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استنادا ألحكام قانون األوراق المالیة رقم (12) لسنة 2004،وقانون ھیئة سوق رأس المال رقم (13) 
لسنة 2004م.

مـــادة (1)
 یكون للكلمات والعبارات الواردة في ھذه التعلیمات المعاني المخصصة لھا في قانون األوراق المالیة 

رقم (12) لسنة 2004م ما لم یدل السیاق على غیر ذلك.

مادة(2)  
على  الحصول  دون  فلسطین  في  المالیة  األوراق  أسواق  نشاطات  مزاولة  أي شخص  على   یحظر 

ترخیص من الھیئة.

مادة (3) 
الشروط العامة للموافقة على ترخیص األسواق المالیة

ُیشترط لمنح الترخیص ألیة سوق مراعاة ما یلي: 
تقدیر الھیئة للمصلحة العامة بإنشاء السوق المقترح. 1 .

أن یثبت المتقدم بطلب الترخیص قدرتھ على إدارة سوق لألوراق المالیة بكفاءة ومھنیة ونزاھة  2 .
وفقًا للمعاییر التي تحددھا الھیئة.

أو  مالیة  متطلبات  وأیة  التعلیمات  ھذه  في  إلیھا  المشار  الترخیص  وإجراءات  متطلبات  استیفاء  3 .
إداریة أو فنیة إضافیة تقررھا الھیئة.

 
مادة (4)

تقدیم الطلب
ُیقدم طلب الترخیص للھیئة على النموذج المعّد لذلك مرفقًا بھ المستندات التالیة: 

شھادة تسجیل الشركة وعقد التأسیس والنظام الداخلي. 1 .

دراسة جدوى اقتصادیة وخطة عمل تشمل دراسة فنیة ومالیة وتسویقیة معدة من قبل جھة ذات  2 .
خبرة واسعة في ھذا المجال.
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وصف تفصیلي لنظام التداول االلكتروني المقترح اعتماده في السوق مع كافة التفاصیل الفنیة من  3 .
قبل مزود یمتلك خبرة في تزوید أنظمة تداول لعشرة أسواق مالیة على األقل.

األوراق  وتسویة  إیداع  بمركز  الكترونیًا  المقترح  التداول  نظام  ربط  حول  فنیة  دراسة  توفیر  4 .

المالیة.

لجمیع مؤسسي الشركة الذین یشترط أن ال تقل نسبة المتخصصین منھم  كشف باألسماء الرباعیة . 5

في مجال األوراق المالیة عن 30 %، كما یلزم كل مؤسس بتقدیم ما یلي:

سیرة ذاتیة تفصیلیة معززة بشھادات الخبرة والشھادات األكادیمیة والمھنیة.     أ- 

شھادة حسن سیرة وسلوك أو عدم محكومیة من الجھات المختصة في فلسطین، أو من البلد  ب-   

األم في حال كان المتقدم بالطلب أجنبیًا.

صور من وثائق إثبات الشخصیة. ج-   

ما یملكھ أو یتصرف بھ من األوراق المالیة. د-   

 الھیكل التنظیمي للسوق وتحدید أجھزتھ الفنیة واإلداریة المتخصصة.. 6 

إثبات تسدید رسوم الترخیص ورسوم الطلب المقررة في نظام الرسوم الساري. 7 .

مادة (5)

الموافقة المبدئیة للطلب أو رفضھ

تقرر الھیئة منح الموافقة المبدئیة لترخیص السوق أو رفضھ خطیًا خالل 120. 1 یومًا من تاریخ 

تقدیم طلب مكتمل، ویحق لمقدم الطلب التظلم للمجلس خالل 30 یومًا من تاریخ تبلغھ للرفض.

یجب أن یكون قرار الھیئة برفض طلب الترخیص مسببًا، ویحق للمتقدم بطلب الترخیص إعادة  2 .

تقدیم الطلب عند زوال أسباب الرفض.

في حال الموافقة على منح الشركة الموافقة المبدئیة، یتوجب علیھا المباشرة في إجراءات تأسیس  3 .

لمرة  للتمدید  قابلة  الموافقة  على  الحصول  تاریخ  من  أشھر  ستة  تتجاوز  ال  فترة  خالل  السوق 

واحدة.

