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 تعديالتهو  13/5/2019تاريخ ( م / 71 قرار رقم )
 رئيس مجلس المفوضين: 
 .2009لعام  /50، وتعديالته بالمرسوم التشريعي رقم /2005لعام  /22على أحكام القانون رقم / بناء   -
 .2018لعام  /311وأحكام المرسوم / -
الصادر عن السيد رئيس مجلس  /3942وأحكام نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية رقم / -

 ، وتعديالته. 28/08/2006الوزراء بتاريخ 
 .13/5/2019المنعقدة بتاريخ  /15/وعلى موافقة مجلس المفوضين في جلسته رقم  -
 على مقتضيات المصلحة العامة.و  -

   يقرر مايلي:
 ّصةالخدمات والوساطة المالية اُلمرخ لدى شركات األشخاص الطبيعييناعتماد  تعليمات  

 وتعديالته
 تعاريف -1 –المادة  

 ما يلـي:  القراريقصد بالكلمات والعبارات اآلتية في مجال تطبيق أحكام هذا   -أ
 .( وتعديالته2005)لعام  (22)قانون هيئة األوراق واألسواق المالية رقم  القانون:  -
 هيئة األوراق واألسواق المالية السورية. الهـيـئة: -
 مجلس مفوضي الهيئة.  المجلس: -
 سوق دمشق لألوراق المالية وأية سوق أخرى ُتنشأ وفقا  ألحكام القانون. السوق: -
 من أو أكثر نشاطا  شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتي تمارس  الشركة: -

لية ات األو االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية و/أو إدارة اإلصدار تقديم  نشطةأ
تثماري أو أو أي نشاط اسو/االستثمار  أمانةأو و/و/أو إدارة االستثمار  الماليةفي األوراق الوساطة  و/أو

 .بهذا الخصوصوفق ما تحدده الهيئة بموجب القوانين واألنظمة والقرارات الصادرة  آخر استشاري 
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الفنية أو الوظائف هو الشخص الطبيعي الذي تعتمده الهيئة ألداء مهام الوظائف اإلدارية أو  المعتمد: -
 1متابعة االلتزام لدى الشركة المرخص لها.المتعلقة ب

ل سير العملى عالذي يتولى مهام اإلدارة واإلشراف العام المعتمد هو : (التنفيذي المدير أو)العام  المدير -
 لديها.جميع العاملين المعتمدين وغير المعتمدين الشركة و في 

 ديهال املينالعالتزام جميع و الشركة  تقّيدمن مدى  التحققالمسؤول عن المعتمد هو االمتثال: مسؤول  -
ريعات ، وبأي تشيئة والسوق هعن الالتعليمات الصادرة واألنظمة و  بالقوانين (المعتمدين وغير المعتمدين)

 .أخرى ذات صلة
اءته كفو  تهمراقبة مدى مالئمفحص نظام الرقابة الداخلية، و المسؤول عن المعتمد هو  الداخلي: المدقق -

ي إجراءات إدارة المخاطر، والتأكد من سالمة تطبيق قواعد الحوكمة ف، وعن تقييم سياسات و تهفعاليو 
 . التشغيليةاالستراتيجية و الشركة  هدافأ بما يضمن تحقيق  ،الشركة

 في اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة برنامج عن المسؤول الطبيعي الشخص هو :اإلبالغ مسؤول -
 اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة قانون  أحكام بموجب إليه الموكلة  المهام تنفيذ يتولى الذي الشركة،

 2.بمقتضاه الصادرة والقرارات األنظمة و
قديم ممارسة نشاط ت لها المرخص الشركة ليهإ تعهدالذي  الشخص الطبيعيهو  :المعتمد المالي المحلل -

 اليةالم تحليل البياناتو  دراسة مهامبقة باألوراق المالية لوتحليل ونشر المعلومات المتع االستشارات
يم تقدغرض الشركات المصدرة لألوراق المالية ب ءأدا سقياتقييم و للقة باألوراق المالية، والمعلومات المتع

 برمةلمُ ا، وذلك بموجب االتفاقية اتخاذ القرار االستثماري المناسبمساعدة العمالء على المشورة و النصح و 
 بين الشركة والعميل.لهذا الغرض 

ممارسة  لها المرخص الشركة ليهإ تعهدالذي  الشخص الطبيعيهو  :المعتمداألولية  اتاإلصدار مدير  -
وراق المالية اتخاذ االجراءات الالزمة إلصدار األمهام القيام بالدراسات و ب وليةصدارات األدارة اإلإنشاط 

                                                           
  1    ُعدل هذا التعريف بموجب أحكام القرار رقم )73/ م( تاريخ 2020/7/6  
    ُعدل هذا التعريف بموجب أحكام القرار رقم )73/ م( تاريخ 2.2020/7/6 
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وراق صدار وطرح األإرير المطلوبة بموجب نظام بجميع الوثائق والتقا وتزويد الهيئة ،الجديدة وتسجيلها
 .بهذا الخصوصالقرارات الصادرة نظمة و األالمالية و 

دارة إممارسة نشاط  لها المرخص الشركة ليهإ تعهدالذي  الشخص الطبيعيهو  :المعتمد مدير االستثمار -
 لمتعلقةاالمسؤوليات و مهام جميع الب ) إدارة محافظ األوراق المالية أو إدارة صنايق االستثمار(االستثمار

  .ة مع العميلر المبرمدارة االستثماإعلى تفويض من العميل بموجب اتفاقية  بناء   االستثمار بإدارة
انة مأممارسة نشاط  لها ليه الشركة المرخصإ تعهدالذي  الشخص الطبيعيهو  :المعتمد أمين االستثمار -

واألسس  ألهدافا انسجامه معللتأكد من  ءداهذا األتقييم و  ،مدير االستثمارداء أمتابعة االستثمار بمهام 
 صادرةنظمة والقرارات الوالعميل بموجب نظام صناديق االستثمار واأل المتفق عليها بين مدير االستثمار

 بهذا الخصوص.
لحفظ الذي تعهد إليه الشركة المرخص لها ممارسة نشاط ا الشخص الطبيعيهو  :المعتمد الحافظ األمين -

ستالم ااألمين بمهام تنظيم وتسجيل وحفظ ونقل ملكية األوراق المالية العائدة للعمالء، وإدارة عمليات 
وراق ئدة لألوتسليم هذه األوراق من الوسيط المالي البائع أو المشتري، وقبض الفوائد واألرباح والحقوق العا

موجب الخاصة بعمالئه، وإرسال التقارير الدورية إلى عمالئه بالعمليات التي نفذت لصالحهم، ب المالية
 األنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.

هو الشخص الطبيعي الذي تعهد إليه الشركة المرخص لها ممارسة نشاط الوساطة  .:المعتمد مدير التداول -
الشركة، واإلشراف على عمل الوسطاء المعتمدين ومساعدي الوسطاء المالية بمهام إدارة قسم التداول في 

   3.الماليين، ويجوز أن يمارس أعمال الوساطة المالية
 ،ركةالمسؤول عن إدارة القسم المالي والمحاسبي في الش الشخص الطبيعيهو  :المعتمد المدير المالي -

نفيذية دارة التمساعدة اإلبهدف تحليلها ، و للشركةدقة التقارير المالية و  صحة الحسابات والسجالت لضمان
 .ذات الصلة المناسبةعلى اتخاذ القرارات 

                                                           
  ُعدل هذا التعريف بموجب أحكام القرار رقم  )73/ م( تاريخ 3.2020/7/6 
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الذي تعهد إليه الشركة المرخص لها ممارسة نشاط  الشخص الطبيعيهو : المعتمد الوسيط المالي -
 لماليةاالوساطة المالية بمهام فتح الحسابات للعمالء، وتلقي وإدخال أوامرهم المتعلقة بتداول األوراق 

  بجميع لتنفيذها عبر نظام التداول االلكتروني في السوق، وإبالغهم بالصفقات المنفذة لصالحهم، والقيام
 ألنظمة، وفق ما ينص عليه نظام التعامل بين الوسطاء وعمالئهم وجميع امتعلقة بوظيفتهاألخرى ال المهام

 والقرارات األخرى ذات الصلة.
 ديةوالنق ومطابقة العمليات المالية توثيقعن تسجيل و المسؤول  الشخص الطبيعيهو  :المعتمد المحاسب -

وتنظيم الدفاتر المحاسبية وفق األصول تسوية ومسك و قبض و  صرفبما فيها من عمليات في الشركة، 
لمالءة اوتعليمات فصاح بموجب نظام اإلانات المالية البيالتقارير و فصاح عن الى اإل باإلضافة ،المحاسبية

  .القرارات ذات الصلةنظمة و األالمالية و 
الذي تعهد إليه الشركة المرخص لها بممارسة نشاط  الشخص الطبيعيهو مساعد الوسيط المالي:  -

، همر ، وتلقي أوامللعمالء الوساطة المالية ببعض المهام بغرض مساعدة الوسيط المالي على فتح الحسابات
الي ليه من قبل الوسيط المإوكل بالصفقات المنفذة لصالحهم، باإلضافة إلى أي مهام أخرى تُ  هموإبالغ

 ما ال يخالف األنظمة والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.  المشرف على تدريبه، وب
يم الذي تعهد إليه الشركة المرخص لها بممارسة نشاط تقد الشخص الطبيعيهو  مالي:ال محللالمساعد  -

على تجميع المعلومات واإلفصاحات المعتمد المالي المحلل اعدة مهام بغرض مسالاالستشارات ببعض 
ي ها، وبأالمتعلقة باألوراق المالية الخاصة بالشركات المصدرة، وتصنيفها ودراستوبنود البيانات المالية 

 اميم ذات، وبما ال يخالف األنظمة والتعليمات والتعالمعتمدالمالي  المحللوكل إليه من قبل ثمهام أخرى ت
 الصلة.  

الذي تعهد إليه الشركة المرخص لها بممارسة  الشخص الطبيعيهو : ات األوليةاإلصدار مساعد مدير   -
تجميع على األولية المعتمد  اتنشاط إدارة اإلصدارات األولية ببعض المهام بغرض مساعدة مدير اإلصدار 

اإلشعارات والسجالت والتقارير المطلوبة لهذه داد نشرة اإلصدار وإعالن الطرح و إعفي المعلومات وتصنيفها 
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، وبما ال يخالف األنظمة ات األولية المعتمد مدير اإلصدار توكل إليه من قبل  ، وبأي مهام أخرى الغاية
 والتعليمات والتعاميم ذات الصلة.  

ام لع (22)يكون للكلمات والعبارات غير المعّرفة بهذا القرار المعاني المخصصة لها بالقانون رقم  -ب
 .درة بمقتضاه، واألنظمة والتعليمات الصاوتعديالته (2005)

   -2 –المادة 
وظف ر على الشخص الطبيعي المحظّ ويُ  ،اص الطبيعيين العاملين في الشركةتتولى الهيئة اعتماد األشخ -أ

لدى هذه الشركة مزاولة أي من النشاطات أو الخدمات المنصوص عليها في نظام الترخيص لشركات 
 . الخدمات والوساطة المالية إال بعد اعتماده من قبل الهيئة

  :من قبل أشخاص معتمدين حصرا   توليهايتعين  ووظائف مناصباآلتية والوظائف  المناصب عدّ تُ   -ب
 إدارية:  وظائفمناصب و 

  بحسب واقع الحال. ،المديرين رئيس مجلس رئيس مجلس اإلدارة أو 
 بحسب واقع الحال. ،المديرين عضو مجلس عضو مجلس اإلدارة أو 
  (التنفيذيالمدير أو )المدير العام. 
 المدير المالي. 

  :متابعة االلتزام وظائف          
 االمتثال. مسؤول 
 الداخلي. المدقق 

 فنية: وظائف         
 المالي المحلل. 
 .مدير اإلصدارات األولية 
 .مدير االستثمار 
 .أمين االستثمار 



 
 
 
 

6 
 

 .الحافظ األمين 
 .مدير التداول 
 .الوسيط المالي 
 .المحاسب 

 -3 –المادة 
 صبالمنامن  أو بمزاولة أي وظيفة منصبأي  بتوليتلتزم الشركة بعدم السماح ألي شخص طبيعي  -أ 

 يفه ألداءبتكلعلى موافقة الهيئة  و حاصال  أ ،من قبل الهيئة ا  واجبة االعتماد مالم يكن معتمدالوظائف أو 
 .أو تعيينه لدى الشركة تمهيدا  العتماده وظيفة شاغرة

 صباالمنمن وظيفة مزاولة أي ي أي منصب أو تولّ ر على الشخص المعتمد من قبل الهيئة حظّ يُ  -ت
جميع  يتعهدكما  ،واحدةخدمات ووساطة مالية إال من خالل شركة  أعالهشار إليها المُ والوظائف 
لعمل غ لبالتفرّ ( ينالمدير  أو أعضاء مجلسعضاء مجلس االدارة أ باستثناء )للهيئة  ينالمعتمداألشخاص 

  .التي تم اعتمادهم للعمل لديهاشركة الفي 
  -4 –المادة       

 : الشروط العامة العتماد الشخص الطبيعي -أ
  الكاملة وحسن السيرة والسلوك.القانونية أن يكون متمتعا  باألهلية 
  الالزمة لمهامهو  لعملهالمطلوبة أن يمتلك الشهادات والمؤهالت. 
  الدورات المعتمدة من قبل الهيئة للحصول على االعتماد المطلوب، أوأن يكون إما قد شارك في 

