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 71/5/9179تاريخ ( /م 77 قرار رقم )
 6/7/9191/م( تاريخ 71المعّدل بالقرار رقم )

 
 رئيس مجمس المفوضيف: 

 .2009/ لعاـ 50، وتعديالتو بالمرسوـ التشريعي رقـ /2005/ لعاـ 22عمى أحكاـ القانوف رقـ / بناءً  -
 .2018/ لعاـ 311وأحكاـ المرسـو / -
/ الصادر عف السيد رئيس 3942وأحكاـ نظاـ الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية رقـ / -

 ، وتعديالتو. 28/08/2006مجمس الوزراء بتاريخ 
 .13/5/2019/ المنعقدة بتاريخ 15/وعمى موافقة مجمس المفوضيف في جمستو رقـ  -
 عمى مقتضيات المصمحة العامة.و  -

   يقرر مايمي:
 الخدمات والوساطة المالية اُلمرخّصة لدى شركات األشخاص الطبيعييناعتماد  تعميمات  

 وتعديالته
 تعاريؼ -7 –المادة  
 ما يمػي:  القراريقصد بالكممات والعبارات اآلتية في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا   - أ
 .( وتعديالتو2005)لعاـ  (22)قانوف ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية رقـ  القانون:  -
 ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية. الهػيػئة: -
 مجمس مفوضي الييئة.  المجمس: -
 سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية وأية سوؽ أخرى تُنشأ وفقًا ألحكاـ القانوف. السوؽ: -
 أو أكثر مف نشاطاً شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص ليا مف قبؿ الييئة والتي تمارس  الشركة: -

تقديـ االستشارات وتحميؿ ونشر المعمومات المتعمقة باألوراؽ المالية و/أو إدارة اإلصدارات  نشطةأ
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أو أي نشاط و/االستثمار  أمانةأو و/و/أو إدارة االستثمار  الماليةفي األوراؽ الوساطة  األولية و/أو
بيذا وفؽ ما تحدده الييئة بموجب القوانيف واألنظمة والقرارات الصادرة  آخر استثماري أو استشاري

 .الخصوص
ىو الشخص الطبيعي الذي تعتمده الييئة ألداء مياـ الوظائؼ اإلدارية أو متابعة االلتزاـ أو  المعتمد: -

 1الفنية لدى الشركة المرخص ليا.
سير الذي يتولى مياـ اإلدارة واإلشراؼ العاـ عمى المعتمد ىو : (التنفيذي المدير أو)العام  المدير -

 لدييا.جميع العامميف المعتمديف وغير المعتمديف الشركة و العمؿ في 
 لدييا امميفالعالتزاـ جميع و الشركة  تقّيدمف مدى  التحقؽالمسؤوؿ عف المعتمد ىو االمتثال: مسؤول  -

، وبأي تشريعات يئة والسوؽيعف الالتعميمات الصادرة واألنظمة و  بالقوانيف (المعتمديف وغير المعتمديف)
 .أخرى ذات صمة

كفاءتو و  تومراقبة مدى مالئمفحص نظاـ الرقابة الداخمية، و المسؤوؿ عف المعتمد ىو  الداخمي: المدقؽ -
جراءات إدارة المخاطر، والتأكد مف سالمة تطبيؽ قواعد الحوكمة في ، وعف تقييـ سياسات و توفعاليو  ا 

 . التشغيميةاالستراتيجية و الشركة  ىداؼأبما يضمف تحقيؽ  ،الشركة
 في اإلرىاب وتمويؿ األمواؿ غسؿ مكافحة برنامج عف المسؤوؿ الطبيعي الشخص ىو :اإلبالغ مسؤول -

 وتمويؿ األمواؿ غسؿ مكافحة قانوف أحكاـ بموجب إليو الموكمة  المياـ تنفيذ يتولى الذي الشركة،
 2.بمقتضاه الصادرة والقرارات األنظمة و اإلرىاب

ممارسة نشاط تقديـ  ليا المرخص الشركة ليوإ تعيدالذي  الشخص الطبيعيىو  :المعتمد المالي المحمل -
 المالية تحميؿ البياناتدراسة و  مياـبقة باألوراؽ المالية موتحميؿ ونشر المعمومات المتع االستشارات

تقديـ الشركات المصدرة لألوراؽ المالية بغرض  ءأدا سقياتقييـ و لمقة باألوراؽ المالية، والمعمومات المتع
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، وذلؾ بموجب االتفاقية اتخاذ القرار االستثماري المناسبمساعدة العمالء عمى المشورة و النصح و 
 بيف الشركة والعميؿ.ليذا الغرض برمة المُ 

ممارسة  ليا المرخص الشركة ليوإ تعيدالذي  الشخص الطبيعيىو  :المعتمداألولية  اتاإلصدار مدير  -
وراؽ المالية اتخاذ االجراءات الالزمة إلصدار األمياـ القياـ بالدراسات و ب وليةصدارات األدارة اإلإنشاط 

وراؽ صدار وطرح األإرير المطموبة بموجب نظاـ بجميع الوثائؽ والتقا وتزويد الييئة ،الجديدة وتسجيميا
 .بيذا الخصوصالقرارات الصادرة نظمة و األالمالية و 

ممارسة نشاط  ليا المرخص الشركة ليوإ تعيدالذي  الشخص الطبيعيىو  :المعتمد مدير االستثمار -
المسؤوليات و مياـ جميع الب ) إدارة محافظ األوراؽ المالية أو إدارة صنايؽ االستثمار(االستثمارإدارة 

ة مع ر المبرمدارة االستثماإعمى تفويض مف العميؿ بموجب اتفاقية  بناءً  االستثمار المتعمقة بإدارة
  .العميؿ

ممارسة نشاط  ليا ليو الشركة المرخصإ تعيدالذي  الشخص الطبيعيىو  :المعتمد أمين االستثمار -
ألىداؼ ا انسجامو معلمتأكد مف  ءداىذا األتقييـ و  ،مدير االستثمارداء أمتابعة مانة االستثمار بمياـ أ

نظمة والقرارات والعميؿ بموجب نظاـ صناديؽ االستثمار واأل واألسس المتفؽ عمييا بيف مدير االستثمار
 بيذا الخصوص. الصادرة

الذي تعيد إليو الشركة المرخص ليا ممارسة نشاط  الشخص الطبيعيىو  :المعتمد الحافظ األمين -
دارة عمميات  الحفظ األميف بمياـ تنظيـ وتسجيؿ وحفظ ونقؿ ممكية األوراؽ المالية العائدة لمعمالء، وا 
استالـ وتسميـ ىذه األوراؽ مف الوسيط المالي البائع أو المشتري، وقبض الفوائد واألرباح والحقوؽ 

رساؿ التقارير الدورية إلى عمالئو بالعمميات التي نفذت  العائدة لألوراؽ المالية الخاصة بعمالئو، وا 
 لصالحيـ، بموجب األنظمة والقرارات الصادرة بيذا الخصوص.
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ىو الشخص الطبيعي الذي تعيد إليو الشركة المرخص ليا ممارسة نشاط  .:المعتمد مدير التداول -
الشركة، واإلشراؼ عمى عمؿ الوسطاء المعتمديف الوساطة المالية بمياـ إدارة قسـ التداوؿ في 

   3.ومساعدي الوسطاء المالييف، ويجوز أف يمارس أعماؿ الوساطة المالية
 ،المسؤوؿ عف إدارة القسـ المالي والمحاسبي في الشركة الشخص الطبيعيىو  :المعتمد المدير المالي -

دارة مساعدة اإلبيدؼ تحميميا ، و لمشركةدقة التقارير المالية و  صحة الحسابات والسجالت لضماف
 .ذات الصمة المناسبةالتنفيذية عمى اتخاذ القرارات 

الذي تعيد إليو الشركة المرخص ليا ممارسة نشاط  الشخص الطبيعيىو : المعتمد الوسيط المالي -
دخاؿ أوامرىـ المتعمقة بتداوؿ األوراؽ المالية  الوساطة المالية بمياـ فتح الحسابات لمعمالء، وتمقي وا 
بالغيـ بالصفقات المنفذة لصالحيـ، والقياـ بجميع   لتنفيذىا عبر نظاـ التداوؿ االلكتروني في السوؽ، وا 

، وفؽ ما ينص عميو نظاـ التعامؿ بيف الوسطاء وعمالئيـ وجميع األخرى المتعمقة بوظيفتو المياـ
 األنظمة والقرارات األخرى ذات الصمة.

 ومطابقة العمميات المالية توثيؽعف تسجيؿ و المسؤوؿ  الشخص الطبيعيىو  :المعتمد المحاسب -
ومسؾ وتنظيـ الدفاتر المحاسبية وفؽ تسوية و قبض و  صرؼبما فييا مف عمميات في الشركة،  والنقدية

فصاح بموجب نظاـ اإلانات المالية البيالتقارير و فصاح عف الى اإل باإلضافة ،األصوؿ المحاسبية
  .القرارات ذات الصمةنظمة و األوتعميمات المالءة المالية و 

الذي تعيد إليو الشركة المرخص ليا بممارسة نشاط  الشخص الطبيعيىو مساعد الوسيط المالي:  -
، وتمقي لمعمالء الوساطة المالية ببعض المياـ بغرض مساعدة الوسيط المالي عمى فتح الحسابات

بالغىـأوامر  ليو مف قبؿ الوسيط إوكؿ بالصفقات المنفذة لصالحيـ، باإلضافة إلى أي مياـ أخرى تُ  يـ، وا 
 المالي المشرؼ عمى تدريبو، وبما ال يخالؼ األنظمة والتعميمات والتعاميـ ذات الصمة.  

الذي تعيد إليو الشركة المرخص ليا بممارسة نشاط تقديـ  الشخص الطبيعيىو  مالي:ال محملالمساعد  -
المعمومات واإلفصاحات  عمى تجميعالمعتمد المالي المحمؿ اعدة مياـ بغرض مسالاالستشارات ببعض 
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وبنود البيانات المالية المتعمقة باألوراؽ المالية الخاصة بالشركات المصدرة، وتصنيفيا ودراستيا، وبأي 
، وبما ال يخالؼ األنظمة والتعميمات والتعاميـ المعتمدالمالي  المحمؿوكؿ إليو مف قبؿ ثمياـ أخرى ت
 ذات الصمة.  

الذي تعيد إليو الشركة المرخص ليا بممارسة  الشخص الطبيعيىو : ات األوليةاإلصدار مساعد مدير   -
عمى األولية المعتمد  اتنشاط إدارة اإلصدارات األولية ببعض المياـ بغرض مساعدة مدير اإلصدار 

عالف الطرح و إعفي المعمومات وتصنيفيا تجميع  اإلشعارات والسجالت والتقارير داد نشرة اإلصدار وا 
، وبما ال ات األولية المعتمد مدير اإلصدار ، وبأي مياـ أخرى توكؿ إليو مف قبؿ الغايةالمطموبة ليذه 

 يخالؼ األنظمة والتعميمات والتعاميـ ذات الصمة.  
لعاـ  (22)يكوف لمكممات والعبارات غير المعّرفة بيذا القرار المعاني المخصصة ليا بالقانوف رقـ  - ب
 .درة بمقتضاهت الصا، واألنظمة والتعميماوتعديالتو (2005)

   -9 –المادة 
ر عمى الشخص الطبيعي حظّ ويُ  ،اص الطبيعييف العامميف في الشركةتتولى الييئة اعتماد األشخ - أ

الموظؼ لدى ىذه الشركة مزاولة أي مف النشاطات أو الخدمات المنصوص عمييا في نظاـ 
 . الييئة الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية إال بعد اعتماده مف قبؿ

  :مف قبؿ أشخاص معتمديف حصراً  تولييايتعيف  ووظائؼ مناصباآلتية والوظائؼ  المناصب عدّ تُ   - ب
 إدارية:  وظائؼمناصب و 

  بحسب واقع الحاؿ. ،المديريف رئيس مجمس رئيس مجمس اإلدارة أو 
 بحسب واقع الحاؿ. ،المديريف عضو مجمس عضو مجمس اإلدارة أو 
  (التنفيذيالمدير أو )المدير العاـ. 
 المدير المالي. 
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  :متابعة االلتزام وظائؼ          
 االمتثاؿ. مسؤوؿ 
 الداخمي. المدقؽ 

 فنية: وظائؼ         
 المالي المحمؿ. 
 .مدير اإلصدارات األولية 
 .مدير االستثمار 
 .أميف االستثمار 
 .الحافظ األميف 
 .مدير التداوؿ 
 .الوسيط المالي 
 .المحاسب 

 -1 –المادة 
مف  أو بمزاولة أي وظيفة منصبأي  بتوليتمتـز الشركة بعدـ السماح ألي شخص طبيعي  -أ 

عمى موافقة الييئة  و حاصالً أ ،مف قبؿ الييئة اً واجبة االعتماد مالـ يكف معتمدالوظائؼ أو  المناصب
 .أو تعيينو لدى الشركة تمييدًا العتماده بتكميفو ألداء وظيفة شاغرة

 صباالمنمف وظيفة مزاولة أي ي أي منصب أو تولّ ر عمى الشخص المعتمد مف قبؿ الييئة حظّ يُ  - ت
جميع  يتعيدكما  ،واحدةخدمات ووساطة مالية إال مف خالؿ شركة  أعالهشار إلييا المُ والوظائؼ 
غ بالتفرّ ( يفالمدير  أو أعضاء مجمسعضاء مجمس االدارة أباستثناء )لمييئة  يفالمعتمداألشخاص 
  .التي تـ اعتمادىـ لمعمؿ لديياشركة اللمعمؿ في 
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  -4 –المادة       
 : الشروط العامة العتماد الشخص الطبيعي - أ
  الكاممة وحسف السيرة والسموؾ.القانونية أف يكوف متمتعًا باألىمية 
  الالزمة لمياموو  لعمموالمطموبة أف يمتمؾ الشيادات والمؤىالت. 
  الدورات المعتمدة مف قبؿ الييئة لمحصوؿ عمى االعتماد المطموب، أو أف يكوف إما قد شارؾ في

 .وفقًا لطبيعة االعتماد يا الييئةباجتاز بنجاح االختبارات التأىيمية التي قد تطم
  بدؿ االعتماد وبدؿ تسجيمو السنوي. تقـو الشركة بتسديدأف 
 .أف يتقدَّـ بطمب اعتماد وفقًا لمنموذج المقرر مف قبؿ الييئة 

 مف وظيفة أو منصب لكؿ المحددة االختصاصات وفؽ الُمقّدمة العممية الشيادات تكوف - ب
 األجنبية الجامعات أو السورية الجامعات عف صادرة االعتماد واجبة الوظائؼ أو المناصب
 وزارات مف أصوالً  مصّدقة و السورية العممي البحث و العالي التعميـ وزارة قبؿ مف بيا المعترؼ
 تراىا التي بالوسائؿ الشيادات ىذه صحة مف التحقؽ لمييئة يحؽ و ، والسفارات الخارجية
 4.مناسبة

 يجوز لمييئة قبوؿ الشيادات المينية المتخصصة عند تقييـ مؤىالت الخبرة العممية لمشخص - ت
 .االعتماد أو وظيفة بما يتناسب مع طبيعة منصب طالب لالعتماد

غير  لدورات متخصصة في مجاؿ االعتماد االعتمادخضاع طالب إ أف تشترط لمييئةيجوز  - ث
الدورات التي تنّظميا جيات مؤىمة،  يحؽ لمييئة قبوؿو  ،و السوؽأالييئة  التي تجريياالدورات 
 ،محاور المادة العممية، وعدد الساعات التدريبية الخاصة بيذه الدورةبعد االطالع عمى وذلؾ 

 متحاف الخاص بيذه الدورة.تزويد الييئة بشيادة اجتياز اال بحيث يتـ
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 : ىذا القرار أحد التخصصات التاليةُيقصد بكمية االقتصاد أينما وردت في  - ج
 -اإلحصاء -األسواؽ المالية –المصارؼ والتأميف -االقتصاد –إدارة األعماؿ –المحاسبة " 

التمويؿ، أو ما يعادليا مف تخصصات ذات صمة في كميات العموـ المالية والمصرفية، وكميات 
 ."إدارة األعماؿ أو العمـو اإلدارية

  :5الوثائؽ المطموبة العتماد الشخص الطبيعي  -5 –المادة 
 .ستمارة طمب اعتماد ا - أ
 )لغير السوري(.صورة عف جواز السفر ساري المفعوؿ ورة عف اليوية الشخصية ) لمسوري(، أوص - ب
 وثيقة غير محكوـ عميو. - ت
 بياف عائمي أو إخراج قيد عازب بحسب واقع الحاؿ. - ث
 .الشيادات العمميةمصدقة عف صورة  - ج
صورة مصدقة عف الشيادات المينية وشيادات الخبرة، عمى أف يكوف تاريخ الحصوؿ عمى ىذه  - ح

 .الشيادات بعد تاريخ حصوؿ طالب االعتماد عمى  شيادتو الجامعية
 نسخة عف السيرة الذاتية. - خ
أعضاء  أواالعتماد )باستثناء أعضاء مجمس اإلدارة أو وظيفة ب تعيد لمتفرغ لمعمؿ في منص - د

 المديريف(. مجمس
 مف الييئة والسوؽ. تعيد لاللتزاـ بقوانيف وأنظمة كؿّ   - ذ
 (.تإف وجدئات إشرافية نظيرة في بمداف أخرى)مف قبؿ ىيالسابؽ عف قرار اعتماده  مصدقةصورة  - ر
 التسجيؿ السنوي.بدؿ إشعار تسديد بدؿ االعتماد و  - ز
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 عتماد اتخاذ أي مف اإلجراءات اآلتية: االيجوز لمييئة عند دراسة طمب  -6 –المادة 

وشرح  ،مةئالييئة لإلجابة عمى أي أسإلى حضور ممثؿ الشركة أو مقدـ طمب االعتماد ب المطالبة - أ
 .بالطمب بالبتّ أي مسألة ترى أف ليا عالقة 

 .تراىا مناسبة الستكماؿ ممؼ الطمب معمومات إضافيةأي تقديـ ب المطالبة - ب
 الطمب. الواردة فيمعمومات التأكد مف صحة لم مناسبة ت تراىااستقصاءاأي إجراء  - ت

والوثائؽ الييئة طمب االعتماد خالؿ ثالثيف يومًا مف استالميا لجميع المعمومات  تدرس   -7 –المادة 
 :اتخاذ أي مف اإلجراءات التالية طمبال، ويجوز لمييئة بعد دراسة المطموبة

ضافة اسـ ،طمبالالموافقة عمى   - أ  إلى سجؿ األشخاص المعتمديف لدييا. طالب االعتماد وا 
 الموافقة عمى الطمب بالشروط والقيود التي تراىا مناسبة.  - ب
في حاؿ عدـ البت فيو لمتحقؽ مف صحة لفترة زمنية وفؽ ما تراه مناسبًا تمديد فترة دراسة الطمب   - ت

 معمومات إضافية.أو طمب تقديـ  ،جراء مزيد مف الدراسةالمعمومات الواردة فيو، أو إل
 رفض طمب االعتماد مع بياف األسباب.  - ث

 6 -8 –المادة 
الحد األدنى مف الكادر المؤىؿ لمقياـ بعممو تبعًا لنوع النشاطات  توفيريتعيف عمى كؿ شركة  - أ

 والخدمات المرخص ليا، وفقًا لمجدوؿ المرفؽ بيذا القرار.
 األنشطةنوع عدد و بغض النظر عف و  - لنشاط أو أكثرفي حاؿ الترخيص الشركة يتعيف عمى  - ب

، ومدقؽ داخمي متثاؿمسؤوؿ ا، تنفيذي(مدير )أو مدير عاـ  باعتمادأف تمتـز  -المرخص ليا
 .محاسب
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تمتـز الشركة بتعييف مسؤوؿ لإلبالغ عف العمميات المشبوىة لغسؿ أمواؿ أو تمويؿ إرىاب، دوف  - ت
اعتماده )بحيث يكوف مف قائمة األشخاص المعتمديف مسبقًا لدييا(، عمى أف يحقؽ الشروط 

 التالية: 
 .أف يكوف حاصاًل عمى اإلجازة الجامعية في كمية االقتصاد أو الحقوؽ 
 ية لمدة ال تقؿ عف سنتيف في المجاؿ  المالي أو المصرفي.أف يممؾ خبرة عمم 
  أف يكوف حاصاًل عمى موافقة ىيئة مكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب عمى تعيينو بيذه

 الوظيفة.
يجوز لمشركة االكتفاء بشخص واحد ألداء مياـ وظيفتي مسؤوؿ االمتثاؿ والمدقؽ الداخمي، حيث  - ث

المطموبة العتماد المدقؽ الداخمي، مع ضرورة الخضوع لمدورة  ُتطّبؽ في ىذه الحالة الشروط
 .واالمتحاف المقرر لمسؤوؿ االمتثاؿ

يجوز لمشركة في حاؿ الترخيص لنشاطي تقديـ االستشارات وتحميؿ ونشر المعمومات المتعمقة  - ج
دارة اإلصدارات األولية االكتفاء بشخص واحد ألداء مياـ الوظيفتيف  باألوراؽ المالية وا 

جوز لمشركة االكتفاء بشخص واحد ألداء مياـ وظيفتي مدير التداوؿ والوسيط المالي، حيث ي - ح
 ُتطّبؽ في ىذه الحالة الشروط المطموبة العتماد مدير التداوؿ.

 -9 –المادة  
حد أنو يجوز لمشركة ترشيح اسـ إف ،االعتماد مف الوظائؼ الفنية ةواجبوظيفة ي أفي حاؿ شغور  - أ

 الوظيفةشير لمقياـ بمياـ أ وبصورة مؤقتة لمدة ثالثةبعد موافقة الييئة المعتمديف لدييا لتكميفو 
 .المدة إف اقتضت الحاجةة، ويجوز لمييئة تمديد ىذه الشاغر 

تبّمغ و  ،ةالشاغر  الوظيفةحو الشركة ألداء مياـ رشّ مدى مالئمة مؤىالت المعتمد الذي تُ  تدرس الييئة - ب
 أياـ عمؿ مف تاريخ ترشيحو. 10خالؿ مدة ال تتجاوز  ىذا الترشيحقبوؿ بقرارىا حوؿ الشركة 

ف يتـ ألى إ -الوظيفية األخرى ميامو إلى إضافةً  -مياـ الوظيفة الشاغرةؼ كمّ يتولى المعتمد المُ  - ت
 .الوظيفة الشاغرةاعتماد شخص ألداء مياـ 
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عمى أي ر حظّ حيث يُ  ،الداخمي المدقؽمف مسؤوؿ االمتثاؿ و  حكاـ ىذه المادة كؿّ أستثنى مف يُ  - ث
ـّ اعتمادىمي أتولي  منيما  .لمعمؿ بيا امياـ وظيفية مف غير المياـ التي ت

 -71 –المادة 
 نو يجوز لمشركةإف، المتعمقة بمتابعة االلتزاـالوظائؼ االعتماد مف واجبة  وظيفةي أفي حاؿ شغور  - أ

لتكميفو  (كانت الشركة تابعة في حاؿ) الشركة األـقساـ التدقيؽ الداخمي في أحد العامميف في أترشيح 
، ويجوز لمييئة تمديد ىذه الداخمي المدقؽشير لمقياـ بمياـ مسؤوؿ االمتثاؿ و أمؤقتة لمدة ثالثة وبصورة 

 المدة إف اقتضت الحاجة.
وتبّمغ الشركة بقرارىا حوؿ  ،ةالشاغر  الوظيفةمدى مالئمة مؤىالت المرشح ألداء مياـ  تدرس الييئة  - ب

 أياـ عمؿ مف تاريخ ترشيحو. 10خالؿ مدة ال تتجاوز  ىذا الترشيحقبوؿ 
 

 وفقًا لما يمي:الشركة  حدد المؤىالت المطموبة العتماد الكادر الوظيفي لدىتُ   -77 –المادة        

 7:(التنفيذيالمدير أو )عام الالمدير العتماد ُيشترط اآلتي   -أوالً   

 يكوف حاصاًل عمى الشيادة الجامعية في أحد التخصصات التي يقبميا المجمس. أف 
 في حاؿ كاف طالب االعتماد حاصاًل عمى: 
   اإلجازة الجامعية مف كمية االقتصاد أو كمية الحقوؽ أو ما يعادليما فيجب أف يممؾ خبرة عممية لمدة   -

األوراؽ واألسواؽ المالية، أو المجاؿ ال تقؿ عف ست سنوات في مجاؿ المؤسسات المالية أو مجاؿ 
  .االقتصادي أو المالي أو اإلداري

ُتخفض مدة الخبرة العممية المطموبة فدرجة الماجستير مف كمية االقتصاد أو كمية الحقوؽ أو ما يعادليما  -
 .إلى أربع سنوات في المجاالت المذكورة أعاله
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في أو ما يعادليما فُتخّفض مدة الخبرة العممية المطموبة درجة الدكتوراه مف كمية االقتصاد أو كمية الحقوؽ  -
إلى سنتيف، ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصمة لمدة سنتيف بمثابة المجاالت المذكورة أعاله 

 الخبرة المقبولة.
(، ُتخفض مدة الخبرة CFA) – CMAفي حاؿ كاف طالب االعتماد حاصاًل عمى إحدى الشيادات الدولية -

 .سنتيفإلى  في المجاالت المذكورة أعاله ممية المطموبةالع
 :في حاؿ كاف طالب االعتماد حاصاًل عمى 
   لمدة  عممية  أف يممؾ خبرةاإلجازة الجامعية في أحد التخصصات األخرى التي يقبميا المجمس فيجب  -

الية، أو المجاؿ سنوات في مجاؿ المؤسسات المالية أو مجاؿ األوراؽ واألسواؽ المثماني ال تقؿ عف 
 االقتصادي أو المالي أو اإلداري.  

ُتخفض مدة الخبرة العممية المطموبة في أحد التخصصات األخرى التي يقبميا المجمس فدرجة الماجستير  -
 .سنواتست إلى  في المجاالت المذكورة أعاله

  فُتخّفض مدة الخبرة العممية المطموبة  في أحد التخصصات األخرى التي يقبميا المجمسدرجة الدكتوراه
 أربع سنوات.إلى  المجاالت المذكورة أعالهفي 

 المدير المالي: العتماد ُيشترط اآلتي  -ثانياً 

  ما يعادليا.أو  ،كمية االقتصاد فيالجامعية  اإلجازةأف يكوف حاصاًل عمى 

  سنوات  عشرال تقؿ عف و أ ،المحاسبةمجاؿ في خمس سنوات أف يممؾ خبرة عممية لمدة ال تقؿ عف
 . ذات العالقةالمحاسبية أو المالية األخرى  تمجاالالفي 

  أو عمى  أو المحاسبة اإلدارة الماليةفي حاؿ كاف طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة الماجستير في
ُتخفض  خاضعًا لدورات تدريبية متخصصة،أو  شيادة المحاسب القانوني المعتمدة مف قبؿ وزارة المالية

 مدة الخبرة العممية المطموبة إلى ثالث سنوات.
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   ُتخفض في حاؿ كاف طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة الدكتوراه في اإلدارة المالية أو المحاسبة
بمثابة  سنةلمدة  يعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصمةو  ،سنةمدة الخبرة العممية المطموبة إلى 

 .المقبولة الخبرة
  ُشترط وجود شيادة خبرة لمحاصؿ عمى إحدى الشيادات الدوليةال ي .(CFA-CMA-CPA-CIA) 

 االمتثال:مسؤول العتماد ُيشترط اآلتي  -ثالثاً   

  ما يعادليماأو  ،االقتصادكمية الحقوؽ أو كمية في  اإلجازة الجامعيةأف يكوف حاصاًل عمى. 
  مجاؿ الرقابة في أو ، الماليةسواؽ األاألوراؽ و مجاؿ في  سنتيفأف يممؾ خبرة عممية لمدة ال تقؿ عف

 .العالقة اتذ تمجاالالأو وااللتزاـ، 
  تخصصات الالماجستير في أحد الدكتوراه أو في حاؿ كاف طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة

 أو خاضعًا لدورات تدريبيةأو عمى شيادة المحاسب القانوني المعتمدة مف قبؿ وزارة المالية  المقبولة
عّد تدريس ويُ ، متخصصة في مجاؿ االعتماد، ُتخفض مدة الخبرة العممية المطموبة إلى سنة واحدة

 بمثابة الخبرة المقبولة.لمدة سنة المقررات األكاديمية ذات الصمة 
 إحدى الشيادات الدولية )عمى وجود شيادة خبرة لمحاصؿ ترط ال ُيشCMA-CIA-CPA- .(CFA 
 هاز يلمدورة التدريبية الخاصة بمسؤولي االمتثاؿ التي تجرييا الييئة، واجت طالب االعتماد خضوع 

 االمتحاف المقرر ليذه الغاية.
  طالب االعتمادكتفى بإخضاع االمتثاؿ يُ تدريبية خاصة بمسؤولي عدـ تنظيـ الييئة لدورة في حاؿ 

  .الييئة ليذه الغاية تجريولالمتحاف الذي 

 داخمي:ال المدقؽالعتماد ُيشترط اآلتي  – رابعاً 
  ما يعادليا أو ،االقتصادكمية في  اإلجازة الجامعية أف يكوف حاصاًل عمى. 
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 أو  التدقيؽ الداخميو أ الداخمية الرقابةفي مجاؿ  أف يممؾ خبرة عممية لمدة ال تقؿ عف سنتيف
 . المحاسبية أو المالية األخرى ذات العالقة المجاالت وأ ، الخارجي

  أحد الماجستير في الدكتوراه أو في حاؿ كاف الشخص طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة
 ،شيادة المحاسب القانوني المعتمدة مف قبؿ وزارة الماليةأو المقبولة  المحاسبة أو التدقيؽ تخصصات

ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصمة ، ض مدة الخبرة العممية المطموبة إلى سنة واحدةخفّ تُ 
 بمثابة الخبرة المقبولة.لمدة سنة 

  ُإحدى الشيادات الدولية )عمى شترط وجود شيادة خبرة لمحاصؿ ال يCMA-CIA-CPA- .(CFA 
 يازه االمتحاف المقرر ليذه لدورة تدريبية متخصصة في التدقيؽ الداخمي، واجت خضوع طالب االعتماد

لجامعية في تخصص ا اإلجازة)وذلؾ في حاؿ لـ يكف الشخص طالب االعتماد حاصاًل عمى الغاية 
 محاسبة(.

 :أو الحافظ األميناألولية  اتصدار أو مدير اإل المالي المحملالعتماد ُيشترط اآلتي  – خامساً 
  أو ما يعادليا ،في كمية االقتصاد اإلجازة الجامعيةأف يكوف حاصاًل عمى.  
  مف خالؿ عممو في  عممية لمدة ال تقؿ عف ثالث سنوات في مجاؿ التحميؿ الماليأف يممؾ خبرة

 وأ ،أو إدارة األصوؿ ،كاإلدارة المالية مف مياميا ساسيأكجزء قساـ التي تمارس التحميؿ األ
 .عالقةالذات  األخرى مجاالتال

 التخصصات المقبولةأحد درجة الماجستير في  في حاؿ كاف الشخص طالب االعتماد حاصاًل عمى 
إلى ُتخفض مدة الخبرة العممية المطموبة خاضعًا لدورات تدريبية متخصصة في مجاؿ االعتماد، أو 

 .سنتيف
  ض خفّ فتُ  عمى درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المقبولة،ي حاؿ كاف طالب االعتماد حاصال ً وف

لمدة سنة كاديمية ذات الصمة ويعّد تدريس المقررات األ مدة الخبرة العممية المطموبة إلى سنة واحدة،
 المقبولة. بمثابة الخبرة

 صؿ عمى إحدى الشيادتيف الدوليتيفال ُيشترط وجود شيادة خبرة لمحا(CFA-CMA) . 
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 مدير االستثمار:العتماد ُيشترط اآلتي  – سادساً 

  أو ما يعادليا ،الجامعية في كمية االقتصاد اإلجازةأف يكوف حاصاًل عمى.  
  التحميؿ و أدارة المحافظ االستثمارية إ سنوات في مجاؿأربع أف يممؾ خبرة عممية لمدة ال تقؿ عف

دارة إو أدارة المالية اإلأو  مجاؿ األوراؽ واألسواؽ الماليةسنوات في خمس و ال تقؿ عف أ ،المالي
 .أو أي مجاالت أخرى ذات عالقة ،أو إدارة التداوؿ صوؿاأل

  حاؿ كاف الشخص طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة الماجستير في أحد التخصصات المقبولةفي 
ُتخفض مدة الخبرة العممية المطموبة إلى  أو خاضعًا لدورات تدريبية متخصصة في مجاؿ االعتماد،

 .ثالث سنوات
  فتخفض  عمى درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المقبولة،ي حاؿ كاف طالب االعتماد حاصال ً ف

 لمدة سنة مدة الخبرة العممية المطموبة إلى سنة واحدة، ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصمة
 بمثابة الخبرة.

 ال ُيشترط وجود شيادة خبرة لمحاصؿ عمى إحدى الشيادتيف الدوليتيف(CFA-CMA) . 

 مين االستثمار:العتماد أُيشترط اآلتي  –سابعًا 

  أو ما يعادليا ،الجامعية في كمية االقتصاد اإلجازةأف يكوف حاصاًل عمى.  
  و أ ،التحميؿ الماليو أمانة االستثمار أسنوات في مجاؿ أربع أف يممؾ خبرة عممية لمدة ال تقؿ عف

االدارة أو  األوراؽ واألسواؽ الماليةإدارة المحافظ االستثمارية أو  مجاؿ سنوات في ستال تقؿ عف 
 ، أو أي مجاالت أخرى ذات عالقة.االصوؿدارة إو أالمالية 

  في حاؿ كاف الشخص طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة الماجستير في أحد التخصصات المقبولة
ُتخفض مدة الخبرة العممية المطموبة إلى  أو خاضعًا لدورات تدريبية متخصصة في مجاؿ االعتماد،

 .ثالث سنوات
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  عمى درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المقبولة، فتخفض ي حاؿ كاف طالب االعتماد حاصال ً ف
لمدة سنتيف مدة الخبرة العممية المطموبة إلى سنتيف، ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصمة 

 .المقبولة بمثابة الخبرة
  ال ُيشترط وجود شيادة خبرة لمحاصؿ عمى إحدى الشيادتيف الدوليتيف(CFA-CMA). 

 مدير التداول: اآلتيُيشترط  –ثامنًا 

  كمية الحقوؽ أو كمية االقتصاد، أو ما يعادليما. الجامعية في  اإلجازةأف يكوف حاصاًل عمى 
  خمس سنوات  ثالث سنوات في إدارة المحافظ االستثمارية، أوأف يممؾ خبرة عممية لمدة ال تقؿ عف

 .، أو المجاالت ذات العالقة الوساطة الماليةفي مجاؿ 
  في حاؿ كاف الشخص طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة الماجستير في أحد التخصصات المقبولة

ُتخفض مدة الخبرة العممية المطموبة إلى  أو خاضعًا لدورات تدريبية متخصصة في مجاؿ االعتماد،
 .سنتيف

  لة، في حاؿ كاف الشخص طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المقبو
لمدة سنة ُتخفض مدة الخبرة العممية المطموبة إلى سنة، ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصمة 

 .المقبولة بمثابة الخبرة
  إحدى الشيادتيف الدوليتيف )ال ُيشترط وجود شيادة خبرة لمحاصؿ عمى .(CFA-CMA  
  الييئة  التي تجرييا كّؿ مفلمدورة التدريبية الخاصة بالوسطاء المالييف خضوع طالب االعتماد

 .االمتحاف المقرر ليذه الغاية هاز يوالسوؽ، واجت

  الوسيط المالي:العتماد ُيشترط اآلتي  -اً تاسع
  في كمية الحقوؽ أو كمية االقتصاد، أو ما يعادليما. الجامعية  اإلجازةأف يكوف حاصاًل عمى 
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  أو إدارة إدارة التداوؿ  ، أوفي مجاؿ الوساطة الماليةعف سنة أف يممؾ خبرة عممية لمدة ال تقؿ
 .المجاالت ذات العالقةأو المحافظ االستثمارية، 

  أحد التخصصات الماجستير في الدكتوراه أو في حاؿ كاف طالب االعتماد حاصاًل عمى درجة
ُتخفض مدة الخبرة العممية  ،في مجاؿ االعتمادأو خاضعًا لدورات تدريبية متخصصة  المقبولة

 المطموبة إلى ستة أشير . 
  ةالدوليات عمى إحدى الشياد ال ُيشترط وجود شيادة خبرة لمحاصؿ  .(CFA-CMA-CPA-CIA) 
 الييئة التي تجرييا كّؿ مف لمدورة التدريبية الخاصة بالوسطاء المالييف  خضوع طالب االعتماد

 .االمتحاف المقرر ليذه الغاية هاز يواجتوالسوؽ، 

 8المحاسب:العتماد ُيشترط اآلتي  -عاشراً 

  كمية االقتصاد أو ما يعادليا.  فيأف يكوف حاصاًل عمى اإلجازة الجامعية 
   في حاؿ كاف طالب االعتماد حاصاًل عمى: 
في مجاؿ اإلجازة الجامعية في تخصص المحاسبة فيجب أف  يممؾ خبرة عممية لمدة ال تقؿ عف سنتيف  -

 .المحاسبة
الدكتوراه أو الماجستير في تخصص المحاسبة، أو عمى شيادة المحاسب القانوني المعتمدة مف قبؿ  درجة -

ويعّد تدريس المقررات  ،وزارة المالية فيجب أف يممؾ خبرة  عممية ال تقؿ عف سنة في مجاؿ المحاسبة
 بمثابة الخبرة المقبولة. سنةاألكاديمية ذات الصمة لمدة 

   ًعمى : في حاؿ كاف طالب االعتماد حاصال 
)غير المحاسبة( فيجب أف  يممؾ خبرة عممية لمدة  ة االقتصادياإلجازة الجامعية في أحد تخصصات كم  -

 .ال تقؿ عف خمس سنوات في مجاؿ المحاسبة

                                                           
 6/3/0202/ م( تاريخ 37ُعدلت هذه الفقرة بموجب أحكام القرار رقم )    

8
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ة االقتصاد )غير المحاسبة( أو عمى شيادة يالدكتوراه أو الماجستير في أحد تخصصات كمدرجة   -
المحاسب القانوني المعتمدة مف قبؿ وزارة المالية فيجب أف يممؾ خبرة عممية ال تقؿ عف سنتيف في مجاؿ 

 ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصمة لمدة سنتيف بمثابة الخبرة المقبولة. ،المحاسبة

  ال ُيشترط وجود شيادة خبرة لمحاصؿ عمى إحدى الشيادات الدولية .(CFA-CMA-CPA-CIA) 

  9-79 –المادة 

 ، مف حممةيجوز لمشركة المرخصة التي تمارس نشاط الوساطة المالية تعييف مساعد وسيط مالي - أ
 .ام، أو ما يعادليأو كمية الحقوؽ كمية االقتصادفي الجامعية  اإلجازة

وتحميؿ ونشر المعمومات المتعمقة تمارس نشاطي تقديـ االستشارات  يجوز لمشركة المرخصة التي  - ب
دارة اإلصدارات األولية تعييف مساعد و باألوراؽ المالية،  أو مساعد مدير إصدارات  ،مالي محمؿا 

 .، أو مايعادلياكمية االقتصاد فيالجامعية  اإلجازة ، مف حممةاألولية
 :التاليةبالوثائؽ  أي مف المذكوريف أعاله تعييف عندبتزويد الييئة تمتـز الشركة  - ت
  المفعوؿ )لغير السوري(. يسار  سفرال، أو صورة عف جواز الشخصية ) لمسوري( ةيويالصورة عف 
 .وثيقة غير محكوـ 
 الحاؿ واقع بحسب عازب قيد إخراج أو عائمي بياف. 
 .صورة  مصدقة عف الشيادات العممية 
 المعتمد بحسب واقع  ات األوليةمدير اإلصدار  المالي المعتمد أو المحمؿالمالي المعتمد أو  اسـ الوسيط

 .تدريبالذي سيشرؼ عمى الالحاؿ 

                                                           
.6/3/0202/ م( تاريخ  37ُعدلت هذه المادة بموجب أحكام القرار رقم )   

9
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ُتصدر الييئة موافقتيا عمى تعييف مساعد الوسيط المالي، أو مساعد المحمؿ المالي، أو مساعد مدير   - ث
إدارة إصدارات األولية بعد استكماؿ الوثائؽ المشار إلييا في الفقرة )ت(، وتقوـ الشركة بتزويد الييئة 

 بدء التدريب.بتاريخ 
 أشيرستة بعد انقضاء مدة كوسيط مالي لمشركة التقدـ بطمب العتماد مساعد الوسيط المالي  ُيمكف - ج

التي تجرييا كؿ مف لمدورة التدريبية الخاصة بالوسطاء المالييف  بعد خضوعو، عمى تاريخ بدء تدريبو
 المقرر ليذه الغاية. االمتحاف هاز ياجتو  ،والسوؽ الييئة

ات أو مساعد مدير اإلصدار  مالي، محمؿكالمالي  المحمؿـ بطمب العتماد مساعد لمشركة التقدّ ُيمكف  - ح
، ويجوز لمييئة تخفيض بعد انقضاء مدة سنتيف عمى تاريخ بدء التدريب أوليةاألولية كمدير إصدارات 

  لدورة تدريبية متخصصة في مجاؿ االعتماد.المتدرب  خضوعىذه المدة في حاؿ 

 10-71 –المادة 
لفترة محددة بقصد دوف أف يكوف موظفًا  تدريبًا نظريًا وعممياً  يحؽ لمشركة تدريب مف تراه مناسباً  - أ

 ،تحت إشراؼ موظؼ معتمد عمى أف يتـ ،معيف الحصوؿ عمى المعرفة والميارة في أداء عمؿ  
 كاممة عف كؿ األعماؿ التي يقـو بيا المتدرب. مسؤواًل مسؤوليةً ويكوف ىذا الموظؼ المعتمد 

تحرص الشركة عمى عدـ إتاحة أي معمومات سرية تتعمؽ بالسوؽ المالي أو بالعمالء ليذا المتدرب،  - ب
تسريبيا أو المعمومات التي يحصؿ عمييا مف الشركة وبعدـ  استغالؿبعدـ كما يتعيد المتدرب 

  ألي شخص آخر. إتاحتيا
 .لدورات التدريبية التي تنظميا الييئة والسوؽبا مف الشركة االلتحاؽ وبطمبلممتدرب  يجوز - ت

وبجميع  الصادرة عف كّؿ مف الييئة والسوؽوالقرارات بالقوانيف واألنظمة  المعتمد التقيدعمى  -74 –المادة 
 بما يمي :بشكؿ خاص  االلتزاـ وعميوالتشريعات األخرى ذات الصمة، 

                                                           
.6/3/0202/ م( تاريخ 37)ّعدلت هذه المادة بموجب أحكام القرار   

10
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العمالء بصورة العمؿ و مصمحة عمى  الحرص، و وآداب المينةواألمانة مبادئ االستقامة والنزاىة  - أ
  .دائمة

وعدـ اإلدالء بأي معمومات عف عمالء الخاصة بالشركة وبعمميا، المحافظة عمى سرية المعمومات  - ب
 .الشركة

إلى تقديميا  وتـّ أي تغيرات جوىرية في المعمومات التي سبؽ الفوري لمشركة ولمييئة عف اإلفصاح  - ت
 في طمب االعتماد.الييئة 

 إبالغ الييئة خطيًا  فور ارتكاب الشركة التي يعمؿ لدييا ألي مخالفة لمقوانيف واألنظمة.   - ث
 الشركة مع بياف أسباب االستقالة إبالغ الييئة خطيًا خالؿ أسبوع مف استقالتو أو تركو العمؿ لدى - ج
أي تحقيؽ معو مف قبؿ السمطات المحمية إبالغ الييئة عف إقامة أي دعوى قضائية ضده أو إجراء  - ح

 أو األجنبية.
 مف عمالء الشركة.عدـ قبوؿ أي ىدايا أو منح  - خ
ترويج أي معمومات غير مؤكدة أو غير صحيحة عف الشركات أو المساعدة في نشر أو عدـ نشر  - د

 المنافسة أو عف الشركات المدرجة.

في حاؿ توقؼ المعتمد عف أداء وظيفتو أو تركو لمخدمة أو انتياء عالقتو بالشركة ألي سبب  -75 –المادة  
أو  عف أداء وظيفتو وتوقف مف سبعة أياـخالؿ بإبالغ الييئة تعيف عمى الشركة أف تقوـ يمف األسباب، فإنو 

ه الغاية، ذليمف قبؿ الييئة  لمخدمة أو انتياء عالقتو بيا، وفؽ نموذج إشعار التوقؼ عف العمؿ المحددتركو 
  .حيث يتـ تعميؽ االعتماد الممنوح لمشخص فور استالـ إشعار التوقؼ عف العمؿ

ـّ تعميؽ اعتماد أحد العامميف لدييا ميمة ثالثة أشتُ  -76 –المادة  ير لتعييف بديؿ في منح الشركة التي ت
 ./ مف ىذا القرار10/ و /9مع مراعاة أحكاـ المادتيف / ،الوظيفة الشاغرة
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خالؿ مدة سنتيف مف تاريخ إعادة تفعيؿ اعتماده أف يطمب ّمؽ اعتماده عُ  يذيحؽ لممعتمد ال  –77 –المادة 
، عمى أف يرفؽ طمبو بالوثائؽ الالزمة شركة أخرىأي ، أو لدى نفسيالدى الشركة تعميؽ اعتماده وذلؾ لمعمؿ 

عودتو لمعمؿ لدى ديد بدؿ التسجيؿ السنوي في حاؿ وبإشعار تس ،لؾذل المطموبةوالمستندات لتحديث بياناتو 
عمؿ لدى شركة أخرى. لمحو ترشّ ماد وبدؿ التسجيؿ السنوي في حاؿ الشركة، أو بإشعار تسديد بدؿ االعت

 في حاؿ: شركة الإلغاء اعتماد أي شخص معتمد لدى  يجوز لممجمس   –78 –المادة 

 . التعميمات هاالعتماد الواردة في ىذ شرط مف شروط و أليفقدان - أ
 بأي مف االلتزامات والمسؤوليات المحددة في القوانيف واألنظمة. وإخالل - ب
  .والنزاىة واألمانةما يتعمؽ بقضايا االستقامة في، والسيما المينية الالزمةالفنية و بالكفاءة عدـ تحميو  - ت
 عدـ ممارستو لمعمؿ في الشركة.عمى مرور سنتيف عمى تعميؽ اعتماده، أو  - ث

  -79 –المادة 
عمى قرار إلغاء االعتماد مشفوعًا تظّمـ بطمب لمييئة التقدُّـ إلغاء اعتماده تـ  الذي يحؽ لمشخص - أ

تخاذ القرار والوثائؽ المرفقة بو، ال ىذا الطمبتقوـ الييئة بدراسة و  ،باألدلة واإلثباتات التي يمتمكيا
 المناسب بشأنو.

ـ الشخص الذي تـ إلغاء اعتماده بأي طمب لمطعف أو التظمـ خالؿ مدة ثالثة أشير عدـ تقدّ في حاؿ  - ب
، تقوـ الييئة بشطب اسمو مف سجؿ األشخاص المعتمديف المسجميف إلغاء االعتمادمف تاريخ قرار 

 لدى الييئة.

  –91 –المادة 

فعمييا إيقافو فورًا عف العمؿ وعف أداء ، لدى الشركة معتمدشخص أي اعتماد الييئة في حاؿ إلغاء  - أ
   أي ميمة وظيفية لدييا.
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الييئة لمدة سنتيف مف  لدى إلجراءات المحاسبةخاضعًا الذي تـ إلغاء اعتماده يبقى الشخص المعتمد  - ب
إلغاء حصؿ قبؿ أو سموؾ مخالؼ صدر عنو تعمؽ بأي تصرؼ أو إغفاؿ عتماد فيما ياالتاريخ  إلغاء 
 االعتماد. 

ـّ في حاؿ  - ت  مغى اعتمادهالمُ ، يبقى الشخص فترة التحقيؽفتح تحقيؽ أو اتخاذ أي إجراءات ضده خالؿ ت
جراءات المحاسبة لدى الييئةخاضعًا   اإلجراءات. تمؾ التحقيؽ أو ىذا حتى انتياء  لرقابة وا 

في لدييا العامميف  المعتمديفألشخاص ايجب عمى الشركة تقديـ طمب خطي لتجديد اعتماد  -97 –المادة 
شعار تسديد بدؿ االعتماد السنوي.، الشير األخير مف كؿ عاـ  ويرفؽ مع الطمب استمارة التسجيؿ السنوي ، وا 

  -99 –المادة  

 في الييكؿأو وظائفيـ اعتماد أي مف الكوادر العاممة لدى الشركة والواردة مناصبيـ  يحؽ لممجمس - أ
 .ا القراروالتي لـ يرد ذكرىا في ىذ التنظيمي لمشركة،

مف أي شروط أو  الشركةاستثناء  أو -إف ارتأى ذلؾ –إضافة أي شروط أو ضوابط أخرى لممجمسيحؽ   - ب
 المصمحة العامة. وفقًا لمقتضياتضوابط واردة في ىذا القرار 

 بيف المعتمد.المبـر بينيا و  عقد العمؿعف قانونية شركة مسؤولة الُتعتبر  -91 –المادة   

المتضمف تعميمات اعتماد  ،7/6/2015 ـ( تاريخ /73يى العمؿ بأحكاـ القرار رقـ )ُين -94 –المادة 
  لطبيعييف العامميف لدى شركات الخدمات والوساطة المالية.ااألشخاص 

 عمؿ بو مف تاريخ صدوره.، ويُ مف يمـز لتنفيذه القرار ُيبمغ ىذا  -95 –المادة  
                                      9179/ 5/  71دمشؽ   

 رئيس مجمس مفوَّضي                                                                         
 هيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية                                                            

 ةالدكتور عابد فضمي                                                                    
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 مة:والخدمات المالية المرخصة والمفعّ  لألنشطةجدول يبين الحد األدنى من الكادر المطموب تبعًا لنوع 

عدد المناصب والوظائؼ المطموبة لالعتماد بالحد  النشاط المرخص له
 األدنى وفقًا لمنشاطات المرخص لها

 مالحظات

تقػػػػػػديم االستشػػػػػػارات ونشػػػػػػر 
وتحميػػػل المعمومػػػات المتعمقػػػة 

 الماليةباألوراؽ 

رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة )في حاؿ كانت   .1
الشركة مساىمة مغفمة(، أو رئيس وأعضاء مجمس 
المديريف )في حاؿ كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظاميا األساسي عمى تشكيؿ مجمس 

 المديريف(. 
 مدير عاـ )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخمي. مدقؽمسؤوؿ امتثاؿ و  .3
 مالي. محمؿ .4
 محاسب. .5

يجػػػوز الجمػػػع بػػػيف وظيفتػػػي مسػػػؤوؿ االمتثػػػاؿ 
 الداخمي. المدقؽو 
 

يجػػػػػػب تعيػػػػػػيف مسػػػػػػؤوؿ إبػػػػػػالغ  مػػػػػػف قائمػػػػػػة 
 المعتمديف وفؽ الشروط المحددة في القرار.

 دحاو مالي  محمؿُيفّضؿ وجود مساعد 

 المػػػػؤىالتيمكػػػػف اعتمػػػػاد مػػػػدير مػػػػالي وفػػػػؽ 
 المحددة في القرار.

رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة )في حاؿ كانت  .1 الوساطة في األوراؽ المالية
الشركة مساىمة مغفمة(، أو رئيس وأعضاء مجمس 
المديريف)في حاؿ كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظاميا األساسي عمى تشكيؿ مجمس 

 المديريف(. 
 مدير عاـ )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخمي. مدقؽمسؤوؿ امتثاؿ و  .3
 /.2وسيط مالي عدد / .4
 محاسب. .5
 
 

يجػػػوز الجمػػػع بػػػيف وظيفتػػػي مسػػػؤوؿ االمتثػػػاؿ 
 الداخمي. المدقؽو 

يجػػػػػػب تعيػػػػػػيف مسػػػػػػؤوؿ إبػػػػػػالغ  مػػػػػػف قائمػػػػػػة 
 المعتمديف وفؽ الشروط المحددة في القرار.

عمػػى  دحػػاو ُيفّضػػؿ وجػػود مسػػاعد وسػػيط مػػالي 
 األقؿ.

مػػػػدير مػػػػالي، وفػػػػؽ المػػػػؤىالت ُيمكػػػػف اعتمػػػػاد 
 ،القرارفي المحددة 

، وفػػػػؽ المػػػػؤىالت ؿو ادتػػػػ ردمػػػػُيمكػػػػف اعتمػػػػاد 
 فكػػػميُ  ةلػػػاحلا هذىػػػ يفػػػو  ،رالقػػػرافػػػي المحػػػددة 

 يلامػػ طيسػػو  و ؿو ادتػػ ريدمػػ دامػػتعاب ءافػػتكالا
 ؽار و ألا يفػػػػ ةطاسػػػػو لا طاشػػػػن ةسػػػػر اممل دحػػػػاو 
 .ةيلاملا
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رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة )في حاؿ كانت  .1 إدارة اإلصدارات األولية
الشركة مساىمة مغفمة(، أو رئيس وأعضاء مجمس 
المديريف)في حاؿ كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظاميا األساسي عمى تشكيؿ مجمس 

 المديريف(. 
 مدير عاـ )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخمي. مدقؽمسؤوؿ امتثاؿ و  .3
 .إصدارات أوليةمدير  .4
 محاسب. .5

يجػػوز الجمػػع بػػيف وظيفتػػي مسػػؤوؿ االمتثػػاؿ 
 .الداخمي لمدقؽوا

يجػػػػػػب تعيػػػػػػيف مسػػػػػػؤوؿ إبػػػػػػالغ  مػػػػػػف قائمػػػػػػة 
 المعتمديف وفؽ الشروط المحددة في القرار.

ُيمكػػػف اعتمػػػاد مػػػدير مػػػالي، وفػػػؽ المػػػؤىالت 
 المحددة في القرار.

 أوليػػػة اتُيفّضػػػؿ وجػػػود مسػػػاعد مػػػدير إصػػػدار 
 .دحاو 

رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة )في حاؿ كانت  .1 االستثمارإدارة 
الشركة مساىمة مغفمة(، أو رئيس وأعضاء مجمس 
المديريف)في حاؿ كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظاميا األساسي عمى تشكيؿ مجمس 

 المديريف(.
 مدير عاـ )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخمي. مدقؽمسؤوؿ امتثاؿ و  .3
 مدير استثمار. .4
 محاسب. .5

يجوز الجمع بيف وظيفتي مسؤوؿ االمتثاؿ 
 الداخمي. والمدقؽ

يجب تعييف مسؤوؿ إبالغ  مف قائمة 
 المعتمديف وفؽ الشروط المحددة في القرار.

ُيمكف اعتماد مدير مالي، وفؽ المؤىالت 
 المحددة في القرار.

اإلدارة )في حاؿ كانت رئيس وأعضاء مجمس  .1 أمانة االستثمار 
الشركة مساىمة مغفمة(، أو رئيس وأعضاء مجمس 
المديريف)في حاؿ كانت الشركة محدودة المسؤولية 

)ونّص نظاميا األساسي عمى تشكيؿ مجمس 
 المديريف(.

 مدير عاـ ) أو مدير تنفيذي(.  .2
 داخمي. مدقؽمسؤوؿ امتثاؿ و   .3
 أميف استثمار. .4
 محاسب. .5

 مسؤوؿ االمتثاؿيجوز الجمع بيف وظيفتي 
 الداخمي. المدقؽو 

يجب تعييف مسؤوؿ إبالغ  مف قائمة 
 المعتمديف وفؽ الشروط المحددة في القرار.

ُيمكف اعتماد مدير مالي، وفؽ المؤىالت 
 المحددة في القرار.
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رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة )في حاؿ كانت  .1 الحفظ األمين
مجمس الشركة مساىمة مغفمة(، أو رئيس وأعضاء 

)في حاؿ كانت الشركة محدودة المسؤولية  المديريف
)ونّص نظاميا األساسي عمى تشكيؿ مجمس 

 المديريف(.
 مدير عاـ )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخمي. مدقؽمسؤوؿ امتثاؿ و  .3
 / .2حافظ أميف عدد / .4
 محاسب. .5

يجوز الجمع بيف وظيفتي مسؤوؿ االمتثاؿ 
 الداخمي. المدقؽو 

مف قائمة   يجب تعييف مسؤوؿ إبالغ
 المعتمديف وفؽ الشروط المحددة في القرار.

اعتماد مدير مالي، وفؽ المؤىالت  ُيمكف
 المحددة في القرار.

 


