
 

 5/5/1141 تاريخ  (م/ 11المعدل بالقرار رقم ) 4/3/1144/م( تاريخ 14القرار رقم )

 إجراءات الترخيص لفروع ومكاتب التمثيل التابعة لشركات الخدمات 

 وتعديالتو والوساطة المالية

 تعاريف -4-المادة

 :يمي ما حيثما وردت في ىذا القرار اآلتية والعبارات بالكممات يقصد

 السورية. ف ىيئة األوراؽ واألسواؽ الماليةقانو  القانون:

 ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية. الييئة:

 .تنشأ وفقًا ألحكاـ القانوف سوؽ أخرى ةيأسوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية و  :السوق

 مف قبؿ الييئة. شركة الخدمات والوساطة المالية المرخصة  :الشركة

ة أعماؿ الوساطة العامؿ لدى الشركة والذي تعتمده الييئة لممارسالطبيعي الشخص  الوسيط المالي:
 المالية.

المدير العاـ لمشركة أو الشخص الطبيعي الذي تكوف لو أعمى سمطة في الشركة  المدير التنفيذي:
 بخصوص ممارسة أعماؿ الخدمات المالية.

 -1-المادة

يحؽ لمشركة التقدـ بطمب إلى الييئة إلنشاء فروع تنفيذية أو مكاتب تمثيؿ ليا في الجميورية العربية 
السورية لمزاولة نشاط الوساطة المالية وذلؾ بموجب ترخيص مف الييئة، ويكوف لكؿ منيا رقـ متسمسؿ 

تب التي تمت الموافقة يرتبط برقـ ترخيص الشركة، وينشأ سجؿ خاص لدى الييئة لقيد الفروع أو المكا
 عمييا. 

  



 تقسـ فروع ومكاتب التمثيؿ عمى النحو التالي: -3-المادة

 ليذا الفرع الصالحيات التالية: يكوف فرع تنفيذ من الفئة األولى: -أواًل 

 فتح حسابات لمعمالء.  .1
 تمقي و تنفيذ أوامر البيع والشراء. .2
لى مركز المقاصة. .3  تمقي طمبات تحويؿ األسيـ مف وا 
يداعات  تنفيذ كافة التسويات المالية والمحاسبية بما في ذلؾ إصدار الشيكات أو .4 الحواالت المالية وا 

 العمالء النقدية.
 فرع تنفيذ من الفئة الثانية:  -ثانياً 

ويكوف ليذا الفرع  كافة الصالحيات المنصوص عمييا في الفقرة السابقة عدا تمؾ الواردة في البند الرابع 
لى العمالء، بؿ يتـ  منيا، أي ال يحؽ ليذا الفرع تمقي أو صرؼ أي إيداعات نقدية أو شيكات مف وا 

تسميـ الشيكات لمعمالء  التعامؿ المالي مف خالؿ المركز الرئيسي حصرًا، ويقتصر دور ىذا الفرع عمى
مف قبؿ المسؤوؿ عف أعماؿ الفرع، عمى أف يوقع كؿ مف المدير التنفيذي والمسؤوؿ عف أعماؿ الفرع 

 تعيدًا بذلؾ.

 يكوف ليذا المكتب الصالحيات التالية : :مكتب تمثيل) فرع تسويق( -ثالثاً 

الية والمخاطر الناجمة عف التداوؿ فتح حسابات لمعمالء وتعريفيـ بخدمات الشركة وبسوؽ األوراؽ الم .1
 باألوراؽ المالية. 

لى مركز المقاصة. .2  تمقي طمبات تحويؿ األسيـ مف وا 
رساليا إلى المركز الرئيسي لتنفيذىا. .3  استقباؿ أوامر البيع والشراء مف العمالء وا 

 : إجراءات ترخيص فرع من الفئة األولى: 1المادة 
 يمي : يتوجب عمى الشركة الراغبة بفتح فرع مف الفئة األولى ما

تزويد الييئة بقرار مف مجمس اإلدارة أو مجمس المديريف )حسب واقع الحاؿ( القاضي بتأسيس  -أ  
 الفرع. 

 توافر لدى الشركة المالءة المالية الكافية إلنشاء فرع بما ينسجـ مع تعميمات المالءة المالية .  -ب



عف  ؿال تقتعييف كادر وظيفي مكوف بحده األدنى مف مدير لمفرع الذي يجب أف يتمتع بخبرة   –ج 
المقررة مف  االعتمادثالث سنوات في المجاؿ المالي، ووسيط مالي، ومحاسب،  وذلؾ  طبقًا لشروط 

 الييئة.
ذا الفرع، وتعيده االلتزاـ تقديـ إقرار مف مدير الفرع بتحمؿ المسؤولية الكاممة عف اإلدارة الفعمية لي -د

 بأحكاـ األنظمة والقوانيف الصادرة عف الييئة والسوؽ.
تأميف كافة التجييزات الفنية  والتقنية الالزمة لمقياـ بأعماؿ الفرع بما في ذلؾ خطوط الربط مع  -ىػ

 السوؽ ومع المركز الرئيسي، ونظاـ التسجيؿ الياتفي، ونظاـ الحفظ االحتياطي.
 إجراءات رقابية صارمة لحماية األنظمة االلكترونية  ولحفظ وأرشفة البيانات. تأميف وضع -و
 وجود النظـ المحاسبية المتكاممة والمرتبطة بالشركة. -ز
 أف يكوف مقر الفرع منفصاًل  ومستقاًل تمامًا مف حيث المكاف عف أي جية أخرى.  -ح
 تقديـ أي معمومات أو بيانات إضافية تطمبيا الييئة. -ط

 إجراءات ترخيص فرع من الفئة الثانية: - 5 -لمادةا
يتوجب عمى الشركة الراغبة بفتح فرع مف الفئة الثانية االلتزاـ بجميع الشروط المنصوص عمييا في المادة 

باستثناء تمؾ الواردة في البنود )ج، ز(، وبالتالي يقتصر الكادر الوظيفي عمى وسيط مالي لديو  الرابعة
 ثالث سنوات في المجاؿ المالي ليكوف مسؤواًل عف أعماؿ الفرع، ومساعد وسيط مالي.خبرة ال تقؿ عف 

 : إجراءات ترخيص مكتب تمثيل:6المادة 

 يتوجب عمى الشركة الراغبة بفتح مكتب تمثيؿ ما يمي:
 تعييف وسيط مالي. .أ 
كاف يشترط أف يكوف المقر مف حيث الم ال اتخاذ مقر يسمح بممارسة األنشطة المرخص ليا، و  .ب 

عمى أف تكوف طبيعة عمؿ تمؾ الجية تقع ضمف نشاطات  منفصاًل تمامًا عف أي جية أخرى،
القطاع المالي أو أي نشاط آخر ترى الييئة مالءمتو ونشاط األوراؽ المالية، وفي حاؿ كانت ىذه 

 الجية خاضعة إلشراؼ أي جية وصائية فإنو يتوجب عمى الشركة الحصوؿ عمى موافقتيا. 



ـ رغبة الشركة بتعييف وسيط مالي، فإنو يتوجب عمييا تعييف موظؼ لخدمة العمالء في حاؿ عد  1 .ج 
 :لتمثيؿ بحيث يحقؽ الشروط التالية( لمكتب ا3لمقياـ بالمياـ المنصوص عمييا في فقرة )

 .عممي إجازة في االقتصاد كحد أدنىأف يكوف حاصاًل عمى المؤىؿ ال  .1
 .و جنحةأالكاممة وغير محكـو عميو بجناية  باألىميةأف يكوف متمتعًا   .2
 .ر التأىيمي المقرر مف قبؿ الييئةبنجاح االختبا اجتيازه  .3

 إجراءات وصالحيات الييئة تجاه طمب الترخيص: -7 -لمادةا

تقـو الييئة بدراسة الطمب المقدـ بعد استالميا لجميع الوثائؽ والمستندات المطموبة، والتحقؽ مف اكتماؿ 
عف تسعيف  تزيد كافة االجراءات والشروط، وتصدر بالتالي قرارىا بقبوؿ أو رفض الطمب خالؿ مدة ال

 .يومًا مف تاريخ تقديمو

 األعمال:إلغاء الترخيص أو التوقف عن ممارسة  -8-المادة 

يحؽ لمشركة بقرار مف مجمس اإلدارة أو مجمس المديريف إلغاء ترخيص أحد الفروع أو المكاتب   .أ 
 عمى أف يتـ ابالغ الييئة بيذا القرار فور صدوره.  التمثيمية أو اإليقاؼ المؤقت عف العمؿ،

توقؼ قبؿ فترة عمى الفرع أو المكتب التمثيمي بالتنسيؽ مع الشركة إبالغ عمالئيـ باإللغاء أو ال  .ب 
 معقولة مف ذلؾ، وعمييـ إنجاز أي أعماؿ معمقة عمى أكمؿ وجو .

يحؽ لمييئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص أي فرع أو مكتب تمثيمي في حاؿ مخالفتو أحكاـ ىذه   .ج 

 اإلجراءات وأحكاـ قوانيف وأنظمة الييئة والسوؽ، وفرض العقوبات والغرامات التي  تراىا مناسبة.

 يبمغ ىذا القرار مف يمـز لتنفيذه. -9-المادة 

 .1/3/2011دمشؽ في 

 رئيس مجمس مفوضي                                                          

 ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 الدكتور محمد العمادي                                                                
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