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نِظاـ الغرؼ التجارية كالصناعية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
مرسوـ ملكي رقم :ـ 6/كتاريخ 0011 / 0 / 01 :هػ
بعوف اهلل تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آؿ سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد االطالع على المادتين التاسعة عشرة كالعشرين من نظاـ مجلس الوزراء
الصادر بالمرسوـ الملكي رقم ( )08كتاريخ  0077 / 01 / 22هػ.
كبعد االطالع على نظاـ الغرؼ التجارية كالصناعية المعدؿ باألمر السامي
رقم ( )2829كتاريخ  0068 / 8 / 00هػ.
كبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )60كتاريخ  0011 / 0 / 22هػ.
رسمنا بما هو آت
أكال  -الموافقة على نظاـ الغرؼ التجارية كالصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا -على نائب رئيس مجلس الوزراء كالوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
مرسومنا هذا ، ،،
قرار رقم ( )60كتاريخ  0011 / 0 / 22هػ
إف مجلس الوزراء
بعد االطالع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي كزير
التجارة رقم /022ؽ كتاريخ  0098 / 0 / 0هػ المتضمن أف الوزارة قامت بإعداد
مشركع نظاـ الغرؼ التجارية كالصناعية (المرفق) كذلك بعد أف تبين أف
النظاـ المعموؿ به حاليا كالصادر منذ عدة سنوات ال يتمشى كالنهضة
التجارية كالصناعية التي تعيشها المملكة ،كالتي تستوجب أف يكوف للغرؼ
دكرا فعاال في المساهمة نحو تحقيق أهداؼ خطة التنمية في المملكة ،كقد تم
إعداد مشركع النظاـ المرفق في صيغته النهائية.
لذا يرجو معاليه النظر في ذلك.
يُقرِّر ما يلي
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أكال  -الموافقة على نظاـ الغرؼ التجارية كالصناعية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا  -نظم مشركع مرسوـ ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
كلما ذكر حرر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظاـ الغرؼ التجارية كالصناعية
الباب األكؿ :تشكيل الغرؼ التجارية كالصناعية
المادة (:)0
الغرفة التجارية كالصناعية هيئة ال تستهدؼ الربح كتمثل في دائرة
اختصاصها المصالح التجارية كالصناعية لدل السلطات العامة ،كتعمل على
حمايتها كتطويرها.
المادة (:)2
يكوف للغرفة التجارية كالصناعية الشخصية االعتبارية ،كيقوـ رئيس مجلس
إدارتها بتمثيلها أماـ القضاء كالغير.
المادة (:)0
تنشأ الغرؼ التجارية كالصناعية بقرار من كزير التجارة باالتفاؽ مع كزير
الصناعة كالكهرباء يحدد فيه مقر الغرفة كمجاؿ اختصاصها كالحد األدنى
لعدد المشتركين فيها ،كال يجوز أف ينقص هذا العدد عن ثالثين شخصا
طبيعيا أك اعتباريا من المشتغلين بالتجارة أك الصناعة المقيدين في السجل
التجارم .كيجوز للغرفة أف تنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختصاصها بعد
موافقة كزير التجارة.
المادة (:)0
على كل تاجر أك صانع مقيد في السجل التجارم أف يطلب االشتراؾ في
الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي ،كيجوز االشتراؾ في أكثر من
غرفة في حالة كجود فركع .كيسقط االشتراؾ بشطب السجل التجارم أك
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بعدـ سداد رسم االشتراؾ السنوم رغم إخطار المشترؾ ،كتجوز إعادة القيد
متى زاؿ المانع.
الباب الثاني :اختصاصات الغرؼ التجارية كالصناعية
المادة (:)5
تختص الغرفة التجارية كالصناعية باألمور اآلتية:
أ -جمع كنشر كافة المعلومات كاإلحصاءات التي تتصل بالتجارة كالصناعة.
ب -إعداد الدراسات كالبحوث المتعلقة بالتجارة كالصناعة.
ج -إمداد الجهات الحكومية بالبيانات كالمعلومات في المسائل التجارية
كالصناعية.
د -تقديم االقتراحات بشأف حماية التجارة كالصناعة الوطنية من المنافسة
األجنبية.
هػ -إبالغ التجار كالصناع باألنظمة كالقرارات كالتعليمات ذات المساس
باألمور التجارية كالصناعية.
ك -إرشاد التجار كالصناع إلى أهم البلداف كالمناطق التي يستوردكف منها أك
يصدركف إليها بضاعتهم ،ككذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة
كالصناعة.
ز -حصر كمناقشة مشاكل التجاريين كالصناعيين تمهيدا لعرضها على
الجهات الحكومية المختصة.
ح -فض المنازعات التجارية كالصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراؼ
النزاع على إحالتها إليها.
ط -تبصير التجار كالصناع بفرص االستثمار الجديدة في المجاالت التجارية
كالصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
م -تشجيع التجار كالصناع كحثهم على االستفادة من بيوت الخبرة المحلية
كاألجنبية ،كتشجيع االستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في
تحقيق التنمية.
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المادة (:)6
يجوز للغرؼ التجارية كالصناعية  -بعد موافقة كزير التجارة  -إقامة
المعارض كاألسواؽ كمراكز التدريب الفنية ككل ما من شأنه اإلسهاـ في
تقدـ كتطور التجارة كالصناعة.
المادة (:)7
يجوز للغرؼ التجارية كالصناعية  -بعد موافقة كزارة التجارة  -االشتراؾ في
المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها كتنظيم إرساؿ كاستقباؿ الوفود
التجارية كالصناعية.
المادة (:)8
تصدؽ كتصدر الغرؼ التجارية كالصناعية الشهادات كالمحررات كالمستندات
التي يحددها كزير التجارة بقرار منه كذلك مقابل رسم يحددق كزير
التجارة.
المادة (:)9
للغرؼ التجارية كالصناعية في سبيل تحقيق أغراضها القياـ بما يلي:
أ  -إصدار المجالت كالنشرات التي تخدـ التجارة أك الصناعة.
ب  -االتصاؿ بالغرؼ األخرل أك بالجهات الحكومية للحصوؿ على البيانات
كالمعلومات المتعلقة بالتجارة أك الصناعة.
ج  -تشكيل اللجاف المتخصصة من بين المشتركين فيها أك غيرهم إلعداد
الدراسات كالبحوث كالتقارير التي تساعد على تطوير التجارة كالصناعة.
د  -تملك كإنشاء العقارات الالزمة لتحقيق أغراضها.
المادة (:)01
ال يجوز للغرؼ التجارية كالصناعية االشتغاؿ بذاتها أك بالواسطة باألعماؿ
التجارية أك الصناعية.
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الباب الثالث :إدارة الغرؼ التجارية كالصناعية
المادة (:)00
يكوف لكل غرفة جمعية عمومية كمجلس إدارة.
الجمعية العمومية
المادة (:)02
تتألف الجمعية العمومية من جميع المشتركين في الغرفة.
المادة (:)00
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ -انتخاب ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة على أف يكوف ( )%51منهم تجاريين ك
( )%51صناعيين إذا توفر العدد الكافي منهم.
ب -المداكلة في تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الغرؼ كمركزها المالي.
ج -المداكلة في الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كمشركع ميزانية
السنة التالية.
د -بحث شؤكف الغرفة ككذلك األمور التي يرل مجلس اإلدارة أخذ موافقتها
عليها.
كترفع الجمعية مشركع الميزانية كالحساب الختامي إلى كزير التجارة
لالعتماد.
المادة (:)00
تجتمع الجمعية العمومية مرة على األقل كل سنة خالؿ الثالثة األشهر
التالية النتهاء السنة المالية ،كيجوز دعوتها لالنعقاد بناء على طلب مجلس
اإلدارة أك ( )%21من عدد المشتركين في الغرفة.
المادة (:)05
يصدر كزير التجارة باالتفاؽ مع كزير الصناعة كالكهرباء قرارنا باإلجراءات
الواجبة االتباع لعقد الجمعية العمومية كمباشرة اختصاصاتها كطريقة
االنتخاب.
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مجلس اإلدارة
المادة (:)06
يشكل مجلس اإلدارة من عدد ال يقل عن ستة كال يزيد على ثمانية عشر
عضوا ،كيعين كزير التجارة ثلث األعضاء باالتفاؽ مع كزير الصناعة
كالكهرباء ،كتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق االنتخاب على أف يراعى
تمثيل التجار كالصناع بشكل عادؿ.
المادة (:)07
يجوز لكل من كزير التجارة ككزير الصناعة كالكهرباء أف يعين لدل الغرفة
مندكبنا تكوف مهمته مراعاة تنفيذ األنظمة كالقرارات كله حق حضور
اجتماعات الجمعية العمومية كمجلس اإلدارة كاللجاف كاالطالع على المحاضر
كالدفاتر كالحسابات .كال يكوف له صوت معدكد في المداكالت.
المادة (:)08
يختار مجلس اإلدارة في أكؿ اجتماع له الرئيس كنائبين له.
المادة (:)09
مدة عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات ،كيجوز إعادة تعيين من انتهت مدة
عضويتهم لمدة أك لمدد أخرل.
المادة (:)21
إذا خال محل عضو في المجلس بالوفاة أك االستقالة أك بفقد شرط من
شركط العضوية حل محله من حاز على أكثر األصوات بعدد األعضاء
المنتخبين .فإذا لم يوجد أك كاف المحل الذم خال لعضو معين جاز لوزير
التجارة تعيين آخر بدله ،كتكوف العضوية في هذق الحاالت لنهاية مدة السلف.
المادة (:)20
يشترط في عضو مجلس اإلدارة:
أ -أف يكوف سعودم الجنسية.
ب -أف يكوف مشتركا في الغرفة.
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ج -أال تقل سنه عن ثالثين سنة ،كتخفض هذق المدة إلى خمسة كعشرين سنة
إذا كاف حاصال على شهادة جامعية ذات عالقة باألعماؿ التجارية كالصناعية.
د -أف يكوف قد اشتغل بالتجارة أك الصناعة مدة ثالث سنوات متوالية ،كيجوز
لوزير التجارة تخفيض هذق المدة إلى سنة كاحدة لمن يحمل شهادة جامعية
ذات عالقة باألعماؿ التجارية كالصناعية.
هػ -أف يجيد القراءة كالكتابة.
المادة (:)22
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة االشتراؾ في المداكلة في الموضوعات التي
يكوف له بها مصلحة فردية مباشرة.
المادة (:)20
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أف يتقاضى مرتبا مقابل عمله بالمجلس ،كلكن
يجوز أف يصرؼ له بدؿ انتقاؿ أك بدؿ سفر أك بدؿ حضور جلسات المجلس
كذلك كفقا للشركط كاألكضاع التي يصدر بها قرار من كزير التجارة بناء
على اقتراح المجلس.
المادة (:)20
يقوـ مجلس اإلدارة بتصريف شؤكف الغرفة كله كافة الصالحيات لتحقيق
أهدافها ،كيصدر ما يراق الزما من لوائح مالية كإدارية كتعليمات ،كله تشكيل
اللجاف كتفويض الصالحيات لضماف حسن سير العمل بالغرفة.
المادة (:)25
يعد مجلس اإلدارة التقرير السنوم عن نشاط الغرفة كالحساب الختامي
كمشركع الميزانية لتقديمها للجمعية العمومية ،كيرسل صورة منها لكل من
كزير التجارة ككزير الصناعة كالكهرباء مشفوعة بما يراق من مقترحات.
المادة (:)26
يجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهرين على األقل ،كيكوف االجتماع بدعوة من
رئيسه .كعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى االجتماع كلما طلب ذلك كتابة
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ثلث أعضاء المجلس ،كال تكوف مداكالت المجلس صحيحة إال بحضور أكثر
من نصف األعضاء ،فإذا لم يتكامل العدد يكوف االجتماع الثاني صحيحا بشرط
أال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أك
أحد نائبيه.
المادة (:)27
تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ،فإذا تساكت يرجح
الجانب الذم فيه الرئيس.
المادة (:)28
يعتبر مستقيال كل عضو تخلف عن الحضور ثالث جلسات متواليات دكف عذر
مقبوؿ.
المادة (:)29
يعين مجلس اإلدارة محاسبنا قانونيّنا يكوف من حقه االطالع على الدفاتر
كالمستندات كإبداء ما يعن له من مالحظات ،كعليه مراجعة الحساب الختامي
كتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
المادة (:)01
يعين مجلس اإلدارة أمينا عاما للغرفة يكوف مسئوال عن سير أعمالها اإلدارية
كالمالية ،كله حق حضور اجتماعات مجلس اإلدارة دكف أف يكوف له صوت
معدكد في المداكالت.
المادة (:)00
يختص أمين عاـ الغرفة بما يلي:
أ -تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
ب -تنفيذ األعماؿ التي يكلفه بها رئيس المجلس.
ج -مراقبة موظفي كمستخدمي الغرفة في أداء أعمالهم كتقديم تقرير عن
كل منهم في نهاية كل سنة مالية.
د -إعداد مشركع الميزانية كالحساب الختامي.
هػ -اتخاذ اإلجراءات الالزمة النعقاد الجمعية العمومية كمجلس اإلدارة.
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الباب الرابع :ميزانية الغرفة التجارية كالصناعية
المادة (:)02
تتكوف الموارد المالية للغرفة من:
أ -االشتراكات طبقا لفئات التجار كالصناع التي يحددها كزير التجارة بقرار
منه.
ب -رسوـ اإلصدار كالتصديق على الشهادات كالمحررات كالمستندات.
ج -عوائد استثمارات أموالها.
د -التبرعات كالهبات كاإلعانات األهلية كالحكومية.
المادة (:)00
مع مراعاة أحكاـ هذا النظاـ تستثمر الغرفة أموالها كفقا لألهداؼ التي أنشئت
من أجلها على النحو الذم يقررق مجلس اإلدارة.
المادة (:)00
تبدأ السنة المالية للغرفة من أكؿ شهر رجب كتنتهي في نهاية شهر جمادل
الثانية من كل عاـ.
المادة (:)05
يقدـ األمين العاـ مشركع الميزانية إلى مجلس اإلدارة قبل نهاية السنة
المالية بشهرين على األقل ،كما يقدـ الحساب الختامي إلى المجلس خالؿ
شهر رجب.
المادة (:)06
توافق الجمعية العمومية على الميزانية كالحساب الختامي ،كيعمل بتقديرات
الميزانية السابقة لحين اعتماد قرارات الجمعية العمومية من كزير التجارة.
الباب الخامس :مجلس الغرؼ التجارية كالصناعية
المادة (:)07
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ينشأ مجلس للغرؼ التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة
بينها كيتمتع بالشخصية المعنوية ،كيكوف مقرق مدينة الرياض ،كيكوف له
االختصاصات اآلتية:
-0إعداد البحوث كالدراسات التي من شأنها تنمية التجارة كزيادة كتحسين
اإلنتاج الصناعي كالزراعي كالحيواني كإصدار مجلة دكرية لنشر هذق البحوث
مع أية بحوث أخرل تعالج أنسب فرص االستثمار تجاريا كصناعيا كزراعيا.
-2تمثيل الغرؼ التجارية كالصناعية في كل األكجه المتعلقة بأنشطتها محليا
كدكليا.
-0ممارسة التحكيم كفض الخالفات التجارية كالصناعية إذا اتفق أطراؼ
النزاع على إحالته إليها ككاف النزاع بين أطراؼ ينتموف ألكثر من غرفة أك
كاف أحد أطرافه محليا كاآلخر أجنبيا.
-0إقامة كإدارة أنواع النشاط الذم من شأنه خدمة االقتصاد العاـ كالمعارض
الدائمة كاألسواؽ كالمعاهد التجارية كذلك بعد موافقة جهات االختصاص.
المادة (:)08
يشكل المجلس من رئيس كل غرفة أك نائبه (في حالة غيابه) كعضو كاحد
من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة يتم اختيارق بطريق االنتخاب ،كينتخب
المجلس في أكؿ اجتماع له الرئيس كنائبين له .كتكوف مدة العضوية في
المجلس ثالث سنوات ،كال يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.
المادة (:)09
يصدر بتشكيل المجلس قرار من كزارة التجارة بعد االتفاؽ مع كزير الصناعة
كالكهرباء ينظم كيفية سير العمل به كماليته كعالقته بالغرؼ المشتركة
فيه.
الباب السادس :األحكاـ العامة
المادة (:)01
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يصدر كزير التجارة باالتفاؽ مع كزير الصناعة كالكهرباء اللوائح التنفيذية
كالقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظاـ.

المادة (:)00
يلغي هذا النظاـ نظاـ الغرؼ التجارية كالصناعية المعموؿ به ،كما يلغي ما
يتعارض معه من أنظمة أخرل أك قرارات أك تعليمات.
المادة (:)02
يعمل بهذا النظاـ بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشرق في الجريدة الرسمية.
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