
 5002نظام غرف الصناعة لسنة 

  -1المادة

 .( وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة2005ام )نظام غرف الصناعة لسنة ٌسمى هذا النظ

 -2المادة

 ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرٌنة على غٌر -أ

 -:ذلك

 .القانون: قانون غرف الصناعة الساري المفعول

 .صناعة االردن الغرفة: غرفة

 .الغرف الصناعٌة: أي غرفة صناعٌة وفقاً الحكام القانون

 .اللجنة المركزٌة المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام    اللجنة المركزٌة:

 .لجنة االشراف: أي لجنة اشراف على االنتخابات مؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام

 .القانون حٌثما ورد النص علٌها فً احكام هذا النظام تعتمد تعارٌف الكلمات والعبارات الواردة فً  -ب

 -3المادة

للغرف الصناعٌة بقرار من مجلس ادارتها فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافً على ان ٌراعى فً ذلك عدد  

 المؤسسات الصناعٌة

 .فً المنطقة المطلوب انشاء المكتب فٌها

 -4المادة

 لصناعٌة الى مكتب الغرفة الصناعٌة المختصة على االنموذج المعتمد لدٌها مرفقا به نسخةٌقدم طلب االنتساب للغرف ا -1 -أ

 .من شهادة تسجٌل المؤسسة الصناعٌة او المؤسسة الحرفٌة فً الوزارة

ذلك عدد  ( من من هذه الفقرة جمٌع التفاصٌل الضرورٌة بما ف1ًٌجب ان ٌتضمن االنموذج المشار الٌه فً البند )  -2

 نعالمصا

 .التً تملكها المؤسسة الصناعٌة وموقع كل منها وطبٌعة عملها

ٌحدد مقدم طلب االنتساب القطاع الصناعً الذي ٌعمل فٌه اذا كان من المؤسسات الصناعٌة ، وٌبت مجلس ادارة  -1 -ب

 الغرفة

  0فً أي خالف ٌنشأ بخصوص ذلك وٌكون قراره نهائٌا 

 .ن قطاع صناعً فعلٌه ان ٌختار قطاعاً واحداً لٌتم تسجٌله فٌهاذا كان مقدم الطلب ٌعمل فً اكثر م -2

 على مجلس ادارة الغرفة الصناعٌة ان ٌبت فً طلب االنتساب خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌمه واال اعتبر مقبوال ، -ج



وفً حال رفض الطلب فعلى مجلس ادارة الغرفة الصناعٌة ان ٌبٌن اسباب الرفض ، ولمقدم الطلب االعتراض لمجلس ادارة 

 الغرفة

 .الذي ٌكون قراره نهائٌا

 -5المادة

( فٌمثل هذه الغرفة 400اذا كان عدد المؤسسات الصناعٌة المنتسبة للغرفة الصناعٌة من مؤسسة صناعٌة واحدة الى ) -أ

 ناعٌةالص

 .فً الغرفة رئٌس مجلس ادارة الغرفة الصناعٌة وعضو ٌختاره مجلس ادارتها

 (400مع مراعاة احكام الفقرة )أ( من هذه المادة ، اذا زاد عدد المؤسسات الصناعٌة المنتسبة للغرفة الصناعٌة على ) -ب

( مؤسسة 200غرفـــة الصناعٌــة عن كل )فٌكون لها فً مجلس ادارة الغرفة ممثل اضافً واحد ٌختــاره مجلــس ادارة ال

 صناعٌة

 .( وال ٌجوز ان ٌزٌد عدد الممثلٌن االضافٌٌن فً جمٌع االحوال على اثنٌن400تزٌد على )

 -6المادة

تتولى الغرف الصناعٌة اعداد جداول بالمؤسسات الصناعٌة المسجلة لدٌها والتً ٌحق لها االنتخاب وكذلك بالقطاعات  

 الصناعٌة

 .عمل فٌها ، وتقوم بتسلٌمها الى لجنة االشراف المختصة لتدقٌقها واعتمادهاالتً ت

 -7المادة

 ٌقدم طلب الترشٌح لعضوٌة مجلس ادارة الغرف الصناعٌة وطلب الترشٌح لتمثٌل القطاعات الصناعٌة الى مكتــب الغرفــة -أ

 لثامنة من صباح الٌوم االول لموعد تقدٌم طلباتالصناعٌـــة المختصــة خــالل خمسة عشر ٌوماً تبدأ فً تمام الساعة ا

 الترشٌح وتنتهً فً تمام الساعة الثانٌة من بعد ظهر الٌوم االخٌر لهذا الموعد ، وعلى الموظف المسؤول فً مكتب كل غرفة

 .ان ٌقوم بتوقٌع الطلبات وتسجٌلها فً تارٌخ وساعة ورودها

 .ارة غرفة صناعٌة والترشٌح لتمثٌل قطاع صناعًال ٌجوز الجمع بٌن الترشٌح لعضوٌة مجلس اد  -ب

 .مقداره خمسمائة دٌنار غٌر مسترد  ٌستوفى عن تقدٌم طلب الترشٌح المنصوص علٌه فً الفقرة )أ( مــن هــذه المادة رسم  -ج

 الس ادارة الغرفترفع فً الٌوم الذي ٌلً انتهاء المدة المحددة فً الفقرة )أ( من هذه المادة طلبات الترشٌح لعضوٌة مج -د

 .الصناعٌة الى لجنة االشراف وطلبات الترشٌح لتمثٌل القطاعـــات الصناعٌة الى اللجنة المركزٌة

 -8المادة

ٌحدد الوزٌر موعدا الجراء انتخابات مجالس ادارة الغرف الصناعٌة وانتخابات ممثلً القطاعات الصناعٌة وكذلك موعد  -أ

 تقدٌم

 االقل من تارٌخ اجرائها او من تارٌخ انتهاء مدة مجلس ادارتها ، حسب مقتضى الحال ، وٌتمطلبات الترشٌح قبل شهر على 



 .االنتخاب فً آن واحد على ورقتٌن منفصلتٌن بلونٌن مختلفٌن وفً صندوقٌن مختلفٌن

 ٌاً للمشاركة فًٌمثل المؤسسة الصناعٌة فً االنتخابات رئٌس مجلس ادارتها او رئٌس هٌئة مدٌرٌها او المفوض عنها خط -ب?

 .االنتخاب

 ٌتم االنتخاب باالقتراع السري وال ٌجوز التصوٌت بالمراسلة او االنابة ، وٌشترك فً االنتخاب اعضاء مجالس ادارة   -ج

الغرف الصناعٌة والقطاعات الصناعٌة جمٌع المؤسسات الصناعٌة االعضاء فً الهٌئة العامة للغرفة الصناعٌة المسددٌن 

 لرسوم

 .العضوٌة المترتبة علٌهم قبل خمسة عشر ٌوما على االقل من الموعد المحدد الجراء االنتخابات

 -:ٌحق لكل مؤسسة صناعٌة انتخاب عشرة مرشحٌن على النحو التالً    -د 

 .تسعــة مرشحٌن لعضوٌة مجلس ادارة الغرفة الصناعٌة التً تنتسب الٌها -1

لذي تعمل فٌه وٌعتبر مرشح كل قطاع صناعً ٌفوز باعلى االصوات فً جمٌع مرشح واحد ٌمثل القطاع الصناعً ا -2

 المناطق االنتخابٌة

 .عضوا فً مجلس ادارة الغرفة

 -9المادة

 المساس بأي  للمرشح نشر االعالنات والبٌانات االنتخابٌة المتضمنة اهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسٌلة شرٌطة عدم  -أ

 .و غٌر مباشرة او اثارة النعرات الطائفٌة او القبلٌة او االقلٌمٌةمرشح اخر بصورة مباشرة ا

ال ٌجوز استعمال شعار الدولة الرسمً فً االجتماعات واالعالنات والبٌانات االنتخابٌة وفً جمٌع انواع الكتابات  -ب

 والرسوم

ات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط والصور التً تستخدم فً الدعاٌة االنتخابٌة ، كما ٌمنع لهذه الغاٌة استعمال مكبر

 .النقل

 .تحدد االماكن المخصصة للدعاٌة االنتخابٌة ووسائلها من مجلس امانــة عمــان الكبرى والمجالــس البلدٌــــة -ج?

 -:ٌحظر القٌام باي مما ٌلً   -د

 اء واالمـالك العامة بما فً ذلك الصورالصاق أي اعالن او بٌان انتخابً او وضعه على الجدران واعمدة الهاتــف والكهرب  -1

 .والرسوم والكتابات

 .اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز االقتراع والفرز -2

 (للمجالــس المشار الٌها فً الفقرة )ج( من هذه المادة الحق فً أي وقت ازالة أي مخالفة الحكام الفقرتٌن )ج( و )د  -هـ

 .ن تتعلق به تلك الملصقات او الصور او الرسوم او الكتابات دون الحاجة الى انذارهمن هذه المادة على نفقة م

 -10المادة



 -:تؤلف بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى ) اللجنة المركزٌة( برئاسة امٌن عام الوزارة وعضوٌة كل من -أ

 .ممثل عن وزارة الداخلٌة برتبة محافظ ٌسمٌه وزٌر الداخلٌة -1

 .ن الوزارة ال تقل رتبته عن مدٌر ٌسمٌه الوزٌرممثل ع -2

  0ثالثة من اعضاء الهٌئة العامة للغرفة من غٌر المرشحٌن ٌختارهم الوزٌر  -3

 -:تتولى اللجنة المركزٌة المهام والصالحٌات التالٌة -ب

 .ادارة عملٌة االنتخابات التً تجري وفقا الحكام القانون وهذا النظام -1

 .ان االشرافمتابعة عمل لج -2

تدقٌق طلبات الترشٌح لتمثٌل القطاعات الصناعٌة واعتمادها واعداد جداول بأسماء المرشحٌن لها واعالنها فً الغرف  -3

 .الصناعٌة

اعالن جداول المرشحٌن لمجالس ادارة الغرف الصناعٌة وللقطاعات الصناعٌة فً صحٌفتٌن محلٌتٌن ٌومٌتٌن على االقل  -4

 وتتحمل

 .ب مقتضى الحال نفقات هذا االعالنكل منها حس

النظر فً الطعون واالعتراضات والشكاوى واي امور اخرى تتعلق باالنتخاب والتً ال تدخل ضمن اختصاص أي جهة  -5

 .اخرى

 .كل مرشح وتقدٌمه الى الوزٌر  اعداد تقرٌر نهائً عن نتائج االنتخابات متضمناً عدد االصوات التً حصل علٌها -6

للجنة المركزٌة تألٌف لجنة فرعٌة او اكثر تضم فً عضوٌتها عدداً من المؤسسات الصناعٌة المنتسبة الي غرفة صناعٌة -ج

 من

 .وذلك لمساعدتها على القٌام بمهامها  غٌر المرشحٌن او من غٌر هذه المؤسسات

  -11المادة

رفة صناعٌة لجنة اشراف تسمى ) لجنة االشراف على تؤلف بمقتضى احكام هذا النظام فً مركز كل محافظة ٌوجد فٌها غ -أ

 االنتخابات

  -:برئاسة المحافظ وعضوٌة كل من (

          0  احد موظفً الوزارة برتبة ال تقل عن مدٌر ٌسمٌه الوزٌر -1

 .عضوٌن من الهٌئة العامة للغرفة الصناعٌة من غٌر المرشحٌن ٌختارهما الوزٌر -2

 -:هام والصالحٌات التالٌةتتولى لجنة االشراف الم-ب

تدقٌق كل من جداول المؤسسات الصناعة التً ٌحق لها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف الصناعٌة وجداول المؤسسات  -1

 الصناعٌة

 .المسجلة لدٌها والتً ٌحق لها انتخاب ممثلً القطاعات الصناعٌة واعتمادها واعالنها فً الغرفة الصناعٌة ذات العالقة



 ٌق طلبات الترشٌح لعضوٌة مجالس ادارة الغرف الصناعٌة واعتمادها واعداد جداول باسماء المرشحٌن لها واعالنها فًتدق-2

 .الغرفة الصناعٌة ذات العالقة

 .االشراف على سٌر عملٌة االنتخاب-3

  0التأكد من صحة اوراق االنتخاب وعددها-4

 للغرفة الصناعٌة وشمعها بالشمع االحمر قبل المباشرة باالقتراع وبعد مراقبة صنادٌق االقتراع وختمها بالخاتم المعتمد-5

 .التأكد وبصورة علنٌة من خلوها

 .فرز االصوات فً المكان ذاته الذي تم فٌه االقتراع-6

 منللجنة االشراف تألٌف لجنة فرعٌة او اكثر تضم فً عضوٌتها عدداً من المؤسسات الصناعٌة المنتسبة للغرفة الصناعٌة  -ج

 .وذلك لمساعدتها على القٌام بمهامها  غٌر المرشحٌن او من غٌر هذه المؤسسات

 -12المادة

 -:ٌقسم رئٌس واعضاء اللجنة المركزٌة ولجان االشراف امام الوزٌر الٌمٌن التالٌة-أ

              " اقسم باهلل العظٌم ان اقوم بمهمتً بامانة ونزاهة واخالص "

 لفرعٌة التً تشكلها اللجنة المركزٌة او لجنة االشراف الٌمٌن المنصوص علٌها فً الفقرة )أ( منٌقسم اعضاء اللجان ا -ب

 .هذه المادة امام رئٌس اللجنة المركزٌة او رؤساء لجان االشراف ، حسب مقتضى الحال

 -13المادة

 ام من تارٌخ اعالنها ، وٌشترط انٌقدم االعتراض على جداول المرشحٌن والناخبٌن الى رئٌس لجنة االشراف خالل ثالثة اٌ 

( خمسون دٌناراً الى صندوق الغرفة ، وتبت لجنة 50ٌكون االعتراض خطٌا ومعلالً على ان ٌدفع بدل اعتراض مقداره )

 االشراف

 .فً االعتراض خالل ٌومٌن من تارٌخ تقدٌمه وٌكون قرارها نهائٌاً 

 -14المادة

 اذا تبٌن بعد اقفال باب الترشٌح ان عدد المرشحٌن المقبولٌن ٌساوي عدد االعضاء المحدد لعضوٌة مجلس ادارة الغرفة -أ

 .الصناعٌة او لتمثٌل القطاعات الصناعٌة ، تعلن اللجنة المركزٌة ان المرشحٌن قد فازوا بالتزكٌة

ٌة او لتمثٌل القطاعات الصناعٌة عن العدد المحدد ، ٌعلن اذا نقص عدد المرشحٌن لعضوٌة مجلس ادارة الغرفة الصناع -ب

 الوزٌر

 فً الٌوم التالً عن فتح باب الترشٌح من جدٌد لمدة ثالثة اٌام ، واذا تقدم خالل هذه المدة عدد اكثر من المطلوب ، فتجري

 الجمٌع فً هذه الحالة فائزٌن اللجنة المركزٌة القرعة بٌن الذٌن تقدموا خالل هذه المدة الكمال العدد المحدد وٌعتبر

 .بالتزكٌة



 -15المادة

ٌتسلم الناخب عند المباشرة باالقتراع ورقتً انتخاب تستخدم احداهما النتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعٌة  -أ

 واالخرى

بخاتم الغرفة النتخاب ممثل القطاع الصناعً المسجلة فٌه المؤسسة الصناعٌة ، على ان تكون جمٌع االوراق ممهورة 

 الصناعٌة

وٌدون الناخب علٌها اسماء المرشحٌن   المعتمد وموقعا علٌها من رئٌس لجنة االشراف او من ٌفوضه من اعضاء اللجنة ،

 الذٌن

ٌنتخبهم والمعلن عنهم على ان ال ٌزٌد عدد االسماء على العدد المطلوب ، ثم ٌضع الناخب كل ورقة فً صندوق االقتراع 

 الخاص

 .بها

 تهمل االوراق الخالٌة من االسماء او غٌر المقروءة او التً ٌشوبها التباس اما االوراق التً تحتوي على اسماء اكثر -ب

 من العدد المطلوب فال تحتسب منها االسماء االخٌرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غٌر مستكملة للشروط الواردة فً هذه

 .المادة

سم الناخب فً قائمة الناخبٌن عند تسلٌمه ورقتً االنتخاب ، وتسجل اسمه فً سجل خاص تعده تؤشر لجنة االشراف على ا -ج

 لهذه

 .الغاٌة

 -16المادة

اكثر عدد من االصوات بالتسلسل ، واذا حصل   ٌفوز بعضوٌة مجلس ادارة الغرفة الصناعٌة المرشحون الذٌن حصلوا على 

 اثنان

 .تساٍو من االصوات فتجري لجنة االشراف القرعة الختٌار الفائز منهماو اكثر من المرشحٌن االخٌرٌن على عدد م

 -17المادة

 .ٌعلن رئٌس اللجنة المركزٌة نتٌجة االنتخابات وٌبلغ جمٌع االعضاء الفائزٌن بذلك خطٌاً  

 -18المادة

تحفظ فً الغرفة بعد تنظم لجنة االشراف قائمة بأسماء المرشحٌن غٌر الفائزٌن وعدد االصوات التً قد حصلوا علٌها و 

 تصدٌقها

 .من اللجنة المركزٌة للرجوع الٌها عند اللزوم

 -19المادة

 ٌشرف امٌن السر ، او نائبه عند غٌابه ، على تنظٌم االعمال الكتابٌة وترتٌبها وحسن سٌرها وحفظها ومتابعة تنفٌذ قرارات 

 المجلس وتوزٌع االعمال االدارٌة ، وٌحافظ على االختام ، كما ٌنظم محاضر الجلسات وارقامها وتوارٌخها وٌسجل الحاضرٌن



 .والغائبٌن من االعضـــاء فً كل جلسة

  -20المادة

فٌها  ال ٌجوز الي عضو من اعضاء المجلس او مجلس ادارة الغرفة الصناعٌة ان ٌشترك بالتصوٌت فً موضوعات تكون له

 منفعة

 .خاصة ، وذلك تحت طائلة بطالن القرار

 -21المادة

 ٌفقد العضو عضوٌة فً المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التً كانت شرطاً لترشٌحه عند اجراء االنتخابات اال اذا كانت -أ

  0( من القانون 18ة )له الصفة نفسها فً مؤسسة صناعٌة اخرى وكان مستوفٌاً لشروط العضوٌة المنصوص علٌها فً الماد

ٌفقد العضو عضوٌته فً المجلس عن القطاعات الصناعٌة التً تم ترشٌحه عنها اذا فقد هذا العضو الصفة التً كانت  -ب

 شرطاً 

 لترشٌحه عن القطاعات الصناعٌة اال اذا كانت له الصفة نفسها فً مؤسسة صناعٌة اخرى منتسبة للقطاع ذاتــه وكان مستوفٌــاً 

 .( من القانون عند اجراء االنتخابات18عضوٌـــة المنصوص علٌها فً المادة )لشروط ال

 -22المادة

 -:تتكون الموارد المالٌة للغرف الصناعٌة مما ٌلً -أ

 .التسجٌل ورسوم االشتراك  رسوم العضوٌة وتتكون من رسوم -1

 من قٌمتها على ان ال تقل عن اربعة دنانٌر رسوم التصدٌق على الفواتٌر وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد بااللف -2

  0وال تزٌد على خمسٌن دٌناراً 

 رسوم التصدٌق على الكفاالت وتكون بنسبة واحد بااللف من قٌمتها على ان ال تقل عن اربعة دنانٌر وال تزٌد على عشرٌن -3

 .دٌناراً 

 .عة دنانٌر عن كل نسخةرسوم التصدٌق على الشهادات والمستندات االخرى وٌكون مقدارها ارب -4

 رسوم تسجٌل طلب التحكٌم وتكون بنسبة واحد بااللف من قٌمة قضٌة التحكٌم على ان ال تقل هذه الرسوم عن عشرة دنانٌر -5

 .وال تزٌد على مائة دٌنار ، اما اذا كانت قضٌة التحكٌم غٌر محددة القٌمة فٌكون الرسم مقطوعا قدره مائة دٌنار

 .ى جداول الناخبٌنبدل االعتراض عل -6

 .رٌع ما تستثمره من اموالها -7

الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى ترد الٌها شرٌطة موافقة مجلس الوزراء علٌها اذا كانت من مصدر غٌر  -8

 .اردنً



قرة )أ( من هذه ( من الف4( و )3( و )2%( من الرسوم المنصوص علٌها فً البنود )25ٌستوفى من المؤسسات الحرفٌة ) -ب

 .المادة

 -23المادة

 .%( من مجموع مواردها المالٌة الى الغرفة كل ثالثة اشهر من السنة المالٌة20تلتزم الغرف الصناعٌة بتورٌد ) 

 -24المادة

 -:تستوفً الغرفة الصناعٌة من المؤسسات الصناعٌة رسم اشتراك سنوي على النحو التالً -أ 

 .عن المؤسسة الصناعٌة التً ٌكون رأسمالها عشرة مالٌٌن دٌنار فأكثر   دٌنار 1500 -1

 0عن المؤسسة الصناعٌة التً ٌكون رأسمالها خمسة مالٌٌن دٌنــار وٌقل عن عشرة مالٌٌن دٌنار   دٌنار 1000 -2

 0ن خمسة مالٌٌن دٌنارعن المؤسسة الصناعٌة التً ٌكون رأسمالها ملٌونً دٌنار وٌقل ع  دٌنار  800  -3

 0عن المؤسسة الصناعٌة التً ٌكون رأسمالها ملٌون دٌنار وٌقل عن ملٌونً دٌنار  دٌنار 500 -4

 0دٌنار عن المؤسسة الصناعٌة التً ٌكون رأسمالها نصف ملٌون دٌنار وٌقل عن ملٌون دٌنار 300 -5

 0ف دٌنار وٌقل عن نصف ملٌون دٌناردٌنار عن المؤسسة الصناعٌة التً ٌكون رأسمالها مائة ال 200 -6

 .( الف دٌنار30وال ٌقل عن )  دٌنار عن المؤسسة الصناعٌة التً ٌقل رأسمالها عن مائة الف دٌنار 100  -7

%( من رسم االشتراك 50تستوفً الغرفة الصناعٌة رسم تسجٌل لمرة واحدة عند تسجٌل المؤسسة الصناعٌة لدٌها قدره ) -ب?

 السنوي

 .ٌه فً الفقرة )أ( من هذه المادةالمنصوص عل

 -25المادة

  -:تستوفً الغرفة الصناعٌة من المؤسسات الحرفٌة رسم اشتراك سنوي على النحو التالً -أ

 .( دٌنار10000عــن المؤســــــسة الحرفٌـــــــة التً ٌقــل رأسمالــها عــن )    دٌناراً   20 -1

  

 .( دٌنار50000( دٌنار وٌقل عن )10000التً ٌكون رأسمالها ) عن المؤسسة الحرفٌة     دٌناراً  30 -2

  

 .( دٌنار100000( دٌنار وٌقل عن )50000عن المؤسسة الحرفٌة التً ٌكون رأسمالها )     دٌناراً  40 -3

  

 .( دٌنار فأكثر100000عـن المؤســـسة الحرفٌـــة التــً ٌكــون رأسمالـــــــها )     دٌناراً  70 -4

%( من رسم االشتراك 50ستوفً الغرفة الصناعٌة رسم تسجٌل لمرة واحدة عند تسجٌل المؤسسة الحرفٌة لدٌها قدره )ت -ب?

 السنوي



 .المنصوص علٌه فً الفقرة )أ( من هذه المادة

 -26المادة

 ر تعلٌمات ٌحددتختــص الغرف الصناعٌـة باصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعٌة االردنٌة ولهذه الغاٌة ٌصدر الوزٌ 

 .الشروط الالزمة الصدار هذه الشهادات والبٌانات التً تتضمنها وجمٌع االمور المتعلقة بها  فٌها

 -27المادة

ال ٌجوز صرف أي مبلغ من اموال الغرفة اال بقرار من المجلس ٌبٌن فٌه اوجه صرف هذا المبلغ وٌستثنى من ذلك  

 المصارٌف

 .الطارئة او الدورٌة على ان ٌتم تحدٌدها ومقدارها بموجب تعلٌمات ٌضعها المجلس لهذه الغاٌة

  -28المادة

 ٌشرف امٌن الصندوق ، او نائبه عند غٌابه ، على حسابات الغرفة ، وٌكون مسؤوالً عن اموالها وتنظٌم مٌزانٌتها وعلٌه -أ

 .ا المنقولة وغٌر المنقولة والتوقٌع مع رئٌسها على جمٌع معامالتها المالٌةاالحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها واثاثها وممتلكاته

ٌنظم امٌن الصندوق دفاتر حسابات الغرفة تنظٌما اصولٌا على ان ٌرفق كل اٌراد او مصروف بمستندات نظامٌة على   -ب

 نسختٌن

 .ة بخاتم الغرفة المعتمدتحمل ارقاما متسلسلة وتتضمن التفصٌالت الالزمة والوثائق المؤٌدة لها ممهور

 -29المادة

 ٌؤلف مجلس ادارة الغرفة الصناعٌة لجنة من ثالثة من اعضائه برئاسة امٌن الصندوق او نائبه عند غٌابـــه ، لالشراف -أ

 .على االمور المالٌة للغرفة ومواردها

 عٌة ٌتضمن تحدٌد الموارد المالٌة للغرفةتلتزم اللجنة بتقدٌم تقرٌر مالً كل ثالثة اشهر الى مجلس ادارة الغرفة الصنا -ب

 .المعتمدة وصافً موجودات الصندوق  والنفقات والمبالغ المودعة فً البنوك

 -30المادة

 او اكثر ، الٌداع اموال الغرفة فٌه وال ٌجوز سحب أي مبلغ اال بتوقٌع الرئٌس او نائبه عند غٌابه  للمجلس اعتماد بنك ، 

 الصندوق او نائبه عند غٌابه او العضو الذي ٌعٌنه المجلس عند غٌاب أي منهما ، وال ٌجوز االحتفاظباالضافة الى توقٌع امٌن 

 .فً صندوق الغرفة بمبلــغ ٌزٌــد على المبلغ الذي ٌحدده المجلس

 -31المادة

سوم العضوٌة ال ٌجوز اصدار رخصة مهن الي مؤسسة صناعٌة او مؤسسة حرفٌة فً المملكة اال بعد ابراز اٌصال بدفع ر 

 الي من

 .الغرف الصناعٌة



 -32المادة

 .ٌتم دفع رسم التسجٌل بعد قبول العضو فً الهٌئة العامة وال ٌجوز تسجٌله قبل دفع هذا الرسم 

  -33المادة

 .ال ٌجوز رد االموال التً تستوفٌها الغرفة اال فً الحاالت التً ٌثبت فٌها ان تلك االموال قد استوفٌت بطرٌق الخطأ

 -34ادةالم

 .تطبق االحكام الواردة فً هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالٌة للغرفة على الغرف الصناعٌة فً كل ما لم ٌرد فٌه نص 

 -35المادة

للمجلس ولمجالس ادارة الغرف الصناعٌة تفوٌض أي من الصالحٌات المخولة الي منهم والمنصوص علٌها فً هذا النظام  

 لرئٌس

 .اعضائه على ان ٌكون التفوٌض خطٌا ومحدداً المجلس او أي من 

 -36المادة

وتعدٌالته 1961( لسنة 59ٌلغى نظام الغرف الصناعٌة رقم )  . 

 


