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 المملكة العربية السعودية

 هيئة السوق المالية

 

 تطوير الموارد البشريةالئحة لجنة 

 

 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

المتض     من اعتماد الئحة ، م4/11/2006هـ              الموا   13/10/1427وتاريخ  (2006-210-2)القرار رقم ب
 30بناًء على نظام الس  وق المالية الص  ادر بالمرس  وم المل ه رقم م/، دريب منس  وبه هيئة الس  وق الماليةابتعاث وت

هـ              الموا   24/3/1432( وت  اريخ 2011-7-1مجلس رقم )الالمع  دل  ة بقرار ، هـ             2/6/1424وت  اريخ 
، م22/12/2014هـ    الموا   30/2/1436( وتاريخ 2014-68-1رقم ) المجلسالمعدلة بقرار ،م27/2/2011

المتض   من تعدي   ،م3/6/2015هـ          الموا   16/8/1436( وتاريخ 2015-52-1مجلس رقم )الالمعدلة بقرار 
هـ     الموا   03/09/1437( وتاريخ 2016-69-02مجلس رقم )الالمعدلة بقرار  ،الئحة تطوير الموارد البشرية

-95-1مجلس رقم)الالمعدلة بقرار ، متض   من تعدي  الئحة عم  لجنة تطوير الموارد البش   ريةال ،م08/06/2016
( 2019-121-3م )ـ   ـ   جلس رقـ   المعدلة بقرار الم، م21/7/2016هـ    الموا   16/10/1437( وتاريخ 2016

( وتاريخ 2020-124-2، المعدلة بقرار المـ   جلس رقـ   ـ   م )م05/11/2019هـ    الموا   08/03/1441وتاريخ 
موا   08/04/1442 ل قم ) م23/11/2020هـ              ا لس ر ج م ل قرار ا ب مع    دل    ة  ل يخ 2022-12-5ا ( وت    ار
 م.24/01/2022هـ الموا   21/06/1443
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 التعريفات المادة األولى:

كل ماها ما لم يقض سدددياق  إزاءيُقصدددد بالكلمات والعبارات اةتيةي حي ما وردت هذ هال الةئحةي المعااذ المو دددحة  (أ)

 الاص بغير الك: 

 هيئة السوق المالية. الهيئة:

 مجلس هيئة السوق المالية. المجلس:

 هـ2/6/1424وتاريخ  30اظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكذ رقم م/ النظام:

 الئحة لجاة تطوير الموارد البشرية. الالئحة:

 لجاة تطوير الموارد البشرية. اللجنة:

 .رئيسها التافياي رئيس مجلس هيئة السوق الماليةرئيس المجلس: 

 رئيس لجاة تطوير الموارد البشرية. الرئيس:

 اائب رئيس لجاة تطوير الموارد البشرية. الرئيس:نائب 

 ."األع اءـ "ي ويشار إليهم مجتمعين بتطوير الموارد البشرية ع و لجاة العضو:

 األمااة العامة لمجلس الهيئة.  األمانة:

 أمين لجاة تطوير الموارد البشرية. األمين:

 .برئيس المجلسن مباشرة تشمل وكةء الهيئةي ومديري العموم المرتبطياإلدارة العليا: 

 .ن بموجب عقد عمل والمرشح أو الملتحق ببراامج تعليمذ أو تدريبذموظف هيئة السوق المالية المعي   الموظف:

 الحق هذ التصرف هذ حدود االختصاص الاظامذ. :لصالحيةا

صالحيات:  الرئيسي والصةحيات تع رف بالصةحيات الماوطة بالمجلس والمفو ة ماهي وصةحيات و يقة جدو  ال

 دول الصةحيات المعتمد بالهيئة(.الماوطة بالوظائف اإلشراهية )والمقصود هاا هو ج

 .من يملك اختصاصاً اظامياً شخصاً كان أم لجاة صاحب الصالحية:
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هترةً  سددة اختصدداص اظامذ إلص شددخص أو لجاةقرار يصدددر عن صدداحب الصددةحية يعهد بموجبه بممار التفويض:

 محددة.

ألي ع دو هذ مو دو   يحقيقية أو مفتر دةوجود مصدلحة مباشدرة أو رير مباشدرةي حدوث أو  تعارض المص الح:

جدول أعمال اللجاة ويكون من شدددتن تلك المصدددلحة التت ير هذ مسددداهمة الع دددو المعاذ برأيه المعبر عن هذ مدرج 

 وجهة اظرل المهاية.

 الهيئة. أو يؤ رون هذ القرارات التذ تتخاها اللجاة أو األهراد أو الجماعات الاين يتت رون :أصحاب المصالح

 قواعد السلوك المهاذ المعتمدة من المجلس.قواعد السلوك المهنه: 

الةئحة المعااذ المو حة  الواردة هذ مع عدم اإلخةل بما ورد هذ الفقرة )أ( من هال المادةي يكون للكلمات والعبارات (ب)

 لها هذ اظام السوق المالية وهذ قائمة المصطلحات المستخدمة هذ لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

 المادة الثانية: الغرض

إن الغرض من الةئحة هو تحديد إطار عمل اللجاة وحوكمتها بما يتماشدددددددص مع الاظامي ويحدد هاا اإلطار الطريقة 

مهام ومسددددددؤوليات الرئيس واائب الرئيس ومسددددددؤولياتهاي إ دددددداهة إلص  ومهامهااللجاةي مت ددددددمااً تكوياهاي التذ تعمل بها 

 واألع اء واألمين هيها.

 أهداف برامج التعليم والتدريب :الثالثةالمادة 

 ً بما يمك اهم من  يتهدف الهيئة إلص تطوير قدرات موظفيها ومهاراتهم ومعارههم ورهع كفاءاتهم علمياً وهاياً وإداريا

 مهاية.ات أعمال الهيئةي وأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية بكفاءة والوهاء بمتطلب

  برامج التعليم والتدريب :الرابعةالمادة 

توهر برامج التعليم والتدريب المتاحة للموظفين هذ الهيئة مجموعة متاوعة من البرامج التعليمية والتدريبية داخل 

 وتشمل ما يلذ:المملكة وخارجهاي 

 برامج التعليم 
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 التتهيل المهاذ 

  التدريب الداخلذ 

 التدريب الخارجذ 

  برامج اللغة اإلاجليزية 

 الادوات والمؤتمرات 

 االلحاق بالماظمات الخارجية 

 التعليم االلكترواذ 

 ومسؤولياتها اللجنةمهام  :الخامسةالمادة 

دون اإلخةل بصةحيات ومهام المجلس الماصوص عليها هذ الاظام ولوائحه التافياية ولوائح الهيئة الداخليةي        

شمل تتولص  شرية وتمارس صةحياتها بحسب ما يقرل جدول الصةحيات وت اللجاة اإلشراف علص برامج تطوير الموارد الب

 اةتذ:اللجاة مهام 

 رسم السياسة العامة لتطوير الموارد البشرية بما هذ الك بااء عةقات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية.   (أ)

 اعتماد خطة تطوير الموارد البشرية. (ب)

 ميزااية تطوير الموارد البشرية.لصاحب الصةحية بالمواهقة علص  التوصية (ج)

برامج تطوير الموارد البشددددددرية بالهيئة وماها ال ددددددوابط المتعلقة ببرامج التعليم  جميعو ددددددع ال ددددددوابط الماظمة ل (د)

والتخصدددصدددات المسدددتهدهة ومعايير المفا دددلة بين المرشدددحين والجامعات الموصدددص بهاي وال دددوابط الماظمة لبرامج 

وبراامج اإللحاق بالماظمات الخارجيةي والبرامج التخصدددددصددددديةي وبرامج  ظام الجزئذ بالمؤسدددددسدددددات التعليميةياالات

عدين للوظائف  غة اإلاجليزيةي وبرامج الوا بارات العلمية وبرامج الل ية واالخت هادات المها لداخلذي والشددددددد تدريب ا ال

 القيادية.   
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سة  (ل) شروط هذ االمتعلقة بترشيحات الدرا سبة الدرجة العلمية برامج التعليم من حيث مدى الحاجة وتواهر ال لمتقدمي وماا

 . واعتمادهاالمراد االلتحاق بها 

 واعتمادها.المتعلقة ببراامج اإللحاق بالماظمات الخارجية الترشيحات دراسة  (و)

بما هيها  يالتذ تُرهع من إدارة الموارد البشدددرية دراسدددة الحاالت الخاصدددة للموظفين الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب (ز)

 .والتقرير بشتاهاي وريرها ب عملذ بعد التخرجراامج تدريبااللحاق بو ريبيأو إاهاء الدراسة أو التدطلبات تمديد 

 واتخاا ما يلزم حيالها.االطة  علص تقارير برامج التعليم والتدريب  (ح)

 اعتمادها من صاحب الصةحية.والتوصية ب البرامج الموجهة لحدي ذ التخرج المصادقة علص (ط)
 

 ت وين اللجنة: السادسةالمادة 

 من أع اء ع ويكون من بياهم  اللجاة بقرار من المجلس من أع اء ال يقل عددهم عن سبعة أع اءكون تت  (أ)

ً ال ً  ووكيل الهيئة للشئون االستراتيجية مجلس رئيسا  . ومدير الموارد البشرية ع واً  اائبا

 يتطلب أي تغيير هذ ع وية اللجاة مواهقة المجلس. (ب)

 اللجاة ساتين.تكون مدة الع وية هذ  (ج)

 ومسؤولياته : مهام الرئيسالسابعةالمادة 

 تشمل المسؤوليات األساسية للرئيس ما يلذ:

 اإلشراف علص أعمال اللجاة و مان االلتزام بةئحتها.  (أ)

 إدارة أعمال اللجاة ومتابعتها بمساعدة األمين. (ب)

التذ تتخاها اللجاةي وأاها مبايةٌ علص أسددس معرهية وتصددب هذ مصددلحة تحقيق  والتوصدديات  ددمان سددةمة القرارات (ج)

 أهداف الهيئة وخططها االستراتيجية.

 .بالتاسيق مع األمينوتوصياتها قرارات اللجاة تافيا متابعة  (د)
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 ومسؤولياته : مهام نائب الرئيسالثامنةالمادة 

 يتولص اائب الرئيس القيام بعمل الرئيس ومهامه هذ حال ريابه. 

  ولياتهمؤومس مهام أعضاء اللجنة: التاسعة المادة

 علص األع اء عاد ممارسة مهامهم هذ اللجاة التزام اةتذ:

 التعاون علص تحقيق أهداف اللجاة. (أ)

ح ددور ما ال يقل عن  ل ذ  كل ع ددوالحرص علص الح ددور والمشدداركة الفاعلة هذ اجتماعات اللجاة. ويجب علص  (ب)

 االجتماعات الماعقدة هذ الساة.

 .هذ االعتبار المصلحة العامة للهيئة أخاالمساهمة باةراء والتعبير عن وجهة الاظر بمسؤولية وحياديةي مع  (ج)
 

 ومسؤولياتهمهام األمين : العاشرةالمادة 

 دون أن يكون لده حقأمياداً لل جادة من بين موظفذ األمداادةي  -مجلس الهيئدةل بمشدددددددداورة األمين العدام -يعي ن الرئيس 

 التصويتي وتتم ل مسؤولياته هذ اةتذ:

 التح ير والتاسيق لةجتماعاتي بما هذ الك إعداد جدول األعمال بالتاسيق مع الرئيس. (أ)

 ي والتحقق من مدى الحاجة إلص تحدي ها. بالةئحةمتابعة االلتزام  (ب)

األصددواتي واتائج التصددويتي  تو يق ي باإل دداهة إلصوتو يقها محا ددر االجتماعات معاجتماعات اللجاةي وجح ددور  (ج)

 والمؤيدين والمعار ين للقرارات أو التوصيات المتخاة.

 ي باسخ من محا ر االجتماعات.)عاد الطلب( تزويد أع اء اللجاةي واألطراف اات العةقة (د)

 جمع التواقيع علص محا ر اجتماعات اللجاة. (ل)

 .وتوصياتها بجميع مستادات اللجاةي بما هذ الك جداول األعمالي والمحا ري وسجةت متابعة تافيا قرارتهااالحتفاظ  (و)

 عليها هذ اجتماعات اللجاة.اتُِفق متابعة تافيا القرارات والتوصيات التذ  (ز)



   

9 
 

 

 والتدريبمهام واختصاصات إدارة الموارد البشرية المتعلقة ببرامج التعليم : الحادية عشرةالمادة 

 تتولص إدارة الموارد البشرية المهام اةتية: 

 إعداد ومتابعة الميزااية الخاصة ببرامج تطوير الموارد البشرية.  (أ)

التوصددية ب ددوابط برامج التعليم والتدريب بما هذ الك قائمة الجامعات المعتمدةي والتخصددصددات المسددتهدهةي وشددروط  (ب)

 الترشيح لمختلف البرامج المقدمة. 

خطة تطوير الموارد  الواردة  منال وابط وهق  للموظفين الملتحقين ببرامج التعليميالمواهقة علص البرامج األكاديمية  (ج)

 البشرية.

المواهقة علص طلبات االلتحاق ببراامج اللغة االاجليزية الخارجذي وهق ال دددوابط الواردة  دددمن خطة تطوير الموارد  (د)

 البشرية. 

 ومستوى تحصيلهم العلمذ واإلشراف األكاديمذ عليهم. والمتدربين الموهدينمتابعة أو ا  المبتع ين و (ل)

اإليقاف المؤقتي تغيير  دراسة الحاالت الخاصة للموظفين الملتحقين ببرامج التعليم والتدريبي بما هيها طلبات التمديدي (و)

وهق ال دددددوابط الواردة هذ خطة تطوير الموارد  وريرها يبلد الدراسدددددة أو الجامعة أو التخصدددددصي الرحةت العلمية

 .استااداً إلص جدول الصةحيات المعتمدة بشتاها التقريرأو  والتوصيةي البشرية

الما دددمين هذ براامج االلحاق بالماظمات الدوليةي بما هيها طلبات التمديد وتغيير دراسدددة الحاالت الخاصدددة للموظفين  (ز)

 بشتاها.  والتوصيةجهة االلحاقي 

أو هصل ألي موظف من أي براامج تدريبذ بشكٍل مستقل لتحديد األسباب  تغيبي دراسة ومراجعة كل حالة ااسحاب (ح)

 والتقرير بشتاها.  أو أد ت إلص هصلهي تغيبي للالتذ دعت الموظف لةاسحاب

 التاسيق مع الجهات اات العةقة داخل الهيئة وخارجها. (ط)

 التخرج.تطوير وتافيا البرامج الموجهة لحدي ذ  (ي)

 افيا خطة الموارد البشرية الساوية.ت (ك)
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 مهام اإلدارة التابع لها الموظف: الثانية عشرةالمادة 

 المهام اةتية: -هيما يتعلق بتدريب الموظف أو ابتعا ه أو إيفادل -تتولص اإلدارة التابع لها الموظف

 تحديد االحتياج التطويري للموظف والمواهقة علص خطة تطويرل الشخصية هذ  وء ال وابط المعتمدة.  (أ)

 ترشيح الموظف لبرامج التعليم والتدريب. (ب)

 متابعة أداء الموظف بعد استكمال البراامج المرشح له لقياس العائد التعليمذ أو التدريبذ. (ج)
 

 والحضورإدارة االجتماع : الثالثة عشرةالمادة 

يكون الرئيس مسدددؤوالً عن إدارة اجتماعات اللجاةي بما هذ الك المواهقة علص جدول األعمالي واإلشدددراف علص عملية  (أ)

 والتصويت عليهي وإعةن الاتائج بمساادة األمين.أو التوصية اتخاا القرار 

 يجوز للع و أن يفوض إلص ع و آخر التصويت عاه عاد ريابه. ال (ب)

 يجوز للمكلف بماصب الع و ح ور االجتما ي دون أن يكون له حق التصويت.  (ج)

 علص أن ي بت الك بمح ر االجتما  دون أن يكون له حق التصويت دعوة من ترال لح ور اجتماعاتهاي يجوز للجاة (د)

 يكون لهم حق التصويت. ناللجاة( ح ور اجتماعات اللجاةي دون أ رير أع اءألع اء المجلس )من  (ل)

 جدولة االجتماعات: الرابعة عشرةدة الما

 ي ويجوز للرئيس دعوة اللجاة لةجتما  عاد الحاجة.بشكٍل ربع ساوي اللجاة اجتماعاتهاتعقد  (أ)

 يجوز للرئيس إلغاء االجتماعات بإشعار مسبق لألع اء. (ب)

 جدو  األعما  وتوزيع الوثائ  والمستندات: الخامسة عشرةالمادة 

 (.يواهق عليها الرئيس األعمال المواهق عليه مسبقاً )باست ااء أي باود طارئة تتقيد اجتماعات اللجاة بجدول (أ)

المطلوب اتخااها من اللجاة  والتوصيات األع اء إلص األمين المو وعات المقترح طرحها للاقاش والقرارات يرسل (ب)

 أيام عمل علص األقل.ب ة ة خةل اجتماعها القادمي والك قبل االجتما  
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جدول األعمال الخاص بكل اجتما  بمسددددداعدة األميني آخااً بعين االعتبار المو دددددوعات التذ أرسدددددلها يحدد الرئيس  (ج)

 األع اءي إ اهة إلص أي مو وعات أخرى يرى الرئيس مااسبة إدراجها.

 . الوقت المقدر لةجتما ي والوقت المقدر لكل مو و  مدرج هيههذ جدول االجتما   يحدَّد (د)

)إن  والمستادات اات العةقة باالجتما  إلص األع اء وإلص المدعوين لح ور االجتما  األمين جدول األعمال يرسل (ل)

 عمل علص األقل. أيام بيومذقبل موعد االجتما   وجدوا(

الو ائق والمسددتادات  إليهن التصددويت إاا لم تُرسددل ميحق ألي من أع دداء اللجاة االمتاا  الحاالت الطارئةي  باسددت ااء (و)

 هذ الوقت المحددي ويجب أن يُ بَت هاا هذ مح ر االجتما .

 تعارض المصالح السادسة عشرة: المادة 

إاا كان للع ددو أي تعارض هذ المصددالح هذ مو ددو  مدرج علص جدول أعمال اللجاةي هعليه اإلهصدداح عن الك قبل  (أ)

ما ي وال يجوز له هذ هال الحالة ح ور مااقشة المو و  بدء مااقشة المو و ي علص أن يُ بت الك هذ مح ر االجت

 أو المشاركة هذ مااقشته أو التصويت عليه. اي العةقة 

 إاا شك الع و هيما إن كان واقعاً هذ تعارض مصالحي هيجوز له طلب الرأي واإلرشاد من الرئيس.  (ب)

إاا أهصدددددددح الرئيس أو اائبه عن وجود تعارض مصدددددددالح لديه )وهقاً ألحكام الفقرة )أ( من هال المادة( ولم يكن اةخر  (ج)

حا دددراً هذ االجتما  اي العةقةي هيؤجل المو دددو  إلص اجتما  آخر ال يكون ألحدهما هيه تعارض مصدددالح ويكون 

 حا راً. 

 محضر االجتماعالسابعة عشرة: المادة 

 األمين مح ر االجتما  بعااية ودقة والك علص الاحو اةتذ:يُِعد  

 يجب إعداد مح ر لكل اجتما  تعقدل اللجاةي علص أن يت من المح ر ما يلذ: (أ)

 .تاريخ االجتما  ورقمه 

 .مكان ااعقادل 

 .أسماء الحا رين 
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 .بيان سبب عدم ح ور من لم يح ر 

  بمو و  االجتما واقاط الاقاش الرئيسية اات الصلة المو وعات المعرو ة. 

 .جميع القرارات والتوصيات التذ اتُخات والمسورات والمرهقات 

 .حاالت تعارض المصالح 

 .إ بات اتائج التصويت 

 .التحفظات التذ أبداها أع اء اللجاة الحا رين علص أي من القرارات أو التوصيات التذ أصدرتها اللجاة 

 األمين المح ر إلص األع اء للمراجعة خةل يومذ عمل بعد تاريخ االجتما . يرسل (ب)

سل مهي ويصبح المح ر اهائياً ليجوز لكل ع و اقتراح تغييرات  (ج) صيارة المح ر أو محتوال خةل يومذ عمل من ت

 ولم يعترض الرئيس علص محتوال. يرات أو تعديةت خةل هال الفترةإاا لم تُقترح أي تغي

مح دددددددر االجتما ي أو اعترض الرئيس علص المحتوىي هيتم التعديل أو التغيير علص  أو تعديةتِرحت تغييرات إاا اقتُ  (د)

وهذ جميع األحوالي ال يجوز إجراء تغييرات أو تعديةت علص مح دددددددر االجتما  من  بعد مواهقة الرئيس علص الك.

 شتاها تغيير ماطوق القرار الاي صوت عليه األع اء أو هحوال.

ني ويُزِود األمين أع دداء مجلس الهيئة واألع دداء باسددخة ماه وق ع المح ددر رئيس االجتما  واألع دداء الحا ددريُو (ل)

 خةل  ة ة أيام عمل بعد تاريخ اعتمادل.

 ي م إلص مح ر االجتما  جميع المستادات والو ائق اات الصلة به. (و)

 النصاب القانونهالثامنة عشرة: المادة 

 ال تاعقد اجتماعات اللجاة إال بح ور الرئيس أو اائبهي واصف عدد األع اء اةخرين علص األقل.  (أ)

يجوز مشدددداركة ع ددددو اللجاة هذ االجتما  من خةل اسددددتخدام تقايات االتصددددال الحدي ة ويعد الك مكمةً للاصدددداب  (ب)

 القااواذ لةجتما .
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 المستنداتوطلب  القرارات والتوصياتاتخاذ التاسعة عشرة: المادة 

 بترلبية األصوات المشاركة هذ االجتما .وتوصياتها تُتخا قرارات اللجاة  (أ)

ت معه إاا تساوت األصوات (ب) ح الجااب الاي صو   .االجتما  رئيسي يرجَّ

تقديم معلومات ومسددتادات إ دداهيةي لكذ تكون  يجوز لل جاة أن تطلب من اإلدارات اات العةقة ح ددور اجتماعاتها أو (ج)

 القرار مباية علص معرهة ودراية.عملية اتخاا 

يجوز للجاة عاد الحاجة أن تكلف أحد أع دددائها أو أحد موظفذ الهيئة اةخرين بدراسدددة مو دددو  من المو دددوعات  (د)

 المطروحة عليها وتزويد اللجاة باتائج الدراسةي علص أن يدون الك هذ مح ر االجتما .

أن يطلب التصدددويت علص قرار اللجاة عن بُعد  -اجتما  اللجاة  هذ الحاالت التذ يتعار هيها عقد -يجوز لرئيس اللجاة  (ل)

ن األمين مح راً  بواسطة الهاتف أو البريد اإللكترواذ أو أي وسيلة اتصال أخرى. وعاد التصويت بهال الطريقةي يدو 

 .بالك يت من المو و  محل التصويتي واتيجة التصويتي ووسيلة اتخاا القرار أو التوصية

 

 والتوصيات اإلبالغ بالقراراتون: العشرالمادة 

 .ن بهايلاوي العةقة المعايالتذ اتخاتها اللجاة  والتوصيات اإلبةغ عن القرارات األمينيتولص 

 

 والتوصياتمتابعة تنفيذ القرارات : والعشرونالحادية المادة 

 .وتوصياتهاقرارات اللجاة  تافيا يكون األمين مسؤوالً عن متابعة (أ)

ي وتوصددياتهاعلص األع دداء القائمة المحد ة لسددجل متابعة تافيا قرارات اللجاة  ةسددااصددف األمين هذ اهاية كل يرسددل  (ب)

 .اللجاة وتوصياتها والك ل مان اطة  األع اء علص حالة ومستجدات تافيا قرارات

 .وتوصياتها قرارتهايرهع األمين للرئيس أي معوقات تواجه سير أعمال اللجاةي بما هذ الك أي تتخير هذ تافيا  (ج)
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 التقارير الثانية والعشرون: لمادة ا

سدداوي يرهع للمجلسي ويت ددمن التقرير معلوماٍت عن عدد االجتماعات التذ اصددف تُِعد  اللجاة بمسدداعدة األمين تقريراً       

المتخاة خةل هترة التقريري ي إ دداهة إلص أعمال اللجاة وقراراتها وتوصددياتها من األع دداء عقدتها اللجاةي وعدد الحا ددرين

 وما تم القيام به حيال تافيا تلك القرارات والتوصيات من قبل األطراف اات العةقة.
 

 األنظمة واللوائح الت ميلية: الثالثة والعشرونالمادة 

 الةئحة. ة مكمةً لما لم يرد به اص هذدليل سياسات الموارد البشري يُعد  
 

 مراجعة الالئحة: الرابعة والعشرونالمادة 

ئحة عمل الهاعلية حوكمة المجلس المو دددددحة هذ والك كجزء من مراجعة كل سددددداتين تخ دددددع الةئحة للمراجعة 

 جراء أي تعديل عليها إال بقرار من المجلس.إي وال يجوز مجلس هيئة السوق المالية
 

 : النفاذالخامسة والعشرونالمادة  

 المجلس.تكون الةئحة ااهاة من تاريخ إقرارها من 
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