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و بدالالشتراكلعام٢٠٢٢
الز دك -
الجزه االول الجزء الثاني...و.
..
ل٠س
ل٠س
 ٣٦٠,٠٠ ١ ٨٧ ٠٠,وزارات -شركات  -موسسات  -افراد
 ٧٢,٠نيعذالعدن
٣٧٠,
 ٦٢٤٠٠ ٦٢جورضبد
 ٠٠٠٠١٨٧٥٠٠قيمة النسخة ()808
١٠٠٠٠

.-الفهرس العام للجزء االول

اجور نشر االعالنات
لبرة سورية
٦٢٥٠
٣٢٠
: .

قيمة مجموعات السنين السابقة

.

الحداالدنى الجرة كل اعالن
اجرة نشر كل سطر مؤلف من ١٣كلمة
ويعتبر كل من العنوان والترقيع والتاريخ سطرا كامال فى
حال درودها فيرمنوازية انقيا

يعتبر جزء السطرسطرا كامال
.ارع
الجزه االول الجزء الثاني
 .اذا تجاوزت مساحة االعالن سواه كان اسطرا او رواسم او كليشات
/٨٠من المفحة بعتبر صنحة كاملة وتحدد اجورها ب ١٠٠٠٠ل.س
 ٢٩٥٢,٠ ١٥٣٧٥٠وذارات-شركات-موسسات-افراد
يضاف الى هذه االجور  ٣ ٢ ٠الل سولههة اجور البريدالمضمون لكل

 ٢٩٥٢٠٠ ١٥٣٧٥٠قيمة
٣٧٥,

.

النسخة(؟)20

 ٧٢٠,قيمة العدد

حت؛

اعالن يرسل الس ماعبه في البربد

٢

٠

. .
النصوص

رقمها

.

.

. ٠٥

٢٥٧

تاريفها

ط٠ا

٢٠٢٢/٤/١٤
. .. . ....

ا

١^٠٢٢/٤/١٠

فهرش العدد ( )١ ٦الجزء األول

 ----------------------الخالصة
.
- ._ . .ي . -
 .رياسة الجمهورية
المراسيم
يحلمجلسبلديةالكريمبمحافظةحماه

 .س-

.

 .رياسة بجلس الوزرا ء
القرارات
تعديل لماة األولى من قرار النفع العام رتم  /٥٦٣٥/لمام ٢٠٠٦

١٧٧

ا" الحدالقصى(صاحالراجت النارية التي تمل بلفمة

ا

.

لدى الجهات العامة
٠

.

وزارة المالية .

..
:

٢٠٢٢/٤/٥
٢٠٢٢/٤/٦

,/٩٩٠
١٠٢٦
١٠٨٣
١٠٨٤

ال٤/إ)١٧

١

٢٠٢٢/٤/١٢

تصحيح الكنية الواردة بالقرار رقم  /٣، ٨و لعام ٢٠٢٢
الترخيص للسيد رامي محفوض السلوم كمحاسب قانوني مزاول لعام ٢٠٢٢
تعديل الترخيضالمقذوحبموجب)القراررقم /٨٨٢و قعام ٢٠٢٢
.
تحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها تعويض مسؤولية.
تحديد الوظاتف التي يستدق شاخلو ها تعويض مسوولية للعاملين في مديرية
الال :,ذ ر ى اك ت ر /■،
الموارنة العامة
تحديد الوظاف التي يستحق شاغلوهاتعويض المسؤولية الماليه الشهرية

١٠٨٥

فه المزسة السورة لمفلز د المزسة السررية للتجارة

| '٢.

٢٦١

وزارة الداخلية. .
قوى األمن الداخلى
.
الوزارة

/١قن

٢٠٢٢/٤/٢

تعديل القراررقم  /٣٧٣من لعام  ٢ ٠٠١الخاص بالتعليمات التنفيذية لقنون
األملقة و الذخائر.

ا.

وزارة اإلدازة المغبة و البثة
ا /٥٠ن
,٠

1

/،؛٢٠٢٢/

 .ك٦كال الآل٦-.الت:

القرارات
هلررت. . ٠
اعفاه رئيس مجلى " لسحناباس ريف دمشق من عمله

.

فهرسالعدد()١٦الجزءاألول

النصوص

35

رقمها

تاريخها

٢٦١
٢٦٢

٦١٥
٦٢٠

٢٠٢٢/٤/٤
٢٠٢٢/٤/٦

٠ا

/٣٨ت

٢٠٢٢/٣/٢٢

٢٦٣

د

٢٠٢٢/٣/٣٠

٢٦٤

/٤٨٩و

٢٠٢٢/٣/٢٧

٢٦٥
٢٦٦

٩٢
٧٤٠٣

٢٠٢٢/١/١٠
٢٠٢٢/٣/١٤

ر،

٣

الغالصدة
■■
.....

املرارات

.

.
تفويض معاون مدير التخطيط ببعض الصالحيات
منح عالوات اإلنتاج للعاملين في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية
.
.

وزارة الزراعة و االصادم اوراعئ

اهلرارات

إخضاع عبوات المراد الستررد و المتجة محليًا إلى لصاقة الكترونية
.

.

.

.

٠. .

.

٠

٠

.

وزارة الداللي<ل^ العالوع و البقث العلمى
القرارات

■

/

;كج.

.

ز.كزجج٠:الزجج٦زبكأ;٦

افتتاح درجة الدكتوراه في كلية هندسة تكنولوجيا المعلرمات ر االتصاالت
بطرطوس
.

.

.

.

وزارة الثقافة
القرارات

ر

.

٦٦مككحك

الالئحة التنظيمية لمعاهد الثقافة الشعبية

وزارة التجارة و الداخلية و محاية املستهلث
القرارات
نظام المستودعات و التخزين لدى المزسسة السورية للمخابز
نظام العمليات لدى المؤسسة السورية لمخابز

ر

ار

اجلريدقالرسعيقللجمهوريةالعريقالسوريةاجلزعاألواللعدد١٦لسنة٢٥٧ ٢٠٢٢
رائسة الجمهورية

قراذرقم/٢٣/م.و

المراسيم

.بموجبالقراررقم/٢٣/م.و

:

مرسومرقم/ه/١.

بموجبالمرسومرقم/١٠٥/

تاربخ٢٠٢٢/٤/٧

.

تاريخ٢٠٢٢/٤/١٤

 -اليجوزأنيتجارزالحداالقصى إلصالح

الدراجات النارية التي تعمل بالخدمة على مدار

المادة ا -يحل مجلس بالية الكريم بمحاقظة حماة

العام للجهات العامة كافة مبلغًا وقدره

المادة -٢ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه

 /٢٠٠٠٠٠٠/ل.س مئتي الف ليرة سورية فقط

الغير .

رئيس الجمهورية

وزارة لمالية.
القرارات

بشار األسد

رائسة مجلس الوزراء

قر١ررقم/٩٩«/و

القرارات
قراررقم/٦٧٧/

تريغ٢٠٢٢/٤/٥
 -تصحيح الكنية الواردة بالترخيم الممنوح

بموجب العراررقم/٦٧٧/

سابتًا بموجب اقرار رتم /٣٠٨ر تريخ

تاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠

٢٠٢٢/١/٢٠للمحاسب القانوني الوارد اسمه
ادناه لتصبح على النحو التالي.:

 -تعدل المادة األرلى من قرار النفع العام ذي

الرقم/٥٦٣٥/تاريخ  ٢٠٠٦/١ ٢/١ ١وذلك
بإضافة استمالك كامل العقار ذي الرقم /٤٤٠٨/

محافظة حلب...
تاريخها

م
االجازة

. .ب
-

النرز من القار ذي الرقم  /٣٩٦٥/من المنطقة

االسم الشركات عنوان
ل
والسبة
المسموح العمل.
■

بتدقيقها

:

اشخاص

١٨٢٣ ١

■ ■.

■

.

ن

طا هر : :

القلرية شين وذلك لقفية مشروع لسنطتة

مصطفى.

الجديدة

الحرية وشوارع ففي بده شين نى محاشة

الزكريا

حسي
الشهداء-

حمص ،وفق المخطط االستمالكي رقم ()١/١٩

.٠

المحبوضة نسفة من لدى كل من رنسة مجلس

. ٦-

1.

جند
-

.

جمع
عبد اشه

إلوزراء  ،ووزارة االشغال العلمة واإلسكان،
ومجلس بلدة شين

.

■

فسر

مبارك

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية ادورية الجزء األو ل العدد ( ٢١٦لستة ٢٠٢٢

٢٥٨

قراررقم/١٠٢٢/و
بموجبالقراررقم/١٠٢٢/و
تاريخ٢٠٢٢/٤/٦

قراررقم/١٠٢٦/و
بمرجبالقراررقم/١٠٢٦/و

مادة ( :)١الموافقة على الترخيص للسيد الوارد
اسمه ادناه محاسب قانوني مزاول لعام ٢٠٢٢

١١٦٦١٤١٧ (٢

المواققة طى تعديل الترخيص الممنوح سابقا

وإدراجه في الجداول التي يصدرهامجلس
بموجب الترار رقم /٨٨٢و تاريغ ا٢٠٢ ٢/٣/٢

المحاسبة والتدقيق وهو ٠
م رقم تاريخها

اإلجازة

س

-

..

محافظة حماه

لمحلسب الققوني الواره اسمه ادناليصبح طى

االسم الشركات عنوان
والنسبة
المسموح العمل

النحو التالي:

بتدقيقها

ل

٢٤٥٧ ١

٢.٠٥

راسه

محفوض

س

اشخاص

,

مم
محرده-

.٠

اصطدم
الحى
الشرقي
مادة()) :تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها
للتدقيق من مدقق خسابات باعتعا مدقق حسابات
ن هذ الجدارل وغيره—ا من الجدارل الته
يصدرهامجلس المحسبة والتدقيق بقرارات

مماتلة لهذا القرار

حمافناذشق

م رفم االسم الشركات عنوان العمل
الترخيص والنسبة

١١٨٦٨٢١
معمد

■ .
 .حسن
سله

اموال

سد

.1 .

الصبورة ،مي
اعمار الشارع

العام تسم
. ٠ ٠

1 1

|٠|١

دديع«ناه

االبغد استكمال اجراءات اترخيم بلمزارلة من
لتنظيمالمهنه.

مادة (:)٥ينشرهذاالقرارريلغ من يزملتشيذه ..

المسموح
بتدقيقها

مادة (م البجوزللسنكور اعالهمزارلة امهنة

سدة ( :)٤يمارس لمنكر اعاله مهمه بمرجب
اهكامالتشرن رتم//لعلم٢٠٠٩

■

دسا»

للل

مكتب/٢٣/

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء األول اسدد ( )١٦لعنة ٢٠٢٢

٥٩ا

فدنا»"««.س

عادة( )١؛

تحد الوظائف التي يستحق شاخلوها تعويض المسؤولية المالية الشهري في الجهات العامة للدولة وىناك فيات
هذ التعويضات بنسب منوية من الحد القصى الجر الفثة األولى وفق التالي:

.

.

االعمات امرصدة فه السرازنة

.:
ا
■
الفنة الثالثة الفثة الثاثية الفنة األولى
■ .
/١٠/مليارل.س أكثر من أكثر من /٢٠/
/١٠/مليارل.س
مالوه
مليرل.س
.
.
■
حتى/٢٠/مليارل.س.
■
■ .
.

الوظهيلة

.

المر المالى

أ

محاسب اإلدارة في الجهات العامة ذات الطابع اإلداري الذي

١٥

٥/٥٦

ه هو

 ٦ي«

لعا،٠لقااا م,،٠ا٠ال الغالية

٨٣

ريس دائره حنظ المستدات المالية

معاون المدير المالى

.

مدير الحسابات
المسؤول لمالربارعال الرهده لد رنس الدائرة العالية

.

المدقق باإلدارة المركزية أومن يقوم مقامه ي.

١٤
١٣

 ٤هو

ه ٥/٥

0٣اه

٥/٥٤

١٥

١٤

م مه

رئيس دائرة الصريات باالدار السركزية أو من يقوم متمه

ري دائر الصابات لر االدارة المركزية مي حال غنم لمل

.

.

.....

.

.

.

.

.
.

.

.

١

 ٤نو

ه ٥/٠
.

 ٣نو
..

9٥.

١٥

سو
.

مديرهة الحسابات عن المالية
.. . .
. ٠.٠٠
. . . . . . .
.

١٤

٠

رئيس دائرة التكالين

مهما تعددت التمسميات

9٤

١٣

.

0٧اه

١٤
.. .

١٥

■

8

؟١
رئيس دائرة الحسابات بالفرع في حال الفصل أو من يقوم

.

٥/٠٣

٥/٠ ٤

٥/٠ ٥

٥/٠٣

٥/٠ ٤

٥/٠ ٥

المدقق بالفرع

٥/٠ ٢

٥/٠٣

٥/٠ ٤

أمين مستودع في جميع الجهات العامة

٥/٠ ٢

٥/٠ ٣

٥/٠ ٤

٥/٠٢

٥/٠٣

٥/٠ ٤

معتمد الطوابع إن وجد

" ٢اه

0 ٣اه

٥/٠ ٤

رئيس شعبة محاسبة المواد

٥/٥ ٢

٥/٠ ٣

٥/٥ ،

ريس شعبة السجالت والتكاليف

٥/٠ ٢

٥/٠ ٣

٥/٠ ٤

رنيس شعبة التكاليف المعيارية

٥/٠ ٢

٥/٠٣

٥/٠ ٤

٥/٠٢

٥/٠ ٣

مقامه مهما تعددت التسميات

.

رنيس دائرة التدقيق باإلدارة المركزية

معتمد الرواتب والسلف

.

.

امين صندوق في الجهات االقتصادية عدا المصارن والتأمين
والخزينة المركزية

رئيس شعبة الصرفيات بالفرع أو من يقوم مقامه مهما تعددت

سيو

٥/٠٤

سيو

٥/٠ ،

التسميات

رنيس شعبة الحسابات ني الفرع في حال عدم فصل مديرية
٥/٠ ٢

الحسابات عن المالية

نسفهةاقففهالهه

٥/٠٣

٥/٠ ٤

٥/٥ ٢

٥/٠ ،

بحس تعويض المسؤولية المالية الشهري ألمداء الصناديق في مصرف سورية المركزي والمصارف المتجصصة والموسة
العامة لسسة لئعبن وفائت هذه التعويضات بنسب شهة سن لد الس ألجر الفئة االل وفق اتله،
٠٠■..٠٠.٠.

——-ب٠٠٠

.

سر العأضفات اليوسة

بالوهلة,

/٥٠٠/مليونل.سفبادون
لسمسواهس

٢٦ضآد٦

 ٠ا
أمين صندوق  .ز ز:ع ٣ك

"---------- ٠٠————٠
اهشرس/٠.٠/ميوهلس

١٥ر  ■ -خز ;٦كر٢

حك ٤1رخو ■

ي.

امين صندوق مساعد
ج
عادة دهم/٣/؛

٠

-ت

ر

ر

.

٠

.

٦الكلك;٦اةا"كج;"كهكوكر٨ك

ك-٦حك;٠٠كزكً٠-اإ٦ك.د.

يغد تعويض مسنوية لماية الشهري ألمناء الفزنة وساء لفزنة الساعين في اروالسالبه سب مببومب لمد.

المسر نح الفئة اص خق التالي:؛ ٣ ٠٠٠ ٠ ٠..

٢

الوظيفة
أمناء الخزينة في وزارة

المالية

.

.آلتعويض .
٥/٠٦

بمديرية الخزينة المركزية ورئيس شعبة الطوابع في اإلدارة المركزية
ني مدرية.

.

في كل من ماليات المناطق

.

٠

.

في مديرية الخزينة المركزية

ي
. ■.
..

.

■

امناء الخزينة المساعدين

في كل مديرية مالية بالمحافظات ورئيس شعبة الطوابع في مديرية المالية
في وزارة المالية

في كل من ماليات المناطق

 ٤هو

.

ا

طدة دقم /٤/؛

تحدد الوظائف التي يستحق شاغلوها تعويض المسؤولية المالية الشهري في الجهات العامة للدولة وفائت التعويضات

بنسب موئية من الحداألقصى ألجر الفئة األولى وفق التالي:
اسمالوظيفة

عدد اآلليات اقل من

'
عدد اآلليات ما زادعن

عدد اآلليات من  /٥ ٠/آلية وحتى

/٥٠/آلية

/١٠٠/آلية

رئيس مرأب

٥/٠٣

٥/٥٤

محاسب المحروقات

٥/٠٢

سهه

/١ ٠٠/آلية
.

هة؟

.

١٤

طدة وقم/ع:/

تقوم الجهات المعنية بإصدار قرارات اسمية بمنح تعويض المسؤولية المالية لشاغلي تلك الوظائف بما يتفق مع احكام
المواد المذكورة من القرار.
عادة وقم;/٦/

تحدد شروط منح تعويضات المسؤولية المشار إليها أعاله بما يلي:

.

ا -أن تكون الوظيفة المخصص لها التعويض ملحوظة في المالك العدي للجهة العامة.
ب-ان يكون العامل شاعالً لتلك الوظيفة بصك أصولي.؟
مادة ومل: /٧/

• إذا شغل العامل أكثر من وظيفة من الوظائف التي يستحق شاعلوها تعويض مسؤولية مالية ،يستحق تعويض

المسوولية المالية األعلى.
•

اليجوزالجمع بين تعويض المسؤرلية المالية وتعويض مسؤولية اإلدارة.

٠

في حال وجود رئيس دائرة الصرفيات التجارية أو رنيس دائرة الصريات اإلدارية يعطى التعويض ألحدهما.

 ٠٠,ا-اليجوزالجمع بين وظيفة محاسب اإلدارة وامين المستودع وامين الصندوق.

بلسشاءمن حكم الفقرة /ا /السابقة يجوز في بلدات الدرجة الرابعة الجمع بين وظيفة محاسب اإلدارة وامانة
الصندوق على أن يتولى رئيس البلدية الرقابة على امانة الصندوق وعلى مسووليته.

 .يفصص لكل  /٣٠٠/عامل معتمد رواتب وأجود ده اإلارة المركزية ار القرمع رفه حالرجودافلمنتله
تخصص

رظيفة واحدة قط في كل من اإلدارة المركزية والفروع.
٣

.

•

إذا كان عد اآلليات أقل من  /١٠/يكلن رئيس المرأب بهحاسبة المحروقات ويقاضى التعويض األعلى.

.

مادة وم/٨/؛

يلغفى السل بترارلتارم.؛وورئم او ركم.يورقم ٣٩٢٩دلعام ..،رئم٣٤٨٨
رقم

 9٣٤٨٩لعام  ٢٠٠٥ورقم 4/٩٨

لعام  ٢٠٠٨وجميع األحكام المخالفة لهذا القرار.

عادة وم : /٩/

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعتبر نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الوسمية. .

..

؛لجربية١٠لر1سميهت للجمهورية العربية السورية اءاألول اسد)١٦١دذة ٢٠٢٢

٢٦٠

.قراررقم/١٠٨٤/و
بموجبالقراررقم/١١٨٤/و
تاريخ. ٢٠٢٢/٤/١٣

مقامه (محاسب
رنيس شعبة ٣ةو

مادة رقم (:)١

تحدد الوظاثف التي يستحق شاغلوها تعويض
المسؤولية المالية الشهري للعاملين في مديرية
الموازنة العامة بنسب موئية من الحد األقصى

ألجرالفئة األولى وفق التلي:
الوظيفة

الفئة

المدير
معاون المدير

الثانية

.

:

؛

التعويض
94٧
9/٦
9٥

رئيس دائرة
رئيس شعبة
العاملون في ؛مًا
المناقالت
العاملرن في
مسك السجالت
والدفاتر
العاملون في
السلف
والحواالت
المالية

مادة رقم:/٢/
تحدد تعويضات المسؤولية المالية الشهرية المناء
الصناديق في المؤسسات المذكررة اناه بنسب
منوية من الحداالقصى ألجر الفنة االرلى الحالي
وفق التالي:
ع .
سسسسسسسسذس ،
اسم الجهة الوظيفة
المتبوضات التعويض
العامة

الشهرية
()٥٠مليون
لس ساورنا

■-

الموسسة امين
العامة لنقل صندوق في
رترزيع كوى تسديد
الكهرباء
فواتير
المشتركين
مؤسسات
)
٥٠
اكثرمن(
٣٦هج
مياه الشرب أو من يقوم ملدنل.س"
والصرن مقامه
امين (.ه) مليون
الصحي
لي
سندوق
ل,س فما دون
كوى تسديد اكثرمن()٥٠
فراتير ملبون ل.س
المشتركين
اومنيتوم
متامه .
ا

مادةرقم:/٢/
يلغىالعملبقرارنارقم/٢٦٤١ولعام٢٠٠٩
وجميع األحكام المخالفة لهذا القرار

مادةرقم/٣/ب
ينبر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعتبر
نافذًامن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
قرارزقم/١ ٠٨٥/و

 ٠بموجبالثراررقم/١٠٨٥/و
تاريخ٢٠٢٢/٤/١٣
مادة رقم(:)١
تحدد الوظائف التي يستحق شاغلوهاتعويض
المسؤولية المالية الشهري في المؤسستين
المذكورتين ادنام بنسبة مثوية من الحد األقصى
لفجىليقالليبليبيتبيثلعنيب
اسم الجهة اسم الوظينة
 . .التعويض
العامة
. .

المؤسسة امين صندوق في ٥/٠٣
السورية المخبزاومن يقوم
مقامه
للمخابز
المؤسسة المسؤول المالي في
السورية وحدات الخزن
للتجارة
تة والتشرد او من يقوم
ننيتع

.

ا.

حسابات المجمع او
من يقرم مقامه
دفثي٠ع)أ٩.غ٦٠

مادة رقم:/٣/
يلغى العمل بقرارنارقم/٣٤٨٨و لعام ٢٠٠٥
.
وجميع االحكام المخالفة لهذا القرار
مالةرقم:/٤/
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعتبر
نافذًا من تاريخ نشره في الجريدةالرسية

.

العريدة الرسمية للجمهورية العر٠بية السورية الجزء األول العد٠د  ٢١٦١لسنة ٢٠٢٢

وزارة الداخلية
قوى األمن الداخلي
الوزارة
قراررقم/١/لى.ن
بموجب القرار رقم/ا/ق .ن
تاريخ٢٠٢٢/٤/٢

السادة -١شتل المادة/٣٦/من القرار رقم  /٣٧٣ق .ن
تاريخ  ٤أ ٢ ٠. ١/١ ١/م ،بحيث تصبح على النحو اآلتي:
,ا على ألمرخص له في حال فقدانه آلترخيص الممنوح

له ،أو تلفه  ،مراجعة الوحدة الشرطية في المكان الذي
حصل فيه الفقدان أو التلف  ،وإيالعها بالواقعة خالل
شهر من تاريخ الواقعة ،لتنظيم ضبط بها  ،وإذاعة
البحث عن الترخيص المفقود ومن ثم مراجعة الجهة التي
منحته الترخيص  ،و تقديم الضبط المنظم إليها،بغية
منحه ترخيصًا بديالً ،لقاء تسديد نصف الرسم السنوي

المقرر للترخيص"
المادة  -٢تطبق التعليمات التنفيذية لقاثون األسلحة و
النخائرالصادرة بالقرار رقم  /٣٧٣ق .ن تاريخ
 ٢ ٠ ٠ ١/١ ١/١ ٤م ،و تعديالته ،فيتنفيذاحكامالمادة/٩/
منالقانونرقم/١٤/لعام٢٠٢٢م،معمراعاةمايلي:
ا ئتبعفي ترخيص األسلخة المشار إليها في الفقرة

(ب)منالمادة/٩/منالقاوئنرقم/١٤/لعام٢٠٢٢م،
.
التعليمات التالية:

 -١يتقدم حائز السالح غير المرخص ،والذي يجيز
.

القاتون ترخيصه )بطلب إلى فرع االمن الجناثي
المختص خالل تسعة أشهر من تاريخ نفاذ
القنون رقم/١٤/سم ٢٠٢٢مرمبديأ^رغبته

بترخيص السالح الذي يحوزه. .
-٢٠يسلمصاحب الطلب السالح الذي يطلب

ترخيصه إلى فرع األمن الجناثي ويحفظ في
المستودع ،إلى حين االنتهاءمن إجراءات
الترخيص ،ويمنح صاحب الطلب اسعارًا بذلك،
 -٣ثتبع اإلجراءات المنصوص عليها في القرار رقم
 /٣٧٣/قن تاريخ ٢٠٠١/١ ١/١٤م ،في إتمام معاملة
الترخيص  ،ويسلم السالح مع الترخيص إلى صاحبه،
بعدإنجاز معاملة الترخيص أصوأل.
بدئسلم األسلحة أو الذخائر او األلعاب النارية غير
المرخصة وفق احكام المرسوم التشريعي رقم  /٥١/لعام
 ٢٠٠ ١م ،وتعديالته ،المنصوص عليها في الفقرة ( ب)
*ن اسدة/٩/من القعون رقم/١٤/سم٢٠٢٢م ،والتي

٢٦١

ال يرغب أصحابها بترخيصها  ،واألسلحة الحربية غير
القابلة للترخيص  ،إلى أقرب وحدة شرطية ( ناحية —
متعلقة -فرع امن جنائي ) ،بموجب ضبوط ،و تحال إلي
فرع األمن الجنكي ليتم تنغيم لوانح استالم شهريأ،

تتضمن بيانات مفصلة عن السالح وحائزه  ،وذلك خالل
تسعة أشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم  / ١ ٤/لعام
 ، ٢ ٢ام ،و يعفى حائزوها من العقوبة إذا تم تسليمها
خالل هذه المدة
ج -ثسلم األسلحة ومتعلقتها المشار إليها في الفقرة
السابقة إلى إدارة األمن الجنائي -فرع األسلحة و الذخائر،
ليتم إيداعهاالجهات المنصوص عليهافي القانون.
المادة -٣ئتبع اإلجراءات المتعلقة بتسليم السالح المشار

إليها في المادة السابقة ،عند عدم المواقة على منح
.
ترخيص حمل و حيازة السالح
المادة  - ٤نشر هذ القرار في الجريدة الرسمية.

ببري اإلدارة المحلية والبينة
القرارات
٠٠،
ؤا
بموجبالقراررقم/٥٠/ن
تاريخ٢٠٢٢/٤/٤
مادة  -١يعفى السيد عصام زين الدين من عمله كرئيس
لمجلس بلدة صحنايابمحافظة ريف دمشق .الدك
مادة  ٠ ٢ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتتفيذه

وزارة الصناعة.
الهرارات

ئ

قراررقم/ه/٦١
,بموجب القرار رقم/ه./

,تار . ٢٠٢٢/٤/٤

المادة (-يفوض السيدالمهندس««احمد محمد رضا
بيرقدار" العامل من الفنة األولى ((معاون المدير العام —
مدير التخطيط لدى شركة الرستن لصناعة اإلسمنت و
مواد البناء)) بصالحيات آمر الصرف الخاصة بتحريك
الحسابات العائدة للشركة بغية تسيراالمور المالية فيها
لحين عردة السيد المدير العام من اإلجازة الخارجية.

المادة  -٢يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

.

المادة  ٢ينشر هذاالقرارويبلغمن يلزم لتليذه.

٢٦٢

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجدء األوئ اس /^١٦^ .لعنة ١^ ٠٢٢

قرار رقم /ه./
بموجبالقراررقم/٦٢٠/

تاريخ٢٠٢٢/٤/٦
مادة  -١تمنح عالوات اإلنتاج للعاملين في المؤسسة
العامة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة وفق
.
األحكام المبينة بالقرار.
مادة  -٢تحسب كتلة العالوة الشهرية للعاملين في
الموسسة المذكورة وفقًا لما يلي:

مادة -٩يحرممنالعالواتكليًااوجزئيًابقرارمنمدير

عامالمؤسةكل من يقوم بعمل او إهمال او تواطو او
تصرف من شانه جلب منفعة شخصية له او لغيره او

لتقصيره او تعطيل اعمال المؤسسة و الشركات التابعة.
مادة ؛  ,١ ٠ال يستفيد من عالوات اإلنتاج الممنوحة

باالستنادإلى هذا القرار الفنات التالية ..ع ر ٦م

أ -المفرغون و المندبون و المفرزون خارج المؤسسة و

كتلة عالوة العاملين في إدارة المؤسسة و خدماتها :

العمال الفائضون عن العمل ومن في حكمهم باستثناء
.
.
.
المفرغين نقلبيًا.

التابعة  xالعدد الفعلي لعمال إدارة المؤسسة و خدماتها أو

ب -العمال المرضى و العجزة و المتعطلون عن العمل.
مادة  -١١يفتح سقف العالوة لعمال اإلنتاج والمديرين

مادة  -٣ا  -يعتبر إجمالي عدد العاملين الفعلي أو

واعضاء اللجنة اإلدارية و يحدد لعمال اإلدارة و خدمتها

النظامي أيهما أقل في اإلدارة العامة للشركات التابعة

 9٧ ،من وسطي .عالوة اإلنتاج على أن ال تزيد عن
.
 ,/١ ٠٠٠٠/للعامل شهريًاأ

العامل في اإلدارة العامة للشركات.

مادة  - ١٢تصرف كتلة العالوة الممنوحة باالستناد إلى

ب عند حساب الوسطي الموزون لعالوة عامل اإلدارة

هذا القرار من موازنة المؤسسة العامة للصناعات
الغذائية. .٠ .

وسطي الموزون لعالوة عامل اإلدارة العامة بالشركات
العددحسب المالك أيهما أقل.

للمؤسة أساسًا في حساب الوسطي الموزون لعالوة

العامة في الشركات التابعة تستبعد الشركات المتوقفة عن
العمل كليا او جزئيًا بسبب انتهاء موسمها الرئيسي،

مادة-١٣ينشرذا"قرارويلغمنيزمتليذه.

مادة  -٤تصدر بقرار من مدير عام المؤسسة بعد مواققة
مجلس اإلدارة العالمات التقييمية لكل من الوظائف

المبينة في المالك حسب مراكز العمل.
مادة  ,٥يحق لمدير عام المؤسسة بناء على اقتراح

...القرارات ...آل رب م
قرار رقم.///

■

المدير المختص وموافقة مجلس اإلدارة حجب العالوة
كليا او جزئيًا عن احد العاملين أومجموعة من العاملين

بموجبالقراررقم/٣٨/

بالموسسة في ضوء تنفيذهم للمهام و األعمال الموكولة

المادة  -١تخضع عبوات المواد المستوردة والمنتجة
محليًا لصالح التطاعين ( العام و الخاص ) و الواردة في

.
إليهم وفق خطة العمل المقررة.
مادة  -٦تمنح عالوات اإلنتاج عن أيام العمل الفعلي وال

الفقرات /ب-جد-ه -و -ز/من المادة /١ /من القاثون

تمنح في سواها.

رقم/١٨لعام٢٠٠٤وتعديالتهإلىلصاقةالكترونية

مادة ا-في حال تغيب العامل بدون عذر مشروع يحسم

( باركود) لصالح نقابتي( المهندسين الزراعين و

من عالوته الشهرية  7١ ٠عن كل يوم غياب بحيث
تحسم كامل العالوة عند فيابه مدة عشرة ليام في الشهر

األطباء البيطريين) حسب الحال,
المادة)-تحدقيمة هذه اللصاقة االلكترونيةوفقاالأتي:

متصلة او منفصلة.
مادة  ٠٨يشترط في منح العالوات اإلنتاجية للعاملين في

 /٤»٠/ -ل.سس للعبوات التي تبلغ قيمتها  /٢٥٠ ٠٠/ل.س

الموسسة ان تكون كتلة عالواتهم من الوفورات المحققة
فعأل نتيجة زيادة اإلنتاجية في الشركات التابعة للمؤسسة،

٠٠

ومافوق

 /٢ * ٠/ -ل.س للعبوات التي تبلغ قيمتها دون /٢٥٠٠٠/

ل.س

.

الجريدة الرسمية للجهورية العربية السورية الجزء األول العدد  )١٦١لعطة ٢٠٢٢

٢٦٣

المادة  -٣يحدد شكل اللصقة ،ويتم استيفاء قيمتها من

هبالنسبة لعبوات المبيدات و األسمدة قط وبعد وضع

المستوزدين والمنتجين المحليين من قبل نقابة المهندسين

اللصاقة ،يتم تختيم العبوات منقبل لجان التختيم المعنية
في مديريات الزراعة و اإلصالح الزراعة

المادة  - ٤تحدد البيانات و المعلومات المطلوب إدخالها

و تتولى النقابتان تامين اجهزة قارى باركود في

ضمن اللصاقة االلكترونية لكل نوع من عبوات المواد
المستوردة و المنتجة محليًا و المعرفة بالفقرات اب— ج

المحافظات و مركزيًا حسب الحاجة و تامين تواققها

وارتباطها مع نظام المراقبة المركزي لدى وزارة

-د ٠٥ -و-ز/من المادة /١/من القانون رقم  /١٨/لعام

الزراعة وذلك لتمكن الضابطة العدلية المشكلة وفق

الزراعيين أو االطباء البيطريين حسب الحال.

٢٠٠٤وتعديالتهوفقاآلتي:

.

القرارات الناظمة لعملها من القيام بمهامها.

. .

 ٠اسم المنتج ( االسم التجاري ).
 اسم الشركة المستوردة للمواد المستوردة واسم الشركة .ر
المنتجة شواد المنتجة محليًا.

اللصاقات التي تم منحها..

 -رقم و تاريخ التسجيل.

ح -يتم تحديد االلتزامات المادية وبدل الخدمات المترتبة

ز -تقوم كل من النقبتين بموافاة وزارعة الزراعة و
اإلصالح الزراعي بتقرير ربعي حول عدد وانواع

 -نوع المبيد ،اواألدوية و اللقاحات والمستحضرات

البيطرية ،اوالسمادو تركيبته.

ت

.

على نقابتي المهندسين الزراعين و األطباء البيطريين

.

الناجمة عن الية التنفيذبموجب اتناق بين وزارة الزراعة

 -حجم العبوة (وزن العبوة).

واإلصالح الزراعي و النقابتين.

-رقم و تلريخ كتاب اإلفراج بالنسبة لالسمدة.

المادة  ,٦ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية.

 المبيد ،السمادوتركيبته ،األدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية ( رقم الدفعة  ،تاريخ اإلنتاج

.وزارة اسليم العالي واليمثت ٠العلمي

.

،الصالحية).

..القرارات.

المادة ه-آلية العمل و التنفيذ:
ا-يتم تقديم طلب من صلحب العالقة إلى وزارة الزراعة

٠قراررقم./١٦/
بموجب القرار رقم/آ/
تاريخ.).//.
المادة  -١تفتتح درجة الدكتوراه باختصاص هندسة
تكنولوجياالمعلومات في قسم هندسة تكنولوجيا
المعلومات في كلية هندسة تكنولوجياالمعلومات و
االتصاالت بجامعة طرطوس٠ 7 ..
 .الماة-٢ينشرهذااقرارريلغمنيلزملتفيذه.

و اإلصالح الزراعي (المديرية المعنية) مرقًا بوثيقة

التسعير من الجهة المعنية بإصدارها.
ب يتم

إرسال كتاب من المديرية المعنية في وزارة

الزراعة راإلصالح الزراعي إلى النقابة المعنية

(مهندسين زراعين أو اطباه بيطريين حسب الحال)

يتضمن البياائت المطلوب إدخالهاضمن اللصاقة
االلكترونية ( نسخة ورقية و الكترونية) مرفقًا بكئب
الموافقة على اإلفراج وباقي الثبوتيات الالزمة.

ج -يتم طباعة اللصاقة اإللكترونية ( الباركود ) من قبل
النقبة المعنية بناء على كتاب وزارة الزراعة و خالل
سبعة ايام عمل من تاريخ السجيل في يوان القبة
المعنية..

ديتم تسليم اللصاقة اإللكترونية إلى صاحب العالقة من
قبل النقابة المعنية وبشكل متسلسل حسب تاريخ ورود

الكتنب من وزارة الزراعة إلى ديوان هذه النقبة،

.

٢٦٤

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء األول البدن ( )١٦ا ٢٠٢٢

وزارة الثقافة
٠

القرارات

قراررقم٥٤٨٩/

تريع».//

االدة األولى :تعتمد الالئحة التنظيمية لمعاهد الثقافة الشعبية المرافقةلهذاالقرار.
المادةالثانية:ينهىالععلمضمونكلماهوعالفلمذاالقرار.
المادة الثالثة :ينشر هذا القرار ويلغ من يزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.

الالئحة القفظيمية لمعاهد الشقافة الشعبية
مادة  ~١اإلحداث:
أ -تحدث في امحافظات معاهد تأهيلية باسم معاهد القافة الشعبية بقرار من وزير الثقافة ،بناء على
اقتراح مديرية الثقافة في الحافظة ،ومديرية التأهيل الففي في اإلدارة لمركرية ،وموافقة مجلس الحافظة

المعنية.

-

تتر معاهد الثقافة الشعبية جزءًا من األجهزة الثقافية اطئلة في انحافظة ،وتتبع لمديريات الثقافة

في الخحافظات ماليًا وإداريًا ،وتبع فيًا لإلدارة المركزية لوزارة الثقافة،

مادة-األهداف:

.

 -المساعدة على كساب لمهارات العلمية والعملية والثقافية والفية لمن حرموا من زرص متابعة تعيمهم

في لمدارس والمعاهد النظامية وتخطيهم السن الذي يسمح لمم بذلك.

.

 -تيسير سبل الثقافة الشعية حدودي الدخل ،وتنويع أساليبها ،وتوسيع نطاقها ،وغنائها بالمبتكر٠ات

الحديثة الفادة أكبر عدد ممكن منها .

 تعزيزفزص التحاق الطبة بسوق العمل، -تشمتععالتمارةنالملة

هادة*—,افتتاح المعاهد:

.

 »١ال ت افتتاح أي سهد من ساهد اقانة الشعبية اال سد التثبت سن ترنر لقره والتجهيزات والكادر

التدرسي واالعنمادات المالية االزمة لذلك اإلحداث
)هكن أن تكون مفرات هذه المعاهد في المدارس الرعية أو الخاصة أو اية أماكن أعى مناسبة فن

الغرض.
 )٣يمكن أنتاح اكثر من سهد ف التجمعات السكنية مسب فشبات الع.

؛)إفاكان لمهد قائمًا ضمن مبفرر لفاي ،تف مهمة تأمقن خدمات لمى (طافة -عووتات

 .إالة -صيالة)على عاتق إدارة المكز ،وسالتتيق مع اداة لعهد فم تصل مف لمعهد والرء لمشوك
.

بينهما.
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ه) مكن افتاح شعب إضافية ضمن نطاق عمل المعهد شريطة التشبت من إمكانية إشراف إدارة المعهد
على تلك الشعب هدة كما مكن إلحاقها أفر سهد تانم  :المنفقة كاحد شب ذلك لمهد

.

مادة  -٣فروع الدراسة في المعاهد:,

أ-لمعاهد الثقافة الشعبية افتاح دورات تأهيلية في فروع ( الثقافة العامة -الثقافة المهنبة) ضمن
التخصصارت اآلتية..:

ا سم ا لتخصص

.

.

مستوى واحد فقط.

.

لغة عربية

المستوى

. .

لغات أجنبية مرحلة أولى :

مستوك أول

مستوك نافي مستوى نالث

(فرنسي  -إنكليزي  -ألمافي  -روسي -
اسباي)
لغات أجنبية

لغات أبجنبية

مستوي بي -مستوى خام-س ,مستوى سام
■
.

مرحلة ثانية

مرحلة ثالثة

مستوى سابع” مستوى ثامن—مستوى تاميت)

لغات أجنبية "حادثة":
(فرنسي  -إنكليزي  -ألمافي  -روسي -

مستوى واحد فقط

اسباي)
مستوى واحد فقط

صيانة وإصالح هواتف خليوية
حاسوب :

.ر ز  :زك

.

(مبتدئ  -متقدم  -صيانة وإصالح -

شبكات  ٠أوتوكاد  -فوتوشوب  -تصميم مستوى واحد فقط أ
وموتاج  -برمحة  -محاسبة األمين أدو

سيار سييد

ر6
تمريض

مستوى واحد فقط.

تشقيف صحي

مسوى واحد فقط
٦

كوشيه (من عمر ؟(عام)

,

.

.

- :

مسترك واحد نقط ..... . .

.
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تفصيل وخياطة رجالية (من عمر  ١ ٤عام)

مستوك واحد فقط

تفصيل وخياطة نسائية (من عمر  ١ ٤عام)

مستوى واحد فقط

تريكو (من عمر  ١ ٤عام)

مستوى واحد فقعن

ب-

ا

يجوز احداث تخصصات إضافية للمحددة ف الهقرةأال من هده الدة بفار من وزير الثقافة.

مادة  -٤يضج لمعهد تخصصًا دراسيًا أؤ أكثر بحسب الحاحة والفدرة االستيعاية للعهد ،كما تحدث ف

 .اتحعم الواحد شبة أو ًا كثر بحسب عدد لتسين

٦

تحدد الهي والمقررات التدريسية المعتمدة كل فصص من التخصصات الدراسية ،ونينيع المناهوو

المقررة ض أشهر الدورة بقرار ض السيد الوزير ،بناء على اقواح لجنة مختصة تج تشكيله في مدرية
األمل الغني لذه الله .

.

«دف«-٦سييالراةيالسهدن ت

ر

 )١تصدر التعليمات التي تخدد فرط االشاد لكل تخمص مرئ رو الدراسة و المعاهد فرار ن

 )٢نوط ي لتسي أن ت الحاسة عفرة من عره ف األتام كاثة .ر .رك ت ٦
)٣الموزانورسد عدهالطاالب في الشعبة الواحدة عن ().طالب وال قر عن (ه ا) طالب ساء

التاعالدوة أو السترار التدربس نها ،إالموالقة حطية منالسبد
لمهدباألمباب لبحبة لذلك.

»٤غهسدة«داتمساهداقالةالفبيةمالدالمممالقةنسرالوايةوكتةاألفام

)٠نشرالداسةدكل دية من دالهالنهر األوليق فاة الشهرانالث ملكإ٠٠ا فصل^دراسئ ،وفية
اشهراال

فلسدرسود»عراءا«٧محاالتمن!شافإ:اةلمهدونلبمالتاني إلبها ،بمار

الى الفنعادهامن نيل لمدر ،زلهالمدر الفالة لتعض٠يقهاأصوال،اولموإفاة مديرية

ائخيو٠الغنيئلد2

٠..
الكتورونية منها.. ٠
مإ:اثوةاالشحا«ان:اهادالتقع:اتسدوقيل (لةاشملعلدهةعراللنبر(راي سرعل

فصل دراسي وال يجوز قدبدها أو تقدبها ألي قسم من األتسام بهم كانت االسباس
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 )٧يكون مجموع حصمرد التدريئ في كل فصل دراسي ((س )-حصة ونق المهاج المتمد لكل
تخصص (باعتبار ألن مدة الدراسة فيكل فصلنالتةأشهر)،ومدةا٥.ادنيفةللحصةالواحدة،

ويزن٤لدسونلداةلقرؤسقالك.

 )٨يحق للطالب أن در أكثر من تخصص في ان واعدعلىأابسنعرسوماالسي كر سها،

وشريطة عدم تعارض مواعيدها.
،٠

يضعع المعلمون أسئلة اسعدن ه لنى المطلوب مثتشرسرلدرتالو وب كسا

الطالب خالل د سته فكالة المنهاج المقرر لضمان حصول الطالي على وثيقة التخرج بجدارة وكقؤ

.

وعلى ادارة لمهد توخي ذالك حيث عليها تفع سعؤولية التفين.
 )١ .يعتبر اححًا من الصف المسجل كل من الفي فحص

المالمة من مئة وتخد تقديرات الذغجاحكما ض:
القدي

.

الملدة مسين عالمة نا نوق وتقرر
الم.

.

عالت

جيد جدا

١٠ ٠-٨١

جبد

٨٠-٦٦

.فيول

,٦٥.٥٠

.

 )١١ضاف اسم االم ال االسي االي لكل اسب مسجل ايتما وحدسواء ي سحالت أوالبياناك

.

االحصاية أو نتائح االمتحانات النهائية او وثائق التخرج وطلباتخا لو مرفج البطاقة الشحصية أو

طبات االتساب وغيرها ..
 )١٢تظ نتائج االخحاالن النهاية لكل قسم على حدا في جداول حسب النموذج المعثمل«.

)١٣تعمل ادارة المعهد خالل فتترة التيد عن شهرين من تارخ إعالن التالج على إعدادكافة وائق

التخرج وطلباتما وسلها لمديرية الثقافة الستكمال نصديفهاومن م إعادهالعهد لتسبها إلى
اصحاه حسب األصول ،ويسغط حق الطالب في لمطالبة بالشهادة بعد انقضاء ستيمن على تاريع
 . .ين على ن
"  .ة»
.
'

خرحه..

....

.

 ١:مح الطالب شهادة تأهيل تبح لدوة المتعلقة اتعصم الذى درسه ،بعد نجاحه في اتحانات
.المقرة أصوالً .في

ن

.

1

ه«) كب المعلومات المطلوبة ف الوأيفة بخط جد وموراسود وفلم مريفي يتاسي سه الحض لمفلبوع

بالوثيقة ويوك مكان الوتم المتسلسل ولتاريخ فارغًا.

.

 )١٦ا جوز إجراء الحك والشطب ولطمى بالمزل األيف او فوه في معلومات الوثيقة .
 )١٧توخن لمعلومات الشخصية للمتخج على طلب الوثيقة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية ويسج
رفمها وتارخها ويراعى تطابق لمعلومات الواردة فيها ع المعلومات الواردة في بيان التائح وطلب

االتساب والوثيقة كاالسم والنسبة واس األم واسب األب ومكان وتاريخ الوالدة وغير ذالك كما

ينبغي تطاق لمير الشعصبة لصالب أيضأ
 )١٨لمدر لمعهد أن يقهرح نصل الطالب فالب إذ زاد تفي حالل الدوة عن ثالثة دروي ياي أو منة

دروس سشملة بدون عذر مقبول ،لذكال سلنكه فة رضه وذلك سد تيه كايأ
 )١٩يجم تخزين نتائج الميرت «تعاي على قاعده بيانات رقمية؛ فندسم منها ب المعهد وسص

في مديرية التأهيل الغني ،ليرجع إله عند الحاجة.
 )٢ ،يحتفظ بأواق االمتفحانات اتحره دن ثالث سنوات دراسية على األنل لمرسبهاعد الرم

 )٢ ١يحتفظ المعهد بالوثائق الورقية العائدة للطلبة لمدة ضس سنوات،

.

هادة  -٨إدارة المعهد:
يكون الحد األدنى لعدد العاملين في المعهد بواقع :مدير-وأمين سر -وأمين مستودع-
ومستخدم ،ويعوه لوزر بتاء لكلى اقراح مديرية التأهيإن الغني الموافقة ض زيادة عدد أولئك

العاملين وفق مقتضيات العمل في المعهد..

.

ب-بسمى مدير ملعهد بقرار من السيد الوزير ،ناء على اقراح من مدير التأهيل الفف ي الوزارة،

ويناط به القيام باملهام اآلتية:ض ر٦

 ٠,خ . .

إدارة المعهد ،ومتابعة أداء العاملين والطلبة فيه ،في إطار تخفيق أهداف إحداث المهد
ضمان

حسن سيرالعملية الدرهسية في مهدة ،واالترلم شطليف القرارات والتعبمات الصادرة

عن الوزارة خصوصه.
اإلشراف على دوام المدرسين ،ومراقبه توقيعهم

ا

^ ^ ,٠٠

٠

,٠,^ ٠ ٠,٠

١٠

,

الدروس الملقان من قبلهم ف سجل حام ،وأن يعلم مدير النقافة غهرًا عن األبام الي ٠
يغيبون نها،رلديرالقانة تاء عى(ققاع سدز لهدإفاءنكلبف لمدرو وتسية أج .

مكانه ،إذا ما أثرغيابه المتكرر على سير العملية الدراسية،
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 -نظ مدير المعهد في فايه كل شهر حدول أماء لدرسن والكفين القدرسى ف ممهده،

وعدد الساعات الفعلية لفي قامكل متهم تدرسها ،ونسها إلى در الثقافة لتصديقها
.

وصرف لمستحقاتلمفوية علبها٠

 على المدرس الذي وفب بالتحلى عن عله في ممهد الفالة الشميه أن يلم االداة رفته .هذهكابة بل تكه العمل بأسبوعين على األقل.

 -لمدير الثقافة بناء على قواح دير لمهد تكبف أحد المدرسين اقيام التدرس كان

المدرس األساسي ف حال غيابه لمرر ،على أأل تحاون هذا الغياب سدة ثالثين بوما متصلة،
ويجري صرف تعوضان لمكلف في مثل هذه الحالة بهحب حداول شهرية تضمن عدد

الساعات الفعلية القد قام تدبسها ،رنمها لمهد إل مدر الثقافة لتصديقها وصرف
الم٠تحقات المأوتبة عليها.

.

 ينشب سده لمهد في داي كل دوة تقرير سده لتسين ال الدورة ،وفي فاه الدورة عدهالطالي المتسربين والعدد لمبقي لنهاي لدورة والناححين منهم ،ويرفعه إلى سدري النأهيا
الفي في الوزارة عن طريق مديرية الثقافة المعنية.

 ينظم مدير لمعهد تقريرًا سنويًا عن أداء معهده ونتائج الدراسة واالمتحانات فيه ،مرفقًا بجدولعددي بالطلبة المواظبين والناجحين وعلى مسؤوليته ،ويرنع نسخة ورقية وأخرى الكترونية منه

إلى مديرية الثقافة ،وإلى مديرية التأهيل الفي .

ج-واجبات أمين السر
 - ١يساعد لعارن اإلداري در لمهد في كل ما يقوم به سن واجات
ا  -يسحل لمعاون اإلداري طلبات االتساب للسعهد وخفظ وثائقها.

 - ٣حتفظ المعاون اإلداري بسجل خاص تثبت فيه الدروس لملقاةكم يراقب دوامالطالب..
؛  -يعلم المعاون اإلداري مدير المعهد بأسماء الطلبة المتخلفين عن ثالثة دروس متالية فأكثردون

عذر مقبول ،ويقتح تنيههم أو فصلهم.

ه — يمسك دفتر األثاث الخاص بالمعهد وهو مسؤول عن حفظ موجودات المعهد في حال عدم
وجود أمين مستودع ٠

 - ٦يقوم بأعمال ريس الديوان للمعهد في مسك الدفاتر وتوبق حركه المراسالت الصادرة
والواردة للمعهد ،وعرضه على المدير وأرشفتها
7

.

.

ج

 .د-أمين المستودع :ومهمته مسك سجالت المستودعات ولبطاقات الحاصة بذلك ،ومسك دفو
األثاث الخاص بالمعهد ،وهو مسؤول عن حفظ موجودات المعهد،

ه -المستخدم :يكلف

.

بأعمال الخدمة في كل مهد عامل واحد ،ويمكن إضان مستخدم آخر إذ

تجاوز عدد طالب لمهد المائة ،واضانة انين إذا ما تجاوز عدد طالب لمهد مائق طالب
بالغا ما بلغ عدد الطالب.

مادة-٩رسوماالنتساب
 غددرسوم االتساب للمعهد ودالت االشقرال في صدوق الطلبة بقرار من وزيرالثقانة ،بالتنسيفمع وزارة المالية ،سندًا ألحكام الدةاه/من قانون تنظيم وزرة القانة وتما» /لعام ,٢٠١٨

 -ال يقبل اتساب الطالب للعهد ما لم مرذق بطليه اإليصال لمشعر بأدائه لرس االتساب لقرر

للمعهد ،وبدل اشهراكه في صندوق طبته .

 يعاد رسم االنتساب لطالي ولنف االبمال حسب األصول إذا لم يبلغ عده االالر اسش فيالق لذه انتسب اله النصاب النظامي لعوم عنه في المادة /٧/من هذ اقرر ،وشلك عال
فأرة التسجيل فقط ،حيث ال هز افتتاح الصال وبدء الداس فيه ما لم مع من ظاب وتق

.

الطالب لقله لفسم آخر متوزرف لمعهد بل إعادة الرسم إليه.

8

.

الجريد٠ة الرسمية للجمهورية العربية العبورية العز٠ء األول اسد  )١٦١لعنة ٢٠٢٢

٢٦٥

وزارة التجارة الداخلية وحماية اكستهلك

القرارات

فادرق( ("٨

تريغ،//(.

مادة  /١/يصدق نظام المستودعات والتخزين المرفق ويمل به لدى المؤسة السورية للمخاز،

مادة-/)/ينشر هذا القرارويبلغ من يلزم لتفيذه.

الباب األول

أنظمة المستودعات والتخزين
الفصل األول

.

تعاريف وأحكام عامة
لمادة -١

,

قصد بالتعابير التالية المعاني المبينة بجانب كل منها, :

.

لمواد العوشة  :وتشمل الخامات الرئيسية وهي الدقيق بانواعه كما تشمل الخامات المساعدة المعتمدة في صناعة
الخبز أو المادة المطلوبة للصناعة مثل ( الملح  ٠٠الخميرة  ٠٠السكر  —٠الزيت  ٠السمنة  -الزبدة ) ٠

وكافة المواد التي تؤدي إلى تحسين إنتاج الخبز من ( سمسم ومحلب الخ )..التي ينجم عن تحويلها
صناعيًا مادة الخبز أو السلعة المطلوب صناعتها كالكعك والمعجنات  ...الخ كما تشمل الغالفات على

اختالن أنواعها المعبا بها المواد التموينية وكذلك أكياس النايلون المستعملة لتعبنة الخبز الناتج
عواد االع،أ*٠عار  :وتشمل األصول الثابتة الخاضعة لالهتالك كما تشمل المواد المستهلكة مثل ( قعتلع الغيار  -مواد

الصيثة-والحد-راالراتالصفرةراالواتالكابيةوالكلبوالسطيوعات...الغ)

المادو-

تطق احكام هذه األنظمة ض المواد التعوينية وطى مواد االستئمار,
المادة-٣
السواد كالت  ،وكما تتم المحاقظة على الق والتعامل به عن االستالم والتسليم ،تضظ وتستلم وتسلم المواد

المادة-

■

يجري إدخال وإخراج المواد وإعادة إدخالها عن طريق امناء المستودعات ،وباالستناد إلى الوثانق المعتمده والموقعة

امرا٠

المادوه.-

^^ر ٤عند؛,خراج المواد ض المستودع مجدا اكاخل اوأل بئرج اوأل .
|ة  ٠٦ز ٦ك

زب

.

ج

ر

-

 ٨٦ا

ر

ز ال

يتم القيد في قيود المستودعات وفي محاسبة المواد كميًا وبالقيمة عند االقضاء  ،ووقًا لالحكام المبينة فى تعليمات
النظام المالي والدورة المستندية .

.

العادة ٠٧

تهدف محفبة المواد إلى يحديد سوجردات المستودعات وتنلبم اتفزن

المواد لكل دورة مالية،

والمراقبة والى تحديد أعباء االستخدامات من

المادة -٨

يراعى التميز بين المستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية حيث أن األولى تعني الحصول على مادة بينما الثانية
تمثل ألحصول على خدمة وقد يشمل اداء الخدمة في طياته توريد بعض المواد إال ان ذلك اليغير من طبيعة المقابل

الذي حصلت عليه المؤسسة عند االتفاق وهو الحصول على خدمة  ،لذلك التوجب المواد الواردة في فواتير اإلصالح
وصيانة المجاري المائية والمباني واإلنشاءات والمرافق والشبكات والطرق واألالت والمعدات ووسائط النقل واألثاث

ومعدات المكاتب وغيرها تنظيم مذكرة اسئالم بها والتدخل في قيود المستودعلت اما المواد التي من شانها تجديد
وتحسين اآلالت والمعدات واألجهزة والتجهيزات فيتم استالمها وقيدها في قيود المستودعات ومحاسبة المواد وفقا

لألحكام الواردة في هذه األظمة .
المادة —٩

" :ال

ت

تعمل مديريتي الشؤون الفنية والمالية على تنظيم دليل لمواد االستثمار تحدد فيه بصورة خاصة االرقام وتسميات مواد
االستثمار وفقا ألسلوب عملي وعلمي ويصدر هذا الدليل بقرار من المدير العام للمؤسسة ويحدد هذا الدليل المواد
الخاضعة لالستهالك والمعروفة باألصول الثابتة كما يحدد المواد االستهالكية( قطع الغيار  -مواد الصيانة  -العدد

واألدوات الصغيرة  -أدوات كتابية وك ومعلبوعات  ...لت ا وغيرها كفا ت تسيه دليل للموان النتعوينية لضتا . .
ادادة -١٠

ي يه ي قيمة مواد االستثمار لصالح الجهة الموردة بعد تنفي مذكرة االستالم وتكون وثيقة من وثائق قين
االستحقاق.
ب -العواد سي يتطلب استالمها األصولي تشكيل لمن استالم واسي ل بمر تشكيلها بريه يرري المواد بسر

إلى استالمها مرق في المستودع ويقتصر االستالم في هذه الحال على الغالفات فقط ونقممحضرتاق. .
المادة -١١

يسد اس المحاسبي البطاقات لتحدين اعباء االهتالك لكافة األصول الثابتة القاضعة لالهتالك وفقا لقواعد نسي
االهتالك الصادرة من وزارة المالية.

.

المادة -١ ٢
-تقسم المواد إلى فنتين اساسيتين  :سود التموينية ومواذ االستثمار وذلك بغية تسهيل عمل المجاسية الختالف نوعية

هاتين .الفنتين،

'

٢

الثاني
الفصل
محاسبة المواد والمستودعات
نماذج محاسبة المواد التموينية
مادة ٠ ,١٣

ن-

ج

ب

تالن نماذج محاسبة المواد التموينية سن نماذج المشتريات  -نماذي المبيعتنماذج اسحون الصناعبماذي

.

شويات الجرد واشقويل التجاري

٦٦

.ب

-١نماذج اسري__ات

ح زك

المادة ٠٠٠١٤

٦ر

 ٦اال

٦--٦..

٦ ,

ردك

دح

-

تستغفل قاتمة الشراء للمواد التموينية لشتراه ربسد سمد واه لكافة السود سريه التي بمبراوه وذلك سب
قبالمنالمستردعفي المخبز ويجري ترقيوقوائم الشراء بشكل متسلسل اعتبارامن مطلع كل دونة ذالية بدهأ هن

رقم ا  /١ولفاية انتهاء الدورة المالية السنوية وتكون قائمة الشراه ض أربع تسئخ;

انلدبتشرسنرنقمدالمشتقوترفيبسهةاتشلبةمناسرلصرب
الثالية :تعطى للجهة الموردة إشعارأ باستالم المواد...
الثالثة :تستعمل كوثيقة لقيد المواد المشتراة في الدفتر االساسي للمشتريالت

,
■

.
٠رر

• ح

■

الرابعة  :اكارومة ..

ب ٠الدفتر األساسي مشتريات ( نموذج -ي.

.

يستصمل هذا االفتر لسجيل جوانم الشراء باالستدإلى النسخةالثالثةمن قنمة الشراء (نموذج  -ج  ) ١ووقألتسلسل
قوائم الشراء ومسث سنقل امنالمسردعريتم البسجيل االزم في حقل الكميات المشتراه وي ^نوع اشاذة
ويجمع ض نهاية كل بوم حقل الكميات المشتراة وحقول انواعالموادالمشتراة ويجب ان يتم التطابق ين المجموعين
وستلفينهليةشوممجلسيعالحتولمنالمنحةالسلبقةإلىالصفحةالالقةويستفريجالمجموعاعلمونلكحتى

تكون صحالفالدقر االساسي لمشتريات على ثالث نسخ. ،
اللى  :ترسل إلى القسم المحاسبي في القرع ( د.السواد )مرقة بانسخ
الثانية :ترسل إلى المديرية العامة المختصة في اإلدارة العامة للمؤسسة

الذالئة ; األرؤمة ,

ر ٦

-

٣

؛

-ر م ٠,٠ر٠ ٠٠,٠

ت-طقةالماةنسوذع(ء)٣-

.

.

سك بطقة اماده في ستودعلت اسفلز سن قبلنالمناء الستودعلت وفيقسم المحاسبة في الفرع (دالمواد سيل
جميع اإلدخاالت واالخراجات اليومية للخامات واإلنتاج التام من الدفاتر األساسية والمستندات المتعلقة باالدخاالت
واالخراجات ويستخرج الرصيد بعد تسجيل كل مجموع لإلدخاالت واالخراجات ويمسك لكل نوع مادة بطاقة مستقلة

ويجري ترقيم البطاقات بشكل متسلسل لكل دورة مالية وتجمع حقول اإلدخاالت واالخراجات للبطاقة الواحدة في نهاية
كل شهر وبدون ان تغلق تبقى المجاميع مستمرة حتى نهاية الدورة المالية.

 -٢نماذج المبيعات
المادة ه -١
نتنتالف نماذج المبيعات سن (مذكرة توزيع — إيهسال استالمالدفتر األساسي لنتسليمات المبيعات  -مذكرة إعدب
وتبديل مواد -مذكرة توزيع ج.) ٤
 -تستعمل في حالة البيع من قبل مراكز البيع العاتدة للمؤسسة قبل تنظيم إشعار قيد المدين الالزم لقيد االستحقاق

يقوم امين المستودع بتنظيم مذكرة التوزيع باالستناد إلى خطة التوزيعات التي تصدر عن إدارة المخبز ويتم
تسجيل الكميات المسلمة للموزع في حقل اإلستالمات وبحسب الحقول المبينة في حال اإلستالمات وفي حال
عدم توزيع كامل الكمية وتنكر الكميات غيرالموزعة في الحقل المخصص.
-

ال ز ل

تكون مذكرة التوزيع على خمس نسخ :

األور والائتية والائلنئة نتعلم الي اسرزء الذي يقوم بتوزيع األنتاج ط مراكز البيع وذكر الكميات المسلمة
. .
إلى كل جهة منها وإمالء الحقول المخصصة على النموذج والواردة في حقل التوزيعات.
وتعاد هذه النسخ بعد استكمال عملية الوزيع إلى أمانة المستودع ليقوم امين المستودع بإفراغ المعلومات

الواردة على هذه النسخ على أرومة مذكرة التوزيع المحفوظة لديه ويتم بعد ذلك إيداع النسختين االولى
والثاثية إلى قسم المحلسبة ليتم تنظيم أشعلر قيد مدين ثم ترفق النسخة االرلى من المذكرة مع نسخة إشعار
القيدالمدين إلجراء قيد االستحقاق وترفق النسخة الثانية من المنكرة مع نسخة من إشعلرالقيد المدين وتسلم

الىمتدالحبالية.

.

النسخة الثالثة  .لملمب السدثةواسدةاسزءسبدر ،،في حال التوزيع لمرمزوك او ترفق مع

 . ٦د ح ر االردمةفيهالسرزيهاكثرسنمرعزراد

.

,

.لييولرلي:بشدبهاتشملطىالقر«سب لتسليمات العييعك'وتزمل إر سسبه المواد ب

لسم"لسحسمهلترع
النسخة الخامسة  :األرومة .

.

ب-إيصال االستالم نموذج ج-ه-

.

يستعمل ند البيع بواسطة المعتمدين أو البيع للجهات العامة أو الجمعيات التعاونية ،وينظم إيصال االستالم

من قبل امين المستودع باالستتاد إلى إشعار القيد المدن بالكيلت المسلمة فعلة ويؤخذ توقيع المستلم إشعارًا
بلستاه المواد .ويكون لصسال االستالم قلى ثالثة تست :
ورد .ترسل إى سعسية لسواد في القسم المحاسبي للفرع (د.المواد) سرقة بالنسخة األولى سن سهنة

الدفتر األساسي لتسليمات المبيعات.
الثانية :تعطى للجهة صاحبة العالقة.

الثالثة:

.٠

االرومة.

ج"-لفتراالساسهلتسليمتآ"لمبيعاتنموذةة٦
يسيممل الدفقر األساسي لتسليمات المبيعات لتسجل الكميات المسلمة من المواد الواردة في منكرات السوزيع

وفي إيصاالت االستالم ويتم التسجيل من قبل امين المستودع وقا لتسلسل المستندات الصادرة في اليوم
الواحدوذلكفي حقل الكميات المسلمة وفي حقل نوع المادة،

.

ويجمع في نهاية كل يوم حقل الكميات المسلمة وحقول أنواع المواد المسلمة ويجب لن يتم التطابق بين
المجموعين تلقل في نهاية كل يوم مجاميع الحقول من الصفحة السابقة إلى الصفحة الالحقة ويستخرج

السموعلسلمرتلةهخونهيةشادررة٠رونصهسس"لقوراالسسه"لسهعلتلحعالقلةنسغ
األولى.ترسل إلى القسم المحاسبي في الفرع (دالمواد) سرقة بانسغ االرلى سن إيصاالت االستالم والنسخ

الثالثة من مذكرات التوزيع.

الثانية :ترسل إلى المديرية المختصة
!ة٦:٠٠األرومةا.ككح ٦غك ٦ز٦

في اإلدارة العامة للمؤسسة.
كذ٦ز ٦رح٦ك
٦ك ا

.

 .د-ذهةإءدةرتبهلسوادنونيج ».درى٠
تستفعل مذكرة إعادة وتبديل مواد ر حالة إعادة كميات يرياءهسومسهرالبويسسبولسبس

يقوم امين المستودع بتنظيم مذكرة إعادة وتبديل مواد ويتم إمالء الحقول المخصصة فيها يذكر اسم مركز
البيع واميات المعادة وتاريخ

ميات البسشة بدال لمثيتا وتنجنم خؤه المذكرة على ثالذ نسخ :

إدى :تعش للموزغ لتسليم اميات المستبدلة بموجبها إلر مراكز البع ويؤخذ توقيع المستلم عيه نم يمل

هذه النسخة إلى امين المستودع بحيث تعتمد في تنظيم محضر تسوية نموذج ج ١ ٣لتحويل اإللتاج
غيرالمباع إلى مخلفات ويسجل ذلك على بطقات المواد .المختصة.

الثلنية :لصاحب العالقة.
الثالثة :االرومة...
ه

 ٠١األحكام و|لتئذج إلدحؤ١بئ1| ،صذآمثوالئجاري

المادة -١٦
ايتصد بلتول الصناعي تحويل المواد من حالة إلى حالة اخرى بد إدخل العمل الصناعي طى كل سرحلة
من مراحل هذا التحويل كتحويل الدقيق إلى مادة الخبز.

ب  -يقعد بالتحويل التجاري تحويل الخبز إلى مادة اخرى كاتوست وضه .

.

ج -تطبق على عمليات التحويل التجاري النماذج المطبقة على عمليات التحويل الصناعي

.

.

د  ٠دورة الرشق هي المدة المحددة لتصفية الدقيق الموجود في السيلويات وتحدد هذه المدة من قبل المديرية

المختصة بشؤون اإلنتاج .

ه  -يسلم الدقيق للتحويل الصناعي إلى المسؤولين عن اإلنتاج من المستودع الخاص بالمخبز ويعتبر الدقيق
المسلم ( في جورة االستقبال للسيلويات ) بعهدة المسؤولين عن اإلنتاج ويقوم أمين المستودع بإخراج هذه
الكمية كما دخلت على اساس عدد الغالفات المفرغة .
اما المواد المتممة للتحويل الصناعي فيجري تسليم الكميات الالزمة لكل دورة رشق لمرة واحدة إلى
.
المسؤولين عن اإلنتاج من قيل امانة المستودع بالمخبز .
و  -يجري إخراج كميات الدقيق المعبا بالسيلويات على بطاقة المادة بنفر الطريقة التي استلم بها الدقيق على
قيود المستودع فثالً إذااستلم الدقيق بوزن اعتباري فيخرج بوزن اعتباري ايضأ.

ز  -تعتبر الوثائق التي تحدد عدد غالفات الناتج الصناعي ووزنها وثائق إدخال لمستودعات المواد الناتجة عن

التحويل الصناعي.

.

.

.

 -٦اتسأة

.

ب

لساة»«١
يلش سدي التحويل الصناعي سن  :مذكرة تسليع ,لسرد للتحويل الصناعي  -قسيمة العجين اليومية — يومية
تسلمات المواد للتحويل الصناعي  -ومةةالمهن -قسيمة الناتج اليومن  -محضر التحويل المناعه.

1

 .مذكرة سليم المواد للتحويل الصناعي نموذج —ج
تنظم من م امين المستودع صرنيادفي لسرءه مر لسيدين سن المواد المتممة للتحويل الصناعن

المسلمة إلى المسؤولين عن اإلنتاج بالمخبزوتعتمد هذه المذكرة كمستند إلدخال الغالفات المفرغة من الدقيق

بانواعه على بطاقة المادة للغالفات أما باقي الغالفات العائدة للملح والخميرة والزيت فيتم قيدها على بطاقة المادة
للغالفات باالستناد إلى قسيمة الناتج ويتم تنظيم المذكرة على ثالث نسخ:ت

األولى :تسلم للجهة المسؤولة عن اإلنتاج في المخبز بحيث توقع من قبل المستلم ثم تعاد إلى امين المستودع
للتسجيل على يومية تسليمات المواد للتحويل الصناعي وفي بطاقة المادة ثم ترسل إلى القسم المحاسبي
للفرعا.المواد./

٠

ألثانية ; تسلم إلى المسؤولين عن اإلنتاج وتحفظ لديهم .ن
الثالثة :االرومة.٠٠
٦

.

 .ب -قسيمة العجني اليومية منوذج ج -؟-

.

يقوم رنيس الوردية بتنظيم قسيمة عجين يومية إجماية لكل نوع من انواع اإلتاج تتضمن عد ووزن العجنات
وكميات المواد األولية الداخلة في تصنيعها من خامات رئيسية ومساعدة وتنظم قسيمة العجين على ثالثة نسخ

توزع كما يلي.:
إألولى  :ترسل من قبل امين المستودع إلى القسم المحاسبي بالفرع (د.المواد) مع النسخة األولى من يومية

.

.٠,,

العجينج..١٠-

الثانية ; تبقى لدى أض المعفتودع ..

الثالثة ت األرومة.

. .

.

غج٦ع يومية تسليمات لسل للتحويل المناعي  -هسة العجبت سنه ج ١ -

تنظم ن قبل امين المستودع سمين مذكرات تسليم السوال للتحويل الضناعي لصدره خالل دورة الرشق الواحدة

وتسجل مذكرات التسليم فيهاوقا لتسلسل إصدارها في كلمن حقل مجموع التسليمات وحقول انواع المواد
ويجري تجميع اليومية ويجب لن يتم التطابق بينها ويدور المجموع ليوميات الصادرة من الصفحة السابقة إلى

الصفحة االحقة ويستخرج المجموع العام حتى نهاية الدورة المالية.
تكون سحانفد ده اليومية على اربع سخ :

■

■

٠

.

ت  ٦رك ب

ز

ر

األور ،ووسل إلى المسؤولين عن االنتاج في المخبز «شده في تنظيم محضر للتحويل الصناعي خالل ق
.دورة رشق.

الثائبة ; ترسل إلى القسم المحاسبي (د.المواد ).
.
الثالثة :ترسل إلى المديرية المختصة في اإلدارة المركزية للمؤسسة إلجراء التصفية٠ .
 ٠٨٠ ٠٠٠٠ر ٠ ٠٠ ٠
ال ك  ٠كذ ٠: ٠ ٠٦٠ ٠ر ٠ر ١٦ ٠ ٠ ١ ٦
ز
 ٠ ٠ ,٧٠ر ٠ ٠ ٠
شابعة ٠:7األروصة  ٠ك ب ر٠ ٠
كماتمسك هذه اليومية من قبل امين المستودع بحسب انواع اإلنتاج ويسجل فيها من واقع قسائم العجين اليومية

 .ولكل دورة رشق على حدة وتسجل المواد الداخلة في التصنيع في الحقول المخصصة لها ويستخرج المجموع،

لملمنهنهيةشدرررنقرترذ٤ثماترنشمتةتسليمت"لهال للتحويل الصتاغي..

د  ٠قسيمة الناتج الوومي «ج١ ١ .

1

نش يوميا سن قيل رسن الوردية وتوقع سن قبله وسن قبل سر السنين ويرد فيها بصورة عسه المواد العبة
1
عن التحويل الصناعي وبصورة خاصة كميات الخبزبنواعه وبقايا اإلنتاج،

 ., ,ز٠,, .1 , ,
تكون قسيمة الناتج اليومي على ثالث نسخ":
األولى  :يتم بموجبها تسليم الذاتح الصناعي إلى امن المستودع ويتم القيد في يومية اإلنتاج وفي بطاقة المادة
1

, 1

1

باالستنلد إليها وتعتمد كمستد لتسجيل الغالفات المفرغة من الخامات المساعدة مثل الملح والزيت

.
٠
والخميرة...الخ٠
الثانية  :تسلم مع النسخة االولى إلى امانة المستودع ليتم :عد التسجيل على بطاقة المادة إرسال هذه النسخة إلى
1

القسم المحاسبي بالفرع (دالمواد) لتسجيلهاايضاعلى بطاقة المادة.

الثالثة :األرومة.

سن ن يل سن المستودع وتستعمل بموري عامة سمين ميت اسود الناتبة عن لسول الصناعي
وبصورة خاصة كميات الخبز بأنواعه وبقايا اإلنتاج وذلك باالستناد إلى قسيمة النتج اليومي بحيث تسجل قسائم

الناتج اليومية الواردة والصادرة خالل دورة الرشق الواحدة بحيث يسجل في يومية اإلتتاج وفيحقل المجموع

منها الوزن اإلجمالي الوارد في قسيمة الناتج اليومي ويوزع هذا المجموع على حقول انواع المواد ويجمع في
نهاية كل دورة رشق حقل المجموع وحقول أنواع المواد ويجب أنيتم التطابق بينهما تنقل في نهاية كلدورة
رشق المجاميع إلى الصفحة الالحقة ويستخرج المجموع العام وذلك حتى نهاية كل دورة ملية

وتكون صحائف يومية االنتاج طى اربعة نسخ :

.

.؛

األولى  :ترسل لى لحهه اسولة عن االنتاج بالسفيز كخالصة لقسانم الناتج اليوس السي سدت خالل دورة

الرشق إلى امانة المستودع وتعتمد هذه النسخة وذلك لتنظيم محضرالتحويل الصناعي المنصوص عنه
في الفقرة التالية من هذه المادة.

....

الثانية :ترسل إلى قسم المحاسبة بالفرع (دالمواد).

.

الثلثة :ترسل إلى المديرية المختصة بشؤون االنتاج لدى اإلدارة المركزية للمؤسسة.
الرابعة :األروية ٠

٦

ر'ك
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و.مسضراتودالصذعهنسرنة-جد١٣
يم هذ ,المحضر من قبل الجهة المسؤولة عن االنتاج في المخبز او من قبل العاملين المنتدبين للرقابة على سبي

التحويل الصناعي ويستند في تنظيمه على يومية العجين ج  ١ ٠ويومية اإللتاج ١٢-ويكون محضر التحويل
الصناعي على نسختين:
االولى :ترسل الى المديرية المختصة بشؤون اإللتاج باإلدارة المركزية لمؤسسة.. .

,

الثانية تاألرومة-

امدوه-
تستعمل النماذج المخصصة للمستودعات بما اليتعلرض مع النماذج الواردة في هذا النظام وخاصة بطاقة المادة

لتسجيل االدخاالت واالخراجات والرصيد وتعتبر مذكرات التسليم وثائق إخراج وقسيمة الناتج اليومي وثائق

.

إد خال بالنسبة للمواد الواردة ض كل منها.
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تطبق قواعد المبيعات وتستعمل النماذج الخاصة بها والمنصوص طيها فه المادة  -١٤-من هذ النظام طى

شراء مواد االنتاج الصناعي.
المدو-).

.
ر

تغلبق قواعد المبيعات وتستعمل النماذج الخاصة بهاوالمنصوص عنها فيالمادة -١٥-من هذا النظام طلى مبيع

مواد اإلنتاج الصناعي.

المد ^١-

.

اليجوز ان تتم عمليات التحويل التجاري المنصوص عنهافي المادة  /١٦/بما يؤثر على بطاقة المادة إال في

الحاالت الضرورية والتي يوافق عليها مجلس إدارة المؤسسة أو المدير العام وتطبق طليها األحكام والنماذج

—٤نماذج تسويات الجرد والتحويل االجاري

.

.

.

محفعر االسوية نموذج ج ١ ٤٠

المادة ٠٠٢٢
يستعمل محضر التسوية بصوره خاصة عند تصفية المخزون لعادة ما في المستودع وعند الجرد السنوي وعند

طلب الموافقة على إجراء التحويل التجاري وبصورة عامة في الحاالت التي تستدعي ذلك مثل تصفية دورة

الرشق وتحول االنتاج فير المباع إلى مخلفلت إنتاج ويكون تنظيم محضر التسوية من قبل أمين المستودع طلى
ثالثة سخ :
األور والثانية :ترسل بى القسم المحاسبي بالفرع ( د.العوادالتخان اإلجرا٠ات الالزمة بعيث ترسل سسخة

الثانية بعد التدقيق إلى المديرية المختصة باالتاج للمطالعة وإبداء الراي وتحفظ النسخة األولى
,
لدى القسم المحاسبي بالفرع لمتابعة البت في الموضوع.
بعد إيداء الراي والمطالعة ومواقة االدارة المركزية للمؤسة على المترحات تعاد النسخة

الثانية إلى القسم المحاسبي بالفريع لتسجيل خالصته في النسخة األور المحفوظة لديه ثم يقوم

القسم المحاسبي بإحالة النسخة االولى إلى أمين المستودع بالمخبز إلجراء المقتضى
الثالثة :األرومة.

اهلصاللبالن
المادة س .-
تلن نذح محلبة مواد االستملرمن (طلب تلين مواد-منكرة االستدم -منكرالسليم -يطقهالماده

لمواد االستثمار الخاضعة الستهالك  -الجدول الشهري للحركة واألرصدة -مذكرة إغادةالموادواستالمها -

وثيقة النقل لمواد االستئمار — محعئدر استالم مواد االستثمار )

آ  -طلب تامين مواد نموذج ج  ٠ه ١

.

ينظم هذا الطلب من قل امن المستودع المفتص بالمخيز أو بلمؤسسة في حال عدم توفر المواد المطلوبة في
المستودع ويكون طلب تامين المواد على نسختين :ن..

لرل:رف إلى الجهة االدارية المختصة للعصول على موافقات الشراء االزمة وحجز االتماد االزم لها
والمقرر من قبل لجنة المشتريات وتكون ذه النسخة كونيقة من وثائق الصرف (قيداالستحقاق).
ح
 ٠الثائبة :ارومة يسجل طليها بعد الشراء اسم وعنوان الجهة التهتم الشراء منهاررقم وتريخ الفقورة معالتيمة

ب-مذكرةاالستامنموذج-ج١٦-
مع رامه احكام المادتين  ٨و  ٩من ب األنظمة تنظم مذكرة االستالم سن م سب سررء عي االستالم
النهاني من الموردين وتشكل النسخة األولى منهاوثيقة من وثانق امرالصرف (قيد االستحقاق).
تكون القيمة الواردة في مذكرة االستالم نفس القيمة الواردة في فاتورة المورد وتبلغ الشؤون المالية والقسم
المحاسبي في المؤسة لو الفرع (حسب الحل) واسناء المستودعات قانمة بارقلم الحسبات التي يتم تسجيل مواد

االستثمار عليها ويؤخذ الرقم من هذه القائمة ويذكر في حقل رقم الحساب لكل من المواد الواردة في مذكرة
.دال;
االستالم  .تكون مذكرة االستالم على ثالث نسخ :

يئك  :ترفق مع النسخة الثانية من امر الصغرف .رز  ٦رك
الثانية  :ترسل إلى دائرة الحسابات في المؤسسة او القسم المحاسبي بالفرع مرفقة بالنسخة األولى من الجدول

الشهري للحتركة واألرصدة.
لثاثة  :االرومة وهي وثيقة إدخال مواد االستثمار فيحقل اإلدخاالت على طاقة المدة الممسوكة لدى اسين
المستودع...

ج  -مذكرة التسليم نموذج  -ج١٧
تنظم نره اسيم في المستودي عند تسليم مواد االستثمار إلى المديريات باألدارن المركزية او األقسام المرتبطة
بالمخبز وذلك باالستناد إلى كتاب يصدر ن هذه الجهة ويوقع أصوالً من قبل المدير المختص باإلدارة المركزية

او مدير المخبز وتكون مذكرة التسليم وثيقة قيد لتسجيل األخراجاث في بطاقة المادة.

.

وتكون مذكرة التسليم على اربعة نسخ .:
األور والثانية والثالثة :يرسل إلى الجهة المستلمة للمواد لالحتفاظ بلسنة األولى وألغادة الثانية والثالثة بموقعه

 .من الموظف المستلم لترفق الثانية باألرومة وتكون وثيقة تثبت تسليم المواد
الثالثة  :بعد توقيعها من الجهة المستلمة ترسل إلى مديرية الحسابات بالمؤسسة او القسم المحاسبي بالفرع مرفقة
بالنسخة األولى من الجدول الشهري للحركة واالرصدة.

اييقيؤ_; األرومة وترفق بها النسخة الثانية بعد إعادتها موقعة من الجهة المستلمة .

د — بطاقة المادة لمواد االستثمار نموذج  -ج — ١ ٨

. :

.

تننلم ب المستودع وفي سريه الحسابات بسس او اس المحاسبي بالفرع لتسجيل األدخاالت الهواجت
والرصيد بالعد أو الوزن او لكليهما وبالقيمة للمواد باالستناد إر وثائق اإلدخاالت واالخراجات الواردة في هذا

النظام ويدمج حقال اإلدخاالت واالخراجات في نهاية كل شهر وينقل المجموعالى حقل المجاميع الشهرية بعد
إغالقه في حقل الحركة اليومية بخطين متوازين وتبقى حركة المجاميع في حقل المجاميع الشهرية مفتوحة حتى

نهاية السنة المالية  .مع الفارق ان التسجيل على بطاقة المادة في المستودع يكون يوميا عند وجود حركة إدخال
أواخراج اما في دائرة الحسابات او القسم المحاسبي للمخبز فيكون التسجيل شهريا من واقع تلك الوثائق المرفقة

بالجدول الشهري للحركة واالرصدة وكما تم التسجيل لدى المستودع وفي حقل الحركة اليومية والشهرية وإضافة
إلى ذلك يستخرج ويثبت السعر الوسطي لمواد االستثمار المستهلكة قط .

.

ه -بطاقة المادة لمواد االستثمار الخاضعة لالستهالك

ر

نمونع٩٤-

ر

تنظم بطاقة المادة من قبل مديرية لسدن بالمؤسسة والقسم المحاسبي بسرء موه رسيبر الخاضعة

لالهتالك لتسجيل إدخاالت المواد الخاضعة لالهتالك واخراجاتها والرصيدبالكمية والقيمة وتمسك بطاقة واحدة
للمواد المتجانسة والتي تبوب في حسب واحد في الموازنة والتي تخضع بنفس الوقت الى نسبة اهتالك واحدة
وتوزع قيمة االهتالكات في الحقول المخصصة لذلك سنويًا ومن واقع كمية المواد المذكورة في حقل الرصيد فقط

وتجمع حقول البطاقة في نهاية كل شهر ويجري التثبت من صحة المجاميع وصحة القيد فيها بإجراء تفاضل
اإلدخاالت واالخراجات للكمية والقيمة ومطابقته مع الرصيد وتبقى المجاميع مفتوحة ويجري استعمال بطاقة
جديدة عند ملى كل بطاقة ويصار إلى حفظ البطاقات القديمة هذا وينظم بيان موحد سنوي بالمواد الخاضعة
لالهتالك من واقع قيم االهتالكات الواردة في البطاقة ليصار الى قيدها في قيود المحاسبة بالمخبز وفي اإلدارة

وتحميل االهتالكات المترتبة لمواد االستثمار الخاضعة لالهتالك منذ وضع المادة باالستخدام ووفق ماتضمنه قرار
وزارة المالية بشأن االهتالكات والنسب . ٠

ييسن الجذول الشهري للبركة واألرمدة لتحديد لمرعه اشيريه للمواد س إدخاالت واخراجات في

المستودعلت استنادا إلى بطاقات المواد وينظم شهريأ لكافة المواد.التي جرى عليها عمليات إدخال او إخراج

ويعتمد في محلسبة المواد للمؤسة او المخيزلمتارنة الرصيد المستخرج من قبل محلسبة المواد مع الرصيد

الواردفي هذاالجدول. ..

.

.

تنظم في حال إعادة مواد االستثمار المستعملة او البالية إلى المستودع المختصى يلسرسه او المخبز من قيل
امين المستودع بحيث توقع مذكرة إعادة المواد من الموظن المختص وامين المستودع المستلم عنداستالمه

المواد الواردة فبي مذكرة األعادة .

.

تكون مذكر؛ إعادة المواد واستالمها على اربع تسخ ٠.

األولى :تعطى إلى الجهة التي اعادت المواد.
الثانية  :ترفق من قبل امبن الممتودغ بالجدذول اشهري شتركة واألرصدة لترسل إلى محاسبة المواد بعد
تسجيلها على بطاقة المادة في حقل اإلدخاالت.

.

الثانة .ترفق مع امر الصرف ( فيما يتطلق بمواد االستثمار البالية ) او ترسل إلى محلسبة المواد
٠
الرابعة ت األرومة ٠

١١

ح  -وثيقة النقل لمواد االستثمار نموذج -ج٢٢-
تنظم وبيه يي لمواده االسبر ميسن السثودعات المغنتصة فئ المؤسسة والسفلزوالسك وفي الحاالت االدتنهة
الموافق مسبقًا طليها من اإلدارة العامة لنقل بعضن مواد االستشمار مابنمخيزومخيز أخر وتنظم من قل أمن

المستودع على ثالثة نسخ:
األولى  :تسلم للساذق لشيم المواد بموجبها وتقدم مرفقة بالنسخة األولى من محضر االستالم إماإلى الجهة المالية
لصرف اجور النقل وإما إلى المرأب العائدة له السيارة في حال النقل بسيارات المؤسسة.
الثانيةترسل إلى المستودع المسئلم مباشرة ويوميًابالبريد بحيث ثضم إلى ارومة محضر االستالم المختصة بعد

التثبت من مطابقة المعلومات الواردة في نسختي وئيقة النقل ومحضر االستالم. .
.
الثالثة  :ترسل إلى مديرية الحسابات بالموسة أو القسم المحاسبي للفرع مرفقة بالنسخة األولى من الجدول اشهري
للحركة واألرصدة بعد تدوين المعلومات الواردة عليهافيحتل االخراجلت من بطاقة المادة لمستودع
.
. ٠
الشاحن.
الرايعة  :االرومة وترفق بها النسخة الثلية من محضر االستالم بعد لن يتم التثبت من نطابق المعلومات الواردة في

نسختي وثيقة النقل ومحضعر االستالم.

