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  /٤ /القرار رقم 
  

المفوضين  المفوضينرئيس مجلس رئيس مجلس 
٢٠٠٥/ ٢٢/      ٢٠٠٥لعام لعام / ٢٢/بناء على أحكام القانون رقم بناء على أحكام القانون رقم     
٤٧/٢٠٠٦/      ٢٠٠٦لعام لعام /٤٧/والمرسوم التشريعي رقموالمرسوم التشريعي رقم    

٢٠٠٦/ ٥٥/  ٢٠٠٦لعام لعام / ٥٥/رقم رقم مرسوم التشريعي مرسوم التشريعي     وال    وال
٢٨/٨/٢٠٠٦/ ٣٩٤٢/  ٢٨/٨/٢٠٠٦الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ / ٣٩٤٢/    والقرار رقم    والقرار رقم

  ٢٠٠٧/ ٣/ ١١ /   ٠٠//وموافقة        ٢٠٠٧/   ٣/ ١١تاريخ تاريخ  / ٧٧ئة بجلسته رقم ئة بجلسته رقم فوضي الهيفوضي الهي مجلس م مجلس موموافقة    

  :يقرر ما يلي
"   لموظفي هيئة األوراق واألسواق المالية السوريةلموظفي هيئة األوراق واألسواق المالية السوريةنظام قواعد السلوك المهني نظام قواعد السلوك المهني " 

"  "ولشرآات الخدمات والوساطة المالية المرخصة ولشرآات الخدمات والوساطة المالية المرخصة 
  

 ولشرآات الخدمات لموظفي الهيئة نظام قواعد السلوك المهني     ( يسمى هذا النظام     -١-المادة
  ).لوساطة المالية المرخصة وا

  .موظفي الهيئةل بالنسبة -وًال  أ 
دة أسبوع من مباشرته العمل                          -١ -٢-المادة دم  خالل م ديها أن يق يترتب على آل موظف يعمل ل

سورية المدرجة في           ر ال تصريحًا للهيئة يفصح فيه عن األوراق المالية السورية وغي
ه         األسواق السورية التي يمتلكها أو الواقعة        تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائ

وعن أي تغيير يطرأ بعد ذلك عليها       ) ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة واألوالد القّصر      (
  . تحت طائلة فقدان وظيفته في الهيئةخالل  سبعة أيام من تاريخ علمه بالتغيير

ة   يحظر على    -٢ شغلوا                    موظفي الهيئ ك أن ي ا في ذل ة أو عمل آخر، بم  ممارسة أي مهن
يهم          جهة حكومية أو مؤ   أي  بًا أو وظيفة في     منص ا يحظر عل سسة عامة أو خاصة، آم

 .تقديم المشورة للشرآات والمؤسسات الخاصة
م                 موظفي الهيئة يحظر على    -٣ ا بحك ة التي يطلعون عليه ر المعلن شاء المعلومات غي  إف

 .فيهاعملهم 
 
  . بالنسبة لشرآات الخدمات والوساطة المالية-ثانيًا
  : تب على شرآات الخدمات والوساطة المالية التقيد بما يلييتر -٣-المادة

 . تسوية العمليات التي تنفذ بشكل سليم وفقًا للتعليمات واألنظمة المعمول بها  -أ 
ات   -ب  يما التعليم سوق، وال س ل ال ا داخ ول به ات المعم ة والتعليم زام باألنظم االلت

م  رار رق ي الق واردة ف اريخ / ٣٩٤٢/ال ضمن نظ٢٨/٨/٢٠٠٦ت رخيص  المت ام الت
 .لشرآات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها ألعمالها

ا من         -ج  االلتزام بآداب المهنة المحددة باألنظمة الخاصة بالسوق وباالمتناع عن آل م
شكل     زام ب ه، وااللت املين في ضائه المتع سوق أو أع سمعة ال ضرر ب اق ال أنه إلح ش

 : خاص بما يلي



 ٢

شرآة والتحقق من حسن           وضع نظام داخلي يكفل سالمة ا      .١ ي ال ختيار ممثل
 . سير عمل آل منهم وتوعيتهم بأصول وآداب المهنة

ة أخرى عن          بالإاإلسراع في   .٢ ة جهات معني سوق وأي ة وال غ آل من الهيئ
 . مخالفات ممثليهم

 . إخطار إدارة السوق باسم أي عميل سبق له اإلخفاق في الوفاء بالتزاماته .٣
 . للشراء أو للبيع خارج قاعة التداولاالمتناع عن تنفيذ أية أوامر  .٤
ر صحيحة عن أوضاع   .٥ ات غي ات أو معلوم ة بيان رويج أي شر أو ت دم ن ع

 . الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الوسطاء اآلخرين
ة                 .٦ دم المالءة أو عدم األمان  عدم قبول أوامر للشراء من عمالء اشتهروا بع

 .فيذي للسوقإّال بعد أخذ موافقة المدير التن
م أو      .٧ ماء عمالئه ن أس رين ع املين اآلخ طاء أو المتع صاح للوس دم اإلف ع

 .  اإلدالء بأية بيانات أو معلومات عن أوامرهم
ام   .٨ ًا ألحك ة الرجل الحريص وفق ذل عناي ه وب شاط المرخص ب ة الن مزاول

ى            القانون واألنظمة الصادرة تنفيذًا له وللشروط والضوابط التي صدر عل
ادىء              أساسها الت  شأن ومب ذا ال ة في ه رخيص، ومراعاة األعراف التجاري

األمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العمالء وتنفيذ أوامرهم         
 . وفقًا ألسبقية ورودها ودون تأخير

ا     .٩ الوفاء بجميع االلتزامات الناشئة عن الصفقات التي تم التوسط في إبرامه
سوق         في المواعيد المحددة لها وآذلك تسوي      ا لل ة عليه ة االلتزامات المترتب

سوية من     وفقًا لنظام السوق وبغّض النظر عما إذا آانت قد حصلت على ت
 . عمالئها أو لم تحصل

ة الب            .١٠ ذ عملي ل تنفي ة قب ة أوراق مالي ة أي ع قيم ة    عدم جواز دف ًا ألنظم ع وفق ي
 .وتعليمات السوق

ة                 زاعدم جو  .١١ ا أو معلق ازع عليه ة متن ع ألوراق مالي  إدخال أمر شراء أو بي
 . بموجب هذه األنظمة وغيرها

ستحقة    .١٢ اليف أخرى م ة أو تك ى أي عمول سم أو خصم عل اء ح حظر إعط
 . على المستثمر

دة ال                   .١٣ ة خالل م د خصم العمول دفع صافي قيمة األوراق المالية المباعة بع
اوز  ات ال تتج ي تعليم ددة ف دة المح يكات   الم الل ش ن خ دي وم ل النق تعام

ستفيد األول، أو         محررة أصوًال لصالح   شيكات ألمر الم تم ال  العمالء، وتخ
  . من خالل حواالت مالية تدفع لحساب العميل

ة      -د  ة والمالي شرية والفني وارد الب وفير الم سؤول وت شكل م شرآة ب ي ال ل ف يم العم تنظ
ة   ام    واإلجراءات الالزم ا يتفق م         للقي شاطاتها بم ة      بن وانين والتعليمات المرعي  ع الق

 : وال سيما
ات         -١ ذ العملي ة لتنفي راءات مالئم ة وإج وائم وأنظم س وق داد أس إع

 .وتسويتها وحفظ السجالت والتقارير
 .وضع إجراءات إدارية ورقابية داخلية مالئمة -٢



 ٣

ارف                -٣ بية المتع ة حسب األصول المحاس امالت المالي ود والمع حفظ القي
 .عليها

سؤوليا  -٤ د م دم تقيي ة   ع وانين واألنظم ب الق ا بموج ة عليه تها المفروض
سؤوليات    ك الم ن تل اء م ى إعف ا الحصول عل ات وال يحق له والتعليم

 .وتعتبر أي اتفاقية بهذا الشأن الغيه
أثير     -٥ أنه الت ن ش لوك م ة أي س دم حماي لبًا ع سوق أو  س معة ال ى س عل

 . أعضائها
أنها                  -٦ ان من ش ات، إذا آ دايا أو هب ة ه نح أي ى   عدم قبول أو م أثير عل  الت

 . التزامات المانح أو المتلقي
ذ  -٧ ول أو تنفي اع عن قب دأي االمتن وفر ل ا ت ل إذا م ر للعمي شرآةأم  ى ال

سوق                ه يتالعب بال اد بأن ه واالعتق أسباب معقولة تدعو لسوء الظن بنيت
وق          ن س ة، أو م ات داخلي ى معلوم اء عل داول بن ال الت وم بأعم أو يق

أو القواعد   ه مخالفًا للنظام أو اللوائح      داخلية أخرى، أو أن يكون تصرُّف     
شرآات          المعمول بها في السوق    ذه ال ، وفي جميع األحوال يجب على ه

ع إشعار  ًة، م اع آتاب ا باالمتن ق ظروف وأسباب قراره وم بتوثي أن تق
ا أن تحتفظ              الهيئة بذلك خالل ثالثة أيام من هذا القرار، آما يجب عليه

 عشر سنوات     بموجب هذه المادة لمدة    بالوثائق الخاصة بأي قرار يتَّخذ    
 .من تاريخ هذا القرار

ة       -٨ ة لألنظم ا المخالف صرفات موظفيه ن ت ة ع سؤولية الكامل ل الم تحمُّ
 .والتعليمات

ى                     -٩ التوقيع عل ل ب وم العمي ى أن يق ل عل صالح العمي داول ل فتح حساب ت
 . االتفاقية المبرمة معه بهذا الخصوص

ة عن         لزوم تصرف الشرآة، في عرضها ألوامر         -١٠ ع نياب شراء أو البي ال
 .وض التي تم استالمها من العمالء، وفقًا لشروط التفااعمالئه

ه                    -١١ تم تدوين ل المعني ي ويض صادر من العمي ى تف وجوب الحصول عل
الة    ة أو رس ات خطي كل تعليم ي ش ويض ف ذا التف ون ه ًا، ويك خطي
ق   غ شخصيًا أو عن طري فهية تبل ات ش ًا أو تعليم اآس أو إلكتروني بالف

اتفال ل     . ه ن قب ددة م ات المح ى البيان ويض عل شتمل التف ويجب أن ي
 . السوق 

ا    -١٢ ن عميله ا مفّوضة م سوق بأنه ة ال ي مواجه ات ف بء اإلثب ل ع . تحم
ى نموذج األمر                    ل عل ع العمي ى توقي وتكون مسؤولًة عن الحصول عل
اتف، أو   ق اله ن طري اة ع ر المتلق فة األوام سجيل وأرش ي وت الخط

سل          شخصيًا وتثبيتها وفق ا    اة التسل د استالمها لمراع لتاريخ والوقت عن
اظ             اًَ واالحتف عند إدخال األوامر الواردة عن طريق الفاآس أو الكتروني

 . بنسخ عن األوامر الخطية



 ٤

ة                   -١٣ داول من أن األوراق المالي ى نظام الت ع إل التحقق قبل إدخال أمر البي
وفرة    داول مت ام الت الل نظ ع خ ر البي ا بموجب أم يتم بيعه ي س ي الت  ف

  . حساب العميل من أجل تسليمها بتاريخ التسوية
 من  /١٧/زام بعدم القيام بأي تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة           االلت -هـ

. ٢٠٠٥ لعام /٢٢/القانون رقم 
 

انون               -٤-المادة ة وق  تخضع المخالفات الواقعة لهذا النظام للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الهيئ
  .  بموجبهمالصادرةتعليماتهما التنفيذية واألنظمة االسوق و

  

  .  هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذهعّمم ي-٥-المادة
  ٢٠٠٧  /٣/  ١٤دمشق في     

   مفوضيرئيس مجلس 
  هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

  الدآتور محمد العمادي   


