
  رئيس الجمهورية 
  .بناء على أحكام الدستور  

  2005 لعام 22وعلى أحكام القانون   

  
  

  :ما يلي    يرسميرسم

  قانون سوق األوراق الماليةقانون سوق األوراق المالية
  

  تعاريف وأحكام عامةتعاريف وأحكام عامة  ::الفصل األولالفصل األول
  

طرح وتداول وتسوية وانتقـال     إصدار و تنظيم جميع العمليات المتعلقة ب    إلى  هذا القانون   يهدف    –1 –المادة 

  .وراق الماليةملكية األ
  

  : ما يلـيالمرسوم التشريعي هذا مجال تطبيق أحكام  في اآلتيةيقصد بالكلمات والعبارات  – أ  –2 –المادة 

  .2005لعام/22/ المحدثة بالقانون رقمهيئة األوراق واألسواق المالية السورية  :الهـيـئة

  .مجلس مفوضي الهيئة  :المـجلس

  .  الرئيس التنفيذي للهيئة- رئيس مجلس المفوضين:رئيس المجلس

  :  وتشتمل على وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً ألحكام القانونسوق دمشق لألوراق المالية :السـوق

 وهي التي يتم من خاللها تنظيم التعامل في القاعة بأسـهم    :السوق النظامية  

 . شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس

 خاللها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم        وهي التي يتم من    :السوق الموازية  

شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير           

وذلك إلى حين تـوفر الـشروط       السيولة المبكرة لألوراق المالية المدرجة      

  . الخاصة بإدراجها في السوق النظامية

  .مجلس إدارة السوق :مجلس اإلدارة

  .التنفيذي للسوقالمدير  :المدير التنفيذي

  .الشخص االعتباري العضو في السوق   : العضو

شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتي تمـارس            : الشركة المرخصة 

عمالً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمـين االسـتثمار أو                

ري آخر وفق مـا تحـدده الهيئـة          أو أي نشاط استثماري أو استشا      اإلصدارمدير  

  . بموجب القوانين واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها
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  . إصدارهايعلن عن رغبته في مالية أو الشخص االعتباري الذي يصدر أوراقاً  :  المصدر

  . العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية أو بيعها  :التداولعقد 

ه من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي        الشخص االعتباري المرخَّص ل     :الوسيط

  .أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية

الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة             :المعتمد

  .األعمال المرخص بها للوسيط

  .الزوج أو الزوجة واألوالد القصَّر  :األقرباء

يقصد باألطراف ذوي العالقة بالشركة المـصدرة لـألوراق الماليـة            :ي العالقة األشخاص ذو 

  : لمذكورين أدناهااألشخاص 
أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو الشركة األم أو الشركات التابعة لها أو الـشركات                •

 . الشقيقة

 . اشرالمدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره بشكل مب •

 في المائة أو أكثر من التصويت في الشركة األم أو           10كل شخص يمتلك أو يسيطر على        •

 . الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة

كل شخص ينتسب إلى أي من األشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود الثالثة األولـى               •

 . الزوج أو الزوجة واألوالد القصَّرالواردة أعاله ويشمل ذلك 

  .مركز المقاصة والحفظ المركزي لألوراق المالية  :مـركزال

فة بهذا القانون المعاني المخصصة لها بالقانون رقم         يكون للكلمات والعبارات غير المعرَّ     –ب    

  .واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه/ 2005/لعام / 22/
  

  :يالمرسوم التشريعيقصد باألوراق المالية لغايات هذا   – 3 –المادة 

 .شركات المساهمة السورية القابلة للتداولالأسهم   - أ 

 .السوريةالمساهمة أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات   - ب 

 . أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية  - ج 

 .الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات االستثمار  -د 

 أنهـا   أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها علـى       أيهـ  

 . كذلك من قبل المجلسأوراق مالية، ويتم اعتمادها
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 واالعتمادات المستندية والحواالت    ،سفاتجال تعتبر أوراقا مالية األوراق التجارية كالشيكات وال         – 4 –المادة  

  .ها وبوالص التأمينواألدوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بين
  

  سوق دمشق لألوراق المالية سوق دمشق لألوراق المالية : : الفصل الثانيالفصل الثاني
  

سوق دمـشق   ( في الجمهورية العربية السورية سوق لتداول األوراق المالية تسمى           تُحدث –  أ    – 5 –المادة  

داري، ولها بهذه الـصفة     اإلمالي و الستقالل  واالعتبارية  االشخصية  ال، تتمتع ب  )لألوراق المالية 

 والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق      ،ل المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها     تملك األموا 

 ياًمحاملرئيس مجلس اإلدارة أن يوكِّل       بما في ذلك إبرام العقود، ولها حق التقاضي، و         ،أهدافها

  .ترتبط بالهيئة وتعمل تحت إشرافهاهي و،  في اإلجراءات القضائية ليمثلها

  .مدينة دمشقللسوق سي  الرئيالمقريكون  -ب  

المرسـوم  ألحكام هذا    تخضع سوق دمشق لألوراق المالية في ممارسة عملها ونشاطاتها           -ج  

ألحكام المنصوص عليها في قانون هيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقـم            واالتشريعي  

لسوق بعـد    وتعليماته التنفيذية ومختلف األنظمة الصادرة عن مجلس إدارة ا         2005لعام  / 22/

  .اعتمادها من قبل الهيئة

  . ال تسري على السوق أحكام القوانين واألنظمة المتعلِّقة بالقطاع العام والمؤسسات العامة-د  

 في أي مـشروع أو      ةخاصمصلحة  ال يجوز لها القيام باألعمال التجارية أو أن يكون لها            هـ  

 .أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية

 التنفيذي للسوق والعاملين فيها أو في المراكز المتخصِّصة التابعة لهـا،            المديرال يخضع    -و  

القانون األساسي للعاملين في الدولة، وتسري عليهم أنظمة التعيـين والرواتـب التـي              حكام  أل

بعد اعتمادها  المرسوم التشريعي   يصدرها مجلس إدارة السوق وفقاً الختصاصاته المحددة بهذا         

 . من مجلس المفوَّضين

تطبَّق أحكام قانون جباية األموال العامة علـى         من هذه المادة  / د/مع مراعاة أحكام الفقرة      -ز  

 .تحصيل أموال السوق وحقوقها لدى الغير
  

  تهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار األموال وتوظيفهـا وتـأمين رؤوس                – 6 –المادة  

تصادي من خالل ترسيخ أسس التداول الـسليم والواضـح      األموال الالزمة لتوسيع النشاط االق    

  :وتشمل مهام السوق في إطار ذلك ما يلي. والعادل لألوراق المالية
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وضع وتطبيق اإلجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفير آليات             -أ  

 .عمل وأنظمة متطورة

،   الـسليم قواعـد التـداول   تطبيق  شفافيتها، و التأكد من عدالة متطلبات اإلدراج وكفايتها و       -ب  

 .األوراق المالية المدرجة في السوقالصحيحة عن معلومات توفير الو

توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للمقاصة والتسوية من خـالل مركـز               -ج  

 .مقاصة والحفظ المركزيال

وتطبيقها معتمديهم  المرخص لها و   الماليةوضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة        -د  

 .، وكذلك معايير التدريب والخبرة ألعضائهافي السوق

التحقق من قوة ومتانة األوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية مـن خـالل               هـ  

 بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية         االمراجعة الدورية لمدى التزامه   

 .   واألوراق المالية المودعة لدى هذه الشركاتاألموال 

 .إعداد التقارير ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء ونشاط السوق -و  

 .إقامة عالقات تعاون مع األسواق والبورصات والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة -ز  

 . السوقالتشريعات واألنظمة ذات العالقة بعملتطوير إبداء الرأي في  -ح  
  

 عقود تداول تبرم بين الوسطاء األعضاء،       بموجب يتم التداول باألوراق المالية في السوق        –أ    – 7 –المادة  

تدوَّن في سجالت السوق وتتم لحساب هؤالء الوسطاء أو لحساب عمالئهم وفقاً ألنظمة السوق              

 .الداخلية وتعليماتها

اباتها، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي       تكون القيود المدوَّنة في سجالت السوق وحس       -ب  

وثائق صادرة عنها دليالً قانونياً على تداول األوراق المالية المبيَّنة فيها بتاريخ تلك الـسجالت               

