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   0222(تلسن ت4قون اتحادوقمت)ق ت 

  حإلمو)حلتلق )ح تحلمولو ت حلسلع  وس ت س  تفشتنيا
 

تنداتزحوقتباتسلطواتآلتنهووات)سوستق ل تحإلمو)حلتحلع)بو تحلمادقة
 االطالع على الدستور، بعد

الــوزارات وصــالحيات الــوزراء  بشــأن اختصاصــات 1972( لســنة 1وعلــى القــانون االتحــاد) رقــ   
 والقوانين المعدلة له،

 بإنشاء ديوان المحاسبة، 1976لسنة  (7التحاد) رق   وعلى القانون ا
شأن المصرف المركز) والنظـا  النقـد) وتنظـي   في 1981( لسنة 11وعلى القانون االتحاد) رق   

 .له المهنة المصرفية والقوانين المعدلة
  ،المعدلة له في شأن الشركات التجارية والقوانين 1981( لسنة 8وعلى القانون االتحاد) رق   
والقـوانين المعدلـة  1985لسـنة  (5الصـادر بالقـانون االتحـاد) رقـ    وعلى قانون المعامالت المدنية

 له،
شــأن المصــارف والمؤسســات الماليــة والشــركات  فــي 1985( لســنة 6وعلـى القــانون االتحــاد) رقــ   

 االستثمارية اإلسالمية،
 ،1987سنة ( ل3العقوبات الصادر بالقانون االتحاد) رق    وعلى قانون

( لسـنة 11المعـامالت المدنيـة والتجاريـة الصـادر بالقـانون االتحـاد) رقـ    وعلـى قـانون اإلثبـات فـي
1992، 
 ،1992( لسنة 11قانون اإلجراءات المدنية الصادر بالقانون االتحاد) رق    وعلى
 ،1993( لسنة 18قانون المعامالت التجارية الصادر بالقانون االتحاد) رق    وعلى

 ما عرضه وزير االقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس األعلى ىـبناًء علو  

  .لالتحاد
ت :أصق)نوتحلقون اتحآلاش

تاعو)واااااف
 

 (1 حلموقةت

ما ل   أحكا  هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها في تطبيق
  :ير ذلكيدل سياق النص على غ

 المتحدة دولة اإلمارات العربيةتا ت:احلق لاا
 .وزارة االقتصاد والتجارةتا زح)ةت:احلا

 .المالية والسلع هيئة األوراقتا ت:احلهوساا
 .وزير االقتصاد والتجارةت)ت:ااحلاا زو
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 .الهيئة مجلس إدارةتست:اااحلمجلا
 .الهيئـة لدولة من قبلسوق األوراق المالية والسلع المرخص في ات  ت:ااحلساا

الشركــات المساهمة  األسه  والسندات واألذونات المالية التي تصدرهاتحأل )ح تحلمولو ت:
المحلية  والسندات واألذونات التي تصدرها الحكومة االتحادية والحكومات

 مالية أخرى محلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات

 .تقبلها الهيئة أو غير محلية
المستخرجة من باطن األرض والبحار  المنتجات الزراعية والموارد الطبيعيةتعت:ااااحلسلا

عدادها لالستعمال التجار)   .بعد تهيئتها وا 
 الشخص االعتبار) المصرح له وفقًا ألحكا  هذا القانون بالقيا  بأعمالتطت:ااااحل سو

 .الوساطة في السوق
 عنه بأعمال الوساطة  خص الطبيعي الذ) ُيعينه الوسيط ليقو  نيابةالشتطت:اممثلتحل سو

  .في الصفقات المتعلقة باألوراق المالية والسلع
ت

  وس تحأل )ح تحلمولو ت حلسلع:تتحلبوبتحأل ل
ت

تايسوستحلهوس ت أغ)حضهوت صالدوواهو:تتحأل ل حلفصل
 

 (0 حلموقةت

والســـلع   تتمتـــع بالشخصـــية  ألوراق الماليـــةتنشـــأ فـــي عاصـــمة الدولـــة هيئـــة عامـــة تســـمى   هيئـــة ا
ة والتنفيذيــة الالزمــة لممارســة مهامهــا ـالرقابيــ اتـاالعتباريــة واالســتقالل المــالي واإلدار) وبالصالحيــ

  .التي تصدر تنفيذًا له وتلحق بالوزير وفقًا ألحكا  هذا القانون واألنظمة
 

 .مها  اإلشراف والرقابة على األسواقلها لمباشرة  وللهيئة أن تنشئ فروعًا أو مكاتب تابعة
أعمال التجارة أو يكون لها نفع خاص فـي أ) مشـروع أو أن تمتلـك  وُيحظر على الهيئة أن ُتمارس

  .مالية أو تصدر أية أوراق
 

 (3 حلموقةت

  : حآلاو  اساهقفتحلهوس تادقو تحألغ)حض

يخد  مصلحة  والسلع بماإتاحة الفرصة الستثمار المدخرات واألموال في األوراق المالية  .1
والطلب  االقتصاد الوطني ويكفل سالمة المعامالت ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض
العادل  بهدف تحديد األسعار وحماية المستثمرين من خالل ترسيخ أسس التعامل السلي 

 .بين مختلف المستثمرين
 .اتوتقدي  التوصي تنمية الوعي االستثمار) عن طريق إجراء الدراسات .2
  . العمل على ضمان االستقرار المالي واالقتصاد) .3
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 (4 حلموقةت

ت :ممو)س تحلصالدوولتحآلاو تاادقو تأغ)حضهوت فشتسبولتاللهوس تت:أ اًلت
ت

  :يلي على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء اقتراح األنظمة الخاصة بما -1

 .النظا  الخاص بعملها -أ
 .رقابة عليهالنظا  الخاص بترخيص السوق وال -ب
لغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول -ج  النظا  الخاص بقبول إدراج وا 

 .في السوق
 

 :الدولة وضع األنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع األسواق المرخصة في -2

 .النظا  الخاص بعمل السوق -أ
يقافه  النظا  الخاص بالوسطاء وتنظي  عمله  -ب  .وا 
 .األوراق المالية النظا  الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ -ج
 . النظا  الخاص بعضوية السوق -د
 . والشفافية النظا  الخاص باإلفصاح - ـه
  .والسلع نظا  التحكي  في المنازعات الناشئة عن تداول األوراق المالية -و

 

 .أتعابها صة وتحديد نطاق عملها ومقابلتشكيل اللجان الفنية المتخص  -3
 

واالنضما  لعضوية  االتصال باألسواق العالمية بهدف االطالع وتبادل المعلومات والخبرات -1
 .المنظمات واالتحادات العربية والدولية ذات العالقة

 

ا بجميع األعمال األخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صالحياته القيا  -5
  .للقانون وفقاً 

 

تحلاعقواللتحلاشت:ثونووًت تحقا)حح تحلق ل  تفش تلقس ح تحلم)خص  تحألنظم ت وج ز تعلى تمنوسب  ا)ح و
ت .حلمنص صتعلوهوتفشت ذهتحلموقة

 

 (5 حلموقةت

باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها  ـالذ) أسست من أجله  في حدود الغرض ـتتمتع الهيئة 
  .مؤسسات الدولة

 

 أجهزةتحلهوس ت حخاصوصواهوت :حلثونشحلفصلت
ت

 (6 حلموقةت

  :ب)سوس تحل زو)ت عض و توا لىتإقح)ةتحلهوس تمجلستإقح)ةتونكلتبق)ح)تماتمجلستحل ز)حء

                                                 
  ( لسنة 25( بموجب القانون اإلتحادي رقم )6تم تعديل نص المادة )2116 . 
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 .خمسة أعضاء من ذو) الخبرة واإلختصاص يرشحه  الوزير .1
 .الرئيس التنفيذ) للهيئة .2

 

 ضــــائه يحــــل محلــــه عنــــد غيابــــه وينتخــــب المجلــــس فــــي أول اجتمــــاع لــــه نائبــــًا للــــرئيس مــــن بــــين أع
أو قيا  مانع لديه ، كما ُيعين مقررًا يدّون محاضر اجتماعاته ويتولى أعمال السكرتارية فيه دون أن 

 .يكون له صوت معدود
 

 (7 حلموقةت

  .المجلس يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء
 

 (8 حلموقةت

ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذ)  فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة سنوات أربعةتكون مدة العضوية 
ذا شغر منصب أحد األعضاء أل) سبب من األسباب قبلللهيئة،  انتهاء مدة عضويته، عين  وا 

  .خلف له لباقي مدة المجلس
 

ت(9 حلموقةت
بالتصريح خطيًا لدى الهيئة فور استال  مهامه عن األوراق  يلتز  كل عضو من أعضاء المجلس

كما يلتز  بالتصريح خطيًا عن أ) تغيير يطرأ ، تملكها زوجه وأوالده القصر  ا أوالمالية التي يملكه
  .تاريخ علمه بالتغيير على ذلك خالل أسبوع على األكثر من

 

 (12 حلموقةت

 عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة  تسقط العضوية عن كل عضو يحك 
تغيب عن حضور ثالث اجتماعات متتالية بدون عمن ي أو يشهر إفالسه، كما تسقط العضوية

  .عذر مقبول
 

ت(11 حلموقةت
بناًء على دعوة من   كلما دعت الحاجة إلى ذلكأربعة مرات سنويًا على األقل و  يجتمع المجلس

 رئيسه أو نائبه عند غيابه.
 

 .عمالالجلسة بوقت كاف متضمنة جدول األانعقاد األعضاء كتابة قبل تاريخ  وتوجه الدعوة إلى
 

المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينه  الرئيس أو  وتعتبر اجتماعات
وفي حالة تساو) األصوات ، الحاضرين أعضائه بأغلبية أصوات المجلس قرارات نائبه، وتصدر

 .الجلسة يرجح الجانب الذ) منه رئيس
                                                 

  ( لسنة 25( بموجب القانون اإلتحادي رقم )8تم تعديل نص المادة )2116 . 
 

  ( بموجب القانون 9تم تعديل نص المادة )( لسنة 25اإلتحادي رقم )2116 . 
 

  ( لسنة 25( بموجب القانون اإلتحادي رقم )11تم تعديل نص المادة )2116 . 
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ت(10 حلموقةت
ت

ت :حالخاصوصولتحآلاو  وق  تحلمجلستبممو)س 
 

 .( من هذا القانون1التأكد من تطبيق النظ  الواردة في المادة   .1
 

 البالغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة تلقي .2

 .بصددها وفقًا ألحكا  هذا القانون والنظ  الصادرة بمقتضاه
 

 رباح والخسائر والبيانات الماليةوالوسطاء بتقدي  الميزانية العمومية وحساب األ إلزا  السوق .3

 .المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خالل شهر من نهاية السنة
 

أوراقها بها عن أية  إلزا  السوق باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إفصاح الشركات المدرجة .1
 .تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات

 

فصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة ونظا  اإل التأكد من الشفافية .5
 .له تنفيذاً 

 

المالية والسلع  إصدار القرارات الالزمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في األوراق .6
 .طبقًا ألحكا  هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه

 

  .اف الهيئةبجميع األعمال األخرى التي تساعده في تحقيق أهد القيا  .7
 

 (13 حلموقةت

  .السوقكل ستة أشهر تقريرًا عن أعمال  يقد  المجلس إلى مجلس الوزراء
ت

 (14 حلموقةت

 رئــيس ة الجهــاز اإلدار)يمــه قــرار مــن المجلــس ويتــولى رئاســيكــون للهيئــة جهــاز إدار) يصــدر بتنظ
  يصـدر بتعييـنهة مساعد و للرئيس التنفيذ) بدرجة وكيل وزار  وابونفرغ بدرجة وكيل وزارة مت تنفيذ)

 اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة. ، كما تسر) بشأنه مرسو  اتحاد) بناء على اقتراح المجلس

                                                 
  ( لسنة6( بموجب القانون اإلتحادي رقم )11تم تعديل نص المادة ) 2119 . 
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ت احلنؤ اتحلمولو تللهوس:تتحلفصلتحلثولث
 

 (15 حلموقةت

وتبدأ سنتها المالية في أول  يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذ) ويعتمدها المجلس
تبدأ السنة المالية األولى للهيئة من  ير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عا  واستثناء من ذلكينا

  .المالية التالية لها تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة
 

 

 (16 حلموقةت

ت-:تحلهوس تمموتوياش ااك اتم ح)قت :أ الًت
 .ما تخصصه الحكومة االتحادية للهيئة من مبالغ سنوية .1
 :ما يؤول للهيئة وفق النظ  المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يأتي .2

 .رسو  القيد والرسو  السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق  -أ 
 .الرسو  المفروضة على التداول ورسو  الخدمات التي يقدمها السوق -ب 
التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول  الغرامات -ج       

