شــركات الخدمات والوســاطة المالية

ن�شرة توعية رقم  2ت�صدرها هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

إدارة االستثمار

�إدارة حماف��ظ الأوراق املالي��ة بيع�� ًا
و�ش��را ًء بن��اء عل��ى تفوي���ض العمي��ل،
مبوج��ب اتفاقية �إدارة اال�س��تثمار ،كما
ت�ش��مل �إدارة �صنادي��ق اال�س��تثمار.
أمانة االستثمار

متابع��ة وتق��ومي �إدارة ا�س��تثمارات
العمالء و�صناديق اال�ستثمار
لدى املدراء.

إدارة
اإلصدارات األولية

•القي��ام بالدرا�س��ات والإج��راءات لإ�ص��دار الأوراق
املالي��ة مب��ا يف ذل��ك ت�س��جيل الأوراق املالي��ة
املعني��ة ل��دى الهيئة،وه��ي وظيف��ة (مدي��ر
الإ�ص��دار).
•الت�س��ويق وتغطي��ة االكتت��اب يف الأوراق
املالي��ة م��ن مهم��ة (متعه��د
التغطي��ة).

الحفــظ
األميــن
ت�ش��مل تنظي��م ت�س��جيل حف��ظ نق��ل ملكي��ة
الأوراق املالي��ة العائ��دة للعم�لاء �إدارة عملي��ات
ا�س��تالم وت�س��ليم ه��ذه الأوراق من الو�س��يط املايل
البائ��ع �أو امل�ش�تري� ،إ�ضاف��ة �إىل قب���ض الفوائ��د
الأرب��اح احلق��وق العائ��دة ل�ل�أوراق املالي��ة
اخلا�ص��ة بعمالئ��ه و�إر�س��ال
التقارير الدورية �إىل
عمالئ��ه.

الشركة المرخصة
�ش��ركة اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة املرخ���ص له��ا
م��ن قب��ل الهيئة ،متار���س عم�ل ًا �أو �أكرث م��ن �أعمال
الو�س��يط املايل الو�س��يط حل�س��ابه �أمني اال�ستثمار
�أو مدي��ر الإ�ص��دار ،وف��ق م��ا حت��دده الهيئ��ة مبوج��ب
القوان�ين الأنظم��ة والق��رارات ال�صادرة.

الوســاطة فــي األوراق
الماليــة
• ممار�س��ة �ش��راء وبي��ع الأوراق املالي��ة
بالعمول��ة حل�س��اب الغ�ير.
• ممار�س��ة �ش��راء وبي��ع الأوراق املالي��ة
حل�س��اب الو�س��يط اخلا���ص مبا�ش��رة.

تقديم
االستشارات

حتلي��ل ون�ش��ر املعلوم��ات املتعلق��ة ب��الأوراق
املالي��ة� ،أي تق��دمي الن�ص��ح وامل�ش��ورة للعم�لاء
وللغ�ير مقاب��ل �أج��ر �أو عمولة.

عزيزي المستثمر
با�س��تثمارك يف �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة ،تق��وم ب�ش��راء �أ�س��هم يف ال�ش��ركات امل�س��اهمة
املدرج��ة يف ال�س��وق ،للح�ص��ول عل��ى عوائ��د مالية خالل ف�ترة زمنية معين��ة من خالل:
•�أرباح نقدية توزعها ال�شركات.
•�أ�سهم جمانية توزعها ال�شركات.
•�أرباح ر�أ�سمالية تنجم عن ارتفاع �أ�سعار القيم ال�سوقية للأ�سهم يف ال�سوق.
�أ ه��م
�أ �سا �س��يات
اال�س��تثمار الإدراك
�أن��ه ال توج��د �ضمان��ات للرب��ح
عن��د القي��ام ب�أي ا�س��تثمار ،بالت��ايل املبلغ
املن��وي ا�س��تثماره معر���ض للنق�ص��ان مثلم��ا ه��و قاب��ل
للزي��ادة� ،إال �أن اال�س��تثمار املبن��ي عل��ى �أ�س���س علمي��ة يقل��ل خماطر
الوق��وع يف خ�س��ائر ا�س��تثمارية ،لذل��ك يج��ب مراع��اة م��ا يل��ي:
 -1حتديد �أهدافك اال�ستثمارية.
 -2اال�س��تثمار يف املال الفائ�ض عن حاجتك ،الذي من �ش��أنه �أن يتيح مرونة �أكرب يف مراجعة وتعديل
اخلطة اال�ستثمارية مبا يتوافق مع تغري الظروف املحيطة.
 -3و�ضع ا�سرتاتيجية اال�ستثمار اخلا�صة بك (ا�ستثمار طويل الأجل �أو ق�صري الأجل).
 -4التنويع عند بناء حمفظتك اال�ستثمارية.
 -5حتديد ن�سبة العائد املطلوب من قبلك ،باال�ستناد �إىل حجم املخاطر التي ت�ستطيع حتملها.
 -6التحلي بال�صرب وعدم الت�سرع يف تغيري قراراتك اال�ستثمارية.

الســؤال هنــا كيــف أســتثمر بســوق دمشــق
لــأوراق الماليــة؟
لت�ستثمر يف ال�سوق عليك اختيار �إحدى �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية املرخ�صة من قبل الهيئة،
حالي ًا يوجد ثالث �أنواع من ال�شركات ميكنك توظيفها للتعامل يف ال�سوق املايل.
•�شركات الو�ساطة املالية.
•�شركات �إدارة املحافظ اال�ستثمارية.
•�شركات تقدمي اال�ست�شارات حتليل ون�شر املعلومات املتعلقة بالأوراق املالية.

أو ً
ال -شركات الوساطة المالية
�إذا قررت اال�ستثمار يف الأوراق املالية بنف�سك ولديك القدرة والرغبة يف اتخاذ قراراتك ،ف�ستتعامل يف
ال�سوق من خالل و�سيط مايل يعمل على تنفيذ �أوامرك اال�ستثمارية عرب تلقي �أوامر بالبيع �أو ال�شراء من
قبلك وتنفيذها يف ال�سوق ،وال ميكنك اال�ستثمار يف ال�سوق �إال من خالل �إحدى تلك ال�شركات.

ثاني ًا -شركات إدارة المحافظ االستثمارية
توفر لديك قدر كبري من الأموال ترغب يف ا�ستثمارها يف ال�سوق املايل ،لكنك تفرت
�إذا ّ
�إىل املعرفة �أو اخلربة التخاذ القرارات اال�ستثمارية� ،أو مل يكن لديك الوقت الكايف لتتابع
ا�ستثماراتك ،فعليك اختيار �إحدى ال�شركات التي تعمل يف جمال �إدارة حمافظ الأوراق املالية.

ثالث ـ ًا -شــركات تقديم االستشــارات
تحليــل ونشــر المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق المالية
�إذا رغبت يف اتخاذ قراراتك اال�ستثمارية ،باالعتماد على التحليالت املالية واملحا�سبية،
فعليك ا�ست�شارة �أحد املحللني املاليني املعتمدين لدى ال�شركات املرخ�صة.
حيث يقدم املحلل املايل امل�شورة �أو الن�صح املرتبط بالورقة املالية ،اعتماد ًا على
التحليل الأ�سا�سي والفني لكل ورقة مالية ،كما ُيرتك حرية اتخاذ
القرار ليتم تنفيذ �أوامر البيع وال�شراء من خالل
الو�سيط املايل.

كيف أفتح حساب استثماري لدى شركة
الوساطة المالية

للتعرف على �أ�سماء ال�شركات العاملة راجع رابط �شركات الو�ساطة املالية
على موقع الهيئة االلكرتوين.
توجه لل�شركة املختارة للقيام بفتح ح�ساب لديها ،مع العلم تكلفة فتح
ح�ساب جمانية لدى �أي �شركة.
ز ّود الو�سيط املايل ببيانات ومعلومات هويتك عملك مقدرتك املالية ومدى خربتك
يف جمال اال�ستثمار� ،إ�ضافة �إىل �أهدافك اال�ستثمارية.

