
مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2017/45

باإ�سـدار نظـام غرفـة تجـارة و�سناعـة عمـان

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم 74/3 ،

وعلى قانون الوكالت التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 77/26 ، 

وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ، 

وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن غرفة جتارة و�سناعة عمان بالنظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عمان الالئحة التنفيذية ، واللوائح املالية 

والإداريـــة وغريهـــا مـــن اللوائـــح والقــــرارات الالزمـــة لتنفيـــذ اأحكــــام النظـــام املرفــــق ، على 

اأن تن�سر الالئحة التنفيذية فـي اجلريدة الر�سمية ، واإىل اأن ت�سدر تلك اللوائح والقرارات 

ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات ال�سارية ، وذلك فيما ل يتعار�س مع اأحكام النظام املرفق .

املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ســدر فـي : 8  من ربيـع الأول �سنـة 1439هـ

املـوافـــــق : 27 من نوفمبــــــــر �سنـة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان



نظــام غرفــة جتــارة و�سناعــة عمــان

الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 ( 

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

ما مل يقت�س الن�س معنى اآخر :

1 - الـــوزيــــر :

       وزيــر الـتـجـارة والـ�سـناعـــة .

2 - الغرفـــــة :   

       غرفة جتارة و�سناعة عمان .

3 - املجلــــ�س : 

        جمل�س اإدارة الـغـرفـــة .

4 - الفـــــــرع : 

       فرع الغرفة فـي املحافظة .

5 - اللجـان الدائمـة : 

        اللجنة التنفيذية ، وجلنة التدقيق ، وجلنة ال�ستثمار .

6 - الع�سـو امل�سجـل :

        الع�سو املنت�سب للغرفة امل�سدد للر�سم ال�سنوي املقرر لع�سوية الغرفة . 

7 - الالئحـــة : 

        الالئحة التنفيذية لهذا النظام .

املــادة ) 2 ( 

الغرفــة موؤ�س�ســة خا�ســة ذات نفع عـــام ، تهــدف اإلــى تنظيــم امل�سالح التجارية وال�سناعية 

ملنت�سبيها وتنميتها والدفاع عنها ومتثيلها فـي خمتلف املجالت ، وتخ�سع لإ�سراف الـوزيــر .

املــادة ) 3 ( 

تتمتع الغرفة بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري ، ويكون لها حق متلك 

الأمــوال الثابتــة واملنقولــة واإدارتهــا وا�ستثمارهــا والت�ســرف فيها واإجراء كافة الت�سرفات 

والقيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق اأهدافها . 



املــادة ) 4 ( 

يكــون املقــر الرئي�ســــي للغرفــــة فـــي حمافظــــة م�سقــــط ، ويكون لها فرع فـي كل حمافظة 

نوافــــذ خدمــة  اأو  اإن�ســاء مكاتــب  املجلــ�س  بقـــرار من  ويجـــوز   ، ال�سلطنـــة  من حمافظــات 

داخـــل اأو خــارج ال�سلطنــة بعــد التن�سيــق مـع اجلهــات املعنيـــة .

املــادة ) 5 ( 

يجوز للغرفة الت�سال مبا�سرة بوحدات اجلهاز الإداري للدولة وما فـي حكمها للح�سول 

على ما حتتاج اإليه من بيانات ومعلومات تتعلق باأعمالها ، وتقع �سمن اخت�سا�ساتها . 

املــادة ) 6 ( 

يحظر على الغرفة ال�ستغال بال�سيا�سة اأو بالأمور الدينية اأو بامل�ساربات اأو باأعمال �سارة 

بالأ�سواق .

املــادة ) 7 ( 

حتدد الالئحة الآتي :

1 - اآلية اإعداد جدول اأعمال اجلمعية العامة ومقرتحات الأع�ساء واملوا�سيع التي يتم 

نظرها فـي اجلمعية واآلية ن�سر الدعوة وحق ح�سور الجتماعات وتدوين املحا�سر .

الفــروع واخت�سا�ســـات  اإدارات  2 - الأحكــام اخلا�ســة باجتماعــات املجلـــ�س وجمالــ�س 

كل من رئيــ�س املجل�س ، ونائبيه ، ورئي�س جمل�س اإدارة الفرع ونائبه ، وكل ما يتعلـــق 

ب�ســوؤون الفــرع .

3 - اخت�سا�سات اللجان الدائمة ونظام عملها .

4 - الأحكام اخلا�سة بانتخابات رئي�س واأع�ساء املجل�س ورئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة 

الفرع ، وكل ما يتعلق ب�سري النتخابات ، وتقدمي الطعون ، والف�سل فيها .

5 - ر�سوم الت�سجيل فـي ع�سوية الغرفة وجتديدها وغرامة التاأخري عن �سداد الر�سوم ، 

والر�سوم املتعلقة بالنتخابات ، واأي ر�سوم اأخرى مقابل اخلدمات التي تقدمها 

الغرفة ، وحالت الإعفاء منها .



الف�ســل الثانــي

اخت�ســا�ســات الغرفــة

املــادة ) 8 ( 

تخت�س الغرفة مبا ياأتي : 

1 - اقرتاح ال�سرتاتيجية العامة املنظمة للقطاع التجاري وال�سناعي وو�سع اخلطط 

الالزمة لتنفيذها فـي اإطار ال�سيا�سة العامة للدولة .

2 - اإبداء الراأي فـي الت�سريعات املنظمة لالأن�سطة التجارية وال�سناعية قبل اإ�سدارها ، 

وتقدمي املقرتحات ب�ساأن تعديل القوانني النافذة .

3  - رفع املقرتحات املتعلقة بالقطاع التجاري وال�سناعي اإىل اجلهات املعنية ، واقرتاح 

احللول املمكنة ملعاجلتها .

، وت�سنيفهــم  4 - ت�سجيــل املرخـــ�س لهـــم مبزاولــة الأن�سطــة التجاريــة وال�سناعيــة 

وتوزيعهم اإىل فئات والتعريف باأعمالهم .

5 - امل�سادقة على الفواتري التجارية ملختلف ال�سلع . 

6 - اإ�سدار �سهادات من�ساأ ال�سلع وامل�سادقة عليها .

7 - امل�سادقة على ال�سهادات التجارية وال�سناعية .

8 - حتديد العرف التجاري وال�سناعي ، ومنح الراأي ب�ساأنه .

9 - ت�سوية املنازعات التجارية بني اأع�ساء الغرفة بالطرق الودية .

10 - امل�ساركــة فــــي متثيـــل القطـــاع اخلا�س فـــي املحافــل املحليــة والدوليــة ذات ال�سلة 

بالأن�سطة التجارية وال�سناعية .

11 - امل�ساركة فـي اللجان واملجال�س التي ت�ستدعي م�سلحة الغرفة واأع�سائها ال�سرتاك 

فيها . 

12 - تنظيــم املحا�ســـرات والنـــدوات وور�س العمـــل واملوؤمترات داخل ال�سلطنة وخارجها ، 

اأو امل�ساركة فـي تنظيمها . 

13 - اإقامة وتنظيم املعار�س املتعلقة باأن�سطتها وفعالياتها .

14 - اإبرام اتفاقيات اأو مذكرات تفاهم ذات �سلة باخت�سا�سات الغرفة بعد موافقة وزارة 

التجارة وال�سناعة ، ووزارة اخلارجية .

املــادة ) 9 ( 

يكون للفرع فـي نطاق اخت�سا�سه املكاين ممار�سة الخت�سا�سات املن�سو�س عليها فـي املــادة 

) 8 ( من هذا النظام ، و ذلك بالتن�سيق مع املجل�س . 



الف�ســل الثالــث

ع�سويــة الغرفـــة

املــادة ) 10 ( 

يجـب علـى كـل مـن يـزاول الأعمال التجارية �سواء كان عمانيا اأو اأجنبيا �سخ�سا طبيعيــا   - 1

بالفرع  اأو   ، الرئي�سي  واأن يتم ت�سجيله مبقرها   ، بالغرفة  اأن يكون ع�سوا  اأو اعتباريا 

الذي يقع �سمن نطاقه مقر العمل الرئي�سي للع�سو .

يعفــى مــن الت�سجيـــل لع�سويـــة الغرفــــة الأفـــراد الـــذيـــن ميار�ســـون اأعمــــال �سغيـــــرة   - 2

اأو حرفا ب�سيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع املتجـول ، اأو الـذي يقوم باأعمال نقل �سغرية ، 

وكــل مــن نــ�س قانـــون ال�سجــل التجاري اأو قانون ال�سركات التجارية اأو اأي قانون اآخر 

على اإعفائه من الت�سجيل فــي ال�سجل التجاري .

ل تقبــل الوحــدات احلكوميــة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة واملن�ساآت اخلا�سة املعامالت   - 3

التجاريــة املقدمـــة اإليهــا مـن قبـــل اأي مــن الأ�سخـــــا�س امل�ســـار اإليهــــم فــــي البنـــد )1( 

من هذه املــادة اإل بعد التاأكد من اأنه ع�سو م�سجل .

املــادة ) 11 ( 

لها  باأن�سطة  العاملني  النظام  املــادة )10( من هذا  فـي  املذكورين  الأ�سخا�س  لغري  يجوز 

�سلة بالتجارة ، اأو يغلب على ن�ساطهم اجلانب التجاري ، الت�سجيل فـي ع�سوية الغرفة .

املــادة ) 12 ( 

يقدم طلب ت�سجيل الع�سوية وجتديدها اإىل الغرفة اأو الفرع ، مرفقا به الأوراق الثبوتية 

التي تبينها الالئحة ، ويجب على الإدارة التنفيذية البت فـي الطلب خالل مدة ل تتجاوز 

)5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ تقدميه م�ستكمال لل�سروط القانونية .

وفـي حالة رف�س الطلب ، فاإنه يجب اأن يكون قرار الرف�س م�سببا ، واأن يتم اإبالغ مقدم 

الطلب بذلك كتابة خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدوره .

ويجوز ملقدم الطلب خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ اإبالغه بالقرار التظلم اإىل اللجنة 

التنفيذية والتي عليها اأن تبت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما ، على اأن يكون قرارها 

م�سببا ونهائيا .



املــادة ) 13 ( 

يفقد الع�سو امل�سجل ع�سويته بالغرفة فـي احلالت الآتية :

1 - فقدان ال�سفة التي اأهلته لع�سوية الغرفة .

2 - احلكم باإ�سهار اإفال�سه . 

املــادة ) 14 ( 

 يجوز بقرار من املجل�س بناء على تو�سية م�سببة من الإدارة التنفيذية وقف الع�سو امل�سجل 

للمدة التي حتددها الالئحة ، وتعاد الع�سوية بانتهاء الأ�سباب التي اأدت اإىل وقفها .

الف�ســل الرابــع

اأجهــزة الغرفــة

املــادة ) 15 ( 

تتكون الغرفة من اجلمعية العامة ، واملجل�س ، وجمال�س اإدارات الفروع ، واللجان الدائمة ،

والإدارة التنفيذية .

املــادة ) 16 ( 

تتكون اجلمعية العامة للغرفة من الأع�ساء امل�سجلني .

اأو ال�سريك املفو�س  وميثل الع�سو امل�سجل فـي اجتماعات اجلمعية العامة ب�سفته املالك 

منفردا ، اأو املدير املفو�س بالتوقيع منفردا من واقع بيانات ال�سجل التجاري .

املــادة ) 17 ( 

ل يجوز التوكيل اأو التفوي�س فـي احل�سور اأو الت�سويت فـي اجتماعات اجلمعية العامة ، 

ويكون لكل ع�سو م�سجل �سوت واحد . 

املــادة ) 18 ( 

جتتمع اجلمعية العامة للغرفة بدعوة من رئي�س املجل�س اأو من ينوب عنه ، ويجوز دعوتها 

كلما اقت�سى الأمر بقرار من املجل�س اأو بناء على طلب كتابي يقدمه )1%( واحد فـي املائة 

على الأقل من الأع�ساء امل�سجلني ، اأو بناء على طلب الوزير .



املــادة ) 19 ( 

يجب دعوة اجلمعية العامة اإىل اجتماع عادي مرة على الأقل فـي ال�سنة ، وتخت�س بالآتي : 

مناق�سة التقرير ال�سنوي عن اأعمال الغرفة ، وتقرير مراقب احل�سابات عن ال�سنة    -1

املالية املنتهية ، واملوافقة عليهما . 

النظــر فـي اقرتاحـــات اأع�ســاء اجلمعيــة العامة للغرفة واملقدمة اإىل املجل�س قبل    -2

اجتماعها بـ )15( خم�سة ع�سر يوما على الأقل . 

3 - تعيني مراقب احل�سابات .

املــادة ) 20 ( 

يجوز دعوة اجلمعية العامة اإىل اجتماع غري عادي ، وتخت�س بالآتي :

1 -  النظــر فــي املخالفــات املن�سوبـــة لع�ســو اأو اأكثــر من اأع�ســاء املجلــ�س اأو جمالــ�س 

اإدارات الفروع ، بناء على قرار م�سبب من املجل�س .

املوافقة على التعديالت املقرتحة على هذا النظام ، والالئحة .   -2

3 - حل املجل�س مبوافقة ثالثة اأرباع اأ�سوات احلا�سرين .

4 - تعليــــق اأو اإ�سقـــاط ع�سويـــة رئيــ�س املجلــ�س اأو جملـــ�س اإدارة الفـــرع اأو اأي ع�ســـو 

اإليها  بنــاء على طلب م�سبب يرفعه  الفــرع  اإدارة  اأو جملــ�س  املجل�س  اأع�ســاء  من 

املجل�س ، وذلك مبوافقة ثلثي اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين .

املــادة ) 21 ( 

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة فـي اجتماعها العادي �سحيحا اإل اإذا ح�سره )200( مائتا 

ع�سو م�سجل على الأقل ، واإذا مل يكتمل هذا الن�ساب وجب انعقاد اجلمعية فـي اجتماع 

ثان خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من التاريخ املحدد لالجتماع الأول ، ويكون الجتماع 

الثاين �سحيحا اأيا كان عدد احلا�سرين فيه ، بالإ�سافة اإىل ح�سور رئي�س املجل�س اأو اأحد 

نائبيه ، ورئي�سي جلنتي التدقيق وال�ستثمار ، وممثل وزارة التجارة وال�سناعة ، ومراقب 

احل�سابات ، والرئي�س التنفيذي ، ويحدد تاريخ الجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة لعقد 

الجتماع الأول . 



ول يكون انعقاد اجلمعية العامة فـي اجتماعها غري العادي �سحيحا اإل اإذا ح�سره )%5( 

خم�ســة فـي املائــة على الأقــل مــن الأع�ســاء امل�سجليـن ، واإذا لــم يكتمل هذا الن�ساب وجب 

انعقاد اجلمعية فـي اجتماع ثان خالل )7( �سبعة اأيام عمل من التاريخ املحدد لالجتماع 

الأول ، ويكون الجتماع الثاين �سحيحا اإذا ح�سره )1000( األف ع�سو م�سجل على الأقل ، 

ويحدد تاريخ الجتماع الثاين فـي الدعوة املوجهة لعقد الجتماع الأول . 

وت�سدر قرارات اجلمعية العامة فـي اجتماعها العادي وغري العادي باأغلبية عدد اأ�سوات 

الأع�ساء احلا�سرين .

املــادة ) 22 ( 

يتاألف املجل�س على النحو الآتي : 

1 - )5( خم�ســـة اأع�ســاء مــن حمافظــة م�سقــط ، يتـــم انتخابهـــم بالقتـــراع ال�ســـري 

من الأع�ساء امل�سجلني فـي حمافظة م�سقط .

روؤ�ساء جمال�س اإدارات فروع الغرفة باملحافظات الأخرى .   - 2

وتكون مدة املجل�س )4( اأربع �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع لـه ، ويجوز ملن 

انتهت ع�سويته اإعادة الرت�سح لع�سوية املجل�س .

املــادة ) 23 ( 

يعقد اأع�ساء املجل�س خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ اإعالن النتائج النهائية لالنتخابات 

اأول اجتماع لهم فـي املقر الرئي�سي للغرفة برئا�سة اأكرب الأع�ساء �سنا ، لينتخبوا من 

بينهم بالقرتاع ال�سري رئي�سا للمجل�س ، ونائبني له ، وع�سوين اآخرين لتتكون من هوؤلء 

اخلم�سة اللجنة التنفيذية .

ويعني املجل�س اأمينا لل�سر من الإدارة التنفيذية فـي الجتماع ذاته . 

كما ينتخب املجل�س فـي الجتماع ذاته اأع�ساء جلنتي التدقيق وال�ستثمار ، من غري اأع�ساء 

اللجنة التنفيذية .

املــادة ) 24 ( 

تكون للمجلــ�س كافــة ال�سالحيـــات الالزمــة لالإ�ســراف والرقابــة واملتابعــة على ممار�ســة 

الغرفة لخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :



1 - ر�سم ال�سيا�سة العامة للغرفة ، ومتابعة تنفيذها .

2 - اعتماد اخلطة ال�سرتاتيجية للغرفة .

3 - اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة .

4 - اقرتاح تعديل هذا النظام ، والالئحة ، ورفعهما اإىل اجلمعية العامة فـي اجتماعها 

غري العادي للموافقة .

5 - املوافقة على اللوائح املالية والإدارية للغرفة وغريها من اللوائح .

6 - اعتماد م�سروع امليزانية لل�سنة املالية للغرفة ، وح�سابها اخلتامي املدقق . 

7 - املوافقة على القرو�س والت�سهيالت املالية للغرفة .

ت�سكيــل جملــ�س ا�ست�ســاري وجلــان موؤقتة من بني اأع�ساء الغرفة ، ومــن اأع�ســاء   - 8

اجلمعيــات القت�ساديــة ، ومــن روؤ�ســاء واأع�ســاء جملــ�س اإدارة الغرفــة ال�سابقيـن ، 

ومن غريهم ، وحتديد اخت�سا�سات ، ونظام عمل كل منها .

9 - تعيني الرئي�س التنفيذي وحتديد م�ستحقاته . 

10 - اأي اأعمال اأخرى لزمة لتحقيق اأهداف الغرفة ، وتنفيذ اخت�سا�ساتها .

وللمجل�س اأن يفو�س بع�س �سالحياته للرئي�س ، اأو اللجنة التنفيذية ، اأو الرئي�س التنفيذي .

املــادة ) 25 ( 

يتوىل اإدارة الفرع جمل�س اإدارة يتاألف من )7( �سبعة اأع�ساء يتم انتخابهم بالقرتاع ال�سري 

من الأع�ساء امل�سجلني فـي الفرع . 

وتكــون مــدة ع�سويــة جملــ�س اإدارة الفــرع )4( اأربع �سنــوات ميالديــة تبداأ من تاريخ اأول 

اجتماع لـه ، ويجوز ملن انتهت ع�سويته اإعادة الرت�سح لع�سوية جمل�س اإدارة الفرع .

املــادة ) 26 ( 

يعقد اأع�ساء جمل�س اإدارة الفرع خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ اإعالن النتائج النهائية 

لالنتخابات اأول اجتماع لهم فـي مقر الفرع ، لينتخبوا مـن بينهــم بالقرتاع ال�سري رئي�سا 

ملجل�س اإدارة الفرع ، ونائبا له ، على اأن يتوىل رئا�سة هذا الجتماع اأكرب الأع�ساء �سنا .



املــادة ) 27 ( 

تكون ملجل�س اإدارة الفرع كافة ال�سالحيات الالزمة لالإ�سراف والرقابة واملتابعة على اأعمال 

الفرع وحتقيق اأهداف الغرفة ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

1 - و�سع اخلطة ال�سرتاتيجية للفرع ، ورفعها اإىل املجل�س لالعتماد .

اأو نوافـــذ خدمـــة فـــي املحافظـــة وفقـــا للخطـــة املعتمــــدة  اإن�ســـاء مكاتــب  2 - اقتــراح 

فـي امليزانيــة ال�سنويــة للغرفــة .

3 - ت�سكيل جملــ�س ا�ست�ســـاري وجلـــان موؤقتــــة مــن بيـــــن الأع�ســاء امل�سجليــــن بالفــــــرع 

اأو من غريهـــم ، وحتديــد اخت�سا�ساتها ونظــام عملهــا . 

املــادة ) 28 ( 

ميثل رئي�س املجل�س الغرفة اأمام الق�ساء وفـي �سالتها بالغري ، وي�سرف على جميع اأعمالها ، 

وفـي حالة غيابه اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�سا�ساته يحل حمله اأحد نائبيه 

على النحو الذي حتدده الالئحة .

املــادة ) 29 ( 

يكون عمل اأع�ساء املجل�س تطوعيا ل يتقا�سون عليه اأجرا ، ما عدا خم�س�سات ال�سفر ، 

وبدل ح�سور الجتماعات وفقا ملا حتدده الالئحة .

املــادة ) 30 ( 

يكون رئي�س املجل�س واأع�ساوؤه ورئي�س جمل�س اإدارة الفرع واأع�ساوؤه م�سوؤولني اأمام اجلمعية 

العامة عن كل خمالفة للنظام واإ�ساءة ا�ستعمال اأموال الغرفة اأو تبديدها ، ول ت�سقط 

دعوى امل�سوؤولية فـي هذا ال�ساأن اإل بانق�ساء )5( خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء ع�سويتهم .

املــادة ) 31 ( 

مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  م�سلحة  لهــم  كانــت  اإذا  واأع�سائـــه  املجلــ�س  رئيــ�س  علــى  يتعيــن 

فـي العقود اأو التفاقيات التي تربمها الغرفة ، اإخطار املجل�س بذلك ، والتنحي عن نظر 

املو�سوع املعرو�س ب�ساأن ذلك العقد اأو تلك التفاقية ، ول يجوز له ح�سور مداولت املجل�س 

ب�ساأن هذا املو�سوع ، اأو الت�سويت عليه .



وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة اإذا كان الع�سو اأو زوجه اأو اأي من اأقاربه حتى الدرجة الثالثة 

ميلك ح�سة فـي ال�سركة التي تتعاقد معها الغرفة ، اأو كان ع�سوا فـي جمل�س اإدارتها .

ويرتتب على خمالفة اأحكام هذه املادة بطالن العقد اأو التفاقية .

وت�سري اأحكام هذه املادة على رئي�س جمل�س اإدارة الفرع ، واأع�سائه .

املــادة ) 32 ( 

يجوز حل املجل�س بقرار م�سبب من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء ، وذلك فـي احلالت 

الآتية : 

1 - عدم انعقاد املجل�س ملدة تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر . 

2 - عدم انعقاد اجلمعية العامة للغرفة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ دعوتها 

لالجتماع . 

3 - اإذا ارتكــب املجلــ�س خمالفــة ج�سيمــة لهــذا النظــام اأو اللوائــح ال�ســـادرة مبوجبــه 

اأو خالفت النظام العام اأو الآداب . 

وتتم الدعوة لنتخاب جمل�س جديد خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ احلل ، واإىل حني 

ت�سكيل املجل�س اجلديد تقوم بت�سيري اأعمال الغرفة جلنة ت�سكل بقرار من الوزير . 

املــادة ) 33 ( 

يكون للغرفة اإدارة تنفيذية برئا�سة الرئي�س التنفيذي ، تخت�س بالأعمال التنفيذية 

للغرفة ، وذلك على النحو الذي تبينه لوائح الغرفة . 

الف�ســل اخلامــ�س

انتخابــات الغرفــة

 املــادة ) 34 ( 

جترى انتخابات املجل�س وجمل�س اإدارة الفرع حتت اإ�سراف جلنة ت�سمى )جلنة انتخابات 

الغرفة( ، ويعترب النتخاب حقا �سخ�سيا للع�سو امل�سجل ، ول يجوز الإنابة اأو التوكيل فيه .

ويتــم التظلــم مــن قراراتهــا اأمــام جلنـــة ت�سمــى )جلنـــة الطعـــون( خـــالل )7( �سبعــة اأيــام 

من تاريخ اإعالن نتيجة النتخاب .

وي�سدر قرار من الوزير بت�سكيل جلنتي النتخابات والطعون واأي جلان اأخرى لزمة 

لالنتخابات ، على اأن يحدد القرار اخت�سا�سات كل جلنة ، ونظام عملها .



املــادة ) 35 ( 

ي�سرتط فيمن يرت�سح لع�سوية املجل�س اأو جمل�س اإدارة الفرع الآتي :

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية .

2 - اأن يكون حا�سال على موؤهل الدبلوم العام على الأقل .

3 - اأن يكون قد م�سى على ع�سويته فـي الغرفة مدة ل تقل عن )5( خم�س �سنوات . 

4 - األ تقل �سنه عن )30( ثالثني �سنة ميالدية . 

5 - اأن يكون حممود ال�سرية ، ح�سن ال�سمعة . 

6 - األ يكـــــون موظفــا فـــي اإحــدى وحدات اجلهــاز الإداري للدولـــة اأو عامـــال باأجـــر 

فـي القطاع اخلا�س . 

املــادة ) 36 ( 

اإذا انتخب رئي�س جمل�س اإدارة الفرع رئي�سا للمجل�س توىل نائبه ممار�سة كافة اخت�سا�ساته 

املقررة قانونا .

 املــادة ) 37 ( 

 اإذا خـال مكـان اأحد اأع�سـاء املجلـ�س اأو جمل�س اإدارة الفرع قبل انتهـاء فرتتـه وجـب �سغـل 

اأو جمل�س  اأحد املر�سحني بح�سب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات املجل�س  مكانه من قبل 

اإدارة الفرع عن الفرتة ذاتها بحيث يقدم الأكرث من حيث عدد الأ�سوات التي ح�سل عليها  

وذلك خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإبالغ املجل�س بخلو املكان ، وتكون فرتة الع�سو 

اجلديد هي الفرتة املكملة لفرتة ع�سوية �سلفه ، واإذا تعذر �سغل هذا املكان وبقي من مدة 

املجل�س )6( �ستة اأ�سهر على الأقل ، فتجرى النتخابات ل�سغل الع�سوية ال�ساغرة .

املــادة ) 38 ( 

تفقد ع�سوية املجل�س اأو جمل�س اإدارة الفرع فـي احلالت الآتية : 

1 - فقد ع�سوية الغرفة طبقا حلكم املادة )13( من هذا النظام . 

2 - ال�ستقالة .

3 - الوفاة .

4 - فقد اأي من ال�سروط املن�سو�س عليها فـي املادة )35( من هذا النظام .

5 - عدم القدرة على مبا�سرة اأعمال الع�سوية ب�سبب احلالة ال�سحية مبوجب قرار 

من اجلهة الطبية املخت�سة .

6 - عــدم ح�ســور اجتماعات املجل�س )3( ثالث مرات متتالية ، اأو )4( اأربع مرات 

منف�سلة فـي ال�سنة الواحدة ، بدون عذر مقبول من املجل�س .



الف�ســل ال�ســاد�س

ماليــة الغرفــة

املــادة ) 39 ( 

تكون للغرفة ميزانية م�ستقلة ، وتبداأ ال�سنة املالية للغرفة فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، 

وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل �سنة . 

 املــادة ) 40 ( 

تتكون موارد الغرفة مما ياأتي :

1 - الر�سوم واملبالغ التي تتقا�ساها الغرفة مقابل ما توؤديه من خدمات . 

2 - ريع العقارات اململوكة للغرفة ، وعوائد ا�ستثمارات اأموالها . 

3 - عوائد تنظيم املعار�س اخلا�سة واملحا�سرات والندوات وور�س العمل واملوؤمترات ، 

اأو التي ت�سارك فـي تنظيمها . 

4 - ح�سيلة ثمن املطبوعات والدوريات التي ت�سدرها . 

5 - املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا للقوانني والنظم املعمول بها . 

6 - اأي موارد اأخرى يوافق عليها املجل�س .

املــادة ) 41 ( 

اأموال  لإيداع  ال�سلطنة  فـي  املعتمدة  املحلية  امل�سارف  من  اأكرث  اأو  م�سرفا  املجل�س  يعني 

الغرفة ، وحتدد الالئحة املالية قواعد واإجراءات ال�سرف من هذه الأموال .

املــادة ) 42 ( 

يكــون للغرفــة مراقــب ح�سابـــات واحد على الأقل من بني املرخـ�س لهــم مبزاولة مهنة 

املحا�سبة واملراجعة ، يتم تعيينه �سنويا ، ول يجوز له اأن يقدم اإىل الغرفة اأي خدمات فنية 

اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية ، ول يجوز التجديد ملراقب احل�سابات نف�سه ملــدة تزيد على )4( اأربع 

�سنوات متتالية . 