 .وفقا  لطبيعة االعتماد ها الهيئةباجتاز بنجاح االختبارات التأهيلية التي قد تطل
  بدل االعتماد وبدل تسجيله السنوي. تقوم الشركة بتسديدأن 
 .م بطلب اعتماد وفقا  للنموذج المقرر من قبل الهيئة  أن يتقدَّ

 المناصب من وظيفة أو منصب لكل المحددة االختصاصات وفق الُمقّدمة العلمية الشهادات تكون  -ب
 من بها المعترف األجنبية الجامعات أو السورية الجامعات عن صادرة االعتماد واجبة الوظائف أو
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 والسفارات الخارجية وزارات من أصوال   مصّدقة و السورية العلمي البحث و العالي التعليم وزارة قبل
 4.مناسبة تراها التي بالوسائل الشهادات هذه صحة من التحقق للهيئة يحق و ،

ب طال يجوز للهيئة قبول الشهادات المهنية المتخصصة عند تقييم مؤهالت الخبرة العملية للشخص -ت
 .االعتماد أو وظيفة بما يتناسب مع طبيعة منصب لالعتماد

غير  لدورات متخصصة في مجال االعتماد االعتمادخضاع طالب إ أن تشترط للهيئةيجوز  -ث
وذلك لة، الدورات التي تنّظمها جهات مؤه يحق للهيئة قبولو  ،و السوق أالهيئة  التي تجريهاالدورات 

 ث يتمبحي ،محاور المادة العلمية، وعدد الساعات التدريبية الخاصة بهذه الدورةبعد االطالع على 
 متحان الخاص بهذه الدورة.تزويد الهيئة بشهادة اجتياز اال

 : هذا القرار أحد التخصصات التاليةُيقصد بكلية االقتصاد أينما وردت في  -ج
 -اإلحصاء -ألسواق الماليةا –لمصارف والتأمينا -االقتصاد –إدارة األعمال –المحاسبة " 

التمويل، أو ما يعادلها من تخصصات ذات صلة في كليات العلوم المالية والمصرفية، وكليات 
 ."إدارة األعمال أو العلوم اإلدارية

  :5الوثائق المطلوبة العتماد الشخص الطبيعي  -5 –المادة 
 .ستمارة طلب اعتماد ا -أ

 )لغير السوري(.صورة عن جواز السفر ساري المفعول ورة عن الهوية الشخصية ) للسوري(، أوص -ب
 وثيقة غير محكوم عليه. -ت
 بيان عائلي أو إخراج قيد عازب بحسب واقع الحال. -ث
 .الشهادات العلميةمصدقة عن صورة  -ج
صورة مصدقة عن الشهادات المهنية وشهادات الخبرة، على أن يكون تاريخ الحصول على هذه  -ح

 .الشهادات بعد تاريخ حصول طالب االعتماد على  شهادته الجامعية
 نسخة عن السيرة الذاتية. -خ

                                                           
    ُعّدلت هذه الفقرة بموجب أحكام القرار رقم )73 / م ( تاريخ 4.2020/7/6 

    ُعدلت هذه المادة بموجب أحكام القرار رقم  ) 73 / م ( تاريخ 2020/7/6. 5 

http://scfms.sy/forms/ar/27/0/files/docs/ar_form_24.pdf
http://scfms.sy/forms/ar/27/0/files/docs/ar_form_24.pdf
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أعضاء  أواالعتماد )باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة أو وظيفة ب تعهد للتفرغ للعمل في منص -د
 المديرين(. مجلس

 من الهيئة والسوق. تعهد لاللتزام بقوانين وأنظمة كلّ   -ذ
 (.تإن وجدئات إشرافية نظيرة في بلدان أخرى)من قبل هيالسابق عن قرار اعتماده  مصدقةصورة  -ر
 التسجيل السنوي.بدل إشعار تسديد بدل االعتماد و  -ز

 تية: عتماد اتخاذ أي من اإلجراءات اآلااليجوز للهيئة عند دراسة طلب  -6 –المادة 

ي أوشرح  ،لةئالهيئة لإلجابة على أي أسإلى حضور ممثل الشركة أو مقدم طلب االعتماد ب المطالبة -أ
 .بالطلب بالبتّ مسألة ترى أن لها عالقة 

 .تراها مناسبة الستكمال ملف الطلب معلومات إضافيةأي تقديم ب المطالبة -ب
 الطلب. الواردة فيمعلومات التأكد من صحة لل مناسبة ت تراهااستقصاءاأي إجراء  -ت

والوثائق ميع المعلومات الهيئة طلب االعتماد خالل ثالثين يوما  من استالمها لج تدرس   -7 –المادة 
 :اتخاذ أي من اإلجراءات التالية طلبال، ويجوز للهيئة بعد دراسة المطلوبة

 إلى سجل األشخاص المعتمدين لديها. طالب االعتماد وإضافة اسم ،طلبالالموافقة على   -أ
 الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.  -ب
حة في حال عدم البت فيه للتحقق من صلفترة زمنية وفق ما تراه مناسبا  تمديد فترة دراسة الطلب   -ت

 معلومات إضافية.أو طلب تقديم  ،جراء مزيد من الدراسةالمعلومات الواردة فيه، أو إل
 رفض طلب االعتماد مع بيان األسباب.  -ث
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 6 -8 –المادة 
ت الحد األدنى من الكادر المؤهل للقيام بعمله تبعا  لنوع النشاطا توفيريتعين على كل شركة  -أ

 والخدمات المرخص لها، وفقا  للجدول المرفق بهذا القرار.
 األنشطةنوع عدد و بغض النظر عن و  - لنشاط أو أكثرفي حال الترخيص الشركة يتعين على  -ب

، ومدقق داخلي متثالمسؤول ا، تنفيذي(دير م)أو مدير عام  باعتمادأن تلتزم  -المرخص لها
 .محاسب

ن تلتزم الشركة بتعيين مسؤول لإلبالغ عن العمليات المشبوهة لغسل أموال أو تمويل إرهاب، دو  -ت
 لية: اعتماده )بحيث يكون من قائمة األشخاص المعتمدين مسبقا  لديها(، على أن يحقق الشروط التا

 .أن يكون حاصال  على اإلجازة الجامعية في كلية االقتصاد أو الحقوق 
 ية لمدة ال تقل عن سنتين في المجال  المالي أو المصرفي.أن يملك خبرة عمل 
  أن يكون حاصال  على موافقة هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على تعيينه بهذه

 الوظيفة.
 يجوز للشركة االكتفاء بشخص واحد ألداء مهام وظيفتي مسؤول االمتثال والمدقق الداخلي، حيث -ث

المطلوبة العتماد المدقق الداخلي، مع ضرورة الخضوع للدورة  ُتطّبق في هذه الحالة الشروط
 .واالمتحان المقرر لمسؤول االمتثال

يجوز للشركة في حال الترخيص لنشاطي تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة  -ج
 باألوراق المالية وإدارة اإلصدارات األولية االكتفاء بشخص واحد ألداء مهام الوظيفتين

طّبق جوز للشركة االكتفاء بشخص واحد ألداء مهام وظيفتي مدير التداول والوسيط المالي، حيث تُ ي -ح
 في هذه الحالة الشروط المطلوبة العتماد مدير التداول.

بدل التسجيل السنوي عن كل وظيفة من الوظائف واجبة االعتماد، تستوفي الهيئة بدل االعتماد و   -خ
 7.واجبة االعتماد وظيفةأكثر من ألداء  واحداعتماد شخص طبيعي حتى وإن تّم 

                                                           
  6/7/2020.6م( تاريخ  /73)ُعدلت هذه المادة بموجب أحكام القرار رقم    6  

 .15/3/2021م( تاريخ  /45تمت إضافة هذه الفقرة بموجب أحكام قرار مجلس المفوضين رقم )   7
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 -9 –المادة  
حد أنه يجوز للشركة ترشيح اسم إف ،االعتماد من الوظائف الفنية ةواجبوظيفة ي أفي حال شغور  -أ

ة، اغر الش ظيفةالو شهر للقيام بمهام أ وبصورة مؤقتة لمدة ثالثةبعد موافقة الهيئة المعتمدين لديها لتكليفه 
 .المدة إن اقتضت الحاجةويجوز للهيئة تمديد هذه 

تبّلغ و  ،ةالشاغر  الوظيفةحه الشركة ألداء مهام رشّ مدى مالئمة مؤهالت المعتمد الذي تُ  تدرس الهيئة -ب
 أيام عمل من تاريخ ترشيحه. 10خالل مدة ال تتجاوز  هذا الترشيحقبول بقرارها حول الشركة 

يتم اعتماد  نألى إ -الوظيفية األخرى  مهامه إلى إضافة   -الوظيفة الشاغرةمهام ف كلّ يتولى المعتمد المُ  -ت
 .الوظيفة الشاغرةشخص ألداء مهام 

 هماعلى أي منر حظّ حيث يُ  ،الداخلي المدققمن مسؤول االمتثال و  حكام هذه المادة كلّ أستثنى من يُ  -ث
 .للعمل بها امهام وظيفية من غير المهام التي تّم اعتمادهمي أتولي 

 -10 –المادة 
ترشيح  كةنه يجوز للشر إف، المتعلقة بمتابعة االلتزامالوظائف االعتماد من واجبة  وظيفةي أفي حال شغور  -أ

بصورة لتكليفه و  (كانت الشركة تابعة في حال) الشركة األمقسام التدقيق الداخلي في أحد العاملين في أ
إن  ه المدة، ويجوز للهيئة تمديد هذالداخلي المدققشهر للقيام بمهام مسؤول االمتثال و أمؤقتة لمدة ثالثة 

 اقتضت الحاجة.
قبول ول حوتبّلغ الشركة بقرارها  ،ةالشاغر  الوظيفةمدى مالئمة مؤهالت المرشح ألداء مهام  تدرس الهيئة  -ب

 أيام عمل من تاريخ ترشيحه. 10خالل مدة ال تتجاوز  هذا الترشيح
 

 وفقا  لما يلي:كة الشر  المطلوبة العتماد الكادر الوظيفي لدىحدد المؤهالت تُ   -11 –المادة        

 8:(التنفيذيالمدير أو )عام الالمدير العتماد ُيشترط اآلتي   -أوالا   

  في أحد التخصصات التي يقبلها المجلس. اإلجازة الجامعية أن يكون حاصال  على 
 في حال كان طالب االعتماد حاصال  على: 

                                                           
   ُعلدلت هذه الفقرة بموجب أحكام القرار رقم  )73/ م( تاريخ 2020/7/6 8 
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 ال   مدة اإلجازة الجامعية من كلية االقتصاد أو كلية الحقوق أو ما يعادلهما فيجب أن يملك خبرة عملية ل  -
صادي تقل عن ست سنوات في مجال المؤسسات المالية أو مجال األوراق واألسواق المالية، أو المجال االقت

  .أو المالي أو اإلداري 
ي فمطلوبة ُتخفض مدة الخبرة العملية الفة الحقوق أو ما يعادلهما درجة الماجستير من كلية االقتصاد أو كلي -

 .إلى أربع سنوات المجاالت المذكورة أعاله
في ة لمطلوبدرجة الدكتوراه من كلية االقتصاد أو كلية الحقوق أو ما يعادلهما فُتخّفض مدة الخبرة العملية ا -

خبرة ثابة الات األكاديمية ذات الصلة لمدة سنتين بمإلى سنتين، ويعّد تدريس المقرر المجاالت المذكورة أعاله 
 المقبولة.

(، ُتخفض مدة الخبرة CFA) – CMAفي حال كان طالب االعتماد حاصال  على إحدى الشهادات الدولية -
 .سنتينإلى  في المجاالت المذكورة أعاله العملية المطلوبة

 :في حال كان طالب االعتماد حاصال  على 
تقل  لمدة ال عملية  أن يملك خبرةي أحد التخصصات األخرى التي يقبلها المجلس فيجب اإلجازة الجامعية ف -

ادي أو سنوات في مجال المؤسسات المالية أو مجال األوراق واألسواق المالية، أو المجال االقتصثماني عن 
 المالي أو اإلداري.  

في ة خفض مدة الخبرة العملية المطلوبتُ في أحد التخصصات األخرى التي يقبلها المجلس فدرجة الماجستير  -
 .سنواتست إلى  المجاالت المذكورة أعاله

  في وبة فُتخّفض مدة الخبرة العملية المطل في أحد التخصصات األخرى التي يقبلها المجلسدرجة الدكتوراه
 أربع سنوات.إلى  المجاالت المذكورة أعاله

 المدير المالي: العتماد ُيشترط اآلتي  -ثانياا 

  ما يعادلها.أو  ،كلية االقتصاد فيالجامعية  اإلجازةأن يكون حاصال  على 
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  سنوات  عشرال تقل عن و أ ،المحاسبةمجال في خمس سنوات أن يملك خبرة عملية لمدة ال تقل عن
 . ذات العالقةالمحاسبية أو المالية األخرى  تمجاالالفي 

  أو على أو المحاسبة اإلدارة الماليةفي حال كان طالب االعتماد حاصال  على درجة الماجستير في 
فض ُتخ خاضعا  لدورات تدريبية متخصصة،أو  شهادة المحاسب القانوني المعتمدة من قبل وزارة المالية

 مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى ثالث سنوات.
    مدة  ُتخفضعلى درجة الدكتوراه في اإلدارة المالية أو المحاسبة  في حال كان طالب االعتماد حاصال

 ةبة الخبر بمثا سنةلمدة  يعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصلةو  ،سنةالخبرة العملية المطلوبة إلى 
 .المقبولة

