مقارنة بين قوانين الغرفة التجارية المتعاقبة

قانون 47لسنه 4966

قانون 63لسنه 4973

المادة ()4
المادة ()4
تشكل الؽرؾ
الؽرؾ التجارٌة المصرٌة هً هٌئات
تتمثل فً دوائر اختصاصها المصالح التجارٌة تنشأ ؼرؾ تجارٌه مصرٌه وتكون هذه
الؽرؾ هً الهٌئات التً تمثل فً دوائر
والصناعٌة لدى السلطات العامة
اختصاصاتها المصالح التجارٌة والصناعٌة
لدى السلطات العامة
المادة ()6
ٌكون للؽرؾ التجارٌة المنشأة طبقا إلحكام هذا
القانون الشخصٌة المعنوٌة وهى خاضعة
لقضاء المحاكم االهلة ولها بترخٌص من وزٌر
المالً أن تقبل التبرعات التً ترد إلٌها من
طرق الوقؾ والوصاٌا و الهبات

المادة ()5
ٌكون للؽرؾ التجارٌة المصرٌة الشخصٌة
المعنوٌة وهى خاضعة لقضاء محاكم األهلٌة
ولها أن تقبل بإذن من وزٌر التجارة و
الصناعة التبرعات التً ترد إلٌها من طرٌق
الوقؾ والوصاٌا والهبات وؼٌرها

المادة ()6
المادة ()5
تنشا الؽرؾ التجارٌة بقرار من وزٌر المالٌة ٌكون لكل مدٌرٌه ولكل محافظه ؼرفه تجارٌه
وٌحدد القرار مقر الؽرفة و دائرة اختصاصها وٌحدد وزٌر التجارة والصناعة بقرار ٌصدره
مقر الؽرفة وعدد أعضائها وال ٌجوز إن
م9
ٌكون لكل ؼرفه مجلس إدارة ٌحدد أعضائه ٌنقص هذا العدد عن تسعه وال إن ٌزٌد على
فً القرار الصادر بإنشائها وال ٌجوز إن ٌزٌد خمسه وعشرون
هذا العدد عن ثالثٌن

المادة ()7
ٌعٌن وزٌر التجارة والصناعة ربع العدد
المقرر من األعضاء لكل ؼرفه وٌختار

قانون 489لسنه4983
المادة ()4
تشكل الؽرؾ التجارٌة
تنشأ ؼرؾ تجارٌه وتكون هذه الؽرؾ
هً الهٌئات التً تمثل فً دائرة
الجارٌة
المصالح
اختصاصها
والصناعٌة االقلٌمٌة لدى السلطات
العامة وتعتبر هذه الؽرؾ من
المؤسسات العامة
المادة ()5
ٌكون للؽرؾ التجارٌة الشخصٌة
االعتبارٌة ولها إن تقبل بأذن من وزٌر
التجارة و الصناعة التبرعات التً ترد
إلٌها عن طرٌق الوقؾ والوصاٌا
والهبات وؼٌرها وٌقوم رؤساء الؽرؾ
بتمثٌلها إمام القضاء
المادة ()6
تنشا الؽرؾ التجارٌة بقرار من وزٌر
التجارة والصناعة ٌحدد فٌه مقر
الؽرفة دوائر اختصاصها وعدد
أعضائها وال ٌجوز إن ٌنقص هذا العدد
عن ثمانٌة وال إن ٌزٌد عن أربعه
وعشرون ٌجوز بقرار مسبب تعدٌل
دوائر اختصاص من الؽرؾ وتنشر
القرارات السالفة الذكر فً الجرٌدة
الرسمٌة
المادة ()7
ٌعٌن وزٌر التجارة والصناعة ربع
العدد المقرر من األعضاء لكل ؼرفه

قانون  9لسنه 5335

الباقون بطرٌقه االنتخاب بالقائمة
المادة ()8
ٌقبل عضوا فً الؽرفة كل تاجر أو صانع
مصري الجنس متمتع باالهلٌة القانونٌة
ٌمارس أعمالة فً دائرة الؽرفة بشرط إن
ٌكون قام بدفع الرسوم واالشتراكات المقررة
فً االئحة

المادة ()8
لكل تجار مصري من الذكور بالػ من العمر
إحدى وعشرٌن سنه مٌالدٌة مقٌد بالسجل
التجاري حق االنتخاب للؽرفة التً ٌوجد فً
دائرة اختصاصها محله الرئٌسً أو التً
فٌها فرع ا ووكالة إذا كان مسددا للرسم
المقرر بالمادة  57والشركات التجارٌة
المصرٌة المقٌدة بالسجل التجاري إذا قامت
بسداد الرسوم المقررة بالمادة  57من هذا
القانون اختٌار إحدى الشركاء المتضامنٌن
فً شركات التضامن و التوصٌة أو احد
الوكالء المدٌرٌن فً شركات المساهمة ممن
تتوافر فٌهم الشروط ألمبٌنه بالفقرة السابقة
لٌكون له حق االنتخاب للؽرفة التً ٌوجد
بدائرة اختصاصها المركز العام للشركه
وإذا وجد للشركه بدائرة اختصاص أٌة ؼرفه
فرع أو أكثر او وكاله أو أكثر فٌكون حق
االنتخاب لمن تختاره الشركة من بٌن مدٌري
هذه الفروع أو الوكاالت ممن تتوافر فٌهم
الشروط المبٌنة بالفقرة االولى من هذة المادة

ألبقون

بطرٌقه

االنتخاب

وٌختار
بالقائمة
المادة ()8
لكل تاجر مصرى من الذكور بالػ من
العمر احدى وعشرون سنه مٌالدٌه
ٌعرؾ القراءة والكتابه ومقٌد بالسجل
التجارى حق انتخاب اعضاء الؽرفه
التى ٌوجد فى دائرة اختصاصها محله
الرئٌسى اوالتى له فٌها فرع او وكاله
اذا كان قد ادى الرسم المقرر بالمادة
 58وكان مقٌد فى جدول انتخاب
الؽرفه طبقا الحكام االئحه العامه
المنصوص علٌها فى المادة 77
والشركات التجارٌه المصرٌه المقٌدة
بالسجل التجارى وجدول انتخاب الؽرفه
اذا قامت باداء الرسم المقرربالمادة
 58اختٌار احد الشركاء المتضامنٌن
المصرٌٌن فى شركات التضامن
والتوصٌه او احد المدٌرٌن المصرٌٌن
فى شركات المساهمه لٌكون له حق
انتخاب اعضاء الؽرفه التى ٌوجد فى
دائرة اختصاصها المركز العام للشركه
واذا وجد للشركه بدائرة اختصاص اٌه
ؼرفه فرع او اكثر او وكاله او اكثر
فٌكون حق االنتخاب لمن تختارة
الشركه من بٌن مدٌرى هذة الفروع او
الوكاالت المصرٌٌن وٌشترط فً من
تختارة الشركه فى الحاالت المزكورة
ان ٌكون من الذكور بالؽا من العمر
احدى وعشرون سنه مٌالدٌه وان
ٌعرؾ القراءة والكتابه وعلى هذى
الشركات ابالغ وزارة التجارة
والصناعه باسم من اختارته قبل
مواعٌد االنتخاب بخمسه عشر ٌوما
على االقل

لكل تاجر مصرى شخصا طبٌعا كان او اعتباربا
مقٌد بالسجل التجارى حق انتخاب اعضاء مجلس
ادارة الؽرفه التى ٌوجد فى دائرة اختصاصها محله
الرئٌسى او التى ٌوجد له فٌها فرع او وكاله اذا
كان توافرت فى الشروط االتٌه
أ -ان ٌكون متمتعا باالهلٌه الالزمه قانونا
لمزاوله التجارة
ب -اال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبه مقٌده
بالحرٌه فً جرٌمه مخله بالشرؾ واالمانه
مالم ٌكن قد رد الٌه اعتبارة
ج  -اال ٌكون قداشهر افال سه مالم ٌكن قد رد
الٌه اعتبارة
د -ان ٌؤدى االشتراك المقرر بالمادة  58من
هذا القانون وٌباشرالشخص االعتبارى
حق االنتخاب بواسطه ممثله القانونى او
من ٌفوضه فى هذا الشان على ان ٌتم
ابالغ الوزارة المختصه بشئون التجارٌه
الداخلٌه والؽرؾ باسم الممثل القانونى او
المفوض قبل مٌعاد االنتخاب بخمسه
عشرٌوما على االقل

الفقرة الثانٌه
من المادة 9
ٌحرم من حق العضوٌه المحكوم علٌه بعقوبه
جنائٌه او المحكوم علٌها نهائٌا فى سرقه او
اخفاء اشٌاءمسروقه او نصب او خٌانه امانه
او ؼدر او رشوة اوتفالس او تزوٌر او
استعمال اوراق مزورة او شهادة زوراو تجار
بالمخدرات

المادة ()9
ٌحرم حق انتخاب اعضاء الؽرؾ التجارٌه كل
من اشهر افالسه اال اذا رد الٌه اعتبارة وكل
من حكم علٌه فى جناٌه اوفً جنحة سرقه او
اخفاء اشٌاء مسروقه او نصب او خٌانه
امانه او ؼدرا او رشوة او تفالس او تزوٌر
او استعمال اوراق مزورة او ؼش او تقلٌدا
او شهادة زور او اتجارفً المخدرات وكذلك
المحكوم علٌهم لشروع فى الجرائم المزكورة
وٌوقؾ استعمال الحقوق االنتخابٌه بالنسبه
للمحجور علٌهم مدة الحجر والمصابٌن
بامراض عقلٌه المحجوزٌن مدة حجزهم

المادة ()7
ٌنتخب اعضاء مجلس االدارة من بٌن اعضاء
الؽرفه بمعرفه الجمعٌه العمومٌه بطرٌقة
االقتراع السرى وباالؼلبٌه النسبٌه الصوات
الناخبٌن الحاضرٌن وذلك الحكام االئحه العامه
وٌجب ان تتوافر فى عضو
 -4اال ٌقل سنه عن ثالثٌن سنه مٌالدٌه
 -5ان ٌكون قد اشتؽل بالتجارة
والصناعه مدة خمس سنوات متتالٌه
وله فٌها من مركز معروؾ وتخفض
هذة المدة الى سنتٌن متتالٌن بالنسبه
لحاملى دبلوم احد المدارس العلٌا

