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خدمات إدارة المنتسبين : 
ت�سعى  كما  والت�ساديق  اال�سرتاكات  خدمات  االأعمال  قطاع  من  مل�سرتكيها  الغرفة  تقدم 
لتطويرها واالرتقاء مب�سرتكيها بتقدمي جمموعة من اخلدمات املميزة فالغرفة لي�ست 
التكافل  م��ن  ال��غ��رف��ة  خ��دم��ات  م��ن خمتلف  اال���س��ت��ف��ادة  ب��ل ميكن  للت�سديق فقط  م��ك��اًن��ا 
االجتماعي وح�سور الندوات وور�ص العمل واال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية واخلدمات 

املقدمة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة واخلدمات االإلكرتونية وغريها..
 

درجات االنتساب في الغرفة : 
يجب على كل من�ساأة حتمل �سجل جتاري اال�سرتاك يف الغرفة لكي تتمكن من اإنهاء اإجراءات 
اال�ستقدام و مراجعة الدوائر احلكومية, ور�سوم اال�سرتاك ال�سنوي ح�سب االأنظمة ووفقاً 

للفئات على النحو التايل : 
ريال  اآالف  ع�سرة   : املمتازة  • الدرجة 
ريال اآالف  خم�سة   : االأوىل  • الدرجة 

ريال  األفني   : الثانية  • الدرجة 
ريال  ثمامنائة   : الثالثة  • الدرجة 

ريال  ثالثمائة   : الرابعة  • الدرجة 
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الشركات
 1. تعبئة اال�ستمارة ) ا�ستمارة طلب االنت�ساب ( 

و مناذج التوقيع بدقة و ختمها .

 2. ح�سور رئي�ص جمل�ص االإدارة اأو املدير
العام اأو من ميثل ال�سركة نظاما )مبوجب عقد 

التاأ�سي�ص( .

اأو الرتخي�ص    3. �سورة من ال�سجل التجاري 
املجدد مع اإح�سار االأ�سل للمطابقة .

اإن  وملحقاته  التاأ�سي�ص  عقد  م��ن  ���س��ورة   .4   
وجد مع اإح�سار االأ�سل للمطابقة .

ال�����س��رك��اء بتعيني ري�����ص ) رئ��ي�����ص (  ق����رار   .5  
ميثل  م��ن  اأو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأو  االإدارة  جمل�ص 
عقد  يف  م�سمنا  ي��ك��ن  مل  اإذا  ن��ظ��ام��ا  ال�����س��رك��ة 

التاأ�سي�ص .

6. خطاب تفوي�ص يف حالة وج��ود مفو�سني    
بالتوقيع معتمد من �ساحب ال�سالحية نظاما 
اإدارة  ال�سركاء تن�ص على  اأو وكالة �سرعية من 

ال�سركة .

تعبئة ا�ستمارة جتديد اال�سرتاك  توقيع امل�سئول االأول عليها مع اخلتم

المؤسسات الفردية
 1. تعبئة اال�ستمارة ) ا�ستمارة طلب االنت�ساب ( 

و مناذج التوقيع بدقة و ختمها .

اأو الوكيل ال�سرعي    2. ح�سور �ساحب املن�ساأة 
)على اأن تكون الوكالة ال�سرعية جديدة و تن�ص 

على اإدارة املن�ساأة و التوقيع عنها( .

  3. اإذا كانت وكالة موكل .

  4. ���س��ورة م��ن ال�����س��ج��ل ال��ت��ج��اري امل��ج��دد اأو 
الرتخي�ص مع اإح�سار االأ�سل للمطابقة .

5. خطاب تفوي�ص يف حالة وج��ود مفو�سني    
بالتوقيع معتمد من �ساحب ال�سالحية نظاما

  6. ���س��ورة م��ن ب��ط��اق��ات االأح�����وال امل��دن��ي��ة اأو 
االأ���س��ول  م��ع  ب��ال��ت��وق��ي��ع  للمفو�سني  االإق���ام���ة 
كفالة  على  املقيم  ي��ك��ون  اأن  على   ( للمطابقة 

املن�ساأة ( .
  7. يجب اأن يكون اخلتم بنف�ص م�سمى و رقم 

لل�سجل اأو الرتخي�ص املقدم لال�سرتاك .

  8. اإذا كان للم�سئول االأول يف املن�ساأة توقيع يف 
ا�سرتاك �سابق يطابق توقيعه من غري ح�سوره.

متطلبات االشتراك :

اإلشتركات

تجديد اإلشتركات
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خدمات التصديق :

 الت�سديق على حمررات التجار وال�سناع امل�سرتكني بعد التاأكد من �سحة بياناتها وم�سمونها و�سحة 
التواقيع املعتمدة لدينا وذلك بغر�ص تقدميها للجهة طالبة الت�سديق .

 متطلبات الخدمة 
. مالحظة  اأو  اإيقاف  اأي  من  وخلوها  الطلب  تقدمي  حتى  جمددة  • ع�سوية 

الرخ�سة  اأو  التجاري  ال�سجل  يف  مدون  هو  ملا  مطابقة  واملطبوعات  واالأختام  التواقيع  تكون  اأن   •
ومعتمدة لدى الغرفة .

التجاري  ال�سجل  ا�سمه يف  ومثبت  فعاًل  اإ�سداره  �سادر ممن ميلك �سالحية وحق  املحرر  يكون  • اأن 
اعتبارياً.  اأو  طبيعياً  �سخ�ساً  كان  �سواًء  الغرفة  لع�سو  التجارية  باالأمور  متعلقاً  املحرر  يكون  • اأن 
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الرسوم

1.ت���ف���وي�������ص االأج����ن����ب����ي مب���راج���ع���ة ال����دوائ����ر 
احلكومية .

املجرية  ال�سيكات  اأو  النقدية  املبالغ  ا�ستالم   .2
با�سم املندوب.

اأجنبي ما مل  3. خطابات الزيارات املوقعة من 
يرد ا�سمه بال�سجل اأو يكون �سريكا باملن�ساأة.

اإذا  ل��ل��ج��وازات  املوجهة  التفوي�ص  خطابات   .4
اإذا كان  اأجنبيا )ي�ستثنى  اأو املفو�ص  كان املوقع 
بال�سجل.املفو�ص  ا�سمه  م�سجال  اأو  م�ستثمرا 

يكون �سعوديا .

5. عقود بيع و�سراء العقارات. تكون عن طريق 
مكاتب العدل وي�ستثنى من ذلك عقود التنازل 

عن االأرا�سي ال�سناعية اأو تاأجري االأرا�سي .

6. التفوي�ص املوقع من �سخ�ص له م�سلحة من 
اخلطاب.

مكاتب  ط��ري��ق  ع���ن  اإال  ال��ع��م��ال��ة  ا���س��ت��ق��دام   .7
وج��ود  م��ن  التاأكد  بعد  لها  امل�سرح  اال�ستقدام 
اال�سرتاك  ويكون  التاأ�سرية  ل�ساحب  ا�سرتاك 
كانت  اإذا  ب��ال��ت��اأ���س��ريات  امل��ذك��ورة  للمهن  طبقا 

تاأ�سريات عمالة املوؤ�س�سات اأو ال�سركات  
8. ال�سهادات و الوثائق احلكومية وم�سامينها 

وترجمتها .
9. عقود تاأ�سي�ص ال�سركات اجلديدة.

25 ريال

10.  اختالف م�سمون اخلطاب عما هو م�سجل 
بالغرفة " اختالف الن�ساط " .

11.  اإذا كان التوقيع واخلتم من�سوخا اأو م�سورا 
بالغرفة  م�سورا  يكون  اأن  فيجب  مهر  ك��ان  اذا 
وي��ت��ع��ه��د ���س��اح��ب امل��وؤ���س�����س��ة ب����ان ي���ك���ون حتت 

م�سئوليته اخلا�سة.
با�ستثناء  امل�سمون  م��ن  اخلالية  االأوراق    .12
تفاوي�ص قيادة ال�سيارات لل�سركات اأو املوؤ�س�سات 

املرخ�سة لتاأجري ال�سيارات .

"غ�سيل  وهمية  باأنها  ي�سك  التي  العقود    .13
القانونية  االإدارة  م��دي��ر  ب��ه��ا  " ي�����س��األ  اأم����وال 
ق�سم  رئ��ي�����ص  اأو  االن���ت�������س���اب  اإدارة  م���دي���ر  اأو 

الت�سديقات.

وم�سادق  موؤ�س�سة  من  ال�سادر  التعريف    .14
عليه من موؤ�س�سة اأخرى.

ذلك  ي�ستثنى من  املهن لالأفراد  15.  خطابات 
ال�سائقني اخلا�سني  ي�سدق  و  والرعاة  اخل��دم 

علية من قبل موؤ�س�سة اأو �سركة.

16.  ترجمة الوثائق احلكومية ي�ستثنى الوثائق 
ال�سادرة من وزارة التجارة .

التصاديق

الوثائق التي ال ت�سادق الغرفة

الدرجة املمتازة - مبلغ اال�سرتاك )10000( ريا ل– اختيارية 
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عدد/ سنوياالمميزاتم
1خطاب ترحيبي برقم الع�سوية مع هدية قيمة1
2ا�ستخدام امل�سرح وقاعات االجتماعات ) بعد التن�سيق مع الغرفة ( 2
2ا�سدار بطاقات VIP تعريفية ملالك املن�ساأة واملدير التنفيذي3
ع�سوية مركز رجال االعمال4
اولوية اخلدمة عن طريق مركز رجال االعمال5
-اال�سرتاك / جتديد اال�سرتاك يف مقر امل�سرتك6
-و�سع ا�ستاند ت�سويقي ملدة �سهر يف بهو الغرفة 7
2بطاقة Priority Pass اخلا�سة ب�ساالت املطار8
2تخفي�ص على الدورات التدريبية 9

-مطبوعات الغرفة جمانا10ً
10تقومي مكتبي 11
-تعاميم الغرفة 12
20ا�ست�سارات قانونية13
-اإ�سدار خطابات تعريفية عند الطلب 14
امل�ساركة يف الوفود االأجنبية 15
16)SMS( التوا�سل عرب خدمة
تخ�سي�ص م�ساحات اإعالنية باإ�سدارات الغرفة لتغطية ن�ساطات اأع�ساء الدرجة  17
املنازعات التجارية وق�سايا االأوراق التجارية18

قاعدة بيانات ت�سم كل ما يتوافر مبركز املعلومات من وثائق كالبحوث 19
واالإح�ساءات والدوريات العربية واالإجنليزية

 حجز مقاعد  يف فعاليات الغرفة اخلا�سة .20
5جملة اجلوف 21
ت�سديق املحررات22
حجوزات الطريان 23
موقف �سيارات خا�ص24
و�سع اإعالن يف �سا�سة البهو الرئي�سي للغرفة بالتن�سيق مع اإدارة العالقات العامة25
4جملة اجلوف26
اإعالن �سفحة كاملة يف جملة اجلوف27
2دليل التميز28
ادارج ا�سم املن�ساة يف دليل التميز29
ت�سديق املحررات خارج اأوقات العمل الر�سمي30

- يتم تزويد امل�سرتك برقم احلجز ويتحمل قيمة التذكرة.

ها
زات

مي
وم

ة 
وي

ض
لع

ا الدرجة املمتازة - مبلغ اال�سرتاك )10000( ريا ل– اختيارية 
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عدد/ سنوياالمميزاتم
-ا�ستخدام امل�سرح وقاعات االجتماعات ) بعد التن�سيق مع الغرفة ( 1
1اإ�سدار بطاقات VIP تعريفية ملالك املن�ساأة واملدير التنفيذي2
1بطاقة Priority Pass اخلا�سة ب�ساالت املطار3
ع�سوية مركز رجال االأعمال4
اأولوية اخلدمة عن طريق مركز رجال االأعمال5
1تخفي�ص على الدورات التدريبية 6
-مطبوعات الغرفة جمانا8ً
6تقومي مكتبي 9

-تعاميم الغرفة 10
15ا�ست�سارات قانونية11
8اإ�سدار خطابات تعريفية 12
13)SMS( التوا�سل عرب خدمة
املنازعات التجارية وق�سايا االأوراق التجارية14

قاعدة بيانات ت�سم كل ما يتوافر مبركز املعلومات من وثائق كالبحوث 15
واالإح�ساءات والدوريات العربية واالإجنليزية

3جملة اجلوف16
ت�سديق املحررات17
اال�سرتاك / جتديد اال�سرتاك يف مقر امل�سرتك18
ادارج ا�سم املن�ساة يف دليل التميز19
1دليل التميز20

عدد/ سنوياالمميزاتم
1بطاقة رجال اأعمال 1
1جملة اجلوف2
2تقومي مكتبي 3
1تعاميم الغرفة 4
10ا�ست�سارات قانونية5
4اإ�سدار خطابات تعريفية 6
7)SMS( 3التوا�سل عرب خدمة
-املنازعات التجارية وق�سايا االأوراق التجارية8
ت�سديق املحررات9

اال�سرتاك بالغرفة10

الدرجة الثانية - مبلغ اال�سرتاك )2000( ريا ل

الدرجة الثالثة - مبلغ اال�سرتاك )800( ريا ل الدرجة االأوىل - مبلغ اال�سرتاك )5000( ريا ل

ها
زات

مي
وم

ة 
وي

ض
لع

ا
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عدد/ سنوياالمميزاتم
-بطاقة رجال اأعمال 1
1تقومي مكتبي 2
1تعاميم الغرفة 3
6ا�ست�سارات قانونية4
2اإ�سدار خطابات تعريفية 5
6)SMS( 3التوا�سل عرب خدمة
-املنازعات التجارية وق�سايا االأوراق التجارية7
ت�سديق املحررات8
اال�سرتاك بالغرفة9

عدد/ سنوياالمميزاتم
تعاميم الغرفة 1
1اإ�سدار خطابات تعريفية2
3)SMS( 3التوا�سل عرب خدمة
-املنازعات التجارية وق�سايا االأوراق التجارية4
ت�سديق املحررات5
3ا�ست�سارات قانونية 6
اال�سرتاك بالغرفة7
ت�سديق املحررات9

اال�سرتاك بالغرفة10

الدرجة الرابعة - مبلغ اال�سرتاك )300( ريا ل

الدرجة الثالثة - مبلغ اال�سرتاك )800( ريا ل الدرجة االأوىل - مبلغ اال�سرتاك )5000( ريا ل

ها
زات

مي
وم

ة 
وي

ض
لع

ا
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 اإ�سدار �سهادة اإعادة الت�سدير :
- تخت�ص �سهادات اإعادة الت�سدير بالب�سائع امل�ستوردة والتي يراد اإعادة ت�سديرها خلارج اململكة.

اإجراءات طلب اإعادة ت�سدير: 
- تعبئة النموذج اخلا�ص باإعادة ت�سدير وت�سديقه .

- دفع ر�سوم اإعادة ت�سدير 50 ريال .
ملحوظة : الب�ساعة امل�سنعة حمليا يتم اإ�سدارا �سهادة من�ساأ عن طريق فرع وزارة التجارة .

اإ�سدار ت�ساريح امل�سابقات التجارية :  
هي اأحد الو�سائل للرتويج عن ال�سلع عن طريق اإجراء م�سابقة يتم من خاللها تقدمي جوائز, وتخ�ص الغرفة بالتاأكد 

من ت�سليم اجلوائز للفائزين.

طلبات احل�سول على ت�سريح اإجراء م�سابقة جتارية :
- اإرفاق منوذج لكوبون امل�سابقة .

- اإرفاق منوذج االإعالن عن امل�سابقة .
 - �سورة فواتري اجلوائز املقدمة يف امل�سابقة .

 - �سداد ر�سوم الت�سريح )500( ريال لل�سركات و)250( ريال للموؤ�س�سات .
- تعبئة النموذج والتختيم عليه من قبل املن�ساأة وت�سديقه من الغرفة.

اإ�سدار ت�سايح التخفي�سات :
- هي تخفي�ص يف قيمة ال�سلعة عن ال�سعر املعلن �سابقا.

طلبات احل�سول على ت�سريح تخفي�سات:
- تعبئة ا�ستمارة طلب اإجراء تخفي�سات وت�سديقها .

- اإرفاق قائم�ة بال�سلع التي ي�راد التخفي�ص عليه���ا يو�سح ال�سعر القدمي وال�سعر اجلديد ون�سبة اخل�سم.
- اإرفاق ما يثبت �سعر بيع ال�سلعة التي يراد اإجراء تخفي�ص عليها قبل ال�سعر املخف�ص )فواتري بيع لفرتات �سابقة (.

- �سداد الر�سوم بواقع مائتني وخم�سون ريال للموؤ�س�سات والفروع وخم�سمائة ريال لل�سركات .

اإ�سدار �سهادة التعريف: 
هي �سهادة ت�سدرها الغرفة للتعريف برجل االأعمال والن�ساط الذي تزاوله من�ساته.

طلبات احل�سول على �سهادة تعريف :
- تعبئة منوذج طلب �سهادة تعريف وت�سديقها .

طلبات زيارة جتارية:
زيارة موقع وزارة اخلارجية ق�سم خدمات التاأ�سريات االإلكرتونية .

تعبئة الطلب يف موقع الوزارة ومن ثم طباعته .
احل�سور لغرفة اجلوف املبنى الرئي�سي لت�سديق وتفعيل الطلب .

اإ�سدار �سهادات م�سك الدفاتر التجارية 0 
تعبئة منوذج طلب �سهادة م�سك الدفاتر التجارية  .

الت�سديق  على الدفاتر .
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