  .أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك

صـة   بالنسبة لتداول أسهم الشركات المساهمة التي ال تنطبق عليها شـروط اإلدراج الخا             -ج  

بأحد السوقين النظامية أو الموازية، فيتم في مجلس مؤلَّف من المتعاقدين أو ممثليهمـا أمـام                

من قانون / 145/الشركة ذات العالقة وفقاً ألحكام المادة مرجع رسمي مختص أو أمام مندوب       

  .التجارة النافذ
  

 طة الماليـة المـرخص لهـا        تكون عضوية السوق إلزامية لكل شركات الخدمات والوسا         –أ   – 8 –المادة  

، ولكل الـشركات المـصدرة      ) ذات المسؤولية المحدودة   باستثناء شركات االستشارات المالية   (

  . تمَّ قبول إدراج أسهمها في السوقي التي لألوراق المالية
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بـدالت  االنتساب إلى السوق و   بدالت   العامة للسوق من األعضاء المسددين ل      الهيئةتتألف   -    ب

  .ويحدد النظام الداخلي للسوق شروط ومتطلبات العضوية ومسؤولياتها. سنوية فيهااالشتراك ال

العامة للسوق النظر فـي مختلـف األمـور المتعلقـة بالـسوق             الهيئة  تشمل صالحيات    -ج  

 :وتطويرها، ويشمل ذلك على وجه الخصوص

  .مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية •

ى تقرير مدقق حسابات السوق عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها          االستماع إل  •

 . والموافقة عليهاالمالية

 . من مجلس اإلدارة واتخاذ القرار بشأنهاإلطالع على مشروع الموازنة المقدمة •

انتخاب ممثلي شركات الخدمات المالية و ممثلي الشركات المساهمة المصدرة لألوراق            •

في مجلس إدارة السوق، وذلك باسـتثناء        في السوق لإلدراج  أسهمها  ت  قبلالتي  المالية  

 بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علـى         تسميتهمأعضاء مجلس اإلدارة األول فيتم      

 .اقتراح من مجلس المفوضين

 .تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته •

ية عند الحاجة برئاسة رئـيس      اجتماعات عادية سنوية وغير عاد    للسوق   العامة   الهيئةتعقد   -د  

مجلس اإلدارة أو نائبه، ويحدد النظام الداخلي للسوق تفاصيل الدعوة لالجتماعـات وقانونيـة              

 .  انعقادها وطرق اتخاذ القرارات فيها
  

بقرار من رئيس مجلس الوزراء     يسمَّى    يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء           –أ    – 9 –المادة  

بينهم رئيساً ونائباً للرئيس، ويتكون المجلس      من  ح مجلس المفوضين، يختارون     بناء على اقترا  

  :على النحو اآلتي

  عضواً        : ممثل عن الهيئة )1

 عضواً  :سورية المركزيمصرف ممثل عن  )2

 .المرخص لهاالمالية ثالثة أعضاء يمثلون شركات الخدمات والوساطة  )3

 . األعضاء في السوق،الماليةعضوان يمثالن الشركات المساهمة المصدرة لألوراق  )4

 . يختارهما المجلسعضوان من أصحاب الخبرة والمؤهالت في األسواق المالية )5

تكون مدة عضوية مجلس إدارة السوق ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بالنسبة               -ب  

 .من الفقرة السابقة) 5-4-3(لألعضاء المشار إليهم في الفقرات 

 اإلدارة تمثيل السوق أمام القضاء وأمام الغير وله أن يفوِّض أياً مـن              يتولى رئيس مجلس   -ج  

  .صالحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة
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 .يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة صالحيات الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه -د  

ن أن يكـون    يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس اإلدارة ويشترك في المناقشات دو          -هـ  

 . ويكون مقرراً للمجلسله حق التصويت

اإلجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلـس  شروط العضوية ويحدد النظام الداخلي للسوق    -و  

 .إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه
  

  : منهاالقيام بمهامه وصالحياته بإشراف مجلس مفوَّضي الهيئة و يتولى مجلس إدارة السوق – 10 –المادة 

  :العمل على إدارة وتطوير السوق بما في ذلك -أ  

واألنظمـة  المرسـوم التـشريعي     اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا           )1

 .والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه

مراقبة أعمال السوق من اجل حماية مصالح المستثمرين المتعاملين والتأكـد مـن أن               )2

س سليمة وعادلة، وله حق تعليق إدراج أي ورقة مالية في الحاالت            لتعامل يتم على أس   ا

 .التي يراها ضرورية لحماية مصالح المستثمرين مع إعالم الهيئة عن ذلك

 .عدم السماح ببيع الورقة المالية التي تم شراؤها في نفس اليوم )3

                    %.           2عدم السماح بزيادة قيمة أي ورقة مالية في اليوم الواحد عن  )4

 .االقتراح على الهيئة وقف التداول في السوق لمدة يوم واحد )5

اإلشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية وبالسرعة الالزمة عن تـداول             )6

 .األوراق المالية والتحقق من سالمتها ودقتها ووضوحها

 .اسبةتحديد أيام وساعات التداول في السوق وفقا للظروف المن )7

 . التقديرية للسوق واإلشراف على تنفيذهاةإقرار الموازن )8

 .إعداد الميزانية والحسابات الختامية )9

 .وضع القواعد المنظمة لالستعانة بالخبراء الالزمين لحسن أداء السوق )10

 .وضع السياسات العامة لتدريب موظفي السوق )11

 .قبول األعضاء في السوق )12

نظمة الداخلية والتعليمات الـصادرة عـن   أي مهام أو صالحيات أخرى بموجب األ    )13

 .الهيئة

إلـى  اللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة لعمـل الـسوق       مشاريع األنظمة و  ورفع   إعداد -ب  

  : العتمادها، ومن هذه المشاريعالهيئة 

 .  والنظام المالي والمحاسبيالنظام الداخلي للسوق ونظام الموظفين )1
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 .اق الماليةشروط إدراج وتداول األوروقواعد  )2

فـي  المنفذة  وراق المالية   ألاصفقات  بقواعد النشر الفوري المنتظم للمعلومات المتعلقة        )3

 . السوق

الـشركات المـصدرة، والمـساهمين، واألعـضاء،        قواعد االلتزامات المترتبة على      )4

 .السوق أنها ضروريةرى باإلفصاح للسوق عن المعلومات التي ت

على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعـضاء مجلـس        معايير السلوك المهني التي تطبق       )5

اإلدارة، والمدير التنفيذي للسوق، وموظفي السوق والمركـز، وتـشمل اإلجـراءات            

والعقوبات التأديبية بحق من يخالف هذه المعايير أو أي شروط ومتطلبات أخرى تنص             

 .عليها اللوائح والتعليمات

 .ضاء وعمالئهمتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين األعنظام  )6

 .تقدمها المرخصة لقاء الخدمات التي  والعموالت التي تتقاضاها الشركاتبدالتتحديد ال )7

 .على السوق اإلفصاح عنهايجب المعلومات والبيانات والسجالت التي  )8

رى السوق ضرورتها لحماية المستثمرين من حيث توفير        تأي قواعد وتعليمات أخرى      )9

 .ي كل ما يتعلق بشؤون السوقالعدالة والكفاية والشفافية ف
  

   :  بما يلييلتزم أعضاء مجلس اإلدارة  –11–المادة 

مـن  وزوجه أو زوجته واألوالد القـصَّر     اإلفصاح للهيئة وللسوق عما يملكه كل منهم         •

أوراق مالية وعن أي مساهمات أو حصص في أي شركة خدمات ماليـة وأي تغييـر                

  . يخ التغييريطرأ على أي منها خالل سبعة أيام من تار

اإلفصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقـاش علـى مجلـس                •

 عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التـصويت عنـد           يجباإلدارة وفي هذه الحالة     

 .إتخاذ القرار

 .المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالسوق وعدم نقلها ألي طرف آخر •

ليها بحكم عضويته أو تمثيله فـي مجلـس اإلدارة          عدم استغالل أي معلومات حصل ع      •

  .لمصلحته أو لمصلحة أي طرف آخر
  

رار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من         قب له ب  ئلسوق ونا ل يعين مدير تنفيذي     – أ   – 12 –المادة  

ين ، ويتم اختيارهما من بين المتقدِّمين المؤهَّلمجلس المفوضين واقتراح من مجلس إدارة السوق     

للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية فـي إدارة األسـواق الماليـة                
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 في العلوم االقتصادية والماليـة أو        أو ماجستير  دكتوراه(والحائزين المؤهالت العلمية المناسبة     

 :، ومستوفياً للشروط التالية)األسواق المالية

 .أن يكون سوري الجنسية )1

 . باألهلية الكاملةأن يكون متمتعاً )2

 .عن عشر سنواتأو األسواق المالية االقتصادية  وأفي المجاالت المالية خبرته ال تقل أ )3

جنحة أو بعقوبة تأديبية ألسباب تمس الشرف       ب أو   ،جنايةبال يكون قد صدر بحقه حكم       أ )4

أو الثقة وأن ال تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته  بـأي                   

 .المذكورةألسباب لا منه

  .ونائبه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري يحظر على المدير التنفيذي -ب  

يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون اإلدارية والمالية والفنية للسوق ويكون مسؤوال أمام             -ج  

  :مجلس اإلدارة عن ذلك بما في ذلك ما يلي

يمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واألنظمة     متابعة تنفيذ أحكام القانون واألنظمة والتعل      )1

  .الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق

 .تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة )2

الرقابة على عمليات التداول المنفذة في السوق بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عمليـة                 )3

 .جرت خالفاً للقانون أو األنظمة أو التعليمات المعمول بها

 .وقيع على كافة الوثائق والمراسالت لتسيير أعمال السوقالت )4

 .موظفين وفقاً ألحكام نظام موظفي السوق بعد العرض على مجلس اإلدارةالتعيين  )5

  .متابعة حسن سير األعمال في السوق وحسن أداء موظفيها وجهازها اإلداري  )6

 مـن شـهر     تحضير مشروع موازنة السوق وتقديمه إلى مجلس اإلدارة قبل الثالثـين           )7

 .تشرين الثاني من كل سنة

 .تقديم الحسابات ربع السنوية إلى مجلس اإلدارة  )8

تقديم الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى مجلس اإلدارة قبل نهايـة              )9

  .شهر شباط من العام الالحق

 .يهممارسة جميع الصالحيات واألعمال األخرى التي يعهد مجلس اإلدارة بها إل )10

  .ومجلس اإلدارةللسوق تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة  )11

على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يصرح خطياً إلى الهيئة بما يملكه                -د  

  .أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استالم مهامه وفور حدوث أي تغيير عليها
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 ونائبه وأي من موظفي السوق أن يكون مساهماً أو شـريكاً            يحظر على المدير التنفيذي    -هـ  

أي شركة خدمات أو وسـاطة      أو أن يمتلك أو يقع تحت تصرفه أي أوراق مالية صادرة عن             

   :، كما يحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنهعضو في السوقمالية 

الكسب المـادي أو     بحكم عملهم لدى السوق لغايات       ااستغالل أي معلومات اطلعوا عليه    ) 1     

  . المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر

إفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى السوق ألي طرف آخر غيـر                )2

 . مفوض باالطالع عليها

للمدير التنفيذي تفويض أي من صالحياته ألي موظف رئيسي في السوق بموافقة مجلـس               -و  

ويتولى نائب المدير التنفيذي صالحيات المدير      .  وخطياً اإلدارة، على أن يكون التفويض محدداً     

 . التنفيذي في حال غيابه أو في حال شغور مركزه
  

  : تتكون موارد السوق مما يلي– 13 –المادة 

 . انتساب واشتراكات األعضاء السنويةبدالت )1

 .العموالت التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء )2

 .ها لها الدولةاالعتمادات التي تخصص )3

 .المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة توافق عليها الهيئة )4

 . حققة عن المخالفات المرتكبة ألنظمة السوقتالغرامات الم )5

 .أي موارد أخرى تقررها الهيئة )6
  

  : على السوق أن تمسك مايلي– 14 –المادة 

وفقـاً  نظام محاسبي تعده إدارة السوق      من خالل   الدفاتر والسجالت المحاسبية الخاصة بها       -أ  

 .الدوليةللمعايير المحاسبية 

الدفاتر والسجالت الضرورية لمزاولة أعمالها وفق أنظمتها الداخلية والتعليمات الصادرة           -ب  

 .عنها
  

 يكون للسوق موازنة مستقلة، بحيث تبدأ السنة المالية من اليوم األول من شـهر كـانون                 – أ   – 15 –المادة  

 .ني وتنتهي في الحادي والثالثين من كانون األولالثا

تحتفظ السوق باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتهـا الـسنوية               -ب  

السابقة، يتم تكوينه من الفائض من مواردها بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسـمالية والجاريـة               

 . التي تحتاجها السوق
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زانية السوق ألي سنة مالية، يغطى من االحتياطي العام وإذا لم يكف            إذا وقع عجز في مي     -ج  

 االحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء السوق أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية            

  .صافي اإليرادات المتحققة فيما بعديسترد من لهم الذي يعتبر ديناً 
  

  صندوق ضمان التسويةصندوق ضمان التسوية: : الفصل الثالثالفصل الثالث
  

" صندوق ضمان التسوية  " عن مجلس اإلدارة، صندوق يسمى    يصدرينشأ في السوق، بقرار      -أ – 16 –المادة  

  . يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري

   .يتولى إدارة الصندوق مدير يعين بقرار من مجلس اإلدارة بعد موافقة المجلس -ب

ط لحسابه وأية جهة أخرى يحددها نظام        تكون العضوية فيه إلزامية للوسيط المالي والوسي       -ج

  . الصندوق

  :  يهدف الصندوق بصورة خاصة إلى تحقيق األهداف التالية-د

  .  تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري لألوراق المالية-1

 تغطية العجز في رصيد األوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع             -2

  . المالية في السوقنتيجة تداول األوراق 

بمقتضاه كيفية إدارة الصندوق    تحدد   يضع مجلس اإلدارة، بموافقة المجلس، نظاماً داخلياً         -هـ

تجاهـه  بما في ذلك بدل اشتراكات أعضائه واالنتساب إليه وااللتزامات المترتبة عليهم            

راءات وإدارة موجوداته وطريقة عمله وااللتزامات المترتبة عليه ألعضائه وأحكام وإج         

  . تصفيته

  .  يخضع الصندوق لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجالته-و

  

  مركز المقاصة والحفظ المركزي لألوراق الماليةمركز المقاصة والحفظ المركزي لألوراق المالية  : : الرابعالرابعالفصل الفصل 
  

 مركز يسمى مركز المقاصة والحفظ المركزي لألوراق المالية، يتبع سـوق  السوقينشأ في   – 17 –المـادة   

بمزاولة عمليات إيداع األوراق المالية المتداولـة فـي الـسوق           ويقوم  المالية،  دمشق لألوراق   

، لقاء بدالت يحددها نظام البدالت الذي سيـصدر         ومقاصتها وتسويتها تسجيلها ونقل ملكيتها    و

  .بهذا الشأن
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لـة التـي     يحدد نظام إجراءات المقاصة والتسوية والحفظ المركزي اإلجراءات السليمة والفعا          – 18 –المادة  

 عمليات تسجيل وتسوية ومقاصة األوراق المالية المتداولة في السوق بـصورة             صحة تضمن

نظامية، ويمكن للمركز أن يحتفظ بحسابات نقدية ألغراض عمليات تسوية ومقاصة الصفقات            

وللهيئة صالحية اعتماد أي من لوائح عمليات المركـز وقواعـده، أو            .  وذلك ضمن عملياته  

  . غائها أو تعليقها إذا رأت ذلك مناسباًتعديلها أو إل
  

المفوضين بناء على اقتـراح مـن       يتولَّى إدارة المركز مدير متفرِّغ، يعيَّن بقرار من مجلس           – 19 –المادة  

إدارة السوق، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر أو أن تكون لـه                 مجلس  

 مالية في السوق، ويمكـن إعفـاء مـدير          مصلحة أو ملكية في أي شركة خدمات أو وساطة        

 .من عمله بنفس الطريقة التي عيِّن بهاالمركز 
  

  .تحمَّل السوق كامل نفقات المركز وتعود للسوق جميع مواردهت – 20 –المادة 
  

المدرجـة  المصدرة لألوراق الماليـة     المساهمة   تكون العضوية في المركز إلزامية للشركات        – 21 –المادة  

