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مقدمة
نظراً ألهمية العمل املؤسسي يف الغرف التجارية والصناعية ،وضرورة حتديد العالقة
بني كل من جملس اإلدارة واجلمعية العمومية واجلهاز التنفيذي حتديداً علمياً وعملياً،
وبناء على توجيه معالي وزير التجارة والصناعة جمللس الغرف السعودية بإعداد قواعد
تنظيم العمل بني أجهزة الغرف التجارية والصناعية باالستناد إىل نظام الغرف التجارية
والصناعية ،فقد ارتأت الغرف التجارية والصناعية إعداد الئحة اسرتشادية موحدة
للحوكمة تنُظم طبيعة العالقة والعمل بني أجهزتها املتمثلة يف جملس اإلدارة ،اجلمعية
العمومية ،واألمانة العامة لتحكم العمل بني هذه األطراف وجتعله منسجماً ومتناغماً مع
بعضه البعض ملا فيه خدمة القطاع االقتصادي يف اململكة .
ويهدف تطبيق مبادئ ومفاهيم احلوكمة يف الغرف التجارية والصناعية إىل انتهاج
القدوة جلميع املصاحل التجارية والصناعية بغية انتهاجها ألفضل املمارسات واحملققة على
املدى الطويل لتقليل املخاطر ونشر ثقافة املمارسات اجليدة يف قطاع األعمال واستحداث
القيمة املضافة للمصاحل التجارية والصناعية يف مجيع أحناء اململكة العربية السعودية .
ونظراً ملا يتطلبه تنظيم العمل ما بني الغرف التجارية والصناعية ،فقد مت صياغة هذه
الالئحة مبا يهدف إىل التمكني الستحداث الفعالية والكفاءة ألجهزة الغرف التجارية
والصناعية من جهة والبناء املؤسسي للحوكمة مبنهجية ونهج يؤلف القدوة لقطاع األعمال
يف اململكة العربية السعودية من جهة أخرى .حيث يتبنى كل من الغرف التجارية
والصناعية تطبيق املبادئ واملفاهيم العامة للحوكمة العاملية مبا يتفق مع ما ورد يف نظام
الغرف التجارية والصناعية .
إن الئحة احلوكمة تهدف لبيان وتوضيح وترسيخ قواعد سلوكية يتم من خالهلا
اإلدارة والتنفيذ والسيطرة على أنشطة الغرف التجارية والصناعية بشكل منهجي ،كما
يهدف إىل تطبيق أفضل املمارسات يف اإلدارة لتكوين القدوة املتميزة حتى تكون الغرف
التجارية والصناعية أحد أدوات التغيري األساسية جتاه نشر ثقافة وتبين وتطبيق مبادئ
ومفاهيم احلوكمة من قبل مجيع املصاحل التجارية والصناعية يف اململكة العربية
السعودية .

إن هذه الالئحة اخلاصة باحلوكمة للغرف التجارية والصناعية تعترب مكملة لنظام
الغرفة التجارية والصناعية يف تطبيق منهج احلوكمة وممارساته لألعمال وتعترب كذلك
مكملة للوائح واألنظمة السارية يف الغرف .وتشجع هذه الالئحة كل من الغرف التجارية
والصناعية إىل األخذ مبا يؤدي إىل محاية وتطوير املصاحل التجارية والصناعية واالستفادة
من التجارب العاملية يف تطبيق هذه املبادئ لتطوير ثقافة العمل اجلاد والسلوك واآلداب
املهنية وخطط التعاقب الوظيفي والتطوير اإلداري.

تـعـريـفـــــات
مادة 1:يكون للمصطلحات التالية الواردة ضمن هذه الالئحة املعنى املوضح أمامها ،ما
مل يقضي سياق النص غري ذلك:
الوزارة :وزارة التجارة واالستثمار.
الوزير املختص :وزير التجارة واالستثمار.
اجمللس :جملس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
الغرفة :أي من الغرف التجارية والصناعية السعودية.
الغرف :الغرف التجارية والصناعية السعودية.
اجلمعية العمومية :اجلمعية العمومية ألي من الغرف التجارية والصناعية.
جملس اإلدارة :جملس إدارة أيُ من الغرف التجارية والصناعية.
رئيس جملس اإلدارة :رئيس جملس إدارة أي من الغرف التجارية والصناعية
اللجنة التنفيذية :اللجنة التنفيذية للغرفة .
األمانة العامة :األمانة العامة للغرفة.
أمني عام الغرفة :أمني عام أي من الغرف التجارية والصناعية.
املشرتك :كل من له اشرتاك ساري الصالحية يف الغرفة التجارية والصناعية.

النظام :نظام الغرف التجارية والصناعية.
الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية للنظام .
اللجنة الوطنية :تشكيل يضم جمموعة من أصحاب األعمال العاملني واملختصني يف
قطاع اقتصادي رئيسي أو خاص ،يقومون بأنشطة ومهام ختدم مصلحة القطاع الذي
ميثلونه.
القطاع االقتصادي الرئيسي أو القطاع االقتصادي :أحد القطاعات االقتصادية الرئيسة
اليت يتشكل منها اقتصاد اململكة والذي يُعرف حبرف التيين واحد كما هو حمدد يف
املراجعة الرابعة من نظام التصنيف الدولي املعياري املوحد.
اللجنة القطاعية :تشكيل يضم جمموعة من أصحاب األعمال العاملني ،يقومون بأنشطة
ومهام ختدم مصلحة القطاع الذي ميثلونه.
العضو :عضو جملس إدارة جملس الغرفة.
الالئحة :الئحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية السعودية االسرتشادية.
احلوكمة :تعين وجود نظم حتكم العالقات بني األطراف األساسية يف الغرفة (اجلمعية
العمومية وجملس اإلدارة واألمانة العامة )بهدف حتقيق الشفافية والعدالة ومكافحة
الفساد ومنح حق املساءلة والتأكد من الغرفة تعمل على حتقيق أهدافها واسرتاتيجياتها
طويلة األمد .
الشفافية :تعين االنفتاح والتخلي عن الغموض والسرية والتضليل ،وجعل كل شيء قابالً
للتحقق والرؤية السليمة .
املساءلة :تعين مسؤولية األمانة العامة أمام جملس اإلدارة ومسؤولية جملس اإلدارة أمام
الوزارة .

مادة  2 :مبادئ ومعايري احلوكمة امللزمة للجميع دون أي استثناء ما يلي:
الكفاءة ،والفعالية واالستجابة ،والعدالة ،والشفافية ،واملشاركة واملساءلة ،وتساوي
الفرص ،وعدم التمييز ،ونبذ استغالل النفوذ ،وتاليف تعارض املصاحل ،عدم تداخل
االختصاصات بني جملس اإلدارة واألمانة العامة ،وسيادة األنظمة واللوائح ،ومكافحة
الفساد .

الفصل األول
اجلمعية العمومية
مادة  3:تتكون اجلمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية من مجيع مشرتكي الغرفة
ممن مت جتديد اشرتاكهم السنوي .
مادة  4:يتمتع كل مشرتك حبقه يف احلصول على كافة اخلدمات األساسية ،وهي
متساوية جلميع املشرتكني ،مع مراعاة ما تقدمه الغرف من مزايا ملشرتكي الدرجة
املمتازة.
مادة  5:تتوىل الغرفة عملية إيصال املعلومات املتعلقة بقطاع األعمال للمشرتكني بصفة
منتظمة من خالل وسائل االتصال واإلعالم والطرق املتاحة املمكنة األخرى.
مادة6:

تقرر جمالس إدارات الغرف اإلجراءات التنفيذية املتعارف عليها لتنظيم

اجتماعات اجلمعية العمومية للتداول يف املوضوعات املدرجة على جدول األعمال.
مادة 7:يتم عرض كل موضوع على جدول اجتماع اجلمعية العمومية بعرض واف لكافة
جوانبه ،ويقوم كل من جملس إدارة الغرفة واألمانة العامة بتقديم معلومات دقيقة
وواضحة لتمكني مجيع املشرتكني من القيام مبداوالتهم بشكل سليم ومدروس يف
مجيع املوضوعات اليت ختص اجلمعية العمومية.
مادة  8:يتم إدارة اجتماعات اجلمعية العمومية على النحو الذي يسمح للمشرتكني
بالتعبري عن آرائهم ،ويقوم كل من جملس إدارة الغرفة واألمني العام باإلفصاح التام
والكايف عن كل ما يتضمنه جدول األعمال من مواضيع.

مادة  9:تتوىل األمانة العامة للغرفة إشعار املشرتكني خالل مدة ال تقل عن مخسة عشر
يوماً سابقة ملوعد اجتماع اجلمعية العمومية وموضوعاته حتى يتمكن مجيع املشرتكني
من حضور االجتماع وذلك عرب اإلعالن يف الصحف اليومية احمللية أو بالربيد ،ويعترب ذلك
دعوة رمسية لكل املشرتكني.
مادة  10:يتم تطبيق قاعدة "منح صوت واحد لكل اشرتاك وإن تعددت فروع املنشأة "
ومعاملة مجيع املشرتكني فيما يتعلق حبق التصويت معاملة متساوية عند انتخاب أعضاء
جملس اإلدارة.
مادة  11:يتوىل كل من جملس إدارة الغرفة واألمانة العامة للغرفة صياغة وسائل من
شأنها حث املؤسسات والشركات على االشرتاك يف الغرفة.
مادة  12:ختتص اجلمعية العمومية باآلتي:
أ )انتخاب ثلثي أعضاء جملس إدارة الغرفة كل أربع سنوات على أن يكون %50منهم
جتاريني و %50صناعيني إذا توفر العدد الكايف منهم .
ب )املداولة يف تقرير جملس إدارة الغرفة عن نشاط الغرفة ومركزها املالي السنوي .
ج )املداولة يف احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية .
د )حبث شؤون الغرفة وكذلك األمور اليت يرى جملس إدارة الغرفة أخذ موافقتها عليها .
وترفع اجلمعية مشروع امليزانية واحلساب اخلتامي إىل وزير التجارة واالستثمار
لالعتماد.
مادة 13 :إذا تأخر صدور امليزانية ألسباب طارئة ،يتم العمل بتقديرات امليزانية السابقة
إىل أن تعتمد اجلمعية العمومية مشروع امليزانية اجلديدة.

مادة  14:جتتمع اجلمعية العمومية مرة علـى األقـل كـل سـنة خـالل الـثالث األشـهر التاليـة
النتهاء السـنة املاليـة وزـوز دعوتهـا لالنعقـاد بنـاء علـى طلـب جملـس إدارة الغرفـة  %20مـن
عدد املشرتكني يف الغرفة.
مادة  15:حيق للمشرتكني املشاركة بصفة فاعلة يف اجلمعية العمومية ،كما تتاح هلم
فرصة توجيه األسئلة إىل جملس إدارة الغرفة.
مادة  16:تتم عملية مداوالت اجلمعية العمومية بدقة متناهية بني املشرتكني بصفتهم
الشخصية ،وذلك بإعطاء أهمية متساوية هلم حسب األنظمة واإلجراءات املتعارف عليها .
مادة  17:تتعامل الغرفة يف إدارة اجتماعات اجلمعية العمومية مع مجيع املشرتكني على
قدم املساواة وجعل إجراءات احلضور مبسّطة وميسرة ويف متناول مجيع املشرتكني.
مادة  18:تدوّن حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية كتابةً وتدقق بعناية وبشكل
حمقق لالستقاللية.
مادة  19:يعمل مجيع أعضاء جملس إدارة الغرفة على حضور اجتماعات اجلمعية العمومية
وخاصة األعضاء الذين يتولون رئاسة اللجان القطاعية للرد على استفسارات املشرتكني.
مادة  20:يُدعى احملاسب القانوني للغرفة حلضور اجتماعات اجلمعية العمومية ويقوم
بالرد على استفسارات وإيضاحات املشرتكني.
مـــادة  21:يتـــوىل رئـــيس جملـــس إدارة الغرفـــة أو مـــن ينيبـــه تلخــيص املـــداوالت واثباتهــا يف
حمضر .

الفصل الثاني
جملس إدارة الغرفة
مادة  22:تشجع الغرف التجارية والصناعية مشرتكيها على الرتشح لعضوية جملس إدارة
الغرفة بالوسائل والطرق املمكنة لإلسهام يف محاية وتطوير التجارة والصناعة.
مادة  23:تتحقق يف األعضاء جمتمعني املعرفة واخلربات الالزمة للقيام مبهام جملس إدارة
الغرفة وواجباته ،وتتوفر لديهم مهارة بُعد النظر واملنظور االسرتاتيجي والتصور اإلداري
اجليد مبا يف ذلك القدرة على اإلدارة واإلشراف واإلحاطة باجلوانب القانونية واملالية
باإلضافة إىل املعرفة باألعمال التجارية أو الصناعية.
مادة  24:حيق ألي مشرتك مُجدّداً الشرتاكه أن يرتشح لعضوية جملس إدارة الغرفة إذا
كانت تنطبق عليه الشروط املنصوص عليها باملادة ) (21من النظام.
مادة  25:تتوفر يف أعضاء جملس إدارة الغرفة االستقاللية ملا هو حمقق ألهداف الغرفة
وتفعيل دورها ومحاية مكتسباتها.
مـــادة  26:تُحـــدد مهـــام وواجبـــات ومســـؤوليات جملـــس إدارة الغرفــة جمـــتمعني ومتعـــاونني
كفريق عمل واحد باآلتي:
- 1

ينتخـــب يف أول اجتمـــاع لـــه رئيسـ ـاً جمللـــس اإلدارة ونـــائبني ،وممثـــل الغرفـــة

مبجلس الغرف السعودية.
- 2

يعتمد برنامج اجتماعاته السنوي وجدول أعماله وحماضر جلساته.

- 3

يُعد إسرتاتيجية الغرفـة واملراكـز واللجـان التابعـة ويقـوم مبراجعتهـا دوريـاً،

كما يُعد الربامج واخلطط ومعايري األداء.
- 4

يقوم مبراقبة وتقييم األداء املالي الربـع سـنوي حسـب امليزانيـة ومراجعـة أداء

الغرفة بشكل عام.

- 5

يعتمد تشكيل اللجان املتخصصة التابعة جمللس إدارة الغرفة وإنشاء اللجان

االقتصـــادية والقطاعيـــة داخـــل الغرفـــة ،وفـــرق العمـــل الالزمــة للنظـــر يف القضـــايا
املختلفة.
- 6

يعتمد الضـوابط اإلداريـة ويقـر األمـور الرئيسـية مـن السياسـات واإلجـراءات

والتعليمات والضوابط املنظمة لعمل الغرفة املرفوعة من األمانة العامة.
- 7

يُعد التقرير السنوي عن نشاط الغرفة واحلساب اخلتـامي ومشـروع امليزانيـة

لعرضــها علــى اجلمعيــة العموميــة ،ويرفــع للــوزير املخــتص مش ـفوعة بتقريــر ح ـول
املقرتحات اليت يراها مناسبة ونتائج اجتماع اجلمعية العمومية.
- 8

يعني األمني العام وحيدد صالحياته حسب اللوائح الداخلية

- 9

تعيني احملاسب القانوني للغرفة .

- 10

مراقبة وإدارة حاالت تعارض املصاحل احملتملة ألعضاء جملس إدارة الغرفة.

- 11

مراقبة وتقييم واختاذ اإلجراءات التصـحيحية فيمـا صـص أداء جملـس إدارة

.

الغرفة ككل وكأعضاء منفردين ،مبا فيهم املكُلفّون يف جلان أو ملهام خاصة.
- 12

صيانة وتنمية وتطوير أصول الغرفة لتحقيق استمرارها واستدامتها.

- 13

مراجعــــة اإلســــرتاتيجية الشــــاملة وخطــــط العمــــل الرئيســــية وسياســــة إدارة

املخاطر لضمان تطوير الغرفة.
- 14

وضع أهداف األداء ومراقبة تنفيذ األداء الشامل للغرفة بالفعاليـة والكفـاءة

املمكنة الستثمار املوارد املتاحة.
- 15

الرقابــة واملتابعــة لتنفيــذ السياســات واإلجــراءات والتوجيهــات الصــادرة مــن

األجهزة واجلهات احلكومية ذات العالقة ،ومراجعة واعتمـاد اهلياكـل التنظيميـة
والوظيفية للغرفة.
- 16

متابعة تنفيذ وتطبيق األنظمـة واللـوائح والتعليمـات الـيت تصـدر عـن اجلهـات

احلكومية ذات العالقة.
- 17

التعاون مع األمني العام على تنفيذ توجهات جملس اإلدارة مبا حيقق التـخخي

لتحقيق أهداف الغرفة وفق اختصاصات األمانة العامة.

- 18

التأكــد مــن اســتدامة االتصــال والتواصــل بــني األمــني الع ـام واملشــرتكني

ومجيع األطراف ذات العالقة من خالل وضع آلية معينة لذلك.
- 19

إصـدار مـا يـراه الزمـ ًا مـن لـوائح ماليـة وإداريـة وتعليمـات فيمـا يتعلـق بتسـيري

شئون الغرفة.
- 20

تشكيل اللجان وتفويض الصالحيات لضمان حسن سري العمل بالغرفة.

- 21

دعوة اجلمعية العمومية للغرفة لالنعقاد.

- 22

عرض األمور اليت ينبغي موافقة اجلمعية العمومية عليها.

- 23

استثمار موارد وأموال الغرفة وفقاً لألهداف اليت أنشئت من أجلها الغرفة.

- 24

التوصية بإنشاء مكاتب فرعية للغرفة ،متضمنة األسباب املوجبة لذلك.

- 25

املوافقة على مشروع املوازنة التقديريـة السـنوية للغرفـة للعـام املقبـل واعتمـاد

مصـروفات وإيـرادات العـام احلـالي والـيت تقـدم مـن األمانـة العامـة نهايـة كـل ســنة
مالية وذلك بغرض وضع تقديرات إليرادات ومنصرفات الغرفـة علـى أن يـتم مقارنـة
بني امليزانية التقديرية والفعلية عند إعداد املوازنة لكل عام.
مادة  27:يتوىل رئاسة جملس إدارة الغرفة رئيساً منتخباً له مهمة قيادة وإدارة وتوجيه
فعاليات جملس اإلدارة للتأكد من قيامه بواجباته ومسؤولياته واختصاصاته حسبما
وردت يف النظام والئحته التنفيذية ،وبناءً على املمارسة السليمة واملتعارف عليها جملالس
اإلدارات يف إدارة االجتماعات ،وحبد أدنى يتحدد دور رئيس جملس اإلدارة وصالحياته
مبا يلي:
 - 1يرأس اجتماعات جملس إدارة الغرفة ويتابع تنفيذ القرارات اليت يتخذها.
- 2يعتمد جدول أعمال جملس إدارة الغرفة وحيدد أولويات املوضوعات اليت يناقشها.
- 3ميثل الغرفة أمام القضاء والغري ،ويعترب املتحدث الرمسي بإسم الغرفة وله تفويض
هذا الدور حسب ما تقتضيه املصلحة ألحد نائبيه أو ألحد أعضاء جملس إدارة الغرفة أو
األمني العام.

- 4يدعو رئيس جملس إدارة الغرفة –وفق احلاجة وبعد التشاور مع األعضاء -
الشخصيات واخلرباء من غري األعضاء حلضور جلسات جملس اإلدارة لالستفادة منهم
بإعطاء آراءهم ومداخالتهم يف األمور اليت يتم مناقشتها.
- 5توثيق عالقات التعاون مع جملس الغرف السعودية ومتابعة تنفيذ خطط العمل لبناء
جسور التعاون معهم.
- 6التمثيل الربوتوكولي للغرفة يف الفعاليات احمللية والعاملية.
 - 7وضع خطة بالتنسيق مع أمني عام الغرفة واللجان لدعوة مسئولني حكوميني لزيارة
الغرفة ولقاء األعضاء بعد التنسيق املسبق ألهداف الزيارة ومتابعة تطبيق التوصيات
الناجتة عنها.
- 8توقيع العقود واتفاقيات التعاون اليت تربمها الغرفة مع الغري أو تفويض من يراه بذلك،
وكذلك االتفاقيات اليت تربمها املراكز واللجان اليت تُلزم الغرفة بالتزامات مالية خارج
املوازنات املعتمدة هلا بعد اعتمادها من جملس إدارة الغرفة.
- 9التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء جملس اإلدارة اجلدد بعمل الغرفة السيما
اجلوانب اإلدارية واملالية والقانونية.
مادة  28:ميارس أعضاء جملس إدارة الغرفة مهامهم دون أي صالحيات إدارية أو مالية
تنفيذية واليت تعترب من مسئوليات األمانة العامة.
مادة  29 :ال زوز لعضو جملس اإلدارة تولي أي منصب تنفيذي يف األمانة العامة .أو
تقاضي أي أجر أو مقابل مالي جراء عضويته يف جملس اإلدارة أو حتقيق أي مكاسب
شخصية بسبب عضويته .
مادة  30:يقوم جملس إدارة الغرفة بواجباته ومسؤولياته الرقابية من خالل اإلشراف
العام على أعمال الغرفة والعمل على استحداث اآلليات والضوابط الرقابية الداخلية
املتعارف عليها عاملياً للتأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية وتطبيقاتها.

مادة  31:يلتزم جملس إدارة الغرفة بإستحداث إدارة الرقابة الداخلية داخل الغرفة أو
بالتعاقد مع أحد املكاتب املتخصصة للقيام مبهمة الرقابة الداخلية وفقاً للمعايري العاملية.
مادة  32:يعمل جملس إدارة الغرفة على متثيل مصاحل مشرتكي الغرفة مبا يتطلب ذلك
من محاية لتحقيق احلد األعلى من املنفعة على املدى الطويل.
مادة  33:حيدد جملس إدارة الغرفة األسلوب اإلداري احملقق لبناء ثقافة إدارية متميزة
مبنية على التعاون والتعاضد وتقديم املشورة والتوجيه لإلدارة العليا التنفيذية إلعداد
األفكار اإلسرتاتيجية اإلدارية العليا من حيث صياغة الرؤيا والرسالة واألهداف
واألغراض املؤكدة بأن الغرفة هي القدوة للمشرتكني يف قطاع األعمال السعودي.
مادة  34:يعمل جملس إدارة الغرفة على ممارسة القيادة باحلكمة واملصداقية مع انتظام
الرقابة على فعالية تنفيذ اإلسرتاتيجية اإلدارية العليا بكل اقتدار ومتيز ممكن.
مادة  35:يتوىل رئيس االجتماع إدارته ويراعى يف ذلك تطبيق أحكام االجتماعات ونظام
الغرفة ولوائحها.
مادة  36:يتم التصويت على قرارات جملس إدارة الغرفة عن طريق رفع األيدي ،وميكن
إجراء التصويت بنداء األمساء أو باالقرتاع السري ،وتصدر قرارات جملس اإلدارة باألغلبية
املطلقة لعدد احلاضرين ،فإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس.
مادة  37:زوز جمللس إدارة الغرفة بعد التنسيق مع األمني العام أن يدعو موظفاً أو أكثر
من العاملني بالغرفة أو أهل اخلربة أثناء عقد االجتماع لإلدالء بالبيانات واملعلومات اليت
يطلبها جملس إدارة الغرفة ،وال يكون ألي من هؤالء أن يشرتك يف املداوالت أو يف إصدار
القرارات.

مادة  38:حتتفظ سكرتارية جملس اإلدارة بالسجالت والبيانات اخلاصة مبجلـس اإلدارة،
كمـــا حتـــتفظ ببجـــداول أعمـــال وســـجالت حماضـــر اجتماعـــات جملـــس اإلدارة وجلانـــه
الفرعيــة ،ويُخصــص لكــل اجتمــاع مــن جلســات جملــس اإلدارة ملف ـاً يشــتمل علــى األصــل
املعتمــد حملضــر االجتمــاع ،وأصــول أو صــور األوراق ال ـيت نظــرت فيهــا ،وزــب أن تتضــمن
حماضر اجتماعات جملس إدارة الغرفة أمساء احلاضرين واملعتذرين والغائبني.
مادة  39:يعترب مستقيالً كل عضو ختلف عن احلضور ثالث جلسات متتالية دون عذر
مقبول.
مادة  40:إذا خال حمل عضو يف جملس إدارة الغرفة بالوفاة أو االستقالة أو بفقد شرط
من شروط العضوية حل حمله من حاز على أكثر األصوات بعدد األعضاء املنتخبني ،فإذا
مل يوجد أو كان احملل الذي خال لعضو معني ،جاز للوزير املختص تعيني آخر بديالً له،
وتكون العضوية يف هذه احلاالت لنهاية مدة السلف .
مادة  41:زوز جمللس إدارة الغرفة تفويض أحد أعضائه يف مباشرة بعض اختصاصات
جملس اإلدارة ،وحيق لرئيس جملس اإلدارة أن يوكل لبعض األعضاء أو لألمني العام أي
مهمة ذات طبيعة خاصة أو عامة تتعلق بأمور الغرفة سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو
دائم ،مبا ال يتعارض مع اللوائح الداخلية للغرفة .
مادة  42:يتعني على مجيع األعضاء االمتناع عن املشاركة يف املداوالت واملشاركة يف
تصويت جملس إدارة الغرفة عندما تكون هذه األعمال متصلة مبصاحل شخصية على
املستوى املادي أو املعنوي ويف هذه احلالة يتم توضيح سبب االمتناع يف حمضر االجتماع.

مادة 43:على رئيس جملس إدارة الغرفة أن يطُلع كل عضو من أعضاء جملس إدارة
الغرفة (أو جلانه) على ما يطلبه من البيانات واألوراق الالزمة للقيام مبا يعهد به إىل
العضو (أو اللجنة) من أعمال وال زوز ألي عضو احلصول على أي بيانات عن نشاط
الغرفة إال بهذا الطريق وإال اعترب ذلك خمالفة لإلجراءات السليمة املتبعة يف هذا الشأن.
مادة  44:تعُد األمانة العامة املذكرة الكتابية الالزمة لعرض املوضوعات املطروحة على
اجتماعات جملس إدارة الغرفة متضمنةً الرأي املوحد أو وجهات النظر إذا تعددت حول
كل موضوع ،متهيداً الختاذ توصية أو قرار حياهلا من جملس إدارة الغرفة للوصول إىل
رأي مجاعي.
مادة  45:ال يكون توجيه األمانة العامة إال عن طريق رئيس جملس إدارة الغرفة.
مادة  46:يتوىل جملس إدارة الغرفة تشكيل اللجان القطاعية والفرعية وحيدد اختصاص
هذه اللجان ،ويكون لكل جلنة مقرر من األمانة العامة يتوىل أعمال سكرتاريتها.
مادة  47:على جملس إدارة الغرفة اجراء تقييم ذاتي إلدائه بصوره منتظمة ،من حيث
العمل ببنود هذه الالئحة واللوائح األخرى املكملة لنهج احلوكمة ،من خالل االستعانة
ببيوت اخلربة .

الفصل الثالث
اللجنة التنفيذية
مادة

 48:تتشكل اللجنة التنفيذية من عدد فردي ال يقل عن ثالثة أعضاء من بينهم

رئيس جملس إدارة الغرفة ونائبيه  ،وميكن للجنة دعوة من ترى مناسبة مشاركته ،
ويُصدر جملس إدارة الغرفة قرار ًا بصالحيات اللجنة التنفيذية.
مادة  49:يتم حتديد مهام اللجنة التنفيذية يف متابعة برامج العمل واملبادرات والتعامل مع
املواقف الطارئة والعاجلة واليت ال ميكن تأجيلها إىل موعد اجتماع جملس إدارة الغرفة،
كما تناقش املبادرات قبل عرضها على جملس اإلدارة ،إىل جانب إعطاء الرأي لرئيس
جملس اإلدارة مبا يعرض عليه من قضايا.
مادة  50:تعمل اللجنة التنفيذية مع األمانة العامة للغرفة باإلعداد للسبل الكفيلة بتنفيذ
األعمال واألنشطة القطاعية للغرفة بكل كفاءة وبأفضل املمارسات والقواعد السليمة
لإلدارة كوسيلة مساعدة لتطبيق نظام احلوكمة يف مجيع الغرف التجارية والصناعية
باململكة.
مادة  51:يقوم األمني العام بتنفيذ األعمال حسب الصالحيات املخولة له ،كما يقوم
كذلك بعرض ما يراه فوق صالحياته على اللجنة التنفيذية اليت توصي بالتنفيذ والرفع
الحقاً إىل جملس اإلدارة العتماد ما وافقت عليه اللجنة التنفيذية.
مادة  52:جتتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهرين على أن يكون أحد اجتماعاتها قبل
اجتماع جملس اإلدارة حتى يتم العرض على جملس اإلدارة مبا يتم اختاذه من توصيات أو
قرارات العتمادها من جملس اإلدارة .

مادة  53:ختتص اللجنة التنفيذية -كحد أدنى –مبا يلي:
- 1

متابعة برامج العمل واملبادرات.

- 2

التعامل مع املواقف الطارئة والعاجلة.

- 3

املناقشة املبدئية للمواضيع املطروحة على جملس اإلدارة ورفع توصياتها

بشأنها.
مادة  54:يرأس اللجنة التنفيذية رئيس جملس اإلدارة ويف حالة غيابه يرأسها أحد نائبيه،
على أن يتم اعتماد احملضر من قبل األعضاء متضمناً توقيعاتهم.
مادة  55:ال زوز لرئيس اللجنة التنفيذية منفرداً أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية ممارسة
أي صالحيات مالية أو إدارية بشكل انفرادي ،وتبقى الصالحيات املالية التشغيلية من
مسؤوليات األمني العام وفق الصالحيات املمنوحة له.
مادة  56:تدرس اللجنة التنفيذية أية مقرتحات خاصة بأعمال وأنشطة اللجان القطاعية أو
إنشاء املراكز املتخصصة وترفع توصياتها حياهلا إىل جملس اإلدارة.

الفصل الرابع
األمانة العامة
مـــادة  57:يـــتم فصـــل صـــالحيات جملـــس اإلدارة واألمـــني العـــام لضـــمان التـــوازن الســـليم
للصالحيات ورفع مستوى املسؤولية واملساءلة.
مادة  58:يقوم األمني العام بتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات املعُدة من قبل جملس
اإلدارة ويتأكد دائماً من توافقها األنظمة واللوائح واإلجراءات والتعليمات الالزمة لعدم
إعاقة التنفيذ.
مادة  59:تعمل اإلدارة التنفيذية ممثلة باألمني العام على تقديم كافة املعلومات قبل
اجتماع جملس اإلدارة بأسبوع على األقل حتى يتمكن األعضاء من اإلطالع عليها وطرح
تساؤالتهم واستفساراتهم وأي معلومات إضافية حيتاجونها قبل اجتماع جملس اإلدارة .
مادة  60:يقدم األمني العام من خالل جهازه التنفيذي كافة املعلومات املالية اجلوهرية
كاخلطة الرأمسالية واخلطة التشغيلية وامليزانية العمومية والنتائج الربع سنوية وتقارير
مراجع احلسابات جمللس اإلدارة لصناعة قرارات جملس إدارة الغرفة واختاذ القرارات
الناجحة بهذا الشأن.
مادة  61:يعمل األمني العام على استحداث أفضل املمارسات اإلدارية وصوالً إىل تطبيق
مبادئ احلوكمة يف اإلفصاح والشفافية والتواصل بني مجيع العاملني يف اإلدارة التنفيذية
لدى الغرفة.
مادة  62:يعمل األمني العام على تهيئة األساليب السليمة والقنوات املختلفة املفتوحة بني
الغرفة وموظفيها ومشرتكي الغرفة واجلهات احلكومية وأي جهة ترتبط بعالقة مع

الغرفة وتزويدها باملعلومات الضرورية واهلامة عن الغرفة وإداراتها ورؤيتها ورسالتها
وسياساتها وإجراءاتها مبا يعود على الغرفة وهذه األطراف مجيعها بالنفع.
مادة  63:على األمني العام اإلفصاح عن أي حالة قد تؤدي إىل حدوث تضارب يف املصاحل
بني الغرفة وأي عضو من أعضاء جملس إدارة الغرفة أو أي موظف مهما كانت وظيفته
وذلك بإجراء احلوار مع رئيس جملس اإلدارة عن تلك احلالة واالتفاق على نتائج حمددة من
جراء هذه التوقعات.
مادة  64:يعمل األمني العام من خالل جهازه التنفيذي على استخدام كافة املساعي
لتطبيق مجيع األنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة والتعاون مع جملس إدارة
الغرفة بهذا الشأن.
مادة  65:صتار األمني العام سكرترياً جمللس اإلدارة من بني العاملني باألمانة العامة
لكي يتوىل حترير احملضر وتوقيعه من رئيس االجتماع ومنه ومتابعة تنفيذه بعد توقيعه،
وتباشر سكرتارية جملس اإلدارة اختصاصاتها حتت إشراف األمني العام ،كما تقوم
السكرتارية باألعمال التحضريية لعقد اجللسات وإعداد جداول األعمال وملفات املسائل
املعروضة ،وتلقي مالحظات أعضاء جملس اإلدارة وإبالغ قراراتهم لألمانة العامة ومتابعة
تنفيذها معها.
مادة  66:تعمل األمانة العامة على إتباع أفضل املمارسات املؤدية لتحقيق مصلحة
املشرتكني بكل فئاتهم وخاصة فئة صغار املشرتكني الستدامة التنمية املستهدفة لقطاع
األعمال يف اململكة.
مادة  67:يتوىل األمني العام بدعم من جملس اإلدارة تبين واستحداث واستدامة الثقافة
املنهجية للحوكمة من خالل إعداد قواعد سلوك وآداب العمل احملققة حلفظ املواهب يف
اإلدارة التنفيذية للغرفة من خالل اقرتاح ووضع احلوافز التشجيعية املناسبة.
مادة  68:يعمل األمني العام على استحداث وسائل اتصال مع العـاملني بإبـداء مـا لـديهم مـن
مالحظــات أو ســلبيات قــد يــرون خماطرهــا علــى مســتقبل الغرفــة وتش ـجيعهم علــى إبــداء
مالحظاتهم دون أن يكون لذلك آثار سلبية على املوظف.

