ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1221

مر�ســــو �ســــلطان
رقــم 2017/45
ب إا سـدار ن ـا ر ـة تجـارة و سناعـة عمـان
�سلطـان عمـان
نحـ قابـو�س بـ �س يـد
بعد االطالع عل النظام االأ�صا�صي للدولة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 101
وعل قانون ال�صجل التجار رقم ، 74/3
وعل قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم ، 77/26
وعل قانون التجارة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم ، 90/55
وعل قانون �صو راأ�ض املال ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم ، 98/80
وعل قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم ، 2007/22
وبناء عل ما تقت�صي امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو ات
املــا ة االولـــــ
يعمل فـي �صاأن غرفة جتارة و�صناعة عمان بالنظام املرفق .
املــا ة الثانيــــة
ي�صدر رئي�ض ل�ض اإدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان الالئحة التنفي ية واللوائح املالية
واالإداري ــة وغريه ــا م ــن اللوائ ــح والقـ ــرارات الالزم ــة لتنفيـ ـ اأحكـ ــام النظ ــام املرفـ ــق عل
اأن تن�صر الالئحة التنفي ية فـي اجلريدة الر�صمية و إا اأن ت�صدر تل اللوائح والقرارات
ي�صتمر العمل باللوائح والقرارات ال�صارية و ل فيما ال يتعار ض مع اأحكام النظام املرفق .
املــا ة الثالـثــــة
يل كل ما يخال النظام املرفق اأو يتعار ض مع اأحكام .
املــا ة الراب ــة
ين�صر ه ا املر�صوم فـي اجلريدة الر�صمية ويعمل ب من اليوم التا لتاري ن�صر .
ســدر ـ
املـوا ـــــ

 8م ربيـ االو �سنـة 1439هـ
 27م نو م ــــــــر �سنـة 2017
قابو�س ب �س يد
�ســـلطــان عـمـــان
-5-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1221

ن ــا ر ــة جتــارة و سناعــة عمــان
الف�ســـ االو
ت ريفــات وا كــا عامــة
املــا ة 1
فـي تطبيق اأحكام ه ا النظام يكون للكلمات والعبارات االتية املعن املب قرين كل منها
ما يقت�ض الن�ض معن ا ر
 1الـــوزيــــر
وزيــر الـتـجـارة والـ�صـناع ــة .
 2ال ر ـــــة
غرفة جتارة و�صناعة عمان .
 3املجلــــ�س
ل�ض اإدارة الـ ـرف ــة .
 4الفـــــــر
فرع ال رفة فـي املحافظة .
 5اللجـان الدا مـة
اللجنة التنفي ية وجلنة التدقيق وجلنة اال�صتثمار .
 6ال سـو امل�سجـ
الع�صو املنت�ص لل رفة امل�صدد للر�صم ال�صنو املقرر لع�صوية ال رفة .
 7الال حـــة
الالئحة التنفي ية له ا النظام .
املــا ة 2
ال رفــة مو�ص�صــة ا�صــة ات نفع ع ــام تهــد اإل ـ تنظيــم امل�صالح التجارية وال�صناعية
ملنت�صبيها وتنميتها والدفاع عنها و ثيلها فـي تل املجاالت وتخ�صع الإ�صرا الـوزيــر .
املــا ة 3
تتمتع ال رفة بال�صخ�صية االعتبارية واال�صتقالل املا واالإدار ويكون لها حق ل
االأمــوال الثابتــة واملنقولــة واإدارتهــا وا�صتثمارهــا والت�صــر فيها واإجراء كافة الت�صرفات
والقيام بجميع االأعمال الالزمة لتحقيق اأهدافها .
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املــا ة 4
يكــون املقــر الرئي�صـ ــي لل رفـ ــة ف ــي افظـ ــة م�صق ـ ـ ويكون لها فرع فـي كل افظة
من افظــات ال�صلطن ــة ويج ــوز بق ــرار من املجلــ�ض اإن�صــاء مكات ـ اأو نواف ـ ـ دمــة
دا ــل اأو ــار ال�صلطنــة بعــد التن�صيــق مـع اجلهــات املعني ــة .
املــا ة 5
يجوز لل رفة االت�صال مبا�صرة بوحدات اجلهاز االإدار للدولة وما فـي حكمها للح�صول
عل ما تا اإلي من بيانات ومعلومات تتعلق باأعمالها وتقع صمن ا ت�صا�صاتها .
املــا ة 6
يحظر عل ال رفة اال�صت ال بال�صيا�صة اأو باالأمور الدينية اأو بامل�صاربات اأو باأعمال صارة
باالأ�صوا .
املــا ة 7
دد الالئحة االتي
 1الية اإعداد جدول اأعمال اجلمعية العامة ومق حات االأع�صاء واملوا صيع التي يتم
نظرها فـي اجلمعية والية ن�صر الدعوة وحق ح�صور االجتماعات وتدوين املحا صر .
 2االأحكــام اخلا�صــة باجتماعــات املجل ــ�ض و الــ�ض اإدارات الفــروع وا ت�صا�ص ــات
كل من رئيــ�ض املجل�ض ونائبي ورئي�ض ل�ض اإدارة الفرع ونائب وكل ما يتعل ــق
ب�صــوون الفــرع .
ا ت�صا�صات اللجان الدائمة ونظام عملها .
االأحكام اخلا�صة بانتخابات رئي�ض واأع�صاء املجل�ض ورئي�ض واأع�صاء ل�ض اإدارة
الفرع وكل ما يتعلق ب�صري االنتخابات وتقد الطعون والف�صل فيها .
ر�صوم الت�صجيل فـي ع�صوية ال رفة وجتديدها وغرامة التاأ ري عن �صداد الر�صوم
والر�صوم املتعلقة باالنتخابات واأ ر�صوم أا ر مقابل اخلدمات التي تقدمها
ال رفة وحاالت االإعفاء منها .
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الف�ســ الثانــ
ا ت�ســا ســات ال ر ــة
اŸــادة ( ) 8
تخت�ص الغرفة  �Ãي�أتي :
 1اق اح اال�ص اتيجية العامة املنظمة للقطاع التجار وال�صناعي وو صع اخلط
الالزمة لتنفي ها فـي اإطار ال�صيا�صة العامة للدولة .
اإبداء الراأ فـي الت�صريعات املنظمة لالأن�صطة التجارية وال�صناعية قبل اإ�صدارها
وتقد املق حات ب�صاأن تعديل القوان الناف ة .
رفع املق حات املتعلقة بالقطاع التجار وال�صناعي اإ اجلهات املعنية واق اح
احللول املمكنة ملعاجلتها .
ت�صجيــل املر ــ�ض له ــم زاولــة االأن�صطــة التجاريــة وال�صناعيــة وت�صنيفهــم
وتوزيعهم إا ف ات والتعري باأعمالهم .
امل�صادقة عل الفواتري التجارية ملختل ال�صلع .
اإ�صدار �صهادات من�ص أا ال�صلع وامل�صادقة عليها .
امل�صادقة عل ال�صهادات التجارية وال�صناعية .
ديد العر التجار وال�صناعي ومنح الراأ ب�صاأن .
ت�صوية املنازعات التجارية ب اأع�صاء ال رفة بالطر الودية .
 10امل�صاركــة فـ ــي ثي ــل القط ــاع اخلا�ض ف ــي املحافــل املحليــة والدوليــة ات ال�صلة
باالأن�صطة التجارية وال�صناعية .
 11امل�صاركة فـي اللجان واملجال�ض التي ت�صتدعي م�صلحة ال رفة واأع�صائها اال�ص ا
فيها .
 1تنظيــم املحا ص ــرات والن ــدوات وور�ض العم ــل واملو رات دا ل ال�صلطنة و ارجها
اأو امل�صاركة فـي تنظيمها .
 1اإقامة وتنظيم املعار ض املتعلقة باأن�صطتها وفعالياتها .
 1اإبرام اتفاقيات اأو م كرات تفاهم ات �صلة با ت�صا�صات ال رفة بعد موافقة وزارة
التجارة وال�صناعة ووزارة اخلارجية .
اŸــادة ( ) 9
ار�صة اال ت�صا�صات املن�صو�ض عليها فـي املــادة
يكون للفرع فـي نطا ا ت�صا�ص املكا
من ه ا النظام و ل بالتن�صيق مع املجل�ض .
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الف�ســ الثالــ
ع سويــة ال ر ـــة
املــا ة 10
 1يجـ علـ كـل مـن يـزاول االأعمال التجارية �صواء كان عمانيا اأو اأجنبيا �صخ�صا طبيعيــا
اأو اعتباريا اأن يكون ع�صوا بال رفة واأن يتم ت�صجيل قرها الرئي�صي اأو بالفرع
ال يقع صمن نطاق مقر العمل الرئي�صي للع�صو .
 2يعف ـ مــن الت�صجي ــل لع�صوي ــة ال رفـ ــة االأف ــراد الـ ـ ي ــن ار�ص ــون اأعمـ ــاال �ص ي ـ ــرة
اأو حرفا ب�صيطة ات نفقات زهيدة كالبائع املتجـول اأو الـ يقوم باأعمال نقل �ص رية
وكــل مــن نــ�ض قان ــون ال�صجــل التجار اأو قانون ال�صركات التجارية اأو اأ قانون ا ر
عل اإعفائ من الت�صجيل فــي ال�صجل التجار .
 3ال تقبــل الوحــدات احلكوميــة والهي ات واملو�ص�صات العامة واملن�صات اخلا�صة املعامالت
التجاريــة املقدم ــة اإليهــا مـن قب ــل اأ مــن االأ�صخ ـ ــا�ض امل�ص ــار اإليهـ ــم فـ ــي البن ــد )1
من ه املــادة اإال بعد التاأكد من اأن ع�صو م�صجل .
املــا ة 11
يجوز ل ري االأ�صخا�ض امل كورين فـي املــادة  10من ه ا النظام العامل باأن�صطة لها
�صلة بالتجارة اأو ي ل عل ن�صاطهم اجلان التجار الت�صجيل فـي ع�صوية ال رفة .
املــا ة 12
يقدم طل ت�صجيل الع�صوية وجتديدها إا ال رفة اأو الفرع مرفقا ب االأورا الثبوتية
التي تبينها الالئحة ويج عل االإدارة التنفي ية الب فـي الطل الل مدة ال تتجاوز
( 5م�صة اأيام عمل من تاري تقد م�صتكمال لل�صرو القانونية .
وفـي حالة رف�ض الطل فاإن يج اأن يكون قرار الرف�ض م�صببا واأن يتم اإبال مقدم
الطل ب ل كتابة الل � 7صبعة اأيام من تاري �صدور .
ويجوز ملقدم الطل الل  10ع�صرة اأيام من تاري اإبالغ بالقرار التظلم اإ اللجنة
التنفي ية والتي عليها اأن تب فـي التظلم الل  30ال يوما عل اأن يكون قرارها
م�صببا ونهائيا .
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املــا ة 13
يفقد الع�صو امل�صجل ع�صويت بال رفة فـي احلاالت االتية
 1فقدان ال�صفة التي اأهلت لع�صوية ال رفة .
 2احلكم باإ�صهار اإفال�ص .
املــا ة 14
يجوز بقرار من املجل�ض بناء عل تو�صية م�صببة من االإدارة التنفي ية وق الع�صو امل�صجل
للمدة التي ددها الالئحة وتعاد الع�صوية بانتهاء االأ�صبا التي اأدت اإ وقفها .
الف�ســ الرابــ
اج ــزة ال ر ــة
املــا ة 15
تتكون ال رفة من اجلمعية العامة واملجل�ض و ال�ض اإدارات الفروع واللجان الدائمة
واالإدارة التنفي ية .
املــا ة 16
تتكون اجلمعية العامة لل رفة من االأع�صاء امل�صجل .
و ثل الع�صو امل�صجل فـي اجتماعات اجلمعية العامة ب�صفت املال اأو ال�صري املفو ض
منفردا اأو املدير املفو ض بالتوقيع منفردا من واقع بيانات ال�صجل التجار .
املــا ة 17
ال يجوز التوكيل اأو التفوي�ض فـي احل�صور اأو الت�صوي فـي اجتماعات اجلمعية العامة
ويكون لكل ع�صو م�صجل �صوت واحد .
املــا ة 18
جتتمع اجلمعية العامة لل رفة بدعوة من رئي�ض املجل�ض اأو من ينو عن ويجوز دعوتها
كلما اقت�ص االأمر بقرار من املجل�ض اأو بناء عل طل كتابي يقدم  1واحد فـي املائة
عل االأقل من االأع�صاء امل�صجل اأو بناء عل طل الوزير .
-10-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1221

املــا ة 19
يج دعوة اجلمعية العامة اإ اجتماع عاد مرة عل االأقل فـي ال�صنة وتخت�ض باالتي
 1مناق�صة التقرير ال�صنو عن اأعمال ال رفة وتقرير مراق احل�صابات عن ال�صنة
املالية املنتهية واملوافقة عليهما .
النظــر فـي اق اح ــات اأع�صــاء اجلمعيــة العامة لل رفة واملقدمة اإ املجل�ض قبل
اجتماعها بـ  1م�صة ع�صر يوما عل االأقل .
تعي مراق احل�صابات .
املــا ة 20
يجوز دعوة اجلمعية العامة إا اجتماع غري عاد وتخت�ض باالتي
الــ�ض

 1النظــر فــي املخالفــات املن�صوب ــة لع�صــو اأو اأكثــر من اأع�صــاء املجلــ�ض اأو
اإدارات الفروع بناء عل قرار م�صب من املجل�ض .
املوافقة عل التعديالت املق حة عل ه ا النظام والالئحة .
حل املجل�ض وافقة ال ة اأرباع اأ�صوات احلا صرين .
تعليـ ــق اأو اإ�صق ــا ع�صوي ــة رئيــ�ض املجلــ�ض اأو ل ــ�ض اإدارة الف ــرع اأو اأ ع�ص ــو
من اأع�صــاء املجل�ض اأو لــ�ض اإدارة الفــرع بنــاء عل طل م�صب يرفع اإليها
املجل�ض و ل وافقة لثي اأ�صوات االأع�صاء احلا صرين .
املــا ة 21
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة فـي اجتماعها العاد �صحيحا اإال إا ا ح�صر  00مائتا
ع�صو م�صجل عل االأقل و إا ا يكتمل ه ا الن�صا وج انعقاد اجلمعية فـي اجتماع
ان الل  1م�صة ع�صر يوما من التاري املحدد لالجتماع االأول ويكون االجتماع
الثا �صحيحا اأيا كان عدد احلا صرين في باالإ صافة إا ح�صور رئي�ض املجل�ض اأو اأحد
نائبي ورئي�صي جلنتي التدقيق واال�صتثمار و ثل وزارة التجارة وال�صناعة ومراق
احل�صابات والرئي�ض التنفي ويحدد تاري االجتماع الثا فـي الدعوة املوجهة لعقد
االجتماع االأول .
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وال يكون انعقاد اجلمعية العامة فـي اجتماعها غري العاد �صحيحا اإال اإ ا ح�صر
م�صــة فـي املائــة عل االأقــل مــن االأع�صــاء امل�صجليـن و إا ا لــم يكتمل ه ا الن�صا وج
انعقاد اجلمعية فـي اجتماع ان الل �صبعة اأيام عمل من التاري املحدد لالجتماع
االأول ويكون االجتماع الثا �صحيحا إا ا ح�صر  1000األ ع�صو م�صجل عل االأقل
ويحدد تاري االجتماع الثا فـي الدعوة املوجهة لعقد االجتماع االأول .
وت�صدر قرارات اجلمعية العامة فـي اجتماعها العاد وغري العاد باأغلبية عدد اأ�صوات
االأع�صاء احلا صرين .
املــا ة 22
يتاأل املجل�ض عل النحو االتي
م�ص ــة اأع�صــاء مــن افظــة م�صق ـ يت ــم انتخابه ــم باالقت ــراع ال�ص ــر
1
من االأع�صاء امل�صجل فـي افظة م�صق .
رو�صاء ال�ض اإدارات فروع ال رفة باملحافظات االأ ر .
وتكون مدة املجل�ض اأربع �صنوات ميالدية تبداأ من تاري اأول اجتماع لـ ويجوز ملن
انته ع�صويت اإعادة ال �صح لع�صوية املجل�ض .
املــا ة 23
يعقد اأع�صاء املجل�ض الل � 7صبعة اأيام من تاري اإعالن النتائ النهائية لالنتخابات
اأول اجتماع لهم فـي املقر الرئي�صي لل رفة برئا�صة اأك االأع�صاء �صنا لينتخبوا من
بينهم باالق اع ال�صر رئي�صا للمجل�ض ونائب ل وع�صوين ا رين لتتكون من هوالء
اخلم�صة اللجنة التنفي ية .
ويع املجل�ض اأمينا لل�صر من االإدارة التنفي ية فـي االجتماع ات .
كما ينتخ املجل�ض فـي االجتماع ات اأع�صاء جلنتي التدقيق واال�صتثمار من غري اأع�صاء
اللجنة التنفي ية .
املــا ة 24
تكون للمجلــ�ض كافــة ال�صالحي ــات الالزمــة لالإ�صــرا والرقابــة واملتابعــة عل
ال رفة ال ت�صا�صاتها و قيق اأهدافها ول ب�صفة ا�صة ما ياأتي
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 1ر�صم ال�صيا�صة العامة لل رفة ومتابعة تنفي ها .
 2اعتماد اخلطة اال�ص اتيجية لل رفة .
اعتماد الهيكل التنظيمي لل رفة .
 4اق اح تعديل ه ا النظام والالئحة ورفعهما اإ اجلمعية العامة فـي اجتماعها
غري العاد للموافقة .
 5املوافقة عل اللوائح املالية واالإدارية لل رفة وغريها من اللوائح .
 6اعتماد م�صروع امليزانية لل�صنة املالية لل رفة وح�صابها اخلتامي املدقق .
 7املوافقة عل القرو ض والت�صهيالت املالية لل رفة .
 8ت�صكيــل لــ�ض ا�صت�صــار وجلــان موقتة من ب اأع�صاء ال رفة ومــن اأع�صــاء
اجلمعيــات االقت�صاديــة ومــن رو�صــاء واأع�صــاء لــ�ض اإدارة ال رفــة ال�صابقيـن
ومن غريهم و ديد ا ت�صا�صات ونظام عمل كل منها .
 9تعي الرئي�ض التنفي و ديد م�صتحقات .
 10أا اأعمال اأ ر الزمة لتحقيق اأهدا ال رفة وتنفي ا ت�صا�صاتها .
وللمجل�ض اأن يفو ض بع�ض �صالحيات للرئي�ض اأو اللجنة التنفي ية اأو الرئي�ض التنفي .
املــا ة 25
يتو اإدارة الفرع ل�ض اإدارة يتاأل من � 7صبعة اأع�صاء يتم انتخابهم باالق اع ال�صر
من االأع�صاء امل�صجل فـي الفرع .
وتكــون مــدة ع�صويــة لــ�ض اإدارة الفــرع  4اأربع �صنــوات ميالديــة تبداأ من تاري اأول
اجتماع لـ ويجوز ملن انته ع�صويت اإعادة ال �صح لع�صوية ل�ض اإدارة الفرع .
املــا ة 26
يعقد اأع�صاء ل�ض اإدارة الفرع الل � 7صبعة اأيام من تاري اإعالن النتائ النهائية
لالنتخابات اأول اجتماع لهم فـي مقر الفرع لينتخبوا مـن بينهــم باالق اع ال�صر رئي�صا
ملجل�ض اإدارة الفرع ونائبا ل عل اأن يتو رئا�صة ه ا االجتماع اأك االأع�صاء �صنا .
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املــا ة 27
تكون ملجل�ض اإدارة الفرع كافة ال�صالحيات الالزمة لالإ�صرا والرقابة واملتابعة عل اأعمال
الفرع و قيق اأهدا ال رفة ول ب�صفة ا�صة ما ياأتي
 1و صع اخلطة اال�ص اتيجية للفرع ورفعها إا املجل�ض لالعتماد .
اقتــراح اإن�ص ــاء مكات ـ اأو نوافـ ـ دم ــة ف ــي املحافظ ــة وفق ــا للخط ــة املعتمـ ــدة
فـي امليزانيــة ال�صنويــة لل رفــة .
ت�صكيل لــ�ض ا�صت�ص ــار وجل ــان موقتـ ــة مــن بي ـ ــن االأع�صــاء امل�صجليـ ــن بالفـ ـ ــرع
اأو من غريه ــم و ديــد ا ت�صا�صاتها ونظــام عملهــا .
املــا ة 28
ثل رئي�ض املجل�ض ال رفة اأمام الق�صاء وفـي �صالتها بال ري وي�صر عل جميع اأعمالها
وفـي حالة غياب اأو وجود مانع يحول دون ار�صت ا ت�صا�صات يحل ل اأحد نائبي
دد الالئحة .
عل النحو ال
املــا ة 29
يكون عمل اأع�صاء املجل�ض تطوعيا ال يتقا صون علي اأجرا ما عدا
وبدل ح�صور االجتماعات وفقا ملا دد الالئحة .

�ص�صات ال�صفر

املــا ة 30
يكون رئي�ض املجل�ض واأع�صاو ورئي�ض ل�ض اإدارة الفرع واأع�صاو م�صوول اأمام اجلمعية
العامة عن كل الفة للنظام واإ�صاءة ا�صتعمال اأموال ال رفة اأو تبديدها وال ت�صق
دعو امل�صوولية فـي ه ا ال�صاأن اإال بانق�صاء  5م�ض �صنوات من تاري انتهاء ع�صويتهم .
املــا ة 31
يتعيــن عل ـ رئيــ�ض املجلــ�ض واأع�صائـ ـ إا ا كان ـ لهــم م�صلحة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة
فـي العقود اأو االتفاقيات التي ت مها ال رفة اإ طار املجل�ض ب ل والتنحي عن نظر
املو صوع املعرو ض ب�صاأن ل العقد اأو تل االتفاقية وال يجوز ل ح�صور مداوالت املجل�ض
ب�صاأن ه ا املو صوع اأو الت�صوي علي .
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وي�صر حكم الفقرة ال�صابقة إا ا كان الع�صو اأو زوج اأو اأ من اأقارب حت الدرجة الثالثة
ل ح�صة فـي ال�صركة التي تتعاقد معها ال رفة اأو كان ع�صوا فـي ل�ض اإدارتها .
وي ت عل الفة اأحكام ه املادة بطالن العقد اأو االتفاقية .
وت�صر اأحكام ه املادة عل رئي�ض ل�ض اإدارة الفرع واأع�صائ .
املــا ة 32
يجوز حل املجل�ض بقرار م�صب من الوزير بعد موافقة ل�ض الوزراء و ل فـي احلاالت
االتية
ال ة اأ�صهر .
 1عدم انعقاد املجل�ض ملدة تتجاوز
ال ة اأ�صهر من تاري دعوتها
عدم انعقاد اجلمعية العامة لل رفة الل
لالجتماع .
إا ا ارتك ـ املجلــ�ض الفــة ج�صيمــة له ـ ا النظــام اأو اللوائــح ال�ص ــادرة وجب ـ
اأو الف النظام العام اأو االدا .
ل�ض جديد الل  3ال ة اأ�صهر من تاري احلل واإ ح
وتتم الدعوة النتخا
ت�صكيل املجل�ض اجلديد تقوم بت�صيري اأعمال ال رفة جلنة ت�صكل بقرار من الوزير .
املــا ة 33
يكون لل رفة اإدارة تنفي ية برئا�صة الرئي�ض التنفي تخت�ض باالأعمال التنفي ية
لل رفة و ل عل النحو ال تبين لوائح ال رفة .
الف�ســ ا امــ�س
انت ابــات ال ر ــة
املــا ة 34
اإ�صرا جلنة ت�صم جلنة انتخابات
جتر انتخابات املجل�ض و ل�ض اإدارة الفرع
ال رفة ويعت االنتخا حقا �صخ�صيا للع�صو امل�صجل وال يجوز االإنابة اأو التوكيل في .
ويتــم التظلــم مــن قراراتهــا اأمــام جلن ــة ت�صم ـ جلن ــة الطع ــون ــالل � 7صبعــة اأيــام
من تاري اإعالن نتيجة االنتخا .
وي�صدر قرار من الوزير بت�صكيل جلنتي االنتخابات والطعون و أا جلان اأ ر الزمة
لالنتخابات عل اأن يحدد القرار ا ت�صا�صات كل جلنة ونظام عملها .
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املــا ة 35
ي�ص فيمن ي �صح لع�صوية املجل�ض اأو ل�ض اإدارة الفرع االتي
 1اأن يكون عما اجلن�صية .
 2اأن يكون حا�صال عل موهل الدبلوم العام عل االأقل .
 3اأن يكون قد م�ص عل ع�صويت فـي ال رفة مدة ال تقل عن  5م�ض �صنوات .
 4اأال تقل �صن عن  30ال �صنة ميالدية .
 5اأن يكون مود ال�صرية ح�صن ال�صمعة .
 6اأال يك ـ ــون مو فــا ف ــي إاحــد وحدات اجلهــاز االإدار للدول ــة اأو عام ــال ب أاج ــر
فـي القطاع اخلا�ض .
املــا ة 36
إا ا انتخ رئي�ض ل�ض اإدارة الفرع رئي�صا للمجل�ض تو نائب ار�صة كافة ا ت�صا�صات
املقررة قانونا .
املــا ة 37
إا ا ـال مكـان اأحد اأع�صـاء املجلـ�ض اأو ل�ض اإدارة الفرع قبل انتهـاء ف تـ وجـ �ص ـل
مكان من قبل اأحد املر�صح بح�ص ترتيبهم وفقا لنتائ انتخابات املجل�ض اأو ل�ض
اإدارة الفرع عن الف ة اتها بحي يقدم االأك من حي عدد االأ�صوات التي ح�صل عليها
و ل الل � 60صت يوما من تاري اإبال املجل�ض بخلو املكان وتكون ف ة الع�صو
اجلديد هي الف ة املكملة لف ة ع�صوية �صلف واإ ا تع ر �ص ل ه ا املكان وبقي من مدة
املجل�ض � 6صتة اأ�صهر عل االأقل فتجر االنتخابات ل�ص ل الع�صوية ال�صاغرة .
املــا ة 38
تفقد ع�صوية املجل�ض اأو ل�ض اإدارة الفرع فـي احلاالت االتية
 1فقد ع�صوية ال رفة طبقا حلكم املادة  13من ه ا النظام .
 2اال�صتقالة .
 3الوفاة .
 4فقد اأ من ال�صرو املن�صو�ض عليها فـي املادة  35من ه ا النظام .
 5عدم القدرة عل مبا�صرة اأعمال الع�صوية ب�صب احلالة ال�صحية وج قرار
من اجلهة الطبية املخت�صة .
عــدم ح�صــور اجتماعات املجل�ض  3ال مرات متتالية اأو  4اأربع مرات
منف�صلة فـي ال�صنة الواحدة بدون ع ر مقبول من املجل�ض .
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الف�ســ ال�ســا �س
ماليــة ال ر ــة
املــا ة 39
تكون لل رفة ميزانية م�صتقلة وتبداأ ال�صنة املالية لل رفة فـي اليوم االأول من �صهر يناير
وتنتهي فـي احلاد والثال من �صهر دي�صم من كل �صنة .
املــا ة 40
تتكون موارد ال رفة ا ياأتي
 1الر�صوم واملبال التي تتقا صاها ال رفة مقابل ما تودي من دمات .
 2ريع العقارات اململوكة لل رفة وعوائد ا�صتثمارات اأموالها .
 3عوائد تنظيم املعار ض اخلا�صة واملحا صرات والندوات وور�ض العمل واملو رات
اأو التي ت�صار فـي تنظيمها .
 4ح�صيلة من املطبوعات والدوريات التي ت�صدرها .
 5املنح والهبات التي يقرر املجل�ض قبولها وفقا للقوان والنظم املعمول بها .
 6أا موارد اأ ر يوافق عليها املجل�ض .
املــا ة 41
يع املجل�ض م�صرفا اأو اأك من امل�صار املحلية املعتمدة فـي ال�صلطنة الإيداع اأموال
ال رفة و دد الالئحة املالية قواعد واإجراءات ال�صر من ه االأموال .
املــا ة 42
يكــون لل رفــة مراق ـ ح�صاب ــات واحد عل االأقل من ب املر ـ�ض لهــم زاولة مهنة
املحا�صبة واملراجعة يتم تعيين �صنويا وال يجوز ل اأن يقدم اإ ال رفة اأ دمات فنية
اأو اإدارية اأو ا�صت�صارية وال يجوز التجديد ملراق احل�صابات نف�ص ملــدة تزيد عل  4اأربع
�صنوات متتالية .
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