، باإلضافة إلـى    األعضاء في السوق  ولشركات الخدمات والوساطة المالية     السوق  أسهمها في   

  .أية جهات أخرى يعتمدها مجلس المفوضين
  

 والتعليمـات   مدير المركز النظام الداخلي واألنظمة     مجلس إدارة السوق بناء على اقتراح        عد ي – 22 –المادة  

  :مور التاليةالالزمة إلدارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق باأل

 .تسجيل ونقل ملكية األوراق المالية المتداولة في السوق وتسوية أثمان تلك األوراق المالية -أ  

المعلومات والبيانات والسجالت التي تعتبر سرية واألشخاص المفوضين باإلطالع          تحديد -ب  

 .عليها بحكم عملهم

المركز اإلفصاح عنها وتلك التـي       على   يجبالمعلومات والبيانات والسجالت التي      تحديد -ج  

  .يجوز للجمهور اإلطالع عليها

  .معايير السلوك التي تطبق على أعضاء المركز والموظفينوضع  -د  
  

مجـاالت عملـه وشـروط العـضوية فيـه          وهيكله التنظيمي    يحدد النظام الداخلي للمركز      – 23 –المادة  

  .بالمركز، وسائر األمور اإلدارية والمالية الخاصة ومتطلباتها
  

، كمـا يتقاضـى العمـوالت       بدل اشتراك سـنوي    انتساب و  بدليتقاضى المركز من أعضائه       –24–المادة 

  . والبدالت التي تنص عليها أنظمتهواألجور
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يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبـراء             –25–المادة 

لكي األوراق المالية المسجلين في السجالت، إال في الحاالت         فيهما، إفشاء أي معلومات عن ما     

  .السوقعن الصادرة التي تحددها القواعد 
  

يتم تسجيل ملكية األوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصـة أثمـان تلـك        – أ   – 26 –المـادة   

 الماليـة   ويتعـين تـسجيل ملكيـة األوراق      . األوراق بموجب قيود تدون في سجالت المركز      

كما توضح سجالت المركز أيضاً الرهونـات أو المطالبـات    .المتداولة في السوق لدى المركز    

 .المتعلقة باألوراق المالية المتداولة في السوق

لتسجيل جميع حقـوق ملكيـة األوراق الماليـة         المخوَّلة  يكون المركز هو الجهة الوحيدة       -ب  

ة في سجالت المركز وحساباته، سواء كانت خطيـة         تكون القيود المدون  المتداولة في السوق، و   

 المالية المبينـة فيهـا،      األوراقعلى ملكية     وثائق صادرة عنه دليال قانونياً     وأي الكترونية،   أو

 األسـعار  وذلـك وفـق      أثمانهـا  المالية وعلى تسوية     األوراقوعلى تسجيل ونقل ملكية تلك      

 . الوثائق ما لم يثبت عكس ذلكأو الحسابات أووبالتواريخ المبينة في تلك السجالت 

يصبح تسجيل ملكية األوراق المالية نافذاً من الوقت الذي يتحقق فيه المركز بصفة نهائية               -ج  

وعلى المركز أن يقوم فوراً بتسجيل جميع الصفقات المنفـذة حـال    .  من صحة وثائق الملكية   

 يدعو للشك في الوقائع الفعلية أو       وإذا قام لدى المركز أي سبب     .  تبليغه بها واستالمها من قبله    

النظامية أو النتائج المترتبة على تسجيل ملكية األوراق المالية، أو إذا أخطر المركز بان مـن                

شأن إجراء عملية التسجيل اإلضرار بحقوق اآلخرين، فإنه يجوز للمركز أن يقـوم بـإجراء               

جراءات المناسبة لتقرير الكيفيـة      أن يقوم فوراً باتخاذ اإل     وعليه عندئذ التسجيل بصفة مبدئية،    

 .التي سيتم فيها التسجيل النهائي لألوراق المالية المعنية

يجب على من يعتقد بوجود خطأ في المعلومات التي تم إدخالها فـي الـسجل يـستدعي                  -د  

تصحيح السجل أو تعديله، أن يتقدم بطلب خطي إلى مدير المركز، أو أي شخص يعينه المدير                

ويقوم المركز بتصحيح السجل أو تعديله بعد التحقـق مـن صـحة             . ذه الطلبات لتلقي مثل ه  

المالحظات والمعلومات المطلوب تصحيحها أو تعديلها في السجل، وال يتم هذا التـصحيح أو              

التعديل إال بعد أن يتم إخطار الشخص أو األشخاص الذين يحددهم الـسجل كمـالكين لهـذه                 

 .معقولة للتعليق على التصحيح أو التعديل المطلوباألوراق المالية، وإعطائهم فرصة 

وتحدد قواعد عمـل المركـز      .  على طلب المستثمر   يصدر المركز إشعاراً بالتسجيل بناء    هـ    

وإجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين لألوراق المالية المسجلين في سجالت المركـز بـشكل              

 .   ون مسجلة في سجالت المركز األوراق المالية التي يملكونها، والتي تكعندوري 
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عـضائه فـي    أ من   ألي المالية المملوكة    األوراقعلى  بحكم قضائي    الحجز    الحق في  للمركز – 27 –المادة  

  .حال تخلفه عن تسوية االلتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز
  

الحجز على الوسيط المالي    أو  ة  و بتصفي أ بإفالس، عند صدور قرار      خالفاً ألي نص آخر    – أ   – 28 –المادة  

حكـام  و الحجز وفقا أل   أو التصفية   أفالس  جراءات اإل إو العضو في المركز وقبل الشروع في        أ

 تسوية عقود   إلتمام الالزمة   اإلجراءات،  النافذةالتشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقا للتعليمات       

 بعـد تـسويتها     تلك العقود تكون  التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار و          

  .نافذة في مواجهة الغير

 بناء علـى    أو من تلقاء نفسه     ، للمجلس من هذه المادة  ) أ(ورد في الفقرة    على الرغم مما     -ب  

 أو  المـذكورة   في الفقرة  إليها عقود التداول المشار     إلغاء أو تعديل   ،طلب أي طرف ذي عالقة    

  . مبرراًاإللغاء وأ يكون هذا التعديل أنأي جزء منها على 
  

، عند توفر المنـاخ  أعضاء السوق يجوز تحويل المركز إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل     – 29 –المـادة   

 المفوضين مبيناً   مجلسقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح        بذلك  ويصدر  . المالئم لذلك 

  . اإلجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذا التحويل
  

  ات الخدمات والوساطة المالية ات الخدمات والوساطة المالية شركشرك  ::الخامسالخامسالفصل الفصل 
  

 أو أكثر من األنـشطة      اً الشركات التي تباشر نشاط     يقصد بشركات الخدمات والوساطة المالية     – 30 –المادة  

  : التالية

 .وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق الماليةتقديم االستشارات  .1

 . الوساطة في األوراق المالية .2

 .إدارة اإلصدارات األولية .3

 .إدارة االستثمار في األوراق المالية وصناديق االستثمار .4

 .أمانة االستثمار .5

 .إدارة حسابات الحفظ األمين لألوراق المالية .6

 .أية خدمات أو أنشطة أخرى يتم اعتمادها من قبل الهيئة .7
  

ـ                – أ   – 31 –المادة   ى   ال يجوز مزاولة أنشطة شركات الخدمات والوساطة المالية إالّ بعـد الحـصول عل

ترخيص بذلك من الهيئة ، والقيد بالسجل المعد لديها لهـذا الغرض ، وذلـك وفقـاً للقواعـد                 

  . واإلجراءات التـي يحددها نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية
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 في السوق للشركة المرخـصة إال إذا         المالية الوساطةالخدمات و ال يجوز مزاولة أنشطة      -ب  

 العضوية واالشتراك السنوي، وفقاً للنظام      بدالت في السوق ومسددة ل    اًضوكانت هذه الشركة ع   

  .الداخلي للسوق
 

نظـام التـرخيص    فقاً ل  تقدم طلبات تأسيس شركات الخدمات والوساطة المالية إلى الهيئة ، و           – 32 –المادة  

  . لشركات الخدمات والوساطة المالية
  

من تقـديم   مدة ال تتجاوز التسعين يوماً      طلب الترخيص خالل     تصدر الهيئة قرارها بالبتّ في       – 33 –المادة  

  . إليهاالمطلوبةاألوراق 
  

  :وساطة مالية توافر الشروط التاليةويتعين لمنح الترخيص لشركة خدمات  – 34 –المادة 

طالب الترخيص شركة سورية مساهمة، أو شركة محدودة المـسؤولية إذا كـان             أن يكون    -1

نشاطها يقتصر على مزاولة الوساطة فـي األوراق الماليـة أو االستـشارات وتحلـيالت               

، أو أن يكون مصرفاً محلياً يعتزم ممارسة بعض األنـشطة أو الخـدمات              األوراق المالية 

 .و من خالل حسابات مستقلةالمالية من خالل شركة تابعة ومملوكة له أ

أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من األنشطة المشار إليها في المـادة                 -2

 .الثالثين

أال يقل رأس مال الشركة طالبة الترخيص وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عـن الحد                -3

وفقاً لطبيعة نشاط   األدنى المحدد في نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية،          

 .الشركة

أن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة الالزمـة لعملهـا وفقـاً لنظـام                  -4

 .التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية

 .أداء كفالة مصرفية تحدد قيمتها والقواعد واإلجراءات المنظمة لها في نظام التراخيص -5

أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحـد أعـضاء مجلـس            أال يكون قد سبق الحكم على        -6

 فـي   عليها بالشرف أو إحدى الجرائم المنصوص       ماسةاإلدارة، بعقوبة في جناية أو جنحة       

 .قانون الشركات أو قانون التجارة أو الحكم بإشهار اإلفالس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  

ه وفقـاً للقواعـد     لترخيص أو وقف الترخيص أو إلغـاء       ا طلب بقرار معلل    رفضأن ت للهيئة   –35 –المادة  

واإلجراءات التي يحددها نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ، إذا تبين للهيئة             

أن الطلب يتضمن معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أن تكون الشركة طالبة التـرخيص ال                
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أو أن تكون الشركة المرخّص لهـا       . لسابقةاتتوفر لديـها شروط الترخيص الواردة في المادة        

  .قد أخلّت في الواجبات وااللتزامات الواردة في هذا القانون واألنظمة والتعاميم الملحقة به 
  

واشـتراك سـنوي    عضوية  بدل   تقوم الهيئة بقيد شركات الخدمات والوساطـة المالية مقابل          – 36 –المادة  

  . واق المالية السوريةبدالت هيئة األوراق واألسا نظام ميحدده
  

 يتعين على شركات الخدمات و الوساطة المالية المرخصة، االلتزام بالقواعـد واإلجـراءات              – 37 –المادة  

  .المنصوص عليها في نظام الترخيص لهذه الشركات
  

 ال يجوز ألية شركة خدمات أو وساطة مالية أن تقرر وقف نشاطها أو تـصفية أعمالهـا إالّ                   – 38 –المادة  

  .  بجميع التزاماتهاأوفتبموافقة الهيئة وذلك بعد التحقق من أن هذه الشركة قد 
  

المحافظة علـى البيئة التنافسية الـشريفة فــي        ب شركات الخدمات والوساطـة المالية      تلتزم – 39 –المادة  

  :إدارة أعمالها، ويحظّر عليها ما يلي

ات التي تتقاضاها أو لتحديـد      االتفـاق فيما بينها لتثبيت العموالت أو بدل الخدم        -1

 .للعمالءأنواع الخدمات التي تقدمها 

 .االتفاق فيما بينها للتأثير سلباً وبأي شكل من األشكال على السوق -2

حيازة أو االندماج بشركة خدمات أو وساطة مالية أخرى أو إدارتهـا إالّ بعـد                -3

 . الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
  

 مـن اإلجــراءات أو التـدابير االحترازيـة          اًس مفوضي الهيئة أن يتخذ عـدد      لمجل يجوز – 40 –المادة  

للمحافظة على استقرار السوق و مصالح المساهمين والمستثمرين والحد من المخـاطر عنـد              

حدوث مخالفة أو تجاوز لألحكام و األنظمة الصادرة عن الهيئة من قبل أي شـركة خـدمات                 

 .وساطة ماليةو
  

دث مجلس مفوضي الهيئة بقرار منه رابطة بين شركات الخـدمات والوسـاطة الماليـة               يح – 41 –المادة  

 السليمة واالرتقاء بمهنـة الخـدمات       المرخص لها بهدف ضمان االلتزام بالممارسات المهنية      

  . والوساطة المالية، كما يصدر المجلس النظام األساسي لهذه الرابطة
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  صناديق االستثمارصناديق االستثمار: : السادسالسادسالفصل الفصل 
  

إنشاء صناديق تهدف إلى    بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الهيئة           يجوز   –أ    –42– المادة

   .استثمار مدخرات في األوراق المالية

مدفوع بالكامل يعـين حـده      يتخذ صندوق االستثمار شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي           -              ب

 .لهيئةنظام صناديق االستثمار الصادر عن ااألدنى 

يحدد نظام صناديق االستثمار ضوابط استثمار أموال الصناديق، واألدوات االسـتثمارية            -ج  

 وكل مـا يتعلـق       هذا النظام   ينص عليها  االستثمار بها طبقا للقواعد والشروط التي     بالمسموح  

  : هذه الصناديق وال سيماعمل بقواعد 

 الهيكل التنظيمي •

  .ليةاألنظمة المحاسبية والقواعد التشغي •

 .اإلدارة وإتخاذ القرارات في صندوق االستثمار •

 .إجراءات حفظ األوراق المالية وتقديم الخدمات للعمالء بكفاية •

 .الخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارةبدل  •

 .إبرام الصفقات مع األطراف ذوي العالقةقواعد وشروط  •

 .الن واإلعوحدات االستثمارتقارير األداء وحساب قيمة األصول وأسعار  •

  .لموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتهالتحديد الشروط والمتطلبات  •

 .المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق •

 .متطلبات السيولة وحدود المخاطر •
  

 يتعين أن يحدد النظام األساسي لصندوق االستثمار النسبة بـين رأس المـال المـدفوع                – أ   – 43 –المادة  

كة المنشئة للصندوق وبين أموال المستثمرين في الصندوق بما ال يتجاوز ما يحدده نظام              للشر

صناديق االستثمار، ويصدر الصندوق مقابل هذه األموال أوراقاً مالية في صـورة وحـدات              

ويتم االكتتاب في هذه الوثائق عـن       .  استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمارات الصندوق      

 .مرخص لها بذلكطريق المصارف ال

يحدد نظام صناديق االستثمار إجراءات إصدار تلك الوحدات واسترداد قيمتها والبيانـات             -ب  

 .التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في السوق
  

 يجب أن تتضمن نشرات االكتتاب في وحدات االستثمار التي تطرحها صـناديق االسـتثمار               – 44 –المادة  

  :ات اإلضافية اآلتيةلالكتتاب العام، البيان
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 .السياسات االستثمارية )1

 .طريقة توزيع األرباح السنوية وأسلوب معاملة األرباح الرأسمالية )2

 .التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخصا وافيا عن أعمالها السابقةالشركة اسم  )3

 .طريقة التقييم الدوري ألصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق االستثمار )4
  

قاصـة  لما يحتفظ صندوق االستثمار باألوراق المالية التي يستثمر أمواله فيها لدى مركـز              –أ  –45–ادة الم

  .والحفظ المركزي

يتولى أمين االستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة             -ب  

واألنظمة والتعليمـات   ريعي  المرسوم التش االستثمارية الواردة في نظامه األساسي وأحكام هذا        

 .بمقتضاهالصادرة 

على أمين االستثمار إعالم الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة يرتكبها مدير              -ج  

المخالفات فـوراً   تلك  استثمار الصندوق فور علمه بها، والطلب من مدير االستثمار تصويب           

أن تثمار االستثمارات المخالفـة، دون      للطلب يرفض أمين االس   مدير االستثمار   وإذا لم يستجب    

 .أي أثر مادي على الصندوق في جميع األحواليترتَّب على ذلك 
  

إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيـين أعـضاء مجـالس اإلدارة            على الصندوق    يتعين   –46–المادة  

الل ثالثـين   عن إدارة أعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بهم خ        المسؤولين  والمديرين  

 على النموذج الذي تعتمده الهيئـة     اإلخطاريوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم         

ويجوز لمجلس مفوضي الهيئة أن يصدر قراراً مسببا باستبعاد أي من أعـضاء             .  لهذه الغاية 

مرين مجلس اإلدارة أو المديرين المشار إليهم، إذا رأى في ذلك ما يحافظ على أموال المـستث               

  .بالصندوق
  

مدير استثمار باعتباره صاحب خبرة فـي        يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى          –أ  –47–المادة 

وال يعد هذا العقد نافذاً إال بعد       . إدارة صناديق االستثمار وذلك بموجب عقد إدارة منظم أصوال        

 . اعتماده من قبل الهيئة

بة عن الصندوق في جميع األمـور الماليـة والقانونيـة           يتولى مدير االستثمار التوقيع نيا     -ب  

 . وتمثيله لدى الغير

يقوم مدير االستثمار بإعداد نشرة إصدار الوحدات االستثمارية للصندوق وتسجيلها لـدى             -ج  

الهيئة، ويتولى إدارة استثمارات الصندوق وفقا للسياسة االسـتثمارية الـواردة فـي نظامـه               

 . واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهسوم التشريعي المراألساسي وألحكام هذا 
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  :يحظر على مدير االستثمار القيام بالعمليات اآلتية  –48–المادة 

 .ظورة على الصندوق بموجب نظامه األساسيجميع األعمال المح  -أ 

استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق ماليـة لـشركات                - ب 

 .الة إفالستحت التصفية أو في ح

 .الحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها  -ج 

أن تكون له مصلحة من أي نوع مع الشركات التي يتعامل في أوراقها المالية لحـساب                  - د 

 .الصندوق الذي يديره

 .يدير نشاطهاأن يشتري المدير أو العاملون لديه وحدات استثمار للصناديق التي        هـ 

أن يقترض من الغير، ما لم يسمح له عقد اإلدارة بذلك وفـي الحـدود                 -و 

 .المقررة بالعقد

 .استثمار أموال الصندوق في وحدات صندوق آخر يقوم على إدارته  - ز 

 .إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة  -ح 

 .إجراء عمليات بهدف زيادة العموالت  - ط 
  

وق االستثمار إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقـوق، وتكـون            يقسم رأس مال صند    –أ  –49–المادة 

 .مسؤولية مالكي هذه الوحدات االستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق

 .تسدد قيمة الوحدات االستثمارية نقدا ودفعة واحدة -ب  

ثمارية إال بعـد    ال يجوز لصندوق االستثمار أن يمارس أعماله أو أن تباع وحداته االسـت             -ج  

 .صدور شهادة التسجيل واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس

لحجز على أموال الصندوق لتأمين أو الستيفاء أي دين يترتب على أحد مـالكي              اال يجوز    -د  

  .  وحداته االستثمارية
  

  : تكون صناديق االستثمار من أحد النوعين التاليين–أ  –50–المادة 

 ).الصندوق المفتوح( رأس مال متغير يسمى صندوق استثمار ذو )1

 ).الصندوق المغلق(صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى  )2

 وفقـاً  السوقللصندوق المغلق إصدار وحداته االستثمارية بموجب طرح عام، وتدرج في            -ب  

 .لتعليمات اإلدراج الصادرة بهذا الخصوص
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ا نص نظامه األساسي على ذلك علـى        للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذ        -ج  

واألنظمـة والتعليمـات الـصادرة      المرسوم التشريعي   أن يصوب أوضاعه وفقاً ألحكام هذا       

 .بمقتضاه

ال يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته االستثمارية إال وفقا للسعر المحسوب              -د  

 .عتمدة من المجلسلألسس واإلجراءات المطبقاً بناء على صافي قيمة موجوداته 

ال يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته االستثمارية في المواعيد              هـ  

 .المحددة في نظامه األساسي إال في حاالت استثنائية يحددها المجلس

 ذات سيولة عاليـة وكافيـة لتـسديد         استثماراتهأن تكون جميع    ب الصندوق المفتوح    يلتزم -و  

 .التزاماته

يحدد المجلس الحد األدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة             -ز  

 .عليها وكيفية احتسابها
  

مكاتب وشركات تفتيش حسابات معتمدة من الهيئة يـتم          يدقق حسابات صندوق االستثمار    -أ – 51 –المادة  

  .  بهذا الخصوصلهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عن اتعيينها وتحديد بدل أتعابها

راجع حسابات أكثر من صندوقين في وقـت        تأن  أو شركة واحدة    واحد  مكتب  ال يجوز ل   -ب

  .واحد، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تصدر عن الهيئة
  

 يتعين على صناديق االستثمار اإلفصاح عن البيانات والمعلومات والتقـارير الماليـة أسـوة               – 52 –المادة  

  .   ألحكام نظام اإلفصاح الصادر عن الهيئةاًمصدرة لألوراق المالية وفقبالشركات ال
  

صة في  يجوز للمصارف وشركات التأمين المرخ     المصارف والتأمين    وانينمع مراعاة أحكام ق    – 53 –المادة  

ويحدد .  صناديق استثمار بعد الحصول على موافقة الهيئة       ئتنش أن   الجهورية العربية السورية  

  .ق االستثمار إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة هذا النشاطنظام صنادي
  

  ممارسات اإلدارة السليمة ألعضاء السوقممارسات اإلدارة السليمة ألعضاء السوق: : ابعابعالفصل السالفصل الس
  

 الـشركات   جميعالشركات، تخضع ألحكام هذا الفصل      المتعلقة ب  القانونيةحكام  األ مع مراعاة    – 54 –المادة  

ت والوساطة الماليـة المـرخص لهـا،        المساهمة المصدرة لألوراق المالية وشركات الخدما     

  .األعضاء في السوق
  

  :ما يلي التجارةإضافة لما ورد في قانون تشمل اختصاصات مجلس إدارة الشركة العضو   –55 –المادة 
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اعتماد السياسات التجارية والمالية التي من خاللها يتم تحقيق أغراض الشركة وزيـادة               -أ 

 .حقوق مساهميها

 .جعتها وتحديثها من فترة ألخرى لتنفيذ استراتيجية الشركةوضع الخطط الالزمة ومرا  - ب 

اعتماد اللوائح واألنظمـة الداخليـة المتعلقـة بتـصريف أمـور الـشركة، وتحديـد               -ج 

 .االختصاصات والصالحيات لإلدارة التنفيذية

اعتماد سياسة اإلفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقـاً لمتطلبـات الجهـات               - د 

 .الرقابية

   .التصديق على سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذية     - هـ

مراقبة أعمال اإلدارة التنفيذية والـتأكد من حسن سير العمل بمـا يحقـق أهـداف                    -   و

 .الشركة وال يتعارض مع القوانين واألنظمة المعمول بها

الشركة االعتيادية  درج ضمن أعمال    العالقة التي ال تن    ويمراجعة صفقات األطراف ذ        -  ز

 . العامةهيئةلدراستها تمهيداً لعرضها على ال

اعتماد وتقديم المعلومات إلى المساهمين بصورة دقيقة وفي األوقات المحـددة وفقـا                  -  ح

 .لتعليمات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة

 .مراجعة أداء الشركة لتقييم أعمالها وحسن إدارتها    -  ط

جنة ثالثية من بين أعضائه للتدقيق بحيث يتـضمَّن قـرار تـشكيلها أسـماء                  تشكيل ل   -ي 

 .   أعضائها ومهامها

للقيام ببعض األعمال بحيث يتضمن قرار التشكيل تسمية األعـضاء          أخرى  تشكيل لجان     - ك 

 .وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم

كة وتحديد حقـوقهم    ين في الشر  يالمدير العام والموظفين الرئيس   / تعيين الرئيس التنفيذي      -ل 

 .ومسؤولياتهم

 .ينيالموظفين الرئيسأداء  المجلس وعنتقييم أداء أعمال اللجان المنبثقة   - م 

 .اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية  - ن 

 العامة بما يفيد مقـدرة الـشركة        للهيئة السنوي المقدم    لزوم تضمين تقرير مجلس اإلدارة      - س 

حددة لها بالنظام األساسي مع ما يدعم ذلك مـن          على االستمرار في ممارسة األنشطة الم     

 . افتراضات ومسوغات
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 يقوم بتـدوين وقـائع االجتماعـات        أحد أعضائه مقرراً  لشركة المساهمة   ا يعين مجلس إدارة     – 56 –المادة  

والقرارات التي تم اتخاذهـا     ،  يوضح فيه كافة المواضيع والتفاصيل الهامة التي تمت مناقشتها        

  .  ين وتصويتهم على هذه القراراتواألعضاء الحاضر
  

ارة  على اقتـراح مجلـس إد      بات الشركة بناء   حسا فتشي العامة للشركة العضو، م    هيئة تعين ال  – 57 –المادة  

  :الشركة، على أن يراعى في ذلك

على توصية لجنة التدقيق، وذلك حـصراً مـن           بناء فتيشمكاتب الت لقتراح  اال يكونأن    -أ 

 .لهيئةالالئحة المعتمدة من قبل ا

مكتب ألكثر مـن أربـع      ال الحسابات لسنة مالية واحدة وال يتم تعيين ذات          مفتشيعين    - ب 

 . بعد ذلك إال بعد مضي سنتين ماليتينالتعيينسنوات مالية متتالية، وال يجوز إعادة 

 العامة لمراجعة حـسابات الـشركة القيـام         هيئةالحسابات الذي تعينه ال    لمفتشال يحق     -ج 

خل ضمن أعمال المراجعة والتـي قـد تـؤثر علـى حيـاده أو               بأعمال إضافية ال تد   

 .  استقالليته

كجزء من إجراءات المراجعة، أن يبلغوا المساهمين بأية         الحسابات،   مفتشييجب على     - د 

 :أمور ذات أهمية مثل

 .الشركةفي  ا وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بهمالءمةمدى  •

 على االستمرار في مزاولة أعمالها ويـتم        تقديم تقرير يفيد مدى مقدرة الشركة      •

 .ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس اإلدارة

مدى التزام الشركة بوضع األنظمة واللوائح الداخلية بكافـة أنواعهـا ومـدى              •

 .    لوضع الشركة ومدى االلتزام بتطبيقهاءمتهامال

 المخالفة جسيمة يتعين     كون حالوفي  إبالغ مجلس إدارة الشركة عن المخالفات المكتشفة،          هـ  

 .  بنسخة من التقرير المعد لذلكالهيئة العامةتزويد   
  

 يتعين على مجلس إدارة الشركة العضو، مراجعة مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخليـة               – 58 –المادة  

بالشركة لمرة واحدة في العام على األقل، على أن يتم التأكيـد فـي تقريـره الموجـه إلـى                    

  .مين بأنه تم عمل هذا اإلجراءالمساه
  

 . يتم تعيين اإلدارة التنفيذية للشركة العضو بموجب عقود تتضمن حقوقهم وواجباتهم–أ  –59–المادة 

 وال يحـق    مجلس إدارة الشركة العـضو بالكامـل،      تكون اإلدارة التنفيذية مسؤولة أمام       -ب  

 .لتدخل في األعمال اليومية للشركةاألعضاء مجلس اإلدارة 
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تمارس اإلدارة التنفيذية مسؤولياتها وصالحياتها وفق هيكل تنظيمي يعتمد مـن مجلـس              -ج  

 .إلدارة التنفيذيةالعاملين في ااإلدارة يتم فيه تحديد مسؤوليات وصالحيات 

يتعين على اإلدارة التنفيذية اإلفصاح التام والتفصيلي لمجلس اإلدارة عن كافة الـصفقات              -د  

تي يكون لهم فيها أو ألي من أقاربهم مصالح شخصية قد تتعـارض مـع               المالية والتجارية ال  

 . مصلحة الشركة بصفة عامة

 اإلخالل بالميزة التنافسية للشركة أو الكشف عن أي بيانات أو معلومات وضعت             عدممع  هـ    

من قبل اإلدارة التنفيذية ويكون من شأنها اإلضرار بمصلحة الشركة في حالة اإلفصاح عنها،              

ن يتضمن التقرير السنوي موجزاً لمناقشات اإلدارة وتحليالتها في األمور المبينة أدنـاه             يجب أ 

 .باإلضافة إلى رأي مجلس اإلدارة بشأنها

 .ها الشركة في إنجاز أعمالها ومقترحات التطويربعالطريقة التي تت •

 .الفرص االستثمارية والعقبات •

 .تحليل منتجات الشركة •

 .ةشرح تفصيلي عن أعمال الشرك •

 .المخاطر التي تواجهها الشركة •

 .نظام الرقابة الداخلية ومدى مالءمته •

 .لشركةلاألداء المالي بيان  •
  

  إصدار وطرح األوراق الماليةإصدار وطرح األوراق المالية: : ثامنثامنالفصل الالفصل ال
  

  :على الشركات المذكورة أدناه الحصول على موافقة المجلس في الحاالت التاليةيجب  -أ -60-المادة 

  . يس ترغب بإصدار أوراق مالية لطرحها على االكتتابكل شركة مساهمة قيد التأس -1

  .  كل شركة مساهمة قائمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر إصدار عام-2

 كل شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها عبر ضم احتياطات أو أرباح أو عـالوة               -3

  . إصدار أو رسملة ديون

ـ           -4 ساهمة العتمـاد أوراقهـا      كل شركة ناتجة عن تحول شكلها القانوني إلى شركة م

  . المالية

 كل شركة مساهمة ترغب بإصدار أوراق مالية أخرى، غير األسـهم المنـصوص              -5

  . عليها في قانون سوق األوراق المالية
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من هذه المـادة إرفـاق الطلـب        / أ/ للحصول على الموافقات المذكورة في الفقرة      يجب -   ب

نظام إصـدار وطـرح األوراق      " ها في   بالوثائق والبيانات والمعلومات المنصوص علي    

  ". المالية 
  

 ال يجوز طرح أوراق مالية ألية شركة مساهمة في اكتتاب عام إال بناء على نـشرة إصـدار     – 61 –المادة  

معتمدة من قبل الهيئة يتم إرسالها إلى المشتري قبل تاريخ البيع وذلك حسب قواعد وإجراءات               

  . ماليةيحددها نظام إصدار وطرح األوراق ال
  

تم إعداد نشرة اإلصدار وفقا للنماذج المعتمدة من قبل الهيئة على أن تكون شـاملة لجميـع                 ي – 62 –المادة  

ويجب ن تتضمن نشرة اإلصـدار بـصورة        .  البيانات المالية، والمعلومات المتعلقة بالمصدر    

  :رئيسية المعلومات والبيانات التالية

ة التي تبين وصفا كافيا للمصدر، وطبيعـة عملـه          المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئ      -أ 

 واألشخاص القائمين على إدارته، كأعضاء مجلس اإلدارة، والمديرين التنفيذيين، وكبار         

 الموظفين، والمساهمين الرئيسين فيه، 

المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة، والتي تبين وصفا كافيا لألوراق المالية المزمـع               - ب 

العدد والسعر والحقوق المتعلقة بها، وأي أولويـات أو امتيـازات           إصدارها، من حيث    

ويجب أن يحـدد الوصـف كيفيـة        . تتمتع بها أوراق مالية أخرى للمصدر إن وجدت       

 .صرف حصيلة اإلصدار، والعموالت التي سيتقاضاها األشخاص المعنيون باإلصدار

 أهمية بما في ذلـك      بيانا واضحا عن المركز المالي للمصدر، وأي معلومات مالية ذات           -ج 

مفـتش  الميزانية، وحساب األرباح والخسائر، وبيانات التدفق النقدي المدققة من قبـل            

 .حسابات معتمد من قبل الهيئة

أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، أو تسمح بها بموجب القواعد التي تصدرها حـسب                - د 

تهم االسـتثمارية   ما تراه ضروريا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرارا        

 .في األوراق المالية المزمع إصدارها
  

.  يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة اإلصدار، إعالن قبولها أو رفضها للنـشرة              – أ   – 63 –المادة  

 .وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة اإلصدار نافذة خاللها

 طريق نشرة إصـدار أن يخطـر   عنقاً مالية للجمهور يجب على كل مصدر يطرح أورا      -ب  

الهيئة خطيا بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في نشرة اإلصدار مما قد يؤثر على قيمـة                 

تلك األوراق المالية أو سعرها فور علمه بحدوث هذا التغيير، كما يتعين عليه إعـداد ونـشر                 
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ئح وقواعد الهيئة المعلومـات التـي يجـب         وتحدد لوا  .بيان صحفي لإلفصاح عن هذا التغيير     

 .اإلفصاح عنها، والشروط التي تنطبق على البيان الصحفي
  

  : يجوز للمجلس أن يرفض نشرة اإلصدار في أي من األحوال اآلتية– 64 –المادة 

مـن هـذا    والستون   الثانيةإذا لم تتضمن نشرة اإلصدار المعلومات التي تتطلبها المادة            -أ 

