
  ٥٠المرسوم التشریعي رقم 

 

 رئیس الجمھوریة

 بناء على أحكام الدستور

 : یرسم ما یلي

والمتضمن إحداث ھیئة األوراق  ٢٠٠٥-٦-١٩الصادر بتاریخ / ٢٢/یعّدل القانون رقم 

 :واألسواق المالیة السوریة وفقاً لما یلي

 

 :بحیث یصبح كما یلي /7/من المادة  /١٠/یعدل البند  /:١/المادة 

 فرض الغرامات المالیة على مرتكبي المخالفات وفقاً ألحكام القانون

 

 :بحیث تصبح كما یلي/ ٩/تعدل المادة  /:٢/المادة

یحظر على أعضاء مجلس مفوضي الھیئة المتفرغین وموظفیھا ممارسة أي مھنة أو عمل  - أ

سة عامة أو آخر بما في ذلك أن یشغلوا منصباً أو وظیفة في جھة حكومیة أو في أیة مؤس

كما یحظر على جمیع أعضاء مجلس المقّوضین تقدیم المشورة للشركات والمؤسسات . خاصة

 .الخاصة

یخضع الموظفون في الھیئة ألحكام نظام موظفي الھیئة الصادر عن رئیس مجلس الوزراء  - ب

  .بناء على اقتراح مجلس المفوضین وبعد التنسیق مع وزارة المالیة

 

 :لتصبحا على الشكل التالي/ ١٢/من المادة / ب- أ/كل من الفقرتین تعّدل  /:٣/المادة

یجتمع المجلس بناًء على دعوة من رئیس المجلس أو یطلب من غالبیة أعضائھ مرة كل شھر  - أ

على األقل ویشترط العتبار االجتماع قانونیاً حضور غالبیة أعضائھ على أن یكون من بینھم 

 .جلسرئیس المجلس أ نائب رئیس الم

 .نتخذ قرارات المجلس بغالبیة عدد األعضاء - ب

 

 :بحیث تصبح كما یلي /١٣/تعّدل المادة  /:٤/المادة

یكون للھیئة موازنة مستقلة بحیث تبدأ السنة المالیة من الیوم األول من شھر كانون الثاني  - أ

 وتنتھي في الحادي والثالثین من كانون األول

ي عام یعادل ضعف اجمالي نفقاتھا المبینة في میزانیتھا السنویة تحتفظ الھیئة باحتیاط - ب

السابقة یتم تكوینھ من الفائض من مواردھا بعد اقتطاع جمیع النفقات الرأسمالیة والجاریة التي 

تحتاجھا الھیئة والنسبة التي تحدد كحوافز ألعضاء المجلس والموظفین في الھیئة والنسبة التي 

خصیصھا للسوق على أن تؤول المبالغ الزائدة عن ھذا االحتیاطي الى یرى المجلس امكانیة ت

 ,وزارة المالیة

 

یتم تحدید النسب المذكورة في الفقرة السابقة بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على  - ت



 .اقتراح مجلس مفوضي الھیئة وموافقة وزیر المالیة

ة یغطى من االحتیاطي العام واذا لم یكف اذا وقع عجز في میزانیة الھیئة ألیة سنة مالی - ث

 .االحتیاطي العام لتغطیة العجز تقوم وزارة المالیة بتغطیة العجز

 

 

 :بحیث تصبح كما یلي /17/تعدل المادة  /:٥/المادة

یفرض المجلس غرامة مالیة ال تقل عن مئة الف وال تزید على ملیون لیرة سوریة لصالح  - أ

 :كبي المخالفات التالیةالھیئة بصفة تعویض على مرت

مخالفة األنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة عن ھیئة األوراق واالسواق المالیة السوریة .1

 .وفقاً ألحكام القانون

عدم استجابة أي شخص أو جھة خاضعة لرقابة الھیئة واشرافھا بتقدیم الوثائق أو المستندات .2

 .الالزمة خالل المدد والمھل المحددة

 .عتماد تحالیل مالیة مغریة تتعارض مع المركز المالي الحقیقي للشركةا .3

 .عدم توزیع نشرة االصدار المعتمدة من الھیئة على جمھور المستثمرین .4

مخالفة التعلیمات الصادرة عن الھیئة بشأن طبیعة المعلومات والبیانات الواجب تضمینھا في  .5

