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  8102لسنة  (.......قانون احتادي رقم )مشروع 

 املال أسواقيف شأن هيئة 
 

 ،رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة   آل نهيان  خليفة بن زايدحنن 
 

 االطالع على الدستور، بعد

الىىىوزارات و ىىىالليات الىىىوزرا   بشىىىأن اختاا ىىىات 1798( لسىىىنة 1رقىىىم )وعلىىىى الوىىىانون االحتىىىادي 

 والووانني املعدلة له،

شىىىأن املاىىىرز املرلىىىمي والنيىىىا  النوىىىدي   يف 1726( لسىىىنة 16الوىىىانون االحتىىىادي رقىىىم )وعلىىىى 

 ،له وتنييم املهنة املارفية والووانني املعدلة

والووانني  الوضائية االحتاديةبشأن السلطة   1723لسنة ) 3(حتادي رقم االوانون وعلى ال

 ،املعدلة له

يف شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع  8666لسنة  (4وعلى الوانون االحتادي رقم )

 والووانني املعدلة له،

مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة يف شأن  8668( لسنة 4وعلى الوانون االحتادي رقم )

 املعدلة له،والووانني متويل اإلرهاب 

 ،املناطق احلرة املاليةيف شأن  8664لسنة (2وعلى الوانون االحتادي رقم )

 والووانني املعدلة يف شأن اإليرادات العامة للدولة، 8611( لسنة 1وعلى الوانون االحتادي رقم )

 .له

والووانني  إعادة تنييم ديوان احملاسبةيف شأن  8611( لسنة 2وعلى الوانون االحتادي رقم )

 ،املعدلة له

بشأن تنييم مهنة مدقوي احلسابات، والووانني  8614( لسنة 18وعلى الوانون االحتادي رقم )

 املعدلة له، 

 ،له والووانني املعدلة ،يف شأن الشرلات التجارية 8612( لسنة 8وعلى الوانون االحتادي رقم )

 ،الدين العا ، والووانني املعدلة لهيف شأن  8612لسنة  (7وعلى املرسو  بوانون احتادي رقم )

والووانني  ،املوا ة على أساس الاايفيف شأن  8612لسنة (16وعلى املرسو  بوانون احتادي رقم )

 ،له املعدلة
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واجمللىىىس الىىىوط    وموافوىىىة جملىىىس الىىىوزرا   ،جملىىىس إدارة اةيئىىىة رئىىىيس مىىىا عر ىىىه   وبنىىىا ل علىىىىى 

  د، لالحتا وتاديق اجمللس األعلى االحتادي،

  :أ درنا الوانون اآلتي

 تعريفات

 (0املادة )

ما  يف تطبيق ألكا  هذا الوانون يواد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين لل منها

 مل يوض سياق النص بغري ذلك:

 اإلمارات العربية املتحدة. : ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالدولى

 احلكومة االحتادية لدولة االمارات العربية املتحدة. : ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحلكوم

 جملس الوزرا  لدولة اإلمارات العربية املتحدة. : س الوزرا ىىىىىىىىىجمل

 .ن  اةيئة  الليات تنييمية أو رقابية أو اشرافيةقوانني متأي  :  ةىىىىىى لقوانني ذات 

 مارز اإلمارات العربية املتحدة املرلمي. : ميىىىاملرل رزىاملا

 املال. أسواقهيئة  : ىىة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاةيئ

 .جملس إدارة اةيئة : سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاجملل

 .الرئيس التنفيذي للهيئة : الرئيس التنفيذي

 توفريلاةيئة  موافوة ترخيص أو الشخص االعتباري احلا ل على : وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالس

التونية الالزمة ذلية أو الأو  لكرتونيةالنيمة ااألوسائل أو الكان أو امل

وًا أللكا  هذا وف األوراق املالية تنفيذ التداوالت املرتبطة بوطاعل

 . الوانون والورارات الاادرة تنفيذًا له

 ةىىاملرلمي املوا ة

(CCP) 

الشخص االعتباري املرخص له من اةيئة مبماولة نشاط التواص  :

 املرلمي. 

داع ىىىىىىىىىىمرلم اإلي

(CSD ) 

الشخص االعتباري املرخص له من اةيئة مبماولة نشاط اإليداع  :

   املرلمي.

هيئة التأمني، أو أي جهة رقابية أو  املارز املرلمي،وزارة االقتااد، أو  : ةىىىالسلطة الرقابي

 أخرى ذات عالقة يف الدولة.

قابلة حملية أو أجنبية -أيًا لان شكلها الوانوني-أداة مالية : ةىىىىىىىىىىاألوراق املالي
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تثبت لاة يف عملية متويلية أو استثمارية، وللتداول مبوافوة اةيئة 

 ومنها:

 األسهم الاادرة أو املورتح إ دارها. .أ 

  ادرة أو مورتح إ دارها تنشئ أو تور مديونية. أي أداة .ب 

الوابلة واألدوات األخرى  ،اإليداع وشهادات ك،السندات، والاكو .ج 

 .للتحويل إىل أسهم

  عوود السلع. .د 

احلكومية اجلهات لة للتداول والاادرة عن باأدوات الدين العا  الو .ه 

 أو اةيئات أو املؤسسات العامة. ةاملختلف

أو  أو املؤشرات بأي من األوراق املاليةتعلق يأي لق أو خيار أو مشتق  .و 

    . أو أسعار الفائدة العمالت

 ولدات  ناديق االستثمار. .ز 

 الولدات يف نيا  استثمار مجاعي. .ح 

تعتربها اةيئة ورقة مالية  أو لاة يف رأس مال أي ورقة أو  ك .ط 

 .والورارات الاادرة تنفيذًا له هذا الوانونألكا   تنفيذل

 منتجاتوأي  ،املنتجات المراعيةو ،والعمالت ،واملوارد الطبيعية ،املعادن : عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالسلىىىى

 .عليهابها يف عوود يوافق اجمللس  يتم التعاملأخرى 

 باختاا ات اةيئة وأهدفهاتبطة املر املالية أو اخلدمات األنشطة : ةىىىىاملالي ةنشطاأل

والورارات الاادرة   لةوأي قوانني ذات  أللكا  هذا الوانون وفوًا

  .ةاتنفيذًا 

الشخص االعتباري الذي يماول ألد األنشطة املالية اليت ختتص  : ةىىىىاملرخا اجلهة

والورارات الاادرة تنفيذًا  اةيئة بتنييمها وفوًا أللكا  هذا الوانون

 .له

مها   الشخص الطبيعي احلا ل على موافوة اةيئة ملماولة أي :  الشخص املعتمد

 األنشطة املالية.ب  مرتبطة

  .الشخص االعتباري الذي يادر أوراقًا مالية : درىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاملا

 الشخص االعتباري الذي يدرج أوراقًا مالية يف السوق. : املدرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىةاجلهىىىىىة 
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بشكل مباشر  التأثريأو لدث أو قرار أو واقعة من شأنها  أو بيانمعلومة  : ةىىىىىاجلوهري املعلومة

أو  ةا،أو لجم تداولرلة الورقة املالية، أو سعر  علىأو غري مباشر 

 .قرار املستثمرعلى 

  .املعلومة اجلوهرية غري املعلن عنها للجمهور : ةىىىىىالداخلي املعلومة

 ،أو عمله ،أي شخص حيوز معلومة داخلية اتالت بعلمه حبكم منابه : عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاملطل

حبكم متلكه أو أو حبكم عالقة عائلية أو تعاقدية،  ،أو مبناسبة أي منهما

سوا  لاز املعلومة أو اطلع عليها  اة مؤثرة يف رأامال املادرحل

  .بنفسه، أو و لت لعلمه باورة مباشرة أو غري مباشرة

األطراز ذات 

 العالقة

 ،وأعضا  اإلدارة التنفيذية العليا اإلدارة،رئيس وأعضا  جملس  :

، والشرلات اليت يساهم فيها أي من هؤال  لدى املادروالعاملني  

الشرلات الشرلة األ  أو ، ولذا ا% من رأاماة30مبا ال يول عن 

 .  للمادر التابعة أو الشويوة أو احلليفة

 وشروط إ دار الورقة املالية. وإجرا ات النشرة اليت تو   تفا يل : دارىىىىىىىىىىىىىىرة اإل ىىىىنش

طرح األوراق املالية لاللتتاب العا  أو اخلاص وفوًا للورارات الاادرة  : الطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرح 

 عن اةيئة.

 

 نطاق التطبيق

 ( 8املادة )

 .تسري ألكا  هذا الوانون على قطاع األوراق املالية -1

خيضع أللكا  هذا الوانون لل شخص استهدز بنشاطه عمال  داخل الدولة سوا  زاول نشاطه   -8

من خارج الدولة أو من داخلها، ولل شخص قا  باالستثمار أو أجرى تعامالت تدخل  من 

 اختاا ات اةيئة وأهدافها داخل الدولة أو خارجها.

ن الشرلات اململولة بالكامل ألي منها، ستثنى إ دارات احلكومة أو احلكومات احمللية، أو أي مت -3

 ما مل تطرح للعامة أو يتم إدراجها يف السوق.ألكا  هذا الوانون  تطبيق من
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 الباب األول

 املال أسواقهيئة 

 

 الفال األول

 اةيئة واختاا اتهاأهداز 

 

 اةيئة

  (3املادة )

بارية واالستوالل املالي تتمتع بالشخاية االعت هيئة عامة احتاديةاملال  أسواقهيئة  -1

 واألهلية الوانونية الالزمة ملباشرة مجيع األعمال والتارفات اليت حتوق أهدافها ي،واإلدار

  .واختاا اتها

ةا يف تابعة  مكاتب وأوجيوز بورار من اجمللس إنشا  فروع  ،عا مة الدولةمور اةيئة  -8

 الدولة.

وله تفويض أو توليل الغري يف  عالقتها بالغري،اةيئة أما  الوضا  ويف رئيس اجمللس ل ميّث -3

 .ذلك

 

 أهداز اةيئة

 (4املادة )

 املمارسات العامليةوتطويره وفوًا ألفضل  واالشراز والرقابة عليه،تنييم قطاع األوراق املالية  -1

 .وآليات االبتكار واستشراز املستوبل

يف سالمة التعامل  حيوقمبا  املاليةاألوراق قطاع الستثمار األموال يف البيئة املالئمة توفري  -8

 ومالحة االقتااد الوط . السوق

خالل ترسيخ أسس التعامل من األوراق املالية  قطاع يف نين واملتعاملياملستثمر محاية مااحل -3

 السليم والعادل.

اإلفااح  وأنيمةتعارض املااحل من خالل تطبيق سياسات  وإدارة حتويق العدالة والشفافية -4

 واحلولمة.



 

 

 

 

 

Page 6 of 50 
60/11/8612 

 . املاليةاألوراق  قطاعيف تنمية الوعي االستثماري  -2

 تطوير اخلدمات وفق اسرتاتيجيات توالب التطور التكنولوجي مبا يضمن الريادة واالستدامة. -0

 

 اختاا ات اةيئة

 (5املادة )

 لتنييم قطاع األوراق املالية يف الدولة وممارسة املها  املنوطة بهاتتمتع اةيئة بالاالليات الالزمة 

وةا يف سبيل ذلك والورارات الاادرة تنفيذًا ةا.  وأي قوانني ذات  لةوفوًا أللكا  هذا الوانون 

 : ممارسة الاالليات اآلتية

تنييم تعامالت املستثمرين، واإلفااح، وطرح، وإ دار، وترويج، وتعريف، وإدراج، وتداول، وإيداع،  .1

ولووق انتفاع، وتدقيق، ومتويل وحتويل  وتسوية وتواص، ونول ملكية، ولفظ، وتسجيل، وتوييم،

 وتسليم األوراق املالية، وأي تعامالت أو لووق أخرى  من أهداز اةيئة واختاا اتها.

تنييم األنشطة املالية واملهن املرتبطة بها، وأي أنشطة مالية أخرى بالتنسيق مع السلطات  .8

 الرقابية.

رلم اإليداع، واجلهة املدرجة، وأي جهات تنييم أعمال ونشاط السوق، واملوا ة املرلمية، وم .3

 أخرى تدخل  من اختاا ات اةيئة وأهدافها.

والرقابة تنييم أعمال ونشاط السوق املنشأ يف املناطق احلرة أو املناطق احلرة املالية داخل الدولة  .4

 ذلك السوق.لمع اجلهة الرقابية املنيمة  عليه لال االتفاق

 أوراقًا مالية، وأنواع وفئات األوراق املالية املادرة. حتديد وتنييم اجلهات اليت تادر .2

 حتديد معايري إدارة تعارض املااحل للجهات اخلا عة لرقابتها وإشرافها. .0

أو يف   يف الدولة أو يف دولة أجنبية  تنييم التعامل يف األوراق املالية داخل الدولة سوا  لان املادر .9

 لة.منطوة لرة أو منطوة لرة مالية داخل الدو

تلك اجلهات  تلتم  أن على ؛تنييم لولمة اجلهات املرخاة والشرلات املساهمة العامة .2

رخاة من املارز املرلمي مبتطلبات احلولمة الاادرة عنه باإل افة إىل متطلبات امل

 اةيئة.

 تنييم عمليات وإجرا ات تكوين رأس املال للمشاريع. .7

و من أهدافها ا عة إلشراز ورقابة اةيئة للجهات اخلتنييم عمليات االندماج واالستحواذ  .16

 واختاا اتها.
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  .تنييم عمليات وإجرا ات احللول .11

االشرايف ودورها  اللياتها وتنييم ، واالعرتاز بها املؤسسات ذاتية التنييم دحتدي .18

 الاالليات املمنولة ةا.وتعديل أي من  ذلك االعرتاز والغا ، والرقابي

املوافوة على أي مجعية أو مؤسسة مهنية مرتبطة بوطاع األوراق املالية قبل تأسيسها وفوًا  .13

   للشروط اليت تضعها اةيئة.