المادة ()7
ٌشترط فى عضو الؽرفه التجارٌه عدا
الشروط الواجب توافرها فى الناخب ما ٌاتى
 -4اال ٌقل سنه عن ثالثٌن سنه
 -5ان ٌحسن القراءة والكتابه
 -6ان ٌكون قد زاول التجارة او
الصناعه مدة خمس سنوات متتالٌه
او سنتٌن اذا كان من الحاصلٌن
علىدرجه من احدى الجامعات او
دبلوم من احدىالمدارس العلٌا
 -7ان ٌدفع ضرٌبه سنوٌه على ارباحه
التجارٌه والصناعٌه التقل عن
عشره جنٌهات او عوائد مبان
سنوٌه ال تقل عن هذا المبلػ على
ما ٌملكه من االمالك المبنٌه فى
دائرة اختصاص الؽرفه او ان ٌكون
مجموع ما ٌدفعه من الضرائب على
ارباحه التجارٌه او الصناعٌه
وعوائد امالكه المبنٌه فى دائرة
اختصاص الؽرفه ال ٌقل عن خمس

المادة ()9
ٌحرم حق انتخاب اعضاء الؽرفه
التجارٌه كل من اشهر افالسه او حكم
علٌه بجناٌه او جنحه سرقه او اخفاء
اشٌاء مسروقه او نصب او خٌانه امانه
او ؼدرا او رشوة او تفالس او تزوٌر
او استعمال اوراق مزورة او ؼش او
تقلٌد او شهادة زور او اتجار فى
المخدرات وكذلك المحكوم علٌهم
لشروع فى الجرائم المذكورة اال اذا رد
اعتبارهم
وٌوقؾ استعمال الحقوق االنتخابٌه
بالنسبه الى المحجور علٌهم مدة الحجر
المصابٌن بامراض عقلٌه المحجوزٌن
مدة حجزهم
المادة ()7
ٌشترط فى عضو الؽرفه التجارٌه
عالوة على الشروط الواجب توافرها
فى الناخب ماٌلى
 -4اال تقل سنه عن ثالثٌن سنه
مٌالدٌه
 -5ان ٌحسن القراءة والكتابه
 -6ان ٌكون اشتؽل باعمال تتصل
بالتجارة او بالصناعه مدة
خمس سنوات و تنقص هذة
المدة الى سنتٌن اذا كان
حاصال على دبلوم من احدى
الجامعات او من احدى
المعاهد العلٌا
 -7ان ٌدفع ضرٌبه سنوٌه على
ارباحه التجارٌه او الصناعٌه
التقل عن عشرٌن جنٌها او
عواٌد مبان سنوٌه التقل عن
هذا المبلػ على ما ٌملكه من
االمالك المبنٌه فى دائرة
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المادة ()7
ٌشترط فى عضو مجلس ادارة الؽرفه التجارٌه
متخفٌا او مطبقا عالوة على الشروط النصوص
علٌها فى المادة من هذا القانون ما ٌلى
 -4ان ٌكون مصرى الجنسٌه
 -5اال ٌقل سنه عن خمس وعشرون او سته
مبالدته
 -6ان ٌحسن القراءة والكتابه
 -7ان ٌتقدم بطلب الترشٌح وان ٌودع خزانه
المحافظه التى ٌقع بدائرتها مقر الؽرفه
تامٌنا قدرة خمسمائه جنٌها عن الترشح
وٌصبح هذا المبلػ حقا للؽرفه وٌقٌم
الٌرادتها اذا عدل عن الترشٌح بعد
المٌعاد المحدد او اذا لم ٌنجح فى
االمتحانات

عشر جنٌها سنوٌا او ٌكون شاؼال
فٌها بطرٌقه االستثمار التجارٌه او
الصناعته او لمسكنه عقارات
اٌجارها الشهرى ال ٌقل عن عشر
جنٌهات وتحتسب القٌمه االٌجارٌه
بالكٌفٌه المبٌنه بالمادة  57من هذا
القانون ولوزٌر التجارة والصناعه
تخفٌض هذا النصاب او التجاوز
عنه اذا لم تتوافر عدد من التجار
فى المحافظه او المدٌرٌه ٌكون
مساوٌا على االقل لضعؾ العدد
المقررللؽرفه
 -8ان ٌرشح نفسه لالنتخاب وان ٌودع
خزانه المدٌرٌه او المحافظه مبلػ
عشرٌن جنٌها مصرٌا وٌخصص
هذا المبلػ الٌرادات الؽرفه اذا عدل
اصال عن الترشٌح او اذا لم ٌحز فى
االنتخابات عشر ما اعطى من
االصوات الصحٌحه على االقل
وٌجوز لوزٌر التجارة والصناعه فى
حاله المنصوص علٌها فى الشطر االخٌر
من الفقرة الرابعه ان ٌصدر قرارا
بتخفٌض قٌمه التامٌن
وٌجب ان تتوافر فى االعضاءالمعٌنٌن
الشروط المنصوص علٌها فً الفقرات
االولى والثانٌه والثالثه والرابعه من هذة
المادة

اختصاص الؽرفه او ان ٌكون
مجموع ما ٌدفعه من
ارباحه
على
الضرائب
التجارٌه او الصناعٌه وعواٌد
امالكه المبنٌه فى دائرة
اختصاص الؽرفه ال تقل من
ثالثٌن جنٌها سنوٌا ا وان
ٌكون شاؼال فٌها بطرٌق
او
التجارته
االستثمار
فى
اولسكنه
الصناعته
عقارات اٌجارها الشهرى ال
ٌقل عن خمس عشر جنٌها
وتحسب القٌمه االٌجارٌه
بالكٌفٌه المبٌنه فى المادة 58
من هذا القانون ولوزٌر
التجارة والصناعه حق زٌادة
هذا النصاب بما ال ٌتجاوز
المثل او خفضه او المجاورة
عنه اذا لم ٌتوافر
عدد من التجار فى دائرة
اختصاص الؽرفه ٌكون مساوٌا
على االقل لضعؾ العدد المقرر
للؽرفه
.8ان ٌرشح نفسه لالنتخاب وان
ٌودع خزاته المدٌرٌه او المحافظه
التى ٌقع بدائرتها مقر الؽرفه مبلػ
خمسٌن جنٌها عن الترشح
وٌصبح هذا المبلػ حقا للؽرفه
وٌضم الٌراداتها اذا عدل عن
الترشٌح او اذا لم ٌنجح فى
االنتخاب ولم ٌحز عشر االصوات
الصحٌحه على االقل
 .وٌجوز لوزٌر التجارة والصناعه
قراراٌخفض فٌه
ان ٌصدر
التامٌن اذا ما راى حفض النصاب

المادة ()8
تقدم الطعون فى انتخابات مجلس االدارة فى
مده الخمسة عشر ٌوما الى لجنه مشكله من
وكٌل المالٌه ومستشار ملكى ومدٌر عام
مصلحه التجارة والصناعه وٌكون قرار هذة
للجنه نهائٌا وفى حاله انشاء االتحاد
المنصوص علٌها فى المادة ٌ 68ختار مجلس
ادارة االتحاد المذكور عضوٌٌن منه ٌنضمان
الى اللجنه المذكورة وٌكون لها راى محددود
فى مداوالتها

المادة ()8
تفصل نهائٌا فى صحة انتخاب اؼضاء الؽرؾ
لجنه مؤلفه من وكٌل وزارة التجارة
والصناعه ومستشار ملكى وعضو تختارة
الؽرفه من بٌن اعضائها وتصدر قرارتها
باؼلبٌه االراء
وكذلك تفصل نهائٌا هذه اللجنه فى سقوط
عضو الؽرفه اذا وجد بحاله من احوال عدم
االهلٌه او حاله من احوال عدم جواز
االنتخابات المنصوص علٌها فى هذا القانون
اوفى قانون اخر سواء اطرات هذة الحاله ام
اكتشفت بعد انتخابه عضو فى الؽرفه

المادة ()9
المادة ()43
مدة العضوٌه فى مجلس االدارة اربع سنوات مدة العضوٌه فى الؽرفه التجارٌه اربع

او المجاوزة عنه طبقا الحكام
الفقرة الثانٌه من البند السابق
وٌجب ان تتوافر لالعضاء
المعٌنٌن الشروط المنصوص
علٌها فى البنود االربعه االول من
هذة المادة
المادة ()8
المادة ()8
تفصل نهائٌا فى صحه انتخاب اعضاء تفصل فى صحه انتخاب اعضاء مجلس ادارة
الؽرفه التجارٌه لجنه تشكل على النحو االتى
الؽرفه التجارٌه لجنه مؤلفه من-:
من
او
وكٌل وزارة التجارة والصناعه
 -4مستشار بدرجه نائب رئٌس مجلس
ٌندبه وزٌر التجارة والصناعه رئٌسا
الدوله ٌختارة رئٌس مجلس الدوله رئٌسا
نائب بقسم الراي لوزارة التجارة
 -5رئٌس القطاع الذى ٌعٌنه الوزٌر المختص
والصناعه بمجلس الدوله
بشئون التجارة الداخلٌه
بٌن
من
الؽرفه
عضوٌٌن تختارهما
 -6عضوان ٌختارهما االتحادالعام للؽرؾ
اعضائها
التجارٌه من بٌن اعضاء الؽرفه المعنٌه
تصدر قرراتها باؼلبٌه االراء وعند
 -7عضو من االتحاد العام للؽرؾ التتجارٌه
تساوى االراء ٌرجح الجانب الذى منه
ٌختارة االتحاد العام وتصدر قرارات
الرئٌس وكذلك تفصل بهذة اللجنه
اللجنه باؼلبٌه االراء
نهائٌا فى اسقاط العضوٌه عن عضو
الؽرفه ان وجد فى احدى حاالت عدم
االهلٌه او عدم جواز االنتخاب
المنصوص علٌها فى هذا القانون ا
وفى اى قانون اخر سواء اطرات هذة
الحاله ام اكتشفت بعد انتخابه عضوا
فى الؽرفه التجارٌه
.ولكل ناخب ان ٌطعن فى صحه
االنتخاب او ٌطلب اسقاط عضوٌة احد
االعضاء وعلى ان ٌدفع لخزانة الؽرفه
تامٌنا قدرة عشرون جنٌها واذا نزل
الطاعن عن طعنه او قررت اللجنه
المنصوص علٌها فى الفقرة االولى من
هذة المادة رفضه جاز لها مصادرة
التامٌن لصالح الؽرفه
المادة ()9
مدة العضو فى الؽرفه التجارٌه اربع

