اجلريدة الر�سمية العدد ()1038

وزارة التجــارة وال�صناعــة
قــرار وزاري
رقـم 2013/213
بت�شكيل جلنة الإ�شراف على انتخابات
جملـ�س �إدارة غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
وجمال�س �إدارات فروعها وحتديد اخت�صا�صاتها وطريقة عملها
ا�ستنادا �إىل قانون غرفة جتارة و�صناعة عمان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2007/22
و�إىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقم  2013/59بتعديــل بعــ�ض �أحكــام قانــون غرفــة جتارة و�صناعة
عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شكل جلنة الإ�شراف على انتخابات جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان وجمال�س
�إدارات فروعها برئا�سة املهند�س � /أحمد بن ح�سن الذيب وكيل الوزارة للتجارة وال�صناعة ،
وع�ضوية كل من :
 امل�ست�شار � /إبراهيم بن �سعيد احلو�سنيمدير عام ال�ش�ؤون القانونية  -وزارة ال�ش�ؤون القانونية
 الفا�ضـل  /حممد بن �صالح احلميديامل�ست�شار القانوين مبكتب وزير التجارة وال�صناعة  -وزارة التجارة وال�صناعة
 ال�شيخ الدكتـور � /شهاب بن �أحمد اجلابريم�ست�شار وزير الداخلية لل�ش�ؤون القانونية  -وزارة الداخلية
 الدكتـور  /را�شد بن حمد البلو�شي الفا�ضـل � /إ�سماعيل بن �أحمد البلو�شي -الفا�ضـل  /ح�سني بن �سلمان اللواتي
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املــادة الثانيــــة
يتوىل �أمانة �سر اللجنة كل من :
 الفا�ضل  /طالل بن �أحمد ال�سعديباحث قانوين  -وزارة الداخلية
 الفا�ضل  /عبداللـه بن حماد الكويليباحــث قانونــي  -وزارة التجارة وال�صناعة
املــادة الثالـثــــة
يعمــل فـي �ش ـ�أن اخت�صا�صــات وطريقــة عمــل اللجنــة امل�شــار �إليها فـي املادة الأوىل من هذا
القرار بالنظام املرفق .
املــادة الرابعــة
ت�ضع جلنة الإ�شراف على انتخابات جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان وجمال�س
�إدارات فروعها م�شروع ميزانية للعملية االنتخابية  ،ويعر�ض على الوزير لالعتماد .
املــادة اخلام�سـة
على غرفة جتارة و�صناعة عمان تقدمي كافة الت�سهيالت الالزمة للجنة للقيام مبهامها .
املــادة ال�ساد�سـة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�سابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  5 :من �صفـــــــــر 1435هـ
املـوافـــــق  8 :من دي�سمبـر 2013م

الدكتور  /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ــر التج ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ــة
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نظـام اخت�صا�صـات
وطريقة عمل جلنة الإ�شراف على انتخابات
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان وجمال�س �إدارات فروعها
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الغرفـــــــــــــــــــة  :غرفة جتارة و�صناعة عمان .
الفـــــــــــــــــــــــرع  :فرع الغرفة باملحافظة .
اللجنـــــــــــــــــــة  :جلنة الإ�شـراف على انتخاب ــات جملــ�س �إدارة الغرفــة وجمالــ�س �إدارات
فروعها .
الرئيـــــــــــــــــ�س  :رئي�س اللجنة .
االنتخابـــــــــات  :انتخابات جمل�س �إدارة الغرفة  ،وجمال�س �إدارات فروعها .
الناخــــــــــــــــــب  :ع�ضو الغرفة امل�سدد لال�شرتاك .
اللجان الفرعية  :اللجان املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )12من هذا النظام .
املـــادة ( ) 2
تخت�ص اللجنة  -بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام -
بالآتي :
 - 1الإ�شراف على االنتخابات .
 - 2ت�شكيل جلان فرعية لالنتخابات فـي املحافظات  ،والإ�شراف على عملها .
 - 3حتديد يوم ووقت الت�صويت والإعالن عنه .
 - 4حتديد موعد بدء وانتهاء تقدمي طلبات الرت�شح  ،والإعالن عنها ومتديدها ،
وموعد �سحب طلبات الرت�شح .
 - 5فح�ص طلبات الرت�شح لع�ضوية جمل�س �إدارة الغرفة وجمال�س �إدارات فروعها .
 - 6الف�صل فـي االعرتا�ضات املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام .
 - 7اعتماد القوائم النهائية للناخبني واملر�شحني .
� - 8إعداد واعتماد منوذج ا�ستمارة الت�صويت ومنوذج �صندوق الت�صويت .
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 - 9اعتماد النتائج النهائية للت�صويت .
 - 10اتخــاذ ما يلزم من �إجراءات لت�سهيل عملها وتذليل العقبات التي تعتــر�ض �سري
االنتخابات .
املـــادة ( ) 3
جتتمــع اللجنــة بدعــوة من رئي�سهـا  ،ويكون اجتماعهـا �صحيحـا بح�ضور �أغلبيـة �أع�ضائها ،
على �أن يكون من بينهم الرئي�س  ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية عدد �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين .
ويجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سبا للم�شاركة فـي مداوالتها دون �أن يكون له �صوت
معدود .
املـــادة ( ) 4
تتولــى �أمانــة �سر اللجن ــة �إع ــداد جــداول الأعم ــال وحما�ض ــر وتقاري ــر وملف ــات اللجن ــة ،
واملحافظة على �سريتها وحفظها فـي مكان �آمن .
املـــادة ( ) 5
تتول ــى اللجن ــة دع ــوة �أع�ض ــاء الغرف ــة فـي مقرهــا الرئي�ســي مبحافظــة م�سقــط وفروعها
�إىل ممار�سة حقهم فـي االنتخاب  ،ون�شر الدعوة ب�أي و�سيلة من و�سائل الن�شر .
املـــادة ( ) 6
تتولــى اللجن ــة �إع ــداد ك�ش ــوف �أولي ــة  -من واقــع �سج ــالت الغرف ــة  -ب�أ�سم ــاء الناخبي ــن
من �أع�ضاء الغرفة امل�سددين لال�شرتاكات املقررة حتى تاريخ 2013/12/20م  ،والإعالن
عنها بالو�سيلة التي تراها منا�سبة .
املـــادة ( ) 7
يجوز االعرتا�ض كتابة على ك�شوف الناخبني خالل ( )3ثالثة �أيام من اليوم التايل
لإعالنها بطلب يقدم من ذوي ال�ش�أن �إىل اللجنة  ،والتي يجب عليها �أن تف�صل فيه خالل
( )3ثالث ــة �أي ــام من تاري ــخ تقدمي ــه ويك ــون قرارهــا فـي هذا ال�ش ـ�أن نهائيا  ،وبعد الف�صــل
فـي كافة االعرتا�ضات يتم �إعداد ك�شوف نهائية ب�أ�سماء الناخبني .
املـــادة ( ) 8
تقدم طلبات الرت�شح �إىل اللجنة على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا به امل�ستندات
املطلوبــة  .وال يجــوز الرت�شــح �إال ملجلــ�س �إدارة واحد �سواء كان ذل ــك جمل ــ�س �إدارة الغرف ــة
�أو جمل�س �إدارة الفرع امل�سجل فيه املركز الرئي�سي للم�ؤ�س�سة �أو ال�شركة .
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املـــادة ( ) 9
تتولــى اللجنــة ت�سلــم طلبــات الرت�شــح وفح�صهــا  ،وتقــوم ب�إعــداد ك�شــوف �أوليــة ب�أ�سمــاء
املرت�شحني والإعالن عنها بالو�سيلة التي تراها منا�سبة .
املـــادة ( ) 10
يجوز االعرتا�ض كتابة على ك�شوف املرت�شحني خالل (� )7سبعة �أيام من اليوم التايل
لإعالنها بطلب يقدم من ذوي ال�ش�أن �إىل اللجنة  ،والتي يجب عليها �أن تف�صل فيه خالل
( )3ثالث ــة �أي ــام من تاري ــخ تقدمي ــه  ،ويكون قراره ــا فـي هذا ال�ش�أن نهائيا  ،وبعد الف�ص ــل
فـي كافة االعرتا�ضات يتم �إعداد ك�شوف نهائية ب�أ�سماء املر�شحني .
املـــادة ( ) 11
تعلن اللجنة قائمة املر�شحني النهائية بالو�سيلة التي تراها منا�سبة قبل (� )7سبعة �أيام
على الأقل من اليوم املقرر للت�صويت  ،ويتم ترتيب �أ�سماء املر�شحني فـي تلك القائمة وفقا
للأحرف الهجائية .
املـــادة ( ) 12
ت�شكــل جلــان فرعيــة لالنتخابــات فـي مقر الغرفــة الرئي�ســي مبحافظة م�سقط وفروعها
بقرار من الرئي�س  ،وتخت�ص هذه اللجان بالآتي :
 - 1تهيئة مراكز الت�صويت لالنتخابات .
� - 2إجراء عملية الت�صويت والفرز .
 - 3التحقق من �شخ�صية الناخب عند ح�ضوره ملركز االنتخاب للإدالء ب�صوته .
 - 4منع دخول غري الناخبني �إىل املركز االنتخابي �إال بت�صريح م�سبق من الرئي�س .
 - 5التحقق من خلو �صندوق الت�صويت  ،وفتحه قبل بدء عملية الت�صويت  ،وتدوين
حم�ضر بذلك .
 - 6الت�أكد من و�ضع الناخب ال�ستمارة الت�صويت فـي �صندوق الت�صويت .
 - 7رفع نتائج الفرز �إىل اللجنة فور االنتهاء من عملية الفرز .
� - 8إعداد تقرير عن �سري العملية االنتخابية فـي املركز .
� - 9أي مهام �أخرى ت�سند �إليها من قبل اللجنة .
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املـــادة ( ) 13
يكون لكل ناخب �صوت واحد  ،ويتم الت�صويت  -وفق الإجراءات املبينة فـي ا�ستمارة
الت�صويت  -فـي مركز االنتخابات الذي يقع فـي نطاقه مقر الغرفة �أو الفرع امل�سجل فيه
الناخ ــب  ،ويق ــوم بالت�صوي ــت عن امل�ؤ�س�ســة �أو ال�شركــة من يفو�ض ــه جمل ــ�س �إدارة ال�شرك ــة
�أو امل�ؤ�س�سة �أو جمل�س ال�شركاء بح�سب الأحوال � ،شريطة �أن يكون مالكا �أو �شريكا �أو مفو�ضا
بالإدارة والتوقيع  ،على �أن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري .
املـــادة ( ) 14
تنتهي عملية الت�صويت بانتهاء املوعد املحدد لها  ،ويقوم ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء اللجان الفرعية
لالنتخاب ــات بعد انته ــاء املوع ــد املحدد بفتــح �صناديــق الت�صويــت فـي وج ــود من يرغــب
من املر�شحني �أو وكالئهــم القانونييــن  ،والب ــدء فـي عملي ــة ف ــرز الأ�ص ــوات  ،وال ي�سم ــح
بتواجــد �أي �شخ�ص �آخر فـي قاعة الفرز �إال مبوافقة رئي�س اللجنة الفرعية .
املـــادة ( ) 15
تتوىل اللجان الفرعية لالنتخابات فرز و�إح�صاء عدد الأ�صوات التي ح�صل عليها كل
مر�شح وترتيبهم تنازليا فـي ك�شف يعد لهذا الغر�ض وفقا لعدد الأ�صوات التي ح�صل عليها
كل منهم  .وفـي حالة الت�ساوي بني مر�شحني �أو �أكرث جترى القرعة بينهم لرتتيبهم فـي
الك�شف امل�شار �إليه  ،ويتم ذلك بح�ضور من يرغب من املر�شحني �أو وكالئهم القانونيني ،
ويحرر حم�ضر بذلك يوقع من رئي�س اللجنة الفرعية لالنتخابات واحلا�ضر من املر�شحني
�أو وكالئهم القانونيني .
املـــادة ( ) 16
تتوىل اللجان الفرعية لالنتخابات �إحالة نتائج الفرز �إىل اللجنة فـي موعد �أق�صاه نهاية
اليوم التايل للت�صويت  ،وذلك العتمادها و�إعالنها .
املـــادة ( ) 17
تقدم الطعون على نتائج االنتخابات �إىل اللجنة خالل ( )3ثالثة �أيام من اليوم التايل
لإعــالن النتائ ــج النهائي ــة  ،و يج ــب عليهــا الف�صــل فـي تلــك الطعــون خالل مدة �أق�صاها
( )3ثالثة �أيام من تاريخ تقدميها ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا .

