
 كواؿس اًسلوك املِين

 -:امللسمة

ومن ُيا ثًشأ  اًلواهني واًلواؿس وال هؼمة  ًلذيض اًخعور املس متص يف ثفاؿالت احلَاة اًبرشًة ثعبَق ممارسات أ ذالكِة ٌلسلوك اجملمتـي واملِين

 جسمى )ؾِس اًرشف( اخلاضة ومضن ُشا ال ظار فأ ن مسوهة كواؿس اًسلوك املِين وال ذالكِات واًيت .ًدس َري وجسَِي ُشٍ اًخفاؿالت

 املال واًخساول ابل وراق املاًَة برشاكت اًوساظة ابل وراق املاًَة جسدٌس ؿىل اًلاهون اًـام ٌدلوةل واًلواهني اًيافشة اًيت ثيؼم معي أ سواق

 ًً ًزتام ا س هتسف مِثاق  .ملـاًري ال ذالكِةاملاًَة ل داء أ ؾٌلًِا وبأ ؿىل ا شاظات املخـللة برشاكت اًوساظة ًل وراقواًس يسات واًيت جتسس ا  ٌو

ضافة اىل اًسـي ًصفؽ مس خوى أ داء املِية وحصكِة اًـاملني هبا. ومن املخوكؽ أ ن ًلزتم  اًرشف ٌلـاملني احملافؼة ؿىل ماكىهتم وهصامة اًوػَفة ا 

احملرتف واحلفاظ ؿىل مـاًري أ ذالكِة ؿاًَة واملوػفني بأ ؿىل مـاًري الآداب املِيَة واًسلوك  مجَؽ أ ؾضاء جماًس ال دارة وال دارات اًخيفِشًة

ضسار ُشٍ املـاًري .معلِم أ و حِاهتم اًشرطَة سواء يف  :كصر ا 

 (1)  اًخـاًرف

 :ٍىون ٌللكٌلت واًـبارات اًخاًَة املـاين اخملططة ًِا أ دانٍ

 .ة ال وراق املاًَة اًـصاكِةأ  َُ ة :أ  اًَِ

 .سوق ال وراق املاًَة املصدص من كبي اًَِئة اًسوق :

 .مجـَة وسعاء أ وراق املال يف اًـصاق ادلـَة :

 .رشاكت اًوساظة ابل وراق املاًَة املصدطة من كبي اًَِئة : واًـض
 

(2) 

 -:جرسي ُشٍ املـاًري ؿىل

 . أ  رشاكت اًوساظة اًـامةل يف ال سواق املاًَة املصدطة من كبي اًَِئة

 .ووالكهئم وموػفهيم اًوسعاء -ب

 

جتاٍ اًسوق ًزتامات اًـضو ا   ا 

(3 ) 

اًواردة يف هؼام  ًلزتم اًـضو بلاهون الاوراق املاًَة واًخـلاميت اًطادرة مبوجبَ مبا يف ذكل أ سس اًخـامي واًخساول . أ  

 ثساول ال وراق املاًَة وكواؿس اًسوق وأ ًة ثـسًالت ثعصأ  ؿلهيا

حلاق  . ب  اًرضر بسمـة اًسوق وأ ؾضاهئا املخـاملني فهياؿسم اًلِام بأ ي معي من شأ هَ ا 



هؼمة واًخـلاميت يف اًخـامي . . ت ابل وراق املاًَة  ال بالغ املبارش ؾن أ ي معي أ و وشاط كري مرشوع أ و خماًف ًل 

 ًلوم بَ احس اًـاملني يف ُشٍ اًرشاكت اىل اًسوق مبارشةً 

ا وجسالهتا ٌلخسكِق من كبي اًسوق . . ث واملسدٌسات ذات  وحزوًسمه بًسخ من اًسجالت ثلزتم اًرشنة بفذح دفاحُص

 اًطةل بًشاط اًرشنة يف حال ظلب مهنم ذكل

ابًخـامالت  الاحذفاظ ابًسجالت واًواثئق امليطوص ؿلهيا يف اًلاهون مبا يف ذكل اًسجالت واًواثئق اخلاضة . . ج

  . اًيت ًيفشُا اًـضو يف اًسوق

 جب ثـلاميت اًسوقؿسم ثلايض أ ًة معوالت ثخجاوز احلسود امللصرة مبو  . ح

  . حىون اًرشنة مسؤوةل ؾن خماًفة اًـاملني دلهيا ٌللاهون واهؼمة اًسوق . . خ

(4 ) 

ؾعاء ضٌلن مبارش أ و كري مبارش ملسدمثص ضس اخلسائص اًيت كس ثًشأ  بسبب اًخساول أ و او االثفاق مـَ  حيؼص ؿىل اًـضو ا 

 ؿىل وس بة رحب

(5) 

 -: ا ًخفق وسالمة اًخساول وحيؼص ؿلََ اًلِام ابي مما ًًلًلزتم اًـضو بدٌفِش اًـملَات يف اًسوق مب

هيام . أ   املخـاملني بوجود سوق  اًـملَات اًطورًة أ و اًومهَة )كري احللِلِة( اًيت ثخضمن معلَات ثساول ًلطس هبا ا 

  .وشط يف ال وراق املاًَة

ؾعاء بَاانت أ و ثرصحيات او مـلومات مضلةل وكري  . ب اًشائـات حول  حصَحة أ و برلك ثرصف أ و معي ًلطس مٌَ ا 

خنفاضِا رثفاع أ سـار ال وراق املاًَة أ و ا   ا 

 املس بسمـة أ ي ؾضو أ و ال هخلاص من ماكهخَ . . ت

س خزسام ال وراق املاًَة املسجةل بأ سٌلء املسدمثٍصن ًخحلِق مطلحة ذاضة . . ث  ا 

  .اًلِام بـملَات ومهَة حملافغ املسدمثٍصن جملصد احلطول ؿىل اًـموةل فلط. . ج

 اًـادل واًشفاف بـملَات الثخفق مؽ املٌلرسات اًسلمية يف اًسوق أ و اًيت الثخفق مؽ وجود أ سس اًسوقاًلِام  . ح

وركة ماًَة من  ورش أ و املساؿسة يف ورش ال دبار اًومهَة أ و املضلةل ونشكل ورش أ دبار ثخـلق بلصب ثلري سـص . . خ

ا واًخـامي ؿلهيا  .اجي اًخأ زري ؿىل أ سـاُر

هبري أ و كري مربر  دكِلة أ و مضلةل أ و ثلسمي أ سدشارات اىل املسدمثٍصن ثؤدي اىل ثـاملِم بشلكثلسمي مـلومات كري  . د

 .ًخحلِق مطلحة ذاضة أ و بلصض احلطول ؿىل معوالت



جتاٍ املسدمثٍصن ًزتامات اًـضو ا   ا 

(6) 

ثفاكِة وفق اًخـلاميت  ال بـس ابصام ا   -: ادىن ما ًًل اًيافشة وثخضمن وحسالجيوز ٌلـضو أ ن ًخرصف بأ وراق املسدمثص املاًَة ا 

 .أ مس وؾيوان املسدمثص . أ  

 .بَان اخلسمات اًيت س َلسهما ٌلمسدمثص . ب

 .بَان اًـموةل اًيت ٌس خوفهيا ملابي ذسماثَ مبوجب ال ثفاكِة . ت

(7) 

 -:حيؼص ؿىل اًـضو أ ن

ال وفلًا ٌلخـلاميت اً -أ    .طادرةثلسمي جسَِالت ماًَة ٌلمسدمثٍصن من أ جي رشاء ال وراق املاًَة ا 

 .اًلِام بـملَات رشاء وبَؽ مذـسد حلساب املسدمثٍصن بسون ثفوًظ دعي -ب

ؿالم املسدمثص بخفاضَي اًـملَات امليفشة ًطاحلَ فورًا أ و حسب ال ثفاكِة املوكـة بُهنٌل وحزوًسٍ -ت  بىشف حساب ثفطًَل ا 
 

 احملافؼة ؿىل اًرسًة ىف اًـمي

(8) 

 -: ًًل ًلزتم اًـاملني دلى اًـضو اًلِام مبا

 ,اًلري احلفاظ ؿىل رسًة املـلومات وال وشعة املخـللة ابًسوق أ و أ س خزساهما ملطلحهتم أ و ملطلحة -أ  

س خـٌلًِا ًضٌلن ؿسم الاظالع ؿلهيا من كبي الادٍصن -ب  .حفغ اًواثئق اًرسًة يف ماكن أ من ؾيس ؿسم ا 

ختاذ اال جصاءات واال حذَاظات اًالزمة ًضٌلن سالمة اًخساول يف  -ت  اًسوق وحٌلًخَ وؿىل وجَا 

 :اخلطوص ماًًل

 .أ واًل: حٌلًة املـلومات اخلاضة هبم واًيت ختوهلم ادلدول ؿىل ال هؼمة

 .اثهًَاء ؿسم اًسٌلح ًل شزاص كري اخملوًني بأ س خزسام ال هؼمة

 .اخملخص اتًثًا: ؿسم أ س خزسام أ ي بصامج بأ هؼمة اًسوق وأ هجزهتا كبي اًخأ نس من سالمهتا من كبي املوػف

ؿالم املوػف اخملخص يف دائصة حىٌوًوجِا املـلومات فورًا ؾيس اًـمل حبسوث دصق حللوق ة ٌلربامج أ و  رابـًا: ا  امللىِة اًفىًص

أ حامتل وجود أ ي بصامج كس ثؤثص ؿىل املـلومات اخملزهة  املواد املخـللة هبا يف اًسوق أ و أ ي أ س خزسام ذاظئ ل هؼمة اًسوق أ و

 .يف ال هجزة



 املسدمثٍصنرؿاًة مطاحل 

 (9 ( 

 -:ًلزتم اًـضو ببشل اجلِس واًـياًة اًاكفِة ٌللِام مبا ًًل -أ  

 .أ واًل: ال ملام بخفاضَي ودطائص لك مسدمثص أ و حساب ثساول أ و أ مص بَؽ أ و رشاء

 .اثهًَا: اًخأ نس من كبول أ وامصمسدمثصهيم حسب ال ضول

ة ل وامص اًبَؽ أ و اًرشاء حبسب جسلس ًو ؾعاء ال ًو  مسدمثص ؿىل أ دص ي أ س خالهما وال مذياع ؾن ثفضَي مطلحةاثًثًا: ا 

آدٍصن رابـًا: ؿسم أ س خزسام ال موال وال وراق املاًَة اخلاضة ابملسدمثٍصن ل قصاض اًـضو اخلاضة أ و  . ملسدمثٍصن أ

جصاءات ذلاًة ختاذ ماًلزم من ا  طساكِة مطاحلِم وحٌلًة م ذامسًا:. ثفضَي مطلحة املسدمثٍصن ؿىل مطاحلِم اًشرطَة وا 

 ,اًخـامي ابل وراق املاًَة

 

(11) 

لة  مبارشة أ و كري  الجيوز ٌلـضو أ و ل ي من اًـاملني دلًَ كبول أ ًة ُسااي أ و ُبات همٌل اكن هوؾِا ندشجَؽ أ و ماكفأ ة بعًص

 . مبارشة من مسدمثصهيم

 

 ثـارض املطاحل

(11) 

ذا اكن ٌلـضو مطلحة يف اًـملَة  ال  ؤدي اىل ثضارب يف املطاحل فِحؼصثاًيت سدٌفش حلساب املسدمثص وكس ا  ؿلََ ثيفِشُا ا 

 .وفق اًخـلاميت اًطادرة

 أ مور ؿامة

 ثلزتم اًـضو اجاٍ املسدمثٍصن مبا ًًل :

ضسار أ وامص اًبَؽ . أ   أ و اًرشاء واًخأ نس  اًخحلق من خشطَة وضفة وأ ُلَة املسدمثٍصن ووالكؤمه ٌلخـامي واًخرصف يف ا 

 .ال وامصمن حصة اًخوكِـات اًواردة يف ُشٍ 

ثفاق املربم مـِم . ب ة ؾوائس ظبلًا ًل    .مصاؿاة حلوق املسدمثٍصن جتاٍ حساابهتم وذاضة فامي ًخـلق بأً 



حساب مسدمثص  اًفطي اًاكمي بني حساابهتم وحساابت مسدمثصهيم وؿسم أ س خزسام حساابت أ ي مسدمثص ًخلعَة . ت

آدص وال حذفاظ ابملسدٌسات املؤًسة ًل جصاءات اًسابلة مبا ٍىفي ا اتحهتا ٌلسوق  ًخحلق من سالمةأ اًخعبَق وا 

 .واًَِئة فور ظلهبا

ة ًمت ال فطاح ؾهنا يف اًسوق حىون ذات ضةل بأ وامص اًبَؽ . ث ًص ة مـلومات جُو دعار املسدمثص بأً  واًرشاء اخلاضة  ا 

 .بَ

 

(13 ) 

املاًَة ملطلحهتم أ و  وراقحيؼص ؿىل اًـضو واًـاملني دلًَ ال س خفادة من املـلومات ادلاذلَة بأ ي حال ؾيس اًخـامي ابل   .1

 .ٌللري كبي ال فطاح ؾهنا

 .ٌلخـلاميت اًطادرة جيب ؿىل اًـضو ال ًزتام ابل جصاءات اخلاضة ابل فطاح ؾن ثـامي ال شزاص املعلـني وفلاً   .2

(14) 

حىون ُشٍ مسدمثٍصن و  الجيوز ٌلـضو أ و ل حس اًـاملني دلًَ بأ س خلالل أ مص أ و ٍلوؿة أ وامص ضادرة من مسدمثص أ و ٍلوؿة

م سـص وركة ماًَة من اًلِام ابًخساول يف هفس الاجتاٍ كبي للري. نٌل  ال وامص من شأ هنا حتًص ثيفِشُا بلصض حتلِق هفؽ ذايت أ ٌو

جتاٍ ُشٍ آدٍصن ابًخحصك بيفس ا   .ال وامص كبي ثيفِشُا حيؼص اًلِام بأ ثفاق أ و ثوجَِ أ

 قسي الاموال

(15) 

 -:خبطوص ماكحفة قس َي الاموال ووحس ادىن اًلِام مبا ًًلؿىل اًـضو اختاذ الاجصاءات اخلاضة 

 . اًخـًصف ؿىل ُوًة املسدمثص او وهَهل ووشاظَ واًخحلق مهنا كبي وازياء ثـامهل .1

 . مصاجـة بَاانت املسدمثص بشلك دوري وحتسٍهثا  .2

وهَهل فـلََ ؿسم  اويف حاةل اًشم من دكة ونفاًة اًبَاانت اًيت مت احلطول ؿلهيا خبطوص حتسًس ُوًة املسدمثص  .3

 . فذح حساب او اًخـاكس مـَ

 . اًومهَة ؿسم اًخـامي مؽ الاشزاص جمِويل اًِوًة او ذوي الاسٌلء اًطورًة او اًومهَة او اًرشاكت .4

  اجملازة وابدلًيار اًـصايق ال جيوز اس خالم او جسسًس مباًف هلسا من املسدمثص كري اًـصايق او وهَهل وان ثمت ؿرب املطارف .5



بلس َي الاموال او  دعار وحسة قس َي الاموال يف اًبيم املصنزي اًـصايق يف حال الاشدباٍ بوجود معلَة مصثبعةا .6

اب بلظ اًيؼص ؾن كمية اًـملَة  . متوًي الاُر

(16) 

املسؤوًَة املِيَة  ؿىل مجَؽ اًـاملني ال مذثال ملـاًري اًسلوك املِين )ؾِس اًرشف( ُشا وس َرضؽ اخملاًف حتت ظائةل

  .واًخأ دًبِة

 

 


