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 حضرة الشريك الموقر ,

 تحية سورية طيبة....

اولي ومستثمر ان مجلس ادارة شركة دمشق الشام القابضة المساهمة الخاصة المغفلة , وادارتها التنفيذية , يرحبان بحضرتكم كشريك 

 حبيباً ومستقبالً ترقى به اجيالنا. استراتيجي , نخطط معاً لنبي وطناً 

ون معكم لمناقشة مشاريعكم وافكاركم االستثمارية المستقبلية بكل بدايًة نشكر لكم اهتمامكم و رغبتكم باالستثمار و المشاركة , ونسعد بالتعا

 جدية وامل كبير بالنجاح معكم .

تجدون أدناه االوراق االولية واالساسية التي نرغب اليكم باالطالع عليها و دراستها بشكل متعمق , وهي تتضمن المعلومات واالفكار 

 مشروعنا االستثماري الجديد. االستثمارية الالزمة كخطوة اولى للبدء بمناقشة

 نموذج اعداد ودراسة الجدوى االقتصادية االولية : -1
الدراسة االولية التي تتضمن االفكار والمعلومات االولية للمشروع المرغوب بتنفيذه وبعض الدراسات االولية بنود  يتضمن النموذج

 .لحين انشاء الشركة لتكون احدى المهام االولية لإلدارة التنفيذيةالتفصيلية االقتصادية , وعلى ان تؤجل الدراسات  لعناصر المشروع

 االستثماري: بنود التعاقد ملف اضبارة اعداد نموذج -2
يتضمن النموذج االسس القانونية لبناء الشركة الجديدة معكم , يذكر من خاللها مقترحاتكم شكل الشركة الجديدة وتفاصيل نسب رغبتكم 

احها وصالحيات ادارتها ) مجلس االدارة و االدارة التنفيذية ( , نخرج منها التفاق مساهمين اولي ومن ثم لبنود بالمشاركة برأسمالها وارب

 النظام االساسي للشركة الجديدة.
 نموذج معلومات الشريك االستثماري: -3

جهة , وبيان للمالءة المالية لحضرتكم من  يتضمن النموذج بنود للمعلومات الحالية الخاصة بكم فيما يتعلق بشركاتكم وتسجيلها القانوني من

        جهة اخرى , اضافة الى لمحة عن المشاريع واإلنجازات المحققة من طرفكم , وعن الخطط االستثمارية المستقبلية لشركاتكم القائمة.
 المضافة: القيمة -االستثماري الشريك معلومات نموذج -4

يتضمن النموذج اهم النقاط المميزة لحضرتكم وبشكل تفصيلي و ضرورة ان تغطي كافة الجهات المكونة للبنية االستثمارية لكم, بما يعكس 

 بمشاركتنا بها. و رفع القيمة السوقية واالستثمارية للشركة الجديدة المرغوب إلنجاحلنا القيم المضافة من جانبكم الكريم 

 القابضة: الشام دمشق بشركة الخاص راالستثما ضوابط نظام -5
يتضمن نسخة عن النظام االستثماري لشركة دمشق الشام القابضة , والمعتمد من الهيئة العامة ومجلس ادارة الشركة , والذي نرغب 

  ابطة لعمل شركتنا.الض باطالعكم عليه لبيان القواعد االساسية و الضوابط الملزمة من حيث صيغ المشاركة واولويات و انواع االستثمار

 

تتضمن العناوين االساسية المطلوبة من طرفنا , مع االمل ان يتم طرح اي بنود ومعلومات اخرى ترونها مفيدة وضرورية  ان هذه االوراق

تسمح من خاللها اجراء الدراسات والمناقشات مع مجلس االدارة لتكوين افكار وقرارات مبدئية يمكن مشاركتها معكم بمناقشات اولية تؤدي 

 الشركة االستثمارية الجديدة.لتكوين تصور اولي لمعالم 

 شعارنا ...........شراكة تبني وطن.
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 ) اولية (   دراسة الجدوى االقتصاديةنموذج اعداد و            

 االستثمارية للمشروعالشراكة اضبارة جزء من مكونات 

 :عنوان المشروع
 

 اسم المشروع المرغوب بإنشائه. يذكر 
 

 .الهدف من تأسيس الشركة وغاياتها واغراضها يذكر  :المشروعغاية 

 

 افتراضيات ومبادئ الدراسة:
 

  المشروع االولية تكاليفاحتساب اسس . 
  المشروع االولية /مبيعاتايرادات احتساب اسس. 