  .أخرى وأية غرامات
 

ت .اعاب)تأم حلتحلهوس تأم حاًلتعوم ت :ثونووًت
 

 (17 حلموقةت

  .النفقات التأسيسية للهيئة تتحمل الحكومة االتحادية
 

 (18 حلموقةت

ظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقًا منتظمة لضبط عملياتها وا   تمسك الهيئة دفاتر حسابية
 .النافذة في الدولة لألسس المحاسبية

 1976( لسنة 7القانون االتحاد) رق    وال تسر) على الهيئـة أحكـا  الرقابة المسبقة المقررة في
  .المشار إليه

 (19 حلموقةت

جدول مدققي الحسابات  أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في يكون للهيئة مدقق حسابات أو
  .التعيين وتحديد األتعاب بقرار يصدره المجلس سنوياً  المشتغلين ويجر)

ت
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تس  تحأل )ح تحلمولو ت حلسلع:تتحلبوبتحلثونش
 

قح)اه:تتحأل ل حلفصل تإننوءتحلس  ت ح 
 

 (02 حلموقةت

مؤسسة عامة الدولة أسواق لتداول األوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل  تنشأ في -1
ويشترط الربط اإللكتروني المتبادل على ، ترخص من الهيئة أو شركة مساهمة عامة محلية
 .الدولة مستوى

 

إذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من  -2
ة شركة السلطة المحلية المختصة، على أال يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدار 

مساهمة عامة أو وسيط مالي، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق لألحكا  الواردة في 
 ( من هذا القانون.11المادة  

 

في حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يت  انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقًا و 
 ألحكا  قانون الشركات ونظامها الداخلي .

 

 (01 حلموقةت

بالتصريح خطيًا لدى الهيئة والمدير العا  ونائبه السوق  مجلس إدارة عضاءيس وأكل من رئيلتز  
المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأوالده القصر، وكذلك  وفور استال  مهامه عن األوراق

، كما يلتز  بالتصريح خطيًا عن أ)  وأوالده القصر لدى أ) وسيط مساهماته ومساهمات زوجه
  .من تاريخ علمه بالتغيير األكثرخالل أسبوع على  ذلكتغيير يطرأ على 

 

 (00 حلموقةت

ت :حالخاصوصولتحآلاو  ومو)ستمجلستإقح)ةتحلس  
 .تعيين مدير عا  السوق ونائبه .1
 .الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات اإلدارية وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظا  .2
 .لمالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعامليناألوراق ا المتابعة اليومية لعمليات تداول .3
صدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية  رفع التقارير .1 والبيانات إلى الهيئة وا 

  .المعلومات واإلفصاح في

                                                 
  ( لسنة 25( بموجب القانون اإلتحادي رقم )21تم تعديل نص المادة )2116 . 

 

   2116( لسنة 25( بموجب القانون اإلتحادي رقم )21يل نص المادة )تم تعد . 
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 (03 حلموقةت

ت :مات ذحتحلقون اتوا تام ولتحلس  تماتحلمصوق)تحآلاو  (16وةتأدكو تحلموقةت معتم)حع
 .والرسو  السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوقرسو  القيد  .1
 .الرسو  المفروضة على التداول ورسو  الخدمات التي تقدمها السوق .2
  .تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول أية غرامات .3

 

 (04 حلموقةت

في  لمالية المدرجة في السوقيجب تسجيل جميع المعامالت التي تجر) على األوراق ا .1
 .سجالته

بإخطاره بالمعامالت التي  تلتز  الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق .2
 .عن المجلس تمت على تلك األوراق وفقًا للقواعد المعمول بها والصادرة

حكا  هذا وفقًا أل يقع باطاًل كل تعامل في األوراق المالية المدرجة في السوق ل  يسجل .3
  .القانون واألنظمة والقرارات الصادرة تنفيذًا له

 

تاوءاحل سطشت:تحلثونتلحلفص
 

 (05 حلموقةت

  .المرخص له  يقتصر التعامل في األوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء
 

 (06 حلموقةت

ت : ممثلوه تم)حعوةتموتوياش واعواتعلىتحل سطوءتحلم)خصتله 
والتعليمات ذات الصلة  ذا القانون والنظ  الصادرة تنفيذًا له وجميع القراراتااللتزا  بأحكا  ه .1

