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 ل األول :ـالفص

 ةـــــــــــــــــدمـــــــــــــــالمق
 ـــــي :وم الملكــــ. المرس1

من نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  9بناًء على مانصت عليه المادة رقم  

 هـ التي تنص على مايلي :30/4/1400( وتاريخ 6)م/

 للغرف التجارية الصناعية في سبيل تحقيق إغراضها القيام بما يلي : "

إ •

 صدار المجالت والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.

•  

االتصال بالغرف األخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة 

 والصناعة.

•  

يل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم إلعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تشك

 ." تساعد على تطوير التجارة والصناعة 

وتسيير أعمالها  ة مناسبة ومالئمة لتشكيل اللجانفي إيجاد آلي بالطائفالتجارية الصناعية  ةورغبة من الغرف

, فقد أقر مجلس إدارة الغرفة التجارية لجان في قطاع األعمال ل لمنتسبينلتضمن تمثيل أكبر عدد ممكن من ا

وبذلك يتم التمثيل الحقيقي ألكبر عدد من والتعيين  االنتخاباتطريق مبدأ تشكيل اللجان عن  بالطائفالصناعية 

 المنتمين للقطاع.

 .جان وضوابط آليات عمل وتشكيل الليسر الغرفة أن تضع بين أيديكم الئحة أحكام و

 

 

 

 

 

 

 :مصطلحات الالئحة  . 2



-4- 

 اتــــــريفـــــــالتع

 الغرفة
هي : منظمة غير ربحية تعمل على رعاية  بالطائفالغرفة التجارية الصناعية 

المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة بالمملكة العربية السعودية 
 وتسعى لحمايتها وتطويرها .

 مجلس اإلدارة
العليا في الغرفة وهو عبارة عن مجموعة من أصحاب األعمال  يمثل السلطة

 ينتخبهم أعضاء الغرفة بهدف اإلشراف على إدارتها .

 رئيس مجلس اإلدارة
يمثل اعلي سلطة تشريعية بالغرفة ويرأس مجلس إدارتها وينتخب من قبل أعضاء 

 المجلس .

 األمانة العامة
ر في الغرفة وتدي ةشرافينفيذية اإلالتهي الجهاز التنفيذي للغرفة وتمثل السلطة 

 الغرفة وفق األنظمة واللوائح المنصوص عليها في تكوينها.

 األمين العام
التنفيذية واإلشرافية العامة على إدارات الغرفة وموظفيها ويمثل  السلطةيمثل 

 الغرفة أمام األجهزة الحكومية والخاصة .

 الثانية على كافة أعمال اللجان . واإلشرافيةة يمثل السلطة التنفيذي مساعد األمين العام

 مدراء
 القطاعات والمراكز

مستقل  يشمل جميع األنشطة  قطاع أو مركز هم المديرون الذين يشرفون على 
 الوظائفية للوحدات اإلدارية .

صاحب 
 المنشأة

أي رجل أعمال أو سيدة أعمال لديهم مؤسسة أو منشأة تجارية أو صناعية بحيث 
 ا أعضاء مشتركين في عضوية الغرفة.يكونو

 القطاع
الذي تمثله اللجنة وهو عبارة عن المنتسبين من شركات  االقتصاديهو القطاع 

 . االقتصاديومؤسسات لذلك النشاط 

 اللجان
تشكيل يضم مجموعة من أصحاب األعمال تمثل إحدى قطاعات األعمال وتقوم 

ونه وتقديم التوصيات لإلدارة بأنشطة ومهام تخدم مصلحة القطاع الذي يمثل
 التنفيذية للغرفة.

 اللجنة الرئيسية
المتشابهة والتي  االقتصاديةهي اللجنة التي تضم رؤساء اللجان القطاعية لألنشطة 

 رئيسي . اقتصاديتنتمي إلى نشاط 

 اللجنة القطاعية
هي اللجنة التي تضم مجموعة من أصحاب وصاحبات أعمال ينتمون للقطاع 

 تمثله اللجنة . ذيالادي االقتص

 رئيس اللجنة
هو الشخص الممثل للجنة أمام مجلس إدارة الغرفة وجهازها التنفيذي ويُخول 

 صالحيات تحددها الالئحة التفصيلية للجان.

 ينوب عن رئيس اللجنة في حالة غيابه. نائب رئيس اللجنة

 كل من ينتسب إلى لجنة من لجان الغرفة . عضو لجنة

 المسئول المباشر عن قطاع اللجان . ع اللجانقطامدير 

 المسئول المباشر عن قطاع األعمال. مدير قطاع األعمال

 إحدى إدارات الغرفة التي تقوم بتنفيذ توصيات اللجان المصنفة ضمن قطاعها . اإلدارة المعنية

 المسؤولية
معين أو أداء عمل  وأدبي على عاتق الموظف المسئول عنالتزام إداري وقانوني 

 . عن مهام وحده إدارية معينة داخل الغرفة

 توصيات اللجنة
هي المقترحات واألفكار التي يتفق عليها أعضاء اللجنة ويتم عرضها على 

 أصحاب الصالحيات بالغرفة التخاذ القرارات بشأن تنفيذها .