 

 الدراسات التسويقية والبيعية:
  وتقدير  يتضمن حاجة السوق لالستثمارات المرغوبةتقرير مختصر لوضع السوق

 .بالسوق و مستقبل وتطور السوقلحجمها والشريحة المستهدفة , والمنافسين 
 

 ) ان وجدت(. مالحظات وتوصيات عامة  مالحظات :
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 ستثماري       اال بنود التعاقداضبارة ملف نموذج اعداد          

 للمشروعاالستثمارية الشراكة اضبارة جزء من مكونات 

 :اسم الشركة المقترح
 
 

 الشكل القانوني للشركة المقترحة:
 
 

 مقر عمل الشركة المقترحة:
 
 

 مدة عمل الشركة:
 
 

 :نسبة المشاركة براس المال المقترح
 
 

 نسبة توزيع االرباح والخسائر:
 
 

 طريقة تسديد الحصص النقدية:
 
 

 غايات  تأسيس الشركة :
 
 

 :المقدمة للشركةالقيمة المضافة 
 
 

 :اعضاء مجلس االدارةعدد 
 
 

 صالحيات رئيس مجلس االدارة:
 
 
 

 مجلس االدارة:صالحيات 
 
 
 

 صالحيات المدير التنفيذي:
 
 
 

  :الحصص العينية

 :نقاط اخرى
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        االستثماري الشريكمعلومات نموذج                          

 االستثمارية للمشروعالشراكة اضبارة جزء من مكونات 

 اسم الشركة :
 
 
 

 : الشريك بيانات عن 
 
 
 

 شكل الشركة القانوني :
 
 

 المدير التنفيذي المفوض :
 
 

 رئيس مجلس االدارة : 
 
 

 صورة عن السجل التجاري:
 
 

 نسخة عن الملف التعريفي للشركة.  معلومات الشركة :

 المالءة المالية :
  (مرفق مع صور عن إخراجات قيد  الداخلية والخارجيةالعقارية)كشف باألمالك

 عقاري
 مستوى التعامالت والمالءة المالية المصرفية( يظهر كتاب مصرفي )داخلي و خارجي 

 االعمال والمشاريع المنجزة :

 : داخليا 
 
 

 ا:خارجي 
 
 

 الخطط والمشاريع المستقبلية :

 : داخليا 
 
 

 خارجيا 
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      القيمة المضافة -معلومات الشريك االستثمارينموذج         

 االستثمارية للمشروعالشراكة اضبارة جزء من مكونات 

 :نقاط القوة الحالية للشركة 
  المالية و االستثمارية و السوقية النواحيمن 
 . 
  

 االنتشار الجغرافي للشركة :
  بيان  الدول و المدن . التابعة معالفروع والوكاالت  بأسماءقائمة 
 . 
  

 االعمال التمويلية :
 .حجم االرصدة و الفوائض المخصصة لالستثمارات الجديدة 
 .خطط التدفقات النقدية للسنوات الخمسة القادمة 
  

 االعمال االستثمارية :
 .المشاريع واالفكار االستثمارية الجديدة  المقترحة 
 . 
  

 :االعمال الخدمية
  للخدمات الجديدة المقترحة.المشاريع واالفكار 
 . 
  

 االعمال التسويقية :
 .الدراسات التسويقية للمشاريع االستثمارية والخدمية المقترحة 
 . 
  

 الخبرات الخاصة :

 .الخبرات التقنية 
 . الخبرات الفنية 
 . الخبرات االستثمارية 
 . الخبرات الهندسية 
  المالية .الخبرات 
 .الخبرات الصناعية 
  االدارية .الخبرات 

 العالمات التجارية :

  قائمة اسماء العالمات التجارية مع قيمها الدفترية والسوقية ونطاق تسجيلها محليا و
 دوليا.

 . 
  

 الحقوق الحصرية :
 .قائمة بالحقوق الحصرية مع قيمها الدفترية والسوقية ونطاق تسجيلها محليا و دوليا 
 . 
  

 :قيمة مضافة اخرى

 . 
 . 
 . 
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 شركة دمشق الشام القابضةب الخاص االستثمار ضوابط نظام 

 

منهااةلل(ج)مااالةظامااةسلة يةلااركلظوااااصةلبةهاة ااةلياتااةسلب ااارةةولميوااالةق ة إلب يااةاةلةظ  اااإلل(20)إشااة إلإ ااالة ااة إل 

 ؛1بةظتكلتاصلعلالإعدة لةظامةسلة يتثاة يلظوااصةلبعاضهلعلالةظتةئةلةظعةمةل تخةذلةظ اة لية وةف ةلعوةه

ة ساااة اةلة ة واااةلةهاة اااةلبةظااااا ةوللةظاااااوذجلة يادشاااة يلظواماااةسلة اااة قلظوااااا ةولةظ ةي اااة(لماااال12بإ اااالة اااة إل  ااا ل)

بة عتاااادلماااال جةياااةلميواااالةظاااو  ة  لبةظتاااكلل2015 لظعاااةسل19ياوجااامللة اياااوسلةظتااااا  قل لةظتةبعاااةلة ةدفاااةلحاااقلةظورااادةولةق ة  اااة

بفا لةظ اوةي لة ةاد إليةظاماةسللبة ياتثاة  ةلةهجة  اةلبة وة ناةومااة   لةهاطا لإعادة ل(لمنهاةلعلاالبةجاملل2تااصلحاقلةظ  ااإل  ا ل)

 ةظوةجمللإ اة ةهلمالةظتةئة.لونظام االستثمارة يةلركلظوااصةل

 

 تعاريف: (1) املادة

 

  ما لةظاةسلةظ ةي ةلة سة اةلة ة وةلةهاة ة.شاصةل : الشركة

  ما لةظاةسلةظ ةي ةل.ميوالإ ة إلشاصةل : املجلس

 ةظاةسلةظ ةي ة.ل ما لظااصةلة ديالةظتا ةذي : املدير التنفيذي 

  ما لةظاةسلةظ ةي ة.لي صدلبهةلةظتةئةلةظعةمةلظااصة : الهيئة

 .ةظ ةي ةااصةلةظتسةطالعويهةلةظتكلااصةلهقلةظ : الشركة التابعة

 ةظااصةلةظ ةي ةلاة سلتلشاصةهقل : الزميلة الشركة
ً
ل ةمة

ً
 شاصةلتةبعة.لتكون ب ل لعويهةلتأفيدة

تعنكلةظ د إلعلالةظسةطاإلأبلةظتةك لحقلةظسةةيةوللة ةظةةلبةظتاةةوةةلظااصةلل : السيطرة

ب  ادضلبجو ليةطاإل لأخاىلمالأجللتة ة لماةف لمالأناطةلتوكلةظااصة

)مالخالللإإذةل ةنتلةظااصةلةظ ةي ةلتاتوكليطا  ةلمبةشاإلأبلغيدلمبةشا 

ةظتكلظتةلر لةظتصو تلحقلةظااصةللعدد األسهم كثر من نصف أشا ةولتةبعة(ل

 .ةظتةبعة

ةظزمةوةللظوااصة ول ارةةلة اة صةلحقل اة ةولةظسةةيةلة ةظةةلبةظتاةةوةةل : )الفعال( التأثير الهام

ُ  ادضلبجو ل لب ظكالظيستليةطاإلأبليةطاإلماادصةلعلال ذهلةظسةةيةو

مال% أو أكثر 20لغيدلمبةشالتأفيدل ةسلإذةل ةنلة ستثاالياتوكلباكللمبةشالأب 

 ةظزمةوة لمةلظ ليت ليوضوحلإفبةولخافلذظك.لةظااصة ارةةلةظتصو تلحقل

 نطاق التطبيق: (2) املادة

                                                           
1
.إجااااة لجاةااا لةظتصاااافةولبةظتااااة للعاااالةظع اااة ةولبة  ةيااا لبة  ساااةسلةظعةجااادإلظواااااصة لإ اااالةظااااا ةولةظتةبعاااةلأبلة ساااة  لبهاااة لبفااا لنماااةسلة ياااتل20بةظ  ااااإلنلماااالة اااة إللل 

ً
ل ثاة لة عتاااادلأ اااو 

 ليااةل2015ظعاةسلل19تأيايالشاا ةولتةبعاة لب أبلة ساة اةلبااا ةول ةجااة لبةظادخوللباااة ةولما لشاا كلةياادةتة قلأبلأصااد لبفا لأركاةسلة اياوسلةظتااا  قل  ا لبةظ  اتينلخلبل لمالذةولة اة إل ل

أبلتعةااينلماثواينل ةخااللةهجاتو  ااةلةظعاوةااةلةظساو  ةلبخة جتااةلبفاا لأركاةسلة ايااوسلةظتاااا  قل  اا للة نماااةلة عتاادإلبةظ ااوةي لة اصااوبلعنهاةليامااةسلة يااتثاة للبفااتبلفااب لأبلمكةتاامليتاةيامللماا ل

  لياةليتاةيمللم لة نماةلة عتادإلبةظ وةي لة اصوبلعنهةليامةسلة يتثاة .2015ظعةسلل19
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 لحاااااقلراااااينلتخ ااااا لة ياااااتثاة ةول -أ 
ً
يطباااا ل اااااذةلةظاماااااةسلعلاااااالة ياااااتثاة ةولةهاة اااااةلباااااااصةل مااااا لةظااااااةسلةظ ةي اااااةلرصااااااة

ةظااااةسلةظ ةي اااةلإ اااالة نماااةلبةظ اااوةي لةهاة اااةلبهاااذهلةهاة ااةليةظااااا ةولةظتةبعاااةلبة ساااة  لبهااةلماااال باااللشااااصةل مااا ل

لمال بللةظتةئةولةظعةمةلظتذهلةظاا ةولبميةظالإ ة ةتهة.
ً
 ةظاا ةولبةظتكليت لة اة ة ةلأ و 

بة مااااالبةهق اااوحلة تةراااةلظاياااتثاة لظااادىلشااااصةل ماااا لل2تخ اا ل ركاااةسل اااذةلةظاماااةسلة  اااوللة واوياااةلبغيااادلة واوياااة -ب 

لأبلخة جتااة لةظاااةسلةظ ةي ااةليااوة ل 
ً
ةنااتل ااذهلة  ااوللبة ماااالبةهق ااوحلت اا لضاااالة اااةت لةظتامةاةااةلة عتااادإلأ ااو 

بياوة ل ةناتل اذهلة  اوللجاز لمااال أسلماةللةظاااصةلةظ ةي اةلأبل ةناتلموضااوعةلتةاتلتصاافتةليصاو إلم  تاةلأبل ةجاااةل

 بوأيل ةةةل ةنتل يتثاة  ةليةظاةةيةلعالةظوردإلةق ة  ةل)مةةفمةل ما (.

 ل ركااةسل ااذةلةظامااةسلة يااتثاة ةولةظتااكلتاادخللضاااال ااارةةولميوااالةق ة إل بنلةظتةئااةلةظعةمااةلةظعة يااةليةساامللتخ اا -ج 

 ة ةد ليةظامةسلة يةلركلظوااصةلةظ ةي ةلب ذةلةظامةس.

 

 ضوابط االستثمار: (3) املادة

يياامللعلااالميوااالةق ة إلعااادلإعاادة لةهاطااةلة يااتثاة  ةلبةتخااةذلأيل اااة ةولذةول ااوةلبهااةلماةعااةإلعاادسلتيااةب لراادب ل -1

  ارةةتهلبت و  ةتهلة ةد إلحقلةظامةسلة يةلركلظوااصة.

أنلياةعاقلةظ اوةي لة ةاد إلييمللعلالميوالةق ة إلعادلإعدة لةهاطةلة يتثاة  ةلبةتخةذلأيل اة ةولذةول وةلبهاةل -2

ية نماةلبةظواوةجبلةظاةمااةلظعااللةظاااصةل ياةاةلةظاماةسلة اة قلبةظتعة اديلظواااصةلبة عتااديالبفا لأركاةسلة اة إل  ا ل

 .2015ظعةسلل19(لمالة ايوسلةظتاا  قل   ل8)

ةظعةجاادإل ةةفمااةل مااا لبةظتااكلياايت لبضااعتةلتةااتلل2يياامللماةعااةإلجاادبىلبماجاااةلةظ اااة ةولةهاة ااةليتةدياادلة  ااول  -3

صةلظااا ة إلب أبلة يااتثاة لظوطااافين ليةةااتليكااونلةتخااةذلمثاالل ااذهلةظ اااة ةولياااة لعلااالة ااادةحلمااالإراادىلتصااافلةظاااا 

ةهجتتاااينل)ة ةةفماااةلأبلةظاااااصةلةظ ةي اااة(لبعااادلموةف اااةلةظطاااافلة خاااالعلاااالذظاااكليااااة لعلاااالماااذصاإلت ديا اااةلةظتاااكلتعكاااال

 و عة.ةهجدبىلبة ا عةلة  تصة يةلبتبينلمةد ةولة يتثاة لبةظعوةجدلة ت

ياةعقلميوالةق ة إلعادلبض لخطتهلة يتثاة  ةلأبظو ةولة يتثاة لبأ دةفلبغةياةولإرادةالةظاااصةلبةختةاة ليادةجلل -4

أبلمياوعااةلل2ة يااتثاة لبةظتاو االلة نسااملليةساامللمااةلتبياااهل  ةيااةولةهجاادبىلة بظةااةلة  دمااةلأبلة عاادإل يااتثاة لأ اال

 مالة  وللبمةليتطوبهلذظكلمالتأييالشاصةلأبلة سة اةلبااصةل ةجاة.

ل–ياةعااقلميوااالةق ة إلعااادلإراادةالأبلتأياايالشاااصةلتةبعااةلةظاااكللةظ ااةنونملة نساامللظتااةل)شاااصةلمةاادب إلمساا بظةةل -5

 .شاصةلمسة اةلعةمة(لياة لعلالغةيةلةظااصةلبلتبةعةلناةتةتهةلة ات بةل–شاصةلمسة اةلخة ةل

أبلمياوعةلمالة  وللة تةراةلظاياتثاة ليااة لل2ييمللأنليت لةتخةذلةظ اة ةولةهاة ةلي ابلةيتثاة لأيلمالة  ول  -6

علااال  ةيااةولجاادبىلة تصااة يةلت صااةوةة لتواااحلم شاااةتهةلتة ةاا لعوةجاادلتاةفااللأبلت ااوحلةظعوةجاادلةظاةجيااةلحااقلةظسااوحل

بوةةاتليات ليااة علالذظاكلة اادةحلتأيايالشااصةلمساة اةللعلالة يتثاة ةولة اةبهةلبوةسمللنو لبتبةعةلة ياتثاة  

 أبلمةدب إلة س بظةةلظتا ةذلة يتثاة لة  ادح.

                                                           
2
 .(Tangible – Intangibleة ة يةلبغيدلة ة يةل)ل 
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لقائمةةييمللأنليت لةتخةذل اة ةولة يتثاة لة اتبطةلبااة لرصاصلأبلأيات لشاا ةولمساة اةلأبلمةادب إلة سا بظةةل -7

ينلة اااااةف لة تو عااااةلبجاااادبىلةظتومةاااا لأبلياااااة للعلااااالمااااذصاإلت ديا ااااةلأبل  ةيااااةلجاااادبىلت صااااةوةةل)يةساااامللةهقةظااااة(لتباااا

 ة يتثاة .....ةهخ.ل

يياااامللأنلياااات لةتخااااةذل اااااة ةوليةاااا لأبلةظتصااااافليةهقصااااصلأبلة ياااات لمااااالةظاااااا ةولة سااااة اةلأبلمةاااادب إلة ساااا بظةةل -8

ةظ ةجاااةلياااة لعلااالمااذصاإلت ديا ااةلتبااينلعاادسلجاادبىلةيااتااة لةظتومةاا لأبلة يااتثاة ليةظااااصةلة ةااد إلأبلبجااو لفااابل

  للظتومة لةظسةوظةلةظاةجاةلعالذظك.أف

ياةعقلميوالةق ة إلحقليةةيتهلبخطتهلة ياتثاة  ةلةعتااة لموضاو لةظتكةماللةظاألاركلأبلة ف امليةسامللة زةياةلة تو ا ل -9

 جايهةلبغةيةولبتبةعةلناةطلةظاا ةولةظتةبعةلأبلةظزمةوةلأبلة سة  لبهة.

ا ةول ةااادلةظتأيااايالأبلةظااااا ةولةظ ةجااااةلغةيةتاااهلماااال اااذهلياةعاااقلميواااالةق ة إلعاااادلتةديااادلنسااابةلمساااة اتهلحاااقلةظاااا -10

ة ساااة اة ليةةاااتلي ةضاااللياااينلةييةيةاااةولبتكاااةظة لةهقصاااوللعلاااالرصاااةلمساااةطاإل)شااااصةلتةبعاااة(لأبلرصاااةلذةولتاااأفيدل

 ةسل)شاصةل مةوة(لبتةديدلةهاةة لة نسملل صلقةلةظااصةلياة لعلالغةياةلةظاااصةلبتبةعاةلنااةتةتهةلة ات باةلبصاذظكل

 .ة طوووينلبمدىلتوفا اةلظدىلةظااصةلة رتةةجلةظتاو لقب ل اةةظةها دإلة

يةد لميوالةق ة إلعادلتأييالةظاا ةولةظتةبعةلأبلةظزمةوةل ب لةظااصةلةظ ةي اةلياا ة إلةظااا ةولةظتةبعاةلبةظزمةواةل -11

بةظاماةسلة يةلاركلياة لعلالغةيةلةظاااصةلبلتبةعاةلنااةتةتهةلة ات باة لبةظااصلعلاالذظاكليةت اةحلةظااا ة لأبلة ساة اينل

 ظوااصةل ةدلةظتأييا.

ياةعاااقلميواااالةق ة إلعاااادلةختةاااة لةظااااا ة لة ياااادةتةيينليااااعةلةظااااا ة لبماجااافه لة ةظةاااةلبخ ااادته لةظساااةي ةلحاااقلمياااةلل -12

عاااللةظااااصةلة ات اامل لب اةعااقلةظاااصلعلااالراا لةظايقااةنليةظنساابةل يلعاوةااةولتاااة لللياكااالأنلتاات لمااال باالل اا   ل

 سلة يةلركلظوااصةلة ةدفةلأبلة سة  لبهة.لةظاا ة لضاالةظامة

ياةعااقلميواااالةق ة إلعاااادلبضااا لخطتااهلة ياااتثاة  ةلتااااو لسجاااةللة ياااتثاة ليااينلةياااتثاة ةول صااايدإلبمتوياااطةلبتو واااةل -13

ة علااااالماااا لماةعااااةإلتيااااامللأيل صااااو لأبلمخااااةتالنةجاااااةلعااااالةظ يااااوةولحااااقلةظتاو اااالللة جااااللياااااةلي اااااالتة ةاااا لةظعةجااااد

 ادتبةلعلالةظااصة.بتسديدلة ظازةمةولة 

حاااقلمة مااااةلة ياااتثاة ةولياااااةلي ااااالتخ ةاااا لمخااااةتاللالتنةةةةو ياةعاااقلميوااااالةق ة إلعاااادلإعاااادة لةهاطاااةلة يااااتثاة  ةل -14

 ةظادصزةوللبتيامللةهاسةجالةظتكل دلتاي لعنهة.

تالياةعاقلميواالةق ة إلعاادلةتخاةذلأيل ااة لةياتثاة يلتجا لةظتعااضلةظااةج لعاالة ياتثاة لبةهقادلة   ار لماالة خااة -15

 ة اكالتةاوهلياة لعلالتج لة موةللةهاة ةلظدىلةظااصة.

ي  لميوالةق ة إلرادلأ  ار لظنسابةلةظافا لة اة قلأيلتجا لةظاديونلمنساووةلإ اال أسلماةللةظاااصةلةظ ةي اةل)ة ماوةلل -16

 ةهاة ة( ليةةتلتكونلنسبةلةظاف لة ة قلماجاةلظوض لةظااصةلبتج لةيتثاة ةتهةلببضعتةلة ة ق.

ةق ة إلبضاااا لراااادلأ  اااار لهوجاااا لماااااة صةلأبلمسااااة اةلة جةنااااملل)مااااالغياااادلةظسااااو  ين(لحااااقلحااااقل أسلمااااةللياةعااااقلميوااااال -17

لظةةيااااةلةظااااااصةلبتبةعااااةلأناااااطفهةلبواااااةلين ااااج لماااا لةظ ااااوةنينلبة نماااااةل
ً
ةظاااااا ةولةظتااااكلياااات لإراااادةفهةلأبلتأييسااااتةلبف ااااة

 ةظاةفذإ.
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ةظتااااكلياااااالبهااااةلة  تصااااة  بم ا ةولة  مااااةل ياةعااااقلميوااااالةق ة إلعااااادلبضاااا لخطتااااهلة يااااتثاة  ةلةظمااااابفلة ياااات اةجةة -18

 ةهقةظةةلعلالييئةلة عاةل.

لبأياات لتكاو المة مااةلأب ةحلمةظةاةل)أحااقلجاز لمااالةظساةوظةلةظ ةج ااةلظدياهلةيااتثاة لياةعاقلميواالةق ة إلعااادل ةةماهلي -19

لظاااا ةولمد جااةلحااقليااوحل مااا لظاا(ب ةحلة ةظةااة(لبذظااكلحااقلرااةللعاادسلبجااو لفااابلتومةاا لأف االلظوسااةوظةيااادةول

 ة تةرة لأنلتكونل ذهلة ب ةحلذةوليةوظةلعةظةةلبعوةجدلم بوظةلبواةل ليتعة ضلم لغةيةلإردةالةظااصة.

 لييااو لأنليكااونل يلمااالأع ااة لميوااالةق ة إ لأبلظ( اااةبلةظااذيالي ومااونليتاثةااللةظااااصة لمصاالقةلمبةشاااإلأبل -20

 لإ لإذةل اةنلذظاكلياوجامللتااخةصلتااةاهلةظتةئاة لغيدلمبةشاإلحقلةظع او لبة ااة   لةظتاكلتع ادلما لةظاااصةلأبلهقساةبهة

 ساتثن لماالذظاكلة  اةب ولأبلب يمللتيديدل ذةلةظادخةصلحقل للياةلإذةل ةنتلةظع و لتاتمللةظازةمةولتو وةلة جل لب 

ةظتعتاادةولأبلة اة صااةولةظعةمااة لةظتااكلي  ااحلفيهااةلة يااةللهجاةاا لة تاةفسااينلية شااادةاليااةظعابضلعلااال اادسلة سااةبةإ ل

يساااااايلة اااااا لأبلبةجاااااملل اااااةنلع اااااولميواااااالةق ة إلأبلةظلااااااصلة كوااااا ليتاثةوتاااااةل اااااةرمللةظعااااااضلة نسااااامل لصااااااةللإذة

ةظد جااةللةظااادخةصلة ااذ و لبهااذهلةظ  اااإلعلااالةظعاوةااةولةظتااكلتاات لماا لأ اوااة لة  اااةبلة ااذ و  الحااقل ااذهلةظ  اااإلرتاا 

 .3ةظاةبعة

تتااااااةبلة تةبعااااااةلة سااااااتااإلبة عوومااااااةولةظتااااااكل ااااااة  التمتكةموااااااةلظوتااااااوفالمامومااااااةلماااااااللةظتأصااااااديياااااامللعلااااااالميوااااااالةق ة إل -21

 ة اةيبةلعادلةظ اب إ.لاكالة يوالمالةتخةذلةظ اة ةوبواةليلهة خةتالةظاةجاةلعنظايتثاة ةولبة

ي ااوسلميوااالةق ة إل)عااادلةظ اااب إ(ليوضاا لراادب ل صااوىل)صاةااة(ل يلنااو لمااالأنااوة لة يااتثاة ةو لبذظااكلمااالخااالل -22

 ةاةلة يتثاة لة طووبلضبطهلمالةجاة قل ةااةلمة ماةلةياتثاة ةتهلأبلماالةجااة قل ةااةلتةديدللردلأ  ر لقجاة قل

موجااااو ةولةظااااااصةلأبلمااااالةجاااااة قل أسلمةظتااااة لبذظااااكلبفاااا لت ااااديالة يوااااالهوجاااا لة خااااةتالة اتبطااااةلبهااااذةلةظاااااو لمااااال

 ة يتثاة ةو.
 

 13/07/2017    دمشق في 

 

 رئيةةةةةس مجلةةةةس اإلدارة
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