اضبارة الشريك االستراتيجي
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حضرة الشريك الموقر ,
تحية سورية طيبة....
ان مجلس ادارة شركة دمشق الشام القابضة المساهمة الخاصة المغفلة  ,وادارتها التنفيذية  ,يرحبان بحضرتكم كشريك اولي ومستثمر
استراتيجي  ,نخطط معا ً لنبي وطنا ً حبيبا ً ومستقبالً ترقى به اجيالنا.
ً
بداية نشكر لكم اهتمامكم و رغبتكم باالستثمار و المشاركة  ,ونسعد بالتعاون معكم لمناقشة مشاريعكم وافكاركم االستثمارية المستقبلية بكل
جدية وامل كبير بالنجاح معكم .
تجدون أدناه االوراق االولية واالساسية التي نرغب اليكم باالطالع عليها و دراستها بشكل متعمق  ,وهي تتضمن المعلومات واالفكار
االستثمارية الالزمة كخطوة اولى للبدء بمناقشة مشروعنا االستثماري الجديد.
-1
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نموذج اعداد ودراسة الجدوى االقتصادية االولية :
يتضمن النموذج بنود الدراسة االولية التي تتضمن االفكار والمعلومات االولية للمشروع المرغوب بتنفيذه وبعض الدراسات االولية
لعناصر المشروع  ,وعلى ان تؤجل الدراسات االقتصادية التفصيلية لحين انشاء الشركة لتكون احدى المهام االولية لإلدارة التنفيذية.
نموذج اعداد اضبارة ملف بنود التعاقد االستثماري:
يتضمن النموذج االسس القانونية لبناء الشركة الجديدة معكم  ,يذكر من خاللها مقترحاتكم شكل الشركة الجديدة وتفاصيل نسب رغبتكم
بالمشاركة برأسمالها وارباحها وصالحيات ادارتها ( مجلس االدارة و االدارة التنفيذية )  ,نخرج منها التفاق مساهمين اولي ومن ثم لبنود
النظام االساسي للشركة الجديدة.
نموذج معلومات الشريك االستثماري:
يتضمن النموذج بنود للمعلومات الحالية الخاصة بكم فيما يتعلق بشركاتكم وتسجيلها القانوني من جهة  ,وبيان للمالءة المالية لحضرتكم من
جهة اخرى  ,اضافة الى لمحة عن المشاريع واإلنجازات المحققة من طرفكم  ,وعن الخطط االستثمارية المستقبلية لشركاتكم القائمة.
نموذج معلومات الشريك االستثماري -القيمة المضافة:
يتضمن النموذج اهم النقاط المميزة لحضرتكم وبشكل تفصيلي و ضرورة ان تغطي كافة الجهات المكونة للبنية االستثمارية لكم ,بما يعكس
لنا القيم المضافة من جانبكم الكريم إلنجاح و رفع القيمة السوقية واالستثمارية للشركة الجديدة المرغوب بمشاركتنا بها.
نظام ضوابط االستثمار الخاص بشركة دمشق الشام القابضة:
يتضمن نسخة عن النظام االستثماري لشركة دمشق الشام القابضة  ,والمعتمد من الهيئة العامة ومجلس ادارة الشركة  ,والذي نرغب
باطالعكم عليه لبيان القواعد االساسية و الضوابط الملزمة من حيث صيغ المشاركة واولويات و انواع االستثمار الضابطة لعمل شركتنا.

ان هذه االوراق تتضمن العناوين االساسية المطلوبة من طرفنا  ,مع االمل ان يتم طرح اي بنود ومعلومات اخرى ترونها مفيدة وضرورية
تسمح من خاللها اجراء الدراسات والمناقشات مع مجلس االدارة لتكوين افكار وقرارات مبدئية يمكن مشاركتها معكم بمناقشات اولية تؤدي
لتكوين تصور اولي لمعالم الشركة االستثمارية الجديدة.
شعارنا ...........شراكة تبني وطن.
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نموذج اعداد و دراسة الجدوى االقتصادية ( اولية )
جزء من مكونات اضبارة الشراكة االستثمارية للمشروع

عنوان المشروع:

 يذكر اسم المشروع المرغوب بإنشائه.

غاية المشروع:

 يذكر الهدف من تأسيس الشركة وغاياتها واغراضها.

افتراضيات ومبادئ الدراسة:

 اسس احتساب تكاليف المشروع االولية .
 اسس احتساب ايرادات/مبيعات المشروع االولية.

الدراسات التسويقية والبيعية:

 تقرير مختصر لوضع السوق يتضمن حاجة السوق لالستثمارات المرغوبة وتقدير
لحجمها والشريحة المستهدفة  ,والمنافسين بالسوق و مستقبل وتطور السوق.

مالحظات :

 مالحظات وتوصيات عامة ( ان وجدت).
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نموذج اعداد اضبارة ملف بنود التعاقد االستثماري
جزء من مكونات اضبارة الشراكة االستثمارية للمشروع

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 :
القيمة المضافة المقدمة للشركة:
عدد اعضاء مجلس االدارة:
صالحيات رئيس مجلس االدارة:
صالحيات مجلس االدارة:
صالحيات المدير التنفيذي:
الحصص العينية:

نقاط اخرى:
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نموذج معلومات الشريك االستثماري
جزء من مكونات اضبارة الشراكة االستثمارية للمشروع

اسم الشركة :
بيانات عن الشريك :
شكل الشركة القانوني :
المدير التنفيذي المفوض :
رئيس مجلس االدارة :
صورة عن السجل التجاري:
معلومات الشركة :




المالءة المالية :


االعمال والمشاريع المنجزة :

نسخة عن الملف التعريفي للشركة.
كشف باألمالك العقارية(الداخلية والخارجية )مرفق مع صور عن إخراجات قيد
عقاري
كتاب مصرفي (داخلي و خارجي) يظهر مستوى التعامالت والمالءة المالية المصرفية
داخليا :

 خارجيا:
 داخليا :
 خارجيا

الخطط والمشاريع المستقبلية :
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نموذج معلومات الشريك االستثماري -القيمة المضافة
جزء من مكونات اضبارة الشراكة االستثمارية للمشروع

نقاط القوة الحالية للشركة :
االنتشار الجغرافي للشركة :
االعمال التمويلية :
االعمال االستثمارية :
االعمال الخدمية:
االعمال التسويقية :

الخبرات الخاصة :

العالمات التجارية :

 من النواحي المالية و االستثمارية و السوقية
. 

























قائمة بأسماء الفروع والوكاالت التابعة مع بيان الدول و المدن .
.
حجم االرصدة و الفوائض المخصصة لالستثمارات الجديدة.
خطط التدفقات النقدية للسنوات الخمسة القادمة.
المشاريع واالفكار االستثمارية الجديدة المقترحة.
.
المشاريع واالفكار للخدمات الجديدة المقترحة.
.
الدراسات التسويقية للمشاريع االستثمارية والخدمية المقترحة.
.

الخبرات التقنية.
الخبرات الفنية .
الخبرات االستثمارية .
الخبرات الهندسية .
الخبرات المالية .
الخبرات الصناعية.
الخبرات االدارية .
قائمة اسماء العالمات التجارية مع قيمها الدفترية والسوقية ونطاق تسجيلها محليا و
دوليا.
. 


الحقوق الحصرية :

قيمة مضافة اخرى:
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 قائمة بالحقوق الحصرية مع قيمها الدفترية والسوقية ونطاق تسجيلها محليا و دوليا.
. 

. 
. 
. 

نظام ضوابط االستثمار الخاص بشركة دمشق الشام القابضة
إشااة إلإ ااالة ااة إل()20لمااالةظامااةسلة يةلااركلظوااااصةلبةهاة ااةلياتااةسلب ااارةةولميوااالةق ة إلب يااةاةلةظ اااإل(ج)لمنهااةل
بةظتكلتاصلعلالإعدة لةظامةسلة يتثاة يلظوااصةلبعاضهلعلالةظتةئةلةظعةمةل تخةذلةظ اة لية وةف ةلعوةه1؛
بإ ااالة ااة إل ا ل()12لم ااالةظاا ااوذجلة يادش ااة يلظوام ااةسلة ااة قلظوا ااا ةولةظ ةي ااةلة س ااة اةلة ة و ااةلةهاة ااةلبةظا ااا ةول
ةظتةبع ااةلة ةدف ااةلح ااقلةظور اادةولةق ة ااةلياوج اامللة اي ااوسلةظتا ااا قل  19لظع ااةسل2015لبة عتا اادلم ااال جةي ااةلميو ااالةظ ااو ة لبةظت ااكل
تااصلحاقلةظ ااإل ا ل()2لمنهاةلعلاالبةجامللإعادة لمااة لةهاطا لبة وة ناةولةهجة اةلبة ياتثاة ةلبفا لةظ اوةي لة ةاد إليةظاماةسل
ة يةلركلظوااصةلونظام االستثمارلةظوةجمللإ اة ةهلمالةظتةئة.
املادة ( )1تعاريف:
الشركة
املجلس
املدير التنفيذي
الهيئة
الشركة التابعة
الشركة الزميلة
السيطرة

:
:
:
:
:
:
:

التأثير الهام (الفعال)

:

شاصةل ما لةظاةسلةظ ةي ةلة سة اةلة ة وةلةهاة ة.
ميوالإ ة إلشاصةل ما لةظاةسلةظ ةي ةل.
ة ديالةظتا ةذيلظااصةل ما لةظاةسلةظ ةي ة.
ي صدلبهةلةظتةئةلةظعةمةلظااصةل ما لةظاةسلةظ ةي ة.
هقلةظااصةلةظتكلتسةطالعويهةلةظااصةلةظ ةي ة.
ً ً
هقلشاصةلتاة سلةظااصةلةظ ةي ةلعويهةلتأفيدةل ةمة لب لتكونلشاصةلتةبعة.
لتعنكلةظ د إلعلالةظسةطاإلأبلةظتةك لحقلةظسةةيةوللة ةظةةلبةظتاةةوةةلظااصةل
أخاىلمالأجللتة ة لماةف لمالأناطةلتوكلةظااصة لب ادضلبجو ليةطاإل
إذةل ةنتلةظااصةلةظ ةي ةلتاتوكليطا ةلمبةشاإلأبلغيدلمبةشاإل(مالخالل
شا ةولتةبعة)لأكثر من نصف عدد األسهملةظتكلظتةلر لةظتصو تلحقلةظااصةل
ةظتةبعة.
ول ارةةلة اة صةلحقل اة ةولةظسةةيةلة ةظةةلبةظتاةةوةةلظوااصةلةظزمةوةل
ظكالظيستليةطاإلأبليةطاإلماادصةلعلال ذهلةظسةةيةو لب ُ ادضلبجو ل
تأفيدل ةسلإذةل ةنلة ستثاالياتوكلباكللمبةشالأبلغيدلمبةشال %20أو أكثر مال
ارةةلةظتصو تلحقلةظااصةلةظزمةوة لمةلظ ليت ليوضوحلإفبةولخافلذظك.

املادة ( )2نطاق التطبيق:

ً
1
للبةظ اااإلنلمااالة ااة إل20لإج ااة لجاة ا لةظتصااافةولبةظتاااة للعااالةظع ااة ةولبة ةي ا لبة سااةسلةظعةجاادإلظوااااصة لإ ااالةظاااا ةولةظتةبعااةلأبلة سااة لبهااة لبف ا لنمااةسلة يااتثاة لة عتااادلأ ااو  .ل
بةظ اتينلخلبل لمالذةولة اة إل لتأيايالشاا ةولتةبعاة لب أبلة ساة اةلبااا ةول ةجااة لبةظادخوللباااة ةولما لشاا كلةياادةتة قلأبلأصااد لبفا لأركاةسلة اياوسلةظتااا قل ا ل19لظعاةسل 2015ليااةل
يتاةيامللما لة نماااةلة عتاادإلبةظ ااوةي لة اصااوبلعنهاةليامااةسلة يااتثاة للبفااتبلفااب لأبلمكةتاامللأبلتعةااينلماثواينل ةخااللةهجاتو ااةلةظعاوةااةلةظساو ةلبخة جتااةلبفا لأركاةسلة ايااوسلةظتاااا قل ا ل
19لظعةسل 2015لياةليتاةيمللم لة نماةلة عتادإلبةظ وةي لة اصوبلعنهةليامةسلة يتثاة .
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ً
أ -يطبا ا ل ااذةلةظام ااةسلعل ااالة ي ااتثاة ةولةهاة ااةلبا اااصةل ماا ا لةظا ااةسلةظ ةي ااةلرصا ااة لح ااقلر ااينلتخ ا ا لة ي ااتثاة ةول
ةهاة ااةليةظاااا ةولةظتةبعااةلبة سااة لبهااةلمااال بااللشاااصةل ما ا لةظاااةسلةظ ةي ااةلإ ااالة نماااةلبةظ ااوةي لةهاة ااةلبهااذهل
ً
ةظاا ةولبةظتكليت لة اة ة ةلأ و لمال بللةظتةئةولةظعةمةلظتذهلةظاا ةولبميةظالإ ة ةتهة.
ب -تخ ا ل ركااةسل ااذةلةظامااةسلة ااوللة واويااةلبغي ادلة واويااة2لبة ماااالبةهق ااوحلة تةرااةلظايااتثاة لظاادىلشاااصةل ما ا ل
ً
ةظاااةسلةظ ةي ااةليااوة ل ةنااتل ااذهلة ااوللبة ماااالبةهق ااوحلت ا لضاااالة اااةت لةظتامةاةااةلة عتااادإلأ ااو لأبلخة جتااة ل
بياوة ل ةناتل اذهلة اوللجاز لمااال أسلماةللةظاااصةلةظ ةي اةلأبل ةناتلموضااوعةلتةاتلتصاافتةليصاو إلم تاةلأبل ةجاااةل
بوأيل ةةةل ةنتل يتثاة ةليةظاةةيةلعالةظوردإلةق ة ةل(مةةفمةل ما ).
ج -تخ ا ل ركااةسل ااذةلةظامااةسلة يااتثاة ةولةظتااكلتاادخللضاااال ااارةةولميوااالةق ة إل بنلةظتةئااةلةظعةمااةلةظعة يااةليةسااملل
ة ةد ليةظامةسلة يةلركلظوااصةلةظ ةي ةلب ذةلةظامةس.
املادة ( )3ضوابط االستثمار:
 -1يياامللعلااالميوااالةق ة إلعااادلإعاادة لةهاطااةلة يااتثاة ةلبةتخااةذلأيل ااة ةولذةول ااوةلبهااةلماةعااةإلعاادسلتيااةب لراادب ل
ارةةتهلبت و ةتهلة ةد إلحقلةظامةسلة يةلركلظوااصة.
 -2ييمللعلالميوالةق ة إلعادلإعدة لةهاطةلة يتثاة ةلبةتخةذلأيل اة ةولذةول وةلبهاةلأنلياةعاقلةظ اوةي لة ةاد إل
ية نماةلبةظواوةجبلةظاةمااةلظعااللةظاااصةل ياةاةلةظاماةسلة اة قلبةظتعة اديلظواااصةلبة عتااديالبفا لأركاةسلة اة إل ا ل
()8لمالة ايوسلةظتاا قل ل19لظعةسل.2015
 -3يياامللماةعااةإلجاادبىلبماجاااةلةظ ااة ةولةهاة ااةليتةدياادلة ااول2لةظعةجاادإل ةةفمااةل ماا لبةظتااكلياايت لبضااعتةلتةااتل
تصااافلةظااااصةلظااا ة إلب أبلة يااتثاة لظوطااافين ليةةااتليكااونلةتخااةذلمثاالل ااذهلةظ ااة ةولياااة لعلااالة ا ادةحلمااالإراادىل
ةهجتتااينل(ة ةةفمااةلأبلةظااااصةلةظ ةي ااة)لبعاادلموةف ااةلةظطااافلة خ االعلااالذظااكلياااة لعلااالمااذصاإلت ديا ااةلةظتااكلتعكااال
ةهجدبىلبة ا عةلة تصة يةلبتبينلمةد ةولة يتثاة لبةظعوةجدلة تو عة.
 -4ياةعقلميوالةق ة إلعادلبض لخطتهلة يتثاة ةلأبظو ةولة يتثاة لبأ دةفلبغةياةولإرادةالةظاااصةلبةختةاة ليادةجلل
ة يااتثاة لبةظتاو االلة نسااملليةساامللمااةلتبياااهل ةيااةولةهجاادبىلة بظةااةلة دمااةلأبلة عاادإل يااتثاة لأ اال2لأبلمياوعااةل
مالة وللبمةليتطوبهلذظكلمالتأييالشاصةلأبلة سة اةلبااصةل ةجاة.
 -5ياةعااقلميوااالةق ة إلعااادلإراادةالأبلتأياايالشاااصةلتةبعااةلةظاااكللةظ ااةنونملة نساامللظتااةل(شاااصةلمةاادب إلمسا بظةةل–ل
شاصةلمسة اةلخة ةل–لشاصةلمسة اةلعةمة)لياة لعلالغةيةلةظااصةلبلتبةعةلناةتةتهةلة ات بة.
 -6ييمللأنليت لةتخةذلةظ اة ةولةهاة ةلي ابلةيتثاة لأيلمالة ول2لأبلمياوعةلمالة وللة تةراةلظاياتثاة ليااة ل
علااال ةيااةولجاادبىلة تصااة يةلت صااةوةة لتواااحلم شااةتهةلتة ةا لعوةجاادلتاةفااللأبلت ااوحلةظعوةجاادلةظاةجيااةلحااقلةظسااوحل
علالة يتثاة ةولة اةبهةلبوةسمللنو لبتبةعةلة ياتثاة لبوةةاتليات ليااة علالذظاكلة اادةحلتأيايالشااصةلمساة اةل
أبلمةدب إلة س بظةةلظتا ةذلة يتثاة لة ادح.
2

لة ة يةلبغيدلة ة يةل(.)Tangible – Intangible

Page 8

 -7ييمللأنليت لةتخةذل اة ةولة يتثاة لة اتبطةلبااة لرصاصلأبلأيات لشاا ةولمساة اةلأبلمةادب إلة سا بظةةلقائمةةل
يا ااة للعل ااالم ااذصاإلت ديا ااةلأبل ةي ااةلج اادبىلت ص ااةوةةل(يةس اامللةهقةظ ااة)لتبا اينلة ا ااةف لة تو ع ااةلبج اادبىلةظتومةا ا لأبل
ة يتثاة .....ةهخ.ل
 -8يي اامللأنلي اات لةتخ ااةذل ا ااة ةوليةا ا لأبلةظتص ااافليةهقص ااصلأبلة ي اات لم ااالةظا ااا ةولة س ااة اةلأبلمة اادب إلة سا ا بظةةل
ةظ ةجاااةلياااة لعلااالمااذصاإلت ديا ااةلتبااينلعاادسلجاادبىلةيااتااة لةظتومة ا لأبلة يااتثاة ليةظااااصةلة ةااد إلأبلبجااو لفااابل
أف للظتومة لةظسةوظةلةظاةجاةلعالذظك.
 -9ياةعقلميوالةق ة إلحقليةةيتهلبخطتهلة ياتثاة ةلةعتااة لموضاو لةظتكةماللةظاألاركلأبلة ف امليةسامللة زةياةلة تو ا ل
جايهةلبغةيةولبتبةعةلناةطلةظاا ةولةظتةبعةلأبلةظزمةوةلأبلة سة لبهة.
 -10ياةعااقلميوااالةق ة إلعااادلتةدياادلنساابةلمسااة اتهلحااقلةظا اا ةول ةاادلةظتأياايالأبلةظاااا ةولةظ ةجاااةلغةيةتااهلمااال ااذهل
ة سااة اة ليةةااتلي ةضاالليااينلةييةيةااةولبتكااةظة لةهقصااوللعلااالرصااةلمسااةطاإل(شاااصةلتةبعااة)لأبلرصااةلذةولتااأفيدل
ةسل(شاصةل مةوة)لبتةديدلةهاةة لة نسملل صلقةلةظااصةلياة لعلالغةياةلةظاااصةلبتبةعاةلنااةتةتهةلة ات باةلبصاذظكل
ةها دإلةظ اةةلبة رتةةجلةظتاو لقلة طوووينلبمدىلتوفا اةلظدىلةظااصة.
 -11يةد لميوالةق ة إلعادلتأييالةظاا ةولةظتةبعةلأبلةظزمةوةل ب لةظااصةلةظ ةي اةلياا ة إلةظااا ةولةظتةبعاةلبةظزمةواةل
ياة لعلالغةيةلةظاااصةلبلتبةعاةلنااةتةتهةلة ات باة لبةظااصلعلاالذظاكليةت اةحلةظااا ة لأبلة ساة اينلبةظاماةسلة يةلاركل
ظوااصةل ةدلةظتأييا.
 -12ياةعااقلميوااالةق ة إلعااادلةختةااة لةظاااا ة لة يااادةتةيينلياااعةلةظاااا ة لبماجاافه لة ةظةااةلبخ اادته لةظسااةي ةلحااقلميااةلل
عاااللةظااااصةلة ات اامل لب اةعااقلةظاااصلعلااالر ا لةظايقااةنليةظنساابةل يلعاوةااةولتاااة لللياكااالأنلتاات لمااال باالل ا ل
ةظاا ة لضاالةظامةسلة يةلركلظوااصةلة ةدفةلأبلة سة لبهة.ل
 -13ياةعااقلميوااالةق ة إلعااادلبض ا لخطتااهلة يااتثاة ةلتاااو لسجااةللة يااتثاة ليااينلةيااتثاة ةول صاايدإلبمتويااطةلبتو وااةل
ة ج االليا ااةلي اااالتة ة ا لةظعةج اادلة عل ااالم ا لماةع ااةإلتيا اامللأيل ص ااو لأبلمخ ااةتالنةجا ااةلع ااالةظ ي ااوةولح ااقلةظتاو االل
بتسديدلة ظازةمةولة ادتبةلعلالةظااصة.
 -14ياةع ااقلميو ااالةق ة إلعا اادلإع اادة لةهاط ااةلة ي ااتثاة ةلالتن ةةو لح ااقلمة م ااةلة ي ااتثاة ةوليا ااةلي اااالتخ ة ا لمخ ااةتال
ةظادصزةوللبتيامللةهاسةجالةظتكل دلتاي لعنهة.
 -15ياةعاقلميواالةق ة إلعاادلةتخاةذلأيل ااة لةياتثاة يلتجا لةظتعااضلةظااةج لعاالة ياتثاة لبةهقادلة
ة اكالتةاوهلياة لعلالتج لة موةللةهاة ةلظدىلةظااصة.

ار لماالة خااةتال

 -16ي لميوالةق ة إلرادلأ ار لظنسابةلةظافا لة اة قلأيلتجا لةظاديونلمنساووةلإ اال أسلماةللةظاااصةلةظ ةي اةل(ة ماوةلل
ةهاة ة) ليةةتلتكونلنسبةلةظاف لة ة قلماجاةلظوض لةظااصةلبتج لةيتثاة ةتهةلببضعتةلة ة ق.
 -17ياةع ااقلميو ااالةق ة إلبضا ا لر اادلأ اار لهوجا ا لما ااة صةلأبلمس ااة اةلة جةن ااملل(م ااالغيا ادلةظس ااو ين)لح ااقلح ااقل أسلم ااةلل
ً
ةظا ااا ةولةظت ااكلي اات لإر اادةفهةلأبلتأييس ااتةلبف ااةلظةةي ااةلةظا اااصةلبتبةع ااةلأنا ااطفهةلبوا ااةلين ااج لم ا لةظ ااوةنينلبة نما ااةل
ةظاةفذإ.
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 -18ياةع ااقلميو ااالةق ة إلعا اادلبضا ا لخطت ااهلة ي ااتثاة ةلةظم ااابفلة ي اات اةجةة ةظت ااكلياا االبه ااةلة تص ااة بم ا ةولة م ااةل
ةهقةظةةلعلالييئةلة عاةل.
 -19ياةعاقلميواالةق ة إلعااادل ةةماهليةيااتثاة لجاز لمااالةظساةوظةلةظ ةج ااةلظدياهلحااقلتكاو المة مااةلأب ةحلمةظةاةل(أياات لأبل
يااادةولظاااا ةولمد جااةلحااقليااوحل ماا لظاا)ب ةحلة ةظةااة)لبذظااكلحااقلرااةللعاادسلبجااو لفااابلتومةا لأف االلظوسااةوظةل
ة تةرة لأنلتكونل ذهلة ب ةحلذةوليةوظةلعةظةةلبعوةجدلم بوظةلبواةل ليتعة ضلم لغةيةلإردةالةظااصة.
 -20لييااو لأنليكااونل يلمااالأع ااة لميوااالةق ة إ لأبلظ) اااةبلةظااذيالي ومااونليتاثةااللةظااااصة لمصاالقةلمبةشاااإلأبل
غيدلمبةشاإلحقلةظع او لبة ااة لةظتاكلتع ادلما لةظاااصةلأبلهقساةبهة لإ لإذةل اةنلذظاكلياوجامللتااخةصلتااةاهلةظتةئاة ل
ب يمللتيديدل ذةلةظادخةصلحقل للياةلإذةل ةنتلةظع و لتاتمللةظازةمةولتو وةلة جل لب ساتثن لماالذظاكلة اةب ولأبل
ةظتعتاادةولأبلة اة صااةولةظعةمااة لةظتااكلي ااحلفيهااةلة يااةللهجاةا لة تاةفسااينلية شااادةاليااةظعابضلعلااال اادسلة سااةبةإ ل
إذةل ااةنلع ااولميوا ااالةق ة إلأبلةظل اااصلة كوا ا ليتاثةوت ااةل ا ااةرمللةظع اااضلة نسا اامل لصا ااةليسا ااايلة اا ا لأبلبةجا ااملل
ةظااادخةصلة ااذ و لبهااذهلةظ اااإلعلااالةظعاوةااةولةظتااكلتاات لما لأ اوااة لة اااةبلة ااذ و الحااقل ااذهلةظ اااإلرتا لةظد جااةل
ةظاةبعة.3
 -21ييا اامللعل ا ااالميو ا ااالةق ة إلةظتأص ا اادلم ا ااالت ا ااوفالماموم ا ااةلمتكةمو ا ااةلظوت ا ااة البة عووم ا ااةولةظت ا ااكلتت ا ااةبلة تةبع ا ااةلة س ا ااتااإل
ظايتثاة ةولبة خةتالةظاةجاةلعنهةلبواةلياكالة يوالمالةتخةذلةظ اة ةولة اةيبةلعادلةظ اب إ.
 -22ي ااوسلميوااالةق ة إل(عااادلةظ اااب إ)ليوضا لراادب ل صااوىل(صاةااة)ل يلنااو لمااالأنااوة لة يااتثاة ةو لبذظااكلمااالخااالل
تةديدللردلأ ر لقجاة قل ةاةلة يتثاة لة طووبلضبطهلمالةجاة قل ةااةلمة ماةلةياتثاة ةتهلأبلماالةجااة قل ةااةل
موج ااو ةولةظا اااصةلأبلم ااالةجا ااة قل أسلمةظت ااة لبذظ ااكلبفا ا لت ااديالة يو ااالهوجا ا لة خ ااةتالة اتبط ااةلبه ااذةلةظا ااو لم ااال
ة يتثاة ةو.
دمشق في

2017/07/13

رئية ةةس مجل ةةس اإلدارة

3لةهقمالأبلةظ ةي لةظوة لحقلةظ اإلة ذ و إليستادل ةلياصلعوةهل ةنونلةظاا ةولبةظامةسلة يةلركلظوااصة.
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