
 7/4/1211تاريخ  (/م52)،المعدل بالقرار رقم  19/11/1212/م( تاريخ 119القرار رقم )

 وتعديالته تعميمات التداول باألوراق المالية غير المدرجة

  المفوضينرئيس مجمس 

 .2005/ لعام 22بناًء عمى أحكام القانون / -
 ؟2010/ لعام 115وعمى أحكام المرسوم رقم / -
الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستيا ألعماليا الصادر وعمى أحكام نظام  -

 .2006/ لعام 3442بقرار السيد رئيس مجمس الوزراء رقم /
 .24/12/2010/ تاريخ  54جمستو رقم /في مجمس المفوضين موافقة عمى و  -

 يمي: يقرر ما

 تعميمات التداول باألوراق المالية غير المدرجة

 -1 -المادة

يجوز لمشركة المرخص ليا ممارسة أعمال الوساطة المالية التوسط في عمميات بيع وشراء أي أوراق مالية 
تعود لشركات مصدرة خاضعة لرقابة الييئة لم تدرج أوراقيا المالية في سوق دمشق لألوراق المالية، وذلك 

 بعد حصوليا عمى موافقة رئيس مجمس مفوضي الييئة. 

  -1-لمادة ا

 الشركات المشار إلييا في المادة السابقة،  وفي إطار تنفيذ ىذه التعميمات االلتزام بما يمي: يجب عمى

مسك دفاتر وسجالت محاسبية خاصة بيذه العمميات ومنفصمة عن عمميات الوساطة في سوق دمشق  -أ 
 المالية. لألوراق

ن يكونوا معرفين لدى مركز أن تتعامل مع عمالء معرفين لدييا وفق األصول، دون الحاجة إلى أ -ب 
   1المقاصة والحفظ المركزي.

                                                           
1

  ، وقد كان وصها:7/4/2011/ تاريخ 00دلت هذه الفقزة بقزار مجلس المفىضيه رقم /ع      

 ."معزفيه لدي مزكز المقاصة والحفظ المزكزي أي غيزمعزفيه لديها وفق األصىل، غيز تتعامل مع عمالء ال أن   -" ب



ات أن تتخذ كل الخطوات الالزمة لخدمة عمالئيا بصورة مناسبة، وأن تمتزم بعالقتيا معيم بواجب  -ج 
 .األمانة وقواعد السموك الميني

 -3-المادة 

المشتري، ويحظر عمييا التدخل يقتصر دور شركة الوساطة المالية عمى الجمع بين العميل البائع والعميل 
 بعممية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول.

 -4-المادة

 .تمتزم جميع شركات الوساطة بإبالغ عمالئيا بخصائص ىذه األوراق المالية قبل تعامميم فييا 

 -5-المادة

ومطابقتيا لمقوانين إن شركات الوساطة المنفِّذة ىي المسئولة عن سالمة عمميات التداول التي تجرييا 
 :يمي واألنظمة والتعميمات الحاكمة لعممية التداول وعمى األخص ما

 التحقق من شخصية العميل وسند ممكيتو لمورقة المالية وصفتو وأىميتو لمتصرف فييا. - أ

التأكد من أن التعامل يتم عمى أوراق مالية سميمة و عمى نحو خال من الغش أو النصب أو االحتيال - ب
 أو االستغالل أو المضاربات الوىمية.

  -6-المادة

تكون أوامر العمالء الصادرة لشركات الوساطة طبقًا لمنموذج المعتمد من الييئة والمذكور بو أن ىذا  -أ 
األمر خاص بالتعامل عمى أوراق مالية شركات غير مدرجة في السوق النظامية ومن دون أدنى مسؤولية 

ألوراق إما خطيًا أو عبر عمى الييئة وسوق دمشق لألوراق المالية، ويتم تمقي أوامر بيع وشراء ىذه ا
 الفاكس أو البريد اإللكتروني، والمكالمات الياتفية المسجمة. 

يكون التعامل عمى األساس النقدي بين شركات الوساطة وعمالئيا وتتم التسوية عن طريق ىذه  -ب 
 الشركات فيما بينيا. 

 -7-المادة

( من القيمة اإلجمالية لمعممية 00007 و 00005تستوفي الشركة من العميل عمولة محددة تتراوح بين )
 حسب واقع الحال، وتُقيد في سجالت الشركة وفقًا لما يمي:  من كل من المشتري أو البائع أو كالىما



تقوم الشركة بتسميم العميل البائع أو المشتري أو كالىما إيصال رسمي وفق النموذج الصادر عن   -أ 
 لمقبوض من العميل. مبمغ العمولة ا استالملتوثيق   الييئة

يتم قبض العمولة المحددة وتسميم العميل نسخة من اإليصال موقعة من قبل وسيط الشركة الذي   -ب 
 أجرى العممية  أو مساعده. 

يتم االحتفاظ بنسخة من اإليصال لدى الشركة حيث ُتعتبر ىذه النسخة األساس المقبول لتنفيذ القيد   -ج 
لخمفي ويتم قيد العمولة المستوفاة من العميل كإيراد تداول أوراق مالية غير المحاسبي عمى نظام المكتب ا

 مدرجة.

   -8-المادة

عمى كل شركة تزويد دائرة الرقابة عمى شركات الخدمات والوساطة المالية في الييئة بكشف أسبوعي 
أن يذكر فيو اسم يمخص عمميات التوسط التي قامت بيا ىذه الشركة لتداول ىذه االوراق المالية عمى 

 العميل ونوع األوراق المالية وعددىا وسعرىا ومبمغ العمولة المتحصمة عن كل عممية  وتاريخيا.

 -9-المادة

   تصدر الييئة النماذج الالزمة لتنفيذ ىذه التعميمات.

   -12-المادة

 يبمغ ىذا القرار من يمزم لتنفيذه.

 24/12/2010دمشق في 

 

 رئيس مجمس مفوضي                                                             

 هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 الدكتور محمد العمادي                                                                

 

 
 


