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  الباب األول

 أحكام عامة

 

 متهئ  : األوىلاملا   

  وحت يدد  ومراقبتهددا ئف يف اململكددةيصددبشدداطات الت ممارسددةتيظددئم إىل الالئحددة هدد ه  تهدد  

 .الالزم ملمارستها رتخئصالإجراءات وشروط احلصول عله 

  

 تعريفاتال: الثابئةاملا   

صدددا ر بظدددام السدددوق املالئدددة ال الالئحدددةيف هددد ه جيييمدددا ور ت  صددد  بكلمدددة )اليظدددام( ُي (جي )

 هد.2/6/4121تاريل و 03باملرسوم امللكي رقم م/
املعددابي املوضددحة يددا يف اليظددام  والعبددارات الددوار   يف هدد ه الالئحددة   صدد  بالكلمددات ُي (ب )

مل ي دد   قائمددة املصددطلحات املسددتخ مة يف لددوائح هئةددة السددوق املالئددة وقواعدد ها مددا    و

 سئاق اليص بغري ذلك.
 

  يطاقال: الثالثةاملا   

 اململكة.  يف سماَرُتاليت عله بشاطات التصيئف  ةئحه ه الالتسري  (جي )
بشكل  ممارسةكابت تلك اليشاطات  ذايف اململكة إ ممارسةئف يصالت بشاطات عّ ُت (ب )

 : اآلتيجييال من  وتشملكامل جيو جزئي يف اململكة 
جيم يف اململكة جيكان ذلك  سواًء ئلةوس عرب جييللجمهور  التصيئفات اًئتمابئة بشر (4

 .جيي مكان آخريف 
يف جيكان ذلك  ًءالعضوية سوا وجي اًشرتاك عن طريق التصيئفات اًئتمابئة توزي  (2

 جيي مكان آخر. جيم يف اململكة 
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كان صا رال عن إذا  الالئحة ه هجيحكام التصيئف اًئتمابي من بطاق ُيستثيه  (ج )

 .حكومئة يف اململكة جهةحكومة اململكة جيو جيي 
 عله: الالئحة جيحكام ه ه تسري ً  (  )

التصدديئفات اًئتمابئددة الصددا ر  عددن جيي شددخص ألاراضدد  التجاريددة جيو الصددياعئة         (4

  شددريطة املتعاقدد   معدد لألطددرا   اًئتمابئددة ةهلئدداألال اخلئددة   ددا يف ذلددك ت ئددئم 

  .ع م بشر التصيئف اًئتمابي جيو توزيع  جيو إرسال  إىل جيي طر  آخر
ألي اددر   إذا كابددت ال طدداا املددالي  اتجهددالتصدديئفات اًئتمابئددة الصددا ر  عددن     (2

ال اخلئدة   ايئكلدة ي جيو اًقتصدا   وجي الرجيمسدالي مركزها  ئمئ اخلي ييطوي عله ت 

إىل جيي  إرسدال  توزيع  جيو جيو  ع م بشر التصيئف اًئتمابي ةطيجيو إ ار  املخاطر  شر

مل يكن ذلك لغر  إطدالا اههدة التيظئمئدة الديت هلضد  يدا تلدك           ماآخرطر  

  .ف ط اههة
    امل  َّمددة التصدديئفات اًئتمابئددة الصددا ر  عددن جيي شددخص بيدداًء علدده طلددئ فددر ي         (0

 عدن طريدق  ملن طلبها  ولئست خمصصة لإلفصاح العدام جيو التوزيد    ري بشكل حص

 اًشرتاك.
 

 الرتخئص: متطلبات الرابعةاملا   

وكالة ت  يم بفس  عله جيب  جيو )بشاطات التصيئف يف اململكة ممارسة شخص  حظر عله جييُي

  .ئحةالال ه ه ألحكام وف الل  من ايئةة يكن مرخصال  ما مل (تصيئف ائتمابي مرخص يا

 

 اإلعفاء: اخلامسةاملا   

م  م طلئ الرتخئص جيو وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا من  جين ُتعفياوز للهئةة 

م  م طلئ  عله طلئ تتل اه من جيحكام ه ه الالئحة كلئال جيو جزئئال إما بياًءجيي من تطبئق 

   جيو  با ر  ميها.الرتخئص جيو وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا
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 التظلم: حق السا سةاملا   

حيق ألي شخص خاض  ي ه الالئحة ت  يم تظلم إىل اللجية يف شأن جيي قرار جيو إجراء تتخ ه 

 .ايئةة وف ال ألحكام ه ه الالئحة
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  الباب الثاني

 واستمرار الرتخيص الرتخيص

 

  رتخئصال: طلئ السابعة املا  

ال ي ي  م  اًعتباري ص الشخص ص     م طلئ الرتخئألارا  ه ه الالئحة  ُي (جي )

 الرتخئص خيض  م  م طلئسة بشاطات التصيئف يف اململكة  وطلئ الرتخئص ملمار

 . من تاريل ت  يم طلب ابت اًءي ه الالئحة 
 جيو الشركاء املسئطرينمن مؤسسي م  م طلئ الرتخئص  رتخئصالاوز ت  يم طلئ  (ب )

لألحكام  املسئطرونالشركاء املؤسسون جيو   وخيض  بع  تأسئس مل يتم  إذا علئ 

 . الرتخئصمن تاريل ت  يم طلئ  ابت اًء رتخئصال م  م طلئعله تسري اليت 
جين يكون موذج الطلئ ال ي حت  ه ايئةة  ولي ائ ت  يم طلئ الرتخئص وف ال  (ج )

 ( من ه ه الالئحة.4باملعلومات و املستي ات املطلوبة يف امللحق ) مصحوبال
تع يالت جوهرية عله  ايئةة مباشر ل بأيإشعار  ئصالرتخ طلئ مم  عله ائ  (  )

 . الرتخئصألارا  طلئ  ئهااملعلومات امل  مة إل
 

 لرتخئصامتطلبات : الثاميةاملا   

 : الرتخئص   م طلئم ائ جين يكون (جي )
 مؤسسال يف اململكة  جيو (4
جهة ( ل ى حئثما ييطبق) سجلةمرخص يا جيو م جيجيبئة ائتمابيوكالة تصيئف  (2

 ايئةةملعايري عله األقل  ساويةمتيظئمئة معايري ومتطلبات  تطبق بئةإشرافئة جيجي

  .ومتطلباتها
للهئةة وف ال لت  يرها   من ه ه املا   من الف ر  )جي( (2) الفرعئة ألارا  الف ر  (ب )

ل ى اههة اإلشرافئة املطب ة املعايري واملتطلبات التيظئمئة ما إذا كابت حت ي  احمل  

 . ومتطلباتها ايئةة ملعايري األقل ساوية علهم األجيبئة
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 : اآلتيللهئةة  الرتخئص طلئ م  م يبنيائ جين  (ج )
يف  بشاطات التصيئفملمارسة واملوار  الكافئة اخلربات ول ي  قا ر ومالئم جيب   (4

 .اململكة
وار  املسئاسات وبظم إ ار  املخاطر والالئة وامل ةبظماأل ارية واإل اترباخلجين ل ي    (2

التزامات  التجارية ب لوفاءكافئة لاليظم الجراءات واإلو ساتوالسئا ت يئةال

 .يظامئةوال
وجيي شدخص طبئعدي      وموظفئ وحمللي التصيئف ل ي    جهازه اإل اري جيعضاءجين  (0

املدؤهالت واملهددارات  و باليزاهدة  يتمتعدون  ل يدد  يف بشداطات التصديئف  آخدر سئشدارك   

 واخلربات الالزمة.
وص علئها يف املا   التاسعة واملا   العاشر  من ه ه تطلبات الرتخئص امليصإىل مإضافة  (  )

عله  جيو شروط جيو قئو  إضافئة تسريالالئحة  اوز للهئةة حت ي  متطلبات ترخئص 

 حسبما تراه مياسبال. جيو بعضهم جيو فةات ميهم م  مي طلبات الرتخئص مجئ 
 

 اململكةيف ؤسسني اململ  مي طلبات الرتخئص اإلضافئة  الرتخئص : متطلباتالتاسعةاملا   

 : اآلتي يثبت للهئةةاملؤس  يف اململكة جين  الرتخئص طلئم  م ائ عله 
والوض   اليزاهةب يتمت  بروابط وثئ ة م  م  م طلئ الرتخئص يرتبطجين جيي شخص  (4

اإلشرا  عله فاعلئة ق والوثئ ة لن تعالروابط   وجين تلك اليظامي واملالي السلئم

 .الالئحةه ه  التزام  جيحكام وجي جيو عملئات  م  م طلئ الرتخئص
مال عامل  جين ل ي  رجيس جيو ريال سعو ي 203330333عن  ً ي لامل فوا مال   جين رجيس (2

 . )جييهما جيعله( ثالثة جيشهرليكفي 
 

 األجابئمل  مي طلبات الرتخئص اإلضافئة الرتخئص متطلبات : العاشر املا   

ائتمابي جيجيبئة تأسئ  ائ عله م  م طلئ الرتخئص ال ي يكون وكالة تصيئف  (جي )

   يف اململكة. افر
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ثبت يجين  جيجيبئة ائتمابيوكالة تصيئف  م  م طلئ الرتخئص ال ي يكون علهائ  (ب )

 :للهئةة
تأسئ   اههة اإلشرافئة األجيبئة اخلاض  لتيظئمها بعزم إىل  الإشعار جيب  ق م  (4

 .فرا يف اململكة
جيو جيبظمة جيو جيي قوابني الف خيجيب   مارست  بشاطات التصيئف يف اململكة لن   (2

اههة اإلشرافئة األجيبئة اليت  مفروضة من قبلجيو جيي متطلبات  خيض  يا لوائح

  ض  يا.خي

 

 الرتخئصطلئ  جتاهوصالحئاتها : إجراءات ايئةة احلا ية عشر املا   

 : اهلاذ جيي من اآلتي الرتخئصطلئ عي   راسة للهئةة  (جي )
 .تراها مياسبةاست صاءات جيي إجراء  (4
 شرحسةلة وجيي جي عنجيو ممثل  جيمام ايئةة لإلجابة  الرتخئص حضور م  م طلئ طلئ (2

  .يا عالقة بالطلئ جين جيي مسألة ترى ايئةة
ضرورية  معلومات إضافئة تراها ايئةةجين تطلئ من م  م طلئ الرتخئص توفري جيي   (0

  ها.يومال من تاريل طلبثالثني خالل عله جين ت  م 
 . الرتخئص طلئ ي  مها م  مالتأك  من صحة جيي معلومات  (1

 بتوفري طلئ الرتخئصيف حال ع م قئام م  م  رتخئصالطلئ   راسةرف   للهئةة (ب )

 . الفرت  الزميئة احمل   خالل ال ع م توفريها حجيو يف   طلوبة مي املعلومات امل
 الرتخئص م  م طلئاملطلوبة  واملستي اتاملعلومات  همئ  تسلمهابع  ايئةة  ُتشعر (ج )

من تاريل  يومالثالثني  ً تتجاوز م  خالل  اآلتئةال رارات  وتتخ  جييال من  ب لككتابئال 

  :اإلشعار
 .املواف ة عله الطلئ (4
   .وال ئو  اليت تراها مياسبة الشروطب املواف ة عله الطلئ (2
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 ب اء األسباب. إرف  الطلئ م   (0
   ا كتابئال ب رارهاتشعره سفإبها   الرتخئصمل  م طلئ  الرتخئصقررت ايئةة  ذاإ (  )

 يف ذلك جيي شروط و قئو  تراها مياسبة. 
ب لك  الرتخئص طلئم  م تشعر سفإبها   الرتخئصقررت ايئةة رف  طلئ إذا )هد( 

 .كتابئال
إذا مشار إلئ  يف الف ر  )ج( من ه ه املا    ترخئصجيي طلئ  راسة  م   للهئةة مت ي  (و )

 إذا  جيو بأي من جيعمال   ئاَملا خارجئة تكلئف جهاتيعتزم  الرتخئص كان م  م طلئ

 . الالئحةمن ه ه اخلامسة لما   ل وف ال إعفاءت  م بطلئ 
 حت  ه ايئةة.  يالامل ابل املالي   تس ي الرتخئص طلئم  م ائ عله  (ز )
  جيو شروط جيو هاؤاستئفاائ  اليت الرتخئصتطلبات مل إضايف ح  جي به للهئةة حت ي  (ح )

  كل عام جيو عله فةة حم    ميهم.م  مي طلئ الرتخئص بش قئو  خاصة عله
 

  الرتخئص ءإلغااألعمال وممارسة  التوقف عن: الثابئة عشر املا   

 يوي التوقف عن ممارسةاليت ت رخص ياائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي امل (جي )

 ممارسة عنفئ  بالتاريل ال ي تيوي التوقف كتابئال ايئةة إشعار بشاطات التصيئف 

عله األقل من ذلك  يومالمخسة وجيربعني قبل  ذلكو اقراره جيسبابو بشاطات التصيئف

جيو حاملا تتخ  قرار التوقف عن ممارسة بشاطات التصيئف إذا تع ر علئها   التاريل

ح ث خارجي مل تكن وكالة باجتال عن  توقفال عي ما يكون مسب الاإلشعار 

 . ب  تعلم رخص ياالتصيئف اًئتمابي امل
يف ه ه احلالة  اها  وعلئهترخئصطلئ إلغاء  رخص يائتمابي امللوكالة التصيئف اً (ب )

 التاريل امل رتح إللغاءمن  عله األقل ثالثة جيشهر قبلإىل ايئةة  مكتوبطلئ بت  م ال

 . الرتخئص
 .اإللغاءظرو   عن وافئةمعلومات  الرتخئصائ جين يتضمن طلئ إلغاء  (ج )
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استمرار جين  إذا رجيتلغاء    جيو تأجئل تاريل اإلترخئصللهئةة رف  طلئ إلغاء  (  )

التصيئف اًئتمابي  لتح ئق يف جيي مسألة تتعلق بوكالةضروريال ل عّ الرتخئص ُي

 . رخص ياامل
   سيتني من تاريل ميئةة لسلطة ا خاضعة رخص ياوكالة التصيئف اًئتمابي امل تظل)هد(  

ويف حال  ها.ترخئصحصل قبل إلغاء إافال فئما يتعلق بأي تصر  جيو إلغاء الرتخئص 

وكالة التصيئف  تظلخالل ه ه الفرت    جيخرى اهلاذ جيي إجراءات وجيفتح حت ئق 

  التح ئق جيو اإلجراءات.ذلك لسلطة ايئةة حته ابتهاء   خاضعاًئتمابي املرخص يا 
 

 جيو تعلئ   الرتخئص: إلغاء الثالثة عشر املا   

حسبما تراه جيو تعلئ    يارخص املئتمابي اًتصيئف الوكالة  ترخئصللهئةة إلغاء  (جي )

عي  وقوا جيي من  جلسة استماا  وذلكلسماا جيقوايا يف فرصة إتاحة المياسبال بع  

 : اآلتئة احلاًت
خالل  بشاطات التصيئف رخص ياوكالة التصيئف اًئتمابي املمتارس مل إذا  (4

 مألحكاوف ال  ممارستهاتوقفها عن  بع جيشهر  ستةجيو   متواصالل شهرال اثين عشر

 .الالئحةمن ه ه   الثابئة عشرلف ر  )جي( من املا   ا
علئها  مالي مفرو م ابل جيي  رخص ياوكالة التصيئف اًئتمابي اململ تس   إذا  (2

 . الالئحةه ه   وجئ
وجو  ايئةة  رجيت إذا   جيوفلست وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص ياجيإذا   (0

كالة التصيئف اًئتمابي املرخص ن تؤ ي إىل إفالس وجيخماطر جوهرية من شأبها 

  يا.
بئابات اري ت  يم جيو تسببت يف  رخص ياوكالة التصيئف اًئتمابي املق مت إذا  (1

 . إىل ايئةة هاصحئحة جيو مضللة يف طلئ الرتخئص جيو يف جيي وثئ ة ق مت
احل  األ به  تليبمل تع   رخص ياوكالة التصيئف اًئتمابي املرجيت ايئةة جين إذا  (5

 . الرتخئصبات تطلمل
مدددن لوائحددد   اليظدددام جيو جييدددال رخص يددداوكالدددة التصددديئف اًئتمدددابي املددد خالفدددت إذا (6

 . التيفئ ية



 

12 

من  يف  عوى قضائئة طرفال رخص ياوكالة التصيئف اًئتمابي املكابت إذا  (7

بشاطات التصيئف ممارسة ق رتها عله  يف ملموسو سليب التأثري بشكلشأبها 

 اخلاصة بها. 
 اإللغاء جيو التعلئق. ضرور  ةة ايئ إذا رجيت (8

 وجئ الف ر  )جي( من ه ه املا   مباشر ل ع ئ تعلئ   جيو إلغاء الرتخئص يسري مفعول  (ب )

 . رخص يامن ايئةة إىل وكالة التصيئف اًئتمابي املكتابي إشعار إعطاء 
خالل ستة جيشهر  كتابئالوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  بإشعار ايئةةت وم   (ج )

يتضمن    وجئ الف ر  )ب( من ه ه املا  بتعلئق الرتخئص اإلشعار إعطاء تاريل  من

 من اآلتي: الجيي
 .إلغاء الرتخئص (4
 .   إضافئةمتعلئق الرتخئص  (2
  .بيف  الشروط املفروضة قبل بفاذ التعلئق رف  تعلئق الرتخئص (0
 .شروط جيو قئو  إضافئة حسبما تراه ايئةة مياسبالبرف  تعلئق الرتخئص  (1

 

 امل ابل املالي: الرابعة عشر ملا   ا

. تس ي  امل ابل املالي ال ي حت  ه ايئةة رخص ياالتصيئف اًئتمابي املوكالة  ائ عله 
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  الباب الثالث

 لاعماألممارسة متطلبات 

 

 لاعماألملمارسة املتطلبات العامة : اخلامسة عشر املا   

احل  األ به ًستمرار يف التزام اعله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ائ  (جي )

 .تطلبات الرتخئص يف مجئ  األوقاتمل
آخر ً ع م ممارسة جيي بشاط املرخص يا عله وكالة التصيئف اًئتمابي  ائ (ب )

اوز لوكالة  واستثياًء مما سبق   يكون من بشاطات التصيئف املرخص يا

عله شاطات التصيئف  لياليشاطات املساب    التصيئف اًئتمابي املرخص يا ممارسة

ممارسة اليشاطات املساب   جين للهئةة  وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا تثبتجين 

 جبابئ بشاطات التصيئف.ممارستها عي   للمصاحل تضاربإىل  ً يؤ ي
 اعتما  وتيفئ  ت ابري مالئمةاملرخص يا  عله وكالة التصيئف اًئتمابيائ  (ج )

  : قاتًستئفاء اآلتي يف مجئ  األو
الت ئئمات اًئتمابئة جبو   عالئة ومراقبتها  إلجراء الكافئةاملوار   مجئ  توافر (4

 وحت يثها.
مليح املستخ مة   وجين املعلومات اًئتمابي فر املعلومات الكافئة إلجراء الت ئئماتو  (2

 .اًئتمابي التصيئفمص اقئة ذات جو   كافئة ل عم  التصيئف اًئتمابي
ذات  املتوافر   واليت يعت   بأبها املعلومات مجئ  ًئتمابيالتصيئف اعك  يجين  (0

ميهجئة  ا يتوافق م  ووكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ل ى   الصلة

   .امليشور التصيئف 
التصيئف كان إذا  بارز واضح ويف مكان توضئح قئو  التصيئف اًئتمابي بشكل (1

  .تارخيئةتفت ر إىل املعلومات الة اليت أي بوا من امليتجات املالئبيتعلق اًئتمابي 
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آخر يشارك يف  وحمللي التصيئف ل يها وموظفئها وجيي شخص طبئعيالتزامها  (5

ها يف اللوائح امليظمة ليشاطاتاألبظمة وو ال وابني مئ جب بشاطات التصيئف ل يها

 .متارس فئها جيعمايا  ولة جيي
ي التصيئف ل يها وموظفئها عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا وحمللائ  (  )

بع ل وبزاهة م   التعاملل يها يف بشاطات التصيئف شارك يوجيي شخص طبئعي آخر 

 واملستثمرين واملستخ مني اآلخرين للتصيئفات اًئتمابئة املصيَّفة واههات ايئةة

 . يف السوق واهمهور اآلخرين واملشاركني
يا وحمللي التصيئف ل يها وموظفئها  ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص( هد)

واحلكم العياية  ب لل يها يف بشاطات التصيئف شارك يوجيي شخص طبئعي آخر 

 .اًست اللئة واملوضوعئة ومظهر املهين للمحافظة عله مضمون
عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا وحمللي التصيئف ل يها وموظفئها ائ )و( 

املعلومات  ع م استعمالل يها يف بشاطات التصيئف  ركيشاوجيي شخص طبئعي آخر 

 تفاقئاتا ألي جيو وف ال ل يهالألارا  املرتبطة بيشاطات التصيئف إً السرية 

 .فةاملصيَّ اههةمربمة م   املعلومات سرية للمحافظة عله
لتجيئ  املع ولة طواتمجئ  اخلا اهلاذ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يائ  (ز)

يف معلومة خاطةة جيو مضللة عله توي حت مراسالت جيخرىائتمابي جيو تصيئف جيي إص ار 

 .ذات العالقة فة جيو للورقة املالئةاًئتمابئة للجهة املصيَّ شأن األهلئة
بالت ئئم ذات عالقة التصيئف اًئتمابي قائمال عله عوامل  حت ي  جين يكونائ ( ح)

 . ف طاًئتمابي 

 

 املصاحل تضارب: السا سة عشر املا   

عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا إجراء فصل كامل مهين وقابوبي ائ  (جي )

ييظر يا بشكل عام عله  جيو ً واليشاطات املساب   )اليت ً تؤ يليشاطات التصيئف 

 .عن جيي جيعمال جيخرى للمصاحل( تضاربتؤ ي إىل  جيبها
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إجراءات وآلئات  عتما  وتيفئ اائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا   (ب )

اليشاطات  من عملئات جيي من للمصاحل تضاربحم    للت لئل من احتمالئة حصول 

 .ل يهااملساب   
مصاحل فعلي جيو  تضاربجيي  حت ي عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ائ  (ج )

فصاح إلوا آرائها وحتلئالتها جيو آراء وحتلئالت موظفئها يفمن شأب  التأثري  حمتمل

 . وضمان استبعا ه جيو إ ارت   عي 
للمصاحل  تضاربً ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا اًفصاح عن جيي  (  )

ائ عله وكالة التصيئف إن كان ذلك يشكل إفصاحال عن معلومات  اخلئة. .و

ات اخلطومجئ  واهلاذ ايئةة ب لك فورال  يف ه ه احلالة إشعاراًئتمابي املرخص يا 

حل احلها ومصابني مص مصاحل تضاربالضرورية الكفئلة بع م حصول جيي 

بشاطات التصيئف  يفاملستخ مني احملتملني للتصيئفات اًئتمابئة ق  يؤثر ب وره 

 ل يها. 
 لتضارب ت ابري تفا يهاعله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا اعتما  ائ  )هد(

الفعلي جيو املصاحل  تضاربتح ي  ل الت ابري وذلكتلك  واًفصاح عن وإ ارتها املصاحل

 . ت جيو إ ار استبعا هو  فصاح عي إلوا احملتمل
 اتالف رلوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  وجئ فصاح إجيي  ائ جين يكون (و)

و قئ ال وواضحال  وكاماللاملياسئ يف الوقت و كتابئال من ه ه املا   (دو)ه )ج( و) (

 .الوبارزوحم  ال 
عي  جيي بشاط تصيئف  ممارسةاملرخص يا ع م  عله وكالة التصيئف اًئتمابيائ  )ز(

 : من احلاًت اآلتئة يجيحت ق 
جهازهدا اإل اري جيو كبدار التيفئد ين    جيو  جيي مدن تابعئهدا  جيو  املصيَّفة إذا كابت اههة (4

 لوكالددة التصدديئف اًئتمددابي   تابعددال األشددخاص ذوي العالقددة بهددم   جيي مددن جيو لدد يها

ًل  جيو م يرال جيو املرخص يا ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي  جيو حملل تصيئف مسؤو

املتعل دددة  ئفيصدددبشددداطات الت يشدددارك يف لددد يهاجيو حملدددل تصددديئف    املدددرخص يدددا

  التصيئف اًئتمابي املعين.ب
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قائمة ق  يتأثر بوجو  عالقة عمل ذي العالقة التصيئف اًئتمابي  حت ي كان إذا  (2

واههة ( اتابعئهجيو جيي من وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ) بني جيو حمتملة

 ع م وجو  تلك العالقة. بسبئ ( جيو جيي طر  آخر جيو ئهاتابع جيي من جيو) املصيَّفة
التصيئف عي  حت ي  مل تكن وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا مست لةل إذا  (0

 .املعيناًئتمابي 
جيو مضموبة جيو م عومة  ةفصيَّاملاههة  عن ر  مصمالئة  الجيوراقكابت متلك إذا  (1

 تيوعة. املستثمار اًصيا يق التملك من خالل   باستثياء ميها
ييظر  جيو تؤ ي بيسبة  ةفصيَّاملجهة لل تابعةجهة مالئة ألي  الجيوراقكابت متلك إذا  (5

التملك من خالل للمصاحل  باستثياء  تضارب تؤ ي إىليا بشكل عام عله جيبها 

 تيوعة. املستثمار اًصيا يق 
ل ى وكالة  موظفحملل تصيئف جيو جيي بني عمل عالقة جيي هياك كان إذا  (6

