بسم اهلل الرحمن الرحيم

نظام الغرف التجارية والصناعية
والئحته التنفيذية
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المرسوم الملكي رقم م 6/وتاريخ 0433/4/03هـ
بالموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية
بعون اهلل تعالى..

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد االطالع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ()83

وتاريخ 0811/01/22هـ.

وبعد االطالع على نظام الغرف التجارية والصناعية المعدل باألمر السامي رقم  2322وتاريخ 0833/3/08هـ.

وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )36وتاريخ 0611/6/22هـ.
رسمنا بما هو آت:

أوالا :الموافقة على نظام الغرف التجارية والصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا :على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي

نظام الغرف التجارية والصناعية
الباب األول
تشكيل الغرف التجارية والصناعية

مادة ( :)0الغرفة التجارية والصناعية هيئة ال تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية
والصناعية لدى السلطات العامة  ،وتعمل على حمايتها وتطويرها.

مادة ( :)2يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية االعتبارية ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء
والغير.

مادة ( :)8تنشأ الغرف التجارية والصناعية بقرار من وزير التجارة باالتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء يحدد فيه
مقر الغرفة ومجال اختصاصها والحد األدنى لعدد المشتركين فيها.

وال يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثالثين شخص ا طبيعي ا أو اعتباري ا من المشتغلين بالتجارة أو

الصناعة المقيدين في السجل التجاري  ،ويجوز للغرفة أن تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة
اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة.

مادة ( :)6على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب االشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها
محله الرئيسي .ويجوز االشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع ويسقط االشتراك بشطب

السجل التجاري أو بعدم سداد رسم االشتراك السنوي رغم اخطار المشترك وتجوز اعادة القيد متى

زال المانع.
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الباب الثاني
اختصاصات الغرف التجارية والصناعية
مادة ( :)5تختص الغرف التجارية والصناعية باألمور التالية:

أ) جمع ونشر كافة المعلومات واالحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.

ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.

ج) إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.

د) تقديم االقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة األجنبية.

ه) ابالغ التجـار والصنـاع باألنظمة والق اررات والتعليمات ذات المساس باألمور التجارية والصناعية.

و) إرشاد التجـار والصنـاع إلى أهم البلدان والمناطق التي يسـتوردون منهـا أو يصـدرون إليهـا بضـاعتهم
وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة.

ز) حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
ح) فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.

ط) تبصــير التجــار والصــناع بفــرص االســتثمار الجديــدة فــي المجــاالت التجاريــة والصــناعية عــن طريــق
التنسيق مع الجهات المختصة.

ي) تش ــجيع التج ــار والص ــناع وح ــثهم عل ــى االس ــتفادة م ــن بي ــوت الخبـ ـرة المحلي ــة واألجنبي ــة  ،وتش ــجيع
االستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
مادة ( :)3يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة إقامة المعارض واألسواق ومراكز التدريب
الفنية وكل ما من شأنه االسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة.

مادة ( :)1يجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة و ازرة التجارة االشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة
نشاطها وتنظيم ارسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.

مادة ( :)3تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير
التجارة بقرار منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.

مادة ( :)2للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ) إصدار المجالت والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.

ب) االتصــال بــالغرف األخــرى أو بالجهــات الحكوميــة للحصــول علــى البيانــات والمعلومــات المتعلقــة
بالتجارة أو الصناعة.

ج) تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم إلعداد الدراسات والبحوث والتقارير
التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.

د) تملك وانشاء العقارات الالزمة لتحقيق أغراضها.
مادة ( :)01ال يجوز للغرف التجارية والصناعية االشتغال بذاتها أو بالواسطة باألعمال التجارية أو الصناعية.
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الباب الثالث
إدارة الغرف التجارية والصناعية
مادة ( :)00يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.

الجمعية العمومية

مادة ( :)02تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة.
مادة ( :)08تختص الجمعية العمومية بما يلي:

أ) انتخــاب ثلثــي أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون  %51مــنهم تجــاريين و  %51صــناعيين إذا
توفر العدد الكافي منهم.

ب) المداولة في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الغرفة ومركزها المالي.
ج) المداولة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

د) بحث شؤون الغرفة وكذلك األمور التي يرى مجلس اإلدارة أخذ موافقتها عليها.
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحساب الختامي إلى وزير التجارة لالعتماد.

مادة ( :)06تجتمع الجمعية العمومية مرة على األقل كل سنة خالل الثالثة األشهر التالية النتهاء السنة المالية
ويجوز دعوتها لالنعقاد بناء على طلب مجلس اإلدارة أو  %21من عدد المشتركين في الغرفة.

مادة ( :)05يصدر وزير التجارة باالتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ق ار ار باإلجراءات الواجبة االتباع لعقد
الجمعية العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة االنتخاب.

مجلس اإلدارة
مادة ( :)03يشكل مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عن ستة وال يزيد على ثمانية عشر عضوا ويعين وزير التجارة
ثلث األعضاء باالتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء .وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق

االنتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل.

مادة ( :)01يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوبا تكون مهمته

مراعاة تنفيذ األنظمة والق اررات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واللجان

واالطالع على المحاضر والدفاتر والحسابات وال يكون له صوت معدود في المداوالت.
مادة ( :)03يختار مجلس اإلدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
مادة ( :)02مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد
أخرى.
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مادة ( :)21إذا خال محل عضو في المجلس بالوفاة أو االستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله
من حاز على أكثر األصوات بعدد األعضاء المنتخبين .فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خال

لعضو معين  ،جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله ،وتكون العضوية في هذه الحاالت لنهاية مدة

السلف.

مادة ( :)20يشترط في عضو مجلس اإلدارة:
أ) أن يكون سعودي الجنسية.

ب) أن يكون مشترك ا في الغرفة التجارية.

ج) أال يقل سنه عن ثالثين سنة وتخفض هذه المـدة إلـى خمسـة وعشـرين سـنة إذا كـان حاصـالا علـى
شهادة جامعية ذات عالقة باألعمال التجارية والصناعية.

د) أن يكون قد اشتغل بالتجـارة أو الصـناعة مـدة ثـالث سـنوات متواليـة ويجـوز لـوزير التجـارة تخفـيض
هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات عالقة باألعمال التجارية والصناعية.

ه) أن يجيد القراءة والكتابة.

مادة ( :)22ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة االشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة
فردية مباشرة.
مادة ( :)28ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يتقاضى مرتب ا مقابل عمله بالمجلس ولكن يجوز أن يصرف له

بدل انتقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفق ا للشروط واألوضاع التي يصدر
بها قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس.

مادة ( :)26يقوم مجلس اإلدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصالحيات لتحقيق أهدافها ويصدر ما يراه

الزم ا من لوائح مالية وادارية وتعليمات ،وله تشكيل اللجان وتفويض الصالحيات لضمان حسن سير

العمل بالغرفة.

مادة ( :)25يعد مجلس اإلدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمها

للجمعية العمومية .ويرسل صورة منها لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء مشفوعة بما
يراه من مقترحات.

مادة ( :)23يجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهرين على األقل .ويكون االجتماع بدعوة من رئيسه ،وعلى الرئيس
توجيه الدعوة إلى االجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ،وال تكون مداوالت المجلس

صحيحة إال بحضور أكثر من نصف األعضاء ،فإذا لم يتكامل العدد يكون االجتماع الثاني صحيحا
بشرط أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.

مادة ( :)21تصدر ق اررات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ،فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.

مادة ( :)23يعتبر مستقيالا كل عضو تخلف عن الحضور ثالث جلسات متواليات دون عذر مقبول.
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مادة ( :)22يعين مجلس اإلدارة محاسب ا قانوني ا يكون من حقه االطالع على الدفاتر والمستندات وابداء ما يعن
له من مالحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.

مادة ( :)81يعين مجلس اإلدارة أمين ا عام ا للغرفة يكون مسئوالا عن سير أعمالها اإلدارية والمالية وله حق
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت.

مادة ( :)80يختص أمين عام الغرفة بما يلي:
أ) تنفيذ ق اررات مجلس اإلدارة.

ب) تنفيذ األعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.

ج) مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في آداء أعماله وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة
مالية.

د) إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

ه) اتخاذ اإلجراءات الالزمة النعقاد الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.

الباب الرابع
ميزانية الغرفة التجارية والصناعية
مادة ( :)82تتكون الموارد المالية للغرفة من:

أ ) االشتراكات طبق ا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.

ب) رسوم االصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.
ج) عوائد استثمارات أموالها.

د ) التبرعات والهبات واالعانات األهلية والحكومية.
مادة ( :)88مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقا لألهداف التي انشئت من أجلها على النحو
الذي يقرره مجلس اإلدارة.

مادة ( :)86تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
مادة ( :)85يقدم األمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس اإلدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على األقل كما
يقدم الحساب الختامي إلى المجلس خالل شهر رجب.

مادة ( :)83توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي .ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين
اعتماد ق اررات الجمعية العمومية من وزير التجارة.
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الباب الخامس

مجلس الغرف التجارية والصناعية
مادة ( :)81ينشأ مجلس للغرف التجارية والصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع
بالشخصية المعنوية ويكون مقره مدينة الرياض  ،ويكون له االختصاصات اآلتية:

 -0إع ــداد البح ــوث والد ارس ــات الت ــي م ــن ش ــأنها تنمي ــة التج ــارة وزي ــادة وتحس ــين االنت ــاج الص ــناعي
والزراعي والحيواني واصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث  ،مع أية بحـوث أخـرى تعـالن أنسـب

فرص االستثمار تجاري ا وصناعي ا وزراعي ا.

 -2تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل األوجه المتعلقة بأنشطتها محليا ودوليا.

 -8ممارســة التحكــيم وفــض الخالفــات التجاريــة والصــناعية إذا اتفــق أط ـراف النـزاع علــى إحالتــه إليــه
وكان النزاع بين أطراف ينتمون ألكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محلي ا واآلخر أجنبي ا.

 -6إقامــة وادارة أن ـواع النشــاط الــذي مــن شــأنه خدمــة االقتصــاد العــام كالمعــارض الدائمــة واألس ـواق
والمعاهد التجارية ،وذلك بعد موافقة جهات االختصاص.

مادة ( :)83يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أو نائبه " في حالة غيابه " وعضو واحد من أعضاء مجلس

إدارة كل غرفة يتم اختياره بطريق االنتخاب وينتخب المجلس في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له ،

وتكون مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات  ،وال يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.

مادة ( :)82يصدر بتشكيل المجلس قرار من و ازرة التجارة بعد االتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية
سير العمل به وماليته وعالقته بالغرف المشتركة فيه.

الباب السادس
األحكام العامة
مادة ( :)61يصدر وزير التجارة باالتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والق اررات الالزمة لتنفيذ
هذا النظام.

مادة ( :)60يلغى هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به  ،كما يلغى ما يتعارض معه من
أنظمة اخرى أو ق اررات أو تعليمات.

مادة ( :)62يعمل بهذا النظام بعد ثالث أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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الالئحة التنفيذية
قرار وزاري رقم  0780وتاريخ 0430/5/22هـ
إن وزير التجارة …

بما له من صالحيات.
وبعد االطالع على نظام اختصاصات و ازرة التجـارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  33وتاريخ 0816/6/3هـ ،
وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 0611/6/81هـ وبعد االتفاق

مع معالي وزير الصناعة والكهرباء ،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:

المادة األولى :تصدر الالئحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية على الوجه المرافق.

المادة الثانية :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية المختصة تنفيذه.

وزير التجارة

إنشاء الغرف

مادة ( :)0تقدم طلبات إنشاء الغرف التجارية والصناعية إلى وزير التجارة والصناعة بخطاب موقع من عدد من
التجـار والصنـاع ال يقل عن ثالثين شخصا طبيعيا أو اعتباريا من المقيدين بالسجل التجاري.

مادة ( :)2يراعى في إنشاء الغرف الضوابط التالية:

أ ) عدد التجار والصُّناع الذين سيستفيدون من خدمات الغرفة.

ب) دائرة اختصاصها.

ج) حاجة المدينة أو المنطقة التي ستنشأ فيها إلى خدماتها.

بناء على طلب يقدم منها لوزير التجارة والصناعة متضمن ا ما يلي:
مادة ( :)8يتم إنشاء المكاتب الفرعية للغرف ا
أ ) بيان ا بعدد المشتركين في الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها.
ب) نسخة من قرار مجلس إدارة الغرفة بالتوصية بإنشائه واألسباب الموجبة لذلك.
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التسجيل والعضوية
مادة ( :)6ينشأ بإدارة التجارة الداخلية بو ازرة التجارة والصناعة سجل لتسجيل البيانات الخاصة بكل غرفة

ويتضمن البيانات التي يتم تسجيلها على وجه الخصوص اسم الغرفة والقرار الوزاري الصادر بإنشائها

ومقرها ودائرة اختصاصها وفروعها إن وجدت وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية وأسماء أعضاء

مجالس إدارتها وأي بيانات أخرى يرى وزير التجارة والصناعة إضافتها كما تخصص اإلدارة المذكورة

ملفا لكل غرفة لحفظ األوراق المتعلقة بها.

مادة ( :)5ينشأ بكل غرفة تجارية وصناعية سجل لتسجيل األعضاء المشتركين بها وترقم صفحاته بأرقام

مسلسلة ويستمر تسلسل األرقام في السجالت التالية ويختم بخاتم الغرفة ويقيد فيه طلبات االشتراك

ورقم العضوية وتاريخ االشتراك واسم العضو ورقم وتاريخ سجله التجاري ونوع النشاط التجاري

والصناعي الذي يباشره وعنوان المشترك وفئة االشتراك وأرقام ايصاالت تسديد االشتراك وما يط أر

على هذه البيانات من تعديل.

مادة ( :)3تخصص كل غرفة دفت ار لكل من:
أ ) محاضر مجلس إدارتها.

ب) محاضر جمعياتها العمومية.
ج) إيرادات الغرفة ومصروفاتها.

د) الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها.
هـ) قيد المعامالت الصادرة والواردة.

ويجوز للغرفة أن تستعيض عن هذه الدفاتر والسجل المشار إليه في المادة السابقة بوسائل التسجيل

الحديثة كالكمبيوتر والميكروفيش والميكروفيلم.
مادة ( :)1تقوم كل غرفة بإعالم التجار والصُّناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم في دائرة اختصاصها
لالشتراك في الغرفة.

مادة ( :)3تقدم طلبات االشتراك في الغرفة وفق النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارتها ويشتمل

النموذج على البيانات التالية :اسم المشترك ـ صنعته ـ االسم التجاري لمحله وسمته التجارية إن

وجدت ،ورقم وتاريخ سجله ،ونشاطه التجاري والصناعي وعنوان المحل أو الشركة ،والفروع والبيانات

المتعلقة بكل فرع والفئة التي يرغب االشتراك فيها.

مادة ( :)2ال يجوز ألي غرفة تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروعه واقع في دائرة
استثناء من ذلك يجوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة
اختصاصها و
ا
باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم.

مادة ( :)01ال يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات والمستندات التي يطلبها التاجر أو الصانع أو التصديق
عليها ما لم يكن مسجالا بها وقائما بسداد االشتراكات.
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مادة ( :)00على الغرفة إشعار العضو الذي صدر قرار من مجلس الغرفة بشطبه من سجالتها بخطاب مسجل
يبين فيه سبب الشطب ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلى وزير التجارة والصناعة خالل

خمسة عشر يوم ا من تاريخ إخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائي ا.

االشتراكات والرسوم

مادة ( :)02يحدد رسم اشتراك التجـار والصنـاع في الغرفة التجارية والصناعية وفق الفئات التالية:
الفئة

المشتركين بها

الرسم المقرر

ممتازة

مختلف فئات التجـار والصنـاع الراغبين بها

 010111لاير

أولى

الشررركات المهرراومة وتررركات ال رررافة والتمويررو والبكررول والشررركات

 00111لاير

ذات المهرئولية المدررةواة التررق يقررو رأسرمالها مررن مهررة م يررين

لاير ،والمقاولون الم كفون بالةرجة األولى.
ثانية

ت ر ررركات التو ر ررامن والتوا ر ررية بكوميه ر ررا والش ر ررركات ذات المه ر ررئولية
المد ررةواة الت ررق يق ررو رأس ررمالها م ررن مه ررة م ي ررين لاير والمق رراولون

 00111لاير

الم كفون بالةرجة الثانية.
ثالثة

المق ر رراولون الم ر رركفون بال ر ررةرجات األ ر ررر  ،والمكات ر ررا ال قاري ر ررة،

 011لاير

راب ة

بقية الفئات.

 011لاير

التجاريون.
والوك ء ّ

ويتعدد رسم االشتراك بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة بالغرفة.
مادة ( :)08يسدد رسم االشتراك السنوي خالل العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة.

مادة (:)06
أوالا:

أ) تكون رسوم اإلصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات واألوراق هي خمسة وعشرون رياالا
للتصديق العادي لمن يرغب في التصديق العادي.

ب) يحصل رسم قدره عشرة رياالت إضافية مقابل التصديق اإللكتروني على اإلصدار أو التصديق
الواحد للشهادات والمحررات واألوراق.

ثاني ا :يستقطع مبلغ خمسة رياالت عن كل رسم من رسوم اإلصدار أو التصديق الواحد للشهادات
والمحررات العامة الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذه الالئحة وتودع بحساب مجلس الغرف
التجارية والصناعية نهاية كل شهر تخصص للصرف على أنشطة الجانب السعودي في مجالس
األعمال السعودية األجنبية المشتركة.
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مادة ( :)05يحدد وزير التجارة والصناعة عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية في ضوء عدد
المشتركين في كل غرفة.

انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة
مادة ( :)03

أ)

تقوم كل غرفة بـابالغ الـو ازرة قبـل خمسـة أشـهر علـى األقـل مـن موعـد انتهـاء مـدة مجلـس إدارتهـا

لتتولى الو ازرة التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة اإلشـراف علـى انتخـاب أعضـاء المجلـس
لدورة قادمة.

ب) تشــكل بقـرار مــن الــوزير لجنــة لاشـراف علــى انتخابــات أعضــاء مجلــس إدارة الغرفــة قبــل أربعــة
أشهر على األقل من انتهاء مدة كل مجلس  ,وتتكون مـن ثالثـة أعضـاء يمثلـون كـل مـن :وكالـة

الــو ازرة للتجــارة الداخليــة ,ووكالــة الــو ازرة لشــؤون الصــناعة ,ومجلــس الغــرف التجاريــة والصــناعية،

عل ـى أن يكــون ممثــل وكالــة الــو ازرة للتجــارة الداخليــة رئيس ـ ا للجنةـ ـ وتخــتص هــذه اللجنــة بالمهــام

التالية:

 -0تحديد موعد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واغالقه واإلعالن عن ذلك.
 -2اإلش ـ ـراف علـ ــى اسـ ــتقبال الغرف ـ ــة لطلبـ ــات الترشـ ــيح لعض ـ ــوية مجلـ ــس اإلدارة واعـ ــدادها لقائم ـ ــة
المرشحين ،والنظر في االعتراضات المقدمة ضدها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائي ا.

 -8اإلشـ ـراف عل ــى إع ــداد الغرف ــة لقائم ــة الن ــاخبين م ــن ب ــين المش ــتركين فيه ــا المقي ــدين ف ــي الس ــجل
التجــاري الــذين قــاموا بســداد اشــتراكاتهم قبــل ســنة مــن تــاريخ فــتح بــاب الترشــيح لعضــوية مجلــس

اإلدارة للدورة الجديدة.

 -6تحديد موعد االنتخاب ومدته ومكانه وفقا لظروف كل غرفة واإلعالن عن ذلك.

 -5اإلشراف على اختيار المرشحين لثالثة مراقبين لتمثيلهم في العمليات االنتخابية.
 -3اإلشراف على إجراء العمليات االنتخابية بحضور المراقبين.

ج) يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجان فرعية من ثالثة أعضاء يمثلون الجهات المشار إليها في

الفقرة (ب) وذلك لمساندة لجنة اإلشراف في عمليات تلقي أصوات الناخبين وفقا لظروف كل
غرفة وفي ضوء عدد الناخبين المقيدين بها وفي هذه الحالة يتم تخصيص صندوق اقتراع أو

أكثر لكل لجنة فرعية وتقوم بتحرير محضر بخطوات عمليات اإلدالء باألصوات مع التوقيع
عليه من قبلهم ويتم تسليم الصناديق بعد إغالقها بمعرفة اللجنة الفرعية والمراقبين إلى لجنة

اإلشراف التي تتولى إجراء عمليات فرز األصوات واعالن نتيجة االنتخاب.

د) تؤمن الغرفة النفقات والمستلزمات التي تتطلبها العمليات االنتخابية.
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مادة ( :)01

أ) يجب أن يشتمل طلب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة على البيانات التالية:
 -0اسم طالب الترشيح طبق ا لما ورد في سجله المدني ومحل إقامته وعنوانه.
 -2نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي يزاوله طالب الترشيح.

 -8توقيع طالب الترشيح على طلب الترشيح وعلى اإلقرار بااللتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.

وال يقبل طلب الترشيح لعضوية مجلـس إدارة الغرفـة إال إذا كـان لـدى مقدمـه سـجالا تجاريـا (رئيسـي

أو فرعــي) ســاري المفعــول ضــمن دائـرة الغرفــة ,ومســددا اشــتراكاته بهــا بانتظــام عــن ســنة االنتخــاب
والسنوات الثالث السابقة عليها.

ب) على كل طالب ترشيح (أو معـين) تقـديم إقـ ار ار بـااللتزام بأهـداف العضـوية ومقاصـدها وأال يرتكـب
جـ ـرائم أو مخالف ــات نظامي ــة بم ــا يخ ــل بأهليت ــه للعض ــوية ،وأال يغل ــب المص ــلحة الشخص ــية عل ــى

المصلحة العامة ،وأال يثير مشكالت تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي للمجلس ،وأن إخالله بـأي
ممــا ذكــر ســيترتب عليــه إيقــاف عضــويته واعتبــار ذلــك بمثابــة اســتقالة منــه ومــن ثــم إحــالل عضــو

آخر محله وفق ا لما تقضي به المادة ( )21من النظام.

ج) تضــع كــل غرفــة بعــد إغــالق بــاب الترشــيح قائمــة بأســماء جميــع المرشــحين ومــؤهالتهم وخب ـراتهم
وأعمارهم وجميع التفاصيل المتعلقة بهم.

د) تفحص الو ازرة قائمة المرشحين وفقا لاجراءات المتبعة ،وتتأكد من توافر الشروط والضوابط
الالزمة في هذا الشأن بعد التنسيق مع الجهات المعنية ،وتستبعد كل من ال تتوافر فيه تلك

الشروط والضوابط وذلك خالل مدة ال تزيد على ثالثة أيام عمل من تاريخ وصول موافقة تلك

الجهات.

ه) تحال قائمة المرشحين التي تعتمدها الو ازرة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( /03ب) من
هذه الالئحة التنفيذية الستكمال إجراءات العمليات االنتخابية.

و) تقوم اللجنة بإصدار القائمة األولية للمرشحين واإلعالن عنها ,وتحديد مدة خمسة أيام لمن يرغب
منهم في االنسحاب وتقديم االعتراضات عليهم ,والفصل فيها بقرار نهائي.

ز) تقوم اللجنة بعد االنتهاء من الفصل في االعتراضات المقدمة إليها  ,باإلعالن عن القائمة النهائية
للمرشحين وتحديد أماكن ومواعيد إجراء العمليات االنتخابية وذلك قبل البدء بمدة ال تقل عن

سبعة أيام.

مادة ( :)03ال يجوز لعضو الغرفة التجارية والصناعية حضور الجمعية العمومية إال إذا كان مسددا لالشتراكات
حتى تاريخ انعقادها.

مادة ( :)02تقوم اللجنة بإعالن قائمة الناخبين في مكان ظاهر في مقر الغرفة قبل خمسة عشر يوما على

األقل من بدء االنتخابات ،ويجوز ألي ناخب االعتراض على أي من الناخبين خالل خمسة أيام من
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تاريخ اإلعالن ،وللجنة النظر في االعتراضات المقدمة ضد الناخبين ويكون قرارها في هذا الشأن
نهائيا.

مادة ( :)21تقوم اللجنة باإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وتحديد فترة الترشيح بخمسة
عشر يوم ا ويجوز تمديد الفترة بقرار من اللجنة متى توفرت األسباب الموجبة لذلك.

مادة ( :)20إذا رغب أحد األعضاء المقيدين بالغرفة من التجار أو الصُّناع الحاصلين على شهادة جامعية ذات
عالقة باألعمال التجارية والصناعية وممن مضى على اشتغاله بالتجارة والصناعة سنة واحدة

الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة فعليه أن يتقدم إلى وزير التجارة والصناعة بطلب الموافقة على
ترشيحه وال يجوز إدراج اسمه في قائمة الترشيح إال بعد حصوله على الموافقة.

مادة ( :)22ترتب األسماء في قائمة المرشحين وفقا للحروف الهجائية وتضم حقلين إحداهما لفئة التجار واآلخر
لفئة الصناع.

مادة ( :)28تتم اإلعالنات المنوه عنها في المواد ( /03ب /68 ,21 ,01 ,د) من الالئحة التنفيذية في الغرفة

وفروعها وموقعها االلكتروني وفي صحيفتين محليتين على األقل إحداهما صادره أو واسعة االنتشار

في مقر الغرفة.
مادة ( :)26للمرشحين أن يقوموا بالدعاية ألنفسهم لدى الناخبين في حدود النظام والعرف والمنافسة المشروعة.
مادة ( :)25على اللجنة اختيار المكان المناسب إلجراء عملية االنتخاب وتحديد المدة الكافية للتصويت وموعد

البدء في ذلك ونهايته ،على أن تراعى في تحديد المدة عدد الناخبين ومكان االنتخاب وغير ذلك من
الظروف العملية بحيث تتيح للناخبين فرصة اإلدالء بأصواتهم في هدوء واطمئنان ويكون قرار اللجنة

في هذا الشأن نهائي ا.

مادة ( :)23يجوز للشركات أن ترشح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها لعضوية مجلس
إدارة الغرفة على أن تتوافر في المرشح الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمرشحين من التجار.

مادة ( :)21يختار المرشحون ثالثة ناخبين غير مرشحين يمثلونهم في عملية االنتخاب كمراقبين ويتم اختيارهم

بطريق التصويت أمام اللجنة قبل موعد االنتخاب بأسبوع على األقل ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه

االختيار بخطاب مسجل واذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين

غير المرشحين أما إذا تغيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره فإن على

اللجنة االستمرار في أعمالها وال يؤثر االنسحاب أو التغيب في صحة إجراءات االنتخابات.

مادة ( :)23تطبع الغرفة على حسابها بطاقات دعوة الناخبين وبطاقات االنتخاب وفق ا للنموذج الذي تضعه

اللجنة وفي حدود العدد الذي تقرره وتكون بطاقة االنتخاب من حقلين أحدهما للتجار واآلخر للصناع

ويدون في كل حقل أسماء المرشحين من كل فئة وفق ا للحروف األبجدية ويبين العدد المطلوب

انتخابه من كل من التجار والصُّناع.
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مادة ( :)22تسلم الغرفة إلى لجنة االنتخاب بطاقات الدعوة وبطاقات االنتخاب بعد مهرها بخاتم الغرفة ويتم

التسليم بموجب محضر يبين فيه عدد بطاقات الدعوة وبطاقة االنتخاب المسلمة ويقوم رئيس اللجنة

وعضواها بالتوقيع على بطاقات االنتخاب وال تقبل أي بطاقة ال تحمل خاتم الغرفة وتوقيع أعضاء

اللجنة الثالثية.

مادة ( :)81تقدم الغرفة إلى اللجنة صندوق االنتخابات وتقوم اللجنة بفتحه قبل البدء في عملية االنتخابات

وعرضه على الحاضرين مفتوحا للتأكد من خلوه من أي شيء ثم يقفل الصندوق ويدون كل ذلك في

محضر االنتخاب.

مادة ( :)80على الناخب عند حضوره أمام اللجنة لممارسة حقه االنتخابي أن يبرز بطاقة الدعوة وأن يوقع أمام
اسمه على قائمة الناخبين بعد التحقق من شخصيته ثم تسلمه اللجنة بطاقة االنتخاب وال يجوز تسليم

البطاقة للناخب بعد ذلك.

مادة ( :)82لكل ناخب اختيار مرشح واحد عن فئة التجار ،أو مرشح واحد عن فئة الصُّناع ،والتأشير أمام اسم
المرشح الذي يختار الناخب في بطاقة االنتخاب ،وتعتبر البطاقة الغية في حالة ترشيح أكثر من

مرشح واحد.
مادة ( :)88يلتزم كل ناخب أن يدلي بصوته بنفسه ،أما الشركات فينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها
أو العضو المنتدب بها أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،أو من تفوضه الشركة من بين المخولين
بالتوقيع عنها لدى الغرفة شريطة تقدمه بتفويض مصدق من الغرفة وأن يكون سعودي ا.

مادة ( :)86تكفل اللجنة سرية االنتخاب وسالمة إجرائه وعليها أن تضع سات ار في مقر االنتخاب يتم التصويت
خلفه لمن يرغب من الناخبين.

مادة ( :)85يجوز للناخب الذي ال يستطيع القراءة أن يستعين باللجنة في التأشير له أمام أسماء من يختارهم
لعضوية مجلس اإلدارة وال يجوز ألحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر

االنتخاب.
مادة ( :)83ال يحق ألحد المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل غرفة االنتخابات.
مادة ( :)81يقوم رئيس اللجنة بإعداد محضر يدون فيه خطوات عملية االنتخاب وكل ما يحدث أثناء هذه

العملية ويجرى توقيع هذا المحضر عند اختتامه من أعضاء اللجنة ومن الم ارقبين وعلى كل من
يمتنع عن التوقيع أن يبدي أسباب اعتراضه كتابة في هذا المحضر.

مادة ( :)83ال يجوز بعد انتهاء التصويت دخول المكان الذي تجتمع فيه اللجنة لفرز األصوات.
مادة ( :)82يجري فتح صندوق االنتخابات بحضور أعضاء اللجنة والمراقبين ويتم فرز األصوات من واقع
البطاقات الموجودة في الصندوق وتستمر عملية الفرز دون انقطاع لحين معرفة النتيجة.
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مادة ( :)61يتم تدوين إجراء عملية الفرز منذ بدايتها إلى نهايتها في محضر خاص يوقع عليه من أعضاء

اللجنة والمراقبين ويبين فيه نتيجة االنتخاب وعدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح من التجار

والصُّناع.
مادة ( :)60تستبعد كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار الناخب أكثر من مرشح واحد ,كما تستبعد

كل بطاقة إذا كتب عليها الناخب اسمه أو وقع أو دون عليها ما يشير إلى هويته ,ويكون قرار اللجنة

في قبول أو استبعاد البطاقة نهائيا.

مادة ( :)62تقوم اللجنة بعد فراغها من عملية االنتخاب وفرز األصوات بوضع البطاقات التي استعملت في
مظروف يختم بخاتم رئيس اللجنة ويوقع عليها من أعضائها ومن المراقبين.

مادة (:)68

أ ) يعتبر فائ از بعضوية مجلس اإلدارة بالتزكية كل من:

 )0مرشحو الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثـي أعضـاء مجلـس اإلدارة ,وفـي هـذه الحالـة ال يـتم إجـراء
االنتخابات.

 )2مرشحو إحدى الفئتين إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة ,ولم يتقدم أحـد مـن الفئـة
األخرى ,وفي هذه الحالة ال يتم إجراء االنتخابات.

 )8مرشــحو إحــدى الفئتــين إذا ك ــان عــددهم يســاوي أو أق ــل مــن العــدد المطل ــوب لهــذه الفئــة ،وتج ــرى
االنتخابات للعدد المتبقي من األعضاء المنتخبين من الفئة األخرى.

ب) يفوز بالعضوية عن طريق االنتخاب المرشحون الحاصلون على أكثرية األصوات لكل فئة على
حده ،وعند التساوي في عدد األصوات تقوم اللجنة ،وبحضور المراقبين بإجراء القرعة بين

المتساوين لتحديد الفائز بالعضوية ،ويعتبر من يليهم مرشحين احتياطيين.

ج) في حالة عدم توفر العدد المطلوب من إحدى الفئتين يكمل النصاب من الفئة األخرى.

د) تعلن اللجنة نتيجة االنتخابات وترتب األسماء وفق ا لعدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح
من كل فئة.

مادة ( :)66يجوز لكل مرشح الطعن في نتائن االنتخابات بتقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجارة والصناعة

خالل مدة أقصاها سبعة أيام من إعالن نتيجة االنتخابات على أن يتم البت في االعتراضات خالل

خمسة عشر يوم ا ويكون ق ارره فيها نهائي ا.

مادة ( :)65ترفع نتيجة االنتخابات إلى وزير التجارة والصناعة العتمادها كما ترسل المحاضر المنصوص
عليها في المواد ( )61 ،22إلى إدارة التجارة الداخلية وكذلك المظاريف المشتملة على بطاقات

االنتخاب المستعملة مع مراعاة السرية.

مادة ( :)63ال يجوز إعادة االنتخابات إال بقرار من وزير التجارة والصناعة بنا اء على توفر األسباب الموجبة
ذلك.
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مادة ( :)61تبدأ مدة العضوية المنصوص عليها في المادة ( )02من النظام من تاريخ صدور قرار وزير التجارة
والصناعة بتشكيل المجلس من األعضاء المنتخبين واألعضاء المعينين وفق ا لنص المادة ( )03من

النظام ،ويقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة بتمثيلها أمام القضاء والغير ،ويجوز له أن يفوض عنه غيره
في القيام بمهام محددة.

المادة (:)63

أ ) تسقط عضوية المجلس في الحاالت المنصوص عليها في المادتين ( )23 ،21من النظام وفي
المادة (/01ب) من الالئحة التنفيذية ,بقرار من الوزير يبين فيه من يحل محل من سقطت
عضويته.

ب ) في حالة إيقاف جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو أغلبهم بموجب المادة (/01ب) من

الالئحة التنفيذية ,يعين الوزير مجلسا انتقاليا مؤقتا إلدارة شؤون الغرفة ,ويمارس المجلس االنتقالي
صالحيات مجلس اإلدارة وفقا لنظام الغرف والئحته التنفيذية والتعليمات النافذة إلى حين صدور

ق ار ار و ازري ا بتشكيل مجلس اإلدارة الجديد.

التحكيم وفض المنازعات
مادة ( :)62إذا اتفق تاجران أو صانعان وطنيان ينتميان إلى غرفة تجارية وصناعية واحدة على فض نزاع

بينهما بطريق التحكيم فعليهما تقديم طلب كتابي موقع منهما إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة وعلى كل

طرف تعيين محكم من قبله ويعين رئيس الغرفة محكم ا محايدا يكون رئيس ا لهيئة التحكيم.

مادة ( :)51على رئيس هيئة التحكيم تحديد موعد النظر في النزاع واخطار أعضاء الهيئة وأطراف النزاع بذلك.
مادة ( :)50يجوز ألي من طرفي النزاع توكيل من ينوب عنه للحضور أمام الهيئة.
مادة ( :)52إذا تخلف عضو من أعضاء التحكيم أو اعتذر عن الحضور يعين رئيس الغرفة من يحل محله.
مادة ( :)58يتم الفصل في النزاع خالل ثالثة أشهر من تاريخ أول جلسة ويوقع الرئيس وعضو الهيئة على
القرار الصادر ويخطر أطراف النزاع بصورة منه.

مادة ( :)56إذا كان الخصوم المتنازعون ينتمون إلى أكثر من غرفة تجارية وصناعية أو كان أحدهم أجنبيا

فعليهم تقديم طلب التحكيم إلى رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية ويتم التحكيم وفق نصوص

المواد ( )58 ،52 ،50 ،51من هذه الالئحة.

إقامة المعارض واألسواق والمراكز التدريبية والمعاهد
مادة ( :)55تقدم طلبات إقامة المعارض واألسواق المؤقتة التي ترغب الغرف في إقامتها إلى و ازرة التجارة

والصناعة قبل إقامتها بشهر على األقل ويبين في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو السوق
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وأسماء المشتركين فيه ومقر إقامته وتاريخ بدئه ونهايته ،وال يجوز افتتاحه إال بعد إبالغ الغرفة
بالموافقة على ذلك.
مادة ( :)53تتضمن الطلبات المقدمة من الغرف لوزير التجارة والصناعة إلنشاء مراكز تدريبية ،الغرض من

إقامة كل مركز وأنواع التخصصات واألعداد المتوقع تدريبهم وشروط القبول وطريقة إدارته وال يجوز

افتتاحه إال بعد إبالغ الغرفة بالموافقة.
مادة ( :)51تقدم طلبات إقامة المعارض واألسواق الدائمة التي يرغب مجلس الغرف في إقامتها إلى وزير

التجارة والصناعة قبل افتتاحها بشهر على األقل ويبين في الطلب الغرض من إقامة المعرض أو
السوق وأسماء المشتركين فيه ومكان إقامته وال يجوز افتتاحه إال بعد إبالغ المجلس بالموافقة.

مادة ( :)53يتضمن الطلب المقدم لوزير التجارة والصناعة من مجلس الغرف التجارية والصناعية إلقامة معاهد
تجارية الغرض من إقامة المعهد ومناهجه واألعداد المتوقع استيعابه لهم وشروط القبول وطريقة

اإلدارة وال يجوز افتتاحه إال بعد إبالغ المجلس بالموافقة.

المؤتمرات الدولية والمحلية
مادة ( :)52يجوز للغرف التجارية والصناعية إقامة مؤتمرات محلية داخل المملكة أو االشتراك في مؤتمرات
محلية أو دولية في الخارج بعد إخطار و ازرة التجارة والصناعة بأسماء المشتركين وجدول أعماله
ومكان انعقاده ومدته ويتم اإلخطار قبل انعقاد المؤتمر بوقت ٍ
كاف وفي حالة عدم الموافقة على

االشتراك يتم إخطار الغرفة بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.
مادة ( :)31تقوم كل غرفة بإعداد برنامن إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية وابالغ و ازرة التجارة

والصناعة بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته وذلك قبل الموعد المحدد لسفر الوفد أو

وصوله مع تقديم تقرير الحق بالنتائن التي يتم التوصل إليها.

مادة ( :)30يجوز لمجلس الغرف التجارية والصناعية إقامة مؤتمرات محلية أو دولية أو االشتراك فيها بعد

إبالغ وزير التجارة والصناعة بأسماء المشتركين وجدول أعمال المؤتمر ومكان انعقاده ومدته قبل
انعقاده بوقت ٍ
كاف وفي حالة عدم الموافقة يتم إخطار المجلس بذلك قبل موعد انعقاد المؤتمر.

التجارية الصناعية
مجلس الغرف ّ

مادة ( :)32يجتمع مجلس الغرف التجارية والصناعية مرة كل ستة أشهر على األقل بدعوة من رئيسه وعلى
الرئيس توجيه الدعوة لالجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس وال تكون مداوالته

صحيحة إال بحضور أكثر من نصف األعضاء من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يتكامل العدد

يكون االجتماع الثاني صحيحا بشرط أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس

أو أحد نائبيه.
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مادة ( :)38تصدر ق اررات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد الحاضرين فإذا تساوي العدد يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس.

مادة ( :)36يعتبر العضو مستقيالا إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس ثالث جلسات
متواليات.

مادة ( :)35إذا استقال العضو أو اعتبر مستقيالا يتم اختيار خلفه بنفس الطريقة التي على أساسها تم اختيار
سلفه وتكون مدة العضوية له في هذه الحاالت لنهاية مدة السلف.

مادة ( :)33يجوز لمجلس الغرف التجارية والصناعية أن يعين محاسبا قانونيا له يكون من حقه االطالع على

الدفاتر والمستندات وابداء ما يعنى له من مالحظات وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم التقرير

إلى المجلس.

مادة ( :)31يعين المجلس أمين ا عام ا له يكون مسئوالا عن سير األعمال اإلدارية والمالية وله حق حضور
اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت.

مادة ( :)33يختص أمين عام المجلس بما يلي:

 – 0تنفيذ األعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
 – 2تنفيذ ق اررات مجلس الغرف.

 – 8مراقبة الموظفين في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
 – 6إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

مادة ( :)32يقوم مجلس الغرف التجارية والصناعية بوضع القواعد الخاصة بتنظيم العمل به واصدار اللوائح

المالية واإلدارية والتعليمات الالزمة لتصريف شؤونه وله أن يمارس كافة الصالحيات التي تمكنه من

تحقيق أهدافه.

مادة ( :)11إذا حصل خالف بين غرفة تجارية وصناعية وغرفة أخرى يتولى مجلس الغرف التجارية والصناعية
فض الخالف بقرار منه.

مادة ( :)10تتكون موارد مجلس الغرف التجارية والصناعية من:

 )0اشتراكات الغرف التجارية والصناعية التي يحـددها مجلـس الغـرف بحـد أدنـى قـدره ثالثـون ألـف لاير
لكل غرفة.

 )2عوائد استثمار أمواله.

 )8التبرعات والهبات األهلية والحكومية.

 )6رسوم اإلصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات التي تستحصلها الغرف التجارية
والصناعية بواقع خمسة رياالت.
مادة ( :)12يستثمر مجلس الغرف التجارية والصناعية أمواله وفق ا لألهداف التي أنشئ من أجلها على النحو
الذي يقرره المجلس.
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مادة ( :)18تبدأ السنة المالية لمجلس الغرف التجارية والصناعية من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر
جمادى الثانية من كل عام.

مادة ( :)16يقدم األمين العام لمجلس الغرف التجارية والصناعية مشروع الميزانية قبل نهاية السنة المالية
بشهرين على األقل كما يقدم تقرير النشاط والحساب الختامي خالل شهر رجب.

مادة ( :)15يعد مجلس الغرف التجارية والصناعية تقرير النشاط والحساب الختامي والميزانية وترفع إلى وزير
التجارة والصناعة لالعتماد.

مادة ( :)13تستمر مجالس الغرف التجارية والصناعية في القيام بأعمالها حتى تاريخ انتهاء مدتها.
مادة ( :)11تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية.

***
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