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 تعريفاتالالمادة األولى: 

كل ماها ما لم يقض  إزاءيُقصدددد بالكلماا والعباراا اة،يةي مي ما وردا هذ هال الةئمةي المعااذ المو دددمة  (أ)

 سياق الاص بغير الك: 

 هيئة السوق المالية. الهيئة:

 مجلس هيئة السوق المالية. المجلس:

 ـ.ه2/6/1424و،اريخ  30اظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكذ رقم م/ النظام:

 الئمة عمل لجاة المراجعة. الالئحة:

 لجاة المراجعة. اللجنة:

 .رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس المجلس:

 رئيس لجاة المراجعة. الرئيس:

 المراجعة. اائب رئيس لجاة نائب الرئيس:

 ."األع اءـ "مج،معين بإلى أع اء هال اللجاة ي ويشار لجاة المراجعةع و  العضو:

 األمااة العامة لمجلس الهيئة.  األمانة:

 أمين لجاة المراجعة. األمين:

  ،شمل وكةء الهيئة ومديري العموم المر،بطين مباشرة برئيس المجلس.اإلدارة العليا: 

 الخ،امية.،دقيق قوائمها المالية ومسابا،ها مراجع مساباا الهيئة المعين ل المراجع الخارجر:

لصدددددددةمياا الماوطة بالمجلس والمهو دددددددة مائي وصدددددددةمياا الرئيسي و يقة ،عّرف باجدول الص       الحيات: 

 (.والصةمياا الماوطة بالوظائف اإلشراهية )والمقصود هاا هو جدول الصةمياا المع،مد بالهيئة

 .من يملك اخ،صاصاً اظامياً شخصاً كان أم لجاةصاحب الصالحية: 

 قرار يصدر عن صامب الصةمية يعهد بموجبئ بممارسة اخ،صاص اظامذ إلى شخص أو لجاة التفويض:

 ه،رةً ممددة.

مدوث أو وجود مصددددلمة مباشددددرة أو رير مباشددددرةي مقيقية أو مه،ر ددددةي ألي ع ددددو هذ تعارض المص    الح: 

المعاذ برأيئ  ويكون من شأن ،لك المصلمة ال،أ ير هذ مساهمة الع و للجاةمو وع مدرج على جدول أعمال ا

 المعبر عن وجهة اظرل المهاية.
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الةئمة المعااذ  للكلماا والعباراا الواردة هذمع عدم اإلخةل بما ورد هذ الهقرة )أ( من هال المادةي يكون  (ب)

المو دددددمة لها هذ اظام السدددددوق المالية وهذ قائمة المصدددددطلماا المسددددد،خدمة هذ لوائ  هيئة السدددددوق المالية 

 وقواعدها.

 الغرض: الثانيةالمادة 

إن الغرض من الةئمة هو ،مديد إطار عمل اللجاة وموكم،ها بما ي،ماشدددددددى مع الاظامي ويمدد هاا اإلطار 

الطريقة ال،ذ ،عمل بها اللجاةي م، دددمااً ،كوياهاي ودورها ومسدددهوليا،هاي إ ددداهة إلى مهام ومسدددهولياا الرئيس واائب 

 الرئيس واألع اء واألمين هيها.

 الثالثة: مهام اللجنة ومسؤولياتهاالمادة 

 دون اإلخةل بصدددددددةمياا ومهام المجلس الماصدددددددوص عليها هذ الاظام ولوائمئ ال،اهياية ولوائ  الهيئة الداخليةي (أ)

ية ،خ،ص اللجاة بمراقبة أعمال الهيئة وال،مقق من سدددددددةمة وازاهة  أاظمة إدارة المخاطر وإدارة الرقابة الداخل

  اة،ذ:على الية هيهاي و،شمل مهام اللجاة بصهة خاصة ال،قارير والقوائم المو

؛ واإلل،زام الداخلذبما هذ الك إدارة السدددلوك المهاذ  الهيئةلمراجعة الداخلية هذ ل العامة دارةاإلعمال أم،ابعة  (1

 .أعمالها ومهامهامدى هاعلي،ها هذ ،اهيا  من أجل ال،مقق من

للمراجعة الداخلية من شددددأاها ال،أ ير هذ قدر،ها على أداء أعمالها قيود على أعمال اإلدارة العامة دراسددددة أي  (2

