الخدمات المقدمة من الحافظ األمٌن سواء كانت مباشرة أو من خبلل حافظ أمٌن آخر أو 

 أكثر لحماٌة مستثمر فً األوراق المالٌة ولمساعدة المستثمر فً تثبٌت حقوقه التً تتعلق باألوراق المالٌة.

2. 

 خدمات الحفظ األمٌن تشمل:أنواع 

 أ.

 الحفظ المادي إذا كان الحافظ األمٌن ٌتلقى من المستثمر أوراقا مالٌة للحفظ لدٌه.



 ب.

الحفظ االسمً إذا كان الحافظ األمٌن ٌتلقى من المستثمر األوراق المالٌة الموثقة بنشرات حسابٌة ٌحفظها لدٌه أو 

 لدى حافظ أمٌن آخر.

3. 

 ت إجراءات ترخٌص الحافظ األمٌن والمتطلبات األساسٌة للمتقدمٌن المؤهلٌن للترخٌص.تحدد الهٌئة بتعلٌما

  

  

 

 

 

 الفصل السادس 

 صنادٌق االستثمار

  

 (50مادة )

ال ٌجوز ألي جهة تأسٌس أي صندوق استثمار إال إذا كان شخصا اعتبارٌا، وبعد الحصول على الترخٌص البلزم 

 من الهٌئة والتسجٌل لدى السوق.

  

 (52مادة )

1. 

 تكون صنادٌق االستثمار من أحد النوعٌن التالٌٌن:

 أ.

 صندوق استثمار ذو رأس مال متؽٌر ٌسمى )الصندوق المفتوح(.

 ب.

 صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت ٌسمى )الصندوق المؽلق(.



2. 

ج فً السوق وفق شروط للصندوق المؽلق إصدار وحداته االستثمارٌة بموجب إصدار خاص أو عام، وٌجوز أن تدر

 اإلدراج.

3. 

للصندوق المؽلق أن ٌتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه األساسً على ذلك، على أن ٌصوب أوضاعه وفقاً 

 ألحكام هذا القانون واللوائح والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

4. 

 الهٌئة بتعلٌمات إصدار األوراق المالٌة لصندوق االستثمار المفتوح لطرحها لبلكتتاب العام.تحدد 

5. 

ال ٌجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته االستثمارٌة إال وفقاً للسعر المحسوب بناء على صافً قٌمة 

 موجوداته وفقاً لؤلسس واإلجراءات المعتمدة من الهٌئة.

6. 

ندوق المفتوح التوقؾ عن إصدار أو إطفاء وحداته االستثمارٌة فً المواعٌد المحددة فً نظامه ال ٌجوز للص

 األساسً إال فً حاالت استثنائٌة تحددها الهٌئة.

7. 

 على الصندوق المفتوح مراعاة أن تكون جمٌع استثماراته ذات سٌولة عالٌة وكافٌة لتسدٌد التزاماته.

8. 

 سبة السٌولة النقدٌة الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة علٌها وكٌفٌة احتسابها.تحدد الهٌئة الحد األدنى لن

  

 (51مادة )

1. 

 ٌجب أن ٌكون للصنادٌق االستثمارٌة مدٌر صندوق وأمٌن صندوق ومدقق للصندوق.

2. 

 ٌجوز أن ٌكون للصندوق حافظ أمٌن شرٌطة أال ٌكون مدٌرا أو أمٌنا للصندوق.



3. 

 أن ٌكون للصندوق مدٌر استثمار شرٌطة أن ال ٌكون مدٌرا أو أمٌنا للصندوق.ٌجوز 

4. 

ٌتولى أمٌن الصندوق المرخص له متابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السٌاسة االستثمارٌة الواردة 

 فً النظام األساسً له وأحكام هذا القانون واللوائح والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

5. 

على أمٌن الصندوق إعبلم الهٌئة مباشرة بالمخالفات التً ٌرتكبها مدٌر الصندوق، وفً حال عدم إعبلم الهٌئة ٌعتبر 

 شرٌكا فً المخالفة إال إذا ثبت عدم علمه بذلك.

6. 

 ال ٌجوز ألي شخص أن ٌجمع بٌن أمٌن الصندوق ومدٌر الصندوق لنفس الصندوق.

7. 

الصندوق أو الحافظ األمٌن أو مدٌر االستثمار أو مدقق الصندوق استؽبلل وظٌفته  ال ٌجوز لمدٌر الصندوق أو أمٌن

 ألي منفعة مباشرة أو ؼٌر مباشرة.

8. 

تلتزم صنادٌق االستثمار بنصوص األنظمة الخاصة بإنشائها وتنظٌم عملها وفقا ألحكام هذا القانون واللوائح 

 والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

 (53مادة )

ٌئة بقائمة معتمدة للصنادٌق االستثمارٌة، ومدٌري الصنادٌق، ومدٌري االستثمار، وإدارًٌ الصندوق، تحتفظ اله

 وأمٌن الصندوق، والحافظ األمٌن للصندوق.

 (52مادة )

1. 

على كل صندوق استثماري أن ٌقدم تقرٌرٌن، على األقل، سنوٌا للهٌئة ٌتضمنان البٌانات المالٌة، وأدائه ونوع 

 المحفظة.

 تضمنان المعلومات الواجب اإلفصاح عنها للمساهمٌن.وٌ

 وأن تكون تلك التقارٌر مدققة من مدقق الصندوق.



2. 

على كل صندوق استثماري اإلفصاح بشكل دوري عن المعلومات الخاصة بقٌمة المحافظ وموعد اإلفصاح والقواعد 

 المحاسبٌة والتدقٌق وأسس التقٌٌم.

3. 

اصة باإلفصاح على الصنادٌق االستثمارٌة، وللهٌئة إصدار تعلٌمات خاصة بها إذا لزم تنطبق أحكام هذا القانون الخ

 األمر.

4. 

ٌجوز للهٌئة بموجب تعلٌمات أن تحدد مسؤولٌة االلتزام باإلفصاح، وتقدٌم التقارٌر من قبل الجهات ذات العبلقة 

 أعبله. (3)و  (1)،  (2)بإنشاء الصنادٌق وفقاً ألحكام الفقرات 

 (55)مادة 

1. 

ٌحق ألي شخص اعتباري بعد الحصول على الترخٌص البلزم من الهٌئة ممارسة أعمال إصدار وتروٌج الصندوق 

 وتبعاته.

2. 

 تحدد الهٌئة بتعلٌمات إجراءات ترخٌص مدٌر الصندوق والمتطلبات األساسٌة للمتقدمٌن المؤهلٌن للترخٌص.

3. 

ساسً للصندوق، وعلى مدٌر الصندوق التوقٌع على طلب ترخٌص ٌقوم مدٌر الصندوق بنشاطاته وفقاً للنظام األ

 االكتتاب العام.

4. 

ال ٌجوز أن ٌدخل مدٌر الصندوق فً أي صفقة فً األوراق المالٌة لحسابه بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر مع الصندوق 

 أو أي شركة أوراق مالٌة تابعة.

 (56مادة )

جهة معنٌة أن تستثنً الصندوق من متطلبات الترخٌص وفقا ٌجوز للهٌئة بطلب من مدٌر الصندوق أو من أي 

ألحكام هذا الفصل إذا لم ٌكن اإلصدار اكتتابا عاماً، وإذا ارتأت بأن االستثناء ال ٌخل بقواعد وأهداؾ هذا القانون 

 فٌما ٌخص حماٌة المستثمر وكان ذلك ال ٌخالؾ المصلحة العامة للصندوق.



 (57مادة )

1. 

 ألي شخص العمل فً الصندوق كمدٌر استثمار بعد الحصول على الترخٌص البلزم من الهٌئة.ٌحق 

2. 

تصدر الهٌئة تعلٌمات تحدد إجراءات الترخٌـص والمتطلبات األساسٌة للمتقدمٌن المؤهلٌن للحصول على التراخٌص 

 وفقا ألحكام القانون.

3. 

 ألساسً للصندوق وٌدٌر الصندوق وفقا لقواعد السوق.على مدٌر االستثمار فً الصندوق أن ٌلتزم بالنظام ا

4. 

ٌجب أن ٌقوم مدٌر االستثمار فً الصندوق بإدارة المحفظة االستثمارٌة بأسلوب ٌتوافق مع أهداؾ وسٌاسات 

 االستثمار الواردة فً نشرة اإلصدار للصندوق.

5. 

المالٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر مع  ال ٌجوز أن ٌدخل مدٌر االستثمار فً الصندوق فً أي صفقة فً األوراق

 الصندوق أو أي شركة أوراق مالٌة تابعة.

  

 (58مادة )

1. 

 ٌجوز ألي شخص طبٌعً بعد الحصول على الترخٌص البلزم من الهٌئة ممارسة العمل اإلداري فً الصندوق.

2. 

 ٌقوم إداري الصندوق بما ٌلً:

 أ.

 م وحصٌؾ وفعال وفقاً لقواعد السوق.توفٌر الخدمات اإلدارٌة للصندوق بأسلوب سلٌ

 ب.

 حفظ سجبلت ممتلكات المستثمرٌن فً الصندوق.



3. 

 تحدد الهٌئة بتعلٌمات إجـراءات الترخٌص والمتطلبات األساسٌة للمتقدمٌن المؤهلٌن للترخٌص.

  

 (59مادة )

1. 

 م من الهٌئة.ٌحق ألي شخص اعتباري أن ٌقوم بعمل أمٌن الصندوق بعد الحصول على الترخٌص البلز

2. 

 تحدد الهٌئة بتعلٌمات إجـراءات الترخٌص والمتطلبات األساسٌة للمتقدمٌن المؤهلٌن للترخٌص.

3. 

 تحدد الهٌئة بتعلٌمات مسؤولٌات أمٌن الصندوق لرصد نشاطات الصندوق واإلشراؾ علٌها.

4. 

 أمٌن الصندوق بنشاطاته ومسؤولٌاته تجاه صندوق االستثمار بطرٌقة مبلئمة وحصٌفة وفعالة.ٌقوم 

5. 

ال ٌجوز أن ٌدخل أمٌن الصندوق فً أي صفقة فً األوراق المالٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر مع الصندوق الذي 

 ٌعمل فٌه كأمٌن للصندوق أو أي شركة أوراق مالٌة تابعة.

 (60مادة )

1. 

 ي شخص اعتباري أن ٌعمل كحافظ أمٌن للصندوق بعد الحصول على الترخٌص البلزم من الهٌئة.ٌحق أل

2. 

 تصدر الهٌئة تعلٌمات تحدد فٌها إجراءات الترخٌص والمتطلبات األساسٌة للمتقدمٌن المؤهلٌن للترخٌص.

3. 

 ٌلتزم الحافظ األمٌن للصندوق بالنظام األساسً للصندوق.

4. 

 خدمات الحفظ األمٌن للصندوق بطرٌقة مبلئمة وحصٌفة وفعالة.توفٌر 



5. 

ال ٌجوز أن ٌدخل الحافظ األمٌن فً أي صفقة فً األوراق المالٌة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر مع الصندوق الذي 

 ٌعمل له كحافظ األمٌن أو أي شركة أوراق مالٌة تابعة.

  

 (62مادة )

ت والمتطلبات للجهات التً تقدم خدمات لصنادٌق اإلستثمار، وأن تحدد بموجب ٌجوز للهٌئة أن تقوم بتحدٌد المؤهبل

 األنظمة متى ٌجب ترخٌص هؤالء األشخاص ألداء هذه الخدمات.

  

 (61مادة )

ٌكون كل من مدٌر الصندوق، ومدٌر االستثمار فً الصندوق، وإداري الصندوق، وأمٌن الصندوق، والحافظ األمٌن 

خرى التً تؤدي خدمات للصندوق مسؤوال تجاه الصندوق والمستثمرٌن، عن أي مخالفة للصندوق، والجهات األ

 ألحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

 (63مادة )

1. 

للهٌئة صبلحٌة إصدار التعلٌمات التً تحدد واجبات وإلتزامات كل من مدٌر الصندوق ومدٌر االستثمار فً 

 الصندوق وأمٌن الصندوق والحافظ األمٌن للصندوق، وفقـا ألحكام هذا القانون. الصندوق وإداري

2. 

 للهٌئة صبلحٌة تقرٌر المسؤولٌات الواجبة على األشخاص ذوي العبلقة ضمن نطاق هذا الفصل.

3. 

 للهٌئة صـبلحٌة الطلب من الصنادٌق اإلستثمارٌة ومدٌر الصندوق، ومدٌر اإلستثمار فً الصندوق، وإداري

الصندوق، وأمٌن الصندوق، والحافظ األمٌن للصندوق، ومقدمً الخدمات األخرى للصندوق، تزوٌدها بأٌة 

 معلومـات أو تقارٌر استنادا إلى اللوائح والتعلٌمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

4. 

ثمار فً الصندوق، للهٌئة صبلحٌة فحص مقر العمل ودفاتر المحاسبة وسجبلت مدٌر الصندوق، ومدٌر اإلست

 وإداري الصندوق، وأمٌن الصندوق، والحافظ األمٌن للصندوق ألي عمل وإنشاء أٌة أعمال.



5. 

تخضع جمٌع السجبلت والنشرات والوثائق والمراسبلت والعقود الخاصة بالصندوق أو الجهات ذات العبلقة للمراقبة 

 والتفتٌش من جانب الهٌئة.

 ذلك أو تطلب موافاتها بهذه النسخ.وٌمكن للهٌئة أن تأخذ نسخا من 

6. 

 إذا إطلعت الهٌئة على معلومات سرٌة، ٌجب علٌها اإلحتفاظ بسرٌة هذه المعلومات.

 وال ٌجوز اإلفصاح عن هذه المعلومات إال بقرار من المحكمة المختصة.

7. 

 ا تبٌن أن المرخص له:ٌجـوز للهٌئة أن ترفض أو تعلق أو تلؽً أو تقٌد أي ترخٌص صادر وفقا لهذا الفصل، إذ

 أ.

 قدم للهٌئة معلومات خاطئة أو مضللة أو ؼٌر واضحة فً طلب الترخٌص أو فً أي تقرٌر.

 ب.

 لم ٌؾ بالمؤهبلت والمتطلبات المحددة فً هذا القانون و/أو اللوائح و/أو التعلٌمات.

 ج.

 قام بخرق أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعلٌمات الصادرة بمقتضاه.

 د.

 خرق قواعد السوق.

 ه.

فشل فً مراقبة عمل أي موظؾ أو شخص آخر تحت إشرافه مما أدى إلى مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح 

 والتعلٌمات الخاصة بذلك.

 و.

 تمت إدانته بأي جناٌة أو جنحة مالٌة أو أي جرٌمة متعلقة باألوراق المالٌة خبلل العشر سنوات الماضٌة.

8. 

أو إلؽاء أو تقٌٌد ترخٌص الصندوق اإلستثماري، إذا خالؾ القواعد القانونٌة المنظمة لسوق مالً أجنبً  للهٌئة تعلٌق

 مدرج فٌه.



  

  

  

  

  

 (62مادة )

1. 

للهٌئة أن تطلب من أي شخص مرخص له إخطارها بأي تؽٌٌرات فً الظروؾ التً من شأنها أن تؤثر فً وضعه 

 عار خبلل المدة واألسلوب المحددٌن فً اللوائح والتعلٌمات.الذي رخص له، وٌجب أن ٌصدر هذا اإلش

 وتشمل الظروؾ التً تستدعً اإلشعار ما ٌلً:

 أ.

 إذا توقؾ هذا الشخص عن القٌام بالنشاطات التً منح الترخٌص من أجلها.

 ب.

 فً حالة الحافظ األمٌن للصندوق إذا قام السوق بتعلٌق حقوق المشاركة له.

 ج.

حدث تؽٌٌر جوهري فً أي معلومات تتطلب التعلٌمات تسجٌلها فً القائمة المعتمدة للصندوق وفً الوظائؾ إذا 

 المرتبطة به والتً تحافظ علٌها الهٌئة.

 د.

 وقوع أٌة أحداث لها أثر سلبً على الوضع المالً لهذا الشخص كما هو محدد فً التعلٌمات.

 هـ.

 ً تحددها التعلٌمات.أي نوع آخر من الظروؾ أو األحداث الت

2. 

ٌجوز للهٌئة، بموجب تعلٌمات، أن تفرض على كل الصنادٌق أو الجهات ذات العبلقة التً رخص لها وفقا ألحكام 

هذا الفصل أن تحصل على موافقة الهٌئة المسبقة قبل أي تؽٌر جوهري ألي من المؤسسٌن أو حقوق الملكٌة ورأس 



تحددها الهٌئة كتؽٌٌر فً حقوق الملكٌة أو السٌطرة أو اإلطار القانونً، أو بٌع المال أو أي من األعمال األخرى التً 

 األصول أو االندماج.

  

 (65مادة )

ال ٌجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصٌل التزامات أي من المساهمٌن أو حملة الوحدات 

 االستثمارٌة.

 بقرار قضائً.وال تكون متاحة لدفع دٌونهم أو التزاماتهم، إال 

  

 (66مادة )

ال ٌجوز أن ٌفصح الصندوق اإلستثماري أو الجهات ذات العبلقة ألي شخص عن أٌة معلومات تتعلق بصفات 

المستثمر فً األوراق المالٌة أو ممتلكات األوراق المالٌة لصندوق اإلستثمار أو التوجهات اإلستثمارٌة للصندوق 

ذن خطً صرٌح من هذا المستثمر أو بقرار قضائً، وٌعتبر هذا الشرط مطلوبا فً كل حالة تستدعً فٌها بدون إ

 اإلفصاح عن هذه المعلومات.

وال ٌطبق هذا الحظر على المعلومات المسموح بها أو المطلوب توفٌرها بموجب هذا القانون أو اللوائح أو التعلٌمات 

 إلى الهٌئة أو السوق.

  

  

  

  

  

  

  



 

 الفصل السابع 

 سندات القرض

  

 (67مادة )

1. 

 ٌجب أن تشتمل الوثائق التً ٌقدمها الُمصدر ما ٌلً:

 أ.

 شروط إصدار سندات القرض بما فً ذلك أحكام سداد الفوائد ورأس المال.

 ب.

لسندات التفاصٌل المتعلقة باألصول للسنوات الثبلث األخٌرة على األكثر، إن وجدت، التً تكون بمثابة ضمان 

 القرض.

 ج.

 التفاصٌل المتعلقة بالضمانات، إن وجدت من قبل أطراؾ أخرى لرأس المال أو للفائدة.

 د.

 أي متطلبات أخرى قد تحددها اللوائح والتعلٌمات.

2. 

 ٌشترط فً سندات القرض:

 أ.

 موافقة الشركة وفقا ألحكام قانون الشركات على إصدارها.

 ب.

 لتحوٌل إلى أسهم، ٌشترط إصدارها وفقا ألحكام قانون الشركات.إذا كانت هذه السندات قابلة ل

3. 

 ال تنطبق أحكام هذا الفصل على:



 أ.

 السندات واألوراق المالٌة التً تصدرها الحكومة إلى أسهم، ٌشترط إصدارها ألحكام قانون الشركات.

 ب.

 اإلصدارات الخاصة.

 ج.

 أنواع أخرى من اإلصدار التً ٌجوز استثنائها من تعرٌؾ اإلكتتاب العام حسب التعلٌمات الخاصة بها.أي 

  

 (68مادة )

تكون سندات القرض اسمٌة قابلة للتداول وتسجل بأسماء مالكٌها وٌوثق البٌع الواقع علٌها فً المركز، وتكون هذه 

 القانون.السندات قابلة للتداول فً السوق وفقا ألحكام هذا 

  

 (69مادة )

1. 

تكون سندات القرض بقٌمة اسمٌة واحدة فً اإلصدار الواحد وتصدر سندات القرض بفئات مختلفة ألؼراض 

 التداول.

2. 

ٌجوز أن ٌباع سند القرض بقٌمته االسمٌة أو بخصم أو بعبلوة إصدار وفً جمٌع الحاالت ٌسدد السند بقٌمته 

 اإلسمٌة.

  

 (70مادة )

1. 

 ة سند القرض عند االكتتاب به دفعة واحدة وتقٌد باسم الشركة المقترضة.تدفع قٌم



2. 

ٌجوز تسجٌل المبالػ المدفوعة باسم متعهد تؽطٌة بموافقة الشركة المقترضة وتعاد حصٌلة االكتتاب للشركة فً 

 الموعد المتفق علٌه.

3. 

 ٌجوز لوكٌل اإلصدار القٌام بعملٌة البٌع وفقا لئلتفاق مع الشركة.

  

 (72مادة )

إذا كانت سندات القرض مضمونة بأموال منقولة أو ؼٌر منقولة أو بموجودات عٌنٌة أخرى أو بؽٌر ذلك من 

الضمانات أو الكفاالت أو الرهن، فٌجب أن ٌتم وضع تلك األموال والموجودات تأمٌناً للقرض وتوثٌقها قبل تسلٌم 

 للتشرٌعات المعمول بها.أموال االكتتاب فً سندات القرض إلى الشركة وفقاً 

  

 (71مادة )

 تخضع عملة إصدار سندات القرض لموافقة الهٌئة إذا كانت ؼٌر العملة الوطنٌة.

  

 (73مادة )

 % لتؽطٌة االكتتاب خبلل المدة المقررة.66للهٌئة أن تحدد الحد األدنى المطلوب بما ال ٌقل عن 

  

 (72مادة )

تحوٌل إلى أسهم على أن ٌتضمن قرار مجلس اإلدارة جمٌع القواعد ٌجوز للشركة إصدار سندات قرض قابلة لل

 والشروط التً ٌتم على أساسها تحوٌل السندات إلى أسهم وفقا للقانون ولتعلٌمات الهٌئة.

  

 (75مادة )



1. 

 تتكون حكماً من مالكً سندات القرض فً كل إصدار هٌئة تسمى هٌئة مالكً سندات القرض.

2. 

 هٌئة مالكً سندات القرض بتعٌٌن أمٌن لئلصدار أو إعادة تعٌٌن أمٌن اإلصدار وفقا لتعلٌمات الهٌئة.تقوم 

3. 

 ٌشترط فً أمٌن اإلصدار أن ٌكون مرخصا لممارسة هذا النشاط من قبل الهٌئة.

 (76مادة )

1. 

صٌانة هذه الحقوق بالتعاون مع تكون مهمة هٌئة مالكً سندات القرض حماٌة حقوق مالكٌها واتخاذ التدابٌر البلزمة ل

 أمٌن اإلصدار.

. تجتمع هٌئة مالكً سندات القرض ألول مرة بناًء على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للسندات وٌتولى 2

 أمٌن اإلصدار المعٌن دعوة الهٌئة بعد ذلك.

 (77مادة )

 ٌتولى أمٌن اإلصدار الصبلحٌات التالٌة:

1. 

 ت القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى علٌه كما ٌمثلها أمام أي جهة أخرى.تمثٌل هٌئة مالكً سندا

2. 

 تولً أمانة اجتماعات هٌئة مالكً سندات القرض.

3. 

 القٌام باألعمال البلزمة لحماٌة حقوق مالكً سندات القرض والمحافظة علٌها.

4. 

 أي مهام أخرى توكله بها هٌئة مالكً سندات القرض.

  

  



 (78مادة )

الشركة المقترضة دعوة أمٌن اإلصدار الجتماعات الهٌئة العامة للشركة وعلٌه أن ٌحضر تلك االجتماعات على 

 وٌبدي مبلحظاته وال ٌكون له حق التصوٌت على قرارات الهٌئة العامة.

  

 (79مادة )

1. 

 على أمٌن اإلصدار أن ٌدعو مالكً السندات لئلجتماع كلما رأى ذلك ضرورٌاً.

2. 

مالكً السندات وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الهٌئة العامة العادٌة وتطبق على الدعوة واجتماعاتها األحكام تدعى هٌئة 

 ذاتها التً تطبق على هذه الهٌئة.

3. 

ٌجوز للشركة تجاوز شروط سندات القرض إذا أقرته هٌئة مالكً سندات القرض بأكثرٌة ثلثً أصواتهم الممثلة فً 

 تقل السندات الممثلة فً االجتماع عن األؼلبٌة المطلقة لمجموع قٌمة السندات المصدرة االجتماع، شرٌطة أن ال

 والمكتتب بها.

ٌُبلِّػ أمٌن اإلصدار قرارات هٌئة مالكً سندات القرض إلى الهٌئة ومراقب الشركات والشركة المصدرة للسندات 4  .

 وأي سوق لؤلوراق المالٌة تكون السندات مدرجة فٌها.

  

 (80)مادة 

 ٌجوز أن تتضمن شروط اإلصدار حق الشركة استدعاء سندات القرض لئلطفاء وفقا لنشرة اإلصدار.

  

 الفصل الثامن 

 العرض العام

 (82مادة )



1. 

ٌقصد باألوراق المالٌة المؤهلة للتصوٌت ألؼراض هذا الفصل األوراق المالٌة التً لها حق التصوٌت فً اجتماع 

 الهٌئة العامة للمساهمٌن.

2. 

 وٌجوز أن تحدد الهٌئة بموجب تعلٌمات أوراقا مالٌة أخرى مؤهلة للتصوٌت.

  

 (81مادة )

1. 

% أو أكثر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من األوراق المالٌة 10ٌجب أن تبلػ السوق الهٌئة عن أي شخص ٌملك 

 للمصدر التً لها حق التصوٌت خبلل أربع وعشرٌن ساعة من حصولها على المعلومة.

2. 

ٌجب على كل شخص ٌشتري أو ٌبٌع األوراق المالٌة لمصدر ما بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر )بما فً ذلك الشـراء 

أو البٌع من خبلل حقوق المنتفعٌن( والتً قد تزٌد عن العشرة فً المائة من األوراق المالٌة التً لها حق التصوٌت، 

 أن ٌبلػ الهٌئة والسوق خبلل سبعة أٌام عمل.

  

  

 (83ة )ماد

على أي شخص ٌطلب عرضاً عاماً أن ٌقدم إلى الهٌئة والمصدر والسوق، إذا كانت األوراق المالٌة مدرجة فً 

السوق، تقرٌراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك قبل طلب العرض، وعلٌه أن ٌعلن للجمهور ذلك العرض وفقا 

 لتعلٌمات الهٌئة وقواعد السوق.

  

 (82مادة )

1. 

 عاماً ألي ورقة مالٌة للمصدر، العرض المقدم لجمٌع مالكً هذه الورقة دون استثناء. ٌعتبر عرضاً 



2. 

على الشخص الذي طلب العرض العام أن ٌدفع ألي شخص من مالكً األوراق المالٌة التً كانت هدفا للعرض العام 

 وٌرؼب فً بٌعها مبلؽاً مساوٌاً ألعلى سعر دفعه إلى أي من البائعٌن دون تمٌٌز.

3. 

إذا كانت األوراق المالٌة التً ٌرؼب مالكوها فً بٌعها إلى الشخص الذي قدم العرض العام تزٌد عن األوراق التً 

التزم الشخص بشرائها فٌتم الشراء من الراؼبٌن فً البٌع كل بحسب نسبة األوراق التً عرضها للبٌع مقارنة بعدد 

 األوراق المطلوب شراؤها.

 (85مادة )

تري ٌنوي شراء أوراق مالٌة لها حق التصوٌت، بحٌث ٌكون عدد األوراق المالٌة التً لها حق إذا كان المش

%( أو أكثر من األوراق المالٌة للمصدر )أو نتج 10التصوٌت والتً سٌملكها بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر تساوي )

تم شراء هذه األوراق المالٌة عن عنها أن المشتري أصبح قادرا على السٌطرة الفعلٌة على هذا المصدر( فٌجب أن ٌ

 طرٌق العرض العام.

  

 (86مادة )

لضمان إجراءات سلٌمة للعرض العام ولضمان عدم التمٌٌز لمالكً األوراق المالٌة موضوع العرض العام، ٌجوز 

 للهٌئة إصدار تعلٌمات تحدد ما ٌلً:

1. 

 شكل ومضمون التقارٌر والتبلٌػ المشار إلٌها فً هذا الفصل.

2. 

اإلجراءات التً ٌجب على المشتري أن ٌلتزم بها عند العرض العام بما فً ذلك الفترات الزمنٌة التً ٌبقى فٌها 

 عرض الشراء مفتوحا، والضمان الذي ٌوفره المشتري لضمان األداء وشروط العرض العام.

 

 

 

 الفصل التاسع 

 الؽش والخداع واستؽبلل المعلومات ؼٌر المنشورة



  

 (87مادة )

1. 

ال ٌجوز ألي شخص له عبلقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بخصوص أي صفقة تتضمن شراء أو بٌع أو تبادل أي أوراق 

مالٌة أو تقدٌم أي مشورة لبلستثمار أو أي تفوٌض أو موافقة أو أي نٌابة أو معلومات أخرى سواء أخذت من مالكً 

وم به مالكو األوراق المالٌة أو أي عرض عطاء األوراق المالٌة أو نشرت حول أي اجتماع أو أي فعل آخر ٌق

 الكتتاب األوراق المالٌة أو أي محاولة لدعم أو رفض طلب االكتتاب، القٌام بما ٌلً:

 أ.

 استخدام أي وسٌلة أو حٌلة لخداع شخص آخر.

 ب.

 القٌام بأي ممارسة أو فعل ٌشوبه ؼش أو خداع بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة.

2. 

 الخداع فً عملٌة اإلقناع للتأثٌر فً قرارات أي شخص بما فً ذلك:استخدام الؽش و

 أ.

 معلومات كانت خاطئة أو مضللة أو مخادعة.

 ب.

 إخفاء وتضلٌل المعلومات الجوهرٌة.

 ج.

 اإلصدار أو النشر المتهور أو المضلل ألي نشرة أو وعد أو تنبؤ ٌتصؾ بالخطأ أو التضلٌل أو الخداع.

  

 (88مادة )

1. 

 ز ألي شخص القٌام بأي فعل ٌنتج عنه ما ٌلً:ال ٌجو

 أ.

 أحجام تداول وهمٌة.



 ب.

 التأثٌر على سعر أي ورقة مالٌة بشكل ٌضلل اآلخرٌن.

2. 

ال ٌجوز ألي شخص أن ٌخلق بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر صورة زائفة أو مضللة بخصوص حجم الصفقات أو 

 سعر أٌة ورقة مالٌة، وذلك باللجوء إلى:

 أ.

 وراق مالٌة ال تشمل تؽٌرا حقٌقٌا فً الملكٌة الفعلٌة أو للشخص المستفٌد النهائً.تداول أ

 ب.

إصدار أمر بشراء أو بٌع مثل هذه الورقة المالٌة مع العلم بأن أمرا مماثبل سٌصدر من هذا الشخص أو أشخاص 

 قت والسعر.آخرٌن ٌعملون باالتفاق معه لشراء أو بٌع كمٌة مماثلة من هذه األوراق فً نفس الو

 ج.

الدخول فً صفقات وهمٌة أخرى بنٌة التأثٌر وذبذبة أسعار السوق لهذه األوراق المالٌة أو تضخمها أو مجرد التعبٌر 

 عن نٌة التذبذب أو التسبب به.

3. 

 ال ٌجوز ألي شخص بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة، القٌام بأي صفقة فً األوراق المالٌة لمصدر ٌقوم:

 أ.

 سعرها بؽرض الحث على شراء الورقة المالٌة نفسها أو ورقة مالٌة أخرى للمصدر نفسه.برفع 

 ب.

 أو بخفض السعر بؽرض حث اآلخرٌن على بٌع الورقة المالٌة نفسها أو ورقة مالٌة أخرى للمصدر نفسه.

 ج.

ة نفسها أو ورقة مالٌة أو بخلق عملٌة تداول فعلٌة أو صورٌة، بؽرض حث اآلخرٌن على شراء أو بٌع الورقة المالٌ

 أخرى.

4. 

للهٌئة أن تحدد بتعلٌمات أٌا من األعمال المخالفة األخرى التً تعتبر تبلعبا أو تداوال وهمٌا ؼٌر مذكورة فً هذا 

 الفصل.



  

 

 

 (89مادة )

1. 

حسابه أو ال ٌجوز ألي مطلع، أثناء حٌازته لمعلومات ؼٌر منشورة أن ٌشتري أو ٌبٌع بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، ل

 لحساب ؼٌره، أوراقا مالٌة خاصة بأي مصدر ذي عبلقة بهذه المعلومات، وال ٌعتبر أن المطلع قد خالؾ هذه المادة:

 أ.

ٌّن أن المعلومات لٌست معلومات بحاجة لنشر.  إذا ب

 ب.

 إذا كان الطرؾ اآلخر للصفقة مدركا فعبل للمعلومات.

2. 

النشر من قبل مصدر بموجب هذا القانون وحتى وقت اإلفصاح وفقا منذ اللحظة التً ٌبرز فٌها موضوع ٌتطلب 

ألنظمته، ٌمنع األشخاص التالٌون والمدركون للموضوع من التعامل مباشرة أو ؼٌر مباشرة باألوراق المالٌة 

 للمصدر ومشاركٌه:

 أ.

 المصدر.

 ب.

 أي شركات تابعة للمصدر.

 ج.

مسؤول أو موظؾ مطلع أو وكٌل مطلع أو أي شخص مطلع  أي مساهم مسٌطر أو عضو مجلس إدارة أو مدٌر أو

 ٌقوم بالتعامل مع المصدر أو مع أي شركة تابعة للمصدر أو موظفً السوق والهٌئة.

3. 

 ٌجوز للهٌئة أن تحدد بموجب تعلٌمات الشركات التابعة والمساهم المسٌطر ألؼراض هذه المادة.

  



 (90مادة )

فورا بتبلٌػ الهٌئة عن بٌع أٌة أوراق مالٌة، أو شرائها أو التصرؾ بها  ٌجب أن ٌقوم مدٌرو ومسئولو المصدر

والعائدة للمـصدر أو أي جهة تابعة له أو أي شركة تابعة سواء أكان هذا البٌع أو الشراء أو التصرؾ لحساب هذا 

 الشخص أو لحساب ٌوضع تحت تصرفه أو مراقبته.

  

 (92مادة )

لؾ أو اتخذ تدابٌر تمهٌدٌة لمخالفة هذا القانون أو أي من اللوائح أو التعلٌمات إذا وجدت الهٌئة أن أي شخص قد خا

أو القرارات الصادرة بموجبه، ٌجب علٌها أن تأمر هذا الشخص بإزالة المخالفة وتصوٌب األوضاع الناجمة عنها، 

 وفً حالة عدم االمتثال فللهٌئة صبلحٌة القٌام بما ٌلً:

 أ.

 إلٌها وبالتالً إٌقاؾ إصدار األوراق المالٌة المعنٌة أو التعامل بها. تعلٌق أي طلب ترخٌص مقدم

 ب.

 تعلٌق أي نشاط مرتبط باألوراق المالٌة أو مرتبط بأوراق مالٌة خاصة ألي فترة من الزمن تراها مناسبة.

 ج.

 إلؽاء ترخٌص المخالؾ أو تعلٌقه لفترة من الزمن.

 د.

 األمر إلى المحكمة ذات االختصاص للبت به بإجراء عاجل.إحالة 

  

  

 

 

 

 الفصل العاشر 

 المسؤولٌات المدنٌة



  

 (91مادة )

1. 

ٌكون الشخص الذي وقع طلبا لترخٌص بموجب هذا القانون مسؤوال تجاه أي شخص، حاز أوراقا مالٌة من مصدر 

جراء احتواء نشرة اإلصدار معلومات جوهرٌة ؼٌر  وفقا لنشرة اإلصدار، عن أٌة أضرار تسببت لهذا الشخص من

 صحٌحة أو أؼفلت ذكر معلومة جوهرٌة مطلوب ذكرها فٌها أو تكون ضرورٌة لجعل البٌانات ؼٌر مضللة.

2. 

ٌعتبر كل مدٌر ألي مصدر موافقا على طلب اإلصدار إذا كان فً منصبه فً الٌوم الذي ٌوافق  (2)ألؼراض الفقرة 

 على الصٌؽة النهائٌة لنشرة اإلصدار، إال إذا أثبت عكس ذلك وٌتحمل المسؤولٌة من ٌقوم مقامه. فٌه مجلـس اإلدارة

  

 (93مادة )

ٌكون أي شخص ٌقدم رأٌا أو تقرٌرا أو دراسة أو شهادة متضمنة أو مشارا إلٌها فً نشرة اإلصدار الواردة فً طلب 

إلٌها فً هذا الرأي أو التقرٌر أو الدراسة أو الشهادة، مسؤوال اإلصدار بموافقة من الهٌئة فٌما ٌتعلق باألمور المشار 

عن التحرٌؾ الجوهري الخاطئ لحقٌقة ما أو إؼفال ذكر تلك المعلومة الجوهرٌة فً نشرة اإلصدار إلى المدى نفسه 

 .(92المادة )الذي ٌكون الشخص فٌه مسؤوال وفقا ألحكام 

  

 (92مادة )

ٌُثبت ما ٌلً: (93)( و 92/1ا فً المواد )ٌعفى من المسؤولٌة المنصوص علٌه  أي شخص 

1. 

أنه قد اتخذ جمٌع الخطوات البلزمة لضمان أن نشرة اإلصدار أو الرأي أو التقرٌر أو الدراسة أو الشهادة ال تحتوي 

 تحرٌفا جوهرٌا خاطئا أو إؼفاال لذكر معلومة جوهرٌة.

2. 

لم أو ٌجب أن ٌكون على علم بأن نشرة اإلصدار أو الرأي أن الشخص الذي حاز على األوراق المالٌة كان على ع

 أو التقرٌر أو الدراسة أو الشهادة تحتوي تحرٌفا جوهرٌا خاطئا أو إؼفاال لذكر معلومة جوهرٌة.



3. 

أن الشخص الذي حاز على األوراق المالٌة قد حاز علٌها بعد اإلببلغ بالتعدٌل الذي ٌصحح التحرٌؾ الخاطئ وفقا 

 القانون. ألحكام هذا

  

 

 

 (95مادة )

 ٌعتبر مسؤوال كل من:

1. 

أي شخص قدم مساعده لشخص آخر نتج عنها مخالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعلٌمات أو قواعد السوق، 

 وهو على علم بهذه المخالفة، ٌكون مسؤوال وفقا ألحكام هذا القانون.

2. 

شخص له السٌطرة و ٌمارس فعبل صبلحٌة اتخاذ القرار بشأن أي شخص ٌخالؾ هذا القانون أو اللوائح أو أي 

 التعلٌمات أو قواعد السوق وفقا ألحكام هذا القانون.

3. 

المدراء والشركاء وكبار مسئولً اإلدارة لشخص اعتباري مسؤولٌن عن أٌة أعمال مخالفة للشخص االعتباري، إال 

 أنهم لم ٌكونوا على علم ولم ٌكن باستطاعتهم أن ٌكونوا على علم بهذه المخالفة.إذا أثبتوا 

4. 

 ٌجري دفع جمٌع الرسوم والؽرامات التً تفرضها الهٌئة وفقا للقانون واللوائح والتعلٌمات التً تصدرها الهٌئة.

 (96مادة )

( فٌكونون مسؤولٌن بالتكافل 95/1/2/3و) (93)( و92/1إذا كان شخصان أو أكثر مسؤولٌن بموجب المواد )

والتضامن تجاه الشخص المتضرر، وتكون مسئولٌتهم فٌما بٌنهم خاضعة للقواعد العامة المرعٌة بموجب القانون 

 المدنً.

  

 (97مادة )



شخص  باإلضافة ألٌة تدابٌر وقائٌة أخرى متاحة لمشتري األوراق المالٌة بموجب هذا القانون أو قانون آخر، فان أي

قد اشترى أوراقا مالٌة من مصدر فً اكتتاب عام، استنادا إلى نشرة إصدار احتوت تحرٌفا جوهرٌا خاطئا أو إؼفاال 

لمعلومة جوهرٌة كان ٌجب ذكرها أو كانت أساسٌة لجعل النشرات ؼٌر مضللة، أو أنها لم تسلم إلى المشتري 

ً هذه الحٌازة وأن ٌطالب باسترجاع كامل المبلػ أو أي بالطرٌقة المطلوبة وفقا لهذا القانون، ٌجوز له أن ٌلؽ

تعوٌض آخر دفعه ذلك الشخص، شرٌطة أن ٌقوم المشتري بهذا األمر خبلل فترة زمنٌة معقولة بعد علمه بالتحرٌؾ 

الخاطئ أو اإلؼفال، على أال ٌتجاوز ذلك بأي حال من األحوال إدراج المصدر فً السوق أو سنتٌن بعد الحٌازة 

 أقل. أٌهما

  

 

 الفصل الحادي عشر 

 

 

 التحقٌق والعقوبات

  

 (98مادة )

1. 

 لؽاٌات تطبٌق هذا القانون، ٌتمتع موظفو الهٌئة المختصون بصبلحٌات الضابطٌة القضائٌة.

2. 

للهٌئة صبلحٌة إجراء التحقٌق كلما رأت ذلك ضرورٌاً حال حصول أي مخالفة من قبل أي شخص أو عند توقع 

 ة ألحكام هذا القانون أو اللوائح والتعلٌمات الصادرة بمقتضاه.حصول أي مخالف

3. 

فً حال عدم امتثال أي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة إلٌه أو امتناعه عن تقدٌم المستندات والوثائق التً تطلبها 

 الهٌئة فٌتم تنفٌذ ذلك بمعاونة النائب العام.

  

  

 (99مادة )



1. 

الشائعات أو إعطاء معلومات أو بٌانات أو تصرٌحات مضللة أو ؼٌر صحٌحة ٌحظر على أي شخص بث أو تروٌج 

 قد تؤثر على أسعار األوراق المالٌة المدرجة فً السوق أو على سمعة الجهة المصدرة.

2. 

 ٌحظر على أي شخص أن ٌتعامل باألوراق المالٌة منفرداً أو بالتواطؤ مع ؼٌره بقصد:

 أ.

 الجمهور بوجود تعامل حقٌقً بأي أوراق مالٌة أو حثه بالتعامل بها.إٌهام 

 ب.

 القٌام بعملٌات وهمٌة وؼٌر حقٌقٌة ٌقصد بها إٌهام الجمهور بنشاط مفتعل فً سوق األوراق المالٌة.

 ج.

 التأثٌر سلباً بأي شكل من األشكال على السوق.

