
 

1 

  

 

 المملكة العربية السعودية

 هيئة السوق المالية

 

 الئحة عمل اللجنة اإلدارية

 

 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

ــرار رقـم )بال ـ علـى نظام م، بناًء 8/6/2016هـ المـوافــق 3/9/1437( وتـاريـخ 2016-69-2قـ

ه، المعدلة بقـرار 2/6/1424( وتــاريــخ 30ــرسـوم الملكــي رقــم )م/مالســوق الماليــة الصـادر بال

المعدلة بقرار  ،م18/04/2018ه الموافق 02/08/1439( وتاريخ 2018-44-1مجلس رقـــــــــم )ال
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 تالمادة األولى: التعريفا

يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت في هذه الالئحة، المعاني الموضحة إزاء كل منها  (أ)

 ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 

 هيئة السوق المالية. الهيئة:

 مجلس هيئة السوق المالية. المجلس:

 هـ.2/6/1424( وتاريخ 30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/النظام: 

 رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيسها التنفيذي.رئيس المجلس: 

 نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية. نائب رئيس المجلس:

 الئحة عمل اللجنة اإلدارية. الالئحة:

 اللجنة اإلدارية. اللجنة:

 رئيس اللجنة اإلدارية. الرئيس:

 نائب رئيس اللجنة اإلدارية. نائب الرئيس:

 عضو اللجنة اإلدارية، ويشار إلى أعضاء هذه اللجنة مجتمعين بـ "األعضاء". العضو:

 : األمانة العامة لمجلس الهيئة.األمانة

 أمين اللجنة اإلدارية. األمين:

مع عددم اإلالالل بمددا ورد في الفقرأ )أ( من هدذه المددادأ، يكون للكلمددات والعبددارات الواردأ في  (ب)

نظام السدددوق المالية وفي قائمة المصدددالحات المسدددتالدمة في الالئحة المعاني الموضدددحة لها في 

 لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
 

 المادة الثانية: الغرض

إن الغرض من الالئحة هو تحديد إاار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشدددددددى مع النظام، ويحدد 

و تكوينها، ودورها ومسدددداولياتها، إضددددافة إلى مهام  هذا اإلاار الاريقة التي تعمل بها اللجنة، متضددددمنا

 ومساوليات الرئيس ونائب الرئيس واألعضاء واألمين فيها.
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 المادة الثالثة: مهام اللجنة ومسؤولياتها

دون اإلالالل بصددالحيات ومهام المجلس المنصددوص عليها في النظام ولوائحت التنفيذية ولوائح 

رأ اإلدارية والتنظيمية التي تسدددددداعده على اتالاذ الهيئة الدااللية، تقّدم اللجنة إلى رئيس المجلس المشددددددو

القرارات المناسدددبة وتُعينت على ُحسدددن إدارأ الهيئة وتحقيف أهدافها. وتتولى اللجنة التنسددديف بين وكاالت 

ستجدات  شاور في م شرات األداء المعتمدأ والت سنوية وما ضوء الااها ال الهيئة وإداراتها المالتلفة في 

اللجنة التوصية واقتراح رفع مستوى اإلنتاجية وتاوير بيئة العمل الدااللية  العمل وتاوراتت. وألعضاء

 الكفاءات مثال ال الحصددرويشددمل ذلك على سددبيل ال واالسددتالدام األمثل لموارد الهيئة البشددرية والمالية

ى التنظيمية وما يالص الموظفين من البدالت والعوائد والترقيات، وكل ما يتعلف بالشأن العام على مستو

 . وللّجنة كذلك مناقشة كل ما يتالب تحقيقها للهدف الذي أنشئت من أجلت.الهيئة

 المادة الرابعة: تكوين اللجنة

 تكون عضوية اللجنة على النحو اآلتي:  (أ)

و للّجنة(                                   رئيس المجلس (1  )رئيسا

 اللجنة ()نائب رئيس                       ئب رئيس المجلس   نا (2

و )عضواو وأمين                              األمين العام لمجلس الهيئة               (3  للجنة( ا

 )عضواو(وكيل الهيئة للموارد الماسسية                                                (4

 )عضواو(                              وكيل الهيئة للشئون القانونية والتنفيذ (5

 )عضواو(         وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية       (6

 )عضواو(             وكيل الهيئة للشئون االستراتيجية والدولية (7

 )عضواو(                            وكيل الهيئة للتقنية والرقمنة         (8

 )عضواو(                     وكيل الهيئة لماسسات السوق (9

 )عضواو(                                     حماية المستثمر  المدير العام للتواصل و (10

 )عضواو(                      المدير العام للمالاار (11

 )عضواو(                     المدير العام للمراجعة الدااللية (12

 )عضواو(                                                     للقوائم المالية ومراجعي الحسابات المدير العام  (13

 يتالب أي تغيير في عضوية اللجنة موافقة رئيس المجلس. (ب)
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 المادة الخامسة: مهام الرئيس ومسؤولياته

 تشمل المساوليات األساسية للرئيس ما يلي:

 اإلشراف على أعمال اللجنة وضمان االلتزام بالئحتها.  (أ)

 اللجنة ومتابعتها بمساعدأ األمين.إدارأ أعمال  (ب)

التأكد من إتاحة الفرصددة لضعضدداء للمشدداركة ب رائهم ومقترحاتهم في الموضددوعات الماروحة  (ج)

 للنقاش في اجتماعات اللجنة.