تنييم االستثمار اجلماعي، و ناديق االستثمار، وأي  ناديق أو ليانات أو أشكال استثمارية  .14

 رات الاادرة تنفيذًا ةا.أخرى تؤسس وفوًا أللكا  هذا الوانون وأي قوانني ذات  لة والورا

تنييم أي آليات أو ممارسات أو معامالت أو أشخاص أخرى توبلها أو حتددها اةيئة  من لدود  .12

 أهدافها واختاا اتها.

 

 (6املادة )

 للهيئة ممارسة االختاا ات اآلتية:

 .أهدافها واختاا اتها ومبا حيوق لتنييم قطاع األوراق املاليةو ع التشريعات الالزمة  .1

 الرقابة واإلشراز  من لدود أهدافها واختاا اتها. .8

 إنفاذ التشريعات ذات العالقة بأهداز اةيئة واختاا اتها. .3

تنييم األنشطة املهنية والعلمية لاملؤمترات، والندوات، واحملا رات، وبرامج التدريب، والتعاون  .4

 مع اجلهات ذات العالقة.

ات احلكومية، واأللادميية داخل الدولة، ومع اجلهات التعاون وتبادل املعلومات واخلربات مع اجله .2

 واةيئات واألسواق واالحتادات العربية واإلقليمية والدولية واالنضما  إليها وإىل عضويتها.

االعرتاز املتبادل لألنشطة املالية خارج لدود مناطق االختااص وحتديد أنواعه ونطاق تنييم  .0

 ذلك.الالزمة ل تطبيوه، وإبرا  االتفاقيات

الويا  بكافة األعمال اليت تساعدها يف حتويق أهدافها أو ممارسة  اللياتها واختاا اتها وفوًا  .9

   أللكا  هذا الوانون أو أي قوانني ذات  لة والورارات الاادرة تنفيذًا ةا.

 أي مها  أو اختاا ات أخرى تكلف بها من جملس الوزرا . .2

 

 (7املادة )

 استثنا ل من أي قانون آخر، ختتص اةيئة بتنييم اآلتي: 
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ولووق والتمامات لل منهما، وألكا  التمويل لألوراق املالية املالك املسجل واملستفيد  .1

 باةامش واالقراض واالقرتاض  من قطاع األوراق املالية.

ةم يف تلك احلسابات اجملمعة، وآليات فال أموال العمال  وأوراقهم املالية اململولة  .8

 احلسابات عن لسابات اجلهة املرخاة وأوراقها املالية اململولة ةا. 

ألكا  وشروط واجرا ات الضمان والتجميد والرهن واحلجم والتنفيذ والتمويل وامللكية  .3

 .وغريها من العمليات واإلجرا ات املرتبطة بأهداز اةيئة واختاا اتها

 

  الفال الثاني

 وجهازها اإلداريلس إدارة اةيئة جم
 

 جملس اإلدارة

 (2املادة )

يادر  وزير االقتاادبرئاسة ، من ذوي اخلربة واالختااصيتوىل إدارة اةيئة جملس إدارة  -1

حيدد املرسو  الاادر بتشكيل اجمللس وجملس الوزرا   تو يةبتشكيله مرسو  احتادي بنا  على 

 خمااات رئيسه وأعضائه.

يف أول اجتماع له نائبًا للرئيس حيل حمله عند غيابه أو قيا  اجمللس من بني أعضائه ينتخب  -8

أن يكون له  أمانة سر اجمللس دونأعمال وىل يت من غري اعضائه أمينًا عامًا، لما يسمي مانع لديه

 .التاويتلق 

رة والدة، وإذا شغر مسنوات قابلة للتجديد  ثالثالعضوية تكون مدة  باستثنا  رئيس اجمللس -3

األعضا  ألي سبب قبل انتها  مدة عضويته يادر مرسو  احتادي بتعيني خلفًا له مناب ألد 

 .الستكمال املدة بنا ل على موافوة جملس الوزرا 

جيتمع اجمللس ست مرات سنويًا على األقل وللما دعت احلاجة إىل ذلك، أو بنا ل على طلب  -4

يف أول اجتماع له نيا  يضع اجمللس أو ثلث األعضا  على األقل، وأو نائبه عند غيابه،  ،من رئيسه

 إ دار قراراته بالتمرير.  وله، وآلية إ دار قراراته اجتماعاته

 

 عضوية اجمللس

 (9املادة )
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 باآلتي:  لل عضو من أعضا  اجمللس يلتم مع عد  اإلخالل بأي قانون آخر، 

 أوالده الوارواليت ميلكها هو  عن األوراق املاليةه قبل تسلمه مهاملدى اةيئة لتابة اإلفااح  -1

وعن أي ، مرخاة ةيف أي جه املشمولني بواليته أوالده الوارو، وعن مساهماته املشمولني بواليته

 خالل أسبوع من تاريخ علمه به. طوال مدة عضويته تغيري يطرأ على ذلك

 مهامه.  همبعد استال أي تعامل يف األوراق املاليةااللتما  بالورار الاادر عن اجمللس بشأن  -8

، املدرجة أو املرخاة اجلهاتلس إدارة أي من اجلمع بني عضوية اجمللس وعضوية جماالمتناع عن  -3

ألي  أو تولي مناب يف اإلدارة التنفيذية، ةاأو الشرلة األ  أو التابعة أو احلليفة أو الشويوة 

 .أي منهاباستشارية  عالقة جتارية أو تربطهأن أو  منها،

 

 العضويةانتها  

 (01املادة )

تنتهي العضوية يف جملس اإلدارة بانتها  مدتها أو الوفاة أو االستوالة، لما جيوز مبرسو  احتادي  -1

 نها  العضوية يف جملس اإلدارة وذلك يف أي من احلاالت اآلتية: إالوزرا  جملس  تو يةبنا  على 

 إخالاًل جسيمًا بواجباته.إذا ارتكب العضو أخطا  جسيمة يف إدارة اةيئة أو أخل  .أ 

( اجتماعات متتالية دون موافوة جملس اإلدارة، إال إذا لان 3لضور ) عنإذا تغيب العضو  .ب 

 ، أو لعذر موبول.ةأو إجازة سنوية، أو مر ي ،الغياب بسبب مهمة رامية

ر مانة ، أو قضي باعساره أو أشهإذا لكم عليه حبكم بات يف جناية أو جنحة خملة بالشرز أو األ .ج 

 فالسه.إ

  دور قرار بإعادة تشكيله. إىل لني مدتهلس يف أدا  مهامه لال انتها  اجمليستمر -8

 

 اختاا ات جملس اإلدارة

 (00املادة )

 :اآلتياجمللس هو السلطة العليا يف اةيئة وله على وجه اخلاوص 

 السياسة العامة للهيئة وو ع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها. و ع -1

اخلا ة بالشؤون املالية واإلدارية واملوارد  الوراراتاعتماد اةيكل التنييمي للهيئة، وإ دار  -8

 البشرية للهيئة.
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من احملاسبني الوانونيني املويدين يف جدول تعيني مدقق لسابات خارجي للهيئة أو ألثر  -3

 .وحتديد أتعابه بشكل سنوي مدقوي احلسابات بالدولة

 .للهيئةواحلساب اخلتامي امليمانية السنوية اعتماد  -4

يتماشى مع اخلطط االسرتاتيجية للحكومة لهيئة مبا ل املؤسسية احلولمةقواعد اعتماد  -2

 .مع أفضل املعايري العامليةويتفق  وأهدافها

تعديلها أو وقف العمل بها أو و، هااختاا اتو اةيئة أهدازلتنييم إ دار الورارات الالزمة  -0

  .الغاؤهاسحبها أو 

، واعتماد مدقوي احلسابات، ومويمي ومعايري التدقيق، ومعايري التوييم حتديد املعايري احملاسبية، -9

 وفوًا ألفضل املمارسات العاملية لرقابة اةيئة واشرافهااحلاص العينية للجهات اخلا عة 

 وتفسريها عند احلاجة.

أو إعادة العمل، أو وقف تنفيذ أي  وابط داخلية أو قرارات أو تعاميم  ادرة عن  ،أو تعليق ،توييد -2

 ، أو مرلم اإليداع.املرلمية املوا ةالسوق، أو 

، أو مرلم اإليداع لال لدوث ظروز استثنائية أو ما املرلمية املوا ةوقف نشاط السوق، أو  -7

 يهدد لسن سري العمل وانتيامه.

ورقة مالية يف لال لدوث ظروز استثنائية أو ما يهدد لسن سري  تعليق أو وقف التعامل بأي -16

 العمل وانتيامه.

، واعتماد الرسو  والعموالت اليت يتوا اها حتديد الرسو  والعموالت اليت تتوا اها اةيئة -11

 ، أو مرلم اإليداع.املرلمية املوا ةالسوق، أو 

يف احلاالت اليت يراها  ن عمالئهاخاة ماملر اتاليت تتوا اها اجلهوالعموالت حتديد الرسو   -18

 .مناسبة

 قواعد التااحل يف اجلرائم اليت توع باملخالفة أللكا  هذا الوانون. و ع -13

 واختاا اته مهامه أدا  يف ملساعدته مناسبة يراها اليتستشارية الالس اأو اجمل اللجان تشكيل -14

اجمللس أو من  من تضم أعضا  أن وجيوزخمااات أعضائها،  حتديدو واالشراز على أدائها

  .خارجه

 أهدازتتفق مع  ُيكلف بها اجمللس من جملس الوزرا  أخرىأو أعمال أو إجرا ات اختاا ات أي  -12

 .واختاا اتها اةيئة
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 (08املادة )

أو إىل  ،رئيسهإىل ، أو يشكلهاإىل أي جلنة  أو  اللياتهللمجلس تفويض بعض اختاا اته  .1

  .بشأن تنييم بعض األنشطة املاليةأي جهة أخرى لما له تفويض ، الرئيس التنفيذي

املالحة العامة على  تضيهاتواليت يف األمور املستعجلة أو بعض الورارات لرئيس اجمللس إ دار  .8

 أن تعرض على أول اجتماع للمجلس.

املؤسسية  وفوًا لوواعد احلولمة إىل جملس الوزرا  أدائهعن  سنويًايود  اجمللس توريرًا  .3

 .املعتمدة للهيئة

 

 اجلهاز اإلداري للهيئة

 (03املادة )

 متفرغ يكون للهيئة جهاز إداري يادر بتنييمه قرار من اجمللس يتوىل رئاسته رئيس تنفيذي

ويادر بتعيينهم مرسو  احتادي بنا  على  ،)......(بدرجة أو ألثر ويعاونه نائب  ).....(بدرجة 

 .املالية واإلدارية للهيئة الوراراتوتسري بشأنهم ، اقرتاح اجمللس

 

 الكادر اإلداري للهيئة

 (04املادة )

اةيئة الالزمة لتحويق أهداز لادر إداري مؤهل يتمتع بالاالليات للهيئة يكون  -1

 واختاا اتها.

 باآلتي:  يف اةيئة الكادر اإلدارييلتم   -8

 واحلفاظ على سرية البيانات واملعلومات.  املعتمدة من اةيئةتطبيق املعايري املهنية  .أ 

 عملهميف األوراق املالية أو  تعامالتهمتطبيق الورارات الاادرة عن اةيئة بشأن تنييم  .ب

 .يف عضوية جملس إدارة أي من اجلهات اخلا عة لرقابة اةيئة مشارلتهمأو 

إفشا  أي معلومات، أو املساهمة يف لدى اةيئة عمله فرتة بعد انتها   حيير على أي موظف-3

ابية املتخذة من املخالفات واإلجرا ات الرق وأالتحويوات نير أو دراسة الدعاوى الوضائية أو 

 خالل فرتة عمله لدى اةيئة.  أيًا منها يف ساهمباشر أو شارك أو قد  قبل اةيئة متى لان
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وأعضا  جملس إدارتها، واللجان  ةيئةُتعفى ا ،وبذل العناية الالزمةمع مراعاة لسن النية، -4

 هاوظفي اةيئة وممثليوماليت يشكلها اجمللس سوا  لانت منبثوة منه أو من خارجه، 

خالل  أو امتناع عن عمل أي عمل عن املدنية جتاه الغري من املسؤوليةاملرخص ةم قانونًا 

أو  أللكا  هذا الوانون أو أي قانون آخر طبوًا أغراض واختاا ات ومها  اةيئة ممارسة

 والتكاليف والنفوات الرسو  مجيع على أن تتحمل اةيئة .الورارات الاادرة تنفيذًا ةا

 مهامهم بتأدية املتعلوة الدعاوى يف املذلورين عن بالدفاع اخلا ة املتعلوة احملاماة وأتعاب

 . اةيئة ما مل يثبت سو  النية يف

 

 التنفيذي اختاا ات الرئيس

 ( 05املادة )

يتىوىل الىىرئيس التنفيىىذي اإلشىىراز علىى أعمىىال اجلهىىاز اإلداري للهيئىىة وتسىيري شىىؤونه وفوىىًا أللكىىا     : أواًل

 :اآلتيوله على وجه اخلاوص  تنفيذًا له،الاادرة  والوراراتهذا الوانون 

وعر ىىىها علىىىىى   واختاا ىىىىاتهااةيئىىىة   بأهىىىداز املتعلوىىىىة  والوىىىرارات مشىىىروعات الوىىىىوانني  اقىىىرتاح   -1

 اجمللس.

 متابعة تنفيذ الورارات الاادرة من اجمللس. -8

 اقرتاح مشروع موازنة اةيئة، وعر ها على اجمللس. -3

     ملوتضيات مالحة العمل. يف امليمانية السنوية للهيئة من بند إىل بند، وفوًامناقلة إجرا   -4

واختىىاذ مىىا يىىراه    مرلىىم اإليىىداع ، أو املرلميىىة  ، أو املوا ىىة عىىن السىىوق النيىىر يف الوىىرارات الاىىادرة    -2

 مناسبا بشأنها.

واختىىاذ الوىىرارات املناسىىبة  واختاا ىىاتهااةيئىىة  بأهىىداز ذات الاىىلةالنيىىر يف البالغىىات والشىىكاوى  -0

 يف شأنها.  

