
 وقواعد ممارستيا ألعمالو نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية
 وتعديالتو

 أحكام تمييدية وتعاريف

 -1-المادة 
ُسمىُىذاُالنظاـُ)نظاـُالترخيصُلشركاتُالخدماتُوالوساطةُالماليةُوقواعدُممارستياُألعماليا(.يُ 

 --2المادة 

ُماُيمػي:قصدُبالكمماتُوالعباراتُاآلتيةُفيُمجاؿُتطبيؽُأحكاـُىذاُالنظاـُيُ 
ُ.2005/ُلعاـ22ُقانوفُىيئةُاألوراؽُواألسواؽُالماليةُرقـُ/ُُالقانون:
ُىيئةُاألوراؽُواألسواؽُالماليةُالسورية.ُاليـيـئة:

ُمجمسُمفوضيُالييئة.ُالمجمس:
ُسوؽُدمشؽُلألوراؽُالماليةُوأيةُسوؽُأخرىُت نشأُوفقًاُألحكاـُالقانوف.ُالسوق:

ُعمفُعفُرغبتوُفيُإصدارىا.يصدرُأوراقًاُماليةُأوُيُ الشخصُاالعتباريُالذيُُصدر:الم  
ُاألعماؿُُالمعتمد: ُلممارسة ُوفنيًا ُإداريًا ُالييئة ُتعتمده ُالذي ُالوسيط ُلدى ُالعامؿ ُالطبيعي الشخص

ُالمرخَّصُبياُلموسيط.
ُمركزُالمقاصةُوالحفظُالمركزيُلألوراؽُالمالية.ُالمركز:

ليةُالمرخصُلياُمفُقبؿُالييئةُوالتيُتمارسُعماًلُأوُشركةُالخدماتُوالوساطةُالماُالشركة المرخصة:
أكثرُمفُأعماؿُالوسيطُالماليُأوُالوسيطُلحسابوُأوُأميفُاالستثمارُأوُمديرُاإلصدارُأوُأيُنشاطُ
ُاستثماريُأوُاستشاريُآخرُوفؽُماُتحددهُالييئةُبموجبُالقوانيفُواألنظمةُوالقراراتُالصادرةُبمقتضاىا.

ُفيُالمُالمدير التنفيذي: ُأعمىُسمطة ُلو ُالذيُتكوف ُالشخصُالطبيعي ُأو ُالمرخصة ُلمشركة ُالعاـ دير
ُالشركةُالمرخصةُبخصوصُممارسةُأعماؿُالخدماتُالمالية.

 -3 -المادة 
رُعمىُأيُشخصُأوُشركةُممارسةُنشاطُأوُأكثرُمفُاألنشطةُالتاليةُإالُبعدُالحصوؿُعمىُحظُ ي ُ -أُ

 ترخيصُمفُالييئة:ُ

:ُويقصدُبذلؾُتقديـُالنصحُوتحميل ونشر المعمومات المتعمقة باألوراق الماليةتقديم االستشارات  -
 والمشورةُالمستمرةُلمعمالءُولمغيرُمقابؿُأجرُأوُعمولة.



 
 ويقصدُبذلؾ:ُُالوساطة في األوراق المالية: -

 ممارسةُأعماؿُشراءُوبيعُاألوراؽُالماليةُبالعمولةُلحسابُالغير 
 ُاألوراؽ ُوبيع ُشراء ُأعماؿ ُخالؿُُممارسة ُمف ُمباشرة ُالخاص ُالوسيط ُلحساب المالية

 السوؽ.
 إدارة اإلصدارات األولية: وتشمل ما يمي: -

 ُالقياـُنيابةُعفُالمصدرُبالدراساتُواإلجراءاتُالالزمةُإلصدارُاألوراؽُالماليةُالجديدةُبما
ُبيذهُاألعماؿُ)مدير ُفيُذلؾُتسجيؿُاألوراؽُالماليةُالمعنيةُلدىُالييئةُويسمىُمفُيقـو

 اإلصدار(.
 ُُنيابةُعفُالمصدرُبموجبُاتفاقية ُالجديدة ُاالكتتابُفيُاألوراؽُالمالية التسويؽُوتغطية

 التعيدُبتغطيةُاإلصدارُالمبرمةُبينيماُويسمىُمفُيقوـُبيذهُاألعماؿُ)متعيدُالتغطية(.
ضُالعميؿ،ُويقصدُبذلؾُإدارةُمحافظُاألوراؽُالماليةُبيعًاُوشراًءُبناًءُعمىُتفويُإدارة االستثمار: -

ُلمعميؿُ ُاالستثمارية ُالسياسة ُتحدد ُوالتي ُبينيما ُالموقعة ُاالستثمار ُإدارة ُاتفاقية وبموجب
 وصالحياتُمديرُاالستثمارُوواجباتو.ُُكماُيشمؿُىذاُالعمؿُإدارةُصناديؽُاالستثمار.ُ

ُُأمانة االستثمار: - ُوصناديؽُاالستثمار ُاستثماراتُالعمالء ُإدارة ُوتقويـ ُمتابعة ُبيا لدىُويقصد
 مديريُاالستثمارُلمتأكدُمفُمطابقتياُلمسياسةُاالستثماريةُلمعميؿ.

وتشمؿُأعماؿُالحافظُاألميفُماُيمي:ُتنظيـُوتسجيؿُوحفظُونقؿُممكيةُاألوراؽُُالحفظ األمين: -
ُأوُ ُالوسيطُالماليُالبائع ُاألوراؽُمف ُىذه ُوتسميـ ُعممياتُاستالـ دارة ُوا  ُلمعمالء ُالعائدة المالية

رساؿُالتقاريرُُالمشتري،ُوقبض الفوائدُواألرباحُوالحقوؽُالعائدةُلألوراؽُالماليةُالخاصةُبعمالئوُوا 
 الدوريةُإلىُعمالئوُبالعممياتُالتيُنفذتُلصالحيـ.

 أيُخدماتُأوُأنشطةُأخرىُيتـُاعتمادىاُمفُقبؿُالييئة.ُ -

ُممارسةُالخدماتُالماليةُالحصوؿُعمىُترخيصُفيُالحاالتُالتالية -بُُُُ  :ُالُتستمـز

 .ُإذاُكافُذلؾُيتـُداخؿُمجموعةُمشتركةُمفُالشركات
 ُإذاُكافُذلؾُيتـُفيُسياؽُطبيعيُلممارسةُمينةُأوُنشاطُآخرُالُيتعمؽُباألوراؽُالمالية،ُمثؿ

 مكتبُالمحاسبةُوالمحاماة.
 إذاُكافُذلؾُتنفيذًاُلوصية. 

 يتعيفُعمىُالشركةُالمرخصُلياُااللتزاـُبالمبادئُاآلتية:ُ -جُُ
 ُ.ُممارسةُأعمالياُبنزاىة



 ُوحرص.ُُوعنايةُُممارسةُأعمالياُبميارة 
 ُُمالئمة ُسياساتُونظـ ُواعتماد ُوفعالية ُبمسؤولية ُشؤونيا ُلتنظيـ ُالمعقولة ُالوسائؿ ُجميع اتخاذ

 إلدارةُالمخاطر.ُ
 ُبمواردُماليةُكافيةُلمواجيةُالطمباتُالمترتِّبةُعميياُحسبُُباالحتفاظتأميفُالكفايةُالمالية،ُوذلؾ

 القواعدُالتيُتحددىاُالييئة.ُ
 ُ.إتباعُالسموؾُالمالئـُفيُالسوؽ،ُوذلؾُبااللتزاـُبمعاييرُسموؾُمالئمةُفيُالسوؽ 
 ُ.حمايةُأصوؿُالعمالء،ُوذلؾُبترتيبُالحمايةُالكافيةُألصوؿُعمالئيا 
 غييرُجوىريُفيُعممياتياُأوُىيكمياُالتنظيمي.ُاإلفصاحُلمييئةُعفُأيُحدثُأوُت 
 ُ.التواصؿُمعُالعمالء،ُوذلؾُبتزويدىـُبالمعموماتُبصورةُواضحةُوعادلةُوغيرُمضممة 
 ُ.مراعاةُمصالحُالعمالءُاألفراد،ُوذلؾُبمعاممتيـُبإنصاؼُوعدؿ،ُومراعاةُمصالحيـ 
 ُبي ُأو ُاألفراد ُعمالئيا ُوبيف ُبينيا ُالمصالح ُتضارب ُحاالت ُآخرُمعالجة ُوعميؿ ُفرد ُعميؿ ف

 بإنصاؼ.ُ
 ُ.دارتياُلمخدماتُبالنسبةُأليُعميؿُفرد  بذؿُالحرصُلمتأكدُمفُمدىُمالءمةُمشورتياُوا 

فُعمىُالشركةُالمرخصُلياُواألشخاصُالمعتمديفُلدييا،ُااللتزاـُبجميعُالقواعدُواألحكاـُالتيُيتعيُ  -د
والسجالتُوالمستنداتُالتيُتطمبياُالييئةُفيُتنطبؽُعمييـُوتزويدُالييئةُدوفُتأخيرُبجميعُالمعموماتُ

ُإطارُىذاُالنظاـ.

 الشروط العامة لمترخيص

  –4-المادة 
شترطُلمتقدـُبطمبُالترخيصُلممارسةُاألعماؿُواألنشطةُالمشارُإليياُفيُىذاُالنظاـُأوُتجديده،ُأفُي ُ .أ 

ُيكوفُطالبُالترخيص:

ُممارسةُُمحمياًُُأوُأفُيكوفُمصرفاًُُشركةُسوريةُمساىمة،ُأوُشركةُذاتُمسؤوليةُمحدودةُسورية يعتـز
1ُ.تُالماليةُمفُخالؿُشركةُتابعةُلوبعضُاألنشطةُأوُالخدما

                                                           
1
يا:7/8/2008/ُتاريخ3497ُأحكاـُقرارُالسيدُرئيسُمجمسُالوزراءُرقـُ/دلتُىذهُالفقرةُبموجبُعُ ُُُُُُُ  ُ،ُوقدُكافُنص 
 يشترطُلمتقدـُبطمبُالترخيصُلممارسةُاألعماؿُواألنشطةُالمشارُإليياُفيُىذاُالنظاـُأوُتجديده،ُأفُيكوفُطالبُالترخيص:ُ-" أ 

 ُفيُىذاُالنظاـ.ُشركةُمساىمةُسورية،ُلممارسةُجميعُاألعماؿُواألنشطةُالمنصوصُعمييا
 ُشركةُذاتُمسؤوليةُمحدودةُسوريةُيقتصرُنشاطياُعمىُمزاولةُنشاطُالوساطةُفيُاألوراؽُالماليةُأوُمزاولةُنشاطُاالستشارات

 وتحميالتُاألوراؽُالمالية.
 ًُُممارسةُبعضُاألنشطةُأوُالخدماتُالمشارُإليياُفيُىذاُالنظاـ،ُمفُخالؿُشركةُتابعةُوممموكةُلوُأوُمفُُمصرفاُمحميا يعتـز

 خالؿُحساباتُمستقمة."