 .نشرة اصدار االوراق المالیة

الغرامة المفروضة بموجب أحكام ھذه المادة مباشرة من الجھة المخالفة وفي حال  تستوفى -ب

 .عدم التسدید یتم استیفاؤھا وفق أحكام قانون جبایة األموال العامة

 .یصدر مجلس المفوضین الئحة بالمخالفات والغرامات الموازیة لھا - ج

 

 

 :بحیث تصبح كما یلي /18/تعدل المادة  /:٦/المادة

 :یحیل المجلس الى القضاء ملف المخالفات التالیة - أ

تقدیم معلومات أو بیانات غیر صحیحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة  .1

 .للھیئة

عرض أوراق مالیة أو بیعھا باالستناد الى بیانات أو معلومات غیر صحیحة أو مضللة سواء  .2

منحھا ھذه األوراق أو حول طبیعة النشاط واالوضاع المالیة فیما یتعلق بالحقوق والمزایا التي ت

 .للشركات المصدرة لھذه االوراق

استغالل شخص ما بحكم وظیفتھ او مركزه لمعلومات داخلیة أو سریة تتعلق باوراق مالیة  .3

 .لتحقیق مكاسب مادیة أو معنویة أو افشاء ھذه المعلومات لغیثر مرجعھ المختص أو القضاء

توزیع الشائعات او اعطاء معلومات او بیانات غیر صحیجة أو مضللة حول أیة ورقة بث و .4

 .مالیة بغرض التأثیر على سھرھا أو سمعة الشركة المصدرة لھذه الورقة

تصدیق مدقق الحسابات أو المحاسب على بیانات مالیة غیر صحیحة أو مضللة أو مخالفة  .5

 .معتمدةللمعاییر المحاسبیة ومعاییر التدقیق ال

بیع أوراق مالیة أو التصرف بھا دون تفویض خطي من مالكھا أو دون وجود اتفاقیة تخولھ  .6



 .بذلك

 .بیع أوراق مالیة دون نشر اصدار معتمدة من قبل الھیئة  .7

تقدیم أیة خدمات مالیة أو استثماریة أو وساطة مرتبطة باالوراق المالیة دون الحصول على   .8

 .مادھا من الھیئةترخیص أو قبل اعت

أي خداع أو تدلیس أو تالعب یتعلق بنشاط اصدار أو تداول أو انتقال ملكیة االوراق المالیة   .9

أو ایة ممارسة محظورة أو تضلیل اعالمي فیھا یتعلق باالنشطة واالعمال المرخص لھا من قبل 

 .الھیئة

نظمة النافذة یعاقب بالحبس لمدة ال مع عدم االخالل بایة عقوبة أشد تنص علیھا القوانین واال - ب

تقل عن ثالثة أشھر وال تزید على ثالثة سنوات وبغرامة مالیة كتعویض لصالح الھیئة ال تقل 

 عن ثالثمئة الف وال تزید على ثالثة مالیین لیرة سوریة 

 .من ھذه المادة/ أ/كل من ارتكب المخالفات المنصوص علیھا في الفقرة 

س االدارة واعضاء ھیئة المدیرین والشركاء المتضامنون والموظفون یعتبر أعضاء مجل - ت

المعینون لدى الشخص االعتباري المخالف مسؤولین عن المخالفة ما لم یثبت عدم علمھم 

 .بارتكابھا

 

 :بحیث تصبح على الشكل التالي/ ٢١/المادة  من/ ب/تعّدل الفقرة  /:٧/المادة

المفوضین بعد اقرار نتائج المیزانیة والحسابات  ذمة رئیس وأعضاء مجلس إبراءیتم  - ب

الختامیة من قبل الجھاز المركزي للرقابة وخالل مدة ال تزید على سنة من انتھاء السنة المالیة 

 .المعینة

 

  .5/4/2007الصادر بتاریخ / ١٥١/المرسوم  بأحكامینھي العمل  /:٨/المادة

  یدة الرسمیةینشر ھذا المرسوم التشریعي في الجر /:٩/المادة

   ٧/٩/٢٠٠٩دمشق 

  رئیس الجمھوریة 

 بشار األسد                                                                                        