   .اإلدارية املبينة يف هذا الوانون أو الورارات الاادرة تنفيذًا لهوالتدابري اجلما ات  فرض -9

وإجىىرا  املناقاىىات واملمايىىدات وغريهىىا مىىن اإلجىىرا ات الالزمىىة لتسىىيري     توقيىىع العوىىود، واالتفاقيىىات،  -2

 عمل اةيئة.

أو التىىىدريب واملسىىىاعدة   ات التعىىىاون يف جمىىىال تبىىىادل املعلومىىىات يىىىمىىىذلرات التفىىىاهم واتفاق  توقيىىىع -7

 أهدافها.  اختاا اتها و وغريها من اجملاالت اليت تساعد اةيئة على حتويق ،الفنية
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مىىىن ذوي االختاىىىاص يف لىىىدود التعاقىىىد مىىىع اخلىىىربا  واملستشىىىارين  تشىىىكيل اللجىىىان والفىىىرق، أو  -16

 األنيمة املالية للهيئة.

 .أو رئيس اجمللس اجمللساختاا ات أخرى يفو ه بها  أي   -11

أو أي موظىف خمىىتص يف  ، ض بعىىض اختاا ىاته إىل أي مىن نوابىه   جيىوز للىرئيس التنفيىذي تفىوي     ثانيىًا: 

 .به االختاا ات املفو ة ومدة التفويض ةيكون التفويض لتابي وحمدداةيئة، على أن 

 

 الفال الثالث 

 الشؤون املالية للهيئة

 

 (06املادة )

بتىاريخ العمىل بهىذا الوىانون جىم ًا       اتعىد أمواةى  ، ومليىون درهىم   (6666)يكون للهيئة رأس مال قىدره   -1

 من اجمللس. بنا  على طلبتؤدي احلكومة باقي رأس املال من رأس ماةا، و

مرسىىو  احتىىادي ياىىدر بنىىا ل علىىى اقىىرتاح اجمللىىس وموافوىىة       وجىىب مباةيئىىة ال مىىجيىىوز زيىىادة رأس   -8

إمىىا عىىن طريىىق التحويىىل مىىن لسىىاب االلتيىىاطي العىىىا  أو        زيىىادة رأس املىىال   ، وتىىتم  جملىىس الىىوزرا   

 مباشرة من قبل احلكومة.

 

 (07املادة )

 وتنتهي يف آخر شهر ديسمرب من لل عا .للهيئة ميمانية سنوية، تبدأ يف أول شهر يناير  -1

واليت يعتمدها وفوًا لألسس احملاسبية املعمول بها يف الدولة  أنيمة حماسبيةلهيئة يكون ل -8

 اجمللس.

األربىىاح السىىنوية لتكىىوين التيىىاطي عىىا  لىىرأس املىىال لتىىى يبلىى     بىىاإليرادات و ىىايف حتىىتفظ اةيئىىة  -3

االلتفىاظ باألربىاح الاىافية لليىًا     ما زاد علىى ذلىك للحكومىة، علىى أن يعىاد       ويؤولافه،  عأ ةأربع

 عن احلد املشار إليه.نوص االلتياطي العا   لالأو جمئيًا 
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 خاىىماألربىىاح السىىنوية الاىىافية وذلىىك بعىىد اإليىىرادات، و ماليىىة موىىداريف لىىل سىىنة اجمللىىس  يوىىرر  -4

وختاىىىيص املبىىىال  الالزمىىىة السىىىتهالك املوجىىىودات وااللتياطيىىىات  ،التشىىىغيليةاإلداريىىىة و النفوىىىات 

ومسىىاهمات اةيئىىة يف اشىىرتالات نهايىىة اخلدمىىة   أو املشىىكوك بتحاىىيلها املعدومىىةالىىديون ملواجهىىة 

احلىىاالت الطارئىىة أو  ملىىوظفي اةيئىىة، أو أي مىىن الىىربامج التحفيميىىة أو االدخاريىىة ةىىم، وغريهىىا مىىن      

، وبوجىه عىا  خمتلىف األعبىا  املاليىة الىيت توتطىع عىادة مىن األربىاح           حيددها اجمللىس األغراض اليت 

   الاافية، ويتم إيداع  ايف األرباح لكل سنة مالية يف لساب االلتياطي العا .

سىىنة مىىن السىىنوات غىىري لىىاز لتغطيىىة خسىىائر      أيااللتيىىاطي العىىا  يف   ر ىىيد احلسىىاب ذا لىىان إ -2

 اةيئة توو  احلكومة بتغطية العجم.

 

 (02املادة )

 عامة.أموااًل  ولووقها لدى الغري، اةيئةتعترب أموال  -1

 اجلمرلية والضريبية وغريها اإلعفا ات، واالمتيازاتو ،التسهيالت بكافةتتمتع اةيئة  -8

 املوررة للجهات احلكومية يف الدولة.

حيدد اجمللس ليفية استثمار أموال اةيئة من رأس املال وااللتياطي العا  واألموال  -3

 اخلا ة بها وليفية الارز من االلتياطي العا .األخرى 

 نوولة واالنتفاع أو التارز فيها.وغري املاألموال املنوولة للهيئة احلق يف متلك  -4

، ويستثنى من ذلك متلك األوراق املالية اليت يف األوراق املاليةاةيئة التعامل حيير على  -2

 أو أي من املؤسسات العامة. ،أو أي من احلكومات احمللية ،تادرها احلكومة

، يكون لكل منهما شخاية  ندوق ادخار و ندوق إسكان ملوظفيها وتنييم إنشا  للمجلس -0

 اعتبارية مستولة.

 

 (09املادة )

والورارات وأي قوانني ذات  لة ُيعد من إيرادات اةيئة ما يؤول إليها وفوًا أللكا  هذا الوانون 

 :اخلاوص اآلتيوعلى وجه  االاادرة تنفيذًا ة

 الرسو  والعموالت وموابل اخلدمات املوررة. -1

وفوًا للعووبات احملددة يف هذا  أو أي من السلطات الوضائيةاليت تفر ها اةيئة، الغرامات  -8

 .  والورارات الاادرة تنفيذًا ةا وأي قوانني ذات  لة الوانون
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     . لة قوانني ذاتهذا الوانون أو أي  موابل التااحل الذي يتم وفوًا أللكا  -3

 ، أو أموال الاناديق املؤسسة من قبلها.يف أمواةااةيئة أو تارز عائد استثمار  -4

 املبال  اليت ختااها احلكومة للهيئة. -2

 ويوبلها اجمللس.واختاا اتها موارد أخرى ترد للهيئة وتتوافق مع أهدافها أي  -0

 

 (81املادة )

على أعمال اةيئة، وليس له التدخل يف  الاللوةعلى الرقابة توتار مهمة ديوان احملاسبة  -1

 سياستها وتسري أعماةا.

املتعلوة بامليمانية واملالية العامة واملناقاات  التشريعاتال تسري على اةيئة ألكا   -8

 واملمايدات واحملاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الورارات الاادرة عن اةيئة.

املتعلوة حبولمة اجلهات احلكومية، وتلتم  اةيئة  التشريعاتال تسري على اةيئة ألكا   -3

 مببادى  احلولمة مبا يتفق مع أفضل املعايري العاملية.ممارستها ملهامها وسلطاتها يف إطار 

 

 الفال الرابع

 السياسة التشريعية للهيئة  
 

 إ دار الورارات

 (80)املادة 

مبا   لة قوانني ذاتأي ولافة الورارات الالزمة لتطبيق ألكا  هذا الوانون  دار إللهيئة -1

 أهدافها واختاا اتها.يتوافق مع 

أو أي مو وع مرتبط  ،عنهادر ا قرار أي إ دار أي لوائ  أو أدلة أو تعاميم لتفسري  للهيئة-8

 .بأهدافها واختاا اتها

 

 (88)املادة 
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ةيئة اومكافحة متويل اإلرهاب، تضع  غسل األموالمواجهة جرائم دون اإلخالل بوانون  -1

مبا يف ذلك  اإلرهاب،متويل  واألموال  غسللشف عمليات ونع مب اخلا ة الورارات

راقبة وامل عمالئهاالتواي النايف للجهالة بشأن أعمال باملرخاة  ةاجله ُتلم اليت  جرا اتاإل

املعلومات اةيئة واجلهات املختاة ب بتمويدوااللتما   ،بياناتهم هم، ولفظستمرة لعملياتامل

وفرض وتطبيق سياسات واجرا ات مالئمة  ،املستمر واخضاع املوظفني للتدريب ،والسجالت

 . لدر  املخاطر

ألكا  ومبادى   مع مبا يتوافقاألنشطة املالية بتنييم الورارات اخلا ة ا دار  للهيئة -8

لكا  ًا ألوفونشاطها مبمارسة اجلهة املرخاة ، وةا يف سبيل ذلك الما  الشريعة االسالمية

 يئة رقابة شرعية. هني، وتعيومبادئ الشريعة اإلسالمية

 

 إجرا ات إ دار الورار

 ( 83)املادة 

اتباع أو أي قوانني ذات  لة  الوانونلكا  هذا تطبيوًا أل قرار أيأو تعديل ا دار  لهيئة عندل

 اإلجرا ات اآلتية: 

واحلاول على موافوته بشأن البد  بإعداده لس اجملعلى عرض مشروع الورار أو التعديل -1

  :مشفوعًا باملستندات والبيانات اآلتيةعلى أن يكون املشروع 

 املشروع ومربراته. حتديد أهداز)أ( 

 بيان مدى ارتباط املشروع باختاا ات وأغراض اةيئة.)ب( 

 اةيئة والدولة.)ج( توافق املشروع مع اسرتاتيجية 

 )د( حتليل األثر التشريعي واملالي للمشروع .

 )ه( التو ية النهائية.

 )ز( أي بيانات أخرى يطلبها اجمللس.

 .مشروع الورار  أو التعديل املورتح إعداد -8

-لسب األلوال-اجلمهورأو على األطراز املرتبطة بوطاع األوراق املالية  املشروععرض -3

 ودراسة تلك املالليات وأخذ املناسب منها.  من مهلة معينةإلبدا  ماللياتهم 

 .لالعتمادرفع املشروع بشكله النهائي -4
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 املوقعلى ع أو-لسب األلوال- الورار أو التعديل املعتمد يف اجلريدة الراميةنشر -2

 .وسائل النشرأو بأي وسيلة من  للهيئة االلكرتوني

 

 االستثنا  من الورارات

 (84)املادة 

على أن يتم  مبوجب ألكا  هذا الوانوناستثنا  أي شخص من الورارات الاادرة  للمجلس. 1

 مراعاة الضوابط اآلتية: 

 بيان أسباب االستثنا  ومربراته. (أ)

 )ب( بيان نطاق االستثنا  بشكل مكتوب ووا   وحمدد .

اةيئة أو  أو أ رار بأغراض ومااحلخماطر )ج( التحوق من أن االستثنا  لن يتسبب  يف أي 

 الغري.

 باآللية اليت تكفل علم الغري أو املعنيني بها. )د( نشر االستثنا 

لى استورار للمجلس إلغا  االستثنا  أو تعديله وفوًا ملوتضيات املالحة العامة ولفاظًا ع . 8

 .قطاع األوراق املالية

 

 الباب الثاني

 ومرلم اإليداع املرلمية السوق واملوا ة

 

 الفال األول

 قالسو

 (85املادة )

أو  ال جيوز تأسيس أو تشغيل سوق لتداول األوراق املالية إال بعد احلاول على ترخيص -1

 له.  من اةيئة وفوًا أللكا  هذا الوانون والورارات الاادرة تنفيذًا موافوة

  .هترخياو تنييم السوقبتضع اةيئة الضوابط والشروط اخلا ة  -8

وفوًا  أو املوافوة على تأسيس أو تشغيل السوق رتخيصالللمجلس  اللية قبول أو رفض  -3

 .ملوتضيات املالحة العا 
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وللهيئة حتديد وتنييم لاالت ، السوقمن خالل إال درجة املالية امل وراقال جيوز تداول األ -4

 التداول خارج السوق.

 

 (86املادة )

 تص السوق على وجه اخلاوص باآلتي: خي

 املالية واإلشراز والرقابة عليها.متابعة إجرا ات إدراج األوراق  .1

 .بني املتعاملني مبا يضمن العدالةيف السوق متابعة عمليات تداول األوراق املالية  .8

 التعامل يف السوق. و وابطحتديد مواعيد التداول  .3

 

 (87املادة )

لآللية وفوًا األوامر  تنفيذمبجرد تنشأ احلووق وااللتمامات بني بائع الورقة املالية واملشرتي 

احلجم أو  أو إلغائهاعنها وال جيوز الرجوع  ، وتعترب تلك التعامالت نهائيةاملعمول بها يف السوق

تعامل على  أي إلغا  جيوز للهيئة ، ومع ذلكوإن متت التسوية يف وقت اللق أو التنفيذ عليها

  درة تنفيذًا له.الاا الوراراتاألوراق املالية املدرجة يتم باملخالفة أللكا  هذا الوانون أو 

 

 الفال الثاني

املرلمية املوا ىىىة  

 

 (82املادة )

إال بعد احلاول على ترخيص من اةيئة وفوًا مماولة نشاط التواص املرلمي ال جيوز -1

 أللكا  هذا الوانون والورارات الاادرة تنفيذا له. 

 .املرلمي وترخياه بتنييم نشاط التواصتضع اةيئة الضوابط والشروط اخلا ة -8

وفوًا ملماولة نشاط التواص املرلمي رتخيص طلب القبول أو رفض  اللية  للهيئة-3

 ملوتضيات املالحة العامة.

 

 (89املادة )

 : على وجه اخلاوص باآلتياملرلمية املوا ة  ختتص
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 تتم يف السوق لضمان التسوية. لكل عملية تداول املوابلالويا  بدور الطرز  .1

الناشئ عن تداوالته اليت  ومرلمه الوانوني املوا ةعضو حتديد  ايف لووق والتمامات  .8

 .السوقمتت يف 

وفا ل  حمل التعاقد األوراق املالية والتارز يف املوا ةالرجوع على  مانات عضو  .3

 .اللتماماته

 

 الفال الثالث

اإليداع مرلم   
 

 (31املادة )

إال بعد احلاول على ترخيص من اةيئة وفوًا مماولة نشاط اإليداع املرلمي ال جيوز -0

 له.  أللكا  هذا الوانون والورارات الاادرة تنفيذًا

 بتنييم نشاط اإليداع املرلمي وترخياه.تضع اةيئة الضوابط والشروط اخلا ة -8

وفوًا رلمي ملماولة نشاط اإليداع امل اللية قبول أو رفض طلب الرتخيص  للهيئة-3

 ملوتضيات املالحة العامة.

 

 (30املادة )

 اآلتي: على وجه اخلاوص ب مرلم اإليداع خيتص

لالرهن واحلجم  عليهاأي قيود ترد ونولها وتسجيل  ملكية األوراق املالية تسجيل وإيداع -1

 .الاادرة مبوجب ألكا  هذا الوانون للوراراتوفوًا يف سجالته ولفيها وغريها من الويود 

االلتفاظ باملستندات والسجالت اليت تثبت ملكية لل مستثمر لألوراق املالية وتسجيل  -8

  ومراجعتها وحتديثها. ولفظ تلك امللكيات

 الرجوع على  مانات عضو اإليداع وفا ل اللتماماته. -3

 

 (38املادة )

ةم أاما  من خاات ، مع حتديد م اإليداعتسجيل األوراق املالية لدى مرلب املادر يلتم  .1

وبأي تعديالت اللوة لتمكني مرلم  لووقتوزيعات أو  أليأو املستحوني  الورقة املالية

 إجرا  الويود الالزمة. اإليداع من 
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لالزمة بتمويد مرلم اإليداع بكافة البيانات واملعلومات ااملرلمية  يلتم  السوق، واملوا ة .8

 لتمكينه من مماولة نشاطه.

 

 الفال الرابع

 اإليداعمرلم و املرلمية واملوا ة بالسوق املشرتلةاأللكا  

 

 (33املادة )

من املؤسسات ذاتية التنييم   اإليداع مرلمللمجلس اعتبار السوق أو املوا ة املرلمية أو  -1

ويكون ةا يف سبيل ذلك تنييم األنشطة املالية واإلشراز والرقابة عليها وعلى أعضائها 

 اليت حتددها اةيئة.  وفوًا للاالليات

السوق واملوا ة  يف وبيانات األنيمة الفنية والتونية والويودالسجالت واملستندات  تعترب -8

ة التداول والتواص والتسويوبيانات مواعيد يثبت دلياًل قانونيًا  املرلمية ومرلم اإليداع

 .ذلكما مل ُيثبت عكس لألوراق املالية وملكيات األشخاص وأي قيود ترد عليها 

 

 املوارد املالية

 (34املادة )

 :من اآلتيواملوا ة املرلمية ومرلم اإليداع  السوقتتكون موارد 

 رسم اإلدراج للسوق. -1

 .املعتمدة من اةيئة للضوابطوفوًا  اخلدماتوموابل املوررة رسو  العضوية السنوية  -8

 .لورارات اةيئة وفوًا التداول لةالنسبة املخااة من عمو -3

 وتوافق عليها اةيئة. تورتلهاإيرادات أخرى  أي -4

 

 االلتمامات املشرتلة

 (35املادة )

 مرلم اإليداع باآلتي:و املرلمية املوا ةويلتم  السوق 

 الاادرة تنفيذًا له. والتعاميم ممارسة النشاط وأدا  املها  وفوًا أللكا  هذا الوانون والورارات -1

 . مان وجود إدارة مؤهلة ملماولة النشاط، وإدارة املخاطر  -8
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وترسيخ أسس  النشاط التجاري مماولة مبا حيوق التوازن بنيوالرقابي  اإِلشرايفأدا  الدور  -3

، املااحل اخلا ةعلى  ونوتغليب املالحة العامة ومالحة املتعامل التعامل السليم والعادل

 .وإدارة تعارض املااحل

الضوابط الفنية بتنفيذ  من مدى التمامهم والتفتيش على األعضا  للتألدالتحويق  -4

  .والتشغيلية املعتمدة من اةيئة

 مااملمارسات العاملية ومع ومبا يتوافق  والتونية لدث األنيمة الفنيةًا ألوفو مماولة النشاط -2

 تورره اةيئة.

املستخدمة، و مان لفظ األنيمة أدا  جودة  لضمانالالزمة  اآلليات واإلجرا اتو ع  -0

 اسرتجاعها يف أي وقت.البيانات واملعلومات و

احملافية على سرية املعلومات والبيانات املتعلوة باألعضا  والعمال  باستثنا  ما يتوجب  -9

 االفااح عنه للهيئة أو للجهات الوضائية، أو ما يوجب الوانون نشرها أو االفااح عنها.

 

 (36املادة )

 مرلم اإليداع بإخطار اةيئة باآلتي:ويلتم  السوق واملوا ة املرلمية 

 .أو اإلدارة التنفيذية اإلدارةأي تعارض مااحل حمتمل لدى أي عضو يف جملس  -1

 خماطر املال ة املالية اليت يتعرض ةا أعضائه، أو عد  قدرة أي منهم على الوفا  بالتماماته.  -8

لديهم للوانون أو الورارات الاادرة تنفيذًا له، أو  خمالفة أي من أعضائه أو العاملني -3

  الضوابط التشغيلية أو الفنية.

 د العاملني لديه، أو أي من األعضا  أو العاملني لديهم، أو أي  املتخذ اجلما  أو اإلجرا  -4

 خمالف للضوابط التشغيلية أو الفنية.

خولني باالطالع عليها حبكم املعلومات والبيانات والسجالت اليت تعترب سرية واألشخاص امل -2

أو مبناسبة عملهم، وتلك اليت يتوجب على املرلم اإلفااح عنها أو اطالع اجلمهور عليها 

 ولاوةم على نسخ منها.

  .لضمان الشفافية واإلفااح تطلبها اةيئةاليت ستندات املأو بيانات التوارير أو ال -0

 

 التمامات أعضا  جملس اإلدارة واملديرين

 (37املادة )
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واإلدارة واملوا ة املرلمية ومرلم اإليداع  لسوقا جملس اإلدارة عضا لل من رئيس وأيلتم  

 باآلتي:  التنفيذية

 أوالده الوارواليت ميلكها هو  عن األوراق املاليةه مهام تسلمه قبلاإلفااح لتابة لدى اةيئة  -1

مدرجة أو  ةجه أي يف املشمولني بواليته أوالده الوارو، وعن مساهماته املشمولني بواليته

خالل أسبوع من تاريخ علمه أو عمله طوال مدة عضويته  وعن أي تغيري يطرأ على ذلك، مرخاة

  به.

 ميف األوراق املالية بعد استالمه متعامالتهبشأن  بالورارات والضوابط الفنية والتشغيليةااللتما   -8

 . ممهامه

 مها  عضو جملس اإلدارةاجلمع بني االلتما  بالورارات والضوابط الفنية والتشغيلية بشأن  -3

أو الشرلة األ  أو التابعة أو احلليفة أو ، املدرجة أو املرخاة اجلهاتلس إدارة أي من وعضوية جم

أو استشارية الشويوة ةا، أو تولي مناب يف اإلدارة التنفيذية ألي منها، أو أن تربطه عالقة جتارية 

  بأي منها.

 

 الضوابط الفنية والتشغيلية

 (32املادة )

 ،ملماولة النشاط الضوابط الفنية والتشغيلية مرلم اإليداعو املرلمية املوا ةوالسوق  يورتح -1

أي اليت تودمها، و اخلدمات موابلو، االعالقة الوانونية مع أعضائهوونيا  العضوية 

على أن يتم رفع املورتح للهيئة لالعتماد مرفوًا به لافة املربرات واألسباب  ،عليهاتطرأ تعديالت 

 واآلثار املرتتبة عليها.

للهيئة احلق يف املوافوة على املورتح املود  أو تعديله أو رفضه واخطار اجلهة املعنية بورارها  -8

 يطرأ عليها.وال جيوز العمل بأي منها قبل اعتماد اةيئة أو اعتماد أي تعديل اللق 

إعداد أو تعديل أي من  مرلم اإليداعأو  املرلمية املوا ةأو السوق  للهيئة أن تطلب من -3

 .اخلدمات خالل مهلة حمددةموابل الضوابط الفنية أو التشغيلية أو 

 للهيئةبتنفيذ طلب اةيئة املشار إليه يف البند السابق، حيق  لال عد  التما  اجلهة املعنية -4

ويعترب ، تكاليف ذلكاجلهة املعنية  ، على أن تتحملللويا  به تكليف طرز ثالثأو تنفيذه 

 .احملدد من قبلهامن التاريخ  ًانافذ ما تورره اةيئة

 يف مجيع األلوال تلتم  اجلهة املعنية بتنفيذ ما مت اعتماده من قبل اةيئة. -2
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 اجلما ات والتدابري اإلدارية

 (39املادة )

 واملخالفنيم العاملني لديهوئه ع على أعضاأن يوّقمرلم اإليداع و املرلمية املوا ةوللسوق  -1

 اآلتية: اإلدارية أو التدابريأيًا من اجلما ات للضوابط التشغيلية أو الفنية 

 التنبيه. .أ 

 اإلنذار. .ب 

 ملدة ال تميد على أسبوع. مماولة املها لديه عن  وقف العضو أو أي من العاملني .ج 

املالية على  الغراماتللمجلس تفويض السوق أو املوا ة املرلمية أو مرلم اإليداع بفرض -8

مائة واملخالفني لضوابطه الفنية والتشغيلية على أن ال تتجاوز  والعاملني لديهم أعضائه

 تلك الغرامات.يف حيدد اجمللس أغراض وأوجه التارز ، وألف درهم عن لل خمالفة

وقف العضو أو أي من من اةيئة  يطلبأن لمية ومرلم اإليداع للسوق واملوا ة املر-3

أو إلغا  اعتماد أي من العاملني ، على أسبوع، أو إلغا  ترخيص العضولديه ملدة تميد  العاملني

أو الغا  أي من العمليات املخالفة دون ، امة جتاوز الغرامة املناوص عليهاغرفرض أو  لديه،

   .اإل رار بالغري لسن النية

، يعفى السوق واملوا ة املرلمية ومرلم ، وبذل العناية الالزمةمع مراعاة لسن النية-4

 املسؤولية من وموظفيهم-لال االعرتاز بأي منهم لمؤسسة ذاتية التنييم-اإليداع 

أللكا  هذا  طبوًا مهامهم ممارسةخالل  أو امتناع عن عمل أي عمل عن املدنية جتاه الغري

 .أو الورارات الاادرة تنفيذًا ةا آخر الوانون أو أي قانون

 

 الثالثالباب 

 واجلهات املرخاةاألنشطة املالية 
 

 الفال األول

 األنشطة املالية
 

 (41املادة )
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 لتنييم اةيئة وترخياها ورقابتها واشرافهاأنشطة مالية خا عة  املو حة أدناه تعد األنشطة

 :وفوًا أللكا  هذا الوانون

 .سوقال تأسيس وتشغيل -1

 .ةاملرلمي املوا ة -8

 اإليداع املرلمي. -3

 .الوساطة يف األوراق املالية -4

  .تأسيس وإدارة  ناديق االستثماراملرتبطة ب واخلدمات األنشطة -2

 .حمافظ األوراق املالية إدارة -0

  .وترويج األوراق املالية ترتيب -9

 املالية. تعريف األنشطة -2

 .التعامل باألوراق املالية بافة وليل -7

 خدمات التوريق. -16

  .املاليةيف األوراق بالتغطية التعهد  -11

  .االستشارات املالية -18

 التحليل املالي. -13

 التخطيط املالي. -14

 .ألوراق املاليةا لفظخدمات  -12

 .إدارة إ دارات األوراق املالية -10

 .املستشار املالي -19

 .التانيف االئتماني -12

  . ناعة السوق -17

  خدمات املالك املسجل واملالك املستفيد. -86

 باألوراق املالية.العهدة املرتبطة  -81

 .األوراق املالية إقراض -88

 السيولة. توفري -83

 ات لتمويل املشاريع.املنا تشغيلتأسيس و -84

 بنك اإليداع، ووليل اإليداع. -82
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 أمانة سجل أسهم الشرلات املساهمة اخلا ة. -80

 .مستشار اإلدراج -89

 

 (40املادة )

 للمجلس اختاذ اآلتي: 

أو أو إلغا   إليها يف هذا الوانوناملشار املالية األنشطة إىل  أي نشاط مالي آخرإ افة  -1

 .املختاةالرقابية  السلطةالتنسيق مع بمنها أي تعديل 

يف هذا املشار إليها  األنشطة املالية بتنييم وترخيصالضوابط والشروط اخلا ة  و ع -8

 الوانون.

