
  

  

       /٢٢/      القانون رقم 
  

  رئيس اجلمهورية 

  بناًء على أحكام الدستور 

  :  م ١٣/٦/٢٠٠٣هـ و ٧/٥/١٤٢٦بتاريخ يف جلسته املنعقدة  جملس الشعب هأقروعلى ما 

  

  :يلي  اآلتية في مجال تطبيق هذا القانون ماريفيقصد بالتعا     -١المادة 

  .األسواق المالية السورية  هيئة األوراق و    :ة  ــــــــالهيئ

  . مجلس مفوضي الهيئة    :س  ـــــالمجل

  . الرئيس التنفيذي للهيئة–   رئيس مجلس المفوضين :رئيس المجلس

ة صدرها        :األوراق المالي ي ت داول الت ة للت دين القابل داول، وأدوات ال ة للت شرآات القابل هم ال  أس

ل   ة تمث ة أدوات مالي شرآات، وأي ة أو ال ة الحكوم ساهمة، أو أي اح الم وق أرب حق

  .أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها

ة واق المالي ة   :األس ي الجمهوري شأ ف ن أن تن ي يمك ة الت داول األوراق المالي ة لت واق المنظم  األس

  .العربية السورية وفقًا ألحكام هذا القانون 

سم          - أ   -٢ المادة ة ت ة األوراق واألسواق       تحدث في الجمهورية العربية السورية جهة ناظم ى هيئ

وزراء،   س ال رئيس مجل رتبط ب سورية، ت ة ال ة   المالي صية االعتباري ع بالشخ وتتمت

  .وباالستقالل المالي واإلداري ويكون مقرها في دمشق

ا،     -ب  يكون لهذه الهيئة جميع الصالحيات الالزمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة به

  .وبما يحقق أهدافها

وال أو                     يحظر على ال   -ج ربح، أو إقراض األم شاط بقصد ال أي عمل أو ن ام ب هيئة القي

   .إصدار األوراق المالية

  : تعمل الهيئة على تحقيق األهداف األساسية التالية-أ  -٣ المادة



ضمن       -١ ا ي ا بم ة به ات الملحق شطة والفعالي ة واألن واق المالي وير األس يم وتط تنظ

ساهم  شفافية وي اءة وال ة والكف ق العدال ة تحقي اطر المرتبط ن المخ د م ي الح ف

  .بمعامالت األوراق المالية

ة                 -٢ ر العادل ة من الممارسات غي حماية المواطنين والمستثمرين في األوراق المالي

 .أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تالعب 

 .ني تشجيع النشاط االدخاري واالستثماري بما يخدم مصلحة االقتصاد الوط -٣

ة    -ب ائف الكفيل ة الوظ ام بكاف ات والقي ن إصدار التعليم سؤولة ع ة الم ة الجه ون الهيئ  تك

  :بتحقيق أهدافها ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي 

  . تنظيم ومراقبة اإلفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة باألوراق المالية -١

  .تنظيم ومراقبة إصدار األوراق المالية والتعامل بها -٢

  . تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها-٣

  . مراقبة األسواق المالية-٤

ادة نهم   - أ - ٤ الم رغين بي ة أعضاء متف نهم أربع بعة أعضاء م ن س س المفوضين م شكل مجل  يت

وا                   ى أن يكون رة واالختصاص عل رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس من ذوي الخب

  .بيعيين سوريينأشخاصًا ط

  رئيسًا              الرئيس التنفيذي         – رئيس مجلس المفوضين -

  نائبًا للرئيس           أحد المفوضين                                      -

  عضوًا             معاون وزير المالية                                 -

  عضوًا                               معاون وزير االقتصاد والتجارة    -

  عضوًا             نائب حاآم مصرف سورية المرآزي                 -

  عضوين             مفوَضين آخرين                                         -

  . يسمى رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بمرسوم يحدد فيه أجورهم وتعويضاتهم -ب

  .لمجلس بقرار من المجلس  يسمى أمين سر ل-ج

رة    -د د لم ون التجدي ى أن يك د، عل ة للتجدي نوات قابل ع س س أرب ي المجل ضوية ف دة الع  م

د      ويستمر عضو المجلس في   . واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه    ة في عضويته بع ذه الحال  ه

   . إلى أن يتم تعيين خلف لهانتهائها



ادة يس مجل      -٥ الم ن رئ رار م ة بق ة الهيئ صدر أنظم س      ت راح مجل ى اقت اء عل وزراء بن س ال

  .المفوضين 

ادة  ات،  -٦ الم ة والتعليم انون، واألنظم ذا الق ام ه ًا ألحك ة وفق ة الهيئ راف ورقاب ضع إلش  تخ

  :والقرارات الصادرة بمقتضاه الجهات التالية

  .الشرآات المصدرة لألوراق المالية -١

 .شرآات الخدمات واالستشارات والوساطة المالية المرخص لها  -٢

 .مصارف وشرآات االستثمار وصناديق االستثمار المشترك المرخص لها -٣

 .األسواق المالية  -٤

 .شرآات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة -٥

  : مهام المجلس  -٧ المادة

انون        ذا الق ي ه ا ف صوص عليه ة المن ام الهيئ ذ مه س تنفي ولى المجل وائح  ، يت ذلك الل وآ

  :ه ومن ضمنهاوالقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضا

  .معايير وشروط إصدار األوراق الماليةوضع   -١

 .وضع السياسات التي تخدم تحقيق األغراض والمهام المنوطة بالهيئة -٢

   . اإلصدار المرتبطة بهذه األوراقالموافقة على طرح األوراق المالية واعتماد نشرات -٣

ى ت           -٤ ساعد عل طوير وتعميق القطاع    تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجاالت التي ت

 .المالي وتوفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في األوراق المالية

اعتماد أو منح  تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في األسواق التي تصدر            -٥

راخيص ألي شخص              ذه الت بموجب أحكام هذا القانون، وتقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء ه

 .  خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها التي يراها المجلس مناسبةأو أية جهة

ين في حاالت الضرورة                    -٦ وم واحد، ويتع ى ي د عل دة ال تزي ة لم شاط األسواق المالي تعليق ن

ى                      اء عل وزراء بن تعليق  نشاط  السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس ال

 .اقتراح مجلس المفوضين 

ى إدراج أ  -٧ ة عل ورية        الموافق ة س شرآة أو جه ة ل ة مالي ة ورق ق إدراج أي اء،أو تعلي و إلغ

 .متداولة في أي سوق لألوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية 



منع طرح أية ورقة مالية في األسواق المالية أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة         -٨

 .ضرورة لذلك 

ة بإصدار الت  -٩ دالت المتعلق د الب ة  تحدي راف ورقاب ات الخاضعة إلش ف الجه راخيص لمختل

راخيص   ذه الت د ه ة، وتجدي دار     . الهيئ شرات إص اد ن ة باعتم دالت المتعلق د الب ذلك تحدي آ

 .األوراق المالية

انون،                        -١٠ ذا الق ام ه ات وفق أحك ى مرتكبي المخالف ة التي تفرض عل اقتراح الغرامات المالي

 .وتصدر بمرسوم 

ة من             ضع حد أعلى وأدنى للعموالت     و -١١  التي تتقاضاها شرآات الخدمات والوساطة المالي

ا ، رى   عمالئه والت األخ الي والعم ل الم ى المقاب ة عل اها والموافق ي تتقاض             الت

   .األسواق المالية

ا من           -١٢ د به ويم األداء التي يجب التقي اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تق

دققي           قبل الجهات الخاض   عة لرقابة الهيئة، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في م

 .الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها

ستندات التي يجب                   -١٣ ارير والم ة والتق سنوية والدوري تحديد شكل محتويات القوائم المالية ال

ا        أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أو       راقًا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقه

 .في األسواق المالية

شرآات          -١٤ ل ال ن قب دار م شرة اإلص ي ن ضمينها ف ب ت ات الواج ات والمعلوم د البيان تحدي

 .والجهات المصدرة لألوراق المالية 

 .إصدار التعليمات التنفيذية والقرارات واإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون  -١٥

 .اقتراح النظام الداخلي واألنظمة األخرى للهيئة   -١٦

ة بموجب                 -١٧ إعداد لوائح وقواعد المراقبة واإلشراف على الجهات الخاضعة إلشراف الهيئ

 .أحكام هذا القانون 

 .إعداد التشريعات واألنظمة المتعلقة باألوراق المالية   -١٨

 .لهيئةتعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية ل  -١٩

 .إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها  -٢٠



دم تصريحًا                    -٨ المادة سها أن يق  يترتب على آل من يصبح موظفًا لدى الهيئة أو عضوًا في مجل

سورية المدرجة في األسواق                   ر ال سورية وغي ة ال للهيئة يفصح فيه عن األوراق المالي

ه من                 السورية   التي يملكها أو الواقعة تحت تصرفه أو حتى تحت تصرف أحد أقربائ

ه                   اريخ علم ام من ت ا خالل سبعة أي الدرجة األولى وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليه

  .بالتغيير تحت طائلة إلغاء عضويته في المجلس أو فقدان وظيفته في الهيئة

ة المت           -٩ المادة ة أو         يحظر على أعضاء مجلس مفوضي الهيئ ا ممارسة أي مهن رغين وموظفيه ف

 مؤسسة  ةعمل آخر، بما في ذلك أن يشغلوا منصبًا أو وظيفة في جهة حكومية أو في أي       

ة ،  ة أو خاص شورة       عام ديم الم ين تق س المفوض ضاء مجل ع أع ى جمي ر عل ا يحظ آم

  .للشرآات والمؤسسات الخاصة 

سياستها والمسؤول عن                        -١٠ المادة ذ ل ة والمنف ذي للهيئ رئيس التنفي يس المجلس هو ال  يكون رئ

  :يلي  إدارتها وآمر الصرف فيها ويقوم في سبيل ذلك بما

  . تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس -١

بية          -٢ ات المحاس ارير والبيان ى التق ره عل ع غي تراك م ردًا أو باالش ع منف التوقي

 .ثائق والمراسالت الخاصة بالهيئة وفقًا ألنظمتها والقوائم المالية وعلى الو

 .تمثيل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير -٣

ى                  - أ  -١١ المادة ه عل ة غياب ه في حال يس المجلس ومهام يس المجلس بوظائف رئ  يقوم نائب رئ

  .وجه قانوني أو شغور مرآزه 

ن أعضاء المجلس أو -ب ويض بعض صالحياته لعضو آخر م رئيس الحق بتف   لل

   .ألي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا

رة                      -أ -١٢ المادة ة أعضائه م يس المجلس أو بطلب من غالبي  يجتمع المجلس بناء على دعوة رئ

ل     ى األق هر عل ل ش ن       .آ سة م ضور خم ًا ح اع قانوني ار االجتم شترط العتب وي

  .المجلسأعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس 

رجح -ب ساوي األصوات ي ي حال ت ة األصوات  وف رارات المجلس بأغلبي ذ ق  ُتتخ

  .جانب الرئيس 

ك       يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته ،          -ج بما في ذل

  .الدعوة لالجتماع 



ادة وم - أ -١٣ الم ن الي ة م سنة المالي دأ ال ث تب ستقلة بحي ة م ة موازن ون للهيئ هر  يك ن ش  األول م

  .آانون الثاني وتنتهي في الحادي والثالثين من آانون األول 

ادل ضعف       -ب ام يع اطي ع ة باحتي الي  تحتفظ الهيئ ا     إجم ة في ميزانيته ا المبين  نفقاته

ات                       ع النفق د اقتطاع جمي ا بع ائض من موارده ه من الف السنوية السابقة ، يتم تكوين

ا اله       ذا               الرأسمالية والجارية التي تحتاجه دة عن ه الغ الزائ ؤول المب ى أن ت ة، عل يئ

   .االحتياطي إلى وزارة  المالية 

ة ،           -ج ام وإذا           إذا وقع عجز في ميزانية الهيئة ألية سنة مالي اطي الع يغطى من االحتي

  .لم يكف االحتياطي العام لتغطية العجز تقوم وزارة المالية بتغطية العجز

  :يلي للهيئة مما تتكون الموارد المالية -أ  -١٤المادة

صادرة              -١ ة ال انون واألنظم البدالت والعموالت التي تتقاضاها وفقًا ألحكام هذا الق

  .بموجبه 

 . على المخالفين بموجب أحكام هذا القانون المالية التي تفرضالغرامات  -٢

المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة رئيس           -٣

 .مجلس الوزراء عليها

  :يلي   تفرض البدالت والعموالت التي تتقاضاها الهيئة وفقًا لما-ب

  . تسجيل اإلصدارات ومنح تراخيص إصدار األوراق المالية -١

  . إدراج أو قبول تداول األوراق المالية في األسواق المالية -٢

  . تداول ونقل ملكية األوراق المالية -٣

دمات و -٤ شرآات الخ رخيص ل نح الت اد أو م رآات   اعتم ة أو ش اطة المالي الوس

  .االستثمار 

  . أية خدمات أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء -٥

  

ادة ة  -١٥ الم ال الهيئ ن أعم وزراء ع س ال رئيس مجل نويًا ل رًا س س تقري يس المجل ع رئ  يرف

اء ال          ة أشهر من انته ك خالل ثالث سابقة وذل سنة ومرآزها المالي في السنة المالية ال

  .المالية



ة أو أي                         -١٦ المادة ة جه ا إذا آانت أي د م دقيق لتحدي  يحق للهيئة إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو ت

ة  ى ارتكاب مخالف ؤدي إل ة أو اتخذ إجراءات تحضيرية ت د ارتكب مخالف شخص ق

ضاه      صادرة بمقت رارات ال ات والق ة والتعليم انون واألنظم ذا الق ام ه ن أحك . ألي م

دق ة ت ق للهيئ دة أليويح سجالت العائ ود وال ائق والقي ات ةيق الوث ن الجه ة م  جه

ا                   يش عليه ا والتفت سخ من أي منه الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها والحصول على ن

   .بإشعار مسبق أو بدونه

  : يلي آل ما ،  يعتبر مخالفة ألحكام هذا القانون -١٧ المادة

  .الهيئة وفقًا ألحكام هذا القانون مخالفة األنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن  -١

ائق أو                  عدم استجابة    -٢ ديم الوث ة وإشرافها بتق ة الهيئ ة خاضعة لرقاب أي شخص أو جه

 .المستندات الالزمة خالل المدد والمهل المحددة 

ستند                  -٣ ائق أو الم ات تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوث

 .المقدمة للهيئة 

ر صحيحة أو     -٤ ات غي ات أو معلوم ى بيان تناد إل ا باالس ة أو بيعه عرض أوراق مالي

ة                  ذه األوراق أو حول طبيع مضللة سواء فيما يتعلق بالحقوق والمزايا التي تمنحها ه

 .النشاط واألوضاع المالية للشرآات المصدرة لهذه األوراق 

زه      -٥ ه أو مرآ م وظيفت ا بحك خص م تغالل ش ق    اس رية تتعل ة أو س ات داخلي  لمعلوم

ه                بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير مرجع

 .المختص أو القضاء 

بث وتوزيع الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة  أو مضللة حول                  -٦

 . لهذه الورقة أية ورقة مالية بغرض التأثير على سعرها أو سمعة الشرآة المصدرة

ر صحيحة أو مضللة أو        -٧ ة غي ات مالي تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيان

 .ة ومعايير التدقيق المعتمدة يمخالفة للمعايير المحاسب

ة                 -٨ شرآة والقناعات الحقيقي الي لل اعتماد تحاليل مالية مغرية تتعارض مع المرآز الم

  .االستثماريةستشارات المالية ولمكتب اال

ود       بي -٩ ا أو دون وج ن مالكه ي م ويض خط ا دون تف صرف به ة أو الت ع أوراق مالي

 .اتفاقية تخوله بذلك 



 .عدم توزيع نشرة اإلصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين  -١٠

ات الواجب   -١١ ات والبيان ة المعلوم شأن طبيع ة ب صادر عن الهيئ ات ال ة التعليم مخالف

 .لية تضمينها في نشرة إصدار األوراق الما

 .بيع أوراق مالية دون نشرة إصدار معتمدة من قبل الهيئة  -١٢

ة  -١٣ األوراق المالي ة مرتبطة ب اطة مالي تثمارية أو وس ة  أو اس ة خدمات مالي ديم أي تق

 .دون الحصول على ترخيص أو قبل اعتمادها من الهيئة 

ة          -١٤ ال ملكي داول أو انتق دار أو ت شاط إص ق بن ب يتعل دليس أو تالع داع أو ت أي خ

شطة              األ ق باألن ا يتعل وراق المالية أو أية ممارسة محظورة  أو تضليل إعالمي فيم

 .واألعمال المرخص لها من قبل الهيئة 

  : مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة   -١٨ المادة

ة    يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن ثالث سنوا    -أ ة مالي ت وبغرام

رات           ي الفق ا ف صوص عليه ات المن ب المخالف ن ارتك ل م آ

ن / ١٤/،/١٣/،/١٢/،/٩/،/٧/،/٦/،/٥/،/٤/،/٣/ شرة م سابعة ع ادة ال ن الم            م

   .هذا القانون 

  . ها غرامة مالية ي أما باقي المخالفات فتفرض بحق مرتكب-ب

  .  لصالح الهيئة بصفة تعويض  بوأ  يحكم بالغرامات المبينة في الفقرتين -ج

ضامنون       -د شرآاء المت ديرين وال ة الم ضاء هيئ س اإلدارة وأع ضاء مجل ر أع  يعتب

م             والموظفون المعنيون لدى الشخص االعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما ل

  .يثبت عدم علمهم بارتكابها

  

ة سرية        تعتبر المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها          -١٩ المادة و الهيئ أعضاء المجلس وموظف

ررة الكشف                    ه يجوز للمجلس وألسباب مب وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إال أن

  .عن المعلومات التي يراها ضرورية لحماية المستثمرين

ة                -٢٠ المادة د الهيئ  مع مراعاة القوانين واألنظمة النافذة يتعين على الجهات العامة وغيرها تزوي

  .ق والمعلومات التي تطلبها ألغراض القيام بواجباتها وفقًا ألحكام هذا القانون بالوثائ



ادة ة   -أ  -٢١ الم ل الهيئ ن قب د م دقق الحسابات المعتم دقيقها من م د ت ة بع سابات الهيئ تخضع ح

رئيس مجلس                  ذلك ل رًا ب ع تقري ذي يرف لمراجعة الجهاز المرآزي للرقابة المالية ال

  .الوزراء 

راء -ب تم إب ة          ي ائج الميزاني رار نت د إق ين بع س المفوض ضاء مجل يس وأع ة رئ  ذم

د               دة ال تزي ة وخالل م ة المالي از المرآزي للرقاب والحسابات الختامية من قبل الجه

  .على سنتين من انتهاء مدة عضويته 

 يعد مجلس المفوضين مشروع قانون إحداث سوق األوراق المالية السورية خالل            - أ   -٢٢ المادة

 .هر بعد تسمية أعضاء المجلسستة أش

انون                   - ب ذا الق ام ه ذ أحك ة لتنفي ة الالزم  يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذي

 .خالل ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  -٢٣ المادة

  .م ٢٠٠٥ /١٩/٦ الموافق لـهـ١٤٢٦ / ١٣/٥:   دمشق في 
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