ل يها يف بشاطات التصيئف يشارك  آخر جيو جيي شخص طبئعي التصيئف اًئتمابي

تربط  عالقة عائلئة  تإذا كاب  جيو اههةلتلك  تابعةجيو شركة  صيَّفةامل ههةاو

ييظر يا بشكل عام عله يت من شأبها جين تؤ ي جيو ال فةاههة املصيَّ م يريأي من ب

  .للمصاحل تضاربتؤ ي إىل جيبها 
 

 األساسئةومناذج  وافرتاضات   وميهجئات  التصيئففةات : السابعة عشر املا   

يشددداطات ممارسدددتها ل عيددد  ئ علددده وكالدددة التصددديئف اًئتمدددابي املدددرخص يدددا  اددد (جي )

 ال ئام باآلتي:التصيئف 
 .مسب ال وحم      معتصيئف  فةاتاستخ ام  (4
مدا   همتد تدؤ ي  و  وميظمدة تصيئف  قئ دة  تصيئف واتباا ميهجئات  فةات استعمال (2

علدده  موضددوعي بيدداًءبشددكل لتأكدد  مددن صددحتها ل قابلددة اتإىل تصدديئف جيمكددن 

 .الساب ةجتاربها 
  ميهجئاتد و تصديئف ال فةدات  هالتأك  من استخ امل اعتما  وتيفئ  معايري مالئمة (0

 ميتجاتلئتمابي لاًصيئف الت حت ي عي  ياسبة ساسئة املاأل  وافرتاضات  ومناذج
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علدده كابددت وكالدة التصدديئف اًئتمددابي املدرخص يددا ادري قددا ر      ذاوإ. هئكلدة امل

  جيو ب دص بئاباتد   هئكدل املبتئجدة لتع ئد  امليدت      موضوعيتصيئف ائتمابي  حت ي 

 ار ن إصددمدداًمتيدداا علئهددا وجددئ   ذات العالقددة بددامليت  حددول األصددول  ال قئ ددة 

 التصيئف اًئتمابي. 
 املشددداركني يف بشددداطات التصددديئف   جين حمللدددي التصددديئف لددد يها  مدددن  التأكددد  (1

يستخ مون امليهجئات واليماذج واًفرتاضات األساسئة للتصيئف املع   مدن قبلدها   

 .متسقه ه امليهجئات واليماذج واًفرتاضات بشكل  ويطب ون
التصيئف افرتاضات جيو اليماذج جيو  عةاملتب امليهجئاتجيو  التصيئففةات يف حال تغئري  (ب )

اًئتمابي عله وكالة التصيئف ائ يف بشاطات التصيئف  املستخ مة األساسئة 

 : التزام اآلتي يا خصاملر
وسائل اًتصال ذاتها املستخ مة لتوزي  التصيئفات عن طريق  - الفوريفصاح إلا (4

لتصيئفات ا يفلتأثري احملتمل لاليطاق عن  - التغئرياًئتمابئة املتأثر  ب لك 

 اًئتمابئة. 
الالح ة( جيم التصيئفات األولئة  )سواًءبالتغئري التصيئف اًئتمابي املتأثر مراجعة  (2

 مراقبة م   التغئريمن تاريل  م   ً تتجاوز ستة جيشهريف ويف جيقرب وقت ممكن 

 . املتأثر  خالل تلك الفرت التصيئفات اًئتمابئة 
اليماذج جيو  عله امليهجئات جيو ال ائمةات اًئتمابئة التصيئفمجئ  إعا   تصيئف  (0

 يفيؤثر للتغئريات ن التأثري الكلي و  يف حال كاملتغري فرتاضات الفةات جيو اً

 التصيئفات اًئتمابئة. تلك
جين تبين تصيئفاتها اًئتمابئة عله عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ائ  (ج )

 . مة من مصا ر معتم  لَّتسمو ذات جو   ونتكواليت املعلومات ذات العالقة 
املعلومات  مئ ه قئق عله حتلئل مبيئة  اًئتمابئة ائ جين تكون التصيئفات (  )

من ه ه ( ج وجئ الف ر  ) املرخص يا من قبل وكالة التصيئف اًئتمابي املتسلَّمة

 . املا  
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 املا   الثامية عشر : ميح التصيئفات اًئتمابئة

 ئفات اًئتمابئة من خالل وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ف ط. ائ ميح التصي (جي )

ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا وحمللي التصيئف ل يها وموظفئها  (ب )

ميح جيي ضمان ن ماًمتياا  ل يهايف بشاطات التصيئف يشارك وجيي شخص طبئعي آخر 

 .اًئتمابي التصيئفبتائ  ن شأيف  -ضميئال جيم كان صرحيال جي سواًء -جيو تأكئ  
 املميوح ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا توزي  التصيئف اًئتمابي (ج )

 .وبشكل متزامن همئ  املستخ مني احملتملني يف جيقرب وقت ممكن وذلك
 

 وحت يثها : مراقبة التصيئفات اًئتمابئةالتاسعة عشر  املا  

لمراقبة املستمر  من قبل وكالة لةل إىل جيب  ً خيض  مل ُيشر التصيئف اًئتمابي صراحما

  ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي التصيئف اًئتمابي املرخص يا املسؤولة عن التصيئف

 بشكل مستمر من خالل وحت يثها اًئتمابئة اًئتمابي املرخص يا مراقبة مجئ  التصيئفات

 : اآلتي
 اتذ فة جيو الورقة املالئةاًئتمابئة للجهة املصيَّلألهلئة  مستمر  إجراء مراجعة  ورية (4

  العالقة.
جين بشكل مع ول ُيتوق  العلم بأي معلومة التصيئف اًئتمابي عي  ال ئام  راجعة  (2

 تصيئفال يئف اًئتمابي ) ا يف ذلك إبهاءالتص يف شأنتؤ ي إىل جيي إجراء 

  .(  ا يتوافق م  ميهجئة التصيئف املطب ةئتمابياً
عله بتائ   سئ احلاجة  وبياًءحب  املطلوب يث التصيئف اًئتمابي يف الوقتحت  (0

 . املراجعة
 

 : التصيئفات اًئتمابئة املتوقفة العشروناملا   

وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا تصيئفات ائتمابئة للجمهور  وجيصبح جيتاحت إذا  (جي )

ًئتمابي املرخص يا يئف اجيي من تلك التصيئفات متوقفة  ائ عله وكالة التص

 . يف وقت مياسئ للجمهور ذلك إعالن
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ف ط   هاوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا تصيئفات ائتمابئة ملشرتكئجيتاحت إذا  (ب )

التصيئف اًئتمابي املرخص  جئ عله وكالةووجيصبح جيي من تلك التصيئفات متوقفة  

 .يف وقت مياسئ ملشرتكئها ذلك إعالنيا 
التصددديئف اًئتمدددابي املدددرخص يدددا جيي تصددديئف ائتمدددابي متوقدددف      وكالدددةجيتاحدددت إذا  (ج )

جئ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا اإلشار  إىل وجيو اهمهور   ملشرتكئها

 تاريل آخر حت يث للتصيئف اًئتمابي م  اإلشار  إىل ع م اًستمرار يف حت يث .
 

 : متطلبات اإلفصاحاحلا ية والعشروناملا   

 الوار لليموذج اإلفصاح وف ال  إرفاقالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ائ عله وك (جي )

 . بكل تصيئف ائتمابي (2يف امللحق رقم )
 يف وقت مياسئ ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا اإلفصاح للجمهور (ب )

مص ر   ي تصيئف ائتمابي ألوراق مالئةجيعن وب ون جيي م ابل مالي  عام بشكلو

يف إضافة إىل جيي قرارات ًح ة   للجمهور املص ر و مُلص ري األوراق املالئة للجمهور جي

التوقف عن تلك التصيئفات  إذا كان التصيئف اًئتمابي قائمال بشكل كلي جيو شأن 

 معلومات اري متاحة للجمهور. جزئي عله
ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا بشر وحت يث املعلومات اآلتئة  (ج )

 :ل مستمربشك
 . املصاحل الفعلي واحملتمل تضارب وصف (4
السئاسات واإلجراءات اليت تطب ها وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  ا يف  (2

شأن بشر التصيئفات اًئتمابئة واملراسالت األخرى ذات يف ذلك السئاسات املطب ة 

فة جيو ة املصيَّالتصيئفات اًئتمابئة اري املطلوبة من اهه حئالسئاستها والصلة  

 .املشرتكني
فة   دا يف ذلدك الرتتئبدات التعويضدئة     التعويضئة م  اههدات املصديَّ   ترتئباتهاطبئعة  (0

 %(43) بدأكثر مدن   تساهمفة جيو األطرا  األخرى ذات الصلة اليت م  اههات املصيَّ
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إضدددافة إىل التصددديئف اًئتمدددابي املدددرخص يدددا    مدددن اإليدددرا ات السددديوية لوكالدددة    

 .التصيئفبيشاطات ري املتعل ة التعويضات ا
املسدتخ مة يف  األساسدئة    وافرتاضدات وتفاصدئل مناذجد     وميهحئاتد  فةات التصيئف  (1

بشددداطات التصددديئف الددديت متارسدددها  باإلضدددافة إىل جيي تغدددريات جوهريدددة يف فةدددات  

 األساسئة.  وافرتاضاتومناذج    يهجئاتمالتصيئف و
 .ابئة والت ارير والتح يثاتالسئاسات املطب ة يف توزي  التصيئفات اًئتم (5
 بظمها جيو موار ها جيو إجراءاتها. يف جيي تع يالت جوهرية  (6
 قائمة باليشاطات املساب   ل يها. (7
 السلوك املهين ل يها. قواع  (8

ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ت  يم بسخة من املعلومات احمل     (  )

 . علئهابأي تع يالت جوهرية  كتابئال ئةةيف ه ه املا   إىل ايئةة سيويال  وإشعار اي
فةات التصيئف  تعثرائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا بشر بسئ ( هد) 

م  التفريق بني املياطق اهغرافئة الرئئسة  سيويالمر  واح   عله األقل  للجمهور ل يها

لتلك الفةات م   تعثرالفة  وبئان ما إذا تغريت بسئ للجهات املصيَّوقطاعات األعمال 

 مرور الوقت.
بشكل  للهئةة املعلومات اآلتئة ت  يمائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ( و)

 :سيوي
 حئثمن  املرخص يا عمئالل لوكالة التصيئف اًئتمابي 23قائمة بأمساء جيكرب  (4

  املتحصلة ميهم. اإليرا ات
ابي املدددرخص يدددا الددد ين جتددداوزت قائمدددة بأمسددداء عمدددالء وكالدددة التصددديئف اًئتمددد (2

يف السدية   مساهمتهم يف مع ل منو إيرا ات وكالة التصيئف اًئتمابي املدرخص يدا  

 بدأكثر مدن مدر  وبصدف    يف تلدك السدية    هدا مندو إمجدالي إيرا ات  املالئة الساب ة مع ل 

ةدة  ربد  يف امل  عله جين تكون مساهمة كل عمئل من جيولةك العمالء جيكثر من(. 405)

 وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا يف تلدك السدية  إيرا ات إمجالي  من%( 3025)
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جمموعدة وكالدة التصديئف اًئتمدابي     ) ا يف ذلدك جممدوا اإليدرا ات علده مسدتوى      

 . إن وج ت( املرخص يا
من ه ه  فئما يتعلق بوكالة التصيئف اًئتمابي األجيبئة املرخص يا  فإن الف ر  )و()ز( 

بشاطات التصيئف يف ممارسة  املتحصلة من بإيرا اتهاما يتعلق فئف ط  تسري املا  

 اململكة.

بشرها ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا بشر املعلومات املطلوب  )ح(

باللغتني العربئة  املتاح للجمهور لكرتوبيإلاموقعها  وجئ ه ه الالئحة عله للجمهور 

 . ومل   مع ولة جنلئزيةإلوا

 
 : ت رير الشفافئةالثابئة والعشروناملا   

 بشدكل سديوي   بشدر ت ريدر شدفافئة   ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املدرخص يدا    (جي )

 : عله جين يتضمن املعلومات اآلتئة
ال وابني و الالئحةبه ه التزام وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  ى مل وصف (4

  .اللوائح األخرى ذات العالقةو األبظمةو
لوكالة التصيئف  امللكئةهئكل و مفصلة عن ايئكل ال ابوبي معلومات  (2

 .اًئتمابي املرخص يا
ل ى وكالة وصف آللئات الضبط ال اخلي اليت تضمن جو   بشاطات التصيئف  (0

 التصيئف اًئتمابي املرخص يا.
وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا وحمللي التصيئف  موظفي إحصاءات توزي  (1

لتصيئفات اًئتمابئة اه ي   ومراجعة التصيئفات اًئتمابئة ال ائمة ا يف شأن ل يها

 .اإل ار  العلئا ميهجئات الت ئئم ومناذج  وجيعضاءو
املطب ة ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص  تفاصئل سئاسة حفظ السجالت (5

  يا.
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ى وكالة ل اًلتزام املست لة و املطاب ة ال اخلئة السيوية لوظئفةاملراجعة بتائ   (6

 التصيئف اًئتمابي املرخص يا.
 موضحةلاملعلومات املالئة حول إيرا ات وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا   (7

 ذكريرا ات الياجتة عن بشاطات التصيئف واليشاطات األخرى م  إلعله جيساس ا

تفاصئل كاملة لكل ميها. ويف حالة وكالة التصيئف اًئتمابي األجيبئة املرخص 

 إيرا اتها املتحصلة من ائ جين تكون ه ه املعلومات مبيئة عله جيساس يا 

 .يف اململكة املمارسة واليشاطات األخرى بشاطات التصيئف
يتضمن تفاصئل اللجية  وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا وكمةحعن بئان  (8

ة اإل ارية جيو الرقابئة وهئكل اللجية التيفئ ية واختصاصاتها. ويف حالة وكال

 خاصة  ائ جين تكون ه ه املعلومات املرخص يا التصيئف اًئتمابي األجيبئة

وخطوط التسلسل اإل اري يئكلها  الرئئ  بايئكل اإل اري لفرعها والكا ر

 وكا رها ضمن وكالة التصيئف اًئتمابي األجيبئة املرخص يا بشكل عام.
 اًئتمابئة ي  التصيئفاتتوزحئال وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا سئاسات  (9

 . والت ارير والتح يثات
 جيبظمة وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص ياتع يالت جوهرية عله وصف ألي  (43

قواع  السلوك املهين وموار ها وإجراءاتها  ا يف ذلك عله سبئل املثال ً احلصر 

 . املصاحل تضاربوسئاسات 
وجيي  )حئثمدا ييطبدق(   ئتمابي املرخص يدا لوكالة التصيئف اً املالئة امل ق ةال وائم  (44

  .مرتبطة بوضعها املالي جوهرية معلومات
بشر ت رير الشفافئة املطلوب  وجئ  املرخص يا ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي (ب )

  سية مالئة كل ثالثة جيشهر من بهاية خالل م   ً تتجاوز الف ر  )جي( من ه ه املا  

يف موقعها اإللكرتوبي خلمسة سيوات عله  جمهورمن إتاحتها لل ائ جين تتأك و

 األقل.
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 : اًحتفاظ بالسجالتالثالثة والعشروناملا   

عن معلومات كافئة وحفظ ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا تسجئل  (جي )

 ه ه الالئحة.لبئان م ى التزامها اليت ت وم بها بشاطات التصيئف 
خاصة ابي املرخص يا اًحتفاظ بسجالت  اخلئة ائ عله وكالة التصيئف اًئتم (ب )

 سيوات.مخسة م   وحت يثاتها ا اًئتمابئة وت اريرها تصيئفاته ب عم
ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا اًحتفاظ بسجالت  اخلئة همئ   (ج )

 ا يف ذلك املخاطر املوضحة )اليت ته   است اللئة بشاطات التصيئف  املهمة املخاطر

 سيوات. مخسة م    (من ه ه الالئحةالسا سة والعشرين ( من املا   ويف الف ر  )
 اخلئة السجالت الائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا اًحتفاظ ب (  )

ل يها  جيو موظف لل تصيئفكل حمل بإجراءات التوظئف واخلرب  واملؤهالت اصةاخل

سيوات مخسة م    ل يهائف يف بشاطات التصييشاركون وجيي شخص طبئعي آخر 

 . الشخص ذلكتاريل آخر تصيئف ائتمابي شارك فئ  من  ابت اًء
 ها جيو اليت حتصل ِعالسجالت اليت ُتحفظ  لة التصيئف اًئتمابي املرخص يالوكا)هد(  

 عله جين تكون قابلة للمعايية بشكل مطبوا.  شكلي أبعلئها 
املوق  اإللكرتوبي  عله للجمهور ومات متاحةاملعل احلاًت اليت تكون فئهاباستثياء )و(  

   ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابيوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يال

اًحتفاظ بيسل همئ  املعلومات املطلوب بشرها للجمهور  وجئ ه ه  املرخص يا

يرائ للجمهور جمابال وتزوي  من  تاحتهاإ  وجين تضمن يف اململكة الالئحة يف مبابئها

   ابل مالي مع ول. احلصول علئها 

ئ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص اليت ا سجالتالائ جين تكون مجئ   )ز(

ايئةة.  من قبللتفتئشها ولوائح  التيفئ ية متاحة  اليظام  وجئيا اًحتفاظ بها 

  السجالت مباشر ل جيو من خالل شخص تعئي  ي ا الغر .تفتئش واوز للهئةة 
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 الباب الرابع

 النظم واالجراءات الرقابية

 

 : املتطلبات التيظئمئةالرابعة والعشروناملا   

ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا وض  إجراءات وسئاسات  اخلئة  (جي )

  .حكام ه ه الالئحةجيوضوابط صارمة مكتوبة لضمان التزام 
شداء إ ار  مسدت لة وفعالدة ل ئداس     ائ عله وكالة التصديئف اًئتمدابي املدرخص يدا إب     (ب )

تكدون  وتعدئني مسدؤول للمطاب دة واًلتدزام لد لك الغدر   و       اًلتدزام و املطاب ة مستوى

التصددديئف اًئتمدددابي املدددرخص يدددا وحمللدددي التدددزام وكالدددة مراقبدددة  مهدددام هددد ه اإل ار 

يف بشاطات التصيئف ل يها يشارك  آخر التصيئف ل يها وموظفئها وجيي شخص طبئعي

اًلتدددزام  وإجدددراءات وسئاسدددات وجيي متطلبدددات بظامئدددة جيخدددرى هددد ه الالئحدددةحكددام  أل

  وإعد ا  الت دارير الالزمدة حدول     ل ى وكالدة التصديئف اًئتمدابي املدرخص يدا     املعتم   

يف  املشدار إلئهدا   الرقابئة لوكالة التصيئف اًئتمابي املدرخص يدا   وجيللجية اإل ارية  ذلك

  .ئحةاملا   السا سة والعشرين من ه ه الال
إ ار  مكوبة من جيح   وتيفئ  بشاءإائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  (ج )

مها املراجعة واملراقبة ال قئ ة بشكل جيو جيكثر تكون مها ل يها التيفئ ينيكبار 

التصيئف األساسئة ل ى  وفةات مليهجئات التصيئف املتبعة ومناذج وافرتاضات  وري

إضافة إىل جيي تغئريات جيو تع يالت جوهرية   رخص ياامل وكالة التصيئف اًئتمابي

مة ه ه امليهجئات واليماذج وافرتاضات التصيئف األساسئة ء راسة م ى مالوعلئها  

جيو ورقة مالئة.  صيَّفةم استخ امها ألبواا ج ي   ألي جهة املزم عي  استخ امها جيو 

شكل جيساسي عن ميح  ارات املسؤولة ب ار  مست لة عن اإلوائ جين تكون ه ه اإل

يف املا    املشار إلئهاالرقابئة  وجياإل ارية اللجية ب ترتبطجين   واًئتمابئة التصيئفات

 .بشكل مباشر ن من ه ه الالئحةيالسا سة والعشر
ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا إبشاء إ ار  ضمن هئكلها التيظئمي  (  )

يف السوق واهمهور حول جيي جيسةلة جيو تكون مسؤولة عن التواصل م  املشاركني 
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خماو  جيو شكاوى ق  تتل اها وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  وإب اء اإل ار  

 طالا بتلك الشكاوى.االعلئا لوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا عله 
 

 : ال  ر  واملالءمةاخلامسة والعشروناملا   

رخص يا التأك  من جين حمللي التصيئف ل يها ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي امل

 : ل يها يف بشاطات التصيئفيشارك وموظفئها وجيي شخص طبئعي آخر 
 ا يف ذلك   سؤولئاتهملل ئام  كافئة الهيئة املربات اخلؤهالت وبامل يتمتعون (4

  املياسبة. الفيئةواملهارات ال راية 
ل رارات السلئمة  ا يتياسئ م  باًست امة واألمابة وال  ر  عله اهلاذ ا يتحلون (2

 .الوظائف اليت يشغلوبها
 عي  جي ائهم ملسؤولئاتهم.العياية الواجبة  يب لون (0
جيو عله احتئال جيو تصر  خمل باليزاهة  خمالفة تيطويمل يسبق يم ارتكاب  (1

  .ةاألماب
 ال وابني جيو جيو اليظام جيو لوائح  التيفئ يةجيي من جيحكام  مل يسبق يم خمالفة (5

 ذات العالقة. األخرى لوائحال جيوة بظماأل
 

 الرقابئة وجي: اللجية اإل ارية السا سة والعشروناملا   

رقابئة   وجيائ جين يكون ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا هية إ ارية  (جي )

األبظمة ال وابني واليظام ولوائح  التيفئ ية وضمان التزام جيحكام  ةمسؤولئ تتوىل

ل ى وكالة املعتم     وسئاسات وإجراءات اًلتزام العالقة واللوائح األخرى ذات

 . التصيئف اًئتمابي املرخص يا
الرقابئة مست لني وً يشرتكون يف  وجية اإل ارية يجيعضاء اللج يكون ثلث ائ جين (ب )

. عله جيً ي ل ع   األعضاء املست لني يف مجئ  األحوال عن اثيني بشاطات التصيئف

 و الرقابئة مست الل إذا مل يكن ل  جيي عالقة عملئة جيوجياإل ارية  العضو يف اللجية عّ وُي

وكالة التصيئف اًئتمابي ب (خالل العامني الساب ني)و حالئة عالقة جيخرى جيي عائلئة جيو
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اليت من شأبها جين تؤ ي جيو    جيي ميهمااملرخص يا جيو مساهمئها املسئطرين جيو إ ار

 مصاحل . لل اربتضإىل تؤ ي ييظر يا بشكل عام عله جيبها 
الرقابئة مرتبطة  وجياللجية اإل ارية  عضاء املست لني يفألائ جين ً تكون مكافآت ا (ج )

 تلك املكافآت  يبأ اء عمل وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  وائ حت 

 .  تهمست اللئابشكل يضمن 
الرقابئة متفق  وجيائ جين تكون فرت  شغل ميصئ العضو املست ل يف اللجية اإل ارية  (  )

يكون جين وائ سيوات اري قابلة للتج ي .  عله مخ جين ً تزي     علهمسب العلئها 

إساء  التصر  جيو  حال الرقابئة يف وجيفصل األعضاء املست لني يف اللجية اإل ارية 

 .  ف ط ضعف األ اء املهين
يف ذلك مجئ   الرقابئة  ا وجيائ جين تتوافر ل ى جيالبئة جيعضاء اللجية اإل ارية )هد(

وإذا  اًت اخل مات املالئة ذات الصلة.جيعضائها املست لني  اخلرب  الكافئة يف جم

مهئكلة   جيص رت وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا تصيئفات ائتمابئة مليتجات

 ال رايةإضافة إىل عضو آخر يف اللجية عضاء املست لني ح  األجيل ى تتوافر فئجئ جين 

 املهئكلة.  والكبري  وعله مستوى عال يف جيسواق امليتجاتواخلرب  العمئ ة 
إضافة إىل مسؤولئات اللجية  - الرقابئة وجياإل ارية  عله األعضاء املست لني للجية ائ( و) 

 مراقبة األمور اآلتئة:  - الرقابئة العامة وجياإل ارية 
يئف تطددوير سئاسددات التصدديئف اًئتمددابي وامليهجئدددات املتبعددة مددن وكالددة التصددد         (4

  اليت متارسها.اًئتمابي املرخص يا يف بشاطات التصيئف 
ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  ةفعالئة بظم مراقبة اهو   ال اخلئ (2

  اليت متارسها. فئما يتعلق بيشاطات التصيئف
 تضارباحلاًت اليت يعرتيها حت ي  فعالئة املعايري واإلجراءات املطب ة لضمان  (0

 .واستبعا ها جيو إ ارتها اإلفصاح عيها و للمصاحل
املشار اًلتزام واحلوكمة   ا يف ذلك فعالئة إ ار  املراجعة إجراءات املطاب ة و (1

 من ه ه الالئحة. ن يالرابعة والعشريف الف ر  )ج( من املا   إلئها 
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الرقابئة الصا ر  حول  وجيآراء األعضاء املست لني يف اللجية اإل ارية  عر ائ ( ز)

الرقابئة بشكل  وجياللجية اإل ارية عله ( من ه ه املا   واملسائل املشار إلئها يف الف ر  )

  وري  وإتاحتها للهئةة عي  الطلئ.

 

 : جيجور حمللي التصيئف واملوظفني املشاركني يف بشاطات التصيئف السابعة والعشروناملا   

جيو حت   جيجور حمللي  ت ئم عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا جين ً ائ (جي )

املشاركني بشكل مباشر يف بشاطات التصيئف  عله  هاموظفئ وجي ل يها التصيئف

جيساس قئمة إيرا ات وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا من اههات املصيَّفة اليت 

 ال ي يشارك يف بشاطات التصيئف املتعل ة بهايتعامل معها حملل التصيئف جيو املوظف 

 . بابتظام
وبشكل ئ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا إجراء مراجعات  ورية ا (ب )

لسئاسات وممارسات التعوي  حملللي التصيئف ل يها واملوظفني اآلخرين رمسي 

لضمان جين تلك السئاسات  التصيئف ل يها بشاطات )جيو املؤثرين عله( يف املشاركني

 ى وكالة التصيئف اًئتمابي بشاطات التصيئف ل يف موضوعئة واملمارسات ً تؤثر

 املرخص يا. 
 

 السلوك املهين: الثامية والعشروناملا   

ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا اهلاذ مجئ  اخلطوات املع ولة  (جي )

 وجتيئجيعضاء تلك الفرق يئكلة فرق التصيئف اًئتمابي ل يها لضمان استمرار 

 يف بشاطات التصيئف. التحئز
وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا اهلاذ مجئ  اخلطوات املع ولة ائ عله  (ب )

يف شارك ي آخر شخص طبئعيوجيي موظفئها و حمللي التصيئف ل يهاالتزام لضمان 

 ه ه الالئحة. ب ل يها بشاطات التصيئف
جيي و وموظفئها ائ عله حمللي التصيئف ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا (ج )

 التزام اآلتي:  ل يها يف بشاطات التصيئفيشارك  آخر شخص طبئعي



 

28 

اهلاذ مجئ  اإلجراءات املع ولة حلماية مجئ  األمالك والسجالت العائ   لوكالة  (4

يف حئازتها من اًحتئال جيو السرقة جيو إساء   اليت التصيئف اًئتمابي املرخص يا جيو

  .اًستعمال
 ستثماراًمن خالل صيا يق  إًجيوراق مالئة ) يفع م اًشرتاك يف استثمارات   (2

 : يف جيي من احلاًت اآلتئة( تيوعةامل
جيو سئتم جيي جهة مصيفة  من مص ر الورقة املالئة حمل اًستثمار  إذا كابت .جي 

وضمن املسؤولئة التحلئلئة  من جيي ميهماجيو مضموبة جيو م عومة   تصيئفها

 .الرئئسئة لوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا
 حمل عله معلومات سرية متعل ة ُ ص ر الورقة املالئة عنيإذا كابوا مطل  .ب 

  .اًستثمار
ملصاحل م  بشاطات التصيئف ل ى ا يف تضاربالشكل إذا كان اًستثمار ي .ج 

 وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا. 
حول اآلراء املتعل ة بالتصيئف  اري متاحة للجمهور ي معلوماتجي عن فصاحاإلع م   (0

املرخص  املست بلئة احملتملة ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي اتيئفجيو إجراءات التص

 .وكالئها املعئينيلفة جيو لجهة املصيَّل مامل يكن ذلك اإلفصاح يا
املعلومات السرية ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ألي إفشاء ع م  (1

طات ألارا  بشا يكن ذلك ضروريال مل الوكالة ما وموظفشخص   ا يف ذلك 

 .التصيئف ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا
 جيو ألي ار  آخر ت اول األوراق املالئة بغر  جيي معلومات سريةع م استخ ام   (5

اليت ً تؤ ي جيو ً و باستثياء ممارسة جيعمال وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا

 .للمصاحل تضاربييظر يا بشكل عام عله جيبها تؤ ي إىل 
طلدددئ جيمدددوال جيو هددد ايا جيو خددد مات مدددن جيي شدددخص ت دددوم وكالدددة التصددديئف  عدد م    (6

  لصدداحل جيو تعتددزم جي اء جيي عمددل   لصدداحل  اًئتمددابي املددرخص يددا بددأ اء جيي عمددل   

مددن ذلددك  قبددول جيي هدد ايا م  مددة علدده شددكل جيمددوال ب  يددة جيو عئيئددة   نمددواًمتيدداا 
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جيبهدا  علده   بشدكل عدام   والديت تدؤ ي جيو ييظدر يدا     الشخص  جيو مدن جيي شدخص آخدر   

 .للمصاحل تضاربتؤ ي إىل 
السئاسات ال اخلئة امليظمة لت اول األوراق املالئة املعتم   من وكالة التصيئف   (7

عله األقل   ى التزامهم  سيويال واإلقرار مر  واح   املرخص يا اًئتمابي

 .متطلبات تلك السئاسات
 جيوملرخص يا تصيئف ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي اال يحملل من ً اوز ألي (  )

التأثري املشاركة جيو  ل يها يف بشاطات التصيئفيشارك  جيي شخص طبئعي موظفئها جيو

 ألي جهة املرخص يا اًئتمابي من وكالة التصيئف الصا ر اًئتمابي يف التصيئف

 : كان ذلك احمللل جيو املوظفجيو ورقة مالئة إذا  فةمصيَّ
اههة من صا ر   لك جيوراقال مالئةمي ئ جيقربامن  الجييميلك جيو كان عله علم بأن   (4

 اًستثمارفة جيو مضموبة جيو م عومة ميها باستثياء التملك من خالل صيا يق املصيَّ

  .تيوعةامل
تاب  ههة من صا ر   ميلك جيوراقال مالئة من جيقربائ  الجييميلك جيو كان عله علم بأن   (2

ؤ ي إىل يب  عله جي بشكل عام ييظر ل ؤ ي جيو ي إذا كان ذلك التملك فةمصيَّ

 اًستثمار املتيوعة.للمصاحل باستثياء التملك من خالل صيا يق  تضارب
فة جيو م  م  اههة املصيَّ يرتبط )جيو كان مرتبطال( بعالقة عمل جيو جيي عالقة جيخرى  (0

تؤ ي إىل ييظر يا بشكل عام عله جيبها تؤ ي جيو  من شأبها جينها ئعبجيي من تا

  .احلللمص تضارب
ييظر يا من شأبها جين تؤ ي جيو  اههة املصيَّفة ئة بأي من م يريل ي  عالقة عائل  (1

 .للمصاحل تضاربتؤ ي إىل  بشكل عام عله جيبها
موظف ل يها  جيو تصيئف ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص ياالً اوز حمللل  )هد(

ل ى وكالة  بشكل مباشر يف بشاطات التصيئف ونشاركي جيي شخص طبئعي آخر جيو

ب اشات حول امل ابل  الشروا جيو املشاركة يف جيي  ف اًئتمابي املرخص ياالتصيئ

 . مصيفةاملالي جيو ال فعات م  جيي جهة 
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موظف ل يها  جيو تصيئف ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص ياالً اوز حمللل  )و(

بشكل مباشر يف بشاطات التصيئف املشاركة  ونشاركي جيي شخص طبئعي آخر جيو

بتصمئم امليتجات املهئكلة اليت  عالقةالذات   اًقرتاحات جيو التوصئات يف إع ا

 تصيفها وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا.
موظف  جيوائ عله جيي حملل تصيئف ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  )ز(

عالقة ب يرتبطالتصيئف ل يها يف بشاطات  ونشاركيجيي شخص طبئعي آخر  ل يها جيو

 عن اإلفصاح  ظاهر جيو فعلي للمصاحل تضاربصئة تؤ ي إىل احتمال بشوء جيي شخ

 مال ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا حسب سؤولاملالعالقة للم ير  ه ه

 .ل يها املعتم   واًلتزاماملطاب ة  جراءاتإوسئاسات  حت  ه

 

 : إساء  السلوك املهينالتاسعة والعشروناملا   

جيو  ل ى وكالة التصديئف اًئتمدابي املدرخص يدا    موظف ل تصيئف جيو حملجيي ائ عله  (جي )

إبددالم مسددؤول املطاب ددة   لدد يها جيي شددخص طبئعددي آخددر يشددارك يف بشدداطات التصدديئف  

بددأي معلومددة مدن شددأبها جين تؤكدد  لدد  بددأن حملددل تصدديئف جيو    علمدد فددور لدد يها واًلتدزام  

ئعدي آخدر يشدارك    موظف ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا جيو جيي شخص طب

ً يتوافددق مدد  شددرتك جيو اشددرتك يف عمددل اددري قددابوبي جيو  ي لدد يها يف بشدداطات التصدديئف

 ذلددك إىلبدد لك  الت ريددر ي دد مجين وهدد ه الالئحددة   خمددالف ألحكددامجيو  جيخالقئددات املهيددة

لدد ى وكالددة التصدديئف   واإلجددراءات املعتمدد    سئاسددات لا تضددئ  تحسددئ مددا   سددؤولامل

 .  ا الشأنيف ه اًئتمابي املرخص يا
عيد   ل ى وكالة التصيئف اًئتمدابي املدرخص يدا    مسؤول املطاب ة واًلتزام ائ عله  (ب )

اهلداذ اإلجدراءات املياسدبة    لت رير امليصدوص علئد  يف الف در  )جي( مدن هد ه املدا         ا تسلم 

السئاسدات واإلجدراءات املعتمد      وه ه الالئحدة بشدكل مسدتمر    التزام جيحكام لضمان 

  يف جيقدرب  الكتابئد  ايئةدة إشدعار  اًئتمدابي املدرخص يدا. وادئ      وكالدة التصديئف   ل ى

ً يتوافددق مدد  جيخالقئددات عددن جيي عمددل اددري قددابوبي جيو   بشددكل مع ددولووقددت ممكددن 

 سددالمة  جددوهريق  بشددكل والالئحددة والدد ي قدد  يعدد  خمددالف ألحكددام هدد هجيو املهيددة 

  العالقدة ذات خ مات وكالة التصيئف اًئتمدابي املدرخص يدا وبشداطاتها      واستمرارية
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امليصددوص الشددروط واًلتزامددات األخددرى حكددام هدد ه الالئحددة وألاملسددتمر  جيو التزامهددا

 يظام ولوائح  التيفئ ية. علئها يف ال
جيي حملدل  اهلاذ اجراء ع دابي جتداه   وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا حظر عله ُي (ج )

 ي د م  لد يها  ئفيصص طبئعي آخر يشارك يف بشاطات التجيو جيي شخ تصيئف جيو موظف

 ه ه املا  . من  الف ر  )جي( يف الت رير امليصوص علئ  - بئةحبسن  -
املالئدم   إجدراء التح ئدق  التأكد  مدن   عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يدا  ائ  (  )

جدراءات التأ يبئدة جيو جيي   إلا وتطبئدق   وفدق الف در  )جي( مدن هد ه املدا        مت رير ي د َّ يف جيي 

 علئ .  ًءبيا مالئمة خرىجيجراءات إ
ً      ادئ   )هد(  يمسداء حمللد  ألسدجل  بفداظ  تحعلده وكالدة التصديئف اًئتمدابي املدرخص يدا ا

ئف يصد ص طبئعدي آخدر يشدارك يف بشداطات الت    جيو جيي شدخ  ئهدا جيو موظف لد يها  تصيئفال

وكالددة التصدديئف اًئتمددابي   مددن قبددل   حب هددم  ئددتأ يباُتخدد ت إجددراءات  الدد ين  لدد يها

عمدل  جيو جيي   جيو لوائحد  التيفئ يدة   ليظدام باق بدأي إخدالل   جيو ايئةة فئمدا يتعلد  املرخص يا 

 عدن  تفاصدئل  السجل علهحيتوي جين ائ و. اري قابوبي جيو ً يتوافق م  جيخالقئات املهية

 : اآلتي
إجراءات تأ يبئة حبق حملل التصيئف جيو بسبب   اُتخ تال ي  السلوكاإلخالل جيو  (4

 .جيو جيي شخص طبئعي آخر املوظف
جيو جيي شخص طبئعي  املوظفحملل التصيئف جيو  حبق ملتخ  ا التأ يبئة اخلطوات (2

 .آخر
 

 : الت ريئالثالثوناملا   

 املياسئ ت ريئلا يضمن بربام وض  عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ائ  (جي )

قد  تطلبهدا   اختبارات جيي  اجتئاز) ا يف ذلك اآلخرين  وموظفئها ل يها للي التصيئفحمل

 . (ايئةة
مر  واح   سيويال لة التصيئف اًئتمابي املرخص يا تيظئم  ور  ت ريبئة عله وكاائ  (ب )

 يكون ه فها تعزيز ذوي العالقةاآلخرين وموظفئها  ل يها عله األقل حملللي التصيئف
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ذات العالقة واللوائح األخرى  األبظمةال وابني وولوائح  التيفئ ية والتزام اليظام 

 ف اًئتمابي املرخص يا. بيشاطات التصيئف ل ى وكالة التصيئ
 

 : ممارسات التعئني والتوظئفاحلا ية والثالثوناملا   

تضددمن  توظئددفإجددراءات وضدد  اددئ علدده وكالددة التصدديئف اًئتمددابي املددرخص يددا      (جي )

يتمتعدددون بددداملؤهالت املطلوبدددة وف دددال  حملللدددي تصددديئف ومدددوظفني  وتوظئفهدددا اسدددت طابها

 الئحة. من ه ه ال نياخلامسة والعشراملا    ألحكام
بشكل مكتوب تيفئ  واًحتفاظ  ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا (ب )

التسلسل اإل اري واليت حت   بشكل واضح  التيظئميال رار وايئكل  اهلاذبإجراءات 

 وجيي شخص طبئعي آخر يشارك يف بشاطات التصيئف هاوموظفئ ل يها للي التصيئفحمل

يضمن جيو  صاحلللم تضارببشكل يستبع  جيي ويضاتهم والرتتئبات املتعل ة بتع  ل يها

 حمتملة.  جيمكابت فعلئة جي سواًء فعال  بشكل إ ارتها
سئاسدات وإجدراءات ملراجعدة    وضد   عله وكالة التصديئف اًئتمدابي املدرخص يدا     ائ  (ج )

ل يها لالبضمام ال ين تركوا العمل  واملوظفني اآلخرين حملللي التصيئفالعمل السابق 

 جيخدرى    جيو جيي مؤسسدة مالئدة  بهدا  بشاطات تصيئف تتعلدق يف  واجين شاركإىل جهة سبق 

لدد ى وكالددة التصدديئف اًئتمددابي    مواجبدداتهيف سددئاق معهددا مهمددة تعددامالت  مكددان يدد

 املرخص يا.
 

 : املسئطرون الثابئة والثالثوناملا   

 يف اململكة املؤسسةه ه املا   عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا تسري  (جي )

 .  طف
املرخص يا إشعار ايئةة بالصئغة اليت حت  ها  يائ عله وكالة التصيئف اًئتماب (ب )

عله وكالة التصيئف اًئتمابي   بأن شخصال ييوي السئطر   جيو التوقف عن السئطر 

 املرخص يا وذلك:
 ثالثني يومال عله األقل من تاريل اليفاذ امل رتح. قبل (1
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إبدالم   ابتلك اليئة إذا تع ر علئه يااملرخص  بيوكالة التصيئف اًئتما فور علمجيو  (2

 .مسب الايئةة 

ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ع م السماح ألي شخص جين يصبح   (ج )

 جيو جين يتصر  كمسئطر علئها إً إذا واف ت ايئةة كتابئال عله ذلك املسئطر.
تمابي مرخص يا عله جيي شخص ييوي جين يصبح مسئطرال عله جيي وكالة تصيئف ائ (  )

كما بيئت  قبل ثالثني يومال عله األقل من تاريل اليفاذ امل رتح  كتابئال إشعار ايئةة 

ائ علئ  جين ي  م للهئةة جيي معلومات تطلبها للتح ق من هويت  وبزاهت  ووضع  

 اليظامي وسجل جيعمال  وسالمة مركزه املالي.
سئطر جين سئطر  ه ا الشخص عله وكالة ائ جين ت تي  ايئةة قبل مواف تها عله امل)هد(  

ق اإلشرا  الفعال عله وكالة التصيئف ئصيئف اًئتمابي املرخص يا لن تعالت

 اًئتمابي املرخص يا جيو عملئاتها جيو التزامها اليظام ولوائح  التيفئ ية.
  للهئةة مجئ  الصالحئات امليصوص علئها يف املا   احلا ية عشر  من ه ه الالئحة عي)و( 

 م  وجئ ه ه املا  . راسة جيي طلئ ي  َّ

 
 خارجئةتكلئف جهات : الثالثة والثالثوناملا   

تسري جيحكام ه ه املا     وكالة التصيئف اًئتمابي األجيبئة املرخص يافئما يتعلق ب (جي )

 ف ط فئما يتعلق بيشاطات التصيئف اليت متارسها يف اململكة.
جيي من  جي اَءخارجئة تكلئف جهة يا  اوز لوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص (ب )

ترتئبات وض  شرط (  من ه ه املا  ( والوظائف احمل    يف الف ر  )ع ا وظائفها )

 : تشملوقائئة مياسبة 
   م موضوا التكلئفالوظئفة جيو املهمة أل اء  ةمياسباههة  تما إذا كابت ويم  (4

  اليت تيطوي علئها. رجة املسؤولئة األخ  يف احلسبان 
  وح و ه.تفوي  ال ى مل الواضح توثئقلا  (2
تيفئ  اههة املكلفة ومراقبة لإلشرا  عله التكلئف الرتتئبات املياسبة وض   (0

 .هامللوظائف جيو امل
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خلل يف جيي  مياسبة عي  ظهور ةوض  الرتتئبات املياسبة ًهلاذ إجراءات تصحئحئ (1

  مستوى اههة املكلفة بالوظائف جيو املهام.
  معئية.أل اء وظائف بشكل مياسئ عي  اختئار جهة خارجئة  احلرص الواجئب ل   (5
تكلئف جهة خارجئة جي اء جيي من وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا بأن  اقتياا (6

 قوابني جيو اليظام ولوائح  التيفئ ية جيو جيي جيحكامالتزامها  يفيؤثر  وظائفها لن

 . جيبظمة جيو لوائح جيخرى ذات عالقة
ق بشكل وطري ة ق  تعب تشغئلئة مهمة وظئفةجيي  جي اءجئة تكلئف جهة خار ً اوز (ج )

ق ر   وجيجو   الضبط ال اخلي ل ى وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  جوهري

املرخص يا  وجئ  وكالة التصيئف اًئتمابي اتايئةة عله اإلشرا  عله التزام

 يظام ولوائح  التيفئ ية. ال
بشكل مسبق وإشعار ايئةة كتابئال ملرخص يا ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي ا (  )

خاصة  قائمة أي تع يل جوهري ألي ترتئباتبجيو  خارجئةبأي ترتئبات لتكلئف جيي جهة 

 خارجئة.  هاتباًستعابة جب
أي وظئفة من قبل وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص بتكلئف جهة خارجئة ً يؤ ي )هد( 

لوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا مئة من اًلتزامات اليظاإىل الت لئل يا 

 .ل يها اًلتزام جيو وح   املطاب ة واًلتزامومسؤول املطاب ة و
 لئست عضوال يف جمموعة وكالة التصيئف اًئتمابي خارجئةجيي جهة تكلئف ً اوز )و(  

 : اآلتئةلوظائف ا جي اء املرخص يا
  ممارسة بشاطات التصيئف. (4
 بي صا ر عن وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا. مراقبة جيي تصيئف ائتما (2

 

 اإلشعار: متطلبات الرابعة والثالثوناملا   

يومال ثالثني  كتابئال قبلايئةة إشعار ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  (جي )

 : يف جيي من األمور اآلتئةجوهري تغئري جيي عله األقل من تاريل 
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 جيو جيي اسم جتاري   جيو امسها املسجلبي املرخص ياوكالة التصيئف اًئتمااسم  (4

بشاطات التصيئف يف  وجب  وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا متارس 

 . اململكة
 التبلئغمكان  عيوان امل ر الرئئ  لوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  جيو (2

  كان خمتلفال.إن املستي ات اإلشعارات جيو ب
  جيو جيح ث   مة من وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يااملخطة العمل األصلئة  (0

 .خطة عمل يا
جييام سبعة خالل كتابئال ايئةة إشعار ائ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا  (ب )

 : اآلتئةيف املعلومات امل  مة جيصالل حتت العياوين  جوهري من تاريل وقوا جيي تغئري
املرخص يا  وكالة التصيئف اًئتمابي ميهامتارس الفروا يف اململكة اليت  (4

 . بشاطات التصيئف
ال ول يف حالة وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا املؤسسة يف اململكة ف ط   (2

اليت متارس فئها وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا بشاطات  األخرى

  .اري ذلك مجيتابعة شركة  ممن خالل فرا جيكان جيسواًء  التصيئف
 وجيإىل العمالء   اًئتمابئة إلص ار التصيئفات ال ئاسئة جيو الرتتئباتالع و   (0

جي اء جيي من وظائف وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا خارجئة  لتكلئف جهات

 وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا(. إىل )يف كل حالة حسئ املطبق باليسبة 
يف جيقرب وقت كتابئال ايئةة ار إشعئ عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ا (ج )

 : األمور اآلتئةوقوا جيي من ممكن عي  
جيو إعسدارها جيو مدا   وكالدة التصديئف اًئتمدابي املدرخص يدا       لتصفئة عريضةت  يم  (4

علددده وكالدددة التصددديئف اًئتمدددابي   جيو مسدددئطرتابعدددة ي شدددركة ألجيو مياثدددل ذلدددك 

 املرخص يا.
جيو ع وبدددات تأ يبئدددة علددده وكالدددة  تددد ابري تأ يبئدددةفدددر  قئدددام جيي هئةدددة تيظئمئدددة ب (2

التصدديئف اًئتمددابي املددرخص يددا جيو جيي عضددو يف جمموعتهددا فئمددا يتعلددق بيشدداطات  

 .التصيئف ل يها
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وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يدا جيو جيي حملدل تصديئف جيو    ص ور حكم ض   (0

بظمددة جيخددرى حتكددم جيبيشدداطات التصدديئف جيو  ةمتعل دد ةبظمددجي ملخالفددةموظدف لدد يها  

جيي خمالفددة جيخددرى جيو اإلفددالس   جيبظمددة جيو  الشددركات بظددام جيو  ملالئددةاخلدد مات ا

بتئجدة    جيو فر  جيي ع وبات اليزاهة وجيخمل باألمابة جيو جيي تصر    باحتئال تتعلق

  جيو الضرائئ. تعم  من الزكا املتهرب ال
قبدول    يف حالة وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا املؤسسدة يف اململكدة ف دط    (1

لوكالة التصيئف اًئتمدابي املدرخص    و ميح جيي ترخئصجيجيو إلغاء  لئجيو رف  جيي ط

 . جيو ميط ة خارج اململكةبل   بشاطات التصيئف يف جييملمارسة  يا
للتح ئدق يف شدؤون وكالدة التصديئف     بتعدئني مفتشدني   تيظئمئدة جيو رمسئدة    قئام هئةة (5

 . اًئتمابي املرخص يا
تصيئف اًئتمابي املدرخص يدا جيو   وكالة ال جسئمة ترتكبها مهين جيي إساء  سلوك (6

 . جيي حملل تصيئف جيو موظف ل يها
 شخص مسجل تداب  لوكالدة التصديئف اًئتمدابي املدرخص يدا      است الة جيو فصل جيي  (7

 دددا يف ذلددك التفاصددئل الكاملدددة   وجيعضدداء اللجيددة اإل اريدددة جيو الرقابئددة املسددت لني     

 . الفصل ألسباب
وكالدددة التصددديئف  هددداب جين تلتدددزم الددديت ادددئ متطلبددداتللجوهريدددة  ُتعدددّ جيي مسدددألة  (8

املرخص يدا املؤسسدة    )يف حالة وكالة التصيئف اًئتمابي اًئتمابي املرخص يا جيو

لوكالددة جيو جيي جيشددخاص مسددجلني تددابعني    جيي مددن املسددئطرين علئهددا يف اململكددة( 

 لكددي يظددل مسددتوفئال لشددروط ال دد ر  واملالءمددة    التصدديئف اًئتمددابي املددرخص يددا  

 .ه ه الالئحة امليصوص علئها يف
شددرا  ايئةددة علدده وكالددة التصدديئف اًئتمددابي     إلجوهريددة  ُتعددّ جيي مسددألة جيخددرى   (9

 املرخص يا. 
يف جيقرب وقت كتابئال ايئةة إشعار عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ائ  (  )

 . عملئاتهاجيو تغئري جوهري يف جيعمايا جيو   بأي ح ث ممكن
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وبشكل  الايئةة كتابئ ئتمابي املرخص يا إشعارعله وكالة التصيئف اًائ )هد( 

 : اآلتئة جيو التطورات ثاح األجيي من وقوا ب فور علمها جيو  مسبق
تدأثريال جوهريدال   يدؤثر  ميكدن جين  جيو تغدئري آخدر   جيعمال م رتحة جيو توسعة  تيظئم إعا   (4

جيو احتمددداًت   جيو موار هدددا  ل وكالدددة التصددديئف اًئتمدددابي املددرخص يدددا اعمدد جي يف

 : اآلتي ا يف ذلك عله سبئل املثال ً احلصر ا للمخاطر  تعرضه
ضمن جمموعة وكالة التصيئف اًئتمابي   ج ي جيو جيعمال   تأسئ  ميشأ .جي 

 . فرا ج ي إبشاء جيو   املرخص يا
  اململكة.خارج  يف ميط ة ج ي   ب ء تزوي  خ مات  .ب 
 . فةة ج ي   من التصيئفات اًئتمابئةخ مات لب ء ت  يم  .ج 
  .جيعماياجوهرية جيو قسم من جيصول حتويل بئ  جيو  .  

 . بشاطات التصيئف ممارسةليطاق  الت لئص الكبري .هد   
جيو إجراءاتهددا  املددرخص يددا  وكالددة التصدديئف اًئتمددابي  بظددم  يف جيي فشددل ملحددوظ  (2

وكالدة  إىل يف شدأب    جيي فشل يرف  احملاسئ ال ابوبي ت ريدرال     ا يف ذلكالرقابئة

 خص يا. التصيئف اًئتمابي املر
جيي يف حالددة وكالددة التصدديئف اًئتمددابي املددرخص يددا املؤسسددة يف اململكددة ف ددط    (0

إىل تغدئري  يدؤ ي   مدن شدأب  جين    بوكالة التصيئف اًئتمابي املرخص ياح ث يتعلق 

  ا يف ذلك:   اماي كفاية رجيسيف جوهري 
 وكالددةليف املددوار  املالئددة  جددوهري يددؤ ي إىل جيي تغددئري  ميكددن جين جيي تصددر   .جي 

 .  وجئ ه ه الالئحة   جيو املوار  املالئة املطلوبةالتصيئف اًئتمابي املرخص يا
جيسددهم  جيو إعددا   تسدد ي  قئمددة  جيو   جيو اددري عا يددة  جيربدداح خاصددة فدد  حصددص   .ب 

  .س ا  قر  ثابوي
 بها. جيم اري معرت   بها معرتفال تكابجي سواًءكبري  جيي خسائر  .ج 
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من ه ه املا   عله وكالة  من الف ر  )هد( (2و) (4) تنيالفرعئ تنيتسري جيحكام الف ر( و)

 بأعمال فرعها جوهرية فئما ل  عالقةف ط التصيئف اًئتمابي األجيبئة املرخص يا 

 وموار ه جيو احتماًت تعرض  للمخاطر.احمللي املؤس  وف ال ألحكام ه ه الالئحة 
 : آلتيال ئام باجيي إشعار  وجئ ه ه املا    تسلم اوز للهئةة عي   )ز(

من وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ت  يم جيي معلومات إضافئة  طلئال (4

 للمسألة. ياسئامل ايئةة ضرورية إلجراء الت ويمتراها 
عله وكالة التصيئف اًئتمابي جيخرى فر  جيي شروط جيو قئو  جيو متطلبات  (2

بظامئة  جيي قضئةملعاهة ى ايئةة يف ح و  املع ول جيبها ضرورية املرخص يا تر

 عيها  وجئ ه ه املا  . اإلشعار جيي مسألة مت  تيشأ عن
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 الباب اخلامس

 األشخاص املسجلون

 

 املا   اخلامسة والثالثون: بطاق التطبئق

ييطبق ه ا الباب عله وكاًت التصيئف اًئتمابي املرخص يا واألشخاص املسجلني  

 ن وظائف واجبة التسجئل.وم  مي طلبات التسجئل  واألشخاص ال ين يؤ و

 

 والثالثون: الوظائف واجبة التسجئل املا   السا سة

 الوظائف واجبة التسجئل. حت   ايئةة (جي )

لدد ى وكالدددة   الوظددائف اآلتئددة وظدددائف اددئ جي اؤهددا مددن قبدددل جيشددخاص مسددجلني        عدد ّ ُت (ب )

 :املؤسسة يف اململكة التصيئف اًئتمابي املرخص يا

 ار  امليت ب.الرئئ  التيفئ ي جيو عضو جمل  اإل  (1

 عضو جمل  اإل ار  جيو الشريك. (2

 مسؤول املطاب ة واًلتزام. (3

 ن. والتصيئف الرئئس وللحم (4
 جيي وظئفة جيخرى حت  ها ايئةة عله جيبها وظئفة واجبة التسجئل.  (5

ل ى وكالة  الوظائف اآلتئة وظائف ائ جي اؤها من قبل جيشخاص مسجلني عّ ُت (ج )

 : املرخص يا األجيبئة التصيئف اًئتمابي
 امل ير اإل اري للفرا جيو م ير الفرا.  (1
 اًلتزام يف الفرا.مسؤول املطاب ة و  (2

 ن يف جي اء بشاطات التصيئف يف اململكة.ون املشاركوالتصيئف الرئئس وحملل  (3
 جيي وظئفة جيخرى حت  ها ايئةة عله جيبها وظئفة واجبة التسجئل.   (4
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 جئلاملا   السابعة والثالثون: جي اء الوظائف واجبة التس

ً اوز ألي شخص ع ا شخص مسجل جين يؤ ي وظئفة واجبة التسجئل  ما مل توافق  (جي )

 عله ذلك.مسبق وبشكل كتابئال ايئةة 

ئ  األوقات شخص يف مج يااملرخص  وكالة التصيئف اًئتمابيائ جين يكون ل ى  (ب )

 لكل من الوظائف اآلتئة: مسجل

يف حالة وكالة التصيئف )الرئئ  التيفئ ي جيو عضو جمل  اإل ار  امليت ب جيو  (4

 .م ير الفرا امل ير اإل اري للفرا جيو اًئتمابي األجيبئة املرخص يا(

اًلتزام جيو )يف حالة وكالة التصيئف اًئتمابي األجيبئة املرخص ومسؤول املطاب ة  (2

 يا( مسؤول املطاب ة واًلتزام يف الفرا. 

بسبئ ع م ابي املرخص يا وكالة التصيئف اًئتمً تتخ  ايئةة جيي إجراءات ض   (ج )

التزام الف ر  )ب( من ه ه املا   إذا شغرت وظئفة واجبة التسجئل بشكل مؤقت  

إىل تعئني ب يل شرط جين تسعه وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا بشكل فعال 

مياسئ  وجين تبلغ ايئةة بتكلئف شخص مسجل آخر يتوىل مسؤولئة الوظئفة واجبة 

 ة.التسجئل بصفة مؤقت

وكالة تصيئف يف اوز ألي شخص جين يؤ ي جيكثر من وظئفة واح   واجبة التسجئل  (  )

   إً جيب :ائتمابي مرخص يا

اإل اري  ير واملائ جين يكون الرئئ  التيفئ ي جيو عضو جمل  اإل ار  امليت ب  (1

 يف الفرا ومسؤول املطاب ة واًلتزام جيو مسؤول املطاب ة واًلتزام للفرا جيو م ير

عله خال   كتابئال وبشكل مسبق شخاصال خمتلفني ما مل توافق ايئةةفرا جيال

 ذلك.

ائ جيً يؤ ي مسؤول املطاب ة واًلتزام جيو مسؤول املطاب ة واًلتزام يف الفرا جيي  (2

 جيخرى.وظئفة 
 

 املا   الثامية والثالثون: متطلبات طلئ التسجئل

طلئ تسجئل شخص  ع م ت  يم يااملرخص وكالة التصيئف اًئتمابي ائ عله  (جي )

 أل اء وظئفة واجبة التسجئل  ون مواف ة الشخص املعين.

 ائ ت  يم طلئ التسجئل وف ال لليموذج ال ي حت  ه ايئةة. (ب )
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 من تاريل ت  يم الطلئ. ابت اًءخيض  م  م طلئ التسجئل ي ه الالئحة  (ج )

ما مل تعف   ائ جين اتاز م  م طلئ التسجئل اًختبارات التأهئلئة اليت تطلبها ايئةة (  )

 من ذلك.

تض  ايئةة متطلبات اًختبار للوظائف واجبة التسجئل  واإلرشا ات العامة املتعل ة )هد( 

 وشروط اإلعفاء من اًختبارات املطلوبة.  باملؤهالت امل بولة

ال ي  للتسجئل تس ي  امل ابل املالي يااملرخص  وكالة التصيئف اًئتمابيائ عله  )و( 

 حت  ه ايئةة.
 

 التسجئل جتاه طلئ هاوصالحئات التاسعة والثالثون: إجراءات ايئةة املا  

 اوز للهئةة عي   راسة طلئ التسجئل اهلاذ جيي من اإلجراءات اآلتئة: (أ )

 إجراء جيي است صاءات تراها مياسبة. (1

جيو م  م طلئ التسجئل جيمام  يااملرخص  وكالة التصيئف اًئتمابيطلئ حضور  (2

 جيسةلة وشرح جيي مسألة ترى جين يا عالقة بالطلئ. جيي عنايئةة لإلجابة 

 طلئ ت  يم معلومات إضافئة. (3

 لتأك  من صحة جيي معلومات م  مة من م  م الطلئ.ا (1

املعلومات تسلمها مجئ  تسعه ايئةة إىل  راسة طلئ التسجئل خالل ثالثني يومال من  (ب )

 واملستي ات اليت تراها ضرورية.

 ئل اهلاذ جيي من اإلجراءات اآلتئة:اوز للهئةة بع   راسة طلئ التسج (ج )

 املواف ة عله طلئ التسجئل. (1

 الطلئ بالشروط وال ئو  اليت تراها مياسبة.املواف ة عله  (2

زميئة حسبما تراه ضروريال إلجراء مزي  من ال راسة  فرت لتأجئل اهلاذ ال رار  (3

 والتح ق جيو إتاحة ت  يم معلومات إضافئة.

 .رف  طلئ التسجئل م  بئان األسباب (1
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تضئف امس  إىل سجل األشخاص فإبها إذا قررت ايئةة تسجئل م  م طلئ التسجئل   (د )

 يااملرخص  وكالة التصيئف اًئتمابي وتبلغاملسجلني ال ي تع ه ايئةة ي ا الغر  

 .كتابئال ب لك

 يددااملددرخص  وكالددة التصدديئف اًئتمددابي فإبهددا تبلددغ  إذا قددررت ايئةددة رفدد  الطلددئ )هددد( 

 املسمه يف الطلئ كتابئال. لتسجئلوم  م طلئ ا

 ً اوز مل  م الطلئ جي اء الوظئفة واجبة التسجئل إً بع  تسجئل  ل ى ايئةة. )و(
 

 املا   األربعون: مسؤولئات األشخاص املسجلني

( 0)و (2تني )الفرعئ تنييف الف ر احمل   فئما ع ا األشخاص املسجلني أل اء الوظئفة  (أ )

يشرتط جين يكون  من ه ه الالئحة  السا سة والثالثني   )ج( من املا  من الف ر

 . مل تستثي  ايئةة من ذلك الشخص املسجل م ئمال يف اململكة ما

  الل  ا ور  يف الف ر  )جي( من املا   السابعة والثالثني من ه ه الالئحةم  ع م اإلخ (ب )

 تسري ه ه املا   عله جيي شخص اري مسجل يؤ ي وظئفة واجبة التسجئل.
 

 ا   احلا ية واألربعون: إلغاء التسجئلامل

املرخص وكالة التصيئف اًئتمابي حالة إلغاء تسجئل شخص مسجل  ائ عله  يف (أ )

 التأك  من توقف ذلك الشخص فورال عن جي اء جيي وظئفة واجبة التسجئل. يا

جين ت وم خالل سبعة جييام من تاريل  يااملرخص وكالة التصيئف اًئتمابي ائ عله  (ب )

خص املسجل عن جي اء وظئفة واجبة التسجئل جيو ترك  للخ مة جيو ابتهاء توقف الش

. ويتم تعلئق ال ي حت  ه ايئةةب لك باستخ ام اليموذج  ةعالقت  بها  بإشعار ايئة

ويظل التعلئق ساري املفعول إىل جين ت رر ايئةة جييال من اإلشعار   تسلم التسجئل فور

 اآلتي:

 املواف ة عله إلغاء التسجئل. (1

بوظئفة  جيخرى يامرخص وكالة تصيئف ائتمابي ملواف ة عله عمل الشخص ل ى ا (2

 مماثلة.

 الشخص من سجل األشخاص املسجلني. اسم شطئ (3
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فئما  م   سيتني من تاريل إلغاء تسجئل شخص املسجل خاضعال لسلطة ايئةة ال يظل (ج )

هلاذ جيي يتعلق بأي تصر  جيو إافال حصل قبل إلغاء تسجئل . ويف حال فتح حت ئق جيو ا

الشخص املسجل خاضعال لسلطة ايئةة حته ابتهاء  يظلإجراءات خالل ه ه الفرت   

 ت.التح ئق جيو اإلجراءا

من  جييال خالف إذاللهئةة إلغاء تسجئل جيي شخص مسجل  وجئ جيحكام ه ه الالئحة  (  )

 لوائح  التيفئ ية. وجيجيحكام اليظام 
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 الباب السادس

 أحكام ختامية

 

 لثابئة واألربعون: اليشر واليفاذاملا   ا

 .باف   وف ال ل رار اعتما هاه ه الالئحة تكون 
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 0امللحق 

 املطلوبة لطلب الرتخيصواملستندات املعلومات 

 

م  م عله وائ طلبات الرتخئص. م  مي عله مجئ   الوار   يف ه ا امللحقاملتطلبات تسري 

يف ه ا املطلوبة  تة تصيئف ائتمابي جيجيبئة ت  يم املعلوماال ي يكون وكال الرتخئص طلئ

 .ف ط يف اململكةارسها مياحمللي وبيشاطات التصيئف اليت  املتعل ة بفرع امللحق 

طلئ الرتخئص ت  يم املعلومات حول تشكئل م  م عله ائ  -الرقابئة وجياإل ارية اللجية  .4

  املست لني. عضاء األالرقابئة   ا يف ذلك ع    وجياإل ارية هيت  
 جبمئد  ت د يم قائمدة   املؤسد  يف اململكدة    م د م طلدئ الرتخدئص   ادئ علده    -املسدئطرون   .2

(  حئثمددا ييطبددقوملكئتدد  )  معلومددات عددن هويددة كددل مسددئطر وت دد يم  ئدد املسددئطرين عل

 وبزاهت   ووضع  اليظامي  وسجل جيعمال   وسالمة مركزه املالي. 
ت  يم قائمة املؤس  يف اململكة الرتخئص ائ عله م  م طلئ  -الروابط الوثئ ة  .0

جبمئ  األشخاص ال ين يرتبط معهم بروابط وثئ ة  جيو من امل رتح جين يرتبط معهم بروابط 

ييطبق(  حئثما وثئ ة  وائ ت  يم معلومات عن هوية كل شخص  وملكئت  )

 وبزاهت   ووضع  اليظامي  وسجل جيعمال   وسالمة مركزه املالي.
مددن جهددازه  ددرار بايئةددة الرتخددئص تزويدد  طلددئ م دد م اددئ علدده  - اري اإلاههدداز قددرار  .1

ي ددر فئدد  علده الطلددئ وحمتوياتد      متضدميال مواف تدد   الصدئغة الدديت حتد  ها ايئةددة  باإل اري 

 . ب  املرف ةاليت حيتوي علئها واملستي ات  مال املعلوماتتكاوب قة 
ئم مالئة مع   ومعتم   من قوات  يم  م  م طلئ الرتخئصائ عله  -املالئة ال وائم  .5

ايئةة   بالشكل ال ي حت  هت  ميها جين يتم   واحملاسئ ال ابوبي مل  م طلئ الرتخئص

 : تكون مستوفئ  اآلتيجين و
 مالدد       ددا يف ذلددك رجيس الرتخددئص  مل دد م طلددئ واملتوقدد   الوضدد  املددالي احلددالي    (4)

  والتدداريل ملالئددةاال ددوائم تدداريل ومصددروفات  كمددا يف  وإيرا اتدد    ومددوار ه املالئددة 
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شدهرال مدن تداريل بد ء     بعد  اثدين عشدر    املدالي  إضدافة إىل الوضد      العمدل لب ء  امل رتح

 العمل. 
واًفرتاضات اليت مت  هوموار  مال م  م طلئ الرتخئص  ما يثبت حجم رجيست  يم  (2)

 علئها.  بياًءال وائم ت  يم 
بكل من سئكون ائ عله م  م طلئ الرتخئص ت  يم قائمة  -ن واألشخاص املسجل .6

شخصال مسجالل  ومنوذج طلئ تسجئل لكل ميهم بالصئغة اليت ت ررها ايئةة   ا يف 

 ذلك تفاصئل مؤهالتهم وخرباتهم .
 : مشتملة عله اآلتيت  يم خطة عمل  م  م طلئ الرتخئصائ عله  -خطة العمل  .7

ييوي م  م طلئ الرتخئص ممارستها يف ليشاطات التصيئف اليت  وصف تفصئلي (4)

 الرتخئص.  اليت تلي ميحاألوىل عله األقل  ألشهر اًثين عشرا
ممارسة  ييوي م  م طلئ الرتخئصال ي املكان  ا يف ذلك  العملبربام   (2)

 . هاؤإبشا( الفروا املرا  حئثما ييطبقو)فئ  ة بشاطات عمل  الرئئس
  شأبها.يف  طلئ الرتخئص مت ت  يمفةات التصيئفات اًئتمابئة اليت  (0)
 مدددن فةددداتفةدددة لكدددل  الرتخدددئص طلدددئاحملدددتملني مل ددد م عدددة العمدددالء طبئوصدددف ل (1)

 التصيئفات اًئتمابئة. 
 جي اَءجيو جيكثر تكلئف جهة خارجئة  الرتخئص ييوي طلئم  م ما إذا كان توضئح  (5)

 . تلك اههاتوهوية  جيي من وظائف  
ملمارسة  م  م طلئ الرتخئصاليت سئعتم  علئها العالقة تفاصئل الكفاءات ذات  (6)

  وتابعئ .إ ارت  ات التصيئف  ا يف ذلك خرب  بشاط
) دا يف ذلدك حصدة     م د م طلدئ الرتخدئص    راسة اه وى اًقتصا ية اليت جيجراها  (7)

 5الف در    السوق احملتملدة والتوقعدات املالئدة لد عم التوقعدات املالئدة امل  مدة  وجدئ        

 . (من ه ا امللحق( 4)
  اخلاصة بالتصيئفات هئكل الرسوم امل رتحة وقيوات التوزيعن تفاصئل  (8)

 اًئتمابئة. 
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  كا ر العمل املتوق  توظئف  والوظائف املعتزم جي اؤها ألولةك اع عن جيتفاصئل  (9)

من  46إىل ايئكل التيظئمي امل  م  وجئ الف ر  وذلك باإلشار  األشخاص  

 . ه ا امللحق
جين ييوي فئها جيو ميارس املياطق الواقعة خارج اململكة اليت مجئ   عنتفاصئل  (43)

 فئها بشاطات التصيئف جيو توزي  تصيئفات  اًئتمابئة. ميارس 
 ئمارسها م  م الطلئ.س اليت ساب   ليشاطات التصيئفامليشاطات التفاصئل  (44)
خاصة ت  يم وثائق  م  م طلئ الرتخئصعله ائ  - اليظم واإلجراءات الرقابئة .8

 : باليظم واإلجراءات الرقابئة اآلتئة
 .طرإ ار  املخاوبظم سئاسات  (4)
  .اًلتزامو املطاب ة سئاسات (2)
  .اًلتزاماملطاب ة وبربام  مراقبة  (0)
 . املهين السلوكقواع   (1)

للسئاسات ت  يم  لئل طلئ الرتخئص  مم  عله ائ  -اإلجراءات السئاسات و .9

واليظم اليت سئتم اتباعها همئ  إجراءات اإلجراءات تفاصئل  حيتوي علهإلجراءات وا

 : ها اآلتي ا فئية اهوهرية  العمل واإلجراءات اإل ار
 بشاطات التصيئف.  (4)
  .وبشر وتوزي  التصيئفات اًئتمابئةالت ارير ت  يم  (2)
 السجالت. حفظ متطلبات مجئ   التزام (0)

م  واملفاهمات ت  يم اًتفاقئات والرتتئبات م  م طلئ الرتخئص عله ائ  -الع و   .43

 تضمن: تعملئات جوهرية جيو خ مات  لت  يم جيياألطرا  األخرى 
 الع و  والرتتئبات ال ئاسئة إلص ار التصيئفات اًئتمابئة للعمالء. (4)
اليت ي  مها الغري جيو اليت ت  م برعاية الغري جيو  اخل ماتوامليتجات ت  يم ترتئبات  (2)

 تتعلق بالغري. 
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  وبظم احلاسوب.ت يئة املعلومات وقواع  البئابات  (0)
 . السجالتحفظ  (1)
 . اًلتزامو املطاب ة خ مات (5)
 مراجعة احلسابات. ات خ م (6)
 .ارجئةتكلئف اههات اخلترتئبات  (7)
 . ساب  املاليشاطات ع و   (8)

ميهجئدات  ت  يم تفاصئل  م  م طلئ الرتخئصعله ائ  - وفةات  ميهجئات التصيئف .44

التصدديئفات اًئتمابئددة  ددا يف ذلددك فةددات     ومراجعددة  يف إصدد ار التصدديئف املسددتخ مة  

جيو الفةددات األخددرى  ة للميتجددات املهئكلددةميهجئددات التصدديئف املسددتخ مجيو   التصدديئف

 للتصيئفات اًئتمابئة. 
ت  يم تفاصئل السئاسات  ائ عله م  م طلئ الرتخئص -السئاسات واإلجراءات   .42

 : اآلتئةواإلجراءات 
  املصاحل وإ ارت  واإلفصاح عي . تضاربسئاسات وإجراءات حت ي   (4)
 واألشخاص املسؤولني عن سئاسات وإجراءات تعوي  وت ئئم جي اء حمللي التصيئف (2)

  .اًلتزام والكوا ر األخرىو املطاب ة
  من وظائف جيي جي اَء  ييوي تكلئف جهة خارجئة م  م طلئ الرتخئصكان إذا  (0)

جيحكام املا   الثالثة لتزام اعلئ  ت  يم تفاصئل السئاسات واإلجراءات لضمان ف

 من ه ه الالئحة.  نيوالثالث
ع   من بسخة جين ي  م  م طلئ الرتخئصم  عله ائ  -التأسئ  مستي ات  .40

وكالة  الرتخئص م  م طلئ كونيف حال اليظام األساسي  ا يف ذلك ) وجيالتأسئ  

 الفرا. إبشاء جيجيبئة( تفاصئل  تصيئف ائتمابي
اجملموعة ملكئة ت  يم هئكل م  م طلئ الرتخئص عله ائ  - امللكئة هئكل  .41

 طلئن م  م كوا يف ذلك )يف حال ميها    جزءال م  م طلئ الرتخئصاليت يشكل 
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يرتبط م  م  م طلئ يف اململكة( كل مسئطر وكل شخص  المؤسس الرتخئص

 . الرتخئص بروابط وثئ ة
يبني ت  يم هئكل تيظئمي  ائ عله م  م طلئ الرتخئص -ايئكل التيظئمي  .45

مراقبة ووظئفة   والرئئ  التيفئ ي واإل ار  العلئا مل  م طلئ الرتخئص اههاز اإل اري

وحملل  ن من ه ه الالئحة(يًلتزام الف ر  )ج( من املا   الرابعة والعشرالتصيئف )

حيتوي . وائ جين ومسؤول املطاب ة واًلتزام وحمللي التصيئفالرئئ  التصيئف 

 . من جيقسام امليشأ لعالقات ال اخلئة لكل قسم ل التيظئمي عله ايضاح ايئكل
خطة استمرارية ت  يم بسخة عن  م طلئ الرتخئصائ عله م   - استمرارية العمل  .46

 . العمل اليت يعتم ها
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 4امللحق 

 عن التصنيف االئتماني النموذج القياسي لإلفصاح 

 

 جين كل تصيئف ائتمابيالتأك  من عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ائ  .4

 بشكل بارز:   ظاهروتكون  ةاآلتئ اتمصحوب بالبئاب صا ر عيها
 .ةجيو الورقة املالئة ذات العالق فةئف اًئتمابي ً يضمن جي اء اههة املصيَّالتصي (4)
اهلدداذ قددرار  را علدده التصدديئفات اًئتمابئددة ألادد  جين ً يعتمدد  الشددخصاددئ   (2)

 استثماري. 

 جين كل تصيئف ائتمابيالتأك  من عله وكالة التصيئف اًئتمابي املرخص يا ائ  .2

 : اآلتئةمصحوب باملعلومات  صا ر عيها
  وذلدك بشدكل واضدح    تد  ومسدمه وظئف حملدل التصديئف الدرئئ  ذي العالقدة     اسم  (4)

 وبارز.
 . توزي  للتصيئف اًئتمابي وتاريل آخر حت يث ل جيول تاريل  (2)
التصدديئف اًئتمددابي  ددا يف ذلددك تفاصددئل  حت يدد  يف  املسددتخ مةة امليهجئددة الرئئسدد (0)

  ئل تلدك امليهجئدة  علده تفاصد  احلصدول  التع يالت واًحنرافات امللموسة  وكئفئدة  

خد ت يف اًعتبدار   الديت جيُ األخدرى   املهمدة حدول امليهجئدات واليدواحي     اتي اشد عله الو

 .التصيئف اًئتمابي عي  حت ي 
افرتاضددات وقئددو  كددل ت ئددئم ائتمددابي  ومدد ى حت ددق وكالددة التصدديئف اًئتمددابي    (1)

 .فةاملرخص يا من املعلومات امل  مة يا من قبل اههة املصيَّ
إلع ا  التصيئف اًئتمابي  ا يف ذلك )إن املستخ مة وار  اهوهرية تفاصئل امل (5)

 . آخرمعين فة وجيي طر  جيمكن( اههة املصيَّ
  حم و  .بئابات تارخيئة  بياًء علهإع ا  التصيئف اًئتمابي توضئح م ى  (6)
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خر آفة جيو إىل طر  اإلفصاح عن التصيئف اًئتمابي إىل اههة املصيَّتوضئح م ى  (7)

 .قبل إص اره وجيع ئ ذلك اإلفصاح  ُعّ ل وهل باههة املصيَّفة  عالقة يذ
عن وجيي حت ير مياسئ  اإلصالح جيو التعثر تعريف ومعيه كل فةة تصيئف   (8)

  العالقة.ًفرتاضات التصيئف األساسئة ذات التأثري    ا يف ذلك حتلئل املخاطر
حد يثال  ومدا   صد ر   مبأي ورقدة مالئدة   يتعلق ما إذا كان التصيئف اًئتمابي توضئح  (9)

ف الورقددة املالئددة للمددر    إذا كابددت وكالددة التصدديئف اًئتمددابي املددرخص يددا تصددي     

 .األوىل
فئما يتعلق  يف بشاطات التصيئف ق  شاركت فةاههة املصيَّكابت ما إذا توضئح  (43)

  املعين. بالتصيئف اًئتمابي
طلددئ اههددة   علدده بيدداءًً قدد  مت الشددروا بالتصدديئف اًئتمددابي   كددانمددا إذا توضددئح  (44)

 فة.املصيَّ
قد  كلفدت جهدات     املدرخص يدا   توضئح مدا إذا كابدت وكالدة التصديئف اًئتمدابي      (42)

 .خارجئة ملمارسة جيي من بشاطات التصيئف فئما يتعلق بالتصيئف اًئتمابي املعين


