أو ًلاًً:نظامًالغرفًالتجاريةًوالصناعية

البابًاألولًً:تشكيلًالغرفًالتجاريةًوالصناعية
المادةًاألولى
الغرفة التجارية والصناعية هيئة ال تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية
لدى السلطات العامة ،وتعمل على حمايتها وتطويرها.
المادةًالثانية
يكون للغرفة التجارية والصناعية الشخصية االعتبارية ،ويقوم رئيس مجلس إدارتها بتمثيلها أمام القضاء والغير.
المادةًالثالثة
تنشأ 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 شخصا
طبيعيا أو اعتباريا من المشتغلي ن بالتجارة أو الصناعة المقيدين في السجل التجاري .ويجوز للغرفة أن تنشئ
مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة.
المادةًالرابعة
على كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب االشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله
الرئيسي ،ويجوز ا الشتراك في أكثر من غرفة في حالة وجود فروع .ويسقط االشتراك بشطب السجل التجاري أو
بعدم سداد رسم االشتراك السنوي رغم إخطار المشترك ،وتجوز إعادة القيد متى زال المانع.

البابًالثانيًًً:اختصاصاتًالغرفًالتجارية
المادةًالخامسة
تختص الغرفة التجارية والصناعية باألمور اآلتية:
أ -جمع ونشر كافة المعلومات واإلحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
ب -إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
ج -إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
د -تقديم اال قتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة األجنبية.
هـ -إبالغ التجار والصناع باألنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس باألمور التجارية والصناعية.
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و -إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم ،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 -تبصير التجار والصناع بفرص االستثم ار الجديدة في المجاالت التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع
الجهات المختصة.
ي -تشجيع التجار والصناع وحثهم على االستفادة من بيوت الخبرة المحلية واألجنبية ،وتشجيع االستثمارات في
المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
المادةًالسادسة
يجوز للغرف التجارية والصناعية  -بعد موافقة وزير التجارة  -إقامة المعارض واألسواق ومراكز التدريب الفنية
وكل ما من شأنه اإلسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة.
المادةًالسابعة
يجوز للغرف التجارية والصناعية  -بعد موافقة وزارة التجارة  -االشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة
نشاطها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.
المادةًالثامنة
تصدق وتصدر الغرف التجارية والصناعية الشهادات والمحررات والمستندات التي يحددها وزير التجارة بقرار
منه وذلك مقابل رسم يحدده وزير التجارة.
المادةًالتاسعة
للغرف التجارية والصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:
أ  -إصدار المجالت والنشرات التي تخدم التجارة أو الصناعة.
ب  -االتصال بالغرف األخرى أو بالجهات الحكومية للحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة 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 وإنشاء العقارات الالزمة لتحقيق أغراضها.
المادةًالعاشرة
ال يجوز للغرف التجارية والصناعية االشتغال بذاتها أو بالواسطة باألعمال التجارية أو الصناعية.
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البابًالثالثًً:إدارةًالغرفًالتجاريةًوالصناعية
المادةًالحاديةًعشرة
يكون لكل غرفة جمعية عمومية ومجلس إدارة.
المادةًالثانيةًعشرة
تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة.
المادةًالثالثةًعشرة
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ  -انتخاب ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون ( )%٥٠منهم تجاريين و ( )%٥٠صناعيين إذا توفر العدد
الكافي منهم.
ب  -المداولة في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الغرف 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.
المادةًالرابعةًعشرة
تجتمع الجمعية العمومية مرة على األقل كل سنة خالل الثالثة األشهر التالية النتهاء السنة المالية ،ويجوز دعوتها
لالنعقاد بناء على طلب مجلس اإلدارة أو ( )%٢٠من عدد المشتركين في الغرفة.
المادةًالخامسةًعشرة
قرارا باإلجراءات الواجبة االتباع لعقد الجمعية
يصدر وزير التجارة باالتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء
ً
العمومية ومباشرة اختصاصاتها وطريقة االنتخاب.
المادةًالسادسةًعشرة
مجلس االدارة
يشكل 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.
المادةًالسابعةًعشرة
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يجوز لكل من وزير التجارة ووزير الصناعة والكهرباء أن يعين لدى الغرفة مندوبًا تكون مهمته مراعاة تنفيذ
األنظمة والقرارات وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة واللجان واالطالع على
المحاضر والدفاتر والحسابات .وال يكون له صوت معدود في المداوالت.
المادةًالثامنةًعشرة
يختار مجلس اإلدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائبين له.
المادةًالتاسعةًعشرة
مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات ،ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لمدة أو لمدد أخرى.
المادةًالعشرون
إذا 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.
المادةًالحاديةًوالعشرون
يشترط في عضو مجلس اإلدارة:
أ  -أن يكون سعودي الجنسية.
ب  -أن يكون مشتركا في الغرفة.
ج  -أال تقل سنه عن ثالثين سنة ،وتخفض هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصال على شهادة جامعية
ذات عالقة باألعمال التجارية والصناعية.
د  -أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثالث سنوات متوالية ،ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة
إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات عالقة باألعمال التجارية والصناعية.
هـ  -أن يجيد القراءة والكتابة.
المادةًالثانيةًوالعشرون
ال يجوز لعضو مجل س اإلدارة االشتراك في المداولة في الموضوعات التي يكون له بها مصلحة فردية مباشرة.
المادةًالثالثةًوالعشرون
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يتقاضى مرتبا مقابل عمله بالمجلس ،ولكن يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو
بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلس وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة
بناء على اقتراح المجلس.
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المادةًالرابعةًوالعشرون
يقوم مجلس اإلدارة بتصريف شؤون الغرفة وله كافة الصالحيات لتحقيق أهدافها ،ويصدر ما يراه الزما من
لوائح مالية وإدارية وتعليمات ،وله تشكيل اللجان وتفويض الصالحيات لضمان حسن سير العمل بالغرفة.
المادةًالخامسةًوالعشرون
يعد 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.
المادةًالسادسةًوالعشرون
يجتمع 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.
المادةًالسابعةًوالعشرون
تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ،فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادةًالثامنةًوالعشرون
يعت بر مستقيال كل عضو تخلف عن الحضور ثالث جلسات متواليات دون عذر مقبول.
المادةًالتاسعةًوالعشرون
يعين مجلس اإلدارة محاسبًا قانونيًّا يكون من حقه االطالع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يعن له من
مالحظات ،وعليه مراجعة الحساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
المادةًالثالثون
يعين مجلس اإلدارة أمينا عاما للغرفة يكون مسئوال عن سير أعمالها اإلدارية والمالية ،وله حق حضور
اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداوالت.
المادةًالحاديةًوالثالثون
يختص أمين عام الغرفة بما يلي:
أ  -تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
ب  -تنفيذ األعمال التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ج  -مراقبة موظفي ومستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم وتقديم تقرير عن كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
د  -إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
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هـ  -اتخاذ اإلجراءات الالزمة النعقاد الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة.

البابًالرابعًً:ميزانيةًالغرفًالتجاريةًوالصناعية
المادةًالثانيةًوالثالثون
تتكون الموارد المالية للغرفة من:
أ  -االشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع التي يحددها وزير التجارة بقرار منه.
ب  -رسوم اإلصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات.
ج  -عوائد استثمارات أموالها.
د  -التبرعات والهبات واإلعانات األهلية والحكومية.
المادةًالثالثةًوالثالثون
مع مراعاة أحكام هذا النظام تستثمر الغرفة أموالها وفقا لألهداف التي أنشئت من أجلها على النحو الذي يقرره
مجلس اإلدارة.
المادةًالرابعةًوالثالثون
تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام.
المادةًالخامسةًوالثالثون
يقدم األمين العام مشروع الميزانية إلى مجلس اإلدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على األقل ،كما يقدم
الحساب الختامي إلى المجلس خالل شهر رجب.
المادةًالسادسةًوالثالثون
توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي ،ويعمل بتقديرات الميزانية السابقة لحين اعتماد
قرارات الجمعية العمومية من وزير التجارة.

البابًالخامسًً:مجلسًالغرفًالتجاريةًوالصناعية
المادةًالسابعةًوالثالثون
ينشأ مجلس للغرف التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية،
ويكون مقره مدينة الرياض ،ويكون له االختصاصات اآلتية:
 - ١إعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تنمية التجارة وزيادة وتحسين اإلنتاج الصناعي والزراعي
والحيواني وإصدار مجلة دورية لنشر هذه البحوث مع أية بحوث أخرى تعالج أنسب فرص االستثمار تجاريا
وصناعيا وزراعيا.
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 - ٢تمثيل الغرف التجارية والصناعية في كل األوجه المتعلقة بأنشطتها محليا ودوليا.
 - ٣ممارسة التحكيم وفض الخالفات التجارية والصناعية إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليها وكان النزاع
بين أطراف ينتمون ألكثر من غرفة أو كان أحد أطرافه محليا واآلخر أجنبيا.
 - ٤إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خدمة االقتصاد العام كالمعارض الدائمة واألسواق والمعاهد التجارية
وذلك بعد موافقة جهات االختصاص.
المادةًالثامنةًوالثالثون
يشكل 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.
المادةًالتاسعةًوالثالثون
يصدر بتشكيل المجلس قرار من وزارة التجارة بعد االتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ينظم كيفية سير العمل
به وماليته وعالقته بالغرف المشتركة فيه.

البابًالسادسًً:األحكامًالعامة
المادةًاألربعون
يصدر وزير التجارة باالتفاق مع وزير ال صناعة والكهرباء اللوائح التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام.
المادةًالحاديةًوالربعون
يلغي هذا النظام نظام الغرف التجارية والصناعية المعمول به ،كما يلغي ما يتعارض معه من أنظمة أخرى أو
قرارات أو تعليمات.
المادةًالثانيةًوالربعون
يعمل بهذا الن ظام بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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