املالية لاألنشطة ) مؤقتة لبعض األنشطة املالية غري املنيمة يف الدولة موافواتمن   -3

حلني  (االستثمارات االفرتا ية والرقميةوواملبتكرة املتعلوة بالتكنولوجيا املالية احلديثة 

 املوافوات لاملل اجلهات احلا لة على تلك مع حتّموترخياها النير يف تنييمها 

 .املسؤولية عن ممارسة تلك األنشطة

 

 (48املادة )

أللكا  هذا الوانون أو أي من الورارات وفوًا  نشاط ماليأي مماولة على أي شخص حيير  -1

 .إال بعد احلاول على ترخيص من اةيئة الاادرة تنفيذًا له

إال بعد بأي نشاط مالي متالة  مها  أو أعمالحيير على أي شخص طبيعي مماولة أي   -8

 .ذلكاملعمول بها الورارات اةيئىة متى تطلبت  احلاول على موافوة أو اعتماد

 ملماولة أيز نفسه على أنه مرخص أو معتمد من اةيئة أن يعّرحيير على أي شخص  -3

 .دون احلاول على ترخيص أو اعتماد من اةيئة بهنشاط مالي أو مها  أو أعمال متالة 

مبنع أي ، واغالق املوربو تتم مماولته دون ترخيصمالي  تادر اةيئة قرارًا بوقف أي نشاط -4

دون احلاول على اعتماد، وللهيئة االستعانة  شخص طبيعي من مماولة أي مها  أو أعمال

 لتنفيذ قراراتها. اجلهات املختاةب

 

 الفال الثاني

 اجلهات املرخاة
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 الرتخيص

 (43املادة )

 السلطةاليت ترغب يف مماولة األنشطة املالية لدى  اجلهةأو ترخيص ال جيوز تسجيل  -1

 مبماولة النشاط.إال بعد احلاول على موافوة اةيئة املعنية  الرقابية

ذات اجلهات ، و ناديق االستثمار ترخيصتنييم وو تأسيسب ةاخلا  الوراراتتادر اةيئة  -8

والكيانات االقتاادية وأي جهة أخرى مرتبطة باختاا ات اةيئة وأهدافها،  اخلاص الغرض

 الشخاية االعتبارية ةذه اجلهاتويكون وتنييم إ داراتها وفئات وأنواع تلك اإل دارات، 

الذي تورره اةيئة، وتستثنى هذه اجلهات من ألكا  قانون الشرلات والشكل الوانوني 

 التجارية، وللهيئة إعمال بعض الناوص الواردة يف ذلك الوانون وفوًا ملا تراه مناسبًا.

أي نشاط مالي، أو طلب االعتماد ملماولة أي مها  أو أعمال يود  طلب الرتخيص ملماولة  -3

لنموذج املعد لذلك مشفوعًا باملعلومات والبيانات املالية إىل اةيئة على امرتبطة باألنشطة 

  .واملستندات املؤيدة للطلب

 يو  عمل من تاريخ( 12)تادر اةيئة قرارها مبن  الرتخيص أو االعتماد أو رفضه خالل  -4

وللهيئة  اللية قبول أو رفض الطلب وفوًا ملوتضيات املالحة  الطلب مستوفيًاتوديم 

 .عترب عد  الرد مبثابة رفض للطلبوي العامة

لنشاط  وقف من  الرتخيص لما ةا للهيئة من  الرتخيص أو االعتماد بشكل مشروط، -2

 .مالي معني لسب توديرها للمالحة العامة وخالل املدة اليت تراها مناسبة

اعتباره على رفض الطلب األول أو ثالثة أشهر جديد قبل مضي ترخيص ال جيوز توديم طلب  -0

 مرفو ًا.

 

 ألكا  الضمان

 (44املادة )

للهيئة إلما  اجلهة الراغبة يف احلاول على ترخيص بتوديم  مان وفوًا لآللية احملددة لكل  -1

 نشاط مالي.
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التارز يف الضمان لليًا أو جمئيًا -أو من خالةا جهة أخرى حتددها اةيئة  –للهيئة  -8

عن مماولتها لنشاطها، أو لسداد الغرامات الاادرة للوفا  بالتمامات اجلهة املرخاة الناشئة 

 حبوها، أو تنفيذًا لورارات اةيئة .

ال جيوز احلجم أو التنفيذ على الضمان املود  من اجلهة املرخاة أو طلب تسييله أو  -3

التارز فيه بأي شكل من األشكال إال بعد إلغا  ترخياها وشريطة استيفا  لافة 

 ذا الوانون والورارات الاادرة تنفيذًا له وبعد موافوة اةيئة.التماماتها وفوًا أللكا  ه

 

 أعضا  جملس اإلدارة واملوظفني

 (45املادة )

تضع اةيئة الشروط الواجب توافرها يف مرشحي عضوية جمالس إدارات اجلهات املرخاة  -1

 وموظفيها.

املرخاة احلاول على موافوة اةيئة لتعيني أو ترشي  أي شخص لعضوية  ةعلى اجله -8

جمالس إدارتها أو جتديد عضويته، ولذلك على تعيني أو جتديد عوود عمل أي من 

 موظفيها.

للهيئة رفض تعيني أو ترشي  أي شخص لعضوية جمالس إدارة اجلهات املرخاة أو جتديد  -3

 .أو جتديد عود عمل أي من موظفيها رفض تعينيلما ةا عضويته، 

واألشخاص التابعني ةا، تتحمل اجلهة املرخاة املسؤولية الكاملة عن أعمال موظفيها  -4

وذلك دون اإلخالل بأي مسؤولية أخرى توع عليهم يف إطار هذا الوانون والورارات الاادرة 

 مبوتضاه أو أي قانون أو تشريع  آخر.

 

 املستمرة االلتمامات

 (46)املادة 

  : تلتم  اجلهة املرخاة والعاملني لديها باآلتي

خالل واملارفية اليت تطلبها اةيئة  احلسابات وبيانات أرقا والبيانات وتوديم املعلومات  -1

املدة اليت حتددها، وللهيئة التحوق من  حة املعلومات أو البيانات املودمة من اجلهات 

 املختاة يف الدولة.

 للورارات الاادرة عن اةيئة.وفوًا  واملال مةمعايري الكفا ة تطبيق  -8
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حتويق التوازن بني مماولة النشاط التجاري وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وتغليب  -3

 املالحة العامة ومالحة املتعاملون على املااحل اخلا ة، وإدارة تعارض املااحل.

 واملتعاملني فيه.، وقىالس التعامالت يفب االمتناع عن إحلاق الضرر -4

التوقف عن  للجهة املرخاة، وال جيوز إلغا  الرتخيص لال الرغبة يف إبالغ اةيئة لتابة -2

بعد التحوق  على إلغا  ترخياها وتافية عملياتها إال بعد موافوة اةيئة النشاطممارسة 

الغا   متطلبات باقي استيفا و بات وااللتمامات ولسابات العمال تسوية املطالمن 

 .املوررة رتخيصال

 

 أموال العمال 

 (47املادة )

ألكا  هذا الوانون يتفق والعميل مبوجب اتفاق لتابي وتنيم العالقة بني اجلهة املرخاة  -1

 .تنفيذًا لهالاادرة والورارات 

لسابات  عن اململولة ةا أمواةا وأوراقها املاليةلساباتها و املرخاة فال ةعلى اجله -8

 . اململولة ةم وفوًا للورارات الاادرة عن اةيئة املالية أموال عمالئها وأوراقهمو

أو  اجلهة املرخاة اتاملودعة يف لسابواململولىة للعمال   األمىوال واألوراق املالية ال تعد -3

وللعمال  احلق يف اسرتدادها وفوًا ، من الذمة املالية للجهة املرخاة جم ًا املسجلة باامها

جرا ات الرهن أو تلك األموال أو األوراق املالية إ تسري على والللورارات الاادرة عن اةيئة، 

 أو اإلفالس أو التافية اليت ختضع ةا اجلهة املرخاة.أو التنفيذ احلجم 

 

 إلغا  الرتخيص

 (42املادة )

 املرخاة يف أي من احلاالت اآلتية: ةللهيئة إلغا  ترخيص اجلهأواًل: 

 من شروط الرتخيص. فود شرط -1

 التوقف عن مماولة النشاط ملدة تميد على مخسة أيا  عمل. -8

، أو عن اةيئةالاادرة  يف الوراراتعن سداد الرسم املورر لتجديد الرتخيص احملدد  التخلف -3

 .امتنعت عن سداد الغرامات املوررة

  ادرة عن اةيئة.أي قرارات تنفيذ  االمتناع عن -4
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 .لورارات الاادرة عن اةيئةيف ااحملددين أو الضمان  املالنوص رأس  -2

 الوراراتأي قوانني ذات  لة و يف هذا الوانون أواحملددة  االلتماماتبأي من  اجلسيم اإلخالل -0

 .اة الاادرة تنفيذًا

أو توديم معلومات غري االمتناع أو التواعس عن توديم املعلومات للهيئة لال طلبها،  -9

  حيحة أو مضللة.

 إجرا  أي تعديل على عود التأسيس أو النيا  األساسي دون احلاول على موافوة اةيئة. -2

 التافية االجبارية أو االختيارية. -7

 بنا  على طلب اجلهة املرخاة. -16

 أي لاالت أخرى حتددها اةيئة. -11

السابوة على إلغا   التعامالتتسوية وإنها  لافة باجلهة  إلما للهيئة بعد إلغا  الرتخيص ثانيًا: 

الناشئة عن مماولتها واإلبوا  على الضمان حلني تسوية لافة التماماتها  الرتخيص

 للنشاط.

 وفوًا-لسب طبيعة النشاط– اترخياه ألغي اليتاجلهة  مها جهة تتوىل للهيئة حتديد  ثالثًا:

 .مناسبة تراها اليت واملتطلبات للشروط

 

 الثالث الفال

 االفالس والتافية

 (49املادة )

والعهدة والكيانات  اخلاص الغرضذات واجلهات والاناديق تستثنى اجلهات املرخاة  -1

والورارات  وأي قوانني ذات  لة وفوًا أللكا  هذا الوانون وترخص اليت تؤسساالقتاادية 

من تطبيق ألكا  الووانني املعمول بها يف الدولة بشأن إجرا ات االفالس  االاادرة تنفيذًا ة

 والتافية، وللهيئة إعمال بعض الناوص الواردة يف تلك الووانني وفوًا ملا تراه مناسبًا.

وةا أن لجهات املو حة يف هذه املادة لاالفالس والتافية  وشروط تنييم إجرا ات للهيئة -8

وأي تدابري أخرى من شأنها محاية  واإلجرا ات التحفيية واملستعجلةتطلب اختاذ التدابري 

 أموال املستثمرين ومااحلهم أو توتضيها املالحة العامة.

إذا تبني ةا  اجلهات املو حة يف هذه املادةأي من إشهار إفالس أو لل بللهيئة طلب احلكم  -3

 .املستثمرين ةحلوجود أسباب جدية توتضيها املالحة العامة أو ما
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 (51املادة )

عند خضوع أي شخص أللكا  اإلعسار أو اإلفالس أو التافية أو عند تعيني لارس قضائي  -1

 تلكوتكون  قبل  دور احلكميتم إنها  العمليات حمل التواص اليت متت  على أمواله

تكون ، وإىل ما بعد  دور احلكم اإلجرا اتولو امتدت ة، الكاف يف مواجهةالعمليات نافذة 

 .أخرىوالتسوية األولوية على أي إجرا ات أو ديون  إلجرا ات املوا ة

ذات الغرض اخلاص فإن تارفاته املتعلوة بنول األ ول إىل  اجلهةيف لال إفالس مؤسس  -8

 ال ميكن ابطاةا.  االفالسقبل إشهار ذات الغرض اخلاص  اجلهة

 

 (50املادة )

 من هذا الباب على السوق واملوا ة املرلمية ومرلم اإليداع تسري ألكا  الفال الثاني والثالث 

 مبا يتفق مع طبيعة تلك األنشطة.

 

 الباب الرابع  

 واالفااحواالدراج اإل دار 

 

 الفال األول

 اإل دار

 (58املادة )

ورقة مع مراعاة ألكا  قانون الشرلات التجارية؛ جيب على امُلادر الذي يرغب يف إ دار  -1

 .اليت تضعها للوراراتوفوًا  احلاول على موافوة اةيئة قبل اإل دار مالية

مّتكن املستثمر من اليت  لافة املعلومات وتضمينهامبتطلبات نشرة اإل دار يلتم  املادر  -8

واحلووق واملسؤوليات املرتبطة ملمايا واملخاطر توييم ااختاذ قراره االستثماري من خالل 

، ويكون له تعديلها أو إ دار نشرة إ افية بعد موافوة املالي للمادراملرلم و املالية،بالورقة 

، وللهيئة إعفا  املادر من توديم نشرة اإل دار أو أي من متطلباتها يف احلاالت اليت اةيئة

 .حتددها
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ُيسأل املادر  عن اغفال أي معلومات، أو توديم أي بيانات مضللة أو غري  حيحة، أو خمالفة  -3

 ورارات الاادرة تنفيذًا ةا.للووانني أو ال

أو الوانون أللكا   الفة ذلكخمذا ارتأت إإ دار أي ورقة مالية، وقف ب ًاللهيئة أن تادر أمر -4

، أو لال لدوث ظروز استثنائية توتضيها املالحة العامة على تنفيذًا لهالورارات الاادرة 

مبااحل ًا إ رار املهلةما مل يرتتب على تلك من  املادر مهلة لتاويب و عه  أن يتم

 ، ويف مجيع األلوال يتعني إخطار املادر لتابة بالوقف.أو الغري املستثمرين

 

 (53املادة )

 .الاادرة عن اةيئة للوراراتوفوًا  أو اخلاص رح األوراق املالية لاللتتاب العا يكون ط -1

 تنيم اةيئة بعض لاالت الطرح اخلا ة املو حة أدناه:  -8

 خا ة من األوراق املالية؛أو أنواع  فئات طرح )أ( 

 شخاص حمددين؛أل)ب( عرض من قبل 

 ؛مؤهلنياملالية على مستثمرين  األوراق  طرح )ج(

 مالية لعدد حمدد من املستثمرين؛ طرح أوراق )د( 

 ال يتجاوز لد معني لكل مستثمر؛ مببل مالية  )ه( طرح أوراق 

 تميد عن احلد املورر قانونًا. طرح األوراق املالية بويمة اامية تول أو)و( 

 )ز( أي لاالت أخرى توررها اةيئة. 

وفوًا لووانني املناطق احلرة أو  يف الدولةاملؤسسة  واجلهات، املؤسسة خارج الدولة للجهات -3

احلاول  بعدداخل الدولة  أو اخلاص طرح أوراق مالية لاللتتاب العا  املناطق احلرة املالية

 .ووفوًا لضوابطها على موافوة اةيئة

 

 

 الفال الثاني

 اإلدراج 
 

 (54املادة )
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الشرلات املساهمة العامة إدراج أسهمها يف على مع مراعاة قانون الشرلات التجارية،  -1

  اةيئة.لورارات وفوًا السوق 

 .السوق  وابطو اةيئةلورارات وفوًا  السوقجيوز إدراج األوراق املالية يف  -8

وفوًا  املوافوة الالزمةاحلاول على املالية  ااإلدراج املشرتك ألوراقهالراغبة يف  ةاجلهعلى  -3

 ارات اةيئة و وابط السوق.لور

 

 وقف التداول أو إلغا  اإلدراج

 (55)املادة 

اجلهة  السوق أو بنا  على طلبإدراجها الغا  أو  ،وقف التداول على ورقة مالية معينة للهيئة -1

أو لال لان ، تنفيذًا لهأللكا  هذا الوانون أو الورارات الاادرة لال وجود خمالفة أو املدرجة

اجلهة إخطار ، وعلى السوق السوق أو حلماية املستثمرينوانتيا   حلماية نماهة  روريًا ذلك

 بذلك لتابة. املدرجة

 .ةمعينوقف التداول على ورقة مالية -يف احلاالت اليت توررها اةيئة-للسوق  -8

 

 الثالثالفال 

 االفااح

 (56املادة )

قد  باإلفااح عن أي معلومات أو مستنداتللهيئة إلما  أي شخص ذو  لة بوطاع األوراق املالية 

 .لى قطاع األوراق املاليةتؤثر ع

 

 (57)املادة 

أو بيانات  مستنداتوأي توارير أخرى أو  ،على املادر أن يود  إىل اةيئة توارير مالية دورية -1

  .اةيئة توررها

( من هذه 1حتدد اةيئة البيانات واملعلومات الواجب توافرها يف التوارير املشار إليها يف البند ) -8

خمالفة  املرتتبة علىواجلما ات املخولني بالتوقيع عليها، األشخاص و ،تودميها املادة ومواعيد

  .ذلك

 عند الطلب.  املالية بالتوارير أو البيانات مالك الورقة املالية بتمويد يلتم  املادر -3
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أو توارير مالية مت االفااح عنها من قبل املادر بأي  مستنداتللهيئة لق نشر أي معلومات أو  -4

 وسيلة مناسبة.

 (52املادة )

ونشر إيضالات بشأن أي معلومة أو بتوديم ة، وجوهري ةمعلوم بأي بإبالغ اةيئةيلتم  املادر  .1

أو  ةا،أو لجم تداولرلة الورقة املالية، أو سعر شائعة متى لان من شأنها التأثري على 

 .مبا يكفل محاية لووق املستثمرين وسالمة التعامل قرار املستثمرعلى 

يكفل سالمة  مبا معلومات إيضالية تتعلق بأو اعه وأنشطتهيلتم  املادر بنشر أي   .8

  ك.مئنان املستثمرين متى طلب منه ذلالتعامل واط

 متعلوةأو للمادر االمتناع عن االفااح أو نشر أي ايضالات بشأن معلومة أو شائعة  .3

احلاق الضرر مبالحته على أن يود  طلبًا  من شأن ذلكمتى لان بأو اعه وأنشطته 

 لال اإلدراج. لتابيًا مربرًا للهيئة أو السوق

قبول الطلب أو رفضه وإلما  املادر باالفااح لال -بالتنسيق مع اةيئة –للهيئة أو السوق  .4

باإلفااح املادر  وإلما  بوبول الطلبتعديل قرارها  لما ةا، اقتضت ذلك املالحة العامة

 لال لدوث ما يستدعي ذلك.

 

 (59املادة )

املعلومات واملستثمرين عن  املدرجة اتيضع السوق الضوابط الالزمة لتنييم افااح اجله -1

 وأي توارير مالية.يف األوراق املالية امللكيات نسب والبيانات و

 والتحوق من ات املطلوبةفاالالباواملستثمرين  املدرجة اتاجلهمتابعة التما   يتوىل السوق -8

 .و ولها ولشفها عن احلوائق اليت تعرب عنها مدى

 

 

 

 (61املادة )

 ومع ذلك جيوز ةا، املرتبطة باختاا اتها حتافظ اةيئة على سرية البيانات واملستندات

 سرية يف احلاالت اآلتية: العلومات امل أي مناالفااح عن 

 .موافوة الشخص الذي تتعلق به تلك املعلومات -1
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 من السلطات الوضائية.  ادر أو لكمورار تنفيذًا ل -8

 .أي قانون آخر هذا الوانون أو به مبوجب لان االفااح مسمولًاإذا  -3

 . أخرىرقابية لتعاون مع سلطة ل  روريًالان االفااح  إذا -4

 لتحويق مالحة عامة.  روريًالان االفااح  إذا -2

 أي لاالت أخرى توتضيها املالحة العامة وفوًا لتودير اةيئة. -0

 

 اخلامسالباب 

 ومحاية املستثمر قابةالر

 

 األولالفال 

 ة ىىىىىىىرقابال

 (60املادة )

 .لرقابة اةيئة وإشرافها، ولل شخص ذو  لة به يف الدولة قطاع األوراق املالية خيضع -1

 رئيس اجمللسملوظفي اةيئة الذين يادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بنا ل على ترشي   -8

 قوانني ذاتأي ثبات ما يوع باملخالفة أللكا  هذا الوانون وال فة مأموري الضبط الوضائي 

 .  والورارات الاادرة تنفيذًا ةا  لة

للهيئة االستعانة خبدمة املتسوق السري للتحوق من مدى التما  اجلهات اخلا عة لرقابتها  -3

 .أللكا  هذا الوانون والورارات الاادرة تنفيذًا له

 للهيئة مراقبة جودة املعايري احملاسبية، وأعمال التدقيق على اجلهات اخلا عة لرقابتها. -4

العدالة وسالمة و حة املعامالت املرتبطة بوطاع للهيئة اختاذ اإلجرا ات الالزمة لتحويق  -2

 .تسويتها العادلةو مان  ،األوراق املالية
 

 

  الليات التحويق

 (68املادة )
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واملستندات اليت  املعلوماتتوديم ب-ولو غري خا ع لرقابتها-أي شخص  إلما للهيئة  -1

للما اقتضى األمر  أو التحويق معه تراها الزمة ألدا  مهامها، واحلضور لسماع أقواله

مع  ةا رة تنفيذًاالاادالورارات أو  قوانني ذات  لةأي ذلك تطبيوًا أللكا  هذا الوانون أو 

 .متكني احملوق معه من الدفاع عن نفسهوبإجرا ات و مانات التحويق  االلتما 

تاوير أو  وةاالتونية احلديثة، أن تعود جلسات اماع األقوال باستخدا  وسائل  للهيئة -8

 .اجللسات تلكتسجيل 

على الشخص املطلوب اماع أقواله االلتما  باحلضور يف املوعد الذي حتدده اةيئة ما مل  -3

 يكن لديه عذر توبله اةيئة، وبنيا  اجللسة، والتوقيع على حمضر التحويق. 

 اآلتي:  للهيئة أثنا  فرتة التحويق -4

التحويق مع حتميل الشخص حمل اخلربة مبو وع  من ذوياالستعانة خببري أو ألثر  .أ 

 .خمالفتهالتحويق تكاليف ذلك لال ثبوت 

 أو بنفسه يف األوراق املالية عن التداول أو التعامل بالتحويقشخص له  لة  أيوقف  .ب 

هناك أسباب تربر  تمتى لان حلسابه أو بأي  فة أخرى حلساب غريهغري البواسطة 

 .زالت تلك األسبابمتى  إنها  الوقف اذلك، وة

 .ني زوال مربرات ذلكحلوقف التعامل يف لساب التداول حمل االشتباه  .ج 

 أو ،أو تسجيالت  وتية أو مرئية ،إلكرتونيةسجالت أو ، طلب أي معلومات أو مستنداتللهيئة -2

غريها من السلطات الرقابية والوضائية خالل إجرا ات  أو أو لسابات مارفيةحتويوات 

االشتباه بارتكاب خمالفة أللكا  هذا الوانون أو الووانني ذات الالة  التحويق أو يف لاالت

 والورارات أو الضوابط الاادرة تنفيذًا ةا، وعلى تلك السلطات تمويد اةيئة باملطلوب.

تتال بإجرا ات التحويق أو بإلالتها للسلطات  للهيئة نشر ما تراه مناسبًا من معلومات-0

 الوضائية وفوًا ملوتضيات املالحة العامة.

 

 

 

 اإلبالغ عن املخالفات

  (63املادة )
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للهيئة يف سبيل ممارسة مهامها الرقابية االستعانة باملعلومات اليت ترد إليها من أشخاص  -1

والورارات  وأي قوانني ذات  لة، لوانونلكا  هذا األ علموا بوقوع أفعال يشتبه مبخالفتها

 .تنفيذًا ةاالاادرة 

يف لال  ،للجهات الوضائية إاّل   سرية وال جيوز الكشف عنهابلِّامُلالشخص تعترب بيانات  -8

 فوته لتابة على ذلك.امو

%( من 2نسبة )ما يعادل جاوز تمكافأة مالية ال ت-ما مل يكن خمالفًا –من  املبّل  للهيئة  -3

 .خالفاملالغرامة اليت توقع على قيمة 

 

 التفتيش 

 (64املادة )

 علىووأي فروع ةا، على اجلهة ذات الالة بوطاع األوراق املالية تفتيش اللق  للهيئة -1

 .بهاأخرى ذات عالقة  جهة وأيلساباتها  يمدقووشرلاتها التابعة داخل الدولة وخارجها 

 : من اآلتيللتحوق  أو يشتبه مبماولتها لنشاط مالي جهة تماول على أي لق التفتيش للهيئة -8

 .  والورارات الاادرة تنفيذًا ةا  لة قوانني ذاتوأي  ونبتنفيذ ألكا  هذا الوان التمامها .أ 

ما إذا لان أي شخص قد ارتكب أو شرع يف ارتكاب خمالفة ألي من ألكا  هذا الوانون  .ب 

 . ةا والورارات الاادرة تنفيذًا والووانني ذات الالة

مع حتميل املخالف  اخلربة مبو وع التفتيش من ذوياالستعانة خببري أو ألثر للهيئة  -3

 تكاليف ذلك.

 ة لتمكينها من التفتيشالالزم اتختاذ اإلجرا الالوضائية  اتالسلطالتنسيق مع  للهيئة  -4

 على وجه االستعجال.

من الكرتونية  أو سجالت مستنداتمن بيانات أو  طلب ما يرونهلألشخاص املكلفني بالتفتيش  -2

، لما ةم يف اجلهة حمل التفتيشأي من العاملني أو جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي 

املرتبطة مبو وع أو السجالت  بط وحتريم لافة املستندات أو األجهمة أو األدوات 

 التفتيش.
 

 التعاون مع السلطات الوضائية

 (65املادة )
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أو منعه من السفر ملراقبة وسائل االتاال ألي شخص، للهيئة توديم طلب للسلطات الوضائية  .1

اختاذ تدابري معينة أو  احلجم على ما ميتلكه من أوراق ماليةجتميد لساباته املارفية أو  أو

 الورارات الاادرةومبخالفته أللكا  هذا الوانون أو الووانني ذات الالة أخرى لال االشتباه 

 .األمر الالز  على وجه االستعجالوعلى السلطات الوضائية إ دار ةا،  فيذًاتن

بأي حتويوات أو إجرا ات تتخذ  د اجلهات املرخاة على السلطات الوضائية إخطار اةيئة  .8

ت واأللكا  الوضائية الاادرة بشأن الدعاوى املتعلوة بها، وللهيئة أن تود  للسلطات بالوراراو

الوضائية أي إيضالات أو بيانات أو معلومات قد تراها مناسبة يف هذا الشأن، لما ةا التدخل 

 تلك الدعاوى إن إرتأت  رورة ذلك. يف 

 

 مع اجلهات األجنبيةالتعاون 

 (66املادة )

 أو املناطق احلرة أو احلرة املالية داخل الدولة مع اجلهات الرقابية األجنبية، التعاونللهيئة -1

، وذلك من املرتبط بوطاع األوراق املاليةالتفتيش أو التحويق  أو تبادل املعلومات ألغراض

 : اآلتي خالل

حتديد أو أو التفتيش باملعلومات أو املستندات املطلوبة للتحويق  التمويد املتبادل -أ 

 .املساعدة املطلوبةاحلاول على  ماألشخاص أو اجلهات اليت ميكن من خالة

 التحويق أو التفتيش املرتبط بالواقعة حمل املساعدة املطلوبة.جلسات لضور  -ب 

احملافية على سرية املعلومات واملستندات أن تشرتط على اجلهة الرقابية األجنبية للهيئة -8

 اليت مت تمويدها بها.

أو  مبتطلبات السريةميّثل إخالاًل إذا لان للهيئة رفض طلب اجلهة الرقابية األجنبية -3

 .يف الدولةالووانني املعمول بها  خيالفأو ، أو النيا  العا  باملالحة العامة

 تكاليف املساعدة املطلوبة منها. للهيئة تعليق طلب اجلهة الرقابية األجنبية حلني حتايل-4

للهيئة إلما  أي شخص بتطبيق إجرا ات أو التمامات معينة تنفيذًا التفاقيات أو معاهدات -2

اليت اجلما ات فرض لما ةا دولية ذات  لة بوطاع األوراق املالية داخل أو خارج الدولة، 

 .تنص عليها تلك االتفاقيات أو املعاهدات

 

 الثانيالفال 
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 محاية املستثمر 

 

  العموميةوقف قرارات اجلمعية 

 (67املادة )

 ك أو ميلكونميل مساهم أو ألثرللهيئة بنا ل على طلب على الرغم مما ورد يف أي قانون آخر،  -1

 قف قرارات اجلمعية العموميةومن رأس مال الشرلة املساهمة العامة  حتددها اةيئة نسبة

أو جللب نفع خاص ألعضا  جملس  ،أو لااحل فئة معينة من املساهمني ،لاادرة إ رارًا بهما

 .اإلدارة أو غريهم متى ثبت جدية أسباب الطلب

( من هذه املادة 1املشار إليها يف البند )الورارات على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب إبطال  -8

، وإال بذلكإخطار اةيئة على أن يتم أما  احملكمة املختاة خالل املدة اليت حتددها اةيئة 

 لأن مل يكن. اعترب الوقف

لال ثبت  للمادرقرار يادر من جملس اإلدارة أو اجلمعية العمومية  أي وإلغا  للهيئة وقف -3

أو أو لإل رار بهم، ملالحة فئة معينة من املساهمني   دوره، أو نيحبووق املساهم مساسه ةا

اختاذ  لما ةا .املادراعتبار ملالحة جللب نفع خاص لألطراز ذات العالقة أو لغريهم دون 

 اإلجرا ات الالزمة  د لل من تسبب يف اإل رار مبالحة املساهمني أو املادر.