 .بالسوق
 

 هـوق أو أعضائـبسمعة الس االمتناع عن القيا  بكل ما من شانه إلحاق الضرر  .2
صورية ال تؤد) إلى انتقال حقيقي  أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب ألية معامالت

  .محل الصفقة لألوراق أو األموال
 

 (07 حلموقةت

ت :و قعتعلىتحل سطوءتأوًوتماتحلجزحءحلتحآلاو  وج زتلمجلستإقح)ةتحلس  تأا
 .اإلنذار .1

 .الغرامة المالية بما ال يزيد على مائة ألف دره   .2
 .مصادرة الكفالة المصرفية جزئيًا أو كلياً  .3
ف عن أسبوع يحال على أسبوع، فإذا زادت مدة الوق وقف الوسيط عن العمل لمدة ال تزيد .1

 .مناسباً  الهيئة التخاذ ما تراه إلىاألمر 
  .التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق .5
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 (08 حلموقةت

( 1قرارات مجلس إدارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين   يجوز التظل  أما  الهيئة من
خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإلخطار ويكون قرار الهيئة  من هذا القانون (27المادة  ( من 2و 
  .التظل  نهائياً  في

 

 (09 حلموقةت

 المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين يجوز الطعن أما  المحكمة
وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقًا لهذا القانون  (27( من المادة  1( و 3 

  .هذه الحاالت خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإلخطار بقرار الجزاء ويكون الطعن في

 

  حلدفظ حلمقوص ت حلاس وولت نقلتحلملكو :تتحلفصلتحلثولث
 

 (32 حلموقةت

والسلع في السوق وفقًا لألنظمة الصادرة بموجب أحكا  هذا  يت  عرض أسعار األوراق المالية
  .ظمة إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسوياتاألن القانون على أن تشمل هذه

ت

 (31 حلموقةت

في السوق والقيد في سجالته والحفظ وفقًا لألنظمة الصادرة بموجب  يت  نقل ملكية األوراق المالية
وتلتز  الجهة المصدرة لهذه األوراق باتخاذ إجراءات نقل الملكية من جانبها  أحكا  هذا القانون،

  .تأخير بدون
ت

تإج)حءحلتحلم)حقب ت حلافاوشعت:تلفصلتحل)حبح
 

 (30 حلموقةت

الحاضـرين وقـف التعامـل مؤقتـًا فـي سـوق األوراق الماليـة  يجوز للمجلـس أن يقـرر بأغلبيـة أعضـائه
ــــــة شــــــركة أو ــــــة حــــــال حــــــدوث ظــــــروف اســــــتثنائية  أو فــــــي أســــــه  أي ــــــة أوراق مالي ــــــي أي  التعامــــــل ف

تلــك الســوق، ويجــوز للمجلــس أن يقــرر بــذات وانتظامــه فــي  أو حــدوث مــا يهــدد حســن ســير العمــل
  .إعادة العمل بأيـة الئحـة أو نظـا  يتعلـق بالسـوق أو بـأ) مـن عملياتـه األغلبية تجميد أو تعليق أو

 

 حإلفصوحت حلنفوفو : حلفصلتحلخومس
 

 

 (33 حلموقةت

و كان شخصًا طبيعيًا أ سواء ـيجوز للمجلس إلزا  أ) شخص ذ) صلة بأنشطة األوراق المالية 
صلة بنشاطه، وله في سبيل القيا   باإلفصاح العلني أو الخاص وبتقدي  أية بيانات ذات ـاعتباريًا 
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 تطبيقًا ألحكا  هذا القانون  بواجباته أن يأمر بإجراء أ) تحقيق يرى ضرورة إجرائه
  .أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه

 

 (34 حلموقةت

ا المالية في السوق إبالغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك أوراقه على الشركات التي ت  إدراج
توفرها لديها. ولمجلس إدارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خالل الصحف  األوراق حال

  .ووسائل اإلعال  التي يراها مناسبة المحلية
 

 (35 حلموقةت

معلومات إيضاحية تتعلق أوراقها المالية في السوق بنشر أية  تلتز  الشركات التي ت  إدراج
  .يكفل سالمة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك بأوضاعها وأنشطتها وبما

 

 (36 حلموقةت

تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة  ال يجوز تقدي  أية بيانات أو
  .و عدمهوعلى قرار المستثمر باالستثمار أ السوقية لألوراق المالية

