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الروؤية:
اللجان و�ش���يلة الغرفة يف اإثراء النقا�ش بني اأ�ش���حاب امل�ش���الح امل�ش���ركة يف 

القطاع اخلا�ش وامل�شاركة يف حت�شني اأو�شاعهم.

الر�سالة:
تق���وم اللج���ان م���ن خ���ال ت�شهي���ات الغرف���ة التجاري���ة ال�شناعي���ة ببح���ث 
امل�شتج���دات على ال�شاح���ة االقت�شادية ونقا����ش االإ�شكاالت الت���ي تعر�ش القطاع 
اخلا����ش وحماولة حله���ا بالتعاون مع اجله���ات املخت�شة يف احلكوم���ة واال�شتعانة 

مبتخ�ش�شني لا�شتفادة من خرباتهم.

املحتويات:
مفهوم واأهمية جلان امل�شركني  �
تطوير هيكلية اللجان �
تطوير دور مهام جلان امل�شركني  �
االإجراءات التنظيمية االأخرى �
قرار جمل�ش االإدارة �
مواد الئحة جلان امل�شركني �

مراجع الالئحة:
نظام تاأ�شي�ش الغرف التجارية ال�شناعية ال�شعودية. �
االأهداف الرئي�شية للغرفة التجارية ال�شناعية مبنطقة الق�شيم. �
درا�شة ا�شراتيجيات العمل املعدة من قبل مركز ال�شرق االأو�شط لا�شت�شارات. �
اللوائح املنظمة للجان امل�شركني للغرفة التجارية ال�شناعي بالريا�ش. �
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تعت���رب الغرف���ة التجاري���ة ال�شناعي���ة مبنطق���ة الق�شي���م التنظي���م 
املوؤ�ش�ش���ي الوحيد لرجال االأعمال مبنطقة الق�شي���م وتعمل الغرفة على 
معاجل���ة الق�شايا وامل�شاكل وال�شعوبات التي يعانوا منها، كما تعمل على 
ا�شت�شف���اف تطلعاته���م واآمالهم ونقله���ا للجهات الر�شمي���ة وال�شعي اإىل 

حتقيقها.
وم���ع تط���ور اأن�شط���ة الغرف���ة وات�شاعه���ا لت�شم���ل كاف���ة القطاع���ات 
لل�ش���ركات  القانوني���ة  واالأ�ش���كال  االأحج���ام  كاف���ة  وم���ن  االقت�شادي���ة 
واملوؤ�ش�شات، ظهرت �شرورة ت�شكي���ل اللجان والتي تعترب ال�شكل االأف�شل 
للقاء ه���وؤالء امل�شركني يف الغرفة ومع مرور الزم���ن ت�شكلت نحو خم�شة 

ع�شر جلنة.
وق���د قام الفريق اال�شت�شاري بدرا�شة وقائع اللجان يف الغرفة درا�شة 
م�شتفي�ش���ة ح���ددت نقاط ال�شعف وامل�ش���اكل واالختناق���ات، و�شعت اإىل 
و�ش���ع الئحة ت�شفي مزيدًا من "النظامي���ة" و "التماثل" يف عمل اللجان 
وتر�ش���ي "قواع���د" وا�شحة للعاقة بني اإدارة الغرفة وبني هذه اللجان 
وعلى هذا االأ�شا�ش عم���د الفريق اال�شت�شاري على و�شع الائحة املرفقة 
الت���ي ا�شتندت يف معظ���م جوانبه���ا مل�شاريعها على اللوائ���ح واالإجراءات 

املنظمة الإدارات الغرفة وقد انطلقت الائحة من االعتبارات التالية:
تق�شي���م اللج���ان اإىل خم����ش جل���ان قطاعي���ة ه���ي )جل���ان القطاع 

ال�شناعي والتجاري والزراعي واخلدمي واملقاوالت(.

الف�سل االأول
اأواًل: مفهوم واأهمية جلان امل�سرتكني:

الئحة اللجان القطاعية 
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اأهمي��ة ت�س��كيل اإدارة متخ�س�س��ة لتن�س��يق اأعم��ال 
اللجان.

حتديد مهام وواجبات اللجنة جتعل منها "جمل�ش قطاعي" اأو "غرفة  �
م�شغرة" حيث األقت على عاتقها مهمة تق�شي وطرح ودرا�شة وحتليل 
اأ�شباب امل�شاكل ونقاط ال�شعف واالختناقات التي قد يوجهها القطاع 
وال�شع���ي لو�شع حلول اأو التقدم باقراح���ات وتوجهات للحد من هذه 

امل�شاكل والق�شاء عليها.

ال�شع���ي لتطوير اأداء من�شاآت القطاع ورفع م�شتواها التقني واالإنتاجي  �
والت�شويق���ي واالإداري ومتابع���ة واإب���داء الراأي يف القوان���ني واالأنظمة 
ال�ش���ادرة اأو م�شاري���ع القوان���ني قيد االإ�ش���دار التي ت�شت�ش���ار الغرفة 
ب�شاأنه���ا وذات عاق���ة بالقطاع، واأهمية متابع���ة االأحداث واملتغريات 
االقت�شادية املحلي���ة واالإقليمية والدولية واإعداد الدرا�شات والبحوث 
واالإح�شائيات وعقد الندوات واملوؤمترات واللقاءات وكل ما من �شاأنه 
خدم���ة م�شلح���ة امل�شركني اإىل القطاع مب���ا ال يتعار�ش مع امل�شلحة 

العامة.

الئحة اللجان القطاعية 
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ت�شعى الائحة اإىل تطوير هيكلية اللجان من خال:
تنفيذ ا�شراتيجية الغرف���ة باال�شتفادة من االإمكانات العلمية املتاحة  �

يف اململك���ة بال�شع���ي الإ�شراك بع����ش اخلرباء االأكادميي���ني يف اأعمال 
اللجان واملكاتب اال�شت�شارية املتخ�ش�شة كم�شت�شارين.

اإع���داد قائمة ت�شم مر�شح���ني للجان ممن لديهم الكف���اءة واملقدرة  �
و�شعة االط���اع ودرجة منا�شبة من التاأهيل العلمي واال�شتعداد للعمل 
االجتماع���ي تطوعًا ليتم من بينهم اختي���ار اأع�شاء اللجنة واأن يوافق 
املر�ش���ح عل تعيينه بعد اطاعه امل�شبق على الئحة اللجان وما تتطلبه 

من عمل يف �شبيل اجلماعة وبدون انتظار مقابل مادي لذلك.

ح���دد ع���دد االجتماعات مبا ال يتج���اوز �شتة اجتماع���ات �شنويًا لعدم  �
اإ�شاعة وقت االأع�شاء باللقاءات التي ال مربر لها.

التو�شي���ة بدفع تعوي�ش اأو بدل جل�شات م���ن ميزانية الغرفة للمراقب  �
واخلب���ري واال�شت�ش���اري الذين ي�شتدعون للم�شارك���ة يف اأعمال اللجنة 
وحر�ش���ًا على ا�شتم���رار تواجد هوؤالء واال�شتفادة م���ن اإمكانياتهم يف 

حل م�شاكل القطاع وتطوير اأدائه.

ثانيًا: تطوير هيكلية جلان امل�سرتكني:
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تعم���ل الائحة املرفقة على اإبراز الدور الذي يجب اأن يقوم به مدير 
اإدارة اللج���ان، اإذ عم���دت الائح���ة اإىل ا�شتب���دال النظ���رة اإىل مندوب 

الغرفة من "من�شق" اإىل م�شارك فعال بل وموجه لن�شاطاتها. 
وح�ش���ب الهيكل التنظيمي يك���ون مدير اإدارة اللج���ان ممثًا للغرفة 
وي�شارك بفاعلية باأعمال اللجان ويقوم باإعداد م�شروع خطة عمل اللجنة 
وم�شروع برناجمها ال�شن���وي واإي�شاح موقف الغرفة يف مداوالت اللجنة، 

وامل�شاهمة مع رئي�شها ونائبه يف توجيه دفة ن�شاط اللجنة.
وعلي���ه اأي�شًا التهيئة الجتماعات اللجن���ة بالدعوة لها وتهيئة حم�شر 

االجتماع وتاأمني املعلومات وامل�شتلزمات ال�شرورية الأعمالها.

تعم���ل الائحة على تو�شي���ح كافة االإجراءات املتعلق���ة بعمل اللجان 
وحدود �شاحيتها وعاقتها بالغري فا�شرطت:

اأن ي���وكل اإىل االأم���ني العام مهم���ة االت�شال باجله���ات العامة لتفعيل  �
تو�شيات اللجنة وحظرت عل���ى رئي�شها واأع�شائها مثل هذا االت�شال 

اإال مبوافقة رئي�ش جمل�ش اإدارة الغرفة.
ينظ���ر االأمني العام يف التكلفة املادية لتنفيذ كل تو�شية وما اإذا كانت  �

ميزانية الغرفة ت�شمح بتمويل تلك النفقة وبعد احل�شول على موافقة 
رئي�ش املجل�ش العتماد تلك النفقة.

اإدخال مفهوم اللقاء ال�شنوي مل�شركي القطاع وقيام اللجنة الرئي�شية  �
املعني���ة بتقدمي تقريرها يف ه���ذا اللقاء ليكون مبثاب���ة ك�شف ح�شاب 
اإجنازاته���ا، وم���ا قامت بتنفي���ذه من اأعمال عل���ى اأن يكون ذلك حتى 

على م�شتوى م�شركي القطاعات الفرعية.

ثالثًا: تطوير دور مهام جلان امل�سرتكني:

رابعًا: االإجراءات التنظيمية االأخرى:
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قرار اعتماد الئحة جلان امل�سرتكني 

رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم:

بع���د االطاع عل���ى الفقرة )ج( من املادة التا�شعة من نظام الغرف���ة التجارية ال�شناعية ال�شادر 
باملر�شوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1400/4/30ه�، وعلى الائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية 

وال�شناعية ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 1401/5/22ه�.
ومبا له من �شاحيات، فقد قرر ما يلي:

تعتم���د الئحة امل�شرك���ني بالغرفة التجاري���ة ال�شناعية مبنطق���ة الق�شيم وفق 
ال�شيغة املرفقة.

يعمل بهذه الائحة بدءًا من تاريخ �شدورها.

مع مراعاة اأحكام املادة )2( من هذا القرار، تلغي هذه الائحة كل ما يتعار�ش 
مع ن�شو�شها من لوائح اأو قرارات اأو تعليمات �شادرة عن هذه الغرفة بخ�شو�ش 

جلان امل�شركني.

تبلغ هذه الائحة جلميع اأع�شاء جلان امل�شركني ومدير اإدارة اللجان القطاعية 
واالإدارات املعنية بالغرفة.

رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة

املادة )1(:

املادة )4(:

املادة )3(:

املادة )2(:

الئحة اللجان القطاعية 
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الئحة جلان امل�سرتكني للغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم

املادة )1(:
يق�شد بالتعابري التالية اأينما وردت يف هذه الائحة املعاين املو�شحة اأمام كل منها:

نظام الغرف التجارية ال�شناعية ال�شادر باملر�شوم امللكي الكرمي رقم 
)م/6( بتاريخ 1400/4/30ه�.

النظام:

الائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية ال�شناعية ال�شادر بالقرار 
الوزاري رقم 1871 وتاريخ 1401/5/22ه� وتعدياتها.

الالئحة التنفيذية:

الئح���ة جل���ان امل�شرك���ني اإىل الغرف���ة التجاري���ة ال�شناعي���ة مبنطقة 
الق�شيم.

الالئحة:

الغرفة التجارية ال�شناعية مبنطقة الق�شيم. الغرفة:
جمل�ش اإدارة الغرفة التجارية ال�شناعية مبنطقة الق�شيم. جمل�س االإدارة:

اللجن���ة التنفيذية ملجل����ش اإدارة الغرفة التجاري���ة ال�شناعية مبنطقة 
الق�شيم.

اللجنة التنفيذية:

رئي�ش جمل�ش اإدارة الغرفة التجارية ال�شناعية مبنطقة الق�شيم. رئي�س جمل�س االإدارة:
االأمني العام للغرفة التجارية ال�شناعية مبنطقة الق�شيم. االأمني العام:

جمموع���ة من م�شركي الغرفة يتم ت�شميته���م بقرار من رئي�ش جمل�ش 
االإدارة وتهت���م باأم���ور امل�شركني اإىل الغرفة والذي���ن ميار�شون ن�شاطًا 
له خ�شائ����ش متميزة وي�شكل قطاعًا وف���ق الت�شنيف العاملي املعياري 

لاأن�شطة االقت�شادية.

اللجنة:

اأح���د موظفي الغرف���ة يتم تعيينه من قب���ل االأمني الع���ام ليكون ممثل 
الغرفة ومدي���ر اإدارة اللجان لتن�شيق عمل اللج���ان القطاعية املتماثلة 

ويعمل كعن�شر ارتباط بني اللجان وبقية اإدارات الغرفة.

مدير اإدارة اللجان:

الئحة اللجان القطاعية 
و�سيدات االأعمال

12



املادة )2(:
ي���وزع امل�شركون يف الغرفة ح�شب طبيع���ة االأن�شطة االقت�شادية الت���ي ميار�شونها اإىل قطاعات 
تناظ���ر قطاعات االأن�شطة االقت�شادية، بحيث ي���وزع املنت�شبون ح�شب اأن�شطتهم وفعالياتهم اإىل 
القطاع���ات اخلم�ش الرئي�شية التالي���ة، وذلك بعد ا�شتبعاد قطاع���ات الفعاليات واالأن�شطة التي 

متار�شها اجلهات احلكومية والعامة:

امل�شركني يف القطاع ال�شناعي. اأ. 
امل�شركني يف القطاع التجاري. ب. 
امل�شركني يف القطاع الزراعي. ج. 
امل�شركني يف قطاع املقاوالت. د. 

امل�شركني يف قطاع اخلدمات.  ه�. 

املادة )3(: 
ميار�ش امل�شركون من خال اللجان ما يلي:

1�3  درا�ش���ة م�شاكل قط���اع االأعمال الذين ينت�شب���ون اإليه �شواء كان قطاع���ًا رئي�شيًا اأو قطاعًا 
متفرعًا من القطاع الرئي�شي.

2�3  درا�شة امل�شاكل والق�شايا املحالة من قبل جمل�ش اإدارة الغرفة اأو من قبل اأمني عام الغرفة 
التي يطلب من اللجنة درا�شتها واإبداء الراأي فيها.

3�3  �شياغ���ة اقراح���ات اأو تو�شي���ات حلل���ول اأو اإج���راءات اأو فعاليات ته���دف للت�شدي لهذه 
امل�ش���اكل واحلد منه���ا اأو الق�شاء عليها بوا�شط���ة امل�شركني اإىل القط���اع اأنف�شهم اأو عرب 

اإجراءات حكومية حمددة اأو عرب اإجراءات م�شركة.

4�3  درا�ش���ة واقراح �شبل تطوير اأداء املن�ش���اآت التي ي�شمها القطاع واالرتقاء مب�شتواها �شواء 
م���ن حي���ث رفع م�شت���وى االإنتاجية اأو ا�شتخ���دام معطيات التطور التقن���ي اأو حت�شني جودة 
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املنتج���ات واخلدم���ات اأو تطبي���ق اأ�شالي���ب االإدارة احلديثة اأو تدعيم اأوا�ش���ر التعاون بني 
من�ش���اآت القطاع ورفع قدراتها التناف�شية اأو زيادة موارده���ا واإمكانياتها املادية والب�شرية 
وغ���ري ذل���ك مما يعود بالنفع على م�شرك���ي القطاع ومبا ال يتعار�ش م���ع امل�شلحة العامة 
لاقت�شاد الوطني وم�شلحة م�شتهلكي منتجات اأو م�شتخدمي خدمات هذا القطاع وتبني 
امل�شاريع والربامج واإحداث املراكز التي يكون من �شاأنها حتقيق هذه االأهداف اأو امل�شاعدة 

على حتقيقها.

5�3  درا�ش���ة اآثار االأحداث واملتغريات والظواهر االقت�شادي���ة املحلية واالإقليمية والدولية على 
اأداء من�شاآت القطاع وما ينبغي اتخاذه من اإجراءات حيالها.

6�3  درا�ش���ة اآثار القوانني واالأنظمة النافذة اأو املق���رح اإ�شدارها، يف حالة اإحالتها من الدولة 
اإىل الغرف���ة ملعرف���ة راأي امل�شركني اإىل الغرف���ة فيها واإي�شاح جوانبه���ا واآثارها االإيجابية 
وال�شلبي���ة عل���ى اأداء من�شاآت القطاع حالي���ًا وم�شتقبًا وتقدمي التو�شي���ات اأو االقراحات 

لتطوير هذه القوانني.

7�3  التع���اون م���ع خمتل���ف اجلهات العام���ة واخلا�شة لتوف���ري اأكرب قدر ممكن م���ن املعلومات 
واالإح�شاءات واملوؤ�شرات عن القطاع ومن�شاآته.

8�3  التع���اون م���ع االإدارات املعني���ة يف الغرفة وم���ع اجله���ات واالإدارات احلكومية ومع خمتلف 
مراك���ز البح���وث والدرا�شات واالإح�ش���اء العام���ة واخلا�شة لتوفري اأكرب ق���در ممكن من 
البيان���ات االإح�شاءات والتقارير والدرا�ش���ات والبحوث ال�شادرة حمليًا اأو عامليًا واملتعلقة 
مبختل���ف اأوج���ه فعاليات القطاع التقني���ة واالإنتاجية والت�شويقي���ة واالإدارية وو�شعها حتت 

ت�شرف امل�شركني والباحثني.

9�3  التعاون مع االإدارات املعنية يف الغرفة ومع خمتلف املوؤ�ش�شات واملراكز العلمية ومع االأفراد 
ذوي املعرف���ة والكف���اءة واخلربة لتنظي���م املوؤمترات والن���دوات واملحا�ش���رات واللقاءات 
واملعار����ش واحلمات االإر�شادية واالإعامية وما �شابه من فعاليات تتعلق بالقطاع وتعزيز 

دوره يف االقت�شاد الوطني بعد ا�شتكمال االإجراءات النظامية.
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10�3  تبني تاأ�شي�ش ال�شركات اأو امل�شاعدة يف تاأ�شي�شها ال�شيما ال�شركات امل�شاهمة التي يكون لها 
دور اإيجابي يف تعميق التكامل بني من�شاآت القطاع اأو تدعيم الرابط االأمامي واخللفي بينها.

11�3  امل�شاركة يف ع�شوية اللجان الوطنية واللجان االأخرى التي تعنى ب�شئون القطاع.

12�3  متابع���ة تنفيذ تو�شيات جمل����ش االإدارة اأو اللجنة التنفيذي���ة اأو اللجان الوطنية مبجل�ش 
الغرف ال�شعودية.

13�3  اأي مو�شوع يرى اأحد اأع�شاء اللجنة عر�شه على اللجنة للدرا�شة لعاقته ب�شئون القطاع 
ويف ح���دود اخت�شا�ش���ات و�شاحيات الغرفة ووف���ق نظام الغرف ويواف���ق اأغلبية اأع�شاء 

اللجنة على اإدراجه �شمن جدول اأعمال اللجنة.

املادة )4(: 
1�4  يت���م اختي���ار رئي�ش للجن���ة ونائبًا له وممثل���ني باللجنة الوطنية مبجل����ش الغرف التجارية 
ال�شناعي���ة ال�شعودية يف اأول اجتماع للجن���ة عن طريق االقراع وللرئي�ش والنائب االأولوية 

يف متثيل اللجنة مبجل�ش الغرف.

2�4 يق���دم ع�شو اللجنة امل�شارك يف اللجان الوطنية ملخ�شا عن ابرز الق�شايا التي تناق�ش يف 
اللجنة الوطنية الأع�شاء اللجنة واأمانة الغرفة. 

3�4 تتم عملية انتخاب  رئي�ش اللجنة ونائبه كل �شنتني من تاريخ انتخابهما.

4�4 اإذا �شغر من�شب رئي�ش اللجنة الأي �شبب من االأ�شباب قبل نهاية دورة جمل�ش الغرفة ب�شتة 
اأ�شهر ي�شبح نائب الرئي�ش رئي�شًا للجنة بدون ت�شويت.

5�4 ت�شق���ط الع�شوية من اللجنة يف حال غياب الع�شو ث���اث اجتماعات متتالية بدون عذر يف 
العام امليادي الواحد مع وجود مناف�ش للع�شو.  

6�4 عدم �شحب الثقة من رئي�ش اللجنة اإال بطلب يقدمه ثلثي اأع�شاء اللجنة الأمانة الغرفة.
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7�4 العم���ل يف اللج���ان عم���ل تطوع���ي، ال يحق للع�ش���و اأو ممثلي اللجن���ة مطالب���ة الغرفة باأي 
خم�ش�ش، او دعم الأن�شطة اللجان الوطنية. 

8�4  ت�شم كل جلنة خم�شة ع�شر ع�شوًا على االأكرث مبا فيهم الرئي�ش ونائبه ويكون ان�شمامهم 
للجنة بعد اإعداد قائمة من مدير اإدارة اللجان، تت�شمن جمموعة كاملة باأ�شماء امل�شركني 
اأو م���ن ذوي االخت�شا�ش يف هذا القط���اع والذين يرى �شاحيتهم لع�شوية اللجنة والذين 
ميثلون ب�شكل متوازن خمتلف االأن�شطة التي ميار�شها منت�شبو القطاع مبا يف ذلك املوؤ�ش�شات 
ال�شغ���رية تتوفر فيهم اخل���ربة الكافية يف �شئون القطاع وا�شتعداده���م للعمل االجتماعي 
الطوع���ي، ومن الذين يت�شفون ب�شعة االط���اع واالإملام بالت�شابكات االقت�شادية واملتابعني 

لاأحداث واملتغريات ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

9�4  ير�ش���ح االأم���ني العام املنت�شب الواقع علي���ه االختيار لع�شوية اللجان ويخط���ر كتابة بر�شالة 
مرفقًا بها ن�شخة من الئحة جلان امل�شركني طالبًا اإليه موافاة الغرفة برده خطيًا بقبول هذا 
الر�شيح واطاعه على الائحة، مرفقًا موافقته ب�شورة من �شريته الذاتية و�شورة �شخ�شية. 

4 �10 ي�ش���رط لع�شوية اللجنة اأن يكون لدى الع�شو ا�شراك �شاري بنف�ش الن�شاط طوال فرة 
عمل اللجنة )ي�شتثنى االأع�شاء من اجلهات احلكومية وجلنة االأوقاف(، ومن تراه اللجنة 
منا�شبًا لع�شوية اللجنة، وال يحق الأع�شاء اللجان املر�شحني من جهات حكومية الت�شويت 

على قرارات اللجنة.

املادة )5(:
يق���وم االأمني العام بالتعاقد مع بع�ش االأكادميي���ني يف اجلامعات واملعاهد ال�شعودية ومن الذين 
يقوم���ون بتدري�ش مواد ذات عاقة بفاعليات القطاع ال���ذي متثله اللجنة اأو يقوم بن�شر موؤلفات 
اأو بحوث تفيد م�شركي القطاع على اأن تتحمل الغرفة نفقات الن�شر والبحث، وعر�ش امل�شاركة 
يف اأعم���ال اللجن���ة عليه وم���ن ثم طلب موافق���ة اجلامعة املعني���ة على ال�شماح ل���ه بامل�شاركة يف 

اجتماعات اللجنة ب�شفة خبري.
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املادة )6(: 
1�6  تبداأ فرة ع�شوية اللجنة من تاريخ التعيني وتنتهي بانتهاء والية جمل�ش االإدارة الذي عينها.

2�6  اإذا �شغ���رت ع�شوي���ة اأو اأكرث يف جلنة خال والية املجل�ش ج���از لاأمني العام بالت�شاور مع 
رئي�ش اللجنة اختيار اأع�شاء جدد الإكمال املدة وفقًا ل�شروط هذه الائحة.

املادة )7(:
ع�شوي���ة اللجان عمل تطوعي متاح لكل منت�شب اإىل الغرف���ة جمدد النت�شابه كما يجوز اأن ت�شم 
اللجن���ة اأع�شاء من غري امل�شركني من اجلامعيني واخل���رباء ويتحمل الع�شو اأي تكاليف ترتب 

على ع�شويته مبا فيها تكاليف ال�شفر واالإقامة.

املادة )8(:
 يقت�شر متثيل ال�شركات باللجان مبمثل واحد فقط.

املادة )9(:
ال يحق لع�شو اللجنة:

1�9 اال�شراك يف ع�شوية اأكرث من جلنتني قطاعيتني.

2�9 �شغل من�شب رئي�ش اأو نائب رئي�ش الأكرث من جلنة.

3�9 متثيل اأكرث من جلنة يف جمل�ش الغرف ال�شعودية.

املادة )10(:
ال يتجاوز عدد اأع�شاء كل جلنة عن )15(ع�شو.
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املادة )11(:
1�11  امل�شارك���ة يف اجتماع���ات اللجان �شواء من قبل املراقب���ني اأو اخلرباء اأو اال�شت�شاريني عمل 
تطوع���ي غري ماأجور، ويجوز يف ح���االت ا�شتثنائية دفع تعوي�شات اأو مقابل ح�شور جل�شات 

لهوؤالء، حتدد بقرار من االأمني العام وبالت�شاور مع رئي�ش اللجنة.

2�11  يج���وز الأع�ش���اء اللجن���ة ومبب���ادرة خا�ش���ة منه���م امل�شاهم���ة يف دفع تعوي�ش���ات اخلرباء 
وامل�شت�شارين مقابل ح�شور اجلل�شات وامل�شاركة يف املناق�شات.

املادة )12(: 
يكلف مدير اإدارة اللجان مبا يلي:

1�12  اإع���داد م�ش���روع خطة عمل اللجنة وبرنام���ج عملها ال�شنوي بالتن�شيق م���ع رئي�ش واأع�شاء 
اللجنة.

2�12  التن�شي���ق م���ع رئي�ش اللجنة لتحدي���د موعد ومكان االجتماع قب���ل ا�شبوعني على االأقل من 
موعد انعقاده.

3�12  امل�شاركة الفعالة يف مداوالت اللجنة واإي�شاح �شيا�شة الغرفة مبا يطرح من اآراء وتو�شيات 
واإب���داء الراأي يف مدى انطباق اأو خمالف���ة التو�شية مع ما هو نافذ من قوانني واأنظمة وما 

اإذا كان يدخل �شمن اأغرا�ش و�شيا�شات وخطط الغرفة.

4�12  امل�شارك���ة الفعالة يف اإثراء امل���داوالت مبا يتوفر لديه من معلومات اأو بيانات اأو اإح�شاءات 
اأو تقارير اأو درا�شات.

5�12  اإحاط���ة املجتمع���ني مب���ا اتخذت���ه الغرفة من اإج���راءات ذات اأث���ر على م�شرك���ي القطاع 
واإعامهم مبا لدى الغرفة من توجيهات اأو خطط اأو درا�شات اأو م�شاريع متعلقة بالقطاع.

6�12  اإع���داد خطابات الدعوة لاجتماع وتوقيعه���ا من ال�شخ�ش املفو�ش بالتوقيع واإر�شالها اإىل 
املدعوين قبل ا�شبوع على االأقل مرفقة مبلف االجتماع الذي يجب اأن حتتوي على:
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اأ. جدول االأعمال املقرح.
ب. حم�شر االجتماع ال�شابق.

ج. اخلطابات واملذكرات والتقارير املتعلقة بجدول االأعمال.
د. بيان ما مت تنفيذه من تو�شيات االجتماع اأو االجتماعات ال�شابقة.

7�12  التاأكيد على االأع�شاء مبوعد االجتماع والتذكري به قبل يوم واحد من انعقاده.

8�12  التن�شيق مع م�شئول القاعات يف الغرفة وحجزها مبا يتنا�شب مع موعد االجتماع بتاأمني 
االأوراق واالأقام واملناديل واملاء واأجهزة العر�ش.

9�12  ا�شتقبال اأع�شاء اللجنة عند ح�شورهم اإىل االجتماع.

10�12  ت�شجيل وقائع االجتماع يف حم�شر االجتماع وعر�شه على رئي�ش اللجنة.

11�12  تفريغ التو�شيات التي اتخذها االجتماع يف النموذج املخ�ش�ش لذلك.

12�12 اإع���داد خ���رب عن اجتماع اللجنة واإر�شال���ه اإىل اإدارة العاقات العامة واالإعام بالغرفة 
وجملة الق�شيم بعد موافقة االأمني العام.

املادة )13(:
1�13  جتتم���ع اللجن���ة اجتماعًا دوري���ًا كل �شهرين مبعدل �شتة اجتماع���ات �شنويًا، ال يزيد على 
ثاث���ة اأ�شهر بني كل اجتماع واآخر )م���ا مل تتطلب ال�شرورة غري ذلك بتقرير ت�شاوري بني 

جمل�ش اإدارة الغرفة واالأمني العام ورئي�ش اللجنة(.

2�13  يج���وز عق���د اجتماع ا�شتثنائي بناء على طلب من رئي�ش اللجنة اأو نائبه يف حالة غيابه اأو 
بناء على طلب ثلث اأع�شائها اأو بطلب من رئي�ش جمل�ش االإدارة اأو من االأمني العام.

3�13  ال يعت���رب االجتم���اع �شحيحًا اإال اإذا ح�شره ن�شف اأع�شاء اللجنة على اأن يكون من بينهم 
رئي����ش اللجنة اأو نائبه ويف حالة عدم اكتمال الن�شاب جاز لرئي�ش اللجنة اأو نائبه حتديد 

موعد الجتماع اآخر مبن ح�شر من االأع�شاء اإ�شافة اإىل الرئي�ش اأو نائبه.
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4�13  تعق���د اجتماع���ات اللجان مبقر الغرفة ويجوز عقد االجتم���اع يف مكان اآخر بعد التن�شيق 
بني رئي�ش اللجنة ورئي�ش ق�شم جلان القطاع املعني.

5�13  يحق لرئي�ش جمل�ش اإدارة الغرفة ونائبا الرئي�ش واالأمني العام ح�شور اجتماعات اللجان، 
ويكون لهم يف هذه احلالة رئا�شة االجتماع، على اأن يكون دورهم اإ�شرايف بدون ت�شويت.

6�13  يت���م اتخاذ قرارات اللجان بالت�شويت باالأغلبية العددية للحا�شرين من اأع�شاء اللجنة 
ويف حالة الت�شاوي يرجح اجلانب الذي فيه رئي�ش االجتماع.

7�13  يت���وىل رئي�ش اللجنة اإدارة االجتماعات وله تكليف اأح���د االأع�شاء اأو مدير اإدارة اللجان 
ببع�ش االأعمال املتعلقة باللجنة.

8�13 يلتزم الع�شو بح�شور اجتماعات اللجنة وامل�شاركة الفعالة يف اأعمالها ويعترب معتذرًا عن 
الع�شوي���ة، اإذا تغيب عن احل�شور ثاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، ويبلغ الع�شو 

ذلك بقرار تتخذه اللجنة ير�شل اإليه عن طريق االأمني العام للغرفة.

املادة )14(:
1�14  يق���وم مدير اإدارة اللجان بالتن�شيق مع رئي�ش واأع�شاء اللجنة باإعداد م�شروع خطة عمل 
اللجنة خال الفرة التي يغطيها قرار ت�شكيلها تت�شمن املهام واالأعمال واالإجراءات التي 

�شتقوم بها خال تلك الفرة.

2�14  ت���وزع خطة عمل اللجنة اإىل برنامج �شنوي، يت�شمن املهام التي �شتقوم بها اللجنة خال 
ال�شنة، وتوزع هذه املهام على عدد االجتماعات العادية املقررة للجنة.

3�14  يعر����ش م�شروع خطة عمل اللجنة عليها يف اأول اجتم���اع تعقده اللجنة ملناق�شة امل�شروع، 
وي�شبح امل�شروع خطة عمل مر�شدة وموجهة لن�شاط اللجنة.
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املادة )15(:
1�15  تتخذ اللجنة قراراتها وتو�شياتها وتدون هذه القرارات اأو التو�شيات يف �شجل خا�ش.

2�15  ال تعت���رب ق���رارات اأو تو�شيات اللجنة ملزمة للغرف���ة اإال اإذا اأقرتها االأمانة العامة ويتوىل 
االأم���ني الع���ام درا�شة الق���رارات والتو�شيات ال�ش���ادرة عن اللجنة وحتديد م���ا اإذا كانت 
داخل���ة يف نطاق مهام الغرف���ة وم�شوؤوليتها وفق���ًا لنظام الغرف التجاري���ة، وما اإذا كانت 
بحاجة اإىل العر�ش على جمل�ش االإدارة اأو رئي�شه الإقرار العمل بهذه التو�شيات والقرارات 

واتخاذ االإجراءات الازمة لتنفيذها.

3�15  اإذا اأقرت الغرفة تو�شية اأو قرارًا �شادرًا عن جلنة ما، فاإن االأمني العام ي�شع االإجراءات 
وبرامج العمل ويخ�ش�ش املوظفني اأو االأموال الازمة لتطبيق التو�شية اأو القرار.

4�15  ال يح���ق لرئي����ش اللجن���ة اأو اأي من اأع�شائها مبا�ش���رة االت�شال باجله���ات احلكومية اأو 
اخلا�ش���ة اأو البدء باالإج���راءات التنفيذية لقرار اأو تو�شية اللجن���ة اأو الكتابة اأو الت�شريح 
لو�شائ���ل االإع���ام فيما يتعل���ق باأن�شطة اللجن���ة اإال مبوافقة رئي�ش جمل����ش االإدارة اأو نائبا 

الرئي�ش اأو االأمني العام.

املادة )16(:
1�16  يق���وم مدي���ر اإدارة اللجان باإعداد تقرير �شنوي عن اإجن���ازات اللجنة وما مت تنفيذه من 

خطة عملها وبرناجمها ال�شنوي.

2�16  يعر����ش التقري���ر ال�شنوي على اللجن���ة يف اأول اجتماع لها يعقد بع���د نهاية العام بغر�ش 
اإقراره.

3�16  يت���م اإعداد عر����ش موجز للتقرير ال�شن���وي للجنة يف التقرير ال�شن���وي للغرفة، كما تعد 
اللجن���ة يف نهاية دورتها تقريرًا عن اإجنازاتها خال فرة ت�شكيلها وما تقرح على اللجنة 

القادمة متابعة بحثه اأو القيام به من اأعمال مل ت�شتطيع اللجنة اإجنازها خال دورتها.
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املادة )17(:
1�17  تدع���و اللجنة يف نهاي���ة كل عام امل�شركني اإىل القطاع الذي متثله اإىل لقاء �شنوي تطرح 
في���ه التقري���ر ال�شنوي وما قامت به م���ن اأعمال، ويتم فيه اال�شتم���اع اإىل اآراء وماحظات 

امل�شركني والتداول يف املوا�شيع التي على اللجنة اإدخالها يف خطة عملها للعام القادم.

2�17  يت���م التن�شي���ق ب�شاأن ه���ذه اللقاءات ال�شنوي���ة وتوجيه الدعوة لها وحتدي���د موعد ومكان 
انعقادها بني روؤ�شاء اللجان واالأمني العام.

املادة )18(:
1�18  يجوز لاأمني العام بعد درا�شة التو�شية والتكلفة والتيقن من جدواها رفع تو�شية للجنة 

التنفيذية يف جمل�ش االإدارة التخاذ ما تراه منا�شبًا ب�شاأنها.

2�18  يج���وز اأن تتحمل املن�ش���اآت املمثلة باإحدى اللجان متويل بع�ش اأو كل الدرا�شات وامل�شاريع 
التي ترغب القيام بها بالتن�شيق مع االأمني العام 

واهلل ويل التوفيق 
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جلنة التعليم الأهلي والتدريب

اللجنة ال�صناعية
اللجنة ال�صحية

جلنة �صباب الأعمال

اللجنة 
التجارية

جلنة الأوقاف
جلنة املحامني

اللجنة العقارية

اللجنة العامة
جلنة �صيدات الأعمال

جلنة ال�صتقدام
اللجنة ال�صياحية

اللجنة املقاولني
جلنة الزراعة والتمور

الف�سل الثاين
اللجنة العامة 

ل�سئون جلان امل�سرتكني



املحتويات
مقدمة �

قرار اعتماد الائحة �

اأهداف اللجنة �

اأع�شاء اللجنة �

مراجع الالئحة
نظام تاأ�شي�ش الغرف التجارية ال�شناعية ال�شعودية �
االأهداف الرئي�شية للغرفة التجارية ال�شناعية مبنطقة الق�شيم �
درا�شة ا�شراتيجيات العمل املعدة من قبل مركز ال�شرق االأو�شط لا�شت�شارات  �
اللوائح املنظمة للجان امل�شركني للغرفة التجارية ال�شناعية بالريا�ش �
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الف�سل الثاين
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مقدمة:
وا�شلت غرفة الق�ش���يم اهتمامها بتكوين جلانها النوعية املنبثقة عن جمل�ش اإدارتها 
وحتر�ش على �ش���م الكفاءات من املخت�شني واالأكادمييني يف ع�شوية هذه اللجان وقد بلغ 
عدد هذه اللجان )15( جلنة ونظرًا الزدياد عدد هذه اللجان وتكاثر م�شكات ممار�شات 
االأن�ش���طة املختلف���ة التي تواجه عمل ه���ذه اللجان اأتت فكرة اإن�ش���اء )جلن���ة عامة( لهذه 
اللجان تقوم مبتابعة عملها وتذليل املعوقات وامل�ش���اكل التي تواجهها، وفيما يلي ن�شتعر�ش 

هذه اللجان:
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جلنة التعليم االأهلي والتدريب

اللجنة ال�شناعيةاللجنة التجارية

اللجنة ال�شحيةجلنة الزراعة والتمور

جلنة �شباب االأعمال

جلنة املحامني اللجنة العقارية

اللجنة العامة

جلنة �شيدات االأعمال

جلنة اال�شتقدام

اللجنة ال�شياحية

اللجنة املقاولني
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الئحة اللجان القطاعية 
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قرار تكوين اللجنة العامة ل�سئون جلان امل�سرتكني 

رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية مبنطقة الق�سيم.

بعد االإطاع على الفقرة )ج( من املادة التا�ش���عة من نظام الغرفة التجارية ال�ش���ناعية ال�ش���ادر 
باملر�ش���وم امللكي رقم )م/6( تاريخ 1400/4/30ه� وعلى الائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية 

وال�شناعية ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 1871 وتاريخ 1401/5/22ه�.
وتنفيذا لق���رار جمل�ش االإدارة يف دورته الثامنة رقم )8/2/3( وتاريخ 1426/1/27ه� القا�ش���ي 

بت�شكي جلان امل�شركني بالغرفة.. ومبا له من �شاحيات فقد قرر ما يلي:
امل���ادة )1(: يعتمد نظ���ام اللجنة العامة بالغرفة التجارية ال�ش���ناعية مبنطقة 

الق�شيم وفق ال�شيغة املرفقة.

املادة )2(: يعمل بهذا النظام بدءًا من تاريخ �شدوره.

امل���ادة )3(: يلغ���ي هذا النظ���ام كل ما يتعار�ش مع ن�شو�ش���ه م���ن نظم اأخرى 
�شابقة يف هذا املجال.

املادة )4( يبلغ هذا النظام جلميع اأع�ش���اء اللجنة العامة ومدير اإدارة اللجان 
واالإدارات املعنية بالغرفة.

رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة

املادة )1(:

املادة )4(:
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اأهداف اللجنة:
العم���ل على تنمية وتطوير اأداء جلان الغرفة لريتقي اإىل امل�ش���توى الذي يخدم . 1

رجل االأعمال ب�شكل خا�ش واملنطقة ب�شكل عام.

مراجعة ومتابعة االإجراءات والتو�ش���يات التي تتخذها اللجان و�شمان �شرعة . 2
تنفيذها.

العمل على رفع م�شتوى العاقة بني جلان الغرفة والدوائر احلكومية.. 3

م�ش���اندة اجله���ود الرامي���ة اإىل �ش���عودة الوظائف واحلث على و�ش���ع اخلطط . 4
التدريبية التي تتفق مع احتياجاتنا املحلية وتتما�شى مع االأهداف االقت�شادية 

واالجتماعية ومتابعتها.

العمل على تنظيم وتن�ش���يق عمل جلان الغرفة حتى ت�ش���تفيد من جهود اللجنة . 5
العامة وخدماتها وطريقة عملها لتوفري الوقت واجلهد.

ح�ش���ر ودرا�شة امل�شاكل والق�ش���ايا الت يواجهها الن�شاط الذي متثله كل جلنة . 6
واقراح احللول املنا�شبة لها.

ال�شعي والعمل لعقد اجتماعات ولقاءات مع امل�شئولني وتقدمي االقراحات اإىل . 7
اجلهات املعنية املخت�شة من اأجل تذليل العقبات وال�شعوبات التي تواجه هذا 

الن�شاط.

ر�شد ودرا�شة الظواهر ال�شلبية مع حتليلها، والعمل على مواجهتها.. 8

االإط���اع عل���ى الدرا�ش���ات واالأبح���اث التطويرية ودرا�ش���ة االأفكار وامل�ش���اريع . 9
اجلديدة املتعلقة بن�شاطات اللجان بهدف اإبداء الراأي حولها.

متابع���ة النظ���م والق���رارات املتعلقة بالن�ش���اط واق���راح التعديات يف �ش���وء . 10
التطبيق العملي، وكذلك درا�شة م�شروعات النظم والقرارات التي حتال اإليها 

الإبداء الراأي فيها.
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تقدمي امل�ش���ورة يف املوا�ش���يع التي تعر�ش عليها من جمل����ش االإدارة اأو اللجنة . 11
التنفيذية اأو االأمانة العامة بالغرفة.

الدعوة وامل�شاركة يف اإقامة الندوات واللقاءات واملعار�ش املختلفة.. 12

امل�شاركة يف املنا�شبات الوطنية واالجتماعية التي ت�شارك فيها الغرفة.. 13

امل�شاركة يف اللجان الوطنية مبجل�ش الغرف ال�شعودية.. 14
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اأع�ساء اللجنة العامة:
االإدارة جمل�ش  •  رئي�ش 

االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  •  نائب 
التجارية اللجنة  •  رئي�ش 

ال�شناعية  اللجنة  •  رئي�ش 
العقارية اللجنة  •  رئي�ش 

والتمور  الزراعة  جلنة  •  رئي�ش 
•  رئي�ش اللجنة ال�شحية

والتدريب االأهلي  التعليم  جلنة  •  رئي�ش 
•  رئي�ش جلنة اال�شتقدام

ال�شياحية اللجنة  •  رئي�ش 
املقاولني جلنة  •  رئي�ش 
جلنة املحامني •  رئي�ش 

االأعمال �شباب  جلنة  •  رئي�ش 
واملوؤمترات املعار�ش  جلنة  •  رئي�ش 

•  رئي�ش جلنة االأوقاف
العام  •  االأمني 

اللجان اإدارة  ومقرر  •  مدير 
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