 

 واملطلعني  األطراز ذات العالقة

 (62املادة )

 : يلتم  الطرز ذو العالقة واملطلع باآلتي: أواًل

ورارات لأي من الشرلة األ  أو التابعة أو احلليفة أو الشويوة وفوًا لوالتعامل مع املادر   .1

 اةيئة.الاادرة عن 

تعلق باملادر ت أو أنشطة فوة أو تعامل مالحة مشرتلة أو متعار ة يف أي  االفااح عن .8

 .أي من الشرلة األ  أو التابعة أو احلليفة أو الشويوةو

 

 اآلتي:  الطرز ذو العالقة واملطلعحيير على ثانيًا: 

أو التابعة أو احلليفة أو الشويوة الشرلة األ  أي من أو للمادر  يف األوراق املالية التعامل -1

 .لال اإلدراج للسوقللهيئة أو إال بعد اإلفااح حلسابه  بنفسه أو بواسطة الغري
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الشرلة األ  أو التابعة أو احلليفة أو الشويوة أي من و لمادرلاستغالل املعلومات الداخلية  -8

 التعامل يف واليت علم بها أو اطلع عليها حبكم منابه أو وظيفته أو مبناسبة أدا  عمله يف 

لتحويق منافع شخاية له أو لغريه باورة مباشرة أو غري مباشرة، وسوا ل قا   املاليةالورقة 

 . حلساب غريهحلسابه أو بأي  فة أخرى غري البواسطة  أوبهذه العمليات بنفسه 

ورقة ال يفلث أي شخص على التداول  ، أوالغريإفشا  املعلومات الداخلية اليت حيوزها إىل  -3

 املعلومات. بنا ل على تلك اليةامل

 

 (69املادة )

 الويا  باآلتي:  أي شخصحيير على 

بوجود سوق أو إيهامهم املستثمرين التغرير أو التضليل ببهدز التداول على ورقة مالية  -1

ارتفاعًا أو اخنفا ًا أو  سعر الورقة املاليةالتأثري على ، أو السيطرة أو املالية نشط ةذه الورقة

 أو التأثري على قرار املستثمر باالستثمار من عدمه ،يف السوق التداولأو على لجم  ،تثبيتًا

 دخال أو تعديل أو إلغا  أمر شرا  أوأو إ ،جرا  عمليات  وريةإأو  ،االشرتاك يف االتفاقياتل

 ورقة مالية.بيع 

أو خمالفة للوانون أو  معلومات غري  حيحة أو مضللة، التاري  بأياإلدال  بأي بيانات أو  -8

أو نشر الشائعات اليت من شأنها التأثري على امعة املادر أو  الورارات الاادرة مبوتضاه،

 و على قرارات املستثمرين.أعلى أسعار األوراق املالية 

أو من من مطلع  بلغت علمهمدرجة بنا ل على معلومىات داخلية  التداول على ورقة مالية -3

 إىل شخص آخر. علم بهاإفشا  املعلومات الداخلية اليت الغري، أو  

 استغالل املعلومات اخلا ة بأوامر املستثمرين لتحويق منافع شخاية له أو لغريه. -4

 

 االثبات

 (71املادة )

، ، جيوز اإلثبات بكافة طرق اإلثبات والورارات الاادرة تنفيذًا له يف تطبيق ألكا  هذا الوانون -1

، راسالت، لاملذليةال التونية أو لكرتونية أوالا من الوسائل سوا  العادية أو أي وسيلةبو

 .الاوتية واملرئية تسجيالتالو ،االلكرتونية والسجالت البياناتو
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أثنا  عمليات التداول مبا -التحويقحمل -يعترب حتليل التداوالت أو سلوك الشخص  -8

خيالف ألكا  هذا الوانون أو الورارات الاادرة تنفيذًا له دلياًل يثبت وقوع الفعل حمل 

 املخالفة.

 

 ثالثالالفال 

 والتسويات املستثمرينالاناديق املرتبطة ب

 

  ندوق محاية املستثمرين

 (70املادة )

 لهو لرقابتها وإشرافهاخيضع " " ندوق محاية املستثمرين  ندوقًا يسمى تؤسسأن للهيئة  -1

محاية أموال املستثمرين من املخاطر اليت  ويكون غرض تأسيسهة، الشخاية االعتباري

 حتددها اةيئة.

، وإدارته ونيا  عمله ، وشكله الوانوني،الاندوق بتأسيس الورار اخلاصيئة تادر اة -8

جتاه والتماماته  واستثمارها، إدارة أ ولهآلية و ،وموارده املالية ،شروط العضوية فيهو

لل  وآليات التواد ،ومدد ولاالت  ،، ولاالت االستحواق، واملخاطر اليت يضمنهااملستثمرين

 أي أمور أخرى تتعلق به.املرتبطة بذلك وواجلما ات وتافية الاندوق 

  

 املستثمرينمانات أ ندوق 

 (78املادة )

 لهو لرقابتها وإشرافهاخيضع املستثمرين"  أمانات ندوقًا يسمى " ندوق  تؤسسأن للهيئة  -1

توزيعات األرباح النودية املستحوة ويكون غرض تأسيسه إيداع ة، الشخاية االعتباري

 .للمساهمني، وأي أموال أخرى مستحوة ةم

وموارده ، وإدارته ونيا  عمله وشكله الوانوني، ،الاندوق بتأسيس الورار اخلاصتادر اةيئة  -8

والرسو  املستحوة للهيئة عن اخلدمات اليت يودمها واستثمارها، أ وله إدارة  آليةو ،املالية

، وحتديد اجلهات امللممة بإيداع األرباح جتاه املستثمرينوالتماماته ق للمستثمرين، والاند

لل  التواد ، وآليات ومدد ولاالتالنودية أو األموال املستحوة للمستثمرين يف الاندوق، 

 به.أي أمور أخرى تتعلق املرتبطة بذلك ووتافية الاندوق واجلما ات 
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   ندوق  مان التسويات

 (73املادة )

الشخاية  له تكون"  مان التسويات" ندوق   ندوقًا يسمى ينشأ يف املوا ة املرلمية -1

 .يف السوق مان تسويات العمليات املنفذة تأسيسه  من أغراض ويكون ة،االعتباري

ونيا  عمله  ، وشكله الوانوني،الاندوق بتأسيس تضع املوا ة املرلمية الضوابط اخلا ة -8

جتاه والتماماته  واستثمارها، إدارة أ ولهآلية و ،وموارده املالية ،شروط العضوية فيهوإدارته، و

لل  وآليات ولاالت ومدد التواد ، ،، ولاالت االستحواقواملخاطر اليت يضمنها ،املستثمرين

اعتماد على أن يتم ، أي أمور أخرى تتعلق بهاملرتبطة بذلك ووتافية الاندوق واجلما ات 

  .أي تعديالت تطرأ عليها من اةيئةو تلك الضوابط،

 الاندوق لرقابة اةيئة وإشرافها.خيضع  -3

 

 (74املادة )

وعوائد املطالبة بشأنها اليت توادمت -املشار إليها يف هذا الفال-أموال الاناديق تؤول 

 .اةيئة جهة تؤسسها أو حتددها أي أو ،إىل اةيئة هااستثمار 

 

 إدارة الكوارث واألزمات

 (75املادة )

اإلجرا ات  وتنيم ،العدالة والشفافية والكفا ة استمرارللهيئة إ دار الورارات اليت تهدز إىل 

وجه اخلاوص اختاذ أي من التدابري  وةا على ،لاالت الكوارث واألزمات ملواجهة االلرتازية

 اآلتية:

 عن مماولة النشاط. إيواز اجلهة املرخاة -1

 يف السوق لفرتة زمنية مؤقتة. ةإيواز التداول على أي ورقة مالية مدرج -8

 يف السوق. ةإلغا  التداول على أي ورقة مالية مدرج -3

 يف السوق.  ةإلغا  أي عملية تداول على أي ورقة مالية مدرج -4

 أيا  وساعات التداول يف السوق.تعديل  -2
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اخلدمات أو أي من األنيمة موابل تعديل أو إيواز أي من الضوابط التشغيلية أو الفنية أو  -0

 الفنية أو التونية املستخدمة.

 

 املخاطر النيامية 

 (76املادة )

للهيئة حتديد ما إذا لانت أي من اجلهات اخلا عة لرقابتها ذات أهمية نيامية قد تعرض  -1

 إلجرا ات االلرتازيةاليت تنيم االنيا  املالي يف الدولة ملخاطر االنهيار، وإ دار الورارات 

 تلك املخاطر. ملواجهة

 املعنية باالستورار املالي يف الدولة ملواجهة املخاطر النيامية. باجلهةللهيئة االستعانة  -8

الرقابية يف الدولة أو يف مناطق  لسلطاتلأي من اجلهات اخلا عة حتديد للهيئة لال  -3

االستورار املعنية ب اجلهةىل إ اأهمية نيامية توديم وجهة نيره ذات اأخرى بأنه صاختاا

اختاذ هذا التحديد على بية لال عد  اعرتا ها وعلى السلطة الرقا ؛لي يف الدولةاملا

  : االجرا ات اآلتية

 هذاعليها  مت بنا ل ألسس اليتا ًا بهمو ح رامي بكتاب اخلا عة لرقابتهااجلهة  إخطار . أ

إلبدا  رأيها  من تاريخ اإلخطار أيا  عمل (10) ةال تول عن عشرمع منحها مهلة  التحديد

 يف ذلك.

ن يخالل مدة ال جتاوز عشراعتبار اجلهة ذات أهمية نيامية من عدمه  شأنب إ دار قرار . ب

 املمنولة ةا، أو انتها  املهلة اخلا عة لرقابتهاة ( يو  عمل من تاريخ استال  رد اجله86)

 د.دون ر

 الباب السادس

 ما اتىىىىىىىىىاجل 
 

 الفال األول

 اإلداريةوالتدابري اجلما ات  
 

 (77املادة )
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أو للهيئة فرض والد ، أي قانون آخرفضاًل عن أي عووبات أو جما ات واردة يف هذا الوانون أو  :أواًل

لال خمالفة أي من ألكا  هذا املو حة أدناه االدارية أو اجلما ات التدابري  ألثر من

التشغيلية ، أو أي من الضوابط االاادرة تنفيذًا ة الوراراتو أي قوانني ذات  لةو الوانون

  :منها الفنية املعتمدةأو 

  تعهد املخالف بعد  تكرار املخالفة. -1

 التوجيه والتنبيه. -8

 اإلنذار. -3

 اوز عشرة ماليني درهم،تول عن مخسة آالز درهم وال جتغرامة مالية على املخالف ال  -4

  .ما لووه املخالف من رب  أو ما جتنبه من خسارة غرامة تعادلوب

( 3)ملدة ال تميد على  ساب غريهأو حللسابه يف  وقف املخالف عن التداول أو التعامل -2

 .سنوات

أعضا  جملس أو إيواز أي من  ،وقف اجلهة املرخاة عن مماولة النشاط حمل املخالفة -0

 العاملني لديها ملدة ال تميد على سنة.إدارتها، أو 

أو اعتماد  عمل أي من أعضا  جملس إدارتها، أو إلغا أو  ،إلغا  ترخيص اجلهة املرخاة -9

 أي من العاملني لديها. منع عمل

إيواز أو عمل أي من أعضا  جملس إدارة املادر أو لرمانه من العضوية ملدة ال تميد  -2

 ( سنوات.3على )

 إلغا  العمليات حمل املخالفة دون اإل رار بالغري لسن النية. -7

 دون ترخيص. مرتبط بوطاع األوراق املالية فيه أي نشاط يماولإغالق املور الذي  -16

لال االمتناع أو االخالل أو  اجلما ات أعالهأو التدابري من والد أو ألثر فرض أي  -11

  ادر عن اةيئة. أو قرار جما تدبري أو تنفيذ أي التأخري يف 

عن على اجلهة املرخاة  التدابري أو اجلما ات اإلداريةمن فرض والد أو ألثر للهيئة  ثانيًا:

تدبري وذلك دون اإلخالل بأي  واألشخاص التابعني ةااملخالفات اليت توع من موظفيها 

 مرتكب املخالفة.أو جما  مباشر مورر حبق 

لال وجود أسباب أو وقف تنفيذه تعديل أو سحب أو إلغا  أي تدبري أو جما  إداري  للهيئة :ثالثًا

 تربر ذلك.
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يف  إاّلالبات إداري باحلكم الوضائي ترتبط  اللية اةيئة بفرض تدبري أو جما  ال : ًاىىىىرابع

 .الوقائع اليت فال فيها هذا احلكم ولان فاله فيها الزمًا

 بالوسيلةة حبوهم الاادر اإلدارية ما اتاجلالتدابري أو أاما  املخالفني ونشر للهيئة  :خامسًا

 وررها.تاليت 

للهيئة تشكيل جلنة استشارية من ذوي اخلربة واالختااص من داخل أو خارج اةيئة  سادسًا:

 ئناس برأيها بشأن نتائج التحويق يف املخالفات والورارات املممع اختاذها. تلالس

 

 (72املادة )