احر�ص على قراءة بنود اتفاقية فتح ح�ساب التعامل يف الأوراق املالية.
ال ترتدد يف �س�ؤال و�سيطك املايل عن �إجراءات التداول و�أي بند
باالتفاقية.
يتعلق
ِ

وقع على جميع ال�صفحات يف اتفاقية فتح احل�ساب ،مع الت�أكد من حتديد
ن�سبة عمولة التداول (من � 5إىل  7بالألف بحد �أدنى مئة لرية �سورية).

اح�صل على ن�سخة من االتفاقية التي قمت بالتوقيع عليها.

يلت��زم الو�س��يط التعام��ل ب��الأوراق املالي��ة ،الت��ي
يحدده��ا العمي��ل وفق� ًا للتفوي�ض��ات املقدم��ة من��ه،
دون �أن يتحمل �أية خ�س��ائر �أو ي�ش��ارك ب�أية �أرباح نتيجة
تنفي��ذه ه��ذه التفوي�ض��ات.
يفو���ض العمي��ل الو�س��يط بالكامل لإمتام الإج��راءات الالزمة
للبيع �أو ال�ش��راء والت�س��وية لدى �س��وق دم�ش��ق للأوراق املالية
مرك��ز املقا�ص��ة احلف��ظ املرك��زي ل�ل�أوراق املالي��ة� ،إ�ضاف��ة
للتوقي��ع نيابة عنه.

يلت��زم العمي��ل بتوف�ير �أي��ة معلوم��ات �إ�ضافي��ة
يطلبه��ا الو�س��يط ،وال يج��وز للو�س��يط �إج��راء �أي��ة
�صفقة �إذا رف�ض العميل تقدمي تلك املعلومات.
ال يح��ق للعمي��ل الت�ص��رف ب��الأوراق املالي��ة العائ��دة
فو�ض الو�س��يط التعامل بها عرب و�س��يط
ل��ه ،الت��ي ّ
�آخر ،حيث يقوم الو�سيط ب�إعالم العميل بتفا�صيل
العمليات املنفذة ب�ش��كل كامل حل�سابه.

�أق��رت هيئ��ة الأوراق املالي��ة
ع��ام  2009نظ��ام التعام��ل ب�ين
الو�س��طاء وعمالئه��م ،لتو�ضي��ح
العالق��ة التعاقدي��ة ب�ين الطرفني،
حي��ث �ألزم��ت جمي��ع ال�ش��ركات
العاملة يف جمال الو�ساطة املالية
مبجموعة من القواعد ،حتدد حقوق
والتزام��ات امل�س��تثمرين و�ش��ركات
الو�س��اطة املالي��ة.

يت�أك��د الو�س��يط م��ن ع��دم وج��ود ت�ض��ارب بني
م�صاحل��ه والعمي��ل عل��ى �صفق��ات يق��وم به��ا
العمي��ل ،ففي حال وج��ود ت�ضارب يجب الإف�صاح
ع��ن ذل��ك للعميل.
يق��وم الو�س��يط بتعري��ف العمي��ل عل��ى
املخاط��ر الناجمة عن التداول ب��الأوراق املالية،
باملقاب��ل يق��ر العمي��ل �أن��ه عل��ى فه��م ت��ام
مبخاط��ر االجت��ار ب��الأوراق املالي��ة.
يح��ق للعمي��ل طل��ب ا�س��تالم �أي��ة معلوم��ات
تتعل��ق ب��ه ،وعل��ى الو�س��يط تلبي��ة طلبه خالل
�س��بعة �أي��ام م��ن الطل��ب املذك��ور� ،ضمن فرتة
احلف��ظ النظامي��ة له��ذه امل��واد ال�س��جالت �أو
املرا�س�لات (ع�ش��ر �س��نوات).
يلت��زم الو�س��يط باملحافظ��ة عل��ى �س��رية
املعلوم��ات التي يح�صل عليها من العميل،
با�ستثناء احلاالت التي تن�ص عليها القوانني
ال�ص��ادرة ع��ن ال�س��وق �أو هيئة الأوراق والأ�س��واق
املالية ال�سورية.