كجة:

في نهية كل شهر بيم إرسال كشف من قبل مديرية الحسابات بالمؤسسة او القسم المحسبي باشرع الذي يتبع له

المستودع الشاحن إلى المحاسبة للجهة المستلمة يرد فيه ارقام وتواريخ وثانق النقل والسعر الوسطي لمواد االستثمار
المستهلكة ونسبة االهتالك وعد اقساط االهتالكات الماخوذة والمتبقية لمواد االستثمار الخاضعة الهتالف من قبل
المسؤول المالي المختص ليصار إلى تثبيت المعلومات الواردة فه هذا الكشف علي النسخ الثالثة لمحضر االستالم ليقم

نقل هذه المعلومات إلى بطاقة المادة من واقع ستضر االستالم.

ينظم مسر سيهمسن امبن لسبودي وفي مد استالم مواد االستئمار والمنقولة من المستودعات العاندة للمؤسسة
والمخابز ويالمواد المستلمة فعالويكونعلى اربعة نسخ:
االرلى  :تسلم لساتق إشعلر بتسليمه المواد ومن ثم نقم مرفقة بانسخة االولى من وثيقة القل لمواد االستثمار إما

للجهة المالية لصرف اجور النقل بموجبها إذا كاتت السيارة للغيرواما إلى المرآب المختص التابعة له

.
.
اللسيارة إذاكانت من سيارات المؤسسة.
اليكة_; ترغ ١ر المستودع الشاحن مباشرة ويوميا بلبريد بحيث تضم إلى ارومة ويفة النقل لسوا االسشمل
.
المختصة بعد التثبت من المطابقة .
ؤ .يرسل إلى القسم المحلسبي (المواد)في المخيزالمستلم مرقة بالنسخة االولى من الجدول الشهري للعركة
واالرصده نم يتم إماله الحقول الخاصة بلسعر الوسطي أو باالهالكات من قبل دانرة الحسابات لو القسم

 ٠المحلسبي للمخيز ائم استنادا الى الكشف المنوه عنه في القرة اعاله وبد تدونالمعطومات الواردة فيها
ر حقن االدخاالت من بطقة الملدة ترسل إلى مديرية الحسابات يالسؤسة او القسم المحلبه لفرع الذي
.يرتبطبهالمستودعالشاحنليتمإرفاقهامعالنسخةالثالثةمنوشيقةالقل.
الرنايعة .االرومة وترفق بها النسخة الثائية من وئيقة النقل لمواد االستمار بدالشبت من المطالبقة.

الص-الالبع
النحعامالستلدةب«ستفدامتوياعاللجردالسنوهوالنجكامالفتمية
ئدة٠٢٤

ب٠

,

٠٦٦,

ر٢ ٧

ر

بفية تحسل حسبات االستخدامتجميع مايفصها من قيمة المواد المحولة من المستودعات الى التصنع واإلستخدام
في كل دورة مالية وتخفيض هذه القيمة من حسالب المخازن .يتوجب على دائرة الحسابات باإلدارة او القسم

المحاسبي بالفرع تنظيم جدول شهري بمجموع كميت المواد المحولة من المستودعات لغرض التصنيع او االستخدام

يتضمن تفصيل هذه المواد حسب نوعيتها ورقم الحساب المسجلة فيه بحساب المخزن وسعر المادة التي دخلت
بموجبها في قيود المستودعات سواء كانت مواد تموينية او مواد استثمار مستهلكة سبق أن دخلت طى قيود المجزن
ثم خولت لالستخدام فيما بعد مثل القطع التبديلية (زيوت—وقود-شتوم ...ايخ)

تهدن اعمق الجرد السنوي إلى تهينة العناصر المتممة لوضع القوائم المالية والميزانيةالسوميةويحدواع الجرد

وتلريخ بدايته وتواريخ انتهائه وتسمى لجان سنويًا بقرار يصدر عن المدير العلم للمؤسسة ٠

دو٠ .-.
تسنلسدادولضمساالسرالشيسة(هاءلسزردفهاسنسةرقاللداشفم
مدو»).

 ٠يسك امسن المستودع سجل لعهد الشغصية ينتح فيهصنحة خاصة بلسم كن مستله لهذه العهدي يثبت فيه
,
تاريخ ونوع وكمية المواد المسلمة ورقم طللب التسليم....
 ٠يحتفظ امين المستودع بالمواد المستبدلة والتالغة في مكان خاض وعد بيعها سجل قيته الميية إبرادأ في
ة
"
قانمةالدجل٠..
 ٠يجري الشليم واالستالم لمواد لستودعلت فه حل تنين اسن ستودع جيد على لسس
المفزون بد إجراء جرد لعينة شوالية تحدها إدارة العؤسة.

ارصدهبطيت

 ٠.الدك-رك .

مادة ,٢٨

تحدد النماذج المتممة وتعدل النماذج المنحسوص عنها في هذا الذغالم قرال من السدير العام للمؤسسة
عادة .٠٢٩

....

١٣

املوسسة السوربة صغر.

 ٢٦٦الجريدة الرسمية للجمهورية ،العربية السورية الجزء األول الجدد ) ١٦١لجعئة ٢٠٢٢
ورره»،.

■

د,ج ■

“يموجب القراررقم/٧٤٠٣/
تريغ ،ا).//

مادة -١

يمدقلظام المليات "رفق ويعمل بهاله الماسسة السودية لمفاذ

مادة - ٢

ينهى العل ؟القراررقم/./تاغ٠٢٠٢١/١٢/٥

مادة س -

ينشر هذا الغرر ويبلن من يلزي لتتعهن٠ ،

ر

زخ

تظام االطي.ات للعودسسة العدوآلرية  ١ ،٠١١ابز

؛

«بباشل
.

تعاريف

مادة  -١يقصد بالتعاريف الواردة في هذا النظام المعاني الواردة بجانب كل منها;
اوزارة:وزارةالتجارةالداخليةوحمايةالمستهلك

الوزير :وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

المؤسسبة :المؤسة السورية للمخابز
.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة المؤسسة السورية للمخابز
المدير العام :المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز

أمر الصرف :المدير العام لمؤسسة السورية للمخابز
الوحدة االقتصادية :الوحدة االقتصادية لتصئيع المخابز اآللية

.

الفرع :فرع المؤسسة السورية للمخابزبالمحافظات
 .اإلدارة  :إدارة المؤسة او إدارة الفرع او إدارة الوحدة االقصادية او إدارة المجبز

نظام المليت :هو مجموعة االحكام الناظمة لعمليات الشراء والبيع في الموسة السورية لمخابزويطبق هذا
النظام في معرض تنفيذ نظام العقود النافذ
المتعهد :هومن يرتبطمعالمؤسة بعتدوتم بليغه امر المبشرة وفق احكام هذاالنظلم

العقد  :هو مجموعة االحكام التي يرتبط بهاكظ من المؤسة والمتعهدبما في ذلك دفتر الشروط العامة ودفاتر

٠

سدس
الفصل اإلول

اهداف النظام
مادة-٢يهدفهذاالنظامإلى:
ا -شراء واستالم الدقيق وتصنيعه وبيع منتجاته بمواصفات جيدة

ب -بيع آالت ومعدات خطوط اإلنتاج لمخابز والجهات االخرى.
ج  -عقد االتفاقلتوإيرام القود الداخظلية والخارجية واالشتراك في المناقصات واتعهدات المعلن عنهامنقبل

 .الغيرلبيع األالت والمعدات..

ح ٦

ر

الفصل الثاني
البتجاملون مع المؤسسة
مادة -٣تبيع المؤسة المواد والسلع واللوازم و األالت والمعدات التي تتعامل بها او تمتلكها او تصنعها لصالح الجهات

التالية:
ا-الوزارات والهينات والمؤسات والشركات وجميع الجهات التبعة لقطاع العلم والمشترك.
ب  ٠الجمعيات التعاونية واالستهالكية والخيرية واالتحادات النقابية والمهنية والهينات التي لهانشاط اجتماعي
.
أواقتصادي.
ج -القطاع الخاص

.

د -المستهلكين.ح رك ر د ئ ٦ :ر ر
البابالثالث

؛د ر زر

األحكام الناظمة للمبيعات
الفصل األول.
مادة ؛-يتم بيع المواد التي تتعامل بها المؤسة وفق طرق البيع المنصوص عليها في الفقرة /ب/من المالدة  /٧٣/من
 .القالون رقم/٥١/لعام  ٢٠ ٠٤ويجوز البيع بإحدى الطرق التالية;
 .١الطريقة المباشرة

 ٠٢البيع بالعقد المباشر
 .٣البيع باالرتباط

.

 ٠٤البيع األجل وبالتقسيط

ه .المزايدة
 .٦العقد

.

.
.

٠

......

بالتراضي................... 1

 .الفصل الثاني

.

.

.

.

العئريقة المباشرة

 .مادة ه  -يتم البيع بلطريقة المياسرة في الحات االتية ;
ا-إذا كانت المبيعات تتعلق بمادة الخبز التي تنتجها المؤسسة ووفق التعرفة الرسمية المحدة من الوزارة

٦

ب-إذاكان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة.

٦٦٢

■

د

رك

ج  -من قبل لجان المبايعات ووفق الحدود المقررة لهابموجب البالغات والتعلميم - ٠^ ٠٠, ٠,, ٠ ٠٠
مجلى الوزراء بهذا الخصوص .
.
 ،مادة  - ٦تسمى لجان المبايعات من رئيس وعضوين على االقل بقرار من آمر الصرف او من يفوضه بذلك يحدد فيه
1

.

مهامهاوصالحياتهابالبيع ا وعلى هذه اللجان تحري مصلحة المؤسة عندالقيلم بمهامهاوالحصول لى

اكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب بالتعامل مع المؤسسة كلما امكن ذلك واختيار اكثرهامالنمة
.
بعد التثبت من أن االسعار مناسبة.

٢

مادة  - ٧يجري تسليم المواد والوازم واالشياء التي يقرر بيعها بالطريقة المباشرة حسب النظام المالي والتعليمات
 .النافذة بخصوص تسديد القيمة  ،وتحدد مدة التسليم وفق اإلتفاق الجاري مع الجهة الشارية وبحسب طبيعة

الماده المباعة على ان التجاوز هذه المدة في مطلق األحوال عن /٧/ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تنظيم

وفيقة التسليم وكل تاخير ن هذه المدة يحمل الشاري اجور التخزن والزيادة الحاصلة طلى االسعار لن
ودت او اي ضرر أو تلف طحؤ ،بألمواد بننتيجة ذلك مع احتعانل المؤسسة بحق إلغاء البيع وعدم التسلميم-

الفصل الثالث
البيع بالعقد المباشر
د
مادة —٨يجري البيع بهذه الطريقة بالحاالت التالية:
أعندما تكون المواد معرضة للكساد أو الفساد أو التلف أو ماشابه ذلك وال يمكن بيعها عن طريق المزايدة

ويعود ألمر الصترف أو من يفوضه تشكيل لجان تحديد المواد التالفة التي قد تتعرض لفساد او التلف .

ب-عندفشل المزايدة للمرة الثانية...

.

.

ج-عندقيام المؤسسة بالبيع على حسابرمتعهدناكل والتنفيذعلى حسابه
د  -غندما يقرر مجلس اإلدارة ان ظروفًااستثانية او سرية راهنة تحول دون إجراء المزايدة.

مادة  - ٩يتم البيع بالعقد المباشر باالتصال المباشر وبية وسيلة أخرى من وسائل االتصال او بطلب عروض اسعار
خطية من الجهات الراغبة بالشراء وعلى أن تعزز االتصاالت المباشرة بوثائق خطية فيما بعد ،وتقوم

المؤسسة بإرسال دعوات برقية او خطية بالبريد المضمون او بالفاكس او نشر هذه الدعوات بوسيلة او اكثر
من وسائل اإلعالن ويتم دراسة العروض المقدمة من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية ويعين العارض الذي سيتم

التعاقد معه اصوأل.ا
مادة- ١ .يحد فيعقد البيع المباشر نوع المواد والمنتجات والتجهيزات والسلع واسعارها وكمياتها وطريقة التسليم

ومكثه وشروطه وكيفية تادية االلتزامات الناشنة نه ومؤيدات التنفيذ وبوجه عام سائر ما يتعلق بالعقد
والتزامات الطرفين ويجري صديق العقد اموأل.

.

الفصل الرابع

,

مادة  — ١ ١يتم البيع باالرتباط عندما يددشلم السوادمواعهد امله وشروط تتعلق بوي البضاعة وشكلها وينم

اللجوء للبيع باالرتباط في الحاالت التالية٠:

ا-إذاكانت المواد المرادبيعها ذات مواصفلت ونوية خاصة او وفق نموذج متفق طليه مقدمًا او إذا
كانت المادة تحتاج إلى تحويل صناعي اوتجاري اومافي حكمها ،وتتبع في إجراءاته شروط البيع
الك
بألتراضي او المزايدة تبعأللقيمة.
ب .إذاكان قنليم المادة او المواد المباعة يتم في مواعيد أجلة ومحددة مسبقًا وكانت إمكانية الموسة
....
٠ .
تسمح بذلك .ال
مادة-١٢يجري اليع باالرتباط بموجب عقديصادقظيه مجلل إدارة المؤسة وتحدد يهجميع شروط
 .والتزامات التعاقد,٠ ٥.

.

الفصل الخامس

٠

 ح ٠-٦ ■-البوب؟هدمادة  ٠١٣يمكن للمؤسسة البيع ألجل ر بالتئسيط سردالتي تتعامل بها وفق الحاالت سيه
ا تمكين القطاع العام اإلداري أو االقتصادي أو القطاع الخاص استجرار حاجته منها.
أو إلدارة التعيينات لتمكينها من

ب  ٠إذا كان البيع للجمعيات التعاونية او لصاالت السورية للتجارة
استجرار المواد التي تتعامل بها المؤسسة.

.

مادة  ٠١٤يضع المدير العام بناء على موافقة مجلس اإلدارة سياسة البيع األجل وبالتقسيط المتضمنة بصورة خاصة
٠
ا
.
"ا
,
.
..
االمور اآلتية:

.

ا-تحديدسقف البيع األجل أو بالتقسيط.

ب -تحديد معدل الفائدة على االيزيدعن المعدل القانوني لها

ج — تقرير مبد؛ الكفاية او عدمها
د -وضع اسس

وحاالت تجديد السندات

.

هاصول تنظيم السندات

.

.

مادة ه  ٠ ١ال يستفيد من التعامل مع المؤسسة بطريقة البه األجل و بالقسيط من كن مدينا لها بدين ستحق األداء . .
.

لفصاللسدس

-

المزايدة

.

مادة  ٠ ١ ٦يتنغ البيع ر التأجير ر االستثمار بعلريقة السريه في إحدى الحاالت التالية:

.

أ  -بيع الموجودات الثابتة والمواد واللوازم واالشياء متى جلوزت قيمتها التقديرية الحدود المقررة للبيع

المباشر المحددة بموجب البالغات والتعاميم الصادرة عن رائسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص .
ب -الحاالت التي يقرر فيهاآمر الصرف اللجوء إلى طريقة البيع بالمزايدة.

ج-بيع المواد واللوازم واألشياء التي ينعدم الطلب عليها.

ر

٠,

;

١؛ ٠ :

.
ر
٠
مادة  - ١٧تكون المزايدة إما علنية او بالظرف المختوم.
مادة -١٨ا -قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل أمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية الموال المنقولة وغير
المنقولة المرادبيعها اوإيجارها.

.ب -يحددآمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها الشتراك بالمزايدة...

مادة-١٩تستند المزايدة إلى دفتر شروط خاصة (مالية فنيق حقوقية) يتضمن المواصفات والمصورات والدراسات
والكميت لالشياء المطلوب بيعها وموعد إجراء المزايدة والتامينات المؤقتة والنهاثية وغرامة التاخير ومده
التسليم ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف.
مادة -٢٠تتم المزايدة التي تجري باسلوب الظرف المختوم وفق األحكام المتعلقة بالمناقصات،

.

.

مادة  ٠ ٢ ١ا -تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك بهاالراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
ب  -يحد إعالن المزايدة يوم وساعة ومكان إجراء المزايدة وتقبل طلبات المزايدة حتى الساعة المحدة
الفتتاح جلسة المزايدة

ج  -يجوز للمؤسة ان تضع سعرًا مبدئيًا الفتتاح المزايدة.
دالتقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق.

٤

مادة  -٢ ٢أ  -يحق آلمر الصرف عند فشل المزايدة لمرتين متتاليتين اللجوء إلى طريقة التعاقد بالتراضي .

.

ب  -تعتبر المزايدة فاشلة إذا لم تحصل اإلدارة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق احكام الفقرة  //من

الماد  («٧سن هذ النظام !و زه طيه .

لصل السابع

"

العقد بالتر١اضي.

مادة  11 ٢ ٣يماليه اللسلير ارا«دسشربقراسه فه اهدو((

اشاية.

ا-ذا كانت قيمة المبيعات ال تجارز الدالمقرر لتعاقد بالراضي بموجب البالغات والتعاميم

.

الصادرة عن رنلسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

ب  ٠في حل فشل المزالدة لمرتين متتالينتين وشف الشروط والموامنت المعلنة.

.

-٠عدائهرقلراتالمؤسةإال!ذاقررآمرالصرناتلجرعنطريقالمزايدة
د  -خافا الحكام القترءما /السبقة يجوز الجوء إلى طريقة البيع بلتراضي في الحاالت اتالية

ا .بيع عقلرات المنطق الصناعية والتجلرية المحثة خلرح المنلطق السكية
 ٢بيع العقارات او اهزاء القلرات اته ال تصلع إقمةبناء ستقل طه بسوجب اقوالن

وااللظمة النافذة سواء كالت نتجة عن تطبيق المخططات التنظيسية ام عن االستمالك ام عن أي

.

سبب اخر سن اسباب المطلكية• -.
.

د رك

ه-تحدشروط البيع باتراضي في الحاالت المحددة فيالقزة(د) السابقة بترار من مجلس الوزراء
بر

على األ يقل ثمن المبدع عن سعد التكلفة..

ماده  — ٢ ،ا — تقوم الجهة العمة بوضع قيمة تقديرية لألشياء المراد بيعها او تاجيرها او استشره

ب  -ينبغي في جميع حاالت البيع بطريقة السراضي اللجوء إلى طلب عروض من الجهات الزاغبة في
لشراء ويتم ذلك إم باإلعالن خالل العدة التي يحده امر الصرن ر باالتصال بشر؛ بلمهت

المنكورة ونلك بعاللسرعة والضرورة القين يقرهساصاحب الصاهية ف البيع
ج -تقوم لجنة المبليعات بالتدقيق في هذه العروض واختيار افضلها بعد السشبت سن مالمة االسعلر

المقدمة وتدؤن اعمالها في محعفر يكون مستندآ لتفليم العقد بالتراضي.
سدةا .تعليق في المزايدات االحكاه األخرى المعلبقة على المناقصات كما تعليق على اليه بلطريقة لسبنره
وباقراضي االحكام المطقةعلى الشراء بالطريقة المبفرة وبالتراضي وذلك كله فيما اليتعارض مع

.االجكام الواردة في هذا الباب .

ه

.. ...

البلبج الرابع
.

احكام عامة■

■

ك ك ك ت ٠, .

ماده  ٠٢ ٦ا -يخضع لستبه في كل مالم ينقن طيه العقد ودفتر اشروط الخاصة ودقر اشروط العلسة إلى احكام
نظام العقود ونغدام العمليادت.

..

ب  -يتبر عرض المتعهد وجميع المستدات والوثلق الملعقة به جزءا ال يتجزا من العتن ويعد المتعهد
بمجردتوقيعهطلى العقد معللعأ على جميع المستندات األنفة الذكر ومتفهمأ لها .
مادة  ٠٢٧تقوم الموسة باستيفاء اجور النقل والعقالة في حل قيلمها بتلية هذهالفدمة لصالح الجهة المشترية.

مادة  ٠٢٨تزهن طلبات جهت القطاع العام بموجب الكب الرسية الصادرة عنها حسب األسعار الرسمية المعسول
بها او حسب العقود التي تبرمها مع المؤسسة.
مادة - ٢ ٩يحق ألمر الصرف تفويض مديري الفروع بصالحيلت البيع وإيرام العقود الداخلية.

مادة  ٠٣٠تشكل لهنة في الفرع الذي تعود له المواد السراد بيعها تضم عصر سن الدوانر المعنية وبحضور سق

عن الرقابة الداخلية وامين المستودع المسؤول مهمته توصيف المواد المراد بيعها توصيغأ دقيقأ وكامال,
وتهتديد مكاتها وكميتها وظروف تفزينها وتصق نتائج اعمالها من قبل مدير الفرع وينبغي عدم تعربك

هذه المواد او التصرف بها او زيادتها بعد توصيفها وصدور قرار بيعها .ن

مادة  ٠٣١يتم تليم المواد المياعة سن قبل لجنة يشطها مدير الفرع ضم عناصر سن الدوائر المشية وبحضور سق
عن الرقبة الداخلية وامين المستودع المسؤول وينبغي أن اليكون من بين أعضاء هذه اللجنة ممن

اشتركوا بلجنة توصيف المواد المنصوص عنها في المادة السابقة .

مادة  ٠٣٢يحرم من التعاقد معالمؤسة بقرار مطل من الوزر المتعهد الذي يفت سو ،نيته او عم كامته لشاء
تنفيذ التعهد ويكون هذا الحرمان مؤقتأ لمدة ال تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان مع الجهات العامة

جميعهافيتم بقرار من رنيسس مجلس الوزراءبناء طلى اقراع الوزير.

.

مادة  ٠ ٣٣صن بيع المواد غير القابلة لالستهالك الشري يقدم الملقزملمؤسة تعهدأ خطيًا بأن اليقوم بحلرحها
٦

 ,لالستهالك اكشري .

العدد/١٦مكرر

المسبة المعالمفة وعه المماهة

٢٦
رمضان

٢٧
نيسان
٢٠٢٢

كرورمتيربرية

ابجزء األول
رهرىزرجلزورييوهرسريعاءىاؤيوع
االمهي2اهلىهبالررءرلطربزبرهالرن:2ررهرلبموالريرلكي
دمشق  -دواركنرسوسة  -شارع محمد ممر الواقدي هاتف٢٢١٥٨٥٢ -٢ ٢١٥٨٥١ :
١١٣٠٥١٠-٢٢١٥٨٥٣فاكس٢٢٢٦٥٢٧:

بدل االشتراك لعام ٢٠٢٢
الجزه االول المزء الثاني
ل٠ص ل.س
 ٣٦٠٠٠٠ ١٨٧٥٠٠وزارات  -شركات  -مؤسسات  -افراد
٧٢٠٠قيعةالعدد
٣٧٥٠

٦٢٤٠٠ ٦٢٤٠٠اجوربريد

ليرة سورية
٦٢٥٠
٣٢٠

هههه ....قيمة النسخة ([و)
 الفهرس العام للجزء االول١٠٠٠٠

تبمة مجمومات السنين السابقة

.

الجزء االول البزه الثاني
٠
ل.س
ل٠س
 ٣٧٥م  ٢٩٥٢٠٠وذارات-شركات-موسسات-افراس
٠ه٢٩٥٢.٠١٥٣٧قيمةالنسخة()825

اجود نشر االعالنات
المد االدنى الجرة كل اعالن
اجرة نشر كل سطر مؤلف من ١٣كلمة

ويعتبر كل من العنوان والترقيع والتاريغسطراكامال فى
حال ورودهـأ غير متوازية انقيا
يعتبر جزء السطر سطرا كامال
اذا تجاوزت مساحة االعادن سواء كان اسطرا اررواسم اوكليشات

/٨٠من الصفة يعتبرمفهة كاملة وتحدد اجورهاب١٠٠٠٠ل.س
يضاف الى هذه االجور  ٣٢٠ير؛ سورية اجور البريد المضمون لكل
اعادن يرسل الى صابه ني البريد .
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الجر,يدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء األول العدد  ١٦١عكرو كا لبنة ٢٠٢٢
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دى ز وزارة الممحة .

 :القرارات.

بموجب القرار رتم/ت

قه:"«،

. .

.. .

.....

الهينة :هي الهيشة العامة للمستشفى الي تم تسميها بمرسوم-الهيئة العامة للطب الشري-الههنه السورة
لالختصاصات الطبية

ن

الدانرةدائرةالتنمهةاإلدارةفالمهنة.

5؛

٠ .

 ٠ر الرد; ن

ي.:

مادة  -2تحدث في كل هينه من الهنات العامه المسقله التابعان لواره الصحة دائرة تسع دانرة التلمهه االداريه

تعل معل الوحدات التظيسبه الفي تفوم بمهام التمبة اإلدادية والسرسب واألميل وإدارة الموارده البشره وشؤون
العاملين ولى مهامها كافة.

٠

مادة ة غاية الدائرة.

.٠

٠

.٠.

[.يسهبذالمهرويع الوطه لإلصلح اإلداري وتأمين متطلباته ٠
 2االتقاءباالداء الموسساتي ف البينة٠ ٠. ..
مادة  ٠4أهداف الدانون:
ًا .ئحلويراألدا* اإلدادي ،وشق نظام قهاس األداء اإلداديفي الهبنة.ت

 . 2رقع كفاءة وفعالهة الهنة في تتفهن مهامه وقدبم خدماتها من غالل طوير الشسه التسطيسة وفبسط الخدمات

الممدمة ،وتوثيق إجراءات العمل وتقييم فاعليها وتحديها بشكل مستمر.

.

ل

»]ةال.". .: ٠ ٠ - ٨-رز ■ -أ ٠٠ ٠ . ٠٠. ..ك٦.ل؛١ر٦ر ,٠؛. . ٢ه.٠ك٠لة

ت

4

ح

"ألببيي

1

اممههوووة)لعروية)لمورئة
ويأوي؟ السههة

ة ذطويرإدارة المواردالبشرة ونشرالمعاره اإلداية ورفع مستوى الوه اإلداري والسلوك النظيي لدى انعاملين ف

الههنة.
 .4توهيرالبهاتات الالزمة ضمن إطارعملهاوتفذيها ال مديرة التنمهة اإلدارة في اإلدارة المركرة
مادة ة-مهام الدائرة:

.

 .1تنفيذ برنامج اإلصالح اإلداري بالتنسيق مع مديرية التنمية اإلدارية في اإلدارة المركزية.
 .2السل عل نامس نطبات دعم وهباس األدا* ال«اهبالننسبي ه سبية السبه اإل«ايه و

المكويه

 3ماجمة البنهة التفظهمهة للههنة واقراح تعديث الهكل التنظهي والهاكش الوظيفية بالتنسيق مع مدبرة التنمهه

االدارةفياالداةالمركزرة
 .4المملعلدتصنفوتوصف الوظائف ؤالهنة .ووضع بطفاتالوصف الوطيفه

د.االساموالنفططاالستاتيهلفوىالعاملةفالسةمنغاللداسةوتقدسراحقهاجاهاد.

 .6القهام بجمهع األعمال المتعلقة بقؤون العاملين.
 .7إدارةوتسبةالمواردالبفرية،وإعدادنظمإدارةوتعسناألداء

.

.
.

.

ذ٠,ا ر م , ٦ت نم  ,لل -:ك ا

 .8 .القداح تحديث المحكم الناهبة بأنظمة السل والعاملين بمايحقق تنمهآل المالره البشريه والنطيراالداه

و .العمل على تبسط االجراءات باستغدامتقانات المعلومات . .؛ ؛ . .؛

 .10سبر الحنهاجان السييه ووهي خطلط التسيب والتاهل ومتابعة تشذها

:؛ ؛؛ م;

٠

.

(!.شرالمسرفةاال«ارة،وافعمستوىالوعهبالتمهةاالدارة
 .12اعداه الدواسات الناهبة بتطويراألدا ،اإلداري هالتعاون والتئسهق معمديرية النمهة االداره في اإلداة المركزية.
مادة هيتكون المهكل التنظهيلدائرةالسمهةاالدارةمنالوعداتالتنظيميه التالهة:

<

ا.هعبجالمواردالبشرة.

 ٠2شعبة التنظيم المولسساته.. ..

 -4سبة الديوان العام

.

,

.

مادة.7تمارسدائرةالتنميةاإلدارةممامهامنخالاللشعب التالية:

.

ا شعبة الموارد البشرية ،تتولى المهام التالية:
ا .هدهالسارالوههساسهااليسذإمادالساسكعواليهلءلسالهسوميهم.وسيل

ألمين منطهات عمل مركز دعم والس األداء اإلداري ومكز غدمةالمواردالبشريه والدوله وق السادي

"""٣سس""٣"٣ساش"م

»£ة-٧ه

المجمموريةالعرريةالسورهة

 .2معالجة ايعمال ارهي والهديه لممهن السيما ما بسن ه سنسرنيسعامالبندس يسسم

الوعوعات الوظيفية وادارات الوهلهفبة والبطاقات الذائبة للع٠امللت،

؛

 .3تشظبم البهاتات الخاه*ةبالغوى العاملة وحدويا ،وكل ما يتعلؤابأوقباع العاهلين. .

 .4تئظهم السجالت والبطاقان الذاتهة للعاملين وهانات الغدمة وعفظ جمع المصدفات والوثانق المطلوبة

وتعدهاوتزهيدمديرةالتمبةاإلدايةفاالدارةالمركرةيها

أ

:

 ٠5دراسةوإبداءاالهفالشمورالمتلقةبفونالعاملبن
 .6إصدارالصكوك المتعلقة باللجان ومشاري فراراتتخصيم االليات ف البينة العامة

 7داسة وافع الفوه العملة وتحليلها والتنبؤ بعاجه السنه من الموارد البشرية كما ونوعًا واقناع إعادة تول
العمالة بما يحقق سد الفجوة بين الواقع والمعللوب.
 .8دراسة وافتا البك الوطفي متضمناتعلل سراكزالعمل وتصنف الوطانف المنفاهة من حيث العصانم

والمسولهاتف مجموعاتضمن المسالك الوطيفية .وتوزمهاعل

؛
.

 .9المساسب في إعداد دلط التوصف الوظيفي بالتنسف هع سديرية التنمهة اإلدارية ف اال«ا المكثية وتقبهم
مدى االلتزام به.

.

 .10المفاركه بالتخحلهط الداء اإلداه لك من رفساء الشعب وضع المقنوحات لتنظيمهاواستشمارهابالفكل األفشل
.
.

وفق االستمارات النموذجهة

 .11افأداح معايير5استماالتتغههم األداء للعامببن في الههئة،وائياذ اإلبتراءات اسرللةكقههم ا^ألداءئغأ»ئينلمغةل

دوري-

،
؛

 ٦٦ر

.

 .12متابعة لبراقبة دوام العاملين في الهيئة وعلبهق المراقبة اإللكوهة (ض خالل ذغل1م1بمبعة) ،وهبدارائكد

.الالزمة.....

 .13م*ذ السجالت الخاه*ة بإجتاذات العاملين والغياباتوائخبوات وتابعة كل مايتعلق ^ا.
ا
ا

ر

٦,ر٦ ،ر

.

بدهسه اسيمالمهسه يداهماليابه
ا تحديث البلية التنقيمبة آلههتة وتطويرالهيكل التنظيمي واليق الوطهغي بما يتالهم ب ببنة العمل وسطيه،

والعمل على تحسين كفاءة ونظم إجراءات وتعليمات العمل ،وتفعهل العالقات الوظيفية العمودية واألفقية بما
بضم نحسبن مسدالث األداءالمولسانهدر ربر نم
:

ا

.2

المفاكه بسلده تبسيط اإلبتراءات ونسنة العمال والفتدمات المقدمة من قبل البينة مم الوحدات التنطيمه

صاحبةالعالقة،واستخدامالطرائقالعدبنةفالممارسةواساليبالتعاملوالتواصلمعالشرحةالمسهدهة،
.ئع طعتوى.بتودة المفرحات مى خالل بناء نظم مطومات إدارية.

الجمموريةالعرهيةالمورهة
ورارةالعة
 .3العمل على تأمين متطلبات دعم وقياس األداء اإلداري،
 .4متابعة مدى االستجابة إلشادات العامة والخاصة لتقأردر قعاس األداء اإلداره٠٠,٠,- ٠-٠^,^٠٠٠^^^^, ،
الالزمة

 .5متابعة مدى ا«لقام باألدلة االسزشادبة والسودجه للمشرع الوطني اإلصليال(«اه و البسنة

 .6دراسة والقزاح الهيكل النشلهيومدك مالمنه لوافع السسل ضمن البينة،
أه غلل.

٠ ٠.٠٠

٠.٠٠ ٠

,٠-,-

.٠٠ ٠.

المناسبة لمعالجة

٠

 7تقييم الوضع التنفئهعي بشكل دوره وفق معايلر جودة التئظيم الماسعان ..,وتقديم النمذبه الراجمه والمغأدجات

لمعالجة اي غل٠.

^^٠ ٠, ٠٠

٠

.8المناكةوداسةالنفيهكوالططهالهاصةبساللبينةواقاالتسدلثالمومة. .
9

حصراالجراءاتوالغدماتالمقدمةوتوثيقهاووضعأولوياتتبسبطها٠٠.

ال ٠1دال,غة ^بات و جراءات السل
 ٠تنفيذها ٠. ٠٠

٠٠٠

ئ ايإ^؛ت وعتابعة

اسديات وعليلها

٠

.٠

. ٠ ..٠ . ٤-٠

. ٠٠٠٠

.

ا٠4إعدادالةاالزفاسبةالعاصةباإلمراهات والكدمان المسطة ونسسبهاوهباومل المصات اإلعوويبه

.المتاحة٠ .
٠ا.سذيم اإلجران ولسةالمهساالالواية.لتسق مع سيه التغمهة اإلدادية و اإلدادة المهزية ولوحدات

 .1وبهكاؤالثواهالسرهفررالفداةءبرالمسباموهي نطة انتفاء ودديبوأههلقض وغيهم
العاملين ،وضعالباع الشددبهة والظاهلهة المناسبة واالشرافعلى تنفيذها.

.

٠

..2السلعلدنشرنفاقةالمسرفةاالدارةنززالوعبالتمبةاإلدارة.ومتابسةالميهنوالمدعينمالماملهبم
يسهم في إنجاز مهام الهينة المعنية بكفاءة وفاعلية

.

٠ .

 .3اعدادمشايالفاذوانعاسمالمعلقة.السيبواالهمل

٠

4ا سه «امقابان السرهه اكداد شال سويه لهاع االمل واتسلريب يفو اعنباجان الهنه سه مران
العاملين وفق النماذج المعتمدة.

 5متابعة أوضاع األطباء المفهمين في الهينة.

:

٠

.4شرنفانةالمسفةا«ليةعرجمعلوساسالمتاعذهالنعاونميحلمياتالمعسه

4

س٣"٣س-س ملنها
 .7عقد اسفان عمل ،تسرات ندوت ،لفاءات) ،ين"«فاهاشسريههاله هن لدنهراوواإهادهواسيهاب

بالسلوك التنظيه
 .8متابعة كل ما يمدر عن وارة النسه االدارة ف اطار نشرالمعرقة االدارة ،وإجراء ما يلزم لتسميمها ضمن البينه

بالتنسيق مع مديرية التنمبة االدارية في اإلدارة المركزية. .
 ٥إعداد الحون اإلدارة لنظوير الشداه االداه بما ناسب مع لغية البنة بالنعاونوالتنسبفميع مديرية التمه

االدارةفاالدارةالمركزية.
 .10سابعة كل ما بصدر عن المهات العلمهة والبحهه في المواضع المتعلفة بالعلوم اإلدارية والتتسبة اإلدارة وافناح
التعاون »ع هذه الجهات بما يخدم تحقيق أهداف الداثرة

ر دك

ت

بم

ائ د ا

ر■

ن شعبة الديوان العام؛ يتوىل املهام التالية:

■  . : .خ ٦١ ٦

 . 1استالم البرد الوارد إلى الهينة ونسجيله وتوزيعه على الجهات المختصة حسب التعليمات النافدة ،وتنطيم وئدل
السجالنالواردةوالصادرةالعائدةااللبدنة.

.

■ ال ال ك

; ٦ك ك

ك

.

 .2أرشفة جميع المراسالت والمعامالت والصكوك الصادرة بمختلف أنواها واستغدام احد أطمة المراسات
االتكفنونة ،والريط الفبك مع اإلدارة المركزية والجهات التابعة والمرتبعلة بها لتبلهفها كاقة المواسالت المادرة ءبا

الكزرونهًا.
 .3استالمالبالدا.لعابجمنسعتلفالوحدامالتذذمبةأهبوألوتوذيعهوفرزه(جواشي-ي-فرارات).
 4تصويرالمراسالنالصادةوتصنيفهاوحفظهابأضايربعدتهلهغهاللجهاتالمعنية. .

.

.

 .5اإلراف عل عمل الماسلن وتدقيق عملهم ،والساك سن سجالن الذمة المسلمة لهم وسابها بومًا
 ،6تصنف المراسالت االدارية

 .7استالمنسعةعنكمالألوامروالفراانال«ارهوالالهاتوالساميموزففهاوإصداردلإللكقرونيلها

 .8متابعةهللباتوشكاوىالمحاجعهت،باسهقمعالمد،عن٠
 .9العمل علةاإلهفةاكتروية سن فالل إدخال البيانات المعددة لعمسع لماسالك الولردة والصادره عن الجهة

العامة بشكل يوس.
.10ترنقجسوالنسعالوفةاالنفةاكقرونا

.11الردعلىاالستفساراتبخصوصالكتبالرسمهةومعرفةمسارهاوأيناتهت.

0٦ح5ال-ه٨

ر

;

لس٣""٣س هلنال
مادة  -8بكون الهيكل الوطبه للدائرة من مجموعة وظاته تودع كمابله

الوحدة
التنظيمية

الوفظيفة

دائرة التنمية

ونيس دائرة

.

(لمؤمنى االكي

ا العدد

شهادة جامعية ف /علوم اإلدارة أو االقتصاد أو الحفوق/أو شهادة علها ف
1

.

إلدارة العامة،

التسمجةاا"

اإلدارية

.

،

شهادة جامعية في  /االفتصاد أو التجارة  -الحفوق  -العلوم السباسية -إدارة

ربس هعبه

أعمال الهندسات  -العلوم ( إحصاء -معلوماتية  -علوم الحاسب )  -االداب
1

والعلوم االنسانية (فلسفة -علم اجتماع  ٠المكتبات والمعلومات  -صحافة -

الموارد البشرية

إعالم)أوشهادةعليافياإلدارةالعامة

-شبة
مساعد إدابيثان
الموارد
البشرية

شهادة جامعية في االقتصاد أو التجارة  -العقوق  ٠العلوم السهاسيه -إدارة
أعمال البنشسان  -اإلعالم  -الطوماعصا ،سلوادة  -علوم حلس ) -

3

مساعد إداري أول

٠

االداب والعلوم اإلنسانهة-الترهة

سدادسراهرهه«درسيه-السسهر«سيل-السسرد


3

الهندسه)-الشهادؤالنانوية

.

.

شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الحفوق  -العلوم السياسية -إدارة
الفعمال -العلوم( إحصاء -معلوماتهة  -علوم الحاسب )  .التنمية اإلدارة /
شهادة عل في اإلدارة العامة ،ماجستيرتأهيل تغصصه اقتصادوإدارة

سس

شهادة جامعيه في/االقنصاد أوالتجارة  -العقوق -العلوم السياسهة -إدارة

األعمال -العلوم ز إحصاء-معلوماتية  -علوم حاسب )  -الهندسات  /شهادة

-سه

علها في اإلدارة العامة -ماجستيرتأهبل تخصصي في التنمهة إإلدارية -
ا

.

ماجستيرتأهيل تخصصي اقتصادوإدارة

٠وثيسشعبة

شهادة جامميه نى /االسباد أوالتجارة -الحقوق  ٠العلوم السياسهة-إدارة
األعفال  -البندسات  -العلوم ( إحصاه-معلوماتية-علوم حاسب ) -األداب

التنظيم

والعلوم اإلنسانية (فلسئة — علم اجماء — المكتبات والمعلومات -صحانه —

سس

المؤسساتي

الموسساتي

محلل إداري

.

إعلم)أوههادعالوياإلداةالعامة
 -سسجس-

شهادة جامعية في ا االسباد أوالتجارة-الحقوق-العلوم السياسية—ادارة

األسال— العلوم ( إعصاء —معلوماتية  -علوم حاسب )  -الهندسات  /شهادة
-

علبا في اإلدارة العامه  -ماجستورنأهلتغصمهؤ التنمية االداريه -

.

ماجستيرتاهيل تغصصه اقنصادوإدارة..
.

ا

.
-

.

شهادة جامعية في /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السياسهة -إدارة

.

مطيتظله

العمال .العلوم( إحصا— ،معلوماتية  -علوم العاسب)  -التنمبة اإلدايه ر

شهادة علي
ل

»-٧5£م

■

العامة ماجسرتأهلنغضمه افنضاذقإداة .

.

6

الجهمورهة العروهة السورهة
ورارةالمعة
شهادة جامعهة في /الهندسةلمعلوماتهة-العلوم(عصاء-معلومادهة-علوم

مطورًانظمة
1

معلومات

الحاسب)"/
شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الهندسه المعلوماتية -الهندسة

المدنية -البندسه المسماره العلوم (اعصاء -معلومانيه -علوم حاسب) /

١

مبسط إجراءات

شسهادة علبافي اإلدارة العامة.

.

شهادة جامية ف"/الفتصاد أو الجارة  ,الحقوق • العلوم السياسهه -إدار

س شعبة
.

التدريسب والتأهيل

أعمال بسدسان  -العلوم أبعساه سوماتهه -علومثاسب ) ا«دلب
١

والعلوم «ساسه السنهمعلم اجتماعلضكيالسلواذ-سعانه -

اإلداري

إعالم ) أو مادة عليا في اإلدارة الالمة٠

 : ٠٦٠رك; :ح  ٢ ٠احم ;

.

.

شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارةالحقوق  -العلوم السياسبة -إدارة

شعبة التدريب
والتأهيل

محلل إداري

2

اإلداري

الهندسات  /شهادة
األعمال -العلوم ( إحصاء -معلوماتيةعلوم حاسب) س-
■ . .

عليا في اإلدارة العامة  -ماجستير تأميل تخصصي في التنمية اإلدارية -

ماجستيرتأهيل تخصصي اقتصادوإدارة.

.

شهادة جامعية ف  /االفنصاد أو التجارة  -الحفوق  -العلوم السهاسية -إدارة

.
مساعد إداري أول

٩

مساعد إداري ثاي

2

األعمال الهندسات  -اإلعالم  -العلوم ( إحصاء -معلوماتية  -علوم الحاسب )
 -األداب والعلوم اإلنسانية -التربية.

المعهد التقاني (إدارة األعمال والتسويق  -المحاسبة والتمويل — الحاسوب -
الهندسي) -الشهادة الثانوية.

■ ■ 1

شهادة جامعبة في  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  ,العلوم السياسيه سإدارة
رئيس شعبة

1

الديوان العام

أعمال الهندسات  -العلوم ( اعصاء “معلوماتية  -علوم حاسب )  -االداي

والعلوم اإلنسانية (فلسفة  -علم اجتماع  -المكتبات والمعلومات  -صحافة -

إعالم) أوشهادة عليافي االدارة العامة.

شهادة جامعهة في  /االفتصاد أو النجارة  -الحقوق  -العلوم السياسيه -إدارة

مصنف مراسالت
1

شعبة الديوان

■ 1

إدارة

األعمال -الهندسات  -العلوم ( إحصاء -معلوماتية  -علوم الحاسب )  -اآلداب
والعلوم اإلنسانية.

مدخل مراسالت
2

 .إلكترونية

المعهد التقاني ل (إدارة األعمال والتسويق  -المحاسبة والتمويل ■ -الحاسوب
 ......
.
الهندسي)
شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السياسية -إدارة

مساع إداي اول

2

األعمال الهندسات  -اإلعالم  -العلوم ( احصاء -معلوماتية  ٠٠علوم الحاسب )

-األداب والعلوم اإلنسانية-التربية.

»ع5ال-م7

الجمموريةالعرريةالسورية
ورارةالعة
ساعد اداله تاله
1

األجمالي

.

مراسل

المعهد التقانيل((داة األسال والتسويق  -المحاسهه والتمول  -الحاسوب -
..
الهندسو)-الشهلدةالناوئة.

و
3
32

"

مادة  2تعتمد بطاقان الوصف الوفيفي لمراكزالعمل في الدانرة وفق وثيفة (توصيف مهام مراكزالعمل في دائرة
التنمبة االدارة) المرفقة.

مادة»».لفى كفة القرارات والصكوك المغالفة لذلك.
مادةا»يشرهذالفرارالقظليهفالجردةالرسبةريليمنيلزملتنفذد

.

اعمي

 .ن .توصيف مهام مراكز العمل في دائرة التنمية اإلدارية
.سم-.سي.-مذ-سفي-ة-ي.الري.
مركز عمل رئيس الدائرة:
الجهة العامة :وزارة الصحة-الهيئة العامة

ج

 1الفة الوظيفية :األولى.
مسمى وظيفة الرئيس المباشر :المدير العام

المسمى الوظيفي :رئيس داثرة التنمية اإلدارية

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية
٠

.

٠,

شروط شغل الوظيفة

٠

المؤهل العلمي :شهادة جامعية فه/طلوه االداة لواالقمصاد او القوقاوشهادة طليافه ■ ،
اإلدارالعامة.

ع

الخبرة الوظيفية :سنوات

سهاماة

 ٠١اإلشراف طى إنجاز األعمال الدارية وخدمات العاملين في الهيئة.

 .٢العمل طى تحقيق األهاف المحددة والمقرة من قبل اإلدارة األعلى وتفيذها بدقة وإيضاحها للمستويات األدنى,

ر.

 ٠٣اإلشراف طى تفيذالغطط المقرة من اإلدارة األعلى،

 .٤اإلشراف على حسن سير العمل في الدائدة ،وتويجيه لعمال الشعب ،وتسيق العمل فيما بينهم وقًا لمهام الدالره النوعبية.
.

.

.

٠

٠, .؛

 ٠--٠ ٠٠٠٠كم ٠"-المهام اإلدارية -

و

. .

٠٦ ٠٠٠

 .١متابعة نتفين التعلمي والتعليمات واقارات واألوامر اإلدرية المادرة عن كاقة المهات الوصاثية.
 .٢الثأشيرطلى المعامالت التي تجزهاالدائزة وعلى الصكوك التي تعدها.

٠

 ٣اقاع قنع األعباء والمهام طى العاملن بما يقف وسكوك تعيينهم وإمكاناتهم ،واالشران على أعمالهم ،ولناشير طلى كاقة الكتب

المتعلقة بالمهام التي يكلفهم بها.

٠
٠

 ٤المشاركةفيهوضعخططالهينةفماينلقبأهدانومهامداثشقالقسيةال«رية٠

 ٥إعداد القارير وتوفير البيانات والمعلومات ذات العالقة بالدائرة وقديمها للئيس المباشر.
 ،٦اقراع مايلزم لتلوير المل ،والمشاركة في تقييم اداء العاهلين فه الدائر واقراع»كافاتهم لوغوبهم ضمن اقوانين والشة

النافذة.
 ٠٧عهد اجضاع بوي مع العاملن فه دائرته اللمالعهمطلى ما يستحدمن أمسد وكفيه تليل الصعوبات التي وئاجههم خاللى السلى.
.٨بداء الله في اختيار وساءالشعب فه االلره وفيرهم من العاطين عند لقراع كلنه بلعسل في الدالرة.
؟.تحديداحتياجات الدائرة من موإرد بشرية ومادية.

.

ج,.رزم.د ■ .

.( ٠اقيام بما يكاقه به رنبسه المباشر ضمن اخصصه وفي حدود الصالحيات المنوهة له.

لسسنسسسسننسسسسسسسسسسسسسس

:..ن

المهام الفنية

.

 ، ١العمل طى تمين تطلبات تفيذ برنامج اإلصالح اإلدايبالتسيق مع مديرية الشمية اإلدارية في اإلدارة المركزية.

 .٢العمل على تامين متطلبات دعم وقياس األداء اإلداه وضمان جودتها ومصداقيتةها باتعاون مع مديرية التمية اإلدارية

في اإلدارة المركزية.

.

.

 .٣اقتراح تحديث الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي والنظام الداخلي بالتسيق مع مديرية التنمية اإلدارية في اإلداره
المركزية.

.

٠٠٠:

 . ،اقراع تعبن األحكام لفاصة بأنظعة السل والعمطلين بما يحفق تية لمورد الشرية واتظوير اإلواه بالتسيق مع
مديرية التمية اإلدارية في اإلدارة المركزية. .

ه .متابعة تبسيط اإلجراءات وأمتة األعمال اإلدارية.
 .٦اقتراح مشاريع التطوير المؤساتيومتبعتهابالتسيق مع مديرية التمية اإلدارية في اإلداة المركزية.

.

مركز عمل رؤساء الشعب:
الجهة العامة :وزارة الصحة -الهيئة العامة

.

ر

ل

المستوى اإلداري :الدعم العملياتي

الفئة

المسمى الوظيفي :رئيسسشبعبة.

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

الوظيفية :االولى.

.

مسموظيفة الرليس المباشر :رئيس دائرة التمية اإلدارية.

.

...

شروطشغاللوظيفة

المؤهل العطلمى :شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السياسية إدارة ---
أعمال -الهنذسات  -العلوم ( احصاء -معلوماتية  -طوم الحاسب )  -اآلداب والعلوم

اإلنسانية ( فلسفة  -علم لجماع — المكتبات وامعطومات  -صحفة إعالم )لوشهادة طيا

في اإلدارة العامة..

.

.

.

 . .المهام اإلشرافية

 .١اإلشراف على حسن سير العمل في الشعبة ،وتوجيه العاملين فيهاوتوزيع العمل بينهم كل حسب إمكانياته وكفاءته والعمل
.منابعة مستقيت اإلنعاز وقم المل. .

,

.

طىالتسيقاساطوإلستشهارطلقاتهم

.

.

 .٣اقتراح مايلزم لتطوير العمل في الشعبة.

المهام اإلدارية

٠٠٠

.....

 .١التلشير طع الصكوك والدراسات التي تجز في الشعبة في حودمهامها.
 .٢إعداد القارير وتوفير البيتات والمعلومات ذات العلقة بالشعبة وتقليمها لرنيس المباشر.

ج

ب؛. ..زج

 ,٣متابعة تقارير اإلنجاز التي يعذها العاملون في الشعبة.

ؤ.المشاركة في قيم لداء العاملين في الشعبة.

'

 ٠٥القيام بكل ما يكلفه به الرئيس المبشر ضمن اختصاصه وفي حدود المهام الموكلة للشعبة.

............الفهام الفية

٦ ٠:

٠ .

(.تفيذالخطط المقرة من اإلدارة األعلى".ن" .

.

 . ٢متابعة جميع األعال المتطقة بغدمات العاملين ونأشير جميع المكولك والكتب وتقرت المتطقة بلعامين

. ..
.
واوضاعهم المفتنة وتفرات أوضاعهم
 ٠٣متبعة جمبع االعال الستلقة بنأمينات لعملين وشير جمع لصكوك والكفب والقرارات لستلتة بها.

.

 . ،تفيذ متظبلت المسابقلت واالخبات وفق اإلجراءات المحدة فه مديرية التمية اإلدارية في اإلداة المركزية،
ه .متابعة واقع الموارد البشرية في الهينة ،ومتابعة تظيم البينات الخاصة باقى العاملة وحركتها.

شعبة الموارد
مده

٠متابعةوامالعاطينفيالهينةوبنعالقاريرإلىالزذيساإلذاواالأطى.

ا .تفيذ متطلبات تزويد دائرة السجل العام في مركز خدمة المورد البشرية بابيانات الالزمة وفق ما تحده
.
مديرية التمية اإلدارية في اإلداة المركرية.
ه .دراسة مغترحات تديل الهكل الوظليفي ،ورفهاإلدارة األطى
ه,متابعةإداددلياللتوصيفالوظيفي،ومتابعةتفيذهبعدإقراووقيممدىااللترامبه.

,

. ١ ٠متتابعة فيم أداء العاسلين بشكل سو (صش سنه) بالتسبق مع لعال والدير المباشر
.. .
 ١ا داسة تقانع تطيل القى العملة ومقرحات تنع التوى لعملة في الينة..

 ٢ا منابعة دوام العاملين فه الهنة وطيق السرقبة اإلكزونية (ن خالل نظام البممة) وإبمدار
٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠ .
الصكوك المالزمة.
«سك السجالت الغاصة يإجازالت لمعملين والفيبات واألخيرت ومتابعة كل مابتلق بها.
■
. . . .
 .١تفيذالخططالمنةمناإلارةاألطى...
 .٢متتابعة قارر مه االستجابة للدشادات العامة ولفاصة لفار ياس الذاء اإلداه ،ومتتابعة وضع لبرمج

التفيذيةلها.
 .٣قييم الوضع لتظبمه وفق معايير جودة التظيم الميساته،

ر

 .٤المساهمة مي مشاريع الطويرالموساته فه الهينة.

صه |م

.

.

ه .العمل طى تامين متطابات مركز قإس ودعم األداءاإلداي.
 .٦متابعة تقارير االلتزام ومى ئيذ األدلة االسترشادية والنموذجية لبرناسج الوطني لإلصالح اإلداي في الهينة.

 . ٧اقتراح أولويات تبسيط اإلجراءات والخدمات المقدمة ورفعها لرنين المباشروتيذإيرإءاتها المقررو..
 .٨العملطلىإعدادااللةاإلاشادبةالخاصةباإلجراءاتوالغدماتالمبسطة.
 .٩متابعة نمذجة اإلجراءات اإلدارية وتفذ اعمال األمتة في الوحدات التظيمية ضمن الهينة.
 ٠١٠لتل في إعداد لسل الخاصة بمهام " ٣الشعبة.

.

.

.

.

4

ف.

ا .تفيذ الخطط المقرة من االداة األطى.

 .١متابعة سبر االحتياجات التدريبية للعاملين في الهيئة..
 .٣لقزاع الخطة لسفية لبرإمج التسيب والكابل وفق لحيلجات لهنةلتعية فدات العالين وفق النماذج المعتمدة

منقبلوناةالتميةاالاريةبالتسيقمعمديريةالتميةاإلاداريةفياإلدارةالمركزية.
 ٠٤متابعة إجراهات ا البغاد لدورت القريبية واالهيلية واالطالعية التي تردإلى المينة وقارير الموفدين ودرلستها

والعمل طلى تميع النتئح المستخلصة من هذه الدورات والقوائد التي نجمت عنها.
ه .اقراع لساه لعلملن لفن سيتم إفدهم من الهنة إلى لدوالت القرية ولتًاهيلية والطالعية الته هت لمواقة
طيهابالتسيق معالمنين.

.

 ٠٦المساهسة في إعداد الغطط والموازنات السنوية لقريب بالعبق مع ديرية التبة اإلدالريةفي اإلداه السريزية

 .٧المساهمة في قيم العملية التريبية وإطاد نقادير عن اوضاع التريب والمتتربين وتقديم مقترحات تطويرها.
ه .متابعة أوضاع األطباء المقتيمينبالتسيق مع الجهات المعنية. .

.برسة توزع المباءالمتبين وإعادة توزيهم بالتسيق مع المعنين.

.

.

. ١٠منتابعة إعداد الصكوك الالزمة لتنظيم توزيع األطباء المشس,

.١١متابعةطلباتالتريببالاجرلذويالمهنالطبية.
.١٢العمل علىتفيذ مشاريع المنظمة المرفية

. ١ ٣العمل طى نشر عافة المعرقة االدارية عبر جميع الوسلل لمتاحة وبالتعاون مع الجهات المعنية  . .زك; ز٢
شعبة التدريب

والتأهيل اإلداي

.١ ٤ءغد (ررشات عمل ،مؤمرلت ،ندوات ،قاهلت) وتوزيع لمشوات لتريية شر الوعي اإلداى االرتقاءبالسلوك

التظيمي.،
ه  ١المل طى تميم كل ما بصدر عن والله التسية االارية ومدرية لتمية االدارية في االدار المركزية فه إطار

نشر المعرفة اإلدارية ضمن الهينة،

. ١ ٦درسة البحوث االدارية المقمة سوير األداء االدادي للهينة بالتتسيى مع ميسية القتمية االدارية في االداأل
 ٦زر ٦
المركزية.
. ١ ٧اقتراح التعاون مع الجهات العلمية والبحثية في المواضيع المتعلقة بالعلوم اإلدارية والتمية اإلدارية بما يخدم تحقيق

اهداف الداثرة.
١٨المشاركةفيإدادالخططالخاصةبمهامونشاطاتالشعبة.

د" ٠ا ا ا |ا .|٠ ٠،ا  111 |٠٠|..1.1، | ٠،٠٠٠| .٠ا |٠٠٠ 1'1 ٠|1ا ا ا"ا٠ ****"*"٠
1 ٠٠ ٠

 .١تتفيذ الخطط المقرة من اإلدارة األعلى.

٠

.

|ك .

 ٠٢تتنيم استالم لريد الوارد والصدر ومنحه لركام تسلسلية ونلك وفق األصول المتبعة فى الجهة
وتوزيعه.

 ،٣تظيم استالم البرد المعالج سن مختلف الوحدات التظيمية الداظلية لى الهيئة.

)  .الرد على االسقسارات من اي جهة بخصوص الكشب الرسمية ومعرفة مسارها وأين انتهت.
ه .تظيم عملية األرشفة اإللكترونية والتصنيف لجميع المراسالت الواردة والصادره عن الهينة،
.االم

 .٦تشفيالحدالظمةالمرلسالتاإلاكرونية،

٦

 .٧تظيم توثيق جميع النسخ الورقية المورشفة إلكترونيًا.

 ٠٨الرد على االسقسارت من اي جهة بخصوص الكقب الرسمية ومعرفة مسارها واين انتهت.
 .٩استالم نسغة عن كامل األوامر واقرالت اإلدارية والبالعات والتعاميم الصالره وتظيم لرشته وفي
االصول المبعة..

مراكز العمل العاملة في الشعب
أم شعبة الموارد البشرية:
أ - .محلل إداري:

:

.

.

٦

اسمالجهةالعامة:وزرةالصحةةالهيئةالعامة
المسمى الوظيفي :محلل إداري

الفئة الوظيفية :األولى

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عددمراكزالعمل١:

الشعبة :شعبة الموارد البشرية.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الموارد البشرية
,

 ١شروط شغل الوظيفة

.

ا

(٠

تاهيل تخصصى في التمية اإلذارية  -ماجستير تاهيل تخصصي اقتصاد وإدارة.

الوضف العام للوظيفة

رزح

٦

ر

■

رز

.

المؤهل العلمي :شهادة جامعية فى  /االقتصاد أو التجاة  -القوق  -العلوم السيسية تإراة األعمال-
العلوم ( إحصاء معلوماتية  -علوم حاسب )  -الهندسات  /شهاده طيا في اإلدارة العامة — ماجستير

٠.

ول ٠

.

سنوات الخبرة :ال يوجد
■

ا

.

1

.

. .

.

العمل علىتفيذ وإنجاز دراسات واقع الموارد البشرية في الهيئة ،وقديم مقترحات تخطيط االداء اإلداي للمديرين ورؤساه
الدوائر ووضع المقردات لتظمها واسعارها بالشكل األشل وقيذضططالشيةه فه محل لسهام المحددة لها ،واقراح ما

يلزم لتطور العمل في الشعبة.
.٠.٠...

المهام والمسؤوليات.

 .١دراسة وتحليل واقع الموارد البشرية في الهيئة.

.

 .٢وضع الخطط والمقرحات فيمايتطق بحركة القوف العاملة.

 .٣اقتراح كل ما يلزم لتطور واقع الموارد البشرية في الهيئة.
 .٤التنبؤ بحاجة الهيئة من الموارد البشرية كمًا ونوعًا.

.

ه .إعداد مقرحات تخطيط وتطوير واسشمار األداء اإلداري لكل من المديرين ورؤساء الدوائر تحتإشرف الرئيس

اإلداري األعلى.
 .٦تخطيط المسار الوظيفي للعاملين في الهيئة.

.
٦ر ١زر;

 .٧تقييم اوضاع العمالة ومى قاطليتها وإعداد الدراسات حولها والتبؤباحتياجات الهينة منها.

 .٨تمين معلومات إعداد خارطة الموارد البشرية واشواعر الوظيفية بلتسيق مع مديرية التمية االدارية في اإلداه المركزية لمركز

خدمة الموارد البشرية في االولة.
.

 .٩إعداد تقارير االستجابة لإلرشدات العامة والخاصة لقارير مركز دعم وقياس األداء اإلداري وضع البرامج التفيذية

الالزمة لهاومتابعتهاوقياس نسبة تفيذها.
.١٠تنفيذاألدلةاالسترشاديةوالنمونجيةلبرنامجالوطنيإلصالحاإلدايوااللتزامبها.
.(( ٠إداد استمارات القييم الدوي (صف السني) للعاملين ،واقتراح تطويرها.

أ -٢-مطور تنظيمي:

م

اسم الجهة العامة :ونارة الصحة-الهيئة العامة.
المسمى الوظيفي :مطور تنظيمي

الفئة الوظيفية :األولى

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عدد مراكز العمل١ :

الشعبة :شعبة الموارد البشرية.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الموارد البشرية.
ا)

٠

.

.

.
ا

.شرودشظالوظيفة..

٠

المؤهل العلمه :شهادة جامعية فه  /القصاد او التجارة  -الخوق  -العطوم السياسية -إدارة

سنوات الفبة:

.

االعمال -العلوم ( إحصاء ”معلوماتية  -طوم الحاسب )  -التمية االدارية /شهادة طيا في االدارة
.

العامة ،ماجستيرتأهيل تخصصي اقتصادوإدارة. .
,

٠

٠

.

ال يوجد

٠.

الوصش العام لفظينة

دد

تفيذوإنجازدرسلت تقييم واقع الهيكل الوظفي فه الهيئة ،وتحليل السل ،واقراح مايلزم لتطويره ،وتفيذ خطط الشعبة في

مجال المهام المحددة لها ،واقتراح ما يلزم لتطوير العمل في الشعبة. .
سرج- ---------ا

-- .

.

المهام والمسؤوليات

, .٠.
■

•

1

.

.

.

-

111111

11

٠...........؛ع

.ال٠.1.1.

-كم.٦

.

٠٠٠

ا٠—٠

 . ١وضع البرامج التفيذية االزمة اسستجابة لإلرشات العامة والخاصة لقارير مركزدعم وقياس األداء اإلداري لها

ومتابعتهاوقياس نسبة تنفيذها.

.

-

.

٠

. ..
 .٢تفيذ االلة االسترشادية والنمرنجية للرنامج الوطنه الصالع اإلداي واالترام بها.
.وضع بطقات الومن الوظيفه ومتابعة مى االلتام بها ...سدس

 .٤تحليل إلعمل وتصنيف الوظائف المتشابهة من حيث الخصائص والمسؤوليات في مجموعات ضمن
ه .دراسة ومراجعة الهيكل الوظيفي وتطليل مراكز العمل بالتسيقمع مديرية التمية اإلذارية في اإلدارة المركزية.
 ٦اعداد طيل التوصبف الوظيفي وعجلجعنه بشكل دويي بالنتسبق مع دسية التنمية اإلبارية في اإلدارة العركزبة,
...

 .٧وضع مقترحات معاييرإسناد الوظائف في الهيئة.. .

و!,ا ٢ل, 11, ,م ا ,٠ا  ,ا اا
،ا ٠,, 1,٠

آلا ٠ا٦ ٢٠اا-٠ب-ا٢ا٠ —٠٦ا

٠ا||ا||ا|..اا||.٠<.٠

ا

ك|٠

1٠ ٠ا

٠ ٠عء٠١

.

.

.
ج
. . .

. .

ا -٣-مساعد إداري أول:
" ال

اسم الجهة العامة :وزاة الصحة -الهيئة العامة

٠ر ٦ن نم  ٠;٠ذ-.:ك ٠٢ج ٠٦٠رك.

:■,الك ■ ■

٠ر٢٠

كال٠

الفئة الوظيفية :األولى ....الالة ٠ك٢٠كال,٠ك,

المسمى الوظيفي :مساعدإداي اول.

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عددمراكزالعمل٣:

الشعبة :شعبة الموارد البشرية.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الموارد البشرية.

.ال ٦٠

..

ال

٦..

.

شروط شغل الوظيفة

. ٠ -

وال ر

سنوات الغبر؛ ال يوئبد

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في /االقتصاد او التجارة  -الحقوق  -الطوم السيلسية إدارة
اعمال -الهندسات  -اإلعالم  -العلوم ( احصاء —معلوماتية -طلوم حاسب )  -األداب والعلوم

اإلنسانية-التربية.

.

سيسسسسبسسبوايسسسسسس-سسس

لن- .- --
٠

٠٠

٠.٠٠

.

.م1٠مابدي

.

-

-

.

 .١تتظيم وارشفة األعمال التي يقوم بها وحفظها.
ا .إعداد تقاريراإلنجاز بشكل دوي ورفعها للرئيس المباشر.

 .٣القيام بكل ما يكلفه به الرئيس المباشر في حدود اختصاصه.

٠

المهام الفنية

.

٠
..

. .
(.تظيم البيانات المتعلقة باوضاع العاملين ،وكنك البيانات المتعلقة بالقوى العاملة وحركتها.
 .٢إعداد وتدهق الصكوك واقرالت المتلقة بالين والتاقد واالفداه ،ومفلف اوضاع العاملين ني لهنة (لهورهم،

تعويضاتهم ،مكافأتهم ،عوبتهم ،تقلهم ،نبهم ،إيفلدهم ،حاالت إنهاه الغدمة .وغيرها) ولستكمال اإلجراءات االزمة لذلك.
 .٣إعداد وتنقق السكوك والقرااللت المتطقة بسنع العاملين اإلجازات (االدارية السنوية والصحية وإجاة األمومة واإلجالت

االضطارية وإجارة الحح واإلجات الفاصة باللهروفيره).

ح .

1

1

٢

■

.

 .٤تظيم السجالت والبطاقات الذاتية لعملين فه الهينة وبيااللت الخدمة وجمبع المصدقت والوثائق المطاوبة.

ه .التحديث الدوري للسجالت والبطاقات الذاية للعاملين ،وزويد دائرة السجل العام فه مركز خدمة الموارد الشرية بها بالتشسيق مع

مديرية التمية اإلدارية في اإلدارة المركزية.
.إعدادكل مايتعلق بقرلرات ترليع العاملين.

ر .ز رر٠ ,

ر٠ ٠

1

ر

».إعدادقارر ("إدجارومراقبة الدوام) ورفعها لرنئيس اإلداي األطلى.

ه .إعداد مشاريعالقرارات التعاميم المتعلقة بالسريب والناهيل.
.٩ذتذليم وارشفة األعمال التي بقوم بها وحفظها,
..القيام بكل مايكقه به الرنه المباشر في وا لشصاصه
٠٦
. ٠
. . ٠

رم; ة ٠
 1ال ال

٢, ٠

٦

ر

ك ٦٦

٠

:

ال

ال
.٠٠

سسسسسسسسسسسسسمس--------سصمصصمسحصصسسسسسسمسعمسهسسسسسسسهسسسسيسسصصجيسسرده

أ -٤-مساعد إداري ثان:

اسم الجهة العامة :وزارة الصحة -الهيئة العامة

المسمى الوظيفي :مساعد إداري ثان.

الفئة الوظيفية :الثانية

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عددمراكزالعمل٣:

الشعبة :شعبة الموارد البشرية.

مسمى وظيفة الرئيس العباشر :رئيس شعبة الموارد البشرية

 ٠٠٠ر٠

بخ""-٠آل

شرودشقاللوظفة

"

،٠ذت ٦٦٠بم:تثدئجبع":ال. ;-

-

٠,

تنثننئنتنن

المؤهل الطمي :المعهد القانه («دلره األعمال واتسويق  -المحلسبة واتمويل  -الحلسوب

سنوات الخبرة

الهندسي ) ب الشهادة الثانوية.
٠.٠٠٠٠١٦٠

ا

ال يوجد

.:عآال٠تك:٠٠٠٠راذ>٠,٠٠٦ك٠ح.ز٦٠م٠٠امب٠غر٠٠٠٠٠٠،٦٠٠٠

تقديم الدعم اإلداي والتتفيذي لكافة مراكز العمل الفنية واإلدارية وتتفيذ كل ما يتعلق بعمل الشعبة
٠

٠٦

٠٠٠٠٠٠٦٠٠٠رز٠٠.٠ك٦...؛ابمست...-٦الك

ا .المساعدة في تظيم السجالت والبطاقات الذاتية للعاملين في الهينة وبدانات الخمة وجميع المصدقات والوثاثق المطلوبة.

 .٢المساعد؛ في اعدل الصكوك والقراوات المتطق بمنح العاملين اإلجارت (االدارية السنوية والسهية وإجارة ,٠
االضطررية واجازة الحج واإلجازات الخاصة بال اجر وغيرها).

د,

.

.

 ٢تظيم سجالت ولستارات النأمينت لعالين فه الهينة.

؛.متايمة نشير كل ماينلق برلرات زرفيع العامين.
ه .رعيد مديرية التمية اإلارية فه اإلداه المركقزية كل ما ينطبه اإلعالن عن المسالقلت واالختبارات.

 .٦التسيق مع باقي الوحدات التظيمية في الهينة.
«متبعة ركلت السغول ولهع العسلين وماييج عنهامن !هواءات إدارية اهع

. .
.

الك- ,..زك

«٨اإلشرانلىالمداتالمرتبطةبمراقبةدوامالعاملينفياهينة.،

.

ب شعبة التنظيم المؤسساتي:
ب-١-محلإلداري:
اسم الجهة العامة :وزاة الصحة -الهيئة العامة

.

ر

المسمى الوظيفى :محلل إداري.
الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

ا١م

زالر

عدد مراكز العمل١ :ز  ■ ٠زب

.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة التظيمالمؤساتي.

الشعبة :شعبة التتظيم المؤسساتي.

شروطشغاللوظيفة
المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السيلسية إدارة

سنوات الخبرة:

األعمال— العلوم ( إحصاء معلوماتية  -طوم حلسب )  -الهندسات  /شهادة طيا في اإلداة
لعمة  -ماجستير تأهيل تفصصه في الغتمية اإلارية  -مامير ائهل تفصصهاقصاد

وإداة.

اليجة.
' ٠.

.

:.........ن

٠.الوصفالعملوقيفة.٠.

.

العمل عفني ننغبن وإنجاز دراسات تحليل األداء اإلداري ودعم وقياس األداء اإلداري ،وتقديم التفذية الراجعنة وألمقزحات

لمعلجة أي خلل في جودة التنظيم المؤسسي ،وتفيذ خطط اشعبة في مجل المهام لمحدد لها واقتراح ما يلزه لطور السل
في الشعبة.

.

.

ى

رذ

المهام ولمضؤوليلت .".:ن

 .١تامين ومعالجة كافة المعلومات الالزمة لمركز دعم وقياس األداء اإلداري.

.

٠

 .٢إعداد تقارير االستجابة لإلرشادات العامة والغاصة لقارير مركز دعم وقيس األداء اإلداره ووضع البرامح التفيذية ,
-

الالزمة لهاومتابعتهاوقياس نسبة تنفيذها..

 .٣تفيذاأللة االسترشادية والنموذجية للبرنامج الوطني إلصالح اإلداري وااللترام بها. . ٠٠.

ح .

 ٠٤إعداد تقارير اإلجاز بشكل دوي ورفعها للرسى المبشر.

٠. ٠ ٠

ه .القيام يكل ما يكلغه به ريسه المباشر في خني اختشاصه.

:.

رك .ن

■

٠

.

11.

سسس

 -ب -٢-مطور تنظيمي:

اسم الجهة العامة :وزرة الصحة -الهيئة العامة

:

.

الفئة الوظيفية :األولى.

المسمى الوظيفي العام :مطقر تنظيمي.
الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

٠٥ ٠

٠

عددمراكزالمل٠١:

الشعبة :شعبة التظيم المؤسساتي

مسم

٦

وظيفة الرليسالعبشر :رنير شعبة التظيم الموساتى،

المؤهل العلمي :شهادة جامعية فه  /االقصاد أو التجارة  -القوق  -العلوم السيلسية —
سنوات الخبرة:
إداه االعمال-العلوم ( إحصاء معلوملية  -علوم الحاسب )  -التمية اإلدارية  /شهادة ٠"٠
ب رك .
عطيافي اإلدارة العامة ،ماجستيرتاهيل تغصصي اقتصاد وإدارة. ٠ :
.
■
.
■
.
.

■

٠٠

ا ■

,

.

■

.

سصمنعم

المهام اإلدارية

.تظبم ولرثنة األمال الته فوم بها رضظها،
.٢إعدادقاريراإلهازبشكطووورفعهالرنيسالمبشر.

 ٠٣التيام يل ما يكثفه به رئيسه المباشر في دود اختصاصه

. .

.. . .

.

نننامهابالشنةن بللللل
 ٠١وضع البرامعالتفبذية االزمة ستجالة إلرشات المامة والخاصة لقار مركز دعم وقياس األداء اإلداي لها
ومتابعتهاوقياس نسبة تفيذها. .
.٢عين األدلة االنرهديةالنمونمية للبرامج الوكي لإلهعالح اإلدالوواالترلم بها..

المراجعة الدورية للهيكل التظيمي ومدى مالءمته لواقع العمل ،وقيم المقترحات المناسبة لمعالجة لى جل.

 .،السراجمة السية الظام الداظله لهينة وقناح مطويهبما بتلسب مع التفيرات االصلة في البيئة الخاية والداهديه.
 ٠٥إعدادقاريرقييهالوضعالتظيميبشكلدوكيوفقمعايرجودةالتظيمالمؤساتي.

■

.قيم اتغذية الراجعة والمقترحات لمعالجة اي خل في جودة التظيمالمؤساتي.
ا .اقتراح مشاريع التطوير المؤساتيفي الهينة.

12

ب -٣-مبسط إجراءات:
اسم الجهة العامة :وزارة الصحة-الهيئة العامة .

...

المسمى الوظيفي العام :مبسط إجراءات.

الفئة الوظيفية :األولى. .

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عدد مراكز العمل(:

الشعبة :شعبة التتظيم المؤسساتي

٠

٠.

ح;-زك

مسم وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة التظيم المؤساتى.. .
شروطشغل الوظيفة

..

المؤهل العلمي شهاده جامعية في  /االقصاد لو التجارة  -الهندسة المعلوماية-
الهنسة العدنية الهنسة المماية —العلوم احصاء مطلوماية  ٠علو حسب) /

سنودتدخرة:

-٦

ال كا از ال يوجد  ،ب , ٠

شهادة عليا فى اإلدارة إلعإمة...

المهام اإلدارية

.١تنظيموأرشفةاألعمااللتييقومبهاوضظها.

 .٢إعداد تقارير االنجاز بشكل دوي ورفعها للرئيس المباشر.
 ٠٣القيام بكل ما يكلفه به رئيسه المباشر في حدود اختصاصه.
-

 -االمهاماسية.أ

.سسواساركامهبمينو(رهاناتسدسسعمرسداسدترنبلها.

. . .

 .٢تحديد اإلجراءات والخدمات المقدمة وتوثيقها ووضع أولويات تبسيطها.

.٠
..

 ٠٣إعداد دراسة بولويات بسيط االجزءات والفمات المقدمة ودفعها للرسن المباشر.

.٤إعدادمقترحاتخططتبسيطاإلجراءاتورفعهالرئيسالمباشر
.٥إهاد األدلة اإلرشاهة االصة باإلجزءات ولفدمات العبسطة. .
.اقتراحكل ما يلزم لتطور خطط تبسيط اإلجراءات.

.

.
.

:٠ :

 .٧ :تقديم الدعم القنه لوهات التظبمهة المف،
.
٠
٠
.

 ■■ .زر :ال  ■.رذ زالن : :: ::٠ ٦ -:ال ك ك -ز ال .ك٢
 .. .ح ر٠ر
•
. ..

٠ ٠ ' ٠ . ٠: ٠ ٠ ٠

13

ب -٤-مطور أنظمة معلومات:

اسم الجهة العامة :وزارة الصحة -الهيئة العامة

المسمى الوقظيفي العام :مطود أنظمة معلومات.

.٠

;

الفئة الوظيفية :األولى.

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عدد مراكز العمل:

الشعبة :شعبة التنظيم المؤسساتي

سمى بنقة الريى المباشر; رنيس شعبة التنظيم العؤسساش.

.

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /الهندسة المعلوماتية  -العلوم (احصاء معلوماتية -علوم .
.
.1 ،.
ا.ذ
الحاسب ./
__^—٠٠٠٠.,_.٠٠.، . ٠د_—٠٠س٠٠ع—,س-اد——.عس—سسئس٠_—.س——٠س—..,-سج٠ - 1 11------------- —------------ -__٠_-٠,٠,٠-.__٠,—-

سنوات الخبرة:

،

اليوجد.ب .

.بشير(نهمسدشرهوسابيب

.

.٢إعدادتقاريراإلجازبشكلدويورفعهالرئيسالمباشر.

 .٣القيام بكل ما يكلفه به رئيسه المباشر في حدود اختصاصه.
..

..

٠. ٠ ٠

.

^١

٠٤.ن

٤٥٠٠٠

٠٠

..

ي

")

ا ا٠٠٠٠٠٠٠٠-٠٠ا

ا, .

,,,

;٠ ٠٠-

.

;. ,ز

 .ى

٠

المهام الشنية٠. .

.

 .١نمنجة اإلجراءات فى الوحدات الستظبمبة ضعن الهينة،
 .٢نتفين ععليات لمتة اإلجراءات باصيق مع الوحدات التظليمية القنية المختصة.

.

.

.العمل على تطويرقواعدالبيانات اإلدارية ،وأخذنسخ احتياطية منهابشكل دوري .ل|ال, ||.
.

،٠

.

٠٤المساهمةفيبناءنظممعلوماتإداريةيوضحسيرالعمليةاإلداريةلتطويرها٠.

.٥المساهسةفهوضعانظمةاالشفةاالكلويةفهالهينة.

.

 -وك ٦٠٠ :ك. ٦

.تطوير نظم دعم اتخاذ القرار...

).قديم الدعم التقني الالرم لوحدات التظيمية األخى :.ي.

.
.
«.اقاعكلمابذه لسلر خططدمسيطداالماءات االلؤاكدية.
----------------- ٣٣٣-٣-٣--٣-,٣-٣٣٣--٣-٣---٣٣٣٣-٣-٣٣-٣---٣٦------٣س-سسسسس

ت -شعبة التدريب والتأهيل اإلداري:
ت ٠ ١ -محلل إداري:

اسم الجهة العامة :وزاة الصحة -الهيئة العامة

ر

.

ز

المسمى الوظيفي :مل إداري

الفئة الوظيفية :األولى

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عدد مراكز العل..٢ :

الشعبة :شعبة التدريب والتأهيل اإلداري

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة التدرب والتاهيل

::..٠نن

شرفطشغاللوظيفة::

,. ٠٠:٠٠

المؤهل العطمي :شهادة جامعية في  /االقصاد أو التجاة  -الحفوق  -العلوم السياسية -إدارة

,

سنوات الخبر :اليوحد

األعمال -العلوم ( إحصاء معلوماتية  -طلوم حاسب )  -الهنسات /شهادة طيا في
ا ■س
■

اإلدارة العامة  -ماجستير تاهيل تخصصي في التمية اإلدارية  -ماجستير تاهيل تخصصي

.
.

.

.

اقتصاد وإدارة.

.

ر 1 1

'1

.٠٠. .ل«ماللساملشيلة٠ .

.

٠

٦

دراسة االحتياجات التريية لعاملين فه الهينة ولقراح لنظمة التدريب والتأهيل والتطوير الداء العاملين ،وتفيذ خطط
الشعبة في مجال المهام المحددة لها ،وقزإح ما يلزم لتطوئر العمل ش الشعبة.
. ٠

ز,

.

المهام واشؤوليات*)  ٠ .آل■ ٦

٠

 .١سبراالحتياجات التريبية للعاملين في الهينة.
 .٢وضع مقرع الفطة السنوية لبوامع التاهيل والتريب وفقى اهتياجات الهينة.

.

.

.

 ٠٣إعحادالموانة السشوية لسريب بلتسبق مع الهت لمختصة.

 .٤إعداد قارير الموفدين ودراستها وإعحاد النتائج المستظلصة من هذه الدورت ولفوائد التي نجمت عنها.

ه .تفيذالدورات التريية والتاهيلية لتي قام لمى الهيئة.

.

 ٠٦إعداد تقارير قييم العملية التدريبية.
 .٧اتخا إجراءات اإليفاد للورات التريية واثاهيلية والطالعية التي ترد إلى الهينة1 .

 .٨اعداد البوث فه المواضبع االدارية الته تخدم طوير األداء اإلداى في الهيئة.

..تفيذ البرامج التي تستهدف المتميزين من العاملين في الهيئة.
.١٠إعداد األدلة التعريفية التي تهدف) إلى تثر الوعي بالتمية االدارية.

■ ح رك

" .١١إءداد األدلة التعريفية التي تهدف إلى االرتقاء بالسلوك النتغليمي.
.١٢متابعة احدث الدراسات المتعلقة بالعلوم اإلدارية والتمية اإلدارية وتوظيفها بما يخدم تطوير األداء اإلداي وتحقيق
.

أهداف الدائرة.
"(.تفيذبرمج ععل (ورشات العمل ،الموتمرات ،الندوات ،والقاءات) التي تهسن إلى شرالوعي اإلداي.

لصسسصسسسسسسسصص-----

ت--مساعد إداري أول:
اسم الجهة العامة :وارة الصحة -الهيئة العامة

المسم الوظيفي :مساعد إداري أول

الفنة الوظيفية :األولى.

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عددمراكزالعمل١:

الشعبة :شعبة التدريب والتاهيل

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة التدريب والتاهيل.
شروط شغل الوظيفة

.

.

المؤهل الطمي :شهاده جامعية في  /القصاد أو التجارة  -الحفوق  -العلوم السياسية إدار

والعطوم االسلية التربية.

سنوإلت الخيرة:

.

األعمال -الهنسات  -اإلعالم  -العلوم ( إحصاء معلوماتية  -علوم الحاسب )  -اآلداب

.ب. :, .

!ا ,

1

٠

٠

ا٠اا ٠ ٠ ٠٠٠ا

٠

٠٠٠

■

الوصف العاعللوظيفة..

٠-٠ ٠٠ ٠٠٠اا٠٠٠٠٠٠٠ ]٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠ة-د٠م٠٠-اا~-٠٠٠٠٠٠٠٠٠-٠ط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

- ٠٠٠٠ - ٠ ٠٠٠٠٠٠م٠ا  ٠.٠٠ ٠١٠٠٠ت٠ع٠٠

1

..ا٠٠. ٠٠٠ا, .

ا

ا٠٠٠ص٠٠٠اج٠

"-ال"«!

اليوجد

٠ت;"٠"٠٠٠

٠٠٠٠ا

:٦:

,؛٢٠..ح؛ت,٠,٠|٠٠٠٠,,٠٠.؛آ٠٠٠ك:ذ٠.٠فغغذ٠٠؛-٠٠٠-

القيام بكل ما يلزم تعزيز الوعي بالتمية اإلدارية وشر القاثة اإلالرة وقديع الدعم القنه لمراكز العسمل القنية في الشعبة،
وتنفيذ خطط الشعبة في مجال المهام المحددة لها ،واقتراح ما يلزم لتطوير العمل في الشعبة.
*-،-------------آجيسبسيسمبسسي

٠

,

■

٠٠

 ٠ر ,

,

المهام دالععؤولبات ٠٠

.

 ٠١المساطدة فه إداد البحوث فه المواضيع االدارية الته تخنم طوير األداء اإلداري في الهيئة.
 .٢تشيذاليامعالسشؤ من االداؤ االطى واته تسهدن السمزنين من لعلملين فيالهينة

٠

ك٠:ت٠

كك٠

 ٠٣اجحراءكلسابلزهلغدوتظمدشاتلسل»الموسرات،لمدوات،والقاءلت)لتهتهدنإلىتشرالوعي
اإلداري.

؛«.مامة فه درسة قزع فه لمسن للبية اسغببن إطله فزيمهم بلتشسيق مع السيين.
.إعداد الصكوك االزمة لتنظيم توزيع ذو المهن الطبية المقيمين.
.٠درسةلطلباتلسريببالاجرلموالمهنلطلبية.

 ٠٧القيام بدا بكلق به ض أعتال محت قنى ربيده الهيأشر.

ا ٠

ب

٠

٠

ك٠

 .ت

ال ر ٠

ر.

٠
ت

.

ر

صصصسصسسسسسسسسسسس:ن،.

ت --مساعد إداري ثان:
اسم الجهة العامة :وزارة الصحة-الهيئة العامة

الفئة الوظيفية :الثانية...

المسمى الوظيفي :مساعد إداري ثان.

.

عددمراكزالعمل٢:

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.
الشعبة :شعبة التدريب والتأهيل

.

.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة التدردب والتاهيل

,٠٠,٠٠دك-مشرؤطشغاللوقظيفة

ا

المؤهل اللمه :لمعهد القاله «داء االعسل والقسوق  -المحلسبة ولشويل  -لحلسوب . -
الهندسي)-الشهادة الثانوية.
..ي٠..:ب٠٠٠.ب:؟٠٠..:الومفالهاملوظيفة
.

د

.

,

٠^,

سنوت الخرة:

■٠

اليوجد

٠.٠٠

■■

تقديم الدعم اإلداري والتنفيذي لكافة مراكز العمل الفنية وإإلدارية في الشعبة.

ا .المساعدة في سبر االحتياجات التريبية للعاملين في الهينة...

.

الك

تقديم ادع التفيني الالزم ليضع الغطة السنوية لبرمح التأهيل والعريب وفقى لحتياجات الهينة.

 .٣المساعدة في إعداد الموازنة السنوية لتريب بالتسيق مع الجهات المغصة.

.

 .٤تأمين مستلزمات العملية القريية ،وسظزمات نتفين الدودإث العربيينؤألهيلية الته قام لى الهنة.
.

ه .متابعة طبات المقبمن من ذي المن الطبية والردطلعى اسقساتهم.

.

.

 .٦لمساهةفهدادسةطبتالسيمينسننقالسهنالطية

.٧يدالصكوكالالزمةضمنمجالعماللشسعبةتحتشرانريسالشعبة.

ه .طباعة وقوزيع األدلة التريفية الته تهدن إلى شر الوعي اإلدلري واالرقاء بالسلوك التظيمي.

 .٩ما ؤلف به من اعمال ض تل) دسه المباشر.

٠
,

ث شعبة الديوان العام:
ث - -مساعد إداي أول:

اسم اجلهة العامة :وفية الصحة -اهلفة العامة

المسمى الوظيفي :مساعد إداري أول.

الفئة الوظيفية :األولى.

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عدد مركز العمل٢ :

الشعبة :الديوان.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس الديوان
شروط شغل الوظيفة

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السياسية إدارة

سنوات الخبرة:

األعمال -الهندسات  -اإلعالم  -العلوم ( إحصاء معلوماتية  -طلوم الحاسب ) -اآلداب،

ال يوجد

واللطوماإلسانية-الشرية.
سسبسسحعععسسعسسععصععحعصحسعصسقحهدظمسسهحمسحسع
:.نن المهام اإلدارية"

 .١إعداد تقارير اإلنجاز بشكل دوي ورفعها للرئيس المباشر.
 .٢القيام بكل ما يكلفه به الرئيس المباشر في حدود اختصاصه.
.

 ..العهاد القتدة.

,

 . ١استالم اليريد المادر والوارد من وإلى الهينة ومنحه رقمأ مسلسالً وذلك وفق األصول المتبعة في الهينة.

.

».توزيع البريد الصار والواردعلى الوحدات التظيمية بالهينة.
 ٠٣استالم البريد الواردوالمعالج من الوحدات الستظبمبة في الهينة.

 .ا .تدقى المكوك بإلعزسال للناكد من انها»وقعة صب األسول رفهاية من االلمطاه وسوبيةفإلعداشك يالسضسن يليه
جمبعالسرةقلتالالزهإوفاقها.

٠٥توزيعالبريدالصادروالواردمنوإلىالهيئة.
.متلبعة صمل المراسلين ،والتأكدمن سجالت النمة المسلمه لهم يومبأ.
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ث -٢-مصنف مراسالت إدارية:

..ن .:.ز ■

اسم الجهة العامة :وزارة الصحة-الهيئة العامة

رت

المسمى الوظيفي :مصنف مراسالت إدارية

الفئة الوظيفية :الثانية::

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عدد مراكز العمل :ا.ن

ر

.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس الديوان.

الشعبة :الديوان.

شروطشغاللوظيفة

٠

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقتصاد او التجارة-الحقوق-.العلوم السياسية عإدارة سنوات الخبرق :اليوجد
االصال  -الهندسات  -العلوم ( إحصاء معطومابةعلوم الحاسب )  -اآلداب والعلوم اإلشساية
ا

.

٠ال

 .11الااا_اااا_ا11.

ا_٠

 1111..ا..اال.111111111.....

ا<؛ائ؛ل؛،ة؟خحة.يب:

ا.إ_٠.

11

.اال.ال٠ااا

.
.

111

1

٠٠٠.٠٠

؛

العمل طلى تصنيف المرسالت اإلدارية الواردة والصادرة عن الهبنة ،ترتيبها بما يسهل عملية حفظها وأرشفتهاوالرجوع إليهاعند
الحاجة وتطيف احد لظة المراسالت االقلدنية وتنيذ مطدالشبة في مجال لسهلم لسحده لها ،واقراح م يلزم تطوير

العمل في الشعبة.

. ..
■

.

.

المهام ؤالمسؤوليات

--

.

"

 ٠١تجميع المراسالت االدارية وفرزها حسب نوعها (قرإر إداي،بالغ ،تميم ،مطالعة ،حشية ،توصية ،بيان.)..
 .٢تظيم الملفات والوثاتق وتصنيفهاوتبويها في األبوإب المغصصة لها.
 .٣أرشفة المراسالت والوثانق بسب متطلبات نظام األرشفة اإللكتروني المعمول به..
 ٠٤تحديف نظلم األنفة والقك منصنيف وأرشفة جعبع المراسالت االدارية شكل بومه،

ه .إعداد تقارير اإلنجازبشكل دوري ورفعها للرئيس المباشر....

.

...

.

.

.٦لقإمكلماكقهبهارنيسالمبشرضمنالختصاصهوفيحدودالمهامالموكةلشبة.
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ن

سشسسسسسسس

ث -٣-مساعد إداي ثان. :
اسم الجهة العامة :وذإ|ة اسدة-الهينة العامة

-

المسمى الوظيفي :مساعد إداري ثان.

الفنة الوظيفية :الثانية

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

عدمر(كزالعمل٢:

(ن

مسس وظيفة الريس الماشر :رئير الديوان

الشعبة :الديوان.

؛

,

.

شروط شغل الوظيفة

المؤهل العلمي :المعهد القانه دره األعسل والتسويق  -المحلسبة والتفويل  -الحسوب  -ا

الهنسى)-الشهادة الثانوية.
.,:-:..... .الوصف العام للوظيفة٠٣٠:
٠ .. ٠

سنوات الخبرة:
.
اليوجد

.

٠

تقديم الدعم اإلداري والتنفيذي لكافة مراكزالعمل الفنية واالدارية في الليون.
١
 ١ا'
ا' 1 . ,إ المهام والمسووليات
٠
٠
.. - ,٠ .. . ..... . .
 .م-مم-ودسمهمدسسصهههمصطممحمصههحطصصصص--- ----صصمممعصهعصممسمم-
... 4 .
 ٠١تسجيل البريدالمسلم له. ٠..
ز ا  ٦ا
«.تظيم وصنيف واتق ومرسالت الهينة في اضابر خاصة.

٠

«.تسور السرلسالت الصادرة ونصنفها وخفظهاباضابيربد تبليفهاللجهات المعنية.
.،فرزالمرد السعالج من مفلف الوحدات التظيمية إلى (حوشه-كنب -قرارات.)..
 ٠٥إدادقلرير اإلثهان بشكطدوه ودفعها للرسى العياشر.ر ز.

.القيلم بكل ما يكلفه به الرئيس المبشر في حدود اختصاصه....:.

.

ت — ٤-مدخل مراسالت الكترونية:

اسم الجهة العامة :وارة الصحة-الهيئة العامة

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية

المسمى الوظيفي :مدظ المراسالت اإللكترونية

.

،

.
.

.

الشعبة :الديوان

اللنة الوقيلية :الشالية

عدد مراكز المل٢ :
مسمى وظيدة الرئيس المباشر :رنيس الديواننم

ال;٠٠٠٠٠زربج٠تجك٠كائ|ي:ا||ععءا1ئةيجةج|ت|||هقعا٠عة1أة|ئةئهجرةرئ|الج٦ة:تع;٠صج\ك٠١ك
المؤهل العلمي :المعهد التت—اني ل (إدارة األعمال والتسويقالمحلسبة والتمويل
 ٠كا.٢رك ■ ■ ■٠؛■ ك;.ك-٦-ك٦ا:ل٠ ٦٦.٠٠ - ٠.ة كت.جكةكر٦.٠.ك.كذ-.اك-.٦.ا-.
.
.
٠
الحاسوب -الهندسي)

.

الوصف العلم للوظيدة

,

 .سنوات الخبرة::
ال يوجد

1

العمل طى تفيذ االرشفة اإللكترونية العمال الديوان العلم ولجميع انمراسالت الواردة والصلرة عن الهينة بشكل

دوري،سد الشعبة في مجال المهام المحددة لها ،وقرح مأ يلزم تطوير السل في الشعبة.

ا .إدخال البياائت المحددة لجميع المراسالت الواردة والصادرة عن الهيئة بشكل يومي.
».تيي اليانت بدإخالهاوالتاكدمن صحتهاوقليتهالالستندام عندالطلب.

■
٠

.

. .

■ا .
. . .٠ .
. ..

.

-

 .٣تخزين البيانات والمحافظة عليها من الضياع من اجل استرهاعها عند الحاجة ،و المصل على السعلومت
..
منها.

).إعداد تقارير اإلنجازبشكل دوري ورفعها للرئيس المباشر.
 ٠٥القيام . -به الربسن العباشر ضعن اخشاصه وفي حدود المهام س س

. . .
1 . .

.

-

..... ٠ . .

٠ ٠ ٠

.
-

:

ث -٥-مراسل:

اسم الجهة العامة :وزارة الصحة-الهيئة العامة

الدائرة :دائرة التمية اإلدارية.

الفئة الوظيفية :الخامسة

المسمى الوظيفي :مراسل

عددمراكزالعمل٣:

.

.

مسمىوظيفة الرئيس المباشر :رئيس الديوان

الشعبة :الديوان.

.شروط شغل الوظيفة
المؤهل العلمي :شهادة التعليم األساسي أو مايعالها.

.-

.

.

الوصف العام للوظيفة.

سنوات الخبرة :ال يوجد

••

.

٠

القيام بإيصال البريد الوارد والصادر في الهينة إلى الجهات والوحدات التظيمية المعنية..

.

.:. . ٠٠المهام والسؤوليات

٠..

 ٠١استالم سجالت النمة وإلسال البريد اكادر الى الجهات اسية.

 .٢إيمال البرد من الوحدات التظيمية في الهينة إلى اليون:

■
.

.

.

.إيمال البريد من لديوان إلى الوحدلت التظيمية فه الهيئة،
؛  .القيالم يكل ما يكلفه به الرئيس السباشر فه حود لختصامه"،
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٢٦٨

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية* السورية الجزء األول ١لعت٠د ( ١٦مكرر) لسنة ٢٠٢٢

بموجب األراررقم /٨/ت

ترغ«.)«،

مادةا.تعارفومصطلحاتةبفصدبالتعايهرالتالهةابنماوردتفمسرفنطيقاحكامهذاالفرارمابله:

..

المديرة:مديريةالصحةالفرعهةفيالمحافظة

الدابرة:دانرةالتنمهةاإلدارةفمديرةالصحةالفرعهة

مادة  -2تحدث في كل مديرية من مديريات الصعة ف المعافظات دائرة تسع دائرة التنمهة االداره تحل محل الوحدات
التقيمية التي تصوم بمبام التمبة اإلدارة والتسرب والتأهيل وإدارة المواردالبشرية وشؤون العاملين وتول ماماكافة.
مادة د-غاية الدائرة:

.( ..

 .1تنفيذالمشروع الوطف إلصلع اإلداري وتأمين متطلباته
 .2االتقاء باألداءالمؤسساتي فيمديرة الصحة

.
.

مادة ه أهداف الدانرة:

 .ش

٠٠٠٠٠٠٠

ا .تطويراألداءاإلداو،نطبهقنظامقياساألداءاإلداهفمديريةالصعةالفرعبة.

;ذح ر

دك

 .ى

 .2رقع كفاءة وفعالية المديرية في تفغين مهامها وفقديم غدماها من حآلل ثملويزالبلمية التنظيمهة وقبسهط العدمات المشدمة.
ونوثيق إجراءات العمل وتفهبم فاعلههاوتحديهابشكط مستمر

 .3تطويرإدارة المواردالبشرة ونشرالمعارف االدارة ورفيع مستوى الوني اإلداري والسلوك الننظي لدى العاملبن ف المديرية.
 .4توففر البهاتات الالزمة فبمن إطار عملها وتغذيها؛ؤ) مديرية التبمبةاإلدالية ي اإلدارة اابةزية؛
مادة ة مهام الدائرة

.

. .زك ي

ا.تنفبذبرنامجاإلصلحاإلدايبالتنسيقمعمديرةالتنمهةاإلدارةفياإلدارةالمركزية..

 .2العمل على تأمين متطلبات دعم وقهاس األداء اإلداري بالتنسيق مع مديرية التنمية اإلدارية في اإلدارة المركزية.

ر5-٩٠ال٨.

.

ملنال

 .3مراجعة البلهة التنظيمية للمديرية واقتاح عدسن البيك التطبع والهاكل الوطيهبة بالتشسق مع مديرية التسة

اإلدارة في اإلدارة المركزية...

 .4العمل على تصنيف وتوصيف الوظائف في المديزة ،ووضعبطافات الوصف الوظيفي.

.

 .5اإلسهام في التغطط االستقراتيج للقوى العاملة في المديرية والمراكزوالمشافي التابعة من جالل دراسه ويفدير اجتهاجاها

وتنظيم المسابقات واالختبارات الالزمة لتعيين العاملين
 .6القهامبجمبع األعمال المعلقة بشون العاملين

.

 .7ادارة وتنمية الموارد البشرية ،وإعدادنظم!دارة وتحسين األداء

.

4الزاعتعدبنالمعةمالهامة:لطةالسدوالسملهبمابعفةتسبةالموارهالبنرةواتطيراإلداه

.

 . 9العمل على تبسيط اإلجراءات باستخدام تقانات المعلومات٠
ج .ز ٦ ■ ٠
 .سرالجتباجاتالسرييهةوهجلطدالسريبوالتاهيلوسنابمةينفبدها
10

.(١بنزالممروةاإلرارة.وفيومسترىالويبلنمبةاإدرة.

.

 .12إعدانالدئ|الخأههة بتحلمصيراع) ،،اإلذ٠اري بالتعاون هالتدبيق مع مديرية ا|ة اإلدارية ي 1إلد1دة 1احكزية.

دادة6ينكونالبيكالتظيهلدارةالتسبةاالايةمنالوعداتالتهيميةالتاليه
-1هعبةالمواردالبشرة

.

 -٦,ا ز ك نم . .

.3شبةالتنظمالموساقه
د-هعبة التدريب والتأميل.

٠٠

٠

.

-4هعبةالديوانالدك..

ماده  ٠7تمارس دارة التسة االداريةه سهامب من خالل الهعب التلبة .
ا.يبةالوارالبفرة.يودالمامالدالبد
 .1تغطط المسار الوهلفه للعاملين و المديرية وإعداد الداسات حول اوهاء الساله وسو معلها و سيل تأمين
متطلبانعملمركزدعموهباساألداءاالداهاومركرغدمةالمواردالبشرة والسولة وفو الساديج ولدسنبيادات المدة
وبالسنسق مع مديرة التنمهة االدارة ف اإلداة المركزة

بم

 .2مالجة الممال االاريه والخدمهة للعاملين ،السهما ما ينعلف مها بالتسين واالستخدام والسماقد وتطيم الوقوهان
الوظهدهة والمسادات الوظهغهةوالبعالكاتالذاتهة للعاملين.

.

٦

دتنظلمالهاناثالعامةبالفوىالعالةوحركها.وكماينعلقاوهاءالعاملبين .

ن

 .4تنشم السجالت والبطافات الداتسه للعاملين وبهانات الخدمة وعهه جسي لمدفان والتلو المطيه وبعديه وتزديد
مديرةالتنسةاالدارةفاالدارةالمركزةيا
 ٠5دراسة وابدا* الرأي في األمور المتعلفة بثمؤون العاملين.
دا»-٧5£ه

كص

تكدك

ك

٠-د-زشرىكي

زالال

.1

.

'

الجسسورهةالعرريةالسورهة
وارةالمة
»إصدارالصكون المتعلفة بالجان ومشا فرارات تعصيص االلهات ف ميرية الصعة.

.

 .7دراسة وافع القوى العاملة وتحلما والتنو نحاجه المديرية من المواره البشرية كمًا ونوعا وافزاح إعادة تولى الممالة بما
يحقق سدالفجوة بين الواقع والمطلوب،.

 .8دراسة وافقاع البهكل الونليغي منهمنًاتعلهل مراكر العمل ونصنيف الوطانف المنشاهه من حهن العصانص والمسولبان

ف مجموعات همن المسالك الوظيفية ،وتوقيعها على الوحدات التنظبمهة المكونه للهبكل التنظيم

.

..

 .9المساهة و إعداد دلل التوصيف الوطبه بالتنسبق ع مديرية التمبة اإلدايه واإدارةالمزكزرة.وتهيمملى االلزام

به.
 .10 .المشابة بالتخطهط األداء اإلداري لك من رفساءالدوانروالشعب ووضع المقزحات لتشهيما واستثمارها بالهك األمتلد
ووقالستماتالنسوذجهة

 . 1 1اقتراح معايرواستمارات تفهيم األداءللعاملين في المديرة ،واتغان اإلجراءات الالزمة لتفيهم األدا ،للعاملين بهك دوري
وا.تابمةومافبةدوامالعاسينفالمسبريةينطيفالماقبةاإكثونيةامنعالدنطامالسصم.وإصدارالمكوكالسوة

 .13مسلف السجالت الخاصة بإجاذإتالعامغلنوالغياباتواتًاخهرات ومتابعة كلد مايتعلؤد,ها.

.

بد شعبة الششم ملساره يوداملهام التالية.:

ا .تحديث البنية التنظليمبة للمديريه ونطوير الههكل التنظيه وإلبيكط الوظلفي بمابتالهم معينة العمل ومتطلباته ،والعمل
على تحسين كفاءة ونظم إجراءات ونعليمات العمل ،وتفعبل العالفات الوظيفه العمودبة واألفئهة بما بضمن يحسبن

سعدلتاألداهالموسسان

.

.

.

 .2المشاكة بعملية بسط االجراءان وأتمئة المعمال والعدمات المقدمة من يبلد المدبية ع الوحدات التسظسبة صاعبة

العالفة ،واسغدام الطراق العدبنه في لمارسه وأسالسب التعامل والنوصل مع الفريعةالمسهدفة ورفح مسنوى جودة

المغرجات من خالل بناءنظلم معلومات إدارية.

.

.

 .3. ٠السمل على تأمين متطبات دعم وفياس االداء اإلدابه

 .4متابعة مدى االستجابة إلشادان العامة والغاصة لتفاررفياس األداء اإل«ابه.ووضعالبرامع التفذية اللرمة
^ألدلةاالةدئشاذيةولذموذجهةللخع<٠ةعالؤلنيلإلعاألاحاإلداليفيالمديرية .؛.
».هاسه واقاعالبهك التنخئهعي وسده الهنه لواقع السل فبمن لمبية ،وتقديم المقيعان الماسه لمالعه أي علل
 .7تقههم الوفبع النهه بشكل دودي وفف معايير جودة التهيم المؤسساني ،وتئديم التغذية الراجعة والمفرحات لمعالجه له

.

ودراسة التشريعات واألنظمة العاصة بعمل المديرية ولمشاه والمراكز المهجية التابعة ^واكهدأح التعديالت اللرمة

ل .خصر اإلجراءات والغدمات المقدمة وتوثيقهاووضع أولوبات تبسيطها

إم""-

مللووا

 .10دراتجة ألهات واجحاءات العمل المع خحائط العمليات وتحليلهاووضع مقزحات تبسهط اإلجراءات ومناشمبة تنفيذها.

.

.11إعداداألدلةاالسترشاديةالغاصةباالجراءاتوالغدماتالمبسطةوتعميمهاورقياوعلىالمنصاتاإللكتروبيةالمتاحة
 .12نمذجه اإلجراءات وأتمنه العمال اإلداره بالتنسبق مع مديرة التنمة اإلدارة في اإلداره المركره والوجدات الشنظليمية
....
...

الفنيةالمغتصة..
٠

تد شعبة التدديب! والتأهيل ,تتوىل املهام التالية:

1

.

ا ،رب كاه األداء الهره وتعزيز الغدرات عبر االسهام في وهع أنظمة انتقا* يسيب وهأهبل ونطوير وبهيم الممليس ويهي

البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة واإلشرافعلى تنفيذها
ا « .2لسلعدتشرنقاسةالمسرةا«وايةنويزالره«لشسةا«لريفهرمناهسةالهسينوالهدعيدسالسمسب.بماسبمو

.

"
إنجاز مهام المديرية بكفاءة وفاعلية .
.
د .إهادمناى الهرات والتعامسمالمهلفهبلنديب والنامل
 -4سبر االحنياجات التدديبية حءد١د خهلة سنوية لرامج التأههل وا| وفق احت٠اجات المديرية لتعمهة فدألت اكاملذنوفق

النماذج المعتمدة,

ز ك : .دح

د.مابهةاوهاغالفالءلمفسة،التنسفبوالهاتالمسةرداسةتزعهموإعادةنيسبم
.متابعة عمل المراكزالسسريهة المعتبدة لتأهيل األطباء المقيمين. .

٠

 .8متابعة ط1باتالتدديب بالأجرلذقي المهن الطبهة.
. ..

.

 .9لشرثقافة المعرفة اإلدإرية عرجميع الوسائل المتاحة وبالتعاون معالجبات المعبه

 ٠10ءقب (صشات ضل ،:عؤب٠ئج،و ذدوات ٠لفاءات) ،هةوذقح األدلة ال1اليتهدف إلى كرالوحم ،اإلداديواالئتغاء يا^لوك
التنظي.
 ٠ا«تلسةكاسدعه«افالتسهل«وارية»إطادنفرالمسرهةا«ليذروبا،مابرربسماصسالدسيه(لنسه
.

.٠٠

.

معمدسرةالتنمهةاالدارةفياإلدارةالمركزة..

.

2ا٠لءداد البعوب ١إلداديةالضاألءاسللمداحة بما هاسب مع دفية اكبباكعاونغسهق٠ع مديرية التذ٠ية

االدارة في اإلدارة المركزرية
-٠ . -

لل٠-تاةكلعايهلجدءناص،٠تاس،لو|للعصلىادو|ض؛اكلل؛باسوماإلداردةواص٠ااإلدا,د؛.الالالحاصاوث٠ح

هدهالجهاتبمايخدمتحفيقأهدافالدائرة.

. .٠

4ل ٠سلسه امان الهاه لساة انسيسة واألهله والشايه التي ر إلى المه السله بما يرهم ولعمم لرهوه
للتدرسب والتاهل:.... .ب٠..:،.:

.

الههمورهةالعرويةالسورهة
ووارلةالمعة.
 .15إعداد الموازنة السنوية للتدريب بالتنسيق مع الجهات المغتصة. ،
 .16تنفذالدوراتالتدربيةوالتاهلهةاليتقامفيالمديرية.

. 17أمينمسلزماتالعملبهالسدربيهةوالمرين

٠ .

. .

 . 18تنفين البرامج الي تسهدف المتميزين والمبدعين من العاملين في المديرية.

ث شعهةالديوان،تواللمهامالتالية،

.إ

 . 1استالم السدد الوارد ل المدسرية وتسجيله وتوزيعسه على العهان المغنصة حسب التعلمات النافذة .وتنظلم وعفظ السجالن
الواردة والصادرة العائدة إلى المديرية

د

 .2أرشفه جمع المراسالن والمعامالن والصكوك الصادرة بمختلف أنواعها واستخدام احد أنظمة المراسالت االلكزرونية،

واليط الفك عع االدان المحكزية والجهان التابعة والمرنطة بهالنلهه كافة المرلسلك المادة عبا الكلوهًا ■ .زم ز
 .3استالم الوبد ابدالج من مج٠ال ،اا الوحدات التنغلهمهة أهبوألوتوفيعه وفرقه (حوائي-كتب — ،قرارات).

 .4تصويرالمراسالت الصادرة وتصنفهاوحفظهابأضابيربعدتبلبغهاللجهات المعنية

٦٦١

 .5اإلشراف على عمل المراسلين وتدقيق عملهم .والتاكدمن سجالت الذمة المسلمة لهم ومتابهابومهًا

 .6تصنيف المراسالت اإلدارية،

اسلمنسعةعنكالألوامروالفراراتاإل«اليةوالبلهاتولتعاسموارفنهاوإمداردلط!كنههلها
 .8منابعة طالتوشكاوع الماجعس بالتلسف معالمعنن

ت .-,م ب

.

 ٠9السل علد الششفه االلكنويهه سن خالل إدغال السالن المعددة لجمهع الماسالن الواردة والمبادرة عن الجهة العامة بنك
ا٠٠ض٠،,
.0تونفجمسعالنمغالوقسةالمورهفةالكترفنا.

.11الردعلىاالستفساراتبخصوصالكتبالرسميةومعرفةمسارهاوأينانهت.

»ع5ل٠1ه

ة

المممورية)لعرروةالسورهة
ورارةالمه
مادة ويكون الميكل الوظيفي للدائرة من مجموعة وظالف تونعكمايلي٠٠ :

ا" .ليسسو

السنهادشفه

ا
ا دائرة التنمية

رئيس دائرة

■
 1ماده جامعية في ا علوم اإلدارة أو اإلسباد أو ال؛|هموق/أوشهادة عليأ و ،اإلداوه العامة*

1

ا
ا

التنمهة اإلدارية
.

اإلدارية

المرئوياسرد اشلعبشرةبه

.٠

.. .

العامة.

أول

 ,س

اااللسانية-التريهة

.

أ٠

الموارد  1مساعد إداري
ثان
البشرية  ..ا
-. . -.

.

■ ٦٦ك■.٠■■: ٢; -

االعامة،ماجسترناملتغصمهاقنصادوإدارة

ا شهادة جامة ف  /االقتصاد او التجارة  -الحفوق — العلوم السهاسهه -إدارة األعمال 

ر
1

معلل إداري

ا.

. . 1. .

) ربسهعبة
التنظهم
ا

(

.

»

.

ل شهادةجامعبةف/االقتصادأوالتجارةجالحقوق-العلومالسياسية-إدارةاألعمال-
ا

ا (سعفة — علم اجتماع  -المكتبات والمعلومات  -سعاله —إعالم ) وشهادة علهاوي ا«اه '  ٠ا .
 .إ العامة. ٦ . .
ا شهادة جامعية في /االقتصادأوالتجارة-الحقوق  -العلوم السهاسبة-إدارة األعمال٠ . ٦ -

.

ألمؤسساتي

االعلوم(إحصاء-معلومانهة-علومحاسبي)-البندسان/غهادةعلبافاالدارةالعامة-

٠

اماجسيونأملتغصمهفالتهةاالرارية-ماجسنوتاملنعممهافتصادوإداؤة

المؤسساتي

شعبة التسظهم ا محلل إداه

٠

 1العلوم(إحماء-معلوماتية-علومالعاسه)-التميةاإلدارة/شهادةعلهافاال«ارة اا س٠-

1

٦١

.

ا شهادة جامعهة ف  /االفتصاد أو النجارة  -الحقوق  -العلوم السهاسية -ادارة األعمال

.

مطورتنظيي
.
.
8ا:

.

.

 .داالهسسات-اإلءالم-العلو(،اعصاء-معلومتية-علومعاس)-االدابولعلوم

شعبة

. ١

٠

إ شهادة جامعية في ي/االس٠اد أوالتجارة  ٠الحقوفى ٠العلوم السه1سهة٠إدارة أعمال,

.

٠ .
س
مساعدإداه . .

ح

__________ ٠

٠

~٠٠٠

شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -العقوق  -العلوم السباسية -إدارة أعمال
االرسدسات-العلوم(إحصا،سمعلوماتية-علومالعاشب)-االدايوالعلوماإللسانية(

.

' ا.
إل

 ٠1 - .ر

العلوم( إعصا —معلوماتية  -علوم حاسب)  .الهندسات  /شهادة علد و اإلدارة العامة٠ . -
ا ماجسنيوتاميلتغصموفالتمةاالارية-ماجستيورنأهلنفصمهافنصادوإدارة ■  ..ا.
-ا

1

ا

ا شهادة جامسهة ف "/القتصاد أوالنجارة-الحفوق  -العلوم السياسبة -إدارة الشعمال-

ا مطورتنظيي ٩
ا:

االعامة.ماجستيرتأهلتخصمهاقتصادوإدارة

' ' '1

ا مطورانظمة

ا العلوم (إحصاه-مطوساية -علومالعاسب) التسة االولره/ننادة عالف االواه  . :ا

٦

ا شهادة جامعهة

املعلوماتية -السه امصا—معلواتبة —علوم احلاسب»

اتس
«٢؟٠|٠ء

ن 6

البممورهةالعرريةالسورية
.
وارةالسمة
شهادة جامعهة في  /االفتصاد أو التجارة  ٠الهندسة المعلوماتية -الهندسة المدنهة س ..
1

مبسط إجراءات

العامة.

■

1

.

شهادة جامعية ف  /االفتصاد أو التجارة  ٠الحفوق  -العلوم السهاسية -إدارة أعمال

رئيس شعبة

البسسان  -العلوم ( إعصاهحسعلوايه  -علوم حسب )  -االداب والعلوم االسايه .ك

التدريب و

1

(هسفه  -علم اجتماع  -لكبان والمعلومات — مهحافة —إعالم ) أوشهادة عالفي االداة

التأهيل)

العامة.

.

شهادة جامعهه في  /االفتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السياسية -إدارة األعمال-
سس

العلوم ( إعصاه —معلوماتهة  ٠علوم حاسب )  .الندسات  /شهادة علها في اإلدارة المامه -

2

محلل إداري

ماجستيرتأهيل تخصصه في التنمهة اإلداره  -ماجستيرتأهيل تخصصه اقنصادوإدارة

وائمألل

شهادة جامعبة و /االنهباد أو النجارة .العفوق  -العلوم السباسة —إدارة االعمال
مساعد إداري

.

الهندسات  -االءالم  ,السلوم ( إعصاء -معلوماتهه  -علوم العاسب )  ٠االداب والعلوم

1

أول

المعهد التقالي (إدارة األعمال والتسويق  ٠المحاسبة والتمورل  -الحاسوب  -الهندسه ) -

مساعد إداري

2

الشهادةالثانوة.

ثاني

شهادة جامعبة ف  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوف  -العلوم السهاسهة -إدارة أعمال
رئيس شعبة

الديوان العام

و

الهندسات — العلوم ( احصا- ،معلوماتية  -علوم حاسب) -االداب والعلوم االلسانهة
(سفة  -علم اجتماع  -المكتبات والمعلومات  -صعاسه —إعالم ) لو نهادة علب ف االداة
العامة.

مصمقق

ههادة جامعبة في  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السهاسية -إدارة األمال.
.

1

الرندسات -العلوم ( إحصاء -معلوماتهة  -علوم الحاسب ) — اآلداب والعلوم اإللسانية.

مراسالت إدارية
شعبة الديوان

مدخل مراسالت

السا

الكر(نهه

المبهد التقاني ئ (دارة العمال والتسويق — المحاسبة والتمويل  -الحاسوب — الهندسه )
.

1

■1

شهادة بسب فياالنهباد و التجار؛  .العقوق  -السدم سسه هاره األعمال,
س

--. .

مساعد ادابي
■ . .ل

أئد

٦

.

.

مساعد إداري

ا .
. . ■ . ...٠

ا

اإلسابة-اب .ح

.

مراسل.

.

المعهد التقاي ل (ادار األعمال والسويق .المحاسبه والنمويل  -الحاسوب  -الهندسه ) . -
2

ثاني

اإلجمالي.

5٣0٦ال٨8-

2 .

.

الهسدسان  -اإلعالم .العلوم ا إعصاء -.معلوماتيةعلوم العاس )  -االداب والعلوم

ل

3

الشهادة الثانوية
ههادةالتعلماالساسهاومايعادلها

■  ■ ٦ال

.

٦

32

7

المجممورهة العرههة السورية
ورارلةالعة
داده  -9تعند بهانات الوص الوطبه مراكزالسل والدائة وف ونفه (وصبف مبام مراكزالسل في دائرة التندبة
اإلدادية) املركة٠ .

مادة.10تفكفةالقراراتوالصكوكالسابقةالمغالفةلذلك.
مادةاا.ينهرهذالفراروبلعمنبلزملتهيذه

ن

م

 ٦ر

8

 :آل ل : : ٠تة:ةي(مبفقمها".

٠,

مركز عمل رئيس الدائرة:

اإلدارة التنفينية

المستوى اإلداري:

الفئة الوظيفية :األولى

المسمى الوظيفي :رئيس دائرة التنمية اإلدارية

مسمى وظيفة الربيس المباشر :مدير الصحة. .

الدائرة :دائرة التمية اإلدارية

مسمى وظيهة من ينوب عن شاعل الوظيفة :احدزؤساء الشعنب.

،.شروط شغل الوظيفة .
المؤهل الطمي :شهادة جامعية في  /علوم اإلدارة او االقتصاد أو الحقوق/و شهادة عليا في

اإلداأل العامة.

ر ٠

٠٦٠-,٠٠

٠

٦

الخبرة الوظيفية٣ :سنوات

٦ر٠ ,ك

٠-,٠. ,٠ :ك ,٦ر رر.٠.ئ١ر٠ة,,٠.٠

,امهنم٠ك ٠.ر .................................

 .١اإلشرافب على إنجاز األعمال اإلدارية وخدمات العاملين في مديرية الصحة.
 ٠٢العمل طلى تحقيق األهدان المحدة والمقرة من قبل اإلدارة األعلى وتفيذها بدقة وإيضاحها للمستويت األدنى.

.

 .٣اإلشراف عطى تفيذالخطط المقرة من اإلدارة األعلى.
 .٤اإلشراف طلى حسن سير العمل في الدائرة ،وتوجيه أعمال الشعب ،وتتسيق العمل فيما بينهم وئ لمهام الدائرة النوعية.

.

المهام اإلدارية

 .١متابعة تتفيذ التعاميم والتعليمات والقرلرات واألوامر اإلدارية الصادة عن كافة الجهات الوصائية.
 .٢األشير على المعامالت التي تجزها الدائرة وعلى الصكوك التي تدها.

.

..

.

 ٠٣اقزإح قزيع األعباء والمهام طى العاملين بما يقق وصكوك تعينه إبكانائهم ،واإلهران لى أعمالهم والنشير على كافة الكتب

المتعلقة بالمهام التي يكلفهم بها.

رك ر ..

 .٤المشاركة في وضع خطط المديرية فيما يتعلق باهداف ومهام دائرقالتمية اإلدارية.
ه .إعدادالقاريروتوفير البيانات والمعلومات ذات العالقة بالدائرة وقديمها لرئيس المبلشر.

.

 ٠٦اقترح ما يلزم لتلوير السل ،والمشاركة فه تقي اداء العلملين فه الداتوؤواقاح مكقاه لوغربنهم ضمن اقولهن واألظمة
.
...النافذ؛.

 .٨ابداء الرلي في اختياررؤساء الشعب في الدائرة وغيرهم من العاملين عنداقتراح تكليفهم بالعمل في الدائرة

 ٠٧ت اجقاع سو مع العامين في يارت الطالعهم طى ما يستجد من اسر وهنية تبل الصعوبات التي توإجههم خالل السل.

 .٩تحديد احتياجات الدائرة من موارد بشرية ومادية.

..لقيام بما يكفه به رئيسه المباشر ضمن اختصاصه وفي حدود الصالحيات الممنوحة له.

.

.

1

......:

المهام الفنية

.

.

٠.

 ٠ ١اكعل على تأمين ظلبآت هبن برنامج اإلصالح اإلدادي بال٢سام مع مديرية الدتعية اإلدارية في اإلدادة المركزية.

.

 ٠٢السل على تامين مطلبات دعم وقياس األداء-اإلداري وضمان جودتها وسصاقينها بالتعاون مع منيرية التسية اإلدارية
في اإلدارة المركزية■

ا

.

 ٠٣اقاح تحديث الهكل التظيه والهيكل الوظفه والظام الداخلي بلتسق مع مهرية التسية االداري في اإلدار

المركزية..
 ,٤اقراح تعديث األحكام الغاصه بلظمة السل والعاهلين بما يعفق تمية الموارد البشرية والطوير اإلداو بلتسيقمع
مديرية التمية اإلدارية في اإلداره لمركزية.

.

رك -

-رحم دك.

ه .متابعة شبسيط االمراءلتوتمتة األععال اإلدارية.
 ٠٦اقراح مشاريع التطور الموساتي ومتابعتها بالتسيق مع مديرية التمية اإلدارية في اإلدارة المركزية.

.

ن

2

| ٠|٠ا اا|| ا|ا | ا  1 1 1 , 1 1, , 1,ا ا, , ,

اب||٠٠٠٢اا|1

|ع

، ٠ع

,1

,|٠

,٠ع ,,,,,,,,,,,

 ,٠ 1,,1,1 1 ,,1,1,1ا ا ٠ع
ا ٠٠الا||ء ٠٠ا٠"-٠

مركز عمل رؤساء الشعب:

المستوى اإلداري.. :الدعم العلياتي ٠
الفلة الوظيفية :األولى

٠ .

٣

ا ؟■

ذال اال; ٦ا ز ك .ر د" ٦-٦ :ك ٦كك  , , ٦٦جر  :ه  ٦ك٦٦ك

المسمى الوظيفي :رئيس شعبة.

الدائرة :دائرة التنمية االدارية.

الفئة الوظيفية :األولى,.

مسمىوظيفة الربيس المباشر:رليس داثرة التنمية اإلدارية

 --.شرود شغل الوظيفة

٠٠٠٠٠٠٠٠

.

.

٠

■

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقصاداو التجاة  -الحقوق  -العلوم السيلسية إداة

أعمال -الهندسات -العلوم ( إحصاء معلوماتية  -علوم الحاسب )  -اآلداب والعلوم

الخبرة الوتبفية ستتين

.

■

اإلسانية ( فلسفة  -طم اجتماع  -المكبات والمعلومات  -صحاقة إعالم ) أو شهادة طيا
في اإلدارة العامة.

المهام
.

المهام اإلشرالهية .

,

 .١اإلشرن طى حسن سير المل في الشعبة وقرجيه العاملين فيها وتوزيع المسل بينهم كل حسبإكنياته وكفاءته والمل
علىهالتسيقالةاعلواستشمارطقاتهم
 ٠٢متابعة مستويات اإلتجاز وقم العمل.

ن

٠.المهام اإلدارية .

:٦ ٦

 .٣اقزاح ما يلزم لتطوحبى العمل في الشعبة.

 . ١التشير على الصكوك والدراسات التي تتجز في الشعبة في حدود مهامها.
 .٢إداد القارير وتوفير البيانت والمعلومات ذات العالقة الشعبة وقديمها لريس المباشر.

.٣متابعةقاريراإلنجازالتييعدهاالعاملونفيالشعبة.
؛.المشاركة في قيم أداه العاملين في الشعبة.
 ,٥القيام بكل ما يكلفه به الرئيس المباشر ضمناختصاصهوفيحدودالمهامالموكلةلشعبة.
- ٠

٠

٠

. ٠ .٠

٠٠٠-٠-٠٠

 ٠٠ ٠٠,٠ال٠هأمايتدة

--

٠:-٠

د — ت - .-ج

 .١نتفين الخطط العقر ض االداأل األعلى.

 .٢متابعة جميع األعمال المتعلقة بخدمات العاملين ،وتأشبر جميع الصكولك والكتب والقررات المتعلقة بالعاملين

واوضاعهم المختلفة وتغيرات اوضاعهم.

٠

 .٣متابعة جميع األعمال المتعلقة بتامينات العاملين ،وتشير جميع الصكوك والكب والقرارلت المتطلقة بها.

 .٤تتقين متطلبات السابقات واالقبارالت وفق االجراهالت المحده فه مديرية التمية األدارية في اإلدارة المركزية.

.٥متابعة واقع الموارد البشرية في المديرية ،ومتابعة تظيم البيانات الخاصة بالقوى العاملة وحركتها.

 .هسة الموارد "
اليدرهة

١

٠٦س١سة دوام العاش في المديرية ورفع التقارير!لى الرص األداوي األش،

 ٠٧تفيذ متطلبات تزويد دائرة السجل العام في مركز خدمة الموارد البشرية بالبيانات الالزمة وفق ما تحده
مديرية التنمية اإلدارية في اإلدارة المركزية.

ا

,

.٨داسةمقرحاتتديللهالوظفي،ورفعهاإلداةاألعلى،
ل٠

٠

،٠٠

.

. ٩متابعةإعداددلياللتوصيفالوظيفي،ومتابعةتفيذهبعدإقلرووقيممدىااللتزامبه.
.«.متلبعة قيم داء العاملين شكل دوو (صف سني) بلتسق مع العلمل ولمديرالسباشر. .
.١ ١درسة نتائج تحليل القى العاملة ومقترحات توزيع القوى العاملة في المديرية.

.

.١٢متابعة وام العاملن فه المدرية وتطيخ لمرقبة االكثوبة (ن خالل نظام البصمة) ،وإصدار
الصكوك الالزمة.
. ١ ٣سك السجدت الغاصة بإجارت العاملين والغيابات والناخيرات ومتابعة كل ما يتعلق بها.. . .

٠
[ا

.

٠٠

 ٠١ئحنجذ الفلهد اللمة من اإلدارة األطى!

.

.

.

.

 .٢متابعة تقارير مى االستجابة لإلرشادات العامة والظصة لقاير قياس األداء األداوي ،ومتبعة وضع لبرمع

التنفيذية لها.
.

١ ١

.

ل

ح

٠

.

.

 .٣تقيم الوضع الستظبمي وفق معاير جودة التظيمالمؤساتي.
■  ■ 1ن رذ
 ٠٤المساهمة في مشاريع التطور الموساتي في السدية.
٠٠
ز ٦ب ;
ه .العمل طلى تامين متطلبات مركز قياس ودعم األداء اإلداري.
 .٦يتابعة تقارير االلتزام وسع تيذ اللة االزفابية وإلنمودجية للبرنامج الوطني لإلصالع اإدالهفيالسيسية.

ن

1

..شعبة اتغم,-
 .المؤسبتي، ..

 .٧اقراح أولويات تقبسيط اإلجراءات والخدمات المقدمة ورفعها للرنيس المباشر وتفيذ إجراءاتها المقررة. . . . .
 .٨العللىإداداأللةاإلرشادبةالفاصةباإلجراءاتوالغدماتالسبسطة.
 .٩متابعة ننجة اإلمراهلت اإلدالية وتفيذ لصال المتة في الوتدات التتييه ضعن السنيرية.

 ١س لي إعداد س" الغاصة بمهام وذشالالت الشعبة.

»ه*٠ععهل٠عل٠٠ع٠هأهس٠٠ا٠٠ل٠٠٠٠٠٠س٠عل٠ه.

 ٠١تنضتك الخطط المقرة من اإلداري األطى.ا

 ٠٢متابعة مبر االحياجات التريية لعلمطين في لمديرية ".ال؛ز-ر رز;

زك ز

ا

 ٠٣اقراح الغطة السنوية لبرامج التدريب والتاهل وفق احقياجاتالمنيرية لتمبة قدرات العاملين وفق النماذج

ا

زر-

إ
المعتمدة من قبل وارة التمية اإلدارية بالتسيق مع مديرية التمية اإلدارية فى اإلدارؤالمركزية،
 .٤متابعة إجراهات اإلفاد للدوات التريية والحًايلبة وااللمالعبة التي ترد إلى المديرية وقارير الموفدين

.
" ٥والعمل طى تعميم النتائج المستخلصة من هذه " -٣٥٥-٥عثها,
ه .يري اسماء العاملين انشسمهدسم من المديرية !^ )٠لسبداسيه رناهيه واالطالعية سر سن

؛
1

الموافقة طيها بالتتسيق مع المعنيين. ..
أ . ..الغلطلتوؤه. .. . .
- - . -. . -. .,٧

ا

■

 ٠شعبه
٣

.

.١٣العملعلىشرقافةالمعرفةاإلداريةعبرجميعالوسائاللمتاحةوبالتعاونمعالجهاتالمعنية.

 ، ١ ٤قد ورشات عمل ،مؤتمرات ،ندوات ،لقاءات) ،وتوزيع المنشورات التعريفية لنشر الوعي اإلداري واالرتقاء

.

بالسلوك التظيمي.

أ

ه  . ١العمل على تعميم كل مايصدر عن وزارة التمية اإلدارية ومديرية التتمية اإلدارية في اإلدارة المركزية في زءز
إطار نشر المعرفة اإلدارية ضمن المديرية.

.١٦درسة البحوث اإلدارية المقدمة لتطوير األداء اإلداي للمديرية بالتسيق مع مديرية التمية اإلدارية فى اإلدارة
المركزية.
 .١ ٧اقتراح التعاون مع الجهات العلمية والبحثية في المواضيع المتعلقة بالعلوم اإلدارية والتتمية اإلدارية بما يخدم

تقيق أهداف الدائرة.

. ١ ٨متابعة إجراءات اإلبفاد للدورات التريبية والناهيلية واالطالعية التي ترد إلى الجهة العامة بما يتالءم والفطط .

الموضوعة للتدريب والتأهيل.
.١٩متابعةإعدادالموازنةالسنويةلترببالتسيقمعالجهاتالمغنصة
.متابعة تفيذ الدورات التزيبية والتاهيلية التي قام في المديرية.
.٢١تامينمسلزماتالعمليةالتريبيةوالمدرين.

*

 ٠ا .

٠٢١المشاركةفيإعدادالخططالخاصةبمهامونشاطاتالشعبة.

.

ا .تفيذالغططالمقة مناإلداة األعلى.

٠

٦:

■

1

ح

1-------

ا٠

صج.
 .٧تتظيه توثق جميع النسغالورقية المؤرشفة إلكرونيًا.
.٨الردعلىاالسقساراتمنأيجهةبخصوصاكتبالرسسيةومرفةمسارهاواينابيهت.

1
1
٠٠
سننسسسسس
"سدس
.

٠:..

—ع——.

٠

—ا

1111| 1 1 11111

0

٠٠٠ ٠٠٠اااا٠اع،ععح٠ا،اااا1عا٠ا٠عععع؛حع٠اد٠٠٠ااا اال عع٠٠عحع ح،٠غعع٠عععع٠م

ع ا،اا ٠

8

11 1

٠ع٠ع|٠اعا٠٠٠عا ،ا

مراكزالعمل العاملة في الشعب

.
-شعبة املولرد البشرية:

ا-١ -حملل (دادي:

٠

اسم الجهة العامة :وزارة الصحة

المسمى الوظيفي :محل إداري

الفئة الوظيفية :االولى

المديرية :مديرية الصحة.

الدائرة :دائرة التتمية اإلدارية،

الشعبة :شعبة الموارد البشرية.

مسم وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الموارد البشرية
شروط شغل الوظيفة

عدد مراكزالعمل.١:

■ ' .

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السيسية إدارة األعمال—
اللو ( إحصاء معلوماية  -طوم حاسب )  -الهنسات  /شهادة عليا في اإلادارةالعامة -ماجستر

تأهلتفصصيفيالستمبةاإدارية-ماجستيراهيلتفصصياقتصادوإداة.

سنوات الخبرة :ال يوجد

1

الوصف العام لوظيطة<..

العمل على تفيذ وإنجاز دراسات واقع الموارد البشرية في المديرية ،وقدي مقرحات تخطيط األاء اإلداري للمديرين ورؤساء
لواشر ورضع المقتزحات لتظيمه ولستهاره بالشكل االشل وتقيذ خططالشعبة نه مجال المهام اسعده لتا ،واتراح ما
يلزم لتطوير العمل في الشعبة.
.

.

.

المهام والمسؤوليات

 .١دراسة وتحليل واقع الموارد البشرية في المديرية.

 . ٢وضع الغطط ولمقرحات فيما بتعلق يحركة القه العاملة.
.

 .٣اقراح كل ما يزم لطوير واقع الموالرد البشرية فه المديرية.

 .٤التبو بحاجة المديرية من الموارد البشرية كمأونوعأ.

..

 ٠٥إعداد مقترحات تخطيط وتطور واستثمار األداء اإلداي لكل من المديرين ورؤساء الدوائر تحت إشراف الرئيس
اإلادارياألطى.
؟.تفطلبط المسار الوظيفي لعاملين في المديرية.

1

سهها٠ع٠٠لهللل هل>اا٠ا| ل٠ه ألاألل»*ه»هأله ما^

.

.

«.قيم اوضاع العملة ومى فاطيها إعدلد الدرسلت حولهاوالتبو باحفياجات المديرية منها..

 .٨تأمين معلومات إعدادخارطة الموارد البشرية واشواهر الوظيفية بالتسيق مع مديرية التسية اإلدارية في االداره المركزية لسركز

خدمة المواردالبشرية في الدولة.

 .٩ . ٢٦١٢إعدادقاريراالسنهابة لإلزشادات لعلمة والغاصة لقلررسركز دعم ولياس االالء االاله وضع لبرامج التفيذية
. .
الالمة لهاومتابتهاوقياس نسبة تفيذها.
..تفيذاألنلة الدسزشادية والسونجية لبرنامج الوطه لإلصالع االي االترام بها.

. .

نباابإعقادلسشنالتلقييالدوكلننفلعلنكاقعطثلن

7

٠

111

, ٠ 1آً,ا[٦,..آلا ا_٠٠___,,٢

■

٠ا

1

ا٠ا٢-ا ٠ا ٠

1 1 111

٠.٠٠

.... 1
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,

,ا. ٠٠,٠,

٠٠٠٠٠,أ٠.٠٠٠«٠...٠٠.

٠٠٠٠٠

٠٠٠— ٠

٠٠٠٠—-٠

٠

٠٠٠-

—... ٠

٠٠—٦ :٠٠ "-٠-~٠

 -٢مطور تنظيمي:اسم الجهة العامة :والرة الصحة

.

عددمراكزالعمل١:

المسمى الوظيفي :مش تنظيمي

الفئة الوظيفية :األولى

المديرة :مديرية الصحة.

الدائرة :دائرة التتمية اإلدارية.
سدس وظبغة الرئبعن المباض :دسن شعبة اموارد .البشرية,

الشعبة :شعبة الموارد البشرية.

٠٣٠
٠
.

شروط شغل الوظيفة
الموهل العطمه :شهادة جامعية في  /االقصاد أو لتجارة  -القوق  -اللوم السيسية إداة األعال-
اللوم ( إحصاء معلومائية-عطوم العاسب)  -الصبة االدارية /شهادة طي فه االلة العامة،

سنوات الخبرة:
.

ال يوح-

ماجستيرتأهيل تخصصي اقتصادوإدارة.
الومنف لمام لوقيفة.....ن

..

-٠

تفيذ وإنجاز داسات قييم واقع الهيكل الوظيفي فه السنيرية ،وتحليل العصل؟ واقراح ما يلزم لتطويرو وتقيذ خطط الشعبة

"٠٠٠٠٠:٣٠٠٠٠"٠سها(ولسلدلهت..٠

فى مجال المهام المحدة لها ،واقتراح مايزملتظويرالعمل في الشعبة.

.

٠

.

.

 .١وضع البرامج التفيذية الالزمة استجابة لإلرشادات العامة والخاصة لقارير مركز دعم وقياس األداء اإلداري لها
٠ ٦
٠ :
ب ٦ :
.
رمتابعها وفيس سية تفيذها.
,.تفيذاألدلة االسترشادية والنموذجية لليرنامج الوطني إلصالح اإلداري وإاللتزام بها.
د ك .
رك
«.وضع بطاقت الومف لرظيفي رستبهة دى المقالم بها.

٠

 ٠٤تحليل العمل وتصنيف الوظالف المتشابهة من حيث الفصائص والمسؤوليلت في مجموعلت ضمن لمسالك الوظيفية٠ .
ن ه .دطس.ة وإجعة الهكل الوظبغي وبحليل إكز العمل بلنسبق ،مع ديرية النصية اإلدارية في اإلداأل المركزية،
.إداد دليل التوصيف الوظيفهومرلجعه بشكل وي بلتسق مع مديرية التنمية االلريةفهاالداةالمركأرية.

«.وضع مقرحات معلير لسناد الوظالق فه اميرية.

٠
.

٠

٢

جيةددهههر.؟

أ— ٠٣مساعد إداري أول:

اسم الجهة العامة :وزاة الصحة

عددمراكز العمل:

المسمى الوظيفي :مساعد إداري أول.

الفنة الوظيفية :األولى.

المديرية :مديرية الصحة.

الدائرة :دائرة التمية اإلدارية.

الشعبة :شعبة الموارد البشرية.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الموارد البشرية.

.

شروط شغل الوظيفة

.

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في /القتصادأو التجارة -الحقوق  -العلوم السياسية إدارة

٣٣٥

.

أعمال -الهندسات  -اإلعالم  -العلوم ( إحصاء معلوماتية  -علوم حاسب )  -اآلداب وإللوم
ى ,ذ ن

اإلنسانية-التربية.

.

.

المهام اإلدارية.

ا .تظيم وأرشفة األعمال التي يقوم بها وفظها.
.٢إعدادتقاريراإلنجازبشكلدويورفعهالرئيسالمباشر.

 .٣القيام بكل ما يكلفه به الرئيس المباشر في حدود اختصاصه.
■

.المهام الفنية

٠

.

 .١تظيم البيانات المتعلقة باوضاع العاملين ،وكنلك البيانات المتعلقة بالقوى العاملة وحركتها.
 ٢إعداد وتدقيق الصكوك واقراات لمتعلقة باتعين ،والتعاقد ،واالستخدام ،ومختلف لوضاع العاملين في لمديربة (اجوهم

تعويضاتهم ،مكافآتهم ،عقوباتهم ،نقلهم ،ندبهم ،إيفادهم ،حاالت إنهاء الخدمة ..وغيرها) واستكمال اإلجراءات االزمة لذلك.
 .٣إعداد وتدفق الصكوك واقرالت المتعلقة بمنح العاملين اإلجازات (إلدارية السوية والصحية إجارة ا ألمومبة وإإلجاألت
االضطراريةوإجازةالحجواإلاجازاتالخاصةبالاجروعيرها).د  ٠ح ا

 .٤تظيم السجالت والبطاقات الذاتية للعاملين في المديرية وبيانات الخدمة وجعجع المصدقات والوثالق المطلوبة. . .
ه .التحديث الدوي للسجالت والبطاقات الذائبة للعاملين ،وتتويد دائرة السجل العام في مركز خمة العوإرد البشرية بها بلتسيقمع
مدرية التمية اإلدارية فه االداؤ المركزية.

■ رك

 .٦إعداد كل ما يتعلق بقرارات ترفيع العاملين.

 ٠٧إحداد تقارر (االنجاز ومراقبة الدوام) ورفعها للرئيس اإلداري األعلى.

.

 ٠٨إعداد مشاريع القرارات والتعاميم المتعلقة بالتريب والتأهيل.

.٩تظيهوأرشفةاألعمااللتيفقومبهاوحفظها.
٣"٥٣٣٣(٣"٠عد٣٧٥لسمس

زك

ز

أ-؛-مساعد إداري ثان:
اسم الجهة العامة :والة الصحة

.٦

المسمى الوظيفي :مساعد إداي ثان.

الفئة الوظيفية :الثانية

المديرية :مديرية الصحة.

الدالج :دائحغ الختعية اإلدارية.

الشعبة :شعبة الموارد البشرية.

٠

 ٠٠٠٠٠٠٠دم -دل

عدمراكزالمل٣:

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الموارد البشرية.
جهصجبمسيجميهجصرهصيصسصحمصصهصصممجيمممممسصم
.......
 ,شروط شغل الوظيفة. .. .:
.......

السؤهل العلمي :المعهد القاله (دلرة األعمال والتسويق  -المحلسبة واتمويل  -العاسويب-

الهنسى )  -الشهادة الثانوية.

،

؛

.

.الوصف إلعام للوقظيفة

-

,

٠ .
٠٠
٠

■ ....

٠

.

سنوات الخبرة..:
اليوجد .
(
...

. .

تقديم الدعم اإلداري والتنفيذي لكافة مراكز العمل الفنية واإلدارية وتنفيذكل ما يتعلق بعمل الشعبة.

"؟ث ت

 .المهام والسؤوليات
٧١ ٠
 .١المساعدة في تظيم السجالت والبطاقات الذاتية للعاملين فه المديرية وبيانات الخمة وجميع لمصدقات والوثائق المطلوية.
 . .٢الساعدة ني إعداد الصكوث واقالدت اسق بمنع لعسلن اإلجارات («اريه السنوية والصعية وإجازة؛خوبة وإلجاف
االضطرارية وإجارة العج واإلجازات الخاصة بال اجر وغيرها):.زك
' .ك
 .٣تظيم سجالت واستمارات التأمينات لمعاملين في المديرية.
 ,٤تبمةتشيركمابتلقبقرلراتؤفيهلعلسلين..

ه .زويد مديرية التمية اإلدارية في اإلدارة المركزية بكل ما ينطلبه اإلعالن عن السابقات واالجهبارات.
ر٢ر ■
«.التسيق مع باقي الوحات التظبعية في السدرية.

«متابعة حزكات المظول والغرع لعامطين ومابتع عتهامن إهراهات إدالية افى. ..

.
تح

. ٨اإلشزف على المعدات المرتبطة بعرإقبة دوإم العاللبن ض) انديرية.
ل

10

ب -شعبة التنظيم المؤسساتي:
ب-ا-محل ادالي،
٠

اسم الجهة العامة :وزارة الصحة

المسمى الوظيفي :محلل إداري.
،

المديرية :مديرية الصحة.

٠.

الدائرة :دائرة التتمية اإلدارية.

٠ .

.
مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة التظيم الموساتي.
"".٠....
:٠
 .شروط شغل الوظيهة

الشعبة :شعبة التتظيمالمؤساتي.
،

..

.

 .عدد مراكز العمل:

الفنة الوظيفية :األولى .

.

 ٦,٠دالك ،

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقصاد اوالتجارة  -الحقوق  -العلوم ,لسياسية إداة ستوات س " يوجد

األعمال -العلوم  ١إحصاء معلوماتية — طومحالسب )  -لهنسات /شهادة عبا في
اإلداحة العسة  -ماجستير تأبل تغصمه في لتمبة اال«اريه  -ماجستير نأيلتفصمه

اقتصاد وإدارة.
٠

.

<٠٠

■

-ج .. ٠-٠

٠

الوصف المعام لوظليفة.

,

.

.

العمل على تفيذ وإنجاز درسات تهليل األداء االداي ودعم ولياس الداءاالاي ،وقديم التغنية الراجعة والمقترحات
لسالجة لوي خلل في جودة النظيم لسوسه وبذغلدا"شعبه فه مجل المهام الممددة لها وقترإح ساسهقله

العمل في الشعبة.

،

. :٠٠٠١٠ .

ر ٠٦اب

■ المهام والمسؤوليات

.

.

آ|تدجك٢.آلب

.تامين ومعالجة كاقة المعلومات االزمة لمركزدعم وقياس األداء اإلداي.
 ٠٢إعداد تقارير االستجابه لإلرشدات العامة ولفاصة لشارر سركز دعم وقياس ألدام اإلداري بوضع البزمج -

الالزمة لهاومتابعتهاوقيلس نسبة تفيذها.

٠

 .٣تفيذ االلة االسترشادية والنمونجية للبرنامج الوطنه إلصالع األدالي واالترام بها.

 .إعدادقلرر اإلمجازبشكلدوه ورفمهالريس المبشر.

هالقيام ك ما يكلغه به ربصاله المباشر في حدود سد

٠

.

٠

ب -٢-مطور تنظيمي:

الدعم العملياتي

المستوى اإلداري:
اسم الجهة العامة :وزارة الصحة
المسمى الوظيفي :مطور تنظيمي.

الفئة الوظيفية :األولى.

المديرية :مديرية الصحة.

الدائرة :دائرة التتمية اإلدارية.

الشعبة :شعبة التنظيم المؤسساتي.

مس وقليفة الرليس المباشرن رنبن شعبة التظيه امؤسساتي.

"٢,

.

عدد مراكز العمل١:

.

٠

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السياسية إدارة

سنوات الخبرة:

األعمال -العلوم ( إهصاء سمعلومابة  -طلوم الحسب )  -التمية اإلارية /شهادة عليا
ال يوجد

في االداة العامة  ،ماجتير تاهيل تغصصي اصاد وإدارة،
نيكيبسس
المهام اإلدارية

 ٠٢إعداد قارير اإلهجز بشكل دسو ورفعها لدعى الملفر. . .
 .١تظيم وأرشفة األعمال التي يقوم بها وفظها.

.

 ,٣القيام بكل ما بكلغه بهم رنيسه العباثر في دود اخا١،،-٠٠صه٠

 .المهام الشنية

 ١وضع "لبرامح التهذية االزمة استجابة لإلرشادات العامة والخاصة لقارر مركز دعم وقياس األداء اإلداي لها

٠

ومتابعتهاوقياس ثمسبة تفيذها.

 ،٣المراجخة الورية لهبكل التظيمي ومدى مالهمته لوإقع العمل ،وقيم المقرجلت المنلبة لمعالجة لي خل..
 . ،اساجعة الورية لنظام الداخلي لميية وقراع طوره بما يقلسبمع التبرت الحاملةفيالينة الدارجية

واالخلية.

٠٠

.

ه.إعادقاريرقيمالوضعالتظيميشكلدويوفقمعايرجودةالتظيمالمؤساتي.
 ٠٦تقديم التغذية الد٠إجعةؤمغةلحات معالجة ش خلل في صد؟ اسيم اضساتي.

.قراح مشاريه الطوير المؤساته في اسديرية.

آل :ا

-

ب -٣-مبسط إجراءات:
الستوق االداوي:

رك

الدعم العملياتي

اسم الجهة العامة :وزرة الصحة-.ك٦

المسمى الوظيفى :مبسط إجزاءات.
المديرية :مديرية الصحة.

"الرب ■

الفئة الوظيفية :األولى.

.ر-ال-ن ذا .رد
عددمراكزالعمل٠١:

ال

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

.

الشعبة ،شعبة التتظيم المؤسساتي

■
ل
مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة التنظيم المؤسساتي. .

.

شروط شغل الوظيفة

.

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الهندسة المعلوماتية -

سنوات الخبرة:

الهندسة المدنية الهندسة المعمارية -العلوم (حصاء معلوماتية  -علوم حاسب)  /اليوجد
شهادة عليا فى اإلدارة العامة.

.

.

.

المهام اإلدارية

 .١تتظيم وأرشفة األعمال التي يقوم بهاوحفظها.
 ٠٢إعداد قارر اإلنجاز شكل دوي

.

1 | .ك ■ ''

.

.

ال

زح .,ح

ورفعهالرنيس المباشر.

.

 .٣القيام بكل ما يكلفه به رئيسه المباشر في حدود أختصاصه. . .

. . ٠،
.. .

العهاماسية

 ٠١دزسةالعسازتاتدفقية آلليات وإجد٠إ٠ات السل ووضع ضطالسليات ومليها.
 .٢تحديد اإلجراءات والخدمات المقدمة وتوثيقها ووضع أولويات تبسيطها. .
.إعداددراسة بأولويات تبسبد اإلجراءات الغنمات الستنمة ورفعهالرنيس المباشر.

؛.إعداد مقترحات خطط تبسيط اإلجراء ات ورفعها لرئيس المباشر
ه .إعداد األدلة اإلرشادية الخاصة باآلجوإءات ولخدمات العبعععلة.

.اقتراح كل ما يلزم لتطورخططتبسيط اإلجراءات.
.٧قديمالدعمالقنيلويحداتالتظيميةاألخى.

.

.

.

.

.

.. ..
.

.
١

.
...

. .

ب -٤-مطور أنظمة معلومات:

االسممستالوىج اهةإلادلعارامية ::وزارة الصحة.

الدعم

ل

را

المسمى الوظيفي :مطور أنظمة معلومات.
المديرية :مديرية الصحة.

.

العملياتي
الفئة الوظيفية :األولى.
الداثة:دائؤةاتميةاإلدارية

الشعبة :شعبة " ٣است ت

.

.

ا

ا ||٠٠..٠—٠٠

 "٠اا٠ ٠٠|٠٠٠ا

ا ا

.

المؤهل العلمه :شهاد؟ جامعية في /الهندسة المعلوماتية  -العلوم (إحمعاء معلوعانية —علوم

سنوات الخبرة:
اليوجد

,

<صه؛ماهدارية

٠
.١تظيموارشفةاألعمااللتهيقومبهاوضظها.

 .٢إدلد قاريراالنجاز بشكل دوى ورفعها لرئيس المباشر.

.

.القيام بكل ما يكلفه به رئيسه المباشر في دوداختصاصه.

... ..

■

,

مسمح وظيفة الرئيس المباشر :رئبس شعبة لتظيمالمؤساتي
شروط شغل الوظيفة

الحاسب./

ا

عدمركزالمل١:
.

.

٠٠٠

"

.
و ا"،كا٠٠٠٠—٠-٦ ٠از ٠ا ٠, ٠

.المهام القنية.

٠١نسذجةاالجراهاتفيالوحداتالتظيميةضمنالمديرية.
 .٢تفيذ صلبات اتستة اإلجواءات بلتسيق مع لوحدات لتظيمية الفية المختصة.
 ٠٣السمل ط تلوير قولدالبيالتاإالية،ولهذسع امبلطيةمنه بنكطلدوو

 .٤الساسة فيباء نظم مدلومان إدلرية يوضح سير السعليةاإلدريةلتلويرها.

.٥امساهسةفهوضعلظمةاألرشفةاإلكرويةفهالميرية.

"

ا .تطوير نظم دعم اتخاذ القرار.

٠.

 ٠٧تقديم الدعم التقني الالزم للوحدات التظيمية األخرى.
 ٠٨اقتراح كل ما يلزم لتطوير خطط تبسيط اإلجراءات واإلدارة اإللكترونية.

٠

.

1٠٠

!!.ب

٠٠,, ٠,٠,

.ا,1, .

—|.,.٠

ت -شعبة التدريب والتأهيل:
ت-١-محلإلداري:
اسم الجهة العامة :وزارة الصحة..

 .الفئة الوظيفية :األولى .عدد مراكزالعمل٢):

المسمى الوظيفي :محلل إداري

.

المديرية :مديرية الصحة. .

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

الشعبة :شعبة التدريب والتاهيل

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :ربيس شعبة التدريب والتاهيل

٠

المؤهل العلمي :شهادة جامعية في  /االقتصاد أو التجارة  -الحقوق  -العلوم السياسية إدارة
األعمال" العلوم ( إصاء معلومالية  -لوم حالسب )-الهشسات  /شهادة طيا في

 .سنوات الخبرة :ال يوجد

اإلدارة العامة  -ماجستر تأهيل تخصصه في التمية اإلدارية  -ماجسير تأهيل تفصصي
1 1.

اقصاد وادار.

■■ 1

■

.٠٠٠..

أ ٢

ا

٠٠:..٠:الوصفالعاملؤظيفة:ر

.

ن

٠
٠
ا! ■ ا
1

,

,

دراسة االحتياجات التدريبية للعاملين في المديرية واقتراح أنظمة التدريب والتاهيل والتطوير الداء العاملين ،وتفيذ خطط

الشعبة فى مجل لمهام المحددة لها واقراع ما يلزم للطوير السل فه الشعبة
ا
:

1

..

 .١سبر االحتياجات التدريبية للعاملين في المديرية. ..

.وضع مقرع الفطة السوية لبيامج الثابيل والتردب وفق لحبلجات المديية.

.

 .٣إعداد الموزنة السنوية للسريب بالتسق مع الجهات المختصة.

 ,٤إدادتقرير الموفين ودردستها وإعداد التاثح العستخلصة سن هذه الوات وافوالد التي نجعت عها،
ه .تفيذ الدورات التريبية والثأهيلية التي نقام لدى المديرية
 .٦إعدادتقارر تقييم العملية الدريبية.

 .٧ -اتفاذ إجراءات اإليفادللورات الستريية ولناهيلية واالطالعية التي زدإلى المديرية.

.

ر ر  ١- ٦ ٠■ ■ :ت

 . .٨إعداد البحوث في العوإضبع اإلدارية اته سم طور االاء االي فه لمديرية.

.تفيذ البولمج الته سنهن الممزنن من العاسلين فه السدرية،

.١.إداداالدلةالتعريفيةالتيتهدف!لىشرالوعهباتميةاالدارية،

.
.١١إعداداأللةالرتيفيةالتيهتهناىلاالرقاهبلسلوهالتظبمه.
.١٢متلبعة أحدث الدرلسات املنطقة بالعلوم االدارية والتمية اإلداية وتوظفها مبا يفدم لطوير االلداء اإلدلري وخنيق
,
.
أهداف االئلق.
««.بسفن يرمي عمل ررشات العمل ،العؤئغردت ،النحوات ،ئللقاءات) الني تهلغط إلى نشر الوعي اإلدارو.

1
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س |٠٠ع٠ع ٠ا
1

ا

-٠ا٠ااالااا٠اا 1111ا|1ا ٠٠٠|٠ا٠٠عاا||

,

٠"٠ااا-ا ا|٠ ٠٠٠٠. ٠, ٠٠٠٠٠٠-٠٠.ب ا

٠ط"٠ ٠"٠٠٠٠٠٠٠٠٠-٠٠"٠٠|٠٠

٠

٠اع

٠ا٠ ~ """ -أ٠٠اعا"٠ا.اعاا|اااً٠٣٠ 1٢ا٠.1||٢ا

ت ٠٢,مساعد إداري أول:
اسم الجهة العامة :وارة الصحة.

الفئة الوظيفية :األولى

المسمى الوظيفي :مساعد إداري أول

عدد مراكز العمل:

الدالرة :داثرة التمية اإلدارية.

المديرية :مديرية الصحة.
الشعبة :شعبة التدريب والتاهيل

.

.

1

مسم وظيفة الربيس المباشر :رئيس شعبة الدريب والتاهيل.

.

شروطشغاللوظيفة

.

المؤهل العلمه ،شهادة جامعية فه  /القصاد أو التبار  -الحقوق  -اللوم السياسية إدارة

سنوات الخبرة:

األعال -الهندسات  -اإلعام  -الطوه ( اصاء ملوماية  -علوم الحاسب ا  -اآلداب

ال يوجد

.

والعلوم اإلنسانية -التربية.

.الومف العام لوظيهة..

.

■■

القيام كلما يلزم لتزيز الوعه بالتمبة اإلدرية ونشر القافة اإلدارية ،وقديم الدعم الفنه لمرلكن العمل الفنية في الشعبة،
وتفيذخطط الشعبة في مجال المهام المحدة لها ،واقنراحما يزم لتطوير العمل في الشعبة.

..٠.٠النهلماقسنؤدك...:
(.المساعدة في إطاد البحوث في المواضبع االدارية الته تم طوير األالء اإلدلي في المبيرية،
.٢تفيذاليرامجالمفرةمناإلاةاالعطىواتيستهدفالممزينمنالعاملينفهالمديرية..
!.٢هرءكدمابلزه لغد وتظي (رشت لسل ،المونسرلته الدات والقاهلت)لته تهن إلى شرالوعي
.

.ن

؛.لمساهسة فيه داسة توزع ذي المهن اللطبية المنيمين إلءادة قذيهم التسيق معالمعفين.
ه .إعداد الصكوك الالزمة لتنظيم توزيع ذوي المهن الطبية المقيمين. .

.

.دسة ملبلت القشريب بالمرلنه المهن الية.

««.نإلم بما يكش به من اصال من فل ريسه المبشر.
ل.-ي. ،،

٠

نل

16
م«٠؛اااه«ال٠٠جل»ا*،ها٠أاأا،اه"ل"٠٠اله٠س

ت -٣-مساعد إداري ثان:

اسم الجهة العامة :وزارة الصحة.

المسمى الوظيفي :مساعد إداري ثان.

عددمراكزالعمل٢:

الفئة الوظيفية :الثانية

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

المديرية :مديرية الصحة.
الشعبة :شعبة التدريب والتأهيل

.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة التدريب والتاهيل .. .

; ،٠..ل  . . :شروط شغل الوظيفة

..

٠٠٠٠

،

٠

:٠..ي...٠.٠٠..٠. .....لومفالعاملسلوقيفة،....

،

سنوات الخبرة:

المؤهل الطمي :المعهد القالي (داؤ األعال والتسويق  -المحاسبة والتمول  -الحاسوب -

الهندسى)-الشهادة الثانوية.

،

.

اليوجد

..

.

قايم االعم أإلداف والتفيفي لكافة مراكزالمل اقنية واإلدارية فه الشعبة

.

..

المهام والمسؤوليات .

■

.

 ١المساعدة في سبر االحتياجات التريبية للعاملين في المديرية.
».قديم الدع التفيني اللزم لوضع الفطة السنوية لبرمج اتاهيل والسريب وفق احتولجات الميرية.
 ٣المساعدة فه إعداد الموزبة السنوية للصيب بالتسيق مع الجهات المغتصة.

٠

.
.

،

«.

.

 ٤تلمين مسازمات العسلية التريية ،ومتلزمات تفيذ المولت التدريبية والثاهيبة التي قلم لع المديرية.
 .متابعة طلبات المقيمين من ذوي المهن الطبية والرد على امقساراتهم.

٦

. .

 .المساهمة في دراسة طلبات المقيمين من ذوي المهن الطبية.
 .يدالصكوه االزمة ضمن مجال عمل الشعبة تحت إشراف رئيس الشعبة.

،

 ٨طباعة وتوزيع األنلة التعريفية التي تهدف إلى نشر الوعي اإلداري واالرقاء إلسلوك التظيمي.
 ٩مايكلف به من أعمال من قبل رئيسه المباشر.

■ 1

...
.

.
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ث -شعبة الديوان العام:
ث -١-مساعد إداري أول:
الستؤى االدايى؛

الدعم السياتي

اسم الجهة العامة؛ ألآل السحة.

٠

*

.

٠

٠

الفئة الوظيفية :األولى . .عددمراكزالعمل٢:

المسمى الوظيفي :مساعدإداي أول.

 .الدالة :دائرة التمية االدارية.
مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الديوان إلعام

المديرية :مديرية الصحة. .

الشعبة :الديوان العام .

شروط شغل الوظيفة.

.

المؤهل العلمه :شهادة جامعية في/القصاداوالتحاؤ-الحقرق-العلوم السياسبة إداة.

سوات الغبرة.:

األعصال -الهشمات  -اإلعالم  -اللوم ( احصاء ملوملقية -علوم الحسب) -اال ب
والعلوم اإلنسنانية-التربية.

ال"--

٠٠٠٦ ٠

ا

.٠

" ٠ .
.

.

.

.

.

...

--٦٣٣٠ -

المهام اإلدارية.

 .١إعداد قارير االنجاز بشكل دوه ورفعها للرس المباشر.

 ,٢القيام بكل ما يكلفه به الرنيس المباشر في حدود اختصاصه.

المهام الفنية. ،
 .١استالم الهريد السادر والوارد من دإلى السيرية ومنحه رشأ منلسأل ولك وفق االلمول المقبعة في تته.
.توزيع اليرد الصادر والولردعلى الوحدات متظيمية بلمديرية..

٠
.٢لتامالربيدالواردواملعاحلمنالوحداتالتظيميةفيامليرية.
 .٤تنفف الصكوك واسرلساتلشأكد سن هلاموهةصبااللصليفلية سن االهالءرسؤفية راعي |لشكلو|ل1سعونوج1وية
مجيع املرقات الالزم إرفاقها.
 ٠٥توزيع البريد الصادر والوارد من وإلى المديرية.
 .٦متابعة صمل المردسلين ،واألكد من سجالت النمة المسلمة لهم يوميًا.

.

٣سس--سسسا

18
|ا|,

1, 1

,اا|٠., ٠٠ا٠ااا|٠ا||ا٠اااا٠٠٠ال|||٠|٠| |٠||،٠ا|٠اال|٠||٠اااا|٠ا٠٠ا٠٢

ث -٢-مصنف مراسالت إدارية:

السته ابهاي ،لدعمالسلهدي:

ا

اسم الجهة العامة :وزارة الصحة.

آلر ر ز ا ر.

المسمى الوظيفي :مصنف مراسالت إدارية
المديرية :مديرية الصحة.

..

ح.:

٠

الفئة الوظيفية :الثانية.:

عدد مراكز العمل :ا ن

■

.

 .الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الديوان العام٠

الشعبة :الديوان العام

المؤهل العلمي :شهادة جامعية فه  /االتصاد او التجارة  -الضوق  -العلوم السيالسية إدارة
سنوات الخبرة :ال يوجد
...
.
األعمال  -الهندسات  -العلوم ( إحصاء معلوماتية  -علوم الحاسب )  -اآلداب وإلعلوم اإلسانية.
. . ..
لئتكتتخذتتسككئتتت،التتت:،

العمل على تصنيف المراسالت اإلدارية الوالردة والصادرة عن المديرية ،ترتيها بما يسهل عسلية حنظها وارشفته والرجوع إليها عند
الحاجة وتطيق اح لظمة المراسالت اإللكنزعنبة ،وتفبذ خطلط الشعبة فه مجل المهام المحددة لها ،واقزاح مايزه لنطوير
العمل في الشعبة.

ا

.

.

.

.....

.

ا. .المهام والمسؤوليات

. .

٠ .

 .١تخميع المراسالت اإلدارية وفرزها حسب نوعها قرار إداري ،بالغ تعميم ،مطالعة ،حاشية ،توصية ،بيان.)...

».تظيم الملفات والوثنق وتصليفها وتبويبها في اإلبواب المخصصة لها.

٠

.

 .٣أرشفة المراسالت والوثاثق بحسب متطلبات نظام األرشفة اإللكتروني المعمول به.

 . ٤تحديث نظام األرشفة والتأكد من تصنيف ولرشفة جمبع المراسالت ا إلدارية بشكل يومي.

.

■

ا

.
ه .إعداد تقارير اإلنجاز .بشكل دوري ورفعها للرئيس المباشر. ":...
 ,٦القيام بكل ما يكلفهبه ألرنيس المباشر ضمن اختصاصه وفي حدودالمهام الموكلة للشعبة.

. .

■

■.

■

ث -٣-مساعد إداري ثان:
اسم الجهة العامة :وزارة الصحة.
المسمى الوظيفي :مساعد إداري ثان.

الفئة الوظيفية :الثانية

المديرية :مديرية الصحة.

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية.

الشعبة :الديوان العام

مسمى وظيفة الرئيس المباشر :رئيس شعبة الديوان العام .
.

.

.

شروط شغل الوظيفة

عددمراكزالعمل٢:
..

.

المؤهل العلمي :المعهد التقاني ل (دارة األعمال والتسويق  -المحاسبة والتمويل  -الحاسوب -
الهندسي) -الشهادة الثانوية. .

:

.,د

.:لومفاالمللوظيفة

.

-.ك٦دا

سنوات الخبرة:
اليوجد

.

تقديم الدعم اإلداري والتفيذي لكافة مراكز العمل الفنية واإلدارية في الشعبة.

٠

..

.

،

:٠٠٠٠.م٠٠.السهاموالسوليت٠..:.٠.٠...
 ٠١تسجيل البو٠يت ٠المسلم له٠

.

.تظيه وتصنيف وثائق ومراسالت الميرية في أضاير خاصة • " ،..رم " ٠ح .ب

.صوير المرسالت الصادرة وتصنيفها وحضظهابلضابيربدتبلينها للجهات المعنية.
؛.هز الريد ملعاح من مغتف الوحدت لتظيمية إىل (حوشه -كقب -غات..

.

.٥إعادقاريراإلنجازبشكلدووورفعهالريالمباشر".

. .القيلمبكلمايكلفهبهالرئيسالمباشرفي حدود اختصاصه.

.
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ث -٤-مدخل مراسالت الكترونية:
اسم الجهة العامة :وزارة الصحة.

المسمى الوقظيهي :مدظ مراسالت إلكرونية

الفنة الوظيفية :الثانية
.

المديرية .مديرية الصحة

-

عددمراكزالعمل٢:

.

الدائرة :دائرة التنمية اإلدارية
■
.
■
مسمى وظيفة الرليس المياشر :رئيس شعبة الديوان العام
,

الشعبة :الديوان العام

.

"ن...

شروط شغ الوظيفة

:د;;٠ ٠ :٠

■
سنوات الخبرة.

المؤهل العلمي :المعهد التقاني ل (إدارة االعمال والتسويقالمحلسبة والتمويل -
.ال يوجد.
الحلسوب  -الهندسي).

الوصف العام للوظينة
العمل طى تنفيذ األرشفة اإللكترونية العمال الديوان العام ولجميع المراسالت الواردة والصادرة عن المديرية بشكل
دوري ،وتفيذ خطط الشعبة في مجال المهام المحددة لها ،واقراح ما يلزم لتطوير العمل في الشعبة.
المهام والمسنوليات

.

.

,

١إدخال البدانات المحددة لجمبع المراسالت الواردة والصادرة عن المديرية شكل بومي ..,.رودح . 1

.تقق البينات بدإلخالها واتاكد من صحتها وقابليتهالالستخدام ثد الطلب.
 .٣تخزين البيانات والمحافظة عليها من الضياع من اجل استرجاعها عند الحاجة ،أو الحصول على المعلومات

منها.

.،إعداد تقارير اإلدجازبشكل دوري ورفعها لرئيس المباشر.
.٥القيامبكلمايكلفهبهالرئيسسالمباشرضمناختصاصهوفيحدودالمهامالموكلةللشعبة.
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ث -٥-مراسل:
اسم الجهة العامة :وزارة الصحة.

''
٠ ٠ ٠٠ ، ٠ ٠٠٠
الفلة الوظيفية :الخامسة.:

المسمى الوظيفي :مراسل
المديرية :مديرية الصحة.

أ

الشعبة :الديوان العام

الدامة :دائدة التعبة اإلدارية.
.

٠٠٠٠

---٦٣-٠" ٠
٠_ ٠ ٠ ~ ٠

.ن.

مسم

.

وهيفة الرنيس المباشر :رين شعبة الديولن العام
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القيام بابصال البريد الوارد والصادر فى المديرية إلى الجهات والوحدات التتظيمية المعنية.

:٠:٠٠٠٠٠: .٠ ٠ن٤٠٠٠٤٠٠٠:المهاموالمسؤولهات
(.استالم سجالت الذمة وإيصال البرد الصادرالى الجهات المنية.
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«.إيصال البريد من الوحدات التظبمية في المديرية إلى الشعبة.
.يمل لبريدمن لشعبة إل الريحدات التظيسية فيهالمبية.
.،القيام بكل ما يكلفه به الرئيس المباشر في حدود اختصصه. .
.
.
..

.
■ ..:دن ح ■  ٢ : -ر ٦,كت
حسل

ا
"لل
٦
لة
ال
"
برياييي -
بجو)لبلريرةالير
ررورهتجنفيويهيور

1338638647359

العدد ١٦

٢٨
نيسان
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التتمتبلي:يكوكايرتة،يهسرين،يهسيهي
 .القسم الفالث:زراىيسالسيء
االمهيرعاهلىالررالبز؛زملهائلرزر.ررؤلرمبوالررءري
القسم األول
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بدل االشتراك لعام ٢٠٢٢
الجزء االول الجزء الثاني
ل٠ص
ل٠س

. .

 ٣٦٠٠٠٠ ١٨٧٥٠٠وذارات  ٠شركات  ٠مؤسسات  -افراد
٧٢٠٠ ٣٧٥٠فيمةالعدد
ليرة سورية
 ٤٠٠٦٢٤٠٠اجوربريد-

 ٣٦٠٠٠٠١٨٧٥٠٠فيمة النسغة (حح)
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بوممسعانالسبيالسبي

الجزء االول الجزء الثانى
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لبمغاسخله(ا؟0ا)1

 ٧٢٠٠تيمةالعدد

٦٢٥٠
٣٢٠

.

اجور نشر االعالنات
الحد االدنى الجرة كل اعالن
لجرء تشر كل سطل أل ن  ١ ٢كمة

ويعتبركل ض الشان واشرفي واالريخ سهركأمالض
حال ورودها غير متوازية افقيا
.
يعتبر جزم السطر سطرا كامال
.
اذا تجاوزت مساحة االهالن سواء كان اسطرا اورواسم اوكليشات
/٨٠من الصفحة يعتبر صفحة كاملة وتحدد اجورها ب١٠٠٠٠ل.س
يضاف الى هذه االجرر ٣٢٠ليرةسورية اجور البريدالمضمون لكل
امالن ير“٠ل الى سأب ني البريد

٢

فهرس العدد ( )١ ٦الجزء الثاني
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رفع الحجز االحتياطي ()٥٠٥-٥٠٤-٥٠٣-٥٠٢

٢٠٢٢

قرارات/ج.ع
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وضع الحجز االحتياطي.
رفع الحجز االحتياطي ()٥١٢-٥١١-٥١٠-٥٠٩-٥٠ ٨٠— ٥٠٧
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ر

" . ٣١٠قرارات...

ا قراراتا.:
"س رارات

«  .؛

.ح .

وضع الحجز االحتياطي( ٥٥١-٥٥٠-٥٤٩-٥٤٨-٥٤ ٧ -٥٤٦
,
— )٥٥٦ —٥٥٥ —٥٥٤ —٥٥٣—٥٥٢

رفع العجز اإلحتياطي()٥٦٢ -٥٦١ - ٥٦ ٠ - ٥٥٩ - ٥٥٨ - ٥٥٧

.

المدض الفاج..

فس

1 .

و«

قراران

.

٠

/٩٨م

٢٠٢٢/٣/٣
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رفع إشارة التأمين الجبري ( ) ١٠٠ — ٩٩

ن
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إدارة الهجرة والجوازات
٠

شء الهبرة و الشبه
منح الجنسية العربية السورية لبعض زوجات المواطنين السورين

٢.٢٢

""""ث)

. . . ..........
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بمؤ يدة الرسمية لئجمهووية العربية السووية الجزء الثائ العد٠د ^ ) ١ ٦لسئة ٢ ٠٢ ٢

وزارة المالية
مديرية الجمارك العامة

٢٩٩

 -مالك ابو غالون ابن محمد وامينة تولد ١ ٩٧٠

. .

حلب كرم القاطرجي شارع الراشدين جاتب مفرق
هرشوبناية حليمة طابق ثاني معروف من قبل
ا
.
الحداد عهد

الوزارة
قرار رقم/٥ ٠٢/ج ع
بموجب القرار رقم  /٥ ٠ ٢/ج ع

الموضوع بموجباقراررقم ه/٣٣جساريخ

تاريخ٢٠٢٢/٣/٣

 ، ٠٥/٤/٢٨ا ولصالح القضية الجزائية رقم

 -يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولة

 ٢ ، ، ٥/٥ ١ ٠ا .حلب

وغير المنقولة العائدة للمخالفين الواردة اسماؤهم

وذلك لزوال االسباب الداعية لنلك.

ادناه وعن أموال زوجاتهم إن وجدت :

 -سليمان يحيى العموري والدته وزيره ١٩٨٠

قرار رقم/٥ ٠٥/ج ع

بموجب القرار رقم٠٠٥/

ع

الحازمية مقيم فيها رقم وطني ٠٤٠١٠٠٦٣٦٣٩
 -محمد عباس الشمق والدته مطيعه ١٩٩٨

الحازمية خ  ٤ ٠رقم وطني ٠٤٠١ ٠٠٧٥٦٣٩
 علي فيصل الشمق رهناء  ١٩٩٦الحازمية مقيمفيهارقموطني٠٤٠١٠٠٧٥٥٧٥

الموضوع بموجب القرار رقم /٣٧٩ج.ع تاريخ
 ٢٠١٨/٢/١٨ولصالح القضية الجزائية رقم
 ٢٠١٨/١٠امانة حمص

وذلك لزوال االسباب الداعية لذلك

قرار رقم/./ج ع
بمو٠جب القرار رقم  /٥ ٠ ٢،/ج ع
تاريخ٢١٢٢/٣/٣

 يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولةوغير المنقولة العثدة للمخالف الوارد اسمه أدناه
وعن اموال زوجته إن وجدت :

 فايز شحود بن حمزة وسميرة تولد  ١٩٩٦بابهودخ١٥٣٧رقمرطني٠٤٠١٠٩٣٤٢٩١
الموضوع بموجب القرار رقم /٤ ٥٣ج٠ع تاريخ
 ٢٠٢ ٠/٧/٨ولصالح القضية الجزائية رقم
٢٠٢٠/١٠٣أ.حمص
وذلك لزوال االسباب الداعية لنلك وابقائه ساريا
بحق باقي المخالفين

 يرفع الحجز االحتياطي عن االموال المنقولةوغير المنقولة العائدة للمخالفين الواردة اسمائهم
ادناه وعن اموال زوجتهم إن وجدت:
 امير العبد بن محمد ووضحة تولد  ١ ٩ ٩٥النبكالجراجير خ ٢٤ومقيم فيها رقم
ر/٠٣١٩٠٠٢٨٦٣٩/
محمد الشقة بن محمود والدته مريم تولد ١٩٨٨
الجراجير خ ٢٣رقموطني. /٠٣١ ٩٠٠٠٧٣٠٩/
 ديب خلوف بن محمدعلي والدته اميرة تولد ١٩٦٤يبرود خ ٨ ٠ .مقيم فيريف دمشق يبرود
رقم ر/٠٣٢٨٠٠٦٨٢٦٢/
الموضوع بموجب القرار رقم /١٩٣٦ج.عتاريخ
 ٢٠٢١/١١/٣ولصالح القضية الجزائية رقم
ً ٢٠٢١/٨٨٥ا.ج.دمشق
وذلك لزوال االسباب الداعية لذلك

قرار رقم /٥٠٦/ع
بموجب القرار رقم/.»/جع
تاريخ ٢٠٢٢/٣/٦

يوضع الحجزاالحتياطي على األموال المنقولةوغير المنقولة العائدة للمخالفين الوارد اسميهما
ادناه وعلى أموال زوجاتهماإن وجدت:

قرار رقم/؛/.ج ع
 ٠بموجبالقراررقم/٥٠٤/جع
:
تاريخ٢٠٢٢/٣/٣

 سعيد مرعي بن احمدوالدته وردة محفوضمواليدبيت احمد ونوس  ١ ٩٨١/١ ١/١قيدبيت
احمد ونوس خ  ٢بطاقة شخصيه رقم

 ٠يرفع الحجز االحتياطي عن االموال المنقولة

وهدي ٢٠٩٢٩٤٩٣/١٠١٦٠١٠٠٨٩٦سادرة

وغير المنقولة العاثدة للمخالف الوارد اسمه ادناه

عن امانة صافيتا مقيم في صافيتا بيت احمد

وعن اموال زوجته إن رجدت :

ونوس  /٨١ ١٨١٨/هاتف /٠٩٤١ ٣٣٨٥٧٧/

 ٣٠ ،اا١ريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجرء الثادي العدد ( )٠١ ٦لعنة ٢٠٢٢

 .يوسف حسن بن حسن والدته سميحة مواليدجب
الملس  ١٩٧٨/٢/٤قيد جب االملس خ~ ١ ١بطاقة
مخصية رقم وطني
 ٠٣٥٧١٥٨٨١ ٠١٦٠٠٦٣٩٤6صادرة عن
مائة صافيتا مقيم في صافيتا جب االملس
٨١٠٩١٥هاتف٠٩٣٧٣٠٥٦٦٦
رذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم
والغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢ ٠ ٢ ١ /٩م.
لمسلحة الرشاش بمخالفة التصدير تهريبا
بضاعة قيمته/٣٢ ٠٠٠٠ ،./ل.سورسومها
المعرضة /٧٠٤٠ ./ل.س وغراماتها بحدها
اإلقصى/١٢٨٢٨١٦٠٠/ل.س
قرار رقم/٥٠٧/
بعوجب القرار رقم/٥ ٠ ٧/ج ع

.

تار ٢٠٢٢/٣/٦
يرفع الحجزاالحتياطي عن األموال المنقولةوغير المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه
وعن اموالزوجته إن رجدت■٠:
 محمودسعيدمللوك والدته خديجة تولد ١ ٩٦ ٤/٢/١.اباب القيد ابب شماليةخ٢٢٩-

الرقمالوطني/٠٢١٢٠٣١١٨٧٢/

.

الموضوع بموجب القرار رقم / ٤ ٥٨ج.ع تاريخ
 ٢ ٠٢٢/٢/٢٨ولصالح القضية الجزائية رقم
 ٠٢٢/٤٤أمانة جمارك دمشق
وذلك لزوال االسباب الداعية لذلك .
زار رقم/٥ ٠ ٨/ج ٠و

بموجب القراررقم.//ه/ج ع
.
تار ٢٠٢٢/٣/٦
يرفع الحجز االحتياطي عن االموال المنقرلةوغير المنقولة العائدة للمخالف الوارداسمه ادناه
وعن اموال زرجاته إن وجدت :
 جمال بن عبد الفتاح الشرع والدته عائشة تولد ١٩٥٩قرية جباتا الزيت خ ١٩٣القنيطرة مقيم
في درعاحي القصور هوية شخصية رقم
 ٨٠٩٠٤٣٠/صادرة غن امين السجل المدني

الموضوع بموجب القرار رقم /٥٧٥ج تاريخ
 ١٩٩٩/٩/١٤ولصالح القضية الجزائية رقم
٩٩/٣٨٩أدمشق
وذلك لزوال االسباب الداعية لذلك

قرار رقم/٥ ٠٩/ج ع

بموجب القرار رقم/٥٠٩/جع
تاريخ ٢٠٢٢/٣/٦

 يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولةوغير المنقولة العائدة للمخالف الفارد اسمه ادناه
وعن أموال زوجاته إن وجدت :
 ياسر جاويش بن محمد والدته نادرة تولد حلب ١ ٩٦٧/٦/٣٠ممل ورقم القيد حميدية ١ ١/٧٠ ٢
هويةشخصيةرقم٢٠٣٠٣٣٣٤٧٩حلبش٣
مقيم في حلب الميريديان ه  ٣٢٢١٨٥٥مهنته
أعمال حرة
الموضوعبموجبالقراررقم/٥٣٨جتاريخ

 ٢ ٠ ٠٩/٧/٢ولصلح القضية رقم ٢٠٠ ٩/٩م

حلب الرابعة

ز ز

■  :رك ح

وذلك لزوال االسبب الداعية لذلك

قرار رقم ./ا /ج ع

بموجب القرار رقم ./اه/جع
تاريخ٠٢٠٢٢/٣/٦

يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولةوغير المنقولة العائدة للمخالفين الوارد اسميهما
ادناهوعناموالزوجتهماإنوجدت:
 علي محمد طالب والدته أمون -تولد١ ٩٨٣رين دمشق -راس العين خاتة  ٦رقم
وطني)؛.((..
عليالدياب بن احمد والدته امنة تولد ١ ٩٨٢االمانة قطنا دروشا خانة  ٧ ،رقم

٠٠٣١١٠٠٦٢٦٣٥
الموضوع بموجب القرار رقم /( ٢٢٣جع تاريخ
 ٢٠ ١ ٥/١ ١/٣والمعدل بالقرار رقم /٦ ٦ ٩ج٠ع
تاريخ  ٢ ٠ ١ ٦/٦/٩ولصالح القخية الجزائية رنم
.
٢٠١٥/٣٠٧ادمشق

.وثلك لزوال االسبلبالداعية لذلك

.

الجريدة الرسمبةللجمهورية العربية السورية الجزء الائثي العدد  )١ ٦١لسنهت ٢٠ ٢٢

قرار رقم(/ه/جع
بموجب القراررقم١١/ه/ج ع
تاريخ ٢٠٢٢/٣/٦

 يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولةوغير المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه أدناه
.
وعن أموال زوجاته إن وجدت:
 محمد درويش الغزو بن محمد هشام والدته سمرمن الجنسية العربية السورية ومن مواليد دمشق
 ١ ٩٨٣/٣/٢٣االمانة الشاغور والقنوات القيد
قنوات قبر عاتكة  ١ ٢ ٦الرقم الوطني
()١٩١١١٠٢٨/٠١٠٤٠٠٨٥٢٦٣المقيمفي
تنظيم كفرسوسة محضر  ١٤٩هاتف
جوال/٠٩٤٤٥٩٩٤٢٤/مهنتهتاجر
الموضوع بموجب القرار رقم / ١٧١٦ج.ع تاريخ
 ٢٠٢١/١٠/٤ولصالح القضية رقم
.
٢٠٢١/٤١٨م.مكافحةالتهريب
وذلك لزوال االسباب الداعية لذلك
قراررقم١٢/ه/جع

٣ ٠١

قراررقم/٥١٣/جع
بموجب القرار رقم ٠١٣/جع
تاريغ٢٠٢٢/٣/٧
يوضع الحجز االحتياطي على االموال المنقولة
وعير لستقولة العتده للمخالغبنال٠واردة اسماؤهم
ادناه وعلى اموال زرجتهم إن وجدت :
 .نين لرحمن بن يوسف وهال تولد ٢٠ . ١ /٥/٢

مشرفة خه  ٩رئم وطنه ٣١٨.٠٨٢٢٢١
ومتيم في فليطةحي العتبةجلتببرجمتن منزل

عربهعلدالمغتار

 محمدمقشة بن طي والدته وطنة تولد ١٩٩٤/١٠/٢٨التب—ك خ—٨٠ل-رقمو<هعي
.٣١٨..٨، ١٥٩ومتيمفيالمشردةالحي

الشرقي عدالمختار

1

٠

مبوجبالقراررقم/٥١٢/جع
تاريخ٢٠٢٢/٣/٦

محمد نتشة بن عليرالتهوطنةتولد
١٩٩٤/١٠٨٣٢٨النبكخ٨.رمرطني

 -يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولة

٠٣١٨.٠٨٤١٥ومتيمفهاسمشرفةالحه

وغير المنقولة العائدة للمخالفين الوارد اسميهما

ادناه وعن أموال زوجاتهما إن وجدت.:
 .اديب بن جرجس ندروالته ورد مواليد
ستيلية محقظةحماه عام  ١٩٥٧معرون من

قبل المغثار فريدفروج مقيم ني شارع الكرامة
هاتف.

 نادر بن رفيق بشور والدته ندى مواليد١ ٩٦٥بلدة سقيلبية محافظة جماه معروف من قبل مختار

.

فايز بشور

المؤضوع بموجب اقراررفم ٤٢٧٢تارخ
 ١٩٩١ /٧/٤ولصالح القضية الجزائية رقم

٩١/٦٣٥أماثةدمشق
وتلكد لزوال االسباب االعيةلذلك.

الشرقي ع/ظ المختار

.

 .مب سنه ب يي والدنه يه ولي
١٩٩٠«٧/،النبكخ٨.رموطنى

 ٠٣١٨ ٠٠٩ ٤٠٥١رستيم في لمشرفة لعى
الشرقي ع/ط المختار

 .طيتشة بن محمد رالته حمد تولد
 ١٩٩٧/١/١ ١النبكخ.ه رفم

٠٣١٨٠٠٨٢٢١٩ر

وطني

في هيلة الحي الشرقي

جانب كازية رشق منزل ستقل عط لمقتار
وذلك ضماالً لقوق الغزينة العاسة من الرسوم

والغرامات المشوجبة بلتضية رقم ٢٠٢٢/١٥

.

اماتة جمارك دمشق بمخالفة االستيراد تهريبا

٣ ٠٢

الجردة الر مية
س

هورية^ العربية السورية الجزء الثانى العدد ( )١٦لعنة ٢٠٢٢

للجم

بضاعة قدرت القيمة  /١٠٥٠٠٠٤٠٠ ٠/ل.س

 -عصام منير زوبلووالدته صباح تولبد

ررسومها المعرضة /٤ ./ل.س وغراماتها بحدها

 ١٩٧٦/١/٢٨دمشقالقيدكراكخ ١٢الرقم

ألقصى/٤٢٠٠٠٣٢٠٠٠/ل.س

الوطني/٠٦١٩٠٠١٤٣٣٥/

قرار رقم/؛ه/جع
.
مبوجب القرار رقم  /٥ ١ ٤/ج ع
.
تاريخ٢٠٢٢/٣/٧
 ٠يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة
وغير المنقولة العاندة للمخالف الوارد اسمه أدناه
وعلى أموال زوجاته إن وجدت:

وذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم

 كامل احمد مرهج والدته جميلة تولد ١٩٦٩/٥/١ ١خربة االكراد خ  ١/٩رقم وطني
 /١٠٠٢٠٠٣٩٧٨٥/صادرة عن سجل
الصفصافة لعام  ٢٠١٤هاتف رقم
٠٩٨٧٥٠٨٥٥٢
وذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم
والغرامات المتوجبة بالقضية رقم ٢٠٢١/٤٢٩
بمخالفة بحكم االستيراد تهريبا لبضاعة قيمتها
/٣٠ ٠٠. ٠/ل.سورسومها
المعرضة /١ ٣٣٩ ٣٦/ل.س وغراماتها بحدها
األقصى/١٧٣٥٧٤٥/ل.س
قرار رقم/ه «/ج ع.
بموجب القراررقم/هه/ج ع
.تاريخ٢٠٢٢/٣/٧
يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولةوغير المنقولة العائدة للمخالفين الواردة اسماؤهم
أدناه وعلى أموال زوجاتهم إن وجدت:
 محمود هالل الساير والدته حوره تولد١٩٨٣/١/١٣حمصالقيدبابالدريبخ١٤٧٠

 محمديرسف نادر الثلجي والدته محاسن فتاحتولد  ١ ٩٨١/٩/٢ ٠حمص القيد عشائر عكيدات
خ ٧٧-الرقم الوخي/٠٤٠١٠١٥٧٠٤٤/
-ذو الفقار محمد سالم العزر راالتهخلود الصالع

تولد ١ ٩٨٦/٩٨٣حمص القيد دار الكبيرة٢ .

الرئم الوطنه./ه.(..؛/

- .ماننمنعمشيحةرالنتهمريمه(««١٩٧٣
كنربهم خ  ١١١الرقم الوطني
٠١,٠٥١٩٩٢٦/ه,.^^"/٠أ١

,

,

والغرامات المتوجبةبالقضيةرقم٢ ٠٢٢/٤٣
مركزية بمخالفة بحكم االستيرادتهريبالبضاعة
قيمتها  /١٦٠٠٠٠٠٠٠/ل.س ورسومها

المعرض—ة/ه/٧٢١ ٠٧١“٠٨ل.س وغرامتها

بحدهااألقصى/٣٥٢٤٢٩٢٣٤٠/ل.س

قراررقم/٥ ١٦/ج ع

تري»٢٠٢٢/٣/

 يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولةوغير المنقولة العتدة للمخلف النوارداسمه ادناه

وعلى أموالزوجته إن وجدت:

 عبد الغفور هرشوبن علي وفتحية تولد١٩٩١/٦/١رقموطني٠٢٠٢٠٤٢٩١٠٠
وذلك ضماائً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم
 .والغرامات المتوجبة بالقضية رقم ٢٠٢١ /١ » ١ ٥
أمانة حلب بمخالفة بحكم االستيراد تهريبا
لبضاعة قيمتها  /١٣٦ ٠ ٠ ٠ /ل.س ورسومها
المعرضة /٦٠٩٢ ،/ل.س وغراماتها بحدها
األقصى/٧٨٧٦٨٠/ل.س

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء القاض العدد )١ ٦١لعطنة٢ ٠ ٢ ٢ ،

قرار رقم/)/ج ع
مبوجب القرار رقم/٥ ١٧/ج ع

..

٣٠٣

و ذلك ضمانا" لقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالتضية رقم ٢٠٢٢/١١٢ا.حلب

تاريخ٢٠٢٢/٣/٧

بمفالفة االستيراد تهريبا” لبضاعة قيمتها /٣,٠٠٠٠/

 -يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و غير

ل.س و رسومها المعرضة  /١٣٢٧١٠/ل٠س وغرامتها

المنقولة العائدة للمخالفين الوارد اسميهما أدناه و على

أموال زوجاتهما إن وجدت :
 -عبد الحميد العلي بن جمعة و عزيزة تولد

 ٢٠٠٢/٨/١٠رقم وطني/. ٢١٤٠١٢٧٩٠٢/
-

بد الجليل السيد احمد بن عيسى و مريم

تولد( ١٩٩٧/٦/رقموطذي /٠٢٣٩٠١ ٤٧٤٩٥/

قرار رقم٤٠١٧/
بموجب القرار رقم /٥١ ٩/جع
ر٢٠٢٢/٣/٢
 ٠يوضع الحجز االحتياطه على االموال المتقولة وغير

المنقولة العاثدة للمخالف الوارداسمه ادناه و طى اموال

ر ذلك ضمنا" لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و

زوجتهلنوجدت:

الغرامات المتوجبة بلقضية رقم  ،١٢٠٢٢/٢٨حلب

 .محمود حداد بن محمد وغالية توال  ٢ . ٠ ٤/٤/١رقم

بمخالفة االستيراد تهريبا" لبضاعة قيمتها /٣٠٠٠٠٠/

وطني./٠٢٠٤٠٥١٧٣١٢/

ل.س و رسومها المعرضة  /١٣٢٧١ ٠/ل٠س وغرامتها

و ذلك ضمانا” لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و

.

ر ٠ر .ك. ٦ ٦

الغرامات المتوجبة بلقضية رقم  ٢٠٢٢/١٥١امانة هلب

قراررقم ١٨/ه/ج ع
بموجبالقراررقم/٥١٨/جع
تاريخ٢٠٢٢/٣/٧

بمخالفة االسشيراد تهريبا” لبضاعة البلغة

قيمتها

 /٣٠٠٠٠٠/ل.س و رسومها المعرضة /١٣٢٧١٠/
ل.س وغراماتهابحدها األقصى/١٧٣٠٨٤٠/ل.س.

 يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و غيرالمنقولة العلدة لمفلين الواردة اسماؤهم لدناه و على
اهوال زوجاتهم إن وجدت:

 -محمد حمدوش بن عنن و خديجة تولد ٢ ٠ , ١/٩/١

رقموطني. /٠٢٢٩٠٠٤٦٠٥٢/
 -علي بي بن أحمدووفاءتولد  ٢ ٠ ٠٢/١/١رقم وطني

/٠٢٠٣٠٣٦٠٨٣١/

مبوجب القرار رقم/،/جع
ت1ريخ٢٠٢٢/٣/٧

 ٠يوضع الحجز االحتيلطي طى األموال المنقولة و فير
المتقولة العتدة لمفلن الوارد اسمه ادناه و طى اموال

زوجتهإنوجدت:

.

 احمد حسن بن محمد وزهرة تولد ( ١٩٧١/١/التيدانصاري رتم وطني/٠٢٠٢٠٥٩٩ ٩٢ ٠

٣٠٤

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السو و ية الجزء الثات^ا العحد( ٢١٦ل٦٠ة ٢٠٢٢

ذلك ضمانا" لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و

 -محسن الحسن ابن غانم و مطيعة ١٩٨٤ /٤/١

الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/١٣٥أمانة حلب

المضابع خ ٤رقم ولني/٠٤٠٨٠٠٠٥٩٤٠/الرقامة

بمخالفة االستيراد تهريبا" لبضاعة البالغة

قيمتها

مقيم بالمضبع ..

 .الال

. .

 /٣٠٠٠٠ ٠/ل.س و رسومها المعرضة /١٣٢٧١٠/

و تك ضمتا" لقوق الخزينة العامة من الرسوم و

ناسوعرامتهابحدهاألقصى /( ٠٨٤٠/لبس.

الفرامت المتوجبة باقضية رقم

ً ٢٠٢٢/٦٥ا .حممن

شاررقم٢١/ه/جع

بمخلفة االستيرادتهريبا” لبضاعة قيمتها /٥٠... ٠/

بسوجب الشرار رقم/«)(/جع

ل.س و رسومها المعرضة  /٢٠٤٠٥٠/ل.س وغرامتها

تاريخ٢٠٢٢/٣/٧

بحدهااألقهس/٢٨١٦٢٠٠/ل٠س

 -يوضع الحجز االحتيلطي طى االموال المنتولة و فير

المنقولة العائدة للمخالغين الوارد اسميهما .ادناه و طى

.

اموال زو! وجدت. :

■

.

قرار رقم/س)/جع

.

وجب الشرار رقم/)/جع
تر (٢٠٢٢/٣/

 -عز الدين حسن الحميد و حميدة  ٢٠٠٤/٧/١بتارة

-يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و غير

وطني

الشقولةالسادؤللسفلنالوارداسهانادوطىسوال

لفشير

خ

٥٢

تبعة حلب رقم

/٠٢٠٨٠٠٥٥١٤٤/مقيم تل الضمان .

زوجتهإنوجدت.:

-اور شالش فوازوصباح تولد ٢٠. ٠/١/١ض١٢٩٥

-مان البلربن جبد المجي والههه ضياء عيان يول

بب المريب رئم وطنه/. ٤ ٠ ١ ،٢٧٢٩٥٧/مقيم حمص

١٩٧٣/٤/١داريا الرقم الوشي /٠٢٠٢٥٠٠٦٢٣٨٤ /

االمالةدارياشماليةخ٢١٩

فيروزة.

و نلق ضمكا"لحقرقالغزينةالعلمةمنالرسومو
الغرامات ائتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٦٦ا .حمص

بمغالفة االسيراد تهرييا" لبضاعة

قدرت القيمة

■ال ال٦ال

.

ر ^ ^ ”1لحقوق الخزقة العامة من الرسوم و

الفرامات المتوجبة باقضية رقمً ٢ ٠٢٢/٥ .ا .ج دمشق
بعفالنة االستيراد تهريبا” لبضاخعة

/٢،. ٠. ٠/

 /٥٠٠٠٠٠/لس و رسومهاالمعرضة./ه/.،.

ذ٠سورسومهاالمعرضة/١٧٢٧, ,/ل.س وهراسته

ل.س وغرامتها بحدها األقصى /٢٨١٦٢٠٠/ل٠س.

بحدهـاامى/١٦٤٢٨٠٠/ل.س.
قراررقم٢٤/ه/جع

بموجب القراررقم/«»/جع

.

بموجب القرار رقم/؛»ه/جع

تار»٢٠٢٢/٣/

تاريخ ٢٠٢٢/١^/٧

 -يوضع الحجز االحتياطي طى األموال المنقولة و غير

-يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و شير

المنقرئة العاتدة للمخالع"* الوارد اضه ادناه و طى اموال

المقولة العك؛ لمفافين الواردة اسماوهم ادناه وعنى

زوجاته إن وجدت:

.

١موالزوجاتهمإنوجدت:

1

٣٠٥

الجريدة الرسمية  ١١جعقورية العربية السورية الجزء الئ١ذئرالعدب() ١٦لعنة ٢٠٢٢

 -محمد العوض بن محمود والدته انتصار طماجة مواليد

رقم الهوية  /٢٢١٥٦٦٦٧/األمانة جيرود رقم القيد

 ١٩٩٧/٥/١األمانة الغزالنية القيدسكاخ ١٤الرقم

جيرود ٤٠٠تاريخالمنح٢٠٢٢/٥/١٣

الوطني

 /١٧٣٧١٧٦٢/٠٣٠٢٠٠٢٤٢١٨/الجوال

و ذلك ضمانا" لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و

 .٩٩٧٦.٩٦٤٨مقيم في الفسولة جلب مركز الغاز. .

الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٤٥ا .ج .دمشق

 -يحيى شيخ جالل بن أحمد والدته فوزية وهيبة مواليد

بمخالفة االستيراد تهريبا" لبضاعة قيمتها /٣٢٠.٠ ٠٠/

حلب  ١٩٨٢/٥/٦األمانة حلب ش ٣القيد ساحة بزة

لبس و رسومها المعرضة  /٢٢٧٦٠٠ /لبس وغراماتها

خ ٩٧الرقم الوطني /١٠٩٢٢٠٨٢/٠٢٠٤٠٠٧٠٨٢٤/

الجوال  ٠٩٩٤٣٢١٦٠٦مقيم في الشولة جانب الفرن

قرار رقم/جع
بموجب القراررقم/؟/ج ع

اآللي

 طه االعرج بن محمد والدته خيرية خلف مواليد ٩٧٤/١٢/٢٨الشفعة األمانة البوكمال القيد الشفعة

خ١٠١

أساس

الرقم

 /٩٦٧٣٨٦٥/٠٩٠٨٠٢٠٣٤٣٢/تاريخ

الوطني
المنح

٢٠٠٤/٥/٢
و ذلك ضمانا” لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و

الغرامات المتوجبة باتضية رقم  ٢٠٢١/٣٢مغرزة
جمارك المكافحعة الخامسة عشرة بمخالغة االستيراد

تهريبا” لبضاعة قدرت القيمة /١١٨٨٠٠٠٠/ل.سو
رسومها المعرضة  /١٠٦٤٢٦٥/ل.س وغراماتهابحدها

.

تار ٢٠٢٢/٣/٧
يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و غيرالمنقولة العائدة للمخالفين الوارد اسميهما  .ادناه وعلى .
اموال زوجاتهماإن وجدت:
 محمد .أمير بكر ابن .محمود والدته ميساء بكر منالجنسية العربية السورية ومن مواليد دمشق١ ٩٩٩/٩/٣
األمانة ب النشابية -القيداحمدية خا الرقم الوطني
/٠٣٠٢٠٠٢١٤٥٨/مقيمفياألحمديةطريقالمطار
رقمجوال  ٠٩٤٩٩٣٦٥٠٩مهذتهساذق^
 محمد اميرمعاي ابن صالح الدين والدته رناالنويالتيمن الجنسية العربية السورية مواليددمشق ١٩٨٥/١/٦
األمانة الشاغور -القنوات  -القيد قنواتحيواطيةخ٨٢
الرقم الوطني  ٢٢٤٢٧٥١٦/٠١ ، ٤٠١٦٠٦٥٥العنوان
.
شريبيشات هاتف/٢٢٣٧١٧٤/

األقصى/««..../لس،

قرار ر٤٠٥٢٥/
مبوجب القراررقم («/جع
تلري»٢٠٢٢/٣/

 -يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و فير

 .المنتولة العتدة ١١غ ث  ٠،١١غ الوارد لسه لناه و غلى أموال
زوجاته إن وجدت :
-خسام األسعد بن نزار و انعام األسعد تلريغ الوالدة

 .دمشق ١ ٩٨٩/٨/٢ ٠الرقم الوطنه/٠٢١٥٠٠٢٠٧٧٤/

وذلك ضمانا” لحتوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢١/٣٢مفرزة
جمارك المكافحة العشرين بمخالفة االستيراد تهريبا»

لبضاعة قيمتها  /٦٠٢٧٥٠٠ ٠٠/ل.س و رسومها
المعرضة  /٤٧٠,٣٥٠/ل.س وغراماتها بحدها االقصى
/٢٦.٩٨١.٤٠٠/ل.س.

الجردة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء الثاني العدد ( )١ ٦لعنة ٢٠٢٢

٣،٦

.

قراررقم/٥٢٩/جع

قراررقم٢٧/ه/جع

بموجب القراررقم/؟/ج ع

بموجب القراررقم)/ه/ج ع

.

تاريخ٢٠٢٢/٣/٧

تاريخ٢٠٢٢/٣/٧

يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه أدناه وعلى أموال

يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعلى أموال

زوجاته إن وجدت. :
 ٠رضا عليا ابن عبد المنعم والدته فاطمة تولد

زوجاته إن وجدت:

الكسوة

٢٠٠٢/١/٢٠

الرقم

 /٠٣٣٠٠٠٨٢٢١٣/األمانة الكسوة القيد

الوطني
الكسوة

خ  ١ ٩العنوان الكسوة
وذلك ضمانا" لحقوق الخزينة العامة من الرسوم
والغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٤٩امانة
جمارك دمشق بمخالفة اإلاستيراد تهريبًا لبضاعة

البالغة قيمتها  /٤٠٠٠٠٠/ل.س ورسومها المعرضة
 /٢٨٤٥٠٠/ل٠س وغراماتهابحدها األقصى

/٢٧٣٨٠٠٠/ل.س.

.

قراررقم٨/مة

 .بموجب القرار رقم//ه/جع .
تار ٠٢٠٢٢/٣/٧
نيوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة رغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعلى اموال
زوجاته إن وجدت.:
محمد نور بن مروان الشيخ والدته نورهان تولد١٩٩٩/١/١الكسوة الرقم الوطني/٠٣٣٠ ٠٠٩٩٦٥٨/
.
(ألمانة الكسوة خء؛(
وذلك ضمانا"  .لحقوق الخزينة العامة من الرسوم
والغرامات .المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٤٧أمانة

جمارك دمشق بمخالفة االستيراد تهريبًا لبضاعة

 .البالغة قيمتها  /١٢٠٠٠٠٠/ل.س ورسومها المعرضة
 /٨٥٣٥٠٠/؛ ل.لر) د وغراماتها بحدها األقصى
/٨٢١٤٠٠٠/ل.س.

 هاني اليوسف بن سليمان والدته لميا حميد تولد ١٩٩٣/٢/٦درعا الرقم الوطني /١٤٠٤٠٠٧٢٥٠٢/
األمانة مسعدة القيد قرقبا  /١ ١١١٣٩/العنوان دوما
مقيم حاليًا في مخيم الوافدين عند موقف السرفيس

ضاحية اإلسكان معروف من قبل المختار

وذلك ضمانا" لحقوق الخزينة العامة من الرسوم
والغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٥١أ .ج,

دمشق

بمخالفة االستيراد

تهريبًا لبضاعة قيمتها

 /١٢٠٠٠٠/ل.س ورسومها المعرضة /٨٥٣٥٠/
ل.س وغرامادها بحدها األقصى /٨٢١٤٠٠/لبس

قرار رقم./س/جع
بموجب القراررقم./س/ج ع
تاريخ٢٠٢٢/٣/٧
يوضع الحجز االحتياطي على االموال المنقولة وغير

المنقولة العاثدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعلى اموال
زوجاته إن وجدت٠.. :

.

 ناتل بن احمد بكر والدته خالدة الدروبي تولد ١٩٨٦/٥/٢٥الرقم الوطني /٠٣١٩٠٠١١٠٦٤/
األمانة ديرعطية رقم القيد دير عطية خ ٢٠إسالم
..
العنوان دير عطية
وذلك ضمانا" لحقوق الخزيئة العامة من الرسوم
والغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٤٨امانة
جمارك دمشق بمخالفة االستيراد تهريبًا لبضاعة
البالغة قيمتها ا /٤ ٠ ، ٠٠ ،ل.س ورسومهاالمعرضة
 /٢٨٤٥٠٠/ل.س وغراماتها بحدهااألقصى
/٢٧٣٨٠٠٠/لس.

الجويدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء الائذ٠؛ العل٠د ا ^١ ٦١لعفنة ٢٠ ٢٢

٣٠٧

قراررقم٣١/ه/جع

بموجب القرار رقم/اه/جع
تاريخ٢٠٢٢/٣/٧

بموجب القراررقم /سه/ج ع
تاريخ٢٠٢٢/٣/٧
يرفع الحجز االحتياطي عن االموال المنقولة وغير

يرفع الحجز االحتياهلي عن الموال المنقولة وغير

المنقولة العالدة للمخالفين الواردة اسماؤهم ادناه وعن

المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه أدناه وعن أموال

أموال زوجاتهم إن وجدت :

زوجاته إن وجدت:

 عالء فاروق الشيخ بكري والدته نادية تولد١٩٨٨دوماقصارنةخ ٦ .مقيم فيها جالب الجامع الكبير

 محمد ديب جمرك بن عبد الرزاق والدته بهية حلب ١٩٧٢الشيخ بكر محل ورقم القيد والين  ٦٩رقم
البطاقة الشخصية ١ ٨٧٢ ١ ٤٨٥
الموضوع بموجب القرار رقم ١ ٠٧٢اج ع تاريخ
 ٢٠٠٩/١١/٢ولصالح المقضية رقم ٢٠٠٩/٢١٤٤
امانة جمارك حلب.
وذلك لزدال االسبالب الداعية لذلك.

قراررقم٣٢/ه/جع
مبوجب القرار رقم  /٥٣ ٢/ج ع

 عالء ارخيص العمر والدته فاطمة تولد  ١٩٨٤تلحميس مقيم في ريف دمشق تل الكردي  -كوم الحجر

بيت شعر٠٠

 رمضان محمود رمضان والدته هدية تولد ١٩٧٢ريف دمشق المشرفة مقيم فيها جالب البلدية

الموضوع بموجب القرار رقم  /١٣٤٠ع تاريخ
الجزائية رقم
 ٢٠١٧/١٢/١٨ولصاح القضية
،
٢٠١٧/٢٤٧أ.ج.دمشق.
ونلقلزراال"«سسياالعنةاللق:

تاريخ٢٠٢٢/٣/٧
يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولة وغير

بموجب القرار رقم/؛ه/جع.

المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه أدناه وعن اموال

زوجاته إن وجدت:
 محمد رفيق عمران والدته يسيرة تولد  ١٩٨٢خالطواحين العنوان طرطوس حدادة يحمل إجازة سوق

يرفع الحجز االحتياطي .عن األموال المنقولة وغير

المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه أدناه وعن اموال.

خصوصية فنة /نب /رقم  ٧/٩٣٥٢٠٧رقم اإلجازة

.
زوجاته إن وجدت:
 -ضمران بن غريب المحيميد وزاهدة تولد  ١ ٩٧٩سليم

٣٣٣٠٧٦هوية١٠١٢٠٠٠٩٦٨٧

مسجل النعيم خ  ١ ٤ه مقيم ناحية عين النسر مفرق قرية

الموضوع بموجب القرار رقم/١٠٣٠جع تاريخ

الحميدية معروف من مختار عين النسر .

٢٠١٧/١٠/٢٢

ولصالح القضية رقم ٢٠١٦/٣٢١

مركزية.

.

الموضوع بموجب القرار رقم /١ ٩ ١ج ع تاريخ
 ٢٠١٠/٣/٧ولصالح القضية الجزائية رقم؛

وذلك لزوال األسباب الداعية لذلك.
وذلك لزوال االسباب الداعية لذلك.

. ٣٠٨

الجريدة الرسميهت للعمهورية العربية السورية الجزء الائش العدد ( )١ ٦لمنة ٢٠٢٢
قراررقم/ه٣ه/جع
بموجبالقراررقم/٥٣٥/جع

قراررقم٣٧/ه/جع

بموجب القراررقم /٥٣٧/ج ع
تاريخ٢٠٢٢/٣/٨

تاريخ٢٠٢٢/٣/٧
يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولة وغير

يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة وغير

منقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعن أموال

العتدة لمخالف الوارد أسمه ادناه وعلى

المنتولة

وجاته إن وجدت:

احمد خالد نجار والدته سميرة تولد ١٩٦٨الالذقية
حمل بطاقة شخصية رقم وطني ، ٣ ٠ ٨٤ ٤ ١
تاريخ
موضوع بموجب القرار رقم
 ٢٠١٧/٤/١ولصالح القضية رقم  ٢٠١٧/٣٠امانة
,
مشق
ذلك لزوال األسباب الداعية لنلك  .وإبقاؤه ساريًابحق
آلي المخالفين

.

أموال زوجاته إن وجدت :

 -هت عزوزبن كميل وعانده بستاني تولد

ه ١ ٩٥٥/٢/١قيد حميدية خ  ١/٥٧/٢٤رقم وطنى

/٠٢٠٣٠٣٠٨١٨٥/
وذلك ضمانًالحقوق الخزينة العامة من الرسوم

والغرامات المتوجية بالتضية رقم٢ ، ٢ ١/٦ ،ا .حلب
بمخالفة بحكم االستيراد تهريبًا لبضاعة قيمتها

بموجب القرار رقم/آس/جع
تاريخ٢٠٢٢/٣/٨
 يرضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة وغيرالمنقولة العائدة للمخالفة الوارد اسمها ادناه وعلى أموال
٦
زوجهاإنوجذت :بم د .أط
 رنا يونس بنت مصطفى تولد  ١٩٨٧/٦/٥تحملالرقمالوطني/١ ٤٠٢ ٠ ٠٢٠٧٨٠/األمالة العنوان خان
ارنبةهاتف ٢٢٢١ ١ ٤٣ج
ونلك ضمانا” لحقوق الخزينة العامة من الرسوم

والغرامات المتوجبة بالقضية رقم ٢٠ ٢١٨١٣ا.ج.
المنطتة الحرة بدمشق بمخالفة االستيراد تهريبًا
لبضاعة قيمتها  /٣٠٣١٨٢٨٨/ل.س ورسومها
المعرضة /١٨٣٤٢٦٥/ل٠س وغرامتها بحدها
األقصى/٧٥٧٩٥٧٢٠/ل.س.

/٣١ ٥٥٨٣٥٠/ل بس ورسومها المعرضة /٦١٨٥٧٠ /
لس وشورامتها بحدها األفمى /٧٩٥١٤٤٥ /لس

الجرينذة الرا ٠،٠،ية
ع

رية العر٠بية السورية اصزء الثاني العدد ( )١٦لعنة ٢٠٢٢

ا١|١م|هو

بموجب|لقراررقم٣٨/ه/ج.ع
تار "٠٠ ٢٠٢٢/٣/٨
يوضع الحجز االحتياطي على األموال إلمنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه أدناه وعلى اموال

زوجاته إن وجدت.:
 هاني عزوز بن كميل وعائده  ٠بستاني تولد١٩٥٥/٢/١٥قيد حميدية خ  ١/٥٧/٢٤رقم وطني
٠٢٠٣٠٣٠٨١٨٥
و ذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم ً ٢ ٠ ٢ ٠/١ ٠ ٠ ٠ا .حلب
بمخالفة بحكم االستيراد تهريبًالبضاعة قيمتها
 /١١٣٣٦٢٤٠ل.س ورسومها المعرضة
/
 /٢٢٢٢١٠/ل.س وغراماتها بحدها األقصى
٠/ه٧٧٩٢٢ه/ل.س.

قر١ررقم٣٩/ه/جع
تاربخ ٢٠٢٢/٣/٨
يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و غير
المنقولة العاتدة لمخالف الوارد اسمه ادناه وعلى اموال
زوجاته إن وجدت:

هاتي عزوز بن كميل وعالده بستاني تولد١٩٥٠/٢/١٥قيدحميدية خ  ١/٥٧/٢٤رقم وطني
٠٢٠٣٠٣٠٨١٨٥
و ذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبةبالقضيةرقم ٢٠٢١/٣٨ا حلب
بمكالفةبحكم االستيرادتهزيبًالبضاعة يمتها
 /٣٥^٢١٩٩٥ /ل٠س ورسومها المعرضة
 /٦٩٤٢٩٠/ل٠س و ,غراماتها بحدها األقصى
/٨٩٢٠٤٢٩٠/ل.س٠

فررن،،ء
بموجب القراررقم ، ٠/ج ع
بح٦ركك.
٠تاريخ٢٠٢٢/٣/٨
يوضع الحجز االحتياطي على االموال المنقولة رب عير
المئة العاندذ نخالف الوارد اسمه لدناهرطى اموال

زوجاته إن وجدت.:

ر, ٦ج  :٢ك

٣٠٩

 هاني عزوز بن كميل وعائده بستاني تولد١٩٥٥/٢/١٥قيد حميدية خ  /٥٧/٢٤رقم وطني
٠٢٠٣٠٣٠٨١٨٥
و ذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم ً ٢ ٠ ٢ ./٩٧٦ا .حلب
بمخالفة بحكم االستيراد تهريبًا لبضاعة قيمتها
 /٤١٥٠٨٤٥٠ل.س ورسومها  .المعرضة .
/
/٨١٣٥٩٠/ل.س و غراماتها بحتدها األقصى
.
٨٤٧٢٠/ه / ١ ٠ ٤ل.س٠

.تاريخ٢٠٢٢/٣/٨
يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و غير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه ادناه وعلى أموال
زوجاته إن وجدت, :
 هثي عزوز بن كميل وعانده بستاني تولد١٩٥٥/٢/١٥قيد حميديةخ١/٥٧/٢٤رقم وطني
٠٢٠٣٠٣٠٨١٨٥
و ذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و

الغرامات المتوجبة بالقضية رقم٢٠٢١/٥أ.حلب
االستيراد تهريبًا لبضاعة قيمتها
بمخالفة بحكم
 /٧٢٨٩٥١٠/ل.س ورسومها المعرضة /١٤٢٨٩٠/
ل.س و غراماتها بحدها األقصى / ١٨٣٦٦٦٧٠/
-سن

تاريخ٢٠٢٢/٣/٨
يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة و غير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه ادناه وعلى اموال
زوجاته إن وجدت:
 هاتي عزوز بن كميل وعائده بستاني تولد١٩٥٥/٢/١٥قيدحميديةخ ١/٥٧/٢٤رقم وطني
.
٠٢٠٣ ٠٣ ٠٨١٨٥
و ذلك ضماائً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و

الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢١/٦٢ا .حلب
بمخالفة بحكم  .االستيراد تهريبًا لبضاعة قيمتها
/٢٩٧٧٣١١٠ /ل.سورسومها

المعرضة

٣١٠

الجريدة الرسمية للج.مهورية العربية السورية الج؛ز٠ء الائش العدد (٦..,١ )١٦ة ٢٠٢٢

 / ١٠٤٠٨٧١ل.س و غراماتها بحدها األقصى

 -حسن حمدو العبود والدته سارة العلوش تولد مورك

/٢٠٠٩٠٩١٠ل.س.

 ١٩٧٤سكن  ٦١هوية١٨١٨٢٥٣٠/٠٦٣٢٣٢٢
صوران الرقم الوطني /٥٠٢٠١٠٣١٦٥/

قرار رقم/؛/ج ع

بموجب القرار رقم/٥٤٣/
تاريخ٢٠٢٢/٣/٨

.

رفع الحجز االحتياطي عن االموال المنقولة وعير
لنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه أدناه وعن أموال

ووجعه إن وجدت:

عبد اشه حمدو العبود والدته سارة العلوش تولد مورك
 ١٩٨٣مسكن  ٦١هوية ٢٢٤٩١٤٢٥/٠٩٩٠٤٩١
صوران الرقم الوطني /٥٠٢٠١٠٣٠٣٠/
الموضوع بموجب القراررقم /٥٠ج.ع
 ٢٠١٩/١/٢١ولصالح القضية الجزائية
٢٠١٨/٣٩٢عبور
وذلك لزوال األسباب الداعية لذلك

تاريخ
رقم

.

غسان يوسف الخوري والدته زينه مواليد ٩٥٧قرية
عين الشعره تابعة قطنا -ريف دمشق مقيم في جرمانا
.
.
1خرمؤقف
الوضبرع بموجب .القرار رقم /٨٢ج تاريخ
١٩٩٥/١/٢٤ولصالحالقضيةالجزائية رقم٩٤/١١٣
.
امانة دمشق.
.
.
ذلش لزواالالسبب الداعية لذلك

بموجب الهرارزقم/٥ ٤ ٥/ج ع
تاريخ ٢٠٢٢/٣/٨

يرفع الحجز االحتياطي عن االموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعن أموال
زوجاته إن وجدت. :

.: 1 :

 ٠مروان الداالتي ابن عبد القادر والدته ناجية تولد
 ١٩٥٤يعتمل بهائقة عائلية رقم  ٣١٣٢٩/٣٢٥تاريخ
١٩٨٥/١٠/١٢صادرةعن أمين السجل المدني في
الزبداني ومقيم في الزبداني.

ترث«««,
يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالفين الوارد اسمائهم أدناه وعن
.
اموال زوجعهم إن وجدت:

 شركة العبودللنقل العربي والدولي بقرانزيت . مفوض الشركة جبر عبد اله درويش تولد ١٩٥٣.
والدته دنيا من طرطوس. /١ ٠١٧ ٠ ، ٣٨٣٨٨/
 محمود محمد العبود والدته روضة مواليد موركهوية
٦١
رقم
سكن
١٩٨٣
٢٢٤٩١٧٩٥/٠٩٩٠٨٠٢صورانالرقمالوطني
/٥٠٢٠١٠١٠٠١٤/
 محمد حسن العبود والدته ندوة مواليد مورك ١٩٥٣سكن  ٦١هوية  ٠٣٥٧٩١٧/٢٩٢٩٤٦سوران الرقم
الوطني/٥٠٢٠١٠٣٤٧١/

 عبد المنعم حسن العبود والدته ندوة تولد مورك ١٩٦٠سكن  ٦١هوية ١٧٥٦٦١٦٢/٠٦٨٠٧٨٩

صوران الرقمالوطنه/٠٢٠١٠٣٤١٩/

الموضوع بموجب القراررقم ٨٣١،تاريخ

 ١٩٩١/٧/١٧ولصالح القضية رقم ١٩٩١/٢٤٦
ك ى .
ضابطة المكافحة .ر
سمااال"-٣-لداعمقلتلة

 .ركقراررقم/٥٤٦/جع٦ال ج  ٢٦ ٠رك٦٦
سوجب لشراررق»/؟  ٤٥ ،ع ٦
ترغ»).«/

يوضع الحجز االحتيالي لى االموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه أدناه وعلى اموال
زرجته!نرجدت٠:
 ٠عبد الوهاب المحم بن بد الحي وررضة تولد
 .ا ١٩٩٩٧/تل لحصرف ٥٨رقمرطني

الجغريدة الرسمية أاجمهورية العربية السورية الجزء الثانى العدد  ١ ٦١آلستة ٢ ٠٢ ٢

و ذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٦أمانة حلب
بمخالفة االستيرادتهريبًا لبضاعة البالغة قيمتها
 /٣٠٠٠٠٠ /ل.س ورسومها المعرضة /١٣٢٧١٠/
ل٠سغراماتها بحدها األقصى  /١٧٣٠٨٤٠/لس

٣ ١١

و ذلك ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية زقم  ٢. ٢٢/٧٧أمانة
جمارك دمشق بمخالفة االستيراد تهريبًالبضاعة
/١٢٠٠٠٠/لس
البالغة قيمتها
ورسومها المعرضة  /٨٥٣٥٠/ل.س .و غراماتها
بحدها األقصى ٨٢١٤٠٠/ال.س.

إ

قراررقم٤٧/ه/جع
يموجيج القراررقم  /٥ ٤ ٩/ج ع

تاريخ ٢٠٢٢/٣/٩
تاريخ ٢٠٢٢/٣/٩

يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالفين الوارد أسميهما أدناه وعلى
أموالزوجعهماإنوجدت. :

 محمد بيج بن يوسن واسينة تولد  ١٩٨٧/٢/١رقموطني٠٢٠٦٠٠٧٢٧١٧

 علي حمو بن رفعت وأليف تولد  ١٩٨٠ /٨/٢ .رقموطني ٠٢٢٩٠٠٥٥٨٧٩
و ذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/١٦٢امانة
حلب بمخالفة اإلاستيراد تهريبًالبضاعة قدرت القيمة
 /٢٠٠٠٠٠٠٠ /ل.س ورسومها .المعرضة
 /١٩٠٥٢٠٠٠/ل.س وغراماتها بحدها .األقصى
-١٥١٢٠٠٠٠٠

يوضع الحجز االحتيلطي لى األموال المنقولة وعير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعلى اموال
زرجتهانرجدت:
 -اديب اليوسف بن عبدالغفور وهند تولد ٢٠ ٠٢/١/١

عران الرقم الوطني/٢١٤٠٠٢٧٩٥٤/
و نتك ضمانًا لحتوق الغزينة الغامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٢١٠أ .حلب
بمخالفة االستيراد تهريبًا .لبضاعة قيمتها
 / ١٢٥٠٠٠٠ /ل.س ورسومها المعرضة /٥٥٢٩٥٠/
ل٠س و غراماتها بحتزها األقصبي " ر ٧٢-١ ١ ٨ل 

بموجب القراررقم  /٥ ٥ ٠/ج ع

بموجباالغرار رقم/٥ ٤٨/ج ع

.

تاريخ ٢٠٢٢/٣/٩

يوضع الحجزاالحتيلطي طى األموال المنقولة وغير

المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه ادناه وعلى أموال
زوجعهإنوجدت:
 عبدالرحمن ابن عيسى قلسم والدته حمدة الصالحتولد  ١ ٩ ٨ ٧المليحة بطاقة عائلية رقم  /٣٨٠٧٤/ومقيم
في جرمانا الرقم الشخصي /٩٠٠١٠١١٨٠١٥/
ز؛
(فلسطيني سوري الجنسية)

تاريخ ٩٣٠٢٢/٣/٩

يوضع الحجز االحتياطي على االموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه أدناه وعلى اموال
ذرجته!نرجدت:
عالء الدين موري بن مر وميادة تولد ١ ٩ ٨ ٤/١ / ١
حلبخ١٤١رقموطني/٠٢٠١٠٠٣٣٩٨٣/
و ذلكضماائً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢ ٠٢ ٢/٢٢١ا.حلب
بمخالفة االستيراد تهريبا لبضاعة قيمتها
 /٣٠٠٠٠٠ /ل.س ورسومها المعرضة /١ ٣٢٧١٠/
ل.س و غراماتهابحدها األقصى  /١٧٣٠٨٤ ٠/ل,س

 ٣١٢الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء الائما العذب ( )١ ٦لسنة ٢٠٢٢
قرار رقم(/ه/جع

قرار رقم//جع

بسهب القاررق»٤٤/٠٥٧/

.

بموجبالقراررقما٣ههاجع

ىريخ٢٠٢٢/٣/٩

تارأخ٩ا٣ا٢٠٢٢

يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه أدناه وعلى أموال

يوضع الحجز االحتياطي على األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الوارد أسمه أدناه وعلى أموال
زوجتهإنوجدت:

 -محمد النعسان بن علي ورال تولد  ٢٠٠٤/١/١باب

 -سهيل زاوي بن شعبن ويسرى تول ١٩٨٣/١/١

السباء رقم وطني٠٤٠١١٠٨٧٢٧٧/

جبورين رقم وطني  ٠٤١٨٠٠٧٢٩٦٠/ليسة

زوجاته إن وجدت :

.

و ذلك ضماثًا لقوق الفزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم .) ٢٠٢٢/١٠٣
حمصبمخالفة االستيراد .تهريبًا لبضاعة قيمتها
 /٦٧٥٠ ، ٠ /ل.س ورسومها المعرضة /٢٦٨٧٨٥/
ل.س وغراماتها بحدها األقصى .١ ٤ ٠/ه/ ٣.٧٧
 ٠٠ح ا رك زك
ا ،ئ ٠^٠,

.

7

بموجب القراررقم  ٢/ه ه ج ع غ

و ذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/١٠٨ا.
حمص بمخالفة االستيرادتهريبًالبضاعة قيمتها
 /٤١٥٠٠٠ /ل.س ورسومها المعرضة /١ ٤٣٢٦٥/
و غراماتهابحدها األقصى ا  ٢ ٢٣٣ ٠ ٦ ٠ا ل.س..

ر
بموجب الغرار رقما)ههاجع

تانخ ٠٢٢/٣/٩م٩
يوضع الحجز ااحتيلط طى االموال المنقولة وغير

تاريخ٢٢/٣/٩رمال

المنقرلة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعلى أموال

يوضع الحجز االحتياطي طى األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالفين الواردة اسماؤهم أدناه وعلى
.
اموال زوجتهم ان رجدت.:

باب تدمرخ١٠رقموطني / ٠٤٠١٠٥٣٥٧٣١/

 -حسن الحسن بن محمد والته منينة عس من مواليد

زوجاته إن وجدت:

.

 ٠حمزة بن عمار السلو ،وطلي تول  ٢٠٠٣/١/١القي

حمص مقيم في وادي الذهب.

حمص ١٩٨٩/١/١القيدربلةخ  ٩٥يحمل هوية رقم

و ذلك ضمانا لشن لنيه لس ن لبسده«
للرسلت التوجبة ^العضيه رعم ١ ٠٩ا^; ٢٠١از

وطني  ، ٤١٩ ٠٠٥٦٨٢٣مقيم حمص-ضاحية االسد
 نعمان المجاور بن محمدوالدته ابتسامع.س مواليد ١٩٨٤/١/٢٠رقمالقيدبابتدمرخ٧٤الرقمالوطني

حمص

بمخالفة االستيراد تهريبًا لبضاعة البالغة

/٥٠٠٠٠٠ /ل.سورسومها
قيمتها
المعرضة  /٢ ٠٤٠٥٠/ل.س و غراماتها بحدها

األقمس ا٢٨١٦٢٠٠ال.س.

.

/٠٤٠١٠٥٥٠٦٨٩/يغمل هوية رقم ١١٥٥٩١٤
عسكرية الرقم العسكري ٣٤ ١ ٠ ٥٨٥صادرة عن

السجالت العسكرية مقيم في حماه حي البياض

غنى عواني بنت نزار والدتها فطمة تولد حمصرقم
هوية
١٩٨٦/٥/١
 /٠٤٤٩٩٩٨٨/٠٤٠١٠٠٧٥٤٧٢/القيد الخالدية خ
٢٢٨٦مقيمةفيحماهحي البياض متوارية عن
٠٠٠
األنظار صاحبة البضاعة.

 ٠ابراهيم مستو بن محمد والدته رسمية تولد ام العمد
 ١٩٨٧/٢٠/١٩هوية رقم وشي/٠٤٢٢٠٠١٦٦٤٥/
مكان القيد أمالعمدخ٦٩صاحبالسيارةمتواريعن
االنظار ر ■ ز- .ر

٩١١ريد٠ة الرسمية  ١١دع ةورية العربية السوريأذ الجزء الثاض العدد ( )١٦لعنة ٢٠٢٢

و ذلك ضماائً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم ٢٠٢٢/٤مفرزة
المكافحة الخامسة بمخالفة االستتيراد تهريبًا لبضاعة
/٤١٦٤٠٠٠/ل.س
قدرت القيمة
ورسومها المعرضة  /١٤١٧٠٠/ل.س و غراماتها
بحدهااألقصى/١٧٢٢٢٨٠٠/ل.س.

٣١٣

و ذلك جسمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٢١٩امائة
حلب بمخالفة االستيراد تهريبًا لبضاعة البالغة قيمتها
/٧٠٠٠٠٠ /ل,سورسومهاالمعرضة /٣٠٩٦٥٠/
ل٠س و غراماتها بحدها األقصى  /٤٠٣٨٦٠٠/ل٠س

قراررقم٧/هه/جع
بموجب القرار رقم اه ه /٥ج ع

.

تاريخ ٢٠٢٢/٣/٩

.

.

يوضع الحجز االحتيليعلى االموال المنقولة وغير

يرفع الحجزاالحتياطي عن األموال المنقولة وغير

المنقولة العائدة لمخالفين الوارد اسميهما أدناه وعلى

المنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعن اموال

لموال زوجتهم ان وجدت ا

زوجتهإنوجدت

 محمد عمر بن شيخووعاليه تولد ١٩٧٧/١٢/١٠عينالعربخ١/٢٨٤رقموطني٠٢٣٦١٠٠٩١٧١/

 طي عبد العال غريبة والدته عزيزة بدور تولد ٧٦طرابلس يحمل هوية رقم  ٠٠٠٢٠٠٦٠٥٥٢٧صادرة
عن لنان الشمالي رقم السجل ٥٧٧

 شيخو صمر ين محمد وروشين تولد  ٢٠٠٤عينالعرب خ  ١/٢٨٤رقم وطني /٠٢٣٦٠١٤٩٧٣٤/

الموضوع بموجب القرار رقم  /٩٥٧تاريخ
 ٢ ٠٠٦/٩/٢٤ولصالح القضية رقم  ٢ ٠ ٠٦/٧٦ا.
.
الدبوسية

(رلي القاصر)

.

(قاصر)

وذلكلزوال األسباب الداءيةلذلك٠

.

و ذلك ضمانًا لحتوق الخزينة العامة من الرسوم و
الغرامات المتوجبة بالقضية رقم  ٢٠٢٢/٢١٧امانة
حلب بمخالفة االستيراد تهريبًالبضاعة البالغة قيمتها
 /٤٠٠٠٠٠/ل.س ورسومها المعرضة /١٧٦٩٤٠/
ل.س و غراماتها بحدها األقصى /٢٣٠٧٧٦٠/ل.س

تاريغ؟.)«»/
يرفع الحجز االحتيالي عن االمسوال المثقولة وغير

المنقولة العائدة للمخالفين الواردة اسمائهم أدناه وعن
اموال زوجاتهم إن وجدت:

بعوجي ،الغرار رقم  /٥٥٦/ج ع
تريغ««).

يوضع الحجز االحتياطي طى األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالف الواردأسمه ادناه وعلى أموال
زوجتهإنوجدت:

. .رزز

ة: 1

 ٠محمود الجر ين محمد والتته وفاء تولد ٢٠٠٢/١/٦
درة عزة خ  ١ ٤ا رقم رطنه ٠٢١٠٠٠٨٠٧٦٠

تمام مصباح زلوحوالدته نادرة تولد  ١٩٧٢حماه
محل ورقم القيدمحالبةخ ١٦٨مقيم في حماه —
ح ■■ دح
عليلياتهاتف٥٢١٥٨٢
-زهر الين الحوراني بن احمد والدته سلوى تولد

("تصير " ٨قيم في التصير

 تمام سويد بن عبد الكريم والدته فطوم تولد ١٩٨٢القصير خ_ ٢٨مقيم في القصير.

الجو يدة الرسميه للجم٠هوزية العربية السورية الجرء الثاض العدد ^ )^١٦لسنة ٢٠٢٢

أ٣١

قراررقم/٥٦١/جع

موضوع بموجب القرار رقم /٢٥١؟ ع تاريخ
٢٠٠٩/٣/ولصالح القضية الجزائية رقم

بموجب القراررقم /٥٦١/ج ع

.

 ٢٠ ٠٩/٢٥ا .جممى

ذلك لزوال األسباب الداعية لذلك

.

تاريخ ٢٠٢٢/٣/٩

قرار رقم/؟/جع

يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالفين الوارد أسميهما أدناه وعن
أموال زوجتهما إن رجدت :

بموجب القرار رقم/؟هه/ج ع

تر ؟٢٠٢٢/٣٨
رفع الحجز االحتياطي عن االموال المنقولة وغير
لمنقولة العائدة للمخالف الوارد اسمه ادناه وعن اموال
روجاتهإنوجدت:

 ٠واتل التعسفي ابن محمد بنيلين والدته هندية توله.
حلب ١٩٨٧

الرقم الوطني

٠٢٠٢٠٤٣٠١٨١قيد

 - ١خلجيك مينلسيان بن ميرال وبياستريت تولد ١٩٦٦
حلب الشيخ طه مقابل مدرسة االسد هاتف -
٠٩٤٢٩٣٨٥٥,٤٦٥٠١٨٦
 ٢جورج قره كوزيان بن كاربيس ونورات تولد حلب
 ١٩٧٠مقيم في حلب العزيزية خلف سينما الزهراء
بناية الدكتور :جابي حداد هـ , ٤٤٤٣٦٢٦
.
٠٩٤٢٥٠٠٩٩

اساري مشهد  ٢٨٣هلبج شا.
الموضوع بموجب القرار رقم  /٤٥٥ع تاريخ
 ٢ ٠ ١٩/٤/٤ولصالح القضية الجزائية رقم ٢٠١ ٩/١ ١

مفرزة راجو

■:

ر٠ ٢٩

الموضوع بموجب القرار رقم  /١٢٢١تاريخ
 ٢٠٠٩/١٢/٣١ولصالح القضية الجزائية رقم
.١٢٠٠٩/٢٢٠٣حلب
وذلك لزوال األسباب الداعية لذلك
شاررقم٦٢/ه/جع

رتلقلزداالالسببجاالعيةلنتق

بسجي لشراد رفم «/ع

..

يرفع الحجز االحتياطي عن االموال المنتولة وغير
المنقولة العاندة للمخالفين الواردة أسماؤهم ادناه وعن
يرفع الحجز االحتياطي عن األموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة للمخالفين الوارد اسميهما ادناه وعن
أموال زرجتهمالن رهتن

 ٠اليس ين روفثيل صيا واللته نظيرة تولد١٩٧١
ربلة سانق.

 -عماد عازار بن جوريج والته سيدة تولد  ١٩٧٤ربلة

خ٤٠

. "٠

الموضوع بموجب القرار رقم ه/٣خ تاريخ
 .ه٢٠٠٠/١/١ولصالحالقضيةالجزائية رقم٩٩/٢٧م.
القصير الثانية
 .وذلك لزوال األسبب الداعية لذلك

.

أموال زوجاتهم إن وجد•ت غ ب

ل

 عبد العزيز الموسى بن يد والدته حورية الجدوعتولدحلب١٩٨١خ ١٦٠عربيد رقم وطني
/٢١٣٠٠٨٧٦٢٦/
 رياض عبد .الوهاب عباس والدته عزيزة تولدخ  ٣٨الروضة رقم الوطني
١٩٧٥
/٠٣٢٠٠٠٠٩٢٦٩/

 - .ماوية محمود حقي والدته حميدة بوظو مواليد ١ ٩ ٤٥
خ؛قطنة رقم وطني/٠٣١١٠٠٠٣٥٠٣/
جبران افرام عبدالنور والدته سميرة تولد١٩٥٩خس المالكية رقم وطني/٠٨١٣٠٠٠٠٦١٦/
 شركة الفجر للتخليص والنقل (الححز على اموالهاوالكفالة) لدى!دارة الجملركقتط

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء الثاض؛ العدد  )^١٦١لستة ٢٠٢٢

الموضوع بموجب القرار رقم  /٢٣٢٠تاريخ
 ٢٠١٨/١٢/٢٧ولصالح القضية الجزائية رقم
٢٠١١/٩٦األمانةالمركزيةالحسكة
وذلك لزوال األسباب الداعية لذلك

،

المدير العام

قراررقم/٩٨/م/
بموجبالقراررقم/٩٨/م/

قراررقمر٢ه/ج
بموجب القرار رقم/٥٢/ج

٣١٥

.

تاريخ٢٠٢٢/٢/١٧
تمنح السيدة رزان رضا ابنة رضا والدتها ناهده
المولودة في دمشق بتاريخ  ١٩٨٣/٢/١الجنسية العربية
السورية لزواجها من المواطن محمد امير مرعي ابن

تاريخ ٢٠٢٢/٣/٣

توضع إشارة التلمين الجبري على صحيفة السيارة رقم
 /٦٨٢١٥٥ريف دمشق العائدة ملكيتها لشركة المحبة
للتخليص والترانزيت العائدة للمدعو جمال اسماعيل
وشريكه
و ذلك ضماائً لحقوق الخزينة العامة المتوجبة لصالح
القضية رقم  ٢٠٠٩/٧٢٢أمانة جمارك المنطقة الحرة
بطرطوس

بموجب القرار رقم/س/ج.
تار ٢٠٢٢/٢/١٧
تمنح السيدة منى جمال ابنة محمد والدتها عائشة
المولودة في حلب بتاريخ  ١٩٩ ٦/١ /٥الجنسية العربية
السورية لزواجها من المواطن يوسف حميده الناصر
.
ابن عبد الحكيم

قراررقم/٩٩/م/
بموجب القرار رقم/؟؟/م/
تاريخ٢٠٢٢/٣/٣
ترفع إشارة التأمين الجبري الموضوعة بموجب القرار
رقم /٤٦٦متاريخ  ٢٠٠٩/٦/١٨لصلح القضية رقم
٢٠٠٨/٢٧٦م .المكافحة التاسعة عن صحيفة السيارة
رقم/٨٤٠١١٧دير الزور وعلى صحيفة العقارين
أرقام  ٢٠١٣-٢١١٨من المنطقة العقارية الزهراء
بحلب العائدين بملكية السيد ابراهيم األقرع ابن احمد
وذلك لزوال األسباب الداعية لذلك.

قراررقم/١٠٠/م/
بموجبالقراررقم/١٠٠/م/
تاريخ٢٠٢٢/٣/٣
ترفع إشارة التلمين الجبري الموضوعة بموجب القرار
رقم/٣٣٥متاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٧لصالح القضية رقم
 ٢٠٠٦/٤عن صحيفة السيارة رقم ٦٦١٦٢٨٧/ريف
دمشق
وذلك لزوال األسباب الداعية لذلك.

؛

وزارة الداخلية
إدارة الهجرة والجوازات د ■ د الز ا
فرع الهجرة والجنسية
شاررقم١/ه/ج

بموجبالقراررقم/٥١/ج
تاريخ ا ٢٠٢٢/٢/١
تعتبر السيدة روكسن صافي ابنة كامل صافي والدتها
نوفه المولودة في لبنان بتاريخ  ١٩٧٧/٨/٥متمتعة
بالجنسية العربية السورية لزواجها من المواطن فاروق
الحسن ابن محمد الحسن.

بموجبالقراررقم/٥٤/ج
تاريخ ٢٠٢٢/٢/١٦

تعتبر السيدة ماري الياس ابنة فليب والدتهاخاتوم
المولودة في زحلة بتاريخ  ١ ٩٥٧/١/٥متمتعة
بالجنسية العربية السورية لزواجهامن المواطن ايلي
سلمان ابن شمعون سلمان

قراررقم/هه/ج
بموجبالقراررقم/٥٥/ج

تاريخ٢٠٢٢/٢/٢٧
تعتبر السيدة فاطمه بكيري ابنة رشيد بكيري والدتها
خيره المولودة في قسنطينة بتاريخا ١ ٩٨٠/٤/١
متمتعة بالجنسية العربية السورية لزواجها من المواطن
.
رامي البطرني ابن محمد رياضالبطرني

قرار رقم/آو/ج
بموجب القرار رقم  /٥٦/ج
تاريخ٢٠٢٢/٢/٢٧
تعتبر السيدة ميس الشيخ ابنة عبد الرحمن والدتها
فاطمه المولودة في قرحه بتاريخ  ١٩٩٤/١/١متمتعة
بالجنسية العربية السورية لزواجها من المواطن يوسف
.
■
شمعه ابن سالم .
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السد
سهسهسس
.٢٨
 .جريرريرربيرررية
٢٧
لمير رب،.
ر٢٢ر

ي.ي.
الثأ
.اجزء
ررهبرهضبهضوشرزيوهيريوم

التتمقباي:يكلكيرتةريهريوميهبني
ض
الراهوفيررأهلىالرورهلىزبزيهالرزء:ررزربروالمرر،لركي
ذم ذر
 ٠ادر ر
القسم الثاني
.
دمشق  -دوار كفرسوسة  -شارع محمد عمر الواقدي هاتف ٢٢١٥٨٥٢-٢٢١٥٨٥١
٢١٣٠٥١٠-٢٢١٥٨٥٣فاكس :اه.)-
دلك-اك

بدل االشتراك لعام ٢٠٢٢
الجزء االول الجزء الثانى
ل.س ٠
ل٠س

.

 ٣٦٠٠٠٠ ١٨٧٥٠,وزارات  -شركات  -مؤسسات  -افراد
١٢٠٠ ٣٧٥٠قبمةالعدد
 ٦٢٤٠٠ ٦٢،٠٠اجووبربد
١٠٠٠٠

•

الغهرسالعامللجزءاألأل

ن م ٠

يييسو

ليرة سورية....
 ٦٢٥٠الحداالدنى الجرة كل اعالن
اجرة نشرك سطرمفاف مناطمة.
٣٢٠

وبعنبرك من العنوان والترفيع والتارين سطراكامالفي
بنمبسوعناسبيالسايب
حال ورودها غير متوازية انفيا
يعتبر جزء السطر سطراكامال
.
.
الجزء االول الجزء الثاي
اذا تجادذت مساحة االعالن سواه كان اسطرا او رواسم او كليشات
ل٠س
ل٠س
 ٢٩٥٢,, ١٥٣٧٥,وذادات-شركات-موسات-افراد  /٨٠سن الصفعة يعتبر صفحة كاملة وتحدد اجورها ب ١٠٠٠٠ل٠س
يضاف الى هذه االجور  ٣٢٠لير؛ سورية اجور البريد المضمون لكل
 ٢٩٥١٠٠١٥٢٧٥,قيمة النسخة()858
 .اعالن يرسل اش صاهبه فى البريد
٣٣

فهرس العدد( )١ ٦الجزءالثاني
.

النموص

ة
 .رقمها

تاريخها

■

٠.

سصسن

 .ورارة التجارة الداخلية ه حمادة المستعلك . .
٢٠٢١/١٢/٩

٥١١
٥١،

١٥٧٥

٢٠٢١/١٢/٩

٥١٠

١٥٧٦

٢٠٢١/١١/٢٩

٥١١

١٥٧٧

٢٠٢١/١٢/٩

««ه

١٥٧٨

٥١٩
٥٢٠
،. . . .
٥٢١

. ١٥٧٩

٢٠٢١/١١/٢٢
المسؤولية.
 ٢٠٢١/١٢/١٩يصدق النظام األسلسي لشركة  /سيرفتت انجل المحدودة المسؤولية

يصدق النظام األسلسي لشركة اآسوريا لالبراج المساهمة المففلة الخاصة
يصدق النظام األساسي لشركة داماشكا للمجابل المساهمة المغقلة الخاصة
يصدق النظام األسسسي لشركة إيفوري ام ان المحدودة المسوولية
يصدق النظام األساسي لشركة األعماري الحديث للدشاء السريع و
املائ؛-الت املسامهة املغللة اخلاصة

يصدق النظام اسي لشركة الجعفري لالستمارات السياحية المحدودة

٢٠٢١/١٢/١٥ . ١٥٨٠

١٥٨١

٢٠٢١/١٢/٩

 ٥٢٢؟ه٢٠٢١/١٠/١٤ ..,
“٢٠٢١/١٢/١١
١٥٨٣

..

...

يصدق النظام األسلسي لشركة نايسيرالين المحدودة المسوولية

يصدق النظلم االسلسي لشركة غلوبال اكاديمي لتاهيل والتدريب والتطيمالمحدودة المسؤولية • ك- -7ز٠٦٠رت ٦ح ■ كككو -كك؛ ذ.٠ :.؛.٠ . /٠
يصدق النظام األسسي لشركة هواو شرقي المخدودة المسوولية
يصدق النظام االسلسي لشركة كودكس المحدودة المسؤولية

ور1٠رة االقتصاد والتجارة الحارجية

.

ه٨ه١
 .. ٢٠٢٢/٤/١٤إيصال بالتعديالت السصرع بها هلى الفروع رقم ٢٠٢٢/٤
. . . ..
١٥٨٩
 .اإ ٠٧٧1٤ليصال بالتعديالت المصرح بها طى الفروع رفم ٢ .٢٢/٣
.
. 1 1:.
....
...... -

. .....-

٥٢٥

:و '' .

وزارة الكهرباء
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٢٠٢٢/٤/٦

رجصه توليد كهرباء مستقل يستهاه مصادر لمنقي ببمده مرتبط
بثبكة التوزيع

١٥٩١

١اأا١٠١١

ربعية توليد كهرباه مستقل بدتخدام مصادر اسات المتجددة مرتبط
٠
. .
بشيكة التوزيع

٢٠٢٢/٤/١١

رخصة مزقة (نشاءمشروع طقة متجدده لتوذافهرباء مستقل مرتبط
بشبكة النقل٠ . ٠

1,

ج

.

وزارة النقل
١٦٢٠

٢٠٢١/٤/٢١

.,٠

٣

فهرسالعدد()١٦الجزءالثاتي

اصوص

ة

1

رقمها

تاريخها

٦١٥٨٨ .

٢٠٢٢/٤/١١

-

الخادمة

وز١ارة التجارة الداخلية وحماية اسا ٠تهأك
٥٢٦

٢٠٢٢/٢/٢٢

ا«

. ١٥٩٣

|٠

١٥٩٤

٢٠٢٢/٢/٢١

٥٢٧

١٥٩٥

٢٠٢٢/٢/٢

)٠

١٥٩٦

٢٠٢٣/٧

٥٢٨

١٥٩٧

٢٠٢٢/٢٧٦

١٥٩٨

٢٠٢٢/٣/٧

٥٣٠

١٥٩٩

١١

١٦٠٠

٢٠٢١/١٢/٢٧
.
٢٠٢١/١٢/١٩

١٦٠١

٢٠٢١/٩/٣٠

١٦٠٢

٢٠٢٢/١/٣٠

١٦٠٣

٢٠٢١/١٢/٢٩

١٦٠٤٠

٢٠٢٢/١/١٠

١٦٠٥

٢٠٢٢/١/٩

حل مجلس اإلدارة الحالي للجمعية التعاونية االستهالكية للمحافظة بريف
٠ .
دمشق
التصديق على قرار الهيئة العامة لشركة االستثمار للنقل والحلول الوجستية
المحدودة المسؤولية.
تعدل المادة  ١/٢/من النظام األساسي لشركة موست إس لخدمات البناء
المحدودة المسؤولية
التصديق غلى قرار الهيئة العامة لشركة السورية الستشارات التجارية
■
.
المحدودة المسؤولية
ن التصديق على قرار محضر اجتماع الهينة العامة غير العادية لشركة شام
المساهمة المغفلة القابضة الخاصة .
التصديق على قرار الهينة العامة لشركة فيفيد المحدودة المسؤواية

التصديق على قرار الهينة العلمة فير العلية للشركة الدولية الدارة النفقات
الطبية/إيمبا/المساهمة المغفلة إلخاصة

٥٣١
« ؛

٥٣٢
.
.

,.,.اا..٦

ا .. ٠الك

١٦٠٦
١٦٠٧

الرك".. .-ر ,

.
٥٣٣ .
..نشنف:.،:

١٦٠٨

١٦٠٩

:

يلغى قرارنارقم ٨٣ ٠ ٢١/تاريخ  ٢ ٠٢ ٠/١١/١المتضمن التصديق طى النظام
االساسي لشركة الخدمات الذكية للتعقيم ورش المبيدات المحدودة المسؤولية
التصديق على قرار الهيئة العامة لشركة غلوب مد لتجارة المحدودة المسؤولية

يطرىاسراررقم/٣٨/تريج٢٠٢١//١١لمتضسن اسصديقطى النظام
.
األساسي لشركة المؤيد الصناعية المحدودة المسؤولية
الصديق طلى قرار الهينة العمة لشركة اليرادالمحدودة المسؤولية

.
ب

التصديق لى قرار الينة العامة لهرىة ارمادرن للدستيراد والسصدير
المحدودة المسؤولية
التصديق على قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة النبراس المساهمة المغفلة
الخاصة
تعدل المادة ( )٢من النظام األساسي لشركة  :بدر احمد دهمان لالستيراد

والتصدير لمالكها بدر أحمد دهمان /ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية
 . ٢٠٢٢/١/١٦التصديق ط قرار الهينة العلمة لشركة سيدرري المحدودة السسؤواية .

٢٠٢١/١٢/٢٣

التصديق طى قرارالهينة العامة لشركة اليب لالستشرات والحلول التقنية

..
المحدودة المسؤولية
 ٢٠٢٢/١/٤الفصادقة على قرار الهيئة العامة لشركة ساالزا لخدمات الطاقة المحدودة
المسؤولية
 ٢٠٢١/١٢/٢٧التضديق على قرار الهينة العامة لشركة مرج الزهور التجارية المحدودة
.
المسؤولية

فهرسالعدد()١٦الجزء الثاني

الخالصة
رقمها

تاريخها
■■

٥٣٤

.

١٦١٠

,ا

.

التصديق على فرار الهينة العامة لشركة توغو المحدودة المسوولية

 ٢٠٢٢/١/٣١ . ١٦١١المصاقة على قرار الهينة العامة لشركة سكر للصناعات اليميدية المحدوده
المسؤولية
١٦١٢
 ٢٠٢١/١١/٢٨التصديق طى قرار الهينة العلمة لشركة بروريسورسز المحدودة المسؤولية

. . ٥٣٥
. ., .
١١

٢٠٢١/١٢/٢٧

■

١٦١٣

٢٠٢١/١٢/١٩

التصديق على قرار الهينة العامة فير العادية لشركة غلوب مد سورية

١٦١٤

٢٠٢٢/٢/٦
. .

التصاق على قرار الهينة العلمة لشركة الجديدة المحدودة المسؤرلية

١٦١٥

٢٠٢٢/٢/٣

تعداللمادة!//غراضالشركةمنالنظاماألسلسيلشركةلطروادةلمالكها

١٦١٦
٠ ... ■٠

٢٠٢٢/١/١٣

المساهمة المغفلة الخاصة

1

د

.

٥٣٦

٠
1

رامي عباس بن أحمدذات الشخص الواحدالمحدودة آلمسوولية
:1

١٦١٧

٢٠٢٢/٢/١٥

ا»

التصديق طى قرار الهبئة العامة لشركة قاطرجي لتكوير و االستمار
٠
العقاري المحدودة المسؤولية
التصديق على قرارالهيئة العامة لشركة االناقة لاللبسة المحدودة
المسؤولية

.

٠

.

١٦١٨
-

٢٠٢٢/٢/٣٠
ت :
.

 ٠٥٣٧ .الع ك ٩ح١٦١غ ٦٦.:ر ""

ز

التصديق على قرار الهيئة العامة لشركة سونيا محمد عمر للتجارة و المقاوالت
المحدودة المسؤولية .
ا|سل ,١طى لداد العتة االئ لد ئ البرارد ا,—,؛ ال٠ععود؛ امزوليأ

.■ .
..

س

1.

٥٣٨

إعالنات

 ٥٤٣ا

إعالنات

س

08

 .إعالنات.

مختفة

٥٤٤

إعلتات

مهينو

■ .

٠ ^٠

"

كيريةاسالحالعقاريةبدمشؤ،ورلفدمشذا-هـسذد|ت٠بالض
|  . .تلس--ذداتخ-ودة(^١٠^٣٤٠١٦٣٣;١٦٣٢"١٦٣١-١٦٣٠٠١٦٢٩ه-١٦٣

"١٦٥٣٠١٦٥٢-١٦٥١-١٦٥٠-١٦٤٩,١٦٤٨-١٦٤٧,١٦٤٦٠١٦٤٠

)١٦٦٢-١٦٦١-١٦٦٠-١٦٥ ٩-١٦٥٨-١٦ ٥٧- ١ ٦ ٥٦- ١ ٦٥٥-١ ٦٥٤
مديرية المصالح العقارية بحماه  -طلب سندات .تمليك بدا عن سندات

مفقردة()١٦٢٨-١٦٢٧-١٥٨٤

٠٠

زج

" ر

مديرية المصالح العقارية بدرعا-طلب سندات تمليهبدالعن سندات
ن.
مفتودة()١٦٢٦-١٦٢٥-١٦٢٤
بلحاصةبسديةئهللبسذدات"شتيك٠لدالضسذذات

. 11

إعالنان
.. .
٠

٢٠٢٢/٤/١٨

٠
٠. . .

العتلرية بالسويداء-طلب سندي تمليه بدال عن سندين
مديرية المصلح
٠-٤
منين ()١٥٨٧٠١ ٥٨٦

الجريدة الرسمية لل|ج-مهورية العربية العورية الجزء الثاذيما العدد ( )١٦لسنة ٢٠٢٢

٥١٤

،إإلعلنات الرسمية

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
قراررقم. /٣٥٨٤/
وزير التجازة الداخلية وحماية المستهلك
يقرر ما يلي:
المادة :١يصدق لتظاماالسلسي لشركة آلسورياالبراع المساهسةالسشثلةالفلصةرتثرقمايلي:

.

.١

فيتها  :استيراد وتصير كافة امواد امسوح بها و تجره مواد البناء والسيراميد ر البالط ر ارجام و

الغرانيت واآلالت والعددوالمحركات واآلليات التقيلة وقطعهاالتبديلية وتاجيرهاوالدخول في المناقصات والمزايدات.
مع القطاع العام و الخاص و المشترك وتمثيل الشركات والوكاالت العربية واالجنبية وتملك البراءات واالمتيازات
وابعسول على ليعجس الإلرغة للقيام يعملها ر واستدعر الموالبت!
والماركات لبمإأدمنال بن الحقوى
راسمالها؛ راسمال الشركة هور /٠ ٠ ٠,٠ ٠ ٠٠٠ ٠ ٠، ١ل س فقط ملير ليرة سورية موزع عس١ .... ،./ر
سهمفقطعشرةماليينسهمقيمةكلسهم١٠٠/ل.س/قتطمائةليرةسورية

.

مركنزها :محاشة تسشق ونهالن تؤسس فروعألهافي جميع محاقشاتالقلطررغلرهه بترارسنمهلس اإلدارة
مدهتا؛ غير محدودة المدة تبدا من تاربئخ الهينة العامة التأسيسية

.

 1ئ

.

المادة  ~٢اليعفي هذ القران الشركةمن الحصول على الموالقات و الثراخيص اللزمة لسمارسة نشاله من
الوزارات والجهات الرسمية األخرى قبل إجراءات الشهروتشهرالشركة لدى اماثة السجل التجاري دمشق /
٠
وذلك خالل مدة ثالثين من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التاسيسية
المادة  :٠٣يتشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لنتفيذه.
دمشق

٢٠٢١/١٢م

/٩

الذةالماألساسيلشركةآلسىهااللةبراج الساهمةالعئلةالخاصة
.
*الفصل األول»
.

احكام عامة

.

.
.

.

المادة - /١/تؤسس بين اصحاب األسهم المنشاة بموجب هذا النظام والتي قد تنشا فيما بعد شركة سورية الجنسية
مساهمة مغفلة خاصة تخضع ألحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩ /لعام  ٢٠١١والعزف
التجاري ولهذا النظام وللقواعد اآلمرة الحالية والمستقبلية ولألحكام االختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور
...
ن
فيكلمااليخالفهذاالنظام.
امادة;/٢/اغراض الشركة:
استيراد وتصدير كافة المواد المسمرح بها وتجارة مواد البناء والسيراميك والبالط والرخام و الغرانيت و
٠٢ .
واآلالت والعدد والمحركات واالليات الثقيلة وقطعها التبديلية وتاجيرها والدخول في المناقصات والمزايدات مع القطاع
العام و الخاص و المشترك وتمثيل الشركات والوكاالت العربية واالجنبية وتملك البراءات واالمتيازات والماركات
المسجلة وسواها من الحقوق وتاجيرها والحصول على الرخص الالزمة للقيام بعملها واستثمار الموالت والمجمعات
 :ية ويحف لهالكقرييمرالسسعونشنيزتثالسش(ث «يت سدسه ومب اهام سو
وألمشاركة في مشاريع مماتلة وتلسين شركات مسناهمة او مخدودة المسؤولية لقيام بعملهاوالحصول على اية
.
حقوق او امتيازات او تراخيص لتحقيق غايات الشركة.
ويحق لها تعديل غليتها كليًا وجزئيًا بقرار من الهينة العامة الغير العادية ،ودون ان يعتبر هذا التعديل منشا
-٤
لشخص اعتباري جديد.

.

المادة  /٣/اسم الثر٠٤٠ة:

اسم الشركة /شركة آسوريا ألبراج المساهمة المغفلة الخاصة/

.

العادة ا  /٤مركز الشركة; مركز الشركة الرئيسي ومقرها القاثوني في محافظة  /دمشق ا ،ولمجلس اإلدارة ان يفتح
لردعا ومستودعات ومكلسج ويعن ممثلين لشركة دال الجمهررية العرلية السورية وخارجها
العادة ٠ /،/دة الشركة ;خير محده المدةاعتبارًا سن تاريح إعالن تاسيس الشركة في الهينة العامة ائلسيسية .

٠٠.٠٠

*.الفصل الثانية
 ٠تأسيس الشركة

.

المادة  /٦/المؤسسون هم السادة:
اسم المفس

التسلسل
■

.

١ .
ل س .
٧

المادة

الحنسية

اإلقامة

.٢
سو الم س

عامر قالرجي بن محمد
.
.عادل
عمر قاطرجي بن مازن
اهمد قطرجه بن محسد

.■ :

سر٠٠

، ،

عربي
سوري.
عربي
سوري
ربي
سوري .

 ,الموطن المختار مفصال
مع الهاتف
دمشق  -المزة  -مقابل
 .مطعم قصر كيوان

هب
حلب .
حلة

دمشق  -المزةمقابل
معلعم سو كلو ام٠ي
دمشق  -المزة  -مقابل
عشم سر كيوان
. -

المؤسونهم السادة المرجة البازهم في المادة السادسة من هذ ,النبام وهم النن قاسوبدرسة هذا
-١
٠
المشروعواخذواعلىعتقهمإيرازهإلىحيزالوجود.

ماهوشوص طيه في المرسوم
الصدروسيصارالحتوق
الرلجباتيرااللتزايلت ولهم من
المؤسسين من
يترتبطى
.
فهحسر،
متصومن
«».راالتقلنة والتلملت
(ه/لمام
التشريم ٠٢رق
-٣يسلف المؤسسون جميالنثقات االزمة لتلسيس الشركة ،وتردلهم من حساب الشركة فيحال تلسيسهابهسيًا .
شريطة الموافقة على هذه النفقات بقرار تصدره الهيئة العامة إلتأسيسية".
*الئعساللثادث*
 .رأسمااللشرىة
العادة  /٨/راسعال الشركة وكيفية تسديدء واالكئتاب عليه؛
١راتال ،جرعة هو « ٠٠/خ «ر١«٠ :ال ٠سفقط ٠ملياراسويية وهو موزع طى١٠,٠٠٠,٠٠٠/اسهم
٠

/ل.سنقطمائةليرةسورية،وقداكتتبالموسسونلى راس
اسميعشرةمالينسهماسميقيمةكلسهم١٠٠/
التالى. :
المال بشكل كامل وذلك5
اسم المؤسس او
المساهم

,لجعبة

عردهسره

عدد األسهم

٣,٤٠٠,٠٠٠

٢٤٠٠٠٠٠
٣٢٠٠٠٠٠
.

الشيمة

«نسبة
االكتتاب
٨٣٤

.عامر بن محمد
عادلقاطرجي
عربي سوري ....ن
عمر بن مازن
0٣٣اه
قاطرجي
سرو
احمد بن محمد
عربي ري ٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٣٠٠٠٠٠٠
. .. .. .٠
قاطرجي
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
المجموع
.
.9/١٠٠
 -٢يديع عند االكتاب على (الس  ، ٤٠من الثيمه االسميه للسع
ي قيفة السهم خالل فترةالتزيد عن
ثات شوات من تاريخ التصديق طى النظام األساسي.
 -٣ترقم االسهم من رقم /١/إدى رقم  ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ /اسهم.

..٢

ه_يجوز تملك كامل رأسمال الشركة من مؤسسين من غير الجنسية السورية في حال كانت غايتها إقامة مشروع
استثماري من المشاريع التي يمكن تشمليها على المرسوم رقم  /٨/لعام ٢ ٠ ٠ ٧وتعديالته ،وفي هذه الحالة يجوز أن
يكون كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الجنسية السورية( وفقًا للمادة )١٤١من قانون الشركات باستثناء من
الوزير،ويجوزتعييناعضاءبمجلساإلدارةمنخارجالمساهمين(وققًاللمادة.)١٣٩
 -٦يجب على مجلس اإلدارة أن يسلم شهادات اإلسناد أو األسهم المؤقتة إلى اصحابها خالل ثالثة اشهر من تاريخ
شهرالشركة وان يبين فيهاالمعلومات التي تضمنتهاالمادة / ١ ١٦/من المرسوم التشريعي رقم /٢٩ /لعام ٢٠ ١ ١
مع تحديد مقدار ما دفع من قيمة كل سهم ،ويجب عليه ان يسلم شهادات االسهم النهالية خالل فالنة اشهر لذى تسديد
القيمة االسمية الكاملة للسهم وتوقع هذه الصكوف من رئيس مجلس اإلدارة وعضوًا أخر يختاره المجلس وتمهر بغتم
". ٠ .
الشركة.
المادة/٩/طوق الساعب وال،ر١اعاته;

-١
،٢٠١١

.

يتمتع المساهم بالحقوق المنصوص عنها في قانون الشركالت الصالر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام

٠يلتزم المساهم بان يدفع األقساط في مواعيدها وإذأ تاخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة الدائه
-٢
من قبل مجلس أإلدارة فأته يحق لهذا المجلس بيع السهم وققًالما هو محدد في المادة /٩٢/من كانون الشركات الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/الئم ٠٢٠١١
-٣
-٤

تتحدد مسوولية المساهم عن التزامات الشركة بقدر قيمة األسهم التي يملكها.
يعتبر االكتاب طلى األسهم وتملكها قبوال حكميًا بنظام الشركة األساسي والتزامًا من المساهم بكل قرار

صدرعن الهيائت العلمة لشركة ارمنمجلس!الرتها.

ادادة/١ */حثلرتداولبعضاألسهج:

.

.

.

 -١ال تخضع اسهم الموسسين لمنع تداول األسهم فيما بينهم فقط والوارد في الملدة١/٩٦/من قانون الشركات إال
إذا نص النظام االسالسي لشركة على خالن ذللى وال يحق للمؤسين التتازل عن أسهمهم إلى الغير إال بعد اتقضاء
فترة الثالث سنوات.
 ٧-٢يجوز تداول لسهم ضمان عضرية مجلس اإلدارة قبل انقضاء ستة اشهر من تلرغ انقضاء الضوية في المجلس.

٠ ٣فيح١لزيادة راسمال الشركة بإحداث لبمقية او عينية جديدة فإنه بجدزبيارلمذه البيبي وقي احكام لتون

 ،ديتموضع إشارة حبس في سجالت الشركة في حل وجودسبب يمنع تداول األسهم استناداألحكام هذه المادة ويجب
على الشركه ترقين هذه اإلشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة ما لم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء
ه ٠تذغل ;ألسهم بطريق اإلرث إلى الورثة منعلة بإشارة الحسى.
بيييهليسيقيهيهليييسرمييوسيسسدسوسدودس

.

وانةم تارلهامن فله وفقًاللتعليمات واألنئلمة الصادرة عن هينة األوراق بهذا الخصوص .

ادادة ٠١٢بيجاألسهجورهتهاوججرهائ

1

.

..

 ٠١بجري بيع األسهم بمجلس مؤلف من المتعاقدين أيممثليهمامام مرجع رسمي مختبى أو امام مندوب الشركة
ادع؛ثبرارمن مجلسن اإلدارة لحضور الييوع وتسجيلها بعد الشبت من هوية المتعاقدين واهليتهما .وينظم بالبيع عقد
يذكرفيه اسم اليانع واسم الشلريرعدد األسهم المبيعة رارقامها واإلقرار بقبض المن وتاريخ البيع ويحتفظمندوب
الشركة المفوض بهذا العقد او بصورة مضدقة عنه ريسجله في السجل الخاص المرجود في الشركة ،ويدون ذلك على
ظهر السهم ويوقع عليه بعد وضع خاتم الشركة هذا ريجري تسجيل اتقالملكيةالسهم ايتنعا تنفيذا لحكم مكتسب قوة

 .٢يجوزرهن االسهم طلى ان تسجل وفقاالحكام تسجيل بيعهاالمذكورة في الفقرة السابتة ويجب ان ينكرفي عتد
الرهن مصير األرباح المستحقة عن األسهم خاللمدة الرهن.

٣٣

س .يجب على الراهن تسليم السهم المرهون إلى المرتهن.

.٤يرتبرهناألسهمبمجردقيدهفيسجاللشركةحقامتيازللمرتهنفياستيفاءدينهمنقيمةاالأسهمالمرهونة.
 .٥توضع إشارة الحجزك طى األسهم ويشار إلى ذلك في ج األسهم الموجود لدى الشركة بناء على تبليغ سادر من .
.
مرجع مختص-: .ن... ..

٦؛ اليعتبراي تصرف على سهم مرهون او محجوزاومحبوس نافذاإالبعدترقين إشارة الحبس أر استيفاه الحقوق
. . .
.
.
التي تضمنها اإلشارة.
.
 ,٧ال يجوز تداول األسهم المرهونة او المحجوزة او المحبوسة.
 .٨تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهينات العامة ،كماتسري ايضا على المساهم
. .
المحجوز طيه او الراهن.

*اللصاللرابع*

م .ح ■ .الج

في إدارة أمورالشركة

المادة ٠/١٣/جدس االدارة ..تقكبصن^^

ر

.

. .

٦٠٠ر

٦

 . ١يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة الخلصة مجلس إدارة مؤلف من  /٣/أعضاء يتم انتغابهم من قبل الهيئة
العامة لشركة .ويجوز ان يكون العضو شخصًا اعنباريًا٠.
 . ٢يحق للشخص االعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس اإلدارة تغيير ممثله بمؤجب كتاب صادر عنه ،وال يعتبر
الذ :ر "
هذا التغيير ساريابحق الشركة أر بحق الغير إالبعدشهره في سجل الشركات.

. . :
.
.٣مدةعضويةمجلساإلدارة/٤/سنواتقابلةلتجديد.
 ٠ ٤طى مجلس اإلدارة ان يدعو الهينة العلمة للشركة لالجتماع خالل التسعين يومًا األخيرةمنمده وإليته لتنتخب
مجلس إدارة يحل محله ،على ان يستمر في علهإلىانيتفبمجلس اإلدارة الجديدوإذا تاخر اتتخابهرايسببمن
 .الياب وششرطبهلق اال تزين مدة اتلشد فه اي حالة من لداالتظهتسسنومأمنترغسهاءمده لسطس

).بيع لسمس سم لعضوية إدارة الشركة المساهمة الذي كان غانبأ عد انتخابه ان يعلن عن قبوله بتلك

العضوية ار رفضها خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة االنتخاب ويعتبر سكوته قبوالً منه بالعضوية .

.

.يجوز اتتخاب عدد من اعضاء مجلس اإلدارةمنشيرالمساهمين طلى االتتجاوز نسبتهم ثلث عد اعضاء
المجلس"٠ ,٠٦, ....., ..:.٠أ نم
 .٧مجلس اإلدارة األول تتتخبه الهيئة العامة التأسيسية...

.د

العادة ا /١ ،شروط العشوية فى بن اإلدارة;

 ٠ ١ . .يجوز منح المساهم الذي يملك ما ال يتل عن 96 ١ ٠من اسهم الشركة الحق بتعيين عضو ار اكثر في
مجلس اإلدارة بنسبة ماآيملكه من األسهم على ان ينزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس اإلدارة وان ال يتدخل في
٦
..
انتخاب األعضاء الباقين.

ويتم هر اية كسور عنداحتبلب عدداعضاءمجلسي اإلدارة "لذي ييق لمساهمبطللب تينهم ويالماسبقليته.
يجانتكرناغلبيةاعضاءمجلساإلدارةمنجنسيةالجمهوريةالعريةالسورية.. ..ي
--٢١
 . ٠٢رنجورلررارة تقنيض النسبة المنكورة اعاله إذاكتت نسبة مساهمة االجانب براسمااللشركة
سجلرزه ٤٩شربطةآًاتجارزنسبةسثالالجالبنهمهلسال(«لرةلسبةمساهستهمفهراسمل"شركة.

1

.

ويشترطشءضور٠٠حس٠ن٠اإلد ارةئش.٠

 .إلبإذترشرفبهالشررط اسوص طيهافي المادة " (٤سن قانون لشركات لصدربلسرسر ،اتثريعي رئم/

7

2/

ب .لن بكيدمالكًاا  ١مهسن قيمة «سبم لي «هل ويتم تملكهاوجيعبهاوفقًا ألحكام سدي /١٤٤/من قانون
الشركانتالصالدربلمرسومالتشريعيرقم ٢٩/لعام٠..١١أ٠)٠

 . ٤يشترط في رئيس مجلس اإلدارة أاليكون بصفته الشخصية اوبصفته ممثالًللشخص االعتباري رنيسًالمجلس
إدارة أكثرمن شركتين مساهمتين من التي يسري عليهاأحكام هذاالمرسوم التشريعي.
ه .على مجلس اإلدارة ان يرسل إلى الوزارة وعلى مسؤوليته وعقب اجتماع الهينة العامة في كل سنة جدوأل يتضمن
جنسية أعضاءالمجلس واسهمهم وأسماءالشركات المساهمة االخرى التي يمارسون فيهااي منصب.

أبيادة اء ٠٠ /١كتبا المجلس;

 “ ١يجتمع مجلس اإلدارة خالل اسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب باالقتراع السري منبين اعضائه رئيسًا ونائبًا
للرئيس٠٠.
يشكل مكتب المجلس من الرئيس ونائبه واحداالعضاء المفوضينوتستمزمدةواليةالمكتبطيلةمدةمجلس.
.
.؛
اإلدارة ،او لمدة سنة قابلة للتجديد.
 _٣يمارس المكتب الصالحيات التي يفوضه بهامجلس االدارة.. ,

 .ي

.

 - ٤تبلغ وزارة التجارة وحماية المستهلك صبورة عن قرارات انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه واعضائه وقرار
.
ت
تعين المدير التنفيذي والمفوضين بالتوقيع عن الشركة ،ويشهر ذلك في السجل التجاري.

ديادة  / ١٦ /اجتماعيات العجيس;
 . ١يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة خطية من رئيسه اونانبه في حالة غيابه او بناءعلى طلب خطي يقدمه ربع
اعضائه على االقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه األسباب الداعية لعقداالجتماع فإذالم يوجه رئيس المجلس اونائبه.
الدعوة للمجلس لالجتماع خالل سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب فلألعضاء الذين قدموا الطلب دعوته لالنعقاد.

 . ٢ويعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة اوفي المكان الذي حدده المجلس الجتماعه القادم ويجوز
.
ان يعقد المجلس اجتماعاته عبر وسائل التواصل االلكتروني .
 ٠٣يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سوريابقراريصدر عنه باالجماع.

؛.يجب االتقل اجتماعات المجلس عن اربع اجتماعات سنويًا.

.

.

المادة  /١ ٧/محاضر اجتماعات عجلس اإلدارة;

ج ج/الرك

ت , ..ج ك ذف

 .١يعين مجلس اإلدارة مقررا أو امينا للسر يتولى تنظيم اجتماعاته و إعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته و
قراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا.
.على العضو المخالف ألي قرارمن قرارات المجلس أن يسجل سبب مخالفته خطيًاقبل توقيعه.
.
.٣يحقأليعضوطلبإعطائهصورةعنكلمحضرموقعةمنالرئيس.

.٤ .تعتبرمحاضراجتماعاتمجلساإلدارةصحيحةإلىأنيثبتعكسذلك.
العادة /١٨/التصاب;

 .١ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إالبحضور اعلبية اعضائه.
 ٠ ٢تصدر قرارات مجلس اإلدارة باغلبية أصوات الحاضرين والممثلين. ،
س .قرارات مجلس اإلدارة ملزمة العضائه.

؛.في حالتساوي األصوات يرجح الجاثب الذي فيه الرئيس،

بثنبيلتولف اعصا ،مس ررءسمس ان يعين ءضوا ب المركز الشاغر من المساهمبئ
الحائزين شروط العضوية على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في اول اجتماعلها إلقرار تعينه ار
انتخاب شخص آخر ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
أما إذا بلغت المراكزالشاعرة ربع عدداعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية الجتماعخالل
-٢
تسعين يومًا على األكثر من تاريخ حدوث الشاغر األخير النتخاب من يمال المراكز الشاغرة ويكمل األعضاج الجدد
. .
.
مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر األخير.

ه

امادة/٢٠/تسقط العشوية بأحد األسباب اآلتية:
االستقالة :يجب أن تكون االستقالة خطية وان تبلغ إلى مجلس اإلدارة وتعتبراالستقالة واقعة من تاريخ .
.٢
تبليغهاإلى المجلس .والتوقف على قبول من احدراليجرزالرجوع عنهاإالبموافقة المجلس.

.٣

انقضاء المدة.

اإلقالة :يحق للهينة العامة غير العاية للشركة إقالة اي من اعضاء مجلس اإلدارة ار كلهم ،وذلك بناء طلى
.،
قرار من مجلس اإلدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون مااليقلعن9٨٢٠من أسهم الشركة .ويقدم طلب
اإلقالة إلى مجلس اإلدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهينة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خالل خمسة عشر يوما من
تاريخ تقديم الطلب إليه لتلظر فيه وإصدار القرار الذي تراه مناسبا وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بهذه الدعوة قامت الوزارة
بتوجيههابناء على طلب اي من المساهمين.
الغياب عن حضور ثالث جلسات متوالية بدون عذرمشروع ،او الغياب عن حضور جلسات المجلس مدة
٠٥
سنة كاملة ولوكان الغياب بعذر.
-٥

.

زوال احد شروط العضوية ،وفي هذه الحال يجب على مبى اإلدارة انفان قرار بذلك

امادة /٢ ١/ت٠لودلقا٠ات اعفعاء المجدره.:

 .١ .تحد الهينة العامة في اجتماعها السنوي تعويضبات اعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ مقطوع اوبنسبة منوية من األرباح
.
على االتزيدهذه التعويضات على /ه/من االرباح الصافية.
.كماتحدالهينة المذكورة بدالت الحضور ر المزايااألخرى ألعضاء المجلس في ضوء نشطات الشركة
وفعالياتها....

|صادة/٢٢/صاددياتمجلس اإلدارة;

.

،

.

" ٠, ^٠
لمجلس اإلدارة السلطات والصالحيات الواسعة للقيام بجميع األعمال التي يقتضيهاتسيير٠لغيتها وليس لهذه الصالحيات من حدإال ما هومنصوص طليه فيهذا المرسوم التشريعي أرفي نظام الشركة
■
االساسي..
-٢إبمايجب على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وأن اليخالف قراراتها.
-وللمجلس على وجه الخصوص مايلي:

ح .زح

٠

ا-تعيين مدير تنفيذي او اكثرلشركة أو رئيسالمدراء التنفيذيين.

ب -اقتراح زيادة راسمال الشركة أوتخفيضه واية تعديالت على النظام االساسي وعرضهاعلى الهينة العامة
المختصة.
ج اقتراح تكوين احتياطيات او مخصصات غير عادية .رعرضها على الهينة العامة المختصة.

.

ر-تفويض بعض صالحيته إلى رئيس المجلس في امور معينة.
،
...
مجلقلتلشليفكضكتضا.:
ومهه
جميع سس ٤في لبرعه وفقًا
تجاه الشركة ولساسي والغير عي
رهسن مس اإلدارة واعناؤه مسؤولون
امانتين/١ ٥٣/و/١٥ ٤/من قعونالث<٠ركالتا ابذر بالمرسوم التشريعي رفم /٢٩ /لعام ٢٠١ ١

■■ ■ ■■ د ■ ا—

امادةا/٢،تفئياللشر٠؛لة;

ا .رئيس مجلس اإلدارة هو رئيس الشركة ريمظلها لدى الغير ريعتبر توقيعه كتوقيع مجلس اإلدارة بكامله في عالقات
الشركة مع الغير.......
 . ٢وعلى الشخص المعين من قبل مجلس اإلدارة لتمثيل الشركة لدى الغيرأن ينفذقرارات المجلس ويتقيدبتوجيهاته،
.٣نالبرئيسمجلساإلدارةينوبعنالرئيسفيحالغيابه.

٦

 ٠١٠١٠٦ ٠رااةئ ر| ٠١اواردة ض صالمات األشخاعو ،المقولبن ثشأللسوكة أة <لتاقيوعنهاوالمسجلة في سجل
الشركنك سرية بحى الغير؛ إذ مت اإلشارة في العقد ار التصرناصلر عن الشركة الع رق سجلها اتجاري

.
ايعادة اء  /٢واجيات سبلس اإلدارة؛
إضافة إلى واجبه بإدارة اكركة وسيير ٠اعمالها ،يجب على مجلبرغ االدارة القيام شكل ،خامن بمايلي؛

.

 .٢دعوة الهينات العامة للشركة لالنعتاد استنادًا الحكام النظام االسلسي او المرسوم التشريعي رقم  / ٢٩/لعام
"
...٢٠١١
.وضع األنظمة الداخلية لشركة لتظيم األمور المالية والمحلبية واإلدارية.
 . ٤إعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان األرباح والخساثر وبيان التدفقات النقدية واإليضاحات حولها مقارنة

مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعهامن مفتش حسابات الشركة إضافة إلى التقريرالسنوي لمجلس اإلدارة عن
أعمال الشركة خالل السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة بما يفيد مقدرة الشركة على االستمرار في
ممارسة األنشطة المحددة لهابالنظام االساسي مع مايدعم ذلك من اقتراضات اومسوغات وشرحًالحساب األرياح
والخسائر واقتراحأبتوزيع االرباح وذلك خالل مدة التتجاوز اربعة اشهرمن التهاء السنة المالية المنقضية- .
.
 ,٥اتخلذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أووكالء او ممثلين لهاداخل سورية وخارجها.
 ٦استعمال االحتياطيات او المخصصات بما ال يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /٢ ٩/لعام
٢٠١١واألنظمةالمحاسبية.
.٧إجراءالتسوياتوالمصالحات.
.تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وانهاء خامتهم.

.
ج

بفيبيظتيلخؤياابزريستينيسدببنلمنرهمصلهسسزور

٠

غير مباشرة في العقود وألمشاريع التي تعقد مع إلشركة أو لحسابها إال إذا كان نلك بموجب ترخيص تمنحه الهينة
الملةراليجوزايمناعضاءمجلساإلدارةاولشخاصالمكلفينبتمثيللشركةانيشتركوافيإرارةشركة
مشبهة اومناكسسة لشركتهم أران يتعاطواتجارة مشابهة او منقسة لهاإال إذاحصلواعلى ترخيص يجددفي كل سنة.
.
 ٢ويجب تجديد هذًاالترلخيص في كل سنة إذا كاتت العتود ترتب التزامات طويلة االجل.
 ٣يسننى من نلك المقاوالت اوآلتعهدات ار المناقصات العامة التي يفسح فيها المجل لجميع المتاقسبن باالشتراك
بالروضعلىقدمالمساواةإذاكانعضومجلساإلدارةارالشخصيلمكفبتمثيلهاصاحبآلعرضاألسب.
؛.رليرق العثع وراجب اترغم

.

.

 ٥يحثلرعن اعا ،مل وره الشركة الساسة المففلة الهلبة ر على بباس العفن بتمثيلبار على اي

ز

مؤطتيملفيهاانيفشي(إلىأيمساهمفيالشركةاورإليهيرهأيمعلومتاديتاتتعلقبلشركةرتعتبرذات
طبيعة سرية بالنسبة لهاوكانقدحصل عليهابحكم منصبه في الشركة اوفيامه باي عسل.
العزل ولمطاية باتعويض عن األضرار التي لجقت بالشركة ،ويستثنى من نلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة .

.

.
1

1

ببيرقديستيديقيوقشقلينيوقيرويكيريشسسدرس

.

التنفيذيينآوألقربائهمجميعًاحتىالدرجةالرابعة.
الماذء/٢٧/إبر|ءذمةا|اغعجدر ،اإلدارة؛

.

.

.١للهينةالعلمةلشركةيراءذمةاعضاءمجلساإلدارةواالشخاصنالمكلفينبتمثيلها .الز ٠ج ;ر ■ ■■■
٧٢يمكنااحتجاجباإلبراءالصلدرعنالهينةالعلمةاالإذاسبقهعرضتقريرمجلساإلدارةوحسبات
تقريرألض اسبك .واليشة ذا اإلبراء إالادور ضست الهينة
العامة من معرفتها',.

.
'

.

العادة  /٢ ٨/المديرون التتغيئيون ورسهم:
ايجوز لمجلس اإلدارن يعين ،عندمايرى ذلك مناسبا ،مديرا تنفيذيا او أكثر ورئيسًالمديري الشركة التنفيذين
يكون لهاولهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس اإلدارة .ولمجلس االدارة -
الحق بعزل اي منهم بقرار يصدر عنه

ا

 ٢حددمجلس اإلدارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورئيس المديرين التنفيذيين.

اليجوز لمديرالتفيذيارنيس المديرين التلفيذين/ان يكون مديرًااو مرظفافي شركة اخرى.الفصل الخامسة
.
في الهينات العامة.

.

العادة :/٢٩/يوجدفي الشركة المساهمة المغفلة آلخاصة ثالثة أنواع من الهيائت العامة.
 -١الهينة العامة التسيسية -٢ .الهينة العامة العلدية -٣ ،الهينة العلمة فير العادية.

ال،ععم األول  ٠ال٠ه٠يل٠ة العاعة ا٠١ل *إ“٠جل٠٠ت

.

.
٦
العادة ا  /٢٠ ٠الدعوة اللعقادالهينة العابة التاسيسية للشركة؛
 ١٠يجب على المؤسسين خالل ثالثين يومًا من تاريخ قرار التخصيص دعوة الموسسين إلى عتد الهيبة العامة
التأسيسية للشركة.
 .٢واذا لم تقم ٠لبة الموسسين بإرسال هذه الدعوة فه نلك الميعاديحق لكل ساهم مؤس مراجعة الوزارة التي يجب

عليها توجيه هذه الدعوة.

٦

 .٣تنتخب لجنة الموسين احدهم ليراس جلسة الهينة العلمة التلسيسية

.

٠٤تطبق على اجتماعات الهينة العامة التأسيسية االحكام المنصوص عليهافي المواد/١ ٣٧٠١ ٢٠٦,١ ٢٠٥/من قانون
- .
الشركات الصادر بالمرسوم التشريعيرقم/٢٩/لعام  ٢٠ ١١والقواعد العشتركهللهيذاتالعامة٠

اداد /٣١/٤التصاب واممأكثرية؛

..

.-

.١مطبق على اجباع الهيئة العلمة التليسية إجراءات الدعوة رالنصلبالقاقونيواتفاذالقرارتالمطبتة على
.٢ابكونيليزسسينلذينقمواحصصأعييةحقالتصويتطلىاقراراتالمتعلقةبحصصهماليبيةار يمنحهم
بعصصهم  ٠٠وبعشعهم
ا
مذعتسةمتتةيها

.٣تتبهيهةلجنةمزسسيا"شيركةالسياهةرمالحيتهافررامتخابمجلساإلدارةاالرلللشركةوطيهمتسليم
و
. .
منعلستداتوألوثقالفاسةبلشركة(لىلمذالسجن.

العادة  /٣٠ ٢/صالحيات الهيأنة اداعة التاسيععهة;

 ،١تبحث لهينةاليمةالتليتيةفيتريرلمرسسينالذييجبإنيتضسنالمعطلوماتالواليةعنجميع صليت
لتلسيد معالوثاذق اببدة له ي تيت ين صيحة تبكه اسعلومت رمواقه لقاذون الثركتت لصنر بلسرسوم
ربامرسوم
لشريه رلم١٥
ب .تي ابلة بمناقشة نفقات سلس المدققة من قبل مح٠قق الحسابات سينمب لجئة المقسسعيق وئ الةرارات
امنسبؤهته٠ ٠":لسزسلهنل٠٠ترر"

 .٣تبحث الهينة في العقود والتمرفات اش تمت ائناء فئرة التليس وتخذالقرارات

.

؛.تبحث الهيئة في االسهم العينية ،وتتخذالقرارات المناسبة بشنها.

. ٠٠
ه .تلتخب الهينة مجلس اإلدارة األول ومدقي الحسابات االرلين
٠٦ثمتعلنتاسيسالشركةنهاثيا٦.ر ى  ٦ ٠,د ا ك ك .٦ا ٦ ٠ر زد رب ز حم .زم  ٦ ٦ذ ك

العادة  /٣٣/االءتراضضتقائتالثأسبر،اوتقييزال٠ععات العينية;

.

ت

.

من األسهم الممثلة في اجتماع الهينة العامة التلسيسية
 .١في حال اعتراض مساهمين يحملون ماال يقل عن ٠
للشركة على نفقات تاسيس الشركة او على تقرير تقييم المقدمات العينية ،أوالعقودوالتصرفات اثناء فترةالتلسيس،
جازلهؤالء المساهمين إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية .والتؤثر هذه الدعوى على استمرارعمل الشركة.
٠٣صقط هذه الدبرى بالققادم إذا لم تقدم آلل ثال:ث سدوات ض حازيخ شهركااعركة٠

ح

الئععم الثعى  -الهينة العامة البادية
المادة /٣٤/أحوال اجنتعاعاتها;

.

 - ١تجتمع الهيئة العامة العاية مرة في السنة على األقل ،على اال يتجاوز األشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية
،ح; زب  ٦ب
للشركة ،ولمجلس اإلدارة ذعوتهاكلماراى حاجة لذلك.
 -٢يجب على مجلس اإلدارة دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع في االحوال المنصوص عليها في المرسوم التشريعي
رقم  /٢ ٩/لعام ٢ ٠١١أو بناء على طلب خطي مبلغ إليه من مدقق حسابات الشركة او من مساهمين يحملون ماال يقل
عن9١٠من أسهم الشركة .ويجب على مجلس اإلدارة أن يدعو الهينة العامة العادية لالجتماع في الحالتين األخيرتين.
في ميعاد اليتجاوزخمسة عشر يومًا من تاريخ وصول الطلب إليه.
. :
العادة  /٣»/التصاب واألكثرية;
 .٠ ١التعد الجلسة األولى الجتماع الهيئة العلمة العادية قاتونية مالم يحضرهامساهمون يمثلون اكثرمن نصف اسهم
ال رة
؛"ت رت٦,.
الشركة المكتتب بها.

 -٢وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحد الجتماع في الجلسة األولى تنعقد الجلسة في الموعد
الثاني المحددلذلك .وتعتبرالجلسة الثالية قالونية مهماكان عدداالسهم الممثلة..
-٣تصدر القرارات بأكثرية تزيد على /٥ن"«سم"مستةفها"«ماع
"ز ٦م

الم١دةا٣٦اصالطها;

ت٦٦الم:الةذ,٦ككحاالك;زاغ٧كر-,

٢

تناول صالحية الهيئة العامة العادية تقريركل امريتعلق بمصلحة الشركة اوتسييراعمالهاواليعود البتبه إلى هيئة
اخرى استنادا الحكام القانون.

تدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي األمور اآلتية:

ر

.
سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنصرمة ،وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
.١
 .٢سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس
اإلدارة.
مناقشة تقريري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية وإعطاء القرار بالمصادقة عليهما.
.٣
.٤

انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات ،وتعيين تعويشاتهم.

.

تعين األرباح التي يجب توزيعهابناءعلى اقتراح مجلس اإلدارة. .
ه.
تكوين االحتياطيات,.
.٦
البحث في االقتراحات الخاصة باالستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفاالت والتنازل عن
.٧
 .مشاريعها وعن الرخص واالمتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صالحية مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات بذلك.
.
.٨إيراءذمةمجلساإلدارةوممثليالشركة.
أي موضوع آخر مدرج في جدول اعمال الهيئة..
.٩

٩

لقعلثالثالهينقالعامقغرالعادية

كزك.1ح.-٦ي.
,|.ذك
ادادة/٣٧/ضاالجماءاها٠٠
 ٠ ١تجشع الهينة العامة غير العادية بنائ ض دعوة من مجلس اإلدارة.

.

.

 "٢.يجب ض مجلس اإلدارة دعوة الهينة العلمة فير العلية لالنعتادفي االحوال المنصوص طليهافي المرسوم.
 .التشريعي رقم  /٢٩/لعام٢ ١١او بناءعلى طلب خطه مبلغ إلى مجلس اإلدارة من تدقق حسبات الهركة آو
منمساهمينيحملونمااليقلعن9٢٥مناسهمالشركة.ويجبعلىمجلساالدارةانيدعوالهينةآلعلمة
ميرالعلية في الحلقين االمرين فيميعاداليتجلزخمسة عفر يومامن تريغ ومول ألطلب إليه

٠

العادة/٣٨/التصاب؛.
 . ١ال تعد الجلسة األولى الجتماع الهينة العامة عير العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون /9٧٥ /على
.
األقل من اسهم الشركة المكتتب بها.
 .٢وإذالم يتوافرهذا النصاب بمضي ساعة من الموعدالمحددالجتماع فيالجلسةاألاولى تنعقد الجلسة في الموعد
الثاني المحددلذلك .وتعتبر البسة الثانية قانونية إذاحضرهامساهمون يمثلون ;٤ةوطىاألقلمن اسهم الشركة
٠
■■ ر
و ك! : ..ت ; . - ٦و ج ٠
 ; .ج
 1ج
المكتتببها ■ . .ج ■ ■■ .

الكة ر/٣٩قرارات ادهيلة؛رر٠٦٠

. ١تصدرالهينة العامة فير العادية لشركة قراراتهابلكثرية اصوات مساهمين يحملون اسهما ال تقل عن لكي االسهم
الممثلة في االجتماع.
.ويجب ان تزيد االكرية المطلوبة في الترة االرلى من هذه المدة على نصف رلس المال المكسب به في األحوال
اآلتية....ن
ا,لعديل،دظام المركة األطسي.ب,اندماج الشركة في شركة اخرى.ج .حل |لثوكة٠

 ٠٣التصح المذاكرة بأي موضوع امام لهينة العمة غير العليةمالم يكنئذنكرصراحة في الدعره اسوجهة إل
المساهمين.،

.

.

.

.

المادة ا /٤٠صالحيات الهينة؛

لشبيةاليبةسيدلبسشافياثيداويشرالقسرليقوولقاتقيشتقيهاييدداشلويبتبس
٠٢ولهآانتتررءالوةإتوئ٠ؤذاماش٦ن٠ "«٠ ٠م(ش ٠٠
لتعللعيلقاىلثضقسلسىتسيقيين
لسكندىالوعوولرييلتيهفلكلكقشلتكلقتث
قيشيثيةقوقيوييتيتاتيتيتييركيوشيسيشايشفقيتي
عشريومًا.. .
 ٠١ ٠٠ن
بقذلقننتنالمنوهاهصيابنسذذومرية.
٠
٢
٠
:،يجبأنتستمنقااللمدة ين نشر ارل !ءالن راين
.واليجوزأن ت
لدعوةاتقدالهينةالعاسة""يوم االجتماع ا٤ألرل عن خمسةعتر ترمان
مكان رتاريخ وساعة االجتماع٠ .

ب.

عن

الص في حال عدم جماللصج مها"«مساعا«ارله ربمب االتبل

خالصة واضحة عن جدول االعمال ،وإذا تضمن جدول االعمال تعديل نظامها األساسي فيجب إرفاق
ج.
■
ر
ملخص عن التعديالت المقترحة مع الدعوة إلى االجتماع
ه -على مجلس اإلدارة حضور اجتماعات الهينات العامة العادية وغير العادية بعدد اليقل عن العدد الواجب توفره
لصحة انعقادمجلس اإلدارة واليجوز التخلف عن الحضرر بغيرعذر مقبول.
-٦

يجدب حضور مندوب عن الوزارة الجلغاءلمت الهيئنات العامة وذلك لمراي قارنية الجلسة ودوفر الذصاب

تحت طائلة بطالن الجلسة.

-٧

..

.كل -ت. . :رك ز ج إي "٦كح; .

■

ك٦٦ب-كك٦ك ;

ل ١ال; ٠ج-

٦-ذ ز.آز

ت

ويجب موافاة الوزارةبمحضر اجتماع الهينة العمة خالل مهلة خمسة عشر يومًامن تاريخ اتعقاد االجتماع

.

تحت طائلة عدم التصديق على القرارات التي تضمنها المحضر.
المادة/٤٢/جدول األعمال؛
 -١ينظم مجلس اإلدارة جدول اعمال الهينتين العامتين العادية وغير العادية وتنظم لجنة الموسسين جدول اعمال الهينة
٠.
العامة التاسيسية.
 ~٢اليجوز البحث فيما هو غيرداخل في جدول األعمال المعلن عنه..

 -٣يجب على الجهة التي نظمت جدول األعمال ان تضيف إليه األبحاث التي يطلب إدخالهاكتابيًامساهمون يحملون
 .عشرة بالمانة على االقل من أسهم الشركة شرط ان يقدم بذلك طلب كتبي إلى هذه الجهة قبل ميعاد االجتماع األول
بسبعة أيام على األقل .وفي هذه الحالة على هذه الجهة نشر جدول األعمل المعدل وفق صيغة التبليغ المتعمدة بالمدة
(/؛/من ذا انظام وتل ربع وشرن ساعة على األقل من موعد االجتماع لرتبليفه للساهين بقب مضسونة.
المادة  /٤ ٣/حضور اجتماعات الهيدة العامة؛

ا-لكل مساهم حق حضور اجتماعات الهينات راالشتراكفي مناقشاتها.
ا ولكل ساهم طد سن االموات وازه عدد اسهمه.

.

.

المادة/٤٤/التو١كيلواس؛
ا-التوكيل والتمثيل لحضور اجتماعات الهيائت العامة:

ا-إذا كان المساهم شخصية اعتبارية:

يجوزله إن يسمي ممثلهمناحداعضاءمجلس إدارته ارمديريهاومنوضي بالتوقيع عنه وفق سجله التجلري اواحد
موظفيه اواحدألمساهمين في الشركة السورية اومن خارجهم بكامل الحصة السهمية التي يملكهابالغًامابلغت
بموجب كتلب صادر عنه او بمرجب وكلة رسمية لهذه الغاية ويصدق رنيس الجلسة ط االنابة. .
بدإذاكان المساهم شخص طبيعر:
 ١بجوز له تفويض مساهم أخر في الشركة بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغًامابلغت.

.

اما اذاكان المفوض له من خارج الشركة فاليجوز تفويضه باكثر من /من الحصة السهمية التي يمتلكها
الشخص الطبيعي.

وذلك بموجب كناب صادر عنه اوبموجب وكعة رسمية لهذه الغايةويلسدق رنيلى الجلسة ض االنابة.

1

ا

المادة  /٤ ٠/بعلماقات الحقور:

تسجل في سجل خاص في مركز الشركة طلبات االشتراك في الهينة العامة ويبدا التسجيل قبل انعقاد الهيئة العامة٢بيبلض،سادجالمقساهم وعدد اماشيحملهااصالةووكعةوستححفيذكإلىسالالرهماسى

الموجود لدى الشركة.

.

.

.

يعطى المساهم بطقة لجضور االجتماع ويذكر فيهاعداإلصوات اتي يحملهابكل من الصنتين وتبقى البطاقةالمعطاة لالجتماع االواللذي لم يكتمل النصاب فيه معتبرة في االجتماع الثاني مالميطلبصلحب العالقة تبديلهاخالل

المدة المقبولة للتسجيل الثاني..

٠.٠٠

٠

-٤يقومباتسجيألحداعضاءمجلساإلدارةاومنيتبهلهذاالغرضوطىمسؤوليةهذاالمجل

١١

.

ادادة/٤ ٦/جدول الحضور;
يمسك جدول حضورفي الهيائت العامة يسجل فيه أسماء المساهمين الحاضرين وعدد األصوات التي يحملونهاأصالة
.
ووكالة ويوقع هؤالء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.

العادة  /٤٧/رياسة الجلسة;
 -١يراس الهينتين العادية وغير العادية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة لذلك.

 -٢إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة األولى يوجه من تراس اجتماع هذه الجلسة الدعوة إلى االجتماع الثاني إال إذا .
1
.
تضمنت الدعوة األولى موعدًاالنعقاد الجلسة الثانية.

المادة/٤٨/مكتيالجلسةوالمحضر:

.

 -١يعين رنيس الهينةالعامة كاقبالتدون وقاتع الجلسة ويخترمراقين او اكثرمن المساهمين لجمع االصوات وفرزها
٠

وتصنيفها،

 -٢ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب وزارة التجارة
الدخيلة وحماية المستهلك وترسل صورة إلى الوزارة موقعة من الرئيس،
-٣ويجوزإعطاءصورةطبقاألصلأليمساهمعنهذاالمحضريوقعهاالرئيس.

رك

٦

العادة  / ٤ ٩/للريق٠ة التصويدتا;

 - ١يكون التصويت بلطريقة التي يعينها رئيس الجلسة.
-ويكون التصويت باالقراع السري تما إذا طلب ذلك  ١٠هومن راسمال الشركة الممثل باالجتماع ومقدم من

المساهمين الحاضرين. .

 ■ ■.زك :ر

ن

"معالمسسةدهدسرهسقة
المأدء  ٠ /ع /ا٠،غئ الهيئة العامة وقراراتها; رال ألرذ؛ي-لر ك ;حكر , : ;;- ,ك  ٠.ك رك■

 ”١الهينة العدة ه الشلة العليا ض الشركة ويجب طى مجلس اإلدارء لن يشذ راراقها اتلونية يتيد بوجيهته

المقترنة بتصويت

قاثرني٠.

ا-لتواراتاس صره
.. .. ...رب د.

٠.لسمسس"،

.سققر السبك

,

. ٠٠ -.

. ..

اعادة١/ه ;/اسابهب;

ا .تتخب الهينة لعمة جهة لتدفق هسبقهالمدة سنة واحدة قبلة لتجديد وتقرربدل لتعبها اريقرض مجلس
االدارة بتحديد ذ األتعاب .وتراعى ه لتفليه احكام المادة ا/١٨٦من لسرسوم التشريعي رقم / ٩/سلم ٢.١١

والقلون رقملعام؟٠ ...

 ٠٢بهرزانكون ذه المهة مق هبت اراكرسن
١٢

 -٣إذا اهملت الهينة العلمة التخالب مدقق لحسلبتها أر اعتذر هذا المدقق او امتع عن العمل فعلى مجلس اإلدارة ان
يقترح على الوزارة ثالثة لساءمن قتمة مدققي الحسبات السعتين منالسركز
الشاعر.ج.

. 1

.. ■ .

......

.

العادة  ٢/ء /مهمة مدقئ الحسابات;

.

 - ١يقوم مدقق حسابات الشركة بمراقبة اعمالها وتدقيق حسبته وفق معاير التدقيق الدولية وطليه بصورة خاصة.
ان يبحث عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت

بصورة توضح حلة الشركة الحقيقية .وله حق االطالعفي كل وقت على دفترالشركة وحسبتهاواوراقها .

وصندوقهاوله أن يطلب من مجلس اإلدارة ان يوافيه بلمعلومات االزمة لقيام بوظيقته وعلى هذا المجلس لن

يضع تحت) تصرفه كل ما من شله تسهيل مهمته.

.. .1

 - ١يحق لمدقق الحسابات الطلب إلى مجلس اإلدارة الدعوة إلى انعقاد الهينة العامة العادية أو هير العادية للشركة بناء

طلى كتاب خطي يبين فيه األسبب الداعية له .إذ اهمل مجلس اإلدارة دعوة الهينة العلمة لالجتماع في الموايد

المقررة في النظام األساسي أوفي هذا المرسوم التشريعي فيجب على مدقق الحسابات ان يطلب إليه دعوتها.

العادة  ٣/ء /واجبات مدقئ الحسابات;
ا-

يجب طى مدق الحسلبات ان يضع تقريرا خطيايتلوه أمام الهينة العمة عن العالةالمالية للشركة

وميزائيتها والحسابات التي قدمها اعضاء مجلس اإلدارة وعن االقتراحات المختصة بتوزيع االرباح وان يقترح في هذا

التقرير إما المصادقة على البياثات المالية بدون تحفظ او مع التحفظ وإما حجب الراي اوإعطاءرايمعارض.

ويجب ان يتضمن تقريرمدقق الحسابات مايلي:
 . ١مدى حصوله على جمي المعلومات واليالك رالوثتق اتي طلبها في سيل لقيام بمهمته ار يان بما وجده من

صعوبات او معوقات في الحصول على تلك المعلومات

.٢إن الشركة تمسك هسبات وسجالت رمستدات متظمة وان بيائتها المالية معدة وفقالمعلير المحلسبةالدوإية

وتظهر المركز المالي لشركة ونتاثج اعمالها وتدقتها النقدية بصورة عادلة ،ران الميزانية والبيانات الماليةمتقة مع
القيودرالفقر٦".ر ٦ز '.ح
 .٣المخالفات ألحكام هذا المرسوم التشريعي او النظام االسلسي لشركة التي حصلت خالل السنة المالية هؤضوع

التقيق والته من شلها ان تزثر بشكل جوهري طى تتلج اعمال الشركة ورضعها المالي.

.

 . ٤مدى مقدرة لشركة طى االسترار في زارله اعمالها ويتم تله بشكل مستقل ص ابداه مهلس األدارة بهذ

الخصوص«ت ر٦٦ ٦

١٣

.

٠

ايعادة، /ء/سؤوليةهدقق اسابات ;
 - ١إذا اطلع مدق الحسابات طى اي مخافة ارتكبتها الشركة لهذا المرسوم التشريعي اولنظامها األسلسي أوعلى أي

امورمالية ذات اثرسلبي على اوضاع الشركة الملية أو اإلدارية فعليه ان يبلغ نلك خطيًاإلى كل من رئيس مجلس

اإلدارةوالوزارة!ذالميتملزالةالمخالفة.
يكرن مدقق السابات مسوئالتجاه الفركة التي يقوم بتديق حسبقهاوتجاه

 ٠-,^ "٠ ٠,, ٠٠الضرر الذي

سبيته االخطاء التي رتكهافي تفيذعسله ار عم تيلمه باواجبت اتي ترتبهاطيه القوائين ارنظام الهركة االسلي،
وتسقط دعوى المسؤولية المدنية بمضي ثالث سنوات من تاريغ انعقل الهينة العلمة لشركة التي تلي فيها تقرير مدق

الصسابات ،وإذا كان الشط المنسوب له يشكل جرما فال ستط دعوى المسؤولية المشية إال وقًا الحكام القواعد العلمة.

المادة/ءد/واجب ٠السرية؛

اليحق لمدق السابات أولموظفيه لن ينقل لمساهين اوللغيرماحصلطيهمنملوماتذت طبع سروال
يوجبذاالمرسرمالتشريعهاالفصاععهافهمعرضقيههبعلهليها،تحتطتلةالعزلوالتعريض

ة

اعادة  /٥ ٦/المحقلورات;

ال يحق لمدقق الحسابات او لموظفيه المضاربة بلسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل باألسهم

بصورة مباشرة أوهيرمباشرة تحت طاثلة العزل رطلب التعويض.

"اللصل السابعة
حسبات الشركة ومليتها
ادادة٧/ء/الدة املالب—ة للقرعة;

 .١تيدا لسنة لمالية للشركة في اول شهر كانون النعي وتنتهي في اي والثالنين ض شهركالوناألول من هسنة

 -٢ويستثنى سن ذلك السنة العالية األولى فإنهاهدا سن تاريخ إعلن تلسس لشركة نههي حتى اهر نبر كتون ا«رل

من السنة المالية التالية.

ا

-٣ريجوز ان يحدد النظام االساسي بداهاوانتهاءها في اي شهركان.
المادة ٨/ء /سك الحسابات؛

١

-٢

تظم حسبات اشركة رتدقق وفق معاير المحلسبة والتديق الدولية

تتزمالشرهةسهسقرتجرهةرتأالحكماسده(١٦رمابسدهومنتقوناشجرء،

١٤

العادة  /٥ ٩/وريو األرباع الصاقبة; توزع األرباح السافية ض الوة التالي:

ر

ا (/9 (./-عشرة بالمانة ) تفصص لصسلباالحتيله االجبري ريجوزوقن هذااالقطاع عنماتبلغ المبالغ

المتجمعة باسم االحتيطي اإلجبلري ريع راس مل الشركة إال انه يجوز لهينة العلمة للشركة االستمرار في اقطاء
هذهانسبةحتىيلغمجموعاالقطاعاتلهذااالحتيطهكملراسمالشركة.
 ٠٢نسبة ال تزيد عن  /ه  ( /«4فمسة بلمثة ) من األرباح الصافية كمكافأت سنوية العضاء مجلس اإلدارة إذانص
النظاماألاسالسيعلىذلك

ز٠.

 ٣يجوز للهينة العمة بناء طى اقتراح مجلس االدارة ان تقرر اقتطاع جزءمن االرباح الصقية باسم احتياطي

اختياري طلى ان اليزيد هذا الجزء عن  /9 ٢٠/من االرباح الصافية لتلك السنة .وان اليتجاوزمجموع المبالغ

المتتطعة بسم االحقيطي االخياري كمل تيمة راسمال الشركة٠.

٠

)-يوزع مابقي من االرباح وقالتوانين وااللظمة.
-٥في حالة تحقيق أرباح ال تسمح بلجراء توزيع مناسب على المساهمين فلهينة العامة بناء طى اقتراح مجلس اإلدارة
.
لن تقرر ترجيل صافي االرباح بكاملهالسنة التلية.
 -٦ال يجوز للشركة المساهمة المغفلة توزيع أي ربح على المساهمين إال بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.

االرباح الصافية هي الغرق بين مجموع اإليرادات المتحققة في اي سنة مالية من جهة رمجمرع المصروفات
واالستهالك في تلك السنة من جهة اخرى وقبل تزيل مخصصى ضربة الدخل على األرباح

العادة  /٦ ١/امال االحتياطيات؛.

-١اعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن فرز المبالغ المخصصة الستهالك والحقياطي االجباري،
 -٢يستعمل ااجتيالي االختياري وفقألقرارات الهنة العامة أوقرارات مجلس االراة

ايام ااجتيلي اإلجبلري فاليستعمل إاللسد الحاجات االستثنانية اوغير الستظرة،

.

.

المادة,/٦٢/اليجوزبأيحاللذركةًانتقترضماألبرهناسهمها٠

المادة/٦٣/أيداءاموااللثحكة
 ٠ ١تحفظ اموال الشركة النقدية في حساب يفتح باسمهالدى احد المصارف العاملة في سورية ويتم تشغيل الحسالب

وتحريكه وفقا لما يقررهمجلس اإلدارة بهذا الشان
 -٢يحدد مجلس اإلدارة الحد األعلى من المال النقدي الذي يجوز المين الصندوق ان يحتنظ به وما زاد على ذلك يجب

ان يودعه فيالمصرن المعين وفقالبند السابق.

* الفصل الثامن *

تعديل النظام األساسي
المادة ا /٦ ٤قرار العديل :
 ٠ ١قرارات الهينة العامة غيرالعادية بتعديل هذا النظام األساسي اوبحل الشركة اوباتدماجهابشركة اخرى التصبح
نافذة إال بعد تصديقها بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الشركة .

تنفيذه خالل مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور القرار تحت طتلة إلغاءه حكمًا .

.

.

-٢وعلى رئيس مجلس اإلدارة ان يطلب تصديقها بكتاب يقدم إلى الوزارة المذكورة.

المادة اه  /٦زيادة رأس المال;
 . ١يجوزللشركة المساهمة أن تزيدراسمالهاالمصرح به بموافقة هينتها العامة غيرالعادية إذاكانقدسددبالكمل

 ,٢تقوم الشركة المساسة بزيادة راسمالهاباندى الهلرق التالية؛
ا.

.

1

طرحاسهمزيدةراسالمالطالساهينمايقرافقمعاعكاملنظاماالسليلفركةراستلدالما

تحدده الهيئة العامة غير العادية.

ب-
الشركة.

إضاثةاالهتيللهاالميلريارجزءمنهاراالراعلمورةالسراكمةاوجزومنهاإركلهاالىرلسمل

د .دمج شركة باخرى.

" "1ك''ب’

ا

دن

■/■ ،رد رنم...-

:اكماكك

ا ة

-٣لكلمساهمحقاالفضليةباالكتابطىاسهمزيدةراسالمالوبنسبةمساهتهفيراسالمال
ويجب على العساهم الذي رشببسارسةحق االفضلية تسسي قيمة االسهم التويقتببهاخالاللمهلةالتيتحده
الهينةالعلمةغيرالعاديةلهذاالغرض. .
٠لعادة/٦٦/زيادة راس العالبايجاداسضءهذية;

إذاقررن الهينة العامة خير العادية للشركة ائدةرًا^ المال عن طرس ايجاد لسبمعفيةجيهة وجيب باء الصيل
المنصرمعطيهاشناالسهماليايةالمصدرةضدالتلسيس،معمراعاةعالوةاإلصدارفيحال وجودهاوتقرير

اعادة تقيم موجودات الشركة..
ادادة /٦٧/تخليضراس المال:

ا .لشركة المساهمة بمرجبرار صدر عن الهينة العلمة عير العالية تخفيض راسمالها
 ٠١يتماكضغراوظمم^قامعواد/١٠٣/؛/١٠ه٠/١٠٦/١٠نالعرسرماص٠يرقم/٢٩/دتم٢.١١

".وفي كل االحوال يجب االحتفاظ بحقوق الغيرعندالتخفيض.

.

ادادة/٧١/رقابة الوزارة؛

 ١يحق لرزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك ان تراقب الشركت المساهمة المغنلة الخلصة فه كل مايتعلق
بتفيذ احكام قلون الشركات الصادر بلمرسوم التشريعي و النظام األساسي لهذه الشركات،

..

-٢ويحؤ) لها ان تببغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرمًالمالحقة المسؤوشقتداي^

ر

 -٣ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محلسبية سورية او شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية ذات خبرة

وعلى مستوى عال من الكفاءة تتتدبهاللقيام بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودهاودفاترهاوسائر اعمالهارتقديم
تقرير بذلك للوزارة,
 -٤ال تخضع الشركة المساهمة المغنلة الغاصة لرقبة هينة األوراق واألسواق المالية السورية ومصرف سورية

المركزي إال فه حال لصدارها اسناد رض لر دراج اسهمها في سرق دمشؤ) لألوراق لملية ار اذا كانت مرخصة
وقأالحكامقوانينخصةبها(صراثة-تمين-وسطةماية).

خ■ :

ه  -في كل ملم يرد عطيه نص في هذه التعليمات تطبق احكام قتون الشركات الصدر بلمرسوم التشريعي رقم /٢ ٩/
لعام  ٢٠١١والقوانين واألئغلمة النافذة بهذا الخصوص ٠

المادة ر ٠ /٧٢تخضع الشركة في مجال صملها لجميع النصوص التشريية السورية الحالية والمستقبلية

المفوض بالتوقيع

تم التوقيع بحضوره .

(٥٧٤

١٨

مدير مديرية الشركات

* الفصل التاسع *

انحالل الشركة وتصفيتها
العبادة  /٦٨/ائحالى الشرقة وصفيتها :

٦١

 .طا"شركرلمصفىرتأالكلمالسواد()٢٨٢٧-٢٢-٣٥-٢٤-٣٣-٣٢-٣١-٢٠-١٠-١٠منالسرسره

التشريعي رقم/٢٩/لعام  ١ ١ر٢واحكام القوانين واألنظمة النافذة بهذا الخعسوص.

٠٢

ويجوز حل الشركة قيل لقضاء مدتهابقرار سن الهينة العامة غير العادية وفقًا ألحكام المادة  ٢/١٧١/من

.

المرسوم التثزيعئ رقم/٢٩/لعام ,٢٠١١

العادة  - /٦ ٩/تحفظ دفاتر الشركة المنحلة وسجالتهاواوراقهامدة عشر سنوات في مكان امين يعينه سنن وقالم

يفعلوا فتعينه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) .

.

" الشصل العلشر *
اهكامعمة
العادة  ,;٧ ٠الشخصية االعتبارية ؛

 .١تعبرجنسية هذه الشركةسوريةحكمًاوتتمتعهذه الشركة بالشخصية االعتبارية بمجردشهرها

 .٢تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين ،إال ماكان منها مالزمًا للشخص الطبيعي ،ويحقلهاتملك الحقوق
العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها.
 ٤يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات طى كاق االرراق الصادرة عنها
وعلى إعالناتها ،إضافة إلى لسلمت األخرى التي برجب تسرن الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ا  ٢ ٩ا
لعلم  ٢٠١١إدراجها.

ه .إذا كانت الشركة يت التصفية يوجب نر ذلك) ،إضافة إلى بيانات الفركة ،يلوثة األوراق الصادرة عنها
وإعالناتها ،وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية.

١٧

الجردة الرسمية الجتمهورية العربية السورية الجزء الائش العدد )١٦١لعنة ٢٠٢٢

ب

٥١٥

وزيز التجارة الداخلية وحماية المستهلك

:يقرر ما يلي:

ال:

ا د ح ■ •  ٦ , ,ر ٠ ٨٠

,

٦

المادة  : ١يصدق النظام األساسي لشركة داماشكا للمجابل المساهمة المغفلة الخاصة .
 4110ال ا ة1(1|٨811^1١0

.

غيته  :تجارة وتركيب وتشنيل وستمر المجابل اليونيه والمجابل االسفلئتية و يملكه و كافة قطعها السببيلية
ومستلزمتها و صناعة البلوك اآللي و بالط األرصفة(االنترلوك)واالطاريف و استيراد و تصدير كافة المواد
المسموح بهاقانوناوتجارة موادالبناءواالكساءبكافة انواعها والسيراميك والبالط والرخام والغرانيت والقيام

بجميع أعمال التعهدات و المقاوالت و الدخول بالمناقصات و المزايدات مع القطاع العام و الخاص و المشترك و
تمثيل الشركات عدا بناء المساكن و بيعها واالتجار بها مهما كان نوعها

.

.

رأسمالها  :حددرأسمال الشركة بمبلغ / ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠/ل ٠س فقط ثالثمائة مليون ليرة سورية فقط موزعة
؛ . .
على  /٣, ٠٠٠١٠٠٠ /ثالثة مالين سهم قيمة كل سهم , /١٠٠ /س فقط مئة ليرة سورية .
مركزها :محافظة  /دمشق ولهاأن تفتح فروعاومستودعات ومكاتب وتعين ممثلين لهاداخل الجمهورية العربية
.
.
السورية وخارجها بقرار من مبى االدارة.
 مدتها؛ غير محددة المدة تبدامنتاريخالهينةالعلمةالتلسيسية.ر ،رك ,٦المادة ا -ال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات و التراخيص الالزمة لممارسة لشاطها من.
الوزارات و الجهات الرسمية االخرى قبل إجراءات الشهروتشهر الشركة لدى امانة السجل التجاري في
محافظة دمشق ا ،خالل ثالثون يومأمن تاريخ هذا القرار تحت لالذلة إلغائه

المادة  : -٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق /٩ ,

.

.

.

. .

٢٠٢١/١٢م

النظام األساسي لشركة داماشكاللمجابل الساهمة المظلة الغاصة

٦٦٦احكام عامة  ٦٦- ٦ر ن ■ ٦
المادة - /١/توسس بين اصحاب االسهم المنشاة بموجب هذا النظام والتي قدتنشا فيما بعد شركة سورية الجنسية
مساهمة مغفلة خاصة تخضع ألحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩ /لعام٢٠ ١ ١
والعرف التجاري ولهذا النظام ولقواعد األمرة الحالية والمستقبلية ولألحكام االختيارية المنصوص عليها في
٦
.
القانون المذكور في كل ما ال يخالف هذا النظام.
ادادة :/٢/إغراض الشركة:
.١

تجارة ويريب وشبيل واستثمار المجبل الييتونية والمجإل االسنليه و تملكها و كافة قطعها التبديلية

ومستلزماتها و صناعة البلوك اآللي و بالط االرصفة ( االنترلوك ) و األطاريف و استيراد و تصدير كافة المواد
المسموح بهاقانوناوتجارة موادالبناءواالكساءبكافة انواعها والسيراميك والبالطوالرخاموالغرانيت والقيام
بجميع أعمال التعهدات والمقاوالت والدخول بالمناقصات والمزايدات مع القطاع العام والخاص والمشترك و
تمثيل الشركات عدابناء المساكن وبيعهاو االتجاربهامهما كان نوعها

-٢ويحق لهاتملكواستثملرواستئجارالعقارات والسيارات واآلليات الالزمة لتحقيق اغراض الشركة
والمشاركة في مشاريع مماثلة وتسيس شركات مساهمة او محدودة المسؤولية لقيام بعملها والحصول لى إية
حقوق او امتيازات اوتراخيص لتحقيق غايات الشركة.

. .-٣

.

ريحق لهاتعديلغيتهاكليأوجزئيأبترار من الهينة العلمة عير العادية ودون ان يعقير هذا التعديل

منشأ لشخصن اعتباري جديد

*٠٠

.

٠لمادة/٣/اسج الشركة؛
اسم الشركة/شركة داماشكاللمجابل المساهمة المغفلة الخاصة

اتعكقنليرضلشئق :سركز لشركة لريسي رمتره القانوني في محافظة ادمشق ا ،ولمجلس اإلدارة اث

يقتح فررعاومستردعالت رمكتسب ريينمملين لشركة داظاللجمهورية العربية السورية رخارجها.

لعثقثلققذامدسد"سة)عمالنتريغصدوراسرارسعيقظسها«سسه
"لسه اثته
 -ر ذة;تالسيسالشرىة

.

سم .

ك

-

؛:دك

.

المادة  /٦/المؤسسوعت ،هج العمادة;

التسلسل .
. . .

.

اسم المؤسس
■ .

.

ا

■

الحنسية

■ ل ■

الموطن المخترمفصالنع
البعد

اإلقامة
'1

١

 .جانيك نرلسيس سبيان

عربي سوري دمشق...
.

-

.

دمشقالمزة  -مقابل
مطعم قصر كيوان

امدمم رباح قاهلنجي
١٩٧٥
- -----جيعربي سوري دمشق
سشي-لمرو-ميبل
١٩٩٣
طعم سر كيوان
,٠ 1
٠٠٠٠
طلعت قاطر '
عدنان محمد طلع
دا
٣
قاطرجي .كربيسوري دمشق
دمشق  -المزة  -مقابل
١٩٨٩
لل
٠ضصوضان

المادة  /٧/وةالئغ ،٠المؤسسين:

—ا

ليلمندوءراهبيامتايشليرذالبدمشلواالوهسلةالسةسنهاسقهدسرتنريسراسسة
يرلةولوار(٢٢إلمإرا؟٢يولشةنقلسلدلستسلي(رتييقذياهرسسءههساسدبد

٢

*الفصل الثالث؟.

. .

رأسمال الشركة

.

المادة  /٨/راسمال الشركة وكيفية تسديد ،واالكئتاب عليه؛

(رأسمال الشركة هو ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠/ل .س فقطثالئمائة مليون ليرة سورية وهو موزع على /
 /٣, ٠ ٠ ٠ ,٠٠ ٠ ٠سهم اسمي ثالثة ماليين سهم اسمي قيمة كل سهم  / ١٠ ٠ /ل بس فقط مائة ليرة سورية ،وقد اكتتب
رك ز
المؤعدسون طى رأس المتال بديكل كاعل وذلك على اااشكل ،التالي;
اسم المؤسس او
المساهم

الجنسية

حاندك قصابان
عربي سوري
عدنان قاطرجي.
عربي سوري
أحمدقاطرجي
عربي سوري
السبموع

عدد األسهم

١,٢٠٠,٠٠٠
٩٠٠ ٠٠٠
٩٠٠٠٠٠
٣ ٠٠٠ ٠٠٠

القيمة

١٢...٠...٠.
٩٠ ٠٠٠٠٠٠
٩٠٠٠٠٠٠٠

٣٠٠.٠٠٠. ٠٠٠

لسبة االكتتاب
٠

■1

^٤٠و

94٣٠. ........ .

٥/٥٣٠
٥/٥١٠٠

 -٢يدقععنداآلكتتبعلى األقل من القيمة االسمية تسهم ويتمدابقيقيمة السهمخاللقترة التزيد عن
ثالث سنوات من تاريخ التصديق على النظام األساسي.
-٣ترقماألسهممنرقم/١/إلىرقم٣,٠٠٠,٠٠٠/سهم
 -٤يجوز تملك كامل رأسمال الشركة من مؤسسين من غير الجنسية السورية فيحال كاتتعايتها إقامة مشروع
استثماري من المشاريع التي يمكن تشميلها على المرسومرقم/٨/لعام٢٠٠٧وتعديالته ،وفيهذه الحالة يجوز
أن يكون كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الجنسية التوزية ؤ وفقأ للمادة  ٤ ١ا) من قانون الشركات
باستثناءمن الوزير ،ويجوزتعين اعضاءبمجلس اإلدارة من خارج المساهمين (وفقأللمادة . )١٣٩
ه -يجب على مجلس اإلدارة ان يسلم شهادات االسناد او األسهم المؤقتة إلى اصحابها خالل ثالثة اشهرمن تاريخ
شهر الشركة وان يبين فيها المعلومات التي تضمنتها المادة  /١ ١ ٦/من المرسوم التشريعي رقم / ٢ ٩ /لعام
 ٢ ٠ ١ ١مع تحديد مقدار ما دفع من قيمة كل سهم ،ويجب عليه أن يسلم شهادات األسهم النهائية خالل ثالثة اشهر
لدى تسديد القيمة االسمية الكاملة للسهم وتوقع هذه الصكوك من رئيس مجلس اإلدارة وعضوًا آخريختاره المجلس
 ٠ي
وتمهر بخاتم الشركة.
المادة ٠ /٩/دقوقًا الساهم والتزاماته؛

.

؛٢٩/
الصدربلمرسوم
/لعام.يمتع المساهمبالقوق المنصوص نهافي قتون الشركات
-١
التشريعي لم
يعي
٠،٢٠١١

يضيييتشيةتينششيلييتينيينشوتتيسارتيالهميدلسسة

تتحددمسؤولية المساهم عن التزمات الشركة بقدر قيمة االسهم التي يملكها ر
٣
وريدإأثشيثتسثلسرية(يقفلث(العهة:أتسامسشرة"نسنسه(فهرساسنادساسق
يبشي
ما«,٩/:
هس.-
بثفينبظضتلبيضبجفل«،
 ٨قانون الثركات إال
١١/٩٦ممن
بر)ب الماد
يد والوارد
بينهم فقط
األسهم ب
 .أ تخضع سم لسورسن لمنع وني

,
إذ نص
فترة الثالث سنوات. .

على خالننكراليحق لمؤسسين التنازل عن اسهمهم إلى الغير إال بعد القضاء
،

.٢إيجوز دارل اسهم ضمان نعضوية مجلعى االدارة قبل انقضاء ستة اشهر منتلربه انقضاه العضوية له

إلملماهربرده راسمال الثركة بسدن لب نقدية ل عينية جديدة فإنه يجوز تداول هذه األسهم وفق احكام
القانون. .

..

.

 - ٤يتم وضع إشارة حبس في سجالت الشركة في حال وجودسبب يمنع تداول األسهم استنادا ألحكام هذه المادة.
ويجب على الشركة ترقين هذه اإلشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة مالم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها
.
. .
. .
للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه اإلشارات.
1
-٥تنتقالألسهمبطريقاإلرثإلىالورثةمثقلةبإشارةالحبس.

ال٠٠ادة ا  ١ ١ا أدراجإ اسهم الشركة لى السوى البللى؛
 ويجوز لشركة المساسة المغقلة الخاصة ان تدرج اسناد القرض وتداول اسهمها في سوق دمشق لالرراق الماليةواألنغلمة لمرء عن هيئة األوراق بهذا القصوص .
وان يتم تدارلهامن خالله

,

المادة  ٠١ ٢بيج األسهج ورهئها وحجزها;

يجري بيع األسهم بمجلس مؤلف من المتعاقدين أوممثليهما أمام مرجع رسمي مختص او امام مندوب
,١
الشركة المعين بقرار من مجلس اإلدارة لحضور البيوع وتسجيلها بعد التثبت من هوية المتعاقدين وأهليتهما  .وينظم
األسهم المبيعة وارقامها واإلقرار بقبض الثمن وتاريخ
بالبيع عقد يذكر فيه اسم البائع واسم الشاري وعدد .
البيع ويحتفظ مندوب الشركة المفوض بهذا العقد اوبصورة مصدقة عنه ويسجله في السجل الخاص الموجود في
الشركة ،ويدون ذلك على ظهر السهم ويوقع عليه بعد وضع خاتم الشركة هذا ويجري تسجيل انتقال ملكية السهم
أيضا تنفيذا لحكم مكتسب قوة التضية المقضية .

 ..٢يجوز رهن األسهم على أن تسجل وفقا الحكام تسجيل بيعها المذكورة في الفقرة السابقة ويجب ان يذكر في
عقد الرهن مصير األرباح المستحقة عن األسهم خالل مدة الرهن.
س .يجب طلى الراهن تسليم السهم المرهون إلى المرتهن.
يرتب رهن األسهم بمجرد قيده فيسجل الشركة حق امتياز للمرتهن في استيفاء دينه من قيمة األسهم

المرهونة..
 . ٥توضع إشارة الحجز على االسهم ويشار إلى نلك في سجل األسهم الموجود لدى الشركة بناء على تبليغ
. .
"صادر من مرجع مختص..
اليعتبر أي تصرف على سهم مرهون اومحجوزاومحبوس نافذا إالبعدترقين إشارة الحبس أواستيفاء
.٦

الحقوق التي تضمنها اإلشارة.

,

).اليجوز تداول األسهم المرهونة او المحجوزة او المحبوسة.

.

تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات إلتي تتخذها الهيائت العامة ،كما تسري أيضا على المساهم

٠٨
المحجوز عليه او الراهن .

الصرالربع»

1

 .في إدارة أمور الشركة
العادة  ٣/االسبلمن اإلدارة؛ تشكيلة وعدته^

.١

.

يتولىإدارةالشركةالمساهمةالمغفلةالخاصةمجلسإدارةمؤلفمن/٣/اعضاءيتمالتخابهم

من قبل الهينة العامة لشركة .ويجوز ان يكون العضوشخصًااعتباريًا.

.٢
.

يحق للشخص االعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس اإلدارة تغيير ممثله بموجب كتاب ..

صادر عنه ،وال يعتبر هذا التغيير ساريا بحق الشركة او بحق الغير إال بعد شهره في سجل الشركات

 .٣مدةعضويةمجلساإلدارة/٤/سنواتقابلةلتجديد. .
 . . ٤على مجلس اإلدارة ان يدعو الهينة العامة للشركة لالجتماع خالل التسعين يومًااألخيرةمن مدة .
واليته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله ،على أن يستمر فيعمله إلى أن ينتخب مجلس اإلدارة الجديد واذا
تاخرانتخابهالأيسببمناالسبابيشترطفيذلهاالتزيدمدةالتلخيرفيايحالةمنالحاالتعلى
٠
تسعين يومأمن تاريخ التهاءمدة المجلس القائم.
٥يجب على الشخص المنتخب لعضوية إدارة الشركة المساهمة الذي كان غائبًا عند انتخابه ان يعلن عن
قبوله بتلك العضوية او رفضهاخالل عشرة ايام من تاريخ تبليغه نتيجة االلتخاب ويعتبر سكوته قبوالًمنه .

بالعضوية."..
-٦يجوز انتخاب عددمن اعضاء مجلس االدارة من غيرالمساهمين على االتتجاوز نسبتهم ثلث عدد اعضاء
المجلس٠.
.
'
ا-مجلس اإلدارة األول تنتخبه الهيئة العامة التاسيسية.

المادة ا  /١ ٤شروط العضو٠ية ض عجلس اإلدارة;
 - ١يجوز منح المساهم الذي يملك ما اليقل عن 9١٠من اسهم الشركة الحق بتعيين عضواوأكثرفي
مجلس اإلدارة بنسبة ما يملكه من األسهم على ان ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس اإلدارة وأن ال يتدخل في
٠٠٠
انتخاب األعضاء الباقين.
ويتم هدر اية كسور عند احتساب عدد اعضاءمجلس اإلدارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقالماسبق بيانه
يجب أن تكون اغلبية اعضاءمجلس اإلدارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.
-٢
ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكورة اعاله إذا كانت نسبة مساهمة االجانب برأسمال
٠٣
الشركة تتجاوز ه  ٦هو شريطة أال تتجاوز نسبة تمثيل األجانب في مجلس اإلدارة نسبة مساهمتهم في راسمال
الشركة.

ويشترط فى عفنجومجتلعر ،اإلدارة مايلى;

.

 -١ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليهافي المادة  /١٤٢/من قانون الشركات الصادربالمرسوم
التشريعي رقم/٢٩/لعام ٠٢٠١١

 -٢انيكونمالكأ/« /من قيمة األسهم على االقل ويتم تملكهاوحبسهاوفقًاالحكام المادة/؛؛(/من
 .قانون الشركات الصادربالمرسوم التشريعي رقم ا  ٢٩ا لعام ,٢٠١١
 -٣يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي .ويجب على عضو.
.
مجلس اإلدارة وعلى رئيسه تقديم هذاالتصريح إلى الشركة خالل الشهر األول من كل سنة.
 - ٤يشترط في رئيس مجلس اإلدارة االيكون بصفته الشخصية او بصفته ممثالًللشخص االعتباري رئيسًالمجلس

.
إدارة اكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.
ه -على مجلس اإلدارة ان يرسل إلى الوزارة وعلى مسووليته وعقب اجتماع الهيئة العامة في كل سنةجدوأل
يتضمن جنسية اعضاء المجلس وأسهمهم واسماء الشركات المساهمة األخرى التي يمارسون فيها اي منصب.

المادة اء  /١مكتب! المجلس;

ز

" ■ رر  ٠د; ل

.

 -١يجتمع مجلس اإلدارة خالل اسبوع من تاريخ انتخبه وينتخب باالقراع السري منبين اعضائه رئيسًاونانبأ.

للرئيس.

.

"

 -٢يشكل مكتب المجلس من الرئيس ونائبه واحد األعضاء المفوضين وتستمر مدة والية المكتب طيلة مدة مجلس

اإلدارة،

٠

٠

-٣يمارسالمكتبالصالحياتالتييفوضهبهامجلساإلدارة.

 - ٤تبلغ وزارة التجارة وحماية المستهلك صورة عن قرارات انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه واعضائه وقرار
.
تعيين المدير التنفيذي والمفوضين بالتوقيع عن الشركة ،ويشهر ذلك في السجل التجاري.

المادة/١٦/احتماعاتالمجلس:

.

.

.

يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة خطية من رئيسه اونائبه في حالة غيابه أوبناء على طلب
.١
خطي يقدمه ربع اعضائه على األقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه األسباب الداعية لعقداالجتماع فإذا لم
يوجه رئيس المجلس اونانبه الدعوة للمجلس الجتماع خالل سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فالعضاء .
٠
الذين قدمواالطلب دعوته لالنعقاد.

.٢

ويعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة او في المكان الذي حده المجلس الجتماعه.

القادم ويجوز ان يتم االجتماع باحدى وسائل االتصال االلكتروني
يحؤ) للمجلس عقد ا.جتماءاته خارج سوريا بقرار يصدر عنه باإلجماع .
.٣

,٤

يجب االتقل اجتماعات المجلس عن اربع اجتماعات سنويأ.

1

ت

.

يجوز لعضومجلس اإلدارة ان ينيب غيره من اعضاء مجلس اإلدارة لحضور اجتماعاته شريطة
,٥
.
االيحمل العضواكثر من انابة واحدة وتكون االنابة بكتاب عادي.

.

 .١يينسن(ررويرراراليالسزيودلييمهصاعسراعدجيرداعنهرهرسنمتر
 .جلساته و قراراته في سجل خاص و في صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل و توقع من رئيس و اعضاء المجلس
الذين حضروا.
على العضو المخالف ألي قرار من قرارات المجلس أن يسجل سبب مخالفته خطيًا قبل توقيعه.

.٢

س .يحق ألي عضو طلب إعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.
-٤تعتبرمحاضراجتماعاتمجلساإلدارةصحيحةإلىانيثبتعكذلك.

٠

المادة1/١٨/لتص-اب;
.١اليكوناجتماعمجالإلدارةصحيحاإالبحضورأغلبيةاعضائه.
تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين. ،
.٢

 .٣قرارات مجلس اإلدارة ملزمة العضائه

٦

 ٠٤في حال تساوي األصوات يرجح الجنب الذي فيه الرئيس،

العادة  /١ ٩/شغور العضوعه؛

ت

■.

إذاشغر مركز احدأعضاء مجلس اإلدارة فللمجلس أن يعين عضوافي المركز الشاغرمن
-١
المساهمين الحائزين شروط العضوية على ان يعرض هذا التعيين على الهينة العامة العادية في اول اجتماعلها
القرار تعينه او انتخاب شخص آخر ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عددأعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية الجتماع

-٢

خالل تسعين يومًا طى األكثر من تاريخ حدوث الشاغر األخير النتخاب من يمال المراكز الشاغرة ويكمل األعضاء
الجددمدةسلفهممنتاريخحدوثالشاغراألخير . .ال.
المادة ا  /٢ ٠سقط العفوية باح األسباب اآلتية. .:
.١

٠٢

الوفاة.
االستقالة.يجبانتكوناالستقالةخطيةوأنتبلغإلىمجلساإلدارةؤتعتيراالستقالة

واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس .رال تتوقف عطى قبول من أحد وال يجوز الرجوع عنها إال بموافقة
المبن.

٣

٠. .

٠

انقضاء المدة...

اإلقالة .يحق للهينة العامة غير العادية لشزكة إقالة اي من اعضاء مجلس اإلدارة اوكلهم،
.٤
وذلك بناء طلى قرارمن مجلس اإلدارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون مااليقل عن  ٠هومن
اسهم الشركة .ويقدم طلب اإلقالة إلى مجلس اإلدارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة فير العادية لعقد
اجتماع لهاخالل خمسة عشريومامن تاريخ تقديم الطلب!ليه لتظرفيه وإصدارالقرارالذي تراه مناسبا
وإذا لم يقم مجلس اإلدارة بهذه الدعوة قامت الوزارة بتوجيههابناء على طلب اي من المساهمين

.

الغياب عن حضور ثالث جلسات متوالية بدون عذر مشروع ،او الغياب عنحضور
جلسات المجلس مدة سنة كاملة ولوكان الغياب بعذر.
٢يزواالحدشروطالعضوية،وفيهذهالحاليجبعلىمجلساإلدارةاتخاذقراربذلى.
.
المادة ا/٢ ١تعوبشاث أعشاء اأ٠مج٠ل٠ر;،

.

٠. ١ .ي.تحدد إلهينة العامة في اجتماعها السنوي تعويضات اعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ متطوع ار بنسبة منرية من
٠
.
األرباح غل االتزيدهذه التعريضات على/ه «/من األرباح الصافية.
 .٢كما تحددالهيئة المذكورة بدالت الحضور و المزايا األخرى العضاء المجلس في ضوم نشاطات الشركة
المادة/٢٢/صالحيات مجلس اإلدارة;

٠

٠

 - ١لمجلس اإلدارة السلطات والصالحيات الواسعة للقيام بجميع األعمال التي يقتضيها تسيير اعمال الشركة رفقا
لغاياتهاوليس لهذه الصالحيات من حد إالما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي اوفي نظام الشركة
.
.
.٠
■
■
.
األساسي..... .٠ .
»-إنمايجب على المجلس ان يتقيدبترجيهات الهيئة العامة وأن اليخالف قراراتها

..

.

...

..ك> .ك

-٣وللمجلسعلىوجهالخصوصمايلي:

.
أ-تعين مدير تنفيذي أو أكثر للشركة او رئيساللمدراءالتنفيذيين.
ب اقتراح زيادة رآسمال الشركة أوتخفيضه وأية تعديالت طلى النظام األساسي وعرضها على الهينة العامة
المختصه.

.

....

.....ب.

ج اقراح تكوين احتياطيات أو مخصضاتغير عادية .وعرضها على الهيئة العامة المختصة.
; ....
دتفويض بعض صالحياته إلى رئيس المجلس في امور معينة.

.

المادة  /٢ ٣/مسؤولية اعفععاء المجلس;■

رنيس مجلس اإلدارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة ؤالمساهمين والغير عن جميع اعمالهم في الشركة وفقأ
الحكامالمادتين/١٥٣/و/ ١٥٤/منقاتونالشركاتالصادربالمرسومالتشريعي رقم/٢٩/لعام ٢٠١١
العادة/٢٤/تمئيل الشركة;

...

■

رئيس مجلس اإلدارة هو رنيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس اإلدارة بكامله في
.١
عالقات الشركة مع الغير.
 . ٢وعلى الشخص المعين من قبل مجلس اإلدارة لتمثيل الشركة لدى الغير ان ينفذقرارات المجلس ويتقيد
بتوجيهاته..
.
 .٣نائب رئيس مجلس اإلدارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
 -٤تعتبر القيود الواردة على صالحيات األشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنهارالمسجلة فيسجل
الشركات سارية بحق الغير ،إذا تمت اإلشارة في العقد أر التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.
المادة اه  /٢واجبات مجلس اإلدارة;

إضاقة إلى واجبه بإدارة الشركة وتسيير اعمالها ،يجب على مجلس اإلدارة القيام بشكل خاص بما يلي
■

ر
لعام
.٣

.
شهر الشركة بتسجيلهافي سجل التجارة بعل .إعالن تاسيسهانهانيأ,
دعوة الهينت العامة لشركة لالنعقاد استلدًاألحكام الظالم االسسي او المرسوم التشريعه رقم/٢٩/

٠٢٠١١

111
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 .ه.

. .

.■ ٠ . . ٠ ■ ■ .

 ٠ . . ■ . . .ا ذ.

٠

■

اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة اووكالءاوممثلين لهاداخل سورية وخارجها.

 .٦استعمال االحتياطيات اوآلمخصصت بمااليتعارض مع احكام المرسوم التشريعي رقم/ه/لعام
٢٠١١واألنظمةالمحاسبية.
,٧

.

إجراه التسويات والمصالحات.

 ٠٨تعين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وإنهاء خدمتهم.
المادة ر ٦أغجرات ءللءكيء مجدى اإلدارة؛

 ٠ .ن
٠٠٠٦٩
ة
ر لسشىس لنيب يقومون بمهن الشركةمملحة
2

مباشرة أو غير مباشرة في العقودوالمشاريالتيتعقدمعالشركةاولحسابهاإالإذا كان ذلك بموجب ترخيص
تمنحه الهينة العامة وال يجوز ألي من اعضباءمجلس اإلدارة او لالشخإص المكلفين بتمثيل الشركة ان يشتركوأفر
إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أر أن يتعاطوا تجارة مشابهة او منافسة لها إال إذا حصلوا على ترجيص
يجددفي كل سنة.
 .٢ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذاكاثت العقودترتب التزامات طويلة االجل،

 .٣يستثى من ذلك المقاوالت أرالتعهدات اوالمنقصات العمة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين
باالشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس اإلدارة او الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض
األنسب٠ .

.

.٤

يسري المنع رواجب الترخيص على المعامالت التي تتم مع أقرباء األشخاص المذكورين في هذه المادة

حتى الدرجة الرابعة.

.

يحظرعلى أعضاءمجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة الخاصة أوعلى األشخاص المكلفين بتمثيلهاأو
.٥
على اي موظف يعمل فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو إلى غيره أي معلومات اوبيانات تتعلق بالشركة
وتعتبرذات طبيعة سرية بالنسبة لهاوكان قد حصل عليهابحكم منصبه في الشركة اوقيامه باي عمل لها اوفيها
وذلك تحت طائلة العزل والمطابة بالتعويض عن األضرار التي لحقت بالشركة ،ويستثنى من ذلك المعلومات التي.
سبق نشرهامن جهة اخرى اوتلك التي تجيز أوتوجب القوانين أو األنظمة نشرها
 .٦يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أوناثبه بولي وظيفة مدير عام او مدير تنفيذي في الشركة.
اليجوزلمجلس اإلدارة منح قروض أوتسهيالت أوهبات اوضماائت من أي نوع ألي من اعضاثه أو
.٧
المديرين التنفيذيين او ألقربانهم.جميعًا حنى الدرجة الرابعة.

ادادة  /٢٧/إبراء ذمة اءض٠اء عجيب اإلدارة:

.

 .١للهينة العلمة للشركة إيراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة واالشخاص المكلفين بتمثيله ..
- .اليمكناالحتجاجبااليراءالصلدرعنالهينةالعلمة!الإذاسبقهعرضتقريرمجلساأدارةوحسبتالهرىة
السنوية الختلمية راعالن تقرير مدقي الحسابات ،وال يشمل هذا اإلبراء إال األمور التي تمكنت الهينة الغمةمن
معرفتها.

-ذك

■ ال ٠.

■■ ■-،

١

.■.

ادادة/٢٨/ال٠ديرونالئتكيئيون وردسهم:

.

١ .. ،يجوزلمجلس االرءان يين ،دما يرىذلك مناسبا ،مديرا تفيذي او اض ورذيسًالمديري الشركة الذتغيذيبتن
يكونلهإرلهمجقالتوقيععنالشركةمجتمينادمنشردينحسبمايفوضهمبذكمجلساادأر.ولمجلساالداره
"٠٥٠
.
,الحق بعزل اي منهم بقراريصدر عنه٠ .
حدد مجلس اإلدارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورئيس المديرين التنفيذيين

 1ر

٢ . .اليجوزللمديرالقفذيلرنيسالسددنالتنينسن/أنيكونمدرًاارموققافيهركةاجرى.
س*.الفصل الخامس»
في الهيفات العامة
المادة/؟ :/يوجدفي الشركة المساهمة المغفلة الخاصة ثالثة انواع من الهينات العامو.
-١الهينةالعمةالتلسيسية-٢.الهينةالعامةالعادية-٣.الهينةالعامةغيرالعادية..

ادادة ا  /٣ ٠الدءو.ة-التعقاد الهينة العامة التاسيسية للشركة;

.

زليوتليدالسالب٣سليثقيالدةشارسأثتلغفار"سستقطه(سله األساسيدمةالمؤسينإلى

٠٠٠٢

وإذالمتقملجنةالبزسينبلرسالذهاالعوةفينلكالميعاديحقلكلمساهمموسسمراجعةالوزاره

التي يجب عليهاتوجيه هذه الدعوة.

٠

زب د٠

 . .٣تنتخب لجنة المؤسسين احدهم ليراس جلسة الهينة العامة التاسيسية
ح^جحر٠٦س;ىحرت

لنميتالقثوتيدالومدكهاسنشااليشلحال(س٥٣لمامسادعر(رسسس(قلنهرتفاةاقراراكاسلشة
٧..1موينليذسيينلنن قتسراحصصأيفية حقاتصرت طلى اقرارات٠ ^^, ٠-٠٠-٠،
بسيبينثنهبنفيتينيةاببياببنيايرسدسس«(،سردسينه
رعيسرعليميعلنتداتواونكتقالهاسةبشريةإلىمدالسجلسا٠ ٤ ٠٠
*

المادة  /٣٢/صالحيات الهينة العامة التأسيسية:

٠

 . ٠تبجث الهيئة العامة التأسيسية في تقريرالمؤسسين الذي يجب ان يتضمن المعلومات الوافية عن جميع
عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له ،ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتهالقانون الشركات الصادر
دال :
ر ك .ز  ٦ر ج
بللمرموم التشريعي رقم ا  ٢ ٩ا لعام ٢٠١١ونظامالشركةاألساسي.

 .. ٢.تقوم الهيئة بمناقشة نفقات التلسيس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعين من لجنة الموسسين وتتخذ
.
القرارات المناسبة بشانها.
تبحث الهيئة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التاسيس وتتخذ القرارات المناسبة بشانها.
.٣

٤

تبحث الهينة في األسهم العينية ،وتتخذ الئترارات المناسبة بشانها٠ ٠٠٠ .

.٥

تنتخب الهينة مجلس اإلدارة األول ومدققي الحسابات األولين.
ثم تعلن تأسيس الشركة نهاثيا.

.

.

المادة  /٣٣/االعتراض على تفقات التأسيس أوتةويم المقدمات العينية;

.

من األسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة .
في حال اعتراض مساهمين يحملون ما ال يقل عن
ا.
التأسيسية للشركة على نفقات تاسيس الشركة أوعلى تقريرتقييم المقدمات العينية ،اوالعقودوالتصرفات اثناءفترة
التأسيس ،جاز لهؤالء المساهمين إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية .وال تؤثر هذه الدعوى على استمرار
.
. ..
عمل الشركة.
..
تسقط هذه الدعوى بالتقادم إذا لم تقدم خالل ثالث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
٠٣

 ٠القسم الثاش  ٠الهبئ٠ة العامة العادية

المادة /٣٤/أجوال اجتماعاتها؛

٠٠٦

 -١تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على األقل ،على أال يتجاوز األشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية

للشركة ،ولمجل

االدرة دعرتهاكلماراى حاجة لنلك.

٠٠٠٠٠

 -٢يجب طىمجلس االدارة دعوة الهينة العامة العادية لالجتماع في األجوال المنصوصن طليهافي المرسوم

التشريعه رقم ٢ ٩/لعام  ٠١١او بناء طى طلب خطى مبلغ إيه من مدقق حفائباظ الشركة أو ض مساسين
يحملون مااليقل عن  ١٠هومن اسهم الشركة ويجب على مجلس اإلدارة ان يدعوالهينة العامة العادية لالجتماع

في الحالتين االخيرتين في ميعاد اليتجاوزخمسةعشريومًامنتاريخوصواللطلبإليه.

.

العادة /ء /٣التصاب واألكثرية;

٠

 .١ال تعد الجلسة االولى الجتماع الهينة العمة لعادية قثونية ما لم يحضرهامساهسون يمثون اكثر من نصن
أسهم الشركة المكتتبابها^,

..٠

 -٢وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع في الجلسة األولى تنعقد الجلسة في الموعد
الثاني المحددلذلك وتعتبر الجلسة الثاثية قاتونية مهماكان عدد األسهم الممثلة

. ٠٠:

.٣تصرالتراراتبقريةقزدطل9٥٠منالسهمالسلةفياالجفماء
العادة/٣٦/صالحيائه٠ا;  . ٠,٩ر ٦ر  ٠ر ز . ■ ٦٠,

ا ى

ذن

.

,رح رذآلتب ك٦.جو ■ ٢الدك.ب;.ح;٦ن رن تج.زكتلك.ذ

.

يسارل صالحية الهينة العلمة العادية تقرير كل امر يتلق بمصلحة الشركة او تسيير اعمالها وال يعود البت به إلى

هينة اخرى اسعادا ألجكأم القفون٠.
 .وهل بي جرل اعد لمتماعها السنوي األمور اآلتية:

٩

.

١

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنصرمة ،رخطة المل لسنة المالية المقبلة.

٠٢

سماع تقرير دش الحسابات ،عن أحوال الشركة وعوئ حعياب ميزانيتهاوعن الحسابات امقدمة سنقل

مجلس اإلدارة.
 .مناقشة تقريري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والحسبات الغتمية وإعطاء القرار بلمصادقة طليهما

٠٤

انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسإبات وتعيين تعويضقهم

ه.

تعيين األرباح اته يجب توزيعهابناة طى اقراحمجلس اإلدارة.

,

.تكوين االحتياطيات".در

■
.

ر

البحث في االقتراحات الخاصة باالستدانة وييع عقارات الشزكة ورهنها وإعطاء الكناالت والتنازل

٠٧

عن مشاريعها وعن الرخص راالستيارات لسنرحة لها التي تفرج عن صالحية مجلس اإلدارة واتخان لشرارات
٠ك١٠ااع٠،

,٨

٠٩

ر

٦١٠

٠ر٠ر

٠٠٠ ٠٠

٠كذ٠ر٦٠ر٠٠ك٦

ر

يراونسةمادسا«ارةرسشالشركة

٢

٦

 ٠٠٠ ٠٢٢ك٠ك٠٠:٠ك٠٠٠٠٠

ر٠

٠

٠.

;ك;١٠ة

.

اي موضوع اخرمدرج في جدول اعمال الهينة.
الهسب الدالف؛! - ،الهيئ٠ة العاعة غير العادية

|لعادة  /٣٧/اهـو|ل |جئدا عاتها;

٠

:رر ٢ر ٢٦ • ٠٢٠٠٢٢

(.تمتع الينة العلة مر العلدية ناة ط دعرة من مهلس اإلدارء،

٠ ,٠

.

.

 ٢٢٠٠٠ ٦و

 ,٢يجب طى مجلس اإلدارة دعوة الهينة العلمة غير العادية لالنعتادفي االحوال المنصوص طيهافيالمرسرم
السشريعي رقم  ٢٠/لعام  ٠١١الو بناء طى طب خطه مبلة إلى مبن اإلدارة من مدش.حسابات الشركة أو من

9

سامسين يعملون م ال يقلعن ٢٠منلسهملشرهة.ريمبعلىمهلمساإارةانيدعوالهينةالعلمةميد
العادية في الحالتين االخيرتين في ميعاد ال يتجارز خسة عشر يومامنتريخ وصول الطلب إليه

ييويرسياقةتقرتتدتشاتقايةاةسريشسشلينشييدتينليادلي

٢٢
ح
ادادة/٣٩/قر1رات الهيدة;
(نسسيةمةاللملععردلمامةتمترقاالتهابقلهةلسراتساسنيسلنلسااسعنتته
ينيلليولسه"مةلسلرهلهمه(االيدسشسدةسنرلسدسدبهش

المادة ا /٤ ٠عالمات الهيئه:

.

للهينة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في األمور الداخلة ضمن صالحيتها وفي األمور الداخلة
ضمن صالحية الهينة العامة العادية ،وفي الحالة أألخيرة تصدر الهيئة قراراتهاوققالقواعدالمتعلقة بالهينة العامة
العادية

1ااهس٠ب الرابو  -العوا عد المشتركة بين الهبتات العاب ،الثالث
المادة ا  /٤ ١الدعوة واإلعالن عتها;

 -١يجوز للشركة عدم نشر الدعوة لهينتها العلمة وجدول األعمال رالتقارير المالية والميزانية الختمية وتقرير
مدق الحسلبات في الصحن اليومية ويتم التبليغ بلي وسيلة إعالم معتمدة تبت تبليغ كافة المساهمين في الشركة
بمضمون الدعوة وجدول األعمال مع الوثتق المؤبدة ( كب مضسرنة -بطقة بريدية  -هقن سجل — فاض مع

إشعلربالستام-ايميل)!لعىموطنهمالمفقارإالإآانصالظاماألسلسيلفركةطلىخالنتكه
 . ٢تعقد الهينات العلمة اجتماعتها في سورية وخارجها.

■

.واليجوز ان تقل المدة بين نشر ارل إعالن وبين يو ،االجتماعاالرل عن خمسة عشريومًا،
 . ٤يجب ان تتضمن الدعوة النعقاد الهينة العامة. :

.

ا.

مكان وتردخ وساعة االجتماع.

ب.

مكان وتاريخ وساعة االجتماع الثته في حال عدم اكتمال النصلب في االجتماع االول ويجب

االتزيد المهلة بين الموعد المحدد ألول جلسة وبين ثاني جلسة عن خمسة عشريومأ.
ج٠

.

خالصة واضحة عن جدول االععال ،رإذاتضمن جدرالالعصمال تعديل نظامها االسلي يجب

إرفاق ملخمى عن التعديالعت المقترحة مع الدعوة إلى االجتماع.

ه -على مجلس اإلدارة حضور اجتماعات الهينات العالمة العادية وغير العلدية بعداليقل عن العد الواجب توفره
 .لصحة انعقادمجلس اإلدارة واليجوز التخلف عن الحضوربغيرعذرمقبول.
 -٦يجب حضور مندوب عن الوزارة الجتماعات الهيائت العامة وذلك لمراقبة قانونية الجلسة وتوفر النصاب تحت
طائلة بطالن الجلسة. .

ا-ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خالل مهلة خمسة عشريومًامن تاريخ انعقاداالجتماع
.
تحت طائلة عدم التصديق على القرارات التي تضمنها المحضر.
العادة/٤٢/ج٠دوالألءم٠الم
 - ١ينظم مجلس اإلدارة جدول اعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية وتنظم لجنة المؤسسين جدول اعمال
.
٠
.
الهيئة العامة التاسيسية.ر زن ;: ١ , ,ا ة

-٢ال يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول األعمال المعلن عته.

■ ر

-٣يجب على الجهة التي نظمت جدول األعمال ان تضيف إليه األبحاث التي يطلب إدخالها كتابيًا مساهمون
يحملون عشرة بالمانة على األقل من اسهم الشركة شرط ان يقدم بذلك طلب كتابي إلى هذه الجهة قبل ميعاد
االجتماع األول بسبعة ايام على األقل وفي هذه الحالة على هذه الجهة نشرجدول أألعمال المعدل وفق صيغة
التبليغ المتعمدة بالمادة  /٤٠١ /من هذاالنظام وقبل اربع وعشرين ساعة على األقل من موعد االجتماع اوتبليغه
■-
للمساهمين بكتب مضمونة ■.ن ■

١١

المادة  /٤٣/حضور اجئتعاعات الهينه العاسة؛
 -١لكل مساهم حق حضور اجتماعات الهينات واالشتراك في مناقشتها،

 ٠٢ولكل مساهم عدد من األصوات يوازي عدد اسهمه.

المادة/٤٤/التوكيلوالعثيل;

1

.١اتوكلراسشللعضورامتاعاتالبينتالملة:
ًا-إذا كان المساهم شخصية اعنتبارية ٠:
يجوز له لن يسميمثلهمن احد اعضاء مجلس إدارته اومديريه ومفوض بالتوقيع عنه وفق سجله التجاري او

أحد مونلفيه ار احد المساهسين في اشركة السورية ار من خارجهم بكال الحصة السهمية التي ينلكه بالغًاملبلنت
بموجب كب صادر عنه اوبموجب وكلة رسمية لهذه الغلية ويصدق رنيس الجلسة على االنابة

ب-إذا كان الساهم شخص طبيعي :

الشخص الطيعي٠.
(-يجوزله تقويض مساهم أخر في الشركة بكمل الحصة السهمية الته يملكهابالغأمبلغت.

.

 -٢اما اذا كان المفوض له من خارج الشركة فال يجوز تفويضه بلكثر من  ١ ٠قرو من الحصة السهمية التي يمتكها

وذلك بموجب كتاب صادرعنه اوبموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رنيس الجلسة طى االنبية.
المادة ا»  /،بطاقات الحضور:

- ١تسجل فيسجل خاص في مركز الشركة طبات االشتراك في الهنة العلمة ويبدا التسجيل قبل انعتل الهينة

العامة(بعشرةايام)وينتهيعنداقتاحالجلسة.

يسجل في هذا السجل اسم المساهم وعد االسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستتدفي نلك إلى سجل األسهمالخاص الموجودلدى الشركة. ...

 -٣يعطى المساهم بطاقة لحضور االجتماع ويذكر فيها عدد األصوات التي يحملها بكل من الصفتين وتبقى البطاقة
لسطله لالجتماع األول الذي لم يكتمل النصاب فيه معتبرة في اإلجتماع الثادي مالم يعلللبصلحبائقة تبديلها
خالل المدة المقبولة للتسجيل الثالي،

.

. ٠

 - ،يقوم بالتسجيل احد اعنام مجلس االدارة ر من يتشبه لهذا الفرض ولى سورلية هذا اسجدس

يمسك جدول حضورفي

الهيائت العامة يسجل فيه اسماء المساهمين الحاضرين وعدداالصوات التي يحملونها

اصالة ووكالة ويوقع هؤالءعليه ويحنظالجدول لدى الشركة

المادة/٤٧/رائسةالجلسةي
ا-يراس الفيتين العادية وغير العادية زئيسنمجلس اإلدارة أونائبه او من ينتدبه مجلس اإلدارة لذلك

-٢إذ 1لم يكتمل النصاب في الجلسة األولى يوجه سن تراس اجتماع هذه لملسة لدعوه إلى االجتماع اتني ار إذ

تضمنت الدعوة األولى موعدأ النقد الجلسة الثانية...

.

المادة/٤٨/سكتب الجبة والمحضر;

 -١يعين رنيس الهينةالعلمة كتبا لتدوين وقاتع الجلسة ويفتار مراقبين اراكثر منالمساهسين لجمع االصوات

وفرزها وتصنيفها.

..

 -٢ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكتب ومندوب وزارة التجارة
الدخيلة وحماية المستهلك وترسل صورة إلى الوزارة موقعة من الرئيس..

 -٢٠ويجوز إطاء صورة شقا األصللم ألي طهم عن هذا اسضهـو يو٠قدها الرنيعوه ٠

المادة  /٤ ٩/طريدة النتصويت;
ا-يكون التصويت بالطريقة التي يعينهارنيس الجلسة٠.
 -٢ويكون التصويت باقراع السري حتم إذا طلب نلك  «١٠سن رأسل الشركة المسثل باالجتماع ومتدم من

المساهسين الحاضرين

■

“ -١يمكن ان يتم التصويت او الغرز بعلرق مؤتمتة .

ر

7

.

المادة ا  ٠ء /سئعلة الهينة العاسة وقراراتها;

ر ،٠٦ز

 : ,ج
.

 -١الهيئة العامة هي السلطة العليا في الشركة ويجب على مجلس اإلدارة أن ينفذ قراراتها القانونية ويتقيد بتوجيهاتها
. .
.
المقترنة بتصويت قانوني
 -٢القرارات التي تصدرها الهيائت العامة المجتمعة قانونا تلزم المساهمين حاضرين كانوا ام غائبين ضمن احكام
ر ل .الك ح" ٦
هذا المرسوم التشريعي.

المادة  ; /٠١/ات٦خاب ٠ه م;

* الفصل السادس *
مدققو الحسابات .
.

تنتخب الهيئة العامة جهة لتدقيق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعابها أو تفوض
.١
مجلس اإلدارة بتحديد هذه األتعاب .وتراعى في انتخابهم احكام المادة/١٨٦/من المرسوم التشريعي رقم /٢ /
لعام٢٠١١والقانونرقم٣٣لعام.٢٠٠٩
يجوز أن تكون هذه الجهة مدقق حسابات او أكثرمن قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من الوزارة
.٢
، ٦ذك .ر٦
المعنية , ٦ . .٠

 -٣إذا اهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها او اعتذر هذا المدقق اوامتنع عن العمل فعلى مجلس اإلدارة ان
يقترح على الوزارة ثالثة اسماء من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من الوزارة المعنية لتنتقي منهم من يمأل
المركز الشاغر.
المادة  /٠٢/سهمة صدقق الحسابات;

 ١يقوم مدقق حسابات الشركة بمراقبة أعمالهاوتدقيق حسابتهاوفق معايير التدقيق الدولية وعليه بصورة.
خاصة أن يبحث عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد
نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية .وله حق اإلطالع في كلوقت على دفاتر الشركةوحسااتها
واوراقهاوصندوقهاوله ان يطلب من مجلس اإلدارة ان يوافيه بالمعلومات االزمة للقيام بوظيفته وعلى هذا .
.
المجلس ان يضع تحت تصرفه كل مامن شانه تسهيل مهمته.

١٣
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اشريفدامبثل؛ببالشيهاولنشا٣مباعةل:؟:البلملبسال«أرةمعويةالينةلعسةادميا٤شي
يرنهة "  ٠٠٥٠٠ق ٠ك م
 - ١يجب طى مدق الحسابات ان يضع تقريرا خطيايتلوه امام الهينة العامة عن الحالة المالية للشركة رميزانيته .
والحسبات التي قدمهااعضاءمجلس اإلدارة وعن االقراحت المختصة بتوزيع األرباح وان يترح في هذاالتقرير
إمالسصاكقةطىاليتتالملهةبدونتحفظارمعالتحفظرلماحجبالرايارإعطاءرايمعارض.

ويجب ان يتضسن تشريرمدفق الحسابات مايله:

.١مدىهصولهعلىهمبعالمعلرمتراليتتوالوئلقاتىطبهائيسياللقيالمبمهمتهاربيانبما .
.

رجدهمنصعويكاوموقلتفيالحصلعطسشالملومت..
.٢

 .ان الشركة تمسك حسابات وسجالت ومستدات متظمة وان بيتتها المالية معدة وقا لمعلير المحلسبة

.

 .الدولية ،وتطهر امركز المالي لشركة وتتع اعلها وتدفقاتها التقية بصورة عادلة ،وان الميزانية والبيانات
المالية مذتغقةغع القيود والدفاتر.

;الح

ك٠ز

زر ٦ :٦٦

المخالقلتالحكامهذالسرسومالتنريعهارالنظلماالسلسهلشركةالتيحصلتخالاللسنةالماية
٠٣
موضوع التدقيق واتي من شلها لن تزثر بشكل جوهري على نتئج اعمال الشركة ووضعها المالي .
 .،مدىمتدرةالشركةعلىالستسرارفيسزاولةاصمالهاوتتاهبشكلمستقلمابداهمجلساإلدلر
 .بهذا الخمدوص .٠

.

اال ٠ر ر

المادة ، /ء ألف٠غغؤوليةلعدقق لييييياؤ؛

١إذ اطلع مدقق الحسابات طلى اي مغالفة ارتكيتهاالشركة لهذالمرسوم التشريعي ار لنظلمها االسلسي ار طلى
اي امر مالية ذات شر سلبي طى ارضاء لشركة المالية أو اإلدارية فعليه لن يبلغ ذلك فطي إلى كل من رنيس

.

مجلساإلدارةرالوزارةإذالميقمإزالةالمخلقة.

يكرن مدق الحسبات مسنوالتجاهالثركة الته يقرمسلفق حببتهاوتجاهمساسيهاعن تعويضالضرر الذي

سبيته األخالء التي ارتكبها في تنفيذ علهار عدم قيمه بلواجباك التي ربه عطيه التوالين ار ظام الشركة
األساسي ،وتسقط دهوى المسؤولية المدنية بسضه نان سنوات سن تاريخ انعقاد الهينة العامة للشركة لتي ته فيها

تقرر مدقق الحسابات؛ وإذا كان الل المنسرب له يشكل جرما فال تستط دعوى المسؤولية المدنية إال وقًا ألحكام

القواعد العامة.

٠

العادة اء ء/واجبا السره

ال يحق لمدقق الحسابات أو لموظيه ان يقل للمساهسين او للفير ما حصل عطيه من معلومات ذات لبع سري ال
يوجب هذا المرسوم التشربعي اإلفصاح -نها في معرض قيامه بعمله لديها ،تحت طائلة العزل واليمويض .

١٤

امادة/٠٦/المحتنلورات;

.

■

ال يحق لمق الخشابات او لموظفيه اساربة باسهم لشركة اتييدتق حسبته سواء جرى من اسعمل

بالسهمبصورةمبشرةومرمبشرةئعتطلةالعزلوطلبالتعويضه

*الغسل اضبع*

",

"

حسبات الشركة ومايتها
امادة/ك /٠١العنة امابت للشركة;

ا-هيالسنةلمالدةلشركةفهاردشيركقرناقسعرقمفلعدوراشسينسننيركدوناالردمسنعل
سنة■ن..
 ٢ويستقى ن ذلك العنة لمايه األولى فشها تبدا سن تاريخ إعالن تأسيس الشركة ذهاذيا.هتى اهر شهر كاذون
األول من العنة المالية التالية,

امادة/٥٨/مسق) الحسابات:

-١

تظم حبتالشركة وتق رفق معليرالمحلبة رالتنقيق الدولية

٢

تلتزم الشركة بسف دفاتر تجرية وقًا الحكام المادة  ١ ٦/رما بده /من قاتون التجرة

امادة  /٥ ٩/تل١زيو األربام الصافة :توزع األرباح الصاغية طى الوجه التالي:
 -١ا  0 ١ ٠ا ( عشرة بالمنة ) تفصص لحسابا االحقياطه اإلهيري ريجوز وقن هذااالتالء غدما نبغ
المبالغ المتجمعة باسم االحتياهلي االجبلري ربع رلسمل الشركة إالله يجوز للهينة العامة لشركة االسترار ني

اقطاعهذهالنسبةحتىيلغمجموعاالقطاعاتلهذااالحقيلطهكاملراسمااللشركة.

.

 -٢نسبة ال تزيدعن /ه»«( /خمسة بالمانة ) من االرباح السافية كمكاقات سنوية رعضاء مجلس اإلدره إذا
نص النظام االسلسي طى ذلك٠

■٠

 ٣يجوز لهينة العمة يناء طى اقرات ملس االدرة لن تقرر اقطاع جزء من االرباح السافية باسم احتيلطي
اختياري على ان ال يزيد هذا الجزء قن ا/٨٢٠من االرباع السافية لقلك السنة وان ال يتجاورز مجموع المبالغ

المقتطعة باسم االحتياطي االختياري كامل قيمة راس مل الشركة،
ا-يوزعمابتهمن الرباع رقالقواليشن راالظة

.

ه -في حلة تقق أرباح ال تسع بالداء توزيع منلسب طى المساهسين فللهينة العلمة بناء على اقراح مجلس

اإلدارةانتقررترحيلصفياألرباءيكاملهاللسنةالتالية.

.

٦ل ال يجوز لشركة لساسة المدذلة ة ،زيع اي ربح ط المساهمين اال بعد قنلية الخسائر المدورة من سنوت
ل٠٠اا،٠ت٠

ذي ..... .ت

١٥

ادادة  /٦ ٠/األربام الصافية ;
األرباح الصافية هي الفرق بين مجموع اإليرادات المتحتقة في أي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات

واالستهالك في تلك السنة من جهة أخرى و قبل تنزيل مخصص ضريبة الدظل طلى األرباح

المادة  /٦ ١/استس٠ال االحتياطيات;

.

 ٠ ١اعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن فرز المبالغ المخصصة الستهالك ولالحتياطي االجباري.
 -٢يستعمل االحتياطي االختياري وقةأاقرارات الهينة العامة أوقرارات مجلس االدراة.

-٣امااالحياطياإلاجباريفاليستبما،إاللسدالحلجلتاالستثنتيةارغيرالمتظرة:

المادة-/٦٢/اليجوز بأي حال للشركة!ن تقترض ماألبرهن اسهمها.
ادادة  /٦٢٠/أيداء اموال الشرقة ٠٠

- ١تحفظ اموال الشركة النقدية فه ه" ا -يقتح باسمهالدى احد المصارف العاملة في سورية ويتم تشغيل الحساب
وتحريكه وفقالمايقرره مجلس اإلذار"" -١بذا الشأن.
 -٢يحددمجلس اإلدارة الحداألعلى من المال النقدي الذي يجوزالمين الصندوق ان يحتفظ به ومازاد على تلك
يجبانيودعهفيالمصرفالمعينو:ةالبندالسالبق.

* الفصل الثامن *
تعديل النظام األساسي

ادادة/٦ ،/قرار اصيز; ،

ا -قرارات الهينة العامة غير العلية بة(يل هذا النظام االسلسي او بحل الشركة او بندماجها بشركة اخرى ال

تصبح نافذة اال بعدتصديقها بقرار من ،زارة التجلرة الداخلية وحماية المستهلكوينشر في الجريدة الرسمية وعلى
الشركة تفذوخاللمهلة ستة أشهر من تريغصدور اقرار تحت طلة إلغاءهحكمًا. .

رطلى رنيس مجلس اإلدارة أن يطاب تصديقهابكتلبايقدم إلى الوزارة المنكورةا.

يجوز لشركة الساهة ان تزين راسمالها المصرع بهبسواقة ديتها العلمة غير العلية إذاكانقدسدد

بالكامل.
٠٢

.

.

٠٠

٠

٠

ك".ا ... ....

٠

.

ك رم.

ذ

تقوم الشركة المساهمة بزيادت.اسمالهابإحدى الطرق التالية:

٠
.

طرح اسهم زيادة راى ع لسلعى المساضين بماببتوافق مع احكام ٠ ,٠٠٠٠

واستنادالماتحدده الهيئة العامة غير العابة.

■ ت

١٦

 ,درك ز

 .إضافة االحتياطي االختياري اوجزء منه او االرباح المدورة المتراكمة أوجزء منها اوكلها إلى

ب. .

.

راسل الشركة.

ج.

تحوبل اسناد القرض القبلة لتحوبل إلى اسهم وفقا الحكام المرسوم التشريعي رقم /٢٩/لعام

٠.٢٠١١
دسج شركة بلفرى

د.

.

.

 .٣لكل مساهم حق .األفضلية باالكتاب على اسه زيادة راس المال وبنسبة مساهسته في راس المال ريجب على
المساهم الذي يرغب بممارسة حق األفضلية تسديد قيمة األسهم التييكتتنب بها خالل المهلة التي تحددها الهيئة
العامة غير العادية لهذا الغرض.

المادة  /٦ ٦/زيادة راس ادال بايجاد اسهم عينية;

إذ قررت الهينة العمة فير العلية للشركة زيادة راس المال عن طريق إيجاد اسهم عينية جديدة وجب إتباع

االصول المنصوص طليهابشن االسهمالعينية المصدرة عنداتلسيس ،مع مراعاة عالوة اإلصدار فيحال
وجودها وتقريز اعادة تقييم موجودات الشركة.
ادادة  /٦٧/تخلينب راس امال؛ .
للشركة المساهمة بموجب قرارصادرعن الهيئة العامة غير العادية تخفيض راسمالها. .

-١

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠١١

/ -٢

ينم التخفيهتروفقأ ألحكام المواد/١ ٠٦/١ ٠٥/١ ٠٤/١ ٠٣/منالمرسومالتشريعي^-قم/٢٩/لعام
٠ ٠ ٠ ٠

.٠

 -٣وفى كل االحوال يهب االحنقاظبعتوقالفير عنداتفيض.
]■]

.

 :ر٦ ٠

«الفصاللتسع«

.

.

انحالل الشركة وتصفيتها

العادة/٦٨/انحالل الشركة وتصئيتها;..

ر

 -١تط الشركة وتصفى وقًا الحكام المواد (  ) ٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢ ٤-٢٣-٢٢-٢١-٢ ٠-١٩-١ ٨من

المرسوماتشربعيرقم/؟٨٢لعام٢٠١١راحكامالتقوانينواالثظمةالنلقذةبهذاالخصوص،

.

 -٢ويجوز حنى الشركة قبل انقشاء مدتها بقرار نن الهنة العسة هير المدية وفقًا ألحكام المادة ٢/١٧١/من

..
المرسومالتشريعهرئم/٢٩/لعلم٢٠١١
لملكقهدر .تحفظ دفتر الشركة المنحلة وسجالتهاواوراقها مدة عشر سنوات في مكان امين يعينه المصفون وإذا

■

لم يفعلوا فتعيته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

.

١٧

.

1

ر ز  ٠:ر ز ك :

-رذ

•■.

ت

]

ال

■،

ةالفصل

ز

ح-رك

.٦

.

العاشرء

احكام عامة

العادة  -٠.٧ ٠الشخصية االعتبارية ;
 .١تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكمأبو تتمتع هذه الشركة بالشخصية االعتبارية بمجرد شهرها.

 .١تمتع الشركة بالقرق المنرحة للسورين إال ما كن منها مالزمًا لشخص الطيعه ،ويحق لها تملك الحقوق

العينية العقارية دون اعتبارلجنسية الشركاء فيها،

 -٤يجب على الشركة نكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كاقة االوراق الصدرة
عنهاوطلى إحالناتها ،إضافة إلى المعلرمت األخرى التي يوجب قتون الشركت الصادر بلمرسوم التشريعي رقم
/٢٩/لعام٢٠١١إدراجها.

ه .إذاكاثت الشركة تحت التصفية توجب ذكرذك ،إضافة إلى بياتات الشركة ،على كافة األوراق الصادرة نها
وإعالناتها ،وإذالم تذكر راقعة النصفية يعاقب المصفون بغراسة قرهافس وعثرون الن لره سورية.

ال٠ادة;٧١/رالبةاسار, ;٠
 ١ايحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية الستهللقا ان تراقب الشركت المساهسة المففلة الفاصة فيكلم يتلق

بتفيذاحكام قاتون الشركات الصادربلمرسوم التشريعي والنظام االسسيلهذهالشركات،
-٢ويحق لها ان تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تثكل جرمأ لمالحقة المسؤولين قضائيًا.

 ”٣ويحق للوزارة أن تقن فه كل وقت مهة محلية سرربة او شركة محاسبة معتمدة منالرزارة لسنية ذات

خيرة وطلى مستوى عل من الكفاءة تتدبها لقيام بتقيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفقرها وستر اعالها و
تقديمتقريربذللئ٠للوزارة.

.

التفضع الهركة المساهمة المغفلة الخاصة لرقابة هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وممرن سررية

اسركزو إال في حل إصدارها لسناد قرض ر إدرا اسهمها في سوق دمنق لالرراق المالية او إذا كانت مرخصة

رقأالحكامقوانينخاصةبها(مرانة-تلينوسالةماية)،

.

ه -ده كل ملم برد عليه نمس فه هذه التعليمات تغليق احكام قانون الشركات لمدر بالمرسوم اتشريعهرقم

//لعام ((.والقوانين واألنظمة النافذة بهذا الخصوص.

المادة . /٧٢/سي الشركة ر مجال سب لجميع سرس سرسه سره الحالية والمستقبلية

الملوض باتوقيعتم التوقيع بحضوري.
()١٥٧٥

مديرمديرية الشركات

. .٥١٦

 :الجرضيد٠ة الرسمية لبغ٠هورية ال^رتبية اصرية ٠الجزء الثاض العد٠د ( ٢١ ٦لسنة ٢٠٢٢

1

قراررقم/٣٤٤٥/
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
 .يقرر مايلي:..:
المادة

 .رك ت.دح

وذلك وفق ميلي:
غليتها ب استيراد وتصدير كاقة المواد المسموح بهاقلونا ودفول المناقصلت والمزايدات مع القظاع العام والخاص
والمشترك وتمثيل الشركات والوكاالت العربية واألجنبية وتجارة المنظفات واليف والسيف ومستلزماتها وكل مايتفرع
عنها واألدوات المنزلية بكافة أنواعها عدا بناء المساكن وبيعها واالتجار بها مهما كان نوعها .

راسمالها  :رأسمال الشركة  ٥٠٠٠٠٠٠٠٠/إل.س فقط خمسة ماليين ليرة سورية موزعة على
٠
/١٠٠٠/صةقط قمةكثحصة/٠٠٠/لسقط/خمسةاالل/لرةسورية.
مرعزه .محافغلة رين يمشق وله ان يزسس فررعًالب فرجميع محقشت السلر رجرجه  ،بترارمن
الهيئة العامة للشركاء ويخضع لتصديق الوزارة.

ع .و. ■ ٩.٠٠ .

مدتها  :غير محدودة تبدا من تاريخ صدور القرار بتلسيسها

المادة -٢ال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة لممارسة نشاطها
من الوزارات والجهات الرسمية األخرى قبل إجراءات الشهروتشهرالشركة لدى أمانة السجل التجاري
٠ .
في محافظة ريف دمشق خاللمدةستينيومًامنتاريخهذاالقرارتحتطائلةإلغائه
المادة-٣نشرةا"قرارةلجرالة"لرسميةريلغسنيمزملشيذه٠

دمشقفي ٢٠٢١/١١/٢٩م

.

النظام األسسرلشركة إيفوره ام ان المحددة

ال  ٨بو

الفصى األول؛ تاسيس الشركة ،غايتها ،اسع٠ها ،بركزها٠> ،ل٠تها
إيد  ١؛ التاسيس والغاية;

,

(يتوس بين اصحالب الحصص المنشاة بموجب هذ النظام والتي قد تشا فيما بعد ،شركة سورية الجنسية
محدودة المسؤولية ،تخضع الحكام قاتون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعيرقم /٢٩/لعام ٢ ٠١١والعرف
التجاري ،ولهذا النظام ولقواعد اآلأمرةالحالية والمستقبلية في القانون السوري ،وتخضع الحكام االختيارية
.
المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ما ال يخالف هذا النظام.

 -٢ياغراض الشركة :استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بهاقاتوناؤدخول المناقصات والمزايدات مع القطاع
العام والخامررالبشتركي وتمثيل الشركات والوكاالت العرية واالجنبية رتجارة المنظفات واليف والسين .

وسلزمقها وكل مليشرع عنها واإلاوات المنزلية بكاقة انواعها-عد! بناء المسكن ويعها وراالتجلر بها مهما كان

ويحق للشركة في سبيل تحقيق غياتها بتملك العقارات واآلليات والسيارات الالزمة ويحق لها تعذيل غايتهاكليًااو
جزئيأ بقرار من الهينة العامة ودون ان يعقبر هذا التعديل منشنًا لشخص اعتباري جديد.

الغادة  ;٢اسج ١لشركة;شركة إيفوري ام ان المحدودة المسؤولية  ..6ا ى ل]

ادادة ;٣المكزواللر١وع;
مركزالشركة الرئيسي في محافظة ريف دمشق " ،ولهاان تؤسس فروعًالهاومكتب فيجميعمحاقظات القطربقرار
من الهينة العامة للشركاه,

!!^^  -: ٨ر ت

.

م

■ -ر

ر

;ج

ئ رك دالك ر ز الم-زك

زة

سدةالهركة(عيرمحدود)تبدامنتاريخصدرراقراربتليسها
الئصل الثانى؛ تاسيس الشر كة

المادة ء؛ المؤنسون؛
 .د

تم تلسيس الشركة من السادة:

سم الشريك

الجنسية
. . .

لكيماردينلي بن عبود

,جيبابن عرفان المعلوفا

سوري.
سوري

التولد

مكان االقامة الموطن المختار
د ء;  ٠ ٠عط ""٠٠٠

١٩٩٥

1■1

ر

دمتق-عباسين
.: 1

٦

ح

ك

٦

;

 11111ا اا ٠٠.ا٠٠ااااا ااا""٠ا٠اا

111

 ١٩٩٣جرماتا -حي البعث
..

ئ
٠

.

.

.

""ع

'

ا

الذين قاموا بدراسة هذا المشررع وسعوا لتحقيقه واخذوا على عتقهم إبرازه إلى حيز الوجود ويذل كل م يقتضيه من
النقاترمايتفرععنهمن التعهدات وقدتعهدوابتغطية كهل راي المال النقذي لشركة كل مكهم بالمبلغ التقيدبجاقب
اسمه ،رنك وقا الحكام القرة / ٣/من الملدة /٥٦/منقاثون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٠٢ ٩لعام

7

٠٢٠١١

...

.....

المادة ٦؛ طوق وواجبات المعذعبحطح

للمؤسسين من الحتوق وما يترتب عليهم من االلتزامتماهو منصوص عليه في قانون الشركات
التشريعيرقم/٢٩/لعام٢٠١١وماهومحددفيهذاالنظام.

الصادر بالمرسوم

اللصل الثالث؛ راس بال الشوكة ؤ العصيج^

العادة ٧؛ راسمال الشوكة؛

 ٠-١راسمال الشركة هو ٥.٠٠٠.٠٠٠/لس فقط خمسة ماليين ليرة سورية موزع طلى ١.٠./حصة ائ

الن/هصةفيمةكلحمة/٥٠٠٠/ل.سجقط/خمسةآالن/لرةسوريةونلكطلىآلنعوفيهايل،
٢

اسم المؤسس ٠٠

عدد الحصص

ملكي ماردينلي بن عبود

٥٠٠

نجيب بن عرفان المعلوف

٥٠٠

المجموع

١٠٠٠

قيمة الحصص

٢ ٥ ٠٠ ٠٠ ٠
 - |٠ر .. ٠٦ ٠ ٠٠-ه ٢كحكرح٦ري
| ■ 1

1 .

,٠ ٠٠,٠ ٠ ٠ .هل.س

اصبة
٥/٠٥٠

٠ه^و

٨١٠٠

يجوززيادة رأس المال بموافقة الهيئة العامة للشركاءباغلبية الحصص ولهم حق األفضلية باالكتتاب بهذه
-٢
الزيادة بنسب حصصهم ما لم يحدد قرار الهينة العامة اسلوبًا أخر تراعى فيه احكام المادة  /٧٧/من قانون الشركات
الصادربالمرسومالتشريعيرقم/٢٩/لعام ٠٢٠١١
امادة  ;٨تسديدقيعة اييعبعإئ

في احد المصارن العامة او
يدفع الموسون نقدًا ما يقبل حصصهم من رأس المال النقدي بنسبة ٠/
-١
الخاصة المتتمدة في القطر فور المصادقة على هذا النظام وتودع الشهادة المثبتة للدفع لدى امانة السجل التجاري قبل
إجراءات الشهر ويجب على المؤسسين تسديد كامل رأسمال الشركة خالل مهلة سنة من تاريخ قرار التصديق على
.
النظام األساسي للشركة..
 ٧يجوز ان تسحب هذه المبالغ إال من قبل المدير المعين وفق احكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم
٠٢
اتشريعي رعم ٩/لعام  ٢ ٠ ١ ١و هذاألظام األساسي ،وبعد االنتهاء من إجراءات شهر لشركة لصوال.

امادة ٩؛ استالا الحصعبئ

.

بعد تأسيس الشركة نهقيًاتطي الشركة لكل شريك شهلدة اسمية بلحصة التي يملكها.
امادة  ١ ٠؛ سجل ايحعيعدئ
يسد ني الشركة بشرالسهد امام او من يسته اصوأل سجل للشركاء يسجل فيه اسماؤهم وجنسياتهم
١
« ٠ ٠تدون "ض السجل ;لمذكور التنازالت ع سس وانتقالهاوتثبت هذه الوقائع بإشراف المدير امام او من يمثله

ب .يسو(ددسالترعهةحجاالمدعءطدرالسمدلتور.

..

..

امادة | ;١١تتقال٠لمكيةا١١صص.٠

 .١يجوزيع الحصص باشروط الواردة فه المادة  / ١٦ /من قلون اشركات الصادر بالمرسوم التشريي رقي
/٢٩/مام.٢٠١١

.

 .٢بيع ونقل ملكية الحصص

فيمابين الشركاءحر وغير مقيد بقيد.

 .٣للشركاء حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتها للغير وإذا استعمل حق الرجحان اكثر من
شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كلمنهم في الشركة.

 ٠٤عندممارسة حق الرجحان يكرن لشركاء لصحاب حق الرجحان حق شراء الحصص المعروضة لليع حسب
.
خيارهم ،إمابالسعرالمعروض من المشتري اوبالسعر العادل الذي يحدده الخبراء . . .رك
ه .اليعتبر البيع ساريًابالنسبة لشركة إال بتسجيله فيسجلخاصممسوف لديها وذك بحضور المتعاقدين او
ممثليهما-٠.. . .
امادة  ;١٢رهن الحصمر;،ال بهذللشركاء رهن لصص عت اف مسعى قانوني

.

.

.

س

العادة  : ١,٣تحديد سؤولية أصعاب الحصض;أصحاب الحصعس فير مسؤولين عن ديون الشركة إال  ١-٥٠النرموا
.....
.1٠
به في رأس مال الشركة

القصل ارابءت إدارة اعور الثعركة .

..

العادة  ;١٤اإلدارة;
يتولى إدارة أمرر الشركة مديران من الشركاء أو من الغير ينتخبان من قبل الهينة العامة ويمارس .عمله وفقًا
٠,
لصالحيات المحددة لهم في قاتون الشركالت الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/؟ /لعام
ويديرهالدورة االولى :مدران ملكه مارديئلي بن عيودونجيب بن عرفان المعلوف

العادة »  ;١سدة اإلدارة;
مدة اإلدارة اربع سنوات قابلة للتجديدبقرارمن الهينة العامة سركا.٠

..

العادة  ١ ٦ت الشروط افى يس نوأرهافى اإلدارة؛ ■ ٦در " ٦

1

.

ر

يجب لن تبرفي في المدير لشررط المنصوص طليها في المده  ٢/٦٧/من قانون الشركت الملر بسرسو .التشريعي

رقم / ،/لعام  ٢ ٠ ١١وان يتقيد باشروط الوالردة في المادة /٧ /من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشلريعيرقم
المادة  ; ١ ٧واجباناإلدارة;

٠

 . ٠ ١اليحق للمدير إحالة اي من صالحيته المفوض بها من الهينة العامة للغير اال بموافقة هذ الهينة ٠؛ .

.

 -٢لمدير الشركة كافة الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة  ،وتعتبر القيود الواردة في السجل التجاري سارية
بحق الغير ،إذاتمت اإلشارة في العقدارالتصرفالصادر عن الشركة إلى رقم سجلها،

:

العادة  ١ ٨؛ الئتوض عق الشرلة؛

يمل المديران الشركة لدى الغير وفوقعان عنهامجتمبتن إي منفرين علي كاقة المستندات التي تخصها وفي جميع

األمور االدالريةرالعقرقيةراالجراتيةرتريعهسامزملشركةتجاهالفيربمايترتبطيهمامنحقروراليرامات :يم
في نتلف االمور .الماية وتيريط الحسلبات المصرفية والسحب واإليداع وتويع الثوكا اسمةربهد الئة
. ..
بانزام وصكوك التشويض رالتوكيل والتحيم.
العادة  ;١٩سؤولية الشركة عن اعمال اإلدارة;

يسير،البرىدمرقعالسنرضينبسريععنهارنيد

.

٠
العادة ;٢٠سؤولهةاإلدارة؛
لسد سإيل بشقضين تهاه الشركة وافركاه واليد ضي مهلشيواجكماقواهين

.
اإلمس ر

إؤب~٢مال٠ىفنم مي ١ئجوئ.طى كي اصديرين ٠أتذزولين تست ٠خ؛ ٠العدبر اءتراض،د ثاال٠لم؛حد ر

االجتماع طى القرار الذي تضمن المكافة آو الخط.
العادة ;٢١شهر الشركة;

.

ن
.

.٠٠

-حح

يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم أو المد راء بشهر الشركة أواي تعديالت على نظامها األساسي وفقًا لما نص
.
طليه في المواد  /٦ ٢ -٣/من قاتون الشركات الصار بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام ٢٠١١

العادة ;٢٢الدعوة وجدول األعدال;

الئصل الغاسى;,الهيئه العاصة

.

.

ر ٠ر

ل

 .ك  .ر ك  .،ا ب ب .

ر

د ر .رذك ’

(تدعى الهينة العلمة لالجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجم إلى الشركاء طلى عنوانهم المختار قبل أربعة عشر
يومًا من موعد االجتماع ،ويحدد في هذه الدعوة موعد االجتماع وجدول اعمال الجلسة ،وموعد الجلسة الثاثية في حال
عدم اكتمال النصاب في الجلسة األولى ،ويجب أن ال تزيد المهلة الفاصلة بين االجتماع األول واالجتماع الثاني على
اربعة عشريومأ.

يجوز ان تعقد الهينة العلمة اجتماعتها في سورية او خارجها ،وتتم هذه االجتماعات في مركز الشركة ر اي مكان
يتفق عطيه الشركاء.

-٣ش المدير خالل األشهر الستة األولى من كل سنة مالية ان يدعو الهينة العامة لشرىاءللنعتاد ويجب ا يشتمل
جدول اعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليها في المادة  ٣/٧١/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم
التشريعيرقم/٢٩/لعام.٢٠١١
واي مواضيع أخرى يعود البت بها لهينة العلمة وتعرض عليها من قبل مدير اشركة او يقدمها اي شريد وقًا ألحكام
الذغالماألساس اوقانون الشركات الصادر بالمرسوم1لتشريعي رقم/٢٩/لعام ٠٢,١١
.،إذا اهل المديردعوة الهينة العلمة لالجتماع جلز لكنى شريد ار لمدقتي الحعفابادك ان؛عح ٠مه الوزاره توجيه
ح ع  .ج رح
■
;
ه
الدعوة.

هيحق لشركاء الذين يملكون ما ال يقل عن ( .و من حصص الشركة مطلبة المدير بتوجيه الدعوة لعتد هينة
عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم ،وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خالل أربعة عشر يومًا
من تاريخ استالمه الطلب بذلك ،يجب على الوزارة ان توجه هذه الدعوة بناء على طلب هؤالء الشركاء ،وباي حال
يجب االيتعدى موعد االجتماع مدة شهرمن تاريخ تقديم طلب الشركاءوتكون نفقات الدعوى على عاتق الشركة.
 -٦إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسالة معينة في جدول االعمال وجب على المدير إجابة الطلب ،شرط وصول هذا
الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على األقل من التاريخ المحدد النعقاد الهيئة ،ويقوم المدير بتبليغ جدول األعمال
.
المعدنى للشركاء قبنى موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على األقنى.
ا-حضور الشريك االجتماعزل اي عيب في إجراءات دعوته.
 -٨بجوز عزل لمدر باطية لصوات الينة العمة لشركة لربقرار قضائي إذامارجت لسباب برر ذلك.

٩خي حال استقالة المدير اووفته او عزله يحق لباقي المديرين وفيحال عدم وجودمديرأخرالي شريك مطالبة
االزارة بتوجيه الدعوة النعقاد هينة علمة النتخاب مدير جديد.-

- ١ .تعتبر يرن التي تصدرها الهينة لسس للشركة ب و اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة سره ومس
الشركاء سواء حضروا االجتماع أم لم يحضروه ،شريطة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقًا ألحكام قانون
الشركات الفادربالمرسوم التشريعي رقم/٢٩/لعام ٢٠١١
 ,١ ١اليحق للمدير العام االقتراض اراالستدانة وبيع اصول الشركة ورهنهاوالتصرن بهاواسنازل عن مشاريعها
رعن الرخص واالمتيازات الممنوحة لهاوتقديم الكفاالت إالبمواقة الهينة العامة للشركاه

نثتتن

(تتألف الهينة العامة لشركةمنمالكه الصص

فيها.

.

.

 -٢لكل شريك حق حضور الجلسة واالشتراك في مناقشات الهينة العامة رغم كلنص مجاف ويكون لهصوت واحد

عن كل حصة يملكها وللشريكان ينيب شربكًا أخر عنه بكتابعادي أو اي شخص اخر بكتاب صادر نه او بموجب
وكالة رسمية لهذه الغاية ،ويصدق رئيس الجلسة على كتب اإلنابة أو التفويضات.
 ٣ال يجوز للهينة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول األعمال إال إذا كان الشرىاء كافة حاضرين
٠
االجتماع ووافقوا على ذلك.
-٤يمبكجدرل حضورفي الهبتات العابة يسجل فيه اسماء الشركاء الحاضرن وعدداالصوات اسي يحملونهااصله
.
ووكالؤ ،ويوقع هؤالء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة

ميراس المدير لعلم لفركة اجتماعات الهينة العامة ويين كاتبًالتدرين وقتع الجلسة

يجرر محضر بخالسة منقشات الهينة العلمة وتدون المحاضر وقرارات الهينة في سجل جاص يوقعه المدير
رالكتب وبندوب الوزارة في حال حضورهويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون ألي من الشركاء حق االطالع
والحصول على
والتقرير السنوي
بما في ذلك الميزانية وحسابات األرباح والخساثر
والقرارات
عطى هذه المحاضر
دذويولحسو
"عنس
٠
صرر:لبقاسلطه.
ايجب حضور مندوبب الوزارة الجتماعات الهينات العامة إذا تضمن جدول اعماله تعديالً لى نظامها
األساسي،وذلكلمراقبةتوافرالنصابوقانونيةالتصويت.
هكمايجوزدعرته لحضور اجتماعات الهينات العلمة السنوية بناءطى طلب الشركة اوالشركاءاوالمدير العام.
.
 ٩غشرمحاضراجتماعاتالهنةالعمةمحيمة!ىانشبتعكستكبسوجبقرارقضاتيقلي"
-٨يجبمواقاة الوزإرةبمحضر اجتماعالبينة لعلمة خالل مهلة سبعة ليام من تريخ اتقدالجماعتحت طانلة نعدم

تصديق المحضررتنفيذقراراته من قبل الوزارة.

1,

؟يعقب بوئر المحضر بمرم اتيهرفي هل تدوين وقاتع او معلومات مخالفة لرقنع الحلسه ر في حل إغفال
يرادرنعةستجةفيهمحضزالجسة٠٢٠٣-

المادق٢٤نصاللسييقالعمقواألغليقلطلعقف
.١

. .

يكون نصاب الينة العامة قانونيًابحضور شركاء .يمثلون ماال يقلعن(.هه٨منحصص راس العال.

 -٢إذا لم تتوافر األغلبية المنصوص عطيها في هذه المادة الكتمال نصاب الجلسة خالل ساعة من الموعد المحدد
لالجتماع تاجلت الجلسة إلى الموعدالثالي المحدد في كتاب الدعوة ويعتبر نصاب الجلسة مكتمالبمن حضر".
سلدتصرقرارات الهينة العامة بمواقة الشركاءالحتزبنألغظبية مطلقة تساوي(٠هه)منالزراسالمال الممثل في
الجلسة ،ويستشنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام األساسي أو حل اودمج الشركة اوكحويل شكلها القانوني
فيشترط فيها اغلية  $/٥٧٥من الحصص الممثلة في االجتماع عطلى أالتقل هذه األعلبية عننصفراس مال الشركة
ويسع تصددق قرارات الهيبة التامة واسن نيها إلى احكام المادتين /هت ^٧٦-١من قانون الشرهات الصلد
ا
 ٠٥٠يجب على نيرهةبيسي و تبيلن على نسسها«بسر خالل مهلة ستين يومأ من ري مصادقةالور ة على

النظام األساسي لشركة او اي تعديل طليه،ريعتبرالقرارالغيًاحكمًابعدمضي هذه المدة إذليتم شهره اصوالً
ادادة ء  ;٢ضائر الشرهة وإجراءات تفإيض راس العال;
.١إذا زادة خسائر الشركة طرنصنراسماهادجبطي المدادين دعوة الهيذةابعامة للشركة لالجتماع لتقرر إما
تغلية الخسارة؛ ارتففيض راسمال الشركة بما البيقل عن الحداألدنى المقررقاتونًا،اوحاللشرىةرضفيتها،رإذ لم
يتخذاي من اإلجذاءات المنكورة جر لكلك شريد ارلوزارة تديم طلب إلىاتقضًاءإلقرارحل وتصلية الشركة..

.

 ٠٢ .إجراءات تخفيض راس العال;
أ -يجب على إدارة الشركة ان ترفق طلب التصديق على تعديل النظام األساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها

الذي تقدمه إلى الوزارة بالئحة صلدرة عن مدقق الحسبات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقداردين كل منهم
وعنارينهم وشهلدة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بن تخفيض رأنس المال ال يس بحتوق الدائنين.

ب يجب طلى الشركة نشر قرار التخفيض مع الئحة الدائنين في الجريدة الرسمية وسهتيغتين يوميتين ولمرتين على .
.
.
األقل

ج يحق للدائتنين الذين يبلغ مجموع دينهم مااليقلعن(  )9١من ديون الشركة وقا لما هو وارد في تقرير مدقق
الحسابات إقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خالل ثالثين يوما من تاريخ .
اإلعالن عن التخفيضر في الصحف آلخر مرة ،وذلك إلبطال قرار التخفيض الذي من شانه اإلضراربمصالحهم .وال
.
تسري مهلة الشهر بش الدائنين الذين ال يرد اسمهم في اإلعالن.
د للمحكمة ان تقرر وقن تفيذ قرار التخفيض لحين البت بلدعوى وثلكه بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصن

بالنفاذ المعجل.
ه تنظر المحكمة بالدعوى طى وجه السرعة ،وتعقد جلساتها كل

 ٧٢ساعة على األكثر ،ويكون قرار محكمة

االستئناف الذي يصدرفي الدعوى مبرما.

.

.

الفصل السادس :مدققوا الحسايات:

المادة :٢٦

تختار الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمد من الوزارة المعنية مدققًا للحسابات او اكثر
-١
يمارسون مهمتهم وفقًا للمادة /٧٩/من قاثون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢ ٩/لعام  ٢ ، ١١وذك لمدة
.
سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.
باإلضافة إلى ما ورد في المادة  / ١ ٨٥ /من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/لعام
-٢
٢٠١١اليجوزان يكون مدق انحسابات احد الشركاء لوقريبًااومساهرًاله اوللمديرحتىالدرجةالرابعةبمافيها
هذه الدرجة.

الةصل ادابو; حسابات الشركة وماليتها;

العادة  ;٢٧طة الشرقة العالية;

-١

كك ٦ال ب ;  ■ .ئ.

السنة المالية للشركة تتبع السنة الميالدية

٧

العادة ٢٨؛ االحتياطات:

العادة ٢ ٩؛ المعكمة المختصةوش الخالفات;
 ٠ ١تكرن غرفة محكمة الداية السنية مغتصة للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية لمتعقة بلشركة

وفروعها«

 -٢كما تكون هرفة محكمة االستناف المدنية مختصة لنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة
فيالقرة/٧/منهذهالمادة٠

 -٣تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاتي هي المحكمة المختصة للفصل
,
في جميع المنازعات التي تنشا بين الشركاء أو بينهم و بين القائمين على إدارتها أو التي تنشا عن عالقة الغير
بلشركة ،ارفي اي نزاع آخريتعطقبمور الشركة ونشلطهان.
-،تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاتي ،هي المحكمة المختصة

لفصل في جميع المساثل المتصلة بهذاالفرع.
 ٠،يبقى من حق ااطراف اللجوء إلى التحكيم الملي او الدولي فيما يتطلق بلنزاعات التجارية او المدنية
.

قانون الشركات لمتلر تلسرسر لترله نم  /٢٩/لعام ٢٠١١

األبعل الثاعرع؛ اتعالى اعركة ول٠م٠٠ة٠ي٠ب٠ها:

.

السدقبيج

ز

. ٠

 -١تخضع تصية الهركة وتعين السصفي وشهر تصفية البركة واعمل إدارة الشركة قيد التصفية وبطالن التصرفات

الثناء التصفية وراجبات المصفي ومسؤولية المصفي وعزله واالتهاء من أعمال التصفية ألحكام المواد -٢٠-١٩/
/٢٨<٢١^"٢٦-٢٥٠٢٤٠٢٣ ,١^٢٠٢١منقعوناشرسدالربال-رسوم التشريعيرقم ٢٩/العام .٢٠١١

»-تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبتى شخصيتها االعتبإرية قالمة طيلة المدة الالزمة لتصفية والجل
حاجة التصفية فقط.٠ .
اترقن الشركة عن ممارسة اصالجديدةاعبارًامنتريغشهركرارحله في سجل اشركت ويضع امين اسجل

إشارة قيد التصفية على سجل الشركة.

.
.

-٤يستمر مدقق السابات قي وظيفته طيلة فترة التصفية.

مينضمإلبهخبيرمعلسبيتعينهالمحقمةلمرابةاعاالتصنيةفيحالكنتسينالسصفيبحكمفشتي
- ٦تستمالموالوموهوداترحقرقالشركةفهتسويةال«اتزاماتالمترتبةعليها،
٠٦

. .

يوزع ماتبت من اموال رمرجودات الشركة يمابين الشركاء كلبنبة حصت في راس امل.

٨

.

.

الئصل الناسج; احكام عامة

المادة ;٣١
ا -تتبر جنسية هذه الشركة سورية حكمأ ،وتمتع هذه الشركة باشفصية االعتبارية بمجرد شيرها
-٢تمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسورين ،إال ما كان منها مالزمًاللشخص الطبيعي ،ويحق لها تملك الحقوق
.
العينيةالعقاريةاالزمةالشراضالشركةدوناعتبارلجنسيةالشركاءفيها.

يجب طى الشركة ذكر اسمها وشكلها القاتوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة االرراق الصادرة عنها
وعلى إعالنتها ،إضافؤ إلى المعلومات األخرى التي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩ /
لعام٢٠١١إدراجها.
-٥إذا كلت الشركة تحت التصفية توجب نكر ذلك ،إضافة إلى بيانات الشركة ،على كافة األرزاق الصادرة عنها
وإعالناتها ،وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية.

العادة ٣٢؛ رقابة الهذارة.,
-يحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان تراقب الشركات المحدودة المسوولية في كل مايتعلق بتفيذ

احكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢٠١١والنظام األاساسي لهذه الشركات.
ويحق لها ان تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرمًالمالحقة المسؤولين قضائيًا،
ويحق للوزارة ان تكلف في كل وقت جهة محالسبية سورية ارشركة محاسبة معتمدة من الوزارة ذات خبره
-٣
وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفترها وسائر اعمالها وتقديم
تقرير بذلك للوزارة.

; .ا

العادة ;٣٣

د ك .,

تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية،

توقيع المؤسسين أو المفوض عنهم

(٥٧٦

تم التوقيع بحضوريمديرمديرية الشركات

٥١٧

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السو٠رية الجزء الثاني العدي ( )١٦لستة ٢٠٢٢

ر٥

قراررقم/٣٥٨٦/

زر درك

■■ ت"" ■

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
ا
ا
يقرر ما يلي:
المادة  :١يصدق النظام األساسي لشركة أألعماري الحديث إلنشاء السريع والمقاوالت المساهمة المغفلة الخاصة
وذلك وفق ما يلي
غايتها  :استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة مواد البناء والسيراميك و البالط و الرخام و
-١
الغرانيت وكافة مواد االكساء والديكور واألجهزة الكهربائية ومستلزماتها وقطعها التبديليةوصيائتها والقيام بجميع
أعمال التعهدات و المقاوالت والدخول في المناقصات و المزايدات مع القطاع العام و الخاص و المشترك وتمثيل
الشركات والوكاالت العربية واالجنبية واستثمار الموالت والمجمعات التجارية ،عدا بناء المساكن وبيعها واالتجار بها
.
مهما كان نوعها.
راسمالها :راس مال الشركة هوا  ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ه/ل بس قط خمسمائة مليون ليرة سورية وهوموزع على /
رك
الك
 /٥,٠٠٠,٠٠٠خمسة ماليين سهم قيمه كل سهم  ) ١ ٠/ل س قتط متة ليرة سورية.

مركزها :محقلة رين دمشق وله ان تؤسس فروع ومسوردعت ومكتب وتيين ممتلين للشركة في جميع
محافظات القطر وخارجه بقرار من مجلس اإلدارة.

.

-مدتها :غير محددة المدة تبدأمن تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية . .

ح

.

المادة  -٢ال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات و التراخيص الالزمة لممارسة نشاطهامن
الوزارات والجهات الرسمية األخرى قبل إجراءات الشهروتشهرالشركة لدى أمانة السجل التجاري في محافظة
ريف دمشق  ، /خالل ثالثون يومًامن تاريخ انعقاد الهينة العامة التاسيسية تحت طائلة إلغائه

المادة  : _٣ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يبلغ من يلزم لتئفيذه .

دمشق

/٩
؟

٢٠٢١ /١٢م

.

.

النظام األساسي لشركة اإلعماري الحديث لإلنشاءالسريع والمقاوالت
المعماهمة المففلة الخاصة
الفصل األول؟

:ى ٠جرك
٠٠

٠

.

احكام عامة, ٠
.
المادة ٠ //تؤسس بين أصحاب األسهم المنشأة بموجب هذا النظام والتي قد تنشا فيما بعد شركة سورية الجنسية .
مساهمة مغفلة خاصة تئضع ألحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢ ٩ /لعام ٢٠١ ١والعرف .
التجاري ولهذا النظام وللقواعد اآلمرة الحالية والمستقبلية ولألحكام االختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور
.
فيكلمااليخالفهذاالنظام.

المادة  ; /٢/اغراض الشركة.:
استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة مواد البناء والسيراميك والبالطو الرخام والغرانيت وكافة
-٢
مواد االكساء والديكور واألجهزة الكهربائية ومستلزمتها وقطعها التبديلية وصيانتها والقيام بجميع اعمال التعهدات و
المقاوالت والدخول في المناقصات و المزايدات مع القطاع العام و الخاص و المشترك وتمثيل الشركات والوكاالت
العربية واالجنبية واستثمار الموالت والمجمعات التجارية ،عدا بناع المساكن وبيعها واالتجار بها مهما كان نوعها. .
ويحق لها تملك واستثمار واستئجار العقارات والسيارات واالليات الالزمة لتحقيق اغراض الشركة والمشاركة..
-٣
 .في مشاريع مماثلة وتاسيس شركات مساهمة او محدودة المسؤولية للقيام بعملها والحصول على اية حقوق او امتيازات
 ٠ر ز.
اوتراخيص لتحقيق غايات الشركة.

ويدق لها تعديل غايتها كليأوجزنيأ بقرار من الهينة العامة غير العادية ،ودون ان يعتبر هذا التعديل منشا
-٤
. ٠
■
لشخص اعتباري جديد1 : ٠ .

الماده  /٣/اسم الثركة;
 .اسم الشركة ا شركة اإلعماري الحديث لإلنشاء السريع و المقاوالت المساهمة المغفلة الخاصة /
.
العادة ،/امركز الشركة؛ مركز الشركة الرئيسى ومقرها القانوني في محافظة اريف دمشؤأ ا, ،لمجلعؤ ،اإلدارة أن
 .يفتح فروعا ومستودعات ومكاتب ويعين ممثلين للشركة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

العتذة /ء /مدة الفركة ;  /غير محددة المدة  /اعتبارًا من تاريخ صدور القرار بتصديق نظامها األساسي ٠
*الفصل الثاني*
تاسيس الشركة
.

المادة/٦/

٠

السادة.
التسلسل

اسم المفس

الجنسية

١

عسر قاطرجي ين عبد
 .العزيز
محمد قاطرجي بن عبد الله.
.
■ ■

ربي
سوري

٣
ا

حسين قاطرجي بن حسام
الدين

٢

اإلقامة
الموطن المختار مفصال
مع الهاتف
دمشقالمزة  -مقابل
حلب
مطعم قصر كيوان
.حلب .:دمشق — المزةمقابل
مطعم قصر كبو از،
 .حلب
دمشق  -المزةمقابل
■ 1 .
ا
 .مطعم قصر كيوان

خربي
سسوري
عربي
سوري

■ ■

المادة  /٧/ونائنذ! المؤسسين;

س

■

ي ١ :ر

المؤسون هم السادة المدرجة اسماؤهم في المادة السادسة من هذا النظام و^الذين ^٠ر ١بدراسة هذا
-١
؛ ر-
المشروع واخذوا على عاتقهم إبرازه إلى حيز الوجود٣.
 ٢يترتب طي المؤسسين من الواجبلت وااللتزامات ولهممن الحقوق ما هو منصوص طيه في المرسوم
٢.١١راالأكطنةوالتمليماتالصالدرهبمتضاه .

3

 -٣يسبلن المؤيسون جمي النفقات االزمة لتلسيسن الشركة ،وتردلهم من حساب الشركة في ,حال ئسيسهانهاثيًا
شريطة الموافقة على هذه النفقات بقرار تصدره الهيئة العامة التأسيسية.

*الفصل الثالث
راسمال الشركة
العادة  /٨/راسمال التدركة وكيقية سديدء واالكتعائب عليه:

نوشيون عليرااللمل نط كت رتدعليالتطالتاله٠٠٠٠ :ر٣٥ر د٠
اسم المؤسس أو.
المساهم.
عامر قاطرجيبن
عبد العزيز
محمد قاطرجي بن

الجنسية

 .عدداالسهم
القيمة
تعسة
ا  -ا■ .
.. ٠
. ■ .
-سسس االكتتاب١,٧٠٠٠٠٠٠
١٧٠,٠٠٠,٠٠٠
عربي سوري
٥/٥٣٤
.

-

عربيسوري/ .؛;/ك ر٠٦٥ر١٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ١
.عبد الله
حسينقاطرجيبن عربي سوري ٠٠٠ ١٠٦٥٠٠٠٠٠و.١٦٥٠٠٠٠
حسام الدين
■ .

-٢

دومينه االكتتف عدس االقو ، ٠ ،ووس .القد ،االسعدة الع. . ،

ثالث سنوابت من تاريخ التصديق على النظام االسلسي،

 -٣ترقم األسهم من رقم/١/إلى رقم

 ٥اسهم

٢

.

دتع سا١ ٠ ١|.ة .

آ/

ة إلتزيد عن

 -٤يجوز تملك كامل رأسمال الشركة من مؤسسين من فير الجنسية السورية في حال كانت غايتها إقامة مشروع
استثماري من المشاريع التي يمكن تشمليها على المرسوم رقم  /٨/لعام  ٢٠٠٧وتعديالته ،وفي هذه الحالة يجوز ان
يكون كامل اعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الجنسية السورية ( وفقًا للمادة )١٤ ١من قانون الشركات باستثناء من
الوزير  ،ويجوز تعيين اعضاء بمجلس اإلدارة من خارج المسباهمين (وقًاللمادة١٣٩
ه -يجب على مجلس اإلدارة ان يسلم شهادات االسناد او االسهم المؤقتة إلى اصحابهاخالل ثالثة اشهرمن تاريخ شهر
الشركة وان يبين فيهاالمعلومات التي تضمنتهاالمادة  /١١٦/من المرسوم التشريعي رقم  / ٢ ٩ /لعام  ٢٠١١مع
تحديد مقدار ما دفع من قيمة كل سهم ،ويجب عليه ان يسلم شهادات األسهم النهاثية خالل ثالثة اشهر لدى تسديدالقيمة
االسمية الكاملة للسهم وتوقع هذه الصكوك من رئيس مجلس اإلدارة وعضوًا أخر يختاره المجلس وتمهر بخاتم
الشركة.

المادة  /٩/حوئؤغ الساهج و١لتذ٠ا٠٠ات٠ه;

.

يتمتع المساهم بالحقوق المنصوص عنهافي قالون الشركالت الصادربالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام .

-١
٠
.
ي.
 ..ر
٠
٢٠١١؛
يلتزم المساهم بان يدفع األقساط في مواعيدها رإزاتلخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة الدانه
-٢
من قبل مجلس األداره فانه يحق لهذا المجلس بيع السهم وققالما هو محدد في المادة  /٩٢/من قانون الشركات الصادر
. -٠
..
 )٠بالمرسومالتشريعيرقم/٢٩/لعام, "٠ ... ٢٠١١
 -٣يدحدد مسوولية المساهم عن التزامات الشركة بقدر قيمة األسهم التي يملكها.
-٤

يعير اإلمتاب طى األسهم وتملكها قبوال حكميًا بنظام الشركة االسلسي والتزامًا من المساهم بكل قرار

صادرعن الهينات العامة للشركة اومن مجلس إدارتها٠

٠

 ، .تخضع اسهم المؤسسين لمذع؛تداول األسهم فيما بينهم فقهد ريره رسب  /٩ ٦/من قانون الشركات إال

إذا نص النظام آالسلسه لشركة عطى خالن ذتلك رال يحق لمؤسين التازل عن اسهمهم إلى الغير إالبعد القضاء

.
ر
فترة الثالث سنوات.
 -٢ال يجوز تارل اسهم ضمان عضوية مجلس االدارة قبل انقضاء ستة اشهر لمن تاريخ انقضاء العضوية في لمجلس

ل

ب -وىحلرياده راسل الشركة بإحداث اسهم نقدية او عينية جديدة فإنه ^ور يداول ذ االبهو رنق اهكام اقدون

 - ٤يتم وضع إشارة حبس في سجالت الشركة في حالي وجود سبب يمنع تدارل االسهم استنلدا الحكام هذه الملدة ويجب

طى الكركة نرين هذه اإلشارات تلقانيا بالقضاء المدةالمحددة مالم يردها قرار قضائي يقضي باستبقانها للوفاء

بالحقوق التي تضمنهاهذه اإلشلرات.

-

.

.
ه-تتقل اآلسهم بطريق اإلرث إليالورثة مثقلة بشارة الحبس.
ليفليهيههليبسلبدايييوندسرييييردسسهاهسوستولسدريواسههرن
يتيتدارًاهامنخلياهرقألليماتداالشمة"لصسارةعنشينةا«دراقسهالفصرصن,:
بثرويلويتيسنسسيببسشبي ه سجي يسي مفتص ر به يبدرب انري

الهت٠س٠بقرار"٠من مجلل اإلدارة لحضور اليوع وتسجيلها بعد التشبت من هوية المتعاقدين واهليتهم .وينظم بلبيع عقد
ينكر فيه اسم الباتع واسم ألشاري وعد االسي الميعة وارقمها واال ار بقبهس الثمن وتاريخاليع ويحتنظرمندوب
الشركة المفوضن بهذاالعقداربصورة مصدقة عنه ويسجله في السجل الخاصي الموجودفي الشركة ،ويدون ذلك على
ظهرالسهمويوععءليه٦بعدوضع ختم الشركة .هذا ويجري تسجيل لتقال ملكية السهم ايضاتنشيذالحكم مكتسب قرة
با ة
■  . .زح-
القضية المقضية.

.يجور رهن االسهم لى ان تسجل وققاالحكامتسجيل يعهاالمذكورة في الققرة السابقة ريجب أن يذكر في عقد
الرنهن:مطيراألرباحالمستحقةعناألسهمخاللمدةالرهن.ن
1.
■ !
 .ر
س .يجب على الراهن تسليم السهم المرهون !لى المرتهن

 . ٤يرتب رهن األسهم بمجرد قيده في سجل الشركة حق امثياز للمرتهن في استيفاء دينه من قيمة األسهم المرهونة
ه .توضع إشارة الحجز طى األسهم ويشار إلى ذلك في سجل األسهم الموجود لدى الشركة بناء على تبليغ صلر من
ن
مرجع مختص.

 .٦اليعتبر ايتصرف على سهم مرهون اومحجوز أرمحبوس نافذا إالبعدترقين إشارة الحبس اواستيفاء الحقوق
التي تضمنها اإلشارة.
 ٠٧اليجوزتداول األسهم المرهونة أو المحجوزة أو المحبوسة.
المساهم.
على
 .٨تسري على الحاجزوالمرتهن جميع القرارات التي تتخذهاالهينات العامة،
نم
كماتسري سايضا ص
نعري

هالفصل الرابعه
في إدارة أمور الشركة
.

العادة /١٣/طس اإلدارة; تثكيلهوطته؛

 ٠ ١يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة الخاصة مجلب إدارة مؤلف من  ٣/إلى /٩أعضاء يتم التخابهم من قبل الهينة
العامة للشركة .ويجوز أن يكون العضو شخصًا اعتباريًا.

٠٢يحقللشخص االعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس اإلدارة تغييرممثله بموجب كتاب صادرنه ،واليعتبر
.
هذا التغيير ساريابحق الشركة او بحق الغيرإالبعدشهره في سجل الشركات.
٣مدةعضويةمجلساإلدارة١/إلى/٤سنةقلبلةلتجديد.

.

 ٠٤على مجلس اإلدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة الجتماع خالل التسعين يومًا األخيرة من مدة واليته لتنتجب
مجلسإارة يحل محله ،على أن يستمرعي عسله إلى أن ينتخب مجلس اإلدارة الجديد وإذا تاخراتتخابهالي سبب من
األسباب يشترط في ذلك اال تزيد مدة التاخير في اي حالة من الحاالت على تسعين يومًا من تاريخ انتهاء مدة المجلس
القتم.....
 .٥يجب على الشخص المنتخب لعضوية إدارة الشركة المساهمة الذي كان هانبًا عند انتخابه ان يعلن عن قبوله بتلك
العضوية اورفضهاخالل عشرة ايام من تاريخ تبليغه نتيجة االنتخاب ويعتبرسكوته قبوالًمنه بالعضوية.
 ٠٦يجوز انتخاب عدد من اعضاء مجلس االدارة من فير المساهمين على اال تتجاوز نسبتهم ثلث عدد اعضاء

المجلس.٠".
..
.٧مجلساالدارةاألولتنتخبهالهيئةالعامةالتلسيسية.
العادة ا  ١ ٤رشر٠وط الحقوهة فى عجلى اإلدارة;.

.
.

-١.يجوزمنجالمساهم االي يملك ما ال يتل عن  ٠ا ٨من اسهم الشركة الحق بتعيين عضواراكثرفي
مجلي اإلدارة بنسية مايملكه من االسهم على ان ينزل عدهم من مجموع اعضاء مجلس اإلدارة واناليتظل فك
.
انتخاب االعضاء الباقين.
ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد اعضاء مجلس اإلدارة االي يجو") للمساهم طلب تعينهم وققا ٠ ٠٠ ٠ ^, ٠٠
١يجبانتكوناغلبيةاعضاءمجلساإلدارةمنجنسيةالجمهوزيةالعربيةالسورية.؛
ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكررة اعاله إذاكاتت نسبة مساهمة األجاتب برأسمال الشركةنتجوز  ٦٥مو
شريطة االتتجاوز نسبة تمثيل األجالب في مجلس اإلدارة نسبة مساهمتهم في راسمال الشركة. ..
ويشئرطقى عفومجلس اإلدارة سايلى;

.

.١ان توفرفيه اشررط المنصوص عليهافي الماده / ١٤٢/من قانون الشركات الصدربلمرسوم التشريعي رقم /
ز |بسم
٠
/٢٠لعام . .٢.١١

 .٢انيكرنمالكأ/«١/منقيمةاالسهمعلىاالقلربتمملكهارحبسهاوفقًاالحكامالماده/١،،/منقايون
الشركاتالصبادربشرسوم التشريعي زقم ا  ٢٩العام ^. .٢٠١
 .٣يتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي وينجب على عضو مجلس
اإلدارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خالل الشهر االول من كل سنة.
 . ، .يسترط في رئيس مجلعن اإلدارة األيكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثأل للشخص االعقباريرنيسًالسجلس
"
إدارة أكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها أحكام هذا المرشوم التشريعي .

٤

ه .على مجلس اإلدارة أن يرسل إلى الوزارة وعلى مسؤوليته وعقب اجتماع الهيئة العامة في كل سنة جدوالًيتضمن
جنسية أعضاء المجلس وأسهمهم وأسماء الشركات المساهمة االخرى التي يمارسون فيها اي منصب .

الباد ه

ا

0

/ ١كلب ا لبخص :

.

.

 - ١يجتمع مجلس اإلدارة خالل اسبوع من تاريخ انتخابه وينتخب باالقتراع السري من بين اعضانه رئيسًاونائبًا
للرئيس.٠.
 -٢يشكل مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وأحد األعضاء المفوضين وتستمر مدة والية المكتب طيلة مدة مجلس
ر "رنم
اإلدارة ،أو لمدة سنة قابلة للتجديد.

-٣يمارس المكتي الصالحيات التي يفوضه بهامجلس اإلدارة..
 -٤تبلغ وزارة التجارة وحماية المستهلك صورة عن قرارات انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه واعضائه وقرار
تعيين المدير التنفيذي والمفوضين بالتوقيع عن الشركة ،ويشهر ذلك في السجل التجاري
.ن
المادة/١٦/اجتماعاتالمجلس:
 .١يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة خطية من رئيسه اونانبه في حالة غيابه اوبناء على طلب خطي يقدمه ربع
أعضائه على األقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه األسباب الداعية لعقد االجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس او نائبه
.
الدعوة للمجلس الجتماع خالل سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فألعضاء الذين قدمواالطلب دعوته لالنعقاد.
 . ٢ويعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في مركز إدارة الشركة أو في المكان الذي حدده المجلس الجتماعه القادم ويمكن ان
٠ ٠٠ .
يعقداجتماعاته عبروسائل التواصل األلكتروني.

 ,٣يحق) للمجلس عقد اجتماعاته خارج سوريابقرار يصدر عنه باإلجماع .
 . ٤يجب اال تقل اجتماعات المجلس عن أربع اجتماعات سنويًا.

المادة  /١٧/محاضر اجعاعات مجلعس اإلدارة:
 .١يعين مجلس اإلدارة مقررا او امينا للسر يتولى تنظيم اجتماعته و إعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلسته و
قراراته في سجل خاص و في صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل و توقع من رئيس و أعضاء المجلن الذين حضروا.
 . ٢على العضو المخالف ألي قرارمن قرارات المجلس أن يسجل سبب مخالفته خطيًاقبل توقيعه

 .٣يحق ألي عضوطلب إعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس،
؛-تعتبر محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة صحيحة إلى ان يثبت عكس ذلك.
المادة/١٨/النصابء
 ٠ ١ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور اغلبية اعضائه.

 ,٢تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغليية أصوات الحاضرين والممئلين.،
*م ٠١قرارات مجلس اإلدارة ملزمة ألعضائه.
 .٤ض حال تساري األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
.
.
.
العادة  /١ ٩/شغور العضوية. :

; ,، :٦٦٠ ٠ت

ز خ  ٦٦ي ح"
٠
ت
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة فللمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين
٠١
الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذاالتعين على الهينة العامة العادية في اول اجتماع لهاإلقرارتعيينه او
.
انتخاب شخص آخر ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
 .أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عددأعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية الجتماع خالل
٢
تسعين يومأ  .ءلى األكثر من تاريخ حدوث الشاعر األخير النتخاب من يمال المراكز الشاغرة ويكمل األعضاء الجدد
مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر األخير

المادة ا  /٢ ٠تسقط العضوية باجد األسباب اآلتية.:

٦ ٠١

الوفاة.

االستقالة :يجب ان تكون االستقلةخطية وان تبلغ إلى مجلس اإلدارة وتعتبر االستقالة واقعة من تاريخ
.٢
تبليغهاإلىالمجلس.والتتوقفعلىقبولمنأحدراليجوزالرجوععنهاإالبموافقةالمجلس.

ه

.٣

انقضاء المدة.

.

 ٠٤االهلة:يحقيلهنةالجلمةمرالعليةلشركةإقالةايمناعضاءمجلساإلدرةاركلهمرتهيناءعلى
وفدمطلب
قرإيمنمجلياإلارةلد علىطلبموتعمن مساهسين يملكون ما اليقل عن من اسهم الشركة
اإلقالة إلى مجلن اإلدارة وطي هذا المجل دعرة الهينة العنة غير العادية لعقد اجتماع لها خالل جمسة نيريومامن
تاربغتقديم الطلب!ليه لتنظر فيهواصدار القرار الذي تراه مناسبا وإذا لميقم مجلس اإلدارة بهذه الدعوة قامن الوزارة
٠
بتوجيهها بناء على طلب أي من المساهمين،
شييملواألتاجالعناحضبدنانحمستترالةنرنعثرمشردء»ادالنيدبعنحضورجلسكالمجلسمدة
 ٢٦٠..روال أد شزذط لسصية وفي هذه الحال بمب ءلى مجلس اإلدارة اتغاذ ترار هه..

ال ل

المادة ا  /٢ ١تعويضات اعضاء ااعجلس;

.

.

ر

األرباح

إلننايالدشيالسيليهلقلن لوفو سلهاتاتساهيجلسد"(«(٠سلهسلدغ او

(.بيابندلهشنةنعرةم«اتلستررأنسردافهروامتاهلسبلسرسصرءبنسيابرءه
العادة /٢٠٢/عال٠عياتمجلس اإلدارة;

.

٢١٠يجد٠ى اإلدارة السلطات والصالحيات الواسعة لقيام بجميج االعمال التي يقتضيهاتسير اعسال الشرىةوفقا
لغلىتهاوليسلهذهالصاحيلتمنحداالماهومنصوصطيهفيهذاالمرسوماتشريعيارفينظامالشركة
 ٠٢إنما يجبعىالسخلسان يتقيد بوريهت البينة العلة وان ال يخف قراحا:

.

رر٠ر

-٣وللمجلسعلىوجهالخصوصمايلي.٠ :
. .
ا-تعيين مديرتنفيذي اوأكثرلشركة اورنيساللمدراء التنفيذيين.
ب-اقتراح زيادةراسع١-ل الشركة او تخغيضه وأبة تعديالت ءاما الذذالم اميح وعرج .ال  ١٠٠ى ا١آل ١٠,ئ اا٠د ت

ي-اشرايون اميطيات رمجسصلت عهرعلية .رعرصهاعالليبوالمبواسهيمو
دد تفويض بعض صالحياته إلى رئيس المجلس في أمور معينة

>

المادة/٢ ١٠٠/مسؤولية اهداء المجلس;

ييتمجلتاا5ر5واعص35
ادادةا٢٤ا تمئنى اكرعة7

ميرونتجاه الشركة رالمساهسين والفير عن جميع اعالهم في الهرىه وئ
م

(.رنيس مجلس االدارة هررنيسالشركة ربثلهالدى الغير ويتبرتوفيعه كوقيع مجلس اإلدارة بكاسله في عدقات
ض
٠٥٧٠٣٠
٠٠
ض
الشركةمعالنير
 . ٢رطى الشخص المعين من قبل مجلس اإلدارة لتمثيل الشركة لدى الغير ان ينفذ قرارات المجلس وينقيد يتوجيهاته..
. .
.
.٣نائبرئيسمجلساإلدارةينوبعنالرئيسفيحالغيابه.
أ تقبر القيود الواردة على صايات اإلشفاصي!لمفولينبقننيل الشركة  ٠ ٠,٠ ٠٠ ,٠في سجل
الشركات ساردة بحق البر ،إدا تمت اإلشارة في العقد أر التسرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها النجلري .

المادة/ه/٢واساتعجدذ،اإلدارة;

م

٠ري٠

إضالةالىراجبهبيدارةالشركةرتسيراعمالها،يجبطىمجلباإلدارةالقيامبشكلخامبمايلى:
 .١شهر الشركة بتسجيلها في سجل التجارة بعد إعالن تاسيسها نهائيًا٠ .

 .٢دعرةالهينلكالعمةلشركةاللقلدلستادأالحكامالسظاماالسسيارالمرسرمالتشريعيرقم/٢٠/لعام
.٢رصعاإلنشسةاداهليةاشروةلسنشيم«9مررالسايةرالسحسيةرا(داربو

.

؛.إعداد الميزيائية السنوية العلمة لشركة ويان االرباح ورالضسالر وبيان التدفقات النقدية واإليضاحاتحوليامقارنة
مع السنة الملية ايابعة مصدقة جميعهامن مفنشي سابات الشركة إضاقة إلى القرير آلسنوي لمجلس اإداره عن
أعمال الشركة فالل اسة المنقضية رالوقعلت المستقبلية للسنة القادمة بما يغبن مقدرة الشركة عدى االسثرار دي

ممارسة األنشطة المحددة لهابالنظام األساسي مع مايدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات وشرحًالحساب االرباح
والخسائر واقتراحًابتوزيع األرباح وذلك خالل مدة التتجاوز أربعة اشهر من انتهاء السنة المالية المنقضية.

 . ٥اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع لشركة أووكالء او ممثلين لها داخل سورية وخارجها.
 .٦استعمال االحتياطيات أو المخصصات بما ال يتعارض مع احكام المرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام
٠٠
٢٠ ١ ١واألنظمةالمحاسبية..

 .٧إجراء التسويات والمصالحات.
 .٨تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وإنهاء خذض.
المادة /٢٦/المحقلورات عر اعضاء حجلس اإلدارة ;

٦٦٠

ز ٦ ,ر و ال :

 .١اليجوز ان يكون ألي من اعضاء مجلس اإلدارة اولألشخاصالذينيقومونبتمثياللشركةمصلىة مباشرة او
غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة او لحسابها إال إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة
العمة وال يجوز ألي من اعضاء مجلس اإلدارة او الشخاص المكلفين بتمثيل الشركة ان يشتركوا في إدارة شركة
مشابهة أرمنافسة لشركتهم او ان يتعاطوا تجارة مشابهة أومنافسة لها إالإذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة
 .٢ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقودترتب التزامات طويلة االجل.
 .٣يستثنى من نلك المقاوالت او التعهدات او المنقصات إلعامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين باالشتراك
بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس اإلدارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض االنسب .
 . ٤يسري المنع وواجب الترخيص على المعامالت التي تتم مع أقرباء األشخاص المذكورين في هذه المادة حتى
الدرجة الرابعة.
ه .يحظرعلى اعضاءمجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة الخاصة اوعلى األشخاص المكلفين بتمثيلهااوعلى اي
موظف يعمل فيها أن يفشي إلى اي مساهم في الشركة او إلى غيره اي معلومات اوبيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات
طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل لها أو فيها وذلك تحت طائلة
العزل والمطالبة بالتعويض عن األضرارالتي لحقت بالشركة ،ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرهامن جهة
اخرى اوتلك التي تجيز اوتوجب القوانين او األنظمة نشرها
 .٦يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو نائبه تولي وظيفة مدير عام او مدير تنفيذي في الشركة.

 .٧اليجوزلمجلس اإلدارة منح قروض أوتسهيالت أو هبات أوضمانات من اي نوع الي من اعضائه .او المديرين
التنفيذيين او ألقربانهم جميعًاحتى الدرجة الرابعة.
العادة  /٢ ٧/إبراء ذمة اعلشاء مجلسب اإلدارة;

-

 . ١للهينة العامة للشركة إيراء ذمة اعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بتمثيلها. .
 -٢ال يمكن االحتجاج باإلبراء الصادر عن الهينة العامة إال إذا سبقه عرض تقرير مجلس اإلدارة وحسابات الشركة
.
السنوية الختامية وإعالن تقرير مدققي الحسابات .وال يشمل هذا اإلبراء إال األمور التي تمكنت الهيئة العامة من

معرفتها..ك ٦

] ..

■

■ ر

ر ;رك

المادة  /٢ ٨/المديرون الئتليذيون ورديسهج:

 ١يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين ،عندما يرى ذلك مناسبا ،مديرا تنفيذيا او اكثر ورئيسًا لمديري الشركة التنفيذيين
يكون لهأولهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس اإلدارة .ولمجلس اإلدارة
الحق بعزل أي منهم بقراريصدر عنه.
حدد مجلس اإلدارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورنيسس المديرين التنفيذيين.

٣ياليدوزلمدشرالشفذيلريسالسيرنالقلشهلفين/انعنمسرأاوسرشلقافيشركةاخرى . .
٨الفصاللىاسس،

في الهينات العامة
العادة ;/٢٩/يوجد في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة ثالثة أنواع من الهيائت العامة:
الهيذةالعامه التأسيسية-٢ ,الهينة العامة العادية-٣ .الهينة العامة غير العادية.
الئسعج األول  ٠الهيلة العامة التأسائسية

. .

المادة  /٣ ٠ /الدعوة التعائد الهينة العامة التدسمة للقرعة:

. ١يجب طى الموسين خالل ثالثين يومًامن تاريخ قرار التصديق على الظام األساسي دعوة المؤسسين إلى عتد

الهيئة العامة التأسيسية للشركة.
 .وإذا لملقملجنة المؤسسين بلدسل هذه الدعوة في نلط الميعاديحق لكل ساهم مؤسس مراجعة الوزارة التي يجب

عليها توجيه هذه الدعوة.
 .٣تنتخب لجنة المؤسسين احدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية

 . ،تطبق طى اجتماعلت الهينة العامة التلسيسية األحكام المنصوص عليها في المواد /١ ٣٧- ١ ٣٦-١٣٥/من قاتون .
الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/لعام  ٢٠١١والقواعد المشتركة للهينات العامة

العادة /٣ ١/التصاب واألكثرية;
 .١تطبق طمى اجتماع الهيئة العامة التلسيسية إجراءات الدعرة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على
اجتماعات الهينة العامة العادية للشركة.

 «. ٢بكونللوسن النن قسو حصصًا عنية حق التصويت طى القرارات المتعلقة بعصصهم الميبة أو بمنحهم
منافع خاصة متعلقة بها.

 .٣تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة وصاليتهافرر انتغالب مجلعى االدلرةاالرل لشركة وطيهم تسليم
جمي المستندات رالوثتق الخاصة بلشركة !لى هذا المجلس

.

العاد؛  /٣ ٢/صالتحيات الهينة العدة الئشيسية؛

 , ١بحث الهينة العلمة التلسيسية في تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن المعلومات الواية عن جميع عليات
الين مع الوناقالسزيدة له ثم تبت من صحة تلك لملومات دمواقتها سنون الشركت الصدربلسرسوم
.٠
التشريعيرقم/٢٩/لعام٢٠١١ولنظامالشركةاالسسي.
.٢قومالهنةبسنقنةنتكاسلسناسقةمنملمقالعسبكالسعينمنلهنةالسزسسين وتتخذ القرارات
المنلسبة بشانها.
. ٣بعنالهيةسهالتقردراسردتاتهشستالشادقر:اسليسرتفذاسرراتالسسبةهله
 ٠٤تبحث الهينة في األسهم العينية ،وتتخذ القرارات المنكبة بشأنها.

ت

 ٠٥تنتخب الهينة مجلعى اإلدارة األول ومدققي الحسابات األولين.

 .٦ثم تعلن تسيس الشركة نهائيا

اسادة /٣٣/االعتزاغن علو ،تفقات التأسسوط او تهييج الهقدمأت العتية;
 . ١في هال اعتراضى ساهسين يحماونمااليقل عن  0١ ٠من األسهم المثلة في اجتساء الهيبه المامه اليلسسه
للشركة على ذغتاتتأسيعى لشركة ادطلى سريرقييم استدسكاليلية ،ارالقرد ر٠٠٥^١ر^ ٥اذقاه فترة الين؛

جاز لهؤالء الساهسن إقامة الدعوفًا امممكةاالليه لسنية وال تزند -هذه لدعوى طى لسشرار صل انرعه

-تسقط هذه الدعوى بلتقادم إذالم تقدم خالل ثالث سنوات من تاريخ شهر الشركة

٨

القسم الثائى  -الهيئة العاسة العادية

المادة  /٣ ٤/اصال اشاعابا؛
 - ١تجتمع الهينة العامة العادية مرة في السنة على األقل ،على اال يتجاوز األشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية.

للثهركة ،ولمطعن اإلدارة دعوتها كلما راى طجة لذلك.

 * ٢ال رو " " ر و ز ك

;رك ر ت

 -٢بمب على جلس اإلدارة دعوة الهينة لسلة العادية لالجتماع في األحوال المنصوصن عليه ر لسرسوماتنريسه
رقم  /٢٩/لعام ٢٠١١أو بناء طى طلب خطي مبلغ إليه من مدق حسابات الشركة او من مساهمين يحملون ما ال يقل .
عن  ١ ٠هو من اسهم الشركة .ويجب طى مهلس اإلدارة لن يدع الهينة العامة العادية لالجتماع في الحالني األخيرس

في ميعاد ال يتجاوز خمسة عثر يومًا من تاريخ وصول الطلب إليه
ادادة  /٣٥/الئصساب واألكثرية;
 ٧.١تعد الجلسة األولى الجتماع لبينة العلمة لعدية قتونية مالم يعضرهاساهسرن يمثلون اكثر من نصفن لسهم
الشركة المكتب بها.
-٢وإذا لم يتوفر ذا النصاب بمعضي ساعة من الموعد امحد لالجتماع في الجلسة األولى تنعقد الجلسة في الموعد

الثاني المحددلنلك ،وتعتبر الجلسة الثلية قالونية مهماكان عدد األسهم الممثلة

-٣تمدر القرارات باكثرية تزيد طى ٠ه0اومن األسهم الممثلة في االجتماع.
المادة  /٣٦/صالحياتها;

 ٢ :الب ك ٠

ر

تتارل صالهية الهينة العلمة العادية تقرركل امر يتعلق بمصلحة الشركة ارتسير اعمالهاواليعود البت به إلى هينة

اخرى استنادا ألحكام القتون

.

تدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي األمور األتية.

.١

.

.

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنصرمة ،وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.

سماع تقرير مدق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس ،
اإلدارة.

 .٣منقشة تقريري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية واعطاء القرار بالمصادقة عطليهما

٤

انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات ،وتعيين تعويضتهم

ه

تعين االرباح التي يجبتوزيعهاناء على اقتراح مجلس اإلدارة..
كوناالحتيلطيك.

.٧

.

.

.

. .

ئ٠ر> .
٦ ٦٧٦

ح

البحث في االتراحات الخاصة باالستدانة ويع عقارات الشركة ورهنها وإعطاء الكفاالت والتنازل عن

مشاريعها وعن الرخص واالمتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صالحية مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات بذلك.
٠٨

ابراء نمة مجلس االدارة وممثلي الشركة.

.٩

اي موضوع اخرمدرجفي جدول اعمل الهينة.

.

اأععج الثالش  -الهيل٠ة العاعة غير العادية
العادة  /٣٧/اهوال اجتعاعاتها؛

.

.١تجتمعالهينةالعلمةشفيرالعاديةبناءطىدعوةمنمجلساالدارة.

.

 ٠٢يجب طى مجلس اإلدارة دعوة الهينة العامة فير العلية لالنعقاد في االحوال المنصوص طيها في المرسوم

 .التشريعي رقم«٩/لعام ٢٠١١ر باغ على طلب خطي مبلغ إلى مجلس اإلدارة من مدق حسابات الشركة ارمن
مساسين يحملون مااليقلعن ها« من !سهم الشركة .ويجب طى مجلس االدارة ان يدعو البينة العمة فير العلية
اي البالتيز ،األخيرتين في ميعاد ال يتجاوز خمسة عشر .يوما مزة تاريخ وصول الطلب إليه!

 .١ال تعدالحلسة االرلى الجتماع الهنة العامة فير لعلدية قابونية ما لم يحضرها مساهون يمثلون /ه« /على

األقل *ر 1اسهم الشركة المكتتب بها,

.٢راذالمينواشرشالصليبضساعةمناسرعدالمحدالمساءفهالملسةاألرلرتتدالجلسة به الموعد
الثلي المحدد لنلك وتعتبر الجلسة الثاية قلونية إذا حضرهامساهسون يمثلون ٠

طى األقل من اسهم الشركة

امتببها
العادة/٣٩/ضارات الهيدة;٠

ع

ا .تسدر لهينة لعسة غير العادية للشركة قراراتهابكريه لسرت ساسن يعملرن لسهما ال تةتل هن تشر اسبم
الممثلة في االجتماع,

.رببان تزيد األكثرية المطلويةفي القرة االولمن هذ المادة ضذصفرًاسالمال1لمكتتببه ني األحوال
األنية٠.

.تديلنظامالشركةاالسلسي.ب.اتدماجالشركةنيهشركةالمرى.يلطالشركة:
 .٣ال تصح المذاكرة باي موضوع امام الهينه العامة هير العادية ما لم يكن قد ذكر صرامة و لدعري سجبه إلى
ص
:
الطاهسين،
المادة/٤ */عالفيات الهيئة;
(لهينة العلمة ميرالعلية الحق بن تصدر ترارات في اإلمورالداخلة ضمن مصالحيتهاوفي األمورالداخلة ضمن
صالحية الهينة العامة العادية ،وفي الحالة األخيرة تصدر الهينة قراراتها وفقاقواغذاتتةبغتة اتاًاالعاذية,
٠
-٢ولها أن تقرر عالوة إصدار وفوة احكام القانون.

لقللعتلقعثلثظكقضليتلعقالثاث

 ,١يجوز لشركة عدم نشر الدعرة لهينتها العامة رجدرل االعل والتقارير امالية ولسيزاتية الخذامية وتقرير سق
الحسابات في السحف اليومية ويتم التبليغ باه وسيله إعالم معتمدة تثبت بليغ كافة لمساهسين في الشرئة بسضسن
لدعرة رجدرل االعال مه الونق المؤيدة ( كقب سضسرنة  -بطقة بريدية  -هتن سجلفام مع بسعار
هالستالم-ايسيط)لىموطنهمالمفتراالشانصالنقالماالسلسيلشركةطىخالنتلك

,٠

.تعقدالهيائت العامة اجتماعتهافي سورية وخارجها.

.

 ٣وال يجوز ان تقل المدة بين نشر أول إعالن وين يوم االجتماع االول عن خمسة عثر يومأ،
 ٠٤يجب ان ستمزع الدبرة النعقاد الهينة العامة:
ا.

مكان وتاريخ وساعة االجتماع٠.

ب.

مكان وتريخ وساعة االجتماع الثتي في حال عدم اكتمل النصاب في االجتماع االول ويجب اال تزيد

المهلة بين الموعد المحددالولجلسة وين ثثي جلسة عن خمسة عشر يومأ.

ج٠

فاصة واضحة عن جدرل األعمال ،وإذا ضسن جدول االمل تعديل لظاسه األساسي يجب إرفاق

ملخص عن التعديالت المترحة مع الدعوة!لى االجتماع ..ر رك ت :.ر

ه -لى مجلس اإلدارة حضور اجتهاعات الهينات العامة العادية وغير العادية بعدد التل عن لعد الواجب ترلره

لصحة انعقادمجلس اإلدارة واليجوزالتخلف عنالحضوربغير عذر مقبول.
-٦

يجب حضور مندرب عن الوزارة الجتماعات الينات لعلمة وتلث لمراقبة قانونية الملسة وتوفر التصاب

تحت طائلة بطالن الجلسة.

-٧

ويجب موانا؛ الوزارة بمحضر اجتماع الهنة العلمة خالل مهلة فمسة عشر يوما من تاريخ لعقاد االجتماع

تعتطتلة عدم التصديق طع القراراتالته تضمنهالمحضر.
٠
العادة /٤ ٢/جل٠ول األعمال.:
ا ينشم مجدس اإل«رء جدول اعل الهينتين العامتين العادية وغير العادية رسشملمة"سرسين جدول اعمال الوينة
العلمة التلسيسية.

. :

 -٢ال يجون البحث فيما هو غير داخل في جدرل االعل السلن عنه-

٠.

لم

. .

 1ت

٠

أ

 ,٣يجب على الجهة اتي نظست جدول االعمل لن تضين اليه االبحاث التي يطلب إدخالها كتابيًا مساهسون يحملون

عفره بالمغة على األقل من اسهم الشركة شرط ان يتدم بتلك طلب كتابه !لى هذه الجهة لميعلد االجتماع االرل

بسبعة ليم عدى االم وفي ذ لحلة على هذه لجهةنشر جدرل األعمال المعدل وثق ميفة التبليغ المتعمدة بالمادة

/، ١ /من هذ الظام وقيل اربع وعشرين ساعة على األقل من موعد االجتماع او تبليفه لساهسن بكب مضمونة .
ادادة /، ٣/حضود اجاءات الهيدة العامة:

ا-لكل مساهمحق حضور اجتماعات الهينلتراالششراق فهنقشقها.

«-وكل مساهم ع د من االصوات يوازي عدداسهمه٠.
. .

إلعادة /٤ ،/التوكيل والعثيل؛

.
.

ا -التوكيل والسميل لحضور اجتماعات الهيئتالعلمة:
ا-إذا كان الساهم شخصية احتبارية:

.

يجرزدهانسرمستهمناحداعضاهمهدس!ىلتهادمنيدهاشرشبلتوتهعهرقسجلهلسجلريادلحد
موطفيه ار احدالسساهسين في الشركة السورية ادمن خارجهمبكامل الحصة السهمية الته يملكهابالغامبلغت

بموجب كتاب صادر عنه او بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على االنابة.

ب -إذا كان المساهم شخص طبيعي :

.

(-يجوز له تفويض مساهم آخر في الشركة بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغًا مإبلغت

 ٠٢اما اذا كان المفوض له من خارج الشركة فال يجوز تفويضه باكثر من /٥١ ٠؟ من الحصة السهمية التي يمتلكها
الشخص الطبيعي.
وذلك بموجب كتاب صادر عنه او بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على االنابة .

المادة اه  /٤بطاقات المقور:

 -١تسجل في سجل خاص في مركز الشركة طلبات االشترالك في الهينة العلمة ويبدا التسجيل قبل انعقاد الهينة العامة

(بعشرة ايام) وينتهي عندافتاح الجلسة.
 ٢يسجل في هذ السجل اسم المساهم وعد االسهم التي يحمله اصالة ووكالة ويستند في تلك إلى سجل األسهم الفاص
الموجودلدى الشركة

.

 .٣يسط المساهم بطقة لحضرر االجشماع ويذكر يها عد األصوات لته يعملها بكل من الصفتين رتبقى لبطقة

المعطاة لالجتماع األول الذي لم يكتمل النصاب فيه معتبرة في االهشماع اتاتي مالم يطلب ماحب العالقة بيلهاخالل

المدة المقبولة للتسجيل الثاني.

-٤يقرمباتسجيالحداعضاءمجلساإلدارةارمنيتدبهلهذالغرضرعلىسؤوليةهذالمجلس
العادة/٤٦/جدول الحفعور;

.

يمسك) جدول حضور فى الهينات العامة يسجل يهاساء المتاهمين الحاضرين وغدد األصوات التي يحملونها لملة

وركلة ريوقع هزالء عليه ويحفظالجدول لدى الشركة .ر ز

ز درن-ح

العادة  /٤ ٧/رياسة ائجلسة؛الب

 ٠١يراس الهشين لعلية وغير العادية رنيس مجلس اإلدارة او نتبه او من يتبه مجلس اإلدارة لذلك.
 ٠٢إذا ل يكتمل الملب في لهلسة االرلى يوجه من تراس لماع هذهالجلسة الدعوة إلى االجتماع الثاني إال إذا
تضمنئتة الدعوة األولى موعدًا النعقاد الجلسة الثانية,
العادة ^</٤٨سكئب الجلععة والعمقر؛

 ٠ ١يعين رئيس الهينة العلمة ككبا لتدوين وقائع الجلسة ويفتر مراقين أو اكثر من المساهمين لجمع االموات وفرزها
ونصنينه. .ر

ز دا ا ز

 -٢ينظممحضربوقتع الجلسة وابحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرنيس والسرابان والكاتب ومندوب وزارة التجارة

الداخلية وماية المستهلك وترسل صورة إلى الوزارة موقعة من لرنيس. . .
 ٠٣ويجوز إءاطاخ> صورة طق األصل ألي ساهم عن هذا المحضر يوقعها الرئيس.

.١٢

المادة  /٤٩/طريقة التصويلت|;

 -ك ٦ج  ٠٦ /٢كك ك ■' ر - ٦٦د الال ج ٠د ا ر

ز :

(-يكون التصويت بالطريقة التي يعينهارنيسس الجلسة:

ك ب ال ك ك ذذ: -ك٦ك

1

 ٢ويكون التصويت باالقراع السري حتما إذا طلب نلك  9 ١٠من راسمال الشركة الممثل باالجتماع ومتدم من
.

المساهين الحاضرين

.٠,

٦

 _٣يمكن ان يتم التصويت او الغرز بطرق مؤتمتة.

 - ١الهيئة العامة هي السلطة العليا في الشركة ويجب على مجلس اإلدارة أن ينفذ قراراتها القانونية ويتقيدبتوجيهاتها
المقترنة بتصويت قانوني.
 -٢القرارات التي تصدرها الهينت العامة المجتمعة قانوناتلزم المساهمين حاضرين كنوا ام غائبين ضعن احكام هذا

.

المرسوم اتشريعي...................................... .

 ٠الفصل السادس *

.

دقةو ١الحساب — احب  -دد ٠ح٦

المادة١/ء ;/اتتخابهم؛

ر

 .رب ر  : ٦و ح ٦ك ن ٢ ; ٦ر ءال ٦١ ٦ر ٢
.ب

٦

 .١تتخب الهينة العلمة جهة لتدقيق حسلبته لمده سنة واحدة قلبلة لتجديدوتقرربدل اتعبهااوتفوطى مهلس
األدارة بتديد هذه األتعاب .وتراع فه انتخابهم احكام المادة / ١ ٨٦من المرسوم لتشريعه رقم /٢ ٩/دمام ٢ ٠ ١١

رالقاثونرقم٣٣لعام٢٠٠٩

 ٠٢يجوز لن كون ذ الجهة مق حسابات او اكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من الو٠زاراؤالمغذدة

درن٦د٦ررار

 -٣إذا اهست الهينة العلمة اتغاب مدقق لحساباتها او اعتذر هذا المدقق ار امتنع عن العمل فعلى مجلس اإلدارة أن

يقرح طلى الوزارة ثالثة اسماء من قتمة مدقي الحسلبات المعتمدين من الوزارة المغنية لتنتقن منهم مخزيمأل المركز

الشاغر

المادة  ٢/د /مهمة مدقق الحسابات;

و ر
, ٦

٦

ر  ٠ر - ■:رد

ح

كال ٦ك ٦

11ر ٠كب7اا ال ;.ك٦كال ٠ددح كب;كدالأ ك;٦دذ ي ;;

 ٦د ر

 ,١يقوم مدقق حسابات الشركة بمراقبة اعملها وتدقيق حسابتها وفق معايير التدقيق الدولية وعليه بعبورة ياصة

.

ان يبحث عما إذا كتت الدفتر منظمة بصورة امولية وعما إذا كتت الميزانية وحسلبات الشركة قدنظمت.

بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية .وله حق اإلطالع في كل وقت طى دفاتر الشركة وحساباتهاواوراقهاد
وطعندوقها وله لن يطلب من مجلسى األدارة ان يوافيه بالمعلومات الالزمة للقيام بوظيقته وعلى هذاالسلس لن

يضع تحت تصرفهكل مامن شله تسهيل مهسته.ر

د -٦ .ر٦زب٠ال ,كبحلما٢رككككالالك,,ذ ٦د-دددك ■ ٧ر ٦رردج٠ .ر ٠-٢٨دب زال رر ٦

 ٠١يحق لمقق الحسابات الطلب إلى مجلس اإلدارة الدعوة إلىانعقلد الهينة العامة العدية او غيرالعدية لشركة بناء

طى كتاب خطي يبين فيه االسباب الداعية له .إذا اهمل مجلس اإلدارة دعوة الهينة العامة لالجتماع في المواعيد

المقررة في النظام األسلسي اوفي هذا المرسوم التشريعي فيجب طى مدقق الحسابات ان يطلب إليه دعوتها. .

١٣

.

العادة » ٣/ا واجبات مدقق الحععابات;

٦

-١يجب ٠على مدقق لعسبات انيضع ريراخطيايتلوه أمامالهنة العامة عن العالة المالية للشركة ومزاليتها
والحسابات التي قدمها اعضاء مجلل االدارة وعن االقرادت المختصة بتوزيع االرباح وان يقترح في هذا القرر إما

المصالقة طى اليالت المالية بدون تحفظ د مع ألتحفظ وإما حجب الراي أو إعطاء راي معارض

ويجب ان ينضسن تقرر مدق الحسبات مايله:

.

.

 . ١مدى.جم٠وذه على جميع المعلومات والبيانات والوثلق التي طلبها في سبيل لتيامبمهتهاو يلن بم وجدهمن
صعوبات ًاو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.

 . ٢إن اشركة سك حسابات وسجالت ومستندات مستظمة وان يتته لملية معدة وق لمعير السحلسبةالدولية

رتظهر المركز المالي للشركة ونتانج اعملهارتقتها النقدية بصورة عادلة؛ وانالميزالية والبيتات المايةمتقةمع
القيودوالدفتر .ام ج
,٣

حج.كىكذبنكزز٦٦ك٦بى

;-رالرك

المغالفات اهكام هذا السرسوم اتشريعي او لنظاماالسلسيلشركةالستيجصلكجيل السنه اسايةموضوع

التقق والته من شلهاانتوشربشلجوهري طى نتلع اعماللشركة ورضعهاالماليد

.

.،مدومتدرةالشركةطلىاالستسرارفيمزارلةاصالهاويتمتلدبشطمسيلعابداومجلساإلرارةبهذا

الجصوص"،
المادة  ، /ء  /مسؤولية مدقق الحسابات ؛

,

..

■  ٦ :ي ككا ; "٦

.

-١إذا اطلع مدقق الحسابات على اي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا المرسوم التشريعي اولنظامها األسلسي او على اي
امور ماية ذات الرسلبي على اوضاع الشركة المعية او االدارية فلية ان يبلغ ذلك خهليأ للىكلمن رئيس مهلس
االدارة والوزارة إذا لم يتم إزالة المخالفة .

.

ايكون مدقي الحسابات مسنوال تجاهالشركة التي يقوم بتدقيق حسابتهاوتجاهمساهميها عن يعويض الضرر الذي
سببتة االلمطا التي ارتكبها في تنفيذ عله او عدم يسه بالواجبات التي ترتبها عه القوانين ر نظام الشركة األساسيا
وتستط دعوى المسؤولية المدنية بمضي ثالث سنوات من تاريخ انعقاد الهينة العامة لشركة التي تلي يها تقرير مدق

العسبات ،وإذا كان الفعل المنسوب له شكل ،جرما فال قستط دعوى المسؤولية المدنية

اصادة ابءا واجب المعرية؛

وقًا كم اتواع العامة.

٠

ال يحق لمدقق الحسابات او لموظيه ان يتل لمساهسين او للير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري ال
يوجب*ذااللرسومالتشريعياالفصاحءذهافيمعرضقيامهبعملهلديها،تعت3لطةاصزلوالتعوياض.

-

المادق٦هاللحظعهتذ" ٠..رك ■ "-ر
.

.

ر بعي لسي المبت او!موظفيه اسضلرية بسهم اشركة اته يدق هبته سواء جرع هذ التعامل با س؟

بصورةمباشرةارغيرمباشرةتحتطلةالعزلوطلجاتعويض.

.

الفصل السابعة
حسابات الشركة ومليتها

ادادة  /٥٧/السنة اله١١ر ٠ 1ةللشركة:

. .

.

 ٠ ١تبدا السنة الماية لشركة فه اول شهر كانون الثلي وتتهه فه الحادي والثاتين من شهر كاتون االول من كل سنة

 -٢ويستثنى من نلك السنة المالية االولى فإنها تبدأ من تاريخ إعالن تلسيس الشركة نهائيا حتى أخر شهر كاتون االول
من السنة المالية التالية.
 -٣ويجوز أن يحدد النظام األساسي بدأها وانتهاءها في أي شهر كان.
ادادة  /٥٨/مسلمى الصبابات;

1

.

-١

تظم حسبات الشركة وتق وفق معير المحلبة رالتنقق الدولية. .

,٢

تتزمالفركةبسكدشقرتجريةرقأالحكامالملده١٦/رمابعده/منققونالسهرة. .

ادادة  /٥ ٩/توزيج األرباح المعافية; توزع األرباح الصاقية على الوجه التالي؛
ا /«(./-عثرة بألعانة ) تفصص لصلب االحتياهلي اإلجباري ويجوز وقف هذا التالع عندمابلع اسبلن

.

لمتهمعةبسماالحيدلهاإلهيارهربهراسماللنركةاالتهيجرزلهينةامعدةلمشركةاالستسرارئياتالء .

هذهالنبةحتىيلةمجموعاالقطاعلتلهذااالحتياطهكملراسماللشركة:

1

■

■ ■ .

-٢سبةالتزيدعن(/«٥/هسةبلملة)مناالربعاصقيةككثلتسنريةالعضاهمجلساإلارةإذانص
التغدام األساسي على ذلك ٠

ح ر  ٠ر ٦: ٠

 -٣يجوز لهينة العامة بناء ط اقتراح مجلس األدارة ان تترر اقطاء جزء من األرباح المعافية بلس لحقيلطي

اخقياري طى لن اليزيد هذا الجزء عن /٨٢ ٠/من االرباع المعافية لتلك السنة وان ال يتجاوز مجموع المبالغ
.

المتطعةبلسماالحتيلياالخيريكلمليمةراسماللشركة.
.،يوزع مابتي سن االرباح رقالتقوانين داالشة

.

ه -في حلة تحتيق ارباح التسمح بلجراء توزيع مناسب طى المساهمين فلهينة العامة بناء على اقراح مجلس اإلدارة

ان تقرر ترحيل صافي االرباح بكاملهاللسنة التالية.

.

 -٦ال يجوز اشركة المساهسمة المغلة توزي اي ربع طى لمساهسين إال بعد تفطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة,
العادة /٦٠/األرباماساضةل

٠

.

االرباعالمهيةههالشرقبنمجموعال«يراداتالستقتةنيايسنةمليةمنجهةومجمرعلممصررنات

٠

واالستهالدفيتلكالسنةمنجهةاخرىرتلتزلمفصمضريةلمظعلىاألرباح
العادة/٦١/اطفمض اليهاؤ:؛

,

-١اعضاءمجلساإلدارةمسؤرلونعنفرزالمبلغالمخصصةالستهالقرالهتياطهاإلجبلري. . .
ر-يسيممل االجحيلطي االختياري روفقألقراراتالهينة العلمة اوقرارات مجلس االدراة
االلمشدده(«٢٤سسد(«ل-اللهدةا"قهةارمرلسقشرن

.

كا  ■■■■٠٠ك٠ا "-٦٠

.

١

المادة - /٦٢/ال يجوز بأي حال للشركة أن تقترض ماأل برهن أسهمها.

العادة  /٦٢٠/ايدام اسوال الثبرئة؛
 - ١تحفظ أموال الشركة النقدية في حساب يفتع بلسمها لدى احد المصارف العلملة في سورية ريتم تشغيل الحساب

وتحريكهوقالمايقررهمجلساإلدارةبهذاالشان

 -٢يحددمجلس اإلدارة الحداألطلى من المال النقدي الذي يجوزالمين الصندوق ان يحتفظ به ومازاد طى نلك يجب
أن يودعه في المصرف السعين وفقا للبند السابق.
هالفصل الثامن4

تعديل النظام األساسي

المادة  /٦٤/قرار التعديل :
 - ١قرارات الهينة العامة غير العادية بتعديل هذا النظام األساسي أو بحل الشركة أو باندماجها بشركة اخرى ال تصبح
نافذة إال بعد تصديقهابقرار من وزارة التجارة الداخلية وحمية المستهلك وينشرفي الجريدة الرسمية ولى الهرىة

تتفيذهخاللمهلةسنةأشهرمنتزيخصدورالقرارتحتطاتلةإلغاءءحكًا .رح رك
-٢رعلىريسمجلس اإلدارة ان يطلب تصديقهابكلب يقدم إلى الوزارءاسنكوري.

المادة اء  /٦زيادة راس المال;
.١يجوزلشركة الساهمة ان تزيدراسملهاالمصرح به بمواقة هيته لعلمة خيرالعادية إذ كان قدسدبلكامل

 . ٢تقوم الشركة المساهمة بزيادة راسمالها بإحدى الهلرق التالية:

ا.

.

,

طرع اسهم زيادة راس المال عطى السثاهمين بما يتوافق مع احكم النظام األساسي للشركة واستنادا لس

تحدده الهينة العامة غير العادية.

.

.

ب.إضقةاالهيلله االختياري أو جزء مذهاواألرباح المدورة المتراكمةاوجزهمذهااوكلها نى راسمال

الشركة..
د.

٠٠

دمج شركة بلغرى.

 ٢لكل مساهم حق األفضلية باالكتتاب على اسهم زيادة راس المال ونبة ساهته في راس اسل.ريجب عى
لساهم الذي يرخب بممارسة حق االلضلية تسديدقيمة االسهم الته يكتتب بها خالل لمهلة اتي تعدده الهينة لعلة

غير العادية لهذا الغرض .
المادة /٦٦/زبادة راس العالضاد اسهم عينية؛
إذاقررت الهينة العامة شيرالعلدية للشركة زيدةراس المال عن طريق ليجاداسهم عينية جديدة ،وجب إتباع االصول

لسمرم عليهابشان األسهم العينية لسصدرة عند التأسيس ،مه سراعه عدرة اإلمتدار فه حل رجودها وتقرير
,٠ .

اعادة تقييم موجودات الشركة.

١٦

.

العادة/٦٧/تخليضرأسالعال.٠

-١

للشركة المساهة بموجب قرار صادر عن الهينة العلمة غير العادية تخفيض راسمالها

-٢

يتم التخفيض وقًا الحكام المواد  /١ ٠٦/١ ٠٥/١ ٠٤/١ ،٣/من المرسوم التشريعي رق  /٢٩/لعلم .٢٠١ ١

-٣

وفي كل األحوال يجب ،االحفاظ بحقوق الغير عند التخفبعئرد.
«الفصل

التلسع»

انحالل الشركة وتصفيتها.
الع-ادة  /٦٨/ائعالل الشركة وتصعيتها :

-١

تحاللشركةوتصنىوقأالحكامالمواد()٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٨منالمرسوم

التشريعي رقم  /٢ ٩/لعام
-٢

 ٠ ١ ١واحكام القوالين واالأظمة النافذة بهذا الغصوص

.

ويجوزحل الشركة قبل اتضاء مدتهابقرارمن الهينة العامة غير العادية وفقًاالحكام المادة ٢/١ ٧(/من

المرسومالتشري*يرقم/٢٩/لعام ,٢٠١١

٠

.

المادة ا  - /٦ ٩تفظ دفاتر لشركة لسنطة وسجالتها وأوراقها مدة عشر سوات في مكان لمسين يعيئه العمثفون واذا لم

يفعلوا فتعينه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

ز ح ر ك:

هالفصل العاشر ء

احكام عامة

المادة-٠٧٠الشخصيةإالعتبارية :
 .١تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكمأ.و تمت هذه الشركة بالشخصية االعتبارية بمجرد شهرها
 ٠٢تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسورين ،إال ما كان منها مالزمًا للشخص الطبيعي ،ويحق لها تملك الحقوق

العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها.

 - ٤يهب على الشركة ذكر اسمها وشكلها اتقرني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة االرراق الصادرة صنها

وعلى إعدنتها ،إضافة إلى المعلرمت األخرى اته يوجب قتون الشركت الصادر بلمرسوم اتشريعي رتم/٢٩/
٠
لعام ٠١١إدراجها.
 ٠٥إذا فغت الشركة تجدتة التصفية توجب نكر تاد ،إضق إلى بيانات اشركة  ،على كافة األوراق الصادرة نه

وإعالناتها ،وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمس وعشرون الن ليرة سورية .

* ١يحق لوزارة التجارة الداظية و ,حماية المستهلكان تراقب الشركات المساهة المغثلة الغاصة في كل ما يتطق بتليذ

احكام قانون الشركات الصاد|ر بالمرسوم التشريعي و النظام األساسي لهذه الشركات.
 ٠٢ويحؤ) لها ان تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشغل جرمأ لمالحقة المعتوولين قضائيًا.

 ٠٣ريحق لوزارة لن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية او شركة محلبة معتمدة من الوزارة المعنية ذات خبره

١٧

وطي مستوى عال من الكفاءة تنتدبها لقيام بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفترها وسالر.أعمالها و تقديم

تقرير بذلك لوزارة.
 ٠ ٤التغضع الشركة المساهمة المغفلة الخاصة لرقبة هيثة األوراق واالسواق الملية السورية ومصرف سورية
المركزي إال فيحل إصدارها اسند قرض او إدراج اسهمهافي سوق دمشق لألوراق المالية لو إذا كانت مرخصة
وقًاالحكامقوانينخاصةبها(صرافة-تامينوساطةمالية).

 ٠٠٥في كل ملم يرد طليه نص في هذه التعليمات تطبق احكام قالون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢ ٩/

المادة  - /٧ ٢/تخضع الشركة في مجال عملهالجميع النصوص التشريعية السرة الحالية سس

تم التوقبع بحضوري

سرسريةاسرعن

٥١٨

الجريلذة الراددملةللجمهورية الدربيهزالسورية الجزء الثاض اسد ( )١٦لعدة ٢٠٢٢

قراررقم./رس٣ر

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

.

يقرر مايلي:
المادة ا -يصدق النظام األساسي لشركة الجعفري لالستثمارات السياحية المحدودة المسؤولية وفق مايلي :

.

.

غايتها  :تملك واستنمار وإدارة المطاعم والفنادق والمنشات السياحية واستيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها ودخول
المناقصات والمزايدات وفق القوانين واألنظمة النافذة وتمثيل الشركات والوكاالت العربية والمحلية واألجنبية ،عدا بناء
المساكن وبيعهاواالتجار بها مهما كان نوعها
راسمالها  :حدد راس مال الشركة بمبلغ .٠٠٠.٠٠٠ /ه /ل.س فقط خمسة ماليين ليرة سورية فقط موزع على /١٠٠٠٠/
حصةفقطألفحصة،فقطقيمةكلحصة/٥.٠٠٠/ل.سفقطخمسةآالفليرةسوريةفقط
مركزها ; محافظة دمشق  ،ولها إن تؤسس فروعا لها في جميع محافظات القطر وخارجه بقرار من الهينة العامة للشركاء
; ن
ويخضع لتصديق الوزارة
مدتها  :خمسون علمًا تبدا من تاريخ صدور قرار التصديق على النظام األساسي ويجوز تمديدها لمدداخرى بقرار من
الهيئة العامة لشركاء ويخضع لتصديق الوزارة
المادة  ,٢ال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات والتراخيص االزمة لممارسة نشاطها من الوزارات
والجهات الرسمية األخرى قبل إجراءات الشهر وتشهر الشركة لدى أمانة السجل التجاري في محافظة دمشق  -حالل مدة
. .أ ٠ .٦ك٦
ستين يوما من تاريخ هذا القرار تحت طائلة إلغائه
.
المادة س -ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشقفي٢٠٢١/١١/٢٢م
النظام األساسي لشركة الجعفري لالستمارات السياحية المحدودة السوولية

ااةاص،ل األول; تااداوس الثعركة ،غايتها ،اس٠،٠ها ،عركزهأ ،عل٠تاها
.
اشادة  ;١التاسيس والغاية;

 -١تؤسس بين اصحاب الحصص المنشاة بموجب هذا النظام والتي قد تنشا فيما بعد شركة سورية الجنسية محدودة
المسؤولية تخضع ألحكام قاثون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢٠ ١ ١والعرف التجاري ولهذا
النظام وللقواعد األمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع ألحكام االختيارية المنصوص عليها في القانون
.
المذكور في كل ما ال يخالف هذا النظام..
 -٢اغراض الشركة  :تملك واستثمار وإدارة المطاعم والفنادق والمنشأت السياحية واستيراد وتصدير كافة المواد
المسموح بها ودخول المناقصات والمزايدات وفق القوانين واألنظمة النافذة وتمثيل الشركات والوكاالت العربية والمحلية
واألجنبية ،عدابناء المساكن وبيعها واالتجار بها مهما كان نوعها
 ٣ي ويحق لها تعديل غايتها كليًا او جزئيًا بقرار من الهينة العامة للشركاء ،ودون ان يعتبر هذا التعديل منشًا لشخص
اعتباري جديد.
العادة  ;٢اسج الشنقة :شركة الجعفري الستثمارات السياحية المحدودة المسؤولية
العادة رالمركزوالغروع;

.

مركز الشركة الرئيسي في محافظة  /دمشق /ولها ان تؤسس فروعًا لها في جميع محافظات القطر وخارجها بقرار من
.
٦٦.٠ر ر ذك
الهيئة العامة لشركاء.

العادة  ; ٤العدة;

.

.

.

مدة الشركة /خمسون /عاما تبدا من تاريخ صدور القرار بتاسيسها ويجوز تمديدها لمدد اخرى بقرار
.
للشركاء ويخضع لتصديق الوزارة

من نهي
5183193136475

الفصل الثانى; تاسيس الثبركة

العادة الموسسون;,
تم ذال،.،اواعر ،الثر١كة من السادةت
اسم الشريك
عبد الرحمن الجعفري بن منذر

الحنسية
سوري

التولد
١٩٧٧

مكان اإلقامة والموطن المختار بالتفصيل
دمشق  -الجسر األبيض-مقابل بدية المهاجرين-
.
بناء الخيمي

عمرو الجعفري بن منذر
.
.

سوري
.
.

١٩٨٢

دمشق  -الجسر األبيض -مقبل بدية المهاجرين —
بناء الخيمي
نهلحمى

الذين قاموا بدراسة هذا المشروع وسعوا لتحقيقه واخدوا على عتقهم إيرازهإلىحيزآلوجودوبذلكلميقيضيهمن
النقلت رما يتشيع فه مي التهدات وقد تعهدوا بتغطية كاي راي المل الشقدي لشركة كلمتةم باسبلغ القيد تجاني
المادة ٥٦ا من قانون الشركات لساربلسرسدملشنرهزنم(٧٠/لذه
لقرة)
العادة , ٠, ٦حقوق وواجبات العؤسسهن;

ر٠

دك :ر ٦٠

-. "1

:ن : .دن

.

;. ٦رزء خ

,

للمؤسسين من الحقوق وما يترتب عليهم من االلتزامات ما هو منصوص عليه في قاثون الشركات الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم  / ٢ ٩ /لعام  ٢ ٠ ١ ١وما هو محدد في ^هذا النظام.

. .

الفععل الثالث; راس مال الشركة والحعمض
..
العادة ;٧رأسعااللشركة;
.١رأسمااللشركةهو ٥٠٠٠٠ ٠٠/ل.سقطخمسةمالين ليرة سورية موزع على /١ ، . ./اى حصة نقط قيمة كل
حعسة  ٠ ٠ ٠ /ه/ل٠س فق3ل ٠خمعدة أالف لبدة سورية تدعع مرص قبل الشركاء الم٠ؤسع٠٠ين٠ءلى النحو فما يلى. :
--- ------عم2--سس-----اسم العزسفى
النسبة..
عدد الحصص - -الحصص ..النسبة
٥٠٠
عبد الرسن الجعفري بن منذر
ه/
. ٥٠٠
عمرو الجعفري بن ئر.
.٢.٥
ه./
ر
دن
ر
١
٠
٠
٠
٥٠
ب٠
اكمو٠ع

ا

٠

«يون

براتةآتجيةالبلوبتترةجباجيةتيسميرومنخيأتاستليهجرجينيفمييدوبتتل

جصصهم ما لم يحدد ترار الهينة العمة اسلويًا أخر تراعى يه اعكام المادة/«/من قانون الشركك أصادربلمزسوم
التشريعيرقم/٢٩/لعام.٢٠١١

.

العادة  ;٨تسديد قيمة العصص;

ب

 ٠١يدفع المؤسسون نقدًا ما يقبل حصصهم من راس المال النقدي بنسبة ./في احد المصارف العامة أو
الخاصة المعتمدة في القطر فور المصادقة على هذا النظام وتودع الشهادة المثبتة للدفع لدى امانة السجل
التجاري قبل إجراءات الشهر .ويجب على المؤسسين تسديدكامل راسمال الشركة خاللمهلة سنة من تازيخ
صدور تاريخ قرارالتصديق على النظام األساسي للشركة
.٢ال يجوز ان تسحب هذه المبالغ إالمن قبل المدير المعين وفق احكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم
٠ك ٦التشريعيرقم/٢٩/لعام ٢٠١١وهذاالنظاموبعداالنتهاءمنإجراءاتشهرالشركةاصوأل،
يسمسه ٠٠
٠٠
لكل جشريك جبهدهة د٠
الشركة«
بيثنيييتيويفر ٠
العادة ١؛ استالم يهعبعس;
ي يمه
سيه

٢

1

المادة  ١ ٠سجنى الحصص;
 .١يمسك في الشركة بإشراف المديرسجل للشركاء يسجل فيه أسماؤهم وجنسيتهم وموطن كل منهم والحصة
.
ذك ن
■
التي يملكها.
 .٢تدون في السجل المذكور التنازالت عن الحصص وانتقالها وتثبت هذه الوقائع بإشراف المدير أو المفوض
ن
ن٠ ٠ .
من المديرين في حال تعددهم.
 .٣للشركاء ولدائني الشركة حق االطالع على السجل المذكور ■■ ٠٠٠ .ز -ر ٦,٦

المادة  ;١ ١التغانى مئكهة الحصص ;٦ر

■ ر ج

■■ 1

 .١يجوز بيع الحصص بالشروط الواردة في المدة  /٦٦ /من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم/٢٩/لعام.٢٠١١

.

.
.بيع ونقل ملكية الحصص فيمابين الشركاء حر وغير مقيد بقيد.
 .٣للشركاء حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتها للغير وإذااستعمل حق الرجحان اكثر
من شريك قسمت بينهم الحصة المباعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة..
 .٤عند ممارسة حق الرجحان يكون للشركاء اصجاب حق الرجحان حق شراء الحصص المعروضة للبيع
حسب خيارهم ،إمابالسعر المعروض من المشتري أو بالسعر العادل الذي يحدده الخبراء.
ه .ال يعتبر البيع ساريًا بالنسبة للشركة إال بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديها وذلك بحضور المتعاقدين او
.
ممثليهما

العادة  ; ١ ٢رهن الحصص؛ يجوز رهن الحصص.
.
العادة  ٠١٣تهديد سؤولية اصحاب اا١م،ص;

.

:

■ نم ; ر

،

.

أصحاب الحصص غير مسؤولين عن ديون الشركة إال بقدر ما التزموا به في راسمال الشركة.

المادة  ;١٤اإلدارة;

الفعل الرايج; إدارة اعور الفركة
٠.

٠

يتولى إدارة أمور الشركة مدير عام من الشركاء او من الغير ينتخب من قبل الهيئة العامة ويمارس عمله وققًاللصالحيات
المحددة لهم في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/٢٩ /لعام٢٠١١وهذاالنظام.

■ .٠
٠ ■٠
ومديرهاللدورة االولى :عمروالجعفري بن منذر
٦..> .■ ٢ك;٦كال،٢٦ج:٦ب;جبك ..ججب>كك٦كك٦٦,ك:٠جحمآلآ;ك٠٧١ي|زخن١زج
رك
دزص٦ ٢٠
.
المادة ء ;١طة اإلدارة;
مدة اإلدارة أربع سنوات قابلة لتجديدبقرار من الهينة العامة للشركاء. .
المادة  ;١ ٦الشروط التى يجب توفرهافى اإلدارة;

.

يجب ان تتوفر في المدير الشروط المنصوص عليها في المادة  ٣/٦٧/من قاثون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
 /٢٩/لعام  ٢٠١١وان يتقيد بالشروط الواردة في المادة  /٧٠/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/
المادة  ;١ ٧واجبات اإلدارة;

(.اليحق للمديرإحالة أي من صالحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إال بموافقة هذه الهيئة.
.

 .٢للمدير كافة الصالحيات االزمة إلدارة الشركة ،وتعتبر القيود الواردة في السجل التجاري سارية بحق

الغير ،إذاتمت اإلشارة في العقدأو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها.

املادة١٨بالتوقيععنالشركة:

يمثل المدير العام الشركة لدى الغير ويوقع عنهامنفردًا على كافة المستندات التي تخصها وفي جميع األمور اإلدارية
والحقوقية واإلجرائية والمالية واإلجرائية وتوقيعه ملزم للشركة تجاه الغيربمايرتب عليهامن حقوق والتزامات بمافي
ذلك تحريك الحسابات المصرفية والسحب واإليداع وتوقيع الصكوك المتضمنة ربط الشركة بالتزام وصكوك التفويض
.والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وحضور مجالس التحكيم.
المادة  ;١ ٩مسؤولية الثرئة عن إعمال اإلدارة;
تلتزم اثركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع عنها دون قيد.
٣

المادة  ;٢٠سؤولهة اإلدارة;
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم ألحكام القوائين أو لنظام الشركة األساسي أو
لقرارات الهيائت العامة ،ويكون المديرون مسؤولين بالتضمن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة،
ويحق ألي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما ينبت هذا المدير اعتراضه خطيًا في محضر االجتماع على.
القرار الذي تضمن المخالفة او الخطا

المادة  ;٢١شهر الشركة؛
يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم أو المدراء بشهر الشركة أو اي تعديالت على نظامها االساسي وققًالمانص طليه في
المواد  /٦٢-٣/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام .٢ ٠١١
اللمعى الغاسى؛ الهيله العاسة
.
المادة ; ٢ ٢الدعوة وجدول األعمال؛

 -١بدعى الهينة العلمة الجتماع من قبل المديربموجب دعوة توجه إلي الشركاء على نوانهم المختار قبل اربعة شر
يومامن هورعداالجتماع ،ويدي في هذه الدعوةموح االجتماع وجدول اعمال الجلسة ،وموعد  ٠^-^-٠٠^٠٠٠٠٠؛
عل
(هدم اكبال النملبفي الجلسة االرلى ،ويجبان التزيد المهلة الفاصلة بين االجتماع اآلول
واالجتماعع الثاليض طى
٠ ٥٤٠٣٠٠
ا٦يبوزلن تعقد الهينة العلة لمتماعتها في سورية  ،وتسم هذه االجتماعات في مركز الشركة او في اي مكان يتفق
حي ي
ا
عليه الشركاء.

 -٣على المدير خاللي االشهرالستة االوليى من كلحسنة ملية لن يدعوالهينة العامة لشركاء لالتقاد ويجب ان يهيمل
جدوالعمالب الجلسة على المواضيع المبوص عليها فه المادة ٣/٧١/من قانوة اذشيات ;تادز باسرسوم
نمد ز  ٦س ضتردص ن■ دممرسوم
أنطريعي ركم /٢:/للم٠ ..١١
ياي مواضبع اخرى يودالبت بهاللهينة المة وتريض طيهامن قل مديرالشركة اويقدمهااي هريدوق الحكام
اذئ٠«١ابداساسي و فاذونالشركابتأالصادب_باله٠رسومالذثريعدرقم د٢٩اكام ٠٢, ١١د
 ,٤إذا اهمل لمديردعوة الهينة العلمة لالجتماع جاز لكلشريف لو لمدققي الصسبات ان يطلب من الورره يوجيه

الدعوة٠٠.

ر

. ....

 ٠٥يحق للشركاء الذين يملكون مااليقل عن  96 ١ ٠من حصص الشركة مطالبة المديربتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة
للشزكة لمناقشة المواضيع المحددة فيطلبهم ،وفي حال عدم قيام المديربتوجيه الدعوة خالل اربعة عشر يومأ من
 .تريخ استالمه الطلب بذلق ،يجب طلى الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناء على طلب هؤالءالشركاء ،وباي حال يجب اال
يتعدى موعد االجتماع مدة شهر من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوى على عاتق الشركة. .
 ٠٦إذاطلب احد الشركاء إدراج مسالة معينة في جدول االعمال وجب على المدير إجابة الطلب ،شزط وصول هذا
الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على األقل من التاريخ المجدد النعقادالهيئة ،ويقوم المدير بتبليغ جدول األعمال
المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة باربع وعشرين ساعة على األقل. .

ا-حضور الشريك االجتماع يزيل اي عيب في إجراءات دعوته.
-٨يجوز عزل المديرباغلبية اصوات الهيئة العامة لشركة اوبقرارقضائي إذاماوجدت اسباب تبرر ذلك.
 ٠٩في حال استقالة المدير أووفاته او عزله يحق لباقي المديرين وفي حال عدم وجود مديرآخرألي شريك مطالبة
 .الوزارة بتوجيه الدعوة النعقادهيئة عامة النتخاب مديرجديد....
 -١ ،تعتبر القرارات التي تصدرها الهينة العامة لشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لشركة ولجميع
 .الشركاء سواء حضروا االجتماع ام لم يحضروه ،شريطة ان تكون تلف القرارات قد صدرت وفقًا ألحكام قانون
الشركات الصعادربالمرسوماتثزيعي رقم ا  ٢٩ا لعام  ٢٠ ١١واسام األساسي للشركة.

.

-١١ال يحق للمدير االقتراض او االستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها
 .وعن الرخهى واالمتيازات السنوحة لها وتقديم الكفاالت إال بموافقة الهينة العامة لشركاء

.

اعادة : ٢٣
 -١تلن البينة العامة لشركة من مالكي الحصص فيها .

..

..

.

دح ر ت

..

.

.

.

 -٢لكل شريك حق حضور الجلسة واالشتراك في مناقشات الينة العامة رعم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن

كل حصة يملكها ولشريك ان ينوض شريكًا اخر او لن ييب اي شغص أخر نه بكاب عادي صادر عنه او بموجب
وكالة رسمية لهذه الغاية ،ويصدق رئيس الجلسة على كتب االنابة او التقوضات.

..

 -٣ال يجوز لهينة العلمة لن تداول في غير المسل الواردة في جدول االعمل إال إذاكن الشركاء كافة حضرين.

االجتماع ووافقوا على ذلك٠

.

 -٤يمك جدول حضور في الهينات العلمة يسجل فيه اسماء الشركاء الحلضرنوعداألصوات التي يحملونها اصالؤ
ووكله ،ويوقع هؤالء عليهويحفظالجدول لدى الشركة،

1

ه-يراس المدير اجتماعات الهينة العامة ويعين كاتبًالتدوين وقانع الجلسة.

 -٦يحرر محضر بخالصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير

والكاتب ومندوب الوزارة في حل ضوره وودع في سجل خاص لدى الشركة وبكون الي من الشركاء حق االطالع

طى ذه المحاضر والقرارات بما في تلك الميزانية وصلبات األرباح والفسلر والقرير السنوي والحصول على
صورة طبق االصل عنها

ح

 -٧يجب هضورمندوب الوزارة الجتماءات الهينات العلمة إذاتضمن جدول تعديالًطلى نظسها االسلسي ،وذلك
لمراقبة توافر التصاب وقانونية التصويت.

 -٨كما يجوز دعوته لعضور اجتماعات الهينات العمة السنوية لو غيرها بناء على طلب الشركة او الشركاء او المدسر

 .العام٠٠

-" ٠ ٠ ٠

،...

ه-تعتبرمحاضر اجتماعات الهينة العامة صحيحة إلى ان يشبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قلعي.

.

 ١٠يجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهينة العلمة خالل مهلةسبعة ايام من تاريخ انعتل االجتماع تحت طلة عدم

. .

تصديق المحضروتنفيذقراراته من قبل الوزارة.

 ١١يعفب موتو المحضر بجرم اتزور في حالة تدوين وقائع لو مطلومت مخالفة لوقانع الجلسة لو في هل إغنل

إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.

.

ادادة  ٠٢ ٤تصاب الهينة العامة و األغلبية ادطلوبه;

.

١يكون نصاب الهينة العامة قانونيًا بحضور شركاء يمثلون ما ال يقل عن .ه /من حصص

ه

راس المال،

 -٢إذا لم توافر األغلبية المنصوص عليها في هذه المادة الكتمال نصاب الجلسة خالل  ٢ ٤ساعة من الموعد المحدد

لالجتماع تاجلت الجلسة إلى الموعد الثنه المحد في كتادب الدعوة ويجب اال تقل المدة الفاصلة بين االجتماع األول
واالجتماع الثتي ن لربع وعشرين ساعة طى األقل ،ويعتبرنصالب الجلسة الثانية مكتمألبمن حضر.

 ٠٣تصدر قرارات الهينة العامة بمواقة الشركاء الحلزين ألغلبية تزيد على 9٥٠من راس المال المثل في الجلسة،
ويستشنع من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام االسلسي او حل او دمج الشركة او تحويل شكلها القلوني فيشترط

فيهااعلبية  9 ٧٥من الحصص الممثلة في االجتماع على االتقل هذه األغلبية عن نصن راس مال الشركة

 -٤ويخضع تصديق قرارات الهينة العامة والطعن فيها إلى احكام المادتين  /٧٦٠٧٥/من قانون الشركلت الصادر

بالمرسوم التشريعي رقم ا /٢٩لعام ٠٢٠١١

ح

-٥يجب طى الشركة شهر أي تعديل طى نظلمها االسلسي خالل مهلة ستين يومًا منتاريخمصادقة الوزارة لى
الظلم االسله لشركة او اي تدل طيه ،ويعتبر لقرارالغيًاحكمًابس مضي هذه الهدة إذالم يتم شهره اصوأل.
ال1.٠٠دة ء  ٢؛ خساير الشرعة وإجراءات تخفيض راس العال;

^الهاوجب *-عله )..العديريندءوة الهينة العامةللشركةسبته.اعلذئرر.اه.ا

تفطية الفسارة ،اوتفيض راسمال الشركةبمااليقلعن الحداالن المقررقتونًا ،اوحل الشركة وتصفيتهاوإذلم
يتفذايمناالمراءاتالعنكورةهاركلشرههاولوزارةتيمطلب!ىالضاهإلاقرارحدوتصنيةالشركة.

إجراءات تخفيض راس المال:ز . .اديجب طى إدارة الشركة لن ترق طلب التصديق على تديل النظام األساسي لشركة امتضمن يفيض رسمله الذي
تقدمه إلى الوزارة بالنحة صادرة عن مدقق لحسبت تضسمن اساء داتته اشركة ومقدار دين كل سنه وثرينهم

وشهد صدرة عن مدق الحسابات تيدبن تفيض راس المال ال يمسس بحتوق الداتين
ب يجب طى لشركة نشر قرار التخفيض مع النحة الدائنين في الجريد لرسية وصحيتين ومييهن ولريهن ل
األقل.

.

٠

ون لشركة وقااله وارد في ترس مدقق

ج -يحق لداتن لنن ييلغ مجموع يه

لمسبت إقامة الدعوى لملم المحكمة المختصة في مركز لشرقة لد سوطنها المختار فال ثالثين يوما من تربغ اإلعالن

عن التخفيض في الصحن ألخر مرة ونلك البطال قرار التفيض الذي من شله اإلضرار بمصالحهم والتسري مهلة
الشهر بحق الدائنين الذين ال يرد اسمهم في األعالن.

د للمحكمة لن تنر وقف تفيذ رار اتفيض لين البت بالدعوى وذلك بترار تفذ في هرنة المذاكرة ريصب بالذفاذ
المعجل.

.

...

.......

٠.٠

.٠٠

ه تلشر المحكمة بالدعوى ط رجه لسرعة وتعقد هلسته كل  ٧ ٢ساعة طعى األكثر؛ ويكرن وار
 .محكمة االمتئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما

٠

٦

.

■

.

الفصل السادس؛ »دقعوا الحسعابات :
المادة ٢٦؛
 .١تختار الهينة العامة من جدول المحلسين القلونيين المعتمد من الوزارة المعنية مدقًا للحسلبت او أكلر
بملرسونمهمتهم وقألمدة /؟/من قتون اشركات لصادربلمرسرم التشريسه رم //لعلم ٢,١١
وذلك لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.

٠٢
لعام

.

.

.

باإلضافة إلى ما ورد فه امدة  ٨٥ /اسن قلون الشركات لمادر بالمرسوم التشريعي رقم ا /٢٩
 ٢.١١يجب ان توافر في مدقق الحسابات الشروط والمحظورات المنصوص طليها في القانون رقم

 ٨٣٣/لعام  ٢.١٠الناظم لمهنةتدقيق الحسبات.

 ٣ال يجوز ان يعين مدققًا للحسابات من هومساهم أو شريك في الشركة او من يتقاضى اجرًا او تعويضًا

نها او كلن موظن او شريكًا ألحد اعضاء مهلس اإلدارة او المدراء او كان قريبا ألي منهم حتى الدرجة
الرابعة..

.
الفصل السابو؛ سعايات العركة وماليتهائ
الععادة ٢٧؛ سنة القركة ايععق.
٠ .
(.السنة المالية للشركة تتبع السنة الميالدية.

 ٠٢سنة الشركة المالية تبتدى في أول شهر /كانون الثاني /وتنتهي في آخر شهر /كاوئن االول/من كلسة.
.

.

 :٢يستلى من ذلك السنة المالية األولى فإنها تبدا من تاريخ تلسيس الشركة نهائيًا حتى اخر الشهر المعين

لنهاية السنة المالية التالية،

.

ال  .الب  ٦ى ر.
.
المادة:٢٨االحتياطات،
يجب على الشركة اقتطاع االحتياطيات التالية :االحتياطي االجباري  -االحتياطي االختياري -احقياطي االستهالك
وتخضع االحتياطيات المذكورة الحكام المواد  /٨ ٤-٨٣-٨٧/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/
. ٠
..
..
لعام (ه..
٠ ,٠

العادة ٢٩؛ادحكمةالعختصةوحاللخالفاتثئ٠

٠

-

 - ١تكون غرفة محكمة البداية المدنية مختصة لنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركة أو فروعها
«-ه تكون خرئت معكمة االستئناف اسنية مختصة لشر في لطلون بالقرارات لصلرة عن المحكمة المذكورة فه

الفقرة /(/من هذه المدة
 -٣نكون محكمة البدايةالمدذية التي يقع مركز لشركة نه داثرة امصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للصل في
جميع اسازهات التي تشاين اشركاء او ينه ر بين القاتمين على إدارتها او الته تشا عن عالقة الغير بالشركة ٠ر .

اي نزاع أخريتلق بلسور الشركة,.
٧

.

 - ٤تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في

جميع المسالل المتصلة بهذا الفرع

.

 -٥يبقى من حق األطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاصة

المنصوم طيهافي قالون الشركات المصادربالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام ٢٠١١

.

.

الئصل الغاش؛ ائحالل الشركة وتصفهتها :
المادة :٣٠
 -١تخضع تصفية الشركة وتعيين المصفي وشهر تصفية الشركة واعمال إدارة الشركة قيد التصفية وبطالن التصرفات

لتناءاتمفةرراجيك السمني و مسؤولية المصغي وعزله واالتهاء من اعصل التصفية ألحكام اسواد ٠٢ ١ _٢ « -١ ٩/

/٢٨-٢٧-٢٦-٢٥ -٢٤-٢٣-٢٢

قلون الشركات الصلر بلمرسوم التشريعي رقم ٢٩/العام ٠٢.١١

 - ٢تدخل الشركة بمجردحله فه طور التصفية وتبقى شخصيته االعبلرية قلمة طيلة المدة الالزمة لتصفية والجل حلجة
اعحبفية ةة٠٠إ

ط "ي  :-رك

..

.

.

 ٠٣توقف الفركة عن سمارسة اعل جيده اعبلرًا من تاريخ شهر قرار حلها في سجل اشركات ويضع امين السجل
إشارة قيد التصفية على سجل الشركة.

.

.

-،يستمر مدق الحسابات في وظيفته طيلة فترة التصفية.

مينضم إليه خبير محاسبي تيه المحكمة لمراقبة اعال التصفية في حال كان ين المصفي بحكم قضائي.

تستعمل اموال وموجودات وحتوق الشركة في تسوية االلتزامات المترتبة عليها.-٧يوزعماتبقىمناموالوموجوداتالشركةفمابينالشركاءكلبنسبةحصتهفىراسالمال .و .

٠

 ٦ ٦ر

ا

■

الفصل التاسو; احكام عائذ

•  ٠ب ٠ج ■ ■ رت  ٦٠د ر ج زج ; ٦نيز ك

ك. :

ادادة ٣١؛
ا .تتر جنسيه هذه الشركة سوريةجمًا ونتمتع هذه الشركة بالشخصية االيتبرية بمجرد بره
 ,٢تستع الشركة بلتري المنوحة لسورين ،إال ما كلن منها مالزمًا اشفص الطبيعي ،ويحق له تملك الحيوي

العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها.
 -٣يجب على الشركة ذكر اسها وشكله ائنانوني ورقم تسجيله في سجل الشركات طى كافة األوراق الصادرة عبه
وعلى إعدتتها إضافة إلى لسلومك األخرى اته وجب قانون الشركات اصدربلسرسوم لسشربي رم /٢٩/

لعام  ٢٠١١إدراجها وإذ لم تذكر نلك تعقب بغرامة خمس وعشرون الن ليرة سورية

 ،،إذ كانت لشركة تحت التصفية توجب نكو ذلك ،إضافة إلى يقت الشركة ،طى كافة االرراق الصدره عه
وإعالنقها وإذ لم تنكر واقعة التصفية يعقب المصنون بغرامة قدرهاخمسون النليرةسورية

 .١يحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان تراقب الشركات المحدودة المسؤولية فيكل مايتعلق بتنفيذ احكام
والنظام االسلسي لهذه الشركالت
والون اشركات الصلر بامرسوم التشريعي رقم/٢٩/لعام ١ ١
«.وبعقلهالنهليغاسيلةالعةءعنكلسفانةتنقهرماسدقةاسورلنكضهاًا

 ،٣ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محلسية سورية او شركة محلسبة معتمدة من الوزارة ذاتخبرة وعلى
مستوى عل من الكفاءة تتدبها لقيام بتدقيق حسبات الشركة وتنقق قودها وفترها وسشر اعمالها وتقيم تقرير بذلك
.
للوزارة.
العادة  :٣٣تخضع الشركة لسه سسس التشريعية السورية الحالية والستقبلية,

.

.

. ... . . .٠ '.٠

توقيع المؤسسين اوالمغوض عنهم

 .نم اشفو ضوره

مدير مديرية الشركات

٩

الجريدة الر|٠،٠٠مية ل٠لجم٠هورية العربية السورية الج٠ز٠ء الثاذي٠العت ٠د ( )١٦دنة ٢٠٢٢

٥١٩

قراررقم/٣٦٧٨/

وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك .
يقرر مايلي:

المادة  - ١يصدق الظام االسلسي لشركة سيرفالت انجل لمحدودة المسؤولية ونلك وفق مايلي :

غايتها ب تقديم االستشارات التسويقية (عدا التسويق االلكتروني والشبكي) واإلدارية والمالية ودراسات الجدوى
االقتصادية  ،وتمثيل الشركات والوكاالت المحلية والعربية واألجنبية ،ويحق لها تملك واستثمار واستنجار االراضي.
.
والعقارات والسيارات الالزمة لتحقيق غاياتها ،عدا بناء المساكن وبيعها واالتجار بها مهماكان نوعها
رأمساهلا ي /٥.٠٠٠.٠٠٠/ل.س قط خمسة ماليين ليرة سورية موزع على  /١٠٠٠/حصة فقط الف حصة ،قيمة.
رك ر درك
الحصةالواحدة/٥٠٠٠/ل.سفقطخمسةآالفليرةسورية
مدهتا بغري حمدودة المدة تبدا من تاريخ قرار التصديق على نظامها االساسي
مركزها  :محافظة دمشق ،ويحق للشركة ان تفتح فروعا داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها بقرار من
الهيئة العامة للشركاءويخضع لتصديق الوزارة
المادة  - ٢ال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة لممارسة نشاطها من الوزارات
والجهات الرسمية األخرى قبل إجراءات الشهروتشهرالشركة لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ت أال . .
دمشق/أمانة السجل التجاري/وذلك خالل مدة ستين يومامن تاريخ صدور هذاالقرارتحت طائلة إلغائه
.
المادة-٣ينشرهذاالقراربالجريدةالرسميةويبلغمنيلزملتنفيذه.
دشقفي١٩

.

٢٠٢١/١٢/م

.

.

النظام األساسي لشركة سريفتت اجنل املحدودة املسؤولية.

ال١٠٠دة -١تاسهس الشركة;

.

.

غ

 -توسس بين اصحاب الحصص المنشاة التي قد تنشا مستقبال شركة عربية سورية ذات مسؤولية محدودة تخضع

ألحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  ٢ ٩لعام  ٢٠١١وتخضع لالحكام االختيارية المنصوص عنها في
■  ٦ز زن
القانون المذكور في كل ما ال يخالف هذا النغدام .
المادة  ; ٢اسج التعركة ; اسم الشركة بسيرفالت انجل المحدودة المسؤولية
املادة  ; ٢٠اهداف وغايات الشركة؛

٠

تقديم االستشارات التسويقية (عدا التسويق االلكتروني والشبكي) واإلدارية والمالية ودراسات الجدوى االقتصادية. ،
وتمثيل الشركات والوكاالت المحلية والعربية واألجنبية ،ويحق لها تملك واستثمار واستئجار االراضي والعقارات
..
. ..
والسيارات االزمة لتحقيق غاياتها ،عدا بناء المساكن وبيعهاواالتجاربهامهماكان نوعها

 يجوزبقرارمن الهينة العلمة للشركاءتوسيع اوتديل هليات الشركة كليًااوجزئيا ،على ان يكون هذا التعديل متفقًامع القوانين واألنظمة الناقذة واحكام هذاالنظام األسلسي ،دون ان يعتبرهذاالتعديل منشالشخص اعتباري جديد

العادة  ; ،صكز ١الشركة ; مركز الشركة في دمشق ويحق للشركة أن تفتح فروعا لها داخل الجمهورية العربية
السورية او خارجهابقرارمن الهيئة العامة للشركاء ريخضع لتصديق الوزارة
العكةويدقالشركقيمدةالشركة(عيرمحدود)بدامنتلريخمدورقراراتصديقعلىالتظاماألسلسر

ال٤صنى الثإتوع

تاسسالشركة
ادادة  ٠ ٦العؤسعدون

-٦.١المؤسسونهمالسادة:

.

 ٠وليد محمد مرعي األحمر تولد - ١٩٦٩رقمه الوطني /٠٣٠٨٠٠٠٠ ٦٢ ٩/جنسيته عربي سورية والمقيم في دمشق
دوار الجبة شارع محي الدين بن عربي  -بناء النخلة -ط١
 مصطفع عبد الحميد خليل تولد  ٢٠٠ ١رقمه الوطني ٧٢٢٠٠ ٧٥٢٧٧/ه/جنسيته عربي سورية والمقيم فيريفدمشق-ضاحية االسد-جزيرة ه)محضر ( -)٥جاتب بقلية النورط ارضي

 ٠٦٠٢المؤسون هم الذين اتقوا وسعو واخذوا طلى عتقهم إيراز الشركة إلى حيز الوجود ويزل مييصيه ذلك من ..
نقات رمايتفرع عنه من تعهدات وق تعهدوا بتظية كللراس مال لشركة من تريغ تصديق هذا النظام االسلسي
-٦.٣للمؤسين من الحقوق طليهم من االلتزامات ما هو منصوص عنه في المواد (٥٥حتى  )٨٥من قانون الشركات
السوري.
رأس عال التعوكة
ادادة؟ ;راس العال ;

٠٠٠٠٠

٠ ٠

^^٠٠٠

-د ^٠٠٠ ^٠-^٠

^^٠

 ٠٧.١واسمال الشر-كة  /٥٠٠ .٠..٠٠/ل٠س ب خمسة ماليين ليرة سورية موزئ عل ...حصة ئ؛ى

حصه ،قيمة الحصة/ ٠٠/لس قتطهسة االف ليرة سررية تفعمن قل الشركاء المؤسين طلى النحو المين

اسم "لمرس

ل ■
جنسيته
س

وليد األحعر

عربي سوري

٥٠٠

صس لسله ^'أ

 ,عربى سوري
س
■ . .

٥٠٠
««. 11

-سنن- ..قيمة الحصة بالليرة السورية

النسبة .الى .راس عددالحصص

المال

.

■

:ن(

٢٥٠٠٠٠٠؛
|٠ت ~

٠

ر

1

٠

 ,نن

.

-٧.٢يجوززيادةرئيجلآلآاالئسرئ٠دلطبئضذلكالائم هذ ,ئم يى يغس األلغبة

واغلبية األصوات،

تنتتنبيإضبنسيهةلياليسبةاريوبيييياي.يييقيشيويسيقمريي

األساسي وإسدار اشرغيص بشميس لشركة ،وتودع اشهد لمشنةلشسنيدلدىلنةآسمل اذتجارئش إجراهات
.«.بمهللسانرةههأتسدرتريةقامرهيهدسةسلصاسرسهي.
ادادة  ٠٨سول الشركاء;.

.٠

.

ز.

يمسلي في الشركة بيشران المدير العام او سن يفوض من المدراء فيحلتعددهمسجللهرىاءيطبو عليه احكام
آملده٦،منقلرنالهرىمت٣٣٠.٢٤)..ملشر٤ملبق؟

العادة ٠٩

الحصعى;

يجوز بيع لمصم مع سراعت اشررط لسنصرم عليها لنالماةألخابيةعشر من هذ 1ر

٢

. .

ادادة  ٠١ ٠حؤع األفضلية للقر١كاء؛
-١٠٠١ان بيع ونقل ملكية الحصحربين الشركاء من دون قيد اوشرط

 -١ ..٢لشركاء حق الرجحان في الحصص التي يجري نقل ملكيتهاللفير ،وققًاالحكام المادة ٦٦قرة  ٤من قانون
الشركات وتحدد األصول واإلجراءات المتعلقة باستعمال هذا الحق بقرار من الهينة العامة للشركاء ; .درك  ٦٦ردن
 ١٠.٣إذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك سستحق بينهم الحصة المباعة بنسبة حصة كل منهم لي الشركة..
 ١..٤عند ممارسة حق الرجحان المنصوص عنه في هذه المادة يكون للشركاء أصحاب حق الرجحان حق شراء

الحصص

المعروضة بالسعر المعلن عنه من البائع لمشتري الخارجي وتكون لهم األولوية

 ١٠٠٥تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ،وإذا انتقلت الحصة إلى أكثر من شخص فنتبقى جميع الحصص بحكم الحصة
.
الواحدة وتطبق احكام المادة  ٦ ٦الفقرة ه من قانون الشركات السوري ،مع مراعاة المادة  ٣ ٢من هذا النظام .

 ١٠٦يتبر البيع ساريأ بانسبة لشركة إال بتجيله في سجل خاص مملوكه لديها ونلكه بحضور المتعقدين اور
ممليهم

المادة  ١١؛ رهن الحصص؛

 1٢ر ا

1

ح٦٠ .

■ ■

.

اليجوزرهن الحصص إالبموافقة الهيئة العامة للشركاء
آ
اصادة;١٢سيدسؤوليةاصحابالحعمطت
اليسل اصحاب الحصمى إالبقدرماالنزموا بهفيراسمل الشركة.

.

٠

ادادة ,١٣االلتتالاجبتثالمالغ٠ركةوهئرراتهلال

١ ٣٠١يعتبر تملك الحصص قبوالً حكيمًا بالنظام األسلسي للشركة وبالقرارات التي تتخذها الهيئة العامة لشركة بصبح
لضاحتب الحصة بمجردنهقهامن الحقوق رعليه من االقزامات ماهومنصوص عنه في القوانين السورية وهذا النظار
 - ١ ٣_٢ا .ابقال حصة احد الشركاءللغيريجعل من الت إليه هذه الحصة ،ايًاكتت طلة هذا االنتقل ،ملزمأحيال
الشركة والجير وقًا الحكام هذا النظام رالقوانين واألنظمة الناقذة كما هومينفي القرة السلبقة من هذه المادة.
ادادة ■_ , ١ ٤يئديد ططة اصحاب الحصص ض أموال الشركة ولدارتها -؛

.

أنيبهوايليةطريشةبقوونبارةألشزكةإآلفياالحوااللتهاذنلهمبهالقشونوهذالظاه.
اللصل الرابو

ذدزح;

■

رج

الهادة-ء -١اإلدارة ;

ككحةا

ا

فى ادارة امور الشركة ■.

.

.

.

يتولى إدارة الشركةمديرعام من الشركاء تنتخبه الهيبة العلمة لشركة ،ويمارس مهامه وفق الصالحيات المحدده
فيهذالنطامويديرالشركةلذررةاالولىاسيدوليداألمربنمصدمرعي.
..
للمادة —  — ١ ٦دة والية العديرح العاج؛
رالية المدير العام سنة واحدة قابلة لتجديدبقرارمن الهينة العلمة وفق بنردهذا النظام
إقيادء-٠ ١٧-الدروطاضيجبتوافرهـاشم،الهديرحمالعنج؛

■.

.

...

.
..

.

'
.

 ١٧-١بمبانيعن سناسنرقاءالسبملن لمواهبط لشركا ،لسصرم عهه السده ( )٩ن ئ ,لتكام
٣

 ~ ١ ٧,٢أن يكون بالغًا السن القانونية متمتعًا بحقوقه المدنية واال يكون من العاملين في الدولة او محكومًا عليه بأي
طقوبة جنائية او جريمة من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة ويتم إثبات توافر هذه الشروط بموجب تصريح موقع من
قبل المدير وسجل عدلي مصدق أصوالً .

 ١ ٧٠٣ال يجوز للمدير العام بغير موافقة الهيئة العامة للشركة أن يتولى اإلدارة في شركة منافسة أو ذات أغراض
مماتلة في سورية أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات ذات نشاط منافس لنشاط الشركة في سورية ،ويستنى
من هذا الشرط الشراكات والفعاليات التي تعود للسادة المؤسسين قبل إشهار هذه الشركة
ادادة  - ١ ٨ -اعور وتعويضات المدير العاج ;

تحدد اجور وتعويضات المدير العام بقرار من الهينة العامة للشركة ويجوز ان تكون نسبة من صافي ارباح
الشركة وفق ما تقرره الهيقة العامة للشركاء
 -٣٦. ٤ال يجوز ان يعين مدققًا للحسابات من هو مساهم أو شريك في الشركة او من يتقاضى أجرًا او تعويضًا منها أو
كان موظفًا او شريكًا الحد اعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء او كان زييا ألي منهم حتى الدرجة الرابعة
-٣٦٠٥ال يجوز لمدقق الحسابات ان ينقل بصورة فردية للغير اي من المعلومات التي يطلع طيها اثاء القيام بمهمته
تحت طائلة العزل والتعويض عن المتضرر

المادة - ١ ٩ -صالحيات المدير العام :

للمدير العام أوسع الصالحيات في إدارة امور الشركة ووضع السياسات العامة وققألغايتها وتحقيق اهدافها ،فيم عد
الصالحيات المناطة سراحة بلهينة العامة لشركا ،وفق احكام القتون وذا النظام ،وييون مسؤر ال امام الهينة العاسة
وفي المجطط
للشركاء  ،وله مباشرة جميع التصرفات الالزمة إلدارة أعمال واموال الشركة وتعيين ,٠
المقررة من الهينة العلمة لشركة  ،وإذا كان هناك اكثر من مدير فإن قرار التعيين يحددتوزيعاألصمالين المدراء ،
ولمدير طى رجه الفصوص القيام باالعال "تالية1:

-١ ٩ .١يمثل الشركة الفي الغير وبعبرتيويعه المترن بسم الشركة ملزمألبها ،شريطة ن بكون في هدود اعراض
. .
الشركة ،كا يضع كاقة االلظمة الداخلية لشركة بما يتوافق مع القاتون رهذا النظام.
- ١٩٠٢يضع خطدعل الشركة وادوات راسايبتفيذها ،وله انيتخذمايراهمنلبالسيذهذهالجطد ر

 ١ ٩.٣اإلشراف على إعداد الميزانية السنوية والقوائم المالية الالزم وعرضها على الهينة العامة القرارها جالل
الثالثة أشهر التالية النقضاء كل سنة مالية٠٠ .
 - ١ ٩٠٤التعاقدمي كافة جهات واشخاص القطاع العام والخاص واقيار بكافة العملبتعتا التي من شذها بعيي اهاب
الشركة.

 ١٩٠٥يتقدم بالعروض والتعهدات ويشترك باسم الشركة بلمنقصاك رالسزايدات ريقدم ويسترجع اقات رايلبت
. ..
.
والتوقيفتالمتعلقةبها

١٩.٦ينظماععال مكتبالشركة ويعين ويقيل المرظفن ويحد مالحيقهم راجررهمرمكاقنقهم  ،كم يحد يررط
٠
تعيينهم وصرفهم٠,,٠٠ , ٠

».يعوالهينة العامة لشركاء النقد مرة على االقل فه السنة],ن دي د٠,٦
ركلساطلبققعدمن الشركاء يملكون٠مااليقل عن  ١٠هحمومن راعن الهز،
١ ٩.٨يتولىشديد التزاماغث) الشركة رصرن االعتترالمفمصك المحلب االستحقاق. . ..
١٩.٩يترحتينسقالحسباترفقماهومصومطيهفياقتون،لقومالهينةالعلةبستكبهريصيدفررط

٦

ر

ر برو

يقر عقد وفسخ جميع عقود التامين المتعلقة باي نوع من االخطار ببالصورة التي يراهاضرورية للحفاظ
١٩.١٠
طىموجوداتالشركة٠
 ٩٠١ ١ايقوم باقتطاع االحتيالطي األلزامي بحده األدنى المنصوص عنه في القانون ،كما يترح على الهينة العامة
اقتطاع االحتياطي االختياري واحتيطي االستهالك لإلقرار٠.
ا(.إمراء التويات رالمصالحات والتازالتبدبجازتهامن الهينة لعلمة.

,ر٦

إ٦

-١٩.١٣ان الصدحيات الواردة سابقًاقد جاءت طى سيل النكر ال لحصر ،إذليس لصالحيات المدير العام من حد
.....
.
؛إالما تصت هليه في القوانين العامة وفي هذا النظام.

المادة -٢٠المحظورات:

ت-أ ر

ح ■ ٦ح ب

,

م

 ٢.٠١ال يحق للمدير العام دون قرار صريع من الهينة العامة اقتناء ار بيع او مبادلة عقارات الشركة ،وإجراء
القروض رالرهون والكفاالت والتامينات  ،وبصورة عامة اي عمليات تتجاوزحدوداإلدارة او سير األعمال الطبيعي
أو غاية الشركة
 ٧٢٠.٢يحق للمدير العام إحالة اي من صالحيته في اإلدارة دون مواقة الهيذة العامة للشركة.

المادة ٢١؛ التوقيع عن الفرئة؛
يمثل المدير العام الشركة لدى الغير ويوقع عنها على كافة المستندات التي تخصها وفي جميع األمور اإلدارية
والحقوقية والمالية واإلجرائية وتوقيعه ملزم للشركة تجاه الغير بما يترتب عليهامن حقوق والتزامات،بمافيذلك
تحريك الحسابات المصرفية والسحب واإليداع وتوقيع الصكوك المتضمنة ربط الشركة بالتزام وصكوك التفويض
؛
والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وحضور مجالس التحكيم.

المادة  — ٢ ٢ -مسؤولية الشركة عن اعمال مديرها؛
تلتزم الشركة بتوقيع الشخص المغوض باتشوقيع دون غيره شريطة ان يكون التوقيع متصألباصال الشركة( .

.

المادة  -٢ ٢٠مسؤولية المدير العام؛

.

المدير مسؤول تجاه الشركاء والشركة وتجاه الغير عن مخالته الحكام القوانين العاسة ،ولكظام الشركة االسلي وهز
مسؤول عن اخطائه في إدارة الشركة سواء كاتت األخطاء واقعة نتيجة إهمال اوتقصير او قصد ،وذلك وفق احكام
.
..
قانون الشركات لعام  ٢٠١١وخاصة المواد  ٨٥-٦ ٩منه

العادة-٢،شهرالشركة..

.

.

 -٢٤٠١يقوم المؤسون او المدير العام خدل ستين يوما من صدور قرار السرخيص والسصلدقة على النظام االسلي
بمعامالت الشهر
 -٢ ٤٠٢يرتسب على عدم الشهر وفق القترة السبتة ،بطالن الشركة ،وإلقاء المسؤولية التعفامنية طى المؤسسين

الفصل الغامس

المادة  -٢٠اجئتماعأت الهيدة العامة للشركة ;

;..ج ■ :ج.ا"...

.

. ١ه  -٢تجتمع الهينة العامة للشركاء بناء طلى دعوة من المدير العام مرة واحدة طى األل في السنة خالل السنة التي .

تلي انتهاء السنة المالية للشركة ،على اال يتجاوز ميعاد انعقاد الجلسة الستة اشهر التالية النتهاء السنة المالية
 -٢ ٥.٢تدعى الهيئة العامة لالنعقاد كلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملكون  9٨١ ،من الحصص كحد أدنى وذلك خالل.
أربعة عشريومامن تاريخ تبليغ المدير طلبهم

 ٥.ع-توجه الدعوة بكتلب مضفون اوبالبريد االلكتروني قبل الموعد المعين لالجتماع بلربعة عشريوما على ,ألقل .

مادة  ٠٢ ٦تص٠اب اجئماعات الهبدة واألشة ئ٠. ٠
 ,٢ ٦٠الدعتبر حلسة اجتماع الهينة العامة لشركاء قتونيةمالم يحضرهاشركاءيمثلون نصف حصص راس المال..
 -٢٦.تصدر قرار الهينة العامة بموافقة اي نسبة تفوق خمسين بالمائة من حصص راس المال ،يلستثناء القرارات

خاصة بتعديل النظام األساسي او حل او دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني او بزيادة او تخفيض رأس المال
٠
٦
راس المال
شترط فيها موافقة أية نسبة تفوق مامنحصص

.

مادة ,٢٧صادنيات الهينة العائذ;زر .رك ر
 -٢ ٧٠تتناول صالحيات الهينة لعلمة تقرير كل ما يتطق بأمور الشركة ومايقضه تقيق هيتها في إطر التوانين .

االظمة السورية الناقذة وهذا النظام

.

٠

 ^٢٧٠,تخضع قرارات الهينة العمة المتضمنة تعديل النظام األسلسي ارتعيين المدير وصالحيقه ار ل ار دمج .

شركة لتصديق الوزارة وإجراءات الشهر

..

:

..

١

»-يدخل بصورة خلصة في جدول اعمال الهينة السنوي األمور التالية.

سماعالترر السنروالذي يضعهالمدسيرالعام رإعطاءالتراربشانالسواقة طليه
سماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشته وإعطاء القرار بشان الموافقة عليه

.

 ,ا

٦

٦٠

ن

.

 .مناسة وإقرار مشروع الموازنة الطوية ومشروع الفطة السفوئية

.مناقشهة وإقرار ميزانية السنة المالية السنقضية وقواتمها امالية

٠ .

.. .

. .

.مناقشة وإقرار اقراح المدير العام بخصوص اإلرباح التي يجب توزيعها.

.انيجاب مدق الحسبت رتحديدتعويضته

. ٠٠

لمادة  ٠٢ ٨تقرير اليذير العام الستوى;

.

' ..

 .ا٦ال -.رو. . :رحم  -ب:٦٠ ٠ -

.يجب ان يتضمن تقريرالمدير العام السنوي:
.ميلن عن سير اعمال الشركة السنوي. .

.

.

؛

٦-ر٦

,إيضاحا عن حالتها المالية واالقتصادية.

 شرحالحسلب االرباح والخساثر-

اقتراحا بتوزيع األرباح

ر٠

يادابالترامات لشركة لماية الباشنة عن سيب الينقي واشيكاك وااللتزامات اسي لم تمل في اسيراية

٠

كل تفييريحدث في اسلوب الميزائية ارتقيمها.

المادة .٢١ع٠قولى الشركاء;

■

■

-. ٢٩٠١يحؤ) لكل شريلئ) االطالع على دفاتر الشركة دون قيد او شزط

٢

٠

 " ....٠ز.
■

٠

 ~ ٢ ٩ .يحق لكل ترل الحصول على نسئة ترنه قبل عشرة ايام هلى األقل سن به لضنابء البية لبه تمسن
.منيزانية الدورة الحسابية المتقضية ,

ح

.

.

. ....

:ينيا!بيد:

حساب األرباح والخسائر.
 -الجزد السنوي.

٦

تقرير المدير العام-تقريرمدقق الحسابات

ب

٠

. -٣ ٠حقوق الشركاء فى هناقشة والتصويلت ٠؛
 ,٣ ، .١لكل شريك حق االشتراك في مباحثات الهينة العامة ومناقشة اوضاع الشركة وإبداء المقترحات بهدف تطوير
٠
-..ن:
اعمال لشركة وآدائها

.

٣٠.٢لطشريكجدمناالصواتفياجتاعلتالهينةالعلمةلشركاءيوازيعددالحمصالتييمتكها

;ج; ي ٦لى ز ج جب٢٢بج.ز
٠
للمادة ;٣١تاللو١كيلواالسل ;
 ٣١٠١يجوز لشريك تفويض غيره من الشركاء أو من الغير في حضور اجتماعات الهينة العامة والتصويت فيها
■ 1
.
بموجب كتاب تفويض اووكالة خاصة عنه
.
-٣١.٢يجوزانيكوناتويلبموجبمحرربسيطمصدقمنالمديرالعام ر :٦,دد ، ,ز ك  ٠ .ر
ت

ر

إليادة-٣٢جدول ،الحقور ؛.

،رذ

.

رد

:,ك ٠; ٠ا ٨ ٠ر ب ; ر ح ٦ ٦,

يجب تنظيم جدول للحضور في اجتماع الهينة العامة ،يسجل فيه اسماء الشركاء الحاضرين وعدد الحصص التي
"- ٦ . .رك,
يحملونهااصالة روكلة ريوقع هؤالءعطى الجدول ويحضظة لدك الشركة.
,العادة ,٣٣رالسة الجلسة ؛

"

,^^٠٠

٠٠٠٠-

٠,

٠

٦ ٠٠

٠٠

,٠-٠

^٠٠

:.٠

,

٦٠

^.:^,

^^

■

-٣٣١يراسالجلسةالمديرالعامارمنتتخبهالهينةالعمةلشركاءلنلك

 ٣٣٠٢إذل لم يكتمل النصاب في الجلسة االرلى  ،يوجه رئيس الجلسة الدعوة الجتماع التالي  ،مع مراعاة احكام المادة
■■
..
رقم٢٦منهذاالنظام.
,المادة  -٣ ٤كاس الهيئ٠ة وعحقرج االجلم٠اع :

1

 - ٣ ٤. ١يين رنيس الهينة كتبًا لتدوين وقاتع الجلسة من الشركأء او فيرهم ويختار مراقبًا لجمع األصوات وفرزها
 ٣٤٠٢ينظم محضر بوقتع الجلسة وابحتها وقراراتها بوقع طيها الرنيس والمراقب والككب ومندوب الوزارة وترسل

صورة عنه إلى الوزارة المذنكورة موقعة من رئيس الهينة العامة

.٠
.

