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 اللجنة الوالئية للترشيحات وتنظيم االنتخابات 

 أجهزة غرفة التجارة و الصناعة الحضنة المسيلة 

  

 الن ــإع
 

المسيلة تنهي الغرفة إلى علم  "الحضنة" منتخبة لغرفة التجارة و الصناعة في إطار تجديد عهدة األجهزة ال          

 62السبت  وم ـبات مقرر إجراؤها يشح للعضوية في الغرفة أن االنتخاكافة التجار و الصناعيين الراغبين في التر

  .6102 ماي06فعلى الراغبين في المشاركة االتصال من أجل إيداع ملفات ترشحهم و هذا قبل تاريخ  6102اي ـم 

 

 شروط الترشح :

 ( سنة كاملة حتى يوم غلق القوائم االنتخابية .02سن ) أن يبلغ -

سنوات كاملة، في الدائرة اإلقليمية لغرفة التجارة  20يمارس نشاط يتضمنه الصنف المهني الذي يتبعه منذ أن  -

 و الصناعة.

 أن ال يكون مرشحا أو منتخبا في جمعية عامة لغرفة تجارة و صناعة أخرى. -

 يه بعقوبة بسبب مخالفة التشريع التجاري أن ال يكون محكوما عل -

 أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية . -

 
 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات اتصل بالغرفة :
   

/035.35.97.75 الهاتف:  0661.28.35.09 

 :مالحظة

220240260240

2.1102.61
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      المقر: المركز التجاري وسط مدينة المسيلة.                 
 

 الوالئية للترشيحات و تنظيم انتخابات  أجهزة غرفة التجارة و الصناعة الحضنة المسيلة اللجنة

 

 ملف الترشيح: 

  . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة 

 .نسخة من السجل التجاري 

  التصريح بتسديد االشتراكات لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

  الترشح في انتخابات جمعية عامة لغرفة التجارة و الصناعة أخرى .تصريح شرفي بعدم 

  سنوات متتالية .  16شهادة أداء مستحقات غرفة التجارة و الصناعة ال تقل عن 

 أيها المتعاملون االقتصاديون 

إن ترشحكم و مشاركتكم في هذه االنتخابات يساهم في خلق هيكل تنظيمي على مستوى واليتكم مشكل 

ء مؤهلين لتمثيلكم بإخالص و فعالية من أجل الدفاع عن مصالحكم المهنية و ترقية من أعضا

االستثمارات و خلق فضاء اقتصادي ناجح و فعال على مستوى واليتكم لذى فان مساهمتكم في انتخابات 

 غرفة التجارة و الصناعة الحضنة  ضروري .

 أن تبادروا باالنخراط في غرفة التجارة و الصناعة الحضنة تعاملون االقتصاديون انتم مدعوون أيها الم

   6102ماي   62 تؤدوا واجبكم االنتخابي يوم  :  المسيلة و أن

         

    

 12خدمات:  12أشغال عمومية و بناء :  12تجارة:  12صناعة:  عدد المقاعد 
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 إيداع ملف الترشح
 

 

 .................................................................................................. :) ة(أنا الممضي أسفله السيد 

 .التسمية االجتماعية للمؤسسة: .................................................................................................

 ....المسير/المدير................................................................................................................

 ......................................................................................................................في: (ة)المولود 

 بـ:.......................................................................................................................) ة(الساكن

 .........................................................................................................................رقم الهاتف:

 .......................................................................................................................أمارس نشاط 

 ......................................................لضمان االجتماعي:الوطني لعدد العمال المصرح به لدى الصندوق 

 :الترشح في الصنف المهني 

 

                     

 تجارة                                                                         خدمات                    

 
 

                 

 صناعة                                                              أشغال عمومية وبناء                                    

 

 

 

 

 

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة 

 .نسخة من السجل التجاري 

 جتماعي.التصريح بتسديد االشتراكات لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان اال 

 . تصريح شرفي بعدم الترشح في انتخابات جمعية عامة لغرفة التجارة والصناعة أخرى 

  تسلم  ( 0240_ 0242_  0246سنوات متتالية ) 20شهادة أداء مستحقات غرفة التجارة والصناعة ال تقل عن

 من قبل غرفة التجارة والصناعة الحضنة ـ المسيلة ـ
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 تجديد عهدة األجهزة المنتخبة لغرف التجارة و الصناعة                           

 

 
  

 من هو الناخب : 
تطبيقا ألحكام المرسوم التنفيذي 

ة 16/16/0332المؤرخ في  36/32رقم

المعدل و المتمم لهيئات غرف التجارة 

و الصناعة، يعتبر الناخب في إطار 

تجديد عهدة الهيئات المنتخبة لغرف 

التجارة و الصناعة كل حائز على سجل 

تجاري و سدد اشتراكاته كاملة و دون 

 تأخر 

 

 

 تقييم المقاعد :

 
البناء و  صناعة 

األشغال 

 العمومية 

 تجارة خدمات 

12 12 12 12 

 

 : من هو المرشح
 36/32طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

المعدل و المتمم  16/16/0332المؤرخ في 

لهيئات غرف التجارة و الصناعة فكل 

المرشحين خاضعين للجمعية العامة لغرفة 

التجارة و الصناعة و الناخبين الذين تتوفر 

 فيهم الشروط التالية: 

o  سنة يوم  61السن يساوي أو يفوق

 خابية.غلق القوائم االنت

o  يمارس نشاطا تضمنه الصنف الذي

يتبعه أو الصنف المهني الفرعي منذ 

سنوات على األقل في إقليم  16

 اختصاص الغرفة. 

o  أن اليكون محكوما عليه بعقوبة

 بسبب مخالفة التشريع التجاري 

o .إن يتمتع بكل حقوقه المدنية 

o  أن يكون مشترك و مواظب على دفع

سنوات  16االشتراكات خالل

 خيرة على األقل و دون تأخر.األ

 

 لماذا هذه االنتخابات : 
عهدة الهيئات المنتخبة لغرفة التجارة  

والصناعة قد انتهت مدنها فتنظم 

انتخابات جديدة يفرض نفسه فالنتائج 

المرجوة من هذه العملية ستعطي نفسا 

جديدا من دون شك لغرف التجارة و 

الصناعة و فتح مساحات مميزة 

و التواصل إلحياء مصالح للتشاور 

المؤسسات و المقاولين من خالل التكفل 

 بالمهام المنوطة بها المبينة كالتالي : 

o .تسهيل خلق المؤسسات 

o توسيع و ترقية االقتصاد 

o  دعم و مساعدة منخرطي

الغرفة و تقديم خدمات 

 لفائدتهم .

o  تشجيع الصناعيين و

المقاولين في هذه الهيئة 

 سيجعل من هذه المؤسسات

فضاءات حقيقية للتشاور مع 

السلطات العمومية و قوة 

اقتراح  فعالة لتطوير 

 الصناعة و ترقية االستثمار .
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