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المقدمة

انطالقــا مــن إيمــان غرفــة مكــة المكرمــة للتجــارة والصناعــة ممثلــة يف مجلــس إدارتهــا بأهميــة دور اللجــان
لدراســة الموضوعــات المتعلقــة بقطــاع األعمــال ومــا يمكــن أن تقدمــه مــن جهــد لتنشــيط وتطويــر الحركــة
التجار يــة والصناعيــة بالعاصمــة المقدســة وتذليــل مــا قــد يواجــه منســويب الغرفــة مــن عقبــات أو صعوبــات
تتعل ــق بأعماله ــم وذل ــك م ــن خ ــالل الحص ــول عل ــى مي ــزة ال ــرأي الحي ــادي والجماع ــي واالستش ــاري.فقد
ق ــام مجل ــس اإلدارة الموق ــر بتكوي ــن ع ــدة لج ــان قطاعي ــة منبثق ــة ع ــن المجل ــس به ــدف تمثي ــل مصال ــح
الفئــات المختلفــة لمنســويب الغرفــة المشــتركين وتحقيــق التــوازن يف أعمالهــا.إن إدارة الغرفــة إذ تتقــدم إىل
منســوبيها بهــذا الكتيــب الــذي يتضمــن كل مــا يتعلــق بأعمــال اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الغرفــة
كدليــل اجــرايئ يف هــذا المجال.راجيــن مــن هللا التوفيــق والعمــل بمــا يرضيــه.

إدارة اللجان
قطاع تطوير األعمال والخدمات
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على رسوله األمين
هــا هــي النســخة الجديــدة مــن الالئحــة التنفيذيــة للجــان القطاعيــة للــدورة العشــرين لمجلــس إدارة غرفــة
مكــة المكرمــة تصافــح أياديكــم الكريمــة حاملــة حزمــة مــن المصطلحــات والموجهــات وضوابــط تشــكيل
وعمــل اللجــان واختصاصاتهــا لتجويــد األداء وتحقيــق الفوائــد المرجــوة مــن هــذه اللجــان يف تطويــر الحركــة
التجار يــة والصناعيــة بمكــة المكرمــة اتســاقا مــع آلياتهــا األخــرى.
إن لج ــان غرف ــة مك ــة المكرم ــة وه ــي تعم ــل كأح ــد المعين ــات الهام ــة يف تنفي ــذ توجه ــات الغرف ــة الرامي ــة
إىل خدم ــة قط ــاع األعم ــال خاص ــة ،والمجتم ــع المك ــي بش ــكل ع ــام ،بالتع ــاون م ــع الش ــركاء االس ــتراتيجيين
يف القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص ،ف ــإن أهميته ــا ت ــأيت م ــن الخب ــرات المترا كم ــة للنخ ــب المكون ــة لعضويته ــا
يف مختل ــف التخصص ــات به ــدف إث ــراء األداء بش ــكل احت ــرايف ورايق ينعك ــس ايجابـ ـا ً عل ــى القطاع ــات
المس ــتهدفة.
وتؤم ــن غرف ــة مك ــة المكرم ــة ب ــأن لجانه ــا قطاعي ــة تفاعلي ــة ،تم ّث ــل أه ــم وأب ــرز آلي ــات األداء التنم ــوي له ــا،
وأح ــد مج ــاالت تفاعله ــا المهم ــة م ــع قضاي ــا المش ــتركين وتطلعاته ــم ،وتفعي ــل إس ــهاماتهم يف األداء
االقتص ــادي والتنم ــوي ،وه ــي لج ــان تنظ ــر يف األم ــور والقضاي ــا الت ــي تتعلّ ــق باألعم ــال األساس ــية للغرف ــة
وتدع ــم اس ــتراتيجيتها لتطوي ــر األعم ــال ،وتكش ــف ع ــن المعيق ــات وتتبن ــى الحل ــول المناس ــبة.
ختاماً ،نسأل هللا العون والسداد يف خدمة هذه المدينة المباركة التي شرفها هللا ببيته العتيق.
وهللا ويل التوفيق
أ .إبراهيم فؤاد برديسي
األمين العام
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إدارة اللجان

تعمــل إدارة اللجــان بغرفــة مكــة المكرمــة كإحــدى أذرع الغرفــة وهــي تجســد أســمى مهــام الغرفــة وتترجــم
القاع ــدة الرئيس ــية له ــا باعتباره ــا »بي ــت التاج ــر« ..حي ــث تخت ــص إدارة اللج ــان بتش ــكيل لج ــان األعم ــال
القطاعي ــة بموج ــب ق ــرار مجل ــس إدارة الغرف ــة.
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الﻔصﻞ األول :تمهيد

11

أ .المرسوم الملكي

بنــا ًء علــى مــا نصــت عليــه المــادة رقــم  9مــن نظــام الغــرف التجار يــة الصناعيــة الصــادرة بالمرســوم الملكــي
رقــم (م )6/وتار يــخ 1400/4/30ه ـ التــي تنــص علــى مــا يلــي:
للغرفة التجارية الصناعية يف سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
إصدار المجالت والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.
االتص ــال بالغ ــرف األخ ــرى أو بالجه ــات الحكومي ــة للحص ــول ع ــل البيان ــات والمعلوم ــات
المتعلق ــة بالتج ــارة والصناع ــة.
تشــكيل اللجــان المتخصصــة مــن بيــن المشــتركين فيهــا أو غيرهــم إلعــداد الدراســات والبحــوث
والتقار يــر التــي تســاعد علــى تطويــر التجــارة والصناعــة.
ورغب ــة م ــن الغرف ــة التجار ي ــة الصناعي ــة بمك ــة المكرم ــة يف إيج ــاد آلي ــة مناس ــبة ومالئم ــة لتش ــكيل اللج ــان
وتس ــيير أعماله ــا لتضم ــن تمثي ــل أ كب ــر ع ــدد ممك ــن م ــن المنتس ــبين يف قط ــاع األعم ــال للج ــان ،فق ــد أق ــر
مجل ــس إدارة الغرف ــة التجار ي ــة الصناعي ــة بمك ــة المكرم ــة مب ــدأ تش ــكيل اللج ــان ع ــن طر ي ــق االنتخاب ــات
والتعيي ــن وبذل ــك يت ــم التمثي ــل الحقيق ــي ألكب ــر ع ــدد م ــن المنتمي ــن للقط ــاع.
ويسر الغرفة أن تضع بين أيديكم الئحة أحكام وضوابط آليات عمل وتشكيل اللجان
وال يمكن التعديل على هذه الالئحة إال بقرار من مجلس اإلدارة.
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ب .مصطلﺤات الالئﺤة:
التعريﻔات
الﻼئحة :هي الالئحة التنفيذية للجان القطاعية الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
مجلس الﻐرف :مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
الﻐرﻓة :الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هي منظمة غير ربحية تعمل عل رعاية المصالح التجارية
والصناعية لدى السلطات العامة بالمملكة العربية السعودية وتسعى لحمايتها وتطويرها.
مجلس اإلدارة :يمثل السلطة العليا يف الغرفة وهو عبارة عن مجموعة من أصحاب األعمال ينتخبهم أعضاء
الغرفة بهدف اإلشراف على إدارتها.
رئيس مجلس اإلدارة :يمثل أعلى سلطة تشريعية بالغرفة ويرأس مجلس إدارتها وينتخب من قبل أعضاء
المجلس.
األمانة العامة :هي الجهاز التنفيذي للغرفة وتمثل السلطة التنفيذية اإلشرافية يف الغرفة وتدير الغرفة وفق
األنظمة واللوائح المنصوص عليها يف تكوينها.
األميـﻦ العـام :يمثـل السـلطة التنفيذيـة اإلشـرافية العامـة علـى إدارات الغرفـة وموظفيهـا ويمثـل الغرفـة أمام
األجهـزة الحكوميـة والخاصة.
نائب األميﻦ العام :يمثل السلطة التنفيذية واإلشرافية الثانية.
مـدراء القطاعـات :هـم المـدراء العاميـن الذيـن يشـرفون علـى قطـاع أو مركـز مسـتقل يشـمل جميع األنشـطة
الوظائفيـة للوحـدات اإلدارية.
صاﺣب المنﺸﺄة :أي رجل أعمال أو سيدة أعمال لديهم مؤسسة أو منشاة تجارية أو صناعية بحيث يكونوا
أعضاء مشتركين يف عضوية الغرفة.
القطاع :هو القطاع االقتصادي الذي تمثله اللجنة وهو عبارة عن المنتسبين من شركات ومؤسسات لذلك
النشاط االقتصادي.
اللجـان القطاعيـة :تشـكيل يضـم مجموعـة مـن أصحـاب وصاحبـات األعمـال تمثـل إحـدى القطاعـات يتـم
تشكيلها وفق أنظمة الغرفة وتحت مظلتها وتقوم اللجان بأنشطة ومهام تخدم مصلحة القطاع الذي تمثله
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وتقـدم التوصيـات للإدارة العامـة بالغرفـة وبمشـاركة ممثليـن مـن جهـات حكوميـة بهـدف خدمـة القطـاع.

اللجان النوعية:
تشكيل يضم مجموعة من:

0101المهتمين من مشتركي الغرفة (رجال أعمال داعمين).
0202غير المشتركين بالغرفة:
ممثلون من جهات حكومية.

ممثلون عن هيئات وجمعيات خيرية رسمية تعنى بأعمال غير تجارية.
تهتــم هــذه اللجــان بمجــاالت غيــر تجار يــة أو شــبه تجار يــة تكــون مدعومــة مــن الغرفــة دعمــا معنو يــا وتحــت
مظلتهــا.
رئيس اللجنة :هو الشخص الممثل للجنة أمام مجلس إدارة الغرفة وجهازها التنفيذي ويخول له صالحيات
تحددها الالئحة التفصيلية للجان.
نائب رئيس اللجنة :ينوب عن رئيس اللجنة يف حال غيابه.
عضو اللجنة :كل من ينتسب إىل لجنة من لجان الغرفة.
مدير قطاع اللجان :المسئول المباشر عن قطاع اللجان.
مدير قطاع األعمال :المسئول المباشر عن قطاع األعمال.
اإلدارة المعنية :إحدى إدارات الغرفة التي تقوم بتنفيذ توصيات اللجان المصنفة ضمن قطاعها.
المسؤولية :التزام إداري وقانوين وأديب على عاتق الموظف المسئول عن أداء عمل معين أو عن مهام وحدة
إدارية معينة داخل الغرفة.
توصيـات اللجـان :هـي المقترحـات واألفـكار التـي يتفـق عليهـا أعضـاء اللجنـة ويتـم عرضهـا علـى أصحـاب
الصالحيـات بالغرفـة التخـاذ القـرارات بشـأن تنفيذهـا.
محضر :هو الوثيقة الرسمية المتضمنة أهم نتائج وتوصيات اجتماع اللجنة.
أخصايئ اللجان :هو الموظف المسؤول التنفيذي عن اللجنة من موظفي الغرفة والقائم بجميع أعمالها.
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الموﻇﻒ :كل شخص يعمل يف الغرفة وله حقوق وعليه واجبات محددة سلفا ً يف النظام.
ﺳﻜرتير اللجنة :هو الموظف الذي تعينه اللجنة بنا ًء على طلبها والذي يجب الموافقة عليه من أمانة الغرفة
على حساب صندوق اللجنة ويقوم بجميع أعمالها.
اﺟتماع عادي :هو االجتماع الدوري الذي يكون مجدوال ً يف وقت سابق.
اﺟتمـاع ﻃـارئ :هـو االجتمـاع االسـتثنايئ الـذي يقـرره رئيـس اللجنـة أو مجموعـة مـن األعضـاء بحسـب اللوائـح
التنظيمية.
برنامـﺞ اللجـان :هـو برنامـج الكتـروين لتنظيـم أعمـال اللجـان وبمشـاركة رؤسـاء وأعضـاء اللجـان ومنفـذي
التوصيـات وأمنـاء السـر يبـدأ مـن إرسـال الدعـوات وينتهـي بتنفيـذ التوصيـات.
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الﻔصﻞ الﺜاني :ضوابط عمﻞ وتﺸكيﻞ
اللجان »نﺺ مواد عمﻞ وتﺸكيﻞ اللجان«

ةداملاالاتﺸكيﻞ اللجان القطاعية

إنش ــاء اللج ــان القطاعي ــة ه ــو ح ــق ل ــكل نش ــاط اقتص ــادي لمش ــتركي الغرف ــة التجار ي ــة الصناعي ــة بمك ــة
المكرم ــة عل ــى أن يتوف ــر اآليت:
 .01.1أن ال يقل عدد المشــتركين يف هذا النشــاط عن ( )50مشــتركا ً وللغرفة الحق يف اســتثناء بعض
القطاعــات بمــا تــراه مناســباً ،ولــن تنظــر الغرفــة لطلــب إنشــاء لجنــة جديــدة مــا لــم تقــدم ســبع
شــركات أو مؤسســات علــى األقــل طلبــا رســميا بذلــك إىل مديــر إدارة اللجــان ويرفــق بالطلــب

التصــور واإلطــار العــام للجنــة وأهدافهــا ومهــام عملهــا وأهميتهــا للقطــاع الــذي تمثلــه ومــن حــق
الغرفــة القبــول أو الرفــض.

 .02.1أن يكــون لــدى القطــاع العديــد مــن القضايــا ذات التأثيــر علــى أداء القطــاع والنشــاط االقتصــادي
بشــكل عــام.

 .03.1يتم إقرار اللجان القطاعية بقرار من مجلس اإلدارة ،وتضم اللجنة يف عضويتها:
 مشتركو الغرفة من أصحاب وصاحبات األعمال الذين ينتمون للقطاع.
 الجهات الحكومية واألكاديمية ذات العالقة وال يحق لها التصويت.
بحيــث تختــص كل لجنــة بقطــاع مــن القطاعــات المتخصصــة ،ويحــق لرئيــس مجلــس إدارة الغرفــة تخويــل
األمانــة العامــة أو قطــاع اللجــان بالقيــام بإجــراءات تشــكيل اللجــان.
 .04.1تشــكل كل لجنــة مــن ســبعة أعضــاء كحــد أدىن وثمانيــة عشــر عضــوا ً كحــد أقصــى ،وذلــك عــن
طر يــق الترشــح أو التعييــن وفــق اآلليــات التــي تضعهــا الغرفــة.

 .05.1يحــق للغرفــة تشــكيل لجــان نوعيــة تمثــل قضايــا واهتمامــات اجتماعيــة وعلميــة مختلفــة ال
تنتمــي ألي نشــاط اقتصــادي حســب تصنيــف األنشــطة.

 .06.1يتــوىل قطــاع اللجــان بالغرفــة إصــدار اللوائــح التفصيليــة للترشــح والتعييــن وتحديــد إجــراءات
تشــكيل اللجــان حســب طبيعتهــا العامــة والتــي يتــم اعتمادهــا مــن األمانــة العامــة.

 .07.1تكون العضوية لألعضاء يف لجنتين كحد أقصى.
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0808.1يحــق للغرفــة تعييــن ثلــث األعضــاء إذا ارتــأت يف ذلــك تحقيقــا لمصلحــة اللجنــة علــى أال تتجــاوز
الحــد األقصــى وهــو  18عضــواً ،كمــا يحــق للجنــة بعــد تشــكيلها أن تضــم يف عضويتهــا أعضــاء جــدد
بعــد موافقــة رئيــس مجلــس اإلدارة أو بنــاء علــى مــا يرفعــه األميــن العــام أو مديــر إدارة اللجــان.

0909.1ال يسمح بانضمام الموظفين بالغرفة لعضوية اللجان.
1010.1يتم إصدار بطاقات العضوية يف ثاين اجتماع يحضره عضو اللجنة.
1111.1يف حــال انســحاب أو اســتبعاد أي عضــو مــن اللجنــة فــإن األولويــة للغرفــة بتعييــن مــن تــراه مناســبا
بديــا عنــه أو يتــم اختيــاره مــن قائمــة المرشــحين المســجلين يف البوابــة الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ
يف االنضمــام إىل عضويــة اللجنــة ،مــن خــال طــرح األســماء المدرجــة يف البوابــة للتصو يــت يف أحــد
اجتماعــات اللجنــة الختيــار المرشــح البديــل.

1212.1يجــور لرئيــس مجلــس إدارة الغرفــة أو األميــن العــام دمــج لجنتيــن أو أ كثــر ضمــن لجنــة واحــدة بنــاء
علــى توصيــة األميــن العــام المبنيــة علــى مــا يوصــي بــه مديــر اللجــان إذا ارتــأى يف ذلــك مصلحــة

للقطاعــات التــي تمثلهــا تلــك اللجــان أو تكــون أهدافهــا مشــتركة.

1313.1تكــون مهمــة إضافــة أعضــاء جــدد ضمــن اللجــان المشــكلة أو اســتبدال األعضــاء غيــر الفاعليــن
مــن صالحيــات رئيــس مجلــس اإلدارة أو األميــن العــام بنــاء علــى توصيــة رئيــس اللجنــة بعــد
موافقــة مديــر اللجــان.

1414.1يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو األميــن العــام إضافــة أعضــاء للجــان مــن الجهــات الحكوميــة
واالستشــارية علــى أن ال يكــون لهــم حــق التصويــت بحيــث يكــون يف ذلــك إثــراء لعمــل اللجنــة.
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ةداملاللاأهداف واﺧتصاﺻات اللجان القطاعية:

تهــدف اللجــان القطاعيــة إىل دعــم القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة مــن خــالل االســتراتيجية التــي تنتهجهــا
الغرفــة وتختــص كل لجنــة بوضــع برنامــج العمــل الخــاص بهــا والمعتمــد مــن قبــل أعضــاء اللجنــة وذلــك

بالتنســيق مــع اإلدارات المشــرفة عليهــا بالغرفــة ،كمــا يتــم التنســيق لهــا مــع القطاعــات المنســقة ألعمــال
اللجــان ..وتختــص كل لجنــة بمــا يلــي:

 .01.2يجــب علــى كل لجنــة قطاعيــة تزويــد قطــاع اللجــان بخطــة عمــل خــالل الســنة الميالديــة يف ثالــث
اجتمــاع لهــا كحــد أقصــى بحيــث تشــمل كافــة األعمــال والمهــام التــي تنــوي القيــام بهــا ويحــق

لقطــاع اللجــان إيقــاف اجتماعــات اللجنــة التــي لــم تــزوده بخطتهــا الســنوية.

 .02.2حصــر ودراســة المشــاكل والقضايــا التــي يواجههــا النشــاط الــذي تمثلــه كل لجنــة قطاعيــة واقتــراح
الحلــول المناســبة لهــا.

 .03.2الســعي والعمــل لعقــد اجتماعــات ولقــاءات مــع المســئولين وتقديــم االقتراحــات إىل الجهــات
المعنيــة المختصــة مــن أجــل تذليــل المعوقــات والصعوبــات التــي تواجــه القطــاع.

 .04.2رعايــة ومتابعــة المصالــح المشــتركة للمنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف القطــاع االقتصــادي يف
المنطقــة وإبــراز دورهــا اعالمي ـاً.
 .05.2التعــاون مــع اإلدارات المعنيــة يف الغرفــة ومــع الجهــات واإلدارات الحكوميــة ومــع مختلــف مرا كــز
البحــوث والدراســات واإلحصــاءات العامــة والخاصــة لتوفيــر أ كبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات

الصــادرة محليــا أو عالميــا والتعــاون يف حــل مشــاكل القطاعــات التجار يــة.
.06.2

تقديــم المشــورة يف المواضيــع التــي تعــرض عليهــا مــن مجلــس اإلدارة واألمانــة العامــة أو قطــاع

األعمــال وقطــاع اللجــان أو اللجــان المختلفــة أو مشــتركي القطــاع الــذي تمثلــه اللجنــة.

 .07.2دراســة آثــار األحــداث والمتغيــرات والظواهــر االقتصاديــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة علــى أداء
منشــآت القطــاع ومــا ينبغــي اتخــاذه مــن إجــراءات حيالهــا.

 .08.2إعــداد الدراســات واألبحــاث التنمويــة والتطوير يــة ،ودراســة األفــكار للمشــاريع الجديــدة المتعلقــة
بالنشــاط والتــي تهــدف إىل تنميتــه وتطويــره.
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0909.2تنظيــم النــدوات واللقــاءات مــن خــال الغرفــة والمشــاركة فيهــا وكذلــك إقامــة المعــارض المختلفة
يف مجــال كل لجنــة.

1010.2تشجيع االستثمارات وتبصير المنتسبين بفرص االستثمار الجديدة المتاحة.
1111.2تأييــد واقتــراح تدشــين المشــاريع الجديــدة والمســاعدة يف انطالقهــا بعــد وضــع اإلطــار القانــوين
واإلداري بالتنســيق مــع اإلدارات المعنيــة يف الغرفــة وأخــذ الموافقــات الالزمــة لذلــك دون أدىن
مســئولية علــى الغرفــة.

1212.2المشاركة يف المناسبات الوطنية واالجتماعية واالقتصادية التي تشارك فيها الغرفة.
1313.2تمثيــل القطــاع يف اللجــان الوطنيــة بمجلــس الغــرف الســعودية واللجــان الحكوميــة وغيــر
الحكوميــة التــي تعنــى بشــئون القطــاع بعــد أخــذ الموافقــات الالزمــة مــن الغرفــة.

1414.2تقويــة الروابــط واالتصــال بيــن الغرفــة ومشــتركيها ،مــن خــال التعر يــف بالخدمــات التــي تقدمهــا
الغرفــة ودور اللجــان يف ذلــك وتنظيــم اللقــاءات الدور يــة بيــن مالكــي ومســئويل هــذه المنشــآت

واللجــان التــي تمثلهــا.

1515.2المســاهمة يف خدمــة المجتمــع مــن خــال (تقديــم خدمــات مجانيــة تطوعيــة أو مــن خــال
التدر يــب).

1616.2دراســة آثــار األنظمــة النافــذة أو المقتــرح إصدارهــا عنــد إحالتهــا مــن الجهــات المعنيــة بالدولــة إىل
الغرفــة ألخــذ رأي مشــتركي الغرفــة فيهــا ،وإيضــاح جوانبهــا وآثارهــا اإليجابيــة والســلبية علــى أداء
منشــآت القطــاع حاليـا ً ومســتقبال ً وتقديــم التوصيــات أو االقتراحــات لتطويــر هــذه األنظمــة.
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ةداملا3لااﺧتيار الرئيس والنواب
 .01.3تنتخــب كل لجنــة يف أول اجتمــاع لهــا رئيســا ونائبــا أو نائبيــن مــن بيــن أعضاءهــا وذلــك بالتصويــت
للراغبيــن يف الترشــح للرئاســة والنيابــة ويحــق للغرفــة تعييــن الرئيــس والنائبيــن.

 .02.3تجــري عمليــة التصويــت وفــرز األصــوات بمقــر الغرفــة يف الموعــد المحــدد يف دعــوة االجتمــاع..
ويمكــن اجراؤهــا يف مــكان آخــر بعــد موافقــة رئيــس مجلــس اإلدارة علــى ذلــك.

 .03.3إذا لــم يكتمــل النصــاب القانــوين لألعضــاء يتــم منحهــم مهلــة نصــف ســاعة ليكتمــل النصــاب وإذا
لــم يكتمــل بعــد انقضــاء المهلــة يتــم تأجيــل االجتمــاع إىل موعــد تحــدده الغرفــة الحقــا.

 .04.3تشــكل لجنــة لإشــراف علــى عمليــة التصو يــت وفــرز النتائــج تتكــون مــن مديــر قطــاع اللجــان أو

مديــر إدارة اللجــان ،أخصــايئ اللجــان ،ويفضــل تواجــد مديــر اإلدارة القانونيــة بالغرفــة أو مــن يمثلهــا.

 .05.3تتوىل لجنة اإلشراف:
 تسجيل أسماء المرشحين.
 إعالن أسماء المرشحين.
 إعطــاء المجــال لــكل مرشــح خمــس دقائــق لبيــان ســيرته الذاتيــة مــع عــرض رؤيتــه وأهدافــه
وبرنامجــه االنتخــايب.
 توزيع وجمع نماذج التصويت.
 فــرز وإعــالن أســماء المرشــحين وعــدد األصــوات الممنوحــة لــكل منهــم أمــام الحاضر يــن مــع
إعــالن أســماء الفائز يــن بالرئاســة والنيابــة للجنــة.
 تدوين ذلك بمحضر االجتماع.
.06.3

يلغى كل نموذج تم فيه تسجيل أ كثر من اسم مرشح واحد.

 .07.3ال يجوز التصويت عن طريق التفويض.
 .08.3يشــترط علــى المترشــح للرئاســة أو النيابــة الحضــور يف الموعــد المحــدد لالجتمــاع ويعتبــر عــدم
حضــور االجتمــاع أو الحضــور بعــد اجــراء التصويــت تنــازال منــه عــن الترشــح للمنصــب.

 .09.3يف حــال تســاوي مجمــوع أصــوات المرشــحين للرئاســة أو النيابــة تقــوم اللجنــة المكلفــة باإلشــراف
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علــى عمليــة التصويــت وفــرز األصــوات بإجــراء القرعــة بيــن المرشــحين المتســاويين يف عــدد
األصــوات.

1010.3تكفل لجنة اإلشراف على فرز نتائج التصويت سرية وحيادية عملية الفرز وسالمة إجراءاتها.
 1111.3تعتمــد نتائــج اختيــار الرئيــس والنــواب ألي لجنــة مــن إدارة الغرفــة التجار يــة الصناعيــة بمكــة
المكرمــة بالموافقــة أو الرفــض.

1212.3يحــق للغرفــة تعييــن رئيــس ونائبيــن ألي لجنــة (وتصــدر الغرفــة الئحــة تفصيليــة بآليــة وكيفيــة
إجــراءات االختيــار).

1313.3إذا تغيــب الرئيــس ونائبيــه عــن إحــدى الجلســات يختــار األعضــاء الحاضــرون مــن بينهــم رئيســا
للجلســة يف حــال ا كتمــال النصــاب.

1414.3تكــون مــدة رئيــس اللجنــة والنــواب ســنتان وتســتمر عضويتهــم بعــد انتهــاء المــدة لحيــن صــدور
قــرارات جديــدة مــن قبــل الغرفــة بشــأن التشــكيل الجديــد للجــان.

1515.3بعــد مضــي عاميــن علــى تشــكيل اللجنــة ينظــم قطــاع اللجــان يف أحد اجتماعــات اللجنة االعتيادية
اقتراعـا ً ألعضــاء اللجنــة بإعــادة تعييــن الرئيــس ونائــب أو نائبيــن لــه (ويحــق لمجلــس إدارة الغرفــة
تعييــن رئيــس جديــد للجنــة قبــل إجــراء إعــادة التعييــن).

1616.3عنــد إعــادة اختيــار الرئيــس واألعضــاء يتــم تطبيــق كل مــا ورد مــن إجــراءات يف هــذه المــادة
والســابق ذكرهــا أعــاه.

1717.3يحــق للغرفــة إعفــاء رئيــس اللجنــة ونائبيــه مــن مناصبهــم ومــن عضويــة اللجنــة يف حــال عــدم
تمكــن أحدهــم مــن تحقيــق األهــداف المأمولــة مــن تشــكيل اللجنــة أو يف حــال قيامهــم بســلوك
يــؤدي إىل اإلســاءة للغرفــة أو منســوبيها أو أعضائهــا.

1818.3يحــق للغرفــة إبقــاء الرئيــس ونائبــه لفتــرة أخــرى دون التصو يــت علــى ذلــك إذا رأت أن هنــاك
مصلحــة مــن إبقائــه للقطــاع الــذي تمثلــه اللجنــة.
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ةداملاللاإجراءات الطعﻦ في نتائج التصويت
 .01.4للمرشــح الطعــن يف نتائــج التصويــت بتقديــم اعتــراض مكتــوب إىل رئيــس مجلــس اإلدارة ،خــالل
مــدة أقصاهــا ســبعة أ يــام مــن إعــالن النتيجــة ،علــى أن يبــدأ يف االعتــراض خــالل عشــرة أ يــام مــن
تاريخــه.

 .02.4يشــكل بقــرار مــن رئيــس مجلــس اإلدارة لجنــة للنظــر يف االعتراضــات والطعــون يف نتائج التصويت
تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ومستشــار قانــوين مــن األمانــة العامــة وممثــل مــن

قطــاع اللجــان.

ةداملا5لاالجهة الرسمية التي تمﺜﻞ اللجان بالﻐرفة

يعتب ــر قط ــاع اللج ــان ه ــو الجه ــة المتخصص ــة بتوفي ــر كاف ــة خدم ــات اللج ــان ومتابع ــة أنش ــطتها المختلف ــة
بالتنس ــيق م ــع القطاع ــات األخ ــرى داخ ــل الغرف ــة وذل ــك وف ــق آلي ــات اإلدارة واإلج ــراءات الت ــي تحدده ــا
الغرفــة وجميــع المخاطبــات التــي تخــص اللجــان يجــب أن تتــم مــن خــالل األمانــة العامــة أو قطــاع اللجــان
فق ــط.
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ةداملاالامهام إدارة اللجان واألمانة العامة

مهام إدارة اللجان:

0101.6اســتقبال الطلبــات مــن الراغبيــن يف إنشــاء لجنــة مــع تضميــن الطلــب التصــور الكامــل ألعمــال
اللجنــة.

0202.6تشــكيل اللجــان القطاعيــة التــي تــرى أن بإمكانهــا النهــوض بقطاعهــا وتذليــل العقبــات التــي
تواجههــا بعــد الحصــول علــى موافقــة األمانــة العامــة ومجلــس اإلدارة.

0303.6إعــداد الدعــوات وإرســالها لرجــال األعمــال المنتســبين للغرفــة والمجدديــن الشــترا كاتهم لالنضمــام
إىل عضويــة اللجــان حســب نشــاطها بموجــب ســجالت الغرفــة.

0404.6تعييــن مقــرر لــكل لجنــة يتــوىل إعــداد الجــدول الزمنــي الســنوي لالجتماعــات وإرســال الدعــوات
وطباعــة بطاقــات التعر يــف ألعضــاء اللجــان وإعــداد جــدول األعمــال وملفــات االجتمــاع وتجهيــز
القاعــة الخاصــة باالجتمــاع.

0505.6المســاهمة يف إعــداد مشــاريع وبرامــج وخطــط عمــل اللجــان بالتنســيق مــع رئيســها ،بمــا يتفــق
مــع أحــكام هــذه الالئحــة ،واســتراتيجية الغرفــة وخطتهــا العامــة.

0606.6تســلم وتســليم جميــع المراســات المتعلقــة بأعمــال اللجنــة وتســجيلها وتصنيفهــا وفتــح
الملفــات الخاصــة بهــا.

0707.6مساعدة رئيس اللجنة على إدارة االجتماعات.
0808.6مســاندة رئيــس اللجنــة يف متابعــة تنفيــذ القــرارات التــي تتخذهــا اللجنــة وفــرق العمــل المنبثقــة
عنهــا.

0909.6إبــداء الــرأي يف المناقشــات والمــداوالت يف اجتماعــات اللجنــة ،وبيــان االنعكاســات المحتملــة التــي
يتقــدم بهــا أعضــاء اللجنــة مــن مداخــات ونقــل وجهــة نظــر الغرفــة إىل أعضــاء اللجنــة والعكــس،
دون أن يكــون لممثلهــا حــق التصويــت.

1010.6تنظيــم عمليــات تنفيــذ الفعاليــات التــي تقــرر اللجنــة إقامتهــا مــن نــدوات ومحاضــرات ومؤتمــرات
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بعــد التنســيق بشــأنها مــع األمانــة العامــة والجهــات المختصــة والحصــول علــى التعميــد الــالزم
لذلــك مــن كل منهمــا.

 .11.6التعــاون مــع اإلدارة الماليــة للغرفــة يف إعــداد الحســاب الختامــي لنفقــات وإ يــرادات اللجنــة
ومناقشــتها مــع رئيــس اللجنــة تمهيــدا ً لعرضهــا علــى اللجنــة.
 .12.6إعداد مشروع البيانات الصحفية عن اجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها.
 .13.6المشاركة يف لقاءات وزيارات اللجنة وتنسيق جميع أعمالها.
 .14.6إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها.
 .15.6اإلشراف على ترتيب وحفظ السجالت الخاصة باللجنة.
 .16.6توثيــق اجتماعــات اللجنــة يف محضــر خــاص يــدون فيــه مــكان انعقــاد االجتمــاع ،وأســماء الحضــور
مــن أعضــاء اللجنــة والمعتذر يــن والمتغيبيــن ،وملخــص ألهــم مــداوالت االجتمــاع ،ومــا توصلــت

إليــه اللجنــة مــن قــرارات وتوصيــات ،ويــزود جميــع األعضــاء بنســخة منــه.
 .17.6إعداد مسودة التقرير السنوي ألداء اللجان يبين جميع أنشطتها.
 .18.6تعيين الموظفين ،واإلشراف على أعمالهم.

مهام األمانة العامة:
 .19.6مســاعدة اللجــان يف أداء مهامهــا وفقــا ألحــكام هــذه الالئحــة والقــرارات والتعليمــات النافــذة،
وسياســات الغرفــة وخططهــا.

 .20.6إعــداد المذكــرات المتعلقــة بأنشــطة اللجنــة ومســودة التقار يــر الدور يــة بالتنســيق مــع رئيــس
اللجنــة.

 .21.6تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجالت أو الدوريات أو التقارير الخاصة باللجنة.
 .22.6إجــراء الدراســات الخاصــة بالعقبــات التــي تواجههــا اللجنــة ،واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا ،إلصــدار
التوجهات بشــأنها.
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ةداملاالامهام وواجبات رئيس اللجنة

يقوم رئيس اللجنة بالمهام التالية:

0101.7المشــاركة يف وضــع رؤيــة اللجنــة ورســالتها وأهدافهــا ،وخطــة عملهــا وآليــة متابعتهــا واإلشــراف
عليهــا ،وذلــك بالتعــاون مــع أعضــاء اللجنــة ،وبمــا يتفــق مــع هــذه الالئحــة واســتراتيجية الغرفــة
وخطتهــا العامــة.

0202.7رئاســة اجتماعــات اللجنــة ،والحــرص علــى أن تكــون مشــاركته فاعلــة يف كل مــا يخــدم تطو يــر
نشــاط اللجنــة ومهامهــا.

0303.7تمثيل اللجنة يف اللجنة الوطنية المناظرة بمجلس الغرف السعودية أو تكليف أحد نائبيه بذلك.
0404.7متابعة قرارات اللجنة والسعي لتنفيذها بالتنسيق مع الغرفة ووفقا ً لخطة عمل اللجنة.
0505.7االستفادة من عالقاته مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة.
0606.7عدم االنفراد بأي قرار يخص اللجنة.
0707.7توجيــه الدعــوات لعقــد اجتمــاع اللجنــة واعتمــاد جــدول األعمــال المقتــرح ومحاضــر االجتماعــات
بالتنســيق مــع إدارة اللجــان بالغرفــة.

0808.7السعي لتغليب القضايا والمواضيع االستراتيجية والهامة على القضايا اإلجرائية.
0909.7االلتــزام بجــدول األعمــال أثنــاء االجتماعــات وتحديــد وقــت محــدد لــكل عضــو إلبــداء رأ يــه مــع عــدم
الســماح بالخــروج عنــه.
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 .10.7التوجيــه والتقيــد بعــدم طــرح ومناقشــة الموضوعــات الشــخصية أو شــديدة الخصوصيــة بإحــدى
المنشــآت أو األعضــاء.

 .11.7خلــق منــاخ ودي وإيجــايب لالجتماعــات التــي تعقدهــا اللجنــة مــع الحــرص علــى مشــاركة األعضــاء
يف المــداوالت وحثهــم علــى إبــداء مواقفهــم.

 .12.7االجتمــاع بالمعنييــن لــدى الجهــات الحكوميــة لمناقشــة القضايــا التــي تهــم اللجنــة بعــد التنســيق
مــع إدارة الغرفــة ووفــق اللوائــح واألنظمــة.

 .13.7إيضاح ما قررته واعتمدته اللجنة لوسائل اإلعالم بعد التنسيق مع الغرفة.
 .14.7المشاركة يف االجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.
 .15.7توزيع المهام على نائبيه وأعضاء اللجنة إذا لزم األمر.
 .16.7عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء اللجنة.
 .17.7متابعة كل ما يتعلق بأعمال اللجنة من اجتماعات ومسؤوليات.
 .18.7أي عمل آخر يتطلبه نجاح اللجنة يف أداء مهامها.
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ةداملا8لامدة عضوية اللجان
 .01.8مــدة عضويــة اللجنــة محــددة بمــدة دورة مجلــس إدارة الغرفــة ..وتعتبــر كافــة اللجــان منحلــة
تلقائي ـا ً والعضويــة بهــا منتهيــة تلقائي ـا ً بانتهــاء الــدورة مــع مراعــاة أي قــرارات قــد تصــدر مــن
مجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص.

 .02.8يحــق لرئيــس مجلــس اإلدارة بتوصيــة مــن األميــن العــام أو مديــر عــام قطــاع التطويــر والخدمــات
أو مديــر اللجــان إعــادة تشــكيل اللجنــة متــى مــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك خاصــة يف الحــاالت التاليــة:
 .1.02.8يف حال انسحاب أ كثر من نصف األعضاء أو استقالتهم.
 .2.02.8يف حال عدم تحقيق األهداف المأمولة للقطاع.
 .3.02.8يف حال رغبة الغرفة ولمصلحة القطاع.
 .4.02.8إذا تقدم أ كثر من نصف أعضاء اللجنة بطلب إعادة تشكيل اللجنة.
 .5.02.8يف حال تكرار عدم ا كتمال النصاب يف اجتماعات اللجنة حسب الالئحة.
 .03.8يحــق لرئيــس مجلــس إدارة الغرفــة بتوصيــة مــن األميــن العــام إيقــاف انعقــاد اجتماعــات اللجنــة
أو حلهــا متــى مــا دعــت الحاجــة ويكــون ذلــك بتوصيــة مديــر إدارة اللجــان أو يف الحــاالت التاليــة:
 .1.03.8تجاوز اللجنة اختصاصات القطاع.
 .2.03.8قيام اللجنة بأي عمل ال تسمح به الالئحة أو إجراءات الغرفة.
 .3.03.8عــدم انعقــاد اجتماعــات اللجنــة لخمســة اجتماعــات متفرقــة أو ثالثــة اجتماعــات
متتاليــة خــالل ســنة.
 .4.03.8عدم وجود توافق بين أعضاء اللجنة وكثرة الخالفات بينهم.
 .5.03.8عــدم الجــدوى مــن عمــل اللجنــة وتقديــم المأمــول منهــا ،وبنــاء علــى توصيــة مديــر
اللجــان.
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ةداملا9لاتوﺻيات اللجان
.01.9

ســيتم تزويــد كل لجنــة بتوصيــات الــدورة

الســابقة واإلجــراءات التــي تمــت عليهــا.

 .02.9تصــدر توصيــات اللجنــة باألغلبيــة وإذا
تســاوت األصــوات يرجــح الجانــب الــذي
فيــه رئيــس اللجنــة.

 .03.9تبلــغ اللجنــة توصياتهــا إىل قطــاع اللجــان
والــذي بــدوره يحيلهــا إىل الجهــات المعنيــة
بالغرفــة للعمــل علــى أخــذ الموافقــات

الالزمــة ومتابعتهــا وإبــالغ اللجنــة يف

االجتمــاع الالحــق بنتائــج تلــك التوصيــات.
 .04.9أي توصيــة تصــدر مــن اللجنــة تــدون
كمقتــرح وتصبــح قيــد التنفيــذ بعــد

موافقــة أمانــة الغرفــة أو رئيــس مجلــس
إدارتهــا وتتــم متابعتهــا وتنفيذهــا مــن قبــل
إدارة اللجــان.
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ةداملالالااجتماعات اللجان واللقاءات القطاعية
0101.10تجتمــع اللجنــة بصفــة دور يــة بنــاءا علــى المواعيــد المجدولــة والمتفــق عليهــا مســبقا يف أول
اجتماعاتهــا.

0202.10تعقــد اللجنــة اجتماع ـا ً دور ي ـا َ واحــد يف الشــهر ،ويمكــن للجنــة أن تعقــد اجتماع ـا ً اســتثنائيا ً طارئ ـا ً
مــرة واحــدة يف الشــهر متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك بعــد موافقــة مديــر إدارة اللجــان.

0303.10يجــب أال يقــل عــدد اجتماعــات اللجنــة عــن ثمانيــة اجتماعــات خــال الســنة الواحــدة كمــا ال يتــم
إلغــاء أو تأجيــل االجتماعــات الدور يــة للجنــة إال ب ـ (خطــاب – ايميــل – رســالة نصيــة – اتصــال
هاتفــي) مــن رئيــس اللجنــة أو أحــد نائبيــه يف حــال اعتــذار رئيــس اللجنــة عــن الحضــور لمديــر قطــاع

اللجــان أو مقــرر اللجنــة قبــل يــوم علــى األقــل مــن تار يــخ انعقــاد االجتمــاع مشــيرا فيــه برغبــة

أغلبيــة أعضــاء اللجنــة إلغــاء أو تأجيــل االجتمــاع.

0404.10للغرفــة الحــق يف إلغــاء انعقــاد أي اجتمــاع متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك ،حســب ظــروف العمــل
أو يف الظــروف الطارئــة التــي يتعــذر معهــا عقــد االجتمــاع.

0505.10يعتبــر نصــاب االجتمــاع المعتمــد يف عقــد اجتماعــات اللجــان النصــف بحضــور رئيــس اللجنــة أو
نائــب الرئيــس ويعتبــر نصــاب االجتمــاع إذا كان االجتمــاع التــايل الجتمــاع ســابق لــم يكتمــل فيــه
النصــاب (ثلــث األعضــاء بحضــور رئيــس اللجنــة أو نائبــه) ويف حــال عــدم إ كتمالــه يعتبــر االجتمــاع
الغيـاً.

0606.10يحق إلدارة الغرفة وقطاع اللجان تطوير آليات العمل واستخدام التقنية يف الدعوة لالجتماعات
واإلشــراف علــى جميــع التطبيقــات وأي رســالة توجــه مــن الغرفــة أو أعضــاء اللجــان تعتبــر رســالة

رســمية يؤخــذ بهــا.

0707.10حضور اجتماعات اللجنة حق والتزام شخصي لعضو اللجنة ال يجوز اإلنابة فيه.
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 .08.10ال يجــوز لعضــو اللجنــة أن يتقاضــى مقابــل مــايل نتــج أو ســينتج مــن اجتماعــات دور يــة أو
اســتثنائية أو وطنيــة ،حيــث أن تلــك المهــام تعــود بالنفــع علــى النشــاط االقتصــادي الــذي ينتمــي
إليــه العضــو ،ويتحمــل أي تكاليــف تترتــب علــى عضويتــه بمــا يف ذلــك تكاليــف الســفر واإلقامــة.

 .09.10تعقــد كافــة اجتماعــات اللجنــة بمقــر الغرفــة إال إذا دعــت الحاجــة لعقــد االجتمــاع يف مــكان آخــر،
بعــد مخاطبــة مديــر اللجــان وموافقتــه علــى ذلــك.

 .10.10تعقــد كل لجنــة لقاءيــن يف الســنة علــى األقــل مــع منســويب القطــاع الــذي تمثلــه لمناقشــة
الموضوعــات التاليــة:

.1.10.10إنجازات اللجنة.
.2.10.10أبرز المستجدات الطارئة والمعوقات التي تحتاج لمعالجة من قبل الغرفة.
.3.10.10الخطط واألهداف المستقبلية للجنة.
 .11.10يمكــن للجنــة اســتضافة اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة مــرة واحــدة خــالل دورة مجلــس اإلدارة المقــدرة
بأر بــع ســنوات ،بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة واألمانــة العامــة علــى ذلــك.

 .12.10يحــق لمنتســبي القطــاع طلــب اجتمــاع طــارئ مــع اللجنــة التــي تمثلهــم لمواجهــة مشــكلة محــددة
بعــد موافقــة الغرفــة علــى ذلــك.

 .13.10بنــاء علــى أنــه يمكــن لصاحبــات األعمــال االنضمــام للجــان القطاعيــة كعضــوات انطالقـا ً مــن حــق
المــرأة يف العمــل ،فإنــه ينطبــق علــى تلــك االجتماعــات أو الفعاليــات أن تعقــد ضمــن الضوابــط
الشــرعية التــي حددهــا الشــرع والنظــام ويكــون االجتمــاع بقاعــة أو قاعتيــن حســب الحاجة وتنظيم

جلوســهم تكــون مــن مســؤولية إدارة اللجــان .كمــا يمكــن للجنــة أن تعقــد اجتماعــا اســتثنائيا طارئــا
مــرة واحــدة يف الشــهر بعــد موافقــة مديــر إدارة اللجــان.
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ةداملالالاالموارد المالية للجان

وتتكون الموارد المالية للجان المتخصصة من:

0101.11الدعم وفق ما يقرره مجلس اإلدارة وفقا لمبررات يقدمها رئيس اللجنة بطلب الدعم.
0202.11مساهمة أو تبرعات من أعضاء اللجنة أو من غيرهم غير قابلة لالسترداد.
0303.11تــودع أمــوال اللجنــة يف حســابات الغرفــة ويكــون لهــا بيــان مــايل بالغرفــة يبيــن اإليــرادات
والمصروفــات لــدى اإلدارة الماليــة يف الغرفــة.

0404.11ال تتحمــل الغرفــة أي مبالــغ ماليــة وليــس عليهــا أي مســؤولية للجنــة التــي ال ترغــب بفتــح
صنــدوق يف حســابات الغرفــة الرســمية.

0505.11تصــرف أمــوال اللجنــة علــى أنشــطتها وفعالياتهــا وإصداراتهــا وال يجــوز التبــرع بأموالهــا ألي جهــة
كانــت.

0606.11إذا تبقــى يف صنــدوق اللجنــة مبلــغ مــايل عنــد انتهــاء الــدورة أو حــل اللجــان ،فــإن هــذا المــال يبقــى
يف الصنــدوق ويرحــل للجنــة التــي يتــم تشــكيلها ســواء يف نفــس الــدورة أو الــدورة التــي تليهــا ،وإذا
تعــذر تشــكيل اللجنــة يف نفــس الــدورة أو التــي تليهــا فيكــون لمجلــس اإلدارة الحــق يف التصــرف
بهــذا المــال لدعــم أنشــطة الغرفــة.

0707.11ال يحق للجنة االرتباط بأي أمور يترتب عليها التزام إداري أو مايل أو قانوين على الغرفة.
0808.11ال يحق للجنة إيجاد مصادر مالية لها دون أخذ موافقة الغرفة المسبقة عليها.
0909.11يجــوز للجنــة بعــد التنســيق مــع األمانــة العامــة تنظيــم الفعاليــات والــدورات التدريبيــة وورش
العمــل المتخصصــة بمقابــل مــادي محــدد ،وتســتحق اللجنــة المعنيــة بالفعاليــة ()%50

وصنــدوق الغرفــة ( )%50مــن صــايف الدخــل كحــد أدىن مــن إ يــراد الجهــات الراعيــة كأحــد المــوارد
الذاتيــة لدعــم صنــدوق اللجنــة.

1010.11الشروط التي تخول اللجنة لصرف مبالغ مالية من الصندوق الخاص بها يف الغرفة:
1.1.10.11صــدور توصيــة مــن اللجنــة بالموافقــة علــى صــرف المبلــغ موضحــا الغــرض الــذي يتــم
الصــرف ألجلــه ومقــدار المبلــغ علــى أن يتــم تدو يــن التوصيــة يف محضــر االجتمــاع.
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.2.10.11توقيــع التعميــد مــن رئيــس اللجنــة
أو أحــد نوابــه يف حــال غيابــه أو أميــن
صنــدوق اللجنــة.
.3.10.11توقيــع نمــوذج لألمانــة العامــة للغرفــة
لصــرف المبلــغ وفــق اإلجــراءات المتبعــة.
.4.10.11يتــم اختيــار أحــد أعضــاء اللجنــة ليكــون
أمين ـا ً للصنــدوق ،وتصــدر الشــيكات
باســمه ليتــم صرفهــا علــى مــا أقرتــه
اللجنــة. ،
.5.10.11تصــرف المبالــغ وتســدد علــى بنــد عهــد
نقديــة وبعــد إقفالهــا ضــرورة إرفــاق
الفواتيــر والمســتندات الثبوتيــة وتســلم
بعــد ذلــك لــإدارة الماليــة بالغرفــة.
.6.10.11يتعــاون مقــرر اللجنــة ومديــر قطــاع
اللجــان مــع أميــن صنــدوق اللجنــة يف
اســتالم الشــيكات وتســديد المصروفــات
وال يعتبــرون ملزميــن بهــذا العمــل.
 .11.11يحظــر علــى جميــع موظفــي الغرفــة تقاضــي أي
مبالــغ نقديــة أو عينيــة مــن اللجــان وأعضائهــا نظيــر

الخدمــات التــي تقدمهــا الغرفــة ،ويف حــال رغبــة

اللجنــة إقــرار مكافــأة لمقررهــا أو أحــد موظفــي
الغرفــة يكــون ذلــك بتوصيــة تســجل بمحضــر
اجتمــاع رســمي للجنــة وتصــرف مــن صنــدوق

اللجنــة بعــد أخــذ موافقــة األميــن العــام عليهــا.

35

ةداملالالابرنامج اللجان وتقارير اللجان

صمم ــت الغرف ــة التجار ي ــة الصناعي ــة بمك ــة المكرم ــة برنامجـ ـا ً إلكترونيـ ـا ً للج ــان وذل ــك لتس ــهيل العم ــل
عل ــى جمي ــع أعض ــاء اللج ــان حي ــث يمكنه ــم االط ــاع عل ــى كاف ــة المحاض ــر والتوصي ــات واإلج ــراءات الت ــي
تم ــت عليه ــا باإلضاف ــة إىل تأكي ــد حضوره ــم لالجتماع ــات وتعدي ــل بياناته ــم م ــن خ ــال البرنام ــج وف ــق
الشروط اآلتية:
0101.12يتــم تزويــد كل عضــو يف اللجنــة برقــم ســري لرمــز دخولــه إىل بوابــة اللجــان اإللكترونيــة ليتمكــن
مــن الدخــول للبوابــة والمشــاركة فيهــا ويمكنــه تغييــر الرقــم الســري لضمــان ســرية معلوماتــه.

0202.12يجــب علــى جميــع األعضــاء إدراج بنــود جــدول األعمــال المقترحــة يف برنامــج اللجــان ويتــم اختيــار
البنــود واعتمادهــا مــن قبــل رئيــس اللجنــة علــى أن يكــون ذلــك اإلجــراء قبــل موعــد االجتمــاع بثالثــة
أ يــام عمــل علــى األقــل.

0303.12يف حــال عــدم قيــام اللجنــة بوضــع جــدول أعمــال قبــل موعــد عقــد االجتمــاع بثالثــة أ يــام يحــق
للغرفــة وضــع جــدول أعمــال لالجتمــاع أو اســتخدام الجــدول المعــد مســبقا مــن قبــل النظــام.

0404.12بعــد انتهــاء اجتمــاع اللجنــة ســيتم إنهــاء صياغــة المحضــر بشــكله النهــايئ مــن خــال النظــام
وتوقيعــه ويف حــال تعثــر ذلــك ســيتم االنتهــاء منــه خــال يومــي عمــل وســيتم إرســاله الكترونيــا
لرئيــس اللجنــة العتمــاده خــال ثالثــة أ يــام عمــل ويف حــال لــم يتــم ذلــك فــإن للغرفــة الحــق باعتمــاد

المحضــر وإغالقــه وتعميمــه علــى أعضــاء اللجنــة.

0505.12يجــب علــى رئيــس وأعضــاء اللجنــة تأكيــد حضورهــم لالجتمــاع مــن خــال بوابــة اللجــان اإللكترونيــة
بعــد إرســال الدعــوة إليهــم.

0606.12يجــب أن تقــدم كل لجنــة تقار يــر دور يــة عــن أعمالهــا كل ثالثــة أشــهر وذلــك حســب معاييــر األداء
المعــدة لهــا مــن قبــل الغرفــة.
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ةداملا3الاعالقة لجان الﻐرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
باللجان الوﻃنية بمجلس الﻐرف السعودية
 .01.13يقــوم قطــاع اللجــان بترشــيح أعضــاء مــن كل لجنــة مــن لجانهــا (بنــاء علــى مــا يردهــا مــن مجلــس
الغــرف) لالنضمــام إىل اللجــان الوطنيــة المماثلــة لهــا علــى أن يراعــى تمثيــل كامــل األنشــطة

االقتصاديــة التــي تمثلهــا اللجنــة.

 .02.13يشــترط أن يكــون رئيــس اللجنــة أو أحــد نائبيــه مــن ضمــن األعضــاء المرشــحين والممثليــن للجنــة
يف اللجنــة الوطنيــة بمجلــس الغــرف.

 .03.13أال يكون المرشح عضوا ً يف لجنة رئيسية أخرى يف مجلس الغرف.
 .04.13يحــق للغرفــة ترشــيح مــن تــراه مناســبا ً لتمثيــل الغرفــة يف اللجــان الوطنيــة ،كمــا يحــق للغرفــة
إعفــاء مــن تــراه غيــر مناســبا لتمثيلهــا يف اللجــان الوطنيــة.

 .05.13يتــوىل أعضــاء اللجنــة المشــاركين يف اللجــان الوطنيــة بمجلــس الغــرف الســعودية القيــام بــدور
حلقــة الوصــل بينهــا وبيــن اللجــان القطاعيــة المماثلــة مــن خــالل قطــاع اللجــان بالغرفــة خاصــة
فيمــا يتعلــق بالمواضيــع الوطنيــة ذات الصبغــة العامــة.

 .06.13يقــوم قطــاع اللجــان بالغرفــة بالتعــاون مــع أعضــاء اللجــان الوطنيــة باطــالع المهتميــن كل فيمــا
يخصــه علــى محاضــر اجتماعــات وتوصيــات اللجــان الوطنيــة عنــد طلــب ذلــك.

 .07.13يتحمــل عضــو اللجنــة الوطنيــة كافــة تكاليــف حضــور اجتماعــات اللجنــة الوطنيــة وكافــة أنشــطتها
بمــا يف ذلــك تكاليــف الســفر واإلقامــة والمواصــالت وأي التــزام مــايل يترتــب علــى عضويتــه يف
اللجنــة.
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ةداملالالاالقواعد العامة للجان
0101.14يحــق لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة واألمانــة العامــة ومــدراء المرا كــز والقطاعــات أو مــن
يمثلهــم بحضــور اجتماعــات اللجــان واالشــتراك يف المــداوالت وال يحــق لهــم التصويــت ويكــون
ذلــك بإبــاغ مديــر قطــاع اللجــان وإبــاغ اللجنــة.

0202.14يحــق للجــان االتصــال بالجهــات الرســمية ودعوتهــا عــن طر يــق مجلــس اإلدارة أو األمانــة العامــة
للغرفــة للوقــوف علــى أراءهــا ومناقشــتها يف المواضيــع التــي لهــا عالقــة بأعمالهــا.

0303.14ال يحــق للجنــة أو فــرق العمــل المنبثقــة عنهــا مخاطبــة الجهــات الخارجيــة الحكوميــة أو الخاصــة
أو الجمعيــات الخير يــة مباشــرة ،ويف حــال رغبــة اللجنــة يف التواصــل مــع أي جهــة ال بــد مــن اتخــاذ

توصيــة بذلــك يف محضــر االجتمــاع ويتــم رفعهــا لألمانــة العامــة للموافقــة عليهــا ..كمــا ال يحــق
للجــان وأعضائهــا اســتخدام مطبوعــات الغرفــة الرســمية أو عمــل أي مطبوعــات خاصــة بهــم
للمراســات الخارجيــة باســتخدام اســم اللجنــة أو اســم الغرفــة.

0404.14يحــق لرئيــس اللجنــة فقــط عمــل كــروت شــخصية لــه تحمــل هو يــة الغرفــة بعــد موافقــة الغرفــة
علــى ذلــك.

0505.14تناقــش اللجــان المواضيــع الــواردة يف المهــام المحــددة لهــا وكذلــك األمــور التــي تحــال إليهــا
مــن مجلــس إدارة الغرفــة التجار يــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة أو األمانــة العامــة للغرفــة وتكــون
توصياتهــا استشــارية وال يحــق ألي عضــو الخــروج عــن اإلطــار العــام للمواضيــع المطروحــة للنقاش
والمدرجــة يف جــدول األعمــال إىل موضوعــات شــخصية ذات صفــة فرديــة ال تخــدم القطــاع بصفــة
عامــة.

0606.14ال يحــق لرئيــس اللجنــة أو نائبيــه أو أي عضــو توقيــع عقــود أو اتفاقيــات أو التعاقــد مــع أي جهــة
إلنجــاز أي عمــل ويعتبــر هــذا االختصــاص حــق كلــي للغرفــة ومــن حــق اللجنــة دراســة ورفــع
التوصيــات فقــط.
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 .07.14يكــون للجنــة الحــق يف البحــث عــن شــركات تنظيــم لفعاليتهــا ولكــن بــدون اتفاقــات ماليــة وعنــد
وجــود أي تعاقــدات تكــون الغرفــة لهــا الحــق يف الموافقــة والرفــض وهــي مســؤولة عــن التعاقــد
وتوقيــع العقــود مســؤولية كاملــة دون أن يترتــب عليهــا أي التزامــات ماليــة.

 .08.14ال يحق ألي لجنة أو عضو التدخل يف أعمال األمانة العامة للغرفة.
 .09.14ال يتــم الخلــط بيــن عالقــة أي عضــو باللجــان بعالقاتــه األخــرى بالغرفــة ســوا ًء كعضــو مجلــس إدارة
أو منتســب أو مــدرب أو مــورد والتــي تحكمهــا العقــود واالتفاقيــات ويمكــن الرجــوع إىل النمــاذج
والمالحظــات االسترشــادية الخاصــة بذلــك.

 .10.14يجــوز ألي مــن اللجــان االنتســاب إىل المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والعالميــة ذات العالقــة ذات
الطابــع اإلقليمــي أو الــدويل تتماثــل يف نشــاطها مــع نشــاط اللجنــة وتــرى اللجنــة فائــدة لهــا يف

االنتســاب لمثــل هــذه المنظمــة ،علــى أن تتحمــل اللجنــة رســوم االنتســاب إىل هــذه المنظمــة ويتــم
ذلــك بعــد موافقــة رئيــس مجلــس اإلدارة.

 .11.14يف حــال عمــل أي تصــرف أو اتخــاذ أي اجــراء بمــا يف ذلــك التعاقــد مــع جهــات خارجيــة حكوميــة
أو غيــر حكوميــة لــم يعــرض يف اجتمــاع اللجنــة ولــم تؤخــذ عليــه الموافقــة الالزمــة يعتبــر مخالفــة

صريحــة تســتلزم تطبيــق الالئحــة بالعضــو المخالــف أو اللجنــة المخالفــة وتتحمــل اللجنــة أو
يتحمــل العضــو تبعــات ذلــك.
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ةداملا5الاإسقاط العضوية وإضافة أعضاء للجنة
 .01.15تنظر األمانة العامة أو قطاع اللجان يف طلب االستقالة الذي يتقدم به عضو اللجنة.
 .02.15يحــق للغرفــة إلغــاء عضويــة كل عضــو تخلــف عــن الحضــور بمــا يعــادل ( %30مــن عــدد

اجتماعــات اللجنــة يف الســنة) ( غيــاب  3اجتماعــات متكــررة أو  5اجتماعــات منفصلــة) بنــا ًء علــى
توصيــة تصــدر مــن قطــاع اللجــان ومــن حــق رئيــس اللجنــة وأعضاءهــا رفــع توصيــة لقطــاع اللجــان
بالغرفــة بطلــب إلغــاء عضويــة األعضــاء المتغيبيــن عــن االجتماعــات الدور يــة للجنــة ،وإدراج ذلــك
يف محضــر االجتمــاع.

 .03.15إذا خلــى محــل عضــو يف اللجنــة إمــا بالوفــاة أو االســتقالة أو االنســحاب أو بفقــد أحــد شــروط
العضويــة ،فإنــه يحــق للغرفــة ترشــيح مــن تــراه مناســباً.
 .04.15يف حــال إلغــاء عضويــة أي مــن أعضــاء اللجــان يتــم إلغــاء كافــة الخدمــات المقدمــة لــه مــن قطــاع
اللجــان ويعتبــر ملزمــا بتســليم بطاقــة العضويــة إلدارة اللجــان.

 .05.15تنتهــي العضويــة وجميــع الخدمــات المقدمــة ألعضــاء اللجــان بانتهــاء مــدة دورة مجلــس إدارة
الغرفــة.

 .06.15كما يمكن إسقاط العضوية يف الحاالت التالية:
.1.06.15يف حال انتفاء أحد شروط الترشح أو التصويت.
.2.06.15يف حــال قيــام العضــو بإســاءة التعامــل أو التصــرف بمــا يــؤدي إىل اإلســاءة إىل الغرفــة أو
أحــد منســوبيها أو أحــد األعضــاء اآلخر يــن يف اللجنــة.
.3.06.15يف حــال عجــز العضــو عــن تقديــم أي مشــاركة أو القيــام بــأي مــن الواجبــات المنصــوص
عليها.
.4.06.15يف حال عدم التزام العضو ببنود الالئحة التنظيمية للجان وتجاوزها.
.5.06.15إذا تبيــن أن المعلومــات التــي قدمهــا العضــو إلدارة الغرفــة حيــن انضمامــه للجنــة غيــر
صحيحــه.
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ةداملااالامﺸارﻛة
اللجان في فعاليات
الﻐرفة
إذا كان ــت الفعالي ــة كإقام ــة ملتق ــى
أو منت ــدى أو تدر ي ــب ألح ــد توصي ــات
اللج ــان وكان للجن ــة دور فع ــال يف
التنظي ــم واالنج ــاز فإن ــه يج ــوز دع ــم
صن ــدوق اللجن ــة بنس ــبة  %50م ــن
ص ــايف أر ب ــاح ه ــذه الفعالي ــة بع ــد
توصي ــة األمي ــن الع ــام وموافق ــة رئي ــس
مجل ــس اإلدارة حي ــث أن ال ـ  %50تعب ــر
ع ــن المصار ي ــف والنفق ــات المباش ــرة
وغي ــر المباش ــرة (موظف ــي – كهر ب ــاء
– إس ــتهالك مب ــاين – نثر ي ــات .....ال ــخ)
الت ــي تتحمله ــا الغرف ــة.
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ةداملالالاقواعد إجرائية في النظام االعالمي

عــدم التصر يــح باســم غرفــة مكــة المكرمــة لــدى أي جهــة إعالميــة خارجيــة دون التنســيق مــع
المركــز اإلعالمــي بالغرفــة.
ع ــدم نش ــر أي إع ــان أو دع ــوة عام ــة ،إال بع ــد التنس ــيق م ــع المرك ــز اإلعالم ــي بالغرف ــة ،عل ــى أن
تكــون أولويــة النشــر عبــر قنــوات الغرفــة (الموقــع الرســمي ،الرســائل النصيــة ،مواقــع التواصــل
االجتماعــي).

عــدم نشــر وثائــق أو مســتندات داخليــة لــدى الجهــات اإلعالميــة أو عبــر التطبيقــات االلكترونيــة
الخاصــة بالتواصــل االجتماعــي (المســودات – الخطابــات – قواعــد البيانــات – العقــود ...الــخ).
تفــادي الدخــول يف النقاشــات الجانبيــة بالمجموعــات اإلعالميــة يف مختلــف تطبيقــات التواصــل
االجتماعــي ،ومراعــاة تمثيــل غرفــة مكــة المكرمــة.
التركي ــز عل ــى المحت ــوى واأله ــداف والمعلوم ــات الت ــي تفي ــد المتلق ــي م ــن مجتم ــع األعم ــال
ومختل ــف فئ ــات المجتم ــع المك ــي.
يحــق للجــان تصميــم شــعارات خاصــة بهــا مــن خــال المركــز اإلعالمــي بالغرفــة ،أو مــن خاللهــا
شــريطة مراعــاة الهويــة البصر يــة لغرفــة مكــة المكرمــة بعــد موافقــة مديــر إدارة اللجــان.
يحــق للجــان إنشــاء حســابات رســمية لهــا يف مواقــع التواصــل االجتماعــي ،بعــد موافقــة األمانــة
العامــة وفــق الضوابــط التاليــة:
 تكليف أحد أعضاء اللجنة بإدارة الحساب بعد استالم كلمة المرور.
 اللجنة مسؤولة عن أي معلومات تنشر يف حسابها مسؤولية كاملة.
 يمنع نشر أي أخبار أو توصيات لم تعتمد من قبل األمانة العامة.
 جميع الحسابات يجب أن تكون مرتبطة بحسابات الغرفة الرئيسية.
 يح ــق للج ــان إع ــادة التغر ي ــدات م ــن حس ــاب الغرف ــة ويح ــق للغرف ــة إع ــادة تغر ي ــدات اللج ــان
لكن ــه لي ــس إلزام ــا عل ــى الغرف ــة.
 يج ــب أن تلت ــزم اللجن ــة بح ــذف أي تغر ي ــدة ت ــرى إدارة اللج ــان حذفه ــا بالتنس ــيق م ــع المرك ــز
اإلعالم ــي.
 تسليم الحساب واألرقام السرية يف حال تم تغييرها للمركز اإلعالمي.
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ةداملا8الاقواعد إجرائية لتنظيﻢ المناسبات والﻔعاليات
ُيقت ــرح موع ــد إقام ــة المناس ــبات والفعالي ــات بم ــدة زمني ــة مح ــددة وكافي ــة قب ــل الموع ــد المزم ــع إلقامته ــا
بحس ــب النظ ــام الت ــايل (كح ــد أقص ــى):
 101المحاضرات والندوات واللقاءات 45( :يوم).
 102الدورات 60( :يوم).

 103المعارض التعريفية 3( :أشهر).
 104الملتقيات 6( :أشهر).
 105المنتديات 9( :أشهر).

 106المعارض التجارية واالستهالكية( :سنة كاملة).
 م ــع مراع ــاة الترتيب ــات البروتوكولي ــة واللوجس ــتية (ترتي ــب الجل ــوس ،التنظي ــم ،االتص ــال
والتنس ــيق ،إل ــخ) تح ــت مس ــؤولية قس ــم العالق ــات العام ــة بالغرف ــة.
 ُتقــدم الهدا يــا والــدروع والتــذكارات باســم غرفــة مكــة المكرمــة ممثلــة باللجنــة ،وليــس باســم
اللجنــة فقــط.
 تلتــزم اللجنــة بتحمــل النفقــات اإلضافيــة غيــر األساســية التــي ترغــب بهــا يف تنظيــم فعالياتهــا
أو التســويق لهــا إعالميــا.
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الﻔصﻞ الﺜالﺚ :شروط وأﺣكام الترشح
في عضوية اللجان القطاعية
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أ .األﺣكام العامة للجان
 101تحــدد الغرفــة التجار يــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة اللجــان الواجــب إجــراء التســجيل والترشــح ،ويحــق
للغرفــة بعــد انتهــاء الفتــرة إضافــة لجــان أخــرى متــى مــا ارتــأت ذلــك ،بمــا يحقــق مصلحــة منســوبيها

وبنــا ًء علــى مــا يصــل إليهــا مــن طلبــات يف هــذا الشــأن.
 102تشــكل اللجــان القطاعيــة بالتســجيل علــى البوابــة االلكترونيــة ومــن ثــم الترشــيح يكــون مــن لجنــة
الفــرز مــع حفــظ حــق الغرفــة يف تعييــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة ليصبــح إجمــايل عــدد أعضــاء اللجنــة
 18عضــوا بحــد أقصــى.

 103ســيتم اجــراء فــرز نتائــج التســجيل للجــان عبــر نظــام وبرنامــج الكتــروين أو نظــام يــدوي حســب مــا تــراه
الغرفة.

 104يف حــال تســاوي عــدد أصــوات بعــض المرشــحين المتقدميــن للفــوز بأحــد مقاعــد اللجنــة القطاعيــة
فــإن اللجنــة المشــرفة علــى فــرز نتائــج التصو يــت تقــوم بإجــراء القرعــة بيــن المرشــحين المتســاوية

أصواتهــم إلكمــال األحــد عشــر مقعــدا.

 105يف حــال ترشــح أقــل مــن  11عضــوا ً للجنــة القطاعيــة يتــم قبولهــم بالتزكيــة ويحــق للغرفــة تعييــن
مرشــحين إضافييــن ،وذلــك حتــى يصــل عــدد أعضــاء اللجنــة إىل  18عضــوا ً كحــد أقصــى.

 106للغرفــة التجار يــة الحــق يف تحديــد مــدة أســبوع الســتقبال الطعــون بعــد إعــالن أســماء المرشــحين
لعضويــة كل لجنــة قطاعيــة.

 107للغرفــة التجار يــة الحــق يف تحديــد مــدة أســبوع الســتقبال الطعــون بعــد إعــالن أســماء الفائز يــن
يف عضويــة اللجــان القطاعيــة وبنــا ًء عليــه يتــم تحديــد أســماء المعينيــن لــكل لجنــة وتحــدد الغرفــة
التجار يــة موعــد انعقــاد االجتمــاع األول للجنــة.

 108يشــترط علــى مــن يرغــب بترشــيح نفســه لمنصــب رئيــس إلحــدى اللجــان القطاعيــة أن يكــون مشــتركا
بالغرفــة لثــالث ســنوات علــى األقل.

 109تكــون فتــرة الرئاســة لكافــة رؤســاء اللجــان والنــواب لمــدة ســنتين قابلــة للتمديــد مــع تقييمهــم ســنويا
مــن قبــل الغرفــة .ويف حــال تــم إعــادة تعييــن الرئيــس مــن قبــل أعضــاء اللجنــة أو تــم اختيــار رئيــس

ونائبيــن جديديــن تنطبــق عليهــم نفــس شــروط الرئيــس والنائبيــن الســابقين للســنتين المقبلتيــن مــن
عمــر الــدورة ويحــق للغرفــة تمديــد فتــرة رئاســة رئيــس اللجنــة.
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 110يحــق لعضــو مجلــس إدارة الغرفــة عضويــة ورئاســة أي لجنــة مــن اللجــان إذا انطبقــت عليــه شــروط
العضويــة حســب النظــام.

 111تعقــد اللجنــة بالتنســيق مــع اإلدارة المعنيــة بالغرفــة لقاءيــن يف الســنة مــع القطــاع الــذي تمثلــه
لبحــث أبــرز المســتجدات الطارئــة والمعوقــات التــي تحتــاج لمعالجــة مــن قبــل الغرفــة.

 112تجتمــع اللجــان اجتماعــا عاديــا كل شــهر بحيــث ال يقــل عــدد االجتماعــات عــن ثمانيــة اجتماعــات
ســنوياً.
 113تعقــد جميــع اجتماعــات اللجــان خــالل أوقــات الــدوام الرســمي بالغرفــة مــن الســاعة  09:30حتــى
 03:00مســا ًء مــن األحــد إيل الخميــس.

 114يحــق لمنســويب القطــاع طلــب اجتمــاع طــارئ للجنــة التــي تمثلهــم لمواجهــة مشــكلة محــددة بعــد
موافقــة الغرفــة.

 115بإمــكان كل لجنــة تشــكيل ِفــرق عمــل مــن أعضــاء اللجنــة أو خارجهــا لدراســة أي مشــكلة أو تحديــات
تعتــرض آليــة عمــل القطــاع ،وإقــرار التوصيــات التــي تخــرج بهــا تلــك الفِ ــرق يف اجتماعــات اللجنــة

وذلــك بعــد موافقــة الغرفــة علــى هــذة الفِ ــرق وعلــى أعضائهــا.

 116يتم تقييم الرؤساء والنواب واألعضاء سنويا ويتم استمراريتهم بموجب معايير التقييم.

 117تتــوىل إدارة اللجــان أعمــال كافــة اللجــان القطاعيــة المعتمــدة مــن مجلــس إدارة غرفــة مكــة المكرمــة،
وعلــى اللجنــة الراغبــة يف تعييــن ســكرتير خــاص بهــا لمتابعــة أعمالهــا وطباعــة محاضــر اجتماعاتهــا
أن تلتــزم بمــا يلــي:
 أن يتــم إقــرار الطلــب ضمــن توصيــات محضــر االجتمــاع الــدوري للجنــة ألخــذ موافقــة األعضــاء
والرفــع لألمانــة العامــة واعتمادهــا علــى ذلــك.
 أن تلت ــزم اللجن ــة بالتعاق ــد مع ــه ودف ــع رواتب ــه وجمي ــع المصروف ــات المترتب ــة عل ــى تعيين ــه
م ــن الصن ــدوق الم ــايل للجن ــة ولي ــس للغرف ــة ادىن مس ــئولية تج ــاه الحق ــوق و االلتزام ــات
المالي ــة للس ــكرتير.
 أن تكون األولوية يف التعيين للسعوديين.
 االلت ــزام بتهيئ ــة الم ــكان المناس ــب لس ــكرتير اللجن ــة خ ــارج مبن ــى الغرف ــة وتأمي ــن األدوات
واألجه ــزة المكتبي ــة الالزم ــة الت ــي تعين ــه عل ــى أداء مه ــام عمل ــه عل ــى أ كم ــل وج ــه ..والغرف ــة
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غي ــر ملزم ــة بتأمي ــن المق ــر واألدوات.
 القي ــام بجمي ــع أعم ــال اللجن ــة م ــن خ ــالل البواب ــة االلكتروني ــة للج ــان »إرس ــال الدع ــوات،
ج ــداول األعم ــال ،محاض ــر االجتماع ــات« ..وغيره ــا.
 تكون مرجعيته لمقرر اللجنة األساسي ومدير إدارة اللجان.
 يف ح ــال ع ــدم الت ــزام اللجن ــة بذل ــك يلغ ــى عم ــل الس ــكرتير ،ويع ــود مق ــرر اللجن ــة إىل تغطي ــة
كاف ــة األعم ــال.
 تنتهــي عالقــة الســكرتير باللجنــة مــع انتهــاء اخــر اجتمــاع يف الــدورة ويمنــع منع ـا ً بات ـا ً تواصــل
ســكرتير اللجنــة مــع أي جهــة خارجيــة او داخليــة فيمــا يخــص اختصاصــات اللجنــة .
 عل ــى س ــكرتير اللجن ــة تعر ي ــف نفس ــه للجه ــات الخارجي ــة بمس ــمى س ــكرتير لجن ــة ولي ــس
موظفـ ـا ً بالغرف ــة.
 المسئول المايل األول عن حقوق سكرتير اللجنة هو رئيس اللجنة الذي تعاقد معه.

ب .شروط وضوابط الترشح
في عضوية اللجان القطاعية
 101للمؤﺳســات :أن يكــون المرشــح صاحــب المنشــأة أو مديرهــا العــام مــع ضــرورة تقديــم خطــاب
مصــدق مــن الغرفــة بترشــيح المديــر العــام لعضو يــة اللجنــة.

 102للﺸــرﻛات :أن يكــون المرشــح رئيــس الشــركة أو عضــو مجلــس إدارتهــا أو العضــو المنتــدب أو مديرهــا
العــام أو مديرهــا التنفيــذي مــع ضــرورة تقديــم خطــاب ترشــيح مــن المنشــأة لغيــر رئيــس الشــركة
مصــدق مــن الغرفــة.

 103أن ال يقل عمر المرشح عن  25سنة ،ما عدا لجنة ريادة األعمال ال يقل عن  20سنة..

 104أن يتطابق نشاط المنشأة وخبرة المرشح مع نشاط اللجنة التي يرغب يف الترشح لها.
 105أن يتمتع المرشح بالكفاءة والسمعة الحسنة والرغبة يف العمل التطوعي.
 106االلتزام بحضور اجتماعات اللجنة.

 107ال يحق للمنشأة ترشيح أ كثر من عضو لتمثيلها يف اللجنة.

 108يحــق ألي مرشــح أن يتقــدم بطلــب االنضمــام لعضو يــة لجنتيــن ،كحــد أقصــى بشــرط أن يكــون هنــاك
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اشــتراك بالغرفــة لــكل نشــاط تمثلــه كل لجنــة.

0909أن يكــون المرشــح مشــتركا ً يف الغرفــة التجار يــة الصناعيــة بمكــة المكرمــة لســنتين ســابقتين مــن
تار يــخ فتــح بــاب الترشــيح ويحــق للمجلــس اســتثناء ذلــك.

1010أال يكــون قــد تــم اســتبعاده مــن إحــدى اللجــان يف دورة ســابقة ويف حــال رغبتــه يف االنضمــام ألي مــن
اللجــان بالغرفــة يتــم كتابــة تعهــد خطــي علــى مطبوعاتــه بااللتــزام بحضــور اجتماعــات اللجــان ،والعمــل
مــع اللجنــة للصالــح العــام للجنــة والقطــاع بعــد موافقــة الغرفــة.

1111أن ال يزيد عمر المرشح أو المرشحة للجنة ريادة األعمال عن  40عاما.

ج .المستندات المطلوبة للترشح في عضوية اللجان القطاعية
0101صورة الهوية الوطنية للمرشح.

0202تعبئة استمارة العضوية (يف بوابة التسجيل االلكترونية).

0303السيرة الذاتية للمرشح (يرفق يف بوابة التسجيل االلكترونية).

0404الصورة الشخصية للمرشح (يرفق يف بوابة التسجيل االلكترونية).

0505صورة الترخيص لمزاولة المهنة يف األنشطة المتطلبة لذلك (يرفق يف بوابة التسجيل االلكترونية).

د .شروط وضوابط التصويت في اللجان القطاعية
0101يحــق لصاحــب المنشــأة التصويــت أو تفويــض مــن ينــوب عنــه للتصو يــت بتفو يــض مصــدق مــن
الغرفــة وال يحــق للشــخص أن يكــون مفوضــا ألكثــر مــن منشــأة باســتثناء الشــركات.

0202أن تكون المنشأة الراغبة يف التصويت مشتركة بالغرفة لسنة تشكيل اللجان.

0303أن يتطابــق نشــاط المنشــأة مــع نشــاط وأعمــال اللجنــة القطاعيــة المــراد التصو يــت الختيــار أعضائهــا
حســب مــا هــو موضــح رســميا ً يف الســجل التجــاري أو الرخصــة.

هـ .المستندات المطلوبة للتصويت في اللجان القطاعية
0101الهوية الوطنية ،اإلقامة (األصل لغير السعوديين) فقط للجنة االستثمار األجنبي.
0202نسخة من السجل التجاري أو الترخيص مجدد.
0303نسخة من اشتراك الغرفة مجدد.
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 104تفاويض الشركات والمؤسسات مصدقة من الغرفة.

ملﺤﻖ  :1األﺣكام العامة الﺧتيار أعضاء اللجان في الدورة 20

إش ــارة اىل ق ــرار مجل ــس اإلدارة يف اجتماع ــه الثال ــث لي ــوم الثالث ــاء تار ي ــخ 1439/05/20ه ـ المواف ــق
2018/02/06م والموافق ــة باإلجم ــاع عل ــى الئح ــة وش ــروط تش ــكيل اللج ــان القطاعي ــة لل ــدورة العش ــرون
وآلي ــة عمله ــا للب ــدء يف تش ــكيلها وبن ــاءا ً عل ــى العدي ــد م ــن الطلب ــات ح ــول إج ــراء انتخاب ــات لبع ــض اللج ــان
النوعي ــة .علي ــه ت ــم إص ــدار ه ــذا الملح ــق ليك ــون مكم ــال آللي ــة أعض ــاء اللج ــان لل ــدورة العش ــرون.

شروط وضوابط الترشح في عضوية اللجان النوعية:
 101أن ال يقل عمر المرشح عن  12سنة.

 102أن تتطابــق خبــرة المرشــح مــع نشــاط وأعمــال اللجنــة مــع تقديــم خطــاب مصــدق مــن مرجــع عملــه
يثبــت ذلــك.

 103أن يتمتــع المرشــح الراغــب يف ترشــيح نفســه بالكفــاءة والســمعة الحســنة والرغبــة يف العمــل
التطو عــي.

 104االلتزام بحضور اجتماعات اللجنة يف حال ترشحه أو تعيينه.

 105ال يحق للجنة المرشحة ترشيح أ كثر من عضو لتمثيلها يف اللجنة.

 106يحــق ألي مرشــح أن يتقــدم بطلــب العضويــة يف لجنتيــن كحــد أقصــى بشــرط توفــر الشــروط الالزمــة
لــكل لجنــة.

 107أن ال يكــون قــد تــم اســتبعاده مــن أي لجنــة يف دورة ســابقة ويف حــال رغبتــه يف االنضمــام إلحــدى
اللجــان بالغرفــة يتــم كتابــة تعهــد خطــي علــى مطبوعاتــه بااللتــزام بحضــور اجتماعاتهــا.

المستندات المطلوبة للترشح في عضوية اللجان النوعية:
 101الهوية الوطنية للمرشح حديثة.

 102السيرة الذاتية للمرشح حديثة باللغة العربية.

 103خطاب مصدق من المرجع.

 104صورة شخصية مقاس ( )4x4سم.

51

