
 لصندوق التكافل االجتماعي  النظام الداخلي
 

 يحدث في غرفة تجارة حمص صندوق للمساعدة االجتماعية باسم صندوق التكافل االجتماعي لتجار حمص .  – 1 –مادة 
 وتعديالته الالحقة.، م  32/4/7997/ بجلستها العادية المنعقدة بتاريخ 7تم اعتماد نظام الصندوق بموجب قرار الهيئة العامة رقم /  - 2 –مادة 
 تعاريف : يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في النظام المعاني المبينة إلى جانب كل منها :  - 3 –مادة 

 الصندوق : صندوق التكافل االجتماعي لتجار حمص . -
 العضو : هو الشخص المسجل في غرفة تجارة حمص المشمول بأحكام هذا النظام . -

 جلس إدارة غرفة تجارة حمص .مجلس اإلدارة : هو م -

 : هي هيئة إدارة الصندوق . اإلداريةالهيئة  -

 الهيئة العامة : هي الهيئة العامة لغرفة تجارة حمص . -

/ مر  هرذا 32ومسراعدته فري حرال العجر  أو المرر  حسرب المرادة / يهدف هذا الصندوق إلى مساعدة أسررة العضرو فري حرال وفاتره  - 4 –مادة 
 . الصندوق هدافار م  الهيئة العامة  يادة أويجو  بقر النظام ،

 يدير الصندوق هيئة مؤلفة م  خمسة أعضاء على النحو التالي :  - 5 –مادة 
 رئيس هيئة الصندوق : رئيس الغرفة .  -7
 أعضائه . م  بي  اإلدارةأمي  سر الصندوق : عضو يختاره مجلس   -3

 ئه .م  بي  أعضا اإلدارةخا   الصندوق : عضو يختاره مجلس   -2

 .يختاره مجلس إدارة الغرفة م  الهيئة العامة عضو :   -4
 .يختاره مجلس إدارة الغرفة م  الهيئة العامة عضو :   -5

وينروب عر  رئريس هيئرة الصرندوق فري حرال غيابره نائرب رئريس  ،اإلدارةمت امنرة مرو واليرة مجلرس  اإلداريرةوتكو  واليرة الهيئرة 
 الغرفة.

علرى أ  يرتم انتسرابهم م  27/73/7997 بتراريخالغرفة  األعضاء فيحكام هذا الصندوق األشخاص الطبيعيو  يعد عضواً مشموالً بأ  - 6 –مادة 
، وكرذل  الرذي  ينتسربو  إلرى الغرفرة بعرد هرذا التراريخ شرريطة أ  ال يتجراو  عمرر المنتسرب خالل السنوات الثالث بعد هذا التاريخ

السنة التي يتم فيها االنتساب أما األعضاء الرذي  انتسربوا أو ينتسربو  إلرى الغرفرة الجديد الخامسة واألربعي  عاماً ميالدياً في مطلو 
م ، وقد تجاو ت أعمرارهم الخامسرة واألربعري  وحترى الخمسري  عامراً فلهرم الخيرار باالنتسراب إلرى  7/7/7991اعتباراً م  تاريخ 

 : على النحو التاليالصندوق على أ  يخضو انتسابهم إلى رسوم خاصة إضافية 
 س2ل 750222عاماً                       44
 س2ل 350222عاماً                       47
 س2ل 250222عاماً                       41
 س2ل 450222عاماً                       49
 س2ل 550222عاماً                       52

 مسي  سبباً يمنو م  االنتساب إلى الصندوق .تجاو  س  الخ عتبرويحيث يعتبر ج ء السنة كالسنة ، 
علرى  لتضرام  والتجرار األفرراد علرى األعضراء فري شرركات األشرخاص الرذي  لهرم فيهرا صرفة ا إضافة إلىيسري مفعول هذا النظام   - 7 –مادة 

يترر  لععضراء لهرم هرذه الصرفة واحرداً علرى األقرل ليكرو  عضرواً فري الصرندوق وشركة األشخاص أ  تسمي م  أعضائها الذي  
المعينري  مر   اإلدارةويسري مفعول هذا النظام على أعضاء مجلرس  .المتضامني  الباقي  الخيار بي  االنتساب للصندوق أو عدمه 

شريطة تقديم طلب خطي م  قبرل الرراغبي  برذل  وأ  يسراهموا فري  وموظفي الغرفة تجارة الداخلية وحماية المستهل القبل و ارة 
أو مروظفي  فري  بعد انتهاء مدة وجودهم كأعضاء في مجلس إدارة الغرفةالهيئة العامة وأ  يستمروا بذل  حتى الصندوق كأعضاء 

ا الخامسة واألربعي  عاماً م  الرسوم الخاصة اإلضافية المنصوص عليها في المادة و، ويعفو  في حال كونهم مم  تجاو  الغرفة
شرررط العمررر ، وال تسررري أحكررام هررذا النظررام علررى شررركات القطررا  العررام وكررذل  السادسررة ويررتم قبررولهم فرري الصررندوق دو  التقيررد ب

 الشركات المساهمة والمغفلة وكافة شركات األموال .
فرال ينتسرب إلرى الصرندوق ال صرفته هرذه تراجراً  بصرفته الفرديرة إضرافة إلرى اً متضامناً فري شرركة أو شرركات أخرر  م  كا  شريك  - 8 –مادة 

 ) أي ال يجو  الجمو بي  عضويتي  للصندوق ( .م  صفاته هذه كلها  إال بواحدةوجوباً وال جوا اً 
إذا كا  العضو مسجالً في الغرفة بصفته الفردية واعتر ل التجرارة أو كرا  عضرواً فري شرركة مسرجلة فري الغرفرة وكرا  انتسرابه إلرى   - 9 –مادة 

فتبقرى لره عضروية الصرندوق إذا ثرابر علرى دفرو  ،ا لسربب مرالت الشركة أو فقرد عضرويته فيهرالصندوق بصفته هذه في الشركة وح  
( 1قانو  تنظريم الغررف السرورية رقرم )المحددة في حسب الدرجة األخيرة  السنوية رسوم الغرفةنصف رسوم الصندوق السنوية و

 . م3237-4-39م، وهي الدرجة الرابعة اعتباراً م  تاريخ 3232لعام 
تي  متتاليتي  أما م  يتخلف ع  دفو رسوم سن ،متتالية ثالث سنوات وق ع  كل م  يتخلف ع  دفو رسمصندتسقط العضوية في ال – 11 –مادة 

إضرافة إلرى الرسرم عر  كرل سرنة تخلرف عر  سرداد رسرومها،  ال غيرر ليرة سورية آالف أربعةفقط  س،2ل 4222فإنه يغرم بمبلغ 
المستحقة  والغرامة بعد تسديد الرسومستحق إعانة الوفاة المقررة عندها ي الثالثةفإذا حصلت الوفاة في السنة  ،الذي تخلف ع  دفعه

 .عليه
 .عضوية أحد األعضاء في الصندوق تبقى مدفوعاته السابقة م  حق الصندوق وليس له حق المطالبة بأي تعوي في حال سقوط  – 11 –مادة 
 تتألف موارد الصندوق م  : – 12 –مادة 

 رسم االنتساب . -أ

 الرسم السنوي . -ب

 و أموال الصندوق .ري -ت

 الهبات واإلعانات وسائر التبرعات . -ث

 والواجب تحصيلها م  األعضاء المنتسبي  إلى الصندوق . لمستحقيها ع  عام أو عامي رسوم إعانات الوفاة المسددة  -ج

 الرسوم الخاصة اإلضافية المقررة لم  تجاو  عمرهم الخامسة واألربعي  عاماً . -ح



 ع  تسديد رسوم الصندوق السنوية.الغرامات المقررة لم  يتأخر  -خ

 . يحددها مجلس إدارة الغرفة يمك  أ  والتي الرسوم على المعامالت التي تجري في الغرفة -د
ليررة  فألر و عشررو خمسرةس فقرط 2/ ل22253يستوفى رسم انتسراب إلرى الصرندوق لمررة واحردة مر  كافرة األعضراء   وقردره / – 13 –مادة 

  .سورية
 ليرة سورية ال غير . ألفس فقط 2/ ل2272االشترا  السنوي بمبلغ / يحدد رسم  – 14 –مادة 
قابلرة للتعرديل بقررار  ، م7/7/1327اعتباراً مر   ليرة سورية ال غير امليونفقط  س،2ل( 222,222,3قيمة إعانة الوفاة الكاملة )  – 15 –مادة 

 م  الهيئة العامة .
، ويحفظ في إضبارة العضو وتسرلم  الرئيس أو أمي  السر أو م  يفوضانهتدفو إعانة الوفاة لم  يحدده العضو بتفوي  يوقعه أمام   - 16 –مادة 

 نسخة منه إلى العضو وفيما عدا ذل  تدفو ألسرته وفق اإلرث الشرعي .
سنوات متتالية وإذا لم يتحقق هذا الشرط فتكو  اإلعانة  رعشيشترط استحقاق اإلعانة الكاملة أ  تدوم العضوية في الصندوق مدة   – 17 –مادة 

 بنسبة منها كما يلي، ويعتبر ج ء السنة كالسنة :المستحقة 
 في السنة الثانية على االنتساب . حقي تللمسم  اإلعانة  75% .7

 على االنتساب . لثةفي السنة الثاحقي  تللمسم  اإلعانة  35% .3
 على االنتساب . رابعةال في السنةحقي  تللمسم  اإلعانة  25% .2
 على االنتساب . خامسةفي السنة الحقي  تللمسم  اإلعانة  45% .4
 على االنتساب . سادسةفي السنة الحقي  تللمسم  اإلعانة  55% .5
 على االنتساب . في السنة السابعةحقي  تللمسة م  اإلعان 45% .4
 على االنتساب . في السنة الثامنةحقي  تللمسة م  اإلعان 75% .7
 على االنتساب . في السنة التاسعةحقي  تللمسة م  اإلعان 15% .1

 حقي  في السنة العاشرة على االنتساب .تم  اإلعانة للمس 722% .9
حرال وفاتره إال وال تستحق إعانة الوفاة ع  العضرو المنتسرب حرديثاً إلرى الصرندوق فري  ، م7/7/3274اعتباراً م   للمنتسبي  وذل       

 مل على انتسابه إلى الصندوق ، حيث تبدأ عضويته في الصندوق في العام الثاني على االنتساب .بعد انقضاء عام ميالدي كا
اسرتكمال الوثرائق  بعرديسرلم إلرى المسرتحق  نقردا   أو يتم صرف اإلعانرة بقررار مر  الهيئرة اإلداريرة ، ويكرو  الصررف بموجرب شري   - 18 –مادة 

، أو نقررداً أو بموجررب شرري  بعررد إحضررار تهم إلررى مرردير األيتررام فرري المحافظررة مررا بالنسرربة للقصررر فيررتم تحويررل مسررتحقاالال مررة،  أ
 .الوصي إذناً م  القاضي الشرعي بالموافقة للوصي على قب  حصة القاصر 

سردد مر  قيمرة االسرتحقاق علرى أ  ي %35في حال عدم توفر األموال أو السيولة النقدية يمك  منح سلفة على إعانرة الوفراة بحردود   - 19 –مادة 
 . حي  توفر النقدية الال مةالرصيد 

 ،س2( ل222,224) يقدم صندوق التكافل االجتماعي مساعداٍت صحية لمنتسبيه في حاالت العج  والمر  الخطير مبلغاً وقردره  - 21 –مادة 
 ليرة سورية ال غير لمرةٍ واحدةٍ ، بالشروط التالية : ألف أربعمائةفقط 
ً يشترط أ  يكو  العج  الذي يصا -7  اإلقعاد ( . –ال يرجى القيام منه ) الشلل  ب به العضو دائما
 –السرررطا   – تركيرب بطاريرة –تركيررب اسرتاند  –تركيرب شربكات  – المفتروح تعتبرر األمررا  التاليرة )جراحرة القلررب -3

 غسيل الكلى( هي األمرا  التي تمنح لها المساعدة الصحية .

 : بناًء على تقديم ا  المحددة أعالهتصرف المساعدة المقررة لعمر -2
 فاتورة م  المشفى الذي أجريت فيه العملية الجراحية. -أ

 . أو م  الطبيب المعالج مصدق أصوالً  تقرير طبي م  طبيب معتمد م  قبل الهيئة اإلدارية للصندوق -ب
وشرروط وإجرراءات المررنح  بلرغ المسرراعدةمرةً لضرما  سررالمة مرنح معلرى أ  يرتم تحديرد الوثررائق التري تراهرا الهيئررة اإلداريرة ال                      

ويتم ضم مبالغ المساعدات الصحية الممنوحة إلى مبالغ إعانات الوفاة الممنوحة لتو يعها على المشتركي  فري الصرندوق  .العامة
 سنوياً .

ى الصرندوق حيرث علرى انتسراب العضرو إلر ال تمنح المساعدة الصحية مثلها مثرل إعانرة الوفراة إال بعرد مررور عراٍم مريالديٍ كامرلٍ 
المر  أو العج  بعرد انتسرابه إلرى ب اإلصابة كو تيستفيد م  المساعدة بدءاً م  العام الثاني النتسابه إلى الصندوق وشريطة أ  

 الصندوق وذل  بالنسبة للمنتسبي  حديثاً .
 ت الوفاة .يعتبر بيا  الوفاة الصادر ع  مديرية األحوال المدنية المستند المعتمد إلثبا  - 21 –مادة 
 أمام مجلس اإلدارة ويكو  قرار مجلس اإلدارة قطعياً . لالعترا قرارات الهيئة اإلدارية قابلة   - 22 –مادة 
يتم جمو مبالغ إعانات الوفاة والمساعدات الصحية المدفوعة في نهاية كل عام ثم يو   الحاصل على عدد األعضاء المنتسبي  إلى   - 32 –مادة 

 ل ما يصيب كل عضو مو رسم االشترا  السنوي في العام التالي .وي ويحص  الصندوق بالتسا
 السنة المالية للصندوق هي السنة الميالدية وتنظم مي انية الصندوق على هذا األساس .  - 42 –مادة 
 يدقق حسابات الصندوق محاسب قانوني يعينه مجلس اإلدارة .  - 52 –مادة 
 وله أ  ينيب خطياً أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للقيام ببع  المهمات.م الغير رئيس الهيئة اإلدارية يمثل الصندوق أما  - 62 –مادة 
 تجتمو الهيئة اإلدارية دورياً كل ثالثة أشهر واستثنائياً كلما دعت الحاجة .  - 72 –مادة 
 . ستحقتي الوفاة أو المساعدة الصحية الم ال يجو  الحج  على أي ج ء م  إعانة  - 82 –مادة 
 يعي  مجلس اإلدارة م  يراه مناسباً للقيام بأعمال المحاسبة واألعمال اإلدارية األخر  التي قد يحتاجها لتنفيذ هذا النظام .  - 29 –مادة 
 .و تنظم له مي انية مستقلة يفتح حساب خاص في سجالت الغرفة لهذا الصندوق وذل  باألموال المستوفاة لصالحه   - 13 –مادة 

يتم فتح حساب جاري لد  أحد المصارف المعتمدة باسم هذا الصندوق ويقوم رئيس الهيئة اإلدارية والخا   مجتمعي  بتحري  هذا   - 13 –ادة م
ً  الحساب  . ويمك  أ  يتم فتح حساب جاري للصندوق لد  أكثر م  مصرف وحسبما تراه الهيئة اإلدارية مناسبا

 أصوالً . ةالمعتمد أو المصارف شهرياً أو عند الل وم في المصرف تود  األموال المحصلة  - 23 –مادة 
 م، وتعديالته حسب تاريخ كل تعديل . 7/7/7991ذا النظام اعتباراً م  يبدأ العمل في تطبيق ه  - 33 –مادة 

 م2121-6-29حمص في                                       **********                                                                     


