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وزارة التجــارة وال�صناعــة

قــرار وزاري 

رقـم 2013/213

بت�شكيل جلنة الإ�شراف على انتخابات 

جملـ�س اإدارة غرفـة جتـارة و�شناعـة عمـان 

وجمال�س اإدارات فروعها وحتديد اخت�شا�شاتها وطريقة عملها 

ا�ستنادا اإىل قانون غرفة جتارة و�سناعة عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/22 ، 

واإىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقم 2013/59 بتعديــل بعــ�ض اأحكــام قانــون غرفــة جتارة و�سناعة 

عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عمان وجمال�ض  انتخابات جمل�ض  الإ�سراف على  ت�سكل جلنة 

اإدارات فروعها برئا�سة املهند�ض / اأحمد بن ح�سن الذيب وكيل الوزارة للتجارة وال�سناعة ، 

وع�سوية كل من : 

- امل�ست�سار / اإبراهيم بن �سعيد احلو�سني

                     مدير عام ال�سوؤون القانونية - وزارة ال�سوؤون القانونية

- الفا�سـل / حممد بن �سالح احلميدي 

                     امل�ست�سار القانوين مبكتب وزير التجارة وال�سناعة - وزارة التجارة وال�سناعة

- ال�سيخ الدكتـور / �سهاب بن اأحمد اجلابري

                     م�ست�سار وزير الداخلية لل�سوؤون القانونية - وزارة الداخلية

- الدكتـور / را�سد بن حمد البلو�سي

- الفا�سـل / اإ�سماعيل بن اأحمد البلو�سي

- الفا�سـل / ح�سني بن �سلمان اللواتي 
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املــادة الثانيــــة 

يتوىل اأمانة �سر اللجنة كل من : 

- الفا�سل / طالل بن اأحمد ال�سعدي

                     باحث قانوين - وزارة الداخلية

- الفا�سل / عبداللـه بن حماد الكويلي

                     باحــث قانونــي - وزارة التجارة وال�سناعة 

املــادة الثالـثــــة 

يعمــل فـي �ســاأن اخت�سا�ســات وطريقــة عمــل اللجنــة امل�ســار اإليها فـي املادة الأوىل من هذا 

القرار بالنظام املرفق . 

املــادة الرابعــة

و�سناعة عمان وجمال�ض  اإدارة غرفة جتارة  انتخابات جمل�ض  على  الإ�سراف  ت�سع جلنة 

اإدارات فروعها م�سروع ميزانية للعملية النتخابية ، ويعر�ض على الوزير لالعتماد . 

املــادة اخلام�شـة

على غرفة جتارة و�سناعة عمان تقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة للجنة للقيام مبهامها . 

املــادة ال�شاد�شـة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام املرفق ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما . 

املــادة ال�شابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�شـدر فـي : 5  من �شفـــــــــر 1435هـ

املـوافـــــق : 8  من دي�شمبـر 2013م

الدكتور / علي بن م�شعود بن علي ال�شنيدي

                                                                            وزيـــــــــر التجـــــــــارة وال�سناعـــــــــة
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نظـام اخت�شا�شـات 

وطريقة عمل جلنة الإ�شراف على انتخابات 

جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة عمان وجمال�س اإدارات فروعها

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

الغرفـــــــــــــــــــة : غرفة جتارة و�سناعة عمان . 

الفـــــــــــــــــــــــرع : فرع الغرفة باملحافظة . 

اللجنـــــــــــــــــــة : جلنة الإ�سـراف على انتخابـــات جملــ�ض اإدارة الغرفــة وجمالــ�ض اإدارات 

                                 فروعها . 

الرئيـــــــــــــــــ�س : رئي�ض اللجنة . 

النتخابـــــــــات : انتخابات جمل�ض اإدارة الغرفة ، وجمال�ض اإدارات فروعها . 

الناخــــــــــــــــــب : ع�سو الغرفة امل�سدد لال�سرتاك . 

اللجان الفرعية : اللجان املن�سو�ض عليها فـي املادة )12( من هذا النظام . 

املـــادة ) 2 (

تخت�ض اللجنة - بالإ�سافة اإىل الخت�سا�سات الأخرى املن�سو�ض عليها فـي هذا النظام - 

بالآتي : 

1 - الإ�سراف على النتخابات . 

2 - ت�سكيل جلان فرعية لالنتخابات فـي املحافظات ، والإ�سراف على عملها . 

3 - حتديد يوم ووقت الت�سويت والإعالن عنه . 

4 - حتديد موعد بدء وانتهاء تقدمي طلبات الرت�سح ، والإعالن عنها ومتديدها ، 

وموعد �سحب طلبات الرت�سح . 

5 - فح�ض طلبات الرت�سح لع�سوية جمل�ض اإدارة الغرفة وجمال�ض اإدارات فروعها . 

6 - الف�سل فـي العرتا�سات املن�سو�ض عليها فـي هذا النظام . 

7 - اعتماد القوائم النهائية للناخبني واملر�سحني . 

8 - اإعداد واعتماد منوذج ا�ستمارة الت�سويت ومنوذج �سندوق الت�سويت . 
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9 - اعتماد النتائج النهائية للت�سويت . 

10 - اتخــاذ ما يلزم من اإجراءات لت�سهيل عملها وتذليل العقبات التي تعتــر�ض �سري 

النتخابات . 

املـــادة ) 3 (

جتتمــع اللجنــة بدعــوة من رئي�سهـا ، ويكون اجتماعهـا �سحيحـا بح�سور اأغلبيـة اأع�سائها ، 

على اأن يكون من بينهم الرئي�ض ، وت�سدر قراراتها باأغلبية عدد اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين . 

ويجوز للجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا للم�ساركة فـي مداولتها دون اأن يكون له �سوت 

معدود . 

املـــادة ) 4 (

تتولــى اأمانــة �سر اللجنـــة اإعـــداد جــداول الأعمـــال وحما�ســـر وتقاريـــر وملفـــات اللجنـــة ، 

واملحافظة على �سريتها وحفظها فـي مكان اآمن . 

املـــادة ) 5 (

تتولـــى اللجنـــة دعـــوة اأع�ســـاء الغرفـــة فـي مقرهــا الرئي�ســي مبحافظــة م�سقــط وفروعها 

اإىل ممار�سة حقهم فـي النتخاب ، ون�سر الدعوة باأي و�سيلة من و�سائل الن�سر . 

املـــادة ) 6 (

تتولــى اللجنـــة اإعـــداد ك�ســـوف اأوليـــة - من واقــع �سجـــالت الغرفـــة - باأ�سمـــاء الناخبيـــن 

والإعالن   ، 2013/12/20م  تاريخ  املقررة حتى  امل�سددين لال�سرتاكات  الغرفة  اأع�ساء  من 

عنها بالو�سيلة التي تراها منا�سبة . 

املـــادة ) 7 (

التايل  اليوم  من  اأيام  ثالثة   )3( خالل  الناخبني  ك�سوف  على  كتابة  العرتا�ض  يجوز 

لإعالنها بطلب يقدم من ذوي ال�ساأن اإىل اللجنة ، والتي يجب عليها اأن تف�سل فيه خالل 

)3( ثالثـــة اأيـــام من تاريـــخ تقدميـــه ويكـــون قرارهــا فـي هذا ال�ســاأن نهائيا ، وبعد الف�ســل 

فـي كافة العرتا�سات يتم اإعداد ك�سوف نهائية باأ�سماء الناخبني .

املـــادة ) 8 (

امل�ستندات  به  مرفقا  الغر�ض  لهذا  املعد  النموذج  على  اللجنة  اإىل  الرت�سح  طلبات  تقدم 

املطلوبــة . ول يجــوز الرت�ســح اإل ملجلــ�ض اإدارة واحد �سواء كان ذلـــك جملـــ�ض اإدارة الغرفـــة 

اأو جمل�ض اإدارة الفرع امل�سجل فيه املركز الرئي�سي للموؤ�س�سة اأو ال�سركة . 
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املـــادة ) 9 (

باأ�سمــاء  اأوليــة  ، وتقــوم باإعــداد ك�ســوف  تتولــى اللجنــة ت�سلــم طلبــات الرت�ســح وفح�سهــا 

املرت�سحني والإعالن عنها بالو�سيلة التي تراها منا�سبة . 

املـــادة ) 10 (

التايل  اليوم  من  اأيام  �سبعة   )7( خالل  املرت�سحني  ك�سوف  على  كتابة  العرتا�ض  يجوز 

لإعالنها بطلب يقدم من ذوي ال�ساأن اإىل اللجنة ، والتي يجب عليها اأن تف�سل فيه خالل 

)3( ثالثـــة اأيـــام من تاريـــخ تقدميـــه ، ويكون قرارهـــا فـي هذا ال�ساأن نهائيا ، وبعد الف�ســـل 

فـي كافة العرتا�سات يتم اإعداد ك�سوف نهائية باأ�سماء املر�سحني . 

املـــادة ) 11 (

اأيام  تعلن اللجنة قائمة املر�سحني النهائية بالو�سيلة التي تراها منا�سبة قبل )7( �سبعة 

على الأقل من اليوم املقرر للت�سويت ، ويتم ترتيب اأ�سماء املر�سحني فـي تلك القائمة وفقا 

لالأحرف الهجائية . 

املـــادة ) 12 (

ت�سكــل جلــان فرعيــة لالنتخابــات فـي مقر الغرفــة الرئي�ســي مبحافظة م�سقط وفروعها 

بقرار من الرئي�ض ، وتخت�ض هذه اللجان بالآتي : 

1 - تهيئة مراكز الت�سويت لالنتخابات . 

2 - اإجراء عملية الت�سويت والفرز . 

3 - التحقق من �سخ�سية الناخب عند ح�سوره ملركز النتخاب لالإدلء ب�سوته . 

4 - منع دخول غري الناخبني اإىل املركز النتخابي اإل بت�سريح م�سبق من الرئي�ض . 

5 - التحقق من خلو �سندوق الت�سويت ، وفتحه قبل بدء عملية الت�سويت ، وتدوين 

حم�سر بذلك . 

6 - التاأكد من و�سع الناخب ل�ستمارة الت�سويت فـي �سندوق الت�سويت . 

7 - رفع نتائج الفرز اإىل اللجنة فور النتهاء من عملية الفرز . 

8 - اإعداد تقرير عن �سري العملية النتخابية فـي املركز . 

9 - اأي مهام اأخرى ت�سند اإليها من قبل اللجنة . 
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املـــادة ) 13 (

ا�ستمارة  فـي  املبينة  الإجراءات  وفق   - الت�سويت  ويتم   ، واحد  �سوت  ناخب  لكل  يكون 

الت�سويت - فـي مركز النتخابات الذي يقع فـي نطاقه مقر الغرفة اأو الفرع امل�سجل فيه 

الناخـــب ، ويقـــوم بالت�سويـــت عن املوؤ�س�ســة اأو ال�سركــة من يفو�ســـه جملـــ�ض اإدارة ال�سركـــة 

اأو املوؤ�س�سة اأو جمل�ض ال�سركاء بح�سب الأحوال ، �سريطة اأن يكون مالكا اأو �سريكا اأو مفو�سا 

بالإدارة والتوقيع ، على اأن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري . 

املـــادة ) 14 (

تنتهي عملية الت�سويت بانتهاء املوعد املحدد لها ، ويقوم روؤ�ساء واأع�ساء اللجان الفرعية 

لالنتخابـــات بعد انتهـــاء املوعـــد املحدد بفتــح �سناديــق الت�سويــت فـي وجـــود من يرغــب 

من املر�سحني اأو وكالئهــم القانونييــن ، والبـــدء فـي عمليـــة فـــرز الأ�ســـوات ، ول ي�سمـــح 

بتواجــد اأي �سخ�ض اآخر فـي قاعة الفرز اإل مبوافقة رئي�ض اللجنة الفرعية . 

املـــادة ) 15 (

كل  عليها  ح�سل  التي  الأ�سوات  عدد  واإح�ساء  فرز  لالنتخابات  الفرعية  اللجان  تتوىل 

مر�سح وترتيبهم تنازليا فـي ك�سف يعد لهذا الغر�ض وفقا لعدد الأ�سوات التي ح�سل عليها 

كل منهم . وفـي حالة الت�ساوي بني مر�سحني اأو اأكرث جترى القرعة بينهم لرتتيبهم فـي 

الك�سف امل�سار اإليه ، ويتم ذلك بح�سور من يرغب من املر�سحني اأو وكالئهم القانونيني ، 

ويحرر حم�سر بذلك يوقع من رئي�ض اللجنة الفرعية لالنتخابات واحلا�سر من املر�سحني 

اأو وكالئهم القانونيني . 

املـــادة ) 16 (

تتوىل اللجان الفرعية لالنتخابات اإحالة نتائج الفرز اإىل اللجنة فـي موعد اأق�ساه نهاية 

اليوم التايل للت�سويت ، وذلك لعتمادها واإعالنها . 

املـــادة ) 17 (

التايل  اليوم  اأيام من  اللجنة خالل )3( ثالثة  اإىل  نتائج النتخابات  تقدم الطعون على 

لإعــالن النتائـــج النهائيـــة ، و يجـــب عليهــا الف�ســل فـي تلــك الطعــون خالل مدة اأق�ساها 

)3( ثالثة اأيام من تاريخ تقدميها ويكون قرارها فـي هذا ال�ساأن نهائيا . 


