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 األولى: التعريفات دةالما

يُقص  د بالكلماو والعباراو ايتية، ثياما وردو  ي ه ا الحئثة، المعاني الموة  ثة  كاء كه من ا  (أ)

 ما لم يقض سياق النص بغير  لك: 

 هيئة السوق المالية. الهيئة:

 مجلس هيئة السوق المالية. المجلس:

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

 الئثة عمه لجنة التعامحو اإللكترونية. الالئحة:

 لجنة التعامحو اإللكترونية. اللجنة:

 .المالية رئيس ا التنفي يرئيس مجلس هيئة السوق رئيس المجلس: 

 نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية.نائب رئيس المجلس: 

 رئيس لجنة التعامحو اإللكترونية.  الرئيس:

 نائب رئيس لجنة التعامحو اإللكترونية. نائب الرئيس:

 عةو اللجنة، ويشار  لى أعةاء ه ا اللجنة مجتمعين بـ "األعةاء".العضو: 

 العامة لمجلس ال يئة.األمانة  األمانة:

 .أمين لجنة التعامحو اإللكترونيةاألمين: 

 تشمه وكحء ال يئة، ومديري العموم المرتبطين مباشرة برئيس المجلس.اإلدارة العليا: 

 وص    حثياو منه، والمفوة    ة بالمجلس المنوطة بالص    حثياو تعّرف وايقةجدول الصالالالالالحيات: 

 المعتمد الصحثياو جدوه هو هنا والمقصود) اإلشرا ية بالوظائف المنوطة والصحثياو الرئيس،

 (.  بال يئة

ألي  ثدوث أو وجود مص   لثة مباش   رة أو اير مباش   رة، ثقيقية أو مفترة   ة،تعارض المصالالالالح: 

جدوه أعماه اللجنة ويكون من شأن تلك المصلثة التأاير  ي مساهمة   يعةو  ي موةوع مدرج 

 نظرا الم نية.العةو المعني برأيه المعبر عن وج ة 
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الج ة المختص  ة بكه ما يتعل  بالثكومة الرقمية، وتعد المرجا الوطني  ي هيئة الحكومة الرقمية: 

 شؤون ا. وت دف  لى تنظيم أعماه الثكومة الرقمية  ي الج او الثكومية

 ي ال يئة، وكالة ال يئة للتقنية والرقمنة خطة داخلية تعّدها : الرقميحول تالخطة االسالالالالالالالتراتيجية لل

وتثس      ين تجربة المس      تخدمين من خحه كيادة  خدمات ا ي الرقمية وت دف  لى التثوه للتعامحو 

( جودة العملياو وتقديم الخدماو )الخارجية/ الداخلية ر ا مس   تو وتنوع قنواو التواص   ه  عالية و

  عالية.اءة وفبك

من جية مثددة تس     ت دف الج او الثكومية أداة تقييم تس     تند على  قياس التحول الرقمي الحكومي:

لتش     خيص الوة     ا الراهن ومتابعة تطوير رثلت ا  ي التثوه الرقمي و   أ ة     ه الممارس     او 

مراثه؛ البناء، واإلتاثة،  خمسوتش  تمه على  2030س  اهم  ي تثقي  رؤية المملكة والمعايير بما ي

  .واإلبداع والتميك والتثسين، والتكامه

بم  ا ورد  ي الفقرة )أ( من ه   ا الم  ادة، يكون للكلم  او والعب  اراو الواردة  ي ما ع  دم اإلخحه  (ب)

الحئثة المعاني الموة    ثة ل ا  ي نظام الس    وق المالية و ي قائمة المص    طلثاو المس    تخدمة  ي 

 لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

 المادة الثانية: الغرض

وثوكمت ا بما يتماش       ى ما النظام،  ن الغرض من الحئثة هو تثديد  طار عمه اللجنة 

ومسؤوليات ا،  ةا ة  وم ام اويثدد ه ا اإلطار الطريقة التي تعمه ب ا اللجنة، متةمنا  تكوين ا، 

 م ام ومسؤولياو الرئيس ونائب الرئيس واألعةاء واألمين  ي ا. لى 

 المادة الثالثة: مهام اللجنة ومسؤولياتها

دون اإلخحه بص  حثياو وم ام المجلس المنص  وص علي ا  ي النظام ولوائثه التنفي ية  (أ)

يات ا و قا  لنطاق عمل ا،  يام بم ام ا ومس       ؤول نة الق ية، تتولى اللج ئة الداخل ولوائح ال ي

 عن ايتي: –على وجه التثديد  –وتكون مسؤولة 

التش   ريعاو الص   ادرة من بما يتماش   ى ما  ثوه الرقميتالخطة االس   تراتيجية للاعتماد  (1

  .هيئة الثكومة الرقمية
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قياس التثوه الخطط المناسبة لتلبية معايير و الرقمي للتثوهالخطة االستراتيجية  اعتماد (2

 على الو اء بتلك المعايير.  ي ال يئة، والعمه الرقمي الثكومي

واعتماد تنفي    ي ال يئةالتقنية لقطاع األعماه مش   اريا ال ولوية تنفي أاد معايير ـ          اعتم (3

 القائمة الن ائية.

بال يئة بما يتوا   ما  الخاص  ةلتثوه الرقمي ل االس  تراتيجيةالخطة  اإلش  راف على تنفي  (4

 ،  او العحقة الج او الثكوميةالةوابط والتشريعاو الصادرة من 

جاك  (5 ئة من  ن ية للتثوهتمكين ال ي طة االس       تراتيج خا  القراراو التي الرقمي الخ ، وات

 على تثقي   لك.تساعد 

وتعميم الناجح من ا وتش     جيا االبتكار  ي  ال يئةتبني المبادراو الرقمية اإلبداعية داخه  (6

 .لل يئةبناء خدماو  لكترونية جديدة واير تقليدية وعدم االقتصار على األتمتة التقليدية 

 الرقمي الثكوميواعتماد الخطط المناس       بة لتلبية معايير قياس مد  التثوه  وة       ا (7

ر ا مس       تو  الج ة  ي القياس الثكومي ومراجعة نتائي وتقارير  على العمهو ،لل يئة

 .القياس ما القياس الدوري لمستو  النةي  ي جميا الخدماو وثوكمة األعماه

تلتكم اللجنة  ي ممارس       ة م ام ا الم كورة  ي الفقرة )أ( من ه ا المادة بص       حثيت ا  (ب)

 المثددة ل ا بموجب جدوه الصحثياو. 

 الرابعة: تكوين اللجنة المادة

أعة   اء على أن  س   بعةتتكون اللجنة بقرار من المجلس من أعة   اء ال يقه عددهم عن  (أ)

ووكيه ال يئة  ،اللجنةهو رئيس  المجلسيكون من بين م عة   وا  مس   تقح ، ويكون رئيس 

 ويُثدد  ي القرار نائب رئيس اللجنة.  للتقنية والرقمنة عةوا ،

 اللجنة سنتين. تكون مدة العةوية  ي (ب)

يجب على العةو المستقه اإلقرار بعدم وجود ما يؤار  ي عةويته  ي اللجنة من خحه  (ج)

التوقيا على نمو ج  قراراو والتكاماو أعة   اء اللجان المس   تقلين ال ي تعدا ال يئة و قا  

 ل  ا الغرض. 
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يراا للجنة ثسبما اللمجلس تخصيص مكا أة للعةو المستقه لقاء مشاركته  ي أعماه  (د)

 .مناسبا  

ألي سبب كان، يعيّن المجلس بديح  له يكمه المدة  العةو المستقهشغرو عةوية   ا  (ا)

 .المتبقية لسلفه  ي عةوية اللجنة

 المادة الخامسة: مهام الرئيس ومسؤولياته

 تشمه المسؤولياو األساسية لرئيس اللجنة ما يلي:

 اإلشراف على أعماه اللجنة وةمان االلتكام بحئثت ا.  (أ)

  دارة أعماه اللجنة ومتابعت ا بمساعدة األمين. (ب)

سس معر ية  (ج) صياو التي تتخ ها اللجنة، وأن ا مبنيةٌ على أ سحمة القراراو والتو ةمان 

 وتصّب  ي مصلثة تثقي  أهداف ال يئة وخطط ا االستراتيجية.

 وتوصيات ا بالتنسي  ما األمين.متابعة تنفي  قراراو اللجنة  (د)

 المادة السادسة: مهام نائب الرئيس ومسؤولياته

 يتولى نائب الرئيس القيام بعمه الرئيس وم امه  ي ثاه ايابه. 

 المادة السابعة: مهام األعضاء ومسؤولياتهم

 على األعةاء عند ممارسة م ام م  ي اللجنة االلتكام بايتي:

 للجنة.التعاون على تثقي  أهداف ا (أ)

الثرص على الثةور والمشاركة الفاعلة  ي اجتماعاو اللجنة. ويجب على كه عةو  (ب)

 ثةور ما ال يقه عن الاي االجتماعاو المنعقدة  ي السنة.

المساهمة بايراء والتعبير عن وج ة النظر بمسؤولية وثيادية، ما أخ  المصلثة العامة  (ج)

 لل يئة  ي االعتبار.
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 ين ومسؤولياتهالمادة الثامنة: مهام األم

ئة بمش        اورة –يعيّن الرئيس  عام لمجلس ال ي نة من بين موظفي  – األمين ال نا  للّج أمي

 التصويو، وتتماه مسؤولياته  ي ايتي: دون أن يكون له ث األمانة، 

 التثةير والتنسي  لحجتماعاو، بما  ي  لك  عداد جدوه األعماه بالتنسي  ما الرئيس. (أ)

 متابعة االلتكام بالحئثة، والتثق  من مد  الثاجة  لى تثديا ا.  (ب)

، باإلة    ا ة  لى تواي  وتوايق ا ثة    ور اجتماعاو اللجنة، وجما مثاة    ر االجتماعاو (ج)

 األصواو، ونتائي التصويو، والمؤيدين والمعارةين للقراراو أو التوصياو المتخ ة.

قة  (د) نة، واألطراف  او العح يد أعة        اء اللج ند)تكو لب ع ثاة       ر ، (الط بنس       خ من م

 االجتماعاو.

 جما التواقيا على مثاةر اجتماعاو اللجنة. (ا)

االثتفاظ بجميا مس     تنداو اللجنة، بما  ي  لك جداوه األعماه، والمثاة     ر، وس     جحو  (و)

 متابعة تنفي  قرارات ا وتوصيات ا.

 اللجنة.متابعة تنفي  القراراو والتوصياو التي اتُِّف  علي ا  ي اجتماعاو  (ك)

 المادة التاسعة: إدارة االجتماع والحضور

يكون الرئيس مس       ؤوال  عن  دارة اجتماعاو اللجنة، بما  ي  لك الموا قة على جدوه  (أ)

و عحن  ،اوالتصويو علي  او والتوصياواألعماه، واإلشراف على عملية اتخا  القرار

 النتائي بمساندة األمين.

 التصويو عنه عند ايابه.ال يجوك للعةو أن يفوض  لى عةو آخر  (ب)

 يجوك للمكلف بمنصب العةو ثةور االجتماع، دون أن يكون له ث  التصويو. (ج)

يجوك للّجنة دعوة من تراا لثة   ور اجتماعات ا، على أن يُابذو  لك بمثة   ر االجتماع  (د)

 دون أن يكون له ث  التصويو على قراراو اللجنة. 

اجتماعاو اللجنة، دون أن يكون ألعة   اء المجلس )من اير أعة   اء اللجنة( ثة   ور  (ا)

 ل م ث  التصويو.
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 المادة العاشرة: جدولة االجتماعات

أربا مراو على األقه  ي الس       نة، ويجوك للرئيس دعوة اللجنة  تعقد اللجنة اجتماعات ا (أ)

 لحجتماع عند الثاجة.

 يجوك للرئيس  لغاء االجتماعاو بإشعار مسب  لألعةاء. (ب)

 األعمال وتوزيع الوثائق والمستنداتالمادة الحادية عشرة: جدول 

تتقيد اجتماعاو اللجنة بجدوه األعماه الموا   عليه مس     بقا  )باس     تاناء أي بنود طارئة  (أ)

 يوا   علي ا الرئيس(.

 لى األمين الموة      وعاو المقترا طرث ا للنقا  أو اإلدارة العليا يرس      ه األعة      اء  (ب)

ماع ا القادم، و لك قبه خحه اجتالمطلوب اتخا ها من اللجنة والتوص       ياو والقراراو 

 أيام عمه على األقه. باحاة  االجتماع

بار  (ج) باالعت خ ا   عدة األمين، آ ماع بمس        ا كه اجت خاص ب ماه ال جدوه األع ثدد الرئيس  ي

الموة  وعاو التي أرس  ل ا األعة  اء،  ة  ا ة  لى أي موة  وعاو أخر  ير  الرئيس 

 مناسبة  دراج ا.

المقدر لحجتماع، والوقو المقدر لكه موة      وع مدرج يثدَّد  ي جدوه االجتماع الوقو  (د)

  يه. 

رس    ه األمين جدوه األعماه والمس    تنداو  او العحقة باالجتماع  لى األعة    اء و لى يُ  (ا)

 عمه على األقه. يوميبالمدعوين لثةور االجتماع ) ن وجدوا( قبه موعد االجتماع 

تناع من التص    ويو   ا لم باس    تاناء الثاالو الطارئة، يث  ألي من أعة    اء اللجنة االم (و)

ه  ليه الواائ  والمس      تنداو  ي الوقو المثدد، ويجب أن يُابذو ه ا  ي مثة      ر  تُرس      ذ

 االجتماع.

 المادة الثانية عشرة: تعارض المصالح

ةوع مدرج على جدوه أعماه اللجنة،  (أ) صالح  ي مو ةو أي تعارض  ي الم   ا كان للع

 عليه اإل ص    اا عن  لك قبه بدء مناقش    ة الموة    وع، على أن يُابذو  لك  ي مثة    ر 

االجتماع، وال يجوك له  ي ه ا الثالة ثة       ور مناقش       ة الموة       وع  ي العحقة أو 

 المشاركة  ي مناقشته أو التصويو عليه. 
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شك (ب) شاد    ا  صالح،  يجوك له طلب الرأي واإلر ةو  يما  ن كان واقعا   ي تعارض م الع

 من الرئيس. 

  ا أ ص   ح الرئيس أو نائبه عن وجود تعارض مص   الح لديه )و قا  ألثكام الفقرة )أ( من  (ج)

ه الموة      وع  لى  ه ا المادة( ولم يكن ايخر ثاة      را   ي االجتماع  ي العحقة،  يؤجَّ

 ألثدهما  يه تعارض مصالح ويكون ثاةرا . اجتماع آخر ال يكون 

 المادة الثالثة عشرة: محضر االجتماع

 يُِعّد األمين مثةر االجتماع بعناية ودقة و لك على النثو ايتي:

 يجب  عداد مثةر لكه اجتماع تعقدا اللجنة، على أن يتةمن المثةر ما يلي: (أ)

 .تاريخ االجتماع ورقمه 

 .مكان انعقادا 

 .أسماء الثاةرين 

 من األعةاء بيان سبب عدم ثةور من لم يثةر. 

 او الصلة بالموةوع الموةوعاو المعروةة ونقاط النقا  الرئيسة . 

 .جميا القراراو والتوصياو التي اتُخ و والمسوااو والمر قاو 

 .ثاالو تعارض المصالح 

 .اباو نتائي التصويو  

  القراراو أو التوص  ياو التثفظاو التي أبداها أعة  اء اللجنة الثاة  رين على أي من

 التي أصدرت ا اللجنة.

 يرسه األمين المثةر  لى األعةاء للمراجعة خحه يومي عمه بعد تاريخ االجتماع. (ب)

يجوك لكه عة   و اقتراا تغييراو لص   يااة المثة   ر أو مثتواا خحه يومي عمه من  (ج)

 ا الفترة تس  لّمه، ويص  بح المثة  ر ن ائيا    ا لم تُقترا أي تغييراو أو تعديحو خحه ه

 ولم يعترض الرئيس على مثتواا.
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  ا اقتُِرث و تغييراو أو تع ديحو على مثة       ر االجتم اع، أو اعترض الرئيس على  (د)

المثتو ،  يتم التعديه أو التغيير بعد موا قة الرئيس على  لك. و ي جميا األثواه، ال 

طوق يجوك  جراء تغييراو أو تعديحو على مثة       ر االجتماع من ش       أن ا تغيير من

 القرار ال ي صّوو عليه األعةاء أو  ثواا.

د األمين أعة   اء  (ا) يُوقّا على المثة   ر رئيس االجتماع واألعة   اء الثاة   رون، ويُكِوّ

 مجلس ال يئة واألعةاء بنسخة منه خحه احاة أيام عمه بعد تاريخ اعتمادا.

 يُةم  لى مثةر االجتماع جميا المستنداو والواائ   او الصلة به. (و)

 المادة الرابعة عشرة: النصاب القانوني

ال تنعقد اجتماعاو اللجنة  ال بثةور الرئيس أو نائبه، ونصف عدد األعةاء ايخرين  (أ)

 على األقه. 

يجوك مش   اركة عة   و اللجنة  ي االجتماع من خحه اس   تخدام تقنياو االتص   اه الثدياة  (ب)

 ويُعذّد  لك مكمح  للنصاب القانوني لحجتماع.

 الخامسة عشرة: اتخاذ القرارات والتوصيات وطلب المستنداتالمادة 

 تُتخ  قراراو اللجنة وتوصيات ا بأالبية األصواو المشاركة  ي االجتماع. (أ)

ح الجانب ال ي صّوو معه رئيس االجتماع. (ب)    ا تساوو األصواو، يرجَّ

وماو يجوك للّجنة أن تطلب من اإلداراو  او العحقة ثة     ور اجتماعات ا أو تقديم معل (ج)

ومس       تنداو  ة       ا ية؛ لكي تكون عملية اتخا  القرار أو التوص       ية مبنية على معر ة 

 ودراية.

يجوك للّجنة عند الثاجة أن تكلف أثد أعة  ائ ا أو أثد موظفي ال يئة ايخرين بدراس  ة  (د)

موة    وع من الموة    وعاو المطروثة علي ا وتكويد اللجنة بنتائي الدراس    ة، على أن 

ن  لك  ي مثةر اال  جتماع.يدوَّ
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 يطل  ب أن – اللجن  ة اجتم  اع عق  د  ي   ا يتع   ر التي الث  االو  ي – اللجن  ة لرئيس يجوك (ا)

 وس   يلة أي أو اإللكتروني البريد أو ال اتف بواس   طة بُعد عن اللجنة قرار على التص   ويو

 يتة      من ب لك مثة      را   األمين يدّون الطريقة، ب  ا التص      ويو وعند. أخر  اتص      اه

 .التوصية أو القرار اتخا  ووسيلة التصويو، ونتيجة التصويو، مثه الموةوع

 المادة السادسة عشرة: اإلبالغ بالقرارات والتوصيات

القراراو والتوصياو التي اتخ ت ا اللجنة ل وي العحقة المعنيين بيتولــى األميـن اإلبحغ 

 ب ا.

 المادة السابعة عشرة: متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات  

 مسؤوال  عن متابعة تنفي  قراراو اللجنة وتوصيات ا.يكون األمين  (أ)

القائمة المثّداة لسجه متابعة تنفي   ،األعةاء  لىسنة  نصفكه األمين  ي ن اية  يرسه (ب)

قراراو اللجنة وتوص  يات ا؛ و لك لة  مان اطحع األعة  اء على ثالة ومس  تجداو تنفي  

 قراراو اللجنة وتوصيات ا.

تواجه س       ير أعماه اللجنة، بما  ي  لك أي تأخير  ي  ير ا األمين للرئيس أي معوقاو (ج)

 ت ا وتوصيات ا.اتنفي  قرار

 المادة الثامنة عشرة: التقارير

تُِعّد اللجنة بمس     اعدة األمين تقريرا  نص     ف س     نوي يُر ا للمجلس، ويتة     من التقرير 

 ة  ا ة  لى معلوماٍو عن عدد االجتماعاو التي عقدت ا اللجنة، وعدد الثاة  رين من األعة  اء، 

أعماه اللجنة وقرارات ا وتوص      يات ا المتخ ة خحه  ترة التقرير، وما تم القيام به ثياه تنفي  تلك 

 القراراو والتوصياو من قبه األطراف  او العحقة.

 المادة التاسعة عشرة: مراجعة الالئحة

ة المجلس و لك كجكء من مراجعة  اعلية ثوكم كه س     نتين تخة     ا الحئثة للمراجعة

، وال يجـــوك  جـــراء أي تعــديــه ه مجلس هيئـة الســوق الماليـــةالئثـة عمـالموةثـة  ـي 

 علي ــــا  ال بقرار من المجلس. 
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 المادة العشرون: النفاذ

 تكون الحئثة نا  ة من تاريخ  قرارها من المجلس.
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