وٌجدد نصؾ اعضاء المجلس كل سنتٌن

المادة ()44
اذا اخال محل عضو فى المجلس بالوفاه او
االستقاله اوبفقد اى شرط من شروط العضوٌه
ٌشؽل من حاز فى اخر انتخاب اكثر االصوات
بعد الذٌن انتخبوا اعضاء المجلس فان لم
ٌتٌسر التعٌن بهذة الطرٌقه عٌن المجلس احد
اعضاء الؽرفه ممن تتوافر فٌهم شروط
عضوٌه المجلس واذا انتقص عدد اعضاء
المجلس فى اى وقت وكان عن ثالثه ارباع
العدد المقرر له وجب اجراء انتخابات تكمٌلٌه
لملئ المحال الخالٌه وال تدوم نٌابه اى عضو
جدٌد سواء معٌنا او منتخبا االالى نهاٌه مده
سلفه

المادة ()45
ٌجوز للجمعٌه العمومٌه او لمجلس االدارة بعد
الترخٌص بذلك من الجمعٌه العمومٌة ان ٌضم
لمجلس االدارة اعضاء منتسبٌن الٌزٌد عددهم
باٌه حال على خمسه اذا رات فى معاونتهم
فائدة للؽرفه وتكون مدة عضوٌتهم سنتٌن
قابله للتجدٌد
وٌحضر هوالء االعضاء جلسات المجلس كلما
دعوا الى ذلك من ؼٌر ان ٌكون لهم صوت
معدود فى المداوالت

سنوات وٌجدد نصؾ االعضاءالمعٌنٌن و سنوات وٌجوز اعادة انتخاب او تعٌن
نصؾ المنتخبٌن كل سنتٌن وٌكون خروج من انتهت مدة عضوٌته
نصؾ االعضاء فى السنتٌن االولتٌن
باالقتراع وٌجوز اعادة تعٌن او انتخاب من
خرج منهم
المادة ()43
المادة ()43
اذا خال محل عضو فى الؽرفه بالوفاه او اذا خال محل عضو فى الؽرفه التجارٌه
باالستقاله او بفقد اى شرط من شروط بالوفاة او االستقاله او بفقد اى شرط
العضوٌه اوباى سبب اخر مما نص علٌه فى من شروط العضوٌه او باى سبب اخر
هذا القانون ٌختارة بدله بطرٌق التعٌن او مما ٌنص علٌه فى هذا القانون شؽل
االنتخاب على حسب االحوال عند تجدٌد المحل من حاز فى اخر انتخاب اكثر
االصوات بعد الذٌن انتخبوا اعضاء فً
نصؾ اعضاء الؽرفه
واذا نقص عدد اعضاء الؽرفه فى اى وقت الؽرفه فان لم ٌتٌسر التعٌٌن بهذة
عن ثالث ارباعه وجب ملئ المحال الخالٌه الطرٌقه تختار الؽرفه احد الناخبٌن
بطرٌق االنتخاب او التعٌن فى ظرؾ شهرٌن ممن تتوافر فٌهم شروط العضوٌه
من تارٌخ اشعار الؽرفه لوزارة التجارة لٌكون عضوا بالؽرفه بعد موافقه وزٌر
والصناعه باخر خلو ٌحصل وال تدوم التجارة والصناعه واذا كان المحل
الخالى لعضو معٌن فٌختار بدله بطرٌق
العضوٌه للعضو اال الى نهاٌه مده سلفه
التعٌٌن وتكون العضوٌه فى هاتٌن
الحالتٌن لنهاٌه مدة سلفه الباقٌه
المادة ()44
ٌجوز للؽرفة ان تضم لها اعضاء منتسبٌن ال
ٌزٌد عددهم باٌه حال على خمسه اذا رات فى
معوانتهم فائدة وتكون مدة عضوٌتهم سنتٌن
قابله للتجدٌد وٌحضر هوالء االعضاء جلسات
الؽرفه كلما دعوا الى ذلك من ؼٌر ان ٌكون
لهم راى معدود فى المداوالت
وٌجوز للؽرفه التجارٌة ان تعٌن فً مناطق
اختصاصها اعضاء مراسلٌن بشرط اال ٌزٌد
عددهم باٌه حال على عدد اعضاء الؽرفه
وٌجوز لهوالء االعضاء حضور جلسات
الؽرفه إذا دعوا الى ذلك وال ٌكون لهم فى
المداوالت راى معدود

المادة ()44
ٌجوز للؽرفة ان تضم لها اعضاء
منتسبٌن ال ٌزٌد عددهم باٌه حال على
خمسه اذا رات فى معانتهم فائدة
للؽرفه وتكون مدة عضوٌتهم سنه
قابله للتجدٌد وٌحضر هوالء االعضاء
جلسات الؽرفه كلما دعوا الى ذلك من
ؼٌر ان ٌكون لهم راى معدود فى
المداوالت
وٌجوز للؽرفه التجارٌه ان تعٌن فى
مناطق اختصاصها اعضاء مراسٌلن
بشرط اال ٌزٌد عددهم بأي حال على
عدد اعضاء الؽرفه وٌجوز لهوالء
االعضاء حضور جلسات الؽرفه اذا

المادة ()47
ٌجتمع مجلس االدارة مرة كل شهر على االقل
وٌكون اجتماعه بدعوة من رئٌسه وٌجب على
الرئٌس دعوة المجلس الى االجتماع كلما طلب
ذلك كتابه ربع اعضائه او مدٌر عام مصلحه
التجارة والصناعة او من ٌؤدى عمله وال
تكون مداوالت المجلس صحٌحة اال إذا حضر
االجتماع اكثر من نصؾ االعضاء فاذا لم
ٌكتمل هذا العدد ٌؤجل االجتماع ٌومٌن على
االقل وثمانٌه على االكثر وٌدعى االعضاء
الذٌن تخلفوا للحضور فى االجتماع فى
االجتماع الثانى وتكون مداوالت المجلس فى
المسائل الواردة بجدول اعمال الجلسه المؤجله
صحٌحه اى كان عدد االعضاء الحاضرٌن
وتصدر قرارات المجلس باالؼلبٌه المطلقه
الصوات الحاضرٌن فٌه واذا تساوت االراء
تكون االرجحٌه للفرٌق الذى منه الرئٌس

المادة ()45
تجتمع الؽرفه مرة كل شهر على االقل وٌكون
اجتماعها بدعوة من رئٌس الؽرفه وٌجب
على الرئٌس دعوتها الى االجتماع كلما طلب
ذلك كتابه ربع اعضاء او مندوب الحكومه وال
تكون مداوالت الؽرفه صحٌحة اال اذا
حضراالحتماع اكثر من نصؾ االعضاء فاذا
لم ٌكتمل هذا العدد ٌؤجل االجتماع ٌومٌن
على االقل وثمانٌه على االكثر
وٌدعى االعضاء الذٌن تخلفوا للحضور فى
االجتماع التالى وتكون مداوالت الؽرفه فى
المسائل الواردة بجدول اعمال الجلسه
المؤجله صحٌحة اٌا كان عدد االعضاء
الحاضرٌن وتصدرؤ قرارات الؽرفة باالؼلبٌة
المطلقة ألراء االعضاء الحاضرٌن واذا
تساوت االراء تكون االرجحٌه للفرٌق الذى
منه الرئٌس

المادة ()46
المادة ()48
كل عضو ٌتؽٌب عن اجتماع المجلس ثالث للؽرفه ان تعتبر مستقٌال كل عضو تخلؾ عن
جلسات متتالٌات بدون عزر مقبول ٌعتبر الحضور ثالث جلسات متتالٌات بدون عزر
مقبول
مفصوال
المادة ()49
ٌختص المجلس بجمع وترتٌب ونشر كافه
المعلومات واالحصاءات التى تهتم بالتجارة
والصناعه والمالحه وٌراقب القوانٌن واللوائح
الخاصه بالطرق وٌنتخب اللجان المنصوص
علٌها فى هذا القانون او اى لجان اخرى
تدعوا الحال لتالٌفها

المادة ()47
تقدم الؽرؾ التجارٌه بجمع كافه العلومات
واالحصاءات التى تهم بالتجارة والصناعه
وتبوٌبها ونشرها وامداد الحكومه بالبٌانات
والمعلومات واالراء المتعلقه بالمسائل
التجارٌه والصناعٌه وكذلك العرؾ التجارى

دعوا الى ذلك وال ٌكون لهم المداوالت
راى معدود
المادة ()45
تجتمع الؽرفه مرة كل شهر على االقل
وٌكون اجتماعها بدعوة من رئٌس
الؽرفه وٌجب على الرئٌس دعوتها الى
االجتماع كلما طلب ذلك كتابه ربع
اعضائها على االقل او مندوب الحكومه
وال تكون مداوالت الؽرفه صحٌحه اال
اذا حضر االجتماع اكثر من نصؾ
االعضاء
فاذا لم ٌتكامل هذا العدد ٌؤجل االجتماع
ٌومٌن على االقل وثمانٌه على االكثر
وٌدعى االعضاء الذٌن تخلفوا للحضور
فى االجتماع التالى وتكون مداوالت
الؽرفه فى المسائل الواردة بجدول
اعمال صحٌحه اٌا كان عدد االعضاء
الحاضرٌٌن وتصدر قرارات الؽرفه
باالؼلبٌه المطلقه الراء االعضاء
الحاضرٌن واذا تساوت االراء تكون
االرجحٌه للفرٌق الذى منه الرئٌس
المادة ()46
للؽرفه ان تؽٌر مستقٌال كل عضو
تخلؾ عن الحضور ثالث جلسات
متوالٌات بدون عزر مقبول والٌعتبر
قرار الؽرفه نافذا االبعد موافقه وزٌر
التجارة و الصناعه
الباب الثانى
( اختصاصات الؽرفه)
الماده47
تقوم الؽرفه التحارٌه بجمع كافه
المعلومات واالحصاءات التى تهم
التجارة و الصناعه وتبوٌبها ونشرها
وامداد الحكومه بالبٌانات والمعلومات
واالراء المتعلقه بالمسائل التجارٌه