 نة .هو الوثيقة الرسمية المتضمنة أهم  نتائج  وتوصيات اجتماع اللج محضر اللجان

 كل شخص يعمل في الغرفة وله حقوق وعلية واجبات محددة سلفا في النظام. الموظف

 هو االجتماع الدوري الذي يكون مجدوال في وقت سابق. اجتماع عادي

 اجتماع طارئ
هو االجتماع االستثنائي الذي يقرره رئيس اللجنة أو مجموعة من األعضاء بحسب 

 اللوائح التنظيمية.
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 جانبرنامج الل
ضاء اللجان ساء وأعم أعمال اللجان وبمشاركة رؤهو برنامج الكتروني لتنظي

تنفيذ التوصيات بالدعوات وينتهي  إرسالالسر يبدأ من  ومنفذي التوصيات وأمناء
. 
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 الفصل الثاني :
 ـــــــة القطاعي انــــــابات اللجـــــــام انتخــــروط وأحكـــش

 

 : لالنتخابات العامة ( األحكام1

اللجان الواجب إجراء االنتخابات لها ، ويحق للغرفة بعد انتهاء  بالطائفتحدد الغرفة التجارية الصناعية  .1
الفترة إضافة لجان أخرى متى ما ارتأت ذلك ، بما يحقق مصلحة منسوبيها وبناءاً على ما يصل إليها من 

 طلبات في هذا الشأن.
من القطاعات عضواً  12والتعيين على حد سواء ، بحيث يتم ترشيح  باالنتخاباللجان القطاعية تشكل  .2

أعضاء ليصبح إجمالي عدد  6عن طريق االنتخاب ويحق للغرفة تعيين التي تمثل كل لجنة  االقتصادية

 عضواً بحد أقصى. 18أعضاء اللجنة 
 اللجان عبر نظام وبرنامج إلكتروني  النتخاباتوفرز النتائج سيتم إجراء التصويت  .3
فإن اللجنة القطاعية في حال تساوي عدد أصوات بعض المرشحين المتقدمين للفوز بأحد مقاعد اللجنة  .4

المشرفة على االنتخابات تعمل على إجراء القرعة بين المرشحين المتساوية أصواتهم ، إلكمال المقاعد 
 االثني عشر للمنتخبين.

هم بالتزكية ويحق للغرفة تعيين مرشحين يتم قبول القطاعية عضو للجنة 12في حالة ترشح أقل من  .5

 عضواً كحد أقصى. 18، وذلك حتى يصل عدد أعضاء اللجنة إلى  إضافيين
كل لجنة  لعضوية المرشحين  تحدد الغرفة التجارية مدة أسبوع الستقبال الطعون بعد إعالن أسماء .6

 .قطاعية
، اللجان القطاعيةاء الفائزين لعضوية تحدد الغرفة التجارية مدة أسبوع الستقبال الطعون بعد إعالن أسم .7

 ين لكل لجنة وتحدد الغرفة التجارية موعد انعقاد االجتماع األول للجنة.نيبناًء عليه يتم تحديد أسماء المعو
اللجان الرئيسية أن يكون مشتركا بالغرفة   ىحدإليشترط على من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس  .8

اللجان  الرئيسية أن  ىحدإليرغب بترشيح نفسه لمنصب نائب رئيس  بالدرجة الممتازة و يشترط على من
 يكون مشتركاً بالغرفة بالدرجة األولى .

أن يكون مشتركا بالغرفة   قطاعيةاللجان ال ىحدإليشترط على من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس  .9
أن  قطاعيةللجان الا ىحدإلو يشترط على من يرغب بترشيح نفسه لمنصب نائب رئيس  لثانيةبالدرجة ا

 . ثالثةيكون مشتركاً بالغرفة بالدرجة ال
في حال تم إعادة انتخاب الرئيس  دلمدة سنتين قابلة للتمدي الرئاسة لكافة رؤساء اللجان والنوابتكون فترة  .10

من قبل أعضاء اللجنة أو يتم انتخاب رئيس ونواب جديدين تنطبق عليهم نفس شروط الرئيس والنواب  
 مقبلتين من عمر الدورة االنتخابية.للسنتين ال

 ال يحق لعضو مجلس إدارة الغرفة رئاسة أي لجنة من اللجان. .11
بالتنسيق مع اإلدارة المعنية بالغرفة لقائين في السنة مع القطاع الذي تمثله لبحث ابرز  القطاعية تعقد اللجنة .12

 المستجدات الطارئة والمعوقات التي تحتاج لمعالجة من قبل الغرفة.
 عاديا كل شهر بحيث ال يقل عدد االجتماعات عن ثمانية اجتماعات سنوياً. جتماعااللجان القطاعية جتمع ات .13
 يحق لمنسوبي القطاع طلب اجتماع طارئ للجنة التي تمثلها لمواجهة مشكلة محددة بعد موافقة الغرفة. .14
لة أو تحديات تعترض لدراسة أي مشكأو خارجها من أعضاء اللجنة بإمكان كل لجنة تشكيل فرق عمل  .15

 آلية عمل القطاع ، وإقرار التوصيات التي تخرج بها تلك الفرق في اجتماعات اللجنة .
 