 

 (37 حلموقةت

المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار األوراق المالية لتحقيق  ال يجوز استغالل المعلومات غير
  .باطاًل كل تصرف يت  بالمخالفة لذلك منافع شخصية ويقع

 (38 حلموقةت

ا  أو أ) الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها الع يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة
يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأ) تعامل في األوراق المالية للشركة  شخص من موظفيها أن

اإلفصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية  ذاتها شريطة
 أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطاًل أ) معلومات

  .تعامل ال يت  وفقًا لإلفصاح المشار إليه
ت

 (39 حلموقةت

باألوراق المالية بناًء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها  ال يجوز أل) شخص أن يتعامل
 منصبه.  يكون قد عل  بها بحك 

 

وأعضاء إدارة  وال يجوز أل) شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء األسه  كما ال يجوز لرئيس
األسه  أو بيعها في  شركة أو موظفيها استغالل معلوماته  الداخلية عن الشركة في شراءأية 

  .الفقرتين السابقتين السوق، ويقع باطاًل كل تعامل يجريه أ) شخص بالمخالفة ألحكا 
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  حلعق بااول:ت حلبوبتحلثولث
 

 (42 حلموقةت

هاتين العقوبتين كل وسيط  بإحدى يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تزيد على مائة ألف دره  أو
شأن في تنفيذ عمليات السوق  أو ممثل له وأ) موظف أو مدقق للحسابات في السوق وكل من له

الجزاءات التأديبية المنصوص عليها  ل  يراع سر المهنة وكتمان أسماء العمالء وذلك فضاًل عن
  .( من هذا القانون27في المادة  

 

 (41 حلموقةت

ثالثة اشهر وال تجاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مائة  مدة ال تقل عن يعاقب بالحبس
( 36على مليون دره  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكا  المواد   ألف دره  وال تزيد

  .من هذا القانون (39  ( و37و  
 

 (40 حلموقةت

التي ال تقل عن مائة ألف دره  وال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة  يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
  .( من هذا القانون38بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكا  المادة   مليون دره  أو

ت

 (43 حلموقةت

في هذا القانون أو في أ) قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو  دون إخالل بالعقوبات المقررة
الف أ) حك  آخر من أحكا  هذا القانون واألنظمة الصادرة العقوبتين كل من يخ بإحدى هاتين

  .بمقتضاه
 

  أدكاو تخاوموا بعت:تحل)ححلبوبت
 

 (44 حلموقةت

القانون واألنظمة الصادرة  لتنفيذ أحكا  هذا هتضع الهيئة بالتشاور مع األسواق الرسو  المقتضا
  .بموجبه

 

 (45 حلموقةت

، يجوز اإلثبات في قضايا األوراق آخرررة في أ) قانون اإلثبات المق من أحكا  وقواعد استثناءً 
اإلثبات بما في ذلك البيانات اإللكترونية أو الصادرة عن الحاسب وتسجيالت  المالية بجميع طرق

  .ومراسالت أجهزة التلكس والفاكس الهاتف
 

ت
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 (46 حلموقةت

 أشهرالل مدة أقصاها ثالثة الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خ يصدر النظا  الخاص بعمل
 ( من هذا القانون خالل مدة1إنشائها، كما تصدر األنظمة المنصوص عليها في المادة   من تاريخ

  .أقصاها ستة أشهر
 

 (47 حلموقةت

  .لتنفيذ أحكا  هذا القانون يصدر المجلس القرارات الالزمة
 

 (48 حلموقةت

و يتعـارض مـع أحكـا  هـذا القـانون واألنظمـة خـر يخـالف أآتشـريع  يلغى كل نـص فـي أ) قـانون أو
  .بموجبه والقرارات الصادرة

 

 (49 حلموقةت

  .الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ينشر هذا القانون في الجريدة
تتتتتتتتتتتتت

تتتتتت
  زحوقتباتسلطواتآلتنهوواتتتتتتتتت

  ق ل تحإلمو)حلتحلع)بو تحلمادقة )سوستتتتتتتتتتتتت
ت

  )تحل)سوس تبيب ظبشصق)تعنوتفشتقص

   ات1402ن حلتت03ت : باو)وخ

   ت0222ونوو)تت09حلم حف ت:ت
ت

 


