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الالئحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية
الباب األول :التعريفات وإنشاء الغرف
املادة األوىل:
يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية -أينما وردت يف هذه الالئحة -املعاني املوضحة أمام
كل منها ما مل يقتض السياق غري ذلك:
النظام :نظام الغرف التجارية والصناعية ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ
1400/4/30هـ.
الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية.
الوزارة :وزارة التجارة واالستثمار.
الوزير :وزير التجارة واالستثمار.
جملس الغرف :جملس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
الغرف :الغرف التجارية والصناعية.
الغرفة :الغرفة التجارية والصناعية.
املادة الثانية:
يقدم طلب إنشاء الغرفة إىل جملس الغرف ،ويرفع اجمللس توتيت إىل الوزير للنظر يف
اعتماده.
املادة الثالثة:
يراعى يف إنشاء الغرف املعايري اليت يعدها جملس الغرف ويعتمدها الوزير ،على أن تتضمن
اآلتي:
أ .اهلدف من اإلنشاء.
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ب .الوضع االقتصادي للمحافظة أو املدينة أو املنطقة اليت ستنشأ فيها الغرفة ومدى احلاجة
إىل خدماتها.
ج .عدد السجالت التجارية واملستفيدين من خدمات الغرفة.
د .دائرة اختصاص الغرفة.
املادة الرابعة:
يتم إنشاء املكاتب الفرعية للغرف بناءً على طلب يقدم منها للوزير متضمناً ما يلي:
أ .بياناً بعدد املشرتكني يف الغرفة الذين سيستفيدون من خدماتها.
ب .نسخة من قرار جملس إدارة الغرفة بالتوتية بإنشائ واألسباب املوجبة لذلك.
الباب الثاني :التسجيل والعضوية واجلمعية العمومية للغرف
املادة اخلامسة:
ينشأ بالوزارة سجل لقيد البيانات اخلاتة بكل غرفة ،وتتضمن البيانات اليت يتم قيدها على
وج اخلصوص اسم الغرفة ،والقرار الوزاري الصادر بإنشائها ،ومقرها ،ودائرة اختصاتها،
وفروعها إن وجدت ،وعدد املشرتكني بنهاية كل سنة مالية ،وأمساء أعضاء جملس إدارتها،
وأي بيانات أخرى ترى الوزارة إضافتها ،كما ختصص الوزارة ملفاً لكل غرفة حلفظ الوثائق
والبيانات املتعلقة بها.
املادة السادسة:
ينشأ بكل غرفة سجل ورقي أو إلكرتوني لتسجيل األعضاء املشرتكني بها ،ويقيد في
طلبات االشرتاك ،ورقم العضوية ،وتاريخ االشرتاك ،واسم العضو ،ورقم سجل التجاري
وتارخي  ،ونوع النشاط الذي يباشره ،وعنوان املشرتك ،وفئة االشرتاك ،وأرقام إيصاالت
تسديد االشرتاك ،وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل .وللوزارة أن تعهد مبهام إعداد هذا
السجل وحفظ وحتديث بيانات إىل اجلهة اليت حتددها.
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املادة السابعة:
ختصص كل غرفة سجالً ورقي ًا أو إلكرتوني ًا يتضمن ما يلي:
أ .حماضر جملس إدارتها.
ب .حماضر مجعياتها العمومية.
ج .إيرادات الغرفة ومصروفاتها.
د .الشهادات واحملررات واملستندات اليت تصدر عنها.
ه .قيد املعامالت الصادرة والواردة.
املادة الثامنة:
تقوم كل غرفة بإعالم التجار والصناع الذين تقع مراكزهم الرئيسية أو فروعهم يف دائرة
اختصاتها لالشرتاك يف الغرفة.
املادة التاسعة:
تقدم طلبات االش رتاك يف الغرفة وفق النموذج الذي يصدر ب قرار من جملس إدارتها ،ويشتمل
النموذج على البيانات اآلتية :اسم املشرتك ،وامس التجاري ،ورقم وتاريخ سجل  ،ونشاط ،
وعنوان  ،وبريده اإللكرتوني إن وجد ،والفروع والبيانات املتعلقة بكل فرع ،وفئة االشرتاك
وفق املادة (الرابعة عشرة) من هذه الالئحة.
املادة العاشرة:
ال جيوز ألي غرفة تسجيل أي تاجر أو تانع ما مل يكن مركزه الرئيسي أو أحد فروع واقع
يف دائرة اختصاتها ،واستثناءً من ذلك جيوز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم يف جهة
غري مشمولة باختصاص غرفة معينة لدى أقرب غرفة إليهم.
املادة احلادية عشرة:
ال جيوز للغرفة حترير الشهادات واحملررات واملستندات اليت يطلبها التاجر أو الصانع أو
التصديق عليها ما مل يكن مسجالً بها وقائماً بسداد االشرتاكات.
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املادة الثانية عشرة:
على الغرفة إشعار العضو الذي تدر قرار من جملس إدارة الغرفة بشطب من سجالتها خبطاب
يبني في سبب الشطب .وجيوز للعضو التظلم من قرار الشطب إىل الوزير خالل مخسة عشر
يوماً من تاريخ إخطاره ويكون القرار الصادر يف التظلم نهائياً.
املادة الثالثة عشرة:
 .1يتم نشر الدعوة الجتماع اجلمعية العمومية يف املوقع اإللكرتوني للغرفة ويف تحيفتني
حمليتني على األقل أو يف أي وسيلة أخرى حتددها الوزارة.
 .2ال جيوز لعضو الغرفة حضور اجلمعية العمومية إال إذا كان قد سدد االشرتاكات
املستحقة حتى تاريخ انعقادها.
 .3ال يعترب اجتماع اجلمعية العمومية للغرفة تحيحاً إال حبضور مائة عضو أو ( )%5مخسة
باملائة من عدد األعضاء أيهما أقل.
 .4إذا مل يكتمل النصاب املذكور يف الفقرة ( )3من هذه املادة ،فيجب دعوة اجلمعية
العمومية إىل اجتماع ثانٍ ملناقشة ذات جدول األعمال ،يعقد خالل اخلمسة عشر يوماً
التالية للموعد املقرر لالجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني تحيحاً حبضور ثالثني
عضواً على األقل  ،وجيوز أال توج دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تارخي
يف الدعوة إىل االجتماع األول ،على أن يتم نشر الدعوة لالجتماع الثاني يف املوقع
اإللكرتوني للغرفة أو يف أي وسيلة أخرى حتددها الوزارة.
 .5يف مجيع األحوال ،يشرتط لصحة االجتماع حضور الرئيس أو أحد نائبي .
الباب الثالث :االشرتاكات والرسوم
املادة الرابعة عشرة:
 .1حيدد رسم االشرتاك يف الغرفة وفق الفئات اآلتية:
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الفئة

املشرتكني بها

الرسم املقرر

املمتازة

خمتلف فئات التجار والصناع الراغبني بها.

 10,000ريال

الشركات املساهمة وشركات الصرافة والتمويل
األوىل

والبنوك والشركات ذات املسئولية احملدودة اليت ال يقل
رأمساهلا عن مخسة ماليني ريال ،واملقاولون املصنفون

 5,000ريال

بالدرجة األوىل.
شركات التضامن والتوتية بنوعيها والشركات ذات
الثانية

املسئولية احملدودة اليت يقل رأمساهلا عن مخسة ماليني

 2,000ريال

ريال واملقاولون املصنفون بالدرجة الثانية.
الثالثة

املقاولون املصنفون بالدرجات األخرى ،واملكاتب

الرابعة

العقارية ،والوكالء التجاريون.
بقية املشرتكني.

 800ريال
 300ريال

 .2يتعدد رسم االشرتاك بتعدد الفروع واملؤسسات املسجلة بالغرفة.
 .3جيوز االشرتاك يف فئة أعلى من بني الفئات الواردة يف هذه املادة.
 .4تستقطع نسبة ( )%10عشرة يف املائة من قيمة االشرتاكات وتودع حبساب جملس الغرف
نهاية كل شهر.
املادة اخلامسة عشرة:
ترتبط مدة االشرتاك يف الغرفة مبدة السجل التجاري ،ويسدد رسم االشرتاك بشكل سنوي
خالل العام املالي للغرفة ،وجيوز تسديد الرسوم لعدة سنوات ،وحيتسب رسم االشرتاك على
أساس عدد أيام االشرتاك الفعلية إذا كانت مدة االشرتاك أقل من سنة.
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املادة السادسة عشرة:
 .1حيدد رسم اإلتدار أو التصديق الواحد للشهادة أو احملرر أو املستند مببلغ ( )25مخسة
وعشرون رياالً للتصديق العادي.
 .2يضاف رسم قدره ( )10عشرة رياالت مقابل التصديق اإللكرتوني.
املادة السابعة عشرة:
حيدد الوزير عدد أعضاء جمالس إدارات الغرف يف ضوء عدد املشرتكني يف كل غرفة.
الباب الرابع :انتخابات أعضاء جملس إدارة الغرفة
املادة الثامنة عشرة:
 .1تقوم كل غرفة بإبالغ الوزارة مبوعد انتهاء مدة جملس إدارتها قبل مخسة أشهر على األقل
من تاريخ انتهاء مدة اجمللس ،لتتوىل الوزارة التنسيق مع اجلهات املعنية لتشكيل جلنة
اإلشراف على انتخاب أعضاء اجمللس للدورة القادمة.
 .2تشكل بقرار من الوزير جلنة تسمى "جلنة اإلشراف" ،قبل أربعة أشهر على األقل من
انتهاء مدة كل جملس ،وختتص باإلشراف على انتخابات أعضاء جملس إدارة الغرفة،
وتتكون من ثالثة أعضاء :عضوين من الوزارة ،وعضو من جملس الغرف ،وختتص هذه
اللجنة باملهام اآلتية:
أ .حتديد موعد فتح باب الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة وإغالق واإلعالن عن ذلك.
ب .اإلشراف على استقبال الغرفة لطلبات الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة ،والتأكد من
مدى االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات ،وإعداد قائمة املرشحني ،والنظر يف
االعرتاضات املقدمة ضد القائمة ويكون قرارها يف هذا الشأن نهائياً.
ج .اإلشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبني من بني املشرتكني فيها املقيدين يف
السجل التجاري واشرتاكاتهم يف الغرفة سارية قبل تاريخ اإلعالن عن فتح باب
الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة للدورة اجلديدة.
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د .حتديد موعد االنتخاب ومدت ومكان وفقاً لظروف كل غرفة واإلعالن عن ذلك.
ه .اإلشراف على اختيار املرشحني لثالثة مراقبني لتمثيلهم يف العمليات االنتخابية.
و .اإلشراف على إجراء العمليات االنتخابية حبضور املراقبني .
 .3جيوز بقرار من الوزير تشكيل جلان فرعية من ثالثة أعضاء وفقاً حلكم الفقرة ( )2من
هذه املادة ،وذلك ملساعدة جلنة اإلشراف يف أعمال تلقي أتوات الناخبني وفقاً لظروف
كل غرفة ويف ضوء عدد الناخبني ،ويف هذه احلالة يتم ختصيص تندوق اقرتاع أو أكثر
لكل جلنة فرعية ،وتقوم بتحرير حمضر خبطوات عمليات اإلدالء باألتوات مع التوقيع
علي  ،ويتم تسليم الصناديق بعد إغالقها مبعرفة اللجنة الفرعية واملراقبني إىل جلنة
اإلشراف اليت تتوىل إجراء عمليات فرز األتوات وإعالن نتيجة االنتخاب.
 .4توفر الغرفة النفقات واملستلزمات اليت تتطلبها العمليات االنتخابية.
املادة التاسعة عشرة:
 .1جيب أن يشتمل طلب الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة على البيانات اآلتية:
أ .اسم طالب الرتشيح -طبقاً ملا ورد يف هويت الوطنية -وحمل إقامت وعنوان .
ب .نوع النشاط الذي يزاول طالب الرتشيح.
ج .توقيع طالب الرتشيح على طلب الرتشيح وعلى اإلقرار بااللتزام بأهداف العضوية
ومقاتدها.
وال يقبل طلب الرتشيح لعضوية جملس إدارة الغرفة إال إذا كان لدى مقدم سجل جتاري
رئيسي أو فرعي ساري املفعول ضمن دائرة الغرفة ،ومسدداً اشرتاكات بها بانتظام عن
سنة االنتخاب والسنوات الثالث السابقة عليها.
 .2على كل طالب ترشيح وكل عضو معني مبجلس إدارة الغرفة تقديم إقرار بااللتزام
بأهداف العضوية ومقاتدها ،وأال يرتكب جرائم أو خمالفات نظامية مبا خيل بأهليت
للعضوية ،وأال يغلب املصلحة الشخصية على املصلحة العامة ،وأال يثري مشكالت تؤدي
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إىل تعطيل العمل املؤسسي جمللس اإلدارة ،وأن إخالل بأي مما ذكر سيرتتب علي إيقاف
عضويت واعتبار ذلك مبثابة اس تقالة من ومن ثم إحالل عضو آخر حمل وفقاً ملا تقضي ب
املادة (العشرون) من النظام.
 .3ال جيوز انتخاب أو تعيني عضو يف جملس إدارة الغرفة إذا كان قد أمضى يف عضوية
جملس إدارة ذات الغرفة دورتني متتاليتني -أو جزء من الدورة ال يقل عن سنة -لدورة
أخرى دون انقطاع لدورة كاملة.
 .4تضع كل غرفة بعد إغالق باب الرتشيح قائمة بأمساء مجيع املرشحني ومؤهالتهم
وخرباتهم وأعمارهم ومجيع التفاتيل املتعلقة بهم.
 .5تفحص الوزارة قائمة املرشحني وفقاً لإلجراءات املتبعة ،وتتأكد من توافر الشروط
والضوابط الالزمة يف هذا الشأن بعد التنسيق مع اجلهات املعنية ،وتستبعد كل من ال
تتوافر في تلك الشروط والضوابط ،وذلك خالل مدة ال تزيد على ثالثة أيام عمل من تاريخ
وتول موافقة تلك اجلهات.
 .6حتال قائمة املرشحني اليت تعتمدها الوزارة إىل جلنة اإلشراف الستكمال إجراءات
العمليات االنتخابية.
 .7تقوم جلنة اإلشراف بإتدار القائمة األولية للمرشحني واإلعالن عنها ،وحتديد مدة مخسة
أيام ملن يرغب منهم يف االنسحاب وتقديم االعرتاضات على املرشحني ،والفصل فيها بقرار
نهائي.
 .8تقوم جلنة اإلشراف بعد االنتهاء من الفصل يف االعرتاضات املقدمة إليها باإلعالن عن
القائمة النهائية للمرشحني ،وحتديد أماكن ومواعيد إجراء العمليات االنتخابية ،وذلك
قبل البدء مبدة ال تقل عن سبعة أيام.
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املادة العشرون:
تقوم جلنة اإلشراف بإعالن قائمة الناخبني يف مكان ظاهر يف مقر الغرفة ويف املوقع
اإللكرتوني للغرفة قبل عشرة أيام على األقل من بدء االنتخابات ،وجيوز ألي ناخب االعرتاض
على أي من الناخبني خالل مخسة أيام من تاريخ اإلعالن ،وللجنة النظر يف االعرتاضات
املقدمة ضد الناخبني ويكون قرارها يف هذا الشأن نهائياً.
املادة احلادية والعشرون:
تقوم جلنة اإلشراف باإلعالن عن فتح باب الرتشيح لعضوية جملس إدارة الغرفة ،وتكون فرتة
الرتشيح مخسة عشر يوماً ،وجيوز متديدها بقرار من اللجنة إذا توافرت األسباب املوجبة
لذلك.
املادة الثانية والعشرون:
إذا رغب أحد األعضاء املقيدين بالغرفة ،احلاتلني على شهادة جامعية ذات عالقة باألعمال
التجارية والصناعية ،وقد اشتغل بالتجارة أو الصناعة سنة واحدة ،الرتشح لعضوية جملس
اإلدارة ،فعلي أن يتقدم إىل الوزير بطلب املوافقة على ترشيح  ،وال جيوز إدراج امس يف قائمة
املرشحني إال بعد حصول على املوافقة.
املادة الثالثة والعشرون:
ترتب األمساء يف قائمة املرشحني وفقاً للحروف اهلجائية ،وتضم حقلني أحدهما لفئة التجار
واآلخر لفئة الصناع.
املادة الرابعة والعشرون:
تتم اإلعالنات املشار إليها يف املواد (الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(احلادية والعشرين)
و(الرابعة واألربعني) من هذه الالئحة يف مقر الغرفة وفروعها وموقعها اإللكرتوني ويف
تحيفتني حمليتني على األقل أو يف أي وسيلة أخرى حتددها الوزارة.
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املادة اخلامسة والعشرون:
لكل مرشح

-ورد امس يف قائمة املرشحني النهائية -احلق يف تنظيم محلة انتخابية

للتعريف بنفس وبرناجم االنتخابي مع مراعاة اآلداب العامة السائدة ،وقيم اجملتمع وما حيقق
املنافسة العادلة ،وااللتزام بالضوابط اآلتية:
أ .التقيد باألنظمة واللوائح والتعليمات ،ومراعاة حقوق غريه من املرشحني ،وعدم التعرض
هلم مبا يؤثر على محالتهم االنتخابية.
ب .يكون املرشح مسؤوالً عن أي خمالفة يرتكبها هو أو أحد مساعدي دون أن خيل ذلك
مبسؤولية مرتكب املخالفة.
ج .مراعاة اختصاتات الغرفة ،وعدم تضمني محلت االنتخابية وعوداً أو برامج خترج عن دور
عضو جملس إدارة الغرفة ومهمات وتالحيات .
د .وقف احلملة االنتخابية وإزالة اآلثار الناجتة عنها بنهاية املدة احملددة.
ه .حيظر على املرشح القيام باآلتي:
 .1اإلخالل بالنظام العام ،أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو اإلساءة إىل
أي من الناخبني أو املرشحني بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
 .2استخدام املساجد ،أو املرافق العامة ،أو املنشآت احلكومية ،أو دور العلم ،أو اجلمعيات
اخلريية ،أو األندية الرياضية والثقافية ،أو اهليئات العامة ،أو مجعيات النفع العام ،وغريها
من اهليئات واملصاحل واملؤسسات العامة وما يف حكمها ،ألغراض احلملة االنتخابية.
 .3استخدام القنوات التلفزيونية احلكومية أو اخلاتة داخل اململكة أو خارجها.
 .4القيام بأي نشاط دعائي ألغراض احلملة االنتخابية بدعم من أي جهة أجنبية.
 .5استخدام شعار الدولة الرمسي ،أو علمها ،أو أي شعار حكومي ،أو شعار الغرفة ،أو
اإلشارات والرموز الدينية ،أو التارخيية ،أو القبلية ،أو أمساء أو تور الشخصيات العامة
يف احلملة االنتخابية.
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 .6التضامن مع أي مرشح آخر ،أو االشرتاك مع يف مادة إعالنية أو دعائية.
املادة السادسة والعشرون:
على جلنة اإلشراف اختيار املكان املناسب إلجراء عملية االنتخاب وحتديد املدة الكافية
للتصويت وموعد البدء يف ذلك ونهايت  ،على أن تراعي يف حتديد املدة عدد الناخبني ومكان
االنتخاب وغري ذلك من الظروف العملية ،حبيث تتيح للناخبني فرتة اإلدالء بأتواتهم يف
أوضاع مالئمة ويكون قرار اللجنة يف هذا الشأن نهائياً.
املادة السابعة والعشرون:
جيوز أن يرتشح لعضوية جملس إدارة الغرفة مالك املؤسسة ،أو رئيس جملس إدارة الشركة أو
أحد أعضائ  ،أو مدير املؤسسة أو الشركة ،أو أحد كبار التنفيذيني فيها ،مبوجب خطاب
مصدق من الغرفة تادر من املؤسسة أو الشركة يوضح اسم املرشح ومنصب .
املادة الثامنة والعشرون:
 .1خيتار املرشحون ثالثة ناخبني غري مرشحني وال تربطهم قرابة بأحد املرشحني حتى الدرجة
الثالثة ،لتمثيلهم يف عملية االنتخاب كمراقبني ،ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام
جلنة اإلشراف قبل موعد االنتخاب بأسبوع على األقل ،ويبلغ رئيس اللجنة من وقع علي
االختيار خبطاب ،وإذا اعتذر أحد املراقبني قام رئيس اللجنة باختيار خلف ل من الناخبني
غري املرشحني ،أما إذا تغيب عن احلضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره،
فعلى اللجنة االستمرار يف أعماهلا وال يؤثر االنسحاب أو التغيب يف تحة إجراءات
االنتخابات.
 .2على املراقبني االلتزام بالسرية حيال عملية االنتخاب ،ولرئيس جلنة اإلشراف استبعاد من
خيالف ذلك.
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املادة التاسعة والعشرون:
تطبع الغرفة على نفقتها بطاقات االنتخاب وفقاً للنموذج الذي تضع جلنة اإلشراف ،ويف
حدود العدد الذي تقرره ،وتكون من حقلني أحدهما للتجار واآلخر للصناع ،ويدون يف كل
حقل أمساء املرشحني من كل فئة وفقاً للحروف اهلجائية ،ويبني العدد املطلوب انتخاب من
كل من التجار والصناع.
املادة الثالثون:
تسلم الغرفة إىل جلنة اإلشراف بطاقات االنتخاب بعد مهرها خبامت الغرفة ،ويتم التسليم
مبوجب حمضر يبني في عدد البطاقات املسلمة ،ويقوم أعضاء اللجنة بالتوقيع عليها ،وال تقبل
أي بطاقة ال حتمل خامت الغرفة وتوقيع أعضاء اللجنة.
املادة احلادية والثالثون:
تقدم الغرفة إىل جلنة اإلشراف تندوق االنتخابات ،وتقوم اللجنة بفتح قبل البدء يف عملية
االنتخابات وعرض على احلاضرين مفتوحاً للتأكد من خلوه من أي شيء ثم يقفل الصندوق
ويدون كل ذلك يف حمضر االنتخاب.
املادة الثانية والثالثون:
على الناخب عند حضوره أمام جلنة اإلشراف ملمارسة حق االنتخابي أن يوقع أمام امس على
قائمة الناخبني بعد التحقق من شخصيت  ،ثم تسلم اللجنة بطاقة االنتخاب ،وال جيوز تسليم
البطاقة للناخب بعد ذلك.
املادة الثالثة والثالثون:
لكل ناخب اختيار ما ال يزيد عن ثلث العدد املقرر لعضوية جملس إدارة الغرفة ،وذلك من بني
املرشحني عن فئة التجار وفئة الصناع ،والتأشري أمام أمساء املرشحني الذين خيتارهم الناخب
يف بطاقة االنتخاب ،وتعترب البطاقة الغية يف حالة ترشيح أكثر من ثلث العدد املقرر لكل
فئة.
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املادة الرابعة والثالثون:
يلتزم مالك املؤسسة أو رئيس جملس إدارة الشركة املساهمة أو مدير الشركة غري املساهمة
أن يدلي بصوت بنفس  ،وينوب عن هؤالء مدير املؤسسة أو مدير الشركة املساهمة أو أحد
أعضاء جملس إدارتها املقيد امس يف السجل التجاري ،وذلك مبوجب تفويض مصدق من
الغرفة.
املادة اخلامسة والثالثون:
تكفل جلنة اإلشراف سرية االنتخاب وسالمة إجرائ .
املادة السادسة والثالثون:
جيوز للناخب الذي ال يستطيع القراءة أن يستعني بلجنة اإلشراف يف التأشري ل أمام أمساء من
خيتارهم لعضوية جملس اإلدارة ،وال جيوز ألحد أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب
يف حمضر االنتخاب.
املادة السابعة والثالثون:
ال حيق ألحد من املرشحني أن يتصل بالناخبني داخل قاعة االنتخابات.
املادة الثامنة والثالثون:
يقوم رئيس جلنة اإلشراف بإعداد حمضر يدون في خطوات عملية االنتخاب ،وكل ما حيدث
أثناء هذه العملية ،وجيري توقيع هذا احملضر عند اختتام من أعضاء اللجنة ومن املراقبني،
وعلى من ميتنع عن التوقيع أن يبدي أسباب اعرتاض كتابة يف هذا احملضر.
املادة التاسعة والثالثون:
ال جيوز بعد انتهاء التصويت دخول املكان الذي جتتمع في جلنة اإلشراف لفرز األتوات.
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املادة األربعون:
جيري فتح تندوق االنتخابات حبضور أعضاء جلنة اإلشراف واملراقبني ،ويتم فرز األتوات
من واقع البطاقات املوجودة يف الصندوق ،وتستمر عملية الفرز دون انقطاع إىل حني معرفة
النتيجة.
املادة احلادية واألربعون:
يتم تدوين إجراء عملية الفرز منذ بدايتها إىل نهايتها يف حمضر خاص يوقع علي أعضاء اللجنة
واملراقبون ،ويبني في نتيجة االنتخاب وعدد األتوات اليت حصل عليها كل مرشح من التجار
والصناع.
املادة الثانية واألربعون:
تستبعد كل بطاقة انتخاب وجدت يف الصندوق إذا اختار الناخب أكثر من ثلث العدد املقرر
لعضوية جملس إدارة الغرفة لكل فئة ،كما تستبعد كل بطاقة إذا كتب عليها الناخب
امس أو وقع أو دون عليها ما يشري إىل هويت  ،ويكون قرار اللجنة بقبول أو استبعاد البطاقة
نهائياً.
املادة الثالثة واألربعون:
 .1تقوم اللجنة بعد فراغها من عملية االنتخاب وفرز األتوات بوضع البطاقات اليت استعملت
يف مظروف خيتم خبامت رئيس اللجنة ويوقع عليها أعضائها.
 .2جيوز استخدام وسائل التقنية احلديثة يف عملية االنتخابات وفق ما تقرره جلنة اإلشراف.
املادة الرابعة واألربعون:
 .1يعترب فائزاً بعضوية جملس اإلدارة بالتزكية كل من:
أ .مرشحو الفئتني إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء جملس اإلدارة ،ويف هذه احلالة ال
يتم إجراء االنتخابات.
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ب .مرشحو إحدى الفئتني إذا كان عددهم يساوي ثلثي أعضاء جملس اإلدارة ،ومل يتقدم
أحد من الفئة األخرى ،ويف هذه احلالة ال يتم إجراء االنتخابات.
ج .مرشحو إحدى الفئتني إذا كان عددهم يساوي أو أقل من العدد املطلوب هلذه الفئة،
وجترى االنتخابات للعدد املتبقي من األعضاء املنتخبني من الفئة األخرى.
 .2يفوز بالعضوية عن طريق االنتخاب املرشحون احلاتلون على أكثرية األتوات لكل فئة
على حدة ،وعند التساوي يف عدد األتوات تقوم جلنة اإلشراف وحبضور املراقبني بإجراء
القرعة بني املتساوين لتحديد الفائز بالعضوية ،ويعترب من يليهم مرشحني احتياطيني.
 .3يف حالة عدم توفر العدد املطلوب من إحدى الفئتني يكمل النصاب من الفئة األخرى.
 .4تعلن اللجنة نتيجة االنتخابات وترتب األمساء وفقاً لعدد األتوات اليت حصل عليها كل
مرشح من كل فئة.
املادة اخلامسة واألربعون:
جيوز لكل مرشح الطعن يف نتائج االنتخابات بتقديم اعرتاض مكتوب خالل مدة أقصاها
سبعة أيام من إعالن نتيجة االنتخابات إىل جلنة تشكل بقرار من الوزير ،وتقوم اللجنة بالبت
يف االعرتاضات خالل مخسة عشر يوماً ويكون قرارها يف هذا الشأن نهائياً.
املادة السادسة واألربعون:
ترفع نتيجة االنتخابات إىل الوزير العتمادها ،كما ترسل حماضر جلنة اإلشراف إىل الوزارة،
وكذلك املظاريف املشتملة على بطاقات االنتخاب املستعملة ،مع مراعاة السرية.
املادة السابعة واألربعون:
ال جيوز إعادة االنتخابات إال بقرار من الوزير بناءً على أسباب موجبة لذلك.
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املادة الثامنة واألربعون:
 .1تبدأ مدة العضوية املنصوص عليها يف املادة (التاسعة عشرة) من النظام من تاريخ تدور
قرار الوزير بتشكيل جملس إدارة الغرفة من األعضاء املنتخبني واألعضاء املعينني وفقاً
حلكم املادة (السادسة عشرة) من النظام.
 .2يقوم رئيس جملس إدارة الغرفة بتمثيلها أمام القضاء والغري ،وجيوز ل أن ينيب غريه يف
القيام مبهام حمددة.
املادة التاسعة واألربعون:
 .1تسقط عضوية جملس إدارة الغرفة يف احلاالت املنصوص عليها يف املادتني (العشرين)
و(الثامنة والعشرين) من النظام ،ويف الفقرة ( )2من املادة (التاسعة عشرة) من هذه
الالئحة ،بقرار من الوزير يبني في من حيل حمل من سقطت عضويت .
 .2يف حالة إيقاف مجيع أعضاء جملس إدارة الغرفة أو أغلبهم مبوجب الفقرة ( )2من املادة
(التاسعة عشرة) من هذه الالئحة ،يعني الوزير جملساً انتقالياً مؤقتاً إلدارة شؤون الغرفة،
وميارس اجمللس االنتقالي تالحيات جملس اإلدارة وفقاً للنظام والئحت التنفيذية
والتعليمات النافذة إىل حني تدور قرار وزاري بتشكيل جملس اإلدارة اجلديد.
الباب اخلامس :إقامة املعارض واألسواق واملراكز التدريبية واملعاهد
املادة اخلمسون:
تقدم طلبات إقامة املعارض واألسواق املؤقتة اليت ترغب الغرف يف إقامتها إىل الوزارة قبل
إقامتها بشهر على األقل ،ويبني يف الطلب الغرض من إقامة املعرض أو السوق ،وأمساء
املشرتكني في  ،ومقر إقامت  ،وتاريخ بدئ ونهايت  ،وال جيوز افتتاح إال بعد إبالغ الغرفة
باملوافقة على ذلك.
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املادة احلادية واخلمسون:
تقدم طلبات تأسيس املراكز التدريبية اليت ترغب الغرف يف تأسيسها إىل الوزير ،ويبني يف
الطلب الغرض من تأسيس املركز ،وأنواع التخصصات اليت يقدمها ،واألعداد املتوقع
تدريبهم ،وشروط القبول ،وطريقة إدارت  ،وال جيوز افتتاح إال بعد إبالغ الغرفة باملوافقة.
املادة الثانية واخلمسون:
تقدم طلبات إقامة املعارض واألسواق الدائمة اليت يرغب جملس الغرف يف إقامتها إىل الوزير
قبل افتتاحها بشهر على األقل ،ويبني يف الطلب الغرض من إقامة املعرض أو السوق ،وأمساء
املشرتكني في  ،ومكان إقامت  ،وال جيوز افتتاح إال بعد إبالغ جملس الغرف باملوافقة.
املادة الثالثة واخلمسون:
تقدم طلبات تأسيس املعاهد التجارية اليت يرغب جملس الغرف يف تأسيسها إىل الوزير ،ويبني
يف الطلب الغرض من تأسيس املعهد ،ومناهج  ،واألعداد املتوقع استيعابها ،وشروط القبول،
وطريقة اإلدارة ،وال جيوز افتتاح إال بعد إبالغ جملس الغرف باملوافقة.
الباب السادس :املؤمترات احمللية والدولية
املادة الرابعة واخلمسون:
 .1على الغرف إشعار جملس الغرف بإقامة املؤمترات احمللية أو االشرتاك فيها ،وأخذ موافقة
جملس الغرف على إقامة املؤمترات الدولية أو االشرتاك فيها.
 .2على الغرف تزويد الوزارة بأمساء املشرتكني يف املؤمترات احمللية أو الدولية ،وجدول
أعمال املؤمتر ومكان انعقاده ومدت  ،وذلك قبل انعقاد املؤمتر بوقت كافٍ ،وأخذ
موافقة الوزارة ،ويف حالة عدم املوافقة على االشرتاك يتم إخطار الغرفة بذلك قبل موعد
انعقاد املؤمتر.
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املادة اخلامسة واخلمسون:
تقوم كل غرفة بإعداد برنامج إرسال واستقبال الوفود ،وابالغ الوزارة بأمساء املشرتكني يف
كل وفد ومهمت ومدة إقامت  ،وذلك قبل املوعد احملدد لسفر الوفد أو وتول  ،مع تقديم
تقرير الحق بالنتائج اليت يتم التوتل إليها.
املادة السادسة واخلمسون:
جيوز جمللس الغرف إقامة مؤمترات حملية أو دولية أو االشرتاك فيها ،على أن يتم إبالغ الوزارة
بأمساء املشرتكني وجدول أعمال املؤمتر ومكان انعقاده ومدت قبل انعقاده بوقت كافٍ
وأخذ موافقتها ،ويف حالة عدم املوافقة يتم إخطار اجمللس بذلك قبل موعد انعقاد املؤمتر.
الباب السابع :جملس الغرف التجارية والصناعية
املادة السابعة واخلمسون:
يشرتط يف كل من رئيس جملس إدارة جملس الغرف ونائبي ما يلي:
ال على شهادة جامعية.
أ .أن يكون حات ً
ب .أن جييد التحدث باللغة اإلجنليزية.
ج .أن يكون رئيساً جمللس إدارة غرفة أو نائباً للرئيس أو سبق ل العمل بذلك.
املادة الثامنة واخلمسون:
جيتمع جملس إدارة جملس الغرف مرة كل ستة أشهر على األقل بدعوة من رئيس  ،وعلى
الرئيس توجي الدعوة لالجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء اجمللس ،وال تكون مداوالت
اجمللس تحيحة إال حبضور أكثر من نصف األعضاء يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبي ،
فإن مل يكت مل العدد يكون االجتماع الثاني تحيحاً بشرط أال يقل عدد األعضاء احلاضرين
عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبي .
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املادة التاسعة واخلمسون:
 .1يكون لكل عضو من أعضاء جملس إدارة جملس الغرف عدد من األتوات يتناسب مع
عدد املشرتكني يف الغرفة اليت ميثلها للسنة املنتهية وذلك وفق ما يلي:
عدد املشرتكني يف الغرفة

عدد األتوات

 50,001فأكثر

8

 15,001إىل 50,000

4

 5,001إىل 15,000

2

 1إىل 5,000

1

 .2مع مراعاة الفقرة ( )1من هذه املادة ،تصدر قرارات جملس إدارة جملس الغرف باألغلبية
املطلقة لعدد األتوات ،فإن تساوى العدد يرجح اجلانب الذي في رئيس االجتماع.
املادة الستون:
يعترب العضو مستقيالً إذا ختلف عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية جمللس اإلدارة بدون عذر
يقبل جملس إدارة جملس الغرف.
املادة احلادية والستون:
إذا استقال العضو أو اعترب مستقيالً يتم اختيار خلف بنفس الطريقة اليت على أساسها مت
اختيار سلف وتكون مدة العضوية ل يف هذه احلاالت لنهاية مدة السلف.
املادة الثانية والستون:
جيوز جمللس الغرف أن يعني حماسباً قانونياً ل  ،يكون من حق االطالع على الدفاتر
واملستندات ،وإبداء ما يظهر ل من مالحظات ،وعلي مراجعة احلساب اخلتامي ،وتقديم
التقرير إىل جملس إدارة جملس الغرف.
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املادة الثالثة والستون:
يعني جملس إدارة جملس الغرف أميناً عاماً ،يكون مسئوالً عن سري األعمال اإلدارية واملالية،
ول حق حضور اجتماعات جملس إدارة جملس الغرف دون أن يكون ل حق التصويت.
املادة الرابعة والستون:
خيتص أمني عام جملس الغرف مبا يلي:
أ .تنفيذ األعمال اليت يكلف بها رئيس جملس اإلدارة.
ب .تنفيذ قرارات جملس اإلدارة.
ج .مراقبة املوظفني يف أداء أعماهلم وإعداد تقرير عن كل منهم يف نهاية كل سنة مالية.
د .إعداد مشروع امليزانية واحلساب اخلتامي.
املادة اخلامسة والستون :
 .1يعد جملس الغرف اللوائح اآلتية ويرفعها للوزير إلتدارها:
أ .الئحة تنظم سري أعمال اللجان املتخصصة يف الغرف بعد التنسيق معها.
ب .الئحة تنظم سري أعمال اللجان الوطنية مبجلس الغرف.
ج .الئحة تنظم سري أعمال جمالس األعمال السعودية األجنبية.
د .الئحة تنظم سري أعمال اللجنة التنفيذية جمللس إدارة جملس الغرف.
 .2يضع جملس الغرف القواعد اخلاتة بتنظيم العمل ب وإتدار اللوائح املالية واإلدارية
والتعليمات الالزمة لتصريف شؤون  ،ول أن ميارس كافة الصالحيات اليت متكن من
حتقيق أهداف .
املادة السادسة والستون:
 .1إذا حصل خالف بني غرفة وغرفة أخرى يتوىل جملس الغرف فض اخلالف بقرار من .
 .2إذا حصل خالف يف أي غرفة ،فيعرض هذا اخلالف على جملس الغرف حلل بشكل
ودي ،فإن مل يتوتل اجمللس إىل حل ،فعلي رفع مرئيات إىل الوزارة.
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املادة السابعة والستون:
تتكون موارد جملس الغرف من:
أ .اشرتاكات الغرف اليت حيددها جملس الغرف حبد أدنى قدره ثالثون ألف ريال لكل
غرفة.
ب .عوائد استثمار أموال .
ج .التربعات واهلبات األهلية واحلكومية.
د .نسبة من قيمة االشرتاكات اليت حتصلها الغرف املنصوص عليها يف املادة (الرابعة عشرة)
من هذه الالئحة.
املادة الثامنة والستون:
يستثمر جملس الغرف أموال وفقاً لألهداف اليت أنشئ من أجلها على النحو الذي يقرره
اجمللس.
املادة التاسعة والستون:
تبدأ السنة املالية جمللس الغرف من أول شهر رجب وتنتهي يف نهاية شهر مجادى الثانية من
كل عام.
املادة السبعون:
يقدم األمني العام جمللس الغرف مشروع امليزانية قبل نهاية السنة املالية بشهرين على األقل،
كما يقدم تقرير النشاط واحلساب اخلتامي خالل شهر رجب.
املادة احلادية والسبعون:
يعد جملس الغرف تقرير النشاط واحلساب اخلتامي وامليزانية وترفع إىل الوزير لالعتماد.
الباب الثامن :النشر والنفاذ
املادة الثانية والسبعون:
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية.
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