 .المرسوم التشريعي

إذا احتوت نشرة اإلصدار على معلومات غير صحيحة عن أمور جوهريـة، أو علـى                 - ب 

بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل من النشرة معلومات أو بيانات جوهرية من شأنها أن               

 .تجعل اإلصدار في مثل هذه األحوال نشرة مضللة، أو غير صحيحة

 . نشرة اإلصدار للهيئةبدلدفع يإذا لم   -ج 

نظام إصـدار   المنصوص عليها في    البيانات والوثائق   مصدر بتقديم أي من     إذا لم يقم ال     - د 

 .وطرح األوراق المالية
  

  اإلفصاحاإلفصاح: : تاسعتاسعالفصل الالفصل ال
  

 كل شركة مصدرة لألوراق المالية أن تضع وتحتفظ بسياسة مكتوبة لإلفصاح،             علىيتعين   -أ-65-المادة  

 بجميع متطلبـات اإلفـصاح      ماتشتمل على اعتماد إجراءات وتعليمات وآليات مناسبة لاللتز       

  ".نظام وتعليمات اإلفصاح للجهات الخاضعة إلشراف الهيئة " المنصوص عليها في 

 المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتلتـزم بالتـالي            معاييرتُعتمد   -              ب

اليـة وفقـاً للمعـايير      جميع الجهات الخاضعة إلشراف الهيئة إلعداد بياناتها وقوائمهـا الم         

  . المذكورة
  

  

  التفتيش والتحقيق والعقوباتالتفتيش والتحقيق والعقوبات: : عاشرعاشرالالالفصل الفصل 
  

األنظمة والتعليمات والقرارات   ب هم يحق للسوق التفتيش على أعضائها وذلك للتحقق من التزام         –66 –المادة  

ويتعين على العضو واألشخاص المرتبطين به تسهيل مهمة موظفي السوق          . المرتبطة بالسوق 

  .ا الشأن وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونهافي هذ
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لجنة للتحقيق في أي مخالفـة ألنظمـة   موافقة مجلس اإلدارة أن يشكِّل ب للمدير التنفيذي   – أ   – 67 –المـادة   

ألحـد األعـضاء أو     منسوبة  المرسوم التشريعي   من هذا   / ب-10/السوق المدرجة في المادة     

 .ألحد األشخاص التابعين له
  

يسميه وزير العـدل    برئاسة قاٍض   من هذه المادة    ) أ(اللجنة المشار إليها في الفقرة      تشكل   -ب  

 .من ذوي الخبرةآخر من موظفي السوق ذوي االختصاص وأي شخص وعضوية اثنين 

للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه حسب واقع الحال أو أي                 -ج  

 .الهم بشأن المخالفات المنسوبة للعضومن موظفيه أو مستشاريه لسماع أقو

رئيس وأعضاء اللجنة    يوقع عليه    ،تدوَّن أقوال أي شخص أدلى بها أمام اللجنة في محضر          -د  

 . يتضمن األسئلة التي وجهت إليه وأجوبته عليها،الشخص الذي تم التحقيق معهو

ـ  للجنة دعوة أي من موظفي السوق أو مستشاريه أو الخبراء أو أي شخص             هـ   راه مناسـباً   ت

 .لحضور جلسات التحقيق دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة

 .لغايات تدوين محاضر التحقيقالتسجيل المرئي والسمعي أجهزة أن تستخدم أيضاً جنة لل -و  

الذي يقوم بدوره برفعه إلى مجلس إدارة الـسوق        ترفع اللجنة تقريرها إلى المدير التنفيذي        -ز  

 .ضمناً اإلجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليهامت
  

أن يعاقب بواحـدة أو     دارة في تقرير لجنة التحقيق المرفوع له ويجوز له          اإلينظر مجلس    -أ – 68 –المادة  

  :أكثر من العقوبات التأديبية التالية

 .التنبيه )1

 .اإلنذار )2

ال تتجـاوز مليـون ليـرة       فرض غرامة مالية ال تقل عن عشرة آالف ليرة سورية و           )3

 .سورية

فرض قيود على نشاطه أو أي من األشخاص المرتبطين به للمدة التي يحددها مجلـس                )4

 .اإلدارة

إيقافه أو أي من األشخاص المرتبطين به عن العمل في السوق للمـدة التـي يحـددها                  )5

 .مجلس اإلدارة

 .إنهاء العضوية )6

 على العـضو أو أي مـن األشـخاص          قبل فرض أي عقوبة تأديبية    دارة  اإلمجلس  على   -ب  

المرتبطين به، إتاحة الفرصة للعضو أو للشخص المرتبط به لسماع أقواله بـشأن المخالفـات               
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 االكتفاء برد خطي من العضو أو الشخص المرتبط بـه           لمجلس اإلدارة ويجوز  , المنسوبة إليه 

 .بشأن المخالفات المنسوبة إليه بعد سماع أقواله

من هذه المادة إلى الشخص     ) أ( من العقوبات المشار إليها في الفقرة        يبلغ قرار فرض أي    -ج  

 :المعني في يوم العمل التالي التخاذ القرار على أن يتضمن القرار ما يلي

التصرفات أو الممارسات التي ثبت أن الشخص المعني قد قام بها أو امتنع عن القيـام                 )1

 .بها

لقرارات الصادرة بمقتضاه التي قام الشخص      بيان أحكام القانون واألنظمة والتعليمات وا      )2

 .المعني بمخالفتها

 .العقوبة المفروضة )3

 خالل  االعتراض على القرار لدى المجلس    حق  للشخص الذي فرضت عليه أي عقوبة تأديبية          –69–المادة 

  . نهائياً ونافذاًبالتظلُّممن تاريخ التبليغ، ويعتبر قرار المجلس في البت خمسة أيام عمل 
  

  أحكام عامةأحكام عامة: : الحادي عشرالحادي عشر  الفصلالفصل
  

االسـتثمار فـي    بيسمح للمواطنين العرب واألجانب الذين أدخلوا أموالهم أصوالً من الخارج             -70-المادة

سوق دمشق لألوراق المالية وفق األحكام الناظمة التي يضعها المجلس لهذه الغايـة، ويحـق               

  .أحكام القطع النافذةلهؤالء المستثمرين أن يعيدوا تصدير أموالهم مع أرباحها وفق 

  

 في حال نشوء أي نزاع بين األعضاء في السوق أو األشخاص الممثلين لهـم فيمـا يتعلـق                   - أ -71-المادة

.  بممارستهم ألعمالهم في السوق، فإنه يتم الفصل في جميع هذه المنازعات عن طريق التحكيم             

تحكيم وفض المنازعـات فـي      ويحدد نظام ال  . ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم      

  . السوق، اإلجراءات والقواعد المتعلقة بهذا التحكيم

على المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حلّه بأحكام نظام التحكيم وفض المنازعـات               -ب  

 .في السوق، أن تحكم بعدم قبول الدعوى

ها إلجراءات التحكـيم     ال تخضع النزاعات التي تكون الهيئة أو السوق أو المركز طرفاً في            -ج  

  .  المنصوص عليها في نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق

  

الفتتاح السوق خالل مدة سنة من تاريخ صـدور         الالزمة  يتخذ مجلس إدارة السوق اإلجراءات       -72-المادة

   . قرار تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
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ومـديرها  مجلس إدارة السوق    س وأعضاء   مفوضي الهيئة، ورئي  أعضاء مجلس   و يتمتع رئيس   –73 –المادة

بعـد  من الناحية المسلكية    بحيث يختص مجلس القضاء األعلى بمحاكمتهم       التنفيذي بالحصانة،   

إحالتهم إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وال تحرَّك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن          

  . الوظيفة إال بقرار من مجلس القضاء األعلى

  

 تحويل السوق إلى شركة مساهمة مملوكة من قبـل أعـضاء             بقرار من مجلس الوزراء    يجوز  -74-ادةالم

  . السوق عند توفُّر المناخ المالئم لذلك، وتبقى خاضعة إلشراف الهيئة

  

  . المرسوم التشريعي  يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا -75-ادةالم

  

  .في الجريدة الرسميةرسوم التشريعي الم  ينشر هذا -76-المادة
  

  2006 /10 / 1 هـ الموافق  1427 / 9 / 8دمشق في 

  

  رئيس الجمهورية                        
  بشار األسد                        
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