
 59/55/5158تاريخ  م(/535) المعدل بالقرار رقم 51/1/5151تاريخ  (/م15)القرار 

 وتعديالته تعميمات قواعد تعميق وتجميد شركات الخدمات والوساطة المالية

 رئيس مجمس المفوضين :
 / 2009/ لعاـ 50، وتعديالتو بالمرسـو رقـ /2005/ لعاـ 22بناء عمى أحكاـ القانوف رقـ. 
  2014/ لعاـ 319رقـ /المرسـو. 
  نظاـ الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عف رئيس مجمس الوزراء بالرقـ

 ، وتعديالتو.        28/8/2006/ تاريخ 3942/
 / 8/4/2015/ المنعقدة بتاريخ 17وعمى موافقة مجمس المفوضيف بجمستو رقـ. 
 .وعمى مقتضيات العمؿ والمصمحة العامة 

 يمي:يقرر ما 
 تعميمات قواعد تعميق وتجميد شركات الخدمات والوساطة المالية

 
 ما يمػي:  القراريقصد بالكممات والعبارات اآلتية في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ ىذا  -1 –المادة 

، وتعديمو بالمرسـو 2005/ لعاـ 22قانوف ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية رقـ / القانوف:  -
 .2009( لعاـ 50التشريعي رقـ )

 اليػيػئة: ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية. -
 المجمس: مجمس مفوضي الييئة. -
  الرئيس التنفيذي لمييئة. –رئيس المجمس: رئيس مجمس المفوضيف  -
 السوؽ: سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية وأية سوؽ أخرى تُنشأ وفقًا ألحكاـ القانوف. -
نظاـ الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستيا  نظاـ الترخيص: -

 وتعديالتو. 28/8/2006/ تاريخ 3942ألعماليا الصادر عف رئيس مجمس الوزراء بالرقـ / 
 .الحاصمة عمى ترخيص مف الييئة الشركة: شركة الخدمات والوساطة المالية -
 
 



ى طمب الشركة في حاؿ رغبة الشركة تجميد نشاط الشركة: قرار يصدر مف الييئة بناء عم -
 بالتوقؼ عف ممارسة نشاطيا، وبعد قياميا بتنفيذ كافة الشروط واإلجراءات المطموبة لذلؾ.

تعميؽ نشاط الشركة: قرار يصدر مباشرة مف الييئة كإجراء احترازي بإيقاؼ الشركة عف   -
 ممارسة نشاطيا نتيجة عدـ وفائيا بااللتزامات المترتبة عمييا.

اء ترخيص الشركة: قرار يصدر مف الييئة بإنياء الترخيص الممنوح لمشركة، ويكوف بناًء إلغ -
 عمى طمب الشركة أو نتيجة عدـ وفاء الشركة بااللتزامات المترتبة عمييا.

 تجميد أعمال الشركة بناًء عمى طمبها

بالتوقؼ عف ممارسة يتعّيف عمى شركة الخدمات والوساطة المالية العاممة، والراغبة  -5 -مادةال

 : أعماليا بشكؿ جزئي او كمي  استيفاء المتطمبات واإلجراءات التالية

تزويد الييئة بكتاب موقع حسب األصوؿ يفيد رغبة الشركة بتجميد أعماليا واف يكوف معماًل،  .1
حالما تتخذ قرار تقؿ عف خمسة وأربعيف مف التاريخ الذي تنوي التوقؼ فيو، أو  قبؿ مدة ال

عف ممارسة أعماؿ األوراؽ المالية إذا تعذر عمييا اإلشعار مسبقًا عندما يكوف  التوقؼ
 التوقؼ ناتجًا عف حدث خارجي ال تعمـ بو إدارة الشركة ) القوة القاىرة(.

 تزويد الييئة بمحضر ىيئة عامة .  .2
أف  الييئة العامة ألسباب يعود تقديرىا لمييئة، يمكف لمجمس المديريف انعقادوفي حاؿ تعذر  .3

 يتخذ قرار بتجميد أعماؿ الشركة عمى مسؤوليتو .
 اإلبقاء عمى رأس الماؿ المطموب حسب األنشطة القائمة .  .4
 تزويد الييئة بإشعار توقؼ لألشخاص المعتمديف وفؽ النموذج المعتمد . .5
إشعار العمالء خالؿ فترة عشرة أياـ عمى االقؿ مف التوقؼ عف العمؿ، وتحديد تاريخ معيف  .6

ممارسة أي نشاط مف األنشطة المنوي تجميدىا بعد ىذا التاريخ  حيث اليجوز ،توقؼلبدء ال
يتعيف عمى و  ،ي عقد استشاري، إدارة إصدار....(أو شراء، توقيع أمر بيع أ) تنفيذ أي 

بالغ عمالئيا بالمبادرة إلى استالـ مستحقاتيـ المالية وتحويؿ اسيميـ المودعة لدى إالشركة 
حفظ المركزي، واإلعالف عف ذلؾ في صحيفتيف يوميتيف عمى الشركة إلى مركز المقاصة وال

 األقؿ )وفقًا لنص يتـ الموافقة عميو مف قبؿ الييئة(.



قياـ الشركة بإنجاز أي أعماؿ معمقة عمى أكمؿ وجو، بما في ذلؾ تحويؿ كافة األسيـ  .7
 المودعة لدييا مف قبؿ عمالئيا إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي.

رة الشركة عمى تحويؿ جميع أسيـ العمالء المودعة لدييا إلى مركز وفي حاؿ عدـ قد .8
المقاصة والحفظ المركزي ألسباب خارج عف إرادة الشركة )مثؿ تواجد العميؿ خارج القطر أو 
غير ذلؾ( فإف الييئة ستقـو بالطمب مف مركز المقاصة والحفظ المركزي تحويؿ تمؾ األسيـ 

 قاصة والحفظ المركزي. المودعة لدى الشركة إلى مركز الم

طمب مف شركة الخدمات والوساطة المالية العاممة والراغبة بالتوقؼ عف ممارسة يُ  -3 -مادةال
 يمي : أعماليا بشكؿ جزئي او كمي تزويد الييئة بما

تقديـ كشوؼ حسابات مصرفية لحسابات الشركة ولمحسابات الخاصة بأمواؿ العمالء، عمى  .1
كافة المصارؼ المفتوح لدييا حسابات الشركة ومف نظاـ المكتب أف  تقدـ ىذه الكشوؼ مف 

 الخمفي.
تصفية الذمـ النقدية المستحقة لمعمالء عبر شيكات مصدرة ألمر المستفيد األوؿ، أو  .2

وفي حاؿ عدـ كفاية الكفالة المصرفية تطمب الييئة مف  تحويالت أو حواالت مصرفية،
 . التزاماتياة لمواجية الشركة كفالة إضافية يعود تقديرىا لمييئ

تقديـ تقرير مف مدقؽ الحسابات الخارجي حوؿ الوضع المالي لمشركة ومف ضمنو قياـ  .3
الشركة بتصفية حسابات العمالء النقدية وأنو لـ يعد عمى الشركة أي التزاـ اتجاه عمالئيا 

جميع )المصادقة عمى كشؼ حساب العمالء الدائنيف في حاؿ عدـ قدرة الشركة عمى تصفية 
 ذمـ عمالئيا الدائنيف (.

 تقديـ تقرير مف المستشار القانوني يتعمؽ بكافة  القضايا التي تكوف الشركة ممثمة فييا .  .4
تقديـ براءة ذمة صادرة عف سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية، ومركز المقاصة والحفظ المركزي،  .5

حسابات معمقة  وصندوؽ ضماف التسوية، ومصرؼ سورية المركزي بما يفيد عدـ وجود أي
 لصالحيا عمى الشركة.

 تقديـ براءة ذمة صادرة عف رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية. .6
 مع الييئة لمتابعة أي موضوع لو عالقة بالشركة أو عمالئيا. ارتباطتسمية ضابط  .7



تقديـ تعيد مف )رئيس مجمس اإلدارة/ مجمس المديريف( أو المدير العاـ حسب واقع الحاؿ،  .8
التزاميـ بتقديـ البيانات المالية حسب المواعيد المحددة في نظاـ االفصاح، وتعيدىـ  يفيد

بتسديد أي مطالبات سواء كانت لمييئة أو سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية أو العمالء، وحفظ 
 المستندات والوثائؽ الخاصة بالشركة سواء كانت ورقية أو الكترونية في مكاف آمف .

 اىا الييئة ضرورية بيذا الخصوص.أي بيانات إضافية تر  .9

 صدر مجمس المفوضيف قراره بعد استيفاء الشروط المذكورة أعاله :يُ  -1-المادة

الموافقة عمى تجميد أعماؿ الشركة )كافة األنشطة(، لفترة زمنية أقصاىا ثالث سنوات  إما - أ
 :مراعاة ما يميمع  مف السنة التي تـ فييا صدور القرار،21/31 تنتيي السنة األولى بتاريخ 

تقؿ عف خمسة  عمى الشركة الراغبة بتمديد التجميد تقديـ طمب التمديد قبؿ مدة ال -
 وأربعيف يومًا  مف بداية السنة الجديدة. 

ة بأف ُتعتبر سنة إصدار ىذا القرار ىي السنة األولى بالنسبة لمشركات التي سبؽ لمييئ -
 .أصدرت قرار بتجميد أنشطتيا

ار مزاولة حد أنشطتيا لمدة اكثر مف ثالث سنوات بشرط استمر يجوز لمشركة تجميد أ -
 .عمميا في باقي األنشطة

أو عدـ الموافقة عمى تجميد أعماؿ الشركة إذا رأى المجمس أف استمرار عمميا يعد ضروريًا  - ب
 لحماية المستثمريف وتحقيؽ الصالح العاـ.

لألوراؽ المالية بقرار في حاؿ صدور قرار بتجميد أعماؿ الشركة يتـ إبالغ سوؽ دمشؽ  - ت
لسوؽ وفؽ األنظمة التجميد مف أجؿ اتخاذ االجراءات المناسبة بخصوص عضويتيا في ا

 .النافذة  لدييـ
يجب عمى الشركة الراغبة بإعادة تفعيؿ نشاطيا )إنياء تجميدىا( تصويب كافة أوضاعيا  - ث

ت السارية المفعوؿ في المالية واإلدارية والتنظيمية وذلؾ وفؽ القوانيف واألنظمة والتعميما
 حينو.



سنة يجوز لممجمس الموافقة عمى تمديد تجميد أعماؿ الشركة لمدة تزيد عف الثالث سنوات،   - ج
 1.فسنة، لظروؼ يعود تقديرىا لو

 تعميق أعمال الشركة نتيجة عدم وفاء الشركة بااللتزامات المترتبة عميها

خطرًا  أو بيدؼ حماية مصالح المستثمريف أو إذا تبّيف لمييئة بأف الشركة تواجو  -1 -المادة
فقدانيا ألي شرط مف شروط الترخيص الواردة في نظاـ الترخيص لشركات الخدمات والوساطة 
المالية، أو عدـ ممارستيا أي أعماؿ خالؿ فترة سنة فممييئة تعميؽ أعماؿ الشركة ولممدة التي تراىا 

 ، ومف ثـ اتخاذ بعض أو كؿ االجراءات التالية :مناسبة وبما ال يتجاوز سنة ميالدية كحد أقصى

إلزاـ إدارة الشركة بالعمؿ عمى توفيؽ أوضاعيا مف أجؿ تجميد أعماليا وفؽ الشروط المذكورة  .1
 ( مف ىذه التعميمات .4-3-2في المواد )

تعييف عضو مراقب في مجمس إدارة الشركة أو مجمس مديرييا )حسب واقع الحاؿ( لممدة التي  .2
 اسبة.تراىا من

تعييف مدقؽ حسابات غير المدقؽ المعيف مف قبؿ الشركة، وذلؾ إلجراء عمميات تدقيؽ محددة   .3
 خالؿ فترة معينة وعمى نفقة الشركة.

 إلزاـ الشركة بزيادة الكفالة المقدمة مف قبميا بالمبالغ التي تراىا الييئة مناسبة.  .4
ميدىا ووضعيا في حساب خاص ليذه  تسييؿ الكفالة المقدمة مف قبؿ الشركة ألمر الييئة وتج  .5

 الغاية.
 فرض إحدى العقوبات المنصوص عمييا في نظاـ التحقيؽ والتنفيذ.  .6
 إلغاء ترخيص الشركة .  .7
 . ئة ضرورة في حماية مصالح العمالءأي تدابير أخرى تراىا اليي  .8

 إلغاء ترخيص الشركة

إلغاء ترخيصيا، وعمييا في ىذه  يجوز لشركة الخدمات والوساطة المالية التقدـ بطمب -6-المادة
الحالة التقدـ بطمب مكتوب إلى الييئة قبؿ ثالثة أشير عمى األقؿ مف التاريخ المقترح إللغاء 

 الترخيص.

                                                           
1

 . 11/11/2012/ تاريخ 131/  بموجب قرار مجلس المفوضين رقم /4تم إضافة فقرة للمادة رقم / 



يجوز لمييئة رفض طمب شركة الخدمات والوساطة المالية  بإلغاء الترخيص أو  -7-المادة
تأجيؿ  تاريخو إذا رأت أف استمرار الترخيص يعد ضروريا لمتحقيؽ في قضية تتعمؽ بالشركة أو 

 لحماية مصالح عمالء ىذه الشركة.
يجوز لمييئة إلغاء الترخيص مباشرًة ألي شركة خدمات ووساطة مالية نتيجة عدـ  -8-المادة

 : وذلؾ في أي مف الحاالت التالية  المترتبة عمييا وااللتزاماتوفاء الشركة بالمسؤوليات 
 .فقداف شرط مف شروط الترخيص 
 .تخمُّؼ الشركة عف سداد البدالت المقررة 
 ؿ الييئة.نقص رأسماؿ عف الحدود المقررة مف قب 
 .نقص الكفالة المصرفية عف الحدود المقررة مف قبؿ الييئة 
 .إخالؿ الشركة إخالاًل جسيما بأي مف االلتزامات والمسؤوليات الواردة في ىذا النظاـ 
 قياـ بأعماؿ الشركة، معدـ تحمي مسؤولي وموظفي الشركة بالكفاءة الفنية والمينية الالزمة ل

   .ة واألمانة وحماية مصالح العمالءاالستقامة والنزاى وبشكؿ خاص فيما يتعمؽ بقضايا

، تبقى الشركة خاضعة لسمطة الييئة لمدة سنتيف مف في حاؿ الغاء ترخيص الشركة -9 -المادة
تاريخ الغاء الترخيص فيما يتعمؽ بأي تصرؼ أو إغفاؿ حصؿ قبؿ إلغاء ترخيصيا، وفي حاؿ فتح 

حتى انتياء تحقيؽ أو اتخاذ أي إجراءات خالؿ ىذه الفترة تبقى الشركة خاضعة لسمطة الييئة 
 .التحقيؽ أو اإلجراءات

شركة الخدمات والوساطة المالية عند إلغاء ترخيصيا االلتزاـ بأحكاـ يجب عمى  -51-المادة
جراءات حؿ الشركة وتصفيتيا، و  التقييد في الشروط الواردة قانوف الشركات والذي  يحدد خطوات وا 

 .( مف ىذه التعميمات 3-2المادة ) في 

، فإنو يجب عمييا في حاؿ رغبت الشركة التي أُلغي ترخيصيا إعادة مزاولة نشاطيا -55-المادة
 إتباع كافة اإلجراءات المطموبة لممارسة نشاطيا وكأنيا تقدـ طمب ألوؿ مرة .

 رئيس مجمس مفوضي                                        14/4/2015دمشؽ في        

 المالية السوريةهيئة األوراق واألسواق                                                                
 يعبد الرحمن مرعالدكتور                                                                

 