 

 القطاعية : شروط وضوابط الترشح النتخابات اللجان( 2
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أن يكون المرشح رئيس أو  للشركات:أن يكون المرشح صاحب المنشأة أو مديرها العام ،  للمؤسسات: .1
تفوضه الشركة لتمثيلها أو العضو المنتدب أو مديرها العام أو مديرها التنفيذي او من عضو مجلس إدارتها 

 .في اللجنة
 أن يتطابق نشاط المنشأة وخبرة المرشح مع نشاط اللجنة التي يطلب ترشيحه لالنضمام إلى عضويتها .2
 ل التطوعي .أن يتمتع المرشح الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة في العم .3
 االلتزام بحضور اجتماعات اللجنة في حالة انتخابه أو تعيينه. .4
 ال يحق للمنشأة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة . .5
يحق ألي مرشح أن يتقدم بطلب االنضمام لعضوية لجنتين. كحد أقصى بشرط أن يكون هناك اشتراك  .6

 لكل نشاط تمثله كل لجنة .بالغرفة 
ً في الغرفة التجا أن يكون المرشح .7 من تاريخ فتح باب  لسنتين سابقة  بالطائفرية الصناعية مشتركا

 .الترشيح
إلحدى اللجان  االنضماموفي حالة رغبته في  أن ال يكون قد تم استبعاده من أحد اللجان في دورة سابقة . .8

 اللجان .  اجتماعاتبحضور  بااللتزامتعهد خطي على مطبوعاته  كتابةبالغرفة يتم 
 

 .القطاعية عضوية اللجانترشح ل( المستندات المطلوبة لل3

 ( صورة الهوية الوطنية للمرشح . 1

 العضوية من موقع الغرفة وتعبئتها .  استمارة( الحصول على 2

 ( السيرة الذاتية للمرشح .3

 ( الصورة الشخصية للمرشح . 4

 .أو الترخيص ( صورة السجل التجاري 5

 . الغرفة  اشتراك( صورة 6

 

 .القطاعية اللجان انتخاباتشروط وضوابط التصويت في ( 4

يحق لصاحب المنشأة التصويت أو تفويض من ينوب عنه للتصويت بتفويض مصدق من الغرفة التجارية  (1

 وال يحق للشخص أن يكون مفوضاً ألكثر من منشأة باستثناء الشركات.

 سنة االنتخاب .أن تكون المنشأة الراغبة في الترشيح مشتركة بالغرفة ل  (2

المراد االنتخاب والتصويت الختيار أعضاءها  القطاعية أن يتطابق نشاط المنشأة مع نشاط وأعمال اللجنة (3

 حسب ما هو موضح رسمياً في السجل التجاري أو الرخصة .

( أصوات ، 5الدرجة الممتازة اإلنتخاب بعدد )كالتالي : شروط التصويت يحق لكل منشأة تنطبق عليها  (4

( صوت 2( أصوات ، وللدرجة الثالثة بعدد )3( أصوات ، وللدرجة الثانية بعدد )4رجة األولى بعدد )وللد

 ( صوت واحد .سواء لمرشح واحد أو لعدة مرشحين . 1، وللدرجة الرابعة بعدد )

 

 .القطاعيةاللجان  انتخاباتفي  ( المستندات المطلوبة للتصويت5

 .)األصل( اإلقامة /الهوية الوطنية  (1

 أو الترخيص .السجل التجاري  سخة منن (2

 الغرفة .  اشتراك نسخة من (3

 ت والمؤسسات مصدقة من الغرفة التجارية . تفاويض الشركا (4
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 الفصل الثالث :
 "  نص مواد عمل وتشكيل اللجان" ضوابط عمل وتشكيل اللجان 

 

 .القطاعية : تشكيل اللجان  1مادة 

على أن يتوفر  بالطائفلغرفة التجارية الصناعية ا شتركياقتصادي لمنشاط هو حق لكل القطاعية لجان الإنشاء 

 تي :اآل

وللغرفة الحق في استثناء بعض القطاعات  شتركم 500عن   النشاطفي هذا  شتركينأن ال يقل عدد الم1/1

 بما تراه مناسباً.