تقرر الھیئة في الموافقة المبدئیة قیمة الحد األدنى لرأس مال السوق وفقًا لما تراه  مناسبًا مع طبیعة  4 .

نشاط السوق المقترح، وبناًء على الدراسات المقدمة للھیئة أو التي تنفذھا الھیئة.
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مادة (6)

الموافقة النھائیة

ال یجوز للشركة الحائزة على الموافقة المبدئیة مباشرة نشاطھا إال بعد الحصول على الموافقة النھائیة 

من الھیئة، ویشترط للحصول على الموافقة النھائیة استیفاء الشركة المتقدمة بالطلب ما یلي:

والربط  التداول  نظام  لتشغیل  الالزمة  الفنیة  التجھیزات  وكامل  السوق  مقر  تجھیز  استكمال  1 .

االلكتروني مع المركز.

تقدیم كشف باسم المدیر التنفیذي للسوق ونوابھ ومساعدوه ومدراء الدوائر للحصول على موافقة  2 .

الھیئة.

تقدیم نظام الرقابة الداخلیة في السوق. 3 .

تقدیم قواعد السوق لموافقة الھیئة علیھا. 4 .

تزوید الھیئة بنسخ من الصیغ المقترحة لعقود اإلدراج والعضویة للھیئة للموافقة علیھا. 5 .

تزوید الھیئة بما یثبت إیداع رأس مال السوق لدى إحدى المصارف العاملة في فلسطین. 6 .

على  حائز  خارجي  حسابات  مدقق  قبل  من  مدقق  التأسیس  بمصاریف  بكشف  الھیئة  تزوید  7 .

االعتمادات والتراخیص الالزمة لمزاولة مھنة التدقیق.

مادة (7)

إذا عجز المتقدم عن اإلیفاء بمتطلبات الحصول على الموافقة النھائیة خالل المدد المحددة في المادة 

(5) من ھذه التعلیمات، تعتبر الموافقة المبدئیة الممنوحة للشركة الغیة ویعتبر المتقدم بالطلب متنازًال 

عن طلبھ.

مادة (8)

تكون مدة الترخیص سنة میالدیة واحدة ویجدد تلقائیًا ما لم یكن الترخیص مجمدًا أو ملغى وفقًا ألحكام 

القانون والتشریعات الصادرة بمقتضاه، ویتوجب على السوق تسدید الرسوم السنویة المفروضة علیھ 

وقفًا لنظام الرسوم الساري.
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مادة (9)

تجمید الترخیص وإلغاؤه 

یجوز للھیئة تجمید ترخیص السوق أو إلغاءه في الحاالت التالیة:

1. إذا ثبت للھیئة أن السوق قد حصل على الترخیص بناء على معلومات كاذبة أو مضللة.

2. إذا ثبت إخالل السوق بمتطلبات منح الترخیص الواردة في ھذه التعلیمات.

3. إذا تكررت مخالفاتھ ألحكام قانون األوراق المالیة أو التشریعات الصادرة بمقتضاه، أو إذا رفض 

السماح للھیئة بالتفتیش على أعمال السوق.

4. إذا ثبت للھیئة أن السوق یواجھ مصاعب فنیة أو مالیة تمنعھ من تنفیذ مھامھ ومسؤولیاتھ أو تعرض 

مصالح المستثمرین للخطر.

مادة (10)

السریان وتصویب األوضاع

تعتبر  شركة سوق فلسطین لألوراق المالیة . 1 حائزًة على ترخیص لممارسة أعمال أسواق األوراق 

المالیة كما لو كان الترخیص صادرًا وفقًا ألحكام ھذه التعلیمات. ویتوجب علیھا تصویب أوضاعھا 

الساري اعتبارا من تاریخ صدور  لنظام الرسوم  المفروضة علیھا وفقًا  السنویة  وتسدید الرسوم 

ھذه التعلیمات.

تاریخ    من  بھا  ویعمل  التعلیمات،  ھذه  تنفیذ  یخصھ-  فیما  –كل  كافة  المختصة  الجھات  على  2 .

10/3/2010م، وتنشر في الجریدة الرسمیة.

صدرت في مدینة  البیرة  بتاریخ :   2010/03/10م 

                     الموافق  24/ ربیع االول /1431ھـ
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