 فُعمىُالجيةُمقدمةُالطمبُإثباتُماُيمي:ُيتعيُ  .ب 
حُفيُطمبُ - القدرةُعمىُالقياـُبنوعُوحجـُأعماؿُوأنشطةُاألوراؽُالماليةُفيُاالختصاصُالموضَّ

ُالترخيصُحسبُقواعدُىذاُالنظاـ.
ُالكافيةُلممارسةُأعماؿُوأنشطةُاألوراؽُالماليةُواالختصاصُالموضَّحُ - امتالؾُالخبراتُوالموارد

 فيُطمبُالترخيصُحسبُقواعدُىذاُالنظاـ.
ُالتقنية،ُ - ُوالموارد ُالمخاطر، ُإدارة ُونظـ ُوسياسات ُالمالية، ُوالنظـ ُاإلدارية، ُالخبرات امتالؾ

التزاماتياُالتجاريةُوالنظاميةُلممارسةُأعماؿُاألوراؽُواإلجراءاتُوالنظـُالتشغيميةُالكافيةُلموفاءُب
حُفيُطمبُالترخيص.  الماليةُفيُاالختصاصُالموضَّ

تمتعُأعضاءُإدارتيا،ُومسؤولييا،ُوموظفييا،ُووكالئياُالذيفُسيمارسوفُأعماؿُوأنشطةُاألوراؽُ -
ُليةالما ُالنظاـ، ُىذا ُألحكاـ ُوفقًا ُبالمؤىالتُوالمياراتُوالخبراتُالضرورية ُباألمانةُ، ويتصفوف

 والنزاىةُلممارسةُتمؾُاألعماؿ.
 2أفُالُيقؿُرأسُماؿُالشركةُطالبةُالترخيصُلمقياـُبالعممياتُالمدونةُأدناهُعفُالحدودُالدنياُالتالية: .ج 

 مميوفُليرةُسورية.20ُُُُُُُاالستشارات:ُ -
 مميوفُليرةُسورية.35ُُُُُُالوسيطُلحسابو -
 يوفُليرةُسورية.مم50ُُُُالوسيطُلحسابوُولحسابُالغير -
 مميوفُليرةُسورية.50ُُإدارةُاإلصداراتُاألوليةُ)بدوفُالتعيدُبالتغطية(ُ -
 مميوفُليرةُسورية.350ُُإدارةُاإلصداراتُاألوليةُ)معُالتعيدُبالتغطية(ُ -
 مميوفُليرةُسورية.150ُُُُُُإدارةُاالستثمار -
 مميوفُليرةُسورية.100ُُُُُُأمانةُاالستثمار -
 مميوفُليرةُسورية.100ُُُُُُالحفظُاألميف -

3ُُُتقديـُكفالةُمصرفيةُغيرُمشروطةُألمرُالييئة،ُتحددُقيمتياُالييئة. .د 

                                                                                                                                                                      
 
2
 ، ٔلد كبٌ َصٓب:17/1/2008/ ربزٚخ 185دنذ ْرِ انفمسح ثًٕجت أحكبو لساز انعٛد زئٛط يجهط انٕشزاء زلى /ػ              

 انشسكخ طبنجخ انزسخٛص نهمٛبو ثبنؼًهٛبد انًدَٔخ أدَبِ ػٍ انحدٔد اندَٛب انزبنٛخ:أٌ ال ٚمم زأض يبل  -ج "    

 يهٌٕٛ نٛسح ظٕزٚخ.  20                                االظزشبزاد:            

 يهٌٕٛ نٛسح ظٕزٚخ.   35                             انٕظٛظ نحعبثّ            

 يهٌٕٛ نٛسح ظٕزٚخ.   50           ٕظٛظ نحعبثّ ٔنحعبة انغٛسان            

 يهٌٕٛ نٛسح ظٕزٚخ.  350                إدازح اإلصدازاد األٔنٛخ             

 يهٌٕٛ نٛسح ظٕزٚخ.  150                             إدازح االظزثًبز            

 يهٌٕٛ نٛسح ظٕزٚخ.  100                             أيبَخ االظزثًبز            

 "يهٌٕٛ نٛسح ظٕزٚخ.  100                                انحفظ األيٍٛ            

 
3
 ، ٔلد كبٌ َصٓب:10/10/2011/ ربزٚخ 14339دنذ ْرِ انفمسح ثًٕجت أحكبو لساز انعٛد زئٛط يجهط انٕشزاء زلى /ػ            

طبنجخ  رمدٚى كفبنخ يصسفٛخ غٛس يشسٔطخ أليس انٓٛئخ ال رمم ػٍ ػشسٍٚ فٙ انًبئخ يٍ انحد األدَٗ نسأض يبل انشسكخ  -د "   

 ".انزسخٛص، ٔفمبً نهمٕاػد انزٙ رضؼٓب انٓٛئخ ثُبًء ػهٗ ْرا انُظبو



 التقدم بطمب التأسيس

  -5-المادة 

يتعيفُعمىُكؿُشركةُترغبُفيُمزاولةُنشاطُأوُأكثرُمفُأنشطةُخدماتُاألوراؽُالماليةُأفُتتقدـُ .أ 
 بطمبُأوليُلمتأسيسُإلىُالييئةُمتضمنًاُالوثائؽُالتالية:ُ

ُنسخةُمفُمشروعُالنظاـُاألساسيُلمشركةُموقعًاُعميوُمفُالمؤسسيف. -
ُإجراءاتُالتأسيسُوالحصوؿُعمىُ - ُفيُمباشرة التفويضُالصادرُمفُالمؤسسيفُلمفُينوبُعنيـ

 الترخيص.ُ
 إقرارُمفُمفتشُالحساباتُيفيدُقبولوُالتعييف.ُ -
 فُتقديـُماُيفيدُتقييمياُواستكماؿُإجراءاتُذلؾ.ُإذاُدخؿُفيُرأسُماؿُالشركةُحصةُعينيةُيتعيُ  -
 وصؼُكامؿُلألنشطةُالتيُيتوقعُأفُتمارسياُالشركةُ)نوعُالخدماتُواألنشطة(.ُ -
ُالمنظمةُألعماؿُالشركة - والتيُيجبُأفُتتضمفُعمىُسبيؿُُ،نسخةُمفُمشاريعُالموائحُالداخمية

 المثاؿ:ُ
 ُخطارُتباعياُمنذُتقدـُالعمياالدورةُالمستنديةُالواجب ؿُلمتعامؿُمعُالشركةُحتىُإتماـُالعمميةُوا 

 العميؿُبذلؾ.ُ
 ُُالمديروفُوكؿُمف ُالفعميةُالتيُيمارسيا ىيكؿُإدارةُالشركةُعمىُأفُيوضحُمسؤولياتُاإلدارة

 يمثؿُالشركةُأماـُالغيرُمفُالعامميفُبيا.ُ
 ُ.نظاـُتسجيؿُالمراسالتُالمتبادلةُبيفُالشركةُوعمالئيا 
 ُيتـُنظاـُمسؾُالسجالتُال ُالسجؿُالمخصصُلقيدُشكاوىُالعمالءُوما داخميةُبالشركةُومنيا

 بشأنيا.ُ
 ُ.نظاـُالرقابةُالداخميةُبالشركة 
 ُ.نظاـُمعالجةُاألخطاءُعندُقياـُالشركةُبممارستياُألعماليا 
  ُُفيُالمعموماتُفصُ وصؼُم ُالشركةُلضمافُالتحكـ ُبيا ؿُلمنظـُواإلجراءاتُالتيُسوؼُتمتـز

 مولةُدوفُتسربياُإلىُغيرُاألشخاصُالذيفُيجوزُعمميـُبيا.ُغيرُالمعمنةُوالحي
 ُ.الضوابطُالتيُسوؼُيعمؿُبياُلمحيمولةُدوفُتضاربُالمصالح 
 ُ.كشؼُبأسماءُوجنسياتُوعناويفُالمؤسسيفُونسبُتممكيـُمفُرأسُماؿُالشركة 

بالموافقةُُعرضُأوراؽُالتأسيسُالمشارُإليياُأعالهُعمىُمجمسُمفوضيُالييئةُالتخاذُقرارُأوليت ُُ .ب 
عمىُالتأسيس،ُويتعيفُفيُحالةُوجودُنقصُفيُاألوراؽُأوُالبياناتُالمقدمةُإخطارُذويُالشأفُ
ُوفيُحاؿُرفضُمجمسُالمفوضيفُالموافقةُ ُالطمبُالستكماليا، ُشيرُمفُتاريخُتقديـ خالؿُمدة



ويتعيفُفيُىذهُالحالةُإخطارُذويُُ،عمىُطمبُتأسيسُالشركةُيجبُأفُيكوفُقرارهُبالرفضُمعمالًُ
ُالشأفُبيذاُالقرارُخالؿُأسبوعيفُمفُتاريخُصدورهُبخطابُمسجؿ.ُ

عمىُالشركةُالتيُحصمتُعمىُالموافقةُاألوليةُمفُالييئةُبتأسيسياُأفُتستكمؿُإجراءاتُالتأسيسُ .ج 
 لدىُوزارةُاالقتصادُوالتجارة.

 إجراءات وشروط منح الترخيص

  -6-المادة 

الشركةُطالبةُالترخيصُبعدُاستكماؿُإجراءاتُتأسيسيا،ُلدىُوزارةُاالقتصادُوالتجارة،ُوموافقةُُيتعيفُعمى
الييئةُعمىُإصدارُوطرحُأسيمياُعمىُاالكتتابُالعاـُفيماُلوُكانتُشركةُمساىمة،ُالتقدـُبطمبُخطيُ

ُالمُ  ُلمنموذج ُوفقًا ُأُعدُ لمييئة ُأو ُنشاط ُالترخيصُبمزاولة ُعمى ُلمحصوؿ ُالغاية، ُأنشطةُليذه ُمف كثر
 ويرفؽُبوُماُيمي:ُُ،الخدماتُالماليةُالمشارُإلييا

 .اسـُوعنوافُمقدـُطمبُالترخيصُومواقعُفروعوُإفُوجدت 
 ُشيادةُإثباتُتسجيؿُالشركةُلدىُوزارةُاالقتصادُوالتجارة،ُولدىُمصرؼُسوريةُالمركزيُإذاُكانت

ُمجمس ُأعضاء ُأسماء ُفييا ُمبيف ُتسجيؿ ُشيادة ُإلى ُباإلضافة ُالمديريفُُمصرفًا ُىيئة ُأو اإلدارة
 وأسماءُالمفوضيفُبالتوقيعُعفُالشركةُونسخةُعفُنماذجُتوقيعيـ.

 ُ.عقدُالتأسيسُوالنظاـُاألساسي 
 .طبيعةُعمؿُمقدـُالطمبُومدةُممارستوُليذاُالعمؿ 
 ُأسماءُوعناويفُأشخاصُاإلدارةُالعمياُذويُالسمطةُالتنفيذية،ُونبذةُتعريفيةُبتاريخيـُالمينيُالسابؽ

يُمجاؿُاألوراؽُالمالية،ُوعناويفُاإلقامةُوالعمؿُلموظفيياُمعُبيافُصفةُكؿُمنيـُولقبوُالوظيفيُف
 وصورةُعفُإثباتُالشخصية.

  ُـُأعضاءُمجمسُاإلدارةُوأشخاصُاإلدارةُالعمياُذويُالسمطةُالتنفيذيةُماُيفيدُأنوُلـُتصدرُأفُيقد
 الؽُالعامةُأوُحكمػػًاُبشيرُاإلفالس.عمىُأيُمنيـُأحكاـُبجناية،ُأوُجنحةُمخمةُبالشرؼُواألخ

 ُأسماءُالمالكيفُلمشركةُوحصصُكؿُواحدُمنيـُإذاُكانتُشركةُذاتُمسؤوليةُمحدودة،ُأوُأسماء
 المؤسسيفُوالمساىميفُالرئيسييفُإذاُكانتُشركةُمساىمة.

  ُشُحساباتُالشركة.اسـُوعنوافُمفت 
 ُوخطة ُلمشركة، ُاالقتصادية ُالجدوى ُودراسة ُالتنظيمي ُالماليةُُالييكؿ ُالبيانات ُمتضمنة عمميا

 عشرُشيرًاُمفُتاريخُمباشرتياُالعمؿ.ُاالثنيلمشركةُخالؿُُُالمتوقعة
 .أيةُتعديالتُطرأتُعمىُالبياناتُوالوثائؽُالتيُتـُعمىُأساسياُتأسيسُالشركة 
 .إجراءاتُالعمؿُالخطيةُالمنويُتطبيقيا 



 .قائمةُبالخدماتُالمنويُتقديميا 
  ُالعموالتُأوُبدؿُالخدماتُالتيُسوؼُيتـُاستيفاؤىاُمفُالعمالء.ُالحتسابسسُالعامةُاأل 
 .ماُيثبتُقياـُمقدـُالطمبُبإيداعُكامؿُرأسُالماؿُالمطموبُفيُحسابُالشركةُلدىُالمصرؼ 
 ُُالعميؿ ُكشوؼُحساب ُونماذج ُالحساب ُفتح ُونموذج ُالمالية ُاألوراؽ ُفي ُالتعامؿ ُاتفاقية نموذج

ُالالزم ُالتنظيمية ُوالكشوؼ ُبالنماذجُالدورية ُالييئة ُتزويد ُالطمب ُلمقدـ ُويجوز ُالعمؿ، ُلسير ة
 والكشوؼُبعدُالحصوؿُعمىُالترخيص.

 ُُالمنوي ُاألعماؿ ُعمى ُفاعمة ُرقابة ُلضماف ُالشركة ُبيا ُستقوـ ُالتي ُاإلجراءات ُيبيف ُامتثاؿ دليؿ
 ترخيصيا.

 ُيوقعياُطالبُالترخيصُمعُطرؼُآخر،ُسوريًاُأوُأجنبيًا،ُلمقياـُبمتطمباتُالعمؿ.ُاتفاقيةأي 
 ُ.أيُبياناتُأخرىُتعتبرىاُالييئةُضروريةُأوُمناسبةُلمنظرُفيُطمبُالترخيص 

  إجراءات وصالحيات الييئة تجاه طمب الترخيص

  -7-المادة 

 يجوز لمييئة عند دراسة أي طمب اتخاذ أي من اآلتي:  .أ 

 ُُستقصاءاتُتراىاُمناسبة.ُاإجراءُأي
 ُطمبُحضورُمقدـُالطمبُأوُممثموُأماـُالييئةُلإلجابةُعمىُأيُأسئمةُوشرحُأيُمسألةُترىُأفُليا

 عالقةُبالطمب.ُ
 ُطمبُتقديـُأيُمعموماتُإضافيةُتراىاُالييئةُضروريةُعمىُأفُتقدـُخالؿُثالثيفُيومًاُمفُتاريخ

 طمبيا.ُ
 ُ.التأكدُمفُصحةُأيُمعموماتُيقدمياُمقدـُالطمب 
 التأكدُمفُمالئمةُالمكافُلمزاولةُاألنشطةُأوُاألعماؿُالمطموبُالترخيصُلمزاولتيا. 

يجوزُلمييئةُرفضُدراسةُطمبُالترخيصُفيُحاؿُعدـُقياـُمقدـُالطمبُبتوفيرُالمعموماتُالمطموبةُ .ب 
 المحددة.ُُمنو،ُأوُفيُحاؿُعدـُتوفيرىاُخالؿُالفترةُالزمنية

ُالييئةُبعدُ .ج  ُبذلؾ،ُُاستالمياتقـو لجميعُالمعموماتُوالمستنداتُالمطموبةُبإشعارُمقدـُالطمبُكتابيًا
 وتتخذُأيًاُمفُالقراراتُاآلتيةُخالؿُمدةُالُتتجاوزُالتسعيفُيومًاُمفُتاريخُاإلشعار:

 .الموافقةُعمىُالطمب 
 ُ.طمبُإجراءُتعديالتُمعينة 
 ُرفضُالطمبُمعُبيافُاألسباب. 



ُاألعماؿُ .د  ُقائمة ُبياف ُمع ُكتابيًا ُقرارىا ُبإبالغو ُتقوـ ُالطمب، ُلمقدـ ُالترخيص ُالييئة ُقررت ُُُُُإذا
ُالمرخصُلوُبممارستياُبالشروطُوالقيودُالتيُتراىاُمناسبة.ُ

 إذاُقررتُالييئةُرفضُالطمب،ُتقوـُبإبالغُمقدـُالطمبُكتابيًاُبذلؾ.ُ .ه 
أنوُُالُيجوزُلمقدـُالطمبُممارسةُأيُنوعُمفُأعماؿُأوُأنشطةُاألوراؽُالماليةُ)أوُتقديـُنفسوُعمىُ .و 

 يمارسيا(ُقبؿُأفُيتسمـُقرارُالييئةُبالموافقةُعمىُالترخيص.

 4مباشرة الشركة المرخصة ألعماليا
  -8- المادة

 ُقبؿُقيامياُبمباشرةُأعماليا:يتعيَّفُعمىُالشركةُالموافؽُعمىُترخيصياُاستيفاءُالشروطُالتالية 
 ُذجُوالمبمغُالمحددُمفُقبؿُالييئةإيداعُالكفالةُالمصرفيةُغيرُالمشروطةُألمرُالييئةُوفقًاُلمنمُو. 
 ُفقطُواحدةُلمرةُوذلؾُسورية،ُليرةُ/ُؿ.سُمميوني200000000/ُبواقعُالييئةُلدىُتسجيؿُبدؿ. 
 ُُرأسماؿُمفخمسةُعشرُبالعشرةُآالؼُُ/000015/ُمقدارىاُنسبةُبواقعُسنويُاعتمادُبدؿُتسديد

 .الشركة
 ُُُالتنفيذيةُالعميا،ُتؤكد ُأوُالشركاءُواإلدارة تقديـُتعيداتُخطيةُموقعةُمفُأعضاءُمجمسُاإلدارة

ُالنظاـ،ُوبكافةُالقراراتُُوعمىُااللتزاـُبأحكا التعاميـُالصادرةُبموجبوُوأيةُتعديالتُقدُتطرأُـُىذا
 عمييا.

ُتعديل الترخيص

 -9 –المادة

يتعيَّفُعمىُالشركةُالمرخَّصُلياُالتيُتنويُإجراءُتغييرُأوُتعديؿُفيُقائمةُاألعماؿُالمرخَّصُلياُ
ُالطمبُ ُليذا ُفيُدراستيا ُوتمارسُالييئة ُالغرض، ُليذا ُلمييئة ُبطمبُخطي ُتتقدَّـ ُأف بممارستيا،

أفُتطمبُتحديثُاإلجراءاتُوالصالحياتُالواردةُفيُالمادةُالخامسةُمفُىذاُالنظاـ،ُويجوزُلمييئةُ
 بعضُأوُجميعُالمعموماتُأوُالمستنداتُالمقدَّمةُسابقًاُفيُطمبُالترخيص.

                                                           
4
  ، 11/1/2017/ٔ( ربزٚخ 63ة( يٍ َظبو ثدالد ْٛئخ األٔزاق ٔاالظٕاق انًبنٛخ زلى ) -7ػ دنذ ْرِ انًبدح ثًٕجت أحكبو انًبدح )       

 ٔلد كبٌ َصٓب:

 ٔط انزبنٛخ لجم لٛبيٓب ثًجبشسح أػًبنٓب:ٚزؼٍَّٛ ػهٗ انشسكخ انًٕافك ػهٗ رسخٛصٓب اظزٛفبء انشس" 

 .إٚداع انكفبنخ انًصسفٛخ غٛس انًشسٔطخ أليس انٓٛئخ ٔفمبً نهًُٕذج ٔانًجهغ انًحدد ثًٕجت ْرا انُظبو 

 .رعدٚد ثدل رعجٛم ندٖ انٓٛئخ ثٕالغ خًعًبئخ أنف نٛسح ظٕزٚخ، ٔذنك نًسح ٔاحدح فمظ 

  اثُبٌ ثبألنف يٍ زأظًبل انشسكخ.رعدٚد ثدل اػزًبد ظُٕ٘ ثٕالغ َعجخ يمدازْب 

  ،رمدٚى رؼٓداد خطٛخ يٕلؼخ يٍ أػضبء يجهط اإلدازح أٔ انشسكبء ٔاإلدازح انزُفٛرٚخ انؼهٛب، رؤكد ػهٗ االنزصاو ثأحكبو ْرا انُظبو

  "ٔثكبفخ انمسازاد ٔ انزؼبيٛى انصبدزح ثًٕججّ ٔأٚخ رؼدٚالد لد رطسأ ػهٛٓب.