 االقتصادي بشكل عام.تأثير على نشاط القطاع والنشاط الأن يكون لدى القطاع العديد من القضايا ذات 1/2

الغرفة من  شتركيمبقرار من مجلس اإلدارة ، وتضم اللجنة في عضويتها القطاعية تشكل اللجان  1/3

أصحاب وصاحبات األعمال المنتمين للقطاع والجهات الحكومية واألكاديمية ذات العالقة وغيرهم من 

بقطاع من القطاعات المتخصصة  لجنةالمهتمين بنشاط القطاع حسب رؤية الغرفة ، بحيث تختص كل 

بالقيام بإجراءات تشكيل  قطاع اللجانمانة العامة أو ، ويحق لرئيس مجلس إدارة الغرفة تخويل األ

 اللجان.

، وذلك عن طريق  أقصى أعضاء كحد أدنى وثمانية عشر عضواً كحد  عشرةتشكل كل لجنة من  1/4

 تضعها الغرفة.الترشيح أو التعيين أو االنتخاب وفق اآلليات التي 

مختلفة ال تنتمي ألي نشاط وعلمية واهتمامات اجتماعية قضايا تمثل يحق للغرفة تشكيل لجان نوعية 1/5

 . حسب تصنيف األنشطة اقتصادي 

للغرفة إصدار اللوائح التفصيلية للترشيح واالنتخابات والتعيين وتحديد إجراءات يتولى قطاع اللجان 1/6

 من األمانة العامة .  دهااعتماوالتي يتم التشكيل. 

 تكون العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب األعمال في لجنتين كحد أقصى.1/7

على أال تتجاوز الحد األقصى  يحق للغرفة إضافة أعضاء جدد إذا ارتأت في ذلك تحقيقاً لمصلحة اللجنة 1/8

فقة رئيس مجلس اإلدارة أو ، كما يحق للجنة بعد تشكيلها أن تضم في عضويتها أعضاء جدد بعد موا

 .  مساعد األمين العاماألمين العام بناء على توصية 

 اللجان . أعضاءلجميع  بطاقات عضويه ومواقف خاصة إصداريتم 1/9

من تكون  عنهأو بديال فإن األولوية في التعيين في حالة انسحاب أو استبعاد أي عضو من اللجنة  1/10

 .   نتخاباتاالللجنة في  االنضمامم الحظ في هقائمة المرشحين الذين لم يحالف

لغرفة بصفته مالك أو شريك أو مدير عام أو مسئول مشتركة بايشترط في عضو اللجنة أن يمثل جهة 1/11

أو ممثل منتمي لهذه الجهة، إال أنه يجوز للغرفة عند الحاجة االستثناء من ذلك حسب ما يراه مسئوليها 

 الستقطاب ذوي الخبرة.
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واحدة بناء على  يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة  أو األمين العام دمج لجنتين أو أكثر ضمن لجنة 1/12

جان أو اتفاقهما في إذا ارتأى في ذلك مصلحة للقطاعات التي تمثلها تلك الل مساعد األمين العامتوصية 

 .أهداف مشتركة

ال األعضاء غير الفاعلين من إضافة أعضاء جدد ضمن اللجان المشكلة أو استبد تكون مهمة 1/13

مساعد األمين رئيس اللجنة أو صالحيات رئيس مجلس إدارة الغرفة أو األمين العام بناء على توصية 

 العام . 

 

 القطاعية : : أهداف واختصاصات اللجان 2مادة 

ا هجهتنتالتي  اإلستراتيجيةإلى دعم القطاعات االقتصادية المختلفة من خالل القطاعية تهدف اللجان  

الغرفة وتختص كل لجنة بوضع برنامج العمل الخاص بها والمعتمد من قبل أعضاء اللجنة وذلك بالتنسيق مع 

 المشرفة عليها بالغرفة ، كما يتم التنسيق لها مع القطاعات المنسقة ألعمال اللجان.اإلدارات 

 وتختص كل لجنة بما يلي :

في االجتماع  لميالديةا السنةتزويد قطاع اللجان بخطة عمل اللجنة خالل  كل لجنة قطاعيةيجب على 2/1

والمهام التي تنوي اللجنة القيام بها ويحق لقطاع  األعمالبحيث تشمل كافة كحد أقصى الثالث للجنة 

 اجتماعات اللجنة في حالة عدم تزويد بالخطة السنوية للجنة . إيقافاللجان 

الحلول  واقتراحقطاعية  قضايا التي يواجهها النشاط الذي تمثله كل لجنةحصر ودراسة المشاكل وال 2/2

 المناسبة لها.

إلى الجهات المعنية المختصة  االقتراحاتولقاءات مع المسئولين وتقديم  اجتماعاتالسعي والعمل لعقد  2/3

 .القطاعوالصعوبات التي تواجه هذا  معوقاتمن أجل تذليل ال

مع  التي تؤثر على النشاط االقتصادي الذي تمثله اللجنةالسلبية واإليجابية رصد ودراسة الظواهر  2/4

 تحليلها، والعمل على مواجهتها.

 توفير المعلومات واإلحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة للعاملين بحقل النشاط 2/5

 .االقتصادي الذي تمثله اللجنة

واألمانة العامةأو قطاع األعمال  عرض عليها من مجلس اإلدارةتقديم المشورة في المواضيع التي ت 2/6

 القطاع الذي تمثله اللجنة . شتركيمأو  ان المختلفةأو اللجاللجان قطاع و

ذلك ـــفي ضوء التطبيــق العملي، وكعليهاالتعديالت  واقتراحمتابعة النظم والقرارات المتعلقة بالنشاط  2/7

 ها.علي مرئياتالبداء وإالتي تحال إليها  دراسة مشروعات النظم والقرارات

و لمشاريع الجديدة المتعلقة بالنشاط لودراسة األفكار ،التطويرية وإعداد الدراسات واألبحاث التنموية  2/8

 تنميته وتطويره .إلى هدف التي ت

في  المختلفة إقامة المعارضفيها وكذلك  والمشاركةمن خالل الغرفة  اللقاءات والندوات السعي لتنظيم  2/9

 .مجال كل لجنة



-10- 

 تشجيع االستثمارات وتبصير المنتسبين بفرص االستثمار الجديدة المتاحة .  2/10

 المشاركة في المناسبات الوطنية واالجتماعية واالقتصادية التي تشارك فيها الغرفة . 2/11

 تمثيل القطاع في اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية . 2/12

، من خالل التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة ،  مشتركيهالروابط واالتصال بين الغرفة وتقوية ا 2/13

 ودور اللجان في ذلك .

تأييد واقتراح تدشين المشاريع الجديدة والمساعدة في انطالقها بعد وضع اإلطار القانوني واإلداري  2/14

 بالتنسيق مع اإلدارات المعنية في الغرفة .

نظمة واإلجراءات الخاصة بالقطاع ، والعمل على وضع اقتراحات عملية لتطويرها من خالل حصر األ 2/15

 الجهات المعنية بأنشطة القطاع وإتاحتها للمهتمين بهـــا .
 

 : : اختيار الرئيس والنواب  3مادة 

ً ونائب أو نائبين بطريقة االنتخاب ،  3/1 تائج إنتخابات تعتمد نوتختار كل لجنة في أول اجتماع لها رئيسا

متى ما وجدت أسباب جوهرية لذلك ، أو ترفض إدارة الغرفة التجارية الرئيس والنواب ألي لجنة من 

إذا ارتأى في ذلك مصلحة القطاع ) وتصدر الغرفة الئحة  أو نائبين ألي لجنة، ويحق للغرفة تعيين رئيس

 تفصيلية بآلية االنتخاب وكيفية إجراءات االختيار (.

ً للجلسة إذا ت 3/2 في غيب الرئيس ونائبيه عن إحدى الجلسات يختار األعضاء الحاضرون من بينهم رئيسا

 .النصاب  اكتمالحالة 

تكون مدة رئيس اللجنة والنواب سنتان وتستمر عضويتهم بعد انتهاء المدة لحين صدور قرارات جديدة   3/3

 من قبل الغرفة بشأن التشكيل الجديد للجان .

اللجان في أحد اجتماعات اللجنة االعتيادية اقتراعاً مين على تشكيل اللجنة ينظم قطاع مضي عابعد  3/4

الغرفة تعيين رئيساً  يحق لمجلس إدارةو لجنة ونائب أو نائبين له )عضاء اللجنة إلعادة انتخاب رئيس لأل

 (.رئيس اللجنة ونائبيه انتخابجديداً للجنة قبل إجراء إعادة 

أحدهم من تحقيق األهداف تمكن رئيس اللجنة أو نائبيه من مناصبهم في حالة عدم  يحق للغرفة إعفاء 3/5

 مشتركيها . المأمولة من تشكيل اللجنة أو في حالة قيامهم بسلوك يؤدي إلى اإلساءة للغرفة أو 

يحق للغرفة إبقاء الرئيس ونائبه لفترة أخرى دون التصويت على ذلك إذا رأت أن هناك مصلحة من  3/6

 ائه للقطاع الذي تمثله .إبق

 :: مدة عضوية اللجان  4ة ماد

 محددة بمدة دورة مجلس اإلدارة . مدة عضوية اللجنة 4/1

إعادة تشكيل اللجنة  مساعد األمين العاملغرفة بتوصية من  األمين العاميحق لرئيس مجلس اإلدارة أو  4/2

 متى ما دعت الحاجة إلى ذلك خاصة في الحاالت التالية :
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 حال انسحاب أكثر من نصف األعضاء أو استقالتهم.في  .1

