النظام الداخلي لصندوق التكافل االجتماعي
مادة –  – 1يحدث في غرفة تجارة حمص صندوق للمساعدة االجتماعية باسم صندوق التكافل االجتماعي لتجار حمص .
مادة –  - 2تم اعتماد نظام الصندوق بموجب قرار الهيئة العامة رقم  /7/بجلستها العادية المنعقدة بتاريخ  7997/4/32م  ،وتعديالته الالحقة.
مادة –  - 3تعاريف  :يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في النظام المعاني المبينة إلى جانب كل منها :
 الصندوق  :صندوق التكافل االجتماعي لتجار حمص . العضو  :هو الشخص المسجل في غرفة تجارة حمص المشمول بأحكام هذا النظام . مجلس اإلدارة  :هو مجلس إدارة غرفة تجارة حمص . الهيئة اإلدارية  :هي هيئة إدارة الصندوق . الهيئة العامة  :هي الهيئة العامة لغرفة تجارة حمص .مادة –  - 4يهدف هذا الصندوق إلى مساعدة أسرة العضو في حال وفاته ومسااعدته فاي حاال العجا أو المار حساب الماادة  /32/ما هاذا
النظام  ،ويجو بقرار م الهيئة العامة يادة أهداف الصندوق .
مادة –  - 5يدير الصندوق هيئة مؤلفة م خمسة أعضاء على النحو التالي :
 -7رئيس هيئة الصندوق  :رئيس الغرفة .
 -3أمي سر الصندوق  :عضو يختاره مجلس اإلدارة م بي أعضائه .
 -2خا الصندوق  :عضو يختاره مجلس اإلدارة م بي أعضائه .
 -4عضو  :تنتخبه الهيئة العامة .
 -5عضو  :تنتخبه الهيئة العامة .
وتكو والية الهيئة اإلدارية مت امنة مع والياة مجلاس اإلدارة ،ويناوب عا رئايس هيئاة الصاندوق فاي حاال غياباه نائاب رئايس
الغرفة.
م
م
مادة –  - 6يعاد عضاوا مشاموال بأحكاام هاذا الصاندوق ااشاخاص ال بيعياو ااعضااء فاي الغرفاة بتااريخ  7997/73/27م  ،وكاذل الاذي
ينتسبو إلى الغرفة بعد هذا التاريخ شري ة أ ال يتجاو عمر المنتسب الجديد الخامسة وااربعي عاما م ميالديا م في م لع السانة
التاي ياتم فيهااا االنتسااب أمااا ااعضااء الااذي انتسابوا أو ينتسابو إلااى الغرفاة اعتبااارام ما تاااريخ  7991/7/7م  ،وقاد تجاااو ت
أعمارهم الخامسة وااربعي وحتاى الخمساي عاماا م فلهام الخياار باالنتسااب إلاى الصاندوق علاى أ يخضاع انتساابهم إلاى رساوم
خاصة إضافية على النحو التالي :
م
 750222ل2س
 44عاما
 47عاما م
 350222ل2س
 41عاما م
 250222ل2س
 49عاما م
 450222ل2س
 52عاما م
 550222ل2س
حيث يعتبر ج ء السنة كالسنة  ،ويعتبر تجاو س الخمسي سببا م يمنع م االنتساب إلى الصندوق .
مادة –  - 7يسري مفعول هذا النظام إضافة إلى التجار ااف راد على ااعضاء فاي شاركات ااشاخاص الاذي لهام فيهاا صافة التضاام و علاى
شركة ااشخاص أ تسمي م أعضائها الذي لهم هذه الصفة واحدام علاى ااقال ليكاو عضاوام فاي الصاندوق ويتار ل عضااء
المتضامني الباقي الخيار بي االنتساب للصندوق أو عدمه  .ويساري مفعاول هاذا النظاام علاى أعضااء مجلاس اإلدارة المعيناي
م قبل و ارة التجارة الداخلية وحماية المستهل وموظفي الغرفة شري ة تقديم لب خ ي م قبل الراغبي بذل وأ يساهموا
فااي الصااندوق كأعضاااء الهيئااة العامااة وأ يسااتمروا بااذل حتااى بعااد انتهاااء ماادة وجااودهم كأعضاااء فااي مجلااس إدارة الغرفااة أو
موظفي في الغرفة  ،ويعفو في حال كونهم مم تجاو وا الخامسة وااربعي عاما م م الرسوم الخاصاة اإلضاافية المنصاوص
عليها في المادة السادسة ويتم قبولهم في الصندوق دو التقيد بشر العمر  ،وال تسري أحكام هاذا النظاام علاى شاركات الق اا
العام وكذل الشركات المساهمة والمغفلة وكافة شركات ااموال .
مادة –  - 8م كا شريكا م متضامنا م في شركة أو شركات أخرى إضافة إلاى صافته هاذه تااجرام بصافته الفردياة فاال ينتساب إلاى الصاندوق ال
وجوبا م وال جوا ام إال بواحدة م صفاته هذه كلها ( أي ال يجو الجمع بي عضويتي للصندوق ) .
مادة –  - 9إذا كا العضو مسجالم في الغرفة بصفته الفردية واعت ل التجارة أو كا عضوام في شاركة مساجلة فاي الغرفاة وكاا انتساابه إلاى
الصندوق بصفته هذه في الشركة وحلت الشركة أو فقد عضويته فيهاا لسابب ماا فتبقاى لاه عضاوية الصاندوق إذا ثاابر علاى دفاع
رسوم الصندوق السنوية ورسوم الغرفة السنوية حسب الدرجة ااخيرة للعضوية .
مادة –  – 11تسق العضوية في الصندوق ع كل م يتخلف ع دفع رسمي سنتي متواليتي  ،أما م يتخلف ع دفع رسوم سنة واحدة فإنه
يغرم بمبلغ  2222ل2س ،فق ثالثة آالف ليرة سورية إضافة إلاى الرسام الاذي تخلاف عا دفعاه فاإذا حصالت الوفااة فاي السانة
التالية عندها يستحق إعانة الوفاة المقررة بعد تسديد الرسوم المستحقة عليه .
مادة –  – 11فاي حاال ساقو عضاوية أحاد ااعضااء فاي الصاندوق تبقاى مدفوعاتاه الساابقة ما حاق الصاندوق ولايس لاه حاق الم الباة باأي
تعوي .
مادة –  – 12تتألف موارد الصندوق م :
أ -رسم االنتساب .
ب -الرسم السنوي .
ت -ريع أموال الصندوق .
ث -الهبات واإلعانات وسائر التبرعات .
ج -رسوم إعانات الوفاة المسددة ع عام أو عامي لمستحقيها والواجب تحصيلها م ااعضاء المنتسبي إلى الصندوق .
ح -الرسوم الخاصة اإلضافية المقررة لم تجاو عمرهم الخامسة وااربعي عاما م .

خ -الغرامات المقررة لم يتأخر ع تسديد رسوم الصندوق السنوية.
د -الرسوم على المعامالت التي تجري في الغرفة والتي يحددها مجلس إدارة الغرفة .
مادة –  – 13يستوفى رسم انتساب إلى الصندوق لمرة واحدة ما كافاة ااعضااء وقادره  /35222/ل2س فقا خمساة وعشارو ألاف ليارة
سورية.
مادة –  – 14يحدد رسم االشترا السنوي بمبلغ  /7222/ل2س فق ألف ليرة سورية ال غير .
مادة –  – 15قيمة إعانة الوفاة الكاملة ( )3،222،222ل2س ،فق مليونا ليرة سورية ال غير اعتبارام م 3271/7/7م  ،قابلة للتعديل بقرار
م الهيئة العامة .
مادة –  - 16تدفع إعانة الوفاة لم يحدده العضو بتفوي يوقعه أمام الرئيس أو أمي السر أو م يفوضانه  ،ويسجل في سجل خاص ويحفظ
في إضبارة العضو وتسلم نسخة منه إلى العضو وفيما عدا ذل تدفع اسرته وفق اإلرث الشرعي .
مادة –  – 17يشتر استحقاق اإلعانة الكاملاة أ تادوم العضاوية فاي الصاندوق مادة عشار سانوات متتالياة وإذا لام يتحقاق هاذا الشار فتكاو
اإلعانة المستحقة بنسبة منها كما يلي ،ويعتبر ج ء السنة كالسنة :
 %75 .7م اإلعانة للمستحقي في السنة الثانية على االنتساب .
 %35 .3م اإلعانة للمستحقي في السنة الثالثة على االنتساب .
 %25 .2م اإلعانة للمستحقي في السنة الرابعة على االنتساب .
 %45 .4م اإلعانة للمستحقي في السنة الخامسة على االنتساب .
 %55 .5م اإلعانة للمستحقي في السنة السادسة على االنتساب .
 %45 .4م اإلعانة للمستحقي في السنة السابعة على االنتساب .
 %75 .7م اإلعانة للمستحقي في السنة الثامنة على االنتساب .
 %15 .1م اإلعانة للمستحقي في السنة التاسعة على االنتساب .
 %722 .9م اإلعانة للمستحقي في السنة العاشرة على االنتساب .
وذل للمنتسبي اعتبارام م 3274/7/7م ،وال تستحق إعانة الوفاة ع العضو المنتسب حديثا م إلى الصاندوق فاي حاال وفاتاه إال
بعد انق ضاء عام ميالدي كامل على انتسابه إلى الصندوق  ،حيث تبدأ عضويته في الصندوق في العام الثاني على االنتساب .
مادة –  - 18يتم صرف اإلعانة بقرار م الهيئة اإلدارياة  ،ويكاو الصارف بموجاب شاي أو نقادا يسالم إلاى المساتحق بعاد اساتكمال الوثاائق
الال مة ،أما بالنسبة للقصار فياتم تحويال مساتحقاتهم إلاى مادير اايتاام فاي المحافظاة  ،أو نقادام أو بموجاب شاي بعاد إحضاار
الوصي إذنا م م القاضي الشرعي بالموافقة للوصي على قب حصة القاصر .
مادة –  - 19في حال عدم توفر ااموال أو السيولة النقدية يمك منح سلفة على إعانة الوفاة بحدود  %35م قيماة االساتحقاق علاى أ يسادد
الرصيد حي توفر النقدية الال مة .
م
ت صااحية لمنتساابيه فااي حاااالت العجا والماار الخ ياار مبلغاا وقاادره ()322،222
ماادة –  - 21يقاادم صااندوق التكافاال االجتماااعي مسااعدا ن
ل2س فق مئتا ألف ليرة سورية ال غير لمر نة واحد نة  ،بالشرو التالية :
 -7يشتر أ يكو العج الذي يصاب به العضو دائما م ال يرجى القيام منه ( الشلل – اإلقعاد ) .
 -3تعتبر اامرا التالية (جراحة القلب المفتاوح – تركياب شابكات – تركياب اساتاند – تركياب ب ارياة – السار ا –
غسيل الكلى) هي اامرا التي تمنح لها المساعدة الصحية .
 -2تصرف المساعدة المقررة ل مرا المحددة أعاله بنا مء على تقديم :
أ -فاتورة م المشفى الذي أجريت فيه العملية الجراحية.
م
ب -تقرير بي م بيب معتمد م قبل الهيئة اإلدارية للصندوق أو م ال بيب المعالج مصدق أصوال .
على أ يتم تحديد الوثائق التي تراهاا الهيئاة اإلدارياة ال م
ماة لضاما ساالمة مانح مبلاغ المسااعدة وشارو وإجاراءات المانح
العامااة .ويااتم ضاام مبااالغ المساااعدات الصااحية الممنوحااة إلااى مبااالغ إعانااات الوفاااة الممنوحااة لتو يعهااا علااى المشااتركي فااي
الصندوق سنويا م .
كامال علاى انتسااب العضاو إلاى الصاندوق حياث
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يستفيد م المساعدة بدءا م العام الثاني النتسابه إلى الصاندوق وشاري ة أ تكاو اإلصاابة باالمر أو العجا بعاد انتساابه
إلى الصندوق وذل بالنسبة للمنتسبي حديثا م .
مادة –  - 21يعتبر بيا الوفاة الصادر ع مديرية ااحوال المدنية المستند المعتمد إلثبات الوفاة .
مادة –  - 22قرارات الهيئة اإلدارية قابلة لالعترا أمام مجلس اإلدارة ويكو قرار مجلس اإلدارة ق عيا م .
مادة –  - 23يتم جمع مبالغ إعانات الوفاة والمساعدات الصحية المدفوعة في نهاية كل عام ثم يو الحاصال علاى عادد ااعضااء المنتسابي
إلى الصندوق بالتساوي ويحصل ما يصيب كل عضو مع رسم االشترا السنوي في العام التالي .
مادة –  - 24السنة المالية للصندوق هي السنة الميالدية وتنظم مي انية الصندوق على هذا ااساس .
مادة –  - 25يدقق حسابات الصندوق محاسب قانوني يعينه مجلس اإلدارة .
م
مادة –  - 26يمثل الصندوق أمام الغير رئيس الهيئة اإلدارية وله أ ينيب خ يا أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للقيام ببع المهمات.
مادة –  - 27تجتمع الهيئة اإلدارية دوريا م كل ثالثة أشهر واستثنائيا م كلما دعت الحاجة .
مادة –  - 28ال يجو الحج على أي ج ء م إعانة الوفاة أو المساعدة الصحية المستحقتي .
مادة –  - 29يعي مجلس اإلدارة م يراه مناسبا م للقيام بأعمال المحاسبة وااعمال اإلدارية ااخرى التي قد يحتاجها لتنفيذ هذا النظام .
مادة –  - 31يفتح حساب خاص في سجالت الغرفة لهذا الصندوق وذل بااموال المستوفاة لصالحه و تنظم له مي انية مستقلة .
مادة –  - 31يتم فتح حساب جاري لدى أحد المصارف المعتمدة باسم هذا الصندوق ويقوم رئيس الهيئاة اإلدارياة والخاا مجتمعاي بتحريا
هذا الحساب ويمك أ يتم فتح حساب جاري للصندوق لدى أكثر م مصرف وحسبما تراه الهيئة اإلدارية مناسبا م .
مادة –  - 32تود ااموال المحصلة شهريا م أو عند الل وم في المصرف أو المصارف المعتمدة أصوالم .
مادة –  - 33يبدأ العمل في ت بيق هذا النظام اعتبارام م  7991/7/7م ،وتعديالته حسب تاريخ كل تعديل .
**********

