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0:0نبو ل0ذ االطل بومرنتات هاليغب رقبوألنهابا'للترشيح.
الربنلق:
0مور ؛بطعأالهوي ةالوطنية.

0مور ؟المؤه لاللراسي.

ول.
0صورةالمج لالتجار يسار يالمفع

اب 0نالمنشا؟مصع قعله ه0ن
0خط

ول(للصناعيين)
هصالصناع يسار يالمفع
0صور ؟الترخ
0إفاد ة 0نالزف ةباالنتظا مف يسدا درسو ماالشتراكاتللثالث
السنوا تالماضه ةباالضاف ةإىفسف ةاالنتخاب.
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الغرف ةوض حاس مالمرش حومنصبه.
0سري ةذاب ةمختعرة.
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شروألاالزلي .سوية0جد 0ىاإلدارة
ونسعود يالجنسية.
. 1ا نيك

. 2ا نيكو نمشترئ يفالغرفة.

ينسن ةإذ اكان0حاصألعلى
%لسنة ،وتخف ضهذ هالعد نإل ىخم سوعشر
نه ض
قلس
03االي
شهاد ةجامعي ةنا تعالق ةباألعمالالتجاري ةوالصناعية.

لثسنوا تمتوالي ةويجوزلوزيرالتجارة
0 4ا ن ^نق داشتغ لبالتجار ةا والصناع ةلمد ةثا
واالسفارتخفي ضهذ هالمد ةإل ىسن ةواحد ةلم نيحم لشهاد ةجامعي ةنا تعالق ةباألعمال
التجاري ةوالصناعية.
. 5ا نيجي دالقراء ةوالكتابة.
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يسا وفرع ي "سار يالعفعو لضعن
إدا رةانغرف ةإالإذ اكانلد ىمقدم هسجلنتجاريا' "رئ
د1ذ رة1لشفة ،وسدد أاشتراكات هبه ابانتنبامهنسن ةاالنتخابوالسنوا تالثال ثالسابث ةعليه ا ).
غباح داألعضا ءالعتيدينبالغرف ^الحاصلين
ب"الماد ة( 0) 22نالالئح ةالتنفيذي ةتن صعل ى (:إذ ار
عل ىنهاد ؛جامعي ةنا تعالق ةباألعمالالتجاري ة والصناعي ةوقداشتغ لبالتجا رةا والصناعة
يربطل بالموافق ةعلى
سن ةواحدة ،الترشيحلعضوي ةمجل ساألدار ؛فعلي ها نينثل مإل ىالوز
وزإدرا جاسم هف يقائم هالمرشح ئإالبع دحصول هعل ىالموافقة).
ترشيح هواليج

وزا بيترش حلعضوي ةمجل سإدار ةالغرف ةمالد
ج-الماد ة() 27م نالالئح ةالتنفيذيةتن صعل ى ;(بج

يسمجل سإدار ةالشرك ةا واح داعضانه ،ا ومدبرالعؤسس ةا والشركة ،او
العزممة ،ا ورن

حدكبا رالتنفيثي قفيها ،بموج بخطابمصد قم نالغرف ةصاب رم نالمؤسس ةا والشرك ةيوضح
ا
اس مالمرش حومنصبه).

ودعل ىراسالعمل.
وتؤ كدالمنشا؛بان هموج
قلعن
ينمتتاليتيناوجز ءمنهم االي
ونالمرش حعضو آ ينمجل سإدا رةالغرف ةلدورت
د-ا ناليك
رسنشاطه ا.
ونالمنشاة(مؤ سة اشركة )موجود ةعل ىالعلبيع ةوتما
د-ا نز
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