
 

  م ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(قانون األوراق املالية رقم 

  
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل وبناء على ما أقره الس التشريعي يف 

  : م أصدرنا القانون التايل٥/١٠/٢٠٠٤جلسته بتاريخ 
  

  الفصل األول 
  أحكـام عامـة 

  ) ١(مادة 
نشاطات أسواق األوراق املالية واألعضاء املعتمدين واملتعاملني فيها، وأية أنشطة جديدة . أ: حتكم نصوص هذا القانون

شركات األوراق املالية، . ج. إصدار وطرح األوراق املالية لالكتتاب وتداوهلا. ب. تقرها اهليئة وفقا ألحكام القانون
داريني، املستشارين املاليني، خرباء األوراق املالية، مركز اإليداع والتحويل املستشارين االستثماريني، املسؤولني اإل

والتسوية، الصناديق االستثمارية، ومديري الصناديق املالية، خدمات احلفظ األمني، مصدري األوراق املالية، حاملي 
  . األوراق املالية الرئيسيني، وأي نشاط تقره اهليئة وفقاً ألحكام القانون

  
  ) ٢(ة ماد

. هيئة سوق رأس املال: اهليئة: يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين احملددة أدناه ما مل تدل القرينة على غري ذلك
. سوق فلسطني لألوراق املالية أو أي سوق لتداول األوراق املالية مرخص من قبل اهليئة وفقا ألحكام القانون: السوق
الشخص الذي يتعامل : املستثمر. الشخص الطبيعي أو االعتباري: الشخص. والتسوية مركز اإليداع والتحويل: املركز 

األشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غري مباشر باحلركة : اجلمهور. باألوراق املالية بيعا أو شراء دف حتقيق الربح
الشركات : املؤسسات العامة. الثانيةأقارب الشخص الطبيعي حىت الدرجة : األقارب. املالية واالستثمارية يف السوق

األنظمة : قواعد السوق. املسامهة العامة اليت متتلك احلكومة أغلبية األسهم فيها أو اليت متارس احلكومة عليها سلطة فعلية
اطها الشركة اليت يكون نش: شركة األوراق املالية. والتعليمات اليت تقرها السوق وتوافق عليها اهليئة لتنظيم عمل السوق

الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول األوراق املالية حلساب اآلخرين أو حلساا اخلاص، والنشاطات األخرى وفق 
شركات األوراق : األعضاء يف املركز. شركة األوراق املالية املرخص هلا من اهليئة واملنتسبة للسوق: العضو. القانون

جة يف السوق، واحلافظ األمني املنتسب للسوق وصناديق االستثمار املدرجة املالية األعضاء يف السوق والشركات املدر
فيها % ١٠شخصا أو أقل لالكتتاب فيما ال يزيد عن  ٣٠عرض أوراق مالية حمدودة على : اإلصدار اخلاص. يف السوق

. األوراق املالية للجمهورطرح : اإلكتتاب العام. عرض األوراق املالية لالكتتاب العام: اإلصدار العام. لإلصدار الواحد
الشخص : احلافظ األمني. أو أكثر من األوراق املالية للمصدر% ١٠الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء : العرض العام

الشخص املؤهل املمثل حلاملي سندات : أمني اإلصدار. االعتباري الذي ميارس أعمال احلفظ األمني لألوراق املالية
الشخص املرخص له شراء : متعهد التغطية. قانون واللوائح والتعليمات الصادرة مبقتضاهالقرض وفقا ألحكام هذا ال

. الشخص املرخص له بيع األوراق املالية نيابة عن املُصدر:وكيل اإلصدار. األوراق املالية من املُصدر وإعادة بيعها
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ل االستثمار يف األوراق املالية للجمهور الشخص الطبيعي الذي ميتهن تقدمي النصح واإلرشاد يف جما: املستشار املايل
الشخص الذي ميتهن تقدمي النصح : مستشار االستثمار. حلسابه أو حلساب شركة األوراق املالية أو مستشار االستثمار

واملشورة لآلخرين خبصوص األوراق املالية واالستثمار فيها، وإصدار التقارير وإجراء البحوث واجلدوى املتعلقة باألوراق 
الشخص الطبيعي الذي يؤدي أيا من وظائف اإلدارة لشركة األوراق املالية أو مستشار : املوظف التنفيذي. املالية

الشخص االعتباري املرخص من اهليئة والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين : صندوق االستثمار. االستثمار
رى من أصول االستثمار مبوجب عقد التأسيس وأنظمته واستثماره نيابة عنهم يف حمفظة أوراق مالية، أو أنواع أخ

الشخص : أمني الصندوق. الشخص الطبيعي املوافق عليه من اهليئة للعمل يف الصندوق: إداري الصندوق. الداخلية
مدقق احلسابات القانوين : مدقق الصندوق. االعتباري املرخص له من اهليئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته

الشخص الذي : مدير االستثمار. الشخص االعتباري الذي ميارس إدارة أعمال الصندوق: مدير الصندوق. ندوقللص
هي األوراق املالية اليت تطرحها الشركات املسامهة : سندات القرض. ميارس إدارة االستثمار يف األوراق املالية للصندوق

كتتاب العام والتداول للحصول مبوجبها على قرض تلتزم اجلهة العامة أو املؤسسات احلكومية أو املؤسسات العامة لال
أي شخص : املالك الرئيس. املصدرة بسداد قيمته االمسية والفوائد املترتبة عليه وفقا للشروط الواردة يف نشرة اإلصدار

املعلومات اخلاصة  :املعلومات الداخلية. أو أكثر بشكل مباشر أو غري مباشر من األوراق املالية للمصدر%  ١٠ميتلك 
الشخص الذي يطلع على املعلومات الداخلية حبكم منصبه أو وظيفته : املطلع. باملصدر أو أوراقه املالية اليت مل تنشر بعد

الشخص االعتباري الذي يصدر أوراقا : املُصـدر. أو ملكيته أو عالقته بشكل مباشر أو غري مباشر مبن حيوز املعلومات
الشركة اليت يكون نشاطها الرئيس االستثمار يف األوراق املالية : شركة االستثمار. بته يف إصدارهامالية أو يعلن عن رغ

من جمموع موجوداا على شكل أوراق %) ٥٠(واالجتار ا، أو الشركة اليت متتلك أو تنوي أن متلك ما يزيد على 
الواقعة أو : املعلومة اجلوهرية. أعماهلا ذه الصفةمالية وال يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمني اليت متارس 

املعلومة اليت يؤثر نشرها على سعر الورقة املالية أو يف قرار الشخص لشراء الورقة املالية أو االحتفاظ ا أو بيعها أو 
أو أي معلومة  أي بيان غري صحيح يتعلق مبعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء ملعلومة جوهرية: التضليل. التصرف ا

أي عمل أو ممارسة أو خطة أو ج أو وسيلة : اخلـداع. أخرى الزمة لتكون البيانات املقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة
القدرة املباشرة أو غري املباشرة على ممارسة تأثري : السيطرة. يقصد بأي منها التغرير باآلخرين أو قد يؤدي إىل التغرير م

العقـد الذي مت مبوجبه شراء : عقد التداول. بيع وشراء األوراق املالية: التداول. ر وقراراتهفعال على أعمال شخص آخ
العملية اليت يتم مبوجبها احتساب صايف حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن عقد : التقاص. أوراق مالية وبيعها

العملية اليت يتم مبوجبها إمتام عقد التداول ونقل ملكية : ويةالتس. التداول وذلك لتسديد أمثاا يف التاريخ احملدد للتسوية
تسجيل األوراق املالية اخلاصة : اإلدراج. األوراق املالية من البائع إىل املشتري وتسديد أمثاا بشكل ائي وغري مشروط

. ن خالل املركزبالشركة يف السوق دف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها م
شركة : الشركة املدرجة. الكشف عن املعلومات اليت م املستثمرين واجلمهور اليت تؤثر يف سعر الورقة املالية: اإلفصاح

  . مت إدراج أوراقها املالية يف السوق مبوجب أحكام القانون
  

  ) ٣(مادة 
. لية أو أجنبية، توافق اهليئة على اعتمادها كذلكيقصد باألوراق املالية حقوق ملكية أو أدوات دين، سواء كانت حم. ١
الوحدات االستثمارية الصادرة عن . ب. األسهم والسندات. أ: تشمل األوراق املالية، بصورة خاصة، ما يلي. ٢
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املشتقات املالية ومنها األسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار . ج. صناديق االستثمار
  . العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية. د. ءالشرا

  
  ) ٤(املادة 

االعتمادات املستندية واحلواالت . ٢. األوراق التجارية مبا يف ذلك الشيكات والكمبياالت. ١: ال تعترب أوراقا مالية
صناديق التقاعد للمنتفعني اليت  بوالص التأمني واحلقوق املترتبة يف. ٣. واألدوات اليت تتداوهلا املصارف حصرا فيما بينها

  . تتم تغذيتها من غري مصادر مسامهام
  

  
  الفصل الثاين 

  تأسيس السوق وصالحياته 
  ) ٥(املادة 

تكون . ٢. تؤسس يف فلسطني سوق أو أكثر لألوراق املالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مايل وإداري. ١
يتوىل . ٣. ح هلا مبزاولة العمل كسوق نظامي لتداول األوراق املالية يف فلسطنياألسواق حصرا هي اجلهة الوحيدة املصر

ال حيق لرئيس جملس . ٤. إدارة السوق جملس إدارة ومدير تنفيذي متفرغ وفقاً لنظام وهيكلية تضعها اهليئة هلذا الغرض
فاً لدى أي عضو يف السوق أو أن يكون اإلدارة ونائبه أن يكون شريكاً أو عضواً يف جملس إدارة أو هيئة مديرين أو موظ

ختضع السوق لرقابة اهليئة وإشرافها والتفتيش عليها وجيوز . ٦. جيوز إعادة هيكلية السوق بقرار من اهليئة. ٥. ممثالً له
  . للهيئة التدقيق على سجالا

  
  ) ٦(مادة 

شئها السوق لتداول األوراق املالية املصدرة تعترب يف حكم السوق النظامي األسواق املوازية واألسواق األخرى اليت تن
  . وفقا لألنظمة والتعليمات اخلاصة بذلك

  
  ) ٧(املادة 

التنظيم واإلشراف والرقابة على نشاطات . ١: مبا ال يتعارض مع صالحيات اهليئة، يكون للسوق الصالحيات التالية
تنظيم التعامل يف األوراق املالية حلماية . ٢. هم املاليةاألعضاء ونشاطات املصدرين والشركات املدرجة فيما يتعلق بأوراق

مالكي األوراق املالية واملستثمرين واجلمهور من الغش واخلداع واملمارسات غري العادلة وفقا للقواعد اليت تصدرها 
ة ومراقبة وضع قواعد املمارسة واإلشراف وإجراءات الرقابة والتنفيذ، لضمان حسن تنظيم وتشغيل وإدار. ٣. اهليئة

جيوز للسوق أن تضع وتفرض رسوما على الشركات األعضاء واملدرجة . ٤. السوق بعد احلصول على موافقة اهليئة
مقابل استخدام جتهيزاا وخدماا، مبا يف ذلك رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسوم التداول ورسوم اإلدراج بعد 

الوضع املايل للشركات . أ: بة وتنفيذها على األعضاء، وتشمل ما يليتطبيق قواعد وإجراءات الرقا. ٥. موافقة اهليئة
. ج. حق السوق يف اإلطالع على دفاتر وسجالت األعضاء. ب. األعضاء ومتطلبات التدقيق املايل وفقا للمعايري الدولية

والنافذة حسب التعليمات  مراعاة أخالقيات املهنة املقرة. د. إرسال التقارير الدورية إىل اهليئة حول نشاطات األعضاء
إجراء التحقيقات اخلاصة بالشركات األعضاء والشركات املدرجة وفرض الغرامات عند خمالفة . ٦. الصادرة عن اهليئة
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. ٧. قواعدمها، على أن تعرض الغرامات اليت تفرضها السوق علي اهليئة، وتبقى سارية املفعول ما مل تنقضها اهليئة
تطلب من اهليئة تعليق التعامل يف أوراق مالية متداولة أو وقف أعمال أي من أعضائه للمدة للسوق وألسباب مربرة أن 

  . اليت تراها مناسبة
  

  ) ٨(املادة 
، وأي تعديالت تطرأ عليها )قواعد السوق(على السوق أن تقدم إىل اهليئة األنظمة الداخلية والتعليمات اخلاصة ا 

وللهيئة الطلب من السوق إجراء تعديالت عليها خالل مدة حمددة يف الطلب، وتعترب تلك للموافقة قبل بدء العمل ا، 
  . التعديالت نافذة اعتبارا من التاريخ الذي حتدده اهليئة

  
  ) ٩(املادة 

ال يعترب السوق أو املركز أو أي مسؤول أو موظف أو وكيل أو جهة متعاقدة معها مسؤوال عن أي تصرف عند . ١
واجبات السوق أو املركز أو عند ممارسة صالحية نص عليها هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد أداء إحدى 

جيوز أن تنص قواعد السوق على إحالة . ٢. السوق، إال إذا تسبب يف إحداث الضرر للغري نتيجة خطئه اجلسيم أو إمهاله
  . بعض أنواع النزاعات أو مجيعها إىل التحكيم

  
  ) ١٠( املادة

ال جيوز تداول األوراق املالية املدرجة لدى السوق إال من قبل الشركات األعضاء يف السوق، سواء مت ذلك حلساا أم 
  . حلساب الغري

  
  ) ١١(املادة 

لى تقوم اهليئة بتوفري املناخ املالئم لتحقيق سالمة التعامل يف األوراق املالية، وتنظيم وتطوير املراقبة، واإلشراف ع. ١
سوق األوراق املالية وسوق رأس املال يف فلسطني، ومحاية محلة األوراق املالية واملستثمرين فيها واجلمهور من الغش 

. تنظيم ومراقبة إصدار األوراق املالية والتعامل ا. أ: ويف سبيل حتقيق ذلك تتوىل اهليئة القيام باملهام التالية. ٢. واخلداع
نشاطات اجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة وإشرافها ومن ضمنها السوق واملركز وصناديق تنظيم ومراقبة أعمال و. ب

تنظيم ومراقبة اإلفصاح عن . ج. االستثمار وشركات األوراق املالية والشركات املسامهة العامة ومعتمدو املهن املالية
. ص املطلعني وكبار املسامهني واملستثمرين فيهااملعلومات املتعلقة باألوراق املالية واجلهات املصدرة هلا، وتعامل األشخا

أية صالحيات أخرى نص عليها هذا القانون أو . ه. تنظيم العروض العامة لشراء أسهم الشركات املسامهة العامة. د
تعترب اهليئة صاحبة الصالحية الكاملة مبوجب القانون يف وضع األنظمة والتعليمات . و. قانون هيئة سوق راس املال

قواعد املتعلقة بأعمال ونشاطات اجلهات اخلاضعة لرقابتها وإشرافها من أجل حتقيق أهدافها املنصوص عليها يف الفقرة وال
  . ، وال جيوز خمالفة ما تقرره اهليئة ذا الشان)أ(
  

  ) ١٢(املادة 
جيوز للهيئة . -١. أعاله) ١١(دون االنتقاص من صالحيات اهليئة املنصوص عليها يف قانون هيئة سوق رأس املال واملادة 

األوراق املالية اليت . ب. التداول يف السوق. أ: إصدار تعليمات خطية للسوق خلدمة املصلحة العامة، فيما يتعلق مبا يلي
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آلية تطبيق السوق لقواعده . د. نشر املعلومات لشركات األوراق املالية األعضاء أو للجمهور. ج. يتم تداوهلا يف السوق
للهيئة النظر يف القرارات . ٢. أية مواضيع أخرى ترى اهليئة أا ضرورية لتنفيذ هذا القانون. ه. ه وإجراءاتهوتعليمات

الصادرة عن السوق للتأكد من اتفاقها مع أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة مبقتضاه واختاذ 
ومبوجب الشروط الواردة يف اللوائح، جيوز للهيئة الطلب من السوق ما وفقا لإلجراءات . ٣. القرارات املناسبة بشأا

تعليق التداول . ج. إلغاء ترخيص أية شركة أوراق مالية عضوا يف السوق. ب. تعليق عضوية شركة أوراق مالية. أ: يلي
أو شطب تداول أي ورقة تعليق . د. يف السوق، إذا اتضح بأن أسبابا قاهرة حتول دون إمكانية التداول حسب رأي اهليئة

جيب أن يكون كل إشعار صادر عن اهليئة، لتعليق أو إلغاء العضوية أو . ٤. مالية يف السوق أو أحد أنواع الترخيص
تعليق أو شطب تداول أي ورقة مالية، معلال، ويعمل به حال إشعار السوق، وحيق للعضو التظلم من قرار اهليئة وفقا 

  . نونللوائح الصادرة مبقتضى القا
  

  ) ١٣(مادة 
ال جيوز للسوق أو مديريها أو مسئوليها أو موظفيها أو للمركز اإلفصاح ألي شخص عن املعلومات املتعلقة مبعامالت 

شـركات األوراق املالية األعضاء وممتلكاا أو معامالت الشركات املدرجة وممتلكاا أو معامالت املستثمرين 
هذا القانون أو قواعد السوق، إال إذا كانت هذه املعلومات عامة، وال ينطبق هذا احلظر  وممتلكام باستثناء ما يسمح به

  . على املعلومات املطلوب توفريها للهيئة مبوجب هذا القانون أو اللوائح أو بقرار قضائي
  

  ) ١٤(مادة 
تدقيق . ٣. ألوراق املاليةإيداع مركزي ل. ٢. تسجيل مصدري األوراق املالية. ١: يقوم املركز باألعمال التالية

املعلومات املدخلة يف حسابات املستثمرين لدى شركات األوراق املالية األعضاء يف السوق والتأكد من صحتها وإدخال 
تقدمي خدمات املقاصة والتسوية للسوق . ٤. أية تفاصيل شخصية إضافية يف سجالت مالكي األوراق املالية لدى املركز

عمليات الرهن واحلجز وفك الرهن وفك احلجز . ٦. اليت تتعلق بتحويل ملكية األوراق املاليةاألعمال . ٥. وأعضائه
متابعة نسب متلك األوراق املالية وتنفيذ احلظر املفروض على جتاوز سقوف امللكية مبوجب أحكام . ٧. لألوراق املالية

تزويد . ٨. ق املالية املعلنة يف نشرات اإلصدارالقانون أو األنظمة الداخلية للشركات املدرجة أو شروط إصدار األورا
تنفيذ . ٩. اجلهات املصدرة لألوراق املالية بالتغيريات اليت تتم على سجالت مالكي األوراق املالية بشكل دوري

تعليمات اهليئة والسوق فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة بأسهم أعضاء جملس إدارة الشركات املدرجة، وتنفيذ قرارات 
للمركز استيفاء الرسوم لقاء . ١٠. ركات فيما يتعلق بسجل املسامهني من توزيع أسهمها أو جتزئتها أو دجمهاالش

أية أعمال أخرى تتطلبها عمليات األوراق . ١١. املعامالت لديه حسب التعليمات اليت يصدرها السوق مبوافقة اهليئة
  . املالية لدى املركز

  
  ) ١٥(مادة 

اهليئة أن ينشئ أو يؤسس أو يدير مركزا آخر يقدم أية تسهيالت كمكان إيداع لألوراق املالية  ال حيق ألي شخص غري
  . أو يقدم خدمات املقاصة والتسوية للسوق وأعضائه

  
  ) ١٦(مادة 
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للهيئة صالحية وضع وتنفيذ قواعد الرقابة واإلشراف على األعضاء، لضمان حسن األداء وتنظيم عمل املركز . ١
تسجيل وتدوين حق امللكية وحتويل ملكية األوراق املالية اليت يتم التداول ا يف السوق وتسوية . أ: ليوتشمل ما ي

. ج. املعلومات والنشرات والسجالت السرية واليت جيوز ملن هو مرخص له باإلطالع عليها. ب. األمثان هلذه األوراق
للهيئة العمل على . ٢. معايري وأخالقيات املهنة. د. كزاملعلومات والنشرات والسجالت اليت جيب أن يفصح عنها املر

وضع قواعد وإجراءات اإلشراف والرقابة على األعضاء الذين هلم حق استخدام املركز وتشمل هذه القواعد 
التقارير الدورية للمركز عن نشاطات . ب. اطالع املركز على نشرات وسجالت األعضاء فيه. أ: واإلجراءات ما يلي

حتديد انتهاكات قواعد املركز وتطبيق اجلزاء على األعضاء الذين تثبت خمالفتهم هلذه القواعد واليت . ج. فيهاألعضاء 
للهيئة صالحية التحقيق . ٣. املواضيع األخرى اليت تطلبها اهليئة مبوجب اللوائح. د. تشتمل تعليق نشاط هؤالء األعضاء

وجيوز للهيئة النظر يف هذه الغرامات وتبقى نافذة ما مل تنقضها . اعدهمع األعضاء يف املركز وفرض الغرامات ملخالفة قو
  . اهليئة

  
  ) ١٧(مادة 

للهيئة التحقق من مدى االلتزام بشروط ملكية األوراق املالية وأية قيود مفروضة عليها مبوجب القانون أو نص عليها . ١
جيوز . ٢. وللمركز رفض تسجيل حتويالت األوراق املالية املخالفة. النظام الداخلي للمصدرالعقد مع املصدر أو حسب 

أن تتطلب قواعد السوق من شركات األوراق املالية واحلافظ األمني وبقية األعضاء يف السوق، تزويد املركز بأمساء 
وحيتفظ املركز ذه املعلومات اخلاصة بسرية وله . املالكني املنتفعني من األوراق املالية املودعة يف حسابات ممثلني هلم

  . الصالحية يف تبادل هذه املعلومات مع اهليئة ومع املصدر
  

  ) ١٨(مادة 
يتم تسجيل األوراق املالية املتداولة يف السوق ونقل ملكيتها وتسوية أمثاا ووضع إشارة الرهن أو احلجز عليها . ١

للمركز أن يفتح حسابات لتداول األوراق املالية أو تسجيلها وفقا ألحكام . ٢. مبوجب قيود تدون يف سجالت املركز
  . على األعضاء يف السوق حفظ ملكية املستثمرين حبسابات منفصلة عن موجوداا. ٣. هذا القانون أو قواعد السوق

  
  ) ١٩(مادة 

  . الكترونية صادرة مبوجبها بينة، ما مل يثبت عكس ذلكتعترب قيود سجالت املركز وحساباته وأية مستندات يدوية أو 
  

  ) ٢٠(مادة 
  . تعترب إشعارات الشراء الصادرة عن املركز مبثابة بينة قانونية للملكية

  
  ) ٢١(مادة 

جيوز للمركز حفظ أوراق مالية غري مسجلة . ٢. ال تعترب األوراق املالية املودعة لدى املركز ممتلكات له أو للسوق. ١
  . ديه إذا كانت مسجلة لدى مركز أجنيب بعد موافقة اهليئةل

  
  ) ٢٢(مادة 
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  . على األعضاء والشركات املدرجة واحلافظ األمني أن يكون لديهم نظام للضمانات لتغطية التزامام جتاه الغري
  

  
  الفصل الثالث 

  إصدار وطرح األوراق املالية لالكتتاب العام 
  ) ٢٣(مادة 

شخص إصدار أوراق مالية أو طرحها أو توجيه دعوات ملستثمرين لالكتتاب ا، إال إذا تقدم بنشرة ال جيوز ألي . ١
تصدر اهليئة . ٢. إصدار إىل اهليئة مرفق ا مجيع املعلومات والبيانات اليت متكن املستثمر من اختاذ قراره االستثماري

  . نشرة اإلصدار وإرفاقها ا تعليمات حتدد فيها املعلومات والبيانات الواجب تضمينها يف
  

  ) ٢٤(مادة 
  . ال جيوز طرح األوراق املالية لالكتتاب العام إال بواسطة متعهد التغطية أو وكيل اإلصدار

  
  ) ٢٥(مادة 

. ٢. من هذا القانون) ٢٦(يقدم طلب الترخيص للهيئة متضمنا نشرة إصدار تستويف شروط النشرة الواردة يف املادة . ١
اإلصدار من قبل املصدر ومن قبل متعهد التغطية أو وكيل اإلصدار الذي يعينه املصدر ومن قبل أي أشخاص يوقع طلب 

  . آخرين كما حتددهم اللوائح
  

  ) ٢٦(مادة 
إفصاح كامل مبا ميكن املستثمر من اختاذ قراره الصائب جيب على املصدر أن يقوم بإعداد نشرة إصدار حتتوي على : أوالً

وصفاً كافيا . ١: حول االستثمار من عدمه، وبوجه خاص جيب تضمني نشرة اإلصدار املعلومات والبيانات التالية
للمصدر وطبيعة عمله، واألشخاص القائمني على إدارته من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار املوظفني واملسامهني 

وصفاً كافيا لألوراق املالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط املتعلقة باإلصدار وكيفية استخدام . ٢. سنيواملؤس
بياناً واضحا عن الوضع املايل للمصدر وأي معلومات مالية من شأا التأثري على االستثمار، مبا يف . أ.٣. عوائد اإلصدار

أو دراسة اجلدوى للشركات اجلديدة . ب. ث سنوات للشركات العاملةذلك امليزانية العامة وقائمة الدخل آلخر ثال
أي . ٤. وامليزانية التقديرية للسنتني القادمتني وفقا ملعايري احملاسبة الدولية، والتوقعات املستقبلية ملزايا وخماطر االستثمار

: ثانياً. ستثمار يف األوراق املالية املصدرةأو السوق تساعد املستثمر على اختاذ قراره بشأن اال/معلومات تتطلبها اهليئة و
  . جيوز للهيئة أن حتدد صيغة أو شكال معينا للتوقيع اإللكتروين العتماده يكون مساويا يف حجيته للتوقيع اخلطي

  
  ) ٢٧(مادة 

عالن نفاذ على املصدر إعالم اهليئة بأي تغيري يطرأ على املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار حال حدوثه سواء مت إ
  . النشرة أم مل يتم

  
  ) ٢٨(مادة 
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تصبح نشرة اإلصدار نافذة املفعول بعد مضي ثالثني يوما على تاريخ تقدميها إىل اهليئة، إال إذا قررت اهليئة خالل . ١
على . ٢. لهذه املدة نفاذ نشرة اإلصدار أو رفضها أو تعليقها، وهلا حتديد املدة اليت تكون فيها هذه النشرة نافذة املفعو

إذا كانت النشرة خمالفة ألحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة . أ: اهليئة رفض نشرة اإلصدار يف احلاالت التالية
للهيئة . ٣. إذا احتوت نشرة اإلصدار على أي معلومات أو بيانات غري صحيحة أو مضللة أو غري كافية. ب. مبقتضاه

إذا ختلف املصدر عن تزويد اهليئة بأيٍ من الوثائق . أ: يف احلاالت التالية رفض نشرة اإلصدار أو تعليق إنفاذها
إذا مل يتم دفع رسم . ج. إذا خلت نشرة اإلصدار من ذكر أي معلومات جوهرية. ب. واملستندات اليت تطلبها اهليئة

  . ر معلالويف مجيع األحوال، يكون قرار رفض أو تعليق نفاذ نشرة اإلصدا. د. نشرة اإلصدار للهيئة
  

  ) ٢٩(مادة 
يتحمل املصدر مسؤولية سالمة نشرة اإلصدار ودقتها وكفايتها، وال تعين موافقة اهليئة على نشرة اإلصدار اإلقرار بصحة 

  . حمتوياا، وال تتحمل أي مسؤولية عن صحة املعلومات اليت تتضمنها نشرة اإلصدار
  

  ) ٣٠(مادة 
ترخيص والنشرة وقبل اكتمال توزيع هذه األوراق املالية، جيب أن يعدل طلب بعد أن توافق اهليئة على طلب ال. ١

حدوث تغيري جوهري ألي معلومات حيتويها طلب الترخيص أو . أ: الترخيص ونشرة اإلصدار من قبل املصدر يف حالة
حة أو إغفال إخطار اهليئة للمصدر بإجراء التعديل بسبب كون املعلومات مضللة أو غري صحي. ب. نشرة اإلصدار

جيب . أ: يف حالة وجوب تعديل املعلومات املتضمنة يف نشرة اإلصدار. ٢. املعلومات اهلامة لضمان سالمة االستثمار
جيوز للمستثمرين إلغاء اإلمتالك أو اإلكتتاب وطلب استرداد املبالغ . ب. إخطار املستثمرين الذين اكتتبوا باألوراق املالية

  . ة ا خالل فترة زمنية معقولة حتددها اللوائح أو التعليماتاملدفوعة، شريطة املطالب
  

  ) ٣١(مادة 
بعد املوافقة على طلب الترخيص وقبل اكتمال االكتتاب، جيوز للهيئة تعليق طرح اإلصدار إذا وجدت أن حمتويات 

باملستثمرين، الطلب أو أي مواد نشرت كانت مضللة أو غري صحيحة أو أغفلت معلومات جوهرية قد تكون ضارة 
وإذا مل يتم تصحيح النقص يف اإلفصاح طبقا لإلجراءات وخالل فترة زمنية حمددة يف اللوائح، على اهليئة أن تلغي 

  . الترخيص بطرح اإلصدار وتأمر بإلغاء أي أوراق مالية اكتتبت وإعادة كافة املبالغ للمستثمرين
  

  ) ٣٢(مادة 
أن ال يصحب العرض أي اتصال عرب وسائل . ٢. على اإلصدار اخلاص موافقة اهليئة. ١: يشترط لإلصدار اخلاص

أن يتاح للذين يقدم هلم العرض االطالع على املعلومات املتعلقة . ٣. اإلعالم ما عدا اإلعالن عن اكتمال العرض
  . باملصدر وباألوراق املالية كما هو احلال يف نشرة اإلصدار ألي اكتتاب عام

  
  

  الفصل الرابع 
  رون املصد
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  ) ٣٣(مادة 
إعالن يتضمن ملخصا عن . ب. نشرة اإلصدار. أ: يتم طرح األوراق املالية لالكتتاب العام بأي من الوسائل التالية. ١

مادة . ج. نشرة اإلصدار وأي معلومات أو بيانات تتطلبها اهليئة أو تسمح ا مبوجب التعليمات اليت تصدرها اهليئة
ال يعترب بيع األوراق . ٢. ر أو تسبقها على أن تكون نشرة اإلصدار قد أصبحت نافذةمكتوبة مرفقة مع نشرة اإلصدا

  . املالية، مبوجب العرض العام، ملزما للمشتري إال إذا تسلم نسخة من نشرة اإلصدار النافذة
  

  ) ٣٤(مادة 
إدراج األوراق املالية اخلاصة باملصدر املستوفية على السوق . ٢. على املصدر أن يقدم طلبا لإلدراج يف السوق. ١

حيق للسوق إلزام املصدر املدرج باإلفصاح عن أية معلومات أو توفريها للجمهور عند . ٣. لشروط اإلدراج لدى السوق
يل ال جيوز ألي مصدر يف فلسطني إدراج أوراقه املالية يف سوق ما. ٤. حدوث أي تغيري يف املعلومات اجلوهرية للمصدر

يتوجب على الشركة . ٥. أو سوق تداول أوراق مالية خارج فلسطني دون احلصول على املوافقة املسبقة من اهليئة
  . املدرجة ألي من أوراقها املالية لدى السوق للتداول االلتزام مبتطلبات اإلفصاح املعتمدة من قبل اهليئة

  
  ) ٣٥(مادة 

تقارير سنوية خالل األشهر الثالثة األوىل اليت تلي اية كل سنة مالية،  على كل مصدر أن يقدم إىل اهليئة والسوق. ١
أمساء أعضاء جملس . ب. معلومات كاملة عن املصدر وجماالت نشاطه. أ: وجيب أن يتضمن التقرير املعلومات التالية

وتشمل الشركات احلليفة  معلومات مالية تبني بوضوح الوضع املايل للمصدر. ج. إدارته ومديريه واملالكني الرئيسيني
. ٢. التغريات واملؤشرات املستقبلية املتوقعة من قبل املصدر واليت هلا أثر جوهري على أوضاع املصدر املالية. د. والتابعة

على كل مصدر أن يقدم إىل اهليئة والسوق تقارير نصف سنوية وعلى اهليئة أن تصدر تعليمات حتدد فيها توقيت تقدمي 
ارير نصف السنوية وأية تقارير دورية أخرى وحمتوياا وطريقة تقدميها، وأية معلومات إضافية جيب أن املصدرين للتق

  . ترفق، وحتدد األشخاص املعتمدة تواقيعهم على تلك التقارير
  

  ) ٣٦(مادة 
ا مما قد يؤثر على أي جهة مصدرة لألوراق املالية إعالم اهليئة والسوق خطياً فور نشوء أي أمور جوهرية تتعلق . ١

للهيئة أو السوق أن تطلب من اجلهة املصدرة أي معلومات أو بيانات . ٢. على أسعار األوراق املالية املصدرة من قبلها
للهيئة أو السوق أن . ٣. خاصة ا، وعلى اجلهة املصدرة تزويد اهليئة والسوق مبا تتطلبانه خالل الفترة احملددة يف الطلب

صدرة اإلعالن عن أي معلومات أو بيانات خاصة ا، كما حيق للهيئة أو السوق أن تعلن عن تلك تطلب من اجلهة امل
  . املعلومات والبيانات على نفقة اجلهة املصدرة

  
  ) ٣٧(مادة 

معايري احملاسبة والتدقيق اخلاصة بإعداد ونشر التقارير املالية ألغراض اإلصدار األويل أو . ١: حتدد اهليئة بتعليمات
خصائص ومؤهالت مؤسسات التدقيق ومدققي احلسابات القانونيني الذين جيوز هلم املصادقة على . ٢. ستمرار اإلدراجا

إذا كان املصدر ميتلك بصورة . ٣. ومعايري التدقيق الواجب اعتمادها لذلك الغرض) أ(التقارير املذكورة يف الفقرة 
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سة، فان التقارير املالية اليت يعدها ذلك املصدر جيب أن تتضمن أو أكثر يف أي مؤس% ٥٠مباشرة أو غري مباشرة نسبة 
  . تقارير مالية عن تلك املؤسسة أو املؤسسات وتقدم على أسس متكاملة كما تنص عليه األنظمة

  
  ) ٣٨(مادة 

ال جيوز ألي مصدر إصدار أية . ٢. ألحكام القانونجيب تسجيل األوراق املالية املصدرة باسم شخص حمدد وفقا . ١
  . شهادات أو وثائق مبلكية األوراق املالية بصورة مباشرة، وإمنا من خالل املركز

  
  ) ٣٩(مادة 

حيق للسوق أن يقدم طلبا إىل اهليئة لتعليق أو إلغاء ترخيص اإلدراج إذا خالف املصدر شروط اإلدراج املستمر وفقا . ١
  . عند موافقة اهليئة على طلب التعليق أو اإللغاء، تفصح اهليئة للجمهور عن ذلك. ٢. لقواعد السوق

  
  

  الفصل اخلامس 
  شركات األوراق املالية 

  ) ٤٠(مادة 
إدارة حمفظة األوراق املالية حلساا . ١: تشمل اخلدمات اليت تقدمها شركة األوراق املالية بشكل منفرد أو جمتمع ما يلي

إدارة الصناديق . ٤. تسويق األوراق املالية. ٣. القيام بدور متعهد التغطية أو وكيل اإلصدار. ٢. خرينأو حلساب اآل
أي أعمال . ٨. الوساطة املالية. ٧. القيام بأعمال مستشار االستثمار. ٦. إدارة اإلصدارات األولية. ٥. االستثمارية

  . أخرى توافق عليها اهليئة
  

  ) ٤١(مادة 
أي شخص يعمل يف شراء وبيع األوراق املالية دون أن يكون . ٢. احلكومة. ١: األوراق املالية أيا منال تشمل شركة 

  . هذا النشاط جزءا من أعماله التجارية املنتظمة أو الرمسية
  

  ) ٤٢(مادة 
الية على أي شخص احلصول على ترخيص من اهليئة والتسجيل لدى السوق قبل ممارسة أعماله كشركة لألوراق امل. ١

جيوز لشركة األوراق املـالية املرخص هلا أن تقوم بأعمال مستشار لالستثمار دون . ٢. أو مستشار لالستثمار املايل
. ترخيص إضايف، ولكن ال جيوز ملستشار االستثمار القيام باألعمال اخلاصة بشركة األوراق املالية دون ترخيص إضايف

ئة والتسجيل لدى السوق قبل ممارسة عمله كمسؤول إداري أو على أي شخص احلصول على ترخيص من اهلي. ٣
ال جيوز ألي شركة أوراق مالية أو مستشار استثماري أن يوظف . ٤. كمستشار مايل أو كمهين آخر يف األوراق املالية

يئة أي شخص كمسؤول إداري أو مستشار مايل أو مهين يتعاطى تداول األوراق املالية ما مل يكن قد رخص له من اهل
على اهليئة أن تصدر التعليمات اليت حتدد إجراءات الترخيص ومتطلبات التأهيل وأسس . ٥. وسجل لدى السوق

وللهيئة صالحية حتديد . االحتفاظ باحلد األدىن من رأس املال والوضع املايل واملالئمة لإلدارة واملستويات املهنية والفنية
هيئة أن تفوض السوق للمصادقة على مؤهالت املتقدمني للحصول على جيوز لل. ٦. املتطلبات املختلفة لكل نشاط
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تراخيص للعمل بصفة موظفني إداريني أو مستشارين ماليني أو مهنيني للذين يتداولون األوراق املالية وأن يعدوا ويديروا 
شخاص ال زالوا جيوز للهيئة أن تفوض السوق للتأكد من أن هؤالء األ. ٧. أي اختبارات قد تطلب كشرط للترخيص

حيق للسوق أن تطلب من اهليئة تعليق أو سحب ترخيص شركة . ٨. يتمتعون باألهلية املطلوبة خالل فترة الترخيص
أوراق مالية أو مستشار استثماري أو أي موظف إداري أو مستشار مايل أو مهين يف األوراق املالية، على أن يكون 

  . الطلب معلال
  

  ) ٤٣(مادة 
تصدر اهليئة قرارها مبنح الترخيص أو رفضه خالل ستني يوما من تاريخ تقدمي الطلب إليها مستكمال الشروط . ١

على اهليئة أن حتتفظ بقائمة معتمدة من شركات األوراق املالية ومستشاري االستثمار واملوظفني . ٢. واملتطلبات
  . اإلداريني واملستشارين املاليني واملهنيني

  
  ) ٤٤(مادة 

االمتناع عن تقدمي خدمات للمستثمرين قبل . أ: على شركات األوراق املالية ومستشاري االستثمار االلتزام مبا يلي. ١
االلتزام . ج. حيازة رأس مال كاف وتقدمي ضمان مصريف وفقا لتعليمات تصدرها اهليئة. ب. عقد إتفاقية التداول

على فصل التعامل بني املمتلكات اخلاصة بالشركة وممتلكات  بالتعليمات الصادرة عن اهليئة والسوق اليت تنص
إعطاء . د. املستثمرين، واالمتناع عن استخدام األموال واألوراق املالية اخلاصة باملستثمرين ألغراض الشركة اخلاصة

االستشارات  جيب تقدمي. ه. أولوية لتنفيذ طلبات املستثمرين قبل تنفيذ الطلبات حلساا اخلاص أو حلساب موظفيها
االمتناع عن تقدمي . و. للمستثمرين كل حسب إحتياجاته اإلستثمارية عند تقدمي اإلستشارة مبوجب التراخيص املمنوحة

تسهيالت مالية للمستثمرين من أجل شراء وحيازة األوراق املالية فيما عدا ما هو متاح مبوجب القانون واللوائح 
االمتناع عن القيام بعمليات شراء . س. انات أو وعد للمستثمرين بأرباح معينةاالمتناع عن تقدمي ضم. ز. والتعليمات

االمتناع عن . ق. تزويد املستثمرين بكشف حساب دوري. ش. وبيع متعددة حلسابات املستثمرين دون تفويض رمسي
ألوراق املالية أن على شركات ا. ٢. حجب أي من عمليام عن اهليئة والسوق وإحلاق أضرار باملستثمرين أو بالسوق

تقوم بإخطار املستثمرين املالكني لألوراق املالية باملعلومات اليت ترد من أحد املصدرين مباشرة أو من خالل اهليئة أو 
  . السوق ومترير املعلومات الواردة من املالكني إىل املصدر مباشرة أو عن طريق املركز

  
  ) ٤٥(مادة 

املالية احلصول على عضوية السوق لتداول األوراق املالية يف السوق، وعليها يتوجب على مجيع شركات األوراق . ١
على شركات األوراق املالية . ٢. االلتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات وقواعد السوق الصادرة مبقتضاه

فتح دفاترها وسجالا . ب. تبليغاإلفصاح عن املعلومات ومتطلبات ال. أ: األعضاء جتاه اهليئة والسوق القيام مبا يلي
  . توفري الوثائق واملعلومات األخرى اليت تطلبها اهليئة والسوق. ج. للتدقيق

  
  ) ٤٦(مادة 

للهيئة صالحية إصدار التعليمات اليت حتدد واجبات والتزامات شركات األوراق املالية ومستشاري االستثمار فيما . ١
للهيئة صالحية الطلب من شركات األوراق املالية ومستشاري . ٢)). ٢(و)١( ٤٤املادة (خيص البنود الواردة يف 
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ختضع كافة الدفاتر والسجالت والنشرات والوثائق واملراسالت . ٣. االستثمار تقدمي معلومات وتقارير عن أعماهلم
وجيوز للهيئة احلصول . ةوالعقود اخلاصة بشركات األوراق املالية ومستشاري االستثمار للمراجعة والتدقيق من قبل اهليئ

إذا اطلعت اهليئة على معلومات سرية، جيب عليها االحتفاظ بسرية هذه املعلومات، . ٤. على نسخ عن هذه املستندات
على اهليئة رفض أو . ٥. وال جيوز اإلفصاح عن هذه املعلومات إال بقرار من احملكمة أو بطلب من الس التشريعي

قدم للهيئة معلومات زائفة أو مضللة . أ: ي ترخيص صدر وفقا ألحكام هذا الفصل، إذا تبني أنهتعليق أو إلغاء أو تقييد أ
مل يف باملؤهالت أو املتطلبات احملددة يف هذا القانون واللوائح . ب. يف طلب احلصول على الرخصة أو يف أي تقرير

فشل . ه. خالف قواعد السوق. د. مبقتضاه خالف أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة. ج. والتعليمات
يف مراقبة عمل أي موظف تنفيذي أو أي شخص آخر حتت إشرافه مما أدى إىل خمالفة أحكام هذا القانون واللوائح 

  . حكم عليه جبنحة أو جناية ارتكبها. و. والتعليمات اخلاصة بذلك
  

  ) ٤٧(مادة 
إبالغ اهليئة والسوق بأية متغريات يف الظروف اليت قد تؤثر على  على شركات األوراق املالية ومستشاري االستثمار

إذا توقفت شركة . ١: وجيب أن يتم هذا اإلبالغ خالل املدة وبالطريقة احملددة يف اللوائح والتعليمات، ومنها. وضعهم
فت شركة األوراق املالية إذا توق. ٢. األوراق املالية أو مستشار االستثمار عن القيام بالعمل الذي منح الترخيص ألجله

أو مستشار االستثمار عن توظيف مديرين تنفيذيني أو مسؤولني إداريني أو موظفني مشرفني حاصلني على ترخيص 
. ٣. يتناسب مع أعمال األوراق املالية اليت حصلت شركة األوراق املالية أو مستشار االستثمار على الترخيص من أجلها

املعلومات املبينة على القائمة املعتمدة اخلاصة بتلك الشركة أو املستشار االستثماري إذا حصل أي تغيري جوهري يف 
أي . ٥. إذا حدثت وقائع من شأا أن تضر بالوضع املايل لشركة األوراق املالية أو مستشار االستثمار. ٤. لدى اهليئة

  . نوع آخر من الظروف أو األحداث اليت حتددها التعليمات
  

  ) ٤٨(مادة 
ال جيوز لشركة األوراق املالية أو احلافظ األمني أو ملستشار االستثمار أو املديرين أو املسؤولني أو املوظفني أن يفصحوا 

ألي شخص مبعلومات تتعلق مبعامالت املستثمرين أو باألوراق املالية اململوكة هلم دون إذن خطي من العميل يف كل مرة 
ينطبق هذا احلظر على املعلومات الواجب اإلفصاح عنها مبوجب هذا القانون  وال. يطلب فيها اإلفصاح عن معلومات

  . وتعليمات اهليئة والسوق
  

  ) ٤٩(مادة 
يقصد خبدمات احلفظ األمني اخلدمات املقدمة من احلافظ األمني سواء كانت مباشرة أو من خالل حافظ أمني آخر . ١

أنواع . ٢. عدة املستثمر يف تثبيت حقوقه اليت تتعلق باألوراق املاليةأو أكثر حلماية مستثمر يف األوراق املالية وملسا
. ب. احلفظ املادي إذا كان احلافظ األمني يتلقى من املستثمر أوراقا مالية للحفظ لديه. أ: خدمات احلفظ األمني تشمل

ات حسابية حيفظها لديه أو لدى احلفظ االمسي إذا كان احلافظ األمني يتلقى من املستثمر األوراق املالية املوثقة بنشر
حتدد اهليئة بتعليمات إجراءات ترخيص احلافظ األمني واملتطلبات األساسية للمتقدمني املؤهلني . ٣. حافظ أمني آخر

  . للترخيص
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  الفصل السادس 
  صناديق االستثمار 

  ) ٥٠(مادة 
وبعد احلصول على الترخيص الالزم من  ال جيوز ألي جهة تأسيس أي صندوق استثمار إال إذا كان شخصا اعتباريا،

  . اهليئة والتسجيل لدى السوق
  

  ) ٥١(مادة 
الصندوق (صندوق استثمار ذو رأس مال متغري يسمى . أ: تكون صناديق االستثمار من أحد النوعني التاليني. ١

ق إصدار وحداته للصندوق املغل. ٢). الصندوق املغلق(صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى . ب). املفتوح
للصندوق املغلق أن . ٣. االستثمارية مبوجب إصدار خاص أو عام، وجيوز أن تدرج يف السوق وفق شروط اإلدراج

يتحول إىل صندوق مفتوح إذا نص نظامه األساسي على ذلك، على أن يصوب أوضاعه وفقاً ألحكام هذا القانون 
يئة بتعليمات إصدار األوراق املالية لصندوق االستثمار املفتوح حتدد اهل. ٤. واللوائح والتعليمات الصادرة مبقتضاه

ال جيوز للصندوق املفتوح إصدار أو إطفاء وحداته االستثمارية إال وفقاً للسعر احملسوب . ٥. لطرحها لالكتتاب العام
وق املفتوح التوقف عن ال جيوز للصند. ٦. بناء على صايف قيمة موجوداته وفقاً لألسس واإلجراءات املعتمدة من اهليئة

على . ٧. إصدار أو إطفاء وحداته االستثمارية يف املواعيد احملددة يف نظامه األساسي إال يف حاالت استثنائية حتددها اهليئة
حتدد اهليئة احلد األدىن . ٨. الصندوق املفتوح مراعاة أن تكون مجيع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته

  . ة السيولة النقدية الواجب على الصندوق املفتوح احملافظة عليها وكيفية احتساالنسب
  

  ) ٥٢(مادة 
جيوز أن يكون للصندوق . ٢. جيب أن يكون للصناديق االستثمارية مدير صندوق وأمني صندوق ومدقق للصندوق. ١

جيوز أن يكون للصندوق مدير استثمار شريطة أن ال يكون . ٣. أمينا للصندوقحافظ أمني شريطة أال يكون مديرا أو 
يتوىل أمني الصندوق املرخص له متابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع . ٤. مديرا أو أمينا للصندوق

على . ٥. مات الصادرة مبقتضاهالسياسة االستثمارية الواردة يف النظام األساسي له وأحكام هذا القانون واللوائح والتعلي
أمني الصندوق إعالم اهليئة مباشرة باملخالفات اليت يرتكبها مدير الصندوق، ويف حال عدم إعالم اهليئة يعترب شريكا يف 

ال جيوز ألي شخص أن جيمع بني أمني الصندوق ومدير الصندوق لنفس . ٦. املخالفة إال إذا ثبت عدم علمه بذلك
ز ملدير الصندوق أو أمني الصندوق أو احلافظ األمني أو مدير االستثمار أو مدقق الصندوق ال جيو. ٧. الصندوق

تلتزم صناديق االستثمار بنصوص األنظمة اخلاصة بإنشائها . ٨. استغالل وظيفته ألي منفعة مباشرة أو غري مباشرة
  . اهوتنظيم عملها وفقا ألحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة مبقتض

  
  ) ٥٣(مادة 

حتتفظ اهليئة بقائمة معتمدة للصناديق االستثمارية، ومديري الصناديق، ومديري االستثمار، وإداريي الصندوق، وأمني 
  . الصندوق، واحلافظ األمني للصندوق
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  ) ٥٤(مادة 
ملالية، وأدائه ونوع على كل صندوق استثماري أن يقدم تقريرين، على األقل، سنويا للهيئة يتضمنان البيانات ا. ١

. ٢. وأن تكون تلك التقارير مدققة من مدقق الصندوق.ويتضمنان املعلومات الواجب اإلفصاح عنها للمسامهني. احملفظة
على كل صندوق استثماري اإلفصاح بشكل دوري عن املعلومات اخلاصة بقيمة احملافظ وموعد اإلفصاح والقواعد 

تنطبق أحكام هذا القانون اخلاصة باإلفصاح على الصناديق االستثمارية، وللهيئة . ٣. احملاسبية والتدقيق وأسس التقييم
جيوز للهيئة مبوجب تعليمات أن حتدد مسؤولية االلتزام باإلفصاح، وتقدمي . ٤. إصدار تعليمات خاصة ا إذا لزم األمر

  . أعاله) ٣(و ) ٢(، ) ١(ت التقارير من قبل اجلهات ذات العالقة بإنشاء الصناديق وفقاً ألحكام الفقرا
  

  ) ٥٥(مادة 
حيق ألي شخص اعتباري بعد احلصول على الترخيص الالزم من اهليئة ممارسة أعمال إصدار وترويج الصندوق . ١

. حتدد اهليئة بتعليمات إجراءات ترخيص مدير الصندوق واملتطلبات األساسية للمتقدمني املؤهلني للترخيص. ٢. وتبعاته
الصندوق بنشاطاته وفقاً للنظام األساسي للصندوق، وعلى مدير الصندوق التوقيع على طلب ترخيص  يقوم مدير. ٣

ال جيوز أن يدخل مدير الصندوق يف أي صفقة يف األوراق املالية حلسابه بشكل مباشر أو غري مباشر . ٤. االكتتاب العام
  . مع الصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة

  
  ) ٥٦(مادة 

للهيئة بطلب من مدير الصندوق أو من أي جهة معنية أن تستثين الصندوق من متطلبات الترخيص وفقا ألحكام  جيوز
هذا الفصل إذا مل يكن اإلصدار اكتتابا عاماً، وإذا ارتأت بأن االستثناء ال خيل بقواعد وأهداف هذا القانون فيما خيص 

  . للصندوقمحاية املستثمر وكان ذلك ال خيالف املصلحة العامة 
  

  ) ٥٧(مادة 
تصدر اهليئة . ٢. حيق ألي شخص العمل يف الصندوق كمدير استثمار بعد احلصول على الترخيص الالزم من اهليئة. ١

تعليمات حتدد إجراءات الترخيـص واملتطلبات األساسية للمتقدمني املؤهلني للحصول على التراخيص وفقا ألحكام 
على مدير االستثمار يف الصندوق أن يلتزم بالنظام األساسي للصندوق ويدير الصندوق وفقا لقواعد . ٣. القانون
جيب أن يقوم مدير االستثمار يف الصندوق بإدارة احملفظة االستثمارية بأسلوب يتوافق مع أهداف وسياسات . ٤. السوق

دخل مدير االستثمار يف الصندوق يف أي صفقة يف ال جيوز أن ي. ٥. االستثمار الواردة يف نشرة اإلصدار للصندوق
  . األوراق املالية بشكل مباشر أو غري مباشر مع الصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة

  
  ) ٥٨(مادة 

يقوم . ٢. جيوز ألي شخص طبيعي بعد احلصول على الترخيص الالزم من اهليئة ممارسة العمل اإلداري يف الصندوق. ١
. ب. توفري اخلدمات اإلدارية للصندوق بأسلوب سليم وحصيف وفعال وفقاً لقواعد السوق. أ: مبا يليإداري الصندوق 

حتدد اهليئة بتعليمات إجـراءات الترخيص واملتطلبات األساسية . ٣. حفظ سجالت ممتلكات املستثمرين يف الصندوق
  . للمتقدمني املؤهلني للترخيص
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  ) ٥٩(مادة 
حتدد اهليئة . ٢. أن يقوم بعمل أمني الصندوق بعد احلصول على الترخيص الالزم من اهليئة حيق ألي شخص اعتباري. ١

حتدد اهليئة بتعليمات مسؤوليات . ٣. بتعليمات إجـراءات الترخيص واملتطلبات األساسية للمتقدمني املؤهلني للترخيص
دوق بنشاطاته ومسؤولياته جتاه صندوق يقوم أمني الصن. ٤. أمني الصندوق لرصد نشاطات الصندوق واإلشراف عليها

ال جيوز أن يدخل أمني الصندوق يف أي صفقة يف األوراق املالية بشكل . ٥. االستثمار بطريقة مالئمة وحصيفة وفعالة
  . مباشر أو غري مباشر مع الصندوق الذي يعمل فيه كأمني للصندوق أو أي شركة أوراق مالية تابعة

  
  ) ٦٠(مادة 

تصدر . ٢. ص اعتباري أن يعمل كحافظ أمني للصندوق بعد احلصول على الترخيص الالزم من اهليئةحيق ألي شخ. ١
يلتزم احلافظ األمني . ٣. اهليئة تعليمات حتدد فيها إجراءات الترخيص واملتطلبات األساسية للمتقدمني املؤهلني للترخيص

ال . ٥. ني للصندوق بطريقة مالئمة وحصيفة وفعالةتوفري خدمات احلفظ األم. ٤. للصندوق بالنظام األساسي للصندوق
جيوز أن يدخل احلافظ األمني يف أي صفقة يف األوراق املالية بشكل مباشر أو غري مباشر مع الصندوق الذي يعمل له 

  . كحافظ األمني أو أي شركة أوراق مالية تابعة
  

  ) ٦١(مادة 
جيوز للهيئة أن تقوم بتحديد املؤهالت واملتطلبات للجهات اليت تقدم خدمات لصناديق اإلستثمار، وأن حتدد مبوجب 

  . األنظمة مىت جيب ترخيص هؤالء األشخاص ألداء هذه اخلدمات
  

  ) ٦٢(مادة 
واحلافظ األمني  يكون كل من مدير الصندوق، ومدير االستثمار يف الصندوق، وإداري الصندوق، وأمني الصندوق،

للصندوق، واجلهات األخرى اليت تؤدي خدمات للصندوق مسؤوال جتاه الصندوق واملستثمرين، عن أي خمالفة ألحكام 
  . هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة مبقتضاه

  
  ) ٦٣(مادة 

لصندوق ومدير االستثمار يف الصندوق للهيئة صالحية إصدار التعليمات اليت حتدد واجبات وإلتزامات كل من مدير ا. ١
للهيئة صالحية تقرير . ٢. وإداري الصندوق وأمني الصندوق واحلافظ األمني للصندوق، وفقـا ألحكام هذا القانون

للهيئة صـالحية الطلب من الصناديق . ٣. املسؤوليات الواجبة على األشخاص ذوي العالقة ضمن نطاق هذا الفصل
ندوق، ومدير اإلستثمار يف الصندوق، وإداري الصندوق، وأمني الصندوق، واحلافظ األمني اإلستثمارية ومدير الص

للصندوق، ومقدمي اخلدمات األخرى للصندوق، تزويدها بأية معلومـات أو تقارير استنادا إىل اللوائح والتعليمات 
حملاسبة وسجالت مدير الصندوق، للهيئة صالحية فحص مقر العمل ودفاتر ا. ٤. الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون

ومدير اإلستثمار يف الصندوق، وإداري الصندوق، وأمني الصندوق، واحلافظ األمني للصندوق ألي عمل وإنشاء أية 
ختضع مجيع السجالت والنشرات والوثائق واملراسالت والعقود اخلاصة بالصندوق أو اجلهات ذات العالقة . ٥. أعمال

إذا إطلعت . ٦. وميكن للهيئة أن تأخذ نسخا من ذلك أو تطلب موافاا ذه النسخ. نب اهليئةللمراقبة والتفتيش من جا
وال جيوز اإلفصاح عن هذه املعلومات إال بقرار . اهليئة على معلومات سرية، جيب عليها اإلحتفاظ بسرية هذه املعلومات

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


و تقيد أي ترخيص صادر وفقا هلذا الفصل، إذا تبني جيـوز للهيئة أن ترفض أو تعلق أو تلغي أ. ٧. من احملكمة املختصة
مل يف . ب. قدم للهيئة معلومات خاطئة أو مضللة أو غري واضحة يف طلب الترخيص أو يف أي تقرير. أ: أن املرخص له

اللوائح  قام خبرق أحكام هذا القانون أو. ج. أو التعليمات/أو اللوائح و/باملؤهالت واملتطلبات احملددة يف هذا القانون و
فشل يف مراقبة عمل أي موظف أو شخص آخر حتت . ه. خرق قواعد السوق. د. أو التعليمات الصادرة مبقتضاه

متت إدانته بأي جناية أو جنحة . و. إشرافه مما أدى إىل خمالفة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات اخلاصة بذلك
للهيئة تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص . ٨. ل العشر سنوات املاضيةمالية أو أي جرمية متعلقة باألوراق املالية خال

  . الصندوق اإلستثماري، إذا خالف القواعد القانونية املنظمة لسوق مايل أجنيب مدرج فيه
  

  ) ٦٤(مادة 
لذي للهيئة أن تطلب من أي شخص مرخص له إخطارها بأي تغيريات يف الظروف اليت من شأا أن تؤثر يف وضعه ا. ١

وتشمل الظروف اليت . رخص له، وجيب أن يصدر هذا اإلشعار خالل املدة واألسلوب احملددين يف اللوائح والتعليمات
يف حالة . ب. إذا توقف هذا الشخص عن القيام بالنشاطات اليت منح الترخيص من أجلها. أ: تستدعي اإلشعار ما يلي

إذا حدث تغيري جوهري يف أي معلومات تتطلب . ج. ق املشاركة لهاحلافظ األمني للصندوق إذا قام السوق بتعليق حقو
وقوع أية أحداث . د. التعليمات تسجيلها يف القائمة املعتمدة للصندوق ويف الوظائف املرتبطة به واليت حتافظ عليها اهليئة

الظروف أو األحداث  أي نوع آخر من. هـ. هلا أثر سليب على الوضع املايل هلذا الشخص كما هو حمدد يف التعليمات
جيوز للهيئة، مبوجب تعليمات، أن تفرض على كل الصناديق أو اجلهات ذات العالقة اليت . ٢. اليت حتددها التعليمات

رخص هلا وفقا ألحكام هذا الفصل أن حتصل على موافقة اهليئة املسبقة قبل أي تغري جوهري ألي من املؤسسني أو 
ن األعمال األخرى اليت حتددها اهليئة كتغيري يف حقوق امللكية أو السيطرة أو اإلطار حقوق امللكية ورأس املال أو أي م

  . القانوين، أو بيع األصول أو االندماج
  

  ) ٦٥(مادة 
. ال جيوز احلجز على موجودات الصندوق لضمان أو حتصيل التزامات أي من املسامهني أو محلة الوحدات االستثمارية

  . وم أو التزامام، إال بقرار قضائيوال تكون متاحة لدفع دي
  

  ) ٦٦(مادة 
ال جيوز أن يفصح الصندوق اإلستثماري أو اجلهات ذات العالقة ألي شخص عن أية معلومات تتعلق بصفات املستثمر 

خطي يف األوراق املالية أو ممتلكات األوراق املالية لصندوق اإلستثمار أو التوجهات اإلستثمارية للصندوق بدون إذن 
صريح من هذا املستثمر أو بقرار قضائي، ويعترب هذا الشرط مطلوبا يف كل حالة تستدعي فيها اإلفصاح عن هذه 

وال يطبق هذا احلظر على املعلومات املسموح ا أو املطلوب توفريها مبوجب هذا القانون أو اللوائح أو . املعلومات
  . التعليمات إىل اهليئة أو السوق

  
  

  ع الفصل الساب
  سندات القرض 
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  ) ٦٧(مادة 
شروط إصدار سندات القرض مبا يف ذلك أحكام سداد . أ: جيب أن تشتمل الوثائق اليت يقدمها املُصدر ما يلي. ١

التفاصيل املتعلقة باألصول للسنوات الثالث األخرية على األكثر، إن وجدت، اليت تكون مبثابة . ب. الفوائد ورأس املال
. د. التفاصيل املتعلقة بالضمانات، إن وجدت من قبل أطراف أخرى لرأس املال أو للفائدة. ج. ضمان لسندات القرض

موافقة الشركة وفقا ألحكام . أ: يشترط يف سندات القرض. ٢. أي متطلبات أخرى قد حتددها اللوائح والتعليمات
م، يشترط إصدارها وفقا ألحكام إذا كانت هذه السندات قابلة للتحويل إىل أسه. ب. قانون الشركات على إصدارها

السندات واألوراق املالية اليت تصدرها احلكومة إىل أسهم، . أ: ال تنطبق أحكام هذا الفصل على. ٣. قانون الشركات
أي أنواع أخرى من اإلصدار اليت جيوز . ج. اإلصدارات اخلاصة. ب. يشترط إصدارها ألحكام قانون الشركات

  . ب العام حسب التعليمات اخلاصة ااستثنائها من تعريف اإلكتتا
  

  ) ٦٨(مادة 
تكون سندات القرض امسية قابلة للتداول وتسجل بأمساء مالكيها ويوثق البيع الواقع عليها يف املركز، وتكون هذه 

  . السندات قابلة للتداول يف السوق وفقا ألحكام هذا القانون
  

  ) ٦٩(مادة 
. تكون سندات القرض بقيمة امسية واحدة يف اإلصدار الواحد وتصدر سندات القرض بفئات خمتلفة ألغراض التداول.١
  . جيوز أن يباع سند القرض بقيمته االمسية أو خبصم أو بعالوة إصدار ويف مجيع احلاالت يسدد السند بقيمته اإلمسية. ٢
  

  ) ٧٠(مادة 
جيوز تسجيل املبالغ املدفوعة . ٢. تتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة املقترضةتدفع قيمة سند القرض عند االك. ١

جيوز لوكيل . ٣. باسم متعهد تغطية مبوافقة الشركة املقترضة وتعاد حصيلة االكتتاب للشركة يف املوعد املتفق عليه
  . اإلصدار القيام بعملية البيع وفقا لإلتفاق مع الشركة

  
  ) ٧١(مادة 

نت سندات القرض مضمونة بأموال منقولة أو غري منقولة أو مبوجودات عينية أخرى أو بغري ذلك من الضمانات إذا كا
أو الكفاالت أو الرهن، فيجب أن يتم وضع تلك األموال واملوجودات تأميناً للقرض وتوثيقها قبل تسليم أموال 

  . ااالكتتاب يف سندات القرض إىل الشركة وفقاً للتشريعات املعمول 
  

  ) ٧٢(مادة 
  . ختضع عملة إصدار سندات القرض ملوافقة اهليئة إذا كانت غري العملة الوطنية

  
  ) ٧٣(مادة 

  . لتغطية االكتتاب خالل املدة املقررة% ٦٦للهيئة أن حتدد احلد األدىن املطلوب مبا ال يقل عن 
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  ) ٧٤(مادة 
هم على أن يتضمن قرار جملس اإلدارة مجيع القواعد والشروط جيوز للشركة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إىل أس

  . اليت يتم على أساسها حتويل السندات إىل أسهم وفقا للقانون ولتعليمات اهليئة
  

  ) ٧٥(مادة 
تقوم هيئة . ٢. تتكون حكماً من مالكي سندات القرض يف كل إصدار هيئة تسمى هيئة مالكي سندات القرض. ١

يشترط يف أمني . ٣. بتعيني أمني لإلصدار أو إعادة تعيني أمني اإلصدار وفقا لتعليمات اهليئةمالكي سندات القرض 
  . اإلصدار أن يكون مرخصا ملمارسة هذا النشاط من قبل اهليئة

  
  ) ٧٦(مادة 

لتعاون تكون مهمة هيئة مالكي سندات القرض محاية حقوق مالكيها واختاذ التدابري الالزمة لصيانة هذه احلقوق با. ١
جتتمع هيئة مالكي سندات القرض ألول مرة بناًء على دعوة من جملس إدارة الشركة املصدرة . ٢. مع أمني اإلصدار

  . للسندات ويتوىل أمني اإلصدار املعني دعوة اهليئة بعد ذلك
  

  ) ٧٧(مادة 
سندات القرض أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه كما متثيل هيئة مالكي . ١: يتوىل أمني اإلصدار الصالحيات التالية

القيام باألعمال الالزمة حلماية . ٣. تويل أمانة اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض. ٢. ميثلها أمام أي جهة أخرى
  . أي مهام أخرى توكله ا هيئة مالكي سندات القرض. ٤. حقوق مالكي سندات القرض واحملافظة عليها

  
  ) ٧٨(مادة 

على الشركة املقترضة دعوة أمني اإلصدار الجتماعات اهليئة العامة للشركة وعليه أن حيضر تلك االجتماعات ويبدي 
  . مالحظاته وال يكون له حق التصويت على قرارات اهليئة العامة

  
  ) ٧٩(مادة 

هيئة مالكي السندات  تدعى. ٢. على أمني اإلصدار أن يدعو مالكي السندات لإلجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً. ١
. وفقاً للقواعد املقررة لدعوة اهليئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاا األحكام ذاا اليت تطبق على هذه اهليئة

جيوز للشركة جتاوز شروط سندات القرض إذا أقرته هيئة مالكي سندات القرض بأكثرية ثلثي أصوام املمثلة يف . ٣
ة أن ال تقل السندات املمثلة يف االجتماع عن األغلبية املطلقة موع قيمة السندات املصدرة واملكتتب االجتماع، شريط

يبلِّغ أمني اإلصدار قرارات هيئة مالكي سندات القرض إىل اهليئة ومراقب الشركات والشركة املصدرة للسندات  ٤. ا
  . وأي سوق لألوراق املالية تكون السندات مدرجة فيها

  
  ) ٨٠(مادة 

  . جيوز أن تتضمن شروط اإلصدار حق الشركة استدعاء سندات القرض لإلطفاء وفقا لنشرة اإلصدار
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  الفصل الثامن 
  العرض العام 

  ) ٨١(مادة 
يقصد باألوراق املالية املؤهلة للتصويت ألغراض هذا الفصل األوراق املالية اليت هلا حق التصويت يف اجتماع اهليئة . ١

  . وجيوز أن حتدد اهليئة مبوجب تعليمات أوراقا مالية أخرى مؤهلة للتصويت. ٢. للمسامهني العامة
  

  ) ٨٢(مادة 
أو أكثر بشكل مباشر أو غري مباشر من األوراق املالية % ١٠جيب أن تبلغ السوق اهليئة عن أي شخص ميلك . ١

جيب على كل شخص يشتري . ٢. ى املعلومةللمصدر اليت هلا حق التصويت خالل أربع وعشرين ساعة من حصوهلا عل
) مبا يف ذلك الشـراء أو البيع من خالل حقوق املنتفعني(أو يبيع األوراق املالية ملصدر ما بشكل مباشر أو غري مباشر 

 واليت قد تزيد عن العشرة يف املائة من األوراق املالية اليت هلا حق التصويت، أن يبلغ اهليئة والسوق خالل سبعة أيام
  . عمل

  
  ) ٨٣(مادة 

على أي شخص يطلب عرضاً عاماً أن يقدم إىل اهليئة واملصدر والسوق، إذا كانت األوراق املالية مدرجة يف السوق، 
تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك قبل طلب العرض، وعليه أن يعلن للجمهور ذلك العرض وفقا لتعليمات اهليئة 

  . وقواعد السوق
  

  ) ٨٤(مادة 
على الشخص . ٢. يعترب عرضاً عاماً ألي ورقة مالية للمصدر، العرض املقدم جلميع مالكي هذه الورقة دون استثناء. ١

الذي طلب العرض العام أن يدفع ألي شخص من مالكي األوراق املالية اليت كانت هدفا للعرض العام ويرغب يف بيعها 
إذا كانت األوراق املالية اليت يرغب مالكوها يف بيعها . ٣. عني دون متييزمبلغاً مساوياً ألعلى سعر دفعه إىل أي من البائ

إىل الشخص الذي قدم العرض العام تزيد عن األوراق اليت التزم الشخص بشرائها فيتم الشراء من الراغبني يف البيع كل 
  . حبسب نسبة األوراق اليت عرضها للبيع مقارنة بعدد األوراق املطلوب شراؤها

  
  ) ٨٥( مادة

إذا كان املشتري ينوي شراء أوراق مالية هلا حق التصويت، حبيث يكون عدد األوراق املالية اليت هلا حق التصويت واليت 
أو نتج عنها أن املشتري (أو أكثر من األوراق املالية للمصدر %) ١٠(سيملكها بشكل مباشر أو غري مباشر تساوي 

  . فيجب أن يتم شراء هذه األوراق املالية عن طريق العرض العام) ا املصدرأصبح قادرا على السيطرة الفعلية على هذ
  

  ) ٨٦(مادة 
لضمان إجراءات سليمة للعرض العام ولضمان عدم التمييز ملالكي األوراق املالية موضوع العرض العام، جيوز للهيئة 

اإلجراءات اليت جيب . ٢. ها يف هذا الفصلشكل ومضمون التقارير والتبليغ املشار إلي. ١: إصدار تعليمات حتدد ما يلي
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على املشتري أن يلتزم ا عند العرض العام مبا يف ذلك الفترات الزمنية اليت يبقى فيها عرض الشراء مفتوحا، والضمان 
  . الذي يوفره املشتري لضمان األداء وشروط العرض العام

  
  

  الفصل التاسع 
  املعلومات غري املنشورة الغش واخلداع واستغالل 
  ) ٨٧(مادة 

ال جيوز ألي شخص له عالقة مباشرة أو غري مباشرة خبصوص أي صفقة تتضمن شراء أو بيع أو تبادل أي أوراق . ١
مالية أو تقدمي أي مشورة لالستثمار أو أي تفويض أو موافقة أو أي نيابة أو معلومات أخرى سواء أخذت من مالكي 

نشرت حول أي اجتماع أو أي فعل آخر يقوم به مالكو األوراق املالية أو أي عرض عطاء الكتتاب األوراق املالية أو 
استخدام أي وسيلة أو حيلة خلداع . أ: األوراق املالية أو أي حماولة لدعم أو رفض طلب االكتتاب، القيام مبا يلي

استخدام الغش . ٢. رة أو غري مباشرةالقيام بأي ممارسة أو فعل يشوبه غش أو خداع بطريقة مباش. ب. شخص آخر
. معلومات كانت خاطئة أو مضللة أو خمادعة. أ: واخلداع يف عملية اإلقناع للتأثري يف قرارات أي شخص مبا يف ذلك

اإلصدار أو النشر املتهور أو املضلل ألي نشرة أو وعد أو تنبؤ يتصف . ج. إخفاء وتضليل املعلومات اجلوهرية. ب
  . يل أو اخلداعباخلطأ أو التضل

  
  ) ٨٨(مادة 

التأثري على سعر أي ورقة مالية . ب. أحجام تداول ومهية. أ: ال جيوز ألي شخص القيام بأي فعل ينتج عنه ما يلي. ١
ال جيوز ألي شخص أن خيلق بشكل مباشر أو غري مباشر صورة زائفة أو مضللة خبصوص . ٢. بشكل يضلل اآلخرين

تداول أوراق مالية ال تشمل تغريا حقيقيا يف امللكية . أ: ة مالية، وذلك باللجوء إىلحجم الصفقات أو سعر أية ورق
إصدار أمر بشراء أو بيع مثل هذه الورقة املالية مع العلم بأن أمرا مماثال . ب. الفعلية أو للشخص املستفيد النهائي

كمية مماثلة من هذه األوراق يف نفس سيصدر من هذا الشخص أو أشخاص آخرين يعملون باالتفاق معه لشراء أو بيع 
الدخول يف صفقات ومهية أخرى بنية التأثري وذبذبة أسعار السوق هلذه األوراق املالية أو تضخمها . ج. الوقت والسعر

ال جيوز ألي شخص بصورة مباشرة أو غري مباشرة، القيام بأي صفقة . ٣. أو جمرد التعبري عن نية التذبذب أو التسبب به
برفع سعرها بغرض احلث على شراء الورقة املالية نفسها أو ورقة مالية أخرى للمصدر . أ: راق املالية ملصدر يقوميف األو
. ج. أو خبفض السعر بغرض حث اآلخرين على بيع الورقة املالية نفسها أو ورقة مالية أخرى للمصدر نفسه. ب. نفسه

. ين على شراء أو بيع الورقة املالية نفسها أو ورقة مالية أخرىأو خبلق عملية تداول فعلية أو صورية، بغرض حث اآلخر
للهيئة أن حتدد بتعليمات أيا من األعمال املخالفة األخرى اليت تعترب تالعبا أو تداوال ومهيا غري مذكورة يف هذا . ٤

  . الفصل
  

  ) ٨٩(مادة 
يبيع بشكل مباشر أو غري مباشر، حلسابه أو  ال جيوز ألي مطلع، أثناء حيازته ملعلومات غري منشورة أن يشتري أو. ١

إذا . أ: حلساب غريه، أوراقا مالية خاصة بأي مصدر ذي عالقة ذه املعلومات، وال يعترب أن املطلع قد خالف هذه املادة
منذ . ٢. إذا كان الطرف اآلخر للصفقة مدركا فعال للمعلومات. ب. بين أن املعلومات ليست معلومات حباجة لنشر
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لحظة اليت يربز فيها موضوع يتطلب النشر من قبل مصدر مبوجب هذا القانون وحىت وقت اإلفصاح وفقا ألنظمته، ال
. أ: مينع األشخاص التاليون واملدركون للموضوع من التعامل مباشرة أو غري مباشرة باألوراق املالية للمصدر ومشاركيه

يطر أو عضو جملس إدارة أو مدير أو مسؤول أو موظف أي مساهم مس. ج. أي شركات تابعة للمصدر. ب. املصدر
مطلع أو وكيل مطلع أو أي شخص مطلع يقوم بالتعامل مع املصدر أو مع أي شركة تابعة للمصدر أو موظفي السوق 

  . جيوز للهيئة أن حتدد مبوجب تعليمات الشركات التابعة واملساهم املسيطر ألغراض هذه املادة. ٣. واهليئة
  

   )٩٠(مادة 
جيب أن يقوم مديرو ومسئولو املصدر فورا بتبليغ اهليئة عن بيع أية أوراق مالية، أو شرائها أو التصرف ا والعائدة 

للمـصدر أو أي جهة تابعة له أو أي شركة تابعة سواء أكان هذا البيع أو الشراء أو التصرف حلساب هذا الشخص أو 
  . حلساب يوضع حتت تصرفه أو مراقبته

  
  ) ٩١(مادة 

إذا وجدت اهليئة أن أي شخص قد خالف أو اختذ تدابري متهيدية ملخالفة هذا القانون أو أي من اللوائح أو التعليمات أو 
القرارات الصادرة مبوجبه، جيب عليها أن تأمر هذا الشخص بإزالة املخالفة وتصويب األوضاع النامجة عنها، ويف حالة 

تعليق أي طلب ترخيص مقدم إليها وبالتايل إيقاف إصدار األوراق املالية . أ: مبا يلي عدم االمتثال فللهيئة صالحية القيام
تعليق أي نشاط مرتبط باألوراق املالية أو مرتبط بأوراق مالية خاصة ألي فترة من الزمن تراها . ب. املعنية أو التعامل ا

حالة األمر إىل احملكمة ذات االختصاص للبت به إ. د. إلغاء ترخيص املخالف أو تعليقه لفترة من الزمن. ج. مناسبة
  . بإجراء عاجل

  
  

  الفصل العاشر 
  املسؤوليات املدنية 

  ) ٩٢(مادة 
يكون الشخص الذي وقع طلبا لترخيص مبوجب هذا القانون مسؤوال جتاه أي شخص، حاز أوراقا مالية من مصدر . ١

جراء احتواء نشرة اإلصدار معلومات جوهرية غري  وفقا لنشرة اإلصدار، عن أية أضرار تسببت هلذا الشخص من
ألغراض . ٢. صحيحة أو أغفلت ذكر معلومة جوهرية مطلوب ذكرها فيها أو تكون ضرورية جلعل البيانات غري مضللة

يعترب كل مدير ألي مصدر موافقا على طلب اإلصدار إذا كان يف منصبه يف اليوم الذي يوافق فيه جملـس ) ١(الفقرة 
  . على الصيغة النهائية لنشرة اإلصدار، إال إذا أثبت عكس ذلك ويتحمل املسؤولية من يقوم مقامه اإلدارة

  
  ) ٩٣(مادة 

يكون أي شخص يقدم رأيا أو تقريرا أو دراسة أو شهادة متضمنة أو مشارا إليها يف نشرة اإلصدار الواردة يف طلب 
ر إليها يف هذا الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة، مسؤوال عن اإلصدار مبوافقة من اهليئة فيما يتعلق باألمور املشا

التحريف اجلوهري اخلاطئ حلقيقة ما أو إغفال ذكر تلك املعلومة اجلوهرية يف نشرة اإلصدار إىل املدى نفسه الذي 
  ). ٩١(يكون الشخص فيه مسؤوال وفقا ألحكام املادة 
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  ) ٩٤(مادة 

أنه قد اختذ مجيع اخلطوات . ١: أي شخص يثبت ما يلي) ٩٣(و)  ٩٢/١(عليها يف املواد يعفى من املسؤولية املنصوص 
الالزمة لضمان أن نشرة اإلصدار أو الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة ال حتتوي حتريفا جوهريا خاطئا أو إغفاال 

لى علم أو جيب أن يكون على علم بأن أن الشخص الذي حاز على األوراق املالية كان ع. ٢. لذكر معلومة جوهرية
. نشرة اإلصدار أو الرأي أو التقرير أو الدراسة أو الشهادة حتتوي حتريفا جوهريا خاطئا أو إغفاال لذكر معلومة جوهرية

أن الشخص الذي حاز على األوراق املالية قد حاز عليها بعد اإلبالغ بالتعديل الذي يصحح التحريف اخلاطئ وفقا . ٣
  . هذا القانون ألحكام

  
  ) ٩٥(مادة 

أي شخص قدم مساعده لشخص آخر نتج عنها خمالفة ألحكام هذا القانون أو اللوائح أو . ١: يعترب مسؤوال كل من
أي شخص له . ٢. التعليمات أو قواعد السوق، وهو على علم ذه املخالفة، يكون مسؤوال وفقا ألحكام هذا القانون

ميارس فعال صالحية اختاذ القرار بشأن أي شخص خيالف هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو قواعد السيطرة و 
املدراء والشركاء وكبار مسئويل اإلدارة لشخص اعتباري مسؤولني عن أية أعمال . ٣. السوق وفقا ألحكام هذا القانون

ى علم ومل يكن باستطاعتهم أن يكونوا على علم ذه خمالفة للشخص االعتباري، إال إذا أثبتوا أم مل يكونوا عل
  . جيري دفع مجيع الرسوم والغرامات اليت تفرضها اهليئة وفقا للقانون واللوائح والتعليمات اليت تصدرها اهليئة. ٤. املخالفة

  
  ) ٩٦(مادة 

فيكونون مسؤولني بالتكافل ) ٩٥/١/٢/٣(و) ٩٣(و) ٩٢/١(إذا كان شخصان أو أكثر مسؤولني مبوجب املواد 
  . والتضامن جتاه الشخص املتضرر، وتكون مسئوليتهم فيما بينهم خاضعة للقواعد العامة املرعية مبوجب القانون املدين

  
  ) ٩٧(مادة 

أي شخص قد باإلضافة ألية تدابري وقائية أخرى متاحة ملشتري األوراق املالية مبوجب هذا القانون أو قانون آخر، فان 
اشترى أوراقا مالية من مصدر يف اكتتاب عام، استنادا إىل نشرة إصدار احتوت حتريفا جوهريا خاطئا أو إغفاال ملعلومة 
جوهرية كان جيب ذكرها أو كانت أساسية جلعل النشرات غري مضللة، أو أا مل تسلم إىل املشتري بالطريقة املطلوبة 

لغي هذه احليازة وأن يطالب باسترجاع كامل املبلغ أو أي تعويض آخر دفعه ذلك وفقا هلذا القانون، جيوز له أن ي
الشخص، شريطة أن يقوم املشتري ذا األمر خالل فترة زمنية معقولة بعد علمه بالتحريف اخلاطئ أو اإلغفال، على أال 

  . ما أقليتجاوز ذلك بأي حال من األحوال إدراج املصدر يف السوق أو سنتني بعد احليازة أيه
  

  
  الفصل احلادي عشر 
  التحقيق والعقوبات 

  ) ٩٨(مادة 
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للهيئة صالحية إجراء . ٢. لغايات تطبيق هذا القانون، يتمتع موظفو اهليئة املختصون بصالحيات الضابطية القضائية. ١
ألحكام  التحقيق كلما رأت ذلك ضرورياً حال حصول أي خمالفة من قبل أي شخص أو عند توقع حصول أي خمالفة

يف حال عدم امتثال أي شخص ملذكرات الدعوة املوجهة إليه . ٣. هذا القانون أو اللوائح والتعليمات الصادرة مبقتضاه
  . أو امتناعه عن تقدمي املستندات والوثائق اليت تطلبها اهليئة فيتم تنفيذ ذلك مبعاونة النائب العام

  
  ) ٩٩(مادة 

لشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصرحيات مضللة أو غري صحيحة حيظر على أي شخص بث أو ترويج ا. ١
حيظر على أي شخص أن يتعامل . ٢. قد تؤثر على أسعار األوراق املالية املدرجة يف السوق أو على مسعة اجلهة املصدرة

ي بأي أوراق مالية أو حثه إيهام اجلمهور بوجود تعامل حقيق. أ: باألوراق املالية منفرداً أو بالتواطؤ مع غريه بقصد
. ج. القيام بعمليات ومهية وغري حقيقية يقصد ا إيهام اجلمهور بنشاط مفتعل يف سوق األوراق املالية. ب. بالتعامل ا

القيام بأعمال املضاربة غري املشروعة على األوراق املالية بقصد . د. التأثري سلباً بأي شكل من األشكال على السوق
إعطاء أوامر بيع أو شراء متعددة من قبل شخص . هـ. أسعار األوراق املالية دف حتقيق الربح السريع التأثري على

تقدمي معلومات كاذبة أو مضللة للهيئة . و. واحد ألكثر من وسيط لنوع واحد من األسهم ويف فترة تداول واحدة
  . لرفع أسعار األوراق املالية أو ختفيضها الوصول بطريق الغش واخلداع والتضليل. ز. دف احلصول على الترخيص

  
  ) ١٠٠(مادة 

دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً أو احلبس مدة ال ) ١٠٠٠٠٠(يعاقب بغرامة ال تزيد على مائة ألف . ١
يمات أو األنظمة تزيد عن سنة أو بكلتا هاتني العقوبتني كل شخص خيالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعل

الصادرة مبقتضاه باإلضافة إىل إلزام الشخص املخالف بإعادة الربح الذي حققه أو تضمينه قيمة اخلسارة اليت وقعت على 
يكون احملكوم . ٣. من هذه املادة ٤من البند ) ب(و ) أ (خيضع الشريك واملتدخل واحملرض ألحكام الفقرتني . ٢. الغري

عن تعويض أي شخص تضرر من جراء املخالفة مبقدار اخلسارة اليت تكبدها ذلك الشخص وما  عليه بأي خمالفة مسؤوالً
باإلضافة إىل فرض الغرامات املنصوص عليها يف هذه املادة، وبعد ما تثبته اهليئة عن أية خمالفات هلذا . ٤. فاته من ربح

أن تأمر بتجميد أصول . أ: مة أيضا القيام مبا يليالقانون أو اللوائح أو التعليمات أو أي من قواعد السوق، جيوز للمحك
تعيني حارس قضائي هلذه . ب. الشخص لضمان توافر أموال كافية لتغطية أية دفعات مستقبلية من الغرامات أو األضرار

أن تلغي أي أمر أو موافقة أو توكيل مت . أ: جيوز للمحكمة مبوجب طلب من اهليئة أن تقوم مبا يلي. ٥. األصول
إاء أو إبطال أي شراء أو بيع أو إصدار مت تنفيذه أو سيتم تنفيذه نتيجة . ب. صول عليه نتيجة ملخالفة هذا القانوناحل

  . منع ممارسة حقوق التصويت املكتسبة خالل صفقة متت نتيجة ملخالفة هذا القانون. ج. ملخالفة هذا القانون
  

  ) ١٠١(مادة 
الية وفقاً ألحكام القوانني السارية إال أنه جيوز تبليغ أي شخص يقع مكان إقامته أو يتم التبليغ يف قضايا األوراق امل. ١

عمله خارج فلسطني إما على عنوانه املختار داخل فلسطني إن وجد أو عن طريق اإلعالن يف صحيفة يومية واحدة على 
إىل العنوان املعروف لدى اهليئة خارج األقل، وإرسال نسخة من إشعار التبليغ بالربيد املسجل أو السريع أو املمتاز 

على الرغم مما ورد يف أي تشريع آخر، فإنه جيوز اإلثبات بقضايا األوراق املالية واملعامالت اليت تتم لدى . ٢. فلسطني
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اهليئة والسوق بواسطة البيانات اإللكترونية أو الصادرة عن احلاسوب وتسجيالت اهلاتف ومراسالت أجهزة التلكس 
  . ميليوالفاكس

  
  ) ١٠٢(مادة 

للسوق صالحية إجراء التحقيق كلما رأت ذلك ضروريا حال حصول أية خمالفة من قبل أي شخص أو حال توقع . ١
يتم إحالة الشخص املخالف إىل اهليئة بناء على تقرير من . ٢. حصول أية خمالفات ألحكام هذا القانون وقواعد السوق

  . اختاذ اإلجراءات التأديبية أو اجلزائية حبق املخالف السوق مشفوعا بتوصيتها وذلك من اجل
  

  
  الفصل الثاين عشر 

  األحكام االنتقالية واخلتامية 
  ) ١٠٣(مادة 

أو أكثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة من األوراق املالية يف شركة % ١٠جيب على كل من ميلك أو يتصرف بنسبة . ١
جيب على مجيع الشركات املسامهة العامة أن . ٢. تاريخ نفاذ هذا القانون واحدة أن يبلغ السوق خالل ستني يوما من

جيب على مجيع الشركات املسامهة العامة القائمة أن تقدم طلبا إلدراجها يف السوق . ٣. تقدم طلبا لإلدراج يف السوق
  . وتصوب أوضاعها مبا يتماشى وأحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ نفاذه

  
  ) ١٠٤(مادة 

على الرغم مما جاء يف قانون رسوم طوابع الواردات املعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار 
  . األوراق املالية وتسجيلها وعمليات ومعامالت التداول باألوراق املالية

  
  ) ١٠٥(مادة 

  . ن خالل شهرين من تاريخ نفاذهعلى جملس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانو
  

  ) ١٠٦(مادة 
  . يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون

  
  ) ١٠٧(مادة 

على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره يف 
  . اجلريدة الرمسية

  

                                هجرية ١٤٢٥/شوال/١٨:ميالدية املوافق ٢٠٠٤/ديسمرب/ ١:صدر مبدينة غزة بتاريخ
  روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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  . ، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت-املقتفي  -عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 
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