  ُشترط وجود شهادة خبرة للحاصل على إحدى الشهادات الدوليةال ي .(CFA-CMA-CPA-CIA) 

 االمتثال:مسؤول العتماد ُيشترط اآلتي  -ثالثاا   

  ما يعادلهماأو  ،االقتصادكلية الحقوق أو كلية في  اإلجازة الجامعيةأن يكون حاصال  على. 
  قابة مجال الر في أو ، الماليةسواق األاألوراق و مجال في  سنتينأن يملك خبرة عملية لمدة ال تقل عن

 .العالقة اتذ تمجاالالأو وااللتزام، 
  ةتخصصات المقبولالالماجستير في أحد الدكتوراه أو في حال كان طالب االعتماد حاصال  على درجة 

صصة متخ أو خاضعا  لدورات تدريبيةأو على شهادة المحاسب القانوني المعتمدة من قبل وزارة المالية 
ت عّد تدريس المقرراويُ ، في مجال االعتماد، ُتخفض مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سنة واحدة

 بمثابة الخبرة المقبولة.لمدة سنة األكاديمية ذات الصلة 
 إحدى الشهادات الدولية )على وجود شهادة خبرة للحاصل ترط ال ُيشCMA-CIA-CPA- .(CFA 
 تحان االم هاز يللدورة التدريبية الخاصة بمسؤولي االمتثال التي تجريها الهيئة، واجت طالب االعتماد خضوع

 المقرر لهذه الغاية.
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  طالب االعتمادكتفى بإخضاع االمتثال يُ تدريبية خاصة بمسؤولي عدم تنظيم الهيئة لدورة في حال 
  .الهيئة لهذه الغاية تجريهلالمتحان الذي 

 داخلي:ال المدققالعتماد ُيشترط اآلتي  – رابعاا 
  ما يعادلها أو ،االقتصادكلية في  اإلجازة الجامعية أن يكون حاصال  على. 
 لخارجيأو ا التدقيق الداخليو أ الداخلية الرقابةفي مجال  أن يملك خبرة عملية لمدة ال تقل عن سنتين ، 

 . المحاسبية أو المالية األخرى ذات العالقة المجاالت وأ
  تخصصاتأحد الماجستير في الدكتوراه أو في حال كان الشخص طالب االعتماد حاصال  على درجة 

 ض مدةخفّ تُ  ،شهادة المحاسب القانوني المعتمدة من قبل وزارة الماليةأو المقبولة  المحاسبة أو التدقيق
ة بمثابة لمدة سنويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصلة ، الخبرة العملية المطلوبة إلى سنة واحدة

 الخبرة المقبولة.
  ُإحدى الشهادات الدولية )على شترط وجود شهادة خبرة للحاصل ال يCMA-CIA-CPA- .(CFA 
 ذه يازه االمتحان المقرر لهلدورة تدريبية متخصصة في التدقيق الداخلي، واجت خضوع طالب االعتماد

لجامعية في تخصص ا اإلجازة)وذلك في حال لم يكن الشخص طالب االعتماد حاصال  على الغاية 
 محاسبة(.

 :ظ األمينأو الحافاألولية  اتصدار أو مدير اإل المالي المحللالعتماد ُيشترط اآلتي  – خامساا 
  أو ما يعادلها ،في كلية االقتصاد اإلجازة الجامعيةأن يكون حاصال  على.  
 من خالل عمله في  أن يملك خبرة عملية لمدة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال التحليل المالي

 مجاالتال وأ ،أو إدارة األصول ،كاإلدارة المالية من مهامها ساسيأكجزء قسام التي تمارس التحليل األ
 .عالقةالذات  األخرى 

 أو  أحد التخصصات المقبولةدرجة الماجستير في  في حال كان الشخص طالب االعتماد حاصال  على
 .ينسنتإلى ُتخفض مدة الخبرة العملية المطلوبة خاضعا  لدورات تدريبية متخصصة في مجال االعتماد، 
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  ض خفّ فتُ  على درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المقبولة،ي حال كان طالب االعتماد حاصال   وف
ة سنة لمدكاديمية ذات الصلة ويعّد تدريس المقررات األ مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سنة واحدة،

 المقبولة. بمثابة الخبرة
 الدوليتين صل على إحدى الشهادتينال ُيشترط وجود شهادة خبرة للحا(CFA-CMA) . 

 مدير االستثمار:العتماد ُيشترط اآلتي  – سادساا 

  أو ما يعادلها ،الجامعية في كلية االقتصاد اإلجازةأن يكون حاصال  على.  
  ل التحليو أدارة المحافظ االستثمارية إ سنوات في مجالأربع أن يملك خبرة عملية لمدة ال تقل عن

ارة دإو أدارة المالية اإلأو  مجال األوراق واألسواق الماليةسنوات في خمس و ال تقل عن أ ،المالي
 .أو أي مجاالت أخرى ذات عالقة ،أو إدارة التداول صولاأل

 أو  في حال كان الشخص طالب االعتماد حاصال  على درجة الماجستير في أحد التخصصات المقبولة
ث ُتخفض مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى ثال خاضعا  لدورات تدريبية متخصصة في مجال االعتماد،

 .سنوات
  على درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المقبولة، فتخفض مدةي حال كان طالب االعتماد حاصال   ف 

ابة بمث ةلمدة سن الخبرة العملية المطلوبة إلى سنة واحدة، ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصلة
 الخبرة.

  وجود شهادة خبرة للحاصل على إحدى الشهادتين الدوليتينال ُيشترط(CFA-CMA) . 

 مين االستثمار:العتماد أُيشترط اآلتي  –سابعاا 

  أو ما يعادلها ،الجامعية في كلية االقتصاد اإلجازةأن يكون حاصال  على.  
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  و ال أ ،التحليل الماليو أمانة االستثمار أسنوات في مجال أربع أن يملك خبرة عملية لمدة ال تقل عن
المالية  االدارةأو  األوراق واألسواق الماليةإدارة المحافظ االستثمارية أو  مجال سنوات في ستتقل عن 

 ، أو أي مجاالت أخرى ذات عالقة.دارة االصولإو أ
  أو في حال كان الشخص طالب االعتماد حاصال  على درجة الماجستير في أحد التخصصات المقبولة

ث ُتخفض مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى ثال لدورات تدريبية متخصصة في مجال االعتماد، خاضعا  
 .سنوات

  على درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المقبولة، فتخفض مدةي حال كان طالب االعتماد حاصال   ف 
مثابة بلمدة سنتين الخبرة العملية المطلوبة إلى سنتين، ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصلة 

 .المقبولة الخبرة
  ال ُيشترط وجود شهادة خبرة للحاصل على إحدى الشهادتين الدوليتين(CFA-CMA). 

 مدير التداول:العتماد  ُيشترط اآلتي –ثامناا 

  كلية الحقوق أو كلية االقتصاد، أو ما يعادلهما. الجامعية في  اإلجازةأن يكون حاصال  على 
  ي فخمس سنوات  ثالث سنوات في إدارة المحافظ االستثمارية، أوأن يملك خبرة عملية لمدة ال تقل عن

 .، أو المجاالت ذات العالقة الوساطة الماليةمجال 
  أو في حال كان الشخص طالب االعتماد حاصال  على درجة الماجستير في أحد التخصصات المقبولة

 .تينُتخفض مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سن مجال االعتماد،خاضعا  لدورات تدريبية متخصصة في 
  ،في حال كان الشخص طالب االعتماد حاصال  على درجة الدكتوراه في أحد التخصصات المقبولة

ة سنة لمدُتخفض مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سنة، ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات الصلة 
 .ولةالمقب بمثابة الخبرة

  إحدى الشهادتين الدوليتين )ال ُيشترط وجود شهادة خبرة للحاصل علىCMA-CFA(.   
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  السوق، الهيئة و  التي تجريها كّل منللدورة التدريبية الخاصة بالوسطاء الماليين خضوع طالب االعتماد
 .االمتحان المقرر لهذه الغاية هاز يواجت

  الوسيط المالي:العتماد ُيشترط اآلتي  -اا تاسع
  في كلية الحقوق أو كلية االقتصاد، أو ما يعادلهما. الجامعية  اإلجازةأن يكون حاصال  على 
  المحافظ  أو إدارةإدارة التداول  ، أوفي مجال الوساطة الماليةعن سنة أن يملك خبرة عملية لمدة ال تقل

 .المجاالت ذات العالقةأو االستثمارية، 
  ةأحد التخصصات المقبولالماجستير في الدكتوراه أو في حال كان طالب االعتماد حاصال  على درجة 

ستة  ُتخفض مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى ،أو خاضعا  لدورات تدريبية متخصصة في مجال االعتماد
 أشهر . 

  ةالدوليات على إحدى الشهاد ال ُيشترط وجود شهادة خبرة للحاصل )CIA-CPA-CMA-CFA(.  
 السوق، الهيئة و التي تجريها كّل من للدورة التدريبية الخاصة بالوسطاء الماليين  خضوع طالب االعتماد

 .االمتحان المقرر لهذه الغاية هاز يواجت

 9المحاسب:العتماد ُيشترط اآلتي  -عاشراا 

  كلية االقتصاد أو ما يعادلها.  فيأن يكون حاصال  على اإلجازة الجامعية 
   في حال كان طالب االعتماد حاصال  على: 
اإلجازة الجامعية في تخصص المحاسبة فيجب أن  يملك خبرة عملية لمدة ال تقل عن سنتين في مجال  -

 .المحاسبة
ل الدكتوراه أو الماجستير في تخصص المحاسبة، أو على شهادة المحاسب القانوني المعتمدة من قب درجة -

ت ويعّد تدريس المقررا ،برة  عملية ال تقل عن سنة في مجال المحاسبةوزارة المالية فيجب أن يملك خ
 بمثابة الخبرة المقبولة. سنةاألكاديمية ذات الصلة لمدة 

                                                           
   ُعدلت هذه الفقرة بموجب أحكام القرار رقم )  73/ م( تاريخ 2020/7/6 9 
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    على : في حال كان طالب االعتماد حاصال 
ال  )غير المحاسبة( فيجب أن  يملك خبرة عملية لمدة ة االقتصادياإلجازة الجامعية في أحد تخصصات كل  -

 .ن خمس سنوات في مجال المحاسبةتقل ع
سب ة االقتصاد )غير المحاسبة( أو على شهادة المحايالدكتوراه أو الماجستير في أحد تخصصات كلدرجة   -

 ،حاسبةالقانوني المعتمدة من قبل وزارة المالية فيجب أن يملك خبرة عملية ال تقل عن سنتين في مجال الم
 الصلة لمدة سنتين بمثابة الخبرة المقبولة.ويعّد تدريس المقررات األكاديمية ذات 

  ال ُيشترط وجود شهادة خبرة للحاصل على إحدى الشهادات الدولية .(CFA-CMA-CPA-CIA) 

  10-12 –المادة 

 ةاإلجاز  ، من حملةيجوز للشركة المرخصة التي تمارس نشاط الوساطة المالية تعيين مساعد وسيط مالي -أ
 .ام، أو ما يعادلهأو كلية الحقوق  كلية االقتصادفي الجامعية 

وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة تمارس نشاطي تقديم االستشارات  يجوز للشركة المرخصة التي  -ب
 ،ألوليةاأو مساعد مدير إصدارات  ،مالي محللإدارة اإلصدارات األولية تعيين مساعد و باألوراق المالية، 

 .، أو مايعادلهاكلية االقتصاد فيالجامعية  اإلجازة من حملة
 :بالوثائق التالية أي من المذكورين أعاله تعيين عندبتزويد الهيئة تلتزم الشركة  -ت
  المفعول )لغير السوري(. ي سار  سفرال، أو صورة عن جواز الشخصية ) للسوري( ةهويالصورة عن 
 .وثيقة غير محكوم 
 الحال واقع بحسب عازب قيد إخراج أو عائلي بيان. 
 .صورة  مصدقة عن الشهادات العلمية 
 ب واقعالمعتمد بحس ات األوليةمدير اإلصدار  المالي المعتمد أو المحللالمالي المعتمد أو  اسم الوسيط 

 .تدريبالذي سيشرف على الالحال 
                                                           

   ُعدلت هذه المادة بموجب أحكام القرار رقم ) 73 / م( تاريخ 10.2020/7/6 
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دير ُتصدر الهيئة موافقتها على تعيين مساعد الوسيط المالي، أو مساعد المحلل المالي، أو مساعد م  -ث
ئة د الهيإصدارات األولية بعد استكمال الوثائق المشار إليها في الفقرة )ت(، وتقوم الشركة بتزويإدارة 

 بتاريخ بدء التدريب.
لى ع أشهرستة بعد انقضاء مدة كوسيط مالي للشركة التقدم بطلب العتماد مساعد الوسيط المالي  ُيمكن -ج

 لهيئةاالتي تجريها كل من للدورة التدريبية الخاصة بالوسطاء الماليين  بعد خضوعه، تاريخ بدء تدريبه
 المقرر لهذه الغاية. االمتحان هاز ياجتو  ،والسوق 

 اتأو مساعد مدير اإلصدار  مالي، محللكالمالي  المحللم بطلب العتماد مساعد للشركة التقدّ ُيمكن  -ح
يض ، ويجوز للهيئة تخفبعد انقضاء مدة سنتين على تاريخ بدء التدريب أوليةاألولية كمدير إصدارات 

  لدورة تدريبية متخصصة في مجال االعتماد.المتدرب  خضوعهذه المدة في حال 

 11-13 –المادة 
قصد بلفترة محددة دون أن يكون موظفا   تدريبا  نظريا  وعمليا   يحق للشركة تدريب من تراه مناسبا   -أ

ويكون  ،تحت إشراف موظف معتمد على أن يتم ،معين المعرفة والمهارة في أداء عمل  الحصول على 
 كاملة عن كل األعمال التي يقوم بها المتدرب. مسؤوال  مسؤولية  هذا الموظف المعتمد 

 تحرص الشركة على عدم إتاحة أي معلومات سرية تتعلق بالسوق المالي أو بالعمالء لهذا المتدرب، -ب
 حتهاتسريبها أو إتاالمعلومات التي يحصل عليها من الشركة وبعدم  استغاللبعدم درب كما يتعهد المت

  ألي شخص آخر.
 .لدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة والسوق با وبطلب من الشركة االلتحاقللمتدرب  يجوز -ت

وبجميع  الهيئة والسوق كّل من  الصادرة عنوالقرارات بالقوانين واألنظمة  المعتمد التقيدعلى  -14 –المادة 
 بما يلي :بشكل خاص  االلتزام وعليهالتشريعات األخرى ذات الصلة، 

  .ائمةالعمالء بصورة دالعمل و مصلحة على  الحرص، و وآداب المهنةواألمانة مبادئ االستقامة والنزاهة  -أ

                                                           
   ّعدلت هذه المادة بموجب أحكام القرار )73/ م( تاريخ 11.2020/7/6 
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عمالء  وعدم اإلدالء بأي معلومات عنالخاصة بالشركة وبعملها، المحافظة على سرية المعلومات  -ب
 .الشركة

 إلىتقديمها  وتمّ أي تغيرات جوهرية في المعلومات التي سبق الفوري للشركة وللهيئة عن اإلفصاح  -ت
 في طلب االعتماد.الهيئة 

 إبالغ الهيئة خطيا   فور ارتكاب الشركة التي يعمل لديها ألي مخالفة للقوانين واألنظمة.   -ث
 الةالشركة مع بيان أسباب االستق أو تركه العمل لدىإبالغ الهيئة خطيا  خالل أسبوع من استقالته  -ج
و إبالغ الهيئة عن إقامة أي دعوى قضائية ضده أو إجراء أي تحقيق معه من قبل السلطات المحلية أ -ح

 األجنبية.
 من عمالء الشركة.عدم قبول أي هدايا أو منح  -خ
يحة عن الشركات ترويج أي معلومات غير مؤكدة أو غير صحأو المساعدة في نشر أو عدم نشر  -د

 المنافسة أو عن الشركات المدرجة.

ء عالقته بالشركة ألي سبب في حال توقف المعتمد عن أداء وظيفته أو تركه للخدمة أو انتها -15 –المادة  
أو تركه  هعن أداء وظيفت هتوقف من سبعة أيامخالل بإبالغ الهيئة تعين على الشركة أن تقوم يمن األسباب، فإنه 

حيث يتم  ه الغاية،ذلهمن قبل الهيئة  انتهاء عالقته بها، وفق نموذج إشعار التوقف عن العمل المحدد للخدمة أو
  .تعليق االعتماد الممنوح للشخص فور استالم إشعار التوقف عن العمل

ظيفة الو هر لتعيين بديل في لة ثالثة أشمنح الشركة التي تّم تعليق اعتماد أحد العاملين لديها مهتُ  -16 –المادة 
 .من هذا القرار /10و / /9مع مراعاة أحكام المادتين / ،الشاغرة

خالل مدة سنتين من تاريخ إعادة تفعيل اعتماده أن يطلب ّلق اعتماده عُ  يذيحق للمعتمد ال  –17 –المادة 
، على أن يرفق طلبه بالوثائق الالزمة شركة أخرى أي ، أو لدى نفسهالدى الشركة تعليق اعتماده وذلك للعمل 

عودته للعمل لدى ديد بدل التسجيل السنوي في حال وبإشعار تس ،لكذل المطلوبةوالمستندات لتحديث بياناته 
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المادة عمل لدى شركة أخرى. للحه ترشّ ماد وبدل التسجيل السنوي في حال الشركة، أو بإشعار تسديد بدل االعت
 في حال: شركة الإلغاء اعتماد أي شخص معتمد لدى  يجوز للمجلس   –18 –

 . التعليمات هاالعتماد الواردة في هذ شرط من شروط ه أليفقدان -أ
 بأي من االلتزامات والمسؤوليات المحددة في القوانين واألنظمة. هإخالل -ب
  .واألمانة والنزاهةما يتعلق بقضايا االستقامة في، والسيما المهنية الالزمةالفنية و بالكفاءة عدم تحليه  -ت
 عدم ممارسته للعمل في الشركة.على مرور سنتين على تعليق اعتماده، أو  -ث

  -19 –المادة 
م إلغاء اعتماده تم  الذي يحق للشخص -أ عا  باألدلة على قرار إلغاء االعتماد مشفو تظّلم بطلب للهيئة التقدُّ

ب ر المناستخاذ القراوالوثائق المرفقة به، ال هذا الطلبتقوم الهيئة بدراسة و  ،واإلثباتات التي يمتلكها
 بشأنه.

ر م الشخص الذي تم إلغاء اعتماده بأي طلب للطعن أو التظلم خالل مدة ثالثة أشهعدم تقدّ في حال  -ب
دى ، تقوم الهيئة بشطب اسمه من سجل األشخاص المعتمدين المسجلين لإلغاء االعتمادمن تاريخ قرار 

 الهيئة.

  –20 –المادة 

ء أي فعليها إيقافه فورا  عن العمل وعن أدا، لدى الشركة معتمدشخص أي اعتماد الهيئة في حال إلغاء  -أ
   مهمة وظيفية لديها.

ن مالهيئة لمدة سنتين  لدى إلجراءات المحاسبةخاضعا  الذي تم إلغاء اعتماده يبقى الشخص المعتمد  -ب
إلغاء حصل قبل أو سلوك مخالف صدر عنه تعلق بأي تصرف أو إغفال عتماد فيما ياالتاريخ  إلغاء 

 االعتماد. 
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 هلغى اعتمادالمُ ، يبقى الشخص فترة التحقيقفتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات ضده خالل تّم في حال  -ت
 اإلجراءات. تلك التحقيق أو هذا حتى انتهاء  لرقابة وإجراءات المحاسبة لدى الهيئةخاضعا  

الشهر في ها لديالعاملين  المعتمدينألشخاص ايجب على الشركة تقديم طلب خطي لتجديد اعتماد  -21 –المادة 
 ويرفق مع الطلب استمارة التسجيل السنوي ، وإشعار تسديد بدل االعتماد السنوي.، األخير من كل عام

  -22 –المادة  

تنظيمي ال في الهيكلأو وظائفهم اعتماد أي من الكوادر العاملة لدى الشركة والواردة مناصبهم  يحق للمجلس -أ
 .ا القراروالتي لم يرد ذكرها في هذ للشركة،

من أي شروط أو  الشركةثناء است أو -إن ارتأى ذلك –إضافة أي شروط أو ضوابط أخرى  للمجلسيحق   -ب
 المصلحة العامة. وفقا  لمقتضياتضوابط واردة في هذا القرار 

 بين المعتمد.المبرم بينها و  عقد العملعن قانونية شركة مسؤولة الُتعتبر  -23 –المادة   

خاص المتضمن تعليمات اعتماد األش ،7/6/2015 م( تاريخ /73هى العمل بأحكام القرار رقم )ُين -24 –المادة 
  لطبيعيين العاملين لدى شركات الخدمات والوساطة المالية.ا

 يخ صدوره.عمل به من تار ، ويُ من يلزم لتنفيذه القرار ُيبلغ هذا  -25 –المادة  
                                      2019/ 5  /13دمشق   

 وَّضيرئيس مجلس مف                                                                         
 لسورية  االية هيئة األوراق واألسواق الم                                                          

 ةليالدكتور عابد فض                                                                    
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 ة:لالمفعّ و والخدمات المالية المرخصة  لألنشطةجدول يبين الحد األدنى من الكادر المطلوب تبعاا لنوع 

عدد المناصب والوظائف المطلوبة لالعتماد بالحد  النشاط المرخص له
 األدنى وفقاا للنشاطات المرخص لها

 مالحظات

تقــــــديم االستشــــــارات ونشــــــر 
ـــة  ـــل المعلومـــات المتعلق وتحلي

 باألوراق المالية

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )في حال كانت   .1
الشركة مساهمة مغفلة(، أو رئيس وأعضاء مجلس 
المديرين )في حال كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظامها األساسي على تشكيل مجلس 

 المديرين(. 
 مدير عام )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخلي. مدققمسؤول امتثال و  .3
 مالي. محلل .4
 محاسب. .5

بـــين وظيفتـــي مســـؤول االمتثـــال  يجـــوز الجمـــع
 الداخلي. المدققو 

 
ــــــالغ  مــــــن قائمــــــة  ــــــين مســــــؤول إب يجــــــب تعي

 المعتمدين وفق الشروط المحددة في القرار.
 واحدمالي  محللُيفّضل وجود مساعد 

 المـــــؤهالتيمكــــن اعتمــــاد مـــــدير مــــالي وفــــق 
 المحددة في القرار.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )في حال كانت  .1 الوساطة في األوراق المالية
الشركة مساهمة مغفلة(، أو رئيس وأعضاء مجلس 
المديرين)في حال كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظامها األساسي على تشكيل مجلس 

 المديرين(. 
 مدير عام )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخلي. مدققمسؤول امتثال و  .3
 ./2وسيط مالي عدد / .4
 محاسب. .5
 
 

يجـــوز الجمـــع بـــين وظيفتـــي مســـؤول االمتثـــال 
 الداخلي. المدققو 

ــــــالغ  مــــــن قائمــــــة  ــــــين مســــــؤول إب يجــــــب تعي
 المعتمدين وفق الشروط المحددة في القرار.

علــى  واحــدُيفّضــل وجــود مســاعد وســيط مــالي 
 األقل.

ُيمكــــن اعتمــــاد مــــدير مــــالي، وفــــق المــــؤهالت 
 المحددة في القرار،

، وفــــق المــــؤهالت تــــداولمــــدر ُيمكــــن اعتمــــاد 
وفـــي هـــذه الحالـــة ُيمكـــن  ،رالقـــراالمحـــددة فـــي 

وســيط مــالي  االكتفــاء باعتمــاد مــدير تــداول و
مارســــة نشــــاط الوســــاطة فــــي األوراق مل واحــــد

 المالية.
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )في حال كانت  .1 إدارة اإلصدارات األولية
الشركة مساهمة مغفلة(، أو رئيس وأعضاء مجلس 
المديرين)في حال كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظامها األساسي على تشكيل مجلس 

 المديرين(. 
 مدير عام )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخلي. مدققمسؤول امتثال و  .3
 .إصدارات أوليةمدير  .4
 محاسب. .5

يجــوز الجمــع بــين وظيفتــي مســؤول االمتثــال 
 .الداخلي لمدققوا

يجــــــب تعيــــــين مســــــؤول إبــــــالغ  مــــــن قائمــــــة 
 المعتمدين وفق الشروط المحددة في القرار.

ُيمكـــن اعتمـــاد مــــدير مـــالي، وفـــق المــــؤهالت 
 المحددة في القرار.

 ات أوليـــةُيفّضـــل وجـــود مســـاعد مـــدير إصـــدار 
 .واحد

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )في حال كانت  .1 االستثمارإدارة 
الشركة مساهمة مغفلة(، أو رئيس وأعضاء مجلس 
المديرين)في حال كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظامها األساسي على تشكيل مجلس 

 المديرين(.
 مدير عام )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخلي. مدققمسؤول امتثال و  .3
 مدير استثمار. .4
 محاسب. .5

بين وظيفتي مسؤول االمتثال  يجوز الجمع
 الداخلي. والمدقق

يجب تعيين مسؤول إبالغ  من قائمة 
 المعتمدين وفق الشروط المحددة في القرار.

ُيمكن اعتماد مدير مالي، وفق المؤهالت 
 المحددة في القرار.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )في حال كانت  .1 أمانة االستثمار 
أو رئيس وأعضاء مجلس الشركة مساهمة مغفلة(، 

المديرين)في حال كانت الشركة محدودة المسؤولية 
)ونّص نظامها األساسي على تشكيل مجلس 

 المديرين(.
 مدير عام ) أو مدير تنفيذي(.  .2
 داخلي. مدققمسؤول امتثال و   .3
 أمين استثمار. .4
 محاسب. .5

 يجوز الجمع بين وظيفتي مسؤول االمتثال
 الداخلي. المدققو 

مسؤول إبالغ  من قائمة يجب تعيين 
 المعتمدين وفق الشروط المحددة في القرار.

ُيمكن اعتماد مدير مالي، وفق المؤهالت 
 المحددة في القرار.
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة )في حال كانت  .1 الحفظ األمين
الشركة مساهمة مغفلة(، أو رئيس وأعضاء مجلس 

ولية )في حال كانت الشركة محدودة المسؤ  المديرين
)ونّص نظامها األساسي على تشكيل مجلس 

 المديرين(.
 مدير عام )أو مدير تنفيذي(. .2
 داخلي. مدققمسؤول امتثال و  .3
 . /2حافظ أمين عدد / .4
 محاسب. .5

يجوز الجمع بين وظيفتي مسؤول االمتثال 
 الداخلي. المدققو 

يجب تعيين مسؤول إبالغ  من قائمة 
 القرار.المعتمدين وفق الشروط المحددة في 

اعتماد مدير مالي، وفق المؤهالت  ُيمكن
 المحددة في القرار.

 