٣٤.٣يوقعرنيسالهينةالعلمةالصورالتهتعطىمنهذاالمحضر

ر٠

كا ا:ا .

العادة ء-٣اصوايد؛ث٦-٠; ،الج .ه ٦رك  ٦٠,رو كزخك ك-٦د١ك٦يب:كئزت|ك^
يجري التصويت في الهينة العهة بلطريقة التي يعينها رنيس الهينة العلمة وبموافقة مندوب الوزارة على ان تزمن
٠٠٠٠٠٠ ٠
.
٠.
حرية التصويت وصحته.
العادة  ;٣٦اميارهج;

 ٦^٦"^^.^٠٠ ٠^ ٦-,"٦ ٠ ٦٠^^^٠ ٠^ ٦٠ ,-٦٠ , ٠^ ٠ذ٦-٦

٠٠٠ -

٣٦.١تختار الهينة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمد من وزارة المختصة مدقا للحسابات او اكثر
يمارسونمهمتهموقًالمادة/٧٩/منقاثونالشركاتونكلمدةسنةواحدةقابلةلتجديد
باالضاقة ال ما ورد في الملدة /١٨٦ /من قلون اشركات يجب أن توفر في مدقق الحسابات الشروط
المنصوصن طليها مي القتون رقم ]لعام .(.النظطم لمهنة تدفيق
,٣٦^٣شممدقق٦الجس,ايالت,بتدقيق حسابات الشركة  ٠والتي يجب ان تكوم نظمة بصورة اصولية وصحيحة وتعك

٠

٧

٠

الفصل السا^
حسابات الشركة وئليتها

العادة  ;٣٧سنة الشركة المالية؛
-٣٧.١السنةالماليةللشركةتتبعالسنةالميالدية.

 ٣ ٧٠٢سنة الشركة المالية تبئتدئ في ارل شهر اكانون الثاتي /وتنتهي في أخر شهر اكانون االول /من كل سنة
 -٣ ٧,٣يستنى من ذلك السنة المالية األولى فإنها تبدا من تاريخ تاسيس الشركة نهائيًا حتى آخر شهر كانون األول من
ح
ذات العام

العادة  ٠٠٣٨االحتياطات..
يجب على الشركة اقتطاع االحتياطيات التالية :االحتياطي اإلجباري  -االحتياطي االختياري  -احتياطي االستهالك
وتخضع االحتيطيات المذكورة الحكام المواد ٨٤-٨٣-٨٢/من قلون الفركات السوري واحكام هذاالنظام

العادة ٠٣٩الميزانية .٠٠

■

ماصة لذيتبهلسيرليةلبثربة.لية
:٣٩:بجبهة.جلدلير!لمملمجنلها"اتير لبمسن األولى
للشركة عنلننه المليه ألسنمرمة والمسلب الختامي اسنة الماصة المنصرمة وحسب«أياتهسسر ذسلشي

النقدية وجردًابموجودات الشركة وديوانها

-

 ٠٣٩ .٢يتوجب على المدير العام تبليغ مدقق الحسابات بلميزانية والحسابات قبل ثالين يومًا من تريغ اجتماء الهينة

العامة...:.

...

٠

الفصل الثاش
تعديل اس األساس

المادة..، ,غرارالتعديل ;

"

السيح هرارات الهينة العلمة بتعديل النظاي اإلسسي ار االندماج بشركة اخرى نافذة ملم تصدق اصوالً وفق احكام
.
.
.
القوانين السورية الناقذة بعد إقرارهامن الهينة العامة للشركاء

المادة  ٠ ، ١زيادة راس عال الشركة;

.

..

.

.

 -٤١.١يجوز زيدةراس مل الشركة بموجب جرار تتخذه الهينة العلمة متضمنًا تعديل النظام األساسي سركة ولل
شريك حقي األفضلية باالكثتابعلى الحصص المنشاة تبعا لزيادة راس مال الشركة وبنسبة مشاركته فيه ويجبعلى
الشريك الذي يرغب بممارسة حق االفضلية تسديد قيمة حصته خالل المهلة التي تحددها الهينة العمة لهذا الغرمن .
 .٤ ١.٢إذا لمبمارس اي من الشركاء حق االفضلية في االكتاب على الحمص المخصصة لهغدزيادهراس المل
.
جازلباقي الشركاء االكتاب على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في راس المال
الزتم ر;كز

معمراعاةآحكامالمادة٧٨منقتونالشركاتالسوريفيحلةالتخفيضبسببالخستر
 ٠٤٢٠٢بجب ط إدارة الشركة ان ترفق طلب لتصديق على التعديط التظلم االسلي للشركة المثضمئ تنفيض

راسمالها الذي تقمه الى الوزارة بلدنجةمدرةعنمدقق الحسبت تتضسن أسماء داتني الشركة ر١^٠ر دين كف منهم

وعنارينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيدبان تخفيض راس المال اليمس بحقوق الذاننين.
 ٠٤٢٠٣في حالة وجود.خسائر يجب علي .الشركة نشر قرار التخفيض مع التحة الداثتين في الجريده الرسيه
ل
ن
وصحيفتين يوميتين ولمرتين على األقل وفقًاللمادة ٧٨من قانون الشركات

٨

الفصل التا^

انحالل الشركة وتصئيتها
المادة-٤٣أسياب اتعالل الشركة؛

-٤٣٠١نتحل الشركة لألسباب الواردة في الماد  ١٨من قانون الشركات السوري

 -٤٣.٢بمجرد حل الشركة فإنها تدخل في طور التصفية وتبقى شخصيتها االعتبارية قاتمة ظيلة المدة الالزمة إلتمامها
ولحاجات التصفية فقط
 -٤ ١٠٠,٣إذا كنت الشركة تحت التصفية وجب نكر في كافة األوراق الصادرة نها وفلي إعالنتها

المادة  - ٤ ٤تعيين العصئى وعزله؛
-٤٤.١يتم تعين المصفي بقرار صادر عن الهينة العامة لشركاء وباالغلبية المقررة في المادة  ٢٧.٢من هذا النظام
بخصوص حل الشركة فإن لم يتم التعين وفقًا لما سلف ذكره يتم تعين المصفي من قبل المحكمة المختصة بناء على
٦ا:
هالب ص-احقب المعسلدة

 - ٤ ٤.٢يتوجب شهر قرار تصفية الشركة وتعين المصفي وفقأ لشروط المنصوص نها في المادة  ٢ ١من قانون
الشركات السوري
-٤٤.٣يتم عزل المصفي بذات الكيفية التي ين بها ويجب ان يشتمل القرار بعزله على تعيين من يحل مطه ويتوجب
ر ٧٦ ٦

شهر قرار العزل في سجل الشركات

المادة ء  "٤سؤولهة العمش ن

يعتبر المصفي مسؤرال إذا اساء تدبير شؤون الشركة خالل اعمال التصفية ويسل عن اخطاته استنادًا ألحكام مسوولية
.
مدير الشركة
اللصل العاشر

احكاج عامة
المادة ٠٤٦الشخصهةاالءتباريه;
تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكمًا وتتمتع هذه الشركة بالشخصية االعتبارية بمجرد شهرها ويحق لهاتملك الحقوق
٧
العينية العقارية واألموال المنقولة الالزمة لتحقيق غليتها

المادة٠٤٧حالة التزاء او الخالف بيه الشركاء;.

-٤٧١فيحالحصواليخالنينالشركاءفنهيحلرديأبلتراضيفيمابينهم
 -٤٧.٢اما إن تعذر حل الخالف بين الشركاء بالتراضي فيتم حله عن طريق التحكيم حيث يقوم كل طرف من اطراف
.
الخالف بتسمية محكم من قبله ويقوم المحكمون بتفاق اغلبيتهم بتسمية محكم مرجح
ال٠٠ادة -، ٨الشريع ال^٠اجب التطبيق؛

تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية الحالية والمستقبلية

الملوض بالتوقيع
()١٥٧٩

. .

 .تم التوقيع بحضوره معاون المديرمديرمديرية الشركات

٩

. ٠ ٩٢٠

الجريدة الرسمية للجمهورية الربية السو_رية الجزء الئمغ العدد ( )١ ٦لعثة ٢٢٠ ٢٢

مديرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس
يقرر ما يلي:

٠٠

مادة  ١يصدق النظام األساسي لشركة ناي سيرالين المحدودة المسؤولية وال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول

على الموافقات والتراخيص الالزمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الرسمية األخرى في مركز الشركة
وإتمام إجراءات إشهارهاخالل مدة ستون يومًا من تاريخ هذا القرار تحت طائلة إلغاؤه وذلك وفقًا لما يلي؛
غايتها  :االستيراد والتصدير لكافة المواد المسموح بها من قبل الدولة وفق القوانين واألنظمة النافذة ودخول المناقصات

والمزايدات مع القطاع العام والخاص وتجارة مواد األبناء واالكساء والديكور بالجملة والمفرق

٠

ويحق للشركة في سبيل تحقيق غايتها:تملك واستثمار واستئجار العقارات والسيارات الالزمة لعملها((عدا بناء
المساكن وبيعهاواالتجار بهامهماكان نوعها))'ك.الك
راسماله  /٥٠٠٠٠٠٠٠٠/:ل.س ققط خمسة مالين ليرة سورية موزع طى /١,٠ ../حصة قط الف حصة قيمة

؛ ن ٢
أ
. .
كلحصة/٥.٠٠٠/ل.سرقطخمسةأالفليرةسورية،
مركزهاب محافظة طرطوس دوير الطليعي عقاره  ٣دوير الطليعي العقارية وهو العقار المستثمر من قبل الشريك

دانيال محمود حبيب والمقدم من قبله كمقر للشركة بموجب عقد استثمار محدد المدة هتف  ٠٩ ٤٣٥ ٠٥٠٤و لها ان
فررع في جميع محافظات القطر و خارجه بقرارمن الهينة العامة للشركاء

تؤسس

مدتها:غيرمحدودةتبدًامنتاريخصدورالقراربتلسيسها..

...

مادة-٢ينشر هذاالقرار بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

.

طرطوسفي٢٠٢١/١٢/١٥م

.

النظام األساسي لشركة نايسيرالن المحدودة المسؤولية
.

.

الئصل األول ; تأسيس الشركة ،غايتها ،اسمها* ،ركرها* ،دتها

ز د ب رذ

المادة  ; ١التأسيس والغاية;
١تزس ين امحب الحصم المنشاة بموجب هذا الظام والتي قد تشا فيما بد شركة سوربة الجنسية محدردة

لمسزوالة تخشع ألحكام قانون الشركات لصدر بلسرسوم التشريعي .رقم ا  / ٢٩لعلم

 ١ا  ٢٠والعرن.

لتجاري ولهذا الظام ولقواع االمرة الحالية والمستقبلية فه القاتون السوري وتخضع الحكم االختيارية

المنصوص عليهافي القلون المنكور في كل مااليخالفهذالنظام.

ر١

 -٢أغراض الشركة:االستيراد والتصدير لكافة المواد المسوع بها من قبل الدولة وفق اقوالين واالظمة النفذة

ودخول السذقصت والمزايدات مع اصاع لسام والفاص وتجارة مواد االبناء واالكساءوالديكور بالجملة
والمفرق

ويحق للشركة في سبيل تحقيق غايتهابتملك واستشمار واستنجارالعقارات والسيرات الالزمة
لعملها(عدابناءالمسلكنوبيعهاواالتجاربهامهملكاننوعه)

رد

ا-حح

■

الح

-٣ويحق لها تعديل غايتها كليًا وجزنيًا بقرار من الهينة العامة ،ودون ان يعتبر هذا التعديل منشا لشخص

ب ;;ي ر:

.

اعتباري جديد. .

٠..

.

لعادة  ; ٢اسب الشركة;شوه ناي سيرالين المحدودة المسؤولية

.

 .العادة ٣؛ العركز واللرو^;بركز -الشركة الرئيس في :طرطوس دوير اسيعي عقلر  ٣٨دوير  ^^١العقا؛ دة
وهو العقار المستثمر من قبل الشريك دانيال محمود حبيبوالمقدم من قبله كمقر للشركة بموجب عقد استثمار محدد المدة.

هك■٠٩٤٣٥٠٠٥٠٤٠

رلهانتنسفررعالهاشيجمبعمحشظتا«قلررفلرجهاقرارمنالهينةالعلمةلشركاء.
المادة  :٤العدة:مدة الشركة ا خير محدودة ا تبدًا من تاريخ صدور القراربتاسيسها. .

الغمل الثانى؛ تأسيس الشركة.

. ..

لمادقوبلعفسونجتم تسيس الشركةمن السادة.:
م اسم
الشريك
■ ل.

اسم الجنسية

 .اسم

األلب
.

السلسة

األم
1

ن.

مكان

مكان

امانة

الوالدة

ورقم
القيد

السجل

رقم جواز ر

 ١دانيل
 .ل معلود نور  .لبنته
و ا .
الهدى ■ .
حبيلبا
■.

١٩٧٦
؛هس( لبنن

. .

■

.

السماقية

لسرلن المختار
.1

طرطوس

. . .
 .س
■.
ا

سى
الموسى
.

-

الدين

١٩٨٠

-

مركز الشركة

هك

س

.
■
سورية  ٠٤,١٠٨٥١١٢٥حمص

.

٠٩٦٨٥٦٠٦١٢

""٠

|

٠

■ ■

باب تدمر حمص

طرطوس -

ذ١ه١٧

مركز الشركة

ر

هاتف

ا
1

٠
الذين قاموا بدراسة هذ المشروع وسعوا لتحقيقه واخذوا على عتقهم إيرازه إلى حيز

. .

٠٩٦٨٥٦٠٦١٢

لوجودوبذلكلمايقتضيهمن

النغتات وماشرع عنه من التعهدان وقد تعهدوا بتغهلية

بألمبلغ اسيدبهاسب

اسمه ،وذلك وقأ ألحكام لترة /٣/من لملدة ا  ٥٦ا من ققون لشركاك لصلر بلسرسو ،اسفريمي رقم/٢٩/

لعام ٢٠١١

^

.

العادة ٦؛ حقوق وواجبات المؤسسين؛

لمزسن من الحقوق ومايرسب طليهم من االلتزامات م ه شرم عليه في قانون الفرىت الصادر بالمرسوم
التشريعي زقم ٢٩/ا لعام  ٢٠١١وماهو محددض هذا النظام.

٢

•

ال' -ك■

ر■ ■ ٦

الفصل الثالث؛ راس عال الدرئة والحصص
العادة ٧؛ رأسمال الشركة؛

 ٠١حدد راس مال الشركة بمبلغ  /٥٠٠٠٠٠٠٠٠/ل.س فقط اخسة ماليين /ليرة سورية موزع على /١,٠٠/
حصة فقط الف /حصة قيمة كل حصة  /٥.٠٠٠/لذس فقط اخمسة االف/ليرة سورية تنف من قل الشركا،
المؤسسين على النحو فيما يلي:
اسم المؤسس
.
دانيال محمود حبيب

عددالحصص
٩٠٠

لمى حسام الدين الموسى

١٠٠

المجموع

١٠٠٠

قيمة الحصص .

النسنة

٤.٥٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠٠

«٩٠ا0

٧١٠.

١١٠٠

ولهم حق األفضلية باالكتتاب بهذه

.يجوز زيادة رأس

الزيلدة بنسب حصصه ما لم يحدد قرار الهينة العمة أسلوبًا أخر تراعى فيه احكام المادة  / ٧٧ /من قانون

الشركات الصادر بالمرسومالتشريعي رقم ا  ٢ ٩ا لعام ٠٢٠١١

المادة ه :تسديدقيمة الحصص:
 .١يدفع المؤسون نقدًا ما يقابل حصصهم من راس المال النقدي بنسبة /« ٤ ٠ /في احد المصارف العامة أو.

الخاصة المعتمدة في القطر فور المصادقة على هذا النظام وتودع الشهادة المثبتة للدفع لدى امانة السجل

التجلري قبل إجراءات الشهر ويجب على المؤسسين تسديد كسل راسمل الشركة خالل مهلة سنة من تريغ

صدور تاريخ قرارالتصديق طى النظام االسدسي لشركة

.

.

 ٠٢ال يجوز لنسحب هذه المبالغ إال من قبل لسدر المعين وفق لحكام قكون الشركك اصدر بلسرسوم
التشريعي رقم ٢٩/العام  ٢٠١١وهذاالذظاموبعد ٠االنتهاءمنإجراهاتشهر الشركةاصوأل,
العادة ٩؛ استالم الحصص; .

.

بعد تليس الشركة نهتيًاتعطه الشركة لكل شريك شهلدة اسمية بلحصة التي يملكها .

المادة  ١ ٠سجل الحصص؛

 .١يمسك في الشركة بشران المدير لعام سجل لشركاء يسجل فيه اسماؤهم وجشيقهم ومرطن كل منهم

والعصة التي يملكها.

.

 ٠٢تدون في السجل المنكور التازالت عن الحصص وانتقالهاوتبت هذه الوقائع بإشراف المدير العام او المفوض
رش
من المديرين في حال تعددهم
.لشركاء رالته الشركة حق االطاع ظطى السجل المنكرر.

٣

العادة ١١؛ انتغيال علمكية العتصعب.. :
 .١يجوز بيع الحصص بالشروط الواردة في العادة /٦٦/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم

//.لعام(..

...

.٢بيعونقلملكيةالحصصفيمابينالشركاءحروغيرمقيدبقيد.

،

 .٣للشركاء حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتها للغير وإذا استعمل حق الرجحان أكثر من

شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
 .٤عند ممارسة حق الرجحان يكون لشركاء اصحاب حق الرجحان حق شراء الحصص المعروضة لليع حسب

خيارهم ،إمابلسعر المعررض من المشتري اوبالسعر العادل الذي يحده الخبراء
ه .ال يعتبر البيع ساريًا بالنسبة للشركة إال بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديها وذلك بحضور المتعاقدين او
ممثليهما ٠

.

٠ر دآ -

..

٠

؛ ..

٠

؛

المادة  ;١ ٢رهن الحصص;يجوزرهن الحصص.

المادة  ;١ ٣تحديد سؤولبة اصحاب الحصص:

.

اصحاب الحصص غير مسؤولين عن ديون الشركة إال يتدر ما التزموا به في راس مال الشركة.

الفصل الرابو :إدارة أعو١ر الث٠ر٠كة

م امادة  ;١٤اإلدارة؛ ح ذح

 ٦ك"ة

٠٠

...

يتولى ادارة امور الشركة مديران عمان من الشركاء اومن الفيرينتخبان منقبل الهينة العامة وبمرسن ملهم وئ
لصديت المحندة لهسافه قلونالشركات الصكر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ /العام  ٢٠١١وهذالنظلم
ريدرهالدررةاألرلى/:السيدان:يانيالمحمودحبيبولمىحسامالمنلموسى
العادة ه  ١؛ عدة اإلدارة؛مدة االدارة  /؛/سنوات قابلة للتبيديد يقرار هن الهينة العام للشركاه
العادة  ;١ ٦الشروط الش يجب توقرهافى اإلدارة؛

يجب ان تولرئي المدير الشررط السصوم طليهافي الملدة//من قوناشركات ^^٠-٠,٠٠٠
رقم ا  ٢٩ا لعام  ٢ ٠١١وان يتقيديالشروطالواردة فه الملدة  /٧٠/من قتون الشركت الصادر بالمرسوم ^^١

رقم/٢٩/لعام ٠٢٠١١
■ العادة الدب واجبات اإلدارة:

.

,

.

.١ايحقلسير!هلةايمنصددتهالمنرضبهامنالهنةالعلمةللغيرإالبمواقةهذهالينة
.

 ٠٢لساير الشركة كافة الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة ،رتترالقيودالواردة في السجل التجلري سرية بحت
الغير،إذاتمتاالشارةفيالعقداوالتصرفالصادرعنالشركةإلىرقمسجلها

يمشل المديران العامان الشركة لدى الغير ويوقعان نهامجتمعين أومنفردين على كاقة المستندات التي تخصهاوفي
جميع االلمور اإلدارية والحقوقية والماية واإلجرائية وتوقيعهما ملزم لشركة تجاه الغير بما يترتب) طيه من حقوق

والتزاملت ،بما في نك تحريك الصباك المصرفية والسحب واإليداع وتوقيع الصكرك المتضمنة ربط الشركة باتزام

وصكوك القفويض والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وحضورمجلس التعكيم

. . .

المادة  ;١٩مسؤولية الثركة عن إعمال اإلدارة;
تلتزم الشركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع عنهادون قيد.
المادة  ;٢٠سؤولهة اإلدارة;

المديرون مسؤولون باتضسن تجاه لشركة واشركا ،والفيرعن مخاستهم الحكلم القراين اولتقلم الشركة األساسي

او لقرارات الهينات العلمة ويكون المديرون مسؤولين باتضسن تجاه الشركة والفركاء عن اخطتهم في إدارء
الشركة ،ريحق الوي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عننما يثبت هذا المدير اعتراضه خطيا في معضر
االجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطا.

 .المادة  ; ٢ ١شهر الشركة;

يقؤم المؤسون او المفوض من قبلهم او المدراء بشهر الشركة او اي تعديات طلى نظلمها األساسي وقًا لما نص طيه
في المواد  /٦٢ -٣/من قاتون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام ٢٠١١

الئصل الخامس; الهينة العامة

ز

٦ ٦،

المادة ; ٢ ٢الدعوة وجدول األعمال ;

-١تدعى الهيئة العامة لالجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل اربعة عشر
يومًا من موعد االجتماع ،ريحدد في هذه الدعوة مرعد االجتماع وجدول اعماللهلسة،وموعد الجلسة الثقية في

حال عدم اكتمال النصلب في الجلسة األولى ،ويجب ان ال تزيد المهلة الفاصلة بين االجتماع األرل واالجتماع الثاني
على اريعة عثريومًا
-٢يمب لن تعقد الهينة العامة لجتاعتها في سورية وت هذه االجتماعات في مركز الشركة لرفي أي مقن يتق
.
ح
عليه الشركاء.
 -٣على المدير فدل األشهر استه األرلى سن كل سنة ملة ان يدعو الهينةالعلة الفركا ،التعتد ،ويجب انيفتل
جدول اعمال الجلسة طى امواضبه لسنصوم طيها في امدة ٣/٧١/من قثون الشركت الصادر بلسرسوم

التشريعي رقم ٢٩ /العام ٠ ٢٠١١

 .واي مواضيع أخرى بعود البت بها لهينة العسة وتعرض طيه من قبل مدير الشركة او يقمه اي شريك وفقأ
ألحكام النظام األساسي اوقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩ /لعام ٠٢٠١١

 -٤إذا اهمل المدير دعوة الهيئة العامة الجتماع جاز لكل شريك أو لمدققي الحسابات ان يطلب من الوزارة توجيه

.

الدعوة

 -٥يحق للشركاء الذين يملكون ما ال يقل عن  9 ١٠من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هينة عامة

للشركة لمنقثة المواضيع المحدة في طلبهم ،وفي حل عدم قيام المدير بوجيه الدعوة خالل اربعة عشر يومًامن
تاريخ استالمه الطلب بذلك ،يجب على الوزارة ان توجه هذه الدعوة بناء على طلب هؤالء الشركاء ،وباي حال

يجب اال يتعدى موعد االجتماع مدة شهر من تاريخ تقديم طلب الشركاء وكون نفقات الدعوى طى عتق الشركة.
 -٦إذا طلب احد الشركاء إدراج مسالة معينة في جدول األعمال رجب على المدير إجابة الطلب ،شرط وصول هذا

الطلب إلى الشركة قبل سبعة ايام على االقل من التاريغ المحدد النعقاد الهينة ويقوم المدير بتبليغ جدول األعمال

المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة باربع وعشرين ساعة على األقل.

.

ا-حضور الشريك االجتماع زيل اي عيب في إلجراءات دعوته.

 ,٨يجوز عزل المدير باغلبية اصوات الهينة العامة لشركة ار بقرار قضائي إذا ما رجدت اسباب تبرر ذلك

 ٩في حال استقالة المدير او رفقه او عزله يحق لبقه المديرين وفه حل عدم رجودمدر

لضر ألو شريك سطلبه

الوزارة بتوجيه الدعوة النعقاد هينة علمة التخاب مدير جديد.

 ١ .تعتبر القراراك التي تمدرها الهيبنة العمة لشركة في أي اجتماع تتده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع
الشركاءسواء حضررا االجتماع أم لم يحضروه ،شربطةان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقًاالحكام قاشون
 .الشركات الصادربالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢٠١١والنظام األساسي لشركة.
 ١ا-اليحق للمدير العام االقتراض أو االستدانة ربيع أصول الشركة ورهنهاوالتصرفبهاوالتنازل عن مشاريعها
رعن الرخص واالمتيازات الممنوحة لهاوتقديم الكفاالت إالبمواققة الهيئة العامة للشركاء
اصادة :٢٣
 - ١تتالف الهينة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.

.

.

 ٠٢لكل شريه حق حضورالجلة واالششراكني مناقشات الهينة العمة رغ كل نص مغلن وبكون له موت واحد
عن كل حصة يملكها ولشريك ان ينيب شريكًاأخر عنه بكطاب عادي اواي شفص أخر بكقاب صالرعنه ار
بموجب وكلة رسية لهذه الغلية ،ويصدق رئيس الجلسة على كب اإلتبة ارالتقويضك
 -٣ال يجوز لهينة العمة لن تتداول في غير العسانل الواردة شإجدوال^داءمال إال إذا كان الشرىاء وشةحاصرن

االجتماعووافقواءلىذلك^
"٤يسك جدول حضرد في الهينات العامة يسهل يه لساء لشركاء الحاضرين وعتد االموات التي يملرنه امله

ووكالة ،ويوقع هؤالء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.

هيراس المدير اجتماعلت الهينة العلمة ريعين كتبًالتدوين وقتع الجلسة.
 -٦يرر محضر بفدصة نقنات الهنه لعلة وتدون اسعشر وقرارات لينة و سجل هس يوقعه المدير
رالكقب ومندوب الوزارة نه حل حضوره رودعفهسجلخاصنلدىاشركةوون(يمنالنركاهمق
االطالع لى هذه المحاضر والقراراتد بما في تك الميزاثية رصبت األرباح والذثذائر واتيعر السذوي

والحصول على صورة طبق األصل ينها.
٦

 -٧يجب حضورمندوب الوزارة الجتماعات الهيائت العامة إذاتضمن جدول اصفهازيادة اوتخفيض
.
وتصفيةالشركة،وذلكلمراقبةتوافرالنصابوقاتونيةالتصويت٠

^^١٠,٠٠

 -٨كمايجوزدعوته لحضوراجتماعات الهينات العامة السنوية اوغيرهابناءعلى طلب الشركة اوالشرىاءأوالمدير
.
.
العام.
-٩تتبرمحلضرالجتماعلتالهينةالعلمةصيحةلىانشبتعكسنكبموجبشرارتضنيقطعي.
 -١ ٠يجب سواقاة الوزارة بمحضر اجتماع الهنة العامة خالل مهلة سبعة ايام من تريغ انعقاد االجتماع تهث طثلة
عدم تصديق المحضر وتتغيذ قراراته من قبل الوزارة ٠

ذك

١ ١يعاقب موتعو المحضر بجرم التزوير في حل تدوين وقتع ارمعلومت مغالة لوقتع الجلسة او ني طل إهفل
إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.
٦

المادة  ٠٢ ٤تصاب الهينة العاعهو ١األغلبية المطلوبة;

-١يكون نصاب الهينة العامة قانونيًابحضور شركاء يمثلون مااليقلعن .هومن حصص راس

.

.
٠,

 -٢إذا لم تتوافر األغلبية لسنصوم عليه في هذ المد الكتمال نمب لبدسةخدلساعةمن لسوح السده

الجتماع تلجلت الجطسة إلى الموهد الثاني المحدد في كتادب الدعوذويجب اال تقل المدة الغاملة بين االجتماع األول
واالجتماع الثاني عن اربع وغشرين ساهة هلى األقل ،ويعتبر نصاب! الجلسة الثانية مكتمألبمن حضر.
 "٣تصدر قرارات الهينة العلمة بموافقة الشركاء الحائزين ألغليية تزيد علهه»« من راس المال الممثل في الجلسة،
ويستثنى من نلق القرارات الخاصة بتعديل الظالم األساسي او حل ار نمج الشزكة لر تعويل شكلها القانوني يشترط

فيها اغلبية  ٧٥هومن الحصص الممثلة في االجتماع على االتقل هذه األغلبية عن نصف راس مال الشركة

 .٤ويخضع تصديق قرارات الهينة العلة والطعن يهاإلى احكام المادتين  /٧٦-٧٥/من قتون الشركات الصادر

.

بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام ٠٢٠١١

ه -يجب طى الشركة شهر اي تعديل طلى نظامها االسلسي خالل مهلة ستين يومًا من تاريخ مصادقة الوزارة طى

النظام االسلسي لشركة لو أي تديل طيه  ،ويعقبر القرار الغيًا حكمًابدمضي هذه المده إذا لم يتم شهره اصوأل
المادة ه  ; ٢ساتر الث٠ر١كة واجراءات تخفيض راس المال؛

..

إنا زادت جسثر الشركة طلى نصن راسلها وجب على المديرين دعوة الهينة العلبة بلشركة لالجتماع لتقررإماتفية الخسارة ،ارتخفيض رأسمال الشركة بمااليقل عن الحداالدنى المقررقانونًا ا او حل الشركة وتصفيتها،

وإذا لميتخذايمن اإلجراءات المنكورة جاز لكل شريف ار للوزارة تتديم طلب إلى افضاء إلقرار حل وتصفية
الشركة،
-إجراءات تخفيض راس المال:

.

ا -يجب طى إدارة الشركة ان ترفق طلب التصديق عطى تعديل النظام اإلساسي للشركة المتضمن تخفيض راسمالها

الذي تقدمه إلى الوزارة بالنحة صادرة ص مدقى العسابات تتضسن اسماء دائثي الشركة ومتداردينكلمنهم
 .وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدق الحسبات تفيدبن تخفيض راس المال اليمس بحقوق الدائنين.
بيجبعي لشركة نشر قرار التخفيض مع الئحة الدائنين فه الجريدة الرسمية ومعحيغتين'يرميتين ولسرين
0١ .اه مب يي الشربة وفدا لما هو وارد في تقرير مدقق
ي .يحق يدسشب الذين يبلغ هبجموع بيب

آلحسبات اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة ار موطنها المختار خالل ثالثين يومامن

 . .تأريخ٠اإلءالنءن التخفيضي في الصحن الخر مرة ،ونلكإلبطالقرار التخفيض الذي من شانه اإلضرار
.بمصالحهم .والتسري مهلة الشهر بحق الدالنين الذين اليرد اسمهم في االعالن.
٧

د -للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف
.
٠
.
..
بالنفاذ المعجل.
.
ف تنظر المحكمة باكءوى طى وجه السرعة ،وتعقب ج١ا٠،٠،ال٠ه٠آ كل  ٧ ٢طءة طى ا ألكثر ،ويكو٠ن عزار
محكمة االستناف الذي يصدر في الدعوى مبرما ٠

-

الفصل السادس؛ ٠عل٠قعوا العسابات;

,
العادة ٢٦؛

.

,

٠.

 .١تختار الهينة العامة ض جدول المحلين القاذوذييزأ المتدمن وزارة المالية مدققًاللعسابات او اكثر يمارسون
مهمتهم وفقًاللمادة ا  ٧٩ا من قانون الشركات الصادربالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢.١١وذك

لمدة سنة مالية واحدة قابلة لتجديد.
 ٠٢باالضافة إلى ما ورد في المادة ١٨٥/من قانون الشركت الصادر بلمرسوم التشريعي رقم  / ٢٩/لعام

 ٢ ٠ ١ ١اليجوزان يكون مدق الحسبت احد الشركاء او قريًا او مصاهرًاله او لمدير حتى الدرجة الرابعة

بما فيها هذه الدرجة.

الئصل السا^؛ حسابات الثعركة وماليتها؛
المادة  ٢ ٧؛ سنة الفركة العالية؛
(-السنة المالية للشركة تتبع السنة الميالدية

.

 ,٠٢سنة الشركة المالية تبتدئ في اول شهر اكانون الثاني /وتنتهي في أخر شهر كلون االرل /سن كل سنة
-٣يستسمن ذلك السنه المالية األولى فإنها بدامن تاريخ تليس لشركة نهائيًا خ لهرالنبر لسين لنهاية

السنة المالية التالية.

.

العادة ٢٨؛ االحتياطات:

يجب طى الشركة اتطاع االحتياطيلت التالية االحياطي االجبلري  ٠االحتياطي االختياري -

احئياطي

االستهالكوتخضعاالحتيطيات المذكورة حسب النسب المعتمدة من وزارة الماليهوفقا ألخكام العحواد ٨٣٠٨ ٢/ذ؛  /٨من
قتون الشركاتالصادربلسرسوماششريعي رقم//لعلم«(..

العادة ٢٩؛ المحكمةاصختصةوحل الخالفات؛

.

.

 ٠ ١تكون غرفة محكمة البداية المدنيهمختصة لنظرفي جميع المنازعات والتضيا التجارية المتعلقة ياشرىة
ارفروعها..

كماتكون فرفة محكمة االستنان المدنية مغتصقلنظر في الطعون بلقرارات الصادرة عن المحكمة المنكورة في2
"
.
.
الفقرء//من هذه المادة.

 ٣تكون محكمة اليداية المدنية اتي يتع مركز الشركة في داثرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة لفصل في

جمي المنازعلت التي تشابين الشركاء اوبينهم وبين القلمين على إدارتهااو التيتنشاعن عالقة النيربالشركة ،ار
في اي نزاع أخريتلق بلمورالشركة ونشاطها،ن

 - ٤تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني  ،هي المحكمة المختصة
٠
.
للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.
 -٤يبقى من حق األطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية اوالمدنية
.
الخاصة المنصوص عليهافي قاثون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/؟ /لعام ٢،١١

الفصل الثاش; انحالل الشركة وتصئيتها؛.

العادة ٠;٣٠
 -١تفضع صفية الشركة وتعين المصفي وشهر تصية اشركة واعهال إدارة الشركة قيد اسصنية وبطان

التصرفات لتاء التصفية راجيك الممني ر سؤولية المصني رعزله راالتهاء من اعمل لتصفية الهكلم
الشركات الصادر بالهرسوم التشريعي

لمواد -٢٥ ٢٤ ٢٣-٢٢-٢١ ٢٠ ١٩٧

رقم/٢٩/لعام ٠٢٠١١

ابهه الشركة بعجرد مله ب طور التصفية وتبقى شخصيتها االعتبارية قانعة طيلة لسيه لورن للتصفية وألجل
حاجة التصفية فقط

 -٣تتوقف الشركة عن مارسة اعمال جديده اعتبارا من تلريخ شهر قرار حله فيسجل الشركاتويضع امن لسجل
إشلرة قد التصفية على سجل الشركة

٤يسشمرمققالحسباتفهوظيتهطيلةترةالتمفية.

.

ا ٦٠ .

دينضم !ليه خبير محلسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حل كان تين المصفي بحكم قضتي

 ٠٦تستعمل اموال وموجودات وحقوق التدركة في تسوية االلتزامات الهسترتبة عليها ٠

 .٧يوزع ما تبتى من اموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء كل بنسبة حصته في راس المال
الغصل الئناسسو; أعكام عأعة : >■ ٠ز ك -ك ; ر 7ك ر زي

العادة ;٣١

 .١تعتبر جثسية ذ الشركة سورية حكمًارتستع هذه لشركة بالشخصية االعبلرية بمجرد تدهرها.

 ٠٢تمتع الشركة بالحقوق المنوحة للسورين ،إال ما كان منها مالزمًا لشخصالطبيعي ،ويحقلها تملك الحقوق العينية
العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها«
 -٣يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الفركت طى كافة االوراق الصدرة عنها
 .رطى إعالناتها ،إضافة إل المعلومات األخرى اته يرهب ققون الشركات الصادر بلسرسر التشريعي رقم /

/٢٩لعام  ٢٠١١إدراجها.

 ٠٣إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب نكر دلك إضافة إلى يتتالشركة،طى كافة االرراق لملرة عنها

وإعالنتها ،وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعقب المصفون بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية .

٩

.

العادة  ;٣٢رقابة الوزارة;

.

 ٠١يحق لوزارة التجلرة الداخلية وحماية المستهلك لن تراشب الشركات المحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتين .

 .احكام قاتون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/٢٩/لعام  ٢٠١١والنظام األساسي لهذه الشركات.

 .٢ويحق لها ان تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرمًا لمالحقة المسوولين قضائيًا.

 .٣ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية او شركة محاسبة معتمدة من الوزارة ذات خبرة وعلى
مستوى عال من الكفاءة تتدبها لقيام بقيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفترها رساتر اعمالها وتقيم تقرير .

بدلك لوزارة.

العادة ٣٣؛

،

تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمسنثبلية.
'.٠

'

''

توقيع املؤسسني اواملغوض عنهم

السق

تم التوقيع بحضوري
رئيس دائرة الشركات أ

()١٥٨٠

١٠

الجردة ارسمية :للجمهو,رية ٠العربية :السوريهت الجزء الثانقء العدد ( )١ ٦لعنة  ١٢٠٢ ٢اني

.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

يقرر ما يلي.:
المادة  - ١يصدق النظام األسلسي لشركة غلوبال اكاديمي للتاهيل والتدريب والتعطليم المحدودة المسؤولية كلتالي:
غايتها :استيرادوتصديركاقة الموادالمسموح بهاقانوناوتدريب وتنمية المهارات الفكرية وتاهيل وتدريب الكوادر
البشرية والتنمية وتنمية الفكر والنفس وفق نماذج وبرامج تدريية فعالة وورشات عمل تطبيقية بإشراف مدربين
ومدربالت ومنح الشهادات التدربية باسم الشركة والعمل في مجال المعارض والمؤتمرات والقيام بالدراسات
واالستشارات االقتصادية واإلدارية واالستشارات الفنية والتسويقية (عداالتسويق الشبكي) وتمثيل الشركات
.
والوكاالت المحلية والعربية واألجنبية عدابناء المساكن وبيعها واالتجار بها مهما كان نوعها.
رأسمالها :حددرأس مال الشركة بمبلغ  /٥٠٠٠٠٠٠٠٠/ل.س قط خمسة ماليين ليرة سورية موزع على /١٠٠٠٠/
حصةألفحصةقطقيمةكلحصة/٥.٠٠٠/ل.سقطخمسةاالفليرةسورية.
مركزها :محاقظة دمشق و لها ان تؤس فروعًا لها في جميع محافظات القطر و خارجه بقرار من الهينة العلمة
.
للشركاء ويخضع لتصديق الوزارة.
ر ن الك
مدتها :غيرمحدودة تبدامن تاريخ التصديق على النظام األساسي للشركة.
المادة -٢ال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات والتراخيص الالزمة لممارسة نشاطها من الوزارات
والجهات الرسمية االخرى قبل إجراءات الشهر وتشهر الشركة لدى أمانة السجل التجاري في محافظة دمشقخاللمدة
٠
ستين يومأمن تاريخ هذا القرار تحت طائلة إلغائه
المادة س-ينشرهذاالقرار بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه

الذغالم األساسي لثركةغلويال اكاديمي سأهيل والتدريب والتعليم اصزحدودة المسؤولية
الفصل األول :تأسيس الشركة ،غايتها ،اسمها ،مركزها ،مدتها
.
المادة  :١التاسيس والغاية:

.

 - ١تؤسس بين اصحان الحصص المنشأة بموجب هذا النظام والتي قد تنشا فيما بعد شركة سورية الجنسية محدودة
المسؤولية تخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم  /٢٩ /لعام ٢ ، ١ ١والعرف التجاري ولهذا النظام ولقواعد
اآلمرة الحالية والمستقبلية في القثون السوري وتخضع لالحكام االختيارية المنصوص عليها في القانون
.
المذكور في كل ما اليخالف هذا النظام.
 -٢غاية الشركة :استيرادوتصديركافة الموادالمسمرح بهاقانوناوتدريب وتنمية المهارات الفكرية وتاهيل
وتدريب الكوادر البشرية والتنمية وتنمية الفكر والنفس وفق نماذج وبرامج تدريبية فعالة وورشات عمل
تطبيقية بإشراف مدرين ومدربات ومنح الشهادات التدربية باسم الشركة والعمل في مجال المعارض
والمؤتمرات والقيام بالدراسات واالستشارات االقتصادية واإلدارية واالستشارات الفنية والتسويقية (عدا
التسويق الشبكي) وتمثيل الشركات والوكاالت المحلية والعريية واألجنبية عدا بناء المساكن وبيعهاواالتجار
٠.
بها مهما كان نوعها...
المادة:٢اسمالشركة:شركةغظوباالكاديميلتاهيلرالتدريبرالتعطليمالمحدردةالمسؤولية.
المادة ٣؛ المركز والفروع:مركز الشركة الرئيسي في محاقظة دمشق ولها ان تؤسس فروعًا لها في جميع محافظات
القطر وخارجها بقرار من الهيئة العامة لشركاء.

-ولها فرع في محافظة ريف دمشق.

المادة  : ٤المدة:مدة الشركة غير محدودة تبدًا من تاريخ صدور القرار بتاسيسها
الفصل الثتي :تسيس الشركة

المادة ه :المؤسسون.
تم تاسيس الشركة من السادة:
اسم المؤسس
1

هيام متعب خير بك
ا

الجنسية

الموطن المختار

سوري

---ا------دمشق —قرى االسد جزيرة  /٥/فيال

١٩٧٠/١/٢٥

ا١١٦

سورية
غادة محمد اسامة خيربك
.-

.

دمشق -قرى األسد -جزيرة  /٥/هه

١٩٩٢/٧/٢٠

س

.

.

.

الذين قموا بدراسة هذا المشروع وسعوا لتحقيقه راخذواعلى عتقهم إبرازه إلى حيز الوجود وبذل كل م يتيضيه من
القتت ومايتفرع عنه من التعهدات وق تعهدوابتغطية كامل راس المال النقي لشركة كط منهم بالمبلغ المقيدبجدب
اسمه ،ونك وقًاالحكام القرة  / ٣ /من المدة  /٥٦/من المرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لغام ٢ ٠١١
المادة :حقوق وواجبات المؤسين:للمؤسينمن الحقوق ومايترتب عليهم من االلتزامات ما هو منصوص طليه
.
في المرسوم التشريعي رقم  /٢٩ /لعام ٢ ٠ ١ ١.وماهومحددفي هذاالنظام... . ،

المادة :راسمال الشركة:

اللصل الثلث :راس مال الشركة والحصص:
دك ب ٦٦ن
.

.

ز

.

.

 .١حد راس مااللشركة بمبلغ. ٠ .٠.. ٠/ه /ل.س تطخسةملين/ليرة سورية مورعة على .،.حصة
فقتطالفحصةقيمةكلحصة/٥.٠٠٠/ل.سسقطخمسةأالفليرةسوريةتدفعمنقباللشركاءالموسسين
على النحو فيمايلي:
عدد
الحصص

اسم المؤسس
هيام متعب خير بك

٠

قيمة الحصص

النسبة
ب""""

 ٨ ٠ ٠حصة

*  ٤٠٠ ٠ ٠.٠٠ل.س

ا ٠

٠٠٠

٠٠

٠

٠

1

ا.ه./

غادةمحمداسامة خيربك
٢٠٠.حصة ١٠٠٠٠٠٠٠ل.س .9٨٢٠
 ٠٠٠ ٠٠٠ءا٠.,.,
١٠٠٠ ٤96 ١٠٠
صة
.
1
٦.

٠,

 .٢يجوز زيادة راس المال بموائنة؛لهبنة لة ظركاء باغليية الحصص ودهم حق األفضلية باالكتتأب بهذه
الزيادة بنسب حصصهم ما لم يحدد قرار الهينة العلمة اسلوبًااخر تراعى فيه احكام الماده ا  ٧٧ا من المرسو،
التشريعي رقم/٢٩/لعام ٠٢.١١
المادة ٨؛ تسديد قيمان العصص:

.

 .١يدنع المؤسون تدًا مايقابل هصصه من راس المال التدي بنسبة ا ٤٠

0

ا في احد المصارف العلمة او

الخاصة المعتمدة في القطر فور المصادقة على هذا النظام وتودع الشهادة المثبتة للدفع لدى امانة السجل
.٠نم ..رح ال
التجاري قبل إجراءات الشهر .ال ألج
 .٢ . .ال يجوز ان تسحب هذه المبالغ إال من قبل المدير المعين وفق ا:حك١مالعرلسوم التشريعي رقم  ٢٩ /جر لعام
 ٢٠١١وهذا الذغالم وبعد االنتهاء من إجراءات شهرالشركة اصوأل.

٢

المادة ؟:استالم الحصص:

.

بعدتاسيس الشركة نهاثيًا تعطي الشركة لكل شريك شهادة اسمية بالحصة التي يملكها.

.

المادة١٠سجاللحصص.

 ,١يمسك في الشركة بإشران المدير العام سجل لشركاء يسجل فيه اسماؤهم وجنسيتهم وموطن كل منه
والحصة التي يملكها.
 ٠٢تدون في السجل المذكور التنازالت عن الحصص وانتقالها وتثبت هذه الوقاتع بإشراف المدير العام لوالمفوض

من المديرين في حال تعددهم.

■

.٣لشركاءولدائنيالشركةحقاإلطالعطىالسجاللمنكور
المادة ١١؛ انتقال ملكية الحصص:

 .١يجوز بيع الحصص بالشروط الواردة في المادة /٦٦/من المرسوم الشريعي رقم  /٢ ٩/لعلم .٢ ٠ ١ ١
).بيع ونقل ملكية الحصص فيما بين الشركاء حر وغير مقيد بقيد.
 ٠٢،لشركاء حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتهاللغير وإذااستعمل حق الرجحان أكثر من
شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
 ٠٤عندممالرسة حق الرجحان يكون للشركاء اصحاب حق الرجحان حق شراءالحصص

المعروضة لبيع حسب

خاواهـم ،إمادعر المعروض من المشتري أو باسر العادل الذي يحدده الخبراء. .
 ٠٥ال يعتبر البيع ساريًا بانسبة لشركة إال بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديهاونلك بحضورالمتعاقدين او
ممثليهما

المادة  :١٢رش الحممن؛

يجوزرهن الحصص٠.
المادة س ..تحديدمسؤولية اصحاب الحصص:
اصحالب الحصص غيرمسؤولينعن ديون الشركة إال بقدر ما التزموابه في راس مل الشركة.

.

الفصل الرابع :إدارة أمور الشركة
المادة ١٤؛ اإلدارة.:

يتولى إداره أمور الشركة مديران من الشركاء أو من الغير يتخبن من قبل الهيئة العامة ويمارسا عملهما وقأ
للصالحيات المحددة له في المرسوم التشريعي رقم  /؟/لعام ((وهذا النظام.

ويديرهاللدررة األولى السيدة هيام متعب خيربك-مازنمتعبخيربث
المادة ١٥؛ مدة اإلدارة:

مدة اإلدارة/ءرسنوات قابلة لتجديد بقرار من الهينة العامة لشركاء.
المادة:١٦الشروطالتييجبتوفرهافهاإلدارة:
يجب ان توفرفي المديرالشروطالمنصوص طليهافيالمادة//من المرسرم التشريعي رقم ٢٩/العام ٢٠١١
.
ينيقدبشرودايإرنةفهالسادة/٧٠/ن"سرسوماتنرلمهرم)/٢٠ل،٧٠١١٣

.

 .٢لمدير الشركةكافة الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة ،وتعتبرالقيود الواردة في السجل التجاري سلرية بحق
ااذ; ,^,اا  , ٠,٠ا^٠ة^.٠ة^العقد ا ,التصو ف الصادر عن الشركة إلى رق٠٠سجلها.

المادة  ١٨؛ التوغ غن الشركة؛يعثل المديران الئركة لذى ٠ا^ ويوقعا عنها مجتمعبن ي منبردين على كافة

المستتدات التي تخصها وفي جميع األمور اإلدارية والحقوقية والمالية واإلجراثية وتوقيعه ملزم لشركة تجاه الغير بما
يرسب عليهامن قرق واسذاملت رترفه المكرم المتضمنة ربط الشركة بالتزام وسكوك التفويض والتوكيل

والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وحضور مجالس التحكيم و االستدانة و االقتراض و تحريك الحسابات
.
المصرفية والسحب واإليداع ويحق لهما تفويض الغير ببعض صالحياتهما او بكاملها بموجب سند رسمي
_اما فيما يتعلق بفرع محافظة ريف دمشق فيوقع السيد قاسم غزال بن محمد ويوقع عنه طى كافة المستندات التي
تخصه وفي جميع األمور المتعلقة به
المادة  :١ ٩مسؤولية الشركة عن أعمال اإلدارة:
تلتزم الشركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع عنها دون قيد.
.
المادة٠٢٠مسؤوليةاإلدارة:
المديرون مسوولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم ألحكام القوانين أو لنظام الشركة األساسي
او لقرارات الهينات العامة ،ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطانهم في إدارة
الشركة ،ويحق ألي مدير الرجوع طلى باقي المديرين المسؤولين عندما يشبت هذا المدير اعتراضه خطيًا في محضر
االجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطا.
ي؟|
المادة٠٢١شهرالشركة.
يقوم الموسون او المفوض من قبلهم او المدراء بشهر الشركة ار اي تديالت طى نظامها األساسي وقًالما نص طليه

فيالمواد/٦٢-٣/منالمرسومالتشريعيرقم/٢٩/لعام.٢٠١١

.

.

.

الفصل الخامس :الهيلة العامة. :

ر
المادة,٢٢الدعوةوجدوالألعمال:
 .١تدعى الهينة العامة لالجتماع من قبل المدير بموجب دعرة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة
 .عشر يومًامن موعد االجتماع ،ويحدد في هذه الدعوة موعد االجتماع وجدول اعمال الجلسة  ،وموعد الجلسة
 .الثلنية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة األرلى ،ويجب ان التزيد المهلة الفاصلة بين االجتماع األول
واالجتماع الثتي على اربعة عشر يومأ
 ٠٢يجب ان تعقد الهينة العامة اجتماعتها في سورية وتم هذه االجتماعات في مركز الشركة او فياي مكان
كيب٦٦٠أ ٦ ,ر  ; ٦ر ت ■< ■:٠
يتفق طيه الشركاء.
.٣على المدير خالل األشهر الستة األولى من كلسنة مالية ان يدعو الهينة العامة للشركاء لالنعقاد ،ويجب أن
يشتمل جدول اعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليهافي المادة ٣/٧١/من المرسوم التشريعي رقم /
/٢٩لعام.٢٠١١
واي مواضيع اخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض طليهامن قبل مدير الشركة او يقدمهااي شريك وفقًا
ألحكامالنظاماالساسياوالمرسومالتشريعيرقم/٢٩/لعام .٢٠١١
 ,٤إذا اهمل المديردعوة الهينة العامة لالجتماعجاز لكل شريك ارلمدقه الحسابات ان يطلب من الوزارة قوجيه
 .ك, ٠زك ٦بف .رح ;  ٦:ر . ٦؛ .
الدعوة.

 ٠٥يحق لشركاء الذين يملكون ما اليقل عن ه( من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هينة
عامة لشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم ،وفيحال عدم قيام المديربتوجيه الدعوة خالل اربعة عشر
يومأ من تاريخ استالمه الطلب بنلك ،يجب طى الوزارة ان توجه هذه الدعوة بناء ظى طلب هؤالء الشركاء،
وباي حال يجب االيتعدى موعد االجتماعمدة شهر من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون فقات الدعوى على
عاتق الشركة..
 ٠٦إذا طلب احد الشركاء إدراج مسالة معينة في جدول األعمال وجب على المدير إجابة الطلب ،شرط وصول هذا
الطلب إلى الشركة قبل سبعة ايام طلى األقل من التاريغ المحدد النعقلد الهينة ،ويقوم المدير بتبليغ جدول
األعمال المعدل لشركاء قبل موعد الجلسة باربع وعشرين ساعة على األقل.
.
.٧حضورالشريكاالجتماعيزياليعيبفيإجراءاتدعوته.

.

 . ٨يجوز عزل المديرباغلية اصوات الهينة العلمة لشركة او بقرار ضتي إذا ما وجدت اسبلب تبررذلك.

 ٩في حال استقالة المدير أو وفته اوعزله يحق لباقي المديرين وفي حال عدم وجود مدير أخر ألي شريك

 ،ح■
مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة النعقادهيئة عامة النتخاب مديرجديد.
تعتبر القرارات التي تصدرها الهينة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قلثوني ملزمة لشركة
.١ .
ولجميع الشركاء سواء حضروا االجتماع أم لم يجضروه ،شريطة انتكون تلك القرارات قد صدرت وقًا

الحكام المرسوم التشريعي رقم /٢٩ /لعام ٠١١والنظام األسلي لشركة.
يحق للمدير العام االقتراض او االستدائة وبيع اصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتتازل عن
.١ ١
مشاريعهاوعن الرخص واالمتيازات الممنوحة لهاوتقديم الكفاالت بدون موافقة الهينة العامة للشركاء،
المادة:٢٣

 ٠١تتالف الهينة العامة لشركة من مالكي الحصص فيها
 ٢لكل شريك حق حضور الجلسة واالشترالك في مناقشات الهينة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت

واحد عن كل حصة يملكهاولشريك أن ينيب شريكًاآخر عنه بكتاب عادي اواي شخص أخربكتاب صادر
عنه او بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ،ويصدق رئيس الجلسة على كتب اإلنابة او التفويضات..

.

 .٣اليجوز لهينة العامة ان تتداول في غير المسثل الواردة في جدول االعمال إال إذا كان الشركاءكاقة حاضرين
ح٠
ح د
االجتماع ووافقواعلى ذلك.
 .٤يمسك جدول حضور في الهيائت العامة يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد األصوات التي يحملونها
اصالة ووكالة ،ويوقع هؤالء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة

ه .يراسالمديراجتماعاتالهينةالعامةويعينكتبًالتدوينوقاتعالجلسة،
 .٦يحرر محضر بخالصة مناقشات الهينة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهينة في سجل خاص يوقعه المدير

والكتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون الي من الشركاء حق
االطالع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزائية وحسابات األرباح والخسائر والتقرير السنوي

ر زر ;
والحصول على صورة طبق االصل عنها
 ٠٧يجب حضور مندوب الوزارة الجتماعات الهيائت العامة إذا تضمن جدول اعمالها تعديالن على نظامها االساسي

وذلك لمراقبة توافر النصاب وقاتونية التصويت.
 .٨كما يجوز دعوته لحضور اجتماعات الهينات العامة السنوية بناء على طلب الشركة أو الشركاء أوالمدير
العام.
تعتبر محاضر اجتماعات الهينة العامة صحيحة إلى ان يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضاثي قطعي.
.١ ٠

.

يجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خالل مهلة سبعة ايام من تاريخ انعقاد االحتماع

.
.
.
تحت طاثلة عدم تصديق المحضر وتنفيذ قراراته من قبل الوزارة
يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقانع او معلومات مخالفة لوقائع الجلسة او في
.١ ١
حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.

.

المادة  -٢٤تصااج) الهينة العامة و األغلبية المطلوبة:
 . ١يكون نصاب الهينة العلمة قانونيأ بحضور شركاء يمثلون ما ال يقل عن ه

من حصص راس المال،

 .٢إذا لم توافر األغلبية المنصوص عليها في هذه المادة الكتمال نصاب الجلسة خالل ساعة من الموعد المحدد
 .الهمع لهلت الجلسة إلى لسرع الثاني المحدد في كاي لدعرة ويعتبر ساب الجعة دالثائية مكا بمح،
 .٣تمدر قرارات الهينة السله بموافقة الشركاء لسيرن /عنبهة يريه طى ٥٥

.

من راس المال الممثل ب

الجلسة ،ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام األساسي او حل او دمج الشركة او تحويل شكله

القانوني فيشترط فيها اغلبية

96٥٦من الحصص الممثلة في االجتماع على اال تقل هذه األغلبية عن نصف

راس مال الشركة.

ه

٠٤رخضعتصديق قرارات الهينة العامة والطعن فيها إلى احكام المادئين/٧٦-٧٥/
/٢٩^/سم ًا.٢٠١

.

المرسوم التشريعي رقم

 .٥يجب ي الشركة شهرأي تعديل طى نظامها االسلسي خالل مهلة ستين يومأمن تريخمصدقة الوزارة طلى ٠
" ٥٣-للشركة ل ء تعديل عليه ،ويعتبر القرار الغيًا حكمًا سه مضي مذ لسد إذا ^^شهره

المادة  :٢ ٥خسائر الشركة وإجراءات تخئيض راس المال؛

.

.

 .١إذا زلت خسائر الشركة على نصن راسملها وجبي طى المنير دعوة الهنة العمة للشركة لالجتماع لسترر بم
تفطية الخسارة ،اوتخيض راسال الشركة بما اليقل عن الحد االدنى المقرر قانونًا  ،ار حل الشركة^تمئ،
واذ لم يتخن اي من االجراءات المذكورة جاز لكل شريك لر لوزارة تقديم طلب إلى ا«قضاء إقرار ك وصفية
 .الشركة.

.

.إجراءات تخفيض راس المال،

ا.يجب طى إلرة الشركة ان ترفق طلب التصديق طى تديل النظام االسلي لشركة الستضمن تجنيض راسمالها
 .الذي تقدمه الى الوزارة بالئحة صادرة عن مدق ابتسابات صن اسماء دائني الشركة ومقدار ينكل منهم
 .وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدق الحسابات تفيد بان تخفيض راس المال ال يمس بعقوق اذاص٠

ب ,بجد على الشركة نشر قرارالتخيضمع الثحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيقين يومبنين ونمرتين ض.
األقل.

٣٣

..

ج ٠يحق لدلتين انين يلغ مجميع ينهمما اليقل عن (:من بون الشركة رقالما هر واردفي تقرير مدقق

الحسبات قلمة االعرى املم المحكمة المفتصة فيمركز الشركة اوموطنها المخترخالل ثلدين يومامن تريخ
اإلعالن عن التففيض في الصحن ألخرمرة ،ونلق ( قرار التظفيض الذي من شلكه اإلضرار بمصالحهم
.
وال تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين ال يرد اسمهم في االعالن, ,
د .للمحكمة ان تقرر وقف تفيذ قرار اتخفيض لحين البت بلدعوى رنلك بقرار تخذه في مرفة المذاره ويتصف
 ٠ن س-هححن لذكرة رنصن-بليندالمممل

ه .تنظر المحكمة بالدعوى على وه السر.ءة ،وتعقد جلساتها كل٧٣ساءةطىالمكفر.ريكوبنيرارمعصوالسياس
الذي يمح٠ر في الذعوى مبرما.

الفصل السادس :مدققوا الحسابات
المادة٢٦أ

 ،١تفتال الهنة العلمة من جدرل المحلسين القلرنهن المعقمد من وزارة الملية مدئ^باتاوأكثرح يمرسون.
لتجديد.

'

"

 ٠٢بالضقة إلى ماوردفه الملدة  /١٨٥السرسوم التشريعي رقم ٢٩/العام «(،بجدرن يون
مدقق التسابات لحه الشركاء لر قريًا لو مصاهرًا له لو لمدير حتى لدرجة الرابعة بما فيها ذهاذرجو- .
الفصل السابع :حسابات الشركة وماليتها.
،
المادة:٢٧سنةالشركةالمالية.
 ١السنة المالية لشركة تتبع السنة الميالدية.

. ٢سنةالشركةلمايةتبتدىافهارلشهركلونالثتياوتتهيفيأمرشهركتونالولرمبهلسبو.

المعذلذهاية
نهتيً٠ا ضذر ,ئر
 ٠٣يستللى من نل
حتلفد"شهرلسعنلهاد
الشركة ت؟
السنة "المالية االرلى فانها تبدا من تلريغ تليس اسر
ًالذةالمالية|لتالية.
٦

المادة:٢٨االحتياطات:
يجب على الشركة اقتطاع االحتياطيات التالية :االحتياطي اإلجباري  -االحتياطي االختياري  -احتياطي االستهالك
وتخضع االحتياطيات المذكررة الحكام المواد/٨٤-٨٣-٨٢/من المرسوم التشريعي رقم / ٢٩ /لعام ,٢٠١١

الفصل الثامن :انحالل الشركة وتصفيتها:

المادة:٢٩

.

 ٠١تخضع تصفية الشركة وتعين المصفي وشهر تصفية الشركة واعمال إدارة الشركة قيد التصفية وبطالن

التصرفات أثناء التصفية وواجبات المصفي و مسؤرلية المصفي وعزله واالتتهاء من أعمال التصفية الحكام

المواد/٢٨-٢٧-٢٦ -٢٥ -٢٤ -٢٣ -٢٢ -٢١-٢٠ -١٩/منالمرسوم التشريعيرقم/٢٩/لعام٠٢٠ ١١

.

 .٢تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها االعتبارية قاتمة طيلة المدة االزمة للتصفية والجل

حاجة التصفية فقط ٦ن  1ا
 .٣تتوقن الشركة عن ممارسة اعمال جديدة اعبارًا من تاريغ شهر قرار حلها في سجل الشركات ويضع امين

السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة.

.

؛.يستمرمدقق الحسابات في وظيفته طيلة فترة التصفية،

.

ه .ينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال الصفية في حال كان تعين المصفي بحكم قضائي,
 .٦تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية االلتزامات المترتبة عليها.

نمال .يوزع ماتبقى من أموال وبرجودات الشركة فيمابيحت الشركاء كل بشسبة حصته في رأس المال.
الفصل التاسع :احكام عامة

المادة٣٠؛

.

 .١تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكمًاو تتمتع هذه الشركة بالشخصية االعتبارية بمجرد شهرها.

ة

 ٠٢تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين ،إال ما كان منها مالزمًا للشخص الطبيعي ،ويحق لها تملك الحقوق

العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها.
 .٣يجب طلى الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة األوراق الصادرة عنها

وعلى إعالناتها ،إضافة إلى المعلومات األخرى التي يوجب المرسوم التشريعي رقم/٢٩/لعام ٢٠١١إدراجها.
 .٤إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك ،إضاقة إلى بياتات الشركة،علىكافة األوراق الصادرة عنها
وإعالنتها ،وإذالمتذكرواقعة التصفية يعقب المصفرن بغرامة قرهاخمسونالف ليرة سورية.

المادة ٢٩؛ المحكمةالمختماةوحاللخالغات^
. ١تكون غرفة محىمة البدية المدنية مختصة للظر في جمي المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بلشركة او

فداععا
.٢كما تكون غرفة معكمة االستذذاف العمدنية مختصة للنظر في اسون باقراراتالملرةع لسك المذكورة في

الفقرة/١/من هذه المادة.
٣بكونمحكة البداية المدذية التي يقع مركز الشركة ه دارء اختمصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في

جميع اسنارعلت اتي تشابين الشركاء او بينهم وسن القاتمين طى إدارتها او التي تنشأ عن عالقة الغير بالشركة لر
فه اه نزاعاكريتعلقبلود الشركة رشالها.

٧

تكرن محكمة البدالية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دارة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة لفصل
في جميع اسائل المشطة بهذا الفرع ٠
ه.ض من حق األطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية او المدنية الخاصة
لمنصرمص عليهافي قانون الشركات الصادربالعرمرم التشريعي رقم  ٢٧لعام . ٢ ٠ ١ ١

المادة ٣٢؛رقيةالوزارة؛
 .١يحق لوزارة التجارة الداخلية رحماية المستهلك ان تراقب الشركات المحدودة المسؤولية فيكلما يتعلق بتنفيذ
أحكام المرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢٠١١والنظام األساسي لهذه الشركات

 . ٢ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرمًا لمالحقة المسؤولين قضائيًا.

 .٣ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة ذات خبرة وطلى
مستوى عال من الكفاءة تنتدبها لقيام بتفتيش حسبات الشركة وتدقيق قيودها ودفترها وساثر اعمالها وتقديم تقرير
.
1
بذلك لوزارة.
المادة٠٣٣

.

تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية.
توقيع املؤسسني او املغوض عنهم

متالتوقيعبضوري

٨

مديرمرييةهلرىن

٥٢٢

الجريدة أوسمية للجمهورية العربية السووية الجزء الائض؛ العدد ا" )^١٦لسنة ٢٠٢٢
قراررقم/٢٨٨٨/

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

يقرر ما يلي:

المادة -يصدق النظام األساسي لشركة هواى شرقي المحدودة المسؤواية كالتالي،

.

.

غيتها  :االستبراد والتصدير لكافة المواد المسموح بها من قبل الدولة وتجارة األجهزه االلكترونية والكيربادلية
والميكانيكية والمعدات واآلالت الصناعية والسيارات والتجهيزات والقطع التبديلية والمواد الغذائية واأللبسة واألقمشه
والخيوط واألحذية واالكسسوارات ومستحضرات التجميل وكافة مستلزماتها والخردوات والمنظفات وألدخول
بالمناقصات والمزايدات و الحواسب وتوابعهاوملحقاته وبرامجهاواجراه الصيانة لألجهزة وكافة البذور والحبوب
الزراعية و الحلويات و التمور وشحن ونقل البضائع الداخلي و الخارجي عدا بناء المسباكن وبيعها واالتجار بها مهسا
كان نوعها.

 /٥.ل٠س نقظ خشة مالين ليرة سورية موزع على/١ . ./
راسمالها ب حدن راس مل الشركة بمبلغ
.حصة ألف .سعة فقط .قيمة كل.حصة/٥ ٠٠ »/ل.سفقلظ خمسة آالف لبرة سورية  ,زر رذا
مركزها ب محافظة دمشق ولهاأن تؤسس فروعًالبافي جميع محافظات القطروخارجه بقرارمن الهيشة
العأمة للشركاء ويخضع لتصديق الوزارة

مدتها :غير محدودة تبدًا من تاريخ التصنيق على النظام األساسي للشركة،
المادة ؟ -ال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول على الموافقات والتراخيصر الالزمة لممارسة ثشاطها
من الوزارات والجهات الرسمية اإلخرى قبل إجراءات الشهر وتشهر الشركة لدى أمانة السجل التجاري
فيمحقظلهدمشقفالدةسينيومأمنتلريغهذالقرارتحتطالةإلغله

الماذة -ينشر هذالقراربلجريدة الرسمية ويلغ من يزم لتفيذه.
دمشقش

٢٠٢١/١٠/١٤م
التئنام األساسي لثركة هواى شرقى المحدودة المسؤولية

الفصل األول  :تلجى اصسرهنة ،غايتها ،اسمها ،صةز٠هـا ،مدتها

المادة «؛اتلسيس والفاية،

ج

"

ن اك د

 -١توسس بين امحلب الحصص المنشله بموجب هذ الذذالم والتي قد نلفًا يما بعد شركة سورية الجنية محدودة

المسؤولية تخضع ألحكام قاتون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢٠١١والعرف التجار ي
ولهذا النظام وللقواعد األمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع لألحكام االختيارية المنصوص عليها
٠
في القانون المذكور في كل ما ال يخالف هذاالنظام.. . .

-٢أغراض الشركة.:

٠.

 -٣االستيراد والتصدير كافة المواد المسسوح بها من قبل الدولة وتجارة األجهزة االلكترونية والكهربائية وانعيكانيكية
والمعدات واألالت الصناعية والسيارات والتجهيزات والقطع التبديلية والمو اذ الغذائية واأللبسة واألقمشة والخيوط
واألحنية واالكدسوارات ومستحضرات التجميل وكافة مستلزماتها والخردوات والمنظفات والدخوا،ب"مناقصات
والمزايدات و الديراسب وتوابعهاوملحقته وبرامجهاوإجراء الصيانة لألجهزة وكافة البذور و الحب إب انزراعية

و الحلويات و التمور وشحن ونقل البضائع الداخلي و الخارجي عدا بناء المساكن وبيعها واالتجار بها مهما كان
.
نوعها.

.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق غايتها:

١تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات االختراع
٢تملك العالمات التجارية والصناعية وحقوق الملكية األدبية والفكرية واستغالل هذه الحقوق
يجوز للشركة في سبيل تحقيق ذلك ان تساهم ار تشارك في مشاريع مماثلة أو متممة مع غيرها تكون مرخصة
.
أصوأل
-٤استثمارواستغالل أموالهاومصادر تمويلهافي جميع اوجه االستثمارالمتاحة وفق القوانين واالنظمة الناقذة قي
القطاعإت الصناعية والزراعية والمالية والعقارية والسياحية والنقل والتعليم وخالفه وذلك لى الوجه التي تراه مذابًا
ومحققًا لمصلحتها
-٥الحصول على اية حقوق وامتيازات تراهاالزمة للشركة رغليتهابمافيذلك تملك األراضي والعقارات والمكاقنب
والسيارات وغيرها.
شراء واستئجار العقارات باثواعها واي أموال منقولة وغير منقولة تحتاجها الشركة.

-٧الحصولطى التسهيالت المصرفية والقروض بعد موافقة الهينة العامة لشركة.
 .ويحقله تعديل غاؤتهاكلياوجزنيًااوتوسيعهابقرارمن الهينة اسة سركاه؛ ودون أن يعتبر هذ؛ اصيل بها
لشخص اعتباري جديد.
المادة:٢اسمالشركة:شركة/هواىشرقىالمحدودةالمسؤولية

المادة ":المركز والفردع:
سركز الشركة الرنيسي في محافظة  /دملق /ولها ان تؤسس فروعأ لها في جعبج محقطات القطر وجرجه بقرار من

الهينة العامة لشركاء..
العادة  : ٤العدة؛
مدةالفركةهرمدردةالمدمابهامنتريعمدررالقراربتليسها

الفصل اشتي :تلسيس الشركة

المادة :المؤسسون:

تمتاسيس الشركة من السادة:
الحنسة

اسمالشرل
٠.
٠

٠

.

٠

.

٠

"لتوال

٠

٠

٠

مهدي جمشيد احسان
٠ ٠.
٠.٠٠منش
هسن نبح اله عزيزي

٠

.

اإليرانية

..

مكان اإلقامة والسطن المختار.
.
بالتفصيل

^- ١٩٨٨/١٠/٦بحيببي
دمسق مزة فيالت غربية مقابل السفارة.
.
البرازلية
١٩٧٠/٨/٢،

دمشقمزة فيالت هرية مقايل العبارة

..:...البرازلية..
اسة هذا امشعوسع ا لتحقته  ,أج..اط إة٠ع ا ا- ٠يبيببيببيا

لستيايقيععنهمنلتهبداتارةتهدابتبديةكهلررلس قي ،غقذي سرانهم ب١سغالذةيد بجع،
لدسم(٣٠٣٠.ر )٠ ٥/٥اماسان لسرعتالسادهدسرسرم سشرضه رف((

٢

المادة :حقوق وواجبات المؤسسين. :

للموسين من الحقوق وما يترتب عليهم من االلتزامات ما هو منصوص عليم في قانون الشركات الصادر بالمرسوم

التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢٠١١وماهومحددفي هذا النظام،
الفصل الشلث :راس مال الشركة والصص

المادة ٧؛ راسمال الشركة:

 .١حدد رأس مال الشركة مببلغ  /٥٠٠٠,٠٠٠/ل.س فتط إمخدسة ماليني  /لرية سورية موز ع على  /١ ٠ ٠ ، /الن
 ,حصة فقط قيمة كل حصة  /٥٠٠٠/ل.س خسسة أالف لنرية سورية تنفع من قبل الشركاء املؤسني علي
ح ح .ال ر ال
النحو فيما يلى:
. .
الحمسص
عدد
5 .يهة .الحصص .
اسم المؤسس
النسبة
. .

.

مهدي جمشيد احسان منش

.

حسن ذبح اله عزيزي
المجموع

٣٠٠

.
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.

٧6٧٠. ٣٩٠٠٠٠٠٠

٧٠٠

٠

٧٠٠٠٠ ١
.

"٠٠

 ٢يجوز زياة رأس المال بموافقة ا هينة العامة للشركاء بأغفلبية الحصص ولهم حق األفضلية باالكتتاب بهذه
الزيادة بنسب حصصهه ما لم يحد .قرار الهينة العامة أسلودًا آخر تراعى فيه أحكام المادة /٧٧/منقادهن
الثركادت المصادر بالسرسوم التشري
انمادة  ٨ب قسذيد قيمة الحصص:

في أحد المصارف العامة أو
 .١يذفع المؤسسون نقدًا مايقبل حصصهم من رأس المال النقدي بنسبة ٠/
الخاصدة السعتمدة في القطر فور السصادقة تلى هذا النغذاه وتودع الشمهادة المثبتة للدفع لدى امانة السسجل
اتةباريقبل إجراءات الشهر وبجب على المؤسسين تسديد كامن رأسمال الشركة خالل مهلة سنة من تاريخ
.
صبور تريخ قرارالتصديق على النظام األسالسي لشركة.

 ٢ال جيوز أن تسحنب هذه املبالغ إال من قبل املدير املعني وفق احكام قشون الشركات الصاذر باملرسوم
القشنريعريقم/٢٩/لعام ٢٠١١وهذالنظاموبعداالهتاءمنإجراءاتشريالشركةاصوألاً

المالدة ؟:استالم الحصص. :
.

يعدتلسيسالشركةنهانيأتعطيالشركةلكلشريكشهادةاسميةبالهصةاتيبملكها.
المادة(.سجل الهصصا:

 ٠١يهمش في الشركة بإشراف لمدير العام سحل لشركاء يسهل فيه اساوه وجنسيةهم وموطن كل (يم
ال الك كك•. :٠
ز ا ال
والحصة التي يملكها.
 .٢تدون في السجل المذكور التازالت عن الحصص وانتقالها وبت هذه الوقاثع باشراف المدير العام او المغوض

ن من المديرين في حال تعددهم ٦ .زال ب  ٦٠٠اك الو ر -ز ال ٠كالال-؟الالككالرككاللكالال ر ٦بالالالكك الي٢حتالكم ال|كذك1ةالالال|الج|,ك
 ٠٣ .للشركاء ولدانني الشركة حق االطالع على السجل المذكور.

المادة ١١؛ اذتة.ال ملغية العصص ؛

.

٦

لدرسوم القثريمي ر٤
اكادر ب٦
 .١بجوز بليع الحمم
"ترنمهرم
٣٣٥٠
/من ٠قاقون ■الثركك ل
المادة ٦ /كك
الواردة في  -ح ر٨ر
بالشررط ٦
٦ر

 ٢بيع ونقل ملكية الحصصرفيمابين الشركاء حر وغير مقيد بقيد.

.

1

شريثقستبينهمالصةالميعةبنسبةهسةكلمنهمفيالشركة استعمل هق الرجها٦ :ئث .من
.لشركاء حق الرجان في شراء الجصصلته يجربي نقل ملكيتها للغير وإدا
٠
٣

 . ٤عند ممارسة حق الرجحان يكون للشركاء أصحاب حق الرجحان حق شراء الحصص المعروضة للبيع حسب
خيارهم ،إما بالسعر المعروض من المشتري أو بالسعر العادل الذي يحدده الخبراء.

 ٠٥اليعتبر البيع ساريًابالنسبة للشركة إال بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديهاوذلك بحضور المتعاقدين أو ل
ممثليهما
المادة  ; ١ ٢رهن الحصص :يجوز رهن الحصص.

المادة  :١٣تحديد مسؤولية أصحاب الحصص:

٠

اصحاب الحصص غير مسؤولين عن ديون الشركة إال بقدر ما التزموا به في راس مال الشركة.
الفصل الرابع ،إدارة أمور الشركة

العادة  :١٤اإلدارة:

 .يتولى إدارة امور الشركة مديران من الشركاء أومن الغيرينتخب من قبل الهينة العامة ويمارس عمله وفقأللصالحدغ^
المحددة لهم في قانون الشركات الصالر بالمرسوم التشريعي رفم  /٢٩/لعلم  ٢٠١١وهذا النظام
ويديرها الورة االولى السادة مهدي جمشيد احسان منش رالسيه حسن ذبح اله زيزي

المادة:١٥مدةاإلدارة:

مدةاإلدارةأربيعسنواتقبلةلكجديدبقرارمنالهينةالعاسةلكركاء.
العادة  :١٦الشروطاتييجبتوفرهافياإلدارة:

يجب ان توفير في المدير الشروط المنصوصب طيها في الملدة//سمن قاثون الشركات الصادر بامرسوم التش يعي
في العادة ا  /٧٠من قانون الشركات لسد سرره ترمد
رنم /االسلم  ٠ ١١ا وان يتقيد

 ,١اليحق للمدير إحالة أي من صالحيته المفوض بهامن الهينة العامة للفير إالبمواقة هذه الهيبة.

 .٢لمدير الشركة كافة الصالحيات الالزمة إلدارة الشركة ،رتعتبر القيود الواردة في السجل اتجاري سارية بحق
الغير ،إذاتمت اإلشارة في العقداو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها.
المادة:١٨التوقيععنالشركة:

بيش المديران الشركة لدي النير ويوقعا عنها مجتمعين ار منفردين علي كقة المستدات التي تخصها وفي جميع
ااموراالداريةوالحقوقيةوالمالية واإلجرائية وتوقيعهم ملزم لشركة تجاه الغير بما يترتب عليهامن حقوق
 ٠المصرفية رالسحب واإليداع وتوقيع الصكوك المتضمنة ربط الشركة بالتزام
٠ ٠٠
وثوئقالغوي<ضوالتوكة وتوكيل السنامين والتمثيل امام القضاء والتحكيم وتسمية المحكمين رطلب عزلهم
ر , ٠ .,د الح ج
وحضورمجالسس التحكيم.

المادة:١٠٩سؤرليةالشركةعناعاالالوارة. .:
تلتزم الشركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع "عنها دون قيد.

السادة

.٠.

المدررن مسورلون باتضاسنتجاه الشركة والشركاء والير ن مخالغاتهم الحكام القوانين ار لنظام الشركة االسلسي

ار لقرارات الهنلت العلمة ويكون الميرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في ادارة

الشركة ،ويحق ألي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطيًافي محضر
االجتماعطى القرارالذي تضمن المخافة اوالغطا1.

المادة ٢١شهرالشركة.

1

يقوم المؤسون او المفوض من قبلهم او المدراء بشهر الشركة او أي تعديالت طلى نظامها األساسي وقًالمانص عليه

في المواد/-»/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩ /لعام٢٠١١
الفصل الخامس :الهينة العامة

.

المادة : ٢٢الدعوة وجدول األعمال؛

.

-١تدعي الهينة العامة إلجتماع من قبل رنيس مجلس االدارة بموجب دصوة توجم إلى الشركاء على عنوانهم المختر
قبل اربعة عشريومًامن موعد االجتماع ،ويحدفي هذه الدعوة موعد االجتماع وجدول اعمال الجلسة ،وموعد
الجلسة الثثية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة األولى ،ويجب أن ال تزيد المهلة الفاصلة بين االجتماع االول
.
.
واالجتماعالثاله على اريعة عشر يومأ.

 -٢يجب ان تعتد الهينة العلمة اجتماعاتها في سورية وتتم هذهاالجتماعات في مركز الشركة ارفي إي مكان يق

٠

طيه الشركاء.

٠

 ٣طلى رئيس مجلس االدارة خالل األشهر الستة األولى من كل سنة مالية ان يدعو الهينة العلمة لشركاء النعتلد،
ويجب أن يشتمل جدول اعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليها في المادة  ٣/٧١/من قانون الشركات .
٠
.
الصاربالمرسوم التشريعي رقم/؟/لعام٢٠١١

واي مواضيع اخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض طليها من قبل مدير الشركة او يقدمها اي شريك وفقأ
الحكام النظام االسلسي او قلون الشركلت الصالر بالمرسوم التشريعي رقم  ٢٩/العام ٠٢ ٠ ١ ١

,

. .

 -٤إذا اهمل رنيس مجلس االدارة دعوة الهينة العامة لالجتماع جاز لكل شريك او لمدققي الحسابات ان يطلب من .

الوزارة توجيه الدعوة.

■

.

...

 -٥يحق للشركاء الذين يملكون ما ال يقل عن  9 ١ ٠من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة
للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم ،وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خالل أربعة عشر يومًا من
تاريخ استالمه الطلب بذلك ،يجب على الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناء على طلب هؤالء الشركاء ،وباي حال
يجب االيتعدى موع االجتماع مدة شهرمن تاريخ تقديم طلب الشركاءوتكون نفقات الدعوى على عتق الشركة.

 -٦إذ طلب احد الشركاء إراج مسالة معينة في جدول االصال وجب على رئيس مجل اإلدره إجبة الطلب ،شرط
وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على األقل من التاريخ المحدد النعقاد الهينة ،ويقوم المديربثبليغ جدول
..
االعال المدل لشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة طى االقل

 _٧حضور الشريك االجتماع يزيل اي عيب في إجراءات دعوته.
 -٨يجوز عزل رنيس مجلس االدارة بأغلبية اموات الهينة العامة لشركة و بقرارقضتي إذاما وجدت اسبب تبرر

ذلك.

ر :ذك- . :

ر٠

 -٩فيحل استقالة المدير اوونته أو عزله يحق لباقي امديرين وفي حال عدم وجودمدير اجرري يريد مطالة
الوزارة بتوجنيه الدعوة النعقاد هيثة عامة ألنتخاب مدير جديد٦.

 ١٠تتبرالقرازات التي تصدرها الهيبنة العمة للشركة في اي اجتماع تقده بنصلبقلترني ملزمة لشركة ولجميع.
الشركاء سواءحضررا االجتماع ام لم يحضروه ،شريطة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقًاالحكام قانون
"٦
الشركادف الصادز بالمرسوم التشريعي رقم ا  ٢٩ا لعام  ٢٠١١والنظام األساسي للثركة .

-١ ١يحق لرئيس مجلس االدارة االقتراض أو االستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن
مشاريعهاوعن الرخص راالمتيازاتالممنرحة لهارتنيم الكفاالت،

المادة:٢٣

ت

٠

١دتانالهينةالعلمةلشركةمنمالكيلمحمصصفيها،

. .

 -٢لكل شبريك حق حضور الجلسة واالشتراك في منقشات الهينة العامة رهم كل نص مجالف ويكوب ده صوت واحد .
عن كل حصة يملكها ولشريف ان ينيب شريكًا آخر عنه بكتاب عادي أو أي شخص آجر ييىاب صادر عنه أو
بموجب وكآلة رعبمية لهذه الغاية ،ويصيدق رئيس الجلسة طى كعب اإلنفة او العإرزح ٠١ر٠

 -٣ال يجوز للهينة العامة ان تتداول في فير المساتل الواردة في جدول األعمال إال إذا كان الشركاء كافة حاضرين
٣
٠
االض١عووةواءلىذق.

؛يمسد جدولبحضير فب الهنت العسة بسبطل يه لسماء الشركاء العاشرين وهدد األموات اشو يحملونه امله

٠ركدارسانيها٠عبهرنندالهوننهاسركة٣.د2٣

السوا

لشيحملوتها

 ٠٥يراس المدير اجتماعات الهيئة العامة ويعين كاتبأ لتدوين وقائع الجلسة

 ٠٦.يحرر محضر بخالصة منذقشت الهينة العمة وتدون المحضر وقرارات المينة في سجل جاص يوقعه المدير
والكتب ومندوب الوزارة في حالحضرره وبودي فه سجل خاص لدى الشركة ويكون الي من الشركاء حق
االطالع علي هذه المحاضر والترارات بما في نلك الميزائية وحسبات اآلرباح ولخسكر والسقرير السنوي
.
والحصول على صورة طبق االصل نها
 ٧يهبحضررمنورب الوزارة الدماجات لهبنت العامة د تضمن جدول اصله ريده ر تخفيض رالسده رم
وتصفية الشركة ،وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونية التصويت .

.

 -٨با يجوز دغوته لحضور اجتماعات الهينات العامة السنوية أو غيرها بنا؛ ط طلب اشرءه ر اشرو ،راسس

.

العام.
 ٠٩تعتبر محاضر اجتماعات الهينة العامة همحبة الى ان ينيت عكى ذلك بمز٠ص) شارصأزي صي,

"فنمعن طلة
اذعقال٠االجتماع تحت
 "١.يجب مواقاة الوزارة ببحضر اجماع الهنة العامه خالل مهلة سبعة ايام
تاريخ لس
*ئسأ
)٣
 ١ا .يعقب موقع السجضر بهره اتروير في حل درن وقانع لر معلومات مخالفة لوقانع الجلسة ربحل إظفال

نردرنقةشجةنلضنرالملة.

لع

-

٣سدت٠ل٥لتنعا٠ده٠ل٠

لساة.٢،نصبالهينةلسسةو(«قيةالسهقيهة:
.١يكرن نمب الهينة العامة قانونيابحضور شركا ،يمثلون مااليقعن.ههومن حصص راس اسل

 "٢اذا لم تتوافر االغظبيةالمنصيوص عليها في هذه الملدة الكتمال نصاب الجلسة جالل ساعة من الموع المحد
لالجتزاع تارلت الجلبة إلى المرعد الثاني المحددي كتلب الدعوة ريجب اال تقل المدة الغاصلة بين ااجتماعاالرل
ص-بمنحصسر -
واالجتماعالثاتيعناربعوعشرينساعةعلىاالقل،ويعتبرنصالبالجلسةالنايةمىيمالًسم:تحجن
م
.

٦

 -٤ويخضع تصديق قرارات الهيئة العامة والطعن فيها إلى أحكام المادتين  /٧٦-٧٥/من قاثون الشركات الصادر
بلمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام "٢٠١١

ه.يجب طى الشركة شهر اي تديل طى نظامها األساسي حالل مهلة ستين يومأ من تاريخ مسادقة الوزارة ض
النظام األساسي للشركة او اي تعديل عطيه ،ويعتبر القرارالغيأحكمأبعد مضي هذه المدة إذالميتم شهره اصوال

المادة ٢٥؛ ضانر الشركة واجراءات تخئيض راس المال؛
اب إذازادت خساتر .الشركه :طى  ،٣ربلهاوجب ض بيرايب دعوة الهينة العباكلشركة الدبتماع لتقرز .

إماتغطية الخسارة ،أو تخفيض رأسمال الشركة بما اليقل عن الحد األدنى المقرر قانونًا  ،او حل الشركة وتصