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تمهيد
عىلالتجاريةاألنشطةشىتتنميةيستهدفربحي،غريكيانهيالمكرمةبمكةالتجاريةالغرفة)1

عىلوالعملالعامة،والمؤسساتوالهيئاتالوزاراتلدىوتمثيلهاالتجارية،القطاعاتمستوى
حمايتها وتطويرها، في نطاق منطقة مكة المكرمة.

وزارةإرشافتحتوتعملواإلداري،المايلواالستقاللاالعتباريةبالشخصيةالغرفةتتمتع)2
التجارة، ويمثلها رئيس الغرفة أمام القضاء والغري، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.

األنشطةفي-غريهامعبالمشاركةأوبنفسها-اإلشتغاللهايجوزوال,التملكحقللغرفة)3
التجارية .

الغرف  "نظاممنكلمعيتوافقبماالمكرمةمكةغرفةحوكمةدليلمكوناتإعدادتم)4
الصادرالتجارية"الغرفلنظامالتنفيذيةو  "الالئحةهـ،1442  عام التجارةوزارةمنالصادرالتجارية"

منالمعتمدةاالسرتشادية التجارية"الغرفحوكمةو   "الئحةهـ،1443 عامالتجارةوزارةمن
الغرفمجلسحوكمةو"الئحةهـ ،   1438عامالسعوديةالغرفمجلسإدارةمجلس

هـ ،1441عامالسعوديةالغرفمجلسإدارةلمجلسالتنفيذيةاللجنةمنالصادرةالسعودية"
البرشيةالموارد وزارةمنالمعتمدالمكرمة "بمكةالتجاريةللغرفةالعملتنظيمو   "الئحة
King(الحوكمةفيالممارساتوأفضل،)(هـ1436  عاماالجتماعيةوالتنمية IV(،والرقابة 1

 ومجلسالسابقةاإلدارةمجالس وقرارات)،COSO-ERM(المخاطروإدارة)،COSO-IC(الداخلية
اإلدارة الحايل.

عىلينعكسأنيجبالغرفةبنشاطالصلةذاتواللوائحاألنظمةمنأيفيالحقتغيري أي)5
 الدليل ويعتمد من الجمعية العمومية كما ورد في الدليل.  

العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدم مع)6
يأتياألخرى،الرقابيةالجهاتعنوالصادرةالعالقةذاتاألخرى واللوائحواألنظمةالسعودية،

هذا الدليل استكماًال لها، دون أن  يحل محلها.  
تتكون أجهزة الغرفة من التايل:  )7

الجمعية العمومية.  ●
مجلس اإلدارة.  ●
األمانة العامة.  ●

المكرمةمكةمنطقةنطاقضمنتقعاليتالتجاريةاألنشطةتنميةعىلالغرفةتعمل)8
وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة، وتتوىل عىل األخص المهمات اآلتية:

يتناسببماوتطويرهاالتجاريةالقطاعاتأداءبتقييمتعىناليتوالتقاريروالبحوثالدراساتإعداد●
والتحديات،والصعوباتالمشاكلوتشخيصالمكرمةمكةلمنطقةوالتنافسيةالنسبيةالمزيةمع

وبناء الرشاكات االسرتاتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية.
باألنشطةتتعلقوتعليماتوإحصاءاتوقراراتولوائحأنظمةمنيصدربماالمشرتكنيتزويد●

التجارية، وتصنيفها ونرشها.
والمعلومات،بالبيانات،العالقة؛ذاتالعامةوالمؤسساتوالهيئاتالوزاراتتزويد●

والدراسات ذات الصلة باألنشطة التجارية، عند طلبها.
إصدار الشهادات، والمحررات.●

بعدوالصادرھـ07/01/1442وتاریخ)5(م/رقمالملكيبالمرسومالمعدلالعمل""نظامفيوردمااالعتباربعیناألخذتم()1
اعتماد    "الئحة تنظیم العمل للغرفة التجاریة بمكة المكرمة " .
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التصديق عىل صحة توقيعات المشرتكني في الغرفة.●
تقديمذلكفيبماالتجارية،األنشطةتزاولاليتالمنشآتتطويرشأنهمنماكلفياإلسهام●

وبخاصةالصادرات،وتنميةالتمويلوطرقوالتصديراالستريادبشأنالغرفةفيللمشرتكنيالمشورة
يواجههاقدماعىلوالتغلبأدائها،تطويرمنيمكنهابماوالمتوسطة،والصغريةالناشئةالمنشآت

من صعوبات في اإلدارة والتمويل واالستثمار وغريها، وتعزيز قدراتها التنافسية.
وتشجيعواألجنبية،المحليةالخربةبيوتمناالستفادةعىلوحثهمالغرفة،فيالمشرتكنيتوعية●

واالسرتاتيجياتالتنميةأهدافتحقيقفيلإلسهامالمشرتكةاإلنتاجيةالمرشوعاتفياالستثمارات
والخطط الوطنية، واإلرشاد إىل فرص االستثمار الجديدة في المجاالت التجارية.

المؤتمراتوإقامةالمكرمة،مكةمنطقةفيالعملوورشوالندواتوالدوراتالمحارضاتتنظيم●
الموسميةواألسواقالمعارضفيواالشرتاكوإدارتها،الوطنيةوالمنتجاتللصناعاتوالمعارض

(بعد التنسيق مع الوزارة واتحاد الغرف، وإشعارهم بالنتائج المرتتبة عىل ذلك).
الوزارةإشعار(معالتجاريةباألنشطةيتعلقماحولومقرتحاتبآراءالمختصةالجهاتإىلالتقدم●

اتحادمع(بالتنسيقالمقرتحاتوتقديمعليها)،المرتتبةوالنتائجوالمقرتحاتاآلراءبتلكالغرفواتحاد
التجارية،األنشطةبمختلفالصلةذاتوالقراراتواللوائحاألنظمةأحكامشأنفيالغرف)

وانعكاساتها عىل تعزيز البيئة االستثمارية، وقياس أثرها االقتصادي.
أوالالزم،الرتخيصعىلالحصول-بعدالتحكيمأوبالصلح،التجاريةباألنشطةالمتصلةالمنازعاتحل●

إىلإحالتهعىلالزناعأطرافاتفقإذاوذلكالمنازعات؛لتسوية-األخرى-البديلةالوسائلمنبأي
الغرفة.

التجارية،باألنشطةالعالقةذاتالمطبوعاتمنوغريهاواألدلةالدوريةوالنرشاتالمجالتإصدار●
ونرشها، بجميع وسائل النرش بما في ذلك وسائل النرش اإللكرتونية.

القطاعمنافسةعدميضمنبمامهماتهامعتتفقاليتالمجاالتفيللتدريبمنشآتإقامة●
الخاص وذلك بعد الحصول عىل موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للرتخيص.

واتحادالعالقةذاتوالجهاتالوزارةمعاالتفاقبعدالمملكةخارجاىلالتجاريةالوفودإرسال●
العالقةذاتوالجهاتالوزارةمنكلإىلتقريروتقديماألجنبية؛التجاريةالوفودواستقبالالغرف،

واتحاد الغرف بالنتائج اليت تم التوصل إليها.
العمل مع الجهات ذات العالقة؛ لتحقيق أهدافها في حدود الصالحيات الممنوحة لها.●
الالزمالدعموتقديمالمملكة،داخلاالستثماريةالفرصلتطويرالعالقة؛ذاتالجهاتمعالعمل●

االستثماريةالفرصمنلالستفادةالجهاتتلكمعوالعملبها،األعمالقطاعوتوعيةالفرصلتلك
خارج المملكة واقرتاح الممكنات الالزمة لذلك.

العملوورشالمؤتمراتفيالمشاركةعىللحثهمالغرفة؛فيللمشرتكنيالدعواتتوجيه●
بنتائجهاوتزويدهمالحكومية،وغريالحكوميةالجهاتتقيمهااليتالعالقة،ذاتوالدوراتوالندوات

وما تم فيها.
بنسخةالوزارةوُتزودالغرف،اتحادإىلالغرفة)،لعملاالقتصادياألثرلقياسسنوي(تقريرتقديم●

منه.
ماكلفيالعامة؛والمؤسساتوالهيئاتوالوزاراتاألخرى،الغرفمعالتواصلللغرفةيجوز)9

تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأداء مهماتها.
تتكون الموارد المالية للغرفة مما يأتي:)10

المقابل المايل لالشرتاكات.●
 االمقابل المايل إلصدار الشهادات والمحررات؛ والتصديق عليه ●
عوائد استثمار األصول اليت تملكها الغرفة وأموالها.●
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التربعات، والهبات، واإلعانات؛ اليت يقبلها مجلس اإلدارة.●
المقابل المايل للمطبوعات، والتدريب.●
المقابل المايل لخدمات الصلح والتحكيم.●
إدارةمجلسيقررهمابحسبللمشرتكني،الغرفةتقدمهاأخرىخدماتأليالمايلالمقابل●

الغرفة.
مجلسيقررهالذيالنحوعىلأجلهامنأنشئتاليتلألهدافوفقًاأموالهاالغرفةتستثمر)11

اإلدارة .
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الغرض من دليل الحوكمة  

مكةغرفةإلدارةالمنظمةوالمعايريوالعالقاتوالعملياتالقواعدعىلالدليلهذايحتوي
وحمايةتوازنتكفلاليتالتجاريةالغرفحوكمةممارساتبأفضلااللزتامفيللمساعدةالمكرمة

–العمالء–العامةاألمانة–اإلدارة(مجلسالمعنيةواألطرافالمصالحأصحابحقوقجميع
الُمَمو�لني – الُمَوردين – الموظفني – الجهات اإلرشافية والرقابية ذات العالقة والمجتمع ككل) .

إىلخاصةبصفةويهدفالمكرمة،مكةغرفةلحوكمةفاعلإطاروضعإىلالدليلهذايهدف
ما ييل:

بيان اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واألمانة العامة ومسؤولياتهم.)1
كفاءتهاوتطويرالمجلسمنالمنبثقةواللجاناإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةدورتفعيل)2

القرار في الغرفة.لتعزيز آليات اتخاذ
 فيهااإلفصاحوتعزيزاألعمالوبيئةوتعامالتهاالغرفةفيوالعدالةوالزناهةالشفافيةتحقيق)3

اىل األطراف المعنية بهدف إخضاعها للمساءلة والمحاسبة عن أدائها وأعمالها.  
امتثال الغرفة للقواعد القانونية والتنظيمية.)4
تقديم الهيكلة اليت يتم من خاللها تحديد أهداف الغرفة وتحقيق هذه األهداف .)5
وضع االطار العام للتعامل مع جميع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.)6
توفري أدوات فاعلة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح.)7
تنظيم أعمال التأكيد وإدارة المخاطر .)8
الغرفة.للعاملني فيتعزيز آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة)9

يالئمبماوتطويرهتبنيهعىلالمصالحأصحابجميعوحثالمهين،السلوكبمفهومالتوعية)10
طبيعة عمل الغرفة.

زيادة كفاءة اإلرشاف عىل الغرفة وتوفري األدوات الالزمة لذلك.)11
أهدافها،تحقيقفيقدراتهامنيدعممماالغرفة،ألداءشاملةومقاييسمفهومإيجاد)12

غريهامعمقارنةأدائها،لقياسأداةوتوفرمعها،المتعاملةالمختلفةالفئاتمصالحوتحقيق
من الغرف التجارية.

نرجو � أن ينعكس االلزتام بتطبيق الجوانب التفصيلية للحوكمة عىل الغرفة إيجابيًا عىل أدائها
بأبعاده اإلسرتاتيجية والتشغيلية والمالية واالستثمارية.
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هيكل ومبادئ حوكمة غرفة مكة المكرمة

تتكون الغرفة من األجهزة اآلتية:)1
الجمعية العمومية.●
مجلس اإلدارة.●
األمانة العامة.●

إساءةعنللغرفةالعموميةالجمعيةأماممسؤولنياإلدارةمجلسوأعضاءالغرفةرئيس)2
وفيماالتجارية،الغرفنظامألحكامأخرىمخالفةأيوعنتبديدهاأوالغرفةأموالاستعمال

)5(خمسميضبعدالشأنهذافيالمسؤوليةدعوىُتسمعالوالزتوير،الغشحاليتعدا
سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.

وأموالأصولاستعمالإساءةعنالغرفةإدارةمجلسأماممسؤولللغرفةالعاماألمني)3
اختصاصه،نطاقفيتقعالتجاريةالغرفنظامألحكامأخرىمخالفةأيوعنتبديدهاأوالغرفة
خمسميضبعدالشأنهذافيالمسؤوليةدعوىُتسمعالوالزتوير،الغشحاليتعداوفيما

المخالفة.محلالفعلاكتشافتاريخمنسنوات)5(

أحدثعىلبناًءالمكرمة،مكةلغرفةالحايلللوضعمالئمًاهيكًالأعالهالحوكمةهيكليمثل
تغريتو/أوالغرفةتطورتكلماأنهإىلنشريأنالمهمومنالتجارية،الغرفحوكمةفيالممارسات

والتغرياتالتطوراتهذهمعليتماىشالحوكمةهيكللمراجعةالحاجةدعتكلماعملهاظروف
حينها.
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تلزتم غرفة مكة المكرمة بقواعد الحوكمة التالية:
المهاموكذلكالغرفة،نشاطوطبيعةحجممعيتناسباإلدارةلمجلسمتوازنهيكلبناء)1

والمهاراتالعمليةوالخرباتالعلميةالمعارففيالتنوعويراعيبها،المنوطةوالمسؤوليات
المتخصصة.

التوازننقطةيمثلالغرفةفياإلدارةمجلسدورإنحيثوالمسؤوليات؛للمهامالسليمالتحديد)2
اليت تعمل عىل تحقيق أهداف المشرتكني ومتابعة أعمال األمانة العامة.

والبياناتالحساباتعىلوالمراجعةاإلرشافوالماليةالتقاريرنزاهةعىلمعقولتأكيدتقديم)3
المالية للغرفة من قبل لجنة المراجعة، والتأكد من استقاللية ونزاهة مراجع الحسابات الخارجي.

المخاطروحجمطبيعةوتحليلفهمعىلبناًءالداخليةوالرقابةالمخاطرإلدارةسليمةنظموضع)4
المناسباإلجراءتحديدعنفضًالمستطاع،قدرأكربمنهاللحدالغرفةأنشطةتواجهاليت

للتعامل معها.
تعارضحاالتمنالحدبشأنوآلياتسياساتووضعاألخالقيةوالقيمالمهينالسلوكتعزيز)5

المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها.
لجميعوالبياناتالمعلوماتلتوفريالمناسبالوقتوفيدقيقبشكلوالشفافيةاإلفصاح)6

المهتمني بالغرفة وتسهيل عملية مساءلة كل من مجلس اإلدارة واألمانة العامة.
احرتام حقوق المشرتكني وتعظيم منفعتهم من الغرفة.)7
أنشطةمتابعةفيالمشاركةعىلوتشجيعهمالمصالحأصحابحقوقواحرتامدورإدراك)8

الغرفة المختلفة.
بشكلوالتأكيدالعامة،األمانةألعضاءالمستمروالتأهيلالتدريبمناألداءوتحسنيتعزيز)9

مستمر عىل أهمية خلق القيم المؤسسية لدى العاملني في الغرفة.
أخالقيًا،بالترصفالغرفةقبلمنالمستمروااللزتاماالجتماعيةالمسؤوليةأهميةعىلالرتكزي)10

والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام و العاملني بالغرفة بوجه خاص.
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العموميةالجمعية  ميثاق

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 الغرف  التجارية ، يأتي  هذا الميثاق استكماًال لها، دون أن يحل محلها.  

تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشرتكني في الغرفة.)2
بالغرفة،المشرتكنيجميعالنظامية-لإلجراءات-وفقًاالمنعقدةالعموميةالجمعيةتمثل)3

وتؤدي دورها وفقًا ألحكام نظام الغرف التجارية، والالئحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية.
المؤسساتحثشأنهامنوسائلصياغةاإلدارةمجلسمعبالتنسيقالعامةاألمانة تتوىل)4

 والرشكات عىل االشرتاك في الغرفة.

للمشرتكنيالعامةالحقوق):2(المادة
يتمتع كل مشرتك بحقه في الحصول عىل كافة الخدمات األساسية، وهي متساوية لجميع

 المشرتكني، مع مراعاة ما تقدمه الغرفة من مزايا لفئات االشرتاك.
تتمثل حقوق المشرتك لدى الغرفة طبقا لما تقيض به األنظمة واللوائح بالتايل:

االستفادة من مزايا العضوية باالشرتاك لدى الغرفة.)1
حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واالشرتاك في مداوالتها، والتصويت عىل قراراتها.)2
اإلطالع  وتقييم أداء الغرفة وأعمال مجلس اإلدارة وفق النظام.  )3
2).الرتشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ()4

ترشيح شخص آخر أو أكرث لعضوية مجلس اإلدارة وانتخابهم.)5
إعالنتاريخمنأيام)5(خمسةخاللاإلدارةمجلسلعضويةالمرشحنيعىلاالعرتاضاتتقديم)6

قائمة الناخبني في مكان ظاهر في مقر الغرفة.
الحصول عىل ترصيح إجراء مسابقات وعروض تجارية بمنشأته.)7
تقديم االقرتاحات المتعلقة بالتجارة و مناقشتها وحلها.)8
االستفادة من إصدارات ومناسبات وخدمات الغرفة بُيرس وسهولة وجودة عالية بتقنية حديثة.)9

الرد عىل االستشارات المتخصصة بأنشطتهم.)10
الحفاظ عىل رسية المعلومات المتعلقة بهم.)11
واالقتصاديةواالجتماعيةوالتأهيليةواالستشاريةالقانونيةوالمشورةالنصحتقديم)12

ألنشطتهم.
عىلالحصولتسهيلومنهاعليهاالمقيدللفئةطبقًاوالمزاياالحقوقبجميعالتمتع)13

مكةمنطقةفيوالتنمويةواالقتصاديةالتجاريةباألنشطةتتعلقاليتالمطلوبةالمعلومات
المكرمة بكل شفافية.

بخطابسجالتهامنبشطبهالغرفةإدارةمجلسمنقرارصدورحالفيإشعارعىلالحصول)14
منيومًاعرشخمسةخاللالوزيرإىلالشطبقرارمنالتظلملهويجوزالشطب،سببفيهيبني

تاريخ إخطاره، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيًا.

 سنةعنبانتظامبھااشتراكاتھُومسّدداًالغرفة،دائرةضمنالمفعولساريفرعي)أو(رئیسيتجاريسجللدیھیكونأنبشرط()2
كاملةالدورة وتعدمتتالیتیندورتینالغرفةإدارةمجلسعضویةفيأمضىقدیكنولمعلیھا،السابقةالثالثوالسنواتاالنتخاب

إذا زادت مدتھا على سنتین.
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يكون اشرتاك المشرتك في الغرفة َمْلِغيا في أي من الحالتني اآلتيتني:)15
أ. شطب سجله التجاري.

الالذيالنشاطإىلبالنسبةوذلكالغائه،أوالنشاطبمزاولةلهالممنوحالرتخيصانتهاءب.
تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.

المشارالحالتنيمنأيبسببَمْلِغيااشرتاكهأصبحالذيللمشرتكيحقالاألحوالجميعوفي
إليهما اسرتداد المقابل المايل إلشرتاك المدة الباقية.

ملزمنيوغرينظامًابهمرخصنشاطلمزاويلالسماح-المختصةالجهاتمعالتنسيقبعدللوزير)16
أوالتصويتفيالحقلهميكونأنودونالغرفةفيباالشرتاكالتجاري-السجلفيبالقيد

الرتشيح أو االنتخاب.

العمومية الجمعياتفيالتصويتفيالمشرتكنيحقوق):3(المادة
بالتايل:الغرفةوتلزتمطريقة،بأيإلغاؤه  يمكن  ال و مشرتك،لكل  أساسيًا  حقًاالتصويتيعد)1

فيوالتصويتالفاعلةالمشاركةحقاستخدامإعاقةإىليؤديقدإجراءأيوضعتجنب●
الجمعيات العمومية.

اإلبالغ عن إجراءات التصويت.●
العموميةالجمعياتاجتماعاتعقدويجوزالتصويت،فيحقهالمشرتكممارسةتسهيل●

وفقالحديثةالتقنيةوسائلبواسطةقراراتهاعىلوالتصويتمداوالتهافيالمشرتكوإرشاك
الضوابط اليت تحددها الالئحة التنفيذية لنظام الغرف السعودية.  

أعضاءانتخابعندمتساويةمعاملةالتصويت-بحقيتعلقفيما- المشرتكنيجميعمعاملة●
مجلس اإلدارة.

أعضاءثليثانتخابعىلالموافقةللوزيرويجوزالغرفة،إدارةمجلسأعضاءنصفانتخاب●
منالغرفةإدارةمجلسفيعضومنأكرثانتخابيجوزواليقدرها،حاالتفياإلدارةمجلس

منشأة تجارية واحدة.
".فروع المنشأةمنح صوت واحد لكل إشرتاك وإن تعددتيتم تطبيق قاعدة "●

المشرتكعىلالغرفةحقوق):4(المادة
تتمثل حقوق الغرفة عىل المشرتك بالتايل:

السجلفيقيدهتاريخمن)سنوات3(ميضبعد)التجديد-(االشرتاكالمايلالمقابلسداد)1
إحتسابيكوناالعتباريأوالطبيعيللشخصتجاريسجلمنأكرثوجودحالوفيالتجاري

المدة من تاريخ السجل التجاري األقدم قيدًا.
إيقافويجبفيهاالمشرتكنيلغريخدماتهاتقديمللغرفةيجوزالالسابقة،بالفقرةاإلخاللدون)2

تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشرتاكه السنوي.
للخدماتالمايلالمقابليدفعبأنسنوات،(ثالث)اشرتاكهعىليمضلمالذيالمشرتكيلزتم)3

اليت يطلب من الغرفة تقديمها إليه.
خارجيقعالمنشأةفرعكاناذااالالغرفةفياالشرتاكيتعددفالفرعمناكرثللمنشأةكانإذا)4

اختصاص الغرفة المكاني، أو في حال اختالف االسم التجاري للفرع.
يًا عند بداية كل سنة ميالدية.)5 االلزتام بتجديد االشرتاك دور
الالئحةفيالموضحةللفئاتوفقًاالغرفةفيوالتجديدلالشرتاكالسنويالمايلالمقابليكون)6

التنفيذية للغرف التجارية.
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الملزمنيغرينظامًالهاالمرخصاألنشطةيزاولونالذينالمشرتكنيعىلالمايلالمقابليرسي)7
بالقيد في السجل التجاري عدا الفئة السادسة.

يجوز االشرتاك في فئة أعىل من بني الفئات.)8
يرتبط سداد المقابل المايل لالشرتاك في الغرفة لمدة السجل التجاري، ويحسب المقابل المايل)9

لالشرتاك عىل أساس عدد أيام االشرتاك الفعلية إذا كانت مدة االشرتاك أقل من سنة.
ال يحق للمشرتك المطالبة باسرتداد أي مقابل مايل تم سداده.)10
االلزتام بتحديث بيانات وعناوين االتصال وإبالغ الغرفة بها.)11
منعليهايطرأومادوريةبصفةالمنشأةأوبالنشاطالخاصةالبياناتجميعبتقديمااللزتام)12

تعديالت.
يتفقبمامرشوعبشكلالغرفةمنعليهاالحاصلوالمستنداتالمعلوماتباستخدامااللزتام)13

واألنظمة المعمول بها.
األنظمةوفقبهاالمرصحاألحوالفيإالالغرفةوحسابلصالحخاصةبأعمالالقيامعدم)14

واللوائح سارية المفعول.

المشرتكنيتجاهالعامةواألمانةاإلدارةومجلسالغرفةواجبات):5(المادة
بصفةللمشرتكنياألعمالبقطاعالمتعلقةوالبياناتالمعلوماتإيصالعمليةالغرفةتتوىل)1

 منتظمة من خالل وسائل االتصال واإلعالم والطرق األخرى المتاحة ما أمكن ذلك.
يلزتم مجلس اإلدارة بالعمل عىل حماية حقوق المشرتكني بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.)2
المعلوماتوبتوفريعنهم،لهمحقأي حجببعدمالعامةواألمانةاإلدارةمجلسيلزتم)3

عىلحقوقهمممارسةمنالمشرتكنيلتمكنيالُمضللةوغريوالصحيحةوالواضحةالكاملة
أكرثواتباعبانتظام،تحديثهامعالمناسبالوقتفيالمعلوماتهذهوتقديموجه،أكمل

الوسائل فاعلية في التواصل مع المشرتكني وعدم التميزي بينهم في توفري المعلومات.
آراءعىلاإلدارةمجلسأعضاءبقيةإطالععىلالعامواألمنيالغرفةرئيسمنكًاليعمل)4

ومالحظات ومقرتحات المشرتكني ومناقشتها معهم.

العامةواألمانةاإلدارةمجلستجاهالمشرتكنيواجبات):6(المادة
حقولهالعامة،األمانةأعمالأواإلدارةمجلسأعمالفيالتدخلالمشرتكنيمنألييجوزال

إبداء الرأي من خالل مخاطبة األمانة العامة أو رئيس الغرفة أو من خالل الجمعية العمومية.

العموميةالجمعيةالجتماعاتالدعوة):7(المادة
التاليةيوما)90(التسعنيخاللسنةكلاألقلعىلمرةللغرفةالعموميةالجمعيةتجتمــــع)1

النتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة.
العددمنأواإلدارةمجلسمنطلبعىلبناءلالنعقادللغرفةالعموميةالجمعيةدعوةيجوز)2

رئيسوعىلالغرفة،رئيسإىلُيقدمالغرفةفيالمشرتكني%من%)5(بالمائةخمسةعنيقل
الطلب.تقديمتاريخمنيوما)30(ثالثنيتتجاوزالمدةخاللاالجتماععقدإىلالدعوةالغرفة

اجتماعبموعدالسنوية؛لالشرتاكاتالمسددينالمشرتكنيإشعارللغرفةالعامةاألمانةتتوىل)3
عنتقلالمدةخاللوذلكاألعمال؛جدولعىلالمدرجةوموضوعاتهاالعمومية الجمعية

االجتماع.لعقدسابقةيومًا)15(عرش خمسة

10



واتحادالغرفةمنلكلاإللكرتونيالموقعفيالعموميةالجمعيةالجتماعالدعوةنرشيتم)4
.)1(الغرفةتحددهاأخرىوسيلةأيفيوالغرف،

فيبالمشاركةويقومالعموميةالجمعيةاجتماعاتلحضورللغرفةالقانونيالمحاسبُيدعى)5
الرد عىل استفسارات وايضاحات المشرتكني.

فيالمفعولسارياشرتاكهيكونأنالعموميةالجمعيةاجتماعاتالمشرتكلحضوريشرتط)6
تاريخ انعقادها.

عنهينوبأن(ويجوزالمؤسسةمالكللغرفةالعموميةالجمعيةاجتماعاتفيالمنشأةيمثل)7
فيالمديرينمجلسرئيسأواالدارةمجلسرئيسأوالمؤسسة)منتفويضبموجبمديرها
أحدأوالمديرينمجلسأوإدارتهامجلسعضوعنهينوبأنويجوزالرشكةمديرأوالرشكة

المدراء بموجب تفويض من الرشكة ويجب أن يكون التفويض مصدقًا عليه من الغرفة.
مشرتك)100(مائةعنيقلالعددبحضورإالصحيحًاللغرفةالعموميةالجمعيةاجتماعيعتربال)8

أوالغرفةرئيسبينهممنيكونأنعىلالغرفة،فيالمشرتكنيعددمن%)5(بالمائةخمسةأو
بحسبنائبيهأحدأوالغرفةرئيسمنبقرار-االجتماعيؤجلالنصاب،يكتمللمفإننائبيه،أحد

حرضهإذاصحيحًاالحالةهذهفياالجتماعويكونيومًا،عرش)(خمسةعنتقلاللمدة-الحال
نائبيه.أحدأوالغرفةرئيسبينهممنيكونأنعىلاألقل،عىلمشرتكًا(خمسني)عنيقلالما

بالنسبةإليهالمشاراإلجراء-بحسباالجتماعيؤجلالثانية،للمرةالنصاباكتمالعدمحالوفي
بمنصحيحًاالحالةهذهفياالجتماعويكونيومًا،عرش)(خمسةعنتقلاللمدةاألول-للتأجيل

حرض، عىل أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه.
يشرتط لصحة االجتماع حضور رئيس الغرفة أو أحد نائبيه.)9

فيمناقشتهماتمتيتضمنتقريرًاوُيِعداالتحادمنمندوبالعموميةالجمعيةإجتماعيحرض)10
االجتماع والقرارات الصادرة، وللوزارة تكليف مندوب لحضور االجتماع في الحاالت اليت تقدرها.

العموميةالجمعيةاجتماعاتتنظيم):8(المادة
الغرفنظامفيعليهاالمنصوصوالظروفلألوضاعوفقًاالعموميةالجمعيةتنعقد)1

التجارية، والالئحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية.
اجتماعفيالمشرتكنيمنعددأكربمشاركةتيسريعىلالعملاإلدارةمجلسعىليجب)2

الجمعية العمومية، ومن ذلك اختيار المكان والوقت المالئمني.
الغرفةمركزفيالحضورفيالراغبنيالمشرتكنيبياناتتسجيلمنالتحققالغرفةعىل)3

الرئييس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
مصلحةذيلكلويكونالحارضين،المشرتكنيبأسماءكشفالجمعيةانعقادعنديحرر)4

االطالع عىل الكشف.
الجمعيةاجتماعاتفيوالتصويتالفاعلةللمشاركةالفرصةللمشرتكنييتاحأنيجب)5

. العمومية
وخاصةالعموميةالجمعيةاجتماعاتحضورعىلالغرفةإدارةمجلسأعضاءجميعيعمل)6

 األعضاء الذين يتولون رئاسة اللجان القطاعية للرد عىل أسئلة واستفسارات المشرتكني .
يجوز عقد االجتماعات والتصويت عىل القرارات بالوسائل اإللكرتونية وفق اآلتي:)7

باتصاللالجتماعلحظيوصوتيمرئينقلطريقعنبفعاليةالمشاركةللمشرتكيتاحأنأ.
عليها،والرداألسئلةوتوجيهاالجتماع،بنودومناقشةالرأي،وإبداءواالستماعمبارش،

والتصويت عىل القرارات.
 ب. عىل رئيس االجتماع أن يوضح في بداية االجتماع نسبة المشاركة اإللكرتونية.
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بتسجيلاالحتفاظمعالقرارات،عىلالتصويتونتائجاالجتماعوقائعيتضمنمحرضإعداد ج.
صوتي ومرئي لوقائع االجتماع.

 د. يكون للمشاركة اإللكرتونية عن بعد ذات أثر المشاركة الحضورية.
ونرشالقرارات،عىلوالتصويتالحضور،لتسجيلاإللكرتونيةاإلجراءاتتحديدالغرفةعىل ه.

تلك اإلجراءات عىل الموقع اإللكرتوني للغرفة.
و. تنفيذ اآللية االسرتشادية الُمعدة من قبل اتحاد الغرف بهذا الخصوص.

العموميةالجمعيةاجتماعاتأعمالجدولبنودعىلللمشرتكنياآليلالتصويتإتاحةيجوز)8
للغرفة -وإن لم يحرضوا هذه االجتماعات-، وذلك وفقًا لما يأتي:

الجمعيةاجتماعخاللأوقبلسواًءبأصواتهم،اإلدالءللمشرتكنياآليلالتصويتيتيحأن أ.
العمومية للغرفة، دون الحاجة إىل تعيني وكالء للحضور نيابة عنهم.

تاريخمنللغرفةالعموميةالجمعيةاجتماعجدولبنودعىلاآليلالتصويتبابيفتحأن ب.
نرش الدعوة لعقد االجتماع.

العموميةالجمعيةعقدتاريخقبلأيامثالثةعناآليلالتصويتإتاحةمدةتقلأال ج.
للغرفة.

للغرفةالعموميةالجمعيةاجتماعجدولبنودمنبندأيعىلاآليلالتصويتيوقفأن د.
عند االنتهاء من مناقشته والتصويت عليه.

دونالحديثة،التقنيةوسائلبواسطةللغرفةالعموميةالجمعيةاجتماعاتعقديحولال)9
تلكحضورحقالمشرتكنيومنحالدعوة،فيالمحددالمكانفياالجتماعاتتلكعقد

االجتماعات.
تحتسب أصوات المشاركني في اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بواسطة وسائل التقنية)10

الحديثة والمصوتني آليًا ضمن نصاب صحة االجتماع والقرارات.
ومجلسللغرفةالعموميةالجمعيةاجتماعاتمحارضلحفظسجلبتخصيصالغرفةتلزتم)11

اإلدارة، و الشهادات والمحررات والمستندات اليت تصدر عنها والمعامالت الصادرة والواردة.
األنظمةتنفيذمراعاةمهمتهتكونمندوبًاالغرفةلدىيعنيأنالتجارةلوزيريجوز)12

الدفاتروالمحارضعىلواالطالعالعموميةالجمعيةاجتماعاتحضورحقولهوالقرارات،
والحسابات، وال يكون له صوت معدود في المداوالت.

الجمعيةمناعتمادهابعدللغرفةالختاميوالحسابالماليةوالقوائمالمزيانيةتنرش)13
تزويدويجبالغرف،واتحادالغرفةمنلكلاإللكرتونيالموقععىلللغرفة،العمومية

الوزارة بنسخة منها.

العموميةالجمعيةاختصاصات):9(المادة
تختص الجمعية العمومية بالتايل:

مجلسأعضاءثليثانتخابعىلالموافقةللوزيرويجوزاإلدارة،مجلسأعضاءنصفانتخاب)1
اإلدارة في حاالت يقدرها.
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،)(التقديريةالموازنةومرشوعالمايل،ومركزهاالغرفة،نشاطعنالسنويالتقريرمناقشة)2 3

والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛ واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
مناقشة مقرتحات المشرتكني ذات العالقة بالغرفة.)3
بالعاملنيالخاصةواللوائحوالمالية،اإلداريةاللوائحذلكفيبماالداخلية،الغرفةلوائحاعتماد)4

ذاتالنظاميةواألحكاميتفقبماوذلكواالبتعاث،التدريبولوائحالحوكمة،الئحةوالغرفة،في
الصلة.

تعيينهوإعادة،أتعابهوإعتماداإلدارةمجلسترشيحعىلبناًءالغرفةحساباتمراجعتعيني)5
، والموافقة عىل تقاريره.)(لمدة أو مدد ال تزيد في مجموعها عىل أربع سنوات متتالية، وتغيريه 4

الرضورة؛دعتوكلمادوريةبصفةالمصالحوتعارضوالشفافيةاإلفصاحسياسات مراجعة)6
 والتحقق من توافقها مع أنظمته ولوائحه .

بحث شؤون الغرفة واألمور اليت يرى مجلس اإلدارة أخذ موافقتها عليها.)7

العموميةالجمعيةأعمالجدول):10(المادة
الجمعيةأعمالجدولعىلالمدرجةالموضوعاتمنموضوعكلإفراداإلدارةمجلسعىل)1

العمومية في بند  مستقل، وعدم الجمع بني الموضوعات المختلفة جوهريًا تحت بند واحد.
الجمعية النعقادالدعوةنرشعندللغرفةاإللكرتونيالموقعخاللمنللمشرتكنييتاحأنيجب)2

العمومية،الجمعية  أعمالجدولببنودالمتعلقةالمعلوماتعىلالحصول-العمومية
عىلعملأيام)10(عرشةقبلالمالية؛والقوائمالحساباتومراجعاإلدارة مجلستقريروبخاصة

فيالمعلوماتتلكتحديثالغرفةوعىل بشأنها.مدروسقراراتخاذمنلتمكينهموذلكاألقل،
حال تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية.

لوزارة التجارة إضافة ما تراه من موضوعات عىل جدول أعمال الجمعية العمومية.)3
موعدعناإلعالننرشبنيماالفرتةخاللالعموميةالجمعيةأعمالجدولتعديلللغرفةيجوز)4

انعقاد الجمعية وموعد انعقاد الجمعية العمومية، عىل أن تعلن الغرفة عن ذلك.
يجوز إتاحة التصويت اآليل للمشرتكني عىل بنود جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية)5

للغرفة - وإن لم يحرضوا هذه االجتماعات- وذلك وفقًا لما يأتي:
 أ. أن يتيح التصويت اآليل للمشرتكني اإلدالء بأصواتهم، سواًء قبل أو خالل اجتماع الجمعية

العمومية للغرفة، دون الحاجة إىل تعيني وكالء للحضور نيابة عنهم.
 ب. أن يفتح باب التصويت اآليل عىل بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة من تاريخ نرش

الدعوة لعقد االجتماع.
 ج. أال تقل مدة إتاحة التصويت اآليل عن ثالثة أيام قبل تاريخ عقد الجمعية العمومية للغرفة.

 د. أن يوقف التصويت اآليل عىل أي بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة عند
االنتهاء من مناقشته والتصويت عليه.

() مع عدم اإلخالل بحقھ في التعویض إذا وقع التغییر في وقت غیر مناسب أو لسبب غیر مشروع.4

للغرفة،التقدیریةالموازنةإصدارتأخرحالفي"التالي:النص"التجاریةالغرفنظام"فيوالثالثونالخامسةالمادةفيورد()3
تسعینخاللالجدیدةالتقدیریةالموازنةمشروععلىللغرفةالعمومیةالجمعیةتوافقأنإلىالسابقةالمیزانیةبتقدیراتیعمل

یوما)90(التسعینمدةانقضتوإذاالوزیر.مناعتمادھاً--استثناءیتعینالحالةھذهوفيالمالیة،السنةبدایةمنیوما)90(
تتخذأنفللوزارةعلیھا،توافقولمعلیھاعرضتأوللغرفة،العمومیةالجمعیةعلىالتقدیریةالموازنةعرضدونإلیھاالمشار

ما تراه  ".
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العموميةالجمعيةإدارة):11(المادة
يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس الغرفة أو أحد نائبيه عند غيابه.)1
فيوالتصويتالفاعلةللمشاركةللمشرتكنيالفرصةبإتاحةالعموميةالجمعيةرئيسيلزتم)2

أوالجمعيةاجتماعاتحضورإعاقةإىليؤديإجراءأيوضعوتجنبالجمعية،اجتماعات
االجتماعاتتلكعملتحكماليتبالقواعد علمًااحاطتهمويجبالتصويت،حقاستخدام

وإجراءات التصويت.
جوانبه،لكافةوافبعرضالعموميةالجمعيةاجتماعأعمالجدولعىلموضوعكل يطرح)3

يتضمنهماكلعنوالكافيالتامباإلفصاحالعامةواألمانةاإلدارةمجلسرئيس منكلويقوم
لتمكنيحيالهوواضحةدقيقةوبياناتمعلوماتوتقديم موضوعاتمناألعمالجدول

لهمالفرصةإتاحةمعآرائهم،عنالتعبريفي فاعلةبصفةالمشاركةمنالغرفةمشرتكي
القانونيوالمحاسب العامواألمنياإلدارةمجلسوأعضاءالغرفةرئيسإىلأسئلتهملتوجيه

تخص اليتالموضوعاتجميعفيالغرفةمشرتكيجميعبنيمساٍوبشكلوالمداولةللغرفة،
الجمعية العمومية .

بنيوبالمساواةمتناهيةبدقةالعموميةالجمعيةاجتماعاتفيالمداوالتإدارةعمليةتتم)4
المشرتكني بما يتفق  مع األنظمة واإلجراءات المتعارف عليها .

العموميةالجمعيةقرارات):12(المادة
يكون التصويت عىل القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة باالقرتاع العلين.)1
تصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات المشرتكني الحارضين.)2
أومبارشةشخصيةمصلحةفيهلهتكونموضوعفيقرارعىلالتصويتللمشرتكيجوزال)3

غري مبارشة.
يتلو رئيس االجتماع القرارات والتوصيات عىل المشرتكني فور اعتمادها في الجلسة.)4

 العموميةالجمعيةاجتماعاتمحارض):13(المادة
الحارضين،المشرتكنيعدديتضمن محرضالعموميةالجمعيةاجتماعاتمناجتماعلكليحرر)1

والقرارات اليت اتخذت، وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها.
محرضفيوإثباتهاالعموميةالجمعيةاجتماعفيتمتاليتالمداوالتتلخيصالرسأمانةتتوىل)2

االجتماع.  
يوقع محرض االجتماع كل من رئيس الجمعية وأمني رسها.)3
. العموميةالجمعيةاجتماعمحرضعىلاالطالعمنالمشرتكنيتمكنيالغرفةعىليجب)4  
بالوسائليتمالذياالجتماعلوقائعوصوتيمرئيبتسجيلاالحتفاظالغرفةعىليجب)5

االلكرتونية .

الميثاقومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):14(المادة
يعتمد ميثاق الجمعية العمومية من مجلس اإلدارة.)1
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذا الميثاق بشكل دوري.)2
المجلسمنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسوأعضاءالمشرتكنيجميعالميثاقبهذايبلغ)3

واألمانة العامة باإلضافة إىل جميع المعنيني من العاملني في الغرفة.
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الئحة عمل مجلس اإلدارة 

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجاريةالغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 الغرف  التجارية تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

أموالاستعمالإساءةعنللغرفةالعموميةالجمعيةأماممسؤولنيواألعضاءالغرفةرئيس)2
الغشحاليتعداوفيماالتجارية،الغرفنظامألحكامأخرىمخالفةأيعنتبديدهاأوالغرفة

تاريخمنسنوات)5(خمسميضبعدالشأنهذافيالمسؤوليةدعوىُتسمعالوالزتوير،
اكتشاف الفعل محل المخالفة.

الممكنةوالطرقبالوسائلاإلدارةمجلسلعضويةالرتشحعىلمشرتكيهاالغرفةتشجع)3
يرتشحأنالسنويالشرتاكهُمجّددمشرتكأليويحقالتجارة،وتطويرحماية فيلإلسهام
(مادةالتاليةبالمادةعليهاالمنصوصالرشوطعليهتنطبقكانتإذااإلدارةمجلس لعضوية

.))2(رقم
للقيامالالزمةوالخرباتوالمعرفةاالستقالليةمجتمعنياإلدارةمجلسأعضاءفيتتحقق)4

وأنمكتسباتها،وحمايةدورهاوتفعيلالغرفةأهدافوتحقيقوواجباته اإلدارةمجلسبمهام
القدرةذلكفيبماالجيداإلداريوالتصوراالسرتاتيجيوالمنظورالنظر ُبعدمهارةلديهمتتوفر
باألعمالالمعرفةإىلباإلضافةوالماليةالقانونيةبالجوانبواإلحاطة واإلرشافاإلدارةعىل

التجارية.
لتمكينهاالالزمةوالمواردوالطعوناالعرتاضاتولجنةاالنتخاباتللجنةاكرثأومقرالغرفةتوفر)5

من أداء مهماتها .
التنفيذيةالالئحةمنالعارشةالمادةوفقوذلكالغرفةإدارةمجلسأعضاءعددتحديديتم)6

لنظام الغرف التجارية.

اإلدارةمجلسفيالعضويةرشوط):2(المادة
أ) يشرتط في العضو الُمَعّني أو اُلَمرتِشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الرشوط اآلتية:

كانإذاسنوات)5(خمسعنتقلوالسنوات،)10(عرشعنتقلالخربةلديهتكونأن)1
حاصال عىل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

يًاالتجاريالسجلفيقيدهيكونأن)2 لرتشحهالسابقةاالخريةالثالثللسنواتاالقلعىلسار
أو تعيينه، ومسددًا مقابل اشرتاكه السنوي فيها.

أال يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالرشف أو األمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.)3
أال يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة أخرى.)4
5أال يكون من بني المرتشحني أحد أقاربه.)5

نظاميةمخالفاتأوجرائميرتكبوأالومقاصدها،العضويةبأهدافبااللزتامإقرارايقدمأن)6
يثريوأالالعامة،المصلحةعىلالشخصيةمصلحتهيغلبوأالللعضوية،بأهليتهُتخل

مشكالت تؤدي إىل تعطيل العمل المؤسيس لمجلس اإلدارة.
فيالمديرينمجلسرئيسأواإلدارةمجلسرئيسأومديرها،أوالمؤسسةمالكيكونأن)7

أوالرشكةأوالمؤسسةمديريكونأنمراعاةمعالرشكة،مديرأوأعضائها،أحدأوالرشكة

األقارب : اآلباء واألمھات واألجداد والجدات وإن علو، واألوالد وأوالدھم وإن نزلوا.5
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السجلفيقيدهعىلمىضقدالرشكةفيالمديرينمجلسأواإلدارةمجلسعضو
أوالمؤسسةمالكمنصادرموافقةخطابإرفاقمع(سنة)عنتقلالمدةالتجاري

الرشكة يوضح اسم المرتشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.
يجوز لغري السعودي الرتشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر رشوط العضوية)8

المنصوص عليها في المادة (السادسة عرشة) من النظام.
أال يكون المرتشح من العاملني في الغرفة .)9

تكون المفاضلة بني المرتشحني األقارب بقرار من لجنة االنتخابات، وفق المعايري االتية:)10
 أسبقية القيد في السجل التجاري.●
 المؤهل العلمي.●
 عدد سنوات االنتظام في سداد المقابل المايل لالشرتاك في الغرفة.●
 أسبقية الرتشح●

دورةاإلدارةمجلسفيالعضويةوتعدمتتاليتني،دورتنيمنألكرثالعضويرتشحأنيجوزالب)
كاملة إذا زادت مدتها عىل سنتني.

العضويةومدةاإلدارةمجلستكوين):3(المادة
 يشكل مجلس اإلدارة وفق المادة العارشة من الالئحة التنفيذية للغرف التجارية.)1
مجلسبتشكيلالوزيرقرارصدورتاريخمنتبدأسنوات،)4(أربعاإلدارةمجلسفيالعضويةمدة)2

إدارة الغرفة.
وتعينياستكمالهاأواالنتخاباتإجراءدوناإلدارةمجلسدورةانتهاءحالفيللوزيريجوز)3

مائةلفرتةدورتهالمنتهيةاإلدارةمجلسألعضاءبالتمديدقرارإصدارجديد،إدارةمجلس
واحدة.مرةمماثلةلفرتةللتمديدقابلةيوما)180(وثمانني

بنيمنوالثانياألولونائبيهالمجلسرئيسالختيارلهاجتماعأولالغرفةادارةمجلسيعقد)4
مراعاةمعللغرفةالجديدةالدورةبدايةتاريخمنيومًاعرش)(خمسةتتجاوزالمدةخاللأعضائه
اآلتي :

ي�االتصويتيكونأن● النائبثماألولالنائبثمالرئيسبمنصبويبدأحدةعىلمنصبلكلِرسِ
الثاني.

اليجوز للعضو توكيل او تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه .●
يتم اختيار العضو الحاصل عىل أكرث من نصف أصوات األعضاء الحارضين.●
في حال تساوي عدد األصوات إلثنني ُتْجَرى الُقْرعة الختيار أحدهم.●
األعضاءأصواتنصفمنأكرثعىلأحدهمحصولدونعضوينمنأكرثترشححالفي●

الحارضين، يعاد التصويت وفقًا لآلتي:
استبعاد المرتشح الحاصل عىل أقل األصوات..1
في حال تساوي عدد األصوات الثنني أو أكرث  ُتْجَرى الُقْرعة الستبعاد أحدهم..2
إعادة التصويت لبقية المرتشحني وفقًا ألحكام هذه المادة..3

في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل ألي منهم وفقًا ألحكام هذه●
المادة، وتكون مدة عضوية البديل إىل نهاية مدة الدورة الحالية.

ال يجوز الجمع بني العضوية في مجلس اإلدارة وأي منصب في األمانة العامة للغرفة.)5
يجوز إعادة تعيني من انتهت مدة عضويته بحيث ال تزيد عن دورتني متتاليتني وفق نظام الغرف.)6
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اإلدارةمجلسفيالعضويةانتهاء):4(المادة
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحاالت اآلتية:)1

أ) الوفاة.
)3(ثالثةحضورعنعضويته-فرتة-خاللتغيبمنكلالمستقيلحكمفيويعداالستقالة،ب)

الغرفة.رئيسيقبلهعذردونمتفرقة،اجتماعات)6(ستةأواإلدارة،لمجلسمتتاليةاجتماعات
ت) العجز عن أداء مهمات العضوية.

ث) فقد أي رشط من رشوط العضوية.
يخلبمانظاميةمخالفاتأوجرائمعضوأيارتكابعنداإلدارةمجلسفيالعضويةتسقط)2

العامة،المصلحةعىل الشخصيةالمصلحةتغليبوعنداإلدارة،مجلسعضويةفيبأهليته
وعند إثارة مشكالت تؤدي إىل تعطيل العمل المؤسيس لمجلس اإلدارة.

منمسؤوالكانوإالمناسبوقتفيذلكيكونأنبرشطيستقيلأناإلدارةمجلسلعضو)3
قبل الغرفة عّما يرتتب  عىل االعزتال من أرضار .

بيانتقديمفعليهالغرفة،أداءعىلمالحظاتلديهوكانتاإلدارة،مجلسعضواستقالإذا)4
مكتوب بها إىل رئيس الغرفة، ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء مجلس اإلدارة.

عليهاالمنصوصاألسبابمنأليالغرفةإدارةمجلــــسفيمنتخـبعضـــومحلخالإذا)5
يوجدلمفإنالفائزين،غريمناألصواتأكرثعىلالحائزالمرتشحالوزير-من-بقرارُيَعي�نأعاله،
الثانيةالمادةفيالمحددةالرشوطفيهتتوافرمنالغرفةفيالمشرتكنيبنيمنالوزيرفُيعني
العضوذلككانوإذاالغرفة،إدارةمجلسدورةانتهاءتاريخحىتالعضوذلكمحلليحلأعاله

أحد األعضاء الُمَعينني من قبل الوزير، فُيَعي�ن الوزير بديال عنه.
يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتني اآلتيتني:)6

أ) إذا تجاوز المجلس حدود صالحياته المحددة له بموجب أحكام نظام الغرف التجارية.
مهماتها،أداءعنوعجزهاالغرفةأعمالتعطيلإىلأدىالمجلسأعضاءبنيخالفوقعإذاب)

وتعذر حل ذلك الخالف وديا بوساطة لجنة يكونها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
انتخاباتإجراءإىلللغرفةالعموميةالجمعيةدعوةالحلقراريتضمنأنيجباألحوال،جميعوفي

مجلساالوزيريعنيأنعىليومًا،)90(تسعنيتتجاوزالمدةخاللجديدإدارةلمجلسمبكرة
انتخابحنيإىلاإلدارةمجلسمهماتترصيفيتوىلالغرفةفيالمشرتكنيمنمؤقتًا

المجلس الجديد.
نظامية،مخالفاتأوجرائمارتكاببسببأغلبهمأواإلدارةمجلسأعضاءجميعإيقافحالةفي)7

العملتعطيلإىلتؤديمشكالتإثارةأوالعامة،المصلحةعىل الشخصيةالمصلحةتغليبأو
الغرفة،شؤونإلدارةمؤقتًاانتقاليًامجلسًاالتجارةوزيريعنياإلدارة؛لمجلسالمؤسيس

ويمارس المجلس االنتقايل صالحيات مجلس اإلدارة وفقًا لنظام الغرف التجارية.
مناألقلعىلأشهر(ستة)قبلإدارتهامجلسمدةانتهاءبموعدالوزارةإبالغالغرفةعىل)8

تاريخ انتهائها.
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واختصاصاتهاإلدارةمجلسمسؤوليات):5(المادة
وترصيفالغرفةإدارةفيوالوالءالعنايةواجيببذلوعليهبالغرفة،المشرتكنيجميعاإلدارةمجلسيمثل

عنالمسؤوليةعاتقهعىلوتقعأهدافها،وتحقيقوتنميتهامصالحهاصونشأنهمنماوكلشؤونها
يجوزالاألحوال،جميعوفياختصاصاته،بعضممارسةفيأفرادأوجهاتأولجانًاَفَوضوإنأعمالها

لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غري محدد المدة.
يدخل ضمن مسؤوليات واختصاصات مجلس اإلدارة، مجتمعني ومتعاونني كفريق عمل واحد، التايل:

الالزمة ألداء مهماتها.إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والربامج والمرشوعات )1
الخاصةواللوائحوالمالية،اإلداريةاللوائحذلكفيبماالداخلية،الغرفةلوائحمرشوعاتدراسة)2

الجمعيةعىلوعرضهاواالبتعاث،التدريبولوائحالحوكمة،والئحةالغرفة،فيبالعاملني
العمومية العتمادها.

إصدار القرارات والتعليمات الالزمة لممارسة الغرفة مهماتها.)3
والتقايض،باالستئجار،عنها--نيابًةوالقياموالمنقولة،الثابتةالغرفةبممتلكاتالترصف)4

واالقرتاض، وقبول الهبات، وغري ذلك من األعمال والترصفات، في حدود مهمات الغرفة.
متابعة أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية.)5
التقديرية؛الموازنةومرشوعالختامي،والحسابالغرفة،نشاطعنالسنويالتقريرمناقشة)6

للموافقة عليها، وعرضها عىل الجمعية العمومية للغرفة لالعتماد.
تزويد الوزارة بنسخة من التقرير السنوي، ومرشوع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.)7
تعيني األمني العام للغرفة، وإنهاء خدماته.)8
تشكيل اللجان القطاعية.)9

تشكيل اللجان الداخلية وتفويضها بما يراه مناسبا.)10
 وضع القيم والمعايري اليت تحكم العمل في الغرفة.)11
 أعضاءمنلكلوالمحتملةالفعليةالمصالحتعارضحاالتلمعالجةمكتوبةسياسةوضع)12

وإساءة ومرافقها،الغرفةأصولاستخدامإساءةذلكويشملالعامة،واألمانةاإلدارةمجلس
 العالقة.ذوياألطرافمعالتعامالتعنالناتجالترصف

  مراقبة وإدارة حاالت تعارض المصالح المحتملة ألعضاء مجلس اإلدارة.)13
 التقاريربإعدادالصلةذاتاألنظمةذلكفيبماوالمحاسبية،الماليةاألنظمةسالمةمنالتأكد )14

المالية.
 عنعامتصوربوضعوذلكالمخاطر؛وإدارةلقياسمناسبةرقابيةأنظمةتطبيقمنالتأكد)15

 الغرفة،مستوىعىلالمخاطرإدارةبثقافةُمل�مةبيئةوإنشاءالغرفةتواجهقداليتالمخاطر
وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالغرفة.  

  المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الغرفة.)16
 وكأعضاءككلاإلدارةمجلسأداءيخصفيماالتصحيحيةاإلجراءاتواتخاذوتقييممراقبة )17

منفردين، بما فيهم المُكل�فون في اللجان أو فرق العمل أو لمهام خاصة.  
  صيانة وتنمية وتطوير أصول الغرفة لتحقيق استمرارها واستدامتها.)18
وعمليةالماليةالقوائمإلعدادالداخيلالرقابةنظامالمالية،التقاريروعرضإعدادعىلاإلرشاف)19

التدقيق.
  متابعة ومراقبة أداء الغرفة ومراقبة االلزتام بالقوانني واالنظمة وقواعد السلوك.  )20
والجهاتاألجهزةمنالصادرةوالسياساتوالتعليماتواللوائحاألنظمةتنفيذمتابعة )21

 الحكومية ذات العالقة.  
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 أهدافلتحقيقالتآخييحققبمااإلدارةمجلستوجهاتلتنفيذالعاماألمنيمعالتعاون )22
الغرفة وفق اختصاصات األمانة العامة.  

ذاتاألطرافوجميعوالمشرتكنيالعاماألمنيبنيوالتواصلاالتصالاستدامةمنالتأكد )23
 العالقة من خالل وضع آلية معينة لذلك.

  عرض األمور اليت ينبغي موافقة الجمعية العمومية عليها.)24
الغرفةوأموالموارداستثمارتنميةبهدفالعامة؛األمانةمعبالتنسيقسنويةخطةوضع )25

 وزيادة إيراداتها وفقًا لألهداف اليت أنشئت من أجلها الغرفة.
والتعليماتواللوائحاألنظمةبهتقيضماومراعاةومقاصدهاالعضويةبأهدافالتقّيد )26

العملضوابطوفقالعالقةوذويالتنفيذيوالجهازاألعضاءمعالفريقبروح والعمل
 المؤسيس.  

 ُتعطلاليتالخالفاتجميعونبذاألعضاءبنيوالتعاونوالمؤسيسالجماعيالعملإرساء )27
أعمال مجلس اإلدارة و الغرفة والعمل عىل خدمة منطقة الغرفة وقطاع األعمال.  

المشاركة في برنامج تأكيد وتحسني الجودة إلدارة المراجعة الداخلية واإلرشاف عليه .)28
تحديد المستوى المقبول من المخاطر بالتنسيق مع األمانة العامة.)29
توجيه عملية الحوكمة .)30

اإلدارةمجلسصالحيات):6(المادة
يراهماويصدرأهدافهالتحقيقالصالحياتكافةولهالغرفة،شؤونبترصيفاإلدارةمجلسيقوم
بالغرفة،العملسريح�لضمانالصالحياتتفويضولهوتعليمات،وإداريةماليةلوائحمنالزمًا

للمجلس الصالحيات التالية:
6.()اختيار رئيس الغرفة ونائبيه (األول والثاني) في أول اجتماع لمجلس اإلدارة)1

واضح بشكلاإلدارةلمجلساجتماعأولفيالعامواألمنيالغرفةرئيسصالحياتتحديد)2
فيالقراراتالتخاذالمطلقةبالُسلطةشخصينفردأنيجوزالاألحوال،جميعوفي، ومكتوب
الغرفة.  

اعتماد برنامج اجتماعات المجلس السنوي وجدول أعماله ومحارض جلساته.)3
تعويضاته،وتحديدوالمالية،اإلداريةأعمالهاسريعنمسؤوًاليكونللغرفةعامأمنيتعيني)4

مدةتتجاوزأاليجبالعمل؛نظامأحكامبهتقيضبمااإلخاللودوناألحوال،جميعوفيوعزله،
سنةمنبأكرثخاللهاتعيينهتماليتالمجلسدورةمدة-تعيينهعند-الغرفةعامأمنيعقد

المجلسدورةمدةمنواحدةسنةيتجاوزالبماعقدهتجديديليهالذيللمجلسويجوزواحدة،
الجديد.

تعيني أمني رس مجلس اإلدارة، وعزله.  )5
اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة.  )6
تحديثهاعىلوالعملالعامة؛األمانةمنالمرفوعةوالماليةاإلداريةوالضوابطاللوائحدراسة)7

يًا؛ مع التقيد بتطبيق الحوكمة في جميع أعمال الغرفة.    دور
  إصدار ما يراه الزمًا من لوائح مالية وإدارية وتعليمات فيما يتعلق بتسيري شؤون الغرفة.  )8
اعتماد إيرادات ومرصوفات العام الحايل المقدمة من األمانة العامة في نهاية كل سنة  مالية.  )9

المجلساعضاءاصواتعددالىبالنسبةالمطلقةاالغلبیةعلىالحاصلعلىاالختیارویقعحدة،علىلكلالسريباالقتراعاالنتخابیتم()6
بحضوربینھمقرعةتجرىاألصواتعددفياإلعادة-حالةفيفي-التساويوعندمباشرة،التصویتیعاداالغلبیةھذهتتحققلمفإذاالحاضرین،

مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة الى ذلك.
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ألوجهالتنفيذيةاللجنةأوالعاماألمنيمنالُمقرتحةوالُمَخص�َصاتوالمبادراتالربامجاعتماد )10
الرصف عىل أنشطة الغرفة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.

المملكةفيبالعمللهمالمرخصالحساباتمراجعيمناألقلعىلمراجعنيثالثترشيح  )11
لمراجعة الحساب الختامي للغرفة وتقديم تقرير عنه إىل الجمعية العمومية.

ومنحهوعزلهأجرهوتحديدمديرهاوتعينيالغرفةداخلالداخليةالمراجعةإدارةاستحداث )12
الداخليةالمراجعةبمهمة للقيامالمتخصصةالمكاتبأحدمعالتعاقدأوالالزمة،الصالحيات

وفقًا للمعايري العالمية للتأكد من سالمة األنظمة المالية  والمحاسبية والتشغيلية.  
استطالع موارد التدقيق وكفايتها.)13
يًاالتابعةالمحافظاتفيللغرفةفروعًاإلنشاءالتجارةلوزيرطلبرفع)14 المكرمة،مكةإلمارةإدار

.)(أو مكاتب فرعية في المراكز اإلدارية اليت تقع ضمن النطاق الجغرافي للغرفة 7

العملوفرقالغرفة،إدارةلمجلسالتابعةوالمؤقتة)(الدائمةالمتخصصةاللجانتشكيل )15
الالزمة للنظر في القضايا المختلفة.

مقرر لجنةلكلويكوناللجان،هذهاختصاصويحددوالفرعيةالرئيسيةالقطاعيةاللجانتشكيل)16
من األمانة العامة يتوىل أمانة رسها.

دفاترجميعإىلالوصولفيالحقولهإليه،ُرفعتمسألةأيةفيبالتحقيقمخّولالمجلس)17
ومحاسبنيبمستشاريناالستعانة فيحقولهالغرفة،فيوالعاملنيومرافقوسجالت

قانونيني، وتتحمل الغرفة المرصوفات المرتتبة عىل ذلك.
الُسلطاتأوسعاإلدارةلمجلسيكونالعمومية؛للجمعيةالمقررةاالختصاصاتمراعاةمع)18

العربيةالمملكةداخلأمورهاوترصيفأغراضها يحققبماالغرفةإدارةفيوالصالحيات
فيصالحياتهُيَقّيدماالعموميةالجمعيةأوالتجارةوزيرمنيصدرلم(ماوخارجهاالسعودية

 ذلك)، وله عىل سبيل المثال ال الحرص:
الثمنودفعوقبولالرشاءحقولهوعقاراتها،وممتلكاتهاالغرفةأصولفيالترصفحقأ)
ببيعيتعلقفيماأنهعىلوغريها،األمالكوفرزوضمالثمنوتسليمالثمنوقبضواإلفراغوالبيع

عقارات الغرفة يجب أن يتضمن محرض مجلس اإلدارة و حيثيات  قراره بالترصف مراعاة الرشوط التالية:  
 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمربرات له.  ●
 أن يكون البيع مقاربًا لَثَمن المثل.  ●
 أن يكون البيع حارضًا إال في الحاالت اليت يقدرها المجلس وبضمانات كافية.  ●
 أال يرتتب عىل ذلك الترصف توقف بعض أنشطة الغرفة أو تحميلها بالزتامات أخرى.  ●

المستشاروتدقيقمراجعة(بعداالتفاقياتكافةوإبرام،أنواعهابكافةالعقوداعتمادب)
قضائيةدعاوىأونزاعاتمنعنهاينشأقدومابشأنهاالقانونيالرأيوتقديملهاللغرفةالقانوني

متوافقًا مع نظام المحكمة التجارية الحديث).
محرضيتضمنأنعىل مصلحتها،يحققلماطبقاالزتاماتهممنالغرفةمديينذمةإبراءت)

مجلس اإلدارة أسباب و حيثيات قراره، و بمراعاة الرشوط التالية:  
الغرفةتكونوأنأدنىكحدالديناستحقاقعىلكاملةسنةميضبعداإلبراءيكون أن●

قد قامت باتخاذ اإلجراءات  النظامية للمطالبة بالدين خالل هذه المدة.  
 أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقىص لكل عام.  ●

() یجب أن یتضمن الطلب:7
بیاناً بعدد المشتركین في الغرفة الذین سیستفیدون من خدماتھا.)1
نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصیة بإنشائھ واألسباب الموجبة لذلك.)2
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 اإلبراء حق لمجلس اإلدارة وال يجوز التفويض فيه.  ●
ث) القيام بكافة األعمال والترصفات اليت من شأنها تحقيق أغراض الغرفة.  

األوراقوكافةالشيكاتوإصدارمنهاوالرصففيهاواإليداعالبنوكلدىالحساباتفتحج)
المالية.  

ح) التربع لألغراض الخريية وإعطاء وقبول الهبات.
تلزتم الغرفة بجميع األعمال والترصفات اليت يجريها مجلس اإلدارة.)19
المخصصالمايلاإلعتمادعنيزيدأوالغرفةمزيانيةفياعتمادلهليسمبلغأيرصفاليجوز)20

غريفيمايلاعتماداستخداموالالمزيانيةفيآخرإىلبابمنمبلغنقلكذلكيجوزوالله
ذلكيخالفترصفأوقراركلباطالويقعالغرفةإدارةمجلسبموافقةإاللهالمخصصالغرض
اليتاألموالردعن-مخالفتهبقدر-مسؤوالإصدارهفيشاركأوعنهصدرمنكلويكون
خاللردهاوعليهلهخصصتالذيالغرضغريفيرصفتأواإلدارةمجلسموافقةدونرصفت

(ثالثني يومًا) من تاريخ المطالبة بها .
إقامة-واإلتحادالوزارةمعالتنسيقبعدللغرفةالعالقة،ذاتوالتنظيماتاألنظمةمراعاةمع)21

المعارضفيواالشرتاكوإدارتهاالوطنيةوالمنتجاتللصناعاتوالمعارضالمؤتمرات
الوزارةإشعارمعاألقلعىليومًا(بثالثني)إقامتهاقبلالتنسيقويكونالموسميةواألسواق

8بالنتائج المرتتبة عىل ذلك.

التأسيسمنالغرضالطلبفيوُيَبي�نالوزارة،إىلالتدريبمنشأةتأسيسطلبالغرفةترفع)22
القطاعمنافسةعدميضمنوبماالغرفةمهماتمعتتفقاليتالتدريبومجاالتومربراته

بعدإّالالتدريبمنشأةافتتاحيجوزوالالقبول،ورشوطللمتدربنيالمتوقعوالعددالخاص
ذاتلألنظمةوفقاالمعنيةالجهاتمنللرتخيصالالزمةالمتطلباتواستيفاءالوزارةموافقة
9.العالقة

لجانهأوأعضائهمنأكرثأوواحدإىليفوضأن-اختصاصاتهحدود – فياإلدارةلمجلسيجوز)23
ويجبوخارجها،السعوديةالعربيةالمملكةداخلمعينةأعمالأوعمل   مبارشةغريهممنأو
منقراربدونالتفويضمدةتمديديجوزوالمعينة،لمدةومكتوبًامحددًاالتفويضيكونأن

المجلس.
لمفإنود�ي،بشكللحلهالغرفاتحادعىلالخالفهذاَفُيْعَرضالغرفة،فيخالفحصلإذا)24

.)(يتوصل المجلس إىل حل، فيجب عىل اتحاد الغرف رفع مرئيات اىل وزارة التجارة 10

 اإلدارةمجلسلجان):7(المادة
لمجلس اإلدارة صالحية تشكيل اللجان المنبثقة منه.)1
يصدر مجلس اإلدارة لوائح عمل اللجان المنبثقة منه.)2
يجوز للمجلس إحداث التغيري في عضوية اللجان اليت قام بتشكيلها حسب تقدير المجلس.)3
يتابع المجلس أعمال اللجان التابعة له، وعليها رفع تقاريرها بصفة دورية له عرب رؤسائها.  )4
لضمانيشكلهااليتاللجانفيمبارشوتمثيلعضويةدائمًااإلدارةلمجلسيكونأن يجب)5

تتمكنحىتأدائهاومراقبة ُخططهاومتابعةقراراتهاسالمةوضمانتوجيهاتهاورسمفاعليتها
من تحقيق األهداف المرسومة.  

() المادة السابعة والخمسون في الالئحة التنفیذیة لنظام الغرف التجاریة.10
الغرف التجاریة.في الالئحة التنفیذیة لنظامالمادة السابعة واألربعون9
الغرف التجاریة.المادة الخامسة واألربعون في الالئحة التنفیذیة لنظام8
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 ومهامهالغرفةرئيساختصاصات):8(المادة
فعالياته،وتوجيهالمجلسقيادةالغرفةرئيسيتوىلاإلدارة،مجلسباختصاصاتاإلخاللدون)1

و  "الالئحةالتجارية"الغرف  "نظامفيوردحسبماواختصاصاتهبمسؤولياتهقيامهمنللتأكد
 لمجالسعليهاوالمتعارفالسليمةالممارساتعىلوبناًءالتجارية"الغرفلنظامالتنفيذية

اإلدارات في إدارة االجتماعات، وبحد أدنى تتحدد اختصاصاته ومهامه بما ييل:  
الدعوة اىل اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ورئاستها ومتابعة تنفيذ القرارات اليت تتخذها.●
إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية للغرفة واعتماده من مجلس اإلدارة.●
تنفيذومتابعةورئاستهاالعام،األمنيمعبالتنسيقالغرفةإدارةمجلسالجتماعاتالدعوة●

القرارات اليت  يتخذها.
يناقشهااليتالموضوعاتأولوياتوتحديداإلدارةمجلساجتماعاتأعمالجدولاعتماد●

مراجعيثريهاأو اإلدارةمجلسأعضاءأحديطرحهامسألةأياالعتباربعنياألخذمعالمجلس،
الحسابات.  

محاميأوللغرفةالقانونيالمستشارتفويضكذلكولهوالغري،القضاءأمامالغرفةتمثيل●
لتمثيل الغرفة أمام القضاء.

نائبيهألحدذلكتفويضولهباسمها،الرسميالُمَتحدثوُيَعدالغرفة،أعمالجميععىلاإلرشاف●
أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو األمني العام، حسبما تقتضيه المصلحة.

توثيق وبناء جسور التعاون مع اتحاد الغرف ومتابعة تنفيذ خطط عمله.  ●
نائبيهألحدذلكتفويضولهوالدوليةالمحليةالفعالياتمختلففيللغرفةالربوتوكويلالتمثيل●

أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة او األمني العام حسبما تقتضيه المصلحة.  
المسبقالتنسيقبعداالعضاءولقاءالغرفةزيارةاىلوالخاصالعامبالقطاعنيالمسؤولنيدعوة●

(إنعنهاالناتجةالتوصياتتطبيقومتابعةالزيارةأهدافوتحديدالغرفةإدارةمجلسأعضاءمع
وجدت ).

ولقاءالغرفةلزيارةحكومينيمسؤولنيلدعوةواللجانالغرفةعامأمنيمعبالتنسيقخطةوضع●
 االعضاء بعد التنسيق المسبق ألهداف الزيارة ومتابعة تطبيق التوصيات الناتجة عنها.  

منتفويضأوالغريمعالغرفةتربمهااليتوالتفاهمالتعاونومذكراتواتفاقياتالعقودتوقيع●
ُتلزماليتواللجانالمراكزُتربمهااليتاالتفاقياتوكذلكللغرفة،الداخليةللوائحوفقاذلكفييراه

الغرفة بالزتامات مالية خارج  الموازنات المعتمدة لها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة.  
فتح وتحديث واضافة التوقيع في الحسابات البنكية الحالية والجديدة.●
الجوانبالسيماالغرفةبعملالجدداإلدارةمجلسأعضاءلتعريفإجراءاتوضعمنالتأكد●

اإلدارية  والمالية والقانونية.  
ومقرتحاتهمومالحظاتهمآرائهموإيصالالمشرتكنيمعالفعيلالتواصلقنواتوجودمنالتأكد●

إىل مجلس اإلدارة.
رئيسعىلويجبلذلكرضورةرأىمىتطارئاجتماععقدإىلاإلدارةمجلسدعوةالغرفةلرئيس●

المجلس،أعضاءثلث-كتابة-ذلكمنهطلبإذاطارئاجتماععقدإىلالدعوةتوجيهالغرفة
حالوفيالطلب،لتلقيالتاليةيومًاعرش)(الخمسةخاللالحالةهذهفيالدعوةتوجيهويكون

عدم الزتامه بذلك يتوىل رئيس اتحاد الغرف توجيهها وفقًا لإلجراءات اآلتية:
المدةانتهاءبعدالطارئاالجتماععقدطلبتلبيةعدمعندالغرفاتحاداألعضاءيبلغأ.

المحددة لتوجيه الدعوة.
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لعقدالغرفةإدارةمجلسوأعضاءرئيسإىلالدعوةتوجيهالغرفاتحادرئيسعىلب.
االجتماع الطارئ خالل مدة ال تزيد عىل (سبعة) أيام من تاريخ إبالغه وإشعار الوزارة بذلك.

ج. يرفق في الدعوة جدول أعمال االجتماع الطارئ.
المادةفيعليهاالمنصوصلإلجراءاتوفقًاالطارئالغرفةإدارةمجلساجتماعُيعقد د.

لحضورمندوبتكليفوللوزارةاالتحادمنمندوبوبحضورالنظام،منوالعرشين)(الثانية
االجتماع في الحاالت اليت تقدرها.

رئيس الغرفة ُيمثل الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الغرف.)2
ُيعترب رئيس الغرفة هو المتحدث الرسمي للغرفة.)3
المنبثقةاللجانمنأيأواإلدارةمجلسأعضاءمنعضوكليُطلعأنالغرفةرئيسعىليتعني)4

منالعضوذلكإىلبهيعهدبماللقيامالالزمةواألوراقالبياناتمن يطلبهماعىل المجلسمن
اعتربوإّالالطريقةبهذهإّالالغرفةنشاطعنبياناتأيعىلالحصولعضو ألييجوزوالأعمال،

ذلك  مخالفة لإلجراءات السليمة المتبعة في هذا الشأن.
أحدإىلصالحياتهبعضيفوضأن-تلقائيًاتجددالمحددةولمدةمكتوب-بقرارالغرفةلرئيس)5

ويجبمحددة،أعمالأوعملمبارشةفيالعاماألمنيأواإلدارةمجلسأعضاء ألحدأونائبيه
عىل رئيس الغرفة إخطار جميع أعضاء المجلس كتابيًا بكل الصالحيات اليت تم تفويضها.

عنالمايلومركزهانشاطهاعنوالتقريرللغرفةالماليةالقوائمالغرفةرئيسيوقعأنيجب)6
السنة المالية المنقضية، وتودع نسخ منها في مركز الغرفة الرئييس.

بجوز مشاركة الرئيس في عضوية اللجان المنبثقة من المجلس، باستثناء لجنة المراجعة.)7
ومعاملةالمجلس،أعضاءعىلللمسؤولياتعادلبتوزيعيقومأنالغرفةرئيسعىليجب)8

أعضاء مجلس اإلدارة بشكل متساوي.
جميعويمارسالصالحياتجميعلهوتكونالرئيس،مقامالغرفةلرئيساألولالنائبيقوم)9

النظام،منعرشالسابعةللمادةوفقاالغرفةإدارةمجلسعضويةفقدهأوغيابهعندمهماته
رئيسمحلالثانيالنائبيحل،العضويةفقدهماأواألولونائبهالغرفةرئيسغيابحالوفي

الغرفة .
ال يكون توجيه االمانة العامة إال عن طريق رئيس مجلس إدارة الغرفة .)10
أي صالحيات أخرى يفوضه فيها مجلس إدارة الغرفة .)11

 
وواجباتهماإلدارةمجلسأعضاءمهام):9(المادة

وأداءالعضوية،عىلالمرتتبةوأدوارهمسؤولياتهإدراكاإلدارةمجلسأعضاءمنعضوكلعىل
المهام والواجبات التالية:

 تقديم إقرار بااللزتام بأهداف العضوية في مجلس اإلدارة ومقاصدها.)1
تغليبوعدماإلدارة،مجلسعضويةفيبأهليتهيخلبمانظاميةمخالفاتأوجرائمارتكابعدم)2

العملتعطيلإىلتؤديمشكالتإثارةوعدمالعامة،المصلحةعىلالشخصيةالمصلحة
بمثابةذلكواعتبارعضويتهإيقافعليهيرتتبذكرممابأياإلخاللوأناإلدارة،لمجلسالمؤسيس

استقالة منه.
ذاتواألنظمةالتجارية" الغرفلنظامالتنفيذيةو  "الالئحةالتجارية"الغرف "نظامبأحكامالتامااللزتام      )3

عملأيفيالمشاركةأوالقيامعنواالمتناعالمجلس،فيعضويتهلمهامممارستهعندالصلة
يشكل  إساءة لتدبري شؤون الغرفة.

بهيخطرمرشوعلعذرإالعنهاالتغيبوعدمالعموميةوالجمعيةاإلدارةمجلساجتماعاتحضور  )4
 رئيس الغرفة مسبقًا، أو ألسباب طارئة.
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مداولةعىلالمجلسوحثبحرية،آرائهمإبداءمناآلخريناإلدارةمجلسأعضاءتمكني  )5
 إىلحاجةظهرتإذاغريهمومنالعامةاألمانةأعضاءمنالمختصنيآراءواستقصاء الموضوعات

ذلك.
 الرأيإبداءقبلاإلدارةمجلسفيهاينظراليتبالموضوعاتالصلةذاتالمعلوماتوتحليلدراسة)6

الّالزمني،واالهتمامالعنايةبذلمعنية،وبح�كاملة،معلوماتعىلبناًءوالعملبشأنها،
لمصلحة  الغرفة والمشرتكني كافة، والعمل عىل تنمية معارفه في مجال أنشطة الغرفة وأعمالها.

فيها والمشاركةاإلدارةمجلسالجتماعاتوالتحضريبمسؤولياته،لالضطالعكاٍفوقت تخصيص)7
بفاعلية.

وتقديمهاوالمشرتكنيالغرفةبمصالحواالهتماموالعنايةوالوالءواألمانةالصدقبمبادئااللزتام)8
عىل مصلحته الشخصية،  ويدخل في ذلك عىل وجه الخصوص ما ييل:

لهايفصحوأنصادقة،مهنيةعالقةبالغرفةاإلدارةمجلسعضوعالقةتكونبأنوذلكالصدق:●
عن أي  معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الغرفة.

معالمصالح،فيتعارضعىلتنطوياليتالتعامالتاإلدارةمجلسعضويتجنببأنوذلكالوالء:●
التحقق  من عدالة التعامل، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح.

و  "الالئحةالتجارية"الغرف "نظامفيالواردةوالمسؤولياتالواجباتبأداءوذلكواالهتمام:العناية●
. العالقةذاتاألخرىواألنظمةالغرفةوسياساتولوائحالتجارية" الغرفلنظامالتنفيذية

الغرفة  معتعامالتلهشخصأوجهةأيمنالهداياقبولاإلدارةمجلسأعضاءمنألييجوزال )9
بإستثناء الهدايا العينية.

والعقوداألعمالفيمبارشةغريأومبارشةمصلحةأياإلدارةمجلسلعضويكونأنيحقال  )10
وعىلسنة،كليجدداإلدارة،مجلسمنمسبقوتفويضبموافقةإالالغرفةلحسابتتماليت

فيمبارشةغريأومبارشةمصلحةمنلهبما-وفوريكاملبشكل-الغرفةرئيسيبلغأنالعضو
المصلحةتلك  طبيعةالتبليغذلكيتضمنأنيجبالغرفة؛لحسابتتماليتوالعقوداألعمال

يجوزواللذلك،الُمعدالسجلفيالتبليغهذاويثبتبها،المعنيني األشخاصوأسماءوحدودها
التصويتاوواالتفاقياتالعقودبهذهيرتبطموضوعأيشأنفيالمجلسمداوالتحضورللعضو

. االسرتشادية" التجاريةالغرفحوكمةو  "الئحةالتجارية"الغرف "نظامألحكاموفقًاوذلكعليه،
 منأعمالأيفي-مبارشغريأومبارشبشكل–المشاركةاإلدارةمجلسلعضويكونأنيحقال  )11

مجلسمنمسبقوتفويضبموافقةإالتزاولهااليتاألنشطةأحدفيالغرفةمنافسةشأنها
منلهبما-وفوريكاملبشكل-الغرفةرئيسيبلغأنالعضووعىلسنة،كليجدداإلدارة،

ذلكيتضمنأنيجبالغرفة؛لحسابتتماليتوالعقوداألعمالفيمبارشةغريأومبارشةمصلحة
فيالتبليغهذاويثبتبها،المعنيني األشخاصوأسماءوحدودهاالمصلحةتلك  طبيعةالتبليغ

بهذهيرتبطموضوعايشأنفيالمجلسمداوالتحضورللعضويجوزواللذلك،الُمعدالسجل
حوكمةو  "الئحةالتجارية"الغرف "نظامألحكاموفقًاوذلكعليه،التصويتاوواالتفاقياتالعقود
. االسرتشادية" التجاريةالغرف

عىلالمجلسفيبمهامهالوفاءمنتمّكنهعدمحالفياإلدارةمجلسعضويةمناالستقالة)12
 الوجه األكمل.

أواجرأيتقايضأوالعامة،األمانةفيتنفيذيمنصبوأيتوّيلاإلدارةمجلسلعضويجوزال)13
مقابل مادي جراء عضويته في مجلس االدارة او تحقيق اي مكاسب شخصية بسبب عضويته.

تعتربواليتتنفيذيةماليةأواداريةصالحياتأيدونمهامهمالغرفةادارةمجلساعضاءيمارس)14
من مسؤوليات األمانة العامة.

ال يكون توجيه االمانة العامة إال عن طريق رئيس مجلس إدارة الغرفة.)15
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اإلدارةمجلساجتماعات):10(المادة
رئيسه،منبدعوةاألقلعىليوما)60(ستنيكلمرةمقرهافيالغرفةإدارةمجلسيجتمع)1

ويجب أن تشتمل الدعوة عىل جدول أعمال االجتماع.
توجيهوعليهذلك،رضورةرأىمىتطارئاجتماععقدإىلاإلدارةمجلسدعوةالغرفةلرئيس)2

الحالةهذهفيالدعوةيوجهأنعىلالمجلس،أعضاءثلث--كتابًةذلكمنهطلبإذاالدعوة
وفقاتوجيههاالغرفالتحادكانوإالالطلب،لتلقيالتاليةيوما)15(عرشالخمسةخالل

لإلجراءات اليت تنص عليها الالئحة التنفيذية.

عىلعملأيام)5(خمسةقبلالمجلسأعضاءمنعضوكل إىللالجتماعالدعوةإرساليجب)3
لمماالالزمة،والمعلوماتوالوثائق االجتماعأعمالجدوللهامرافقًااالجتماعتاريخمناألقل

لهامرافقًااالجتماع إىلالدعوةإرسالفيجوزطارئ،بشكلاالجتماععقدإىلاألوضاعتستدع
عملأيام)5(خمسةعنتقلمدةخاللالالزمةوالمعلوماتوالوثائقاالجتماعأعمالجدول

قبل  تاريخ االجتماع.
الجدول،هذاعىلعضوأياعرتاضحالوفيانعقاده،حالاألعمالجدولاإلدارةمجلسيقر)4

يجب إثبات ذلك  في محرض اجتماع المجلس.
لكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقرتاح إضافة أي بند إىل جدول األعمال.)5
يكونأنعىلأعضائه،عددنصفمنأكرثبحضورصحيحةالغرفةإدارةمجلساجتماعاتتكون)6

رئيسمن-بقراراالجتماعيؤجلالنصاب،يكتمللمفإننائبيه.أحدأوالغرفةرئيسبينهممن
أيام،)10(عرشةعىلتزيدوالأيام)5(خمسةعنتقلاللمدةالحال-بحسبنائبيهأحدأوالغرفة
منيكونأنعىلاألعضاء،ثلثعنيقلالماحرضهإذاصحيحًاالحالةهذهفيًاالجتماعويكون

االجتماعيؤجلالثانية،للمرةالنصاباكتمالعدمحالوفينائبيه.أحدأوالغرفةرئيسبينهم
تزيدوالأيام)5(خمسةعنتقلاللمدةاألول-للتأجيلبالنسبةإليهالمشاراإلجــــراء-بحسب

بينهممنيكونأنعىلحرض،بمنصحيحًاالحالةهذهفياالجتماعويكونأيام،)10(عرشةعىل
انعقادعدمحالوفيالوزارة،منمندوباالجتماعهذاويحرضنائبيه.أحدأوالغرفةرئيس

االجتماع؛ ُيَضم�ن مندوب الوزارة ذلك في تقريره، وتتخذ الوزارة ما تراه مناسبا.
تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة رسية.)7
مصلحةللغرفةالعاماألمنيأوالمجلسأعضاءأحدأونائبيهأحدأوالغرفةلرئيسكانإذا)8

مجلسإبالغعليهَفَيَتَعّنيالغرفة،تربمهااليتاالتفاقياتأوالعقودفيمبارشةغريأومبارشة
العقودبهذهيرتبطموضوعأيشأنفيالمجلسمداوالتحضورلهيجوزوالبذلك،اإلدارة

واالتفاقيات، أو التصويت عليه.
األصواتتساوتفإنالحارضين،األعضاءأصواتعددبأغلبيةالغرفةإدارةمجلسقراراتتصدر)9

االقرتاعبطريقةالقراراتعىلالتصويتيجرىاالجتماع،رئيسمعهصوتالذيالجانبيرجح
العلين وفق ما يراه المجلس.

فيالحقلهيكونأندونحضورهرضورةيرىمناجتماعاتهحضورإىليدعوأناإلدارةلمجلس)10
التصويت عىل قرارات المجلس.

صوتلهيكونأندون-رسيةالغري-اإلدارةمجلساجتماعاتحضورحقالغرفةعامألمني)11
معدود في المداوالت.
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فيالعاملنيمنأكرثأوموظفدعوة-العاماألمنيمعالتنسيقبعد-اإلدارةلمجلسيجوز)12
يطلبهااليتوالمعلوماتبالبياناتلإلدالءالمجلساجتماععقدأثناءالخربةأهل أوالغرفة

المجلس، وال  يكون ألي من هؤالء االشرتاك في المداوالت أو في إصدار القرارات.
األعضاءانتظامعدمحاالتمعوالتعاملاإلدارة،مجلساجتماعاتحضورعمليةتنظيميجب)13

في حضور تلك  االجتماعات.
طبقًاالمجلساجتماعاتحضورفياألعضاءمنغريهعنهينيبأناإلدارةمجلسلعضويجوز)14

للضوابط التالية:
أ) أن يكون ثليث الحضور باألصالة.

ب) ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكرث من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.  
ت) أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة بشأن اجتماع محدد.  

ث) ال يجوز للنائب التصويت عىل القرارات اليت يحظر النظام عىل المنيب التصويت بشأنها.  
القراراتاتخاذأواإللكرتونية،بالوسائلالقراراتعىلوالتصويتالمجلساجتماعاتعقديجوز)15

عنالناتجالنظامياألثر)بعد(عناإللكرتونيةالمشاركةوتكتسبعليهااإلجماعحالفيبالتمرير
المشاركة الحضورية.

فيهالهيكوناليتالموضوعاتفيالمداولةفياالشرتاكاإلدارةمجلسلعضويجوزال)16
مصلحة فردية مبارشة.

األنظمةتنفيذمراعاةمهمتهتكونالوزارةعنمندوباالغرفةلدىيعنيأنالتجارةلوزيريجوز)17
والحسابات،الدفاتروالمحارضعىلواالطالعاإلدارةمجلساجتماعاتحضورحقولهوالقرارات،

وال يكون له صوت معدود في المداوالت.
المجلسجلساتبعددبيانعىلالعموميةالجمعيةإىل اإلدارةمجلستقريريشتملأنيجب)18

وعدد الجلسات اليت حرضها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية.
بالوسائليتمالذياالجتماعلوقائعوصوتيمرئيبتسجيلاالحتفاظالغرفةعىليجب)19

االلكرتونية.

اإلدارةمجلساجتماعات  محارض):11(المادة
المجلسوأعضاءالغرفةرئيسيوقعهامحارضفيوقراراتهاإلدارةمجلسمداوالتتثبت)1

الحارضون وأمني الرس، وتدون هذه المحارض في سجل خاص يوقعه رئيس الغرفة وأمني الرس.
ويقترصاألعضاء،عىلثمالغرفة،رئيسعىلويعرضالمجلس،رسأمنيقبلمنالمحرضُيعد)2

تداول مرشوع المحرض عىل هذه المجموعة فقط حىت ُيعتمد.
لالجتماع،التايلاليومتاريخمنعمل،أيام)5(خمسةتتجاوزالمدةخاللالمحرضمسودةُتعد)3

ترؤسهحال-فينائبيهأحدأوالغرفةورئيسالمجلسرسأمنيمنكلمنتستكملبحيث
حولومقرتحاتهرأيهُيْبديأنعضوكلعىلالمجلس،أعضاءإىلبعدهاويرسللالجتماع-،

 رضورة  معللعضو،المسودةإرسالتاريخمنعملأيام)5(خمسةخاللالمحرضمسودة
خاللالردعدمحالةوفيالمحرض،مسودة  عىل  بالموافقة  أووجدت)  (إنمالحظات  بأي  اإلفادة 

بأيُيؤخذوالالمحرض،  مسودة  عىل  موافقة  ذلك  فُيعد  اإلرسالتاريخمنعملأيام)5(خمسة
مالحظات تصل بعد ذلك.
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الموضوعاتمنأيأوالغرفةأداءحيالملحوظاتاإلدارةمجلسأعضاءمنأليلدىكانإذا)4
يرىأوالمجلسيتخذهماوبيانتدوينهافيجبالمجلس،اجتماعفيفيها ُيبّتولمالمعروضة

اتخاذه من إجراءات حيالها في  محرض اجتماع مجلس اإلدارة.
اجتماعمحرضفيبالتفصيلإثباتهفيجبالمجلس،لقرارُمغايرًارأيًااإلدارةمجلسعضوأبدىإذا)5

المجلس.

المجلسعنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأداءتقييم):12(المادة
تقييمإجراءاإلدارةمجلسعىلفاعلة؛بصورةأهدافهتحقيقفيالمجلسمساعدةأجلمن)1

ذاتاألخرىواللوائح واألنظمةالالئحةهذهببنودالعملحيثمنمنتظمة،بصورةألدائهذاتي
الصلة بعمل المجلس، وله في سبيل تحقيق ذلك االستعانة ببيوت الخربة  والتخصص .

مناالستشاريةالمساعدةطلبويمكنالغرفة،رئيسإرشافتحتالتقييمعمليةتتمأن  يجب)2
طرف خارجي في عملية التقييم إذا رأى المجلس رضورة لذلك.

اإلدارةمجلسأعضاءتعويضات):13(المادة
حضورأواإلدارةمجلسفيعضويتهنظريمايلمقابلأيالغرفةإدارةمجلسعضويستحقال)1

اجتماعاته أو لجانه، وال يجوز أن يرصف له بدل انتقال أو سفر.
يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.  )2

الالئحةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):14(المادة
تعتمد الئحة عمل مجلس اإلدارة من المجلس.)1
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه الالئحة بشكل دوري.)2
العامةواألمانةالمجلسمنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءجميعالالئحةبهذهيبلغ)3

باإلضافة إىل جميع المعنيني من العاملني في الغرفة.
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الئحة عمل أمني رس مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس

تمهيد):1(المادة
السعودية،العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع

تأتي التجارية، الغرفحوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظام
 هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

اإلدارةمجلسرسأمنيوعزلتعيني):2(المادة
ُيعّني مجلس اإلدارة أمينًا للرس من العاملني في غرفة مكة المكرمة.)1
تتضمنأنويفضلاإلدارة،مجلسرسأمنيفيتوافرهاالواجبالرشوطاإلدارةمجلسيحدد)2

مما ييل:
ماأواإلدارةأوالمحاسبةأوالماليةأوالقانونفيجامعيةشهادةعىلحاصًاليكونأن  ●

يعادلها.
سنوات.)5(خمسعنتقلالصلةذاتعمليةخربة لديهتكونأن●

ال يجوز عزل أمني رس مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.)3
ُتحد�د اختصاصات ومكافآت أمني الرس بقرار من مجلس اإلدارة.)4
ُيبارش أمني رس مجلس  إدارة الغرفة اختصاصاته تحت إرشاف رئيس الغرفة.)5
يجوز إعادة تعيني أمني رس مجلس اإلدارة.)6

اإلدارةمجلسمنمنبثقةلجنةرسأمنيوعزلتعيني):3(المادة
ُيعّني مجلس اإلدارة أو ُتعّني اللجنة أمينًا للرس من العاملني في غرفة مكة المكرمة.)1
ُتحد�د اختصاصات ومكافآت أمني رس اللجنة بقرار من اللجنة.)2
ُيبارش أمني رس اللجنة اختصاصاته تحت إرشاف رئيس اللجنة.)3
ال يجوز عزل أمني رس اللجنة إال بقرار من اللجنة أو من مجلس اإلدارة.)4
يجوز إعادة تعيني أمني رس اللجنة.)5
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ومهامهاإلدارةمجلسرسأمنياختصاصات):4(المادة
ُتحد�د اختصاصات ومهام أمني الرس بقرار من  مجلس اإلدارة؛ عىل أن تتضمن هذه  االختصاصات ما

ييل:
وبيانالمجلس،وتوصياتقراراتتتضمنلهامحارضوإعداداإلدارة،مجلساجتماعاتتوثيق  )1

التصويت،ونتائجالمجلسقراراتوتوثيقوانتهائه،بدايتهووقت وتاريخهاالجتماعمكان
إن-َأْبدوهااليتوالتحُفظاتالحارضيناألعضاء أسماءوبيانوُمنظ�م،خاصسجلفيوحفظها

وجدت-، وتوقيع هذه المحارض من جميع األعضاء  الحارضين.  
ُيعدهااليتوالمستنداتالتقاريروحفظاإلدارة،مجلسإىلُترفعاليتوالمستنداتالتقاريرحفظ)2

المجلس.  
األقل،عىلعملأيام)5(بخمسةاالجتماعموعدقبلاإلدارةمجلسألعضاءالدعوةإرسال)3

وثائقوأيباالجتماع،المتعلقةوالمعلوماتوالوثائقالعملأوراقاألعمالبجدول بهامرفقًا
بالموضوعاتالعالقةذاتاإلدارةمجلسأعضاءمنأييطلبهاإضافية معلوماتأو

 المشمولة في جدول االجتماع .
تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل عقدها بمدة كافية.  )4
المجلسوبنيالمجلس،منالمنبثقةواللجانالمجلسوبنياإلدارة،مجلسأعضاءبنيالتنسيق)5

واألمانة العامة.
 إبالغ قرارات مجلس اإلدارة لألمانة العامة ومتابعة تنفيذها .)6
التحقق من َتَقي�د أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات اليت أقرها المجلس.  )7
عرض مسودات المحارض عىل أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.  )8
اجتماعاتمحارضمننسخةعىلورسيعكاملبشكلاإلدارةمجلسأعضاءحصولمنالتحقق)9

المجلس.  
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واألمانة العامة.  )10
تقديم العون والمشورة إىل أعضاء مجلس اإلدارة .)11
أداء أي دور آخر يكلفه به مجلس اإلدارة أو رئيس الغرفة.  )12

ومهامهاإلدارةمجلسمنمنبثقةلجنةرسأمنياختصاصات):5(المادة
عىل أن تتضمن هذه  االختصاصات ما ييل:اللجنة؛تحد�د اختصاصات ومهام أمني الرس بقرار من  

مكانوبيانوتوصيات،قراراتمندارماتتضمنلهامحارضوإعداداللجنةاجتماعاتتوثيق  )1
فيوحفظهاالتصويت،ونتائجاللجنةقراراتوتوثيقوانتهائه،بدايتهووقت وتاريخهاالجتماع

وتوقيعوجدت،إنأبدوهااليتوالتحفظاتالحارضيناألعضاء أسماءوبيانومنظم،خاصسجل
هذه المحارض من جميع األعضاء  الحارضين.  

حفظ التقارير والمستندات اليت ترفع إىل اللجنة، وحفظ التقارير والمستندات اليت تعدها اللجنة.  )2
به،المتعلقةوالمعلوماتوالوثائقالعملوأوراقاالجتماعأعمالبجدولاللجنةأعضاءتزويد)3

فيالمدرجةبالموضوعاتتتعلقاللجنةأعضاءمنأييطلبهاإضافيةمعلومات أووثائقوأي
جدول االجتماع.

التنسيق بني أعضاء اللجنة، وبني اللجنة والمجلس، وبني اللجنة واألمانة العامة.  )4
التحقق من تقيد أعضاء اللجنة باإلجراءات اليت أقرها مجلس اإلدارة.  )5
تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد اجتماعات اللجنة قبل عقدها بمدة كافية.  )6
عرض مسودات المحارض عىل أعضاء اللجنة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.  )7
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اللجنةاجتماعاتمحارضمننسخةعىلورسيعكاملبشكلاللجنةأعضاءحصولمنالتحقق)8
 والمعلومات والوثائق المتعلقة بالغرفة.  

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء اللجنة.  )9
تقديم العون والمشورة إىل أعضاء اللجنة.)10
أداء أي دور آخر تكلفه به اللجنة أو رئيسها.  )11

اإلدارةمجلسمنمنبثقةاإلدارة/لجنةمجلسرسأمني أداء  تقييم):6(المادة
اإلدارة.مجلسرسأمني أداء  بتقييمسنويًا الغرفةرئيسيقوم)1
اللجنة.رس  أمنيأداءبتقييمسنويًالجنةكلرئيسيقوم)2

الالئحةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):7(المادة
الالئحةبهذهالعملوُيعتمداإلدارة،مجلسمنعليهاالحقتعديلوأيالسياسةهذهُتعتمد)1

من تاريخ اعتمادها، ويرسي العمل بأي� تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك التعديل.
ذلكلزممىتاإلدارةمجلسإىلوالرفعالالئحة،لهذهدوريةمراجعةعملالعاماألمنييتوىل)2

العتماد أي� تعديٍل يويص به.
العامةواألمانةالمجلسمنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءجميعالالئحةبهذهيبلغ)3

باإلضافة إىل جميع العاملني المعنيني في غرفة مكة المكرمة.
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الئحة عمل اللجنة التنفيذية

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 الغرف  التجارية، تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

.)(يتم االلزتام بما ورد في هذه الالئحة إذا قرر مجلس اإلدارة إنشاء هذه اللجنة)2 11

اللجنةتكوين):2(المادة
ويعادالغرفة،رئيسبرئاسةالتنفيذية""اللجنةتسمىلجنةالغرفةإدارةمجلسمنبقرارتشك�ل)1

تشكيلها سنويًا مع تدوير العضوية قدر اإلمكان.
).1+االدارةمجلسأعضاء(ثلثعنيزيدوالأعضاء)3(ثالثةعناللجنةأعضاءعدديقلأاليجب)2
الغرفةإدارةمجلسرئيسبينهممنأعضاءثالثةعنيقلالفرديعددمناللجنةتتشكل)3

بصالحياتقرارًاالغرفةإدارةمجلسويصدرمشاركته،مناسبةترىمندعوةللجنةويمكن
اللجنة.

يجب أن تضم اللجنة رئيس مجلس اإلدارة ونائبيه.)4
اختصاصاتهوتحد�دالغرفة،فيالعاملنيأحدمنبهاخاصللجنةرسأمنيبتعينياللجنةتقوم)5

بقرار من اللجنة.
رشوطتلبيةعنالعضوذلكتوقفحالفياللجنةفيعضوأيعزلاإلدارةلمجلسيجوز)6

العضوية أو مخالفته ألي نظام معمول به في غرفة مكة المكرمة أو متبع من قبلها.
يومًا)30(ثالثنيمدتهبإشعارالغرفةتزويدطريقعناللجنةمناالستقالةاللجنةلعضويجوز)7

قبل تاريخ نفاذ مفعول إشعار االستقالة.
)6(أومتتاليةاجتماعات)3(ثالثةحضورعنتخلفهحالحكمًامستقيًالاللجنةعضويعد)8

حكمااللجنةفيعضويتهوتنتهيمقبول،بعذراإلدارةمجلستزويددونمتفرقة،اجتماعات
غرفةفيبهمعمولنظامأيأواللجنةعضويةرشوطيخالفأنشأنهمنحدثأيوقوعلدى

مكة المكرمة أو متبع من قبلها.
عضويتهإنهاءإىليؤديأنشأنهمنتغيريبأيوخطيًافورًاالغرفةإبالغاللجنةعضوعىليتعني)9

في اللجنة وعدم حضور أي اجتماعات للجنة بعد ذلك.
لمجلسالطلبوُيرفعاألعضاء،أحدبرتشيحاللجنةتقوماللجنة؛مقاعدأحدشغورحالفي)10

اإلدارة العتماده، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

ومسؤولياتهااللجنةاختصاصات):3(المادة
المواقفمعوالتعاملوالمبادراتالعملبرامجمتابعةفيالتنفيذيةاللجنةمهامتحديديتم)1

تناقشكماالغرفةإدارةمجلساجتماعموعداىلتأجيلهايمكنالواليتوالعاجلةالطارئة
بمااإلدارةمجلسلرئيسالرأيإعطاءجانبإىلاإلدارةمجلسعىلعرضهاقبلالمبادرات

يعرض عليه من قضايا.

إنشاؤھاوقراراللجنة،ھذهبإنشاءملزمةغیرالغرفةالتجاریة؛الغرفلنظامالتنفیذیةوالالئحةالتجاریة،الغرفنظامعلىبناء()11
من صالحیة مجلس اإلدارة.
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معالتنفيذية،مسؤولياتهأداءفياإلدارةمجلسمساعدةهواللجنةلتكوينالرئييسالهدف)2
ضمنيدخلاإلدارة،مجلسعملالئحةفياإلدارةلمجلسالمقررةاالختصاصاتمراعاة

مسؤوليات اللجنة واختصاصاتها ما ييل:  
متابعة برامج العمل والمبادرات.●
التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة.  ●
المناقشة المبدئية للمواضيع المطروحة عىل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأنها.  ●
تقديم المقرتحات حول ما تراه من مواضيع رضورية لمجلس اإلدارة.  ●
لجنةعىلوعرضهاللغرفةالماليةوالقوائمالتاليةالسنةالمزيانية/الموازنةمرشوعدراسة●

المراجعة للمناقشة والمداولة  بشأنها قبل رفعها إىل مجلس اإلدارة.
المتخصصةالمراكزإنشاءأو القطاعيةاللجانوأنشطةبأعمالخاصةمقرتحاتأيةدراسة●

والمداولة  بشأنها قبل رفع توصياتها إىل مجلس اإلدارة.
مناقشة المبادرات قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة.●
تقديم الرأي لرئيس الغرفة لما  يعرض عليه من قضايا.●
ورفعودراستها،الغرفة،تخصوموضوعاتأمورمناإلدارةمجلسإليهايحيلهفيماالنظر●

توصياتها إىل المجلس التخاذ  القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.  
إعداد ورفع تقارير منتظمة إىل مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.●
واألنشطةاألعمالبتنفيذالكفيلةللُسبلباإلعدادالعامةاألمانةمعالتنفيذيةاللجنةتعمل)3

مساعدةكوسيلةلإلدارةالسليمةوالقواعدالممارساتوبأفضلكفاءةبكلللغرفة القطاعية
 لتطبيق أحكام الئحة حوكمة الغرف  التجارية في الغرفة .

اللجنةصالحيات):4(المادة
أوالغرفةداخلمنوالمختصنيالخرباءمنتراهبمناالستعانةمهامهاأداءسبيلفيللجنة)1

اسمذكرمعاللجنة،اجتماعمحرضفيذلكُيَضم�نأنعىلصالحياتها،حدودفيخارجهامن
الخبري أو المختص وعالقته بالغرفة أو باإلدارة التنفيذية.

مابعرضكذلكيقومكماله،المخولةالصالحياتحسباألعمالبتنفيذالعاماألمنييقوم)2
اإلدارةمجلسإىلالحقاوالرفعبالتنفيذتويصاليتالتنفيذيةاللجنةعىلصالحياتهيفوق

العتماد ما وافقت عليه اللجنة التنفيذية.
 ماليةصالحياتأيممارسةالتنفيذيةاللجنةأعضاءأحدأومنفردًاالتنفيذيةاللجنةلرئيسيجوزال)3

 الصالحياتوفقالعاماألمنيمسؤولياتمنالتشغيليةالماليةالصالحياتوتبقىإدارية،أو
الممنوحة له.

اللجنةعملقواعد):5(المادة
معبالتنسيقالغرفةرئيسمنبدعوةاألقل،عىلشهرينكلمرةالتنفيذيةاللجنةتجتمع)1

منأيام)7(سبعةعنتقلالمدةقبللألعضاءالدعوةالعاماألمنيويرسل العامة،األمانة
عىلالعرضيتمحىتاإلدارةمجلساجتماعقبلاجتماعاتهاأحديكونأنعىل االجتماع،موعد

تجتمعأنالممكنمنالمجلس،منالعتمادهاقراراتأوتوصياتمناتخاذهيتمبماالمجلس
ذلك.إىلالحاجةدعتكلماأوأعضائهامن)2(اثننيطلبعىلبناءاللجنة

اعتماديتمأنعىلنائبيهأحديرأسهاغيابهحالةوفياإلدارةمجلسرئيسالتنفيذيةاللجنةيرأس)2
المحرض من قبل األعضاء ُمَتَضم�ًنا توقيعاتهم.
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خاللاألعمالجدولاللجنةوُتقررئيسها،قبلمناللجنةاجتماعاتأعمالجداولإعداديتم)3
االجتماع، محرضفيذلكإثباتيجبالجدول؛هذاعىلعضوأياعرتاضحالوفياالجتماع،

ولكل عضو في اللجنة حق اقرتاح إضافة أي بند إىل جدول أعمال االجتماع.  
العملوأوراقللجنةاجتماعكلأعمالبجدولاللجنةأعضاءبزتويداللجنةرسأمنييقوم)4

منأييطلبهاإضافيةمعلومات أووثائقوأيباالجتماعالمتعلقةوالمعلوماتوالوثائق
األعضاء وذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول  االجتماع قبل موعد االجتماع.  

أوالغرفةرئيسفيهمبماأعضائهانصفمنأكرثحضوراللجنةاجتماعاتانعقادلصحةُيشرتط)5
أندوناالدارة،مجلسرسوأمنيالعاماألمنيبمشاركةاجتماعاتهااللجنةوتعقدنائبيه،أحد

يكون لهما حق  التصويت.
ال يجوز لعضو اللجنة أن ُينيب عنه غريه من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة.)6
حضوراللجنةوأعضاءاللجنةرسأمنيعداالعامةاألمانةأواإلدارةمجلسفيعضوألييحقال)7

اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة حضوره لالستماع إىل رأيه أو الحصول عىل مشورته.
صوتاللجنةفيعضولكلويكونأعضائها،منالحارضينأصواتبأغلبيةاللجنةقراراتتصدر)8

واحد، وعند تساوي األصوات يرج�ح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
موافقةُيشرتطالحالةهذهوفياألعضاء؛عىلالتمريرطريقعنقراراتهاتصدرأنللجنةيجوز)9

في إلثباتهقادماجتماعأولفياللجنةعىلالقرارُيعرضأنعىلكتابة؛القرارعىلاألعضاء جميع
المحرض .

اللجنةاجتماعات  محارض):6(المادة
وتوثيقومداوالت،نقاشاتمندارماتتضمنلهامحارضوإعداداللجنةاجتماعاتتوثيقيجب)1

الحارضيناألعضاءأسماءوبيانومنظم،خاصسجلفيوحفظهاالتصويت،ونتائجتوصياتها
والتحفظات اليت أبدوها (إن وجدت)، وتوقيع هذه المحارض من جميع األعضاء الحارضين.

تداولويقترصاألعضاء،  عىل  ثم اللجنة،رئيس  عىل  وُيعرض اللجنة، رسأمني  قبل  من  المحرض  ُيَعد)2
مرشوع المحرض عىل هذه المجموعة فقط حىت يعتمد.

لالجتماعالتايلاليومتاريخمن عمل،  أيام  ) 5(خمسة   تتجاوز  ال  مدة  خالل  المحرض  مسودة  ُتعد)3
كلعىلاللجنة.أعضاءإىلبعدهاويرسلاللجنة،ورئيساللجنةأمنيمنكلمنتستكملبحيث
إرسالتاريخمنعمل  أيام  ) 5(خمسة خاللالمحرضمسودةحولومقرتحاتهرأيهيبديأنعضو

مسودةعىلبالموافقةأووجدت)(إنمالحظاتبأياإلفادةرضورةمعللعضو،المسودة
مسودةعىلموافقةذلكفيعداإلرسالتاريخمنأسبوعخاللالردعدمحالوفيالمحرض،

المحرض، وال يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك.

اللجنة  أداء  تقييم):7(المادة
اإلدارة.مجلسقبلمناللجنة  أداء  تقييمسنويًا  يجري

اللجنةأعضاءتعويضات):8(المادة
ال يتم رصف أي مكافأة أو بدل ألعضاء اللجنة نظري عضويتهم وحضورهم اجتماعات اللجنة .
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الالئحةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):9(المادة
تعتمد الئحة عمل اللجنة التنفيذية من مجلس اإلدارة.)1
ألياإلدارةمجلساعتمادويجبدوري،بشكلالالئحةهذهبمراجعةالتنفيذيةاللجنةتقوم)2

تغيريات تقرتحها اللجنة.
إىلباإلضافةالعامواألمنيالتنفيذيةواللجنةاإلدارةمجلسأعضاءجميعالالئحةبهذهيبلغ)3

جميع العاملني في الغرفة المعنيني بعمل اللجنة.
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الئحة عمل لجنة المراجعة

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
الغرف  التجارية، تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

.)(يتم االلزتام بما ورد في هذه الالئحة إذا قرر مجلس اإلدارة إنشاء هذه اللجنة)2 12

اللجنةتكوين):2(المادة
أغلبالمراجعة""لجنةتسمىالمجلسمنمنبثقةلجنةالغرفةإدارةمجلسمنبقرارتشك�ل)1

ويجوزالمراجعة،لجانبأعمالوالدرايةاالختصاصذويمنالغرفةفيالمشرتكنيمنأعضائها
أن تضم أحد أعضاء مجلس اإلدارة من غري رئيس الغرفة ونائبيه.

يجب أن يتمتع عضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة، باالستقاللية.)2
بينهممنيكونوأن)،5(خمسةعىليزيدوال)3(ثالثةعناللجنةأعضاءعدديقلأاليجب)3

مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
لدىأوالمكرمة،مكةغرفةفيالماضيتنيالسنتنيخالليعملكانأويعمللمنيحقال)4

مراجع حسابات الغرفة، أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة.
لممااللجنةأعضاءأكرثيةِقبلمناالقرتاعطريقعناللجنةرئيسبتسميةاللجنةأعضاءيقوم)5

يقم المجلس بذلك.
وُتحد�دالمكرمة،مكةغرفةفيالعاملنيأحدمنبهاخاصللجنةرسأمنيبتعينياللجنةتقوم)6

اختصاصاته بقرار من اللجنة.
رشوطتلبيةعنالعضوذلكتوقفحالفياللجنةفيعضوأيعزلاإلدارةلمجلسيجوز)7

العضوية أو مخالفته ألي نظام معمول به في غرفة مكة المكرمة أو متبع من قبلها.
ثالثنيمدتهبإشعارالمكرمةمكةغرفةتزويدطريقعناللجنةمناالستقالةاللجنةلعضويجوز)8

االستقالة.مفعولنفاذتاريخقبليومًا)30(
تزويددونمتتاليةاجتماعات)3(ثالثةحضورعنتخلفهحالُحكمًامستقيًالاللجنةعضوُيَعد)9

أنشأنهمنحدثأيوقوعلدىُحكمااللجنةفيعضويتهوتنتهيمقبول،بعذراإلدارةمجلس
يخالف رشوط عضوية اللجنة أو أي نظام معمول به في غرفة مكة المكرمة أو متبع من قبلها.

إنهاءإىليؤديأنشأنهمنتغيريبأيوخطيًافورًااإلدارةمجلسإبالغاللجنةعضوعىليتعني)10
عضويته في اللجنة وعدم حضور أي اجتماعات للجنة بعد ذلك.

لمجلسالطلبوُيرفعاألعضاء،أحدبرتشيحاللجنةتقوماللجنة؛مقاعدأحدشغورحالفي)11
اإلدارة العتماده، وُيكمل العضو الجديد مدة سلفه .

إنشاؤھاوقراراللجنة،ھذهبإنشاءملزمةغیرالغرفةالتجاریة ؛الغرفلنظامالتنفیذیةوالالئحةالتجاریة،الغرفنظامعلىبناء()12
من صالحیة مجلس اإلدارة.
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ومسؤولياتهااللجنةاختصاصات):3(المادة
والقوائمالتقاريرونزاهةسالمةمنوالتحققالمكرمةمكةغرفةأعمالبمراقبةاللجنةتختص

المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما ييل:
التقارير المالية:)1

عىلعرضهاقبلالخارجينيوالمدنينياإلدارةمعللغرفةالماليةوالقوائمالتقاريرومراجعةدراسة●
مجلس اإلدارة وإبداء الرأي بها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

والرفعالختاميوالحسابالتقديريةوالموازنةالسنويةالمزيانيةبنودحولوالمداولةالمناقشة●
بالتوصيات إىل مجلس اإلدارة.

تقاريروأياإلدارةمجلستقريركانإذافيما–اإلدارةمجلسطلبعىلبناًء–الفينالرأيإبداء●
تقييمالمعنينيلجميعتتيحاليتالمعلوماتوتتضمنومفهومةومتوازنةعادلةللغرفةمالية

الغرفة وأدائها واسرتاتيجيتها ونموذج عملها.
دراسة أي مسائل ُمهّمة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير المالية.●
الصعوباتذلكويشملالخارجينيوالمدققنيالمراجعةإدارةمعبالتعاونالتدقيقنتائجمراجعة●

اليت اعرتضت التدقيق.
مديرأومهامهيتوىلمنأوللغرفةالماليةالشئونادارةمديريثريهامسائلأيفيبدقةالبحث●

ادارة المراجعة الداخلية أو مراجع الحسابات الخارجي.
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.●
لمجلسوالتوصيةبها،الرأيوإبداءالمكرمةمكةغرفةفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتدراسة●

اإلدارة في شأنها.
الداخلينيالمدققنيمشاركةومدىطبيعةوفهمالماليةالبياناتبإعداداإلدارةقيامكيفيةفهم●

والخارجيني في ذلك .
الداخلية:الرقابة)2
دراسة ومراجعة فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة في غرفة مكة المكرمة.●
تكنولوجياورقابةأمنذلكويشمل،الماليةالبياناتإعدادبشأنالداخليةالرقابةفعاليةفيالنظر●

المعلومات.
الماليةالبياناتعىلالداخليةالرقابةمراجعةفيوالخارجينيالداخلينيالمدققنيعملنطاقفهم●

والحصول عىل تقارير حول النتائج والتوصيات الهامة مرفقة باستجابات اإلدارة بشأنها.
:الداخليةالمراجعة)3
التوصية لمجلس اإلدارة بأي من التايل:●

غرفةفييكنلم(إذاوعزلهأدائهوتقييمأجرهوتحديدالداخليةالمراجعةإلدارةمديرتعيني.1
بشأنالمجلسإىلتوصياتهاتقديماللجنةفعىلالداخلية،للمراجعةإدارةالمكرمةمكة
أماممسؤولالداخليةالمراجعةإدارةمديرويكونعدمه)،منإنشائهاإىلالحاجةمدى

اللجنة.
الداخليةالمراجعةإدارةأووحدةواختصاصاتبمهامللقيامخارجيةجهة/جهاتترشيح.2

نطاقومراجعةاستقاللهممنالتحققبعدأدائهم،وتقييمأتعابهموتحديدوعزلهم
 عملهم ورشوط التعاقد معهم.

اعتماد الخطة السنوية لنشاط المراجعة الداخلية.●
مصادقة ميثاق وخطة و موازنة المراجعة الداخلية والتغيري فيها.●
دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.●
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توافرمنللتحققالمكرمةمكةغرفةفيالداخليةالمراجعةوأنشطةأداءعىلواإلرشافالرقابة●
الموارد الالزمة وفاعليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.

مراجعةخاللمنالمصالحوتعارضوالشفافيةاإلفصاحسياساتتنفيذعىلواإلرشافالرقابة●
المصالح،تعارضحالةأيوجودمنوالتحققالغريمعتربماليتوالعقودوالمعامالتالحاالت

والرفع بالتوصيات بشأنها إىل مجلس اإلدارة.
رضورةاللجنةترىاليتالمواضيعومناقشةالداخليةالمراجعةإدارةبمديردوريًااالجتماع●

مناقشتها معهم منفردين أو  بحضور من تراه من كبار التنفيذيني في غرفة مكة المكرمة.  
بالتدقيقالمتعلقةاألمورمراجعةفيالداخليةالمراجعةإدارةومديرالعليااإلدارةمعاالشرتاك●

الداخيل مثل الميثاق، الخطط، األنشطة، التوظيف، البنية التنظيمية.
ضمان عدم وجود أي قيود أو حدود ال مربر لها، لعمل المراجعة الداخلية.●
لممارسةالمهنيةبالمعايريااللزتامتقييمذلكويشملالداخيلالتدقيقأعمالفعاليةمراجعة●

التدقيق الداخيل.
والوحداتالداخليةالمراجعةإدارةمديربنيتنشأقداليتالنظروجهاتفيتباينأيفيالنظر●

التنظيمية في غرفة مكة المكرمة  ومعالجتها والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها .
إجراء أو السماح بإجراء أي تحقيق بشأن مسألة ضمن نطاقها.●
مراجعة التقرير السنوي.●

الخارجي:التدقيق)4
جهودتنسيقذلكويشملالخارجيونالمدققونيقرتحهماالذينونهجهالتدقيقنطاقمراجعة●

التدقيق الخارجي مع المدققني الداخليني.
أوالخارجينيالمدققنيتعينيعىلالنهائيالتصديقوممارسةالخارجينيالمدققنيأداءمراجعة●

فصلهم.
المدققنيمنترصيحاتعىلالحصولخاللمنالخارجينيالمدققنياستقالليةوتأكيدمراجعة●

بشأن عالقاتهم مع الغرفة ويشمل ذلك الخدمات اليت يقدمونها للغرفة عدا التدقيق.
ترىاليتالمسائللمناقشةدوريةوبصورةمنفردبشكلالخارجينيالمدققنيمعاالجتماع●

اللجنة او المدققون أنها ينبغي أن تناقش بصورة رسية.
الحسابات:مراجعة)5

وتحديدوعزلهأكرث)(أوالخارجيالحساباتمراجعبرتشيحطلبه)عىل(بناءاإلدارةلمجلسالتوصية●
أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقالله ومراجعة نطاق عمله ورشوط التعاقد معه .

معالمراجعة،أعمالفاعليةومدىوعدالته،وموضوعيتهالحساباتمراجعاستقاللمنالتحقق●
األخذ في االعتبار القواعد والمعايري ذات الصلة.

تقديمهعدممنوالتحققوأعماله،المكرمةمكةغرفةحساباتمراجعخطةواعتمادمراجعة●
أعماًال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات.●
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.●
غرفةفيالعامةواألمانةالحساباتمراجعبنيتنشأقداليتالنظروجهاتفيتباينأيفيالنظر●

مكة المكرمة،  ومعالجتها، والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها .
التأكد من تنسيق أعمال مراجعة الحسابات في حالة وجود أكرث من مراجع خارجي .●
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المرعية:والقواننيباالنظمةالتقيد)6
ذاتوالتعليماتوالسياساتواللوائحباألنظمةالمكرمةمكةغرفةالزتاممنالتأكد●

العالقة.
اإلجراءاتالمكرمةمكةغرفةاتخاذمنوالتحققالرقابيةالجهاتتقاريرنتائجمراجعة●

الالزمة بشأنها.
ذوياألطرافمعالمكرمةمكةغرفةتجريهاأنالمقرتحوالتعامالتالعقودمراجعة●

العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إىل مجلس اإلدارة.
وإبداءاإلدارة،مجلسإىلبشأنهاإجراءاتخاذرضورةتقتيضمسائلمنتراهمارفع●

توصياتها باإلجراءات اليت يتعني اتخاذها.
مراجعة عملية تبليغ قواعد السلوك إىل العاملني في الغرفة، ومراقبة التقيد بها.●
الحصول عىل تحديثات دورية من اإلدارة القانونية بشأن المسائل المتعلقة بالتقييد.●

التقارير:وإصدارالتبليغ)7
والتوصياتوالموضوعاتاللجنةنشاطاتبشأناإلدارةلمجلسالدوريةالتقاريرإصدار●

المتعلقة بها.
تأمني قناة مفتوحة من التواصل بني أعمال التدقيق الداخيل ومجلس اإلدارة.●
مراجعة التقارير األخرى اليت تصدرها الغرفة والُمتعلقة ومسؤوليات اللجنة.●

اخرى:مسائل)8
القيام باألنشطة األخرى المتعلقة بميثاق لجنة التدقيق حسب ما يطلبه مجلس اإلدارة.●
تنظيم ومراقبة التحقيقات الخاصة حسب الحاجة.●
عىلاالدارةمجلسمصادقةطلبمعسنويا،اللجنةميثاقكفايةمدىوتقييممراجعة●

التغيريات المقرتحة.
تمقدالميثاقفيعليهاالمنصوصأوالواردةالمسئولياتجميعانعىلالسنويالتأكيد●

تنفيذها.
إجراء تقييم دوري ألداء اللجنة وأداء كل فرد من أفرادها.●
أيبشأنمالحظاتهمتقديمالمكرمةمكةغرفةفيللعاملنيتتيحآليةوجودمنالتأكد●

بإجراءاآلليةهذهتطبيقمنالتحققثمومنبرسية،غريهاأوالماليةالتقاريرفيتجاوز
تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبين إجراءات متابعة مناسبة.

المجلسإىلتوصياتهاوترفعاإلدارة،مجلسمناللجنةإىلتحالاليتالموضوعاتدراسة●
التخاذ  القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.

المخاطرمنالمكرمةمكةغرفةلحمايةالمناسبةلإلجراءاتالعامةاألمانةاتخاذمنالتأكد●
االسرتاتيجية والمالية والتشغيلية  ومخاطر االلزتام.

التأكد من إدارة غرفة مكة المكرمة وفقًا ألسس اقتصادية سليمة وبكفاءة وفاعلية .●
كفايةمدىشأنفيرأيهاعىليحتوياإلدارةلمجلسالسنويالمراجعةلجنةتقريرإعداد●

فيتدخلأخرىأعمالمنبهقامتوعماالمكرمة،مكةغرفةفيالداخليةالرقابةنظام
مكةغرفةفيالتقريرهذامنكافيةنسخًايودعأناإلدارةمجلسوعىلاختصاصها.نطاق

ُيتىلأنيفضلاألقل،عىلأيام)10(بعرشةالعموميةالجمعيةانعقادموعدقبلالمكرمة
التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
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اللجنةصالحيات):4(المادة
للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:)1

حق االطالع عىل وثائق غرفة مكة المكرمة.●
أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو األمانة العامة.●
فيخارجهامنأوالمكرمةمكةغرفةداخلمنوالمختصنيالخرباءمنتراهبمناالستعانة●

وعالقتهالخبرياسمذكرمعاللجنة،اجتماعمحرضفيذلكيضم�نأنعىلصالحياتها،حدود
بغرفة مكة المكرمة أو األمانة العامة.

بتوصيةاألخذالمجلسرفضإذاأواإلدارة،مجلسوقراراتاللجنةتوصياتبنيتعارضحصلإذا)2
أوأدائهوتقييمأتعابهوتحديدوعزلهالمكرمةمكةغرفةحساباتمراجعتعينيبشأناللجنة
اللجنةتوصيةالسنوياإلدارةمجلستقريرتضمنيفيجبالداخلية،المراجعةادارةمديرتعيني

ومربراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

اللجنةعملقواعد):5(المادة
اجتماعاتهاعدديقلأالأنويجبرئيسها،يحددهااليتاألوقاتفيدوريةبصفةاللجنةتجتمع)1

عىلبناءاللجنةتجتمعأنالممكنومنللغرفة،الماليةالسنةخاللاجتماعات)4(أربعةعن
طلب اثنني من أعضائها أو كلما دعت الحاجة إىل ذلك.

حضوراللجنةوأعضاءاللجنةرسأمنيعداالعامةاألمانةأواإلدارةمجلسفيعضوألييحقال)2
اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة حضوره لالستماع إىل رأيه أو الحصول عىل مشورته.

الحارضينأصواتبأغلبيةقراراتهاوتصدرأعضائها،أغلبيةحضوراللجنةاجتماعاتلصحةُيشرتط)3
الجانبيرج�حاألصواتتساويوعندواحد،صوتاللجنةفيعضولكلويكونأعضائها،من

الذي صوت معه رئيس االجتماع.
ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غريه من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة.)4
المراجعةإدارةومديرالمكرمةمكةغرفةحساباتمراجعمعدوريةبصفةاللجنةتجتمع)5

الداخلية في غرفة مكة المكرمة.
دعتكلمااللجنةمعاالجتماعطلبالحساباتومراجعالداخليةالمراجعةادارةلمديريجوز)6

الحاجة إىل ذلك.
خاللاألعمالجدولاللجنةوتقررئيسها،قبلمناللجنةاجتماعاتأعمالجداولإعداديتم)7

لكلاالجتماع. محرضفيذلكإثباتيجبالجدول؛هذاعىلعضوأياعرتاضحالوفياالجتماع.
عضو في اللجنة حق اقرتاح إضافة أي بند إىل جدول أعمال االجتماع.  

العملوأوراقللجنةاجتماعكلأعمالبجدولاللجنةأعضاءبزتويداللجنةرسأمنييقوم)8
منأييطلبهاإضافيةمعلومات أووثائقوأيباالجتماعالمتعلقةوالمعلوماتوالوثائق
بخمسةاالجتماعموعدقبل االجتماعجدولفيالمشمولةبالموضوعاتعالقةوذاتاألعضاء

 األقل.عىلأيام)5(

اللجنةاجتماعات  محارض):6(المادة
وتوثيقومداوالت،نقاشاتمندارماتتضمنلهامحارضوإعداداللجنةاجتماعاتتوثيقيجب)1

الحارضيناألعضاءأسماءوبيانومنظم،خاصسجلفيوحفظهاالتصويت،ونتائجتوصياتها
والتحفظات اليت أبدوها (إن وجدت)، وتوقيع هذه المحارض من جميع األعضاء الحارضين.

تداولويقترصاألعضاء،  عىل  ثم اللجنة،رئيس  عىل  ويعرض اللجنة، رسأمني  قبل  من  المحرض  ُيعد)2
مرشوع المحرض عىل هذه المجموعة فقط حىت يعتمد.
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لالجتماعالتايلاليومتاريخمن  عمل  أيام  ) 5(خمسة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  المحرض  مسودة  ُتعد)3
كلعىلاللجنة،أعضاءإىلبعدهاويرسلاللجنة،ورئيساللجنةأمنيمنكلمنتستكملبحيث
إرسالتاريخمنعملأيام)5(خمسةخاللالمحرضمسودةحولومقرتحاتهرأيهيبديأنعضو

مسودةعىلبالموافقةأووجدت)(إنمالحظاتبأياإلفادةرضورةمعللعضو،المسودة
عىلموافقةذلكفيعداإلرسالتاريخمنعملأيام)5(خمسةخاللالردعدمحالوفيالمحرض،

مسودة المحرض، وال يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك.

اللجنة:رسية):7(المادة
منعليهيطلعومالهأتيحتاليتالمعلوماترسيةعىلبالمحافظةااللزتاماللجنةعضوعىليجب

منبذلكلهيرصحمالمجهةاوفرداليبهاالبوحعضويتهانتهاءحالفيحىتيجوزوالوثائق
الحداولهشخصيةمنفعةأومصلحةلتحقيقالمعلوماتهذهاحديستعملاناواالدارة،مجلس
اقاربه.

اللجنة  أداء  تقييم):8(المادة
اإلدارة.مجلسقبلمناللجنة  أداء  تقييمسنويًا  يجري

اللجنةأعضاءتعويضات):9(المادة
عضويتهمنظرياإلدارة)مجلسأعضاء(مناللجنةألعضاءبدلأومكافأةأيرصفيتمال

وحضورهم اجتماعات اللجنة .

الالئحةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):10(المادة
تعتمد الئحة عمل لجنة المراجعة من مجلس اإلدارة.)1
عىلاإلدارةمجلسيعتمدأنويجبدوري،بشكلالالئحةهذهبمراجعةالمراجعةلجنةتقوم)2

أي تغيريات تقرتحها اللجنة.
إىلباإلضافةالعامواألمنيالمراجعةولجنةاإلدارةمجلسأعضاءجميعالالئحةبهذهيبلغ)3

جميع العاملني في غرفة مكة المكرمة المعنيني بعمل اللجنة.
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الئحة عمل األمانة العامة

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 الغرف  التجارية، تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

يكونالعلمي،والتأهيلوالكفايةالخربةذويمنللغرفةعاماأمينًاالغرفةإدارةمجلسيعني)2
اإلدارةمجلساجتماعاتحضورحقولهوالمالية،اإلداريةأعمالهاسريعنمسؤوالومتفرغًا

-عدا االجتماعات المغلقة- دون أن يكون له حق التصويت.
وأموالأصولاستعمالإساءةعنالغرفةإدارةمجلسأماممسؤولللغرفةالعام األمني)3

اختصاصه،نطاقفيتقعالتجاريةالغرفنظامألحكامأخرىمخالفةأيوعنتبديدهاأوالغرفة
خمسميضبعدالشأنهذافيالمسؤوليةدعوىتسمعالوالزتوير،الغشحاليتعداوفيما

المخالفة.محلالفعلاكتشافتاريخمنسنوات)5(
للصالحياتالسليمالتوازنلضمانالعاماألمنيصالحياتعناإلدارةمجلسصالحياتفصليجب)4

رئيسخاللمنإالالعامةاألمانةتوجيهيكونوالوالمساءلة؛ المسؤوليةمستوىورفع
مجلس إدارة الغرفة. 

 العامةاألمانةتجاهمهامهواإلدارةمجلساختصاصات):2(المادة
يتفقبماالعامة،واألمانةالمجلسبنيالمهاموتوزيعاالختصاصاتتحديداإلدارةمجلسيتوىل)1

ويحققالمكرمة،مكةغرفةقراراتاتخاذكفاءةويح�الحوكمةممارساتأفضلمع
التوازن في الصالحيات والسلطات بينهما، ويتعني عىل  مجلس اإلدارة في سبيل ذلك:

الصالحياتتحديدذلكفيبماوتطويرها،الغرفةبعملالمتعلقةالداخليةوالسياساتاللوائحإقرارأ)
واالختصاصات  والمسؤوليات الموكلة إىل المستويات التنظيمية المختلفة.  

العامة،األمانةإىلالمفوضةالصالحياتبتحديدخاصةوتفصيليةمكتوبةسياسةاعتمادب)
دوريةتقاريررفعالعامةاألمانةمنيطلبأناإلدارةولمجلسالتفويض،ومدةالتنفيذوطريقة

بشأن  ممارساتها للصالحيات المفوضة إليها.  
ت) تحديد الموضوعات اليت يحتفظ المجلس بصالحية البت فيها.  

ودوناألحوال،جميعوفيأعماله ،عىلواإلرشافخدماته،وانهاءللغرفةالعاماألمنيتعيني)2
تعيينهعند-الغرفةعامأمنيعقدمدةتتجاوزأاليجبالعمل؛نظامأحكامبهتقيضبماإخالل

تجديديليهالذيللمجلسويجوزواحدة،سنةمنبأكرثخاللهاُعي�نتماليتالمجلسدورةمدة-
عقده بما ال يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد.

معوقاتمنيعرتيهوماالعملمجرياتلبحثالعاماألمنيمعدوريةاجتماعاتعقد)3
ومشكالت، واستعراض  ومناقشة المعلومات المهمة بشأن نشاط الغرفة.  

لمجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء األمني العام للغرفة.)4
وضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة.  )5
أداءهومراجعةواسرتاتيجيتها،الغرفةأهدافمعتنسجمالعاملألمنيأداءتقييممعايريوضع)6

وتقويمه.  
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العاماألمنياختصاصات):3(المادة
يختص أمني عام الغرفة بما ييل:

تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، والعمل عىل تحقيق أهداف الغرفة.)1
تنفيذ األعمال اليت يكلفه بها رئيس الغرفة.)2
اإلرشاف عىل األعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها.)3
معتوافقهامنوالتأكداإلدارةمجلسقبلمنالمُعدةوالسياساتاالسرتاتيجياتتنفيذ)4

األنظمة  واللوائح واإلجراءات والتعليمات الالزمة لعدم إعاقة التنفيذ.
اإلفصاحفيالحوكمةمبادئتطبيقإىلوصوًالاإلداريةالممارساتأفضلاستحداث)5

 والشفافية والتواصل بني جميع العاملني في األمانة العامة.
ومشرتكيها،وموظفيهاالغرفةبنيالمفتوحةالمختلفةوالقنواتالسليمةاألساليبتهيئة)6

الغرفة،معبعالقةترتبطأخرىجهةأيوكذلكالحكومية،والجهاتالغرفواتحاد الغرفةوبني
وسياساتهاورسالتهاورؤيتهاوإداراتهاالغرفةعنوالهامةالرضوريةبالمعلومات وتزويدها

 وإجراءاتها بما يعود عىل الغرفة وهذه األطراف جميعها بالنفع.  
والتعليماتوالقراراتواللوائحاألنظمةجميعلتطبيق المساعيكافةاستخدامعىلالعمل)7

الصادرة والتعاون مع مجلس  اإلدارة بهذا الشأن.
 منللحوكمةالمنهجيةالثقافةواستدامةواستحداثتبين-اإلدارةمجلسمنبدعم-تويل)8

خالل إعداد قواعد سلوك وآداب العمل المحققة لحفظ المواهب في األمانة العامة. 
أومالحظاتمنلديهم مابإبداءالغرفةفيالعاملنيمعاتصالوسائلاستحداثعىلالعمل)9

أندونمالحظاتهم إبداءعىلوتشجيعهمالغرفة،مستقبلعىلمخاطرهايرونقدسلبيات
يكون لذلك رضر عىل العامل.

ثمومنلدراستها،الغرفةإدارةمجلسعىلوعرضهاالداخلية،الغرفةلوائحمرشوعاتإعداد)10
رفعها إىل الجمعية العمومية للغرفة العتمادها.

الماليةالسنةبدايةقبلالغرفةإدارةمجلسعىلوعرضهالتقديرية،الموازنةمرشوعإعداد)11
األقل.عىليوما)60(بستني

)60(ستنيخاللالغرفةإدارةمجلسإىلوتقديمهماالختامي،والحسابالسنوي،التقريرإعداد)12
يوما من بداية السنة المالية الجديدة.

إعداد سياسات الغرفة العامة، والخطط والربامج والمرشوعات الالزمة ألداء مهماتها.)13
واجتماعاتإدارتها،مجلسواجتماعاتللغرفةالعموميةالجمعيةلعقدالالزمةالرتتيباتاتخاذ)14

اللجان والندوات والمؤتمرات.
مجلسإىلوتقديمهوقياسها،األداءمؤرشاتيبنيالغرفةأداءعنسنويربعتقريرإعداد)15

إدارة الغرفة.
تعيني العاملني في الغرفة، مراعيا ما تقيض به الئحة الحوكمة في شأن تعيني األقارب.)16
ترشيح نواب األمني العام للغرفة إىل مجلس إدارة الغرفة لتعيينهم.)17
توجيه العاملني في أمانة الغرفة ومتابعة أدائهم، والعمل عىل رفع كفاءتهم اإلنتاجية.)18
المشاركة في برنامج تأكيد وتحسني الجودة إلدارة المراجعة الداخلية.)19
المناسبةالبيئةوإيجادالعامةالرقابيةالضوابطوتحديدوالرقابةالمخاطرإدارةعملياتقيادة)20

لذلك بالتشارك مع أعضاء اإلدارة العليا.
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ومسؤولياتهاالعامةاألمانةاختصاصات):4(المادة
والالئحةالتجارية،الغرفنظامأحكامبموجباإلدارةلمجلسالمقررةاالختصاصاتمراعاةمع

واالسرتاتيجياتوالسياساتالخططبتنفيذالعامةاألمانةتختصالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذية
ومهامهاالعامةاألمانة اختصاصاتضمنويدخلأغراضها.يحققبماللغرفةالرئيسيةواألهداف

ما ييل:
وخاصةفئاتهمبكلالمشرتكنيمصلحةلتحقيقالمؤديةالممارساتأفضلاتباععىل العمل  )1

المنشآت الصغرية والمتوسطة الستدامة التنمية المستهدفة لقطاع األعمال .
المطروحةالموضوعاتلعرضالالزمةالعرضمذكرة-المجلسرسأمنيمعبالتنسيق-إعداد)2

كلحولتعددتإذاالنظروجهاتأوالموحدالرأيمتضمنة اإلدارةمجلساجتماعاتعىل
موضوع ، تمهيدًا التخاذ قرار حيالها من  مجلس اإلدارة. 

تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للغرفة المقرة من مجلس اإلدارة.)3
 اقرتاح التايل من خالل األمني العام لمجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها:)4

الماليةوسياساتهاوالمرحلية،الرئيسيةالعملوخططللغرفة،الشاملةاالسرتاتيجية●
واالستثمارية،  وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.

 النفقات الرأسمالية الرئيسة للغرفة وتملك األصول والترصف فيها.●
 الهياكل التنظيمية والوظيفية للغرفة.●
واالختصاصاتالمهامتحديدذلكفيبماوتطويرها،الغرفةبعملالمتعلقةالداخليةالسياسات●

 والمسؤوليات  الموكلة إىل المستويات التنظيمية المختلفة.  
سياسة تفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.  ●
عندورية  تقاريررفعوآليةالتفويض،ومدةالقراراتخاذوإجراءاتإليها،تفوضاليتالصالحيات●

ممارساتها لتلك الصالحيات.  
والمكافآتالثابتة،المكافآتمثلالغرفة،فيللعاملنيُتمنحاليتالمكافآتوأنواعسياسة●

المرتبطة باألداء.  
وتشمل:عليها،العامواإلرشافالمخاطر،وإدارةالداخليةالرقابةنظم تنفيذ)5

تنفيذ سياسة تعارض المصالح.●
بإعدادالصلةذاتاألنظمةذلكفيبماسليم،بشكلوالمحاسبيةالماليةاألنظمةتطبيق●

التقارير المالية.
والحرصوكفايتها،النظمتلكفاعليةمنوالتحققالمخاطر،وإدارةالداخليةالرقابةنظمتطبيق●

منالحدبثقافةُمل�مةبيئةوإنشاءاإلدارة،مجلسمنالمعتمدالمخاطر بمستوىااللزتامعىل
أصحاب منوغريهماإلدارةمجلسمعبشفافيةوطرحهاالغرفة،مستوىعىلالمخاطر

المصالح.
تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالغرفة بفاعلية واقرتاح تعديلها  عند الحاجة.●
عنباإلفصاحوالزتامهاواللوائحباألنظمةالغرفةَتَقي�دتضمناليتواإلجراءاتالسياساتتنفيذ●

المعلومات  الجوهرية للمشرتكني وأصحاب المصالح.
خططضوءفيالغرفةنشاطفيالمحرزالتقدمبشأنالماليةوغريالماليةالدوريةالتقاريرإعداد   )6

وأهداف  الغرفة االسرتاتيجية، وعرض تلك التقارير من خالل األمني العام عىل مجلس اإلدارة.
يتفقوبمااألمثلبالشكلمواردهاإدارةعنفضًالأنشطتها،وتسيريللغرفةاليوميالعمل إدارة)7

مع أهداف  الغرفة واسرتاتيجيتها.
الغرفة.داخلوتنميتهااألخالقيةالقيمثقافةبناءفيالفاعلة المشاركة)8
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منصبلشغلالمرشحنيأوالمتقدمنيمنالمطلوبةالعمليةوالخرباتالعلميةالمؤهالت):5(المادة
قيادي في األمانة العامة

المرشحأوالمتقدمفيتتوافرأنيجبالتجاريةالغرفنظاممن)27(المادةعليهنصتبمااإلخاللدون)1
لشغل منصب األمني العام االتي:  

أن يكون سعودي الجنسية.●
أن يكون حاصال عىل مؤهل علمي ال يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.●
سنوات.عرش)10(عنتقلالعمليةخربةلديهتكونأن●
أال يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالرشف أو االمانة ما لم يرد له اعتباره.●
أن يكون متفرغًا.●
أن يتقن اللغة االنجلزيية.●

العلميةالمؤهالت إحدىالعامةاألمانةفيقياديمنصبلشغلالمرشحأوالمتقدمفيتتوافرأنيجب)2
 التالية : العمليةوالخربات

أن يكون سعودي الجنسية.●
أن يكون حاصال عىل مؤهل علمي ال يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.●
سنوات.عرش)8(عنتقلالعمليةخربةلديهتكونأن●
أال يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالرشف أو االمانة ما لم يرد له اعتباره.●
أن يكون متفرغًا.●
أن يتقن اللغة االنجلزيية.●

والقياديةالفنيةالقدراتالعامةاألمانةفيقياديمنصبلشغلالمرشحأوالمتقدمفيتتوافرأن يجب)3
اليت تؤهله لشغل هذه الوظيفة.

اليتالشخصيةالمقابلةاجتيازالعامةاألمانةفيقياديمنصبلشغلالمرشحأوالمتقدمعىليجب)4
ستجرى له من قبل األمني العام و/أو مجلس اإلدارة.

الغرفةفيالداخيلالمراجعأوالداخليةالمراجعةإدارةمديرمنصبلشغلالمرشحأوالمتقدمعىليجب)5
اجتياز المقابلة الشخصية اليت ستجرى له من قبل لجنة المراجعة و/أو مجلس اإلدارة.

ينفردأنيجوزالاألحوال،جميعوفيالعامة،األمانةفيقياديأيتعينياإلدارةمجلسيعتمدأنيجب)6
شخص بالُسلطة المطلقة التخاذ قرارات تعيني القياديني في األمانة العامة.

العامةاألمانةفيالقيادينيأداءتقييم):6(المادة
للغرفة.العاماألمني  أداء  بتقييمسنويًااإلدارةمجلسيقوم)1
يتمأنعىلالعامة،األمانةفيالقيادينيباقيأداء  بتقييمسنويًاللغرفةالعاماألمني يقوم)2

هذهباعتمادللغرفةالعاماألمني تفويضاإلدارةلمجلسويجوزاإلدارة،مجلسمناعتمادها
التقييمات.

الالئحةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):7(المادة
العملوُيعتمدالغرفة،فياإلدارةمجلسمنعليهاالحقتعديلوأيالسياسةهذهُتعتمد)1

ذلكتاريخمنابتداًءلهاالحقتعديلبأي�العملويرسياعتمادها،تاريخمنالالئحةبهذه
التعديل.

الالئحة،لهذهدوريةمراجعةعملللغرفةالعاماألمنيمعبالتنسيقالتنفيذيةاللجنةتتوىل)2
والرفع إىل مجلس اإلدارة مىت لزم ذلك العتماد أي� تعديٍل تويص به اللجنة.
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سياسة المراجعة الخارجية لحسابات غرفة مكة المكرمة
تمهيد):1(المادة

السعودية،العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع
 التجارية، الغرفحوكمةوالئحةالتجاريةالغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظام

لها،استكماًالالسياسة هذهتأتيالقانونيني،للمحاسبنيالسعوديةالهيئةمنالصادرةواألنظمة
دون أن تحل محلها.  

الحساباتمراجعةمهمةإسناد):2(المادة
قانوني )(محاسبحساباتمراجعإىلالسنويةحساباتهامراجعةمهمةالمكرمةمكةغرفةتسند

باالستقالليتمتعونوالذينالمملكة فيبالعمللهمالمرخصالحساباتمراجعيبنيمنأكرثأو
والجمعيةالغرفةإدارةلمجلسومستقل موضوعيتقريرإلعدادوالتأهيل؛والخربةوالكفاءة

العمومية يبّني فيما إذا كانت القوائم المالية ككل تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية.

الحساباتمراجعوعزلتعيني):3(المادة
الحساباتمراجعيمنأكرث)(أوحساباتمراجعتعينياختيارصالحيةلهاالعمومية الجمعية)1

فيتزيدالمددأولمدةتعيينهوإعادةأتعابه،وتعتمدالمملكة،فيبالعمللهمالمرخص
مجموعها عىل أربع سنوات متتالية.

وإعادةأتعابه،وتحديد،حساباتمراجعنيثالثة-األقلعىل-ترشيحصالحيةلهاإلدارة مجلس)2
تعيينه، وتغيريه.

ييل:مامراعاةمعسنويًا،للتجديدقابلة)1(واحدةماليةلسنةالحساباتمراجعتعينييتم)3
أن يكون ترشيحه بناًء عىل توصية من لجنة المراجعة.●
.)(أن يكون مرخصًا له وأن يستوفي الرشوط المقررة من الجهة المختصة● 13

أال تتعارض مصالحه مع مصالح غرفة مكة المكرمة .●
مراجعني.)3(ثالثةعنالمرشحنيعدديقلأال●
أنالمدةهذهاستنفدلمنويجوزمتصلة،سنوات)4(أربعةتعيينهمدةمجموعيتجاوزأال●

انتهائها.تاريخمن)2(اثنتنيسنتنيميضبعدتعيينهيعاد
أال يكون رشيكًا ألحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو عامًال لديه أو قريبًا له إىل الدرجة الرابعة.●

بعملالقيامأواإلدارةمجلسعضويةفيواالشرتاكالحساباتمراجععملبنيالجمعيجوزال)4
كذلكيجوزوالاالستشارة.سبيلعىلولولمصلحتهاأوالمكرمةمكةغرفةفيإداريأوفين

الدرجةإىللهقريبًاأولديهعامًالأوالغرفةإدارةمجلسأعضاءألحدرشيكًاالمراجعيكونأن
الرابعة. ويكون باطًال كل عمل مخالف لذلك، مع إلزامه برد ما قبضه إىل وزارة المالية.

سنواتالخمسخاللللغرفةتدقيقخدماتبتقديمقامقدحساباتبمراجعاالستعانةيجوزال)5
الماضية.

غرفةحساباتمراجعيمنتقعاليتواألخطاءالمخالفاتفيالنظرصالحيةالعموميةللجمعية)6
-الغرفةحساباتمراجعةبهاُيخطرها-صعوباتأيوفيلمهامهم،أدائهمفيالمكرمةمكة

والسجالتالدفاترعىلاالطالعمنلهمللغرفةالعامةاألمانةأواإلدارةمجلسبتمكنيتتعلق
هذافيمناسبًاتراهماواتخاذمهامهم،ألداءالالزمةواإليضاحاتوالبياناتالوثائقمنوغريها
الشأن.

() الجھة المختصة ھي وزارة التجارة.13
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الحساباتمراجعواجبات):4(المادة
يجب عىل مراجع الحسابات:)1

الهيئةمنالمعتمدةالمعايريوفقوالعملالمكرمة،مكةلغرفةواألمانةالعنايةواجيببذل  ●
السعودية للمحاسبني القانونيني.

  إعداد خطة مراجعة حسابات غرفة مكة المكرمة وعرضها عىل لجنة المراجعة.●
مصلحةيعّرضالالذيبالقدرالعموميةالجمعيةاجتماعفيالمشرتكنيأسئلةعىلاإلجابة●

غرفة مكة المكرمة  للرضر.
بشأنالمناسباإلجراءاإلدارةمجلساتخاذعدمحالفيالتجارةوزارةأوالغرفاتحادإبالغ●

المسائل المثرية للشبهة اليت يطرحها.
فيالمعتمدةالمحاسبيةالمراجعةلمعايريوفقاإليهتوصلمايتضمنسنويتقريرإعداد●

المملكة مع إرسال نسخة إىل الوزير.
إبالغ مجلس اإلدارة  بشكل مبارش عن أدلة إحتمال وجود احتيال مرتكب من قبل اإلدارة.●
إبالغ المستوى المناسب من اإلدارة عند اكتشاف أدلة عن وجود احتيال.●

ماالغريإىلأوالعموميةالجمعيةغريفيالمشرتكنيإىليفيشأنالحساباتلمراجعيجوزال)2
مطالبتهعنفضًالعزلهوجبوإالبعمله،قيامهبسببالمكرمةمكةغرفةأرسارمنعليهوقف

بالتعويض.
أوالمكرمةمكةغرفةيصيبالذيالرضرتعويضعنمسؤوًالالحساباتمراجعيكون)3

واشرتكواالمراجعونتعددوإذاعمله.أداءفيمنهتقعاليتاألخطاءبسببالغريأوالمشرتكني
في الخطأ كانوا مسئولني بالتضامن.

الحساباتمراجعصالحيات):5(المادة
ذلكوغريوسجالتهاالمكرمةمكةغرفةدفاترعىلاالطالعحقوقتأيّفيالحساباتلمراجع)1

منليتحققعليها،الحصولرضورةيرىاليتواإليضاحاتالبياناتطلبأيضًاولهالوثائق،من
موجودات الغرفة والزتاماتها وغري ذلك مما يدخل في نطاق عمله.

القرارالتخاذاإلدارةمجلسإىلالسنويةالحساباترفعقبلالمراجعةلجنةمعآرائهمناقشة)2
بشأنها.

التخاذالعمومية الجمعيةإىلالسنويةالحساباترفعقبلاإلدارةمجلسمعآرائهمناقشة)3
القرار بشأنها.

موضحًاالمشرتكني،عىل قبلهمنالمعدالتقريروتالوةالعموميةالجمعياتاجتماعاتحضور)4
أي معوقات أو تدخالت واجهته من مجلس اإلدارة أثناء تأدية أعماله.

 أيأوالعاماألمنيحضوردونذلكالعملرضورةتقتيضحنيالمراجعةلجنةمعاالجتماعطلب)5
من أعضاء األمانة العامة في غرفة مكة المكرمة.  

دعوةلهويجوزعمله،المجلسييرسلمإذاالعموميةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسمن الطلب)6
 تاريخمنيومًا)30(ثالثنيخاللاإلدارةمجلسيدُعهالمإذااالنعقادإىلالعموميةالجمعية

طلب مراجع الحسابات.
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مكة لغرفةالماليةالقوائمتوقيع):6(المادة
واالستثمارالماليةلقطاعالعاماألمنيومساعدالعاماألمنيوالغرفةرئيسيوقعأنيجب

أنيجبثمومنللغرفة،الماليةالقوائمعىلالمكرمةمكةلغرفةالماليةاالدارةمديراىلباالضافة
النعقاد المقررالموعدقبلالمشرتكنيترصفتحتللغرفةالرئييسالمركزفيمنهانسختودع

األقل .عىلأيام)10(بعرشةالعموميةالجمعية

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):7(المادة
بهاويبلغاإلدارةمجلسمنأوالمراجعةلجنةمناعتمادهاتاريخمنالسياسةبهذهيعمل)1

جميع العاملني المعنيني في غرفة مكة المكرمة.  
 يتم تعديل مواد هذه السياسة بقرار من لجنة المراجعة أو من مجلس اإلدارة.)2
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سياسة المراجعة الداخلية

تمهيد):1(المادة
السعودية،العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع

تأتي التجارية، الغرفحوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظام
 هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

14)(الداخليةالمراجعةإدارةتأسيس):2(المادة

المخاطروإدارةالرقابةنظمتقييمتتوىلالداخليةللمراجعةإدارةالمكرمةمكةغرفةفيتنشأ)1
واللوائحباألنظمةوعامليهاالغرفةالزتاممدىمنوالتحققالغرفة،فيوالحوكمة

والتعليمات السارية ولوائح سياسات الغرفة وإجراءاتها.
والالداخلية،المراجعةواختصاصاتبمهامللقيامخارجيةجهاتأوبجهةاالستعانةللغرفةيجوز)2

يخل ذلك بمسؤولية الغرفة عن تلك المهام واالختصاصات.
عزلهمويتمالداخلية،المراجعةادارةواختصاصاتبمهامللقيامخارجيةجهة/جهاتترشيحيتم)3

هذه أداءتقييميتماإلدارة،لمجلسالمراجعةلجنةمنتوصيةعىلبناًء أتعابهموتحديد
الجهة/الجهات من قبل لجنة المراجعة .

لجنةبتعيينهتويصداخيلمراجعمن-األقلعىل-الداخليةالمراجعةإدارةتتكونأنيجب)4
المراجعة ويكون مسؤوًال  أمامها، ويرتبط تنظيميًا بها.

توصيةعىلبناًءوعزله أدائهوتقييممكافآتهواقرتاحالداخليةالمراجعةإلدارةمديرتعينييتم)5
من لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة.

منبقرارالداخليةالمراجعةإدارةفيالعاملنيالمراجعنيخدمةوإنهاءوترقيةتعيني يتم)6
خارجإىلندبهمأونقلهمأوالمكرمةمكةغرفةفيمهامبأيتكليفهميجوزوالمديرها،

اإلدارة إال بموافقته.  
يراعى في اختيار وتعيني وتقييم القائمني عىل نشاط المراجعة الداخلية ما ييل:)7

االتصاف بالزناهة، واالستقامة، والموضوعية والحفاظ عىل الرسية.  ●
والتدريباألكاديميالتأهيلخاللمنوالمهاراتالعلميةوالمعرفةالعمليةالخربة توافر●

المناسب.  
المراجعةبمهامقيامهمعندالتعاملوح�اللباقةوالفريقبروحالعملعىلالقدرة●

الداخلية .
العامةاألمانةقبلمنأعمالهافيتدخلأوتأثريأليالداخليةالمراجعةادارةتخضعأاليجب)8

واإلدارة التنفيذية في غرفة مكة المكرمة.

الداخليةالمراجعةإدارةعملنطاق):3(المادة
يشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية التايل:

 اختبار وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في غرفة مكة المكرمة.)1
 اختبار وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام إدارة المخاطر في غرفة مكة المكرمة.)2

لمدىالمراجعةلجنةتقدیرعلى بناًءخارجیةجھة/جھاتإلىإسنادھایمكنالداخلیةالمراجعةوحدة/إدارةواختصاصاتمھامألن()14
المراجعةأنشطةلتنفیذمفتوحاالمجاللیبقىالداخلیة"المراجعة"نشاطعبارة:استخدامتمفقدعدمھ؛منإنشائھاإلىالحاجة

الداخلیة من خارج غرفة مكة.
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 اختبار وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الحوكمة في غرفة مكة المكرمة.)3
مكةغرفةفيبهاالمعمولواإلجراءاتالسياساتوفاعليةكفايةمدىوتقييم اختبار)4

المكرمة.
والبرشيةالماليةالمكرمةمكةغرفةموارداستخداموفاعليةكفايةمدىوتقييم اختبار)5

والفنية.
فيتوفريهاويتمبهاوموثوقصحيحةوالتشغيليةواإلداريةالماليةالمعلوماتأنمن التأكد)6

الوقت والشكل  المناسبني وفقًا لألنظمة والمعايري المعتمدة في غرفة مكة المكرمة.  
 إجراء فحوصات وفق عينات محددة تهدف إىل:  )7

المكرمةمكةغرفةفيالتنظيميةوالوحداتاألفرادقيامعنداألداءجودةمنالتحقق●
الغرفةأهدافتحقيقعىلتساعدالمعتمدةالنظمأنمن والتأكدبهم،المناطةبالمسؤوليات

بصورة فاعلة وبكفاءة واقتصادية.  
للسياساتوفقًاتطبقالمخاطرإدارةونظاموالماليةاإلداريةالمعلوماتنظمأنمنالتحقق●

والخطط  واللوائح واإلجراءات والتعليمات المنظمة لها.  
المكرمةمكةغرفةأصولعىلللحفاظالمستخدمةواألساليبالوسائلأنمنالتأكد●

وسوءوالتدمريوالتلفالرسقةخطرمنتحد المعلوماتية،األصولفيهابماوحمايتها،
االستخدام واإلهمال واإلفصاح غري  المالئم واالحتيال.

 التأكد من دقة وموثوقية السجالت المحاسبية والتقارير المالية.  ●
المعدةوالتشغيليةوالماليةالمحاسبيةالمعلوماتأمننظمعىلاالعتمادإمكانيةمن التأكد●

األمنيةالجوانبوتصنيفوقياستحديدفيالمستخدمةوالوسائلالمكرمة،مكة غرفةداخل
لتلك المعلومات.  

غرفةفيالمعتمدةوالقواعدواللوائحوالنظموالربامجوالخططالسياساتتطبيقمنالتأكد●
مكة المكرمة.  

ذاتاألمورفيالمراجعةلجنةأواإلدارةمجلسمنطلبعىلبناءوالتقاريرالدراسات إعداد)8
العالقة  بمهام اإلدارة.

ومناطقمستوياتهاكافة-عىلالمكرمةمكةغرفةفيالتنظيميةالوحداتتنفيذ متابعة)9
اعتمادهبعدالداخيلالخارجي/المراجعالحساباتمراجعتقارير فيترداليتللمالحظاتوجودها-

من لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة وتزويد لجنة المراجعة بنتائج ذلك.
الداخليةالرقابةفاعليةوتحسنيالمكرمةمكةغرفةفياألداءلتطويرعامةتوصياتتقديم)10

والحوكمة وإدارة المخاطر.  
المشاركة أو إجراء التحقيقات ذات العالقة بعمل اإلدارة بناًء عىل تكليف لجنة المراجعة.  )11
لجنةأواإلدارةمجلسقبلمنالداخليةالمراجعةإدارةمديربهايكلفاليتبالمهامالقيام)12

المراجعة.

الداخليةالمراجعةنشاطعىلالقائمنيصالحيات):4(المادة
15)(وثائقمنأليالمقيدغريالكاملللوصولالصالحيةكاملالداخليةالمراجعةإدارةلمدير)1

منسوبيمنمعلوماتعىلوالحصولوممتلكاتها،اإللكرتونية أواليدويةالمكرمةمكةغرفة
الغرفة، وطلب أية معلومات أو إيضاحات وذلك وفقًا لما يتطلبه  أداء عملهم.

تممحاضرأوتقاریرأوصادرة)أو(واردةرسمیةمراسالتأومالیةأوإداریةسجالتأوبیاناتأومستنداتأيبالوثائقیقصد()15
استخدامھا أو إنشائھا في غرفة مكة المكرمة أو توریدھا للغرفة.
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يتوىل مدير إدارة المراجعة الداخلية بما ييل:  )2
المناسبةاألساليبوتطبيقالسنويةالمراجعةمجالفيالعملخطةوتحديدالميثاقإعداد●

وتخصيص الموارد لتحقيق أهداف اإلدارة .
الوحداتمختلففيالعاملنيكافةمناإلدارةعملألداءالرضوريةالمساعدةعىلالحصول●

التنظيمية في غرفة مكة المكرمة.
بعدخارجهاأوالمكرمةمكةغرفةداخلمنالحاجةعندالمختصنيمنالمساعدةعىلالحصول●

الحصول عىل اعتماد لجنة المراجعة.  
الضعفأوجهلمعالجةمنهابنسخةالعاماألمنيوتزويدالمراجعة،لجنةإىلاإلدارةتقاريرتقديم●

ذات  الصلة باألعمال اليت تقوم بمراجعتها.  
تزويد مراجع الحسابات الخارجي عند الحاجة بالمعلومات اليت تساعده عىل تنفيذ مهامهم●
تعميد موظفي اإلدارة بالحصول عىل اإلثباتات اليت تدعم مالحظاتهم ونتائج مراجعتهم .●
إطالع المستوى المناسب من اإلدارة عىل مجاالت التحسني.●
التوصية برتقية موظفي المراجعة.●
التبليغ عن جهة خارجية ليست بكفء، تم اإلستعانة بها برتشيح من طرف آخر.●
تحديد وترية التقييمات الذاتية الدورية بعد مناقشة لجنة المراجعة.●
المخاطروإدارةالحوكمةبعمليةيتعلقفيمااستشاريةوخدماتموضوعيةتأكيدخدماتتقديم●

والرقابة.

الداخليةالمراجعةخطة):5(المادة
عىل مدير إدارة المراجعة الداخلية االلزتام بالتايل:

العمل وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة تحد�ث سنويًا.)1
إبالغ الوحدات التنظيمية بالجدول الزمين الخاص بمراجعة أعمالها عدا جدول  المراجعة الفجائية .)2
التدقيقنتائج-الهامةالمخاطر-احتياجات-خطة-غرضاإلدارةومجلسالعليااإلدارةتبليغ)3

وأي إجراء تتخذه اإلدارة استجابة للمخاطر والذي يعترب غري مقبول بالنسبة للغرفة.
عىلأوالمعتمدةالمراجعةخطةتنفيذعىلالتأثريإىلأدتعقباتبأيالمراجعةلجنةإبالغ)4

فيوالعاملنيوأصولوسجالتأنشطةمنأي إىلالوصولمثلالداخليةالمراجعةأعمال
غرفة مكة المكرمة ومقرتحاتهم إلزالة هذه العقبات.

تبليغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بإمتثال نشاط المراجعة بمعايري التدقيق.)5
إبالغ اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بتغيريات خطة المراجعة.)6
تبليغ مجلس اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بنتائج برنامج تأكيد وتحسني الجودة.)7
الموافقة عىل جدول عمل التدقيق و المالحظات والتوصيات الخاصة بتقرير التدقيق الداخيل.)8
ضمان المهارة  والعناية المهنية الالزمة، التطوير المهين المستمر، الفردي والجماعي ألعضاء)9

فريق التدقيق.
المحافظة وتطوير برنامج تأكيد وتحسني الجودة بحيث يغطي كافة جوانب التدقيق .)10
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الداخليةالمراجعةإدارةتقارير):6(المادة
ربعبشكلالمراجعةلجنةإىلويقدمأعمالهعنمكتوبًاتقريرًاالداخليةالمراجعةإدارةمديريعد)1

وبيانوتوصيات،نتائجمنالنشاطإليهانتهىماالتقريرهذايتضمنأنويجباألقل،عىل سنوي
مهاموتوصياتنتائجمعالجةبشأنقطاع/إدارة/مركز/قسمكلاتخذتهااليتباإلجراءات
المناسبالوقتفيالمعالجةعدمحالفيالسيمابشأنهامالحظاتوأي السابقةالمراجعة

ودواعي ذلك.
غرفةفيالداخليةالرقابةنظامتقييمنتائجعنمكتوبًاتقريرًاالداخليةالمراجعةإدارةمديريعد)2

المراجعةولجنةاإلدارةمجلسإىلويقدمهوتوصياتنتائجمنإليهانتهىوماالمكرمةمكة
بشكل  سنوي عىل األقل.

المراجعةولجنةاإلدارةمجلسإىلويقدممكتوبًاعامًاتقريرًاالداخليةالمراجعةادارةمديريعد)3
موضحًاالمعتمدة،الخطةمعومقارنتهاالماليةالسنةخاللأجريتاليت المراجعةعملياتبشأن

الماليةالسنة  لنهايةالتايلالربعخالل-وجدإن-الخطة عنانحرافأوإخاللأيأسبابفيه
 . المعنية

وإدارةالمراجعةلجنةتوصيةعىلبناًءالداخليةالمراجعةإدارةنشاطنطاقاإلدارةمجلسيحدد)4
المراجعة الداخلية، عىل أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما ييل:

إجراءات الرقابة واإلرشاف عىل الشؤون المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.●
لمواجهةالموجودة؛واألنظمةالمكرمةمكةغرفةفيالمخاطرعواملتطورتقييم●

التغيريات الجذرية أو غري المتوقعة في بيئة األعمال.
ذلكفيبماالداخلية،الرقابةنظامتطبيقفيالعامةواألمانةاإلدارةمجلسأداءتقييم●

 المخاطرإدارةذلكفي(بمارقابيةبمسائلالمجلسفيها أخطراليتالمراتعددتحديد
المسائل.هذهبهاعالجاليت والطريقة )

حاالتأوتطبيقهافيالضعفمواطنأوالداخليةالرقابةنظامتطبيقفياإلخفاق أوجه●
فيالغرفةاتبعتهالذيواإلجراءمكة،لغرفةالمايلاألداءفي تؤثرقدأوأثرتاليتالطوارئ
مكةلغرفةالسنويةالتقاريرفي عنهاالمفصحالمشكالت(السيمااإلخفاقهذامعالجة

المكرمة وبياناتها المالية).  
مدى تقيد غرفة مكة المكرمة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.●
 المعلومات اليت تصف عمليات إدارة المخاطر في غرفة مكة المكرمة.●

متضمنةالعملومستنداتالداخليةالمراجعةإدارةتقاريرحفظالمكرمةمكةغرفةعىليتعني)5
بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج  وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):7(المادة
المعنينيالعاملنيجميعبهاويبلغالمراجعةلجنةمناعتمادهاتاريخمنالسياسةبهذهيعمل)1

في غرفة مكة المكرمة.  
 يتم تعديل مواد هذه السياسة بقرار من لجنة المراجعة.  )2
هذهبتطبيقالخاصةالتنفيذيةواإلجراءاتالسياساتالداخليةالمراجعةنشاطعىلالقائمني يعد)3

الداخلينيالمراجعنيمعهدمنالصادرةالدولية الداخليةالمراجعةلمعايريوفقًاالسياسة
)Institute of Internal Auditors،(المراجعة.لجنةمناعتمادهاويتم
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سياسة إدارة المخاطر

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 الغرف  التجارية، تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

وآلياتالمخاطر،إدارةوطرقالمخاطر،إدارةنظاموعنارصمبادئتحددالمخاطرإدارةسياسة)2
المخاطرإدارةعنالمسؤولنيواألفرادالمخاطر،إدارةنظام فاعلية عىلوالرقابةالمحافظة

واإلفصاح عن المعلومات  المرتبطة بها.
أنويتوقعمعنيحدثحدوثاحتمالأنهعىلتحديدهيمكنالخطرفإنالسياسة،هذهألغراض)3

أواالسرتاتيجيةأهدافهاتحقيقسبيلفيالمكرمةمكة غرفةأنشطة عىلتأثريلهيكون
غرفةأسلوب وأنبها،المعمولوالسياساتاألنظمةلكافةاالمتثالأوالماليةأوالتشغيلية

المرغوبةغرياألحداثحدوثاحتمالاحتسابعىليقومالمخاطرإلدارةالمكرمةمكة
والمرغوبة والفرص  المتاحة وأثرها المتوقع.  

وللرقابةللغرفةاالسرتاتيجيةالعنارصأهممنتعتربالمخاطرإدارةأنالمكرمةمكةغرفةترى)4
تحديدأجلمنمنتظمةبصفةالغرفةتستخدمها اليتالعملياتعنعبارةوهيالداخلية،

وتقييم والرقابة عىل المخاطر.  
يقصد باأللفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها:)5

وموجوداتهاالمكرمةمكةغرفةأنشطةعىلتؤثرقداليتالعواملمجموعةالمخاطر:أ)
وتؤدي إىل حدوث خسائر أو تحول  دون  تحقيق الغرفة  ألهدافها.  

عىل أهداف غرفة مكة.  أي حدث له تأثري سليبالخطر السليب (تهديد):ب)  
عىل أهداف غرفة مكة.  أي حدث له تأثري إيجابيالخطر اإليجابي (فرصة):ت)  

المخاطرإدارةوأهدافمبادئ):2(المادة
بلفقط،المخاطرتقليلأجلمنمصممليسالمكرمةمكةغرفةفيالمخاطرإدارةنظام)1

باإلضافةللغرفة،واالمتثالوالماليةوالتشغيليةاالسرتاتيجيةاألهدافتحقيقاحتماللزيادة
وتعظيمالمتوقعةالسلبيةاآلثاروحجماحتماللتقليلالمناسبةاألساليبباتخاذالقيامإىل

فيالعامةاألمانةمعوبالتنسيقاإلدارةمجلسوعىلالمتوقعة،المنافعوحجماحتمال
الغرفة تحديد مستويات الخطر المقبولة والمتعلقة بجميع أنشطة الغرفة بصورة واضحة.

تأثريهمتقييمبهدفوذلكالمخاطرمختلفبنيالعالقاتالحسبانفييأخذالمخاطرإدارةنظام)2
المجمع عىل عمليات وأنشطة غرفة مكة المكرمة.

أيضًابلالمكرمة،مكةبغرفةالمشرتكنيمصالحبحمايةفقطمحدودةليستالسياسةهذه)3
تقوم عىل حماية مصالح باقي المهتمني بشؤون الغرفة.

التطبيق والمحافظة عىل نظام إدارة المخاطر بغرفة مكة المكرمة يهدف إىل:)4
المخاطربإدارةيتعلقفيماالمكرمةمكةغرفةحوكمةدليلفيوردمابإتباعااللزتام●

واإلفصاح عنها.
حماية األهداف االسرتاتيجية لغرفة مكة المكرمة وأنشطتها.●
زيادة فاعلية إدارة غرفة مكة المكرمة.●
فيالمصالحأصحابلجميعالمكرمةمكةغرفةأصولمنفعةتعظيمأجلمنالفرصاغتنام●

األجل الطويل.
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المخاطرتحديد):3(المادة
حسب(كلالمكرمةمكةغرفةفياإلداراتومديريالعامةاألمانةأعضاءجميع يقوم)1

الغرفةلهاتتعرضاليتالهامةالمخاطرلتحديدجهدهمقصارىببذلعمله)ونطاقاختصاصه
لهاتتعرضأنالمحتملأوالعمل)إداراتها/مواقعمستوىوعىلللغرفةالكيلالمستوى(عىل

في المستقبل، ولتحقيق ذلك يجب استخدام اآلليات التالية لتحديد المخاطر:
المكرمةمكةغرفةفياإلداريةالمستوياتمختلفعىلالذهينالعصفاجتماعاتعقد●

بهدف التفكري في كل أنواع المخاطر المختلفة، وطرح سيناريوهات عامة وأخرى تفصيلية.
إجراء المسوح و استقصاء الرأي بما يناسب كل إدارة/موقع عىل حدة.●
إجراء المقابالت الشخصية وعقد ورش العمل.●
استنتاج سلسلة العالقات السببية اليت تربط بني األنواع المختلفة للمخاطر.●
Key(المخاطرقياسمؤرشاتاستخالص● Risk Indicators.(
استخدام التقييمات اليت  يقوم بها خرباء من خارج غرفة مكة المكرمة.●
نتائج ادارة المراجعة الداخلية ومراجعة الحسابات الخارجية.●

فيوتسجيلهاالتشغيليةالغرفةبأنشطةالمتعلقةالمخاطربتحديدالمكرمةمكةغرفة تقوم)2
هذابأهميةالمتعلقالفينوالرأيالخطرطبيعةوصف يتضمنالمخاطر"،"سجليسمىسجل
والظروفللتغرياتوفقًادوريةبصفةالسجل هذاتعديلويتمهذاالغرفة،عملياتعىلالخطر

الداخلية اليت تحدث لعمليات الغرفة والخارجية في بيئة عملها.   

المخاطروتصنيفوتقييمتحليل):4(المادة
من خالل:)(تقوم غرفة مكة المكرمة  بقياس المخاطر ( لكل خطر عىل حدة) أو تقديرها )1 16

(يمكنمستوياتثالثةمنمقياسالصددهذافييستخدم:الخطروقوعاحتمالتقديرأ)
استخدام خمسة مستويات):

High(الخطرلوقوع/تحققمرتفعاحتمالعنيعرباألولالمستوى● Probability(لهويرمز
.H بالحرف

Medium(الخطرلوقوع/تحققمتوسطاحتمالعنيعربالثانيالمستوى● Probability(لهويرمز
.M بالرمز

Lowالخطرلوقوع/تحققمنخفضًااحتماًاليعكسالثالثالمستوى● Probability) لهويرمز ) 
.L  بالرمز

الخطر،وقوعالحتمالمختلفةطبيعةإىلالسابقةالمستوياتمنمستوىكلويشري
المخاطرمنالنوعهذامع   للتعاملالضوابطكافةغابتماإذا أنهيعين) H( فالمستوى

هذاعنالضوابطغيابأنإىل) M( المستوى ويشريتتحقق،سوفأنهاالمؤكدمنفإنه
حدوثهتكرارلكنالمخاطرمن النوعهذاتحققالمحتملمنأنهيعينالمخاطرمنالنوع
وتختلف االسرتشادسبيل(عىلالعامفيمرتنيأومرةربمامحدودًايكونماعادة

هذاعنالضوابطغيابأنيعينفإنه )L( الثالثالمستوىأماالنشاط)،طبيعةحسب

النقودمثلكميبمقیاس تحدیدھایمكنالتيأوالكمیةالطبیعةذاتالمخاطرألثریكونالقیاسوالتقدیر"."القیاس"بینفرقیوجد()16
یكونالتيوالكیفیةالطبیعةذاتبالمخاطرفیختص التقدیرأماالحرارة.درجاتمثلرقميمقیاسأيأواألوزانأواألعدادأو

أثرھا رھناً بتقدیر المختصین و/أو مدیري اإلدارات المعنیین بالتحلیل.  
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كلمرةإالتحدثلنفإنهاالمخاطرتحققتوإذاتحققهايعينالالمخاطرمن النوع
ثالث إىل خمس  سنوات (عىل سبيل االسرتشاد وتختلف حسب طبيعة النشاط) .

مستوياتثالثةمنمقياسالصددهذافييستخدمالخطر:وقوععندالمتوقعاألثرتقديرب)
(يمكن استخدام خمسة مستويات):

High(الخطروقوع/تحققعندمرتفعأثر عنيعرباألولالمستوى● Impact( بالحرفلهويرمز H.
Medium(الخطروقوع/تحققعندمتوسطأثر عنيعربالثانيالمستوى● Impact(بالرمزلهويرمز

 M.
Low(الخطرلوقوع/تحققمنخفضًاأثرًايعكسالثالث المستوى● Impact(بالرمزلهويرمز L.

) H (فالمستوىالخطر،وقوعألثرمختلفةطبيعةإىلالسابقةالمستوياتمنمستوىكلويشري
األثر،وعظيمةكثريةوخسائرأرضارعنهينتجسوففإنهالمخاطرمنالنوعهذاوقعما إذاأنهيعين

(M المستوى ويشري وخسائرأرضارعنهينتجسوففإنهالمخاطرمنالنوعهذاوقعماإذاأنهإىل ) 
(L المستوى ويشرياألثر،متوسطة عنهينتجسوففإنهالمخاطرمنالنوعهذاوقعماإذاأنهإىل)  

أرضار وخسائر تكاد ال  تذكر.
اإلداريةالوظائفعىلنوعهاحسبالمخاطرتوزيعيتمتقديرهاأوالمخاطرقياسنتائجعىلبناًء)2

بغرفة مكة المكرمة، ويتم تصنيفها.
ومالئمتهقابليتهمدىلتحديدخطر،مؤرشلكلاألقىصالحدبتحديدالمكرمةمكةغرفةتقوم)3

ألهداف الغرفة.
وتوزيعهاتقديرهاأوالمخاطرقياسنتائجالمخاطرسجلبتضمنيالمكرمةمكةغرفةتقوم)4

وتصنيفها ، وتقوم بعمل مراجعة للسجل بصفة دورية بهدف تحديثه.

المخاطرمعالتعامل):5(المادة
)Threat-(تهديدسليبخطركلمعللتعاملوالحلولالطرقبإعدادالمكرمةمكةغرفةتقوم)1

معًا،تقليلهماأووقوعهعندالمتوقعاألثرتقليلأووقوعهاحتمالتقليلبهدفحدةعىل
عىل)Opportunity -(فرصةإيجابيخطركلمعللتعاملوالحلولالطرقبإعدادالغرفةوتقوم

حدة بهدف زيادة احتمال  وقوعه أو زيادة األثر المتوقع عند وقوعه أو زيادتهما معًا. 
المتوقعةالمنافعتحليلعىلمبينالمكرمةمكةغرفةتستخدمهااليتالطريقةوهيكل نوع)2

منها وتكلفة تطبيقها.  
األساليبمنأكرثأوواحدةعىلتشتملبحيثالسلبيةالمخاطرمعالتعاملأساليب تتعدد)3

التالية :  
مثلجذري،بشكلالخطرتزيلاليتاإلجراءاتبعضاتخاذخاللمنالخطرتجنبيتم:المخاطر تجنبأ)

تجعلواليتمعنيمرشوعإلغاءأومختلفة،تكنولوجياأو العمل،لتنفيذمختلفةطرقاستخدام
الخطر غري موجود.

بهدفوتوجيهيةوتصحيحيةوكشفيةوقائيةرقابيةضوابطوضعخاللمنيتم:المخاطرتقليلب)
توفر تأكيدا معقوال بتحقيق أهداف غرفة مكة المكرمة التالية:

السجالتودقةوقوعهافورواكتشافهاواألخطاءالغشوقوعمنوالحداألصولحماية●
المحاسبية واكتمالها.

ذلكفيبماالمكرمةمكةغرفةبهاتتأثراليتالظروفأووالعملياتاألحداثوكفاءةفاعلية●
استخدام الموارد بكفاءة وبشكل مالئم وزيادة اإلنتاجية.

التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات.●
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الطرفمنالمخاطرعبءنقلأساسعىلالمخاطرتحويلعمليةتقومالمخاطر:تحويلت)
مقابلنظريالمخاطر،منالنوعهذاإدارةفيمتخصصآخر طرفإىلمبارشةبصورةلهاالمعرض

من خالل عدة وسائل منها :)(مادي 17

الغرفةلهاتتعرضقداليتالخسارةلحاالتتأمينيةتغطيةعىلالحصولبهويقصد:التامني●
مقابل أقساط تدفع اىل رشكة تأمينية تكون مستعدة لتحمل المخاطر ذات الصلة.

تتحركمنتجأوأداةفيفرعياستثمارهوالمخاطرضدالتحوطالمخاطر:ضدالتحوط●
إدارةالمرادالمنتجأواألداةألسعارالمقابل اإلتجاهفيالمحتمل)الرضروقوع(عندأسعاره

مخاطر االستثمار فيه بصفة أساسية.
للتخلصوذلكمابخصمثالثطرفاىلالمدينةالذممبيعبهويقصد:المدينةالذممبيع●

من المخاطر المرتبطة بالحسابات الغري قابلة للتحصيل.
والخدماتاألصولمنعددفياالستثماراتتنويعخاللمنالمخاطرتوزيعيتمالمخاطر:توزيعج)

ذات االرتباط السليب  المرتفع.
اليشكلالنهاوالتكلفةناحيةمنمجدياليستخفيضهالناماالخطرتقبليشريالخطر:قبولح)

تهديدا جوهريا للغرفة أو ألنه ال يوجد خيار آخر غري ذلك.
منأكرثأوواحدةعىلتشتملبحيث-الفرص–اإليجابيةالمخاطرمعالتعاملأساليبتتعدد)4

األساليب التالية :
استغالل الفرصة.●
مشاركة الفرصة مع آخرين.●
تعزيز أثر الفرصة.●

التايل:منكلاالعتبارفييؤخذللخطراالستجابةطريقةاختيارعند)5
 استعداد غرفة مكة المكرمة لقبول حجم الخطر الحايل.  ●
 التوازن بني الرقابة الوقائية والرقابة الكشفية.  ●
 التوازن بني تكلفة ومنفعة إدارة الخطر.    ●

المخاطرإدارةنظامعىلوالمحافظةالرقابة):6(المادة
تضمن غرفة مكة المكرمة المحافظة والمراجعة المستمرة لنظام إدارة المخاطر.)1
وإدارتهاعليهاالتعرفيجبضمنهاتعملاليتعملهاوبيئةالمكرمةمكةغرفةفيالتغريات)2

نظامالفاعلالمخاطرإدارةنظاميتطلبالمخاطر،إدارةنظامعىلالالزمةالتغيرياتوعمل
التعرفمنللتأكدوالمستقلةالموضوعيةوالمراجعةالعليالإلدارةالدوريةالتقاريرلتقديم
تمقدالمالئمةالمخاطرمعالتعاملإجراءاتأنمن والتأكدوفحصها،المخاطرعىلالفاعل
والسياسات،واألنظمةالقواننيمع التوافقلمستوياتالدوريةالمراجعةإجراءويجبعملها.

ومراجعة معايري األداء لتحديد فرص التطوير.
يجب عىل أي عمليات للرقابة والمراجعة أن تحدد فيما إذا كانت:  )3

اإلجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها.●
اإلجراءات المتبعة والمعلومات اليت تم جمعها خالل عمليات إدارة المخاطر كانت مالئمة.  ●

النفوستلك أصحابمنالمخاطرعبءلتحویلعملیةھيوالتلفالھالكضدوالممتلكاتالنفسعلىالتأمینعملیةمثال:()17
عقدقیمةفإنوعلیھالعقد،شرطتحقق یعنيفھذاوالخسارةالضررتحققمافإذاتأمینیة،أقساطنظیرتأمین شركةإلىوالممتلكات

التأمین المقدرة نظیر  األشیاء المؤمن علیھا یستحق سدادھا من  شركة التأمین لصالح الطرف المستفید من وثیقة التأمین.
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المستفادةالدروسوتحديدأفضلقراراتإىلالوصولعىلساعدقدالمعرفيالتطوير●
لفحص وإدارة  المخاطر مستقبال.  

المخاطرإدارةنظامعنالمسؤولنياألشخاص):7(المادة
مشاركنيجميعًايكونواأنيمكنولكنالمخاطر،ومراجعةتقييمفيمعنيونهمالعاملون:)1

هذاويكونعمله،منطقةفيمعنيبخطرالعاملمعرفةحالوفي المخاطر،هذهتحديدفي
لمديرهالخطرهذاحولالمعلوماتبإدالءالمشاركةالعاملعىليتوجب معروف؛غريالخطر

الخطرمناقشةوبعدإهماله،يمكنخطريوجدالبأنهيكونأنيجبالعام والتوجهالمبارش،
تحتووضعهآثارهمنبالحدالكفيلةواإلجراءاتالخطرتسجيلإىلالحاجة تحديديتموتأثريه،

السيطرة أم  ال.  
هذاويكونعنه،المسؤولتحديديتمالخطرتحديدعندالمخاطر:إدارةعنالمسؤولون)2

الالزمةالوقائيةاإلجراءاتأخذوبإمكانهالخطر،لمواجهةواإلمكانياتالصالحيات لديهالشخص
لمواجهةالالزمةالمواردتحويلعىلالقدرةلديهيكونأن(مثال:السيطرةتحتالخطر لوضع
 غريالخطرإدارةعنالمسؤولكانإذاأقل)،أهميةذيآخرعملحسابعىليكونوقد الخطر،

 المسؤولالخطر،إلدارةمنهأعىلمسؤولتعينييتمأنبدفالاإلجراء،هذامثلاتخاذعىلقادر
يقوموأنالخطر،بهذاالمتعلقةالمعلوماتجميعويوثقيوفرأنيجبالخطرإدارةعن

 باستخدام المعلومات السابقة واستحداث معلومات جديدة لمواجهة الخطر حسب الحاجة.  
جميعأنمنالتأكدعنمسؤولونالمكرمةمكةغرفةفياإلداراتمديريجميعالمديرون:)3

المعلوماتبتوصيليقومواوأنالمخاطر،إدارةحول المعلوماتبأحدثدرايةعىلعامليهم
حول مخاطر معروفة لديهم  لعامليهم، ويتم توضيحها وعنونتها عند تحقيق األهداف.  

عنعامتصوربوضعوذلكالمخاطر؛وإدارةلقياسمناسبةرقابيةأنظمةتطبيق العامة:األمانة)4
عىلالمخاطرمنالحدبثقافةُمل�مةبيئةوإنشاءالمكرمةمكة غرفةتواجهقداليتالمخاطر
والتحققالمصالح،أصحابمن وغريهماإلدارةمجلسمعبشفافيةوطرحهاالغرفة،مستوى

مجلسمنالمعتمدالمخاطربمستوىااللزتامعىلوالحرصوكفايتها،النظمتلكفاعليةمن
اإلدارة.

والمكرمة،مكةغرفةفيالمخاطرإدارةونظامسياسةتطبيقعنمسؤولالعاماألمني-
)3(ثالثةكلمرةبانتظاملتجتمعله،مبارشةتابعةتكونلجنةتشكيلالعاملألمني  يجوز

أشهر لمناقشة الموضوعات التالية:  
مكةغرفةلهاتتعرضقدأوتتعرضاليتواالمتثالوالماليةوالتشغيليةاالسرتاتيجية المخاطر●

المكرمة واليت تم تحديدها عن طريق مديري اإلدارات في الغرفة.  
 تقييم وتحليل المخاطر اليت تم تحديدها.  ●
 تطوير ومراجعة خطة/خطط التعامل مع المخاطر.  ●
العامةالظروفعنمعلوماتعىليحتوياإلدارةلمجلستقريربتقديمالعاماألمني يقوم-

لنظام إدارة  المخاطر، وعن أي عيوب تم اكتشافها في النظام والخطوات اليت تمت للتحسني.  
مكةغرفةفيالمخاطروإدارةالداخليةالرقابةنظمومراجعةدراسةالداخلية: المراجعة)5

والتأكدالغرفة داخلالمخاطرإدارةعملياتومراجعةالهامة،المخاطرعىل والرتكزيالمكرمة،
والماليةاالسرتاتيجيةالمخاطرمنالغرفةلحمايةالمناسبةاإلجراءاتالعامةاألمانةاتخاذمن

الرقابةفاعليةوتحسنيالغرفةفياألداءلتطويرتوصياتوتقديمااللزتام، ومخاطر والتشغيلية
الداخلية وإدارة المخاطر .
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مالئمة،ورقابةمخاطرادارةعملياتهناككاناذامالتحديدوالرقابةاالرشافاإلدارة:مجلس)6
وان هذه العمليات مناسبة وفعالة.

المقاييسوتحديدالمكرمةمكةبغرفةالمخاطرإدارةسياسةباعتماداإلدارةمجلسيقوم-
المعينة لتطويرها بشكل منتظم وتعزيز السلوك المهين والقيم األخالقية.  

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة األمور التالية عىل أساس منتظم:  -
 طبيعة المخاطر اليت تواجهها غرفة مكة المكرمة.  ●
 تحديد المخاطر المقبولة وغري المقبولة لغرفة مكة المكرمة.  ●
قدرة غرفة مكة المكرمة عىل تحمل الخسائر المرتبطة بالمخاطر أو إدارة تلك المخاطر.  ●
 تكلفة المحافظة عىل نظام شامل إلدارة المخاطر والمنافع المرتبطة به.  ●
هيكل وتنظيم نظام إدارة المخاطر بغرفة مكة المكرمة.  ●
اإلدارةمجلسيقوممكة،بغرفةالمخاطرإدارةلنظامالسنويالتقييماستالمبعد-

بمناقشة واتخاذ قرارات تتعلق  بالموضوعات التالية:  
تلكمعالتعاملعىلالمكرمةمكةغرفةوقدرةوأولوياتهالخطرطبيعةفيتحدثاليتالتغريات●

المتغريات.  
بإدارة يتعلقفيماالداخلية،بالرقابةاآلخرينواألشخاصالداخلينيالمراجعنيأنشطةوحجمجودة●

المخاطر.  
الوقتفي لهالتابعةواللجاناإلدارةلمجلستقديمهايتمالمخاطرإدارةحالةعنالتقاريرهل●

وبالشكل المناسب.
 األخطاء الجسيمة في نظام إدارة المخاطر وأثرها عىل األنشطة التشغيلية والمالية واالمتثال.  ●

وفيالمراجعة،لجنةطريقعناإلدارةمجلسمسؤولياتمنالمخاطرإدارةنظامعىلالرقابة-
يقومأنفيجبالنظام،فيوقصورعيوببوجودتفيدمعلوماتاإلدارةمجلساستالمحالة

وتقييمتشكيلها)،تمحالفيالمخاطرإدارةلجنة(أوالمراجعةلجنة بمراجعةاإلدارةمجلس
نظام إدارة المخاطر.

خاللمنالمخاطرإدارةفيمهمدورلديهمالمصالحأصحابإنالمصالح:أصحابباقي)7
إدارةنظامفيواضحةمسؤولياتلديهميوجدالأنهمن الرغمعىلالمجتمعيالتواصل
أصحابواقرتاحاترأي أخذدوريبشكليتمأنيجبولكنالمكرمة،مكةغرفةفيالمخاطر

المصالح عن نظام إدارة المخاطر في الغرفة من خالل  عمل مسوحات.

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):8(المادة
غرفةفيالعاملنيجميعبهاويبلغاإلدارةمجلسمناعتمادهاتاريخمنالسياسةبهذهيعمل)1

مكة المكرمة المعنيني.  
 يتم تعديل مواد هذه السياسة بقرار من مجلس اإلدارة.  )2
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سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
الغرف  التجارية، تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

منبهاالمصالح(أصحاباألطرافبكافةالمكرمةمكةغرفةعالقاتالسياسةهذهتنظم)2
وتشكلاألطراف.هذهوكافةالغرفةحقوقيكفلبماوغريهم)،وموردينوعاملنيمشرتكني

إىلإضافةالسعودية،العربيةالمملكةفيبهاالمعمولواألنظمةوالقواننيالترشيعات
المصالح،أصحابأطرافكافةمعالغرفةوواجباتحقوقتحديدفياألسايسالمصدرالعقود،

األداء،فيالتقصريوتبعاتوالواجبات،الحقوقهذهأداءطريقةتحديدعىلالغرفةوستعمل
ذاتاألطرافحمايةيكفلبشكلتنشأقداليتالخالفاتتسويةوطريقةالمسؤولية،وحدود

العالقة مع الغرفة.
معيتعارضالوبماأدناهالمذكورينالمصالحأصحابكافةعىلالسياسةهذهتطبق)3

الترشيعات والقوانني واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال غرفة مكة المكرمة:
جميع المشرتكون/المنتسبون في الغرفة.●
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.●
أعضاء األمانة العامة وكافة العاملني في غرفة مكة المكرمة.●
مراجعي الحسابات ومستشاري غرفة مكة المكرمة.●
الموردون والعمالء (المحليون والدوليون).●
المجتمع.●
اتحاد الغرف.●
الجهات الحكومية.●
أصحاب المصالح اآلخرين.●

السياسةمنالهدف):2(المادة
تهدف هذه السياسة إىل تحقيق ما ييل:

للرشوطوفقًاالعالقةذويوأطرافاإلدارةمجلسأعضاءمعالمكرمةمكةغرفةتعامل)1
واألحكام المتبعة مع أصحاب  المصالح من دون أي تميزي أو تفضيل.

يمّكنهمنحوعىلومصالحهمبأنشطتهمالمتعلقةالمعلوماتعىلالمصالحأصحاب حصول)2
وكافيةصحيحةالمعلوماتتلك تكونأنعىلمهامهم،وأداءحقوقهمعىلالحصولمن

وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.
 معاملة العاملني في غرفة مكة المكرمة وفقًا لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التميزي.)3
ضمان االستمرارية في تطبيق المعايري وااللزتام بها.)4
مكةغرفةاحرتامتضمناليتالكاملةالشفافيةلمبدأووفقًاواضحأساسعىلالعمل)5

المكرمة لألنظمة واللوائح والزتامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ألصحاب المصالح.
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السياسةتطبيقعىلاإلرشاف):3(المادة
والمعامالتالعقودمراجعةخاللمنالسياسةهذهتنفيذعىلباإلرشافالمراجعةلجنةتقوم

تراهاتوصياتبأيوالرفعالمصالحأصحابحقوقحمايةمنوالتأكدالمصالح،أصحابمعتتماليت
إىل مجلس اإلدارة.

العامةالسياسة):4(المادة
غرفةتطبقهااليتالرشوطبذاتيتمالعالقةذويواألطرافاإلدارةمجلسأعضاءمعالتعامل)1

تفضيلية،رشوطأوتميزيأيدونالمصالحأصحابمنالمختلفةاألطرافمعالمكرمةمكة
فيتعاملهخاللمنمزيةأيةعىلالمصالحأصحابمنأييحصلأالعىلالغرفةوتسعى

العقود والصفقات اليت تدخل في نشاطات غرفة مكة المكرمة االعتيادية.
بشكلوتوضحتتضمنأنيجبالمكرمةمكةوغرفةالمصالحأصحاببنيالمربمةالعقود)2

وكذلكبالزتاماته،األطرافمنأيإخاللحالةفيإتباعهاسيتماليتاإلجراءاتتفصييل
اإلجراءات اليت سيتم دفع تعويضات بها.

أصحابمن/معتنشأقداليتوالمشاكلالخالفاتكافةلحلالمكرمةمكةغرفةتسعى)3
ماقدرومصلحتهاولوائحهاأنظمتهامعيتعارضالبماالوديةبالطرقتعامالتهافيالمصالح

أحكاممنالقضائيةالجهاتتصدرهلماوفقًاالمصالحأصحابتعويضيتمأنعىلأمكن،
وقرارات وذلك بعد استنفاذ كافة اإلجراءات النظامية والرشعية بخصوص تلك األحكام والقرارات.

بأنواعهاوالصفقاتوالعقودالمناقصاتلرتسيةواضحةآليةبتطويرالمكرمةمكةغرفةتقوم)4
المختلفة، وذلك من خالل أوامر الرشاء المختلفة.

خاصبندوتدرجالمصالحبأصحابالمتعلقةالمعلوماترسيةعىلالمكرمةمكةغرفةتحافظ)5
برسية المعلومات في العقود واالتفاقيات اليت تربمها الغرفة معهم.

ممارساتأيةعنالغرفةإدارةمجلسإبالغإمكانيةالمصالحألصحابالمكرمةمكةغرفةتتيح)6
الحمايةالغرفةوتوفرفيها،العاملنيمنأيمنأوالغرفةقبلمنإليهايتعرضونسليمةغري

وحمايةالمخالفاتعناإلبالغلسياسةوفقًاوذلكباإلبالغ،تقوماليتلألطرافالمناسبة
المبلغني وسياسة المبادئ األخالقية وقواعد السلوك المهين المطبقة في الغرفة.

الغرفةأنشطةمتابعةفيالمشاركةعىلالمصالحأصحابالمكرمةمكةغرفةتشجع)7
المصالحأصحابإسهاماتمنالقصوىاالستفادةتكفلاليتواألطراآللياتوتوفرالمختلفة

واألطراآللياتتلكبنيومنالمختلفة،الغرفةأنشطةمتابعةفيالمشاركةعىلوحثهمبالغرفة
ما ييل:

الموقع اإللكرتوني للغرفة الذي يحتوي عىل كافة المعلومات عن الغرفة وأنشطتها.●
إفصاحات الغرفة.●
إعالنات الصحف والبيانات الصحفية للغرفة.●
مطبوعات الغرفة المتنوعة.●

بحقوقهماإلخاللحالةفيالمصالحأصحابتعويضسياسة):5(المادة
يتم تعويض أصحاب المصالح في حالة اإلخالل بحقوقهم وفقًا لآلليات التالية:)1
العقودتحددهااليتبالزتاماتهاالمكرمةمكةغرفةوفاءعدمعنناتجًااإلخالليكونأن●

واألنظمة ذات العالقة، أو عدم بذلها العناية الكافية.
توفر عالقة سببية بني ترصف غرفة مكة المكرمة والرضر الذي وقع عىل صاحب المصلحة.●
وجوب إثبات حالة اإلخالل، سواًء بإقرار أو بحكم من جهات الفصل المختصة.●
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تسعى غرفة مكة المكرمة جاهدة إىل تحديد مقدار الرضر الذي وقع عىل صاحب المصلحة.●
لبحثالمترضرالمصلحةصاحبمعومفاوضاتنقاشفيللدخولالمكرمةمكةغرفةتسعى●

إمكانية االتفاق عىل آلية ومبلغ التعويض.
لتعويضثالث)طرف(تأمنيالمناسبالتأميينالغطاءتوفريعىلالمكرمةمكةغرفةتعمل●

األطراف ذات العالقة عن األرضار المحتمل وقوعها.
يلزماللآلخرينرضرعنهينتجالمكرمةمكةغرفةفيالعاملنيمنأيقبلمنترصفكل)2

بهذاللقيامالغرفةقبلمنمخوالالشخصهذاكانإذاإالمعنوية؛أوماديةتبعاتبأيةالغرفة
العمل دون إخالل بما فوض به.

الخالفاتأوالشكاوىتسويةسياسة):6(المادة
يتم تسوية الشكاوى أو الخالفات مع أصحاب المصالح وفقًا لآلليات التالية:

باألمورالعالقةذاتاألطرافمعواتفاقياتهاعقودهالتضمنيالمكرمةمكةغرفةتسعى)1
التالية:

العالقةذاتاألطرافوتجنبتجنبهااليتوالقانونيةالنظاميةالجوانبلكافةكاملةتغطية●
الوقوع في خالفات محتملة.

أسلوب تسوية الخالفات اليت قد تنشأ عن تنفيذ هذه العقود.●
كلماالموقعةالعقودفيالمذكورةالخالفاتتسويةأساليبإتباعالمكرمةمكةغرفةتلزتم)2

كان ذلك ممكنًا.
كلماالوديةباألساليبالعالقةذاتاألطرافمعخالفاتهالتسويةالمكرمةمكةغرفةتسعى)3

كان ذلك ممكنًا.
أصحابشكاوىمعالتعاملإجراءاتالداخليةوأنظمتهاالمكرمةمكةغرفةسياساتتتضمن)4

المصالح وأساليب حلها.
المصالحأصحابشكاوىلقياسمعايريالمكرمةمكةغرفةفيالمتبعةاألداءمعايريتتضمن)5

ورسعة حلها للوصول إىل أعىل مستوى من الرضا.

اإلجراءات):7(المادة
أوًال: تلقي ومعالجة شكاوى المشرتكني

يتم تلقي شكاوى المشرتكني وفقًا ألساليب التواصل التالية:)1
خطابات عن طريق الربيد أو الفاكس.●
رسائل إلكرتونية عن طريق الربيد اإللكرتوني لغرفة مكة المكرمة.●
من خالل هاتف موحد لتلقي الشكاوى واالقرتاحات والمالحظات.●
صندوق الشكاوى والمقرتحات بغرفة مكة المكرمة.●
تقدم المشرتك بشكوى حني حضوره لمقر غرفة مكة المكرمة.●
االستبيانات اليت تقدمها غرفة مكة المكرمة للمشرتكني.●

يتم تسوية ومعالجة شكاوى المشرتكني والنظر فيها وفقًا للخطوات التالية:)2
الرأيوإبداءالشكوىفيالنظرويتمالمشرتك،شكوىباستقبالالمختصالعامليقوم●

فيها من قبل المعين حسب طبيعة الشكوى.
يتم اعتماد آلية معالجة الشكوى والرد من صاحب الصالحية في الغرفة.●
الشكوى.استالمتاريخمنعملأيام)5(خمسةخاللالرديتم●
اإلدارةمعاالجتماعخاللمنومتابعتهابذلكالخاصالسجلفيالمعالجةتسجيليتم●

المعنية.
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إداريةبمستوياتاالستعانةالممكنومناألعىلاإلداريالمستوىإىلالشكوىترفع●
أخرى.

تكرارهالعدمتالفيًامالحظاتوجودحالفيمستمرةبصورةوقراراتتعاميمإصداريتم●
مستقبًال.

ثانيًا: تلقي ومعالجة شكاوى العاملني
توجه شكاوى العاملني في غرفة مكة المكرمة من خالل:)1

خطاب أو بريد إلكرتوني يرفع للرئيس/المدير المبارش.●
خطاب أو بريد إلكرتوني يرفع إىل مدير إدارة الشؤون اإلدارية.●
خطاب أو بريد إلكرتوني يرفع إىل صاحب العالقة.●
صندوق الشكاوى والمقرتحات بالغرفة.●

ُتصنف شكاوى العاملني في غرفة مكة المكرمة كاآلتي:)2
شكاوى تخص مخالفات العمل.●
شكاوى تخص إدارة وتنفيذ أعمال غرفة مكة المكرمة.●
شكاوى تخص مخالفات تتعلق بأنظمة ولوائح وسياسات غرفة مكة المكرمة المعتمدة.●

للخطواتوفقًافيهاوالنظرالمكرمةمكةغرفةفيالعاملنيشكاوىومعالجةتسويةيتم)3
التالية:

المواردإدارةمديرقبلمنالخدمةورشوطالعاملنيبعقودالخاصةالشكاوىفيالنظريتم●
لصاحبالمقرتحالحلرفعويتمذلك،فيالقانونيةاالدارةمديرإىلالرجوعويمكنالبرشية

الصالحية العتماده.
يتمالمعتمدةالمكرمةمكةغرفةوسياساتولوائحأنظمةبمخالفاتالخاصةالشكاوى●

النظر فيها من قبل مدير إدارة المراجعة الداخلية في الغرفة.
المقرتحوالحلالشكوىفيالصالحيةصاحبفيمتمثلةالمكرمةمكةغرفةإدارةتنظر●

والرد عليها خالل مدة أقصاها أسبوعني من تاريخ تقديم الشكوى.
مبارشةتوصياتهاوترفعالعاملنيوتعويضاتبرواتبالمتعلقةلألمورالشكاوىلجنةتنظر●

إىل صاحب الصالحية.
فيللعالقةالمنظمةواللوائحالقواننيحسبوتعويضهمالعاملنيحقوقمنالتأكديتم●

المملكة العربية السعودية.
ثالثًا: تلقي ومعالجة شكاوى الموردين والعمالء

يتم تلقي شكاوى الموردين والعمالء وفقًا ألساليب التواصل التالية:)1
الخطابات الربيدية أو عن طريق الفاكس.●
رسائل إلكرتونية عن طريق الربيد اإللكرتوني للغرفة.●
حضور مندوب من المورد/العميل إىل مقر الغرفة.●
صندوق الشكاوى والمقرتحات بالغرفة.●

يتم تسوية ومعالجة شكاوى الموردين والعمالء والنظر فيها وفقًا للخطوات التالية:)2
صاحبعىلوعرضهاوتحليلهاوتصنيفهاالشكوىبتسجيلبالشكوىالمعنيةاإلدارةتقوم●

الصالحية.
استالمها.تاريخمنعملأيام)5(خمسةخاللالشكوىفيبالنظرالمعنيةاإلدارةتقوم●
تتم معالجة الشكوى في اإلطار التعاقدي بما يحفظ حقوق صاحب المصلحة.●
يتم إطالع صاحب الصالحية عىل نتائج معالجة الشكوى.●
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تكرارهالعدمتالفيًامالحظاتوجودحالفيمستمرةبصورةوقراراتتعاميمإصداريتم●
مستقبًال.

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):8(المادة
وينرشالمكرمة،مكةغرفةفيالعاملنيجميعبهاويبلغالسياسة،هذهاإلدارةمجلسيعتمد)1

ملخصًا لها عىل موقع الغرفة االلكرتوني وتكون نافذة من تاريخ نرشها بالموقع.
إىلفرتةمنومراجعتهابموجبهاوالعملالسياسةهذهتنفيذمنالتأكداإلدارةمجلسيتوىل)2

تعدلوالالمراجعة،لجنةأوالعاماألمنيمنتوصيةعىلوبناءالحاجةتقتضيهلماوفقًاأخرى
إال بموافقة المجلس.

تقوم ادارة المراجعة الداخلية بغرفة مكة المكرمة بمراجعة تطبيق وااللزتام بهذه السياسة.)3
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سياسة تعارض المصالح

تمهيد):1(المادة
السعوديةالعربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

البرشيةالمواردوزارةمنالمعتمدةالمكرمة "بمكةالتجاريةللغرفةالعملتنظيم"الئحةو 
 محلها.تحلأندونلها،استكماًالالسياسة هذه تأتيه1436عاماالجتماعيةوالتنمية

بشكلتترصفأنمنهاتتطلباليتالمهنيةبالممارساتأعمالهافيالمكرمةمكةغرفةتلزتم)2
المشرتكني،معوتعامالتهاأعمالهاجميعفياألخالقيةالقيموباقيوالزناهةباألمانةيتحىل

ومجتمعالمختلفة،الحكوميةواألجهزةاإلرشافيةوالجهاتوالموردين،والعمالء،والعاملني،
األعمال.

كلمعالمحتملةالمصالحتعارضتنظيمخاللمنالغرفةمصالحبحمايةتعىنالسياسةهذه)3
العالقةذاتوالجهاتوالعاملني،العامة،واألمانةالمجلس،ولجاناإلدارةمجلسأعضاءمن

تعاملهاخاللمنأوومرافقهاالغرفةأصولاستخدامإساءةيكونقدمايشملوبمااألخرى،
فيالساريةوالقواننياألنظمةمنالمنبثقةالضوابطوفقوذلكالعالقة،ذوياألشخاصمع

المملكة العربية السعودية.
أوالمصالحتعارضمنالحدأومنعخاللمنمعهاالمتعاملنيجميعثقةنيلإىلالغرفةتهدف)4

الغرفةوأصولموارداستخدامتنظيمعىلتعملكماوالقوانني،لألنظمةوفقاتنظيمها
الغرفة،ومصالحالشخصيةالمصالحبنيتعارضأيعنوالكشفوأهدافهارسالتهالتحقيق

وإدارتها بفاعلية.  

السياسةمنالغرض):2(المادة
تهدف هذه السياسة إىل:)1

تعزيز الثقة بني غرفة مكة المكرمة وجميع أصحاب المصالح.●
العامةواألمانةالمجلسمنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسمنكلأعضاءعىلالتأكيد●

مصالحهمتعارضإىلتؤدياليتالحاالتتجنببرضورةالغرفةفيالعاملنيمنوغريهم
مع مصالح الغرفة، والتعامل معها وفقًا ألحكام األنظمة والقوانني.

حلولووضعالغرفةنشاططبيعةمعتتناسبالمصالحتعارضلحاالتتوضيحيةأمثلةتقديم●
لها.

فيتعارضعنهاينشأقداليتاألعمالبدءقبلالمصالحتعارضعناإلفصاحكيفيةتوضيح●
المصالح،  والحصول عىل الرتخيص أو الموافقة الالزمة.

منكلأعضاءلدىالمصالحفيتعارضأيوقوعتجنبمنللتأكدالالزمةالقواعدتحديد●
مجلس اإلدارة ولجان المجلس واألمانة العامة في الغرفة.

منهم)الخارجيون(حىتالمجلسولجاناإلدارةمجلسمنكلأعضاءمنعضوكلعىليتوجب)2
تطبيقمنالتأكدلغرض-سنويبشكلالتوقيعالغرفةفياإلداراتومديريالعامةواألمانة

السياسةهذهقرأوأنهالسياسة،هذهمننسخةاستلمأنهفيهيؤكدبيانعىل-السياسةهذه
وفهمها، وأنه موافق عىل االمتثال لهذه  السياسة.
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المصالحتعارضفيهايحدثاليتالحاالت):3(المادة
والخاصة،مصالحهمالعامة)واألمانةالمجلسولجاناإلدارة(مجلسمنلكٍلأنالغرفةتحرتم

معتعارضإىلحالبأياألنشطةتلكتؤديأالبرشطمتعددةأنشطةفيالمشاركةفيالحقلهم
مصالح الغرفة واليت تقع

حينما تتداخل المصالح الخاصة لشخص ما بأي طريقة مع مصالح الغرفة ككل.
أولمعلوماتأوالغرفة،فيالوظيفي(لمركزهماشخصاستغاللعندالمصالحتعارضيقع)1

أطرافأواقاربهأحدلصالحأولصالحهبالغرفة،عملهأداءأثناءللغرفة)أتيحتعمللفرص
خارجية بشكل غري مستحق.

منالموردينمعأوللمورديناألعمالمننوعأيأقربائهمأوو/العاملنيممارسةعند)2
الداخل.

عند وجود مصالح تصّعب عىل الشخص أداء واجباته نحو الغرفة بموضوعية وفاعلية.)3
فيالوظيفيلمركزهنتيجةمرشوعةغريشخصيةمنافععائلتهأفرادأوالشخصتلقيعند)4

الغرفة.
القروض أو ضمانات االلزتامات لألفراد أو أفراد عائالتهم إىل تعارض المصالح.)5
التعامل مع ُمَوّرد محدد في جميع المعامالت.)6

المصالحتعارضبشأنالغرفةسياسة):4(المادة
أوًال: سياسات عامة

وعادلة،نظاميةأسسعىلقائمةتكونبأنالجميعمعتعامالتهاكلفيالغرفةتراعي)1
وتحرص عىل توخي العدالة واإلنصاف في تعامالتها مع مورديها ورشكائها وعامليها.

الغرفةفيالعاملنيوجميعالعامةواألمانةالمجلسولجاناإلدارةمجلسأعضاءجميعيلزتم)2
الرجوععنالسياسةهذهتغينوالالسعودية،العربيةالمملكةفيالمّتبعةوالقواننيباألنظمة

لألنظمة والسياسات ذات الصلة.
يحظر التميزي ضد أي من العاملني في الغرفة، أو الموردين.)3
ذريعةالربحتحقيقفيرغبتهمنأوللغرفةوالئهمنيتخذأنعالقةذوطرفألييجوزال)4

لمخالفته سياسات الغرفة واألنظمة السارية.
بهتقيضماوفقوذلكمصالح،تعارضلهوليسمستقلالحساباتمراجعيكونأنيجب)5

ومعالجةعنهاإلفصاحيجبفإنهالتعارضهذامثلوجودحالةوفيالمهنية،والمعايرياألنظمة
تلك الحاالت وفقًا لألنظمة اليت تحكمها، وما يحقق مصلحة الغرفة.

ثانيًا: اإلبالغ عن التعارض في المصالح
واألعمالالعقودفيالمبارشةغريأوالمبارشة(سواءالمصالحتعارضجميععناإلفصاحيتم)1

ذلك،عىلعالوةاالجتماع.محارضفيتثبتحيثالمجلساجتماعات(فيالغرفةلحسابتتماليت
عناإلفصاحنموذجخاللمنالمراجعةلجنةإىلوتقديمهالمصالحتعارضعناإلفصاحيمكن

أوالمجلسلجانمنلجنةأواإلدارةمجلسأعضاءمنعضوأيتخلفوإذاالمصالح،تعارض
الجهةأمامالمطالبةمصلحةذيلكلأوللغرفةجازمصلحته،عناإلفصاحعنالعامةاألمانة

القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
المصالح،تعارضعىلتنطويمعاملةأوعقدعىلإجراءاللجنةأواإلدارةمجلساتخاذقبل)2

هذاوينعكساالجتماع،فيالمصالحتعارضعنالوقائعجميعبكشفالمصلحةصاحبيقوم
الكشف في محرض االجتماع.
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األمانةأعضاءأحدأوالمجلسمنالمنبثقةاللجانأعضاءأواإلدارةمجلسأعضاءكانإذا)3
الصلةذاتالحقائقعناإلفصاحيتمالمصالح،فيتعارضلديهاألعضاءأحدبأنعلمعىلالعامة

كضيفالمجلس/اللجنةاجتماعإىلدعيإذانفسهالمعينالشخصقبلمنأوالعضوقبلمن
لغرض اإلفصاح.

ثالثًا: اإلقراض
اللجانأعضاءأوإدارتهامجلسأعضاءمنأيإىلنوعأيمنقرضًاتقدمأنللغرفةيجوزال

المنبثقة من المجلس أو المشرتكني فيها، أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغري.

رابعًا: قبول الهدايا وما في حكمها
أيمنالهداياقبولالعامةواألمانةالمجلسولجاناإلدارةمجلسأعضاءمنألييجوزال)1

فيتعارضإىلتؤديأنالهداياتلكشأنمنكانإذاالغرفة،معتجاريةتعامالتلهشخص
المصالح.

بتسليمالعامة،واألمانةالمجلسمنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسمنكلأعضاءيلزتم)2
والتعليماتلالنظمةوفقًابهاللترصفالغرفةفيالمعنيةاالدارةإىللهمتقدماليتالهدايا

الداخلية المتبعة وذلك فيما عدا الهدايا العينية.

المصالحتعارض تجاهالمجلسوأعضاءاإلدارةمجلسمسؤوليات):5(المادة
في تعارضحاالتعنهاينشأقداليتبالمهامالمعنيةالداخليةالمراجعةلجنةعىليجب)1

ذويمعوالمعامالتالعقودومراجعةواالدارية،الماليةالتقاريرسالمةمنالتأكدالمصالح،
العالقة.

يجب عىل عضو مجلس اإلدارة:)2
وأالالشخصية،مصلحتهعىلالغرفةمصالحيقّدموأنونزاهة،بأمانةمهامهممارسة●

يستغل منصبه لتحقيق  مصالح خاصة.
عندحياديتهعىلتؤثرقداليتالتعارضبحاالتالمجلسوإبالغالمصالح،تعارضحاالت تجنب●

هذاإرشاكعدماإلدارةمجلسوعىلالمجلس،عىلالمعروضة الموضوعاتفيالنظر
خاللالموضوعاتهذهعىلالتصويتفيصوته احتسابوعدمالمداوالت،فيالعضو

االجتماع.
شخص.أيإىلإفشائهاوعدموأنشطتهابالغرفةالصلةذاتالمعلوماترسيةعىلالحفاظ  ●

ُيحظر عىل عضو مجلس اإلدارة:)3
لهكانتإذاالغرفةلحسابتتماليتوالعقوداألعمالفياإلدارةمجلسقرارعىلالتصويت●

 مصلحة مبارشة أو غري مبارشة فيها.
أيمنمبارش-غريأومبارشبشكل-باالستفادةاالدارةمجلسفيكعضوصفته استغالل●

أوالغرفة،أنشطةضمنتدخلاليت االستثماريةالفرصأومعلوماتهاأوالغرفةأصولمن
واللوائح.لألنظمةمخالفةبطريقة، منهااالستفادةفيالغرفةترغباليت

عناداريةاوماليةبياناتأومعلوماتمنعليهوقفواماإفشاءاإلدارةمجلسألعضاءيجوزال)4
عضويتهمبحكمبهيعلمونمااستغالللهميجوزوالاإلدارة،مجلساجتماعاتخاللالغرفة

عزلهموجبوإالللغري؛أوأقاربهمألحد-عضويتهمبحكم-أولهممصلحةتحقيقفي
ومطالبتهم بالتعويض.
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األعمالفيمبارشةغريأومبارشةمصلحةأيعناإلفصاحعنالمجلسعضوتخلفإذا)5
القضائيةالجهةأمامالمطالبةمصلحةذيلكلأوللغرفةجازالغرفة،لحسابتتماليتوالعقود

المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

المصالحتعارض تجاهالغرفةفيالعاملنيوباقيالعاماألمنيمسؤوليات):6(المادة
يجب عىل األمني العام وباقي العاملني  في الغرفة:

االمتناع عن الدخول في أي تعامالت خاصة مع الغرفة إال بموافقة مجلس اإلدارة.)1
بموافقةإالأنشطتهافيالغرفةمنافسةشأنهامنأعمالأيفيالمشاركةعناالمتناع)2

يتعارضالوبماللنظاموفقًابهالخاصةالتجاريةاألنشطةجميعتكونأنوعىلاإلدارة،مجلس
مع مسؤولياته الوظيفية والزتاماته تجاه الغرفة.

مكاسبأومنفعةأومصلحةأيلتحقيقالغرفةفيالوظيفيوضعهماستغاللعناالمتناع)3
شخصية.

المعلوماتتلكمنأياستخدامأوالرسيةأوالعامةالمعلوماتعناإلفصاحعناالمتناع)4
لتحقيق مصالح شخصية.

االلزتام بعدم إساءة استخدام أصول الغرفة ومرافقها وممتلكاتها.)5
غريأومبارشةمصلحةأيالغرفةفيالعاملنيمنأليأوالعاملألمنييكونأنيحقال)6

مجلسمنمسبقوتفويضبموافقةإالالغرفةلحساب تتماليتوالعقوداألعمالفيمبارشة
اإلدارة يجدد كل سنة.

فيسواءمبارشةغريأومبارشةمصلحةمنلهبماالغرفةرئيس يبلغأنالعاماألمنيعىل)7
بينهالثالثةالدرجةحىتقرابةصلةوجودحالفيأو الغرفةلحسابتتماليتوالعقوداألعمال

المعدالسجلفيالتبليغهذايثبتأنعىل بالغرفةوظيفةعىلللحصولمرشحشخصوأي
لذلك.

فيإليهاالمشارمصلحتهعناإلفصاحعنالغرفةفيالعاملنيمنوأيالعاماألمنيتخلفإذا)8
بأداءوإلزامهألقاربهأولهمصلحةلتحقيقأبرمهعقدأيإبطال للغرفةيحقالسابقةالفقرة

أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك مع  فسخ أي عقد عمل تم إبرامه مع أحد أقاربه.
تؤديأنشأنهامنواليتالغرفةمعيتعاملونأطرافمنألقربائهمأولهمالهدايايقبلواأال)9

إىل إهدار مصالح الغرفة أو اإلرضار بها، أو تحقيق منافع خاصة.
أوالغرفة،خارجيشغلونهامناصبأيعنكتابيًارؤسائهمإبالغالغرفةفيالعاملنيجميععىل)10

جهةأيأوتجارية/صناعيةمؤسساتأورشكاتمععائالتهمأفرادأوهمتربطهممصلحةأي
تتعامل مع الغرفة أو تسعى للتعامل معها.

فيهاتتعارضأوضاعأيعناإلفصاحعائالتهموأفرادالغرفةفيالعاملنيجميععىل)11
أورشكاتأوأفرادوأيوالموردينالمقاولنيمعبتعاملهميتعلقفيماالشخصية،مصالحهم

مؤسسات أخرى تتعامل مع الغرفة أو تسعى للتعامل مع الغرفة.
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السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):7(المادة
لهاملخصًاوينرشالغرفة،فيالعاملنيجميعبهاويبلغالسياسة،هذهاإلدارةمجلسيعتمد)1

عىل موقع الغرفة االلكرتوني وتكون نافذة من تاريخ نرشها بالموقع.
إىلفرتةمنومراجعتهابموجبهاوالعملالسياسةهذهتنفيذمنالتأكداإلدارةمجلسيتوىل)2

بموافقةإالتعدلوالالمراجعة،لجنةمنتوصيةعىلوبناءالحاجةتقتضيهلماوفقًاأخرى
المجلس.

تطبيقمدىعنتفصييلتقريربإعدادسنويًاالمكرمةمكةبغرفةالداخليةالمراجعةإدارةتقوم)3
التعارضحاالتعنخاصبندعىل  (مشتمًالالشأنبهذاتقريرويعرضالسياسة،بهذهوااللزتام

 لجنةعىلالعام)األمنيعىلعرضهاتمواليتالعامةاألمانةبأعضاءالخاصةالمصالحفي
المراجعة قبل نهاية السنة المالية المعنية.
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سياسة اإلفصاح والشفافية

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 الغرف  التجارية، تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.

وتقييمالمكرمةمكةغرفةأنشطةمتابعةألساليباألساسيةالسماتأحدالدقيقاإلفصاحإن)2
وأنشطةأعماللنتائجالمصالحأصحابجميع تفهممستوياتتحسنيفييسهمأنهحيثأدائها،

الغرفة، وكذلك السياسات المطبقة من قبلها.
الدقيقةالمعلوماتعىلالحصولوالمرتقبني،الحالينيالمصالحألصحابالمهمةاألمورمن)3

المكرمةمكةغرفةأداءتقييممنيتمكنوالكيوذلك المصداقية،منعاليةبدرجةتتسماليت
استنادًاوذلكالمناسبةالقرارات اتخاذعنفضًالالعامة،واألمانةاإلدارةمجلسكفاءةومدى

إىل المعلومات اليت تم اإلفصاح عنها.
الغرفحوكمةوقواعدركائزمنُيعدانوالشفافيةالمناسبالوقتفيالدقيقاإلفصاحإن)4

توفريعىليعملأنهحيثاألكمل،الوجهعىلحقوقهم ممارسةللمشرتكنيتتيحاليتالتجارية
الغرفة،ألنشطةالمستمرةالمتابعةوتحقيقبها،المهتمنيلجميعوالبياناتالمعلومات

وتسهيل عملية مسائلة كل من مجلس اإلدارة واألمانة العامة للغرفة.

السياسةمنوالغرضنطاق):2(المادة
أعضاءكانواسواءالمكرمةمكةغرفةلصالحيعملمنجميععىلالسياسةهذهتطبق)1

في مسؤولنيأوقطاعيةلجانأواإلدارةمجلسمنمنبثقةلجانفيأعضاءأوإدارةمجلس
األمانة العامة أو عاملني أو متطوعني أو متعاونني أو مستشارين.

الغرض من السياسة:)2
الجوهريةالمعلوماتجميععناإلفصاحويضمنيحرصاإلدارةمجلسأنمنالتأكد●

المتعلقة بغرفة مكة المكرمة بطريقة صحيحة وفي  أوانها.
بماباإلفصاحيتعلقفيمابواجباتهمالعامةواألمانةاإلدارةمجلسأعضاءكافةتعريف●

يحقق مصلحة غرفة مكة المكرمة وأصحاب المصالح فيها.

والشفافية اإلفصاحسياسة تجاهاإلدارةمجلسمسؤوليات):3(المادة
عىلاالطالعمنالمصالحأصحابوباقيالمشرتكنيتمّكنمالئمةإفصاحأساليباعتماد)1

وضععىلوالوقوفوأدائهاالمكرمةمكةبغرفة المتعلقةالماليةوغريالماليةالمعلومات
الغرفة بشكل متكامل.

مضلل،وغريوصحيحواضحوبشكلتميزي،دونمنللمشرتكنياإلفصاحيكونأنمنالتأكد)2
ممارسةمنالمشرتكنيلتمكنيوذلكودقيق؛منتظمنحووعىل المناسبالوقتوفي

حقوقهم عىل أكمل  وجه.
منتصنيفهاوأسلوبعنها،اإلفصاحيجباليتالمعلوماتتحديدتتضمنللتقاريرنظماعتماد)3

حيث طبيعتها أو دورية  اإلفصاح عنها.
أفضلمعتوافقهامنوالتحققدوري،بشكلوالشفافيةاإلفصاحسياسةمراجعة)4

والئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفنظامأحكامومعالممارسات،
حوكمة  الغرف  التجارية.
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المجلسأعضاءمنعضوبكلالخاصةاإلفصاحعملياتتنظيماإلدارةمجلسعىليتعني)5
مجلسأعضاءبإفصاحاتخاصسجل وضعمراعاةمعالمكرمةمكةغرفةفيالعامةواألمانة

اإلدارة واألمانة العامة وتحديثه دوريًا.

المضللالالمنصفالواضحاإلفصاح):4(المادة
وغريوعادلةواضحةبهاتقوماليتاإلفصاحاتجميعتكونبأنالمكرمةمكةغرفةتلزتم)1

مضللة.
لعمومالجوهريةوالتطوراتالمهمةالتغرياتعنباإلفصاحتقومبأنالمكرمةمكةغرفةتلزتم)2

الجمهور من دون تأخري،  تشمل ما ييل عىل سبيل المثال ال الحرص:
أنشطةمننشاطأيتوقفأوالمكرمةمكةغرفةنشاطمجالفيجوهريةتغيرياتأي●

الغرفة.  
أي تغيري في تكوين أعضاء مجلس اإلدارة أو األمانة العامة في غرفة مكة المكرمة.●
عزل مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أو أحد أعضائه وتعيني بديل مؤقت.●
الرتتيبأوالصفقةهذهكانتإذاعالقةذيوطرفالمكرمةمكةغرفةبنيصفقةأي●

آلخروفقًاالمكرمةمكةغرفةإيراداتإجمايلمن)%1  (المائةفيواحدعىلتزيدأومساوية
قوائم مالية سنوية مراجعة من مراجع الحسابات. 

فيخمسةعىليزيدأويساويالدعوىموضوعالمبلغكانإذاكبريةقضائيةدعوىأي●
سنويةماليةقوائمآلخروفقًاالمكرمةمكةغرفةموجوداتإجمايلمن%)5(المائة

مراجعة من مراجع الحسابات.
بأعمال  متعلقًا  الحكم  موضوعكانإذاأعضائه،  أحد  أو  المجلسضد  صادر  قضائي  حكم  أي●

أعضائه.  أحد  أو  المجلس
أوأوليًاحكمًاكانسواءإعالنًا،أوأمرًاأوقرارًاأوحكمًاقضائيةجهةأومحكمةاتخاذ●

قيمتهاتتجاوزأصولهامنجزءأليالمكرمةمكةغرفة استخدامفيسلبيًايؤثرقداستئنافًا،
ماليةقوائمآلخروفقًاالغرفةموجوداتإجمايلقيمةمن%)5(المائةفيخمسةاإلجمالية

سنوية مراجعة من مراجع الحسابات.
تقوم غرفة مكة المكرمة بإبالغ المشرتكني عن:)3

الدعوة النعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها.●
تغيري مراجع الحسابات الخارجي.●
تعيني أو استقالة أو عزل األمني العام.●

للتواصلالمعلوماتتكنولوجيااستخدامفيوالتوسعاالعتمادالمكرمةمكةغرفةعىليتعني)4
عىلمخصصقسمإنشاءعىلالعملخاللمنوذلكالمصالح،أصحابوباقيالمشرتكنيمع

الحديثةوالبياناتالمعلوماتكافةعرضيتمبحيثالغرفة.لحوكمةللغرفةاإللكرتونيالموقع
أداءوتقييمحقوقهمممارسةعىلوالمحتملنيالحالينيوالمستفيدينالمشرتكني،تساعداليت

الغرفة.

الماليةالبياناتعناإلفصاح):5(المادة
منالمدققةالماليةوالقوائمالختاميوالحسابالمزيانيةإقراربعدالمكرمةمكةغرفةعىليجب

الخاصااللكرتونيالموقععىلنرشهاالعمومية،الجمعيةمنواعتمادهاالحساباتمراجع
بالغرفة و تزويد وزارة التجارة بنسخة منها.
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العموميةللجمعيةالسنويالمجلستقريرفياإلفصاح):6(المادة
العواملوجميعاألخرية،الماليةالسنةخالللعملياتهعرضًااإلدارةمجلستقريريتضمنأنيجب)1

وأنالتقريرمنكافيةنسخًاالمجلسيوفرأنويجبالمكرمة،مكةغرفةأعمالفيالمؤثرة
ينرشه لتمكني من يرغب من المشرتكني في الحصول عىل  نسخة منه.

يفضل أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة عىل ما ييل:)2
أهداف الغرفة.●
عوامل الخطر اليت يمكن التنبؤ بها.●
هياكل وسياسات الحوكمة.●
الحاليةووظائفهمالعامة،واألمانةاللجان،وأعضاءاإلدارة،مجلسأعضاءأسماء●

والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم اليت تم اختيارهم بها.
انعقادها،وتواريخاألخرية،الماليةالسنةخاللُعقدتاليتاإلدارةمجلساجتماعاتعدد●

وسجل حضور كل اجتماع  موضحًا فيه أسماء الحارضين.
وأعضائهاورؤسائهااللجانأسماءذكرمعومهامهااللجانالختصاصاتمخترصوصف●

وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها  وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع.
إىلإضافةالمكرمة،مكةبغرفةالداخليةالرقابةإجراءاتلفاعليةالسنويةالمراجعةنتائج●

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام  الرقابة الداخلية في الغرفة.
المكرمةمكةغرفةفيداخيلمراجعتعينيإىلالحاجةمدىبشأنالمراجعةلجنةتوصية●

في حال عدم وجوده.
رفضاليتأواإلدارة،مجلسقراراتوبنيبينهاتعارضيوجداليتالمراجعةلجنةتوصيات●

أتعابهوتحديدوعزلهالمكرمةمكةغرفةحساباتمراجع تعينيبشأنبهااألخذالمجلس
وتقييم أدائه أو تعيني المراجع الداخيل، ومسوغات تلك  التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

وصف ألنواع األنشطة الرئيسية لغرفة مكة المكرمة.●
إقرارات بما ييل:●
أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح..1
أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد عىل أسس سليمة وُنفذ بفاعلية..2
توسعةأوللغرفة،الهيكليةالتغيرياتذلكفيبماالمهمةوالقراراتللخططوصف●

أعمالها، أو وقف عملياتها،  والتوقعات المستقبلية ألعمال الغرفة.
توقعاتأيأوالسابقةالسنةنتائجعنالتشغيليةالنتائجفيجوهريةفروقاتأليإيضاح●

أعلنتها الغرفة.
بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الغرفة.●
المكرمةمكةغرفةتكونعقودأوأعمالبأيتتعلقمعلوماتأوصفقة،أليوصف●

فيهاالعامةاألمانةأوالغرفةإدارةمجلسأعضاءألحدمصلحةفيهاكانتأوفيها،طرفًا
العقود،أوباألعمالالمعنينيأسماءتشملبحيثمنهم،بأيعالقةذيشخصأليأو

أوأعمالتوجدلموإذاومبلغها،ومدتهاورشوطهاالعقودأواألعمال هذهوطبيعة
عقود من هذا القبيل، فعىل الغرفة تقديم  إقرار بذلك.

منالمكرمةمكةغرفةعىلمفروضاحتياطيقيدأواحرتازيتدبريأوجزاءأوعقوبةأي●
لهاالموقعةوالجهةالمخالفةأسباببيانمعقضائية، أوتنظيميةأوإرشافيةجهةأي

وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
يوضحأنيجبالسنوية،الماليةالقوائمعىلتحفظاتيتضمنالحساباتمراجعتقريركانإذا)3

تقرير مجلس اإلدارة تلك  التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
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يجبأجلها،منالمعنيالفرتةانتهاءقبلالحساباتمراجعبتغيرياإلدارةمجلستوصيةحالفي)4
أن يحتوي التقرير عىل ذلك، مع بيان  أسباب التوصية بالتغيري.

التجارةلوزارةاإلفصاحات):7(المادة
يجب عىل غرفة مكة المكرمة:)1

منيوما)15(عرشخمسةخاللالعموميةالجمعيةاجتماعاتمحارضمنبصورةالوزارةتزويد●
تاريخ االجتماع.

التعاون التام واإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت اليت تطلبها  الوزارة.●
االطالعمن–نفسهاتلقاءمنأوطلبعىلبناء-المختصني الوزارةوموظفيالوزارةتمكني●

عىل الوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة بغرفة مكة المكرمة.
تزويد الوزارة بصورة من مرشوع المزيانية والحساب الختامي.●
اإلدارة:مجلسعىليجب)2

أوالمعدالنموذجوفقالوزارةإىلاإلدارةمجلسأعضاءانتخابفيالمرشحنيأسماءرفع●
الطريقة المعتمدة من  الوزارة لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب الرتشح.

 وتحديثهاالوزارة،منالمعتمدةالنماذجوفقالغرفةعنوالمعلوماتبالبياناتالوزارةتزويد●
وقوعه.تاريخمن)1(واحدشهرعنتزيدالفرتةخاللتغيريمنيطرأبما

إقرارهابعدالحساباتمراجعمنالمدققةالماليةوالتقاريرالختاميبالحسابالوزارةتزويد●
المالية.السنةنهايةمنأشهر)4(أربعةوخاللالعموميةالجمعية من

المشرتكنيحقوق):8(المادة
يأتي:ماللمشرتكيحق)1

تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات غرفة مكة المكرمة بشكل دوري.●
تلقي بالغات باألنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس باألمور التجارية.●
الغرفةتعدهااليتالعامةوالبحوثوالدراساتواإلحصاءاتالمعلوماتكافةعىلاالطالع●

وتتصل بالتجارة.
بضاعتهم،إليهايصدرونأومنهايستوردوناليتوالمناطقالبلدانأهمعنبالغاتتلقي●

والحصول عىل إرشادات عن طرق تطوير التجارة.
معالتنسيقطريقعنالتجاريةالمجاالتفيالجديدةاالستثمارفرصعنبالغاتتلقي●

الجهات المختصة.
فياإلسهامشأنهمنماوكلالفنيةالتدريبومراكزواألسواقالمعارضعنبالغاتتلقي●

تقدم وتطور التجارة.
بالتجارة.المؤتمرات الدولية والمحلية ذات الصلةتلقي بالغات عن●
الحصول عىل نسخة من المجالت والنرشات اليت تعدها الغرفة وتخدم التجارة.●
االطالع عىل مستندات غرفة مكة المكرمة ووثائقها وذات الصلة بعضويته.●
العمومية الجمعيةمنكانتسواءالمكرمةمكةغرفةفيالصادرةالقراراتعىلاالطالع●

أو مجلس اإلدارة.
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وقبلالغرفةمقرفيومرفقاتهاالمكرمةمكةلغرفةالعموميةالمزيانيةعىلاالطالع●
. كافبوقتالعمومية الجمعيةعىلعرضها

:المكرمةمكةلغرفةيجوزال)2
لمماعليهاالتصديقأوالصناعأوالتجاريطلبهااليتوالمستنداتوالمحرراتالشهاداتتحرير●

يكن مسجًال بها وقائمًا بسداد االشرتاكات مع مراعاة األنظمة اليت تخص ذلك.
التصديق عىل ما ييل:●
الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصدارة عن الجهات الحكومية او القضائية .)1
الشهادات والمحررات اليت تخص غري المشرتكني في الغرفة .)2
بعدمتقيضالمعنيةالجهاتمنتعليماتبشأنهايصدراليتوالمحرراتالشهادات)3

التصديق عليها من قبل الغرفة.
المسؤولالشخص):9(المادة

يكون األمني العام مسؤوًال عن اإلرشاف عىل هذه السياسة وتنفيذها.  )1
الصالحياتوفقالمكرمةمكةلغرفةالرسميالمتحدثهوالعاماألمنيأو/والغرفةرئيس)2

اليت اعتمدها مجلس اإلدارة.

والتقاريرواإلشعاراتاإلعالناتلغة):10(المادة
إىلترجمتهاللغرفةويجوزالعربية،باللغةوالتقاريرواإلشعاراتاإلعالناتجميعتكونأنيجب)1

اللغة اإلنجلزيية.
والتقارير،واإلشعاراتاإلعالناتوتفسريتوضيحفيالمعتمدةاللغةهيالعربيةاللغةتكون)2

وفي حالة وجود أي تعارض بني النص  العربي والنص اإلنجلزيي، يؤخذ بالنص العربي.

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد  ):11(المادة
وُيعتمدالمكرمة،مكةغرفةفياإلدارةمجلسمنعليهاالحقتعديلوأيالسياسةهذهُتعتمد
بأي�العملويرسيالغرفة،فيالعاملنيجميعبها ويبلغاعتمادها،تاريخمنالسياسةبهذهالعمل

تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك التعديل.
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سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية المبلغني

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 الغرف  التجارية، تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محله.

مكة لغرفة")السياسة"بعد،فيماإليها(ويشارالمخالفاتعناإلبالغوإجراءاتسياسةتوجب)2
والمتعاوننيالغرفةفيالعاملنيوجميع العامةواألمانة اإلدارةمجلسأعضاءعىلالمكرمة

 واجباتهموممارسةالعملأثناء الشخصيةاألخالقمنعاليةبمعايريااللزتاممعها
أوجديخطرأومخالفةأيعنمبكروقتفي اإلبالغيتمأنالغرفةوتتوقعومسؤولياتهم. 

ذلكومعالجةالمستفيدينأوالمصلحةأصحابأوالغرفة لهتتعرضقدمحتملترصف  سوء
بشكل مناسب.

أداءأثناءوالزناهةالصدققواعدمراعاةالغرفةلصالحيعملمنكافةعىليجبكما)3
بها.المعمولواللوائحالقواننيبكافةوااللزتام   مسؤولياتهم

السياسةوأهدافنطاق):2(المادة 
اإلدارةمجلسفيأعضاءكانواسواءالغرفةلصالحيعملمنجميععىلالسياسةهذهتطبق)1

بالغرفةعالقتهمعنالنظربرصفمستشارينأومتعاوننيأوعاملنيأو العامةاألمانةأو
 عناإلبالغوغريهمالمصالحأصحابمنأليأيضاويمكناستثناء،  أيوبدونفيها،ومناصبهم

مخالفات.أومخاطرأية 
أيّعناإلبالغالسياسة،هذهفيذكرهاالواردالمخالفاتعنلإلبالغالزمينالنطاق يشمل)2

مخالفة سواًء وقعت في  المايض، أو مزامنٍة لإلبالغ عنها، أو من المحتمل أن تقع مستقبالً .
تهدف هذه السياسة إىل:)3

أناىلطمأنتهمومخالفاتأومخاطرأيةعنلإلبالغالغرفة  لصالحيعملمن كلتشجيع●
مسؤولية.أيعىل  ينطويوالومقبولآمناألمر بهذاالقيام

تعرضهم  عدموضمانالمخالفاتعنلإلبالغالغرفةلصالحيعملمنلكلالفرصةإتاحة●
 وظيفتهفقدانلخطرالبالغمقدمتعرضعدمالسياسةوتضمنلذلك،نتيجةاإليذاءأو لالنتقام

باإلبالغ قيامهنتيجةالعقابأشكالمنشكلوأليالغرفةفياالجتماعيةمكانتهأومنصبه  أو
البالغمقدم لدىتتوفروأننيةبح�المخالفةعناإلبالغيتمأنرشيطةمخالفة،  أيةعن

معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، وال يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ.
عناإلبالغخاللمنبواجباتها،االضطالعإىلالغرفةإدارةإرشادشأنهامنمعلومةأيتوفري●

أوأخالقية،الغريالترصفاتأوللقانون،المخالفةواألفعال الخاطئة،والسلوكياتالمخالفات،
تلك اليت تخالف األنظمة ذات العالقة الحاكمة  ألعمال الغرفة.  

وفقالعملبيئةوتحسنيواألداءالعملتطويرفيتساعداليتوالحلولاالقرتاحاتتقديم●
معايري حفظ الحقوق وتعزيز روح  المشاركة والمسؤولية.  

االرتقاء بمستوى التواصل والشفافية.●
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المخالفات):3(المادة 
 ترشيعيةأوقانونيةالزتاماتبأياإلخاللأوماليةأوجنائيةمخالفاتأيالخاطئةالممارساتتشمل

وتشمل،  البيئةأوالسالمةأوالصحةعىلخطراتشكلاليتتلكأوداخليةتنظيميةمتطلبات  أو
المخالفات اليت يتوجب اإلبالغ عنها، عىل سبيل المثال ال الحرص، ما ييل:

السلوك غري القانوني و/أو غري األخالقي.)1
إمكانية االحتيال (بما في ذلك الفساد واالختالس والتالعب بالبيانات المحاسبية و/أو المالية))2
طبيعةتحتاجهامعلوماتوصولإعاقةأووإخفاءالرسمية،الوثائقإتالفأوإخفاءفيالتعمد)3

عمل الغرفة.
الكاذبة،النفقاتادعاءذلكفي(بماالمايلالترصفسوءومنهاعام،بشكلالترصفسوء)4

). مشبوهةلجهاتدعمأواألموالغسل   عملياتالقيمة،األشياءاستخدامإساءة
( المصالح تعارضحاالتعناإلفصاحعدم)5  لتعزيزالغرفةفيمنصبهشخصاستخداممثل 

مصالحه الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الغرفة).
الجرائم الجنائية المرتكبة، أو اليت يتم ارتكابها، أو اليت يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.)6
عدم االلزتام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غري  صحيحة.  )7
معاملةالجهةتلكلمنحخارجيةجهةمنمستحقةغريمكافآتأومنافععىلالحصول)8

. مربرةغري تفضيلية
اإلفصاح عن معلومات رسية بطريقة غري قانونية.)9

تهديد صحة أي من العاملني في الغرفة وسالمتهم.  )10
انتهاك قواعد السلوك المهين والسلوك غري األخالقي.  )11
سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.  )12
المتجاوزأوبه،المرصحغرياالستخدامخاللمن   أصولهاأوالغرفةممتلكاتاستخدامسوء)13

بسالمةالمخاطرةشأنهمنالذيأواالستخدام،سوءأوفيه،المأذون غريأوللصالحيات،
ممتلكات الغرفة وأصولها.

شأنهامناليتالسلوكياتوتشمل، واآلدابالعامللنظامالمخالفةأوالالئقةغريالترصفات )14
أوالالئقة،غريالترصفاتجراءبهاالرضرإلحاقأوللنقد،تعرضهاأوالغرفة،سمعة تشويه

المخالفة للنظام العام  واآلداب .
مؤامرة الصمت والتسرت فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعاله.)15

 
المخالفةعنالمبلغالزتامات):4(المادة

يلزتم كل مبلغ عن مخالفة باآلتي:  
عىلالمرتكزةغريوالمزاعموالمخاوف،الشائعات،بتجنبوذلكالبالغ،فيالمصداقيةتحري)1

أساس من الواقع.
واإليقاعواالنتقام،والوشاية،الشخصية،الخالفاتعنوالبعدالبالغفيالموضوعيةالزتام)2

مكاسبلتحقيقتوظيفهأواإلبالغاستغاللأوسمعتهم، تشويهأوالنية،حسينباآلخرين
شخصية، أو لزعزعة الثقة بالغرفة أو بالعاملني فيها أو المتعاونني معها.  

أوالمفهومة،غرياإلشاراتأوالرموزوتجنباإلبالغ،لغةفيوالوضوحالخرب،نقلفيالدقة)3
شأنهامنواليتبالبالغ،العالقةذاتالتفاصيلكافةوإيضاح المجزأة،أوالناقصةالمعلومات

وأدلةتفاصيلإعطاءشأنهمنماوإرفاق ومكانها،ووصفها،المخالفةحالةإىلاإلرشاد
للمخالفة ما أمكن ذلك وبما يتفق وطبيعة المخالفة.

رسعة اإلبالغ عن المخالفة في أقرب فرصة متاحة.  )4
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قبول أحكام ورشوط اإلبالغ عن المخالفة الواردة في هذه السياسة.  )5
غريأوكاذبببالغاإلدالءأوالكيدية،أوالصحيحة،غريأوالكاذبة،المزاعمنتيجةالُمبّلغتحّمل)6

أدىأوموجب،دونفيهاالعاملنيأحد أوالغرفةسمعةتشويهإىلذلكأدىحال--فيصحيح
بحقالتأديبيةاإلجراءاتاتخاذللغرفةفيحقالمضايقة؛أواإليذاءأشكالمنشكلأيإىل

الرضرعنلتعويضهاالقضائيةالجهاتأماممقاضاتهأوفيها،العاملنيأحدكونه حالفيالُمبّلغ
الالحق بها.

آخرشخصأوالغرفةفي عاملأليكشفهوعدمقبلهمنالمقدمالبالغرسيةعىلالمحافظة)7
بما ُيحقق الصالح العام للغرفة.

عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البالغ.)8

الضمانات):5(المادة
من أجل حماية المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن:)1

خالفعىلالقانونينصلمماذلك،فيرغبتهعدمعندالبالغمقدم هويةعنالكشفعدمأ)
ذلك.

ب) عدم إيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ عن المخالفات وفق هذه  السياسة.
أيعنالبالغمقدمهويةورسيةكتمانعىلللمحافظةومناسبممكنجهدكل بذلسيتم)2

 مقدمهويةعنالكشفيتمأنبالغأيمعللتعامليتوجبمعينة،حاالتفيولكن مخالفة،
البالغ، ومنها عىل سبيل المثال رضورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة.

أن تضمنالولكنهاومناسبة،عادلةبطريقةمخالفةأيعناإلبالغمعبالتعاملالغرفةتلزتم)3
تنسجم طريقة معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ.

تلزتم الغرفة بالتايل:)4
وجودعنها،المبلغالمخالفةعنالتحقيقاتأفرزتحالفيللمخالفةالتصحيحيةاإلجراءاتاتخاذأ)

حقفواتأوالمخالفة،مفاقمةشأنهمنتأخريدونتصحيحيةإجراءات التخاذتدعوحقيقيةأسباب
سبيلعىل-التصحيحيةاإلجراءاتتنطويوقدالمناسب. الوقتفيالمالئماإلجراءاتخاذفيالغرفة

المثال ال الحرص – عىل ما ييل:
اإلجراء التأدييب.  ●
الترسيح من العمل.  ●
استعادة األصول.  ●
رفع دعوى تأمني.  ●
الرشوع في إجراءات قانونية.●

حقبنيالتوازنتحقيقعىلتعملذاتهالوقت وفياألول،المقامفيالغرفةمصلحةمراعاةب)
حقوبنيوقلقهم،مخاوفهم وإبداءبحريةالتحد�ثعىلاُلمبّلغنيمنأي�أوالغرفةفيعاملأي

الغرفة والعاملني فيها وإدارتها بحمايتهم ضد االتهامات الكاذبة أو الضارة بسمعتهم  دون ُمسّوغ.
االتصالبياناتبنرشوتلزتماإلبالغ،وسهولةرسعةيحققبماالمخالفةعناإلبالغوسائلتوفريت)

دورينحوعىلالبالغاتكافةالغرفةتتفقدكمااإللكرتوني،الغرفةموقع وعربظاهر،مكانفي
ومنتظم بما يحقق التعامل مع  البالغ في أقرب وقت متاح.

أيعنبالغبأيالعالقةذاتوالوثائقوالصوتية،اإللكرتونيةوالرسائلالمكالماتجميعحفظث)
مخالفة، وتطبيق أي  قواعد أو إجراءات سارية تتعلق بإدارة وحفظ وإتالف الوثائق في الغرفة.
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مخالفةعناإلبالغإجراءات):6(المادة
يفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حىت يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب في حينه.)1
عىل قادرًايكونأنيجبأنهإالالبالغ،صحةإثباتالبالغمقدممنُيطلبالأنهمنالرغمعىل)2

إثبات أنه قدم البالغ بح� نية.
الربيدطريقعنإلكرتونيةرسائلطريقعنالمرفق)النموذج(وفقخطياالبالغتقديميتم)3

).XXXXX@makkahchamber.sa(للغرفةاإللكرتوني

البالغمعالجة):7(المادة
 المخالفةطبيعةعىلالسياسةهذهوفقمخالفةأيعناإلبالغبخصوصالمتخذاإلجراءيعتمد
اتباعويتم رسمي،تحقيقأوداخيلتدقيقأورسميةغريمراجعةإجراءذلكيتطلبقدإذذاتها،

 بالغ:أيمعالجةفيالتاليةالخطوات
ضده)موجهًاالبالغيكنلم(إذاالعاماألمنيباطالعالبالغاتاستالمعند المعنيةاللجنةتقوم)1

البالغ.استالممنعملأيام)5( خمسةخاللالبالغمضمونعىل
يتخذه، أنيجبالذيوالشكلتحقيقإجراءيتوجبكانإذامالتحديدأوليةمراجعةإجراءيتم)2

ويمكن حل بعض البالغات بدون الحاجة إلجراء تحقيق.
للتواصل.هاتفورقمالبالغاستالمبإشعارعملأيام)10(عرشةخاللالبالغمقدمتزويديتم)3
 قابل وغرينهائياالقرارهذاويكونإضافي،تحقيقأيإجراءيتمفلنمربر،غريالبالغأنتبنيإذا)4

. البالغبخصوصإضافيةإثباتاتتقديميتملمماالنظرإلعادة 
 المعنيةاللجنةإىلالبالغإحالةيتمومربرة،معقولةمعطياتاىليستندالبالغأنتبنيإذا)5

للتحقيق في البالغ وإصدار التوصية المناسبة.
أيام)10( عرشةخاللالتوصيةوإصدارالبالغفيالتحقيقمناالنتهاء المعنيةاللجنةعىليجب)6

. البالغإحالةتاريخمنعمل
ترفع اللجنة  المعنية توصياتها إىل األمني العام للمصادقة واالعتماد.)7
العملوقانون  الغرفةسياساتوفقالمخالفةعىلالمرتتبةالتأديبيةاإلجراءاتتحديديتم)8

الساري المفعول.
يجوزال ذلك،ومعإجراؤه،يتمتحقيقأيعنبمعطياتالبالغمقدمتزويدممكنا،ذلككانمىت)9

بالزتاماتالغرفة إخاللعليهيرتتبقدمماغريهاأوتأديبيةإجراءاتبأيالبالغمقدمإعالم
الرسية تجاه شخص آخر.  

إرهابتمويلأوأموالغسلبعملياتمرتبطةشبهاتعناإلبالغ):8(المادة
فياألموالغسل مكافحةبنظامالخاصةاألحكاممراعاةعامبشكلالغرفةعىليجب)1

المملكة العربية السعودية.
بعضهاأوالواردةاألموالأنفيلالشتباهمعقولةأسبابلديهاتوافرتإذاالغرفةعىليجب)2

أنهاأوإرهاب،تمويلأوأموال،غسلبعملياتمرتبطةأوإجرامي، نشاطحصيلةتمّثل
ستستخدم في  العمليات السابقة؛ اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

أ) إبالغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورًا وبشكل مبارش.
الحالةتلكعنلديهاالمتوافرةوالمعلوماتالبياناتجميعيتضمنمفصلتقريرإعدادب)

 واألطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
. نشاطاتهمحولشبهاتوجودمنمعهاالمتعاملنيتحذيرعدمت)  
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والمراجعةالتدقيقعنالمسؤولهوالغرفةفيواالستثمارالماليةقطاععاممدير )3
األموالغسلبمكافحةالخاصةالسعوديةالعربيةالمملكةأنظمةفيوردمابكلوااللزتام
 اإلرهاب.وتمويل

السياسةمخالفة):9(المادة
المملكةفيالمطبقةوالترشيعاتالقواننيفيعليهاالمنصوصبالعقوباتاإلخاللعدممع)1

بأحكامااللزتامفيأخفقحالفيالمخالفعىلجزاءفرضللغرفةفيحقالسعودية،العربية
عدمآثاروحدهيتحملالمخالففإنمخالفات؛منعلمهعماُيفصحولمالسياسة،هذه

وتعويضالرقابية،أوالرسميةالجهاتمنُتفرضعقوبةأيذلكفيبماالمخالفةعنالكشف
الغرفة عن الرضر الذي أصابها، جراء عدم الكشف عنها وإرشاد الغرفة للقيام بواجباتها تجاهها.

تقومأنالمخالفة،عناإلفصاحفيأخفققدالموظفأنلديهاثبتمىتللغرفةيحق)2
بإجراءات تأديبية، وفقًا لـ "الئحة تنظيم العمل للغرفة التجارية بمكة المكرمة".

فيالغرفةحقعىلالسياسةلهذهالمخالفعىلقانونيةأوتأديبيةعقوبةأيتوقيعيؤثرال)3
التعويض عن الرضر الذي أصابها جراء عدم إبالغها بالمخالفة.

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد  ):10(المادة
منالسياسةبهذهالعملوُيعتمداإلدارة،مجلسمنعليهاالحقتعديلوأيالسياسةهذهُتعتمد

بأي�العملويرسيالمعنيني،المكرمةمكةغرفةفيالعاملنيجميعبها ويبلغاعتمادها،تاريخ
تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك التعديل.  
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ملحق
نموذج إبالغ عن مخالفة

معلومات مقدم البالغ
(يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته (

االسم
الدور الوظيفي

اإلدارة
رقم الهاتف

الربيد اإللكرتوني
معلومات صندوق الربيد

معلومات مرتكب المخالفة
االسم

الدور الوظيفي
اإلدارة

رقم الهاتف
الربيد اإللكرتوني

معلومات الشهود
(إن وجدوا، وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكرث من شاهد)

االسم

الدور الوظيفي
اإلدارة

رقم الهاتف
الربيد اإللكرتوني
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التفاصيل
طبيعة ونوع المخالفة
تاريخ ارتكاب المخالفة
تاريخ العلم بالمخالفة

مكان حدوث المخالفة
المستنداتأوالبياناتتفاصيل

اليت تثبت ارتكاب المخالفة

اشرتكواآخرينأشخاصأسماء
في ارتكاب المخالفة

-
-
-

أية معلومات أو تفاصيل أخرى

تاريخ تقديم البالغ
التوقيع
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سياسة المبادئ األخالقية وقواعد السلوك المهين

تمهيد):1(المادة
السعوديةالعربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

البرشيةالمواردوزارةمنالمعتمدالمكرمة "بمكةالتجاريةللغرفةالعملتنظيم"الئحةو 
محلها.تحلأندونلها،استكماًالالسياسة هذه تأتيه1436عاماالجتماعيةوالتنمية

تتصلاليتالسياساتعىلالمهين"السلوكوقواعداألخالقية"المبادئسياسةتحتوي)2
مكةغرفةفيالعاملنيجميعمنوالمتوقع السلوكفيواألخالقيةالقانونيةبالمعايري

المكرمة االمتثال بها  أثناء أداء مهامهم ومسؤولياتهم نيابة عن الغرفة.
عىلللمساعدةواألخالقيةالسلوكيةالمخاطرأبرزعىلالضوءإلقاءإىلالسياسةهذهتهدف)3

المهنيةغريالسلوكيات عنلإلبالغآلياتتوفريعنفضًالمعها،والتعاملعليهاالتعرف
مكةغرفةفيوالمساءلةالزناهةثقافةتعزيزعىلوالمساعدةاألخالقية،غريواألعمال
ظهورها،المتوقعالحاالتمنحالةكلاستباقسياسةأوقانونألييمكنوالالمكرمة،

واتخاذونزاهةبصدقالعملفيهاالعاملنيجميعيؤديأنالمكرمةمكةغرفةتتوقعولذلك
قرارات صحيحة وردع  المخالفات في تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات نيابة عن الغرفة.  

عىلاالطالعمنعامليهمتمكنيمسؤوليةالمكرمةمكةغرفةفيالمديرينجميعيتحمل)4
منوالتأكدالبرشيةالمواردقسملدىالعاملبملفوإرفاقهاعليهاإقرارهموالسياسة،هذه
أكرثتعليماتإىلحاجةهناككانتإذاماتحديدعنمسؤولونأنهمكمابها،درايةعىلأنهم

العاملنيجميعتزويدالغرفةوعىلالسياسة،بهذهلالمتثالإداراتهمداخلإجراءاتأوتفصيال
فيها بالتصور الكافي عن هذه السياسة في بداية وخالل عملهم لديها.

العملألخالقياتاألساسيةالقيم):2(المادة
فيالعاملتكسباآلخرالجانبوعىلجانب،منالمكرمةمكةغرفةأداءتعززاألساسيةالقيمإن

مجموعةللغرفةالغرفة.وخارجداخلمنمعهالمتعاملنيوكلوالزمالءالرؤساءاحرتامالغرفة
واتباعاإلسالمية،بالرشيعةااللزتاماالعتباربعنيوتأخذفيهاالعملأداءتحكماليتالقيممن

كلفيوالبحثبها،والتقيدالسعوديةالعربيةالمملكةأنظمةواحرتاموعمًال،قوًالالقويمالمنهج
الرسفي�ومراقبةالخري،عملنيةواحتسابورحمتهم،الخلقومصلحةالخالقرضاعنعمل

والعلن.
القيم اليت تحكم أداء العمل في غرفة مكة المكرمة:

تقدمها لجميع المستفيدين.: السعي لتحقيق الريادة للغرفة في خدماتها اليتاالمتياز)1
الغرفةمع والمتعاملنيالمستفيدينتوقعاتتتجاوزخدماتتقديم:المستفيدينعىلالرتكزي)2

من الداخل والخارج.
والتحرزاألداء،فيوالتمزيواإلبداعالرشيفةوالمنافسةالواحدالفريقبروحالعمل:الفريقروح)3

من أي سبب لالنقسام والخالف.
فيوالعاملنيالغرفةفياإلدارةفريقبنيوالتعاونالثقةعىلقائمةرشاكةبناء:الثقة)4

مختلف المواقع اإلدارية والفنية.
أهدافدعمفيوبدورهالهابانتمائهمالغرفةفيالعاملنيجميعاعزتازواالنتماء:الوالء)5

التنمية االقتصادية في مكة المكرمة.
تعملولذلكوأهمها،المواردأثمنالغرفةفيالبرشيةالمواردتعترب:البرشيةبالموارداالعزتاز)6

عىل توفري بيئة مساندة لها ألغراض التعلم واإلبداع والتطور الوظيفي والشخيص المستمر.
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التعامالتكافةفيالمهينالسلوكوآداببمعايريااللزتام:األخالقيوالسلوكاالستقامة)7
مع المستفيدين  والمتعاملني مع الغرفة.

فيالعاملنيجميعتعاملفيوالشفافيةواإلخالصواألمانةالصدق:والرصاحةالصدق)8
المسؤوليةأمانةوتحم�لوالشخصية،الوظيفيةالمسؤولياتوتحملالواجباتوأداءالغرفة

والمشّقة المصاحبة للعمل قدر المستطاع ودونما رضر.
ماكلإىلوالسعيالغرفةومرافقوممتلكاتأصولعىلالمحافظة:الغرفةتجاهااللزتام)9

يحقق مصلحتها وتجنب كل ما يؤدي إىل اإلرضار بها.

المكرمةمكةغرفةمسؤوليات):3(المادة
تجمعحيويةبيئةتوفريعربوترقيتهاالكفاءاتأفضلتوظيفإىلالمكرمةمكة غرفةتسعى)1

األشخاص الذين يتمتعون بمهارات وأفكار متنوعة.
إيجابيةعملببيئةالمحليةالكفاءاتوتزويدالمحليةالخرباتلتعينيالمكرمةمكةغرفةتسعى)2

وفرص ريادية ورواتب مجزية.
معوالنموأعمالهمفيوالتمزيللتعلمالمواتيةالفرصةفيهاللعاملنيالمكرمةمكة غرفةتتيح)3

الغرفة.
أصحابوباقيالعاملنيوأمنوسالمةصحةيحمينحوعىلأعمالهابمزاولةمكة غرفةتلزتم)4

المصالح طوال فرتة تواجدهم في مباني ومراكز الغرفة .
مناليتالموحدةالعادلةالوظيفيةوالمزايالألجورممارساتبتوفريالمكرمةمكةغرفةتلزتم)5

شأنها جذب ومكافأة العاملني المؤهلني.
الغرفة،احتياجاتمعيتماىشبماالعاملني،بنيمنالرتقياتبتشجيعالمكرمةمكةغرفةتلزتم)6

مىت ما وجد العاملون المؤهلني للرتقية.

المكرمةمكةغرفةفيالعاملنيمسؤوليات):4(المادة
المكرمة:مكةغرفةفيالعاملنيجميععىليجب)1

والسياساتوالقواننياألنظمةلكافةواالمتثاللها،وفًقاوالعملالسياسةهذه فهم●
المعمول بها، والمشاركة في التدريبات عىل أخالقيات العمل والسلوك المهين.

أهدافتحقيقعىلومواردهاالملموسة)وغري(الملموسةالغرفةأصولاستعمالقرص●
المواردواستخدامخاصة،مصالحلتحقيق المواردأواألصولتلكاستغاللوعدمالغرفة،
غري.الفقط  الغرفة  أعمالوألغراضمسؤولنحوعىل  للغرفةالمالية

واجتهاد،وصدقبكفاءةالالزمةالعنايةبذلمعحسنةبنيةاألوقاتجميعفيالعمل●
والحرص عىل عدم  تحريف أية حقائق جوهرية .

العمل بشكل جماعي وبذل أقىص الجهود من أجل تحقيق أهداف الغرفة.●
كإنسانكرامتهلهتحفظفردًاباعتبارهمصلحةصاحبوكلالغرفةفيعاملكلاحرتام●

بمراعاته ومعاملته بشكل الئق.
اعتباردونمصلحةصاحبوكلالغرفةفيالعاملنيكافةمعاملةفيبالمساواةااللزتام●

اإلعاقةأوالجنسيةأوالمنشأأوالعمرأوالدينأوأنىث)أو(ذكرالجنسأواللونأوللعرق
الجسدية أو الذهنية.

قرص التواصل بني الجنسني عىل شؤون العمل وفيما يخدمه فقط●
باعتبارهاالعملياتتحسنيبهدفالخارجينيالمستشارينمنمقرتحاتأيمعالتعامل●

فرصة لتحسني المهارات بدال من أخذها كانتقادات.
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توفري بيئة عمل مرتبة وصحية وآمنة.●
عىلاإلدارةوإبالغتساؤالت،أيوجودعنداإلدارةمناإلرشاداتعىلللحصولالسعي●

واألنظمةللقواننيأوالسياسةلهذهمحتملةانتهاكاتأيبشأنمخاوفأيةعنالفور
السارية، وعن الحاالت اليت قد تشك�ل خطًرا عىل الصحة أو السالمة أو األمان أو البيئة.  

إبالغ رئيسهم المبارش فور فقدان أو ضياع أي مستندات رسية.●
(عىلتشملواليتبالغرفةالخاصةالمعلوماتتكنولوجياأنظمةحمايةمسؤوليةتحمل●

الربيدوأنظمةالشبكاتعرباالتصالونظمالكمبيوترأجهزةالحرص):الالمثال سبيل
ومؤتمراتوالصوتالهاتفوأنظمةالمحمولالهاتفوأجهزة الفوريةوالرسائلاإللكرتوني

بالبطاقاتالدخولونظموالطباعةالضوئي المسحومصادراألخرىالفيديوونظمالفيديو
هذهحماية مسؤوليةتحملاىلباالضافةبالكمبيوتر،المعالجةاألخرىوالمعلومات

األنظمة والبيانات الواردة فيها من الوصول غري المناسب إليها أو التلف أو  الرسقة.
يشرتطأندونمساعدةأوعونكلوتقديمالغرفة،فيالمقررةالعملبمواعيدااللزتام●

أوالغرفةممتلكاتسالمةتهدداليتواألخطارالكوارث حاالتفيإضافياأجرًالذلك
العاملني فيها.

تكنولوجياأنظمةباستخداممستلمةأومرسلةأخرىاتصاالتوأيالرسائلاستخدامعدم●
ماكرةأوعدائيةتكونمعلوماتنقلأوتخزينأوإنشاءبهدف  بالغرفةالخاصةالمعلومات

ازدرائية،أوكريهةبلغةأووقحةأومضايقةأو تميزييةأورصيحةجنسيةأوقانونيةغريأو
محتوياتتتضمناليت الشبكةمواقعإىلللوصولاألنظمةهذهاستخداميجوزالكما

مشابهة.
أومعلوماتنرشخاللمنإليهااإلساءةبعدموذلكالغرفةسمعةعىلالمحافظة●

أوالمختلفةاالتصالأواإلعالموسائلاستخدامخاللمنبهاخاصةتعليقاتأوترصيحات
بأي وسيلة أو طريقة كانت.

تعليقاتأوترصيحاتأومعلوماتنرشحالفيالعاماألمنيمنالمسبقةالموافقةأخذ●
طريقةأووسيلةبأيأوالمختلفةاالتصالأواإلعالموسائلاستخدامخاللمنبهاخاصة
كانت.

جميعيقظةيستلزمالذياالمر،والرسقةوالخسائروالتهديداتاألمنيةاالنتهاكاتتجنب●
العاملني أثناء تواجدهم في مكان العمل وأثناء مزاولتهم ألعمال الغرفة .

عدم إعاقة سري العمل أو اإلرضاب أو التحريض عليهما.●
القطاعيةواللجانالمجلسمنالمنبثقةواللجاناإلدارةمجلسمنكلأعضاءجميععىليجب)2

واإلدارة التنفيذية في غرفة مكة المكرمة:
القيادة بالقدوة الحسنة، ودعم ثقافة االلزتام.●
وتنميتهاالغرفةمصالحصونشأنهمنماوكلالغرفة،تجاهوالوالءالعنايةواجيببذل●

الشخصيةمصالحهمعىل مصالحهاوتقديمالمكرمة،مكةفياالقتصاديدورهاوتعظيم
في جميع األحوال.

ومصلحةالغرفةمصلحةيحققبماوااللزتامالغرفة،فيالمشرتكنيجميع تمثيل●
المشاركني ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخرين.

العمل عىل خلق بيئة عمل صحية، والمحافظة عليها .●
 االلزتام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.●
 عدم استغالل المنصب الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة  خاصة به أو بغريه.●
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هذهالنتهاك-كعذراألعمالبأهدافالوفاءفيالرغبةذلكفيبما-سببأيقبوليمكنال
السياسة أو أنظمة وسياسات الغرفة األخرى أو القوانني المعمول بها في المملكة.

والمخاوفالتساؤالتطرح):5(المادة
إىلالتحدثخاللمنحلهايمكنالعملفيمواجهتهاالمحتملمناليتالمخاوفمعظم)1

يطرحقدسبق،ماعىلعالوةمعهم.والتعاونالقانونيةالشؤونأوالبرشيةالمواردأواإلدارة
لهذهاالمتثالعدمحاالتعنيبلغونأومخاوفمنلديهممايعرضونأوتساؤالتالعاملون
عنوذلكالسارية،واللوائحالقواننيأوالمكرمةمكةغرفةوسياساتألنظمةأوالسياسة

فيوالمستخدمةالفرعيةأوالمبارشةهواتفهمأرقامخاللمنييلممنبأٍياالتصالطريق
الغرفة أو من خالل بريدهم اإللكرتوني المستخدم في الغرفة:

).XXXXX@makkahchamber.saاإللكرتوني:(الربيدالعاماألمنيأ)
).XXXXX@makkahchamber.saاإللكرتوني:(الربيدالبرشيةالمواردإدارةمديرب)
).XXXXX@makkahchamber.saاإللكرتوني:(الربيدالقانونيةاإلدارةمديرت)

المراجعة،مسائلأوالداخليةالرقابةأووالمحاسبيةالماليةباألمورالصلةذاتللمخاوفبالنسبة)2
إطالعلهميجوزأوالهوية)عناإلفصاح(دونأعالهذكرهوردممابأياالتصالللعاملنييجوز

مدير ادارة المراجعة الداخلية .

العاملخصوصية):6(المادة
ذلكومعفيها،العاملنيلجميعالشخصيةوالممتلكاتالمعلوماتالمكرمةمكةغرفةتحرتم)1

يتعني عىل الغرفة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق ما ييل:
من-والتأكدالشخصيةالمعلوماتذلكفيبما-بالغرفة الخاصةالمعلوماتوإدارةحماية●

استخدامها فقط ألغراض العمل المرشوعة.
السعوديةالعربيةالمملكةفيبهاالمعمولواألنظمةالقواننياىلاالمتثالضمان●

وسياسات الغرفة.
حماية العاملني في غرفة مكة المكرمة، وحماية ممتلكاتها ومرافقها وأعمالها.●
منع وكشف وتحري األنشطة اإلجرامية.●
المساعدة في التحريات الداخلية أو المقاضاة أو أي إجراءات أو الزتامات قانونية أخرى.●
االستجابة لطلبات الجهات التنظيمية أو الحكومة أو السلطات العامة.●

بماالمكرمةمكةغرفةتقومقدالساري،القانونبهيسمحالذيالحدوإىلاألغراض،لهذه)2
ييل:

بالغرفة ،الخاصةالمعلوماتتكنولوجيالنظمالعاملنياستخدامومراجعةوفحصمراقبة●
ونظماإللكرتونيوالربيدالكمبيوترأجهزةييل:ماالحرص)الالمثالسبيل(عىليتضمنبما

ونظمالهاتفوأجهزةالمحمولالهاتفوأجهزةالشبكاتعربواالتصالالفوريةالرسائل
ونظموالطباعةالمسحوموارداألخرىالفيديوونظمالفيديوومؤتمراتاألخرىالصوت

الدخول باستخدام البطاقات وغري ذلك من المعلومات المعالجة بواسطة الكمبيوتر.
اليتالسجالت،إىلوالوصولالفيديووتسجيالتالمبارشةالفيديولقطاتومراجعةمراقبة●

العاملونإليهايصلاليتاألخرىوالمرافقالغرفةومراكزبمبانيمرتبطةتكونقد
والزائرون.

الغرفةومراكزمبانيداخلأخرىوموادمستنداتبأيةواالحتفاظونسخومراجعةفحص●
(مثل محطات العمل والمكاتب والمناضد وخزائن الملفات وأماكن التخزين األخرى).
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فيماخصوصيةأيعىلالحصولتوقععدمالعاملنيعىلينبغيالساري،القانونبموجب)3
فيماأومراكزها،أومبانيهاأوبالغرفةالخاصةالمعلوماتتكنولوجيالنظمباستخدامهميتعلق

يتعلق بأية مواد ضمن أحد نظم الغرفة أو مبانيها أو مراكزها.

البيانات وأمنالمستفيدينخصوصية):7(المادة
معلوماتهممعوحمايةبحرصالغرفةتتعاملأنالمكرمةمكةغرفةمن المستفيدونيتوقع)1

الرسية - بما في ذلك المعلومات الشخصية - اليت يتشاركونها معها.
الرسيةمعلوماتهعناإلفصاحعربمستفيدأيبثقةمطلًقاالمكرمةمكةغرفةتخاطرأاليجب)2

مرشوعةألسبابمعرفتهاإىلتحتاجاليتالجهاتإىلإال-الشخصيةالمعلوماتذلكفيبما-
تتعلق باألعمال، وال تخاطر باستخدامها عىل نحو يتنافى مع أنظمة وسياسات الغرفة.

المستفيدين-معلوماتمعللتعامل-المخَولنيالمكرمةمكةغرفةفيالعاملونيتحمل)3
 مسؤولية االطالع عىل قوانني خصوصية البيانات وأمن المعلومات السارية واالمتثال لها.

عىلمناسبةوقائيةتدابريعىلالمحافظةالمكرمةمكةغرفةعىليجباألحوالكافةفي)4
األصعدة المادية واإلدارية والفنية فيما يخص معلومات المستفيدين  الرسية والشخصية.

والسياساتواألنظمةالقواننياتباععىلخاصبشكلتحرصأنالمكرمةمكةغرفةعىليجب)5
العملألغراضذلككانوإن(حىتأخرىأطرافمعالشخصيةالمعلوماتمشاركةعند

المرشوعة) وعند نقل المعلومات.

المصالحتعارضحاالت):8(المادة
أومكاسبلتحقيقالغرفةفيمنصبهاستخدامالمكرمةمكةغرفةفيعاملألييجوزال)1

سيتسببأنهيبدوأويتسببموقفأيتجنبويجبعائلته،أفرادألحدالئقةغريشخصيةمزايا
في تعارض  بني مصالحه الشخصية ومصالح الغرفة.

عىلالعاملنيلمساعدةاألمثلةبعضالمصالحلتعارضالمكرمةمكةغرفةسياسةتحدد)2
اتباعهاينبغياليتاإلجراءاتعىلتنصكماالمحتمل، المصالحتعارضحاالتعىلالتعرف

لإلبالغ عن حاالت تعارض  المصالح المحتملة تلك.
معبالتعاونستعملاليتاإلدارةإىلالمحتملة المصالحتعارضحاالتعناإلبالغينبغي)3

المسؤولني لتحديد الطريقة المثىل لمعالجة الموقف.
أومعلوماتهاأوالغرفةممتلكاتاستخدامالمكرمةمكةغرفةفيالعاملنيعىليحظر)4

وضعها لتحقيق مكاسب شخصية مع إقصاء الغرفة، كما يحظر عليهم التنافس مع الغرفة.
الذينواألشخاصالمكرمةمكةغرفةفيللعاملنيالمقربونالعائلةأفراديؤثرأالينبغي)5

تربطهم بهم عالقة شخصية قوية عىل قرارات العمل بشكل غري مالئم.

الرتفيهووسائلالهدايا):9(المادة
إالاألعمال،عالقاتتعزيزعىلتساعدقدالمناسبةالرتفيهيةواألنشطةالمتواضعةالهداياإن)1

تؤثرأاليجب-العاملنيقبلمنمتلقاةأومقدمةكانتسواء-التجاريةالمجامالتهذهأن
بشكل غري مناسب عىل قرارات العمل.

الهديةرفضفيجبالمكرمةمكةغرفةسياسةمعتتوافقالهديةعاملأيعىلعرضإذا)2
عننيابةالهديةقبولفيمكنعمل،بعالقةيرضأومهيناالهديةرفضكانوإذاتهذيب،بكل

أيام،)3(ثالثةخاللالهديةبشأنالمبارشمديرهإىلكتابيتقريرالعامليقدمأنعىلالغرفة
الشيكاتأوالهداياشهاداتذلكفيبما-يعادلهماأوالنقدقبوليمكنالاألحوالجميعوفي
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القابلةالصكوكأواالستثماريةالماليةاألوراقأوالماليةالحواالتأوالمسافرينشيكاتأو
عنالنظربغض-كهداياعرضهاأومشابهةأمورأوائتمانبطاقةأيرسومتسديدأوللتداول
المبلغ.

المور�دينتنوع):10(المادة
عملمجاالتفييعملونموردينمعرشاكاتعىلالحصولإىلالمكرمةمكةغرفةتسعى)1

مختلفة.
تدعم غرفة مكة المكرمة تنوع مورديها.)2

المكرمةمكةغرفةرشكاءمعالعالقات):11(المادة
فيعاملأيمعمالئمةغريتعتربأومحظورةبطريقةالعملعناألعمالرشكاءيمتنعأنيجب)1

غرفة مكة المكرمة.
مععالقاتهميستغلونال والموردينالمستفيدينأنمنالتأكدالمكرمةمكةغرفةإدارةعىل)2

الغرفة أو يستخدمون اسم الغرفة فيما يرتبط بأي معامالت احتيالية أو غري أخالقية أو غري نزيهة.
ممنلغريهمأوفيهاللعاملنيحوافزتقديمبعدمالمكرمةمكةغرفةأعمالرشكاءيلزتم)3

يمارسون أنشطة مع الغرفة النتهاك هذه السياسة.
المعلوماتتحريفأوتزييفتماًماويحظرونزيه،دقيقبشكلدائًماالعملسجالتإعداديجب)4

الداخلينيمراجعيهاأوالمكرمةمكةغرفةإدارةخداعيحظركماالعمل،سجالتفيالواردة
والخارجيني.

غسلعملياتمنععىلالمساعدةبهدفبمسؤولياتهاالوفاءالمكرمةمكةغرفةتلزتم)5
األموال وتمويل األعمال اإلرهابية.

تقاريرتقديم-فقطالعاماألمنيمنلهم-المرص�حالمكرمةمكةغرفةفيللعاملنييجوز)6
مالية أو ادارية إىل أطراف ثالثة.

المستنداتوحفظبالتوثيقالمتعلقةالسياساتلكافةالمكرمةمكةغرفةتمتثلأنيجب)7
وإدارةلعملياتبالنسبةقيمة/حاجةلهااليتبالمعلوماتاالحتفاظعليهاويتعنيوالمعلومات،

تقتيضمهنيةأوتنظيميةأوقانونيةالعتباراتطلبهايتمقداليتالمعلوماتو/أوالغرفة
االحتفاظ بها للفرتة ذات الصلة/المناسبة.

خاصةالغريوالسجالتالمؤقتة)والمعلوماتوالمسوداتالمكررةالمعلومات(الغرفةسجالت)8
خاضعةتكنلمطالمامنهاالتخلصينبغيبها،لالحتفاظالمحددةالمدةانقضتاليت-بالغرفة

.)(إلخطار االحتفاظ بالمستندات 18

العادلةالمعاملة):12(المادة
القانونيةالعملممارساتخاللمنتنافسيةمزياتعىلللحصولالمكرمةمكةغرفةتسعى)1

واألخالقية فقط.

فيمحفوظةكانتسواء-المعلوماتأوالمستنداتعلىللحفاظللعاملینتوجیھعنعبارةبالمستنداتاالحتفاظإخطار()18
أواستدعاءأومقاضاةأوتحقیقأوحكوميباستفسارتتعلقوالتي-بھامحتفظأومودعةكانتوأینماإلكترونیةأوورقیةصورة

أوحذفعدمضرورةمع–لحفظفوریةخطواتاتخاذیلزمبالمستندات،احتفاظإخطاراستالمعند . آخرقانونيإجراءأي
أنإلىبالمعلوماتاالحتفاظإخطارفيالمحددةالفئاتتحتتندرجومعلوماتمستنداتأي-آخر نحوأيعلىتغییرأوإتالف
إلىبالمستنداتاالحتفاظبإخطارمتعلقةأسئلةأيتوجیھینبغيبالمستندات.باالحتفاظاإلخطارسریان بانتھاءكتابيإخطارتتلقى

الشخص  الذي أصدر اإلخطار.  
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جميعمععادلبأسلوباألعمالمزاولةالمكرمةمكةغرفةفيعاملكلعىلينبغي)2
بمنتجاتهمأومنهمأيبقدراالستخفافوعدمالمصالح،أصحابوباقيوالموردينالمستفيدين
وخدماتهم.

طريقعنمالئمغريبشكلشخصأيباستغاللاإلطالقعىلالمكرمةمكةغرفةتسمحال)3
ممارسةأيأومضللنحوعىلالحقائقعرضأواستغاللهاأوإخفائهاأوبالمعلوماتالتالعب

غري عادلة أخرى.
معلوماتعىلللحصولأخالقيةغريأوقانونيةغريوسائلاستخدامالمكرمةمكةغرفةتحظر)4

المعلوماتعىلالحصوليمكنالتجارية.األرسارذلكفيبماالمصالح،أصحابمنبأيخاصة
فقط من المصادر المرشوعة و الالئقة.

التأديبيةاإلجراءات):13(المادة
القواننيأواألخرىالمكرمةمكةغرفةوسياساتأنظمةمنأيأوالسياسةهذهانتهاك)1

قدثمومنللخطر،الغرفة سمعةيعرضإنمابذلكالقيامعىلآخرينحثأوالساريةواللوائح
بمكةالتجاريةللغرفةالعملتنظيم"الئحةفيوردلماوفقًاتأدييبإجراءإىلالخضوعإىليؤدي

المكرمة ".
الجرائمأحدارتكابهحالةفيالمختصةالجهاتإىلالمكرمةمكةغرفةفيالعامليحال)2

وتاريخ)175(رقمالوزراءمجلسبقرارالصادرالرشوةمكافحة بنظامعليهاالمنصوص
وتاريخ)36(م/رقمالكريمالملكيبالمرسومعليهالمصادقةتموالذيه،28/12/1412  
 حرصا:المثاًالومنهاه،29/12/1412  

أووظيفته بواجباتاإلخاللنظريعطيةأووعداأخذأوقبلأولغريهأولنفسهطلبعامل كلأ)
لمكافأته عىل ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق.  

أوبعمل قامبأنوذلكالغرفةفيالغريمهمةتسهيلبغرضوظيفتهبواجباتأخلعامل كلب)
امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو  وساطة.  

أولنفسه هديةأوعطيةأووعدعىلللحصولالغرفةفيصالحياتهباستخدامالعامليقوم أنت)
لغريه، بقصد أداء عمل أو االمتناع عن عمل بغرض تسهيل مهمة  الغري لدى الغرفة.  

أو عملعىلبالغرفةسلطةأيمنالحصوللمحاولةالحقيقينفوذهالعامليستعمل أنث)
بذلكمخالفالغريهأوله نوعأيمنمزيةعىلللحصولأوخدمةأوتوريداتفاقاوالزتامأوقرار

أنظمة الغرفة.  

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):14(المادة
وينرشالمكرمة،مكةغرفةفيالعاملنيجميعبهاويبلغالسياسة،هذهاإلدارةمجلسيعتمد)1

ملخصًا لها عىل موقع الغرفة االلكرتوني وتكون نافذة من تاريخ نرشها بالموقع.
إىلفرتةمنومراجعتهابموجبهاوالعملالسياسةهذهتنفيذمنالتأكداإلدارةمجلسيتوىل)2

بموافقةإالتعدلوالالمراجعة،لجنةمنتوصيةعىلوبناءالحاجةتقتضيهلماوفقًاأخرى
المجلس.

وااللزتامتطبيقمدىبمراجعةآلخرحنيمنالمكرمةمكةبغرفةالداخليةالمراجعةادارةتقوم)3
بهذه السياسة ويعرض تقرير بهذا الشأن عىل  لجنة المراجعة.
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سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 هذهتأتيه،23/11/1409بتاريخ194رقمبالقرارالصادرالتجاريةالدفاترونظام التجارية،الغرف

السياسة استكماال لها، دون أن تحل محلها.  
اإلدارةمجلسمنكلأعضاءإىلباإلضافةالمكرمة،مكةغرفةفيالعاملنيجميععىل تقع)2

ولجان المجلس واللجان القطاعية مسؤولية تطبيق ومتابعة ما ورد في هذه السياسة.  

19)(الوثائقإدارة):2(المادة

يجب االحتفاظ بجميع الوثائق في غرفة مكة، وتشمل عىل سبيل المثال التايل:)1
أ) األنظمة والسياسات واللوائح المنظمة لعمل غرفة مكة المكرمة وما يتعلق بها.

المنبثقةواللجاناإلدارةومجلسالعموميةالجمعيةوقراراتاجتماعاتوسجلومحارضوثائقب)
من المجلس، واللجان القطاعية.

ت) التقارير التالية:
مجلس اإلدارة إىل الجمعية العمومية.●
تقارير اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة إىل المجلس.●
تقارير اللجان القطاعية.●

ث) طلبات االشرتاك في الغرفة.
منبشطبهمالغرفةإدارةمجلسمنقرارصدرالذيناألعضاءإشعارخطاباتمننسخةج)

سجالتها.
ح) وثائق وسجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واألمانة العامة.

خ) تقارير مراجع/مراجعي الحسابات.
د) تقارير المراجعة الداخلية.

ذ) الخطط االسرتاتيجية والتشغيلية.
ر) السجالت المحاسبية والتقارير المالية والمستندات المحاسبية المختلفة والمستندات البنكية.

ز) التقارير اإلدارية والتشغيلية الدورية ولكافة المستويات اإلدارية.
س) وثائق وملفات العاملني.

ش) سجل المكاتبات والرسائل والزيارات.
ويقيدالغرفة،فيالمشرتكنياالعضاءبتسجيلخاصإلكرتونيأوورقيبسجلاالحتفاظيجب)2

التجاريسجلهورقمالعضو،واسماالشرتاك،وتاريخالعضوية،ورقماالشرتاك،طلباتفيه
تسديدإيصاالتوأرقاماالشرتاك،وفئةالمشرتك،وعنوانتبارشه،الذيالنشاطونوعوتاريخه،

السجلهذاإعدادبمهامتعهدأنوللوزارةتعديل،منالبياناتهذهعىليطرأومااالشرتاك،
وحفظ وتحديث بيانات إىل الجهة اليت تحددها.

يجب االحتفاظ بسجل ورقي أو إلكرتوني يتضمن ما ييل:)3
أ) محارض مجلس اإلدارة.

تممحاضرأوتقاریرأوصادرة)أو(واردةرسمیةمراسالتأومالیةأوإداریةسجالتأوبیاناتأومستنداتأيبالوثائقیقصد()19
استخدامھا أو إنشائھا في غرفة مكة المكرمة أو توریدھا للغرفة.
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ب) محارض الجمعيات العمومية.
ت) إيرادات الغرفة ومرصوفاتها.

ث) الشهادات والمحررات والمستندات اليت تصدرها الغرفة.
ج) قيد المعامالت الصادرة والواردة.

نماذجأوتعليماتأيمعاإلمكانقدرمتوافقةالوثائقأغلبتكونأنعىلالعمليجب)4
وترقيمهاتوقيعهاأوختمهاويجبالسعودية،العربيةالمملكةفيالمختلفةالوزاراتتصدرها

قبل الحفظ.
يجب إعداد الئحة توضح نوع الوثائق في كل قطاع/إدارة/مركز/قسم في غرفة مكة المكرمة.  )5
التصديقأوالصانعأوالتاجريطلبهااليتوالمستنداتوالمحرراتالشهاداتتحريرللغرفةيجوزال)6

عليها ما لم يكن مسجًال بها وقائمًا بسداد االشرتاكات مع مراعاة التنظيمات اليت تخص ذلك.
يتوىل األمني العام تحديد التايل:)7

أ) المسؤولني عن االحتفاظ بالوثائق والمستندات والسجالت وغريها.
ب) مكان الحفظ.

ت) الحفظ.)1
ث) آلية / وسيلة الحفظ.

بالوثائقاالحتفاظ):3(المادة
يجب تحديد مدة الحفظ لجميع الوثائق والمستندات والسجالت في غرفة مكة المكرمة.)1
 المصائبعندالتلفمنعليهاوالمحافظةالوثائقكلمنإلكرتونيةبنسخةاالحتفاظيجب)2

توفريعىلالعمليجبوكذلكوغريها،الطوفانأواألعاصريأوالنريانمثلاإلرادةعنالخارجة
 المساحات والرسعة الالزمة الستعادة البيانات.

ماأوالسحابيةأوالصلبة(السريفرات)الخوادممثلآمنمكانفياإللكرتونيةالنسخحفظيجب)3
 شابهها.

األرشيف منملفأليالعاملوطلبالوثائق،معالتعاملبإجراءاتخاصةالئحةوضعيجب)4
وإعادتها وغري ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه.

يجب عىل كل عامل في غرفة مكة المكرمة:)5
أ) حفظ الوثائق الرسية الخاصة بعمله و اليت في حوزته في خزائن  مقفلة، عند عدم استخدامها.  

ب) عدم وضع أي وثائق بشكل ظاهر يمكن فيه للغري  مالحظتها ورؤيتها.  
ت) إبالغ رئيسه المبارش فور فقدان أو ضياع أي وثيقة رسية.  

عدمولضمانبسهولةإليهاالرجوعيسهلحىتمنظمةبطريقةالوثائقجميعحفظيجب)6
 الفقدان أو الرسقة أو التلف أو االطالع عليها من قبل غري المرصح لهم بذلك.

خاصبوجهويجباألموال ،غسل مكافحةبنظامالخاصةاألحكاممراعاةعامبشكليجب)7
وملفاتالماليةوالمراسالتوالمستنداتبالسجالتالمكرمةمكةغرفةمقرفياالحتفاظ 

مكةغرفةفيوالعاملنياإلدارة مجلسألعضاءالوطنيةالهوياتوثائقوصورالحسابات
تاريخمن سنوات)10(عرشعنتقلاللمدةمبارش،بشكلماليًامعهاوالمتعاملنيالمكرمة

انتهاء التعامل.
بعدالمكرمةمكةغرفةفيخدماتهمانتهتالذينوبالعاملنيالخاصةالملفاتحفظيجب)8

 منهم.كلخدمةانتهاءتاريخعىلسنة)15(عرشةخمسميض
معالتعاقديةالعالقةإنهاءعندبالموظفنيالخاصةاإللكرتونيةالربيدعناوينمحتوىارشفة)9

الموظف وإزالة عنوان الربيد اإللكرتوني من العناوين المسجلة.
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الوثائقإتالف):4(المادة
ال يجوز إتالف ما ييل:)1

أ) أي وثائق تتعلق بالجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.  
معقائمةعالقةلديهمزالتماأشخاصأيأوالمكرمةمكةغرفةفيللمشرتكنيوثائقأيب)

الغرفة.  
 بشأنهاأقيمتأوخالفاتحولهانشأتاليتأوقائمة،تزالالبقضاياتتعلقأوتحتويوثائقأيت)

دعاوى قضائية أو قضايا تحكيم لم يبت بها من المراجع المختصة.  
ث) الملفات الوظيفية لمن هم عىل رأس عملهم في غرفة مكة المكرمة.  

وتحديد بهالالحتفاظالمحددةالمدةانتهتاليتالوثائقمنالتخلصطريقةتحديديجب)2
المسؤول عن ذلك.  

بهااالحتفاظمدةانتهاءبعدمنهاالتخلصتماليتالوثائقتفاصيلفيهامذكرةإصداريجب)3
 ويوقع عليها كل من المسؤول المبارش عن حفظ الوثائق واألمني العام.  

تعدلمالمكرمةمكةغرفةأنمنأوًالالتأكدوثائقأيإتالفعندإدارةمديركلعىليجب)4
 بحاجة إليها .

المعنيةالجهةمنالعاماألمنييسميهمالغرفةفيعاملنيثالثةمنلإلتالفلجنةتشكل)5
بالوثائق المراد  إتالفها واإلدارة القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.

 مرضةوغريوسليمةآمنةبطريقةالوثائقمنالتخلصيجباإلتالف،واعتمادالمراجعةبعد)6
الوثائقهذهفيالموجودةللمعلوماتأثرأيتركوعدمللوثائقكاملإتالفوتضمنبالبيئة

أثناء عملية اإلتالف.
اإلرشيففيبهاالحتفاظويتمرسميًامحرضًاعليهالمرشفةاللجنةقبلمناإلتالفعمليةتوثق)7

مع عمل نسخ  للمسؤولني المعنيني.

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد  ):5(المادة
منالسياسةبهذهالعملوُيعتمداإلدارة،مجلسمنعليهاالحقتعديلوأيالسياسةهذهُتعتمد

بأي�العملويرسيالمكرمة،مكةغرفةفيالمعنينيالعاملنيجميعبها ويبلغاعتمادها،تاريخ
تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك التعديل.
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سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  من المجلس واألمانة العامة

تمهيد):1(المادة
العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالقواننيالترشيعاتفيجاءبمااإلخاللعدممع)1

حوكمةوالئحةالتجارية،الغرفلنظامالتنفيذيةوالالئحةالتجارية،الغرفونظامالسعودية،
 الغرف  التجارية، تأتي  هذه السياسة استكماًال لها، دون أن تحل محلها.  

يقومفاعلة؛بصورةأهدافهتحقيقفيالمكرمةمكةغرفةإدارةمجلسمساعدةأجلمن)2
ويراعىالعام،األمنيأداءتقييموكذلكمنه،المنبثقةاللجان أداءوتقييمأدائه،بتقييمالمجلس

التايل في عمليات التقييم:  
 أ) أن يكون التقييم موضوعيًا ومستقًال.  

ب)  أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول األداء.  
ت)  أن يكون المجلس قد حدد األهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خالل عملية تقييم األداء.  

ث)  أن يظل تقييم األداء الفردي رسيًا.

السياسةمنالهدف):2(المادة
مكةغرفةفيالعليالإلدارةاألداءبتقييمخاصعملإطارتقديمإىلالسياسةهذهتهدف

بشفافيةالتقييمعملياتتتمحىتالالزمةوالضوابطالقواعدالسياسةهذهوتضعالمكرمة.
وعدالة.

السياسةتطبيقعنالمسؤول):3(المادة
اليتواالداريةالماليةالرئيسيةاألداءمؤرشاتومراجعةواعتمادوضعاإلدارة:مجلس)1

تطويرلعملياتعملخطةواعتمادمالية ،سنةكلبدايةفياألداءتقييمعملياتفيستستخدم
األداء ومراقبة أداء هذه  الخطة.  

فياالستشاريةالمساعدةوتقديمالسنوية،األداءتقييمعملياتعىلاإلرشافالغرفة:رئيس)2
عملية التقييم السنوية.

السياسة):4(المادة
20)(أوًال: تقييم أداء الغرفة

منالمعتمدةالتقييممعايريعىلبناءالغرفاتحادقبلمنالمكرمةمكةغرفةتقييميتم)1
الوزارة.

يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقًا لما يأتي:)2
يقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية ال تقل عن (خمسة)، وتعميمها عىل●

الغرف لالختيار من بينها (تقوم الغرفة بتعميم أسماء الجهات االستشارية عىل الموقع
اإللكرتوني وقنوات التواصل الخاصة بها )

تختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة االستشارية من بني الجهات المعتمدة من االتحاد.●
تقوم غرفة مكة المكرمة بعمل تقييم ذاتي سنويًا وفقا لمعايري التقييم المعتمدة من●

الوزارة.

() بناء على ما ورد في المادة التاسعة والثالثون في نظام الغرف التجاریة.20
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ترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة االستشارية، إىل اتحاد الغرف خالل مدة●
ال تزيد عىل (ثالثة) أشهر من انتهاء السنة الميالدية.

ال يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة ألكرث من (ثالث) سنوات متتالية.●
يجب عىل الغرفة نرش نتائج التقييم المعتمدة عىل الموقع اإللكرتوني للغرفة واتحاد الغرف.●
التقييمدرجةإجمايلمن%)60(عىلالحصولالغرفةأداءتقييملنتائجاألدنىالحديكون●

وفي حال انخفاض درجة نتائج تقييم الغرفة عن الحد المذكور فللوزير منح مجلس إدارة
الغرفة مهلة ال تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسني تقييم الغرفة، وفي حال استمرار

انخفاض درجة التقييم عن الحد األدنى الذي تحدده الالئحة بعد انتهاء المهلة، ُتحول إىل
الوزير في إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة ال تتجاوز سنة لمعالجة الوضع

وتحسني أداء الغرف.
يًاالغرفاتحاديستطلع)3 موقعهعىلالنتائجويعلنالمكرمةمكةغرفةفيالمشرتكنيآراءدور

اإللكرتوني بعد اعتمادها من الوزارة.

ثانيًا: تقييم أداء المجلس
يقوم مجلس اإلدارة بإجراء تقييم ذاتي ألدائه بشكل سنوي.)1
مناالستشاريةالمساعدةطلبويمكنالغرفة،رئيسإرشافتحتالتقييمعمليةتتمأنيجب)2

مستشار خارجي مستقل في عملية التقييم.
األداءمؤرشاتوتحديدالالزمةاآلليات–التنفيذيةاللجنةاقرتاحعىلبناًء–اإلدارةمجلس يضع)3

أداءقياسمؤرشاتخاللمنوذلكسنويًا؛المجلسأداءلتقييمواالداريةالماليةالرئيسية
المخاطرإدارةوجودةالمكرمةمكةلغرفةاالسرتاتيجيةاألهدافتحقيقبمدىترتبطمناسبة
معالجتهاواقرتاحوالضعفالقوةجوانبتحد�دأنعىلوغريها،الداخليةالرقابةأنظمةوكفاية

بما يتفق مع مصلحة الغرفة.
اإلدارةمجلسألعضاءعنهايفَصحوأنوواضحة،مكتوبةاألداءتقييمإجراءاتتكونأنيجب)4

واألشخاص  المعنيني بالتقييم.
نقاطوتحديدالمجلس،يمتلكهااليتوالخرباتالمهاراتعىلاألداءتقييميشتملأنيجب)5

كفاءاتكرتشيحالممكنةبالطرقالضعفنقاطمعالجةعىلالعمل معفيه،والقوةالضعف
العملآلياتتقييمعىلاألداءتقييميشتملأن أيضًاويجبالمجلس،أداءتطويرتستطيعمهنية

في المجلس بشكل عام.
يراعى التايل في التقييم:)6

أ) مدى المشاركة الفاعلة ألعضاء المجلس في إثراء النقاشات وصياغة القرارات.
ب) الزتام األعضاء بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم.

ت) حضور األعضاء لجلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها مع التحضري المسبق.
ث) الزتام األعضاء برشوط العضوية والعمل بزناهة وموضوعية.

ج) عالقة األعضاء مع بعضهم واألمانة العامة.
ألدائهمختصةخارجيةجهةتقييمعىلللحصولالالزمةالرتتيباتاإلدارةمجلسيتخذأنيفضل)7

سنوات.)3(ثالثكل
 يمكن تعيني استشاري خارجي إلجراء التقييم إذا رأى المجلس رضورة لذلك.  )8
التقييم،انتهاءبعدللمجلساجتماعأولفيومناقشتهالتقييمنتائجبعرضالغرفةرئيسيقوم)9

و  يقوم المجلس بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.  
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كماالمطلوبة،التطويرنواحيذلكفيبماواضحةعملخطةعىلالموافقةالمجلسعىل)10
عىل المجلس مراقبة أداء هذه الخطة  عىل األقل سنويًا.  

عليهااعتمداليتالوسائلالعموميةللجمعيةالسنوياإلدارةمجلستقريريتضمنأنيجب)11
بغرفةوعالقتهابالتقييمقامتاليتالخارجيةوالجهةلجانه،وأداءأدائهتقييمفيالمجلس

.)(مكة المكرمة، إن وجدت 21

ثالثًا: تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس
يجب تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس بشكل سنوي .)1
منفاعلةبمشاركةذلكيتمأنويفضلالغرفة،رئيسإرشافتحتالتقييمعمليةتتمأنيجب )2

رئيس كل لجنة.
سنويًا؛لجنةكلأداءلتقييمالرئيسيةاألداءمؤرشاتوتحديدالالزمةاآللياتاإلدارةمجلسيضع)3

وذلك من خالل مؤرشات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق أهداف كل لجنة.
المنبثقةاللجانألعضاءعنهايفَصحوأنوواضحةمكتوبةاألداءتقييمإجراءاتتكونأنيجب)4

من مجلس اإلدارة.
نقاطوتحديدلجنة،كلتمتلكهااليتوالخرباتالمهاراتعىلاألداءتقييميشتملأنيجب)5

كفاءاتكرتشيحالممكنةبالطرقالضعفنقاطمعالجةعىلالعمل معفيها،والقوةالضعف
فيالعملآلياتتقييمعىلاألداءتقييميشتملأن أيضًاويجباللجنة،أداءتطويرتستطيعمهنية

اللجنة بشكل عام.
تقوم كل لجنة عىل حدة بإجراء تقييم ذاتي ألدائها.)6
يراعى التايل في التقييم:)7

أ) مدى مشاركة أعضاء اللجنة في إثراء النقاشات وصياغة القرارات.
ب) الزتام أعضاء اللجنة بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم.

ت) حضور أعضاء اللجنة لجلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها مع التحضري المسبق.
ث) الزتام أعضاء اللجنة برشوط العضوية والعمل بزناهة وموضوعية.

ج) عالقة أعضاء اللجنة مع باقي األعضاء واألمانة العامة.
التقييم،انتهاءبعدللجنةاجتماعأولفيومناقشتهالتقييمنتائجبعرضلجنةكلرئيسيقوم)8

و  تقوم كل لجنة بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.  
عىلكماالمطلوبة،التطويرنواحيذلكفيبماواضحةعملخطةعىلالموافقةالمجلسعىل)9

المجلس مراقبة أداء هذه الخطة  عىل األقل سنويًا.

رابعًا: تقييم أداء األمني العام
يجب تقييم أداء األمني العام بشكل سنوي من قبل مجلس اإلدارة .)1
 يجب أن تتم عملية التقييم تحت إرشاف رئيس الغرفة.)2
أداءلتقييمواالداريةالماليةالرئيسيةاألداءمؤرشاتوتحديدالالزمةاآللياتاإلدارةمجلس يضع)3

األهدافتحقيقبمدىترتبطمناسبةأداءقياسمؤرشاتخاللمنوذلكسنويًا؛العاماألمني
وغريها،الداخليةالرقابةأنظمةوكفايةالمخاطرإدارةوجودةالمكرمةمكةلغرفةاالسرتاتيجية

عىل أن تحد�د جوانب القوة والضعف واقرتاح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الغرفة.

() یجب مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والثالثون في نظام الغرف التجاریة.21
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واألشخاصالعاملألمنيعنهايفَصحوأنوواضحةمكتوبةاألداءتقييمإجراءاتتكونأنيجب)4
 المعنيني بالتقييم.

نقاطوتحديدالعام،األمنييمتلكهااليتوالخرباتالمهاراتعىلاألداءتقييميشتملأنيجب)5
الضعف والقوة لديه،  مع العمل عىل معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة.

فيوالضعفالقوةنقاطعنالعاماألمنيومناقشةالتقييمنتائجبعرضالغرفةرئيسيقوم)6
األداء، و  يقوم بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.  

المطلوبة،التطويرنواحيذلكفيبماواضحةعملخطةعىلالموافقةاإلدارةمجلسعىل)7
كما عىل المجلس مراقبة أداء هذه الخطة  عىل األقل سنويًا.  

األداءمؤرشات):5(المادة
الحرص:الالمثالسبيلعىل)KPIs(األداءمؤرشاتبعضييلفيما

أوًال: مؤرشات نوعية:
ما هي درجة االنحراف بني الموازنة التقديرية لغرفة مكة المكرمة واألرقام الفعلية المحققة؟)1
ما مدى التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المرجوة؟)2
ما مدى االستجابة نحو تصويب المالحظات الواردة من الجهات الرقابية؟)3
ما مدى االستجابة الرسيعة نحو إدراك المشاكل والقدرة عىل حلها؟)4
ما هو معدل الدوران للعاملني؟ لقياس درجة االنتماء لغرفة مكة المكرمة.)5
ما هي الدورات التدريبية اليت تم الحصول عليها؟ وارتباطها بطبيعة العمل؟)6

ثانيًا: مؤرشات كمية:
العائد عىل متوسط األصول.)1
النمو في إجمايل إيرادات الغرفة.)2

التقييمعملية):6(المادة
أوًال: تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء أعضاء المجلس

عناإلفصاحدونبتعبئتهاليقوموااإلدارةمجلسأعضاءعىلالتقييمنماذجتوزيعيتم)1
أسمائهم.

يقوم أمني رس مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس الغرفة.)2
تعرض النتائج عىل المجلس.)3
يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.)4
يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة .)5

ثانيًا: تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس وأداء أعضاء اللجان
يتم توزيع نماذج التقييم عىل أعضاء اللجان ليقوموا بتعبئتها دون اإلفصاح عن أسمائهم.)1
يقوم أمني رس اللجنة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس اللجنة.)2
تعرض النتائج عىل المجلس.)3
يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.)4
يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة .)5
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ثالثًا: تقييم أداء األمني العام
عناإلفصاحدونبتعبئتهاليقوموااإلدارةمجلسأعضاءعىلالتقييمنماذجتوزيعيتم)1

أسمائهم.
يقوم أمني رس مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس الغرفة.)2
تعرض النتائج عىل المجلس.)3
يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.)4
يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة .)5

السياسةومراجعةوتنفيذونرشاعتماد):7(المادة
السياسةبهذهالعملوُيعتمداإلدارة،مجلسمنعليهاالحقتعديلوأيالسياسةهذهُتعتمد)1

ويرسيالمجلس،لجانوأعضاءاإلدارةمجلسأعضاءجميعبهاويبلغاعتمادها،تاريخمن
العمل بأي� تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك التعديل.

ذلكلزممىتاإلدارةمجلسإىلوالرفعالسياسة،لهذهالسنويةالمراجعةالتنفيذيةاللجنةتتوىل)2
العتماد أي� تعديٍل تويص به اللجنة.
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1رقمملحق

تعريفات
منهاكلأمامالموضحةالمعانيالدليل-هذافيوردت-أينمااآلتيةوالمصطلحاتبالعباراتيقصد

ما لم يقتض السياق غري ذلك:
وزارة التجارة.الوزارة:

ير: وزير التجارة.الوز
هـ.1442  عام التجارةوزارةمنالصادرالتجاريةالغرفنظامالتجارية :الغرف نظام

هـ.1442  عامالتجارةوزارةمنالصادرةالتجاريةالغرفلنظامالتنفيذيةالالئحةالتنفيذية:الالئحة
الغرفة التجارية بمكة المكرمة.الغرفة/غرفة مكة المكرمة:

اتحاد الغرف السعودية.اتحاد الغرف:
الغرف التجارية.الغرف:

ساريفرعيأورئييستجاريسجللديهمالذينالغرفةفيالمشرتكنيجميعالعمومية:الجمعية
المفعول ضمن دائرة الغرفة، وقد سددوا اشرتاكاتهم بانتظام .

فيوترشيعيةإداريةسلطةأعىلوهوالمكرمة،بمكةالتجاريةالغرفةإدارة مجلساإلدارة:مجلس
وزيرمنمعينني(ثلثهمعضواعرشثمانيةويضمللغرفة،العامةاألمانةعىلوترشفالغرفة،
شؤونهاوإدارةأهدافهاتحقيقعنمسؤولنيالعمومية)الجمعيةمنمنتخبنيوالباقيالتجارة،

وتطويرهانافعااستغالالوأصولهامواردهاواستغاللبهاوالعنايةوصيانتهاعليها والمحافظة
ووضع سياساتها  العامة ونظمها اإلدارية  والمالية والتشغيلية.

متفرغًا إلدارة الغرفة وال يشارك فيعضو مجلس اإلدارة الذي ال يكونالعضو غري التنفيذي:
األعمال اليومية لها.

المكرمة.رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكةرئيس الغرفة:
السلطةصاحبوهواإلدارة،مجلسمنالمعنيالمكرمةمكةغرفةعامأمنيالعام:األمني

اإلرشافية العامة واإلدارية عىل كافة إدارات الغرفة والعاملني فيها.
 السنوي).الشرتاكه(المسددالمكرمةمكةغرفةفيسارياشرتاكلهمنكلالمشرتك:

مقابلإرشافهاأوإدارتهاوتحتالمكرمةمكةغرفةلمصلحةيعملطبيعيشخصكلالعامل:
أجر، ولو كان  بعيدا عن نظارتها.

جميع المذكورين أدناه:أصحاب المصالح:
المشرتكون/المنتسبون في الغرفة.)1
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.)2
أعضاء األمانة العامة وكافة العاملني في الغرفة.)3
مراجعي الحسابات ومستشاري الغرفة.)4
الموردون والعمالء (المحليون والدوليون).  )5
المجتمع.  )6
اتحاد الغرف.  )7
الجهات الحكومية.  )8

مجلسأعضاءمنأليمبارشةغريأومبارشةمصلحةفيهتكونالذيالوضعالمصالح:تعارض
حياديتهمعىلتؤثرمحتملة؛أوحالةسواءالغرفة؛فيالعاملنيمنأليأو العاملألمنيأواإلدارة

عند اتخاذ أي منهم  القرار أو إبداء الرأي فيه.  
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وموضوعيمستقلخارجيطرفالخارجي):القانوني/المراجع(المحاسبالحساباتمراجع
منبعدالة،إظهارهاحولالرأيإلبداءالمكرمةمكةلغرفةالسنوية الماليةالقوائمبمراجعةيقوم
الهيئةعنالصادرةالمملكةفيعليها المتعارفالمحاسبةلمعايريوفقًاالجوهرية،النواحيكافة

 السعودية للمحاسبني القانونيني والمالئمة للغرفة والمعتمدة من  مجلس اإلدارة.
فيللغرفةالمايلالمركز(وتشملالمكرمة،مكةلغرفةالماليةالقوائمالسنوية:الماليةالقوائم

 التغريات  /وقائمةالنقديةالتدفقات/وقائمةالعمليات ميالدية/وقائمةسنةكلمنديسمرب31
 التاريخ).ذلكفيالمنتهيةللسنةالغرفةأموال  في 

وتسجيلتدوينبمهمةليقوماإلدارةمجلسقبلمنالمعنيالشخصاإلدارة:مجلسرسأمني
وحفظ محارض  االجتماعات، وأية مهام أخرى توكل إليه من قبل المجلس في هذا الشأن.  

وتؤديوموجوداتهاالمكرمةمكةغرفةأنشطةعىلتؤثرقداليتالعواملمجموعة المخاطر:
إىل حدوث خسائر أو تحول   دون تحقيق الغرفة  ألهدافها.  

غرفة مكة المكرمة.  أي حدث له تأثري سليب عىل أهداف الخطر السليب (تهديد):
أهداف غرفة مكة المكرمة.أي حدث له تأثري إيجابي عىل الخطر اإليجابي (فرصة):

موافقة جميع األعضاء عىل قرار معني.الموافقة باإلجماع:
موافقة ما يزيد عن نصف عدد األعضاء.الموافقة باألغلبية:
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2رقمملحق
نماذج إقرارات أعضاء كل من مجلس اإلدارة واللجان  المنبثقة  عن المجلس واألمانة العامة

22)(اإلقرار السنوي الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة

بصفيت-اطلعت قدبأنينهذابموجبأقر_______________________________،أنا
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في غرفة مكة   – عىل التايل:

ميثاق الجمعية العمومية)1
الئحة عمل مجلس اإلدارة)2
لوائح عمل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة)3
الئحة عمل األمانة العامة)4
المجلسواللجان المنبثقة منالئحة عمل أمني رس مجلس اإلدارة)5
سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واألمانة العامة)6
سياسة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس)7
سياسة أخالقيات العمل وقواعد السلوك المهين)8
سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح)9

سياسة تعارض المصالح)10
سياسة إدارة المخاطر)11
سياسة اإلفصاح والشفافية.)12
سياسة مراجعة حسابات غرفة مكة.)13

وأقر بأنين سأمتثل لجميع اللوائح والسياسات أعاله.
والوثائقوالمستنداتالمعلوماترسيةعىلبالمحافظةتاماالزتاماألزتمسوفبأنينأيضاوأقر

شخصأليالرسيةالمعلوماتعناإلفشاءأوالبوحأواإلفصاحوبعدمالمجلس،بأعمالالمتعلقة
أو التسبب بذلك إ ال بعد الحصول عىل موافقة المجلس الخطية .

____________________________________________:التاريخ
____________________________________________:االسم

____________________________________________:التوقيع

() یمكن توقیع ھذا اإلقرار مرة واحدة بدالً من توقیعھ سنویاً إذا ارتأى مجلس اإلدارة ذلك.22
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23)(اإلقرار السنوي الخاص بأعضاء لجنة المراجعة

بصفيت-اطلعت قدبأنينهذابموجبأقر_______________________________،أنا
عضو من أعضاء لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة في غرفة مكة المكرمة– عىل التايل:

ميثاق الجمعية العمومية)1
الئحة عمل مجلس اإلدارة)2
الئحة عمل األمانة العامة)3
سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واألمانة العامة)4
سياسة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس)5
سياسة أخالقيات العمل وقواعد السلوك المهين)6
سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح)7
سياسة تعارض المصالح)8
سياسة المراجعة الداخلية)9

سياسة المراجعة الخارجية لحسابات غرفة مكة)10
سياسة إدارة المخاطر)11
سياسة اإلفصاح والشفافية)12

وأقر بأنين سأمتثل لجميع اللوائح والسياسات أعاله.
والوثائقوالمستنداتالمعلوماترسيةعىلبالمحافظةتاماالزتاماألزتمسوفبأنينأيضاوأقر

أوشخصأليالرسيةالمعلوماتعناإلفشاءأوالبوحأواإلفصاحوبعدماللجنة،بأعمالالمتعلقة
التسبب بذلك .

____________________________________________:التاريخ
____________________________________________:االسم

____________________________________________:التوقيع

() یمكن توقیع ھذا اإلقرار مرة واحدة بدالً من توقیعھ سنویاً إذا ارتأى مجلس اإلدارة ذلك.23

98



24)(اإلقرار السنوي الخاص بأعضاء اللجان المنبثقة  من المجلس

بصفيت-اطلعت قدبأنينهذابموجبأقر_______________________________،أنا
المكرمة–مكةغرفةفياإلدارةمجلسمنوالمنبثقة____________لجنةأعضاءمنعضو

عىل التايل:
ميثاق الجمعية العمومية)1
الئحة عمل مجلس اإلدارة)2
لوائح عمل اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة)3
الئحة عمل األمانة العامة)4
المجلسواللجان المنبثقة منالئحة عمل أمني رس مجلس اإلدارة)5
سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واألمانة العامة)6
سياسة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس)7
سياسة أخالقيات العمل وقواعد السلوك المهين)8
سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح)9

سياسة تعارض المصالح)10
سياسة اإلفصاح والشفافية)11

وأقر بأنين سأمتثل لجميع اللوائح والسياسات أعاله.
والوثائقوالمستنداتالمعلوماترسيةعىلبالمحافظةتاماالزتاماألزتمسوفبأنينأيضاوأقر

أوشخصأليالرسيةالمعلوماتعناإلفشاءأوالبوحأواإلفصاحوبعدماللجنة،بأعمالالمتعلقة
التسبب بذلك .

____________________________________________:التاريخ
____________________________________________:االسم

____________________________________________:التوقيع

 

() یمكن توقیع ھذا اإلقرار مرة واحدة بدالً من توقیعھ سنویاً إذا ارتأى مجلس اإلدارة ذلك.24
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25)(اإلقرار السنوي الخاص بأعضاء اإلدارة التنفيذية في األمانة العامة

بصفيت-اطلعت قدبأنينهذابموجبأقر_______________________________،أنا
عضوا من اإلدارة التنفيذية في األمانة العامة في غرفة مكة  – عىل التايل:

الئحة عمل مجلس اإلدارة)1
الئحة عمل اللجنة التنفيذية)2
الئحة عمل األمانة العامة)3
سياسة أخالقيات العمل وقواعد السلوك المهين)4
سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح)5
سياسة تعارض المصالح)6
سياسة المراجعة الداخلية)7
سياسة إدارة المخاطر)8

صاحبمنمعتمدةأخرىسياساتوأيأعالهوالسياساتاللوائحلجميعسأمتثلبأنينوأقر
الصالحية في غرفة مكة المكرمة ولها صلة بصلب عميل ومسؤولياتي.

والوثائقوالمستنداتالمعلوماترسيةعىلبالمحافظةتاماالزتاماألزتمسوفبأنينأيضاوأقر
أليالرسيةالمعلوماتعناإلفشاءأوالبوحأواإلفصاحوبعدممكة،غرفةبأعمالالمتعلقة

شخص أو التسبب بذلك  إال بعد الحصول عىل موافقة المجلس الخطية .

____________________________________________:التاريخ
____________________________________________:االسم

____________________________________________:التوقيع

() یمكن توقیع ھذا اإلقرار مرة واحدة بدالً من توقیعھ سنویاً إذا ارتأى مجلس اإلدارة ذلك.25
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اإلقرار السنوي الخاص باألمني العام ومساعد األمني العام لقطاع المالية واالستثمار ومدير
ادارة الشؤون المالية حول التقارير المالية 

غرفةفيالماليةالشؤونإدارةومديرواالستثمارالماليةلقطاعاألمنيومساعدالعاماألمنييقر
للغرفةالسنويةالماليةوالتقاريرالبياناتعرضعن اإلدارةمجلستجاهبمسؤوليتهمالمكرمةمكة

التدفقاتوقائمةالعملياتوقائمة،20##ديسمرب31فيكما المايلالمركزقائمةتتضمنواليت
تموأنهالمالية،القوائمحول واإليضاحات،20##ديسمرب31فيالمنتهيةالماليةللسنةالنقدية

والمستنداتبالسجالتتحتفظالمكرمةمكةغرفةوأنالدولية،المحاسبةلمعايري وفقًاإعدادها
يتحملونوأنهمالغرفة،فيفاعلرقابةنظامتوفريعنبمسؤوليتهاو األصول،حسبالمحاسبية

الحقيقيالمايلالمركزعنبصدقتعربالللغرفةالماليةوالتقاريرالبياناتأن ثبوتحالالمسؤولية
لها،  وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. 

كافةإتاحةتمتقدبأنهالمكرمةمكةغرفةفيالماليةالشؤونادارةومديرالعاماألمنييقركما
لمراجعالماليةالمكرمةمكةغرفةبياناتلتدقيق الالزمةوالمعلوماتوالوثائقوالسجالتالبيانات

 المستنداتكافةعىلاالطالعمنعملهفريقتمكنيوتمالقانوني)(المحاسبالغرفةحسابات
للغرفةالماليةالبيانات وأنمهمتهم،ألداءرضوريةأنهارأوااليتالمعلوماتكافةوإتاحةوالوثائق

تكشف بأمانة ووضوح عن المركز المايل الحقيقي للغرفة، وعن  نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.
الماليةالشؤونإدارةومديرواالستثمارالماليةلقطاعالعاماألمنيومساعدالعاماألمنييقركما
والتقاريرالبياناتفيالواردةوالبيانات المعلوماتواكتمالودقةبصحةالمكرمةمكةغرفةفي

المالية للغرفة ومرفقاتها وأنه تم عرضها  بصورة سليمة وعادلة.  
:التاريخ:التاريخ
:االسم:االسم

مساعد األمني لقطاع المالية واالستثمار:الوظيفةمدير إدارة الشئون المالية:الوظيفة
:التوقيع:التوقيع

:التاريخ
:االسم

األمني العام:الوظيفة
:طالتوقيع
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اإلقرار السنوي الخاص بمجلس اإلدارة حول التقارير المالية 
الماليةوالتقارير البياناتكافةونزاهةسالمةعنبمسؤولياتهالمكرمةمكةغرفةإدارةمجلسيقر

وقائمة،20##ديسمرب31فيكما المايلالمركزقائمةتتضمنواليتمكة،لغرفةالسنوية
حول واإليضاحات،20##ديسمرب31فيالمنتهيةالماليةللسنةالنقديةالتدفقاتوقائمةالعمليات

تحتفظالمكرمةمكةغرفةوأنالدولية ،المحاسبةلمعايريوفقًاإعدادهاتموأنهالمالية،القوائم
فيفاعلرقابة نظامتوفريعنبمسؤوليتهواألصول،حسبالمحاسبيةوالمستنداتبالسجالت

عنبصدقتعربالللغرفةالمالية والتقاريرالبياناتأنثبوتحالالمسؤوليةيتحملونوأنهمالغرفة،
المركز المايل الحقيقي لها، وعن نتائج أعمالها  وتدفقاتها النقدية. 

لتدقيق الالزمةوالمعلوماتوالوثائقوالسجالتالبياناتكافةإتاحةتمتقدبأنهالمجلسيقركما
فريقتمكنيوتمالقانوني)(المحاسبالغرفةحساباتلمراجعالماليةالمكرمةمكةغرفةبيانات

عمله من االطالع عىل كافة  المستندات والوثائق وإتاحة كافة المعلومات اليت
المركزعنووضوحبأمانةتكشفللغرفةالماليةالبيانات وأنمهمتهم،ألداءرضوريةأنهارأوا

المايل الحقيقي لها، وعن  نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية.

الواردةوالبيانات المعلوماتواكتمالودقةبصحةاإلدارةمجلسوأعضاءالغرفةرئيسيقركما
في البيانات والتقارير المالية لغرفة ومرفقاتها وأنه تم عرضها  بصورة سليمة وعادلة.

أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة 
التوقيعالصفةاالسم

_____________رئيس الغرفة___________________________

_____________نائب رئيس الغرفة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________
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_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________

_____________عضو مجلس إدارة___________________________
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مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
بتاريخ:

نموذج توقيع األشخاص المخولني

أ/ مجلس اإلدارة:
التوقيعالمنصب

رئيس مجلس اإلدارة

النائب األول

النائب الثاني
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نموذج توقيع األشخاص المخولني
ب/ األمانة العامة:

التوقيعالمنصب

األمـــــــــني العـــــام / المكلف

نائب األمني العــــــام

مساعد األمني العام لقطاع األعمال

مساعد األمني العام لقطاع التطوير

مساعد األمني العام لقطاع االتصال المؤسيس
والتسويق

مساعد األمني العام لقطاع الموارد البرشية والخدمات
المساندة

مساعد األمني العام لقطاع الشؤون المالية واإلستثمار
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3رقمملحق
رزنامة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة  واللجان المنبثقة من المجلس

رزنامة اجتماعات الجمعية العمومية
مالحظاتديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفربايرينايرالــبــنــد
في كل اجتماعإقرار جدول األعمال  

مجلستقريرعىلالتصويت
الغرفةأنشطةبشأناإلدارة

فيالمنتهيةالماليةالسنةخالل
م20##ديسمرب31

اجتماع عادي

مرة كل سنة مالية
يجب أن يرسل صورة
من التقرير إىل وزير

التجارة
مراجعتقريرإىلاالستماع
المايلالعامعنالحسابات
م20##ديسمرب31 فيالمنتهي

والتصويت عليه

مرة كل سنة ماليةاجتماع عادي

الماليةالقوائمعىلالتصويت
ديسمرب31 فيكماللغرفة

م##20
مرة كل سنة ماليةاجتماع عادي

أعضاءذمةإبراءعىلالتصويت
الماليةالسنةعناإلدارةمجلس

م20##ديسمرب31فيالمنتهية
مرة كل سنة ماليةاجتماع عادي

موازنةمرشوععىلالتصويت
مرة كل سنة ماليةاجتماع عادي26)(السنة التالية

() یجب رفعھا بعد االجتماع إلى وزیر التجارة وعدم العمل بھا لحین اعتماد قرار الجمعیة من الوزیر.26
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روزنامة اجتماعات الجمعية العمومية... تكملة
مالحظاتديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفربايرينايرالــبــنــد

تعينيتعيني/إعادةعىلالتصويت
توصيةعىلبناءالحساباتمراجع

لتقديمالمراجعةلجنةمن
عنالحساباتمراجعةخدمات

31 فيالمنتهيالمايلالعام
أتعابهوتحديدم20##ديسمرب

مرة كل سنة ماليةاجتماع عادي

مراجععزلعىلالتصويت
عند الحاجة لعملاجتماع عاديالحسابات

ذلك
أوعضوعزلعىلالتصويت

أعضاء المجلس
عند الحاجة لعمل

ذلك
اإلدارةمجلسقرارعىلالتصويت

إدارةبمجلس______بتعيني
المجلسلعضوخلفاالغرفة

المستقيل______المنتخب
من عضوية المجلس

عند الحاجة لعمل
ذلك
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روزنامة اجتماعات مجلس اإلدارة

مالحظاتديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفربايرينايرالــبــنــد

اجتماعإقرار جدول األعمال  
1

اجتماع
2

اجتماع
3

اجتماع
4

اجتماع
5

اجتماع
6

االجتماعاتقراراتمتابعة
السابقة

اجتماع
1

اجتماع
2

اجتماع
3

اجتماع
4

اجتماع
5

اجتماع
6

اإلدارةمجلستقريراعتماد
السنوي للجمعية العامة

اجتماع
1

التقاريرومناقشةاستعراض
اللجانمنسنويةالنصف

المنبثقة من المجلس

اجتماع
3

اجتماع
6

الموازناتعىلالموافقة
قبلبأنواعهاالسنويةالتقديرية

عرضها عىل الجمعية العمومية

اجتماع
6

الخاصةالماليةالقوائماعتماد
عىلاالطالعبعداألولبالربع

توصية لجنة المراجعة بشأنها

اجتماع
2

في حال تقرر التعاقد
مع مراجع حسابات

إلعدادها

الخاصةالماليةالقوائماعتماد
عىلاالطالعبعدالثانيبالربع

توصية لجنة المراجعة بشأنها

اجتماع
4

الخاصةالماليةالقوائماعتماد
عىلاالطالعبعدالثالثبالربع

توصية لجنة المراجعة بشأنها

اجتماع
5

السنويةالماليةالقوائماعتماد
بعدالمنرصمبالعاموالخاصة

لجنةتوصيةعىلاالطالع
المراجعة بشأنها

اجتماع
1
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روزنامة اجتماعات مجلس اإلدارة... تكملة
مالحظاتديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفربايرينايرالــبــنــد

واللجانالعامةاألمانةأداءتقييم
المنبثقة من المجلس

اجتماع
3

الدوريةالتقاريرومناقشةاستعراض
منالمعدةالماليةوغريالمالية
المحرزالتقدمبشأنالعامةاألمانة

خططضوءفيالغرفةنشاطاتفي
وأهداف الغرفة االسرتاتيجية

اجتماع
اجتماع2اجتماع1

3
اجتماع

4
اجتماع

5
اجتماع

6

مرة واحدة فياختيار رئيس الغرفة ونائبني له
كل دورة لمجلس

اإلدارة أو عند
الحاجة لذلك

منالمنبثقةاللجانتشكيل
المجلس

الداخليةالسياساتاعتماد
(اإلداريةالغرفةبعملالمتعلقة

والمالية)، وسياسة تعارض المصالح

عند تطويرها ألول
مرة أو عند إدخال

تعديالت الحقة
عليها

إدارةالعام/مديراألمنيتعيني
الداخيلالداخلية/المراجعالمراجعة

وعزله وتحديد مكافآته

عند الحاجة لعمل
ذلك

أعضاءأداءتقييممعايرياعتماد
العامة،األمانةفيالتنفيذيةاإلدارة
الغرفة،إدارةعىلالتعاقبخطط

والوظيفيةالتنظيميةالهياكل
للغرفة، مستوى المخاطر المقبول

عند تطويرها ألول
مرة أو عند إدخال

تعديالت عليها
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روزنامة اجتماعات لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة
مالحظاتديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفربايرينايرالــبــنــد

اجتماعإقرار جدول األعمال  
1

اجتماع
2

اجتماع
3

اجتماع
4

اللجنةتقريرومناقشةاستعراض
النصف سنوي لمجلس اإلدارة

اجتماع
2

اجتماع
4

الداخليةالمراجعةتقاريردراسة
التصحيحيةاإلجراءاتتنفيذومتابعة

للملحوظات الواردة فيها.

اجتماع
1

اجتماع
2

اجتماع
3

اجتماع
4

بالربعالخاصةالماليةالقوائمدراسة
اإلدارةمجلسعىلعرضهاقبلاألول

وإبداء الرأي والتوصية في شأنها

اجتماع
2

في حال تقرر
التعاقد مع

مراجع حسابات
إلعدادها

بالربعالخاصةالماليةالقوائمدراسة
اإلدارةمجلسعىلعرضهاقبلالثاني

وإبداء الرأي والتوصية في شأنها

اجتماع
3

بالربعالخاصةالماليةالقوائمدراسة
اإلدارةمجلسعىلعرضهاقبلالثالث

وإبداء الرأي والتوصية في شأنها

اجتماع
4

قبلالسنويةالماليةالقوائمدراسة
الرأيوإبداءاإلدارةمجلسعىلعرضها

والتوصية في شأنها

اجتماع
1

السنةخاللالحساباتمراجعأداءتقييم
توصيةوإعدادالسابقة،المالية

تعيينهإعادةبخصوصاإلدارةلمجلس
أو تغيريه

اجتماع
1
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روزنامة اجتماعات لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة... تكملة
مالحظاتديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفربايرينايرالــبــنــد

الرقابةنظمومراجعةدراسة
المخاطروإدارةوالماليةالداخلية

في الغرفة

اجتماع
3

تقاريرنتائجومناقشةعىلاالطالع
وماوجدت)(إنالرقابيةالجهات

اتخذته الغرفة بشأنها

عند الحاجة لعمل
ذلك

والتعامالتالعقودعىلاالطالع
معالغرفةتجريهاأنالمقرتح

األطراف ذوي العالقة

عند الحاجة لعمل
ذلك

خطةومناقشةعىلاالطالع
اجتماعمراجع الحسابات ومن ثم إقرارها

2

في أول اجتماع بعد
اعتماد تعيينه أو
إعادة تعيينه من
الجمعية العامة

خطةومناقشةعىلاالطالع
ومنالسنويةالداخليةالمراجعة

ثم إقرارها

اجتماع
4

اجتماعتقييم أداء نشاط المراجعة الداخلية
4
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روزنامة اجتماعات اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس اإلدارة
مالحظاتديسمربنوفمربأكتوبرسبتمربأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفربايرينايرالــبــنــد
اجتماعإقرار جدول األعمال  

1
اجتماع

2
اجتماع

3
اجتماع

4
العامةاألمانةأولوياتمراجعة

متعددة العملوخطةاالسرتاتيجية
ورفعالسنويةواألهدافالسنوات

التوصيات لمجلس اإلدارة

اجتماع
3

وغريالمايلالغرفةأداءمتابعة
المايل

اجتماع
1

اجتماع
2

اجتماع
3

اجتماع
4

أعضاءأداءومتابعةعىلاالطالع
العامةاألمانةفيالتنفيذيةاإلدارة

اليتالعملخططبتنفيذيتعلقفيما
وضعها  مجلس اإلدارة

اجتماع
1

اجتماع
2

اجتماع
3

اجتماع
4

الموازنةومراجعةعىل االطالع
والتشغيلية)،(الرأسماليةالعامة

األمانةمنالمقرتحةوالمشاريع
 والخطط،الدراسات،وكذلكالعامة،

واألساليب  التمويلية المتعلقة بها 

اجتماع
4

اليتالجوهريةالمعامالتمراجعة
ورفعالعامةاألمانةتقرتحها

التوصيات لمجلس اإلدارة

عند الحاجة لعمل
ذلك

أبرزبخصوصالمستجداتآخرمتابعة
القضايا القانونية الخاصة بالغرفة

عند الحاجة لعمل
ذلك

التوريداتعقودأبرزمراجعة
لمجلسالتوصياتورفعوالخدمات

اإلدارة

عند الحاجة لعمل
ذلك
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