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إعالن
من لجنة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بـالقريات

بناًء ىلع قرار وزير التجارة رقم )00028( وتاريخ 01/25 /1443هـ، القاضي بتشكيل لجنة لإلشراف ىلع 

انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة )1443– 1447هـ(, فقد تقرر:

فتح باب طلب الترشح للعضوية ملدة خمسة عشر يومُا اعتبارًا من يوم الثالثاء  1443/01/30 هـ , املوافق 

2021/09/07م  , إلى نهاية دوام يوم الثالثاء 1443/02/14هـ، املوافق 2021/09/21م - وذلك ملن تتوفر 

فيهم الشروط والضوابط التالية: 

ان يكون لدى املترشح خبرة يف ممارسة االعمال ذات الصلة باألنشطة التجارية ال تقل عن ) عشر ( . 1

سنوات ، وال تقل عن )خمس( سنوات اذا كان حاصاًل ىلع شهادة البكالوريوس او ما يعادلها .

ان يكون قيده يف السجل التجاري ساريًا ىلع األقل للسنوات الثالث األخيرة السابقة لترشحه ، ومسددًا . 2

اشتراكاته يف الغرفة.

اال يكون قد صدر يف حقه حكم يف جريمة مخله بالشرف او األمانة ، ما لم يرد اليه اعتباره.. 3

اال يكون عضوًا يف مجلس إدارة غرفة أخرى . . 4

اال يكون من بين املترشحين احد اقاربه ) اآلباء واالمهات و األجداد و الجدات وان علوا ، واألوالد و اوالدهم  . 5

وان نزلوا(.

ان يقدم اقرارًا بااللتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، واال يرتكب جرائم او مخالفات نظامية تخل بأهليته . 6

للعضوية ، واال يغلب مصلحته الشخصية ىلع املصلحة العامة ، واال يثير مشكالت تؤدي الى تعطيل 

العمل املؤسسي ملجلس اإلدارة. 

مع مراعاة اآلتي :

ال يجوز ان يترشح اكثر من مترشح واحد من كل منشأه تجارية واحدة.. 1

ال يجوز الترشح ألكثر من دورتين متتاليتين وتعد العضوية دورة كاملة اذا زادت مدتها ىلع سنتين.. 2

ان يكون املترشح مقيدًا يف السجل التجاري )رئيس او فرعي( ضمن دائرة الغرفة ، ومسددًا اشتراكاته بها . 3

بانتظام عن سنة االنتخاب والسنوات الثالث السابقة عليها. 

اال يكون املترشح من العاملين يف الغرفة .. 4
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يف حال وجود مترشحين أقارب تكون املفاضلة بينهم وفق املعايير االتية: . 5

                 أ -اسبقية القيد يف السجل التجاري.                                            ب -  املؤهل العلمي.

                ج - عدد سنوات االنتظام يف تسديد االشتراك يف الغرفة.           د - اسبقية الترشح.

يترشح للعضوية مالك املؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس اإلدارة، أو رئيس مجلس املديرين يف . 6

الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير املؤسسة او الشركة او عضو مجلس 

اإلدارة او عضو مجلس املديرين يف الشركة، قد مضى ىلع قيده يف السجل التجاري مدة ال تقل 

عن سنة مع ارفاق خطاب موافقة صادر من مالك املؤسسة او الشركة يوضح اسم املترشح ومنصبه، 

ومصدق عليه من الغرفة. 

يقدم املترشح اقرارًا مصدق عليه من الغرفة بانه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخله بالشرف او . 7

األمانة، وان لديه الخبرة واملعرفة بممارسة االعمال ذات الصلة باألنشطة التجارية و يتضمن بيان 

بالجهات التي عمل بها واالعمال التي مارسها، و العضويات و اللجان وفرق العمل و الندوات والفعاليات 

التي شارك فيها.

يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر شروط وضوابط العضوية.. 8

تعبئة طلب الترشح.. 9

إرفاق جميع املستندات ذات العالقة.. 10

    ويسر اللجنة دعوة الراغبين يف الترشح الذين تتوفر فيهم الشروط والضوابط املنوه عنها أعاله، أن 

يتقدموا بطلباتهم عبر البريد االلكتروني )cocqaryat@mc.gov.sa( ولالستفسار يمكن االتصال 

ىلع الهاتف رقم: 0146426200 تحويلة )121( - )108(  – جوال رقم: 0557674778

 لجنة االنتخابات

  العضو/ محمد بن عيسى العنزي        العضو/ صالح بن علي اللبيخان          رئيس اللجنة/ رضا بن صالح الغامدي