المادة ()45
تجتمع الؽرفه مرة كل شهر على االقل وٌكون
اجتماعتها بدعوة من رئٌس الؽرفه وٌجب على
الرئٌس دعوتها الى االجتماع كلما طلب ذلك كتابه
ربع اعضائها على االقل وال تكون مدوالت الؽرفه
صحٌحه اال اذا حضر االجتماع اكثر من نصؾ
االعضاء
فاذا لم ٌتكامل هذا العدد ٌؤجل االجتماع ٌومٌن
على االقل وثمانٌه على االكثر وٌدعى االعضاء
الذٌن تخلفوا للحضور فى االجتماع التالى وتكون
مدوالت الؽرفه فى المسائل الواردة بجدول اعمال
الجلسه مؤجله صحٌحه اٌا كان عدد االعضاء
الحاضرٌن وٌصدر قرارات الؽرفه باالؼلبٌه
المطلقه الراء الالعضاء الحاضرٌن واذا تساوت
االراء تكون االرجحٌه للفرٌق الذى منه الرئٌس
وللوزٌر المختص بشئون التجارة الداخلٌه ودعوة
مجلس ادارة الؽرفه لالجتماع عند الضرورة

تقوم الؽرفه التجارٌه بجمع كافه المعلومات
واالحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعه
وتبوٌبها ونشرها واتخاذ االجراءات التى تكفل
مساٌرة تطورات التكنولوجٌا العالمٌه فى مجال
النهوض بالتجارة وامداد الحكومه بالبٌانات
والمعلومات واالراء المتعلقه بالمسائل التجارٌه
والصناعٌه وتحدٌدالعرؾ التجارى

المادة ( )48
المادة ()54
ٌجب اخد راى مجلس االدارة مقدما فٌما ٌتعلق ٌكون راى الؽرفه فٌما ٌتعلق بدائرة
اختصاصها الزما مقدما فى انشاء البورصات
بدائرة الؽرفه فى المسائل االتٌه
والسواحل او الموانى واالسواق والمعارض
 -4تحدٌدالعرؾ التجارى
 -5انشاء ؼرؾ تجارٌه اخرى او سواحل الصناعٌه وكذلك منح حقوق االمتٌاز المتعلقه
او موان او اسواق او معارض بالموافق العامه
صناعٌه
 -6ترشح المحلفٌن فى المحاكم التجارٌه

المادة ()49
ٌجوز للؽرؾ التجارٌه ان تقدم للحكومه ما
ٌكون لها من المقترحات واالراء فى المسائل
االتٌه
 -4القوانٌن واللوائح والضرائب الخاصه
بالتجارة والصناعه
 -5التعرٌؾ الجمركٌه
 -6انشاء وتعدٌل طرق النقل واالجور
والرسوم الخاصه بها
 -7اللوائح الخاصه بالمحالت الخطرة
والمقلقه للراحه والمضرة بالصحه
والمحالت العمومٌه
 -8جمٌع المسائل االخرى المتعلقه بتقدم
التجارة والصناعه

المادة ()47
المادة ()53
ٌجوز للمجلس باذن من وزٌر المالٌه ان ٌنشً ٌجوز للؽرؾ التجارٌه باذن من وزٌر التجارة
وٌدٌر المعارض الدائمه والمتاحؾ واالسواق والصناعه فى حدود القوانٌن واللوائح

والصناعٌه و كذلك تحدٌد العرؾ
التجاري
المادة ()48
ٌكون اخد راى الؽرفه فٌما ٌتعلق
بدائرة اختصاصها الزما مقدما فى
انشاء البورصات والسواحل والموانى
واالسواق والمعارض الصناعٌه و
كذلك فى منح حقوق االمتٌاز المتعلقه
بالمرافق العامه
وٌجب على الؽرفه ان تبدى راٌها خالل
ثالثة اشهر من تارٌخ طلبه واذا طلب
الراى بصفه مستعجله وجب ابدؤة
خالل شهر واحد واال كان للوزٌر فى
الحالتٌن المجاوزة عن راى الؽرفه
المادة ()49
ٌجوز للؽرؾ التجارٌه ان تقدم للحكومه
ما ٌكون لها من المقترحات واالراء فى
المسائل االتٌه
 -4القوانٌن واللوائح والضرائب
الخاصه بالتجارة والصناعه
 -5التعرٌه الجمركٌه
 -6انشاء وتعدٌل طرق النقل
واالجور والرسوم الخاصه
بها
 -7اللوائح الخاصه بالمحالت
الخطرة المقلقه للراحه
والمضرة بالصحه والمحالت
العمومٌه
 -8جمٌع المسائل االخرى
التجارة
بتقدم
المتعلقه
والصناعه
-9
المادة ()47
ٌجوز للؽرؾ التجارٌه باذن من وزٌر
التجارة والصناعه وفى حدود القوانٌن

والمدارس التجارٌه والصناعٌه وؼٌر ذلك من المعمول بها ان تنشئ المعارض الدائمه
المعاهد والمنشات الصناعٌه والتجارٌه فى والمتاحؾ واالسواق والمدارس التجارٌه
والصناعٌه وؼٌر ذلك من المنشات والمعاهد
حدود القوانٌن واللوائح المعمول بها.
الصناعٌه والتجارٌه
ٌجوز ان توكل الؽرؾ بقرار من وزٌر التجارة
والصناعه ادارة اعمال تلك المنشات والمعاهد
التى تكون تابعه للحكومه اوللمجالس البلدٌه
او المحلٌه او مجالس المدٌرٌات

واللوائح المعمول بها ان تنشئ
المعارض الدائمه والمتاحؾ واالسواق
والمدارس التجارٌه والصناعٌه وؼٌر
ذلك من المنشات والمعاهد الصناعٌه
والتجارٌه وٌجوز ان توكل للؽرفه
بقرار من وزٌر التجارة والصناعه
ادارة امثال تلك المنشات والمعاهد التى
تكون تابعه للحكومه او المجالس البلده
او القروٌه او المجالس المدٌرٌات
)
ٌجوز للؽرفه التجارٌه ان تمتلك او تقٌم
المبانى التى تحتاجها لتكون مقرا لها
او المنشات او المعاهد التالٌه لها

المادة ()49
الفقرة  5من المادة ()53
وٌجوز ان ٌصدر شهادات الداله على مصدر ٌجوز للؽرفه التجارٌه ان تصدر الشهادات
البضائع المصرٌه وكذلك سائر الشهادات التى الداله على مصدر البضاعه المصرٌه وجنسٌه
المصدرٌن واسعار الحاصالت وكذلك سائر
باذن وزٌر المالٌه للؽرفه باصدارها
الشهادات التى باذن وزٌر التجارة والصناعه
للؽرفه باصدارها

المادة ()49
ٌجوز للؽرؾ التجاري هان تصدر
الشهادات الداله على مصدر البضاعه
المصرٌه وجنسٌه المصدرٌن واسعار
الحاصالت وكذلك سائر الشهادات التى
باذن وزٌر التجارة والصناعه فى
اصدارها وتحدد رسوم هذة الشهادات
بقرار من وزٌر التجارة و الصناعه

الماده48
ٌجوز للؽرؾ التجارٌه ان تمتلك او تقٌم
المبانى التى تحتاجها لتكون مقرا لها
والمنشات والمعاهد التابعه لها

الماده53
الماده53
ٌجوز للؽرؾ التجارٌه ان تتصل بالؽرؾ ٌجوز للؽرؾ التجارٌه ان تتصل
االخرى او بمصالح الحكومه فى كل ما بالؽرؾ االخرى او بمصالح الحكومه
تحتاج الٌه من بٌانات والمعلومات المتعلقه فى كل ما تحتاج الٌه من البٌانات
والمعلومات المتعلقه باالعمال الداخلٌه
باالعمال الداخلٌه فى اختصاصها
فى اختصاصها
الماده54
ٌجوز للؽرؾ ان تشكل شعبا من التجار
الذٌن ٌزاولون فى دائرة اختصاص
الؽرفه تجارة وصناعه واحدة او
تجارات او صناعات مرتبطه بعضها

الماده57
تنشا لجنه تحكٌم للفصل المنازعات التى تقع
بٌن اعضاء الؽرفه والتى ٌرفع الٌها باتفاق
اصحاب الشان
وتبٌن الالئحه العامه المشار الٌها بالماده
68كٌفٌه تالٌؾ هذه اللجنه والقواعد التى
تسٌر علٌها

الماده 54
ٌجوز للؽرؾ ان تشكل من بٌن اعضاءها
لجانا للتحكٌم لفض المنازعات التى تقدم الٌها
باتفاق اصحاب الشان
وٌجوز للؽرؾ التجارٌه اٌضا ان تشكل من
بٌن اعضاءها لجان اخرى وتقارٌرها ٌجب ان
تعرض على الؽرفة ولكل عضو من اعضاء
الؽرفه حق حضور اجتماعات هذه اللجان

بالبعض االخر للعناٌه بمصالحهم
المشتركه باشراؾ الؽرفه او فىحدود
اختصاصاتها وتضع الؽرؾ النحه
النظام االساس لكل شعبه وٌجب ان
تبٌن الالئحه على االخص
 -4مقر الشعبه
 -5االؼراض التى انشأت من
اجلها
 -6كٌفٌه تشكٌل الشعبه وحلها
وشروط قبول االعضاء
وفصلهم
التى
االشتراكات
 -7قٌمه
تتقاضها الؽرفه من اعضاء
الشعبه مع وجوب تقسٌم
االشتراكات الى فئات
 -8القواعد المتعلقه سٌر اعمال
الشعبه
وٌصدر قرار من وزٌر التجاره
والصناعه انشاء كل شعبه
واعتماد الئحه نظامها االساسً
والٌجوز للشعبه مباشره اعمالها
االبعد صدور هذا القرار
وٌجوز لوزٌر التجارةوالصناعه حل
الشعبه اذا قامت بعمل ال ٌدخل فى
اؼراضها او اذا وقعت منها مخالفه
الحد االحكام الواردة بالمادة  56من
هذا القانون
الماده55
ٌجوز للؽرؾ ان تشكل من بٌن
اعضائهااجانا للتحكٌم لفض المنازعات
التى تقدم الٌها باتفاق اصحاب الشان
وٌجوز للؽرؾ التجارٌه اٌضاان تشكل
من بٌن اعضاءها لجان الؼراض
اخرى وتقارٌرها ٌجب ان تعرض على
الؽرفه ولكل عضو من اعضاء الؽرفه

