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 الالئحة التنظيمية جملالس األعمال السعودية األجنبية

 أحكام عامةالفصل األول: 

 تعريفاتال: األوىل املادة

اق خالف أمام كل منها ما مل يقتض السي ةني املبينايقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املع

 ذلك:

 الالئحة التنظيمية جملالس األعمال السعودية األجنبية   الالئحة

 والصناعة التجارة وزارة    الوزارة

 والصناعة التجارة وزير    الوزير

  التجارية والصناعية الغرف جملس   الغرف جملس

 التجارية والصناعية الغرف لسالعامة جمل مانةاأل  الغرف جملس أمانة

 السعودي األجنيب األعمال جملس عمالاأل جملس

 السعودي اجلانب من األعمال جملالس والتطوير التنسيق جملس  والتطوير التنسيق جملس

 األعمال لساجم املادة الثانية:

ونظرائهم يف دول  اململكة يف األعمال قطاع ممثلي من أعدادًا ضمت اتجتمع هي األعمال جمالس

 وخاصة املختلفة اجملاالت يف الدولتلك و اململكة بني قتصاديةاال العالقات تعزيزبهدف , أخرى

 .واالستثمارية والصناعية التجارية
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 األعمال لسجما أهداف :الثالثةاملادة 

 والدول باململكة األعمال جمتمع بني العالقات وتوطيد تنميةلس األعمال إىل اهدف جمت

, الدول تلك مع للعالقة ددةاحمل املوضوعية األهداف حيقق منهجي إطار ة ضمنالنظري

 وخباصة ما يأتي:

يف  املباشر وغري املباشر االستثمار وفرص مبناخ الدولتني ومشرتكي ممثلي تعريف .1

 .لالستثمار جاذبة وبيئة عاملي جتاري كمركز وإبرازها اململكة دور وتقوية ,الدولتني

 العقبات وتذليل, اونالتع مناخ حتسني بهدف الدولتني لدى املسئولة اجلهات مع التواصل .2

 .منهما اأي تصادف اليت

 اآلتي: على التشجيع .3

  واخلدمات السلع احتياجات عن املعلومات وتبادل التواصل, خالل من الصادرات زيادة  .أ 

 .الدولتني يف املعارض وإقامة

 .الدولتني يف األعمال أصحاب بني الزيارات تبادل .ب 

 .فرةااملتو والتصديرية والتجارية االستثمارية الفرص عن الصحيحة املعلومات نشر .ج 

 للشروط وفقًا ,الدولتني بني االقتصادية العالقات توطيد إىل تهدف اليت املؤمترات عقد .د 

 . دولة كل يف والضوابط

 األعمال ألصحاب واخلدمات املعلومات وتوفري ,الدولتني يف االقتصادية املشروعات إقامة .ه 

 .املتاحة التمويل سبل أفضل لىع والتعرف املشروعات, تلك بإقامة املهتمني
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 بالطرق الدولتني يف األعمال أصحاب بني تنشأ قد اليت التجارية املنازعات تسوية على العمل .4

 .الودية

 .املعرفة وحق التقنية ونقل التدريب بربامج االهتمام .5

  األعمال لسجم اختصاصات :الرابعةاملادة 

 مبا يأتي:األعمال  لسجمخيتص 

 لسجم اختصاص ضمن يدخل مما نائبه, أو هرئيس من له تقدم اليت املوضوعات مناقشة .1

 هذه يف عليها املنصوص لإلجراءات وفقًا بشأنها الالزمة القرارات وإصدار ومهامه,األعمال 

 .الالئحة

 .بشأنها والتوجيه الدورية, التقارير على االطالع .2

 والرفع-الالئحة هذه من الرابعة عشرة املادة عليه نصت ملا وفقًا- عضويةال فقدان إقرار .3

 .ذلكه يف قرار إلصدار الوزير إىل ليتوىل بدوره الرفع ,الغرف جملس رئيس إىل بذلك

 يف تقيد أن على ,األعمال لسجم أنشطة لدعم وبرامج الرعاية التربعات قبولاملوافقة على  .4

 مصروفاته لبيان حدة علىأعمال  لسجم لكل الغرف جملس دفاتر يف فرعية حسابات

 .راداتهيإو

 .األعمال لسجم عمل بتطوير املتعلقة املقرتحات تقديم .5

 األخرى, الدولة يف منها االستفادة ميكن اليت االستثمار اتعوومشر واخلطط الربامج اقرتاح .6

 رئيس ىلإ بذلك والرفع واالستثمار, العمل فرص وزيادة اململكة اقتصاد وتعزيز وتقوية

 .الغرف جملس
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 إلبراز للتواصل أداة كوني -الغرف جملس مع بالتنسيق- به خاص الكرتوني عقمو إنشاء .7

 .بشكل دوري املوقع حتديثه, مع بأعمال يتعلق وما أعضائه وأمساء نشاطه

ليتوىل بدوره إرسال نسخة منه  ,الغرف جملس رئيس إىل وتقدميه السنوي, التقرير مناقشة .8

 .الوزير إىل

 األعمال جمالس مرجعية املادة اخلامسة:

تها أنشط مجيع وتعرب ,هبرئيس مباشرة وترتبط الغرف, جملس األعمال السجم تبعت

 .  وانبثاقها عنه ة جملس الغرف هويعن  ومطبوعاتها

 واخلاصة العامة اجلهات مع التخاطب املادة السادسة:

 داخل دون العامة, اخلاصة اجلهات - الغرف جملس طريق عن -األعمال  لساطب جمخي

الداخلة يف اختصاصه ويرى ضرورة للمخاطبة  املوضوعات من أي لحو ,خارجها أو اململكة

 حتقيقا ألهدافه.

 األعمال لساجمتكوين  املادة السابعة:

 مما يأتي:األعمال  لسجمتكون ي

 .جملس األعمال أعضاء .1

 .اللجنة التنفيذية .2

 والعضوية التأسيس إجراءات: الثاني الفصل

 جديد عمالأ جملس تأسيس: الثامنةاملادة 

 عى عند تأسيس جملس أعمال جديد اآلتي:يرا
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 املربرات مبينًا ,جديدأعمال  لسجم تأسيس طلب الوزير إىل الغرف جملس رئيس يرفع .1

 .هتأسيسل املضافة والقيمة واحلاجة

 ما الوزير يقرر العامة املصلحة تقتضيه وما للمعطيات ووفقًا الوزارة, لدى الطلب دراسة بعد .2

 .مناسبًا يراه

 جملس األعمال عضوية شروط :عةالتاساملادة 

 ما يأتي:األعمال  لسجمعضوية يشرتط يف طالب 

 .التطوعي للعمل االستعداد .1

 .األعمال لسجم فعاليات يف املشاركة على القدرة .2

 الغرف جملس ألمانةوة, النظري الدولة مع استثماري أو صناعي أو جتاري تعامل له يكون أن .3

 تسعة أعضاء.األعمال  لسجمأعضاء  عدد جتاوزاالستثناء من هذا الشرط يف حال عدم 

 .اإلجنليزية اللغة أو ةالنظري الدولة لغة إجادة .4

 .والصناعية التجارية الغرف إحدى يف مشرتكًا يكون أن .5

 األعمال لسجم يةعضو مزايا: العاشرةاملادة 

 :اآلتية املزاياباألعمال  لسجم عضو يتمتع

 للدولة من هذا القبيل خارجي نشاط أي أو الندواتو واملؤمترات الوفوديف  املشاركة أولوية .1

 .النظرية

 املغادرة الوفودمعرفة و ,األعمال لسمبج اخلاصة لكرتونيةاإل البيانات قواعد إىل الدخول .2

 .النظرية الدولة يف املتاحة االستثمارية والفرص والزائرة
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 ني وجمالسالدولت سفارتي على يوزع الذياألعمال  لسجم كتيب ضمن بياناته إدراج .3

 .امفيه الغرف

 استخدام وتفعيل أنشطته,عن وه عن معلوماتاألعمال  لسجمل لكرتونياإل املوقع تضمني .4

 . األخرى األطراف مع للتواصل املوقع

 املسئولني وكبار ة,النظري الدول سفراء مع جترى اليت للقاءاتإىل حضور ا دعوته .5

 . الدول تلك يف أو اململكة يف سواء احلكوميني

 . ةالنظري الدول سفارات من متعددة تأشرية على احلصول يف عدتهمسا .6

 يف والعاملني ةالنظري الدول من األعمال أصحاب كبار مع سنوي لقاء إىل حضور دعوته .7

 . اململكة

 األعمال لسجم لعضوية املالي املقابل :احلادية عشرةاملادة 

 .الوزارة من اعتمادها بعدل األعما لسجم لعضوية االنضمام تكاليف استيفاء الغرف جمللس

 األعمال لسجم عضويةوقت االنضمام إىل  :الثانية عشرةاملادة 

 جملس كل دورة مدة نهاية تاريخ حتى مفتوحًااألعمال  لسجم عضويةإىل  االنضمام باب يظل

 .أعمال

 األخرى األعمال لساجم يف العضوية: الثالثة عشرةاملادة 

وله االشرتاك  األخرى, األعمال جمالس من أي ضويةع يف االشرتاكاألعمال  لسجم لعضو .1

 .أعمال كحد أقصى يعضوية اللجنة التنفيذية جمللسيف 
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أعمال  لسجم من أكثر يف للرئيس نائبًا أو رئيسًا يكون أناألعمال  لسجم لعضو جيوز ال .2

 .هذين املنصبني بني اجلمع وال

 األعمال لسجم عضوية فقدان: الرابعة عشرة املادة

األعمال  لسجم عضو يفقد الالئحة, هذه من الرابعة املادة من الثالثة بالفقرة اإلخالل عدم مع

 :اآلتية احلاالت يف عضويته

 .الوفاة .1

 .العضوية عن اخلطي االعتذار .2

 .األعمال لسجم عضوية شروط من شرط فقد .3

 متفرقة مرات ست أو متتالية مرات ثالثاألعمال  لسجم اجتماعات حضور عن التغيب .4

 . األعمال لسجم دورة مدة خالل

 .الالئحة هذه منالتاسعة والعشرين  لمادةل ًاوفقاألعمال  لسجم تشكيل إعادة .5

 .ه هاممل العضوأداء  تعذر حال يف الوزير من قرار صدور .6

 األعمال لسجمأعضاء  اجتماعات :عشرة اخلامسةاملادة 

 النعقادإىل ا معوتهد وجيوز سنة, كل األقل على ة واحدةمراألعمال  لسجم أعضاء جيتمع .1

 لسجم أعضاء ثلث أو ,األعمال جملس رئيس أو ,الغرف لسجم رئيس طلب على بناء

 .األعمال
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 بعد آخر مكان يف عقده وجيوز الغرف, جملس مقر يفاألعمال  لسجم اجتماع يعقد .2

 بواسطة القرارات واختاذ االجتماعات عقد جيوز كما الغرف, جملس رئيس مع التنسيق

 .اإللكرتونية لاالتصا وسائل

 دعوات جملس األعمال وإرسال الجتماعات تتوىل األمانة العامة جمللس الغرف التحضري .3

جملس  رئيس من توقيعها بعد األعمال, جدول مشروع بها مرفقًا لألعضاء االجتماع

 .يومًا عشر مخسة عن تقل ال مبدة االجتماع موعد قبل األعمال, وذلك

 قراراته واختاذاألعمال  لسجمأعضاء  تماعاج نصاب :عشرة السادسةاملادة 

 من األعضاء ثلث عن يقل ال ما حبضور صحيحًااألعمال  لسجمأعضاء  اجتماع يكون .1

ويف هذه  هذا النصاب حيدد موعد آخر لالجتماع, يكتمل مل فإذا نائبه, أو الرئيس بينهم

 أو الرئيس همبين من يكونعلى أن  األعضاء من حضر مبن صحيحًا االجتماع يكوناحلالة 

 .نائبه

 اجلانب يرجح تساوت فإن احلاضرين, لعدد املطلقة باألغلبيةاألعمال  لسجم قرارات تصدر .2

 .االجتماع رئيس فيه الذي

 أو مباشرة مصلحة فيها له تكون اليت املوضوعات عن جملس األعمال اإلفصاح عضو على .3

 .ت عليهااملوضوعات والتصوي تلك مداولة يف مشاركته وعدم مباشرة, غري

 والقطاع احلكومية اجلهات مسئولي من اجتماعاته حلضور يراه من دعوةاألعمال  لسجمل .4

 دائمة أو مؤقتة بصفة ذلك كان سواء لالجتماع, حضوره من فائدة يرى من أو اخلاص,

 .التصويت حق له يكون أن دون ,األعمال لسجم دورة مدة طوال
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 يف األعمال جملس اجتماعات من اجتماع لك توثيق الغرف جمللس العامة األمانة تتوىل .5

 األعمال جملس أعضاء من احلضور وأمساء االجتماع, انعقاد مكان فيه يدون خاص حمضر

 قرارات من إليه توصل وما االجتماع, مداوالت ألهم وملخص واملتغيبني, واملعتذرين

 ويزود الغرف, جمللس العام واألمني األعمال جملس رئيس قبل من احملضر ويوقع وتوصيات,

 .منه بنسخة األعضاء مجيع

 املشرتكة األجنبية السعودية األعمال جمالس اجتماعات :عشرة ةبعالسا املادة

 سنة كل األقل على واحدة مرة املشرتكة األجنبية السعودية األعمال جمالس اجتماعات تعقد

 .النظرية والدولة اململكة يف بالتناوب

 جمللس األعمال ة: اللجنة التنفيذيالثالث الفصل

  التنفيذية اللجنة واختصاصات عشرة: أهداف ةمنالثااملادة 

 وخطة وأهدافهاألعمال  لسجم رسالة لتحقيق واضحة رؤية وضع ىلإ التنفيذية اللجنة تهدف

 وخطته الغرف جملس واسرتاتيجية الالئحة هذه مع يتفق مبا وتنفيذها متابعتها وآلية عمله

 :يأتي مبا وختتص العامة,

 .بشأنها والتوصيةاألعمال  لسجم من ليهاإ حتال اليت املوضوعات دراسة .1

 .املشرتكة االقتصادية واملشروعات والربامج اخلطط اقرتاح .2

, والرفع جمللس الدولتنيالصادرات بني  تنمية لتشجيع الالزمة والربامج اخلطط اقرتاح .3

 عقبات والعمل على إزالتها. ةالغرف والوزارة بأي

 . الدولتني يف املتاحة االستثمارية صالفر اقرتاح .4
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 .الدولتني بني املتبادلة الزيارات برامج اقرتاح .5

 .التدريب برامج اقرتاح .6

 . بشأنها اآلراء وإبداء والدورية, االقتصادية التقارير دراسة .7

 أنشطة مجيع يبني ,من دورة اجمللس سنةكل خالل أسبوعني بعد نهاية  سنوي تقرير إعداد .8

, ودوره يف تنمية الصادرات وتسهيل التجارة البينية وإزالة أي عوائق جتارية, األعمال لسجم

 .األعمال لسجمل, ونشره يف البوابة اإللكرتونية األعمال لسجملوتقدميه 

 .األعمال لسجم من اللجنة بها تكلف أخرى أعمال أي .9

 التنفيذية اللجنة أعضاء اختيار :عشرة التاسعةاملادة 

 أعضاء األعمال جمللس دورة كل بداية من شهر خالل الغرف جمللس العامة األمانة ختتار .1

 أعضاء مخسة عن يقل ال عدد من هلا املرشحني بني من األعمال جمللس التنفيذية اللجنة

 تسعة. على يزيد وال

% من أعضاء اللجنة التنفيذية, ويف 55للدولة األخرى عن  املصدريناألعضاء  أال يقل عدد .2

 .-وجدوا إن-من يرغبون بالتصدير حال عدم توفر ذلك ف

 .-إن وجد-عضو واحد كحد أدنى بمتثيل املنشآت الصغرية يف اللجنة التنفيذية  .3

 ونائبهاألعمال  لسجم رئيس انتخاب :العشروناملادة 

 لإلجراءات وفقًا أعضائها, بني من ًاونائب ًارئيس هلا اجتماع أول يف التنفيذية اللجنة تنتخب

 اآلتية:
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 موافقة بعد آخر مكان أي يف إجراؤها وجيوز الغرف, جملس مقر يف االنتخاب عملية جترى .1

 .الغرف جملس رئيس

 اثنني ممثلني من تتكون االنتخاب عملية على لإلشراف جلنة الغرف جملس رئيس يشكل .2

 أعضاء من اثنني وممثلني قانونيًا, مستشارًاعلى األقل  أحدهما يكون الغرف, جملس من

 . أعضائها بني من هلا رئيسًا اإلشراف جلنة تاروخت األعمال, جملس

 الرتتيب وفق املرشحة األمساء مجيع وإعالن املرشحني, أمساء تسجيل اإلشراف جلنة تتوىل .3

 ما وإبراز ,املختصرة الذاتية سريته لبيان دقائق مخس مدة مرشح كل ويعطى اهلجائي,

 جلنة تطلب ثم ملناقشته, يذيةاللجنة التنف ألعضاءإفساح اجملال  مع حتقيقه, ىلإ يهدف

 منصب لكل من واحد ملرشح التصويت اللجنة التنفيذية أعضاء من عضو كل من اإلشراف

 جلنة ثم جتمع لنفسه, التصويت وللمرشح ,لذلك املعدة النماذج وفق الرئيس ونائبه

لكل  املمنوحة األصوات وعدد املرشحني أمساء وإعالن فرزها وتتوىل التصويت مناذج اإلشراف

فوز من حاز على أكثر األصوات,  اللجنة التنفيذية اجتماع يف احلاضرين أماموتعلن  ,منهم

 .خاص حمضر يف ذلك ويدون

 .إجراءاتها وسالمة  الرتشيح عملية سرية اإلشراف جلنة تكفل .4

 .وتوقيعه امسه املرشحفيه  يدون مل ترشيح منوذج كل يبطل .5

 .التفويض طريق عن التصويت اللجنة التنفيذية لعضو جيوز ال .6

 احملدد األول االجتماع حضورملنصب رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه  املرشح على يشرتط .7

 .الرتشيح عن همن تنازاًل احلضور عدم ويعترب ,النتخابه
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 الغرف جملس لرئيسف ,ونائبه اللجنة التنفيذية سيرئ ملنصب مرشح أي تقدمإذا مل ي .8

 .هلا اجتماع أول يف ونائبه الرئيس من بينهم لتنفيذيةا اللجنة تنتخب أمساء ثالثة ترشيح

 .هنفس لمجلسل متتاليتني دورتني من ألكثر اللجنة التنفيذية رئيس انتخاب إعادة جيوز ال .9

ويكون نائبه نائبًا لرئيس جملس األعمال  لسجم رئاسة التنفيذية اللجنة رئيس يتوىل .15

 األعمال.

  الرتشيح عملية يف نالطع إجراءات: احلادية والعشروناملادة 

 نتائج يف والطعون االعرتاضات يف للنظر جلنة الغرف جملس رئيسبقرار من  يشكل .1

 من قانوني ومستشار الغرف جملس إدارة جملس أعضاء من ثالثة من تتكون ,اتاالنتخاب

 .الغرف جملس

 ضاتاالعرتا يف النظر جلنة إىل مكتوب اعرتاض بتقديم االنتخاب نتائج يف الطعن لمرشحل .2

 خالل االعرتاض يف يبت أن على نتيجة,ال إعالن من أيام سبعة أقصاها مدة خالل والطعون,

 . نهائيًا قرارها ويكون لالعرتاض, اللجنة تسلم تاريخ من أيام عشرة

  التنفيذية اللجنة أعضاءونائبه واألعمال  لسجم رئيس اعتماد: الثانية والعشروناملادة 

 ونائبهاألعمال  لسجم رئيس أمساءنتائج انتخاب  الوزير إىل الغرف جملس رئيس يرفع .1

  .هاالعتماد التنفيذية اللجنة وأعضاء

 .التنفيذية اللجنة وأعضاء ونائبهاألعمال  لسجم رئيس بتسمية قرارًا الوزير يصدر .2
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 األعمال لسجم دورة مدةالثالثة والعشرون:  املادة

 ةالنظري واجلهات الغرف جملس بني ملربمةا التفاهم ومذكرات االتفاقيات أحكام مراعاة مع

 تشكيله تاريخ من تبدأ سنوات ثالثاألعمال  لسجم دورة مدة تكون القائمة, األعمال جمالسو

 .التنفيذية اللجنة وأعضاء ونائبهاألعمال  لسجم رئيس تسميةو

 أعضاء اللجنة التنفيذية  اجتماع املادة الرابعة والعشرون:

 لالنعقاد دعوتهم وجيوز سنة, كل األقل ثالث مرات على نفيذيةالت اللجنة جيتمع أعضاء .1

 اللجنة أعضاء ثلث أو األعمال, جملس رئيس أو جملس الغرف, رئيس طلب على بناء

 .التنفيذية

 رئيس مع التنسيق بعد آخر مكان يف عقده وجيوز الغرف, جملس مقر يف االجتماع يعقد .2

 االتصال وسائل خالل من القرارات اذواخت االجتماعات عقد جيوز كما الغرف, جملس

 .اإللكرتونية

 دعوات جملس األعمال وإرسال الجتماعات تتوىل األمانة العامة جمللس الغرف التحضري .3

جملس  رئيس من توقيعها بعد األعمال, جدول مشروع بها مرفقًا لألعضاء االجتماع

 .ًايوم عشر مخسة عن تقل ال مبدة االجتماع موعد قبل األعمال, وذلك

 قراراته واختاذ اللجنة التنفيذيةأعضاء  اجتماع نصاب املادة اخلامسة والعشرون:

 من األعضاء نصف عن يقل ال ما حبضور صحيحا التنفيذية أعضاء اللجنة اجتماع يكون .1

ويف هذه  هذا النصاب حيدد موعد آخر لالجتماع, يكتمل مل فإذا نائبه, أو الرئيس بينهم
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 أو الرئيس بينهم من يكونعلى أن  األعضاء من حضر مبن حيحًاص االجتماع يكوناحلالة 

 .نائبه

 يرجح تساوت فإن احلاضرين, لعدد املطلقة باألغلبية التنفيذية اللجنة قرارات تصدر .2

 .االجتماع رئيس فيه الذي اجلانب

 أو مباشرة مصلحة فيها له تكون اليت املوضوعات عن اإلفصاح اللجنة التنفيذية عضو على .3

 .املوضوعات والتصويت عليها تلك مداولة يف مشاركته وعدم باشرة,م غري

كل عضو ختلف عن احلضور ثالث اجتماعات  التنفيذية يعترب مستقياًل من اللجنة .4

 متتالية دون عذر يقبله رئيس جملس الغرف.

 والقطاع احلكومية اجلهات مسئولي من اجتماعاتها حلضور تراه من للجنة التنفيذية دعوة .5

 دائمة أو مؤقتة بصفة ذلك كان سواء لالجتماع, حضوره فائدة من ترى من أو اخلاص,

 .التصويت حق له يكون أن دون جملس األعمال, دورة مدة طوال

 يف اللجنة التنفيذية اجتماعات من اجتماع كل توثيق الغرف جمللس العامة األمانة تتوىل .6

اللجنة  أعضاء من وراحلض وأمساء االجتماع, انعقاد مكان فيه يدون خاص حمضر

 من إليه توصل وما االجتماع, مداوالت ألهم وملخص واملتغيبني, واملعتذرين التنفيذية

 الغرف, جمللس العام واألمني األعمال جملس رئيس قبل من احملضر ويوقع وتوصيات, قرارات

 .منه بنسخة األعضاء مجيع ويزود

 األعمال لسجم رئيس مهام: السادسة والعشروناملادة 

 املهام اآلتية:األعمال  لسجميتوىل رئيس 
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 متابعتها وآلية عمله وخطة وأهدافه, ورسالتهاألعمال  لسجم رؤية وضع يف املشاركة .1

 الالئحة, هذه مع يتفق ومبا ,التنفيذية اللجنة أعضاء مع بالتعاون وذلك ,عليها واإلشراف

 .العامة وخطته الغرف جملس واسرتاتيجية

 يف فاعلة مشاركته تكون أن على واحلرص ورئاستها,ألعمال ا لسجم اجتماعات حضور .2

 .وخارجها اململكة داخل ومهامه األعمال لسجم نشاط تطوير خيدم ما كل

 .األعمال لسجم مهام بتنفيذ يتعلق فيما الغرف جملس مع التنسيق .3

 جملس مع بالتنسيقاألعمال  لسجم تهم اليت القضايا ومناقشة باملعنيني االجتماع .4

 .الغرف

 واعتماد الغرف جملس مع بالتنسيقاألعمال  لسجم اجتماع عقدإىل  الدعوات توجيه .5

 .جتماعاتاال وحماضراألعمال  جداول

األعمال  لسجم مهام حدود يف املختلفة املعنية واجلهات النظرياألعمال  لسجم خماطبة .6

 .الالئحة هذه من السادسة املادة عليه نصت ما مراعاة مع هوأهداف

 .األعمال لسجم املعنية لتحقيق أهداف اجلهات مع عالقاته من االستفادة .7

 .التنفيذية اللجنة وأعضاء نائبه على املهام توزيع .8

 .األعمال لسجم أعضاء على وحتقيقه إجنازه مت ما عرض .9

 .ودولية داخلية ومسؤوليات اجتماعات مناألعمال  لسمبج يتعلق ما كل متابعة .15

 .األعمال لسجمل الدورية رالتقاري من بنسخة الغرف جملس تزويد .11
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من هذه  الثالثني ملادةاكم حل وفقًا والتطوير التنسيق جملس عضوية يف اجمللس متثيل .12

 .الالئحة

 جملس رئيس موافقة بعد منه بقرار غريه تفويض لهو الغري, أماماألعمال  لسجم متثيل .13

 .الغرف

 الصحفية التصاريحالسابعة والعشرون:  املادة

 توصيةبشأن  ,صحفية ردود أو أخبار نشر أو صحفي بتصريح اإلدالء األعمال لسجم لرئيس .1

 عن منبثقاألعمال  لسجم أن إىل يشري ما التصريح يتضمن وأن ,األعمال لسجم اختذها

 . الغرف جملس

 من والدراسة البحث قيد حول موضوع تصريح بأي اإلدالءاألعمال  لسجم لرئيس حيق ال .2

 .لهحيا توصية يتخذ وملاألعمال  لسجم قبل

  رئيس جملس األعمال غيابالثامنة والعشرون:  املادة

 أداءها. نائبه يتوىل مهامهأداء  عن عجزه أو رئيس جملس األعمال غياب حال يف

 األعمال لسجم تشكيل عادةالتاسعة والعشرون: إ املادة

 وزهجتا ثبوت عندأعمال  لسجم أي تشكيل إعادة بطلب لوزيرإىل ا الرفع الغرف جملس لرئيس

 .الالئحة هذه أحكام
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 ومهام أمانة جملس الغرف والتطوير التنسيق جملس: الرابعالفصل 

 والتطوير لتنسيقا جملستشكيل   :الثالثون املادة

 للتنسيق جملس -الوزارة مع التنسيق بعدو-يشكل بقرار من رئيس جملس الغرف 

 لسهذا اجمل وجيتمع ,الاألعم جمالس رؤساء وعضوية برئاسته األعمال السجمل والتطوير

 الغرف جمللس العامة األمانة وتتوىل .سنة كل األقل على ة واحدةمر هرئيس من توجيهب

 رؤساء وإبالغ اجتماعاته, حماضر وإعداد والتطوير, التنسيق الجتماعات جملس التحضري

 .يتخذها اليت بالقرارات األعمال جمالس

 والتطوير التنسيق جملس واختصاصات أهداف: احلادية والثالثون املادة

 تفعيل على والعمل األعمال جمالس أعمال متابعة إىل والتطوير التنسيق جملس يهدف

 :يأتي مبا وخيتص ها,مهام

 .بشأنها الرأي وتبادل ,األعمال السجمل األجل طويلة والربامج اخلطط على الوقوف .1

 التصوراتو ملقرتحاتوضع او ,األعمال جمالس تواجهها اليت والعقبات املشكالت مناقشة .2

 .عليها للتغلب الالزمة

 .الدول بعض مع جديدة مشرتكة أعمال جمالس تشكيل اقرتاح .3

 . املشرتكة األعمال جمالس اجتماعات يف طرحها ميكن اليت املوضوعات بشأن الرأي تبادل .4

 التنسيق جملس اجتماعات يف مناقشتها الغرف جملس رئيس يرى أخرى موضوعات أي .5

 .والتطوير
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 الغرف جملس أمانةمهام : الثانية والثالثون ادةامل

بشأن جمالس  اآلتية األخرى تتوىل أمانة جملس الغرف املهاممع مراعاة أحكام هذه الالئحة, 

 :األعمال

 ه,رئيس مع بالتنسيقاألعمال  لسجم عمل وخطط وبرامج مشروعات إعداد يف املساهمة .1

 .العامة وخطته الغرف جملس واسرتاتيجية الالئحة هذه أحكام مع يتفق مباو

 والتعليمات والقرارات الالئحة هذهحكام أل وفقًا أداء مهامه يفاألعمال  لسجم مساعدة .2

 .وخططه الغرف جملس وسياسات النافذة,

 وفتح وتصنيفها وتسجيلهااألعمال  لسجم بأعمال املتعلقة املراسالت مجيع وتسليم تسلم .3

 .بها اخلاصة امللفات

 . االجتماعات إدارة علىاألعمال  لسجم رئيس مساعدة .4

األعمال  لسجم يتخذها اليت القرارات تنفيذ متابعة يفاألعمال  لسجم رئيس مساندة .5

 . عنه املنبثقة واللجان

 .األعمال لسجم رئيس مع بالتنسيقاألعمال  لسجمل الدورية التقارير مسودة إعداد .6

 وبيان التنفيذية, واللجنةاألعمال  لسجم اجتماعات يف واملداوالت املناقشات يف الرأي إبداء .7

 نظر وجهة ونقل مداخالت مناألعمال  لسجم أعضاء بها يتقدم اليت احملتملة االنعكاسات

 . التصويت حقمثلها مل يكون أن دون والعكس,األعمال  لسجم أعضاء إىل الغرف جملس

 اتوحماضر ندوات من إقامتهااألعمال  لسجم يقرر اليت الفعاليات وتنفيذ تنظيم .8

 .املعنية اجلهات مع بالتنسيق ومؤمترات ومنتديات
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األعمال  لسمبج اخلاصة التقارير أو الدوريات أو اجملالت أو النشرات إصدار عمليات تنظيم .9

 .الغرف جملس من اخلطية املوافقة على احلصول بعد

 . هرئيس مع بالتنسيقاألعمال  لسجم اجتماعات عن الصحفية البيانات مشروع إعداد .15

 توفري من والتأكداألعمال  لسجم اجتماعات لعقد الالزمة احلجوزات بعمل جيهالتو .11

 . املساندة اخلدمات

 . األعمال مجيع تنسيقو ,األعمال لسجم وزيارات لقاءات يف املشاركة .12

 .األعمال لسجم بأنشطة املتعلقة واملذكرات التقارير إعداد .13

 . وأعضائهل األعما لسمبج املتعلقة املعلومات مجيع وحتديث إعداد .14

 . األعمال لسمبج اخلاصة والوثائق السجالت وحفظ ترتيب على اإلشراف .15

إعداد قاعدة بيانات مبشرتكي الغرف التجارية والصناعية الذين هلم تبادل اقتصادي مع  .16

 الدول األخرى.

 التنسيق جملس على لعرضها ,األعمال جالسمب اخلاصة والربامج اخلطط عدادإ .17

 .بشأنها هالتوجي ألخذ والتطوير

يف تنمية الصادرات  اودوره, يبني مجيع أنشطتها األعمال جمالسإعداد تقرير سنوي ألداء  .18

 وتقدميه إىل الوزارة. وتسهيل التجارة البينية وإزالة أي عوائق جتارية

 املناسبة احللول واقرتاح ,األعمال جمالس تواجهها اليت بالعقبات اخلاصة الدراسات إجراء .19

 . بشأنها هاتيوجالت إلصدار هلا,

 .أعماهلم على واإلشراف املوظفني, تعيني .25
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 .اجمللس رئيس قبل من الغرف جملس أمانة بها تكلف أخرى مهام ةأي .21