يلت��زم العمي��ل بع��دم بي��ع �أو حتوي��ل ملكي��ة �أو رهن �أي��ة �أوراق
مالية ّ
مت �شرا�ؤها� ،إال عن طريق الو�سيط نف�سه �أو بعد الت�سديد
الت��ام والكام��ل لأية مبال��غ مرتتبة للو�س��يط يف ذمته ،يحق
للو�سيط الت�صرف بالأوراق املالية املودعة لدى مركز املقا�صة
حتت �سيطرته ،لت�سديد �أية مطالبات وفق الإجراءات يف ال�سوق.

يلت��زم الو�س��يط بدف��ع جمي��ع مبال��غ العم��والت
املرتتب��ة عل��ى ال�صفق��ة �إىل الهيئة ال�س��وق مركز
املقا�ص��ة واحلف��ظ املركزي ل�ل�أوراق املالية.
يتعه��د العمي��ل بع��دم �إعطاء الو�س��يط �أوام��ر ببيع �أي
�أوراق مالي��ة ال ميتلكه��ا حمجوز عليه��ا �أو مرهونة ،يقر
�أن��ه امل�س��ؤول الوحي��د ع��ن تغطيته��ا دف��ع ثمنها دفع
�أي��ة عموالت ر�س��وم م�صاريف غرامات فروقات �أ�س��عار.

يتحم��ل الو�س��يط كامل امل�س��ؤولية القانونية
واملالية املرتتبة عليه يف حالة ت�صرفه بح�ساب
العميل ،ب�شكل يخالف �شروط االتفاقية.

يفو���ض العمي��ل الو�س��يط ب�ش��كل مطل��ق غ�ير
ّ
قاب��ل للعزل الإلغ��اء �أو التعديل ب�إجراء املقا�صة بني
حق��وق الو�س��يط والتزاماته ،كذل��ك يفو�ضه ببيع
�أي �أوراق مالي��ة ميتلكه��ا العمي��ل ،يف ح��ال ع��دم
�سداده لأية مبالغ وفق الإجراءات املتبعة يف ال�سوق،
دون احلاج��ة لأي تفوي���ض خطي �آخر ،وي�س��قط حقه
بالطع��ن ب�صحة ه��ذا التفوي���ض �أو الرجوع عنه.

ال يك��ون الو�س��يط م�س���ؤوال ع��ن �أي
�إلغ��اء تعدي��ل �أو تعطي��ل للأوام��ر من
قب��ل ال�س��وق �أو الهيئ��ة.

يح��ق للعمي��ل �أن يع��ود عل��ى الو�س��يط
بالتعوي�ض عن الأ�ضرار نتيجة �إخالل الو�سيط
ب��أي م��ن واجبات��ه �أو تعهدات��ه.

تعت�بر مب��ادئ وقواع��د ال�س��لوك
املهن��ي الت��ي يخ�ضع لها الو�س��يط جزء ًا
م��ن ه��ذه االتفاقي��ة.
يلت��زم كل م��ن العمي��ل والو�س��يط
التقي��د ب��كل القوان�ين الأنظم��ة
والتعليم��ات ال�س��ارية املفع��ول.
جميع اخلالف��ات املت�صل��ة باتفاقية التعامل
ب��الأوراق املالي��ة ،حت��ل ع��ن طري��ق التحكي��م
ووفقا لأحكام «نظام ت�س��وية املنازعات بني
�أع�ضاء ال�س��وق وبني الأع�ض��اء وعمالئهم».

يج��ب �أن تت�ضم��ن االتفاقي��ة بي��ان
بالعم��والت ،الت��ي �س��يتقا�ضاها
الو�سيط مقابل خدماته �أو الإ�شارة �إىل
وثيق��ة منف�صلة تبني هذه العموالت.

عزيزي المستثمر

بع��د التوقي��ع عل��ى اتفاقي��ة فت��ح احل�س��اب ل��دى �ش��ركة
الو�س��اطة املالي��ة:
•فو�ضت الو�س��يط با�س��تكمال جميع الإجراءات الالزمة لفتح احل�ساب
اخلا�ص بك ،والتوقيع نيابة عنك لدى �سوق دم�شق للأوراق املالية
مركز املقا�صة واحلفظ املركزي للأوراق املالية.
•احذر �إعطاء رقم التداول اخلا�ص بك لأي �شخ�ص.

