النظام الداخلي لصندوق التكافل االجتماعي
مادة – ٌ – 1حدث فً غرفة تجارة حمص صندوق للمساعدة االجتماعٌة باسم صندوق التكافل االجتماعً لتجار حمص .
مادة –  - 2تم اعتماد نظام الصندوق بموجب قرار الهٌئة العامة رقم  /7/بجلستها العادٌة المنعقدة بتارٌخ  7997/4/32م  ،وتعدٌالته الالحقة.
مادة –  - 3تعارٌف ٌ :قصد بالتعابٌر التالٌة حٌثما وردت فً النظام المعانً المبٌنة إلى جانب كل منها :
 الصندوق  :صندوق التكافل االجتماعً لتجار حمص . العضو  :هو الشخص المسجل فً غرفة تجارة حمص المشمول بأحكام هذا النظام . مجلس اإلدارة  :هو مجلس إدارة غرفة تجارة حمص . الهٌئة اإلدارٌة  :هً هٌئة إدارة الصندوق . الهٌئة العامة  :هً الهٌئة العامة لغرفة تجارة حمص .مادة – ٌ - 4هدف هذا الصندوق إلى مساعدة أسرة العضو فً حال وفاته ومسااعدته فاً حاال العجا أو المار حساب الماادة  /32/ما هاذا
النظام  ،وٌجو بقرار م الهٌئة العامة ٌادة أهداف الصندوق .
مادة – ٌ - 5دٌر الصندوق هٌئة مؤلفة م خمسة أعضاء على النحو التالً :
 -7رئٌس هٌئة الصندوق  :رئٌس الغرفة .
 -3أمٌ سر الصندوق  :عضو ٌختاره مجلس اإلدارة م بٌ أعضائه .
 -2خا الصندوق  :عضو ٌختاره مجلس اإلدارة م بٌ أعضائه .
 -4عضو  :تنتخبه الهٌئة العامة .
 -5عضو  :تنتخبه الهٌئة العامة .
وتكو والٌة الهٌئة اإلدارٌة مت امنة مع والٌاة مجلاس اإلدارة ،وٌناوب عا رئاٌس هٌئاة الصاندوق فاً حاال غٌاباه نائاب رئاٌس
الغرفة.
م
م
مادة – ٌ - 6عاد عضاوا مشاموال بأحكاام هاذا الصاندوق ااشاخاص ال بٌعٌاو ااعضااء فاً الغرفاة بتاارٌخ  7997/73/27م  ،وكاذل الاذٌ
ٌنتسبو إلى الغرفة بعد هذا التارٌخ شرٌ ة أ ال ٌتجاو عمر المنتسب الجدٌد الخامسة وااربعٌ عاما م مٌالدٌا م فً م لع السانة
التاً ٌاتم فٌهااا االنتسااب أمااا ااعضااء الااذٌ انتسابوا أو ٌنتسابو إلااى الغرفاة اعتبااارام ما تااارٌخ  7991/7/7م  ،وقاد تجاااو ت
أعمارهم الخامسة وااربعٌ وحتاى الخمساٌ عاماا م فلهام الخٌاار باالنتسااب إلاى الصاندوق علاى أ ٌخضاع انتساابهم إلاى رساوم
خاصة إضافٌة على النحو التالً :
م
 75.222ل2س
 46عاما
 47عاما م
 35.222ل2س
 41عاما م
 25.222ل2س
 49عاما م
 45.222ل2س
 52عاما م
 55.222ل2س
حٌث ٌعتبر ج ء السنة كالسنة  ،وٌعتبر تجاو س الخمسٌ سببا م ٌمنع م االنتساب إلى الصندوق .
مادة – ٌ - 7سري مفعول هذا النظام إضافة إلى التجار ااف راد على ااعضاء فاً شاركات ااشاخاص الاذٌ لهام فٌهاا صافة التضاام و علاى
شركة ااشخاص أ تسمً م أعضائها الذٌ لهم هذه الصفة واحدام علاى ااقال لٌكاو عضاوام فاً الصاندوق وٌتار ل عضااء
المتضامنٌ الباقٌ الخٌار بٌ االنتساب للصندوق أو عدمه  .وٌساري مفعاول هاذا النظاام علاى أعضااء مجلاس اإلدارة المعٌناٌ
م قبل و ارة التجارة الداخلٌة وحماٌة المستهل وموظفً الغرفة شرٌ ة تقدٌم لب خ ً م قبل الراغبٌ بذل وأ ٌساهموا
فااً الصااندوق كأعضاااء الهٌئااة العامااة وأ ٌسااتمروا بااذل حتااى بعااد انتهاااء ماادة وجااودهم كأعضاااء فااً مجلااس إدارة الغرفااة أو
موظفٌ فً الغرفة  ،وٌعفو فً حال كونهم مم تجاو وا الخامسة وااربعٌ عاما م م الرسوم الخاصاة اإلضاافٌة المنصاوص
علٌها فً المادة السادسة وٌتم قبولهم فً الصندوق دو التقٌد بشر العمر  ،وال تسري أحكام هاذا النظاام علاى شاركات الق اا
العام وكذل الشركات المساهمة والمغفلة وكافة شركات ااموال .
مادة –  - 8م كا شرٌكا م متضامنا م فً شركة أو شركات أخرى إضافة إلاى صافته هاذه تااجرام بصافته الفردٌاة فاال ٌنتساب إلاى الصاندوق ال
وجوبا م وال جوا ام إال بواحدة م صفاته هذه كلها ( أي ال ٌجو الجمع بٌ عضوٌتٌ للصندوق ) .
مادة –  - 9إذا كا العضو مسجالم فً الغرفة بصفته الفردٌة واعت ل التجارة أو كا عضوام فً شاركة مساجلة فاً الغرفاة وكاا انتساابه إلاى
الصندوق بصفته هذه فً الشركة وحلت الشركة أو فقد عضوٌته فٌهاا لسابب ماا فتبقاى لاه عضاوٌة الصاندوق إذا ثاابر علاى دفاع
رسوم الصندوق السنوٌة ورسوم الغرفة حسب الدرجة ااخٌرة للعضوٌة .
مادة –  – 11تسق العضوٌة فً الصندوق ع كل م ٌتخلف ع دفع رسمً سنتٌ متوالٌتٌ  ،أما م ٌتخلف ع دفع رسوم سنة واحدة فإنه
ٌغرم بمبلغ  2222ل2س ،فق ثالثة آالف لٌرة سورٌة إضافة إلاى الرسام الاذي تخلاف عا دفعاه فاإذا حصالت الوفااة فاً السانة
التالٌة عندها ٌستحق إعانة الوفاة المقررة بعد تسدٌد الرسوم المستحقة علٌه .
مادة –  – 11فاً حاال ساقو عضاوٌة أحاد ااعضااء فاً الصاندوق تبقاى مدفوعاتاه الساابقة ما حاق الصاندوق ولاٌس لاه حاق الم الباة باأي
تعوٌ .
مادة –  – 12تتألف موارد الصندوق م :
أ -رسم االنتساب .
ب -الرسم السنوي .
ت -رٌع أموال الصندوق .
ث -الهبات واإلعانات وسائر التبرعات .
ج -رسوم إعانات الوفاة المسددة ع عام أو عامٌ والواجب تحصٌلها م ااعضاء المنتسبٌ إلى الصندوق .
ح -الرسوم الخاصة اإلضافٌة المقررة لم تجاو عمرهم الخامسة وااربعٌ عاما م .

خ -الغرامات المقررة لم ٌتأخر ع تسدٌد رسوم الصندوق السنوٌة.
د -الرسوم على المعامالت التً تجري فً الغرفة .
مادة – ٌ – 13ستوفى رسم انتساب إلى الصندوق لمرة واحدة ما كافاة ااعضااء وقادره  /35222/ل2س فقا خمساة وعشارو ألاف لٌارة
سورٌة.
مادة – ٌ – 14حدد رسم االشترا السنوي بمبلغ  /7222/ل2س فق ألف لٌرة سورٌة ال غٌر .
مادة –  – 15قٌمة إعانة الوفاة الكاملة ( )7,522,222ل2س ،فق ملٌو وخمسمائة ألاف لٌارة ساورٌة ال غٌار اعتباارام ما 3277/7/7م ،
قابلة للتعدٌل بقرار م الهٌئة العامة .
مادة –  - 16تدفع إعانة الوفاة لم ٌحدده العضو بتفوٌ ٌوقعه أمام الرئٌس أو أمٌ السر أو م ٌفوضانه  ،وٌسجل فً سجل خاص وٌحفظ
فً إضبارة العضو وتسلم نسخة منه إلى العضو وفٌما عدا ذل تدفع اسرته وفق اإلرث الشرعً .
مادة – ٌ – 17شتر استحقاق اإلعانة الكاملاة أ تادوم العضاوٌة فاً الصاندوق مادة عشار سانوات متتالٌاة وإذا لام ٌتحقاق هاذا الشار فتكاو
اإلعانة المستحقة بنسبة منها كما ٌلً ،وٌعتبر ج ء السنة كالسنة :
 %75 .7م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة الثانٌة على االنتساب .
 %35 .3م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة الثالثة على االنتساب .
 %25 .2م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة الرابعة على االنتساب .
 %45 .4م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة الخامسة على االنتساب .
 %55 .5م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة السادسة على االنتساب .
 %65 .6م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة السابعة على االنتساب .
 %75 .7م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة الثامنة على االنتساب .
 %15 .1م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة التاسعة على االنتساب .
 %722 .9م اإلعانة للمستحقٌ فً السنة العاشرة على االنتساب .
وذل للمنتسبٌ اعتبارام م 3276/7/7م ،وال تستحق إعانة الوفاة ع العضو المنتسب حدٌثا م إلى الصاندوق فاً حاال وفاتاه إال
بعد انقضاء عام مٌالدي كامل على انتسابه إلى الصندوق  ،حٌث تبدأ عضوٌته فً الصندوق فً العام الثانً على االنتساب .
مادة – ٌ - 18تم صرف اإلعانة بقرار م الهٌئة اإلدارٌاة  ،وٌكاو الصارف بموجاب شاٌ أو نقادا ٌسالم إلاى المساتحق بعاد اساتكمال الوثاائق
الال مة ،أ ما بالنسبة للقصار فٌاتم تحوٌال مساتحقاتهم إلاى مادٌر ااٌتاام فاً المحافظاة  ،أو نقادام أو بموجاب شاٌ بعاد إحضاار
الوصً إذنا م م القاضً الشرعً بالموافقة للوصً على قب حصة القاصر .
مادة –  - 19فً حال عدم توفر ااموال أو السٌولة النقدٌة ٌمك منح سلفة على إعانة الوفاة بحدود  %35م قٌماة االساتحقاق علاى أ ٌسادد
الرصٌد حٌ توفر النقدٌة الال مة .
م
ت صحٌة لمنتسبٌه فً حاالت العج والمر الخ ٌر مبلغا وقدره ( )322,222ل2س
مادة – ٌ - 21قدم صندوق التكافل االجتماعً مساعدا ٍ
فق مئتا ألف لٌرة سورٌة ال غٌر لمر ٍة واحد ٍة  ،بالشرو التالٌة :
ٌ -7شتر أ ٌكو العج الذي ٌصاب به العضو دائما م ال ٌرجى القٌام منه ( الشلل – اإلقعاد ) .
 -3تعتبر اامرا التالٌة (جراحة القلب المفتاوح – تركٌاب شابكات – تركٌاب اساتاند – تركٌاب ب ارٌاة – السار ا –
غسٌل الكلى) هً اامرا التً تمنح لها المساعدة الصحٌة .
 -2تصرف المساعدة المقررة ل مرا المحددة أعاله بنا مء على تقدٌم :
أ -فاتورة م المشفى الذي أجرٌت فٌه العملٌة الجراحٌة.
م
ب -تقرٌر بً م بٌب معتمد م قبل الهٌئة اإلدارٌة للصندوق أو م ال بٌب المعالج مصدق أصوال .
على أ ٌتم تحدٌد الوثائق التً تراهاا الهٌئاة اإلدارٌاة ال م
ماة لضاما ساالمة مانح مبلاغ المسااعدة وشارو وإجاراءات المانح
العامااة .وٌااتم ضاام مبااالغ المساااعدات الصااحٌة الممنوحااة إلااى مبااالغ إعانااات الوفاااة الممنوحااة لتو ٌعهااا علااى المشااتركٌ فااً
الصندوق سنوٌا م .
كامال علاى انتسااب العضاو إلاى الصاندوق حٌاث
ماٌالدي
عاام
مرور
بعد
إال
الوفاة
إعانة
مثل
مثلها
الصحٌة
ال تمنح المساعدة
ٍ
ٍ
ٍ
م
ٌستفٌد م المساعدة بدءا م العام الثانً النتسابه إلى الصاندوق وشارٌ ة أ تكاو اإلصاابة باالمر أو العجا بعاد انتساابه
إلى الصندوق وذل بالنسبة للمنتسبٌ حدٌثا م .
مادة – ٌ - 21عتبر بٌا الوفاة الصادر ع مدٌرٌة ااحوال المدنٌة المستند المعتمد إلثبات الوفاة .
مادة –  - 22قرارات الهٌئة اإلدارٌة قابلة لالعترا أمام مجلس اإلدارة وٌكو قرار مجلس اإلدارة ق عٌا م .
مادة – ٌ - 23تم جمع مبالغ إعانات الوفاة والمساعدات الصحٌة المدفوعة فً نهاٌة كل عام ثم ٌو الحاصال علاى عادد ااعضااء المنتسابٌ
إلى الصندوق بالتساوي وٌحصل ما ٌصٌب كل عضو مع رسم االشترا السنوي فً العام التالً .
مادة –  - 24السنة المالٌة للصندوق هً السنة المٌالدٌة وتنظم مٌ انٌة الصندوق على هذا ااساس .
مادة – ٌ - 25دقق حسابات الصندوق محاسب قانونً ٌعٌنه مجلس اإلدارة .
م
مادة – ٌ - 26مثل الصندوق أمام الغٌر رئٌس الهٌئة اإلدارٌة وله أ ٌنٌب خ ٌا أحد أعضاء الهٌئة اإلدارٌة للقٌام ببع المهمات.
مادة –  - 27تجتمع الهٌئة اإلدارٌة دورٌا م كل ثالثة أشهر واستثنائٌا م كلما دعت الحاجة .
مادة –  - 28ال ٌجو الحج على أي ج ء م اإلعانة المستحقة .
مادة – ٌ - 29عٌ مجلس اإلدارة م ٌراه مناسبا م للقٌام بأعمال المحاسبة وااعمال اإلدارٌة ااخرى التً قد ٌحتاجها لتنفٌذ هذا النظام .
مادة – ٌ - 31فتح حساب خاص فً سجالت الغرفة لهذا الصندوق وذل بااموال المستوفاة لصالحه و تنظم له مٌ انٌة مستقلة .
مادة – ٌ - 31تم فتح حساب جاري لدى أحد المصارف المعتمدة باسم هذا الصندوق وٌقوم رئٌس الهٌئاة اإلدارٌاة والخاا مجتمعاٌ بتحرٌا
هذا الحساب وٌمك أ ٌتم فتح حساب جاري للصندوق لدى أكثر م مصرف وحسبما تراه الهٌئة اإلدارٌة مناسبا م .
مادة –  - 32تود ااموال المحصلة شهرٌا م أو عند الل وم فً المصرف أو المصارف المعتمدة أصوالم .
مادة – ٌ - 33بدأ العمل فً ت بٌق هذا النظام اعتبارام م  7991/7/7م ،وتعدٌالته حسب تارٌخ كل تعدٌل .
**********