 



ُبممارستياُالمرخَّصُاألعماؿُقائمةُتعديؿُأوُتغييرُطمبُدراسةُإنياءُإلىُالييئةُتسعى .أُ
 .ُالزمةًُُتراىاُالتيُالمعموماتُلجميعُاستالمياُمفُيوماًُُثالثيفُخالؿ

ُالموافقةُبممارستياُالمرخَّصُاألعماؿُقائمةُتعديؿُأوُتغييرُطمبُدراسةُبعدُلمييئةُيجوز .بُ
ُىذاُرفضُأوُمشروط،ُغيرُأوُمشروطُبشكؿُجزئياًُُأوُكمياًُُالتعديؿُأوُالتغييرُطمبُعمى

ُ.الطمب
 إلغاء الترخيص أو التوقف عن ممارسة األعمال

  -10-المادة
 ماليةُمرخصةُفيُالحاالتُالتالية:يجوزُلمجمسُمفوضيُالييئةُإلغاءُالترخيصُأليُشركةُخدماتُ .أ 

 .فقدافُشرطُمفُشروطُالترخيص 
 .تخمؼُالشركةُعفُسدادُالبدالتُالمقررة 
 .نقصُرأسُالماؿُعفُالحدودُالمقررةُمفُقبؿُالييئة 
 .نقصُالكفالةُالمصرفيةُعفُالحدودُالمقررةُمفُقبؿُالييئة 
 ًُبأيُمفُااللتزاماتُوالمسؤولياتُالواردةُفيُىذاُالنظاـ.ُإخالؿُالشركةُإخالاًلُجسيما 
 ُُبأعماؿ ُلقياميـ ُالالزمة ُوالمينية ُالفنية ُبالكفاءة ُالمرخصة ُالشركة ُوموظفي ُمسؤولي ُتحمي عدـ

ُالعمالءُ ُمصالح ُوحماية ُواألمانة ُوالنزاىة ُاالستقامة ُبقضايا ُيتعمؽ ُخاصُفيما ُوبشكؿ الشركة،
 اردةُفيُىذاُالنظاـ.وااللتزاـُبالموائحُوالقواعدُالُو

ُالتيُتنويُالتوقؼُعفُممايتعيُ  .ب  ُالمرخصة ُإشعارفُعمىُالشركة ُأعماؿُاألوراؽُالمالية الييئةُُرسة
ُوأسبابُقرارىا،ُ ُالمالية ُاألوراؽ ُأعماؿ ُممارسة ُعف ُالتوقؼُفيو ُتنوي ُالتي ُبالتاريخ ُوكتابيًا مسبقًا

 وذلؾ:
 .قبؿُخمسةُوأربعيفُيومًاُعمىُاألقؿُمفُذلؾُالتاريخ 
 ُأوُحالماُتتخذُقرارُالتوقؼُعفُممارسةُأعماؿُاألوراؽُالماليةُإذاُتعذرُعميياُاإلشعارُمسبقًاُعندما

 يكوفُالتوقؼُناتجًاُعفُحدثُخارجيُالُتعمـُبوُإدارةُالشركةُالمرخصة.
إذاُقررتُالشركةُالمرخصةُالتوقؼُعفُتقديـُأعماؿُاألوراؽُالماليةُلمعمالء،ُيجبُعميياُالتأكدُمفُ .ج 

أيُأعماؿُمعمقةُعمىُأكمؿُوجوُأوُتحويمياُإلىُشركةُأخرىُمرخصُلياُويجبُعميياُإشعارُإنجازُ
 عمالئياُقبؿُفترةُمعقولةُمفُتوقفياُعفُالعمؿ.ُ

لمشركةُالمرخصةُطمبُإلغاءُترخيصيا،ُوعميياُفيُىذهُالحالةُالتقدـُبطمبُمكتوبُإلىُالييئةُقبؿُ .د 
 اءُالترخيص.ثالثةُأشيرُعمىُاألقؿُمفُالتاريخُالمقترحُإللغ



ُظروؼُاإللغاءُ .ه  ُعف ُوافية ُالترخيصُمعمومات ُإلغاء ُطمب ُتضمِّف ُأف ُالمرخَّصُليا ُالشركة عمى
ُكافُمناسباًُ ُإذا أفُتوافؽُعمىُاإللغاء،ُأوُتؤجؿُتاريخو،ُأوُتطمبُُلتتمكفُالييئةُمفُأفُتقررُما

 اتخاذُتدابيرُأخرىُتراىاُضروريةُلحمايةُعمالءُالشركةُالمرخصة.
ُلمتحقيؽُفيُأيُيجوزُلمييئةُ .و  ُرأتُاستمرارُالترخيصُيعدُضروريا رفضُطمبُإلغاءُالترخيصُإذا

قضيةُتتعمؽُبالشركةُالمرخصة،ُأوُلحمايةُمصالحُعمالءُىذهُالشركة،ُأوُلتتمكفُمفُفرضُحظر،ُ
 أوُمتطمباتُعميياُبموجبُىذاُالنظاـ.

ُتمارسُ . ح ُلـ ُإذا ُمنيا ُبمبادرة ُالمرخصة، ُتعميؽُترخيصُالشركة أيُأعماؿُأوراؽُماليةُُيجوزُلمييئة
 ثنيُعشرُشيرًا.اخالؿُفترةُ

تبقىُالشركةُالمرخصةُخاضعةُلسمطةُالييئةُلمدةُسنتيفُمفُتاريخُإلغاءُالترخيصُفيماُيتعمؽُبأيُ -ط
وفيُحاؿُفتحُتحقيؽُأوُاتخاذُأيُإجراءاتُخالؿُىذهُُ،تصرؼُأوُإغفاؿُحصؿُقبؿُإلغاءُترخيصيا

ُالفترةُتبقىُالشركةُالمرخصةُخاضعةُلسمطةُالييئةُحتىُانتياءُالتحقيؽُأوُاإلجراءات.

ُاعتماد موظفي شركات الخدمات المالية المرخصة
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ُليذ .أ  ُوفقًا ُالمرخصة ُالشركة ُفي ُالعامميف ُاألشخاصُالطبيعييف ُاعتماد ُالييئة ُالنظاـتتولى وتحددُُ،ا

 الييئةُالوظائؼُواجبةُاالعتماد.ُ
ُبأيُمفُالنشاطاتُأوُحظُ ي ُ .ب  ُقيامو ُمباشرة ُالمرخصة رُعمىُالشخصُالطبيعيُالموظؼُلدىُالشركة

 الخدماتُالماليةُالمنصوصُعميياُفيُىذاُالنظاـُإالُبعدُاعتمادهُمفُقبؿُالييئة.ُ
رُعمىُالشخصُالطبيعيُالمعتمدُمفُقبؿُالييئةُمزاولةُأيُمفُالنشاطاتُوالخدماتُالمشارُإليياُحظُ ي ُ .ج 

 فيُىذاُالنظاـُإالُمفُخالؿُشركةُواحدة.ُ
 مفُقبؿُأشخاصُمعتمديف:ُعدُالوظائؼُاآلتيةُوظائؼُيتعيفُأداؤىاُحصراًُت ُ .د 

ُالرئيسُالتنفيذيُأوُعضوُمجمسُاإلدارةُالمنتدب. -
 المديرُالمالي. -
 مجمسُاإلدارةُأوُالشريؾ.عضوُ -
 كبارُالتنفيذييفُأوُالمديريف. -
 المديرُالمسؤوؿُعفُالرقابةُالداخمية. -
 مسؤوؿُاالمتثاؿ. -
- ُ ُومستشارو ُالمبيعات، ُمندوبو ُذلؾ ُفي ُبما ُلمعمالء، ُالخدمات ُتقديـ ومديروُُاالستثمارموظفو

 وفقًاُلمتعريفاتُالتيُتضعياُالييئة.ُُومتخصصوُتمويؿُالشركات،ُاالستثماريةالمحافظُ



 لمشخصُالطبيعي:ُُاالعتماديشترطُلمنحُُ .ه 
ُأفُيكوفُمتمتعًاُباألىميةُالكاممةُوحسفُالسيرةُوالسموؾ. -
 أفُيمتمؾُالشياداتُوالمؤىالتُالمالئمةُلعممو. -
ُأفُيكوفُإماُقدُشارؾُفيُالدوراتُالمعتمدةُمفُقبؿُالييئةُلمحصوؿُعمىُاالعتمادُالمطموب،ُأو -

 اجتازُبنجاحُاالختباراتُالتأىيميةُالتيُقدُتطمبياُالييئة.
 أفُيسددُبدؿُاالعتمادُوبدؿُتسجيموُالسنوي. -
 أفُيتقدَّـُبطمبُاعتمادُوفقًاُلمنموذجُالمقررُمفُقبؿُالييئة. -

ُيجوزُلمييئةُعندُدراسةُطمبُاعتمادُموظفيُالشركةُالمرخصةُاتخاذُأيُمفُاإلجراءاتُاآلتية:ُُ .و 
 صاءاتُتراىاُمناسبة.إجراءُأيُاستق -
طمبُحضورُممثؿُالشركةُالمرخصةُأوُمقدـُطمبُاالعتمادُأماـُالييئةُلإلجابةُعمىُأيُأسئمةُ -

 وشرحُأيُمسألةُترىُأفُلياُعالقةُبالطمب.
 طمبُتقديـُمعموماتُإضافية. -
ُالتأكدُمفُصحةُأيُمعموماتُمقدمةُمفُمقدـُالطمب. -

خالؿُثالثيفُيومًاُمفُاستالمياُلجميعُالمعموماتُوالمستنداتُُاالعتمادتسعىُالييئةُإلىُدراسةُطمبُ .ز 
 التيُتراىاُضرورية،ُويجوزُلمييئةُبعدُدراسةُطمبُالتسجيؿُاتخاذُأيُمفُاإلجراءاتُاآلتية:

ضافةُاسموُإلىُسجؿُاألشخاصُالمعتمديفُلدييا. - ُالموافقةُعمىُطمبُاالعتمادُوا 
 ىاُمناسبة.الموافقةُعمىُالطمبُبالشروطُوالقيودُالتيُترا -
التحقؽُأوُطمبُُإلجراءُمزيدُمفُالدراسةُأوُتأجيؿُاتخاذُالقرارُلفترةُزمنيةُحسبُماُتراهُضرورياًُ -

 تقديـُمعموماتُإضافية.
 بيافُاألسباب.ُمعُُاالعتمادرفضُطمبُ -

ُفُعمىُالشخصُالمعتمدُإعالـُالييئةُخطيًاُخالؿُأسبوعُمفُتاريخُحدوثُأيُمماُيمي:ُيتعيُ ُ .ح 
ُتغييرُعنوانوُالشخصيُأوُمحؿُإقامتوُأوُعنوافُالعمؿ.ُ -
ُاستخداموُأوُإنياءُاستخداموُمفُقبؿُالشركةُمعُبيافُأسبابُإنياءُاالستخداـ.ُ -
ُالمحميةُ - ُالسمطات ُقبؿ ُمف ُمعو ُتحقيؽ ُأي ُإجراء ُأو ُضده ُقضائية ُدعوى ُإقامة ُحاؿ ُُُُُُُُُفي

 أوُاألجنبية.ُ
 فقدانوُأيُشرطُمفُشروطُاالعتماد.ُ -

ُُو .ط  ُالشرؼُواالستقامة ُبمبادئ ُالتقيد ُالشخصُالمعتمد ُالسموؾعمى ُومعايير ُواألمانة ُُالميني،ُالنزاىة
ُيُمصمحةُالعمالءُبصورةُدائمةُوالسعيُلحمايةُحقوقيـ.ُوتوخُ 



 إلغاء اعتماد أو تسجيل األشخاص المعتمدين
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ُ .أ  ُإلغاء ُلمييئة ُوقواعدُُاعتماديجوز ُبشروط ُاإلخالؿ ُتـ ُإذا ُمرخصة ُشركة ُلدى ُشخصُمعتمد أي
ُاالعتمادُالواردةُفيُىذاُالنظاـ.ُ

شخصُمعتمد،ُيجبُعمىُالشركةُالمرخصُلياُالتأكدُمفُتوقؼُذلؾُالشخصُُاعتمادفيُحاؿُإلغاءُ .ب 
 فورًاُعفُأداءُأيُوظيفةُواجبةُالتسجيؿ.ُ

ؿُسبعةُأياـُمفُتاريخُتوقؼُالشخصُالمسجؿُعفُأداءُيجبُعمىُالشركةُالمرخصُلياُأفُتقوـُخال .ج 
ُالنموذجُ ُبذلؾُباستخداـ ُبإبالغُالييئة ُبيا، ُانتياءُعالقتو ُأو ُلمخدمة ُأوُتركو ُاالعتماد وظيفةُواجبة

ويتـُتعميؽُاالعتمادُفورُاستالـُاإلشعار،ُويظؿُالتعميؽُساريُالمفعوؿُإلىُأفُتقررُالييئةُُ،المحدد
ُأيًاُمفُاآلتي:ُ

ُ.ُاالعتمادقةُعمىُإلغاءُالمواف -
ُالموافقةُعمىُعمؿُالشخصُلدىُالشركةُالمرخصُلياُبوظيفةُمماثمة.ُ -
 شطبُالشخصُمفُسجؿُاألشخاصُالمسجميف.ُُ -

ثباتاتو.ُ .د  ُيحؽُلمشخصُالمسجؿُالذيُتشطبُالييئةُاسموُمفُالسجؿُالتقدُّـُإلىُالييئةُبتظمُّموُوا 
ُالييئُ .ه  ُلسمطة ُيتعمؽُبأيُيبقىُالشخصُالمسجؿُخاضعًا ُفيما ُتسجيمو ُسنتيفُمفُتاريخُإلغاء ُلمدة ة

وفيُحاؿُفتحُتحقيؽُأوُاتخاذُأيُإجراءاتُضدهُخالؿُ،ُتصرؼُأوُإغفاؿُحصؿُقبؿُإلغاءُتسجيمو
 التحقيؽُأوُاإلجراءات.ُانتياءىذهُالفترة،ُيبقىُالشخصُالمسجؿُخاضعًاُلسمطةُالييئةُحتىُ

 المسؤوليات وااللتزامات العامة لمشركة المرخص ليا
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لممارسةُنشاطُأوُأكثرُمفُأنشطةُالخدماتُالماليةُالمشارُإليياُفيُيتعيفُعمىُكؿُشركةُمرخصُلياُ
ُىذاُالنظاـُااللتزاـُبالقواعدُوالممارساتُالسميمةُالتاليةُ:

            عمى صعيد قبول العمالء: .أ 
يجبُعمىُالشركةُالمرخصُلياُأفُتضعُإجراءاتُعمؿُمكتوبةُلقبوؿُالتعامؿُمعُعمالئيا،ُتكوفُ -

ُيتوجبُمتفقةُمعُأسا ُكما ُمناسبة، ُبصورة ُمفُخدمةُعمالئيا ليبُالعمؿُالحريصةُبحيثُتمكنيا
عميياُأفُتتخذُالخطواتُالضروريةُلإلشراؼُعمىُىذهُاالجراءاتُومتابعتياُبصورةُمالئمة،ُعمىُ

ُأفُتكوفُمتفقةُمعُأحكاـُىذاُالنظاـُوالقراراتُوالتعاميـُالصادرةُبموجبو.ُ



ُيتعيُ  - ُالمرخصُليا ُألمواؿُأيُفُعمىُالشركة ُأوُإدارة ُأيُمشورة وقبؿُإجراءُأيُتعامؿُأوُتقديـ
عميؿ،ُالحصوؿُعمىُمعموماتُتتعمؽُبيويتوُووضعوُومقدرتوُالماليةُوأىميتوُلمتعاقدُومدىُخبرتوُ

 ،ُوأىدافوُاالستثماريةُالمتعمقةُبالخدماتُالمطموبُتقديميا.رفيُمجاؿُاالستثما
ُتقديـُأيُ - خدماتُإذاُرفضُالعميؿُتقديـُالمعموماتُالمطموبةُفيُالُيجوزُلمشركةُالمرخصُليا

 الفقرةُالسابقة.
فُعمىُالشركةُالمرخصُلياُتزويدُعمالئياُبشروطُتقديـُالخدماتُالتيُتحددُأسسُممارسةُيتعيُ  -

أعماؿُاألوراؽُالماليةُمعُالعميؿُأوُلحسابو،ُتحتويُعمىُتفصيؿُكاؼُألسسُتنفيذُىذهُاألعماؿُ
 وطُقبؿُتقديـُأيُخدماتُلو.ويجبُتزويدهُبتمؾُالشُر

فُوضعُشروطُتقديـُالخدماتُمعُالعميؿُبصورةُاتفاقيةُخطيةُلكؿُخدمةُمفُالخدماتُالماليةُيتعيُ  -
ويجبُأفُتكوفُىذهُاالتفاقيةُمتوافقةُمعُأحكاـُىذاُالنظاـُوالقراراتُُ،التيُتقدمياُالشركةُلعميميا

ُ ُمفعوؿ ُسرياف ُيبدأ ُأف ُعمى ُبموجبو، ُالصادرة ُنسخةُوالتعاميـ ُعمى ُالحصوؿ ُفور ُاالتفاقية ىذه
 موقعةُمفُالعميؿ.

 يجبُعمىُالشركةُالمرخصُلياُاالحتفاظُبسجؿُلجميعُالمعموماتُالتيُتحصؿُعميياُمفُالعميؿ. -
                     عمى صعيد العالقة مع العمالء: .ب 

ُبُويتعيُ  - ُالعمالء ُمع ُعالقتيا ُفي ُااللتزاـ ُالمرخصُليا ُالشركة ُعمى ُوالممارساتُف اجباتُاألمانة
 المينيةُالسميمةُالمحددةُفيُىذاُالنظاـُوالتعميماتُوالقراراتُالصادرةُبموجبو.ُ

فُعمىُالشركةُالمرخصُلياُفيُإطارُرعايتياُلمصالحُعمالئياُالتأكدُفيُجميعُاألوقاتُمفُيتعيُ  -
تقدمياُليؤالءُُعدـُوجودُتضاربُبيفُمصالحياُومصالحُعمالئياُعمىُالصفقاتُأوُالخدماتُالتي

ُالعمالء ُأفُتبيفُ، ُأوُشبوُتضاربُفإفُعمىُالشركةُالمرخصُليا وفيُحاؿُوجودُتضاربُقائـ
وتفصحُلعمالئياُعفُذلؾُصراحةُوبشكؿُمكتوبُوبماُالُيتعارضُمعُمتطمباتُإفشاءُالمعموماتُ

ُوفيُحاؿُحصوؿُخسارةُلمعميؿُناتجةُعفُوجودُتضاربُبيفُمصالحُالشركةُالمرخصُ،الداخمية
 ُ:ُلياُوعمالئياُفإنوُيجوزُلمعميؿُمطالبةُالشركةُبتحمُّؿُىذهُالخسارةُإال

 ُ.إذاُكانتُالشركةُالمرخصُلياُقدُأفصحتُلمعميؿُعفُتضاربُالمصالح 
 ُُلوُرغـُذلؾ ُتقديـُخدماتيا ُعمىُمواصمةُالشركةُالمرخصُليا ُكافُالعميؿُقدُوافؽُكتابيًا إذا

 التضارب.ُ
ُلـُفُعمىُالشركةُالمرخصُيتعيُ  - ُأوُإدارةُحسابُأيُعميؿُما ُعدـُالتعامؿُأوُتقديـُالمشورة ليا

تكفُقدُاتخذتُخطواتُمعقولةُلتمكيفُالعميؿُمفُفيـُطبيعةُالمخاطرُالمتعمقةُبنوعُالصفقةُأوُ
 الخدمةُالتيُتقدمياُالشركة.



فُىذهُالُيجوزُلمشركةُالمرخصُلياُالتعامؿُأوُتقديـُالمشورةُأوُأيُخدمةُأليُعميؿُلياُماُلـُتك -
ُالمشورةُأوُالخدمةُمالئمةُألوضاعُالعميؿُطالبُالخدمةُفيُضوءُالمعموماتُوالحقائؽُالمفصح

 ُُُُُُُُُُ.االستثماريةمفُقبؿُىذاُالعميؿُوبماُيتماشىُمعُخبرتوُوأىدافوُُعنيا
 عمى صعيد االحتفاظ بالسجالت والمعمومات: .ج 

المحاسبيةُالخاصةُبياُوتمؾُالسجالتُيتعيفُعمىُالشركةُالمرخصُلياُمسؾُالدفاترُوالسجالتُ -
ُلمعاييرُالمحاسبةُالدولية،ُبماُيتفؽُمعُ الضروريةُلممارسةُأعمالياُبصورةُمنظمةُوصحيحةُوفقًا

 قواعدُوأحكاـُاألنظمةُوالتعميماتُالصادرةُعفُالييئة.ُ
ُُيتعيفُعمىُالشركةُالمرخصُلياُتسجيؿُوحفظُمعموماتُكافيةُعفُأعماؿُاألوراؽُالماليةُالتي - تقـو

 بياُإلثباتُالتزامياُبيذاُالنظاـ.
يتعيفُعمىُالشركةُالمرخصُلياُاالحتفاظُبالسجالتُكماُىوُمنصوصُعميوُفيُىذاُالنظاـُلمدةُ -

 عشرُسنواتُماُلـُتحددُالييئةُخالؼُذلؾ.
 يجوزُلمييئةُمعاينةُسجالتُالشركةُالمرخصةُلياُمباشرًةُأوُمفُخالؿُشخصُتعينوُليذاُالغرض.ُ -
ُفيُذلؾُالوسائطُاإللكترونية،ُعمىُأفُيجوزُحفظُس - ُبأيُوسيمةُبما جالتُالشركةُالمرخصُليا

 وشريطةُتوافرُماُيمي:ُتكوفُقابمةُلممعاينةُبشكؿُمطبوع
 ُوالواقيةُضدُخطرُتحريؼُالمعموماتُوسالمةُأمنيا.ُوالمالئمةُاتخاذُاالحتياطاتُالكافية 
 ُوواضحُضمفُوقتُمعقوؿُأليُشخصُلوُأفُتكوفُالمعموماتُوالبياناتُمتيسرةُوبشكؿُدقيؽ

ُالحؽُبفحصُالسجالتُأوُاالطالعُعمييا.
عندُطمبُعميؿُحاليُأوُسابؽُسجالتُمحتفظُبياُخالؿُفترةُالحفظُالنظامية،ُيجبُعمىُالشركةُ -

 المرخصُلياُخالؿُفترةُزمنيةُمعقولةُتوفيرُماُيمي:
 خصةُبإرسالياُأوُكافُعميياُأيُموادُأوُسجالتُمكتوبةُتتعمؽُبذلؾُالعميؿُقامتُالشركةُالمُر

 إرسالياُإلىُالعميؿ.
 .ُُُُنسخًاُعفُأيُمراسالتُتمقتياُمفُذلؾُالعميؿُأوُأرسمياُإليياُتتعمؽُبأعماؿُاألوراؽُالمالية

 عمى صعيد المحافظة عمى سرية المعمومات: .د 
ُم - ُالحصوؿُعمييا ُيتـ ُالمعموماتُالتي ُعمىُسرية ُالمحافظة ُالمرخصُليا ُالشركة ُعمى فُيتعيف

ُالعمالءُإالُفيُالحاالتُاآلتية:

 ُُ.ُإذاُكافُاإلفصاحُمطموبًاُبموجبُنظاـُوتعميماتُاإلفصاحُالصادرةُعفُالييئة
 ُُ.ُإذاُوافؽُالعميؿُعمىُاإلفصاحُعنيا
 ُ.ُإذاُكافُاإلفصاحُضروريًاُبشكؿُمعقوؿُألداءُخدمةُمعينةُلمعميؿ



جراءاتُفُعمىُالشركةُالمرخصُلياُمفُاجؿُالمحافظةُعمىُسريةُيتعيُ  - المعموماتُتبن يُسياسةُوا 
ُالشركةُ ُىذه ُعمييا ُتحصؿ ُالتي ُالداخمية ُوالمعمومات ُالسرية ُالمعمومات ُتسرب ُلمنع مكتوبة

ُُومسؤوليياُوموظفيياُفيُسياؽُممارستيـُأعماؿُوأنشطةُالخدماتُالمالية.
              عمى صعيد تقديم اإلشعارات والتقارير الدورية:ُ .ه 

ُبتنفيذُأيُعمميةُمعُعميؿُأوُلحسابوُأفُترسؿُلوُيتعيُ  - ُعندُقياميا ُُُُفُعمىُالشركةُالمرخصُليا
وبشكؿُفوريُإشعارًاُبتنفيذُتمؾُالصفقةُأوُالعمميةُبماُيتفؽُمعُالنموذجُالمعتمدُمفُقبؿُالييئةُفيُ

ُىذاُالشأف.
ُدوريًاُفُعمىُالشركةُالمرخصُلياُوالتيُتقوـُبإدارةُحساباتُلعمالءُلياُيتعيُ  - أفُترسؿُليـُتقريرًا

ُُُكؿُثالثةُأشيرُعمىُاألقؿُعفُأعماؿُوأرصدةُاألوراؽُالماليةُالمتعمقةُبيذاُالعميؿ.
             عمى صعيد اإلفصاح: .و 

فُعمىُالشركةُالمرخصُلياُوبماُالُيتعارضُمعُأحكاـُنظاـُوتعميماتُاإلفصاحُالصادرُعفُيتعيُ  -
ُالييئةُإشعارُالييئةُخطيًاُخالؿُسبعةُأياـُمفُتاريخُوقوعُأيُمفُاألمورُاآلتية:ُ

 ُُالترخيصُأو ُطمب ُاستمارة ُنموذج ُعمى ُلمييئة ُالمقدمة ُالجوىرية ُالمعمومات ُفي ُتغيير أي
ُباسـُشخصُمعتمدُأوُسمعتوُأوُسموكو.ُاالعتمادُفيماُيتعمؽُ

 ُ.ُتأسيسُأوُتممؾُأوُبيعُأوُحؿُأيُشركةُتابعةُمعُبيافُاسـُالشركةُالتابعةُونشاطياُالرئيسي
 ُ.ُأيُتغييراتُعمىُأماكفُوعناويفُمكاتبياُوفروعيا
 ُ،أيُتغييراتُعمىُصعيدُالعقودُأوُالترتيباتُلمقاصةُوتسويةُالصفقات،ُأوُلحفظُأمواؿُالعمالء

ُأصوؿُالعمالء.ُُأو

ُيجبُعمىُالشركةُالمرخصةُإعالـُالييئةُخطيًاُفورُوقوعُأيُمفُاألمورُالتالية:ُُ -
 .ُأيُحالةُإعسار
 ُقياـُأيُىيئةُتنظيميةُبفرضُتدابيرُتأديبية،ُأوُعقوباتُتأديبيةُعمىُالشخصُالمرخصُلوُفيما

ُيتعمؽُبأعماؿُاألوراؽُالمالية.
 ُل ُالشخصُالمرخصُلو ُالخدماتُصدورُحكـُضد ُأخرىُتحكـ ُأنظمة ُأو ُبنكية ُأنظمة ُُُُمخالفة

ُالمالية،ُأوُنظاـُالشركات،ُأوُأنظمةُاإلفالس،ُأوُأيُمخالفةُأخرىُتتعمؽُباحتياؿُأوُأيُتصرؼُ
ُبالنزاىةُواألمانة،ُأوُفرضُأيُعقوباتُنتيجةُالتيربُالمعتمدُمفُالضرائب. ُمخؿ 

 ُترخي ُأي ُمنح ُأو ُإلغاء ُأو ُطمب ُرفضُأي ُأو ُأوُقبوؿ ُالمالية ُاألوراؽ ُأعماؿ ُصُلممارسة
ُاألعماؿُالمصرفيةُأوُأعماؿُالتأميفُفيُأيُبمدُآخر.



 .ُسحبُأوُرفضُطمبُعضوية،ُأوُإلغاءُعضويةُفيُسوؽُمالية،ُأوُغرفةُمقاصة
 .ُأيُإساءةُسموؾُجسيمةُيرتكبياُالشخصُالمرخصُلو،ُأوُاألشخاصُالمسجموفُالتابعوفُلو
ُاستقالةُأوُفصؿُكؿُمف: -

 اإلدارةُأوُُمرئيسُالتنفيذيُأوُعضوُمجمسُاإلدارةُالمنتدب،ُأوُالمديرُالمالي،ُأوُعضوُمجمسُل
ُالشريؾ،ُأوُكبارُالتنفيذييفُأوُالمديريف،ُأوُضابطُاالمتثاؿ.

 ُُمف ُأي ُأو ُالمرخصة، ُالشركة ُبيا ُيمتـز ُأف ُيجب ُالتي ُلممتطمبات ُجوىرية ُتعتبر ُمسألة أي
ُميفُتابعيفُليا.المسيطريفُعمييا،ُأوُأيُأشخاصُمسج

 ُأيُتغيراتُجوىريةُفيُالمعموماتُالتيُسبؽُلمشخصُالمرخصُلوُتقديمياُفيُأيُطمبُتسجيؿ
 ُُألحدُموظفيوُالحالييفُأوُالمحتمميف.

  المسؤوليات وااللتزامات المرتبطة بنوع الخدمة المالية

  -14-المادة 

ن عمى الشركة المرخص ليا ممارسة أعمال الوساطة في األوراق المالية باإلضافة إلى يتعي   .أ 
 المسؤوليات المشار إلييا في المادة السابقة االلتزام بشكل خاص بما يمي: 

ُأوراؽُماليةُلشركةُمصدرةُإال ُعفُطريؽُالسوؽُماُلـُتكفُىذهُ .1 الُيجوزُليذهُالشركةُتداوؿُأي 
ُالشرطُبقرارُمفُالييئة.ُالورقةُمعفاةُمفُىذا

الُيجوزُلمشركةُالمرخصُلياُتداوؿُأيُورقةُماليةُإال ُبعدُالتأكدُمفُممكيتياُوبأنياُغيرُمحجوزةُ .2
ُأوُمرىونةُوالُيوجدُأيُقيدُعمىُنقؿُممكيتيا.

عمىُالشركةُالمرخصةُ)ُالوسيطُالمالي(ُفتحُحسابُمستقؿُلكؿُعميؿُمفُعمالئياُوذلؾُلغاياتُ .3
ُاألوراؽُالمالية.التداوؿُب

ُالمرخصةي ُ .4 ُالشركة ُأوراؽُُحظ رُعمى ُشراء ُأو ُتفاويضُأليُعممياتُبيع ُقبوؿ ُالمالي( )الوسيط
ُماليةُإال ُمفُعمالئياُالمسجميفُلديياُحسبُاألصوؿ.