مع حتميل املخالف مااريف مبتابعة تاويب املخالفات،  أي جهة متخااةتكليف للهيئة 

التواطئ أو عن  خطأ ناشئعن أي  رر أو  نيمسؤولوموظفوها فة املكّل ذلك، وتكون اجلهة

فرض اجلما ات الاللوة نتيجة عد  االلتما   وللهيئة، أو إفشا  املعلومات، اإلهمال أو التواري

 .بالتاويب

 

 الفال الثاني

 العووبات 

 (79املادة )

تول عن سنة وبالغرامة اليت ال يعاقب باحلبس مدة ال ، يف أي قانون آخر عووبة أشدفضاًل عن أي 

غرامة تعادل وب ،تول عن مائة ألف درهم وال جتاوز ثالثني مليون درهم أو بإلدى هاتني العووبتني

 :لل من ما لووه املخالف من رب  أو ما جتنبه من خسارة

عمال متالة ي مها  أو أأو أاخلا عة أللكا  هذا الوانون  املالية نشاطًا من األنشطةزاول  -1

 .الالز  لذلك احلاول على الرتخيص أو املوافوة أو االعتماددون  بها

اةيئة ملماولة أي نشاط من أو لا ل على موافوة  عّرز عن نفسه بأنه مرخص أو معتمد -8

احلاول دون  امها  أو أعمال متالة بهأي األنشطة املالية اخلا عة أللكا  هذا الوانون، أو 

 .لكاالعتماد الالز  لذالرتخيص أو املوافوة أو على 

بيانات  اأو اإلعالنات املتعلوة به اإل داراملادر أو تواريره أو نشرات  مستنداتأدخل عمدًا يف  -3

أو غّير  ،أو الورارات الاادرة تنفيذًا له الوانون هذا أو خمالفة أللكا  أو مضللة غري  حيحة

 وّقع عليها أو وزعها مع علمه بذلك. أو، لهيئةتسليمها ليف هذه البيانات بعد 
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 أي قواننيأو  أو خمالفة للوانونمعلومات غري  حيحة أو مضللة بث أو أذاع أو أدىل بأخبار أو  -4

على امعة  أو نشر الشائعات اليت من شأنها التأثري ،والورارات الاادرة تنفيذًا ةا  لة ذات

 .األوراق املالية أو على قرارات املستثمرين لرلة أو سعر املادر أو على 

بوجود سوق نشط  أو إيهامهم املستثمرينب التغرير أو التضليلبهدز  تداول على ورقة مالية -2

ارتفاعًا أو اخنفا ًا أو تثبيتًا أو على  السعرالتأثري على  أوالسيطرة  أو، ةذه الورقة املالية

 . أو التأثري على قرار املستثمر ،يف السوق التداوللجم 

 املعلومات اخلا ة بأوامر املستثمرين لتحويق منافع شخاية له أو لغريه. استغل -0

ا ل على معلومات داخلية أو أفشى هذه املعلومات إىل الغري، تداول على ورقة مالية مدرجة بن -9

 متى لان عاملًا بطبيعتها الداخلية أو لان ينبغي عليه أن يعلم.

هذا الوانون أو الورارات الاادرة وفوًا أللكا  عن معلومات جوهرية  عن االفااحامتنع  -2

 تنفيذًا له.

 مضللة، أو مستندات ممورة.أو  غري  حيحةقد  للهيئة معلومات  -7

يف عرقلة أو تسبب  أو امتنع عن تودميها، تطلبها اةيئةأخفى معلومات أو مستندات  -16

، أو أتى بأفعال أو أقوال من شأنها اةيئةاخلا ة بالتحويق أو التفتيش  التواي أو أعمال

 .االخالل بسري جلسة التحويق

قوانني ذات  لة والورارات أو أي  لوانونلكا  هذا اببالٍغ لاذٍب لفعٍل ُيعد خمالفًا أل أدىل -11

 .  الاادرة تنفيذًا ةا

 

 (21املادة )

باحلبس مدة ال املطلع أو  العالقةالطرز ذو يعاقب ، يف أي قانون آخر عووبة أشدفضاًل عن أي 

تول عن سنة وبالغرامة اليت ال تول عن مائة ألف درهم وال جتاوز ثالثني مليون درهم أو بإلدى 

يف  ما لووه املخالف من رب  أو ما جتنبه من خسارة  عف وبغرامة تعادل ،هاتني العووبتني

 :احلاالت اآلتية

الشرلة األ  أو التابعة أو احلليفة أو الشويوة أي من أو للمادر  تعامل يف األوراق املالية -1

 لال اإلدراج. للسوقللهيئة أو اإلفااح  دون حلسابه بنفسه أو بواسطة الغري

 أو أنشطة فوة أو تعامل مالحة مشرتلة أو متعار ة يف أي  االفااح عنامتنع عن  -8

 .الشويوةأي من الشرلة األ  أو التابعة أو احلليفة أو وتعلق باملادر ت
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أي من الشرلة األ  أو التابعة أو احلليفة أو الشويوة و لمادرلاملعلومات الداخلية  استغل -3

 التعامل يف واليت علم بها أو اطلع عليها حبكم منابه أو وظيفته أو مبناسبة أدا  عمله يف 

وسوا ل قا  لتحويق منافع شخاية له أو لغريه باورة مباشرة أو غري مباشرة،  الورقة املالية

 . حلسابه أو بأي  فة أخرى حلساب غريهغري البواسطة  بهذه العمليات بنفسه أو

الورقة  يفلث أي شخص على التداول  أوالغري، ها إىل املعلومات الداخلية اليت حيوز أفشى -4

 .املعلومات بنا ل على تلك املالية

 

 (20املادة )

يعاقب باحلبس وبالغرامة اليت ال تول عن مخسني يف هذا الوانون  بالعووبات املوررة اإلخاللدون 

وبغرامة تعادل ما ، أو بإلدى هاتني العووبتني ،ألف درهم وال جتاوز مخسة عشر مليون درهم

أو خالف أي لكم من ألكا  هذا الوانون رب  أو ما جتنبه من خسارة لل من لووه املخالف من 

 الاادرة تنفيذًا له. الورارات

 

 

 

 

 (28املادة )

أو  عووبة تكميلية فرضلعووبات املناوص عليها يف هذا الوىانون، جيوز للمحكمة فضاًل عن ا -1

 اآلتية: العووباتألثر من 

 .مخس سنواتمبناسبته ملدة ال تميد على الذي وقعت اجلرمية املالي لير مماولة النشاط  .أ 

 .مخس سنواتاحلرمان من مماولة املهنة ملدة ال تميد على  .ب 

 .مخس سنواتملدة ال تميد على  إدارة املادراحلرمان من عضوية جملس  .ج 

 نهائيًا. املالي إلغا  ترخيص مماولة النشاط .د 

 .على أن تؤول للهيئة ماادرة األموال واألشيا  املضبوطة .ه 

ه املادة وجوبيًا يف ( من هذ1املناوص عليها يف البند ) العووباتأي من بفرض يكون احلكم  -8

 لالة العود.

 اليت توررها. بالوسيلةجيوز للمحكمة أن تأمر بنشر احلكم الاادر باإلدانة على نفوة املخالف  -3
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 (23املادة )

ُيسأل الشخص االعتباري جنائيًا عن اجلرائم املناوص  فيما عدا العووبات السالبة للحرية،

، وال ممثليه أو تابعيهعليها يف هذا الوانون إذا وقعت باامه أو حلسابه وبوساطة ألد أجهمته أو 

على الشخص الطبيعي الذي عووبة فرض العووبة على الشخص االعتباري من فرض مينع 

 ارتكب اجلرمية.

 

  (24ادة )امل 

أو الورارات  اجلمائية يف اجلرائم اليت توع باملخالفة أللكا  هذا الوانون حترك الدعوىال  -1

  .أو من يفّو ه لتابي من رئيس اجمللس بطلب إاّل الاادرة تنفيذًا له

وأي لوانون لكا  هذا األأن تكون ولياًل عن املضرور من األفعال اليت توع باملخالفة  للهيئة -8

 .  والورارات الاادرة تنفيذًا ةا  لة قوانني ذات

الناشئة عن أي عووبة حمددة يف هذا الوانون وأي قوانني ذات الغرامات تؤول للهيئة لافة  -3

لااحل ، وللهيئة أن ختاص جم  من هذه الغرامات والورارات الاادرة تنفيذًا ةا  لة

  ندوق محاية املستثمرين، أو ألي جهة أخرى حيددها اجمللس.

 

 

 التااحل يف اجلرائم

 (25املادة )

والورارات  للهيئة التااحل مع املخالف يف اجلرائم اليت توع باملخالفة أللكا  هذا الوانون

وتنوضي الدعوى اجلمائية  الاادرة تنفيذًا له استنادًا للورارات الاادرة عن اةيئة يف هذا الشأن،

 .طاملا مل يادر فيها لكم بات التااحلمرللة من مراللها بهذا  أييف 

 

  (26املادة )

احملرض أو  يف هذا الوانون على املناوص عليها اإلدارية اجلما اتالعووبات والتدابري وتسري 

 .نص عليها هذا الوانون خمالفة أو جرميةأي يف ارتكاب املتواطئ  املساهم أو

 

 (27مادة )
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عن فعل  إذا لشف للهيئة اإلدارية اجلما اتالعووبات والتدابري ومن  اعفا  الشخص للهيئة

الكشف قبل علم أن يتم ذلك على ، تنفيذًا لهلوانون والورارات الاادرة لكا  هذا اخمالف أل

واألموال املتحالة  املخالفة باقي مرتكيب إىل  بط وأن يؤدي، السلطات الوضائية بهاةيئة أو 

 .عنها

 الباب السابع

 نير املنازعات
 

 الفال األول

 الوراراتعلى  التيلم
 

 (22املادة )

واليت ختتص بنير التيلم من الورارات التيلمات( جلنة )تادر اةيئة الورار اخلاص بتنييم 

 وأي جهة أخرى حتددها اةيئة.واملوا ة املرلمية ومرلم اإليداع، السوق الاادرة عن اةيئة و

 

 

 

 

 (29املادة )

يف تلك من تاريخ اإلخطار بالورار، وال يوبل الطعن  يو  (36)التيلم لدى اةيئة خالل  جيوز

بعد التيلم منها أما   إال أما  جلان فض املنازعات املناوص عليها يف هذا الوانون الورارات

 اةيئة.

 

 الفال الثاني

 فض املنازعات بني املتعاملني
 

 (91املادة )

 اآلتي:  عن طريقيف قطاع األوراق املالية بني املتعاملني تنشأ يتم الفال يف املنازعات اليت 
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وإجرا اته بتنييمه إذا اتفق األطراز على ذلك، وتادر اةيئة الورار اخلاص التحكيم -1 

ويكون لكم التحكيم غري قابل للطعن  ورسو  وأتعاب التحكيم.وتشكيل جلانه ونيا  عملها 

 .للووانني املعمول بها يف الدولةوفوًا  إاّل بالبطالن عليه

على أن يتم اثبات  .سوية الوديةلتبتنييم اتادر اةيئة الورار اخلاص ، والتسوية الودية-8

 التسوية الودية بني أطراز النماع مبوجب حمضر  ل  له قوة السند التنفيذي.

  لال إخفاق التسوية الودية. وفوًا أللكا  هذا الوانون جلان فض املنازعات -4

 

 جلان فض املنازعات

 (90املادة )

وآلية  اخلاص بلجان فض املنازعات الوراربنا ل على اقرتاح اةيئة جملس الوزرا  يادر  -1

  .تشكيلها

 تول درجته برئاسة قاض الاملتعلوة بوطاع األوراق املالية  نشأ جلنة أو ألثر لفض املنازعاتت -8

وألد ذوي اخلربة يف  ،عن رئيس باحملالم االبتدائية وعضوية قاض باحملالم االبتدائية

 . ترشحه اةيئةاألوراق املالية 

 :باآلتيختتص اللجنة  -3

وإ دار األوامر  املرتبطة بوطاع األوراق املالية بني املتعاملني الفال يف املنازعات .أ 

 .لتحفيية أو الوقتية املتعلوة بهاا

اةيئة وإ دار  عنإلغا  الورارات الاادرة أو تعديل أو الفال يف طلبات وقف تنفيذ  .ب 

  .األوامر التحفيية أو الوقتية املتعلوة بها

جيوز الطعن تعترب الورارات الاادرة عن جلان فض املنازعات مبثابة لكم أول درجة، و .ج 

 .خالل املواعيد املوررة قانونًاعليها أما  حمكمة االستئناز املختاة 

 

 الباب الثامن

  ختاميةألكا  

 (98املادة )
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والورارات الاادرة عن جملس الوزرا   املشار إليه 8666( لسنة 4يلغى الوانون االحتادي رقم )

، مع ألكا  هذا الوانونلكم خيالف أو يتعارض يلغى لل لما  ،وجملس إدارة اةيئة تنفيذًا له

املشار إليها أعاله حلني إ دار اجمللس الورارات الالزمة لتنفيذ ألكا   بالوراراتويستمر العمل 

 .األوراق املالية وما يتعلق بهوأي قرارات الزمة لتنييم قطاع  هذا الوانون،

 

 (93املادة )

 8666( لسنة 4املنشأة مبوجب الوانون االحتادي رقم ) والسلع يعدل مسمى هيئة األوراق املالية

 املال ". أسواقلياب  " هيئة 

 (94املادة )

 من الرسو  الضريبية. األوراق املاليةيف  تداولتعفى عمليات ال

 

 (95املادة )

 املاطلحات لافة بتفسري قائمة تادر أن بتفسري ألكا  هذا الوانون، وةاختتص اةيئة 

 .ويف أي قرارات  ادرة تنفيذًا له فيه الواردة الفنية

 

 (96املادة )

  .نشرهاليو  التالي لتاريخ الرامية، ويعمل به من  ينشر هذا الوانون يف اجلريدة

         

  نهيانزايد آل خليفة بن                    

  املتحدة  دولة اإلمارات العربية رئيس                    

 

   در عنا يف قار الرئاسة بأبوظيب

  هى1446 ...............  : بتاريخ

   8612............. املوافق : 