 د.

المالٌة بقصد التأثٌر على أسعار األوراق المالٌة بهدؾ تحقٌق القٌام بأعمال المضاربة ؼٌر المشروعة على األوراق 

 الربح السرٌع.

 هـ.

إعطاء أوامر بٌع أو شراء متعددة من قبل شخص واحد ألكثر من وسٌط لنوع واحد من األسهم وفً فترة تداول 

 واحدة.

 و.

 تقدٌم معلومات كاذبة أو مضللة للهٌئة بهدؾ الحصول على الترخٌص.

 ز.

 ٌق الؽش والخداع والتضلٌل لرفع أسعار األوراق المالٌة أو تخفٌضها.الوصول بطر

  

  

 

 



 (200مادة )

1. 

( دٌنار أردنً أو ما ٌعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو الحبس مدة 100000ٌعاقب بؽرامة ال تزٌد على مائة ألؾ )

لقانون أو اللوائح أو التعلٌمات أو األنظمة ال تزٌد عن سنة أو بكلتا هاتٌن العقوبتٌن كل شخص ٌخالؾ أحكام هذا ا

الصادرة بمقتضاه باإلضافة إلى إلزام الشخص المخالؾ بإعادة الربح الذي حققه أو تضمٌنه قٌمة الخسارة التً 

 وقعت على الؽٌر.

2. 

 من هذه المادة. 4ٌخضع الشرٌك والمتدخل والمحرض ألحكام الفقرتٌن )أ ( و )ب( من البند 

3. 

المحكوم علٌه بأي مخالفة مسؤوالً عن تعوٌض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التً ٌكون 

 تكبدها ذلك الشخص وما فاته من ربح.

4. 

باإلضافة إلى فرض الؽرامات المنصوص علٌها فً هذه المادة، وبعد ما تثبته الهٌئة عن أٌة مخالفات لهذا القانون أو 

 و أي من قواعد السوق، ٌجوز للمحكمة أٌضا القٌام بما ٌلً:اللوائح أو التعلٌمات أ

 أ.

 أن تأمر بتجمٌد أصول الشخص لضمان توافر أموال كافٌة لتؽطٌة أٌة دفعات مستقبلٌة من الؽرامات أو األضرار.

 ب.

 تعٌٌن حارس قضائً لهذه األصول.

5. 

 ٌجوز للمحكمة بموجب طلب من الهٌئة أن تقوم بما ٌلً:

 أ.

 ي أمر أو موافقة أو توكٌل تم الحصول علٌه نتٌجة لمخالفة هذا القانون.أن تلؽً أ

 ب.

 إنهاء أو إبطال أي شراء أو بٌع أو إصدار تم تنفٌذه أو سٌتم تنفٌذه نتٌجة لمخالفة هذا القانون.



 ج.

 منع ممارسة حقوق التصوٌت المكتسبة خبلل صفقة تمت نتٌجة لمخالفة هذا القانون.

  

 (202مادة )

1. 

ٌتم التبلٌػ فً قضاٌا األوراق المالٌة وفقاً ألحكام القوانٌن السارٌة إال أنه ٌجوز تبلٌػ أي شخص ٌقع مكان إقامته أو 

عمله خارج فلسطٌن إما على عنوانه المختار داخل فلسطٌن إن وجد أو عن طرٌق اإلعبلن فً صحٌفة ٌومٌة واحدة 

ٌد المسجل أو السرٌع أو الممتاز إلى العنوان المعروؾ لدى الهٌئة على األقل، وإرسال نسخة من إشعار التبلٌػ بالبر

 خارج فلسطٌن.

2. 

على الرؼم مما ورد فً أي تشرٌع آخر، فإنه ٌجوز اإلثبات بقضاٌا األوراق المالٌة والمعامبلت التً تتم لدى الهٌئة 

ؾ ومراسبلت أجهزة التلكس والسوق بواسطة البٌانات اإللكترونٌة أو الصادرة عن الحاسوب وتسجٌبلت الهات

 والفاكسمٌلً.

  

 (201مادة )

1. 

للسوق صبلحٌة إجراء التحقٌق كلما رأت ذلك ضرورٌا حال حصول أٌة مخالفة من قبل أي شخص أو حال توقع 

 حصول أٌة مخالفات ألحكام هذا القانون وقواعد السوق.

2. 

ق مشفوعا بتوصٌتها وذلك من اجل اتخاذ اإلجراءات ٌتم إحالة الشخص المخالؾ إلى الهٌئة بناء على تقرٌر من السو

 التأدٌبٌة أو الجزائٌة بحق المخالؾ.

  

  

 

 

 



 الفصل الثاني عشر 

 األحكام االنتقالٌة والختامٌة

  

 (203مادة )

1. 

% أو أكثر بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من األوراق المالٌة فً 10ٌجب على كل من ٌملك أو ٌتصرؾ بنسبة 

 دة أن ٌبلػ السوق خبلل ستٌن ٌوما من تارٌخ نفاذ هذا القانون.شركة واح

2. 

 ٌجب على جمٌع الشركات المساهمة العامة أن تقدم طلبا لئلدراج فً السوق.

3. 

ٌجب على جمٌع الشركات المساهمة العامة القائمة أن تقدم طلبا إلدراجها فً السوق وتصوب أوضاعها بما ٌتماشى 

 ل ستة أشهر من تارٌخ نفاذه.وأحكام هذا القانون خبل

  

 (202مادة )

على الرؼم مما جاء فً قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار 

 األوراق المالٌة وتسجٌلها وعملٌات ومعامبلت التداول باألوراق المالٌة.

  

  

 (205مادة )

 مجلس الوزراء إصدار اللوائح البلزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون خبلل شهرٌن من تارٌخ نفاذه.على 

  

  

 (206مادة )



 ٌلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكام هذا القانون.

  

  

 (207مادة )

فً على جمٌع الجهات المختصة، كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌعمل به بعد ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ نشره 

 الجرٌدة الرسمٌة.

  

  

مٌبلدٌة  2004/ دٌسمبر/1صدر بمدٌنة ؼزة بتارٌخ:

روحً فتوح رئٌس السلطة الوطنٌة                                              هجرٌة 1425/شوال/18الموافق:

 الفلسطٌنٌة

 