ُعمىُالشركةُالمرخصُلياُ)الوسيطُالمالي(ُإبالغُعمالئياُبماُيمي:ُ .5
 ُهُالعمميات.العممياتُالمنفذةُلصالحيـُفورُتنفيذُىذ
 .ُالعممياتُغيرُالمنفذةُلصالحيـُوذلؾُفورُانتياءُمدةُسريافُالتفاويضُالمقدمةُلموسيط
 .ُالعممياتُالتيُقدُتحتويُعمىُحاالتُالتضاربُفيُالمصالح
6. ُ ُبأي ُالييئة ُتزويد ُالمرخصُليا ُالشركة ُىذهُُاتفاقيةعمى ُمثؿ ُنفاذ ُفور ُالمصارؼ ُمع تعقدىا

ُباالتفاقياتوُكفالةُتقدـُمفُقبمياُإلىُأيُجيةُأخرى،ُوكذلؾُإعالـُالييئةُ،ُوبأيُتعيدُأاالتفاقية
درائياُأوُأعضاءُوالتعيداتُوالكفاالتُالمقدمةُمفُقبؿُالشركاتُالتابعةُليا،ُأوُمفُقبؿُأيُمفُم



ماديًا،ُأوُتؤثرُعمىُوضعياُُالتزاماًُىيئةُمديريياُأوُالشركاءُوالتيُترتبُعميياُُمجمسُإدارتياُأو
ُيُوذلؾُخالؿُسبعةُأياـُعمؿُمفُوقوعُذلؾُالتصرُّؼ.ُالمال

ُلغاياتُالتداوؿُفيُالسوؽُعمىُأساسُالتعامؿُ .7 يتـُالتعامؿُبيفُالشركاتُالمرخصُلياُوعمالئيا
ُالنقديُوذلؾُبموجبُفتحُحسابُتعامؿُنقديُلمعميؿُلدىُىذهُالشركات.ُ

الت في األوراق المالية، إضافًة إلى ن عمى الشركة المرخص ليا تقديم االستشارات والتحمييتعي   .ب 
 المسؤوليات المشار إلييا في المادة السابقة االلتزام بشكل خاص بما يمي:

ُفُمسبقًاُلعمالئياُولمغيرُبأفُواجباتياُترتكزُفيُتقديـُالنصحُوالمشورةُدوفُضمافُالنتائج.بيُ بأفُتُ ُ.1
صحيحةُأوُمضمم ةُعفُالخدماتُالمقدمةُفيُاستشاراتياُأيُمعموماتُأوُبياناتُغيرُُتتضمفالُبأفُُ.2

ُلمعمالء.

 ن عمى الشركة المرخص ليا إدارة حسابات الحفظ األمين لألوراق المالية باإلضافة إلى يتعي   .ج 
 المسؤوليات المشار إلييا في المادة السابقة االلتزام بشكل خاص بما يمي:

ُبيا.ُفصؿُالنشاطاتُالمتعمقةُبأعماؿُالحفظُاألميفُلألوراؽُالمال - ُيةُعفُأيُأعماؿُأخرىُتقـو
ُوأيُ - ُوالحريؽ ُالسرقة ُمف ُوحمايتيا ُالمالية، ُاألوراؽ ُلحفظ ُالالزمة ُواإلجراءات ُاإلمكانيات توفير

ُمخاطرُأخرى.ُ
ُوفقًاُلإلجراءاتُالمعموؿُبياُلدىُالمركز.ُفتحُحساباتُاألوراؽُالماليةُلعمالئيا -
ُوالتعميماتُ - ُواألنظمة ُالقانوف ُألحكاـ ُوفقًا ُإال ُلدييا ُالمحفوظة ُالمالية ُباألوراؽ ُالتصرؼ عدـ

ُُُُُُُوالقراراتُالصادرةُبمقتضاه،ُووفقًاُألحكاـُاالتفاقيةُالمبرمةُمعُالعميؿ.

ن عمى الشركة المرخص ليا ممارسة أعمال إدارة االستثمار في األوراق المالية وصناديق يتعي  ُ .د 
 ستثمار، إضافًة إلى المسؤوليات المشار إلييا في المادة السابقة، االلتزام بشكل خاص بما يمي:اال

عمىُمديرُاالستثمارُأفُيقوـُبإدارةُمحفظةُاألوراؽُالماليةُالعائدةُلمعميؿُوفقًاُلالتفاقيةُالموقعةُمعو،ُ .1
ُمعُضروُر ُالمشترؾ، ُاإلصدارُفيُحالةُصناديؽُاالستثمار ُلنشرة ُوفقًا ُببذؿُعنايةُأو ُأيضًا ُقيامو ة

ُالمينيُالحريصُالالزمةُلذلؾ.
ُفُعمىُمديرُالشركةُالمرخصُلياُااللتزاـُبماُيمي:ُيتعيُ  .2

 .ُالفصؿُبيفُاألوراؽُالماليةُالخاصةُبكؿُعميؿُمفُعمالئوُواألوراؽُالماليةُالممموكةُلػو
 ُاالحتفاظُبحساباتُمستقمةُلكؿُعميؿُأوُمحفظةُيتولىُإدارتيا،ُعمىُأفُيتضمفُحسػػابُكؿُعميؿ

ُمديرُاالستثمارُ ُالمقبوضةُواألرباحُالموزعةُباإلضافةُإلىُأيُنفقاتُتكبدىا االستثماراتُوالفوائد
ُإفُوجدتُوتفاصيؿُىذهُالنفقات.ُ،نتيجةُإدارتوُلمحفظةُالعميؿُ



 ظُاألوراؽُالماليةُالتيُيديرىاُضمفُموجوداتوُأوُمطموباتوُوكذلػؾُعدـُإدخاؿُعدـُإدخاؿُقيـُمحاف
ُالتداوؿُضمفُحساباتُنتائجُ ُعف ُناتجة ُرأسمالية ُخسائر ُأو ُاألوراؽُوأيُأرباح ُليذه أيُعوائد

ُأعمالو.
 .ُإظيارُالقيمةُالسوقيةُلمحافظُعمالئوُالتيُيديرىاُكإيضاحُضمفُبياناتوُالمالية
 ُُالحصوؿ ُالمحافظُكضمافُأليُعدـ ُىذه ُاستخداـ ُأو عمىُأيُتسييالتُمقابؿُمحافظُعمالئو

ُالتزاماتُعميو.
ُلـُتنصُاالتفاقيةُالمبرمةُيتعيُ  .3 بينيماُُفُعمىُمديرُالشركةُالمرخصةُتزويدُعميموُبتقريرُشيريُما

ُعمىُمدةُأقؿ،ُعمىُأفُيتضمفُالتقريرُماُيمي:
 ُلأل وراؽُالماليةُالمكونةُلممحفظةُوعددىاُوتكمفةُكؿُورقةُتفاصيؿُمحفظةُالعميؿ،ُوتشمؿُوصفًا

ُىوُ ُالنقديُلمعميؿُكما ُوالرصيد ماليةُوالقيمةُالسوقيةُليا،ُوأيُأوراؽُماليةُلـُتتـُتسويةُأثمانيا
ُبتاريخُإعدادُالتقرير.

 ُُوتفاصيميا.ُوالشراءُالمنفذةُبماُفيُذلؾُتواريخُتمؾُالعممياتُُعممياتُالبيع
 ُوضةُخالؿُالفترةُواألرباحُوتوزيعاتُاألسيـ.الفوائدُالمقب
 .ُالنفقاتُالتيُتكبدىاُمديرُاالستثمارُنتيجةُإدارتوُلمحفظةُالعميؿ
 ُأيُحدثُجوىريُقدُيؤثرُعمىُالمخاطرُالتيُيتوقعياُمديرُاالستثمارُفيماُيتعمؽُباألوراؽُالمالية

ُالعائدةُلعميمو.
 ُالطم ُعند ُالعميؿ ُتزويد ُاالستثمار ُمدير ُبإدارةُعمى ُتتعمؽ ُالتي ُاألخرى ُوالمعمومات ُبالوثائؽ ب

ُمحفظتو.
ُاستثماريةُيتعيُ  .4 ُعممية ُبكؿ ُالخاصة ُالوثائؽ ُتتضمف ُبسجالت ُاالحتفاظ ُالمرخصة ُالشركة ُعمى ُف

ُوالتفاصيؿُالمتعمقةُبيا.
فُعمىُالشركةُالمرخصةُمعالجةُالشكاوىُالمقدمةُمفُعمالئياُحسبُاألصوؿ،ُواالحتفاظُبسجؿُيتعيُ  .5

ُخاصُلمشكاوىُوتفاصيؿُمعالجتياُعمىُأفُيتـُتزويدُأميفُاالستثمارُبنسخةُمفُتمؾُالشكاوى.
رُعمىُأيُشركةُالجمعُبيفُأعماؿُأميفُاستثمارُلحسابُأيُعميؿُوأعماؿُمديرُاستثمارُلنفسُحظُ ي ُ .6

ُالحساب.
وراق المالية إضافًة في األ  االكتتابن عمى الشركة المرخص ليا ممارسة أعمال ترويج وتغطية يتعي   .ه 

إلى االلتزامات الواردة في المادة السابقة مراعاة أحكام نظام إصدار وطرح األوراق المالية وااللتزام 
 بشكل خاص بما يمي: 

1. ُ ُبموجب ُاإلصدار ُتغطية ُأعماؿ ُالمرخصُليا ُالشركة ُوبيفُُاتفاقيةتمارس ُبينيا ُالمبرمة التغطية
ُحيثُتعمؿُنيابةُعفُالمصدرُ ُيتصؿُبذلؾُمفُنشرُفيُالمصدر، بتسويؽُاإلصدارُالمطروحُوما

ُوسائؿُاإلعالـُوذلؾُمفُخالؿُااللتزاـُبأحدُاألسموبيفُالتالييف:



 ُحيثُتبذؿُالشركةُأقصىُجيدىاُلجذبُمشتريفُلإلصدارُالمطروحُدوفُإعطاءُأيُُبذل عناية:
ُتأكيدُأوُالتزاـُببيعُكميةُمعينةُمفُاألوراؽُالماليةُالمنويُإصدارىا.

 ُالتعيدُُ:ُتحقيق غاية ُمع ُالمطروح ُلإلصدار ُلجذبُمشتريف ُأقصىُجيدىا ُالشركة حيثُتبذؿ
ُالتعيدُ ُبموجبُاتفاقية ُالمتفؽُعميو ُوبالسعر ُإصدارىا ُالتيُتـ ُأوُكؿُاألوراؽُالمالية بشراءُجزء

ُبالتغطيةُالمبرمةُبينياُوبيفُالمصدر.
يتعيفُعمىُالشركةُالمرخصُليا،ُوفيُإطارُميامياُالمتعمقةُبإعدادُنشرةُاإلصدار،ُأفُتحصؿُعمىُ .2

ُودقيقةُ ُىيُصحيحة ُمنو ُعمييا ُتحصؿ ُالمعموماتُالتي ُجميع ُبأف ُالمصدر ُمف التعيداتُالالزمة
ُمف ُعفُإظيارُجميعُالمعموماتُالتيُيحصؿُعمييا ُويكوفُمديرُاإلصدارُعندئذُمسؤواًل ُومكتممة،
المصدرُفيُنشرةُاإلصدار،ُوعمىُالمصدرُأفُيقوـُبتزويدُمديرُاإلصدارُبأيةُمعموماتُجوىريةُأوُ
ُفيُذلؾُالبياناتُالتيُتتضمنياُ ُعمىُالمعموماتُالتيُكافُقدُقدَّميا،ُبما أيةُتعديالتُجوىريةُتطرأ

 .االكتتابنشرةُاإلصدارُخالؿُفترةُ
ُ مراقب االمتثالالتنفيذية و  مسؤوليات مجمس اإلدارة و اإلدارةُ

ُ -15- المادة

بوضع " حسب واقع الحال"ص ليا أو ىيئة المديرين فييا يقوم مجمس إدارة الشركة المرخ   .أ 
 السياسات العامة لمشركة واإلشراف عمى تنفيذىا، ويتولى بشكل خاص الميام والصالحيات التالية:

ُتحقيؽُ .1 ُيكفؿ ُبما ُوصالحياتيا ُالمختمفة ُأجيزتيا ُمياـ ُالتيُتحدد ُلمشركة ُالداخمية ُاألنظمة وضع
ُمىُأعماليا.الرقابةُاإلداريةُوالماليةُع

ُبأعماؿُ .2 ُالعالقة ُذات ُاألخرى ُوالتشريعات ُالقانوف ُبأحكاـ ُبالتقيد ُالكفيمة ُاإلجراءات ُجميع اتخاذ
ُالشركةُوأنشطتيا.

ةُالمعموماتُالتيُيتـُتزويدُالييئةُبياُبمقتضىُالقانوفُواألنظمةُاتخاذُالخطواتُالكفيمةُلتحقيؽُدقُ  .3
ُوالتعميماتُوالقراراتُالصادرةُبمقتضاه.

ُالموافقةُعمىُدليؿُاالمتثاؿُالخاصُبالشركةُومتابعةُتنفيذه. .4

 عمى المدير التنفيذي في الشركة القيام بما يمي:  .ب 

اتخاذُالخطواتُالكفيمةُلتحقيؽُالرقابةُالداخميةُعمىُسيرُالعمؿُفيُالشركةُوتقيدىاُبأحكاـُالقانوفُ .1
ُواألنظمةُوالتعميماتُوالقراراتُالصادرةُبمقتضاه.



ُوالتعميماتُ .2 ُواألنظمة ُالقانوف ُىذا ُألحكاـ ُطبًقا ُتطمبيا ُالتي ُوالبيانات ُبالمعمومات ُالييئة تزويد
ُوالقراراتُالصادرةُبمقتضاه.

ُوفؽُ .3 ُبأعماليـ ُقياميـ ُمف ُوالتأكد ُضابطُاالمتثاؿ ُفييـ اإلشراؼُعمىُالموظفيفُوالمعتمديفُبمف
ُبمقتضاه.القانوفُواألنظمةُوالتعميماتُوالقراراتُالصادرةُ

 يتعين عمى الشركة تعيين ضابط امتثال عمى أن يكون معتمدًا فنيًا لدى الييئة وتشمل ميامو:ُ .ج 
ُبالقانوفُُ .1 ُوموظفييا ُوالمعتمديفُلدييا ُلمتحقؽُمفُمدىُالتزاميا ُفيُالشركة تطبيؽُإجراءاتُمحددة

ُواألنظمةُوالتعميماتُوالقراراتُالصادرةُبمقتضاهُ.
ُلمياـُالتاليةُ:القياـُبشكؿُرئيسيُباُ .2

 ُمفُُةتحقيؽُفيـُواضحُلدىُالشركةُوالمعتمديفُلديياُوموظفيياُفيماُيتعمؽُبالخدماتُالماليةُالمقدم
ُ.قبؿُالشركةُالمرخصُلياُبممارستياُمفُقبؿُالييئة

 ُُعمىُأفُيتـُتحديثوُباستمرار،ُيتضمفُإجراءاتُمحددةُلمتأكدُمفُمدىُُلالمتثاؿإعدادُدليؿُخاص
ُبالقانوفُواألنظمةُوالتعميماتُوالقراراتُالصادرةُبمقتضاه،ُوأفُيكوفُالتزاـُالشركةُوا لمعتمديفُلدييا

 .متوائمًاُمعُإجراءاتُالرقابةُالداخميةُلمشركة

 ُُُيتعمؽُبالقانوفُواألنظمة تطويرُوتنفيذُبرامجُتدريبيةُلنشرُالوعيُلدىُالمعتمديفُفيُالشركةُفيما
جراءاتُالرقابةُالداخميةُفيُ  .الشركةوالتعميماتُوا 

 ُُتقديـُالمشورةُلممعتمديفُفيُالشركةُفيماُيتعمؽُبفيـُوتطبيؽُالقانوفُواألنظمةُوالتعميماتُوالقرارات
 .الصادرةُبمقتضاه

 ُتوثيؽُاإلجراءاتُالمتعمقةُباإلشراؼُعمىُالمعتمديفُفيُالشركةُكماُىوُمحددُفيُدليؿُاالمتثاؿ. 

 ُُأيُمخالفةُمحتممةُمفُقبؿُأيُمعتمدُفيُإجراءُالتحقيؽُوبشكؿُفوريُوعاجؿُفيُاحتماليةُحدوث
 .الشركةُأوُأحدُعمالئيا،ُوتوثيؽُنتائجُالتحقيؽُوأيُإجراءُتـُاتخاذهُمفُقبؿُالشركةُبيذاُالخصوص

)ج(ُأعالهُمعُأيُمياـُأخرىُيكمؼُبياُضابطُُيجبُأفُالُتتعارضُالمياـُالمشارُاليياُفيُالبندُ .3
تأكدُمفُعدـُوجودُتضاربُفيُالمصالحُفيماُيتعمؽُبقياـُ،ُوعمىُالمديرُالتنفيذيُلمشركةُالاالمتثاؿ
 بمياموُالمختمفة.ُاالمتثاؿضابطُ

ُالشركةُبماُيمي: .4 ُتمتـز
 تمكيفُضابطُاالمتثاؿُمفُالقياـُبالمياـُالمشارُإليياُفيُالبندُ)ج(ُأعاله.ُ



 ُُتـُاستبداؿُضابط ُاذا كةُمعُبيافُعفُخدماتوُفيُالشُرُاالستغناءأوُُاالمتثاؿإعالـُالييئةُفورًا
 ُ.أسبابُذلؾ

 رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية
ُُ-16-المادة 

ُبالممارساتُ ُااللتزاـ ُلضماف ُرابطة ُإنشاء ُالمرخصُليا ُالمالية يتعيفُعمىُشركاتُالخدماتُوالوساطة
ويصدرُالنظاـُاألساسيُليذهُالرابطةُبقرارُمفُُ،المينيةُالسميمةُواالرتقاءُبميفُالخدماتُوالوساطةُالمالية

كماُيجوزُليذهُالشركاتُأفُتنشئُُ،مجمسُمفو ضيُالييئةُمتضمنًاُكيفيةُتشكيمياُوشروطُالعضويةُفييا
ُشركةُمشتركةُفيماُبينياُلغاياتُتقديـُخدماتُتقنيةُالمعمومات.

ُأحكام عامة

ُ -17-المادة 

ُتبيُ  .أ  ُأوُأفُمإذا ُتيددُاستقرارُسوؽُرأسُالماؿُأوُمصالحُفُلمييئةُبأفُالشركةُتواجوُخطرًا مارساتيا
الواردةُفيُىذاُالنظاـ،ُُالمساىميفُفيُالشركةُأوُالمتعامميفُمعياُأوُفقدافُالشركةُلشروطُالترخيص،

فورًاُولممدةُالتيُتراىاُمناسبة،ُومفُثـُاتخاذُبعضُأوُُالممنوحُُاالعتمادفممييئةُتعميؽُالترخيصُأوُ
ُكؿُالتدابيرُالتالية:

 تقييدُأوُإيقاؼُأوُإلغاءُالترخيصُأوُاالعتمادُالممنوحُولممدةُالتيُتراىاُمناسبة. .1
لممدةُالتيُتراىاُ،ُتعييفُعضوُمراقبُفيُمجمسُإدارةُالشركةُأوُىيئةُمديريياُحسبُواقعُالحاؿ .2

ُأفُيسجؿُ ُولو ُالتصويت، ُالحؽُفيُاالشتراؾُبمداوالتُالمجمسُدوف ُالعضو ُليذا ُويكوف الييئة
 رُفيماُيتخذُمفُقراراتُفيُمحضرُاالجتماع.ُوجياتُالنظ

 إلزاـُالشركةُبزيادةُالكفاالتُالمقدمةُمفُقبمياُبالمبالغُالتيُتراىاُالييئةُمناسبة. .3
 تسييؿُالكفاالتُالمقدمة. .4
 أيُتدابيرُأخرىُيحؽُلمييئةُاتخاذىاُبموجبُأحكاـُالقانوف. .5

بؿُالشركةُإذاُرأتُذلؾُضروريًا،ُوذلؾُيحؽُلمييئةُتعييفُمفتشُحساباتُغيرُالمفتشُالمعيفُمفُقُ .ب 
 إلجراءُعممياتُتدقيؽُمحددةُخالؿُفترةُزمنيةُمعينةُوعمىُنفقةُالشركة.ُ

يجبُأفُتكوفُجميعُالمعموماتُوالبياناتُالمقدمةُإلىُالييئةُمفُقبؿُالشركةُوالمعتمدُبموجبُكتبُُ .ج 
ُخطيةُموقعةُمفُقبميـُحسبُاألصوؿ.



ُأخم تُالشركةُبأيُمفُُ .د  ُاإلضرارُإذا ُأوُقامتُبأعماؿُمفُشأنيا ُلعميميا، ُالتيُتعيدتُبيا واجباتيا
ُنتيجةُ مميا ُباألضرارُالتيُتح  ُأوُمخالفةُواضحة،ُفممعميؿُأفُيعودُعمييا بمصمحتوُأوُارتكبتُخطأ

ُلذلؾ.
عمىُالشركةُالتحقيؽُفيُجميعُالشكاوىُالمقدمةُمفُالعمالءُوتوثيؽُنتائجُالتحقيؽُواإلجراءُالمتخذُُ .ه 

ُفيُىذهُالشكاوىُفيُسجؿُخاص.
شُحساباتُالشركةُأفُيكوفُمدينًاُأوُدائنًاُلمشركةُأوُإلحدىُالشركاتُالتابعةُلياُأوُالُيجوزُلمفتُ ُُ .و 

 أفُيكوفُكفياًلُألحدُمدينييا.ُ
ُتصدرُالييئةُالنماذجُالالزمةُلغاياتُالحصوؿُعمىُالمعموماتُالمطموبةُبموجبُىذاُالنظاـ. .ز 

ُلتنفيذه. -18-المادة  ينشرُىذاُالقرارُويبمغُمفُيمـز
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