 .و،قديم المق،رماا وال،وصياا لمعالج،ها يومهامها

  .هذ شأائ وال،وصياا مق،رمااالوإعداد ،قرير ي، من  هذ الهيئة اظام الرقابة الداخليةدراسة  (3

 هاعلي،ها.دراسة خطة أعمال المراجعة الداخلية الساوية للهيئة وال،أكد من  (4

 .،لك ال،قارير وهق ما ، ما،ئم،ابعة ،اهيا اإلجراءاا ال،صميمية دراسة ،قارير المراجعة الداخلية و (5

 .دارة العامة للمراجعة الداخليةميال هاعلية مدير عام االمجلس اللى إ،قديم المشورة  (6

 الداخلية.خصوص ،قييم أداء مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة بال،وصية لصامب الصةمية  (7

،أكيد الجودة  (8 يار الجهة ال،ذ ،قوم بمراجعة خارجية كل خمس سددددددداواا ل  (Quality Assurance)اخ،

 .ألعمال ال،دقيق الداخلذ

عما يقلقهم ميال أي ممارسددددددداا باإلبةغ هيما يخص قيام موظهيها وكهاي،ها ،ر،يباا الهيئة مةءمة  ال،أكد من (9

 .من ا،خاا االجراءاا الةزمة بشأاهاي وال،أكد داخل الهيئة اظاميةمخالهة أو 
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هيها داخل الهيئة والرهع  المش،بئ المخالهةاالاشطة ال،وصية لصامب الصةمية ب،شكيل هريق لل،مقيق هذ  (10

  المق،رمة. بالا،ائج وال،وصيااللجاة 

ي،جاوز الن ى أــعلي ئــا،ـدمـاء خـــوإاه ئـــابــد أ،عـــديـو،م ذــع الخارجـالمراجن ــمجلس ب،عيية للــال،وصي (11

 . ةمراجعأعمال الويجب ااق اء ه،رة سا،ين قبل معاود،ئ  يمجموع مدة ،عييائ خمس ساواا م،صلة

 .دراسة خطة المراجع الخارجذ للقيام بأعمال المراجعة الخارجية (12

 ي،م هذ شددددأاها ملموظا،ئي وم،ابعة ماو الصددددعوباا ال،ذ يواجههاي ودراسددددة المراجع الخارجذم،ابعة أعمال  (13

بالمراجع الخارجذ مرة وامدة على يُعقد اج،ماع على أن  يو،قديم المق،رماا وال،وصدددددددياا الةزمة هذ الك

 األقل هذ الساة.

داء الميزااية و،مليل االامراهاا بين الماصدددددددرف الهعلذ أدارة المالية مول مراجعة ال،قارير المقدمة من اإل (14

  والميزااية ال،قديرية المع،مدة.

 . باع،مادهامجلس للالمالية للهيئة ومسابا،ها الخ،امية وال،وصية دراسة القوائم  (15

بداء الرأي إو يومسدددددابا،ها الخ،امية هذ إعداد القوائم المالية للهيئة دراسدددددة السدددددياسددددداا المماسدددددبية الم،بعة (16

 ن ،طلب األمر.إهذ شأاها مجلس لل وال،وصية

من مسددائل ،رى  ددرورة  ما ،رالورهع  اللجاةيعمل  بإطارااا صددلة  ،اهيا أي مهام ا دداهية يطلبها المجلس (17

 .ال،ذ ي،عين ا،خااها باإلجراءاا هاوابداء ،وصيا، لصامب الصةميةي ا،خاا اجراء بشأاها

الممددة لها بموجب جدول  المادة بصدددددةمي،ها،ل،زم اللجاة هذ ممارسدددددة مهامها الماكورة هذ الهقرة )أ( من هال  (ب)

 الصةمياا. 

 اللجنةالمادة الرابعة: ت وين 

ي يكون من بياهم مخ،ص بالشدددددددهون المالية عن  ة ة همعددأع ددددددداء ال يقل من مجلس البقرار من ،،كون اللجاة  (أ)

 مجلس.الي على أن يكون رئيس اللجاة من أع اء واائبئ رئيس اللجاة هذ القرارد ي ويمد  والمماسبية

 مجلس أو اائبئ.الأع اء اللجاة رئيس   من يكون من ال أن يجب (ب)

ويجب على أع ددداء اللجاة المسددد،قلين  يأع ددداء مسددد،قلين من خارج الهيئة كون أرلبية أع ددداء اللجاةييجب أن  (ج)

ال،زاماا الع ددو إقراراا و" امواجال،وقيع على  من خةل ع ددوي،هم هذ اللجاة هذعدم وجود ما يه ر اإلقرار ب

 .لهاا الغرض الهيئة ل،عدّ الاي  "المس،قل
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 .هقط مر،ينقابلة لل،جديد   ةث ساواا اللجاة هذع وية ال،كون مدة  (د)

 ي،طلب أي ،غيير هذ ع وية اللجاة مواهقة المجلس. (ل)

 لمجلس ،خصيص مكاهأة لألع اء المس،قلين لقاء مشارك،هم هذ أعمال اللجاة مسبما يرال مااسباً.ل  (و)

االس،عااة عاد الماجة بمن ،رال من أصماب الخبرة واالخ،صاص مملياً أو دولياًي على  مجلسالجاة بعد مواهقة للّ  (ز)

 أن ،،ممل الهيئة دهع المصروهاا الم،ر،بة على الك.

 مجلس.العلى طلبئ أو وهقاً ل،قدير  مجلس إعهاء أي ع و من أع اء اللجاة بااءً ليجوز ل (ح)

لئ يكمل المدة الم،بقية لسددلهئ هذ  مجلس بديةً الن يعيّ  يإاا شددغرا ع ددوية أي من أع دداء اللجاة ألي سددبب كان (ط)

 ع وية اللجاة.

 ومسؤولياته المادة الخامسة: مهام الرئيس

 ،شمل المسهولياا األساسية للرئيس ما يلذ:

 اإلشراف على أعمال اللجاة و مان االل،زام بةئم،ها.  (أ)

 إدارة أعمال اللجاة وم،ابع،ها بمساعدة األمين. (ب)

هذ مصدددلمة  ال،ذ ،،خاها اللجاةي وأاها مبايةٌ على أسدددس معرهية و،صدددبّ  وال،وصدددياا القراراا دددمان سدددةمة  (ج)

 ،مقيق أهداف الهيئة وخططها االس،را،يجية.

 بال،اسيق مع األمين.و،وصيا،ها قراراا اللجاة  م،ابعة ،اهيا (د)

 ومسؤولياته المادة السادسة: مهام نائب الرئيس

 ي،ولى اائب الرئيس القيام بعمل الرئيس ومهامئ هذ مال ريابئ. 

  ومسؤولياتهم: مهام األعضاء السابعةالمادة 

 اة،ذ:بل،زام العلى األع اء عاد ممارسة مهامهم هذ اللجاة ا

 ال،عاون على ،مقيق أهداف اللجاة. (أ)

ع ددو م ددور ما ال يقل عن  المرص على الم ددور والمشدداركة الهاعلة هذ اج،ماعاا اللجاة. ويجب على كل (ب)

  ل ذ االج،ماعاا الماعقدة هذ الساة.

 هذ االع،بار.أخا المصلمة العامة للهيئة المساهمة باةراء وال،عبير عن وجهة الاظر بمسهولية ومياديةي مع  (ج)
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 ومسؤولياته: مهام األمين الثامنةالمادة 

 أن يكون لئ مق األمااةي دونأميااً للّجاة من بين موظهذ  -مجلس الهيئةلعام المين األبمشددددددداورة  -يعيّن الرئيس 

 ال،صوياي و،،م ل مسهوليا،ئ هذ اة،ذ:

 ال،م ير وال،اسيق لةج،ماعااي بما هذ الك إعداد جدول األعمال بال،اسيق مع الرئيس. (أ)

 ي وال،مقق من مدى الماجة إلى ،مدي ها. ةئمةالم،ابعة االل،زام ب (ب)

األصددددددوااي وا،ائج  ،و يق ي باإل دددددداهة إلىو،و يقها وجمع مما ددددددر االج،ماعاام ددددددور اج،ماعاا اللجاةي  (ج)

 ال،صوياي والمهيدين والمعار ين للقراراا أو ال،وصياا الم،خاة.

 باسخ من مما ر االج،ماعاا. )عاد الطلب( ،زويد أع اء اللجاة واألطراف ااا العةقة (د)

 جمع ال،واقيع على مما ر اج،ماعاا اللجاة. (ل)

 ميع مسدددددد،اداا اللجاةي بما هذ الك جداول األعمالي والمما ددددددري وسددددددجةا م،ابعة ،اهيا قرار،هااالم،هاظ بج (و)

 .و،وصيا،ها

 عليها هذ اج،ماعاا اللجاة. ا،ُِّهقم،ابعة ،اهيا القراراا وال،وصياا ال،ذ  (ز)

 : إدارة االجتماع والحضورالتاسعةالمادة 

يكون الرئيس مسددددهوالً عن إدارة اج،ماعاا اللجاةي بما هذ الك المواهقة على جدول األعمالي واإلشددددراف على  (أ)

 ي وإعةن الا،ائج بمساادة األمين.اعليه ال،وصية وال،صوياأو عملية ا،خاا القرار 

 ل،صويا عائ.أن يهوض إلى ع و آخر الم ور أو اال يجوز لع و اللجاة  (ب)

دون أن يكون لئ مق  يا الك بمم ددددددر االج،ماع ب  ،رال لم ددددددور اج،ماعا،هاي على أن يُ  جاة دعوة منيجوز للّ  (ج)

 اللجاة. ،وصياا وال،صويا على قراراا 

 : جدولة االجتماعاتالعاشرةالمادة 

ها (أ) عا، ما ئة ،عقد اللجاة اج، كل  ة ة أشدددددددهر هذ مقر الهي مدة على األقل  ي ويجوز للرئيس دعوة اللجاة مرة وا

 الماجة.لةج،ماع عاد 

 يجوز للرئيس إلغاء االج،ماعاا بإشعار مسبق لألع اء. (ب)
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 : جدول األعمال وتوزيع الوثائ  والمستنداتالحادية عشرةالمادة 

 (.يواهق عليها الرئيس ،،قيد اج،ماعاا اللجاة بجدول األعمال المواهق عليئ مسبقاً )باس، ااء أي باود طارئة (أ)

 وال،وصدددددياا إلى األمين المو دددددوعاا المق،رح طرمها للاقاق والقراراا أو اإلدارة العليا األع ددددداءيرسدددددل  (ب)

 أيام عمل على األقل. بسبعةالمطلوب ا،خااها من اللجاة خةل اج،ماعها القادمي والك قبل االج،ماع 

االع،بار المو ددددوعاا ال،ذ أرسددددلها بيمدد الرئيس جدول األعمال الخاص بكل اج،ماع بمسدددداعدة األميني آخااً  (ج)

 اءي إ اهة إلى أي مو وعاا أخرى يرى الرئيس مااسبة إدراجها.األع 

 كل مو وع مدرج هيئ. ل المقّدر وقاالي ولةج،ماع المقّدر وقاالهذ جدول االج،ماع يُمد د  (د)

األمين جدول األعمال والمس،اداا ااا العةقة باالج،ماع إلى األع اء وإلى المدعوين لم ور االج،ماع يرسل  (ل)

 عمل على األقل.بخمسة أيام قبل موعد االج،ماع )إن وجدوا( 

الو ائق  إليئل ن ال،صددددددويا إاا لم ،ُرسدددددد  ميمق ألي من أع دددددداء اللجاة االم،ااع الماالا الطارئةي  باسدددددد، ااء (و)

 والمس،اداا هذ الوقا الممددي ويجب أن يُ ب ا هاا هذ مم ر االج،ماع.

 المادة الثانية عشرة: تعارض المصالح 

أي ،عارض هذ المصال  هذ مو وع مدرج على جدول أعمال اللجاةي هعليئ اإلهصاح عن الك إاا كان للع و  (أ)

ا الك هذ مم ر االج،ماعي وال يجوز لئ هذ هال المالة م ور مااقشة قبل بدء مااقشة المو وعي على أن يُ ب  

 أو المشاركة هذ مااقش،ئ أو ال،صويا عليئ. اي العةقة المو وع 

 إاا شك الع و هيما إن كان واقعاً هذ ،عارض مصال ي هيجوز لئ طلب الرأي واإلرشاد من الرئيس.  (ب)

إاا أهص  الرئيس أو اائبئ عن وجود ،عارض مصال  لديئ )وهقاً ألمكام الهقرة )أ( من هال المادة( ولم يكن اةخر  (ج)

كون ألمدهما هيئ ،عارض مصدددددال  ما دددددراً هذ االج،ماع اي العةقةي هيهجل المو دددددوع إلى اج،ماع آخر ال ي

 ويكون ما راً. 

 محضر االجتماعالثالثة عشرة: المادة 

 يُِعّد األمين مم ر االج،ماع بعااية ودقة والك على الامو اة،ذ:

 يجب إعداد مم ر لكل اج،ماع ،عقدل اللجاةي على أن ي، من المم ر ما يلذ: (أ)

 .اريخ االج،ماع ورقمئ، 

 .مكان ااعقادل 
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  الما رين.أسماء 

 .بيان سبب عدم م ور من لم يم ر 

 ااا الصلة بمو وع االج،ماع واقاط الاقاق الرئيسة المو وعاا المعرو ة. 

 .جميع القراراا وال،وصياا ال،ذ ا،ُخاا والمسوراا والمرهقاا 

 .إ باا ا،ائج ال،صويا 

 . ماالا ،عارض المصال 

   من القراراا أو ال،وصياا ال،ذ أصدر،ها اللجاة. ال،مهظاا ال،ذ أبداها أع اء اللجاة الما رين على أّي 

 األمين المم ر إلى األع اء للمراجعة خةل يومذ عمل بعد ،اريخ االج،ماع.يرسل  (ب)

يجوز لكل ع ددددو اق،راح ،غييراا على صدددديارة المم ددددر أو مم،وال خةل يومذ عمل من ،سددددلّمئي ويصددددب   (ج)

 ا خةل هال اله،رة ولم يع،رض الرئيس على مم،وال.المم ر اهائياً إاا لم ،ُق،رح أي ،غييراا أو ،عدية

مم دددددددر االج،ماعي أو اع،رض الرئيس على المم،وىي هي،م ال،عديل أو على إاا اق،ُِرما ،غييراا أو ،عديةا  (د)

وهذ جميع األموالي ال يجوز إجراء ،غييراا أو ،عديةا على مم دددددددر  ال،غيير بعد مواهقة الرئيس على الك.

 ا عليئ األع اء أو هموال.الاي صوّ ال،وصية  أو االج،ماع من شأاها ،غيير ماطوق القرار

د األمين أع ددداء مجلس الهيئة واألع ددداء ي ويُزوِّ الما دددروناالج،ماع واألع ددداء  المم دددر رئيسُ  على يُوقّع (ل)

 ة أيام عمل بعد ،اريخ اع،مادل.باسخة مائ خةل  ة 

  م إلى مم ر االج،ماع جميع المس،اداا والو ائق ااا الصلة بئ.يُ  (و)

،رهع اللجاة خةل  ة ة أيام عمل من اا،هاء اج،ماعها إلى المجلس المو ددددوعاا ال،ذ لم ،،وصددددل إلى قرار هذ  (ز)

 شأاها وال،قارير ااا المخاطر المرجة.

ن هذ المم ري  وا مةً إشارةً مجلس شار إلى المو وعاا المرهوعة لليُ  (ح)  هذ سجل م،ابعة ،اهيا القراراا.و،دو 

 النصاب القانونرالرابعة عشرة: المادة 

 ال ،اعقد اج،ماعاا اللجاة إال بم ور الرئيس أو اائبئ واصف عدد األع اء اةخرين على األقل.  (أ)

الك مكمةً للاصدداب  دّ ع  اال،صددال المدي ة ويُ يجوز مشدداركة ع ددو اللجاة هذ االج،ماع من خةل اسدد،خدام ،قاياا  (ب)

 القااواذ لةج،ماع.
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  وطلب المستنداتوالتوصيات  اتاتخاذ القرارالخامسة عشرة: المادة 

 بأرلبية األصواا المشاركة هذ االج،ماع.و،وصيا،ها ،ُ،خا قراراا اللجاة  (أ)

 .االج،ماع رئيسي يرج   الجااب الاي صّوا معئ إاا ،ساوا األصواا (ب)

يجوز للّجاة أن ،طلب من اإلداراا ااا العةقة م ددور اج،ماعا،ها أو ،قديم معلوماا ومسدد،اداا إ دداهية؛ لكذ  (ج)

 مباية على معرهة ودراية.أو ال،وصية ،كون عملية ا،خاا القرار 

بدراسدددة  من خةل رئيس المجلس اإلدارة العلياأن ،طلب من جاة عاد الماجة أن ،كلف أمد أع دددائها أو يجوز للّ  (د)

ن الك هذ مم دددددر المو دددددوعاا المطرومة عليها و،زويد اللجاة با،ائج الدراسدددددةي على أن يدو  أو ،اهيا أياً من 

 االج،ماع.

أن يطلب ال،صدددددددويا على قرار اللجاة  -هذ الماالا ال،ذ ي،عار هيها عقد اج،ماع اللجاة  -يجوز لرئيس اللجاة  (ل)

سطة الها،ف أو البريد اإللك،رواذ أو أي  وعاد ال،صويا بهال الطريقةي يدّون  يوسيلة ا،صال أخرىعن بُعد بوا

 .األمين مم راً بالك ي، من المو وع ممل ال،صوياي وا،يجة ال،صوياي ووسيلة ا،خاا القرار أو ال،وصية

 والتوصيات اإلبالغ بالقراراتالسادسة عشرة: المادة 

 .المعايين بهاال،ذ ا،خا،ها اللجاة لاوي العةقة وال،وصياا اإلبةغ عن القراراا األمين ى ــي،ول

  والتوصيات متابعة تنفيذ القراراتالسابعة عشرة: المادة  

 .و،وصيا،هاقراراا اللجاة ،اهيا يكون األمين مسهوالً عن م،ابعة  (أ)

 ة لسدددددجل م،ابعة ،اهيا قراراا اللجاة على األع ددددداء القائمة الممدّ سددددداة اصدددددف األمين هذ اهاية كل رسدددددل يُ  (ب)

 .اللجاة و،وصيا،ها والك ل مان اطةع األع اء على مالة ومس،جداا ،اهيا قراراا ؛و،وصيا،ها

 .و،وصيا،ها يرهع األمين للرئيس أي معوقاا ،واجئ سير أعمال اللجاةي بما هذ الك أي ،أخير هذ ،اهيا قرار،ها (ج)

 التقارير الثامنة عشرة: المادة 

رهع للمجلسي وي، من ال،قرير معلوماا  عن عدد االج،ماعاا ساوي يُ اصف ،ُِعّد اللجاة بمساعدة األمين ،قريراً  (أ)

ي إ دددداهة إلى أعمال اللجاة وقرارا،ها و،وصدددديا،ها الم،خاة من األع دددداء ال،ذ عقد،ها اللجاةي وعدد الما ددددرين

 اا وال،وصياا من قبل األطراف ااا العةقة.خةل ه،رة ال،قريري وما ،م القيام بئ ميال ،اهيا ،لك القرار
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مول ،قرير ص لمااقشدد،هم مرة وامدة هذ السدداة يخصدد  لم ددور اج،ماع للمجلس  األع دداء رئيس المجلسيدعو  (ب)

 لجاة المراجعة المرهوع للمجلس واالس،ماع إلى آرائهم ومةمظا،هم.

 سرية أعمال اللجنة عشرة:  تاسعةالالمادة 

يجب على أع اء اللجاة المماهظة على سرية المعلوماا ال،ذ يمصلون عليها من خةل ع وي،هم هذ اللجاةي 

واس،خدامها لغرض ،أدية مهام ع وي،هم هقطي وعدم اإلعةن أو ال،صري  بأي من ،لك المعلوماا ألي طرف آخري أو 

ررض كاني أو ال،عامل بشأاها مع وسائل اإلعةمي  اإلهصاح عاها أو اس،غةلها بأي شكل من األشكال أو اس،عمالها ألي

أو المديث باسددددم الهيئة. ويشددددمل االل،زام أي دددداً المماهظة على سددددرية ،لك المعلوماا بعد اا،هاء الع ددددوية هذ اللجاةي 

اا ل الهيئة لهالاي ،عدّ  "إقرارات والتزامات العض  و المس  تقل"ويجب على أع دداء اللجاة المسدد،قلين ال،وقيع على امواج 

أن ،وقع مائ وراق الماليةي أو االهصدداح عن معلوما،ها لشددخص آخر يُ على أن يشددمل الك االم،ااع عن ،داول األ الغرض

 ي،داول ،لك الورقة الماليةي بااًء على معلوماا اطلعوا عليها أ ااء عملهم هذ اللجاة.

 مراجعة الالئحةالعشرون: المادة 

ئمة عمل الهاعلية موكمة المجلس المو مة هذ والك كجزء من مراجعة كل سا،ين ،خ ع الةئمة للمراجعة 

 أي ،عديل عليها إال بقرار من المجلس. إجراء ي وال يجوز مجلس هيئة السوق المالية

 : النفاذعشرونحادية والالالمادة 

 ،كون الةئمة ااهاة من ،اريخ إقرارها من المجلس.
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