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تعريف الو�سيط املايل:
�ش��ركة اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة الت��ي متار���س �ش��راء
الأوراق املالي��ة وبيعه��ا حل�س��اب الغ�ير.

تعريف الو�سيط حل�سابه:
�ش��ركة اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة الت��ي متار���س �ش��راء
الأوراق املالي��ة وبيعه��ا حل�س��ابها مبا�ش��رة م��ن خ�لال ال�س��وق.

�أق��رت هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية ع��ام
 2009نظ��ام التعام��ل ب�ين الو�س��طاء وعمالئه��م ال��ذي
نظ��م العالق��ة ب�ين الو�س��يط وامل�س��تثمر.

عزيزي امل�ستثمر

يف ح��ال الرغب��ة با�س��تثمار �أموال��ك يف �س��وق الأوراق املالي��ة ،ف�إن��ه م��ن ال�ض��روري
�أن تكون ملماً بتفا�صيل العالقة التعاقدية بينك وبني و�س��يطك ،وما يرتتب على
ذلك من حتديد للحقوق والواجبات� ،أال وهي:

ت أ�ك��د م��ن قي��ام الو�س��يط بتعريف��ك
باخلدم��ات الت��ي �س��يقدمها ل��ك
وب�ش��رح �آلي��ة الت��داول يف �س��وق
االوراق املالي��ة ب�ص��ورة عام��ة،
بالإ�ضافة �إىل خطوات حترير وتوقيع
اتفاقي��ة التعام��ل يف االوراق املالي��ة،
وعملي��ة الرتمي��ز وفت��ح احل�س��اب،
وذل��ك قب��ل تق��دمي �أي خدم��ات ل��ك.

ت أ�ك��د م��ن قي��ام الو�س��يط بتعريف��ك
باملخاط��ر الناجم��ة ع��ن الت��داول
ب��الأوراق املالي��ة ،وم��ا ق��د يت�س��بب
ب��ه م��ن خ�س��ائر مادي��ة وغريه��ا
وم��دى ج�س��امة ه��ذه اخل�س��ائر،
وباملقاب��ل �س��يكون علي��ك الإق��رار
ب�أن��ك عل��ى فه��م ت��ام مبخاط��ر
االجت��ار ب��الأوراق املالي��ة.

يرتت��ب عل��ى الو�س��يط �إدخ��ال
تفوي�ض��ك (�أوام��ر البي��ع
وال�ش��راء) �إىل نظ��ام الت��داول
االلك�تروين مراعي�اً ت�سل�س��ل ورود
جمي��ع تفاوي���ض امل�س��تثمرين
لدي��ه دون �أن يتحم��ل أ�ي��ة خ�س��ائر
�أو ي�ش��ارك ب أ�ي��ة �أرب��اح ق��د تن�ش ��أ
نتيج��ة لتنفي��ذه ه��ذه التفاوي���ض.

ويف ح��ال التق��ت حمفظ��ة �ش��ركة الو�س��اطة املالي��ة بيع �اً �أو �ش��را ًء م��ع حمفظت��ك يف �صفق��ة منف��ذة ،يتوج��ب عل��ى
الو�س��يط �أن يعلمك فور ًا بان حمفظة ال�ش��ركة قد دخلت كطرف بائع �أو م�ش�تر ويكون الإعالم بذلك خطياً �أو من
خ�لال مكاملة م�س��جلة.
اعلم �أنه يتوجب على الو�س��يط �أن يحافظ على �س��رية املعلومات التي يح�صل عليها من قبلك ،وذلك با�س��تثناء
احلاالت التي تن�ص عليها القوانني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
�أو �سوق دم�شق للأوراق املالية.
اعلم �أن الو�س��يط �س��يقوم بدفع جميع مبالغ العموالت املرتتبة على ال�صفقة نيابة عنك �إىل الهيئة وال�س��وق
ومركز املقا�صة واحلفظ املركزي.
يتحم��ل الو�س��يط كام��ل امل�س��ؤولية القانوني��ة و املالي��ة املرتتب��ة علي��ه يف ح��ال ت�صرف��ه �أو تعامل��ه بح�س��ابك ب�ش��كل
يخال��ف �ش��روط االتفاقي��ة والتفاوي���ض املمنوح��ة له.

عزيزي امل�ستثمر فيما يلي �أهم الواجبات التي يتعني عليك مراعاتها يف عالقتك مع الو�سيط:
ق��م بتزوي��د الو�س��يط بكاف��ة املعلوم��ات الت��ي تتعل��ق بهويت��ك ،ومقدرت��ك املالي��ة ،وم��دى خربت��ك يف جم��ال اال�س��تثمار ،و�أهداف��ك
اال�س��تثمارية املتعلق��ة باخلدم��ات املطل��وب تقدميه��ا.
اعل��م أ�ن��ك بتوقيع��ك االتفاقي��ة تك��ون ق��د فو ّ�ض��ت الو�س��يط ب�إمت��ام جمي��ع الإج��راءات املتعلق��ة بالبي��ع �أو ال�ش��راء والت�س��وية ل��دى
ال�س��وق ومرك��ز املقا�ص��ة واحلف��ظ املرك��زي ,وبالتوقي��ع نياب��ة عن��ك لدى هاتني اجلهتني.
ال ميكنك الت�صرف بالأوراق املالية العائدة لك والتي ف ّو�ضت الو�سيط التعامل بها من خالل و�سيط �آخر.
ق��م بتحري��ر �أوام��رك للو�س��يط يف ح��دود املبل��غ امل��ايل ال��ذي قم��ت ب�إيداع��ه �أو بتحويل��ه �إىل ح�س��اب عم�لاء التعام��ل النق��دي ،حي��ث
يتوج��ب علي��ك �أن ت��ودع م�س��بقاً قيم��ة الأوراق املالي��ة املن��وي �ش��را�ؤها قب��ل تنفي��ذ أ�م��ر ال�ش��راء وذل��ك يف ح�س��ابك النق��دي ل��دى
امل�ص��رف املعتم��د م��ن قبل ال�ش��ركة.
انتب��ه م��ن �إعط��اء الو�س��يط �أوام��ر بي��ع لأي��ة �أوراق مالي��ة ال متتلكه��ا� ،أو مرهون��ة �أو حمج��وز عليه��ا �إذ �س��تعترب امل�س��ؤول الوحي��د
عن تغطيتها ودفع �أثمانها و دفع �أية عموالت و ر�سوم وكل ما ين�ش�أ عنها من �أ�ضرار.

عزي��زي امل�س��تثمر فيم��ا يل��ي �أه��م الواجب��ات الت��ي يتع�ين علي��ك
مراعاته��ا يف عالقت��ك م��ع الو�س��يط:
يح��ق للو�س��يط ا�س��تيفاء املبال��غ امل�س��تحقة ل��ه م��ن �أي مبال��غ ل��ك يف ح�س��اب
عم�لاء التعام��ل النق��دي (�إن وج��دت).
ال تق��م ب��أي عملي��ات مبني� ٍة عل��ى معلوم� ٍة م��ن داخ��ل �ش��ركة الو�س��اطة �أو داخ��ل
ال�ش��ركة املدرج��ة �إذ �أن ذل��ك يعر�ض��ك للم�س��اءلة القانوني��ة ،ب��ل اتخ��ذ ق��رارك
اال�س��تثماري بنف�س��ك ومب��ا يحق��ق �أهداف��ك اال�س��تثمارية.
ال تق��م بطل��ب و�ض��ع �أي �أوام��ر وهمي��ة �أو غ�ير حقيقي��ة عل��ى �أي ورق��ة مالي��ة �إذ
�أن ذلك �سيعر�ضك ملخاطر امل�ساءلة القانونية.
ت�أكد من �أن كمية الأ�سهم التي تريد �شرائها يف �شركة معينة هي يف حدود الن�سب امل�سموح بها قانونياً.
اعلم �أنك فو�ضت الو�سيط تفوي�ضا مطلقا غري قابل للعزل �أو الإلغاء �أو التعديل ب�إجراء املقا�صة بني حقوق الو�سيط والتزاماتك،
وكذلك ببيع �أية �أوراق مالية متتلكها وتكون حتت �س��يطرته يف حال عدم �س��دادك لأية مبالغ مرتتبة عليك وفق الإجراءات املتبعة
يف ال�سوق ،ودون احلاجة لأي تفوي�ض خطي �آخر وي�سقط حقك بالطعن ب�صحة هذا التفوي�ض �أو الرجوع عنه.

وفيم��ا يل��ي �أه��م حقوق��ك
كعميل:

احر���ص عل��ى منح��ك الوق��ت ال��كايف لق��راءة جمي��ع
الأوراق يف بنود اتفاقية فتح احل�ساب بتم ّعن ودقة،
وافهمها جيد ًا قبل �أن تقوم بتوقيعها وت�أكد من
�إثبات ن�سبة عمولة التداول يف االتفاقية ( من 5
�إىل  7ب��الأف وبح��د �أدن��ى مئ��ة ل�يرة �س��ورية).
اح�ص��ل عل��ى ن�س��خة م��ن اتفاقي��ة فت��ح احل�س��اب
بع��د ختمه��ا و �إثب��ات كاف��ة التواقي��ع عليه��ا م��ن
قبل��ك وم��ن قب��ل ممث��ل الو�س��يط.
ت أ�ك��د م��ن �إبالغ��ك ف��ور انته��اء جل�س��ة الت��داول
وبالطريق��ة املح��ددة يف االتفاقي��ة (خطي�اً ،هاتفي�اً،
�أو ع�بر الربي��د االلك�تروين) بتفا�صي��ل العملي��ات
املنف��ذة ب�ش��كل كام��ل حل�س��ابك.
اعل��م �أن الو�س��يط مل��زم بت�س��ديد القيم��ة
ال�صافي��ة لأثم��ان الأوراق املالي��ة املباعة ل�صاحلك
مبوجب حتويالت �أو حواالت م�صرفية ح�سب واقع
احل��ال� ،أو مبوج��ب �ش��يكات م�صرفي��ة حم��ررة �أ�صوال ً
على �أن يختم ال�ش��يك بعبارة (ي�صرف لأمر امل�س��تفيد
الأول فق��ط) ،ويحظ��ر عل��ى الو�س��يط قب��ول �أو حتري��ر
�أي �ش��يكات م�ؤجل��ة الدف��ع م��ن عمالئه��ا و�إليه��م.

وفيما يلي �أهم حقوقك كعميل:
يح��ق ل��ك طل��ب ا�س��تالم أ�ي��ة معلوم��ات �أو �س��جالت مكتوب��ة
وعل��ى الو�س��يط تلبي��ة طلب��ك خ�لال �س��بعة أ�ي��ام م��ن تاري��خ
الطل��ب املذك��ور ،عل��ى �أن يك��ون ذل��ك �ضم��ن ف�ترة احلف��ظ
النظامية لهذه املواد �أو ال�سجالت �أو املرا�سالت املحددة
مب��دة ع�ش��ر �س��نوات.

يح��ق ل� َ�ك �أن تع��ود عل��ى الو�س��يط ق�ضائي �اً للتعوي���ض ع��ن
الأ�ض��رار الت��ي حتملته��ا نتيج��ة �إخالل��ه ب��أي م��ن واجباته �أو
تعهدات��ه املن�صو���ص عليه��ا يف االتفاقي��ة �أو املن�صو���ص
عليه��ا مبوج��ب الأنظم��ة والقوان�ين.

اح�ص��ل عل��ى �ص��ور م��ن ك�ش��وف ح�س��ابك وفوات�يرك
وراج��ع جمي��ع التفا�صي��ل ال��واردة فيه��ا لتت�أك��د م��ن �أن
العملي��ات املنف��ذة مطابق��ة لتفاوي�ض��ك.
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