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اقر بانني اطلعت على كافة النصوص القانونية المتعلقة بالترشح وان كافة المعلومات اعاله والوثائق المرفقة كاملة وصحيحة  ،واذا ثبت غير ذلك
اتحمل المسؤولية القانونية الكاملة  ،واتعهد بااللتزام بمدونة سلوك المرشحين المعتمدة من قبل الهيئة ،واقر بانني مؤهل للترشح النتخابات عضوية
مجلس ادارة الغرف الصناعية بموجب قانون غرف الصناعة رقم ( )10لسنة  2005ونظام الغرف الصناعية رقم ( )56لسنة  2005والتعليمات
التنفيذية الصادرة بموجبه وانني :
 .1أردني الجنسية متمتعا باالهلية المدنية الكاملة.
 .2غير محكوم علي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واالخالق
 .3غير محكوم علي باالفالس.
 .4المنشأة التي انتسب اليها مسددة للرسوم واالشتراكات المترتبة عليها لغرفة الصناعة التي تنتسب اليها.
 .5رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة صناعية عضوا في الهيئة العامة للغرفة او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس
ادارتها او هيئة مديريها.
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صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن االحوال المدنية والجوازات.
شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها اكثر من ثالثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت ان طالب الترشح غير محكوم بجناية او
بجنحة مخلة بالشرف او االخالق العامة.
ايصال مالي يثبت بأن طالب الترشح قد دفع لصندوق الغرفة الصناعية المختصة مبلغا قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح غير قابلة لإلسترداد
يقيد ايرادا لصندوق الغرفة الصناعية.
شهادة تسجيل منشأة تبين أسماء مجلس ادارتها او اسماء هيئة المديرين فيها او أسماء المفوضين عنها بحسب مقتضى الحال.
كتاب رسمي من المؤسسة الصناعية مروسا و مختوما وموقعا من المفوض عنها حسب االصول يتضمن تسمية المرشح عنها لالنتخابات.
صورة شخصية حديثة عدد ( )2لطالب الترشح ،بحيث تكون أصلية ،ملونة معبرة عن مالمح الشخص وكاملة للوجه والكتفين ،وتكون خلفيتها
بيضاء اللون ،بعرض  30إلى  40ملم وطول  50-40ملم.
نسخة رقمية عن الصور على سي دي او فالش ميموري.
نموذج رقم ()1

