اعالن
من لجنة االشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية
بناء على قرار معالي وزير التجارة واالستثمار رقم ) (٢١٧٦٥وتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٨ھـ القاضي بتشكيل لجنة لإلشراف على انتخابات
أعضاء مجلس االدارة للدورة القادمة )١٤٤٣-١٤٣٩ھـ( فقد تقرر :
فتح باب طلب الترشيح للعضوية
اعتبارا من يوم الخميس ١٤٣٨/٠٩/٠٦ھـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م  ،الى نھاية دوام يوم الخميس ١٤٣٨/٠٩/٢٠ھـ الموافق
٢٠١٧/٠٦/١٥م – وذلك لمن تتوفر فيھم الشروط والضوابط التالية :
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون مشتركا في الغرفة.
أال يقل سنه عن ثالثين سنة  ،وتخفض ھذه المدة الى خمس وعشرين سنة إذا كان حاصال على شھادة جامعية ذات عالقة باألعمال
التجارية والصناعية.
أن يكون قد أشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثالث سنوات متوالية ويجوز لوزير التجارة واالستثمار تخفيض ھذه المدة الى سنة
واحدة لمن يحمل شھادة جامعية ذات عالقة باألعمال التجارية والصناعية.
أن يجيد القراءة والكتابة.

مع مراعاة االتي:







تخفيض المدة المشار اليھا في الفقرة ) (٤يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز أن يترشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة مالك المؤسسة  ،أو رئيس مجلس ادارة الشركة أو أحد أعضائه  ،أو مدير المؤسسة
أو الشركة  ،أو أحد كبار التنفيذيين فيھا  ،بموجب خطاب مصدق عليه من الغرفة صادر من المؤسسة أو الشركة يوضح أسم
المرشح ومنصبه  ،وتؤكد المنشأة بأنه موجود على رأس العمل.
أن يكون لدى طالب الترشيح سجال تجاريا ً ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة  ،ومسددا اشتراكاته بھا بانتظام عن سنة االنتخاب
والسنوات الثالث السابقة عليھا.
أال يكون المرشح عضوا في مجلس ادارة الغرفة لدورتين متتاليتين أو جزء منھما ال يقل عن سنة.
أن تكون المنشأة )مؤسسة/شركة( موجودة على الطبيعة وتمارس نشاطھا.

ويسر اللجنة دعوة الراغبين لترشيح أنفسھم من التجار والصناع الذين تتوفر فيھم الشروط والضوابط المنوه عنھا أعاله  ،أن يتقدموا
بطلباتھم إلى اللجنة وذلك بمقر الغرفة الرئيسي )طريق الخبر  -الدمام السريع( أو عن طريق الموقع االلكتروني www.chamber.org.sa
ولالستفسار يمكن االتصال على الھاتف رقم ) (٠١٣ - ٨٥٩٨٠١٢بريد الكتروني election@chamber.org.sa

لجنة االشراف على االنتخابات
العضو  /حمود بن محمد الربعي

العضو  /محمد بن سعد العواد

رئيس اللجنة  /يحيى بن علي عزان