 حال عدم تحقيق األهداف المأمولة للقطاع.في  .2

 في حال رغبة الغرفة ولمصلحة القطاع. .3

 أعضاء اللجنة بطلب إعادة تشكيل اللجنة. إذا تقدم ثلثي .4

 اكتمال النصاب في اجتماعات اللجنة حسب الالئحة.عدم في حال تكرار  .5

إيقاف انعقاد مساعد األمين العام اإلدارة أو األمانة العامة للغرفة بتوصية من يحق لرئيس مجلس  4/3

 اجتماعات اللجنة أو حلها متى ما دعت الحاجة وعلى األخص في الحاالت التالية :

 تجاوز اللجنة اختصاصات القطاع . .1

 بأي عمل ال تسمح به الالئحة أو إجراءات الغرفة .قيام اللجنة  .2

 متفرقة أو ثالثة متتالية خالل سنة .  اجتماعاتاللجنة خمسة ات عدم انعقاد اجتماع .3

ً بانتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة 4/4 ً وتعتبر العضوية بها منتهية تلقائيا مع  تعتبر كافة اللجان منحلة تلقائيا

 مراعاة أي قرارات قد تصدر من مجلس اإلدارة بهذا الخصوص .

 : توصيات اللجان  5مادة 

 في الدورة السابقة واإلجراءات التي تمت عليها . توصيات اللجنة ويد كل لجنة  بسيتم تز 5/1

 تصدر توصيات اللجنة باألغلبية وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة . 5/2

على حيلها إلى الجهات المعنية بالغرفة للعمل والذي بدوره ياألعمال تبلغ اللجنة توصياتها إلى قطاع  5/3

 متابعتها وإبالغ اللجنة في االجتماع الالحق بنتائج التوصيات. 

 إجتماعات اللجان واللقاءات القطاعية . :  6مادة 

 .     األول للجنة االجتماعفي ة والمتفق عليها مسبقاً جدولالمواعيد الم على بناءاً بصفة دورية تجتمع اللجنة  6/1

اجتماعات خالل السنة الواحدة ، كما ال يتم إلغاء أو  ثمانيةن يجب أال يقل عدد اجتماعات اللجنة ع 6/2

قطاع اللجان قبل يومين من تاريخ لمدير للجنة إال بخطاب من رئيس اللجنة تأجيـــل االجتماعات الدورية 

 .االجتماعللغرفة بإلغاء أو تأجيل  مشيراً فيه برغبة األغلبية انعقاد اجتماع اللجنة على األقل

دارة الغرفة إلغاء انعقاد االجتماع الذي تمت الدعوة له أو الذي لم تتم الدعوة له ، وذلك حسب يحق إل  6/3

 ظروف عمل الغرفة أو في الظروف الطارئة التي يتعذر معها عقد االجتماع.

) ثلث األعضاء بحضور رئيس اللجنة أو نائبه اللجان  اجتماعاتالمعتمد في عقد  االجتماعيعتبر نصاب  6/4

 الغياً . االجتماع يعتبر  اكتمالهي حالة عدم ( وف

 االجتماعفإن  اعتذاردوري ولم يصل للغرفة أي  اجتماعفي حالة تم إرسال الدعوة لجميع األعضاء لعقد  6/5

قائماً بشرط حضور ) أربعة أعضاء بما فيهم الرئيس أو أحد نائبيه ( بغض النظر عن النصاب  يعتبر 

 المعتمد . 

 ات اللجنة حق والتزام شخصي لعضو اللجنة ال يجوز اإلنابة فيه.حضور اجتماع6/6
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أن يتقاضى راتباً أو بدل حضور جلسات مقابل عضويته للجنة أو أي بدالت عن ال يجوز لعضو اللجنة  6/7

المهام التي يشارك بها ، حيث أن تلك المهام تعود بالنفع على النشاط االقتصادي الذي ينتمي إليه العضو 

 ل العضو أية تكاليف تترتب على عضويته بما في ذلك تكاليف السفر واإلقامة .، ويتحم

تعقد كافة اجتماعات اللجنة بمقر الغرفة إال إذا دعت الحاجة إلى عقد االجتماع في مكان آخر ، بعد  6/8

 موافقة قطاع اللجان كتابياً . 

تمثله لمناقشة الموضوعات القطاع الذي  في السنة على األقل مع منسوبي لقائين قطاعيين تعقد كل لجنة6/9

 :التالية

 إنجازات اللجنة .6/9/1

 أبرز المستجدات الطارئة والمعوقات التي تحتاج لمعالجة من قبل الغرفة.    6/9/2

 الخطط واألهداف المستقبلية للجنة.    6/9/3

مشكلة محددة , بعد لمواجهة  اجتماع طارئ مع اللجنة التي تمثل هذا القطاعالقطاع طلب  ييحق لمنتسب 6/10

 .موافقة الغرفة

 

 :: الموارد المالية للجان  7مادة 

 وتكون الموارد المالية للجان المتخصصة من :

 . بطلب الدعموفق ما يقرره مجلس اإلدارة ، وفقاً لمبررات يقدمها رئيس اللجنة  الدعم  7/1

 صندوق اللجنة فائض الفعاليات مودع في تبرعات من أعضاء اللجنة أو  7/2

 تودع أموال اللجنة في حسابات الغرفة ويكون لها سجل خاص يبين اإليرادات والمصروفات . 7/3

 لم يتم إيداعها في حساباتها الرسمية .ماال تتحمل الغرفة أي مبالغ مالية للجنة  7/4

 لها ألي جهة كانت .تصرف أموال اللجنة على أنشطتها وفعالياتها وإصداراتها وال يجوز التبرع بأموا 7/5

 ال يحق للجنة االرتباط بأي أمور يترتب عليها التزام إداري أو مالي أو قانوني على الغرفة .  7/6

 ال يحق للجنة إيجاد مصادر ماليه لها دون أخذ موافقة الغرفة المسبقة عليها .  7/7

 : ي الغرفة الشروط التي تخول اللجنة لصرف مبالغ مالية من الصندوق الخاص بها ف 7/8

من اللجنة بالموافقة على صرف المبلغ موضحاً الغرض الذي يتم الصرف ألجله توصية صدور  7/8/1

 في محضر االجتماع . ن التوصيةومقدار المبلغ على أن يتم تدوي

 توقيع نموذج التعميد من رئيس اللجنة أو أحد نوابه في حال غيابه . 7/8/2

 ة للغرفة لصرف المبلغ وفق اإلجراءات المتبعة . رفع النموذج لألمانة العام 7/8/3

من اللجان وأعضائها نظير ما تقدمه لهم أو عينية تقاضي أي مبالغ نقدية موظفي الغرفة يحظر على جميع  7/9

 الغرفة من خدمات .
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 ) مطلوب الرأي ( : وتقارير اللجان برنامج اللجان: 8مادة 

جميع أعضاء لتسهيل العمل لوذلك رنامج اللجان االلكتروني ب بالطائفة صممت الغرفة التجارية الصناعي

اإلطالع على كافة المحاضر والتوصيات واإلجراءات التي تمت عليها باإلضافة إلى تأكيد اللجان حيث يمكنهم 

 وفق الشروط اآلتية :  من خالل البرنامج وتعديل بياناتهم  لالجتماعاتحضورهم 

في أول باسم مستخدم ورقم سري للدخول للبرنامج رة الغرفة من قبل إدااللجان  أعضاء يزود8/1

المستخدم والرقم السري للدخول للبرنامج وذلك لضمان سرية  اسمتعديل  اللجنة،ويستطيع عضو اجتماع

 المعلومات . 

امج اللجان  ويتم اختيار البنود في برنالمقترحة  األعمالبنود جدول  إدراجيجب على جميع األعضاء  8/2

عمل بثالثة أيام  االجتماعموعد عقد على أن يكون ذلك اإلجراء قبل مادها من قبل رئيس اللجنة واعت

إذا لم يتم الجدول المعد مسبقاً من قبل النظام  استخدامأو  لالجتماعيحق للغرفة وضع جدول أعمال ،وأنه 

 ذلك اإلجراء في الفترة المحددة . 

لغرفة وضع جدول مال قبل موعد عقد اإلجتماع بثالثة أيام يحق لفي حالة عدم قيام اللجنة بوضع جدول أع8/3

 .الجدول المعد مسبقاً من قبل النظام  استخدامأو  لالجتماعأعمال 

من خالل النظام وتوقيعه وفي حال اللجنة سيتم إنهاء صياغة المحضر بشكله النهائي  انتهاء اجتماعبعد 8/4

 ثالثةخالل  العتمادهل وسيتم إرساله إلكترونياً لرئيس اللجنة خالل يومي عممنه  االنتهاءتعثر ذلك سيتم 

 .المحضر وإغالقه وتعميمه على اللجنة  باعتماد ذلك ،فإن للغرفة الحقلم يتم وفي حال  أيام عمل

 . بعد ارسال الدعوة  اللجنة تأكيد الحضور لالجتماع من خالل البرنامج وأعضاء رئيسيجب على 8/5

من حسب معايير األداء المعدة لها جنة تقارير دوريه عن أعمالها كل ثالثة أشهر وذلك تقدم كل ليجب أن 8/6

 قبل الغرفة .

 

 باللجان الوطنية بمجلس الغرف بالطائف: عالقة لجان الغرفة التجارية 9مادة 

من كل لجنة من لجانها لالنضمام إلي اللجان الوطنية عضواً أو عضوين قطاع اللجان بترشيح  يقوم 9/1

 التي تمثلها اللجنة .  االقتصاديةلها على أن يراعى تمثيل كامل لألنشطة المماثلة 
أعضاء اللجنة المشاركين في اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية القيام بدور حلقة الوصل بينها  ىيتول 9/2

المواضيع الوطنية بالغرفة , خاصة فيما يتعلق بالقطاعية المماثلة من خالل قطاع اللجان اللجان وبين 
 ذات الصبغة العامة.

لمهتمين كل فيما يخصه على محاضر اجتماعات وتوصيات اللجان ا قطاع اللجان بالغرفة بإطالعوم يق 9/3

 الوطنية.

 : للجان : القواعد العامة10مادة 

يمثلهم  أو من ومدراء المراكز والقطاعات ةالعام ةمانواألمجلس إدارة الغرفة  وأعضاء يحق لرئيس  10/1

 بحضور اجتماعات اللجان واالشتراك في المداوالت وال يحق لهم التصويت.

األمانة العامة للغرفة  مجلس اإلدارة أو يحق للجان االتصال بالجهات الرسمية ودعوتها عن طريق 10/2

 رائها ومناقشتها في المواضيع التي لها عالقة بأعمالها .آللوقوف على 
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ق العمل المنبثقة عنها مخاطبة الجهات الخارجية مباشرة , كما ال يحق للجان ال يحق للجنة أو فر 10/3

وأعضائها استخدام المطبوعات الرسمية للغرفة أو عمل أي مطبوعات خاصة بهم للمراسالت 

 .واستخدامها باسم اللجنة 

 على ذلك . اللجنة فقط عمل كروت شخصية له  تحمل هوية الغرفة  بعد موافقة الغرفة يحق لرئيس  10/4

شعار للجنة بموافقة وإشراف الغرفة إصدار مطويات للتعريف بنشاطها كما ال يحق عمل  –يجوز للجنة 10/5

 .وااللتزام بالشعار الموحد للجان المعتمدة من الغرفة 

ه إال بعد يال يحق للرئيس ونائبيه وأعضاء اللجنة التصريح بالصحف باسم اللجان أو أي وسيلة إعالم 10/6

 جوع إلي الجهات المختصة بالغرفة.الر

تناقش اللجان المواضيع الواردة في المهام المحددة لها , وكذلك األمور التي تحال إليها من مجلس إدارة  10/7

عضو الخروج عن  أليالعامة للغرفة , وتكون توصياتها استشاريه , وال يحق  ةمانالغرفة التجارية أو األ

 وحة لموضوعات ذات صفة فرديه ال تخدم القطاع بصفة عامه .العام للمواضيع المطر اإلطار

 

 : : الجهة الرسمية التي تمثل اللجان بالغرفة11مادة 

الجهة المتخصصة بتوفير كافة خدمات اللجان وتنسيق ومتابعة أنشطتها المختلفة مع  يعتبر قطاع اللجان هو

التي تحددها الغرفة ، وأن جميع  إلجراءاتوااإلدارة  آلياتالقطاعات األخرى داخل الغرفة , وذلك وفق 

 تم من خالل األمانة العامة أو قطاع اللجان . مخاطبات التي تخص اللجان يجب أن تال

 

 : إسقاط العضوية وإضافة أعضاء للجنة في اللجان.12مادة 

 تقالة الذي يتقدم به عضو اللجنة .للجان في طلب االسقطاع ا أو تنظر األمانة العامة 12/1

اللجنة  اجتماعات% من عدد 30بما يعادل )إسقاط عضوية كل عضو تخلف عن الحضور  للغرفةيحق  12/2

لجنة وأعضاءها رفع توصية , ومن حق رئيس القطاع اللجانتصدر من بناءاً على توصية  في السنة (

ية للجنة الدور االجتماعاتعن  تغيبهمعضوية لبعض األعضاء بسبب  إسقاطلقطاع اللجان بالغرفة بطلب 

. 

 كما يمكن إسقاط العضوية في الحاالت التالية: 12/3

 في حال انتفاء احد شروط الترشيح أو الترشح -

في حال قيام العضو بإساءة التعامل أو التصرف بما يؤدي إلي اإلساءة إلي الغرفة أو احد منسوبيها أو احد  -

 األعضاء اآلخرين في اللجنة.

 شاركة أو القيام بأي من الواجبات المنصوص عليها.في حالة عجز العضو عن تقديم أي م -

 في حالة عدم إلزام العضو بنود الالئحة التنظيمية للجان وتجاوزها. -

 إذا تبين أن المعلومات التي قدمها العضو إلدارة الغرفة حين انضمامه للجنة غير صحيحة. -

 

 ات المقدمة له من قطاع اللجان . عضو من أعضاء اللجان يتم إلغاء كافة الخدم أي في حالة  إسقاط 12/4

 

 مدة دورة مجلس إدارة الغرفة .  بانتهاءتنتهي جميع الخدمات المقدمة ألعضاء اللجان  12/5
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 وهللا الموفــــــق ،، 