 المادة السادسة: مهام نائب الرئيس ومسؤولياته

 يتولى نائب الرئيس القيام بعمل الرئيس ومهامت في حال غيابت. 

 عة: مهام األعضاء ومسؤولياتهم المادة الساب

 على األعضاء عند ممارسة مهامهم في اللجنة االلتزام باآلتي:

 التعاون على تحقيف أهداف اللجنة. (أ)

الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة. ويجب على كل عضو حضور  (ب)

 ما ال يقل عن ثلثي االجتماعات المنعقدأ في السنة.

 الحضور عنت. عضو آالر اللجنة أن يفوض إلىال يجوز لعضو  (ج)

صلحة العامة للهيئة  (د) ساولية وحيادية، مع أالذ الم ساهمة باآلراء والتعبير عن وجهة النظر بم الم

 في االعتبار.

 المادة الثامنة: مهام األمين ومسؤولياته

 عن اآلتي: الو يكون األمين مساو

 جدول األعمال بالتنسيف مع الرئيس.التحضير والتنسيف لالجتماعات، بما في ذلك إعداد  (أ)

 متابعة االلتزام بالالئحة، والتحقف من مدى الحاجة إلى تحديثها.  (ب)

اجتماعات اللجنة أو من يُفوضددددددت األمين العام من منسددددددوبي األمانة العامة، وتوثيف حضددددددور  (ج)

 اجتماعاتها.

 بعة.االحتفاظ بجميع مستندات اللجنة، بما في ذلك جداول األعمال، وسجالت المتا (د)

 المادة التاسعة: إدارة االجتماع والحضور

 يكون الرئيس مساوالو عن إدارأ اجتماعات اللجنة، بما في ذلك الموافقة على جدول األعمال. (أ)
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 ألعضاء المجلس )من غير أعضاء اللجنة( حضور اجتماعات اللجنة. (ب)

ن أو ــــاوليـــن المســــــراه مــــــن يـــب مـة الــــاء اللجنـــن أعضـــو مــــوز ألي عضـــيج (ج)

المالتصددين في الوحدأ التنظيمية التي يشددرف عليها للمشدداركة في اجتمان اللجنة  لغرض تقديم 

 العروض وإثراء النقاش إذا اقتضت المصلحة ذلك.

 المادة العاشرة: جدولة االجتماعات

اللجنة لالجتمان  ويجوز للرئيس دعوأ عشددر مرات على األقل في السددنة تعقد اللجنة اجتماعاتها (أ)

 عند الحاجة.

 يجوز للرئيس إلغاء االجتماعات بإشعار مسبف لضعضاء. (ب)

 المادة الحادية عشرة: جدول األعمال وتوزيع الوثائق والمستندات

يرسدددل األعضددداء إلى األمين الموضدددوعات المقترح ارحها للنقاش الالل اجتمان اللجنة القادم،  (أ)

 أيام عمل على األقل.  بثالثةوذلك قبل االجتمان 

يحدد الرئيس جدول األعمال الالاص بكل اجتمان بمساعدأ األمين، آالذاو باالعتبار الموضوعات  (ب)

التي أرسددددلها األعضدددداء، إضددددافة إلى أي موضددددوعات أالرى يرى الرئيس مناسددددبة إدراجها، 

و.  والموضوعات المجدولة دوريا

 الوقت المقّدر لكل موضون مدرج فيت. يحدَّد في جدول االجتمان الوقت المقّدر لالجتمان، و (ج)

يرسددل األمين جدول األعمال والمسددتندات ذات العالقة باالجتمان إلى األعضدداء وإلى المدعوين  (د)

 لحضور االجتمان )إن وجدوا( قبل موعد االجتمان بيومي عمل على األقل.

 المادة الثانية عشرة: سجل االجتماع

 تضمن اآلتي:يُِعّد األمين سجل اجتمان اللجنة الذي ي

 .تاريخ االجتمان ورقمت 

 .مكان انعقاده 

 .أسماء الحاضرين 

 .بيان سبب عدم حضور من لم يحضر 

 .الموضوعات المعروضة ونقاا النقاش الرئيسة 
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 عشرة: التقارير الثالثة المادة 

تُِعّد اللجنة بمساعدأ األمين تقريراو نصف سنوي يرفع للمجلس، ويتضمن التقرير معلوماٍت عن 

 .وعدد الحاضرين من األعضاءوعدد الموضوعات، للجنة، االجتماعات التي عقدتها اعدد 

 عشرة: مراجعة الالئحةالرابعة المادة 

وذلك كجزء من مراجعة فاعلية حوكمة المجلس الموضحة  كل سنتينتالضع الالئحة للمراجعة 

 في "الئحة عمل مجلس هيئة السوق المالية"، وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بقرار من المجلس. 

 عشرة: النفاذالخامسة المادة 

 تكون الالئحة نافذأ من تاريخ إقرارها من المجلس.
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