دون ان ٌكون له فى المداوالت راى معدود
المادة ()7
ال ٌجوز للؽرؾ التجارٌه ان تشتؽل
بالمضاربات او االعمال المضرة بالسوق
والمسائل السٌاسً هاو الدٌنٌه وال ان تقدم اٌه
مساعدة او معوقه بالذات او بالواسطه الى
االحزاب السٌاسٌه ومخالفه ذلك تقضى حل
الؽرفه

المادة ()55
ال ٌجوز للؽرؾ التجاري هان تشتؽل
بالمضاربت او االعمال المضرة بالسوق او
بالمسائل السٌاسً هاو الدٌنٌه وال ان تقدم
اٌه مساعدة او معونة بالذات او بالواسطه فى
االحزاب السٌاسٌه
الماده 56
تكون مداوالت الؽرؾ التجارٌه باطله وال
ٌعمل بها اذا جاوزت الؽرفه فٌها حدود
اختصاصها
وٌصدر وزٌر التجارة والصناعه قرار
ببطالنها فى خالل عشرٌن ٌوما من تارٌخ
اخطار الوزارة بها وال ٌصدر قرار البطالن اال
بعد تكلٌؾ الؽرفه كتابه تقدٌم مالحظاتها
وللؽرؾ تقدٌمها فى مدة اسبوع من تارٌخ
اعالنها بذلك

المادة ()57
ٌؤدى كل تاجر فردا كان او شركه للؽرفه
التجارٌه التى ٌوجد فى دائرة اختصاصتها
المحل الرئٌسى او المركز العام او فرع او
اكثر او وكاله او اكثر رسما سنوٌا على
اساس القٌمه االٌجابٌه فى للمكان او المكنه
التى تشتؽلها المحل الرئٌسى او المركز العام

حق حضور اجتماعات هذه اللجان دون
ان ٌكون فى المداوالت راى معدود
الماده 56
ال ٌجوز للؽرؾ التجاري هان تشتؽل
بالمضاربات او باالعمال المضرة
بالسوق او بالمسائل السٌاسً هاو
الدٌنٌه وال ان تقدم اٌه مساعدات او
معوقه بالذات او بالواسطه الى
االحزاب السٌاسٌه
الماده 57
تكون مداوالت الؽرؾ التجارٌه باطله
وال ٌعمل بها اذا كان خارج مقر الؽرؾ
هاو اذا جاوزت الؽرفه حدود
اختصاصتها او اذا لم ترع فٌها احكام
المادتٌن 45,69
وبصدر وزٌر التجارة والصناعه قرارا
ببطالنها خالل ٌ 63وما من تارٌخ
اخطار الوزارة بها بكتب سجل
مصحوب بعلم الوصول وال ٌصدر قرار
البطالن اال بعد تكلٌؾ الؽرفه كتابه
بتقدٌم مالحظاتها وعلى
الؽرفه تقدٌمها فى مدى اسبوع من
تارٌخ اعالنها بذلك بكتاب سجل
مصحوب بعلم الوصول
واذا لم ٌصدر وزٌر التجارة والصناعه
قرار بالبطالن
فى المدة المحددة فى الفترة السابقه
اعتبرت قرارات الؽرفه صحٌحه
الماده 58
ٌؤدى كل تاجر فردا كان او شركه
للؽرفه التجارٌه التى ٌوجد فى دائره
اختصاصها المحل الرئٌسى او المركز
العام او فرع او اكثر او وكاله او اكثر
رسما سنوٌا على اساس القٌمه
االٌجارٌه للمكان او االمكنة التى

او الفرع او الوكاله وذلك حسب الفئات
المبٌنه بعد :
 اذا كانت فٌه االٌجار السنوى ال تقلعن  46جنٌها مصرٌا وال تجاوز
 63جنٌها مصرٌا ٌكون الرسوم 83
قرش
  63جنٌها  76 :ج  433قرش  453 :76ج  483قرش  533 :453قرش والقٌمه االٌجارٌه التى تتخذاساسالتحدٌد الرسم هى ذات القٌمه
االٌجارٌه المتخذه اساسا لربط عوائد
المبانى
 وفٌما ٌتعلق باالمطنه التى ال عوائدعلٌها تقدم الؽرفه تقدٌر قٌمتها
االٌجارٌه طبقا لالجراءات التى تقرر
فى االئحه العامه على لن تكون
لصاحب الشان حق التظلم من هذا
التقدٌر لوزاره التجارة والصناعه
وذلك فى خالل خمسه عشر ٌوما من
اعالنة بالتقدٌر بخطاب موصى علٌه
 وٌحصل الرسم بالطرق االدارٌه طبقافى
الصادر
العالى
لالمر
4883/6/58
الماده 58
الماده 58
تتكون اموال الؽرفه مما ٌاتى
تتكون اموال الؽرفه مما ٌاتى
.4الرسوم السنوٌه
.4اشتراكات االعضاء السنوٌه
.5رسوم الشهادات التى تصدرها الؽرفه .6رسوم الشهادات التى تصدرها الؽرفه
.6اعانات الحكومه
وؼٌرها من الرسوم المقرره
.7الهبات والوصاٌا ورٌع االمالك الموقوفه
.6اعانات الحكومه
.7الهبات والوصاٌاورٌع االوقاؾ المحبوسه وؼٌرها
.8اٌرادات المنشات اوالمعاهداو المرافق التى
على الؽرفه اٌه اٌرادات اخرى
تتوالهااواٌه اٌرادات اخري

ٌشؽلها المحل الرئٌسى او المركز العام
او الفرع او الوكاله وذلك حسب الفئات
التى ٌحددها وزٌر التجاره والصناعه
بقرار منه على اال ٌتجاوز مائتى قرش
سنوٌا
والقٌمه االٌجارٌه التى تتخذ اساسا
لتحدٌد الرسم هى ذات القٌمه االٌجارٌه
المتخذه اساس لربط عوائد المبانى او
المنصوص علٌها فى عقود االٌجار
اٌهما اكبر
وفٌما ٌتعلق باالمكنه التى العوائد
علٌها تقوم العرفه بتقدٌر قٌمتها
االٌجارٌه طبقا لالجلراءات التى تقرر
فى االئحه العامه على ان لصاحب
الشان حق التظلم من هذا التقدٌر لوزٌر
التجاره والصناعه خالل خمسه عشر
ٌوما من اعالنه بالتقدٌر بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول وٌكمن قرار
الوزٌر فى هذا التظلم نهائٌا وٌحصل
الرسم عند االقتضاء بطرٌق الحجز
االدارى

الماده 59
تتكون اموال الؽرفه مما ٌاتى
.4الرسوم السنوٌه
.5السوم الشهادات التى تصدرها
الؽرفه .6اعانات الحكومه
.7الهبات والوصاٌا ورٌع االمالك
الموقوفه وؼٌرها
.8ابٌرادات المنشات او المعاهد او
المرافق التى تتوالها الؽرفه اواٌه
ابرادات اخرى

الماده 59
الماده59
الٌجوز للؽرفه عقد قرض االباذن من وزٌر الٌجوز للؽرفه التجارٌه عقد قرض االباذن
المالٌه وال ٌترتب على هذا االذن اي ضمان من وزٌر التجاره والصناعة وال ٌترتب على
هذا االذن اي ضمان من قبل الحكومه
من قبل الؽرفه
الماده 66
ٌجب على الؽرفه ان ترسل لوزاره المالٌه فى
كل سنة صوره من المٌزانٌه قبل ابتداء العمل
بشهرٌن على االقل وكذلك صوره من الحساب
الختامى للسنه المالٌه الماضٌه للتصدٌق علٌها
وال ٌجوز بؽٌر ترخٌص من وزٌر المالٌه ان
ٌصرؾ اى مبلػ لم ٌكن داخال فى المٌزانٌه
السنوٌه

الماده 57
تضع الؽرفه مٌزانٌه شامله الٌراداتها
ومصروفاتها وتقدمها الى وزٌر التجاره
والصناعه قبل ابتداء السنه المالٌه بثالثه
اشهر على اللقل وترفقه الؽرفه بمشروع
مٌزانٌتها جمٌع البٌانات والمستندات التى
بنٌت علٌها تقدٌرات المٌزانٌه من اٌرادات
ومصروفات وتتبع فى تحضٌر مٌزانٌات
الؽرفه التجارٌه القواعد التى ٌضعها وزٌر
التجاره والصناعه
الماده 58
ٌجوز لوزٌرالتجاره والصناعه بعد ان ٌسمع
اقوال مندوب الؽرفه ان ٌحذؾ اوٌخفض من
مشروع المٌزانٌه ارقاما ادرجتها الؽرفه مع
اقتراح كٌفٌه استعمال المبالػ الناشئه من
الحذؾ او التخفٌض ومع ذلك فعلٌه ان ٌدرج
فى المٌزانٌه االعتمادات الالزمه لالبواب
االتٌه اذا اهملتها الؽرفه كلها او بعضها
.4االلتزامات الٌى تكون الؽرفه مقٌده بها
.5المصروفات التى ٌفرضها القانون
.6مصارٌؾ االداره والصٌانه المتعلقه
بالمنشات او المعاهد او المرافق الٌى تتوالها
الؽرفه
الماده 59
ٌصدر باعتماد مٌزانٌه كل ؼرفه قرار من
وزٌر التجاره والصناعه واذا لم ٌصدر
القرار قبل ابٌداء السنه المالٌه ٌعمل
بالمٌزانٌه القدٌمه حتى ٌصدر القرار باعتماد
المٌزانٌه الجدٌده

الماده 57
الٌجوز للؽرفه التجارٌه عقد قرض
االباذن من وزٌر التجاره والصناعه وال
ٌترتب على هذا االذن اى ضمان من
قبل الحكومه
الماده 58
تضع الؽرفه مشروع مٌزانٌه شامله
الٌرادتها ومصروفتها وتقدمها الى
وزٌر التجاره والصناعه قبل بدء السنه
المالٌه بثالثه اشهر على االقل مع
جمٌع البٌانات والمستندات التى بنٌت
علٌها تقدٌرات المٌزانٌه من اٌرادات و
مصروفات
وتتبع فى تحضٌرمٌزانٌات الؽرؾ
التجارٌه القواعد التى ٌضعها وزٌر
التجاره والصناعه
الماده 59
ٌجوز اوزٌر التجاره والصناعه بعد
سماع اقوال مندوب الؽرفه ان ٌحذؾ
او ٌخفض من مشروع المٌزانٌه
ارقاما ادرجتها الؽرفه
ومع ذلك فعلبه ان ٌدرج فً المٌزانٌه
االعتمادات الالزمه لالبواب االتٌه
.4االلٌزمات التى تكون الؽرفه مقٌده
بها
.5المصروفات التى ٌفرضها القانون
.6مصروفات االداره والصٌانه المتعلقه
بالنشات او المعاهد او المرافق التى
تتوالها الؽرفه
الماده 63
ٌصدر باعتماد مٌزانٌة كل ؼرفه قرار
من وزٌر التجاره والصناعه واذا لم
ٌصدر القرار قبل بدء السنه المالٌه
ٌعمل بالمٌزانٌه القدٌمه حتى ٌصدر
القرار باعتماد المٌزانٌه الجدٌده

الماده 63
كل مصروؾ ؼٌر وارد فى المٌزانٌه او زائد
على التقدٌرات الواردة فٌها وكل مبلػ ٌرد
نقله من باب الى اخر من ابواب المٌزانٌه او
من بند الى اخر من باب االعمال الجدٌده
ٌجب عرض االمره على وزٌر التجاره
والصناعه و ٌصدر الوزٌر الترخٌص الالزم
بقرار منه واال ٌجوز له ان ٌرفض الترخٌص
االبعد سماع اقوال مندوب الؽرفه
وٌجوز للؽرؾ هان تقرر نقل االعتماد الخاص
ببند الى اخر فى الباب الواحد ماعدا الباب
الخاصه باالعمال الجدٌده

الماده 64
على الؽرفه
المالٌه عن
على االكثر
باعتمادهذا
والصناعه

ان تضع الحساب الختامى لالداره
العام المنقضى فى خالل 6اشهر
من انتهاء السنه المالٌه وٌصدر
الحساب قرار وزٌر التجاره

واذا لم ٌصدر قرار االعتماد خالل ثالثه
اشهر من تارٌخ تقدٌمها فللؽرفه الحق
فى العمل بالمٌزانٌه التى تقدمت بها
الماده 64
الٌجوز للؽرؾ التجارٌه وال الى عضو
ان ٌصرؾ اى مبلػ لٌس له اعتماد فى
المٌزانٌه او زائد على االعتمادالمدرج
له وال ان ٌجرى تعدٌالت فى الوظائؾ
او المرتبات المدرجه بها او ٌقوم
بنقل اى مبلػ من باب الى اخر من
ابواب المٌزانٌه او ٌستعمل اى اعتماد
فى ؼٌر الؽرض المخصص له اال بعد
عرض االمرعلى وزٌر التجاره
والصناعه وٌصدر الوزٌر الترخٌص
الالزم بقرار منه خالل ٌ63وما من
تارٌخ اخطار الوزاره والٌجوز نقل
مبلػ من بند الى اخر فى الباب الواحد
اال بترخٌص من مصلحة التجاره
وتعتبر باطله القرارات الصادره من
الؽرفه بالمخالفه الحكام هذه الماده
وٌكون اعضاء الؽرفه الذٌن اشتركوا
فى المخالفه مسئولٌن بالتضامن عن
رد هذه االموال التى صرهت بدون
ترخٌص ا وفى اؼراض خالؾ
االؼراض المخصصه لها فى مدى
اسبوعٌن من تارٌخ مطالبه وزارة
التجاره والصناعه اٌاهم بردها
وتحصل هذة المبالػ بطرٌق الحجز
االدارى
الماده 65
على الؽرؾ ان تضع الحساب الختامى
لالداره المالٌه عن العام المنقضى خالل
6شهور على االكثر من انتهاء السنه
المالٌه وٌصدر باعتماد هذا الحساب
قرار من وزٌر التجاره زالصناعه

الماده 65
تنشر المٌزانٌه والحساب الختامى فى الجرٌده
الرسمٌه بعد اعتمادها
الماده66
الٌجوز الجمع بٌن عضوٌه ؼرفه واخرى
وكل عضو فى احدى الؽرؾ انتخب عضوا فى
ؼرفه اخرى ٌجب علٌه ان ٌصرح فى االٌام
الثمانٌه التالٌه لتارٌخ صٌرورة انتخابه ؼٌر
قابل للطعن فى اى ؼرفه ٌرٌد العضوٌه
فاذا لم ٌفعل اعٌبر عضوا فى الؽرفه التى
انتخب فٌها اخٌرا
وكل من انتخب فى انتخابات واحده عضوا فى
ؼرفتٌن ٌجب علٌه ان ٌخطر احدى الؽرفتٌن
فى المده المبٌنه بالفقره االولى من هذه
الماده اٌهما ٌرٌد العضوٌه
فاذا لم ٌفعل صار عضوا فى الؽرفه التى ٌدفع
لها رسما اكثر فاذا تساوت الرسوم تولت
الؽرفع التى ٌعٌنها وزٌر التجاره والصناعه
عملٌه االقتراع

الماده 67
الٌجوز لعضو الؽرؾ هان ٌشترك سواء فى
جلسات الؽرؾ هاو فى لجانها فى مداوالت له
فٌها مصالح خاصه سواء اكان عن نفسه
شخصٌا ام بصفته وصٌا او قٌما او وكٌال

الماده 68
الٌجوز لعضو الؽرؾ هان ٌقوم بالذات او
بالوساطه بعمل مقاوله او مناقصه اوتورٌد

الماده 66
تنشر المٌزانٌه والحساب الختامى فى
الجرٌده الرسمٌه بعد اعتماها
الماده67
الفصل الثاالث
حقوق االعضاء وواجباتهم
.الٌجوز الجمع بٌن عضوٌه ؼرفه
واخرى وكل عضو فى احدى الؽرؾ
انتخب عضوا فى ؼرفة اخرى ٌجب
علٌه ان ٌختار فى االٌام الثمانٌه
التالٌه لتارٌخ صٌروره انتخابه ؼٌر
قابل للطعن فى اى ؼرفه ٌرٌد العضوٌه
فاذالم ٌعمل اعتبر عضوا فى الؽرفه
التى انتخب فٌها اخٌرا
وكل من اتخب فى انتخابات واحده
عضوا فى ؼرفتٌن ٌجب علٌه ان
ٌخطر الؽرفتٌن فى المده المبٌنه فى
الفقره السابقه من هذه الماده فى اٌهما
ٌرٌد العضوٌه فاذا لم ٌفعل صار عضوا
فى الؽرفه التى ٌدفع لها رسما اكثر
فاذا تساوت الرسوم اقترع على الؽرفه
التى ٌصبح عضوا فٌها وتولت الؽرفه
التى ٌعٌنها وزٌر التجاره والصناعه
عملٌه االقتراع
الماده 68
الٌجوز لعضوالؽرفه ان ٌشترك فى
مداوالت له فٌها مصالح خاصه لنفسه
اوالحد من اقاربه او اصهاره لؽاٌه
الدرجه الثالثه اوالحد ممن هم تحت
وصاٌته او قوامته او لموكله او
لوكالته سواء كان ذلك فى جلسات
الؽرفه ام فى لجانها
الماده 69
الٌجوز لعضو الؽرؾ هان ٌقوم بالذات
او بالوساطه بعمل مقاوله او مناقصه

اى كان لحساب الؽرفه وال ان ٌدخل طرفا
معها فى بٌع او اجاره على انه ٌجوز للؽرؾ
بعد اعتماد من وزٌر التجاره والصناعه ان
تتعامل مع احد اعضائها
الماده 69
الماده 63
التعطى مرتبات او مكافات العضاء مجلس العضوٌه فى الؽرفه التجارٌه مجانا على انه
االداره وال ٌوزع علٌهم اى شى من االٌرادات ٌجوز ان ٌسترد االعضاء نفقات انقالهم الى
الجهات التى ٌكلفون من قبل الؽرفه باداء
عمل فٌها
الماده 67
تسقط العضوٌه عن كل عضو ٌخالؾ احكام
المادتٌن 67و 68وتفصل فى هذا االسقاط
اللجنه المنصوص علٌها فى الماده الثامنه من
هذا القانون بعد سماع اقوال العضو

الماده 67
تعٌن الحكومه لدى الؽرفه مندوبا اواكثر تكون
مهمته مراعاة تنفٌذ القوانٌن واللوائح وٌجب
ان ٌدعى مندوب الحكومه لكل اجتماع ٌعقده
مجلس اداره الؽرؾ هاو الحمعٌه العمومٌه
اولجنه التحكٌم دون ان ٌكون له فى المداوالت
صوت معدود وله كذلك الحق فى حضور
اجتماعات اللجان الفرعٌه وفى االطالع على
محاضر اجتماع الؽرفه ودفاترها وحساباتها
وفى حاله ؼٌابه او حدوث ما ٌمنعه من
الحضور ٌعٌن وزٌر المالٌه من ٌقوم مقامه

الماده 68
ٌعٌن وزٌر التجاره والصناعه لدى الؽرفه
مندوبا اواكثر تكون مهمته مراعات تنفٌذ
القوانٌن واللوائح وله حق حضور اجتماعات
الؽرفه وٌجب ان ٌدعى مندوب الحكومه لكل
اجتماع تعقده الؽرفه فاذا حضر الٌكون له فى
المداوالت راى معدود وله كذلك الحق فى
حضور اجتماعات اللحان و االطالع على
محاضر الؽرفه ودفاترها وحساباتها

او تورٌد اٌا كان لحساب الؽرفه وال ان
ٌدخل طرفا معها فى بٌع او اٌجاره او
اقتراض
.على انه ٌجوز للؽرفه عند الضروره
بترخٌص من وزٌر الجاره والصناع
هان تتعامل مع احد اعضائها
الماده 67
العضوٌه فى الؽرؾ التجارٌه مجانٌه
على انة ٌجوز ان ٌسترد االعضاء
نفقات انتقالهم الى الجهات التى
ٌكلفون من قبل الؽرفه باداء عمل فٌها
الماده 68
تسقط العضوٌه عن كل عضو ٌخالؾ
احكام المواد 64و68و69اوثبت ان
اساء استعمال سلطته اوعبث باموال
الؽرفه وتفصل فى هذا االسقاط اللجنه
المنصوص علٌها فى الماده الثامنه
بعد سماع اقوال العضو وذلك فضال عن
مطالبته برد االموال التى تصرؾ فٌها
بالمخالفه الحكام هذا القانون وتحصل
هذا االموال بطر ٌق الحجز االدارى
والٌجوز اعاده انتخابه االبعد اربع
سنوات من تارٌخ صدور القرارباسقاط
عضوٌته
الباب الرابع
مندوب الحكومه
الماده 69
ٌ.عٌن وزٌر التجاره والصناعه لدى
الؽرفه مندوبا اواكثر تكون مهمته
مراعاه تنفٌذ القوانٌن واللوائح وله
حق حضور اجتماعات الؽرفه وٌجب
ان ٌرعى مندوب الحكومه لكل اجتماع
تعقده الؽرفه فاذا حضرال ٌكون لة فى
المداوالت صوت معدود وله كذلك
الحق فى حضور اجتماعات اللجان

الماده 69
للوزارت ان تعٌن مندوب اواكثر لحضور
جلسات الؽرؾ عند النظر فى امر ٌتعلق بها
وهؤالء المندبون ٌشتركون فى المداوالت وال
ٌكون لهم راى معدود
الماده73
لكل ؼرفه تجارٌه بموافقه وزٌر التجاره
والصناعه ان تشترك مع ؼٌرها فى انشاء
واداره اى عمل من االعمال التى تعود
بالفائده على المحافظات و المدٌرٌات و التى
تمثلها تلك الؽرؾ

المادة 68
للؽرؾ التجارٌة ان تكون اتحادا عاما لها
للعناٌة بالمصالح المشتركة بٌنها وٌنشأ هذا
االتحاد بمرسوم تحدد فٌه بوجه خاص االحكام
المتعلقة بتشكٌل االتحاد وإدارته واختصاصاته
وعالقته بالؽرؾ التجارٌة

الماده 74
للؽرؾ التجارٌة ان تكون اتحادا عاما لها
للعناٌة بالمصالح المشتركة بٌنها وٌنشأ هذا
االتحاد بمرسوم تحدد فٌه بوجه خاص
االحكام المتعلق بتشكٌل االتحاد وإدارته
واختصاصاته وعالقته بالؽرؾ التجارٌة

واالطالع على محاضر اجتماع الؽرفه
ودفاترها وحساباتها
الماده 73
للوزارت ان تعٌن مندوبااو اكثر
لحضور جلسلت الؽرؾ عند النظر فى
امر ٌتعلق بالوزارات التى ٌمثلونها
واالشتراك فى المداوالت دون ان
ٌكون لهم صوت معدود
الباب الخامس
التعاون بٌن الؽرؾ التجارٌه على
االعمال ذات المصلحة
الماده74
.لكل ؼرفه تجارٌه بموافقه وزٌر
التجارة والصناع هان تشترك مع
ؼٌرها من الؽرؾ فى انشاء واداره اى
عمل من االعمال التى تعود بالفائده
على المناطق التى تشملها دوائر
اختصاص الؽرؾ المزكوره
الماده 75
للؽرؾ التجاري ان تكون اتحادات
عاما لها للعناٌه بالمصالح المشركه
بٌنها وٌنشاء هذا االتحاد بمرسوم
تعٌن فٌه بوجه خاص االحكام المتعلقه
بتشكٌل االتحاد واداراته واختصاصاته
ومالٌته وعالقة بالؽرؾ التجارٌه

المادة75
ٌتكون من الؽرؾ التجارٌة اتحاد عام ٌسمى
االتحاد العام للؽرؾ التجارٌة تكون له الشخصٌة
االعتبارٌة العامة مقره مدٌنة القاهرة وٌحل هذا
االتحاد محل االتحاد العام للؽرؾ التجارٌة المنشأ
الصادر
الوزراء
مجلس
بقرار
فى49مارس4988وٌقوم بتنسٌق جهود الؽرؾ
التجارٌة والنهوض بها وله على االخص ما ٌاتى:
ا/تمثٌل الؽرؾ التجارٌة لدى المختلؾ الجهات
االدارٌة والتجارٌه و االقتصادٌه وؼٌرها وفى
المؤتمرات والمعارض فى الداخل و الخارج
.5وضع مٌثاق شرؾ لمهنه التجاره بعد اخذ راى
الؽرؾ التجارٌه
.6اعداد الدراسات والبحوث 3اصدار التوصٌات
والمقتراحات الخاصه بشئون التجاره
.7متابعه انشطة الؽرؾ التجارٌه ووسائل
تطوٌرها

.8اقتراح انشاء شعب نوعٌه ٌصدر بها قرار من
الوزٌر المختص بشئون التجارة الداخلٌه
3ومتابعة سٌر عملها ودراسه واعتماد تقارٌرها
وتكون حساباتها ضمن حسابات االتحاد
.9القٌام بالتحكٌم الذى ٌتفق علٌه بٌن اطراؾ اى
نزاع ٌقع بٌن الؽرؾ او بٌنالتجار وذلك وفقا
للقواعد واالجراءات التى تحددها االئحه العامه
للؽرؾ التجارٌه المشار الٌها فى الماده 77من هذا
القانون

الماده  75مكرر 4
ٌكون لالتحاد العام مجلس اداره ٌشكل من رؤساء
الؽرؾ التجارٌه بالمحافظات وعضو عن كل من
ؼرفتى القاهره واالسكندرٌه تختاره الؽرفه
وسته من المهتمٌن بشئون التجاره الداخلٌه
ٌعٌنهم الوزٌر المختص بشئون التجاره الداخلٌه
لمده اربع سنوات فى مده ال تجاوز اسبوعٌن من
تارٌخ اعالن نتٌجه االنتخابات
واذا خال محل العضو المعٌن فى االتحاد الى سبب
من االسباب عٌن الوزٌر من ٌحل محله لباقى
مدته على ان ٌتم تشكٌل هٌئه المكتب فى مده ال
ٌجاوز شهرا من تارٌخ اعالن نتٌجه االنتخاب
وٌنتخب اعضاء مجلس االداره من بٌنهم رئٌسا
ونائبٌن للرئٌس نائب اول ونائب ثان وسكرتٌرا
عاما وامٌنا للصندوق وامٌنا مساعدا للصندوق
تتكون منهم جمٌعا هٌئه مكتب االتحاد
وٌكون انتخاب هٌئه المكتب باالقتراع السرى
وباالؼلبٌه المطلقة الصوات االعضاء الحاضرٌن
واذا خال محل احد اعضاء هٌئه المكتب الى سبب
ٌنتخب مجلس االداره فى اول اجتماع له من ٌحل
محله
الماده 75مكرر4أ
ٌجتمع مجلس اداره االتحاد فى مقره اوفى مقر

احدى الؽرؾ مره كل شهرٌن على االقل وٌضع
المجلس اللوائح الخاصه بسٌر العمل فٌه وٌصدر
بها قرار من الوزٌر المختص وللوزٌر المختص
بشئون الجاره الداخلٌة دعوة مجلس االداره
لالنعقادعند الضروره فى المكان الذى ٌحدده
الماده 75مكرر4ب
تتكون موارد االتحاد من
%73-4من اجمالى اٌرادات كل ؼرفه طبقا
لمٌزانٌتها المعتمده
-5التبرعات واالعانات والهبات التى ٌقبلها مجلس
ادارة االتحاد وٌوافق علٌها الوزٌر المختص
بشئون التجاره الداخلٌه
-6عائد استثمار اموال االتحاد
-7اٌرادات السعب النوعٌه العامه والشعب
المشتركه
الماده 75مكرر4ج
تسرى على االتحاد احكام الماده 56واحكام الفصل
الثانى من الباب الثالث المتعلقه بمٌزانٌه الؽرؾ
التجارٌه وحساباتها الختامٌه

الماده 75مكرر4د
لالتحاد العام للؽرؾ التجارٌه اقتراح انشاء شعب
تجارٌه مشتركه فٌه وذلك لتنسٌق العالقات
التجارٌه بٌن مصر والدول االجنبٌه او المنظمات
الدولٌه وٌصدر بانشائها قرار من الوزٌر المختص
بشئون التجاره الداخلٌه وٌعتمد الئحه نظامها
االساسً
وٌكون لكل شعبه الئحه بنظامها االساسً ٌعدها
االتحاد العام تتضمن على االخص .4اسم الشعبه
ومقرها زؼرصها
.5كٌفٌة تشكٌل الشعبه وحلها وشروط قبول
االعضاء وفصلهم

الماده 69و67
لوزٌر المالٌه ان ٌحل مجلس اداره الؽرفه اذا
خالؾ احكام هذا القانون او الالئحه العامه
وٌجب ان ٌتضمن قرار الحل دعوة الجمعٌه
العمومٌه النتخاب اعضاء المجلس فى بحر
ثاللثة اشهر على االكثر واذا حل المجلس
الجدٌد جاز لوزٌر المالً هان ٌقرر حرمان
االعضاء الذٌن اشتركوا فى المجلسٌن كلهم او
بعضهم من ان ٌعاد انتخابهم لمجلس االداره
مده التذٌد عن سنتٌن
ٌ.عٌن وزٌر المالٌه عند حل مجلس االداره
الؽرفه لجنه تدٌر اعمالها العادٌه حتى ٌتم
انتخاب اعضاء المجلس الجدٌد
الماده68
توضع الؽرؾ التجارٌه الئحه عامه تصدر
بمرسوم وتشمل بوجه خاص
.4االجراءات التى تتبع فى انتخاب اعضاء
مجلس االداره
.5النظام الداخلى لسٌر العمل فى الؽرؾ
.6تنظٌم لجان الؽرؾ
.7االشتراكات والرسوم
83القواعد التى تتبع فى وضع المٌزانٌه
والحساب الختامى وفى استثمار االموال
الناتجه من ابواباالٌرادات المختلفه

الماده 75
ٌجوز حل الؽرفه بمرسوم ٌبٌن فٌه اسباب
الحل اذا خالفت احكام الماده 55من هذا
القانون
وٌجب ان ٌتم اختٌاراعضاء الؽرفه المنتخبٌن
والمعٌنٌن فى خالل ثالثه اشهرعلى االكثر من
تارٌخ حل الؽرفه
وٌعهد وزٌر التجاره والصناعه باداره الؽرفه
العادٌه الى لجنه حتى ٌتم تالٌؾ الؽرفه
الجدٌده

الباب السادس
حل الؽرفه
الماده 76
ٌجوز حل الؽرفه بمرسوم ٌبٌن فٌه
اسباب الحل اذاخالفت احكام الماده
56من هذا القانون .وٌجوز ان ٌتم
اختٌار اعضاء الؽرفه المنتخبٌن
والمعٌنٌن خالل ثالثه اشهر على االقل
من تارٌخ حل الؽرفه
.وٌعهد وزٌر التجاره والصناعه باداره
اعمال الؽرفه العادٌه الى لجنه حتى ٌتم
تالٌؾ الؽرفه الجدٌده

الماده 76
توضع للؽرؾ التجارٌه الئحه عامه تصدر
بمرسوم وتشمل بوجه خاص
.4االجراءات التى تتبع فى انتخاب اعضاء
الؽرفه وفى تقدٌم الطعون المتعلقه
باالنتخابات وفى سقوط العضوٌه
.5تشكٌل لجان التحكٌم واللجان االخرى
وبٌان سٌر اعمال هذه اللجان
.6القواعد التى تتبع فى استثمار االموال
الناتجه من ابواب االٌرادات المختلفه
.7النظام الداخلى للؽرؾ

الباب السابع
االحكام العامه واالحكام الوقتٌه
الماده 77
ٌوضع للؽرؾ التجارٌه الئحه عامه
تصدر بمرسوم وتشمل بوجه خاص
.4االجراءات والقواعد التى تتبع فى
وانتخاب
اعداد جداول االنتخابات
اعضاء الؽرؾ والنزول عن الترشح
وتقدٌم الطعون المتعلقة باالنتخابات
وسقوط العضوٌه واسقاطها وابطال
االنتخابات

.6القواعد المتعلقه بسٌر اعمال الشعبه
.7قٌمه االشتركات التى تتقاضاها الشعبه من
اعضائها بحٌث التقل عن اربعة وعشرٌن جنٌها
وال تزٌد على الفى جنٌه سنوٌا
وٌجوزان ٌحضر اجتماع الشعبه الممثل التجاري
للدوله االجنبٌة اة المنظمه الدولٌه
وٌجوز بقرار مسبب من الوزٌر المختص بناء
على اقتراح مجلس اداره االتحاد العام للؽرؾ
التجارٌه حل الشعبه اذا قامت بعمل ال ٌدخل فى
اؼراضها او اذا وقعت منها مخالفه الحكام هذا
القانون
الماده 76
ٌجوز بقرارمسبب من الوزٌر المختص بشئون
التجاره الداخلٌه حل مجلس اداره الؽرفه او
مكتبها .اذا خالفت احكام الماده 56من هذاالقانون
او اذا حدثت خالفات جوهرٌه تعوق عمل المجلس
او انعقاده وبشرط موافقة ثلثى اعضاء مجلس
اداره االتحاد العام للؽرؾ التجارٌه
وفى حاله حل المجلس اداره الؽرفه ٌتعٌن اجراء
االنتخابات الختٌار اللعضاء المنتخبٌن خالل سته
اشهر على االكثر من تارٌخ قرار الحل وٌعهد
الوزٌر باداره اعمال الؽرفه اثناء فترة الحل الى
لجنه مؤقته من تجار من دائره المحافظه تتولى
تصرٌؾ شئونها
الماده 77
ٌصدر الوزٌر المختص بشئون التجاره الداخلٌه
الئحه عامه للؽرؾ التجارٌه بعد اخذ راى االتحاد
العام للؽرؾ التجارٌه تتضمن على االخص ماٌاتى
.4االجراءات والقواعد التى تتبع فى اعداد جداول
انتخاب اعضاء الؽرؾ وفى عملٌه انتخابهم وفى
النزول عن الترشح وتقدتم الطعون المتعلقه
باالنتخابات وفى سقوط العضوٌه واسقاطها
وابطال االنتخابات
.5تشكٌل لجان التحكٌم واللجان االخرى الالزمه
للؽرؾ وسٌر االعمال فٌها

الماده 77
على الؽرؾ التجاري هان تعرض التصمٌمات
والمقاٌسات الخاصه بمشروعات تزٌدقٌمتها
على 533جنٌه على وزاره التجاره و
الصناعه لفحصها واعتمادها مقدما
.ولوزٌر التجاره والصناعه بعدموافقة الؽرؾ
هان ٌطرح اعمال المشروع فى مناقصه اوان
ٌعهد بتنفٌذها الى احدى مصالح الحكومه
المختصه

.5تشكٌل لجان التحكٌم واللجان
االخرى وبٌان اختصاصاتها وسٌر
االعمال فٌها
.6القواعد التى تتبع فى استثمار
االموال الناتجه من ابواب االٌرادات
المختلفه
.7النظام الداخلى للؽرؾ

.6القواعد التى تتبع فى استثمار االموال الناتجه
من ابواب االٌرادات المختلفة للؽرؾ
.7النظام الداخلى للؽرؾ
.8القواعدالخاصة بالرعاٌه الصحٌه واالجتماعٌه
والتامٌتٌه والتكافل االجتماعى العضاء الؽرؾ

الماده 78
توضع لكل ؼرفه الئحه داخلٌه ٌصدر
بها قرار من وزٌر التجاره والصناعه
وٌشمل على االخص بٌان القواعد
الخاصه بتنظٌم اقالم الؽرفه والدفاتر
حساباتهاوحصر
لضبط
الالزمه
موجوداتها واموالها

الماده 78
ٌصدر الوزٌر المختص بشئون التجاره الداخلٌه
قرارابالالئحه الداخلٌه لكل ؼرفه تجارٌه بناء على
اقتراح مجلس ادارتها
.وٌنظم الالئحه الداخلٌه على االخص الهٌكل
التنظٌمى والمالى للؽرفه وقوعد تعٌٌن العاملٌن
وترقٌتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحدٌد الوظائؾ
واختصاصات كل منها والنظم الملٌه للؽرفه وذلك
فى حدود مواردها المالٌه
الماده 79
تسري احكام قانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات
الصادر بالقانون رقم 89لسنة4998على الؽرؾ
التجارٌه و التحاد العام للؽرؾ التجارٌه وٌقصد
بالسلطه المختصه فى تطبٌق احكام القانون
المشار الٌه الوزٌر المختص بشئون التجاره
الداخلٌه
.5تستبدل عباره الوزٌر المختص بشئون التجاره
الداخلٌه بعبارة وزٌر التجاره والصناعه او وزٌر
االقتصاد والتجار هاو وزٌر الشئون االجتماعٌه
والعمل وعباره الوزاره المختصه بشئون التجاره
الداخلٌه بعباره وزارة التجارة والصناعه وكلمة
اشتراك بكلمة رسم اٌنما وردت فى القانون
489لسنة 4984

الماده 79
على الؽرؾ التجاري هان تعرض
التصمٌمات والمقاٌسات الخاصه
بمشروعات تزٌد على 533جنٌه على
والصناعه
التجاره
وزارة
لفحصهاواعتمادها مقدما
.ولوزٌر التجاره والصناعه بعدموافقة
الؽرؾ هان ٌطرح اعمال المشروع فى
مناقصه اوان ٌعهد بتنفٌذها الى احدى
مصالح المكوهة المختصه

الماده  78لوزارة التجاره والصناعه مراحعة الماده 77
حسابات الؽرؾ التجارٌه والتفتٌش على لوزارة التجاره والصناعه مراجعه
حسابات الؽرؾ التجارٌه والتفتٌش
المرافق التابعه لها
على المرافق التابعه لها

الماده 79
الماده 79
الماده 69
الٌجوز لؽٌر الهٌئات المنشاه وفقا لهذا القانون الٌجوز لؽٌر الهٌئات المنشاه وفقا لهذا الٌجوز لؽٌر الهٌئات المنشاه وفقا لهذا
ان تتخذ اسم الؽرؾ التجارٌه المصرٌه وٌجب القانون ان تتخذ اسم الؽرؾ التجارٌه القانون ان تتخذ اسم ؼرفه تجارٌه
مصرٌه او اى اسم اخر ٌدل او ٌشتمل
على الهٌئات التى بها االن هذه التسمٌه ان المصرٌه
على هذه التسمٌه
تعمل بتحكام هذا القانون فى مٌعاد الٌتجاوز
سته اشهر من تارٌخ سرٌانة

الماده 77
ٌعاقب بؽرامه ال تزٌد على53جنٌها مصرٌا
الوكالء المفوضون والمدٌرٌن الٌه شركه
اوحمعٌه او جماعه او هٌئه خلفوا بؽٌر حق
على محالهم تسمٌة ؼرفه تجارٌه مصرٌه
سواء اكان فى مكاتباتهم التجارٌه ام فى
لوحات محالهم او ٌفطهم ام فى اى اعالنات
ام ؼٌره مما ٌنشر على الجمهور
مالحظات
مواد لٌس لها نظٌر فى باقى القوانٌٌن
المواد
9و46و47و48و49و55و56و57و57و59
ولكن الماده 46و47قابله الماده و83و79من
الئحه القانون 489لسنة 4984و الماده
48قابله الماده 83من نفس الئحه والماده
49قابلة الماده 85من نفس الئحه

الماده 78
ٌلؽى القانون رقم 47لسنة 4966

الماده 83
ٌعاقب بؽرامه التزٌد على خمسون
جنٌها كل وكٌل مفوض او مدٌر الٌه
شركه او جمعٌه او جماعة او هٌئه او
مؤ سسه تخالؾ حكم الماده السابقه
سواء كان ذلك فى المكاتبات التجاري
هاو فى لوحات اعمال او الٌفط او
االعالنات او الفواتٌر او ؼٌر ذلك مما
ٌنشر على الجمهور
الماده 84
ٌلؽى القانون رقم 63لسنة 4973

