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#
الفصل ا!ول:أحCم عامة
#
اGادة ا!و:Jمقدمة:
#
 uhإعداد "!"ة %ل ('نة ا!ست-.ر والتمويل" لm.كة إم آي إس اGرتبطة (!z:دارة التنفيذية مباg.ة|( ،دف التوافق
#
مع اGادة ) (٥٠فقرة ) (١من !"ة حوة الm.ت الصادرة عن هيئة السوق اGالية متمث( ; V hلس هيئة السوق
اGالية (8وجب قرار ر:h (٢٠١٧-١٦-٨) hر ; V
 ١٤٣٨ / ٥ / ١٦هـ ،اGوافق  ٢٠١٧ / ٢ / ١٣م ،وال  ; hتفيد بــ" يش (لس
ً
#
ً
V
ا!zدارة ('ا :Vمتخصصة وفقا 'اجة الm.كة وظروا وأوضاا (8ا ;ِ8كVا من :hدية dاdا بفعالية"
#
اGادة الثانية:نطاق ال"Rة:
#
تطبق هذه ال"Rة ع أعضاء ('نة ا!ست-.ر والتمويل و(¡يع اGعني ;  ،nVحيث ي ¢hمن خ£Rا تنظ; ¢إجراءات تشكيل
اللجنة وضوابط %لها وdاdا واختصاصا|hا ومCفآت أعضا|#ا.
اGادة الثالثة:هدف ('نة ا!ست-.ر والتمو يل:
h
V
الغرض الرئيس من ('نة ا!ست-.ر والتمويل g. ; Vكة إم آي إس اGرتبطة (!z:دارة التنفيذية وال  ; hتعمل "ت إg.اا،
#
#
h
هو مساعدة الm.كة  ; Vا!ست-.ر ا!مثل !صو£ا و مساعد|hا " ; Vقيق ا!س®hاتيجية ا!ست-.ر ية و وضع اGبادئ
#
التوج;ية !نشطة ا!ست-.ر وذلك  ; Vحدود الصRحيات اGمنوحة £ا من قبل (لس ا!zدارة.
الفصل الثا :U; Vإجراءات %ل اللجنة
اGادة الرابعة:سياسة عضو ية ('نة ا!ست-.ر والتمو يل:
تش بقرار من (لس إدارة الm.كة ('نة تس'("³نة ا!ست-.ر والتمويل" تتكون من....أعضاء بناء ع توصية من
('نة ال®hشيحات واCGفآت.
قواعد تشكيل ('نة ا!ست-.ر والتمويل:
#
#
 .1ي ¢hانتخاب أعضاء اللجنة من قبل (لس ا!zدارة (:غلبية ا!صوات ،وتكون مدة اللجنة ثRث سنوات تبدأ مع
V
.
h
h
¼ مع انhاء دورة ا(9لس أو بصدور قرار من
دورة (لس إدارة الmكة ،أو (:لتار; الذي ي ¢تشكيلها به وتن ;
ا(9لس يق V
½ (:نhاء %لها أو د(ها  ; Vأي ('نة أخرى.
;
#
#
ً
"( ; .2ب ع أعضاء ('نة ا!ست-.ر والتمويل تعي ;  nVرئيسا للجنة ويكون قرارها (:غلبيه ا!صوات.
ً
"; .3ق لرئيس اللجنة تعي ; :V nVئبا ¿ من ب ;  nVأعضاء ('نة ا!ست-.ر والتمويل.
 .4ي ¢hتعي ;  nVأم ;  g nVاللجنة من ب ;  nVأعضا|#ا أو من الغ;® ،وإذا ن من الغ;® ! يكون ¿ حق التصويت.

#
 .5تتألف اللجنة من ثRثة أعضاء ع ا!قل و!  ÁV hيد عن ¡Vسة أعضاء ، ،وأن تكون غالبية أعضا|#ا من أعضاء
(لس ا!zدارة الغ;® تنفيذي ;  nVأو اGستقل ;  nVمع إمCنية تعي ;  nVأعضاء من غ;® ا(9لس سواء من اGسا nV ; Âأو من
غ;®.Ã
#
V
Á; .6ا ; Äأعضاء اللجنة أن يكون لد;|م دراية مالية وخ(®ات است-.ر ية متباينة £ا عRقة (:نشطة و(ا!ت %ل
الm.كة وغ;®ها من أوجه ا!ست-.ر.
"; .7ق للجنة ا!ستعانة ( :#ي V .
Æص وتوجيه الدعوة 'ضور اج-hعا|hا سواء ن من موظ  È; Vالm.كة أو اÉGف ;  nVبعمل
ف  ; Vاو إداري 'سا(|ا أو من غ;® ذلك ('هات اGالية أو ا!ستشار ية أو غ;®ها (8ا ;"قق غرض اللجنة ،ومع مراعاة
#
ق Êحق التصويت ع ا!عضاء فقط.
#
 .8يكون (9لس ا!zدارة تعي ;  nVعضو  ; Vحا ¿hشغور مرا كز أحد ا!عضاء ،وأن يكون  Ëتنطبق عليه الm.وط الواجب
توافرها  ; Vأعضاء اللجنة.
#
"( ; .9ب ع الm.كة إشعار هيئة السوق اGالية (Í:ء أعضاء اللجنة وصفات وعضويhم عند تعييVم أو أي تغي;®ات
#
تطرأ ع ذلك خRل اGدة النظامية ا9ددة "! ; Vة حوة الm.ت الصادرة من ا£يئة.
اGادة ا'Vامسة:مؤهRت أعضاء ('نة ا!ست-.ر والتمو يل:
; ("ب أن يتمتع عضو ('نة ا!ست-.ر والتمويل  ; Vالm.كة (®('V:ة الCفية واGناسبة ليتس£ Vم وضع سياسة است-.ر فعا¿h
h
|hدف إ Jتعظ; ¢أصول الm.كة وأن يكونوا أخذ ;  ÎVبع ;  nVا!عتبار قدرة الm.كة ع "مل ا9Vاطر ومديونيا|hا
واGوجودات وا Á!; zادات ،ور Ðاس®hاتيجية الm.كة ا!ست-.ر ية.
اGادة السادسة:عزل عضو ('نة ا!ست-.ر والتمو يل:
;"ق (9لس ا!zدارة عزل أي عضو '( ; Vنة ا!ست-.ر والتمويل  ; Vأي وقت وفق تصويت أغلية أعضاء (لس ا!zدارة،
"( ; Ñوز لعضو اللجنة ا!ستقا ¿hمع مراعاة الوقت اGناسب لذلك ،ع أن يبدأ |V:;gا اعتبارا ن :hر ; V
 موافقة ا(9لس
عل;ا.
اGادة السابعةd:ام ومسؤوليات ('نة ا!ست-.ر والتمو يل:
h
 .1إعداد وصياغة سياسة وآليات ا!ست-.ر والتمويل ا'Vاصة (:لm.كة وال "V ; hدم مصا'ها و ا!خذ بع ;  nVا!عتبار أن
#
تكون منطقية وواÓVة وÁhفع (9لس ا!zدارة لÔوافقة عل;ا ،وع اللجنة مراجعhا بش ر بع سنوي ،والتوصية (:ية
تعديRت ورفÖا لÔصادقة عل;ا من ا(9لس.
 .2متابعة تنفيذ وأداء سياسة وآليات ا!ست-.ر والتمويل  ; Vالتعاقدات ا9لية والدولية و(¡يع أنشطة ا!zدارة التنفيذية.
 .3تقي; ¢أداء ا!ست-.رات ال  ; hتقوم (|ا الm.كة والتأ كد من عدم خرو(×ا عن سياسة وآليات ا!ست-.ر والتمويل
اGصادق عل;ا من قبل ا(9لس.
#
ً
 .4مراجعة دور ية !داء الm.كة وفقا لسياسات وآليات ا!ست-.ر والتمويل.
 .5إعداد دراسة 9Vاطر ا!ست-.ر بش مستمر ،وع أن تكون موا8#ة لسياسات إدارة ا9Vاطر اGتبعة (:لm.كة.

"( ; .6ب ع اللجنة تقد; uتقار; Áدور ية عن فة ا!%ال وا!zجراءات ال  ; hقامت (|ا ورفÖا (9لس ا!zدارة.
اGادة الثامنة:واجبات عضو ('نة ا!ست-.ر والتمو يل:
"( ; .1ب ع عضو اللجنة ا!نتظام  ; Vحضور ا!ج-hعات واGشاركة الفعا ،¿hوع العضو الراغب  ; Vالتغيب عن
#
ً
ً
حضور إحدى ا!ج-hعات !ي سببا ن إخطار رئيس اللجنة كتابيا عن طر يق أم ;  nVال.m
h
"( ; .2ب ع عضو ('نة ا!ست-.ر والتمويل ا9افظة ع  gية اGعلومات ،و  ; Vحال Vالفته ; ("وز (9لس ا!zدارة ا "Vاد
ً
ما ;Áاه مناسبا.
#
"( ; .3ب ع عضو اللجنة التح ; (8بادئ الصدق وا!مانة والو!ء والعناية.
#
"( ; .4ب التقيد بتعل;-ت هيئة السوق اGالية  ; VاGملكة العر بية السعودية وا!نظمة ذات الص.h
#
"( ; .5ب ع (¡يع ا!عضاء ا!ه-hم (8صا Ùالm.كة وتقد;8ها ع مصلحhم الشخصية.
اGادة التاسعة:صRحيات عضو ('نة ا!ست-.ر والتمو يل:
"; .1ق لعضو ('نة ا!ست-.ر والتمويل التحقق من أي نشاط يندرج ÛVن اختصاصا|hا أو من ÛVن dاdا
ومسؤوليا|hا دون ا'اجة إ Jموافقة (لس ا!zدارة.
 .2للجنة ا!ستعانة (8ن Áhاه من ا®('Vاء وا9Vتص ;  nVمن داخل الm.كة أو من خار(×ا  ; Vحدود صRحيا|hا ع أن
ً
V
ﱠ
V
h
½ للخب;® وذلك إذا ن فردا ،أو ا! Ðالوارد ; V
يضمن ذلك ;  Êاج-ع اللجنة ،مع ذ كر ا! Ðالشخ ;
السجل التجاري إذا ن g.كة وعRقhم (:لm.كة أو ا!zدارة التنفيذية ،حيث ; ("وز £ا ا!ستعانة ع نفقة
h
الm.كة ( ("هات خارجية متخصصة  ; Vا!ست-.ر والتمويل أو القانون أو أي احتياجات اخرى "تا(×ا لتسي;®
#
%لها (:لش ا!مثل.
اGادة العاg.ة:اج-hعات وضوابط %ل ('نة ا!ست-.ر والتمو يل:
ً
أ( تعقد اللجنةاج-hا مرة واحدة سنو; ،:وÞا دعت ا'اجة لذلك ،وذلك بناء ع دعوة من رئيس اللجنة أو
اثن ;  nVمن أعضا|#ا.
#
ب( Áhسل الدعوة !نعقاد اج-hع ('نة ا!ست-.ر والتمويل إ Jا!عضاء مع جدول ا!%ال وذلك قبل سبعة أ;:م من
#
موعد ا!ج-hع ما ßيتفق ا!عضاء ع غ;® ذلك.
#
#
ج( يكتمل النصاب القانو ! U; Vج-hع اللجنة عند حضور أغلبيه أعضا|#ا ،وتصدر قرارا|hا (:غلبية ا!صوات ،و ; V
#
حا ¿hتساوي ا!صوات ; à(Áالرأي الذي صوت ¿ رئيس ا!ج-hع.
د( ; ("وز لعضو اللجنة اGشاركة  ; Vاج-hعات اللجنة بواسطة وسائل ا!تصال ا'ديثة ،وتعد مشاركته (|ذه ا'ا¿h
#
ن ح ÊVأصا ¿hعن نفسه ،وذلك إذا تعذر حضوره أصا ¿hعن نفسه !ي عذر طارئ.
ه( ! ; ("وز لعضو اللجنة أن ينوب عن عضو آخر  ; Vحضور ا!ج-hع ،وعند غياب رئيس اللجنة ي®hأس اللجنة
:Vئبه –إن وجد أو من ينيبه رئيس اللجنة  g.يطة أن يكون أحد أعضاء اللجنة.

#
#
و( ; ("ب توثيق (¡يع ما جرى  ; Vا!ج-hع من مداخRت ومناقشات وتوصيات ا!عضاء ونتا  âالتصويت ; V
V
RÆت لدى الm.كة.
ا ãVاج-hعات اللجنة وتوقع من أعضاء اللجنة ورئيäا; ،و"تفظ (|ا ; (
#
ز( ! ;"ق !ي عضو ( ; Vلس ا!zدارة و ا!zدارة التنفيذية و أعضاء اللجان حضور اج-hعا|hا إ! إذا طلبت اللجنة
ا!س-hع إ Jرأيه أو ا'صول ع مشورته.
الفصل الثالث :أحCم ختامية
اGادة ا'ادية ع :m.أم ;  nVالm
يعد أم ; '( g nVنة ا!ست-.ر والتمويل  ; Vالm.كة مسودة  ÊVاج-hع اللجنة وÁhسل لرئيس اللجنة وأعضا|#ا
عن طر يق ال(® يد ا!zلك®hو ،UVخRل اث Vع m.يومًا من :hر ; V
 انعقاد ا!ج-hع لRطRع عل;ا وإبداء مRحظا|hم
;
ً
V
V
h
V
;
عل;ا خRل سبعة أ;:م من :hر ارسا£ا ،و ; حا¿ عذم استRم أم; nال mأي مRحظات عل;ا يعد ذلك إقرارا
(G:وافقة عل;ا ،ويوقع بعد ذلك رئيس اللجنة وأعضا|#ا وأم ;  nVال mع  ÊVا!ج-hع ،مع إمCنية استخدام
وسائل التقنية ا'ديثة  ; Vالتوقيع.
اGادة الثانية ع :m.مCفأة أعضاء اللجنة
ً
ً
 .1تكون مCفأت أعضاء اللجنة مبلغا مقطوعا (!z:ضافة إ Jبدل حضور عن ا('لسات وأي مزا; :اخرى واردة ; V
سياسة اCGفآت ،وكذلك ال ®V hام الm.كة بتغطية مصار يف السفر و ا!zقامة وذلك إذا اضطر العضو للسفر
#
'ضور اج-hعات اللجنة أو ا!نشطة ذات العRقة (8هام اللجنة.
h
" .2دد مCفآت أعضاء اللجنة بناء ع السياسة اGق®hح '( ; Vنة اCGفآت وال®hشيحات ،و(8ا ! يتعارض مع
سياسة توز يع اCGفآت اGعتمدة من ا('معية العامة للm.كة.
#
اGادة الثالثة ع:m.مراجعة وتعديل هذه ال"Rة:
يعمل (8ا جاء  Vهذه ال"#Rة ويل ®V hم (|ا من الm.كة اعتبا ًرا من :hر ; V
 اع-hدها من قبل (لس ا!zدارة ،وت¢h
;
#
مراجعة هذه ال"Rة بصفة دور ية.
اGادة الرابعة ع : m.ضبط الوثيقة:
#
اع-hد ال"Rة
أعضاء اللجنة:
صاحب الصRحية:
التوصيات
التوقيع
:hر ; V
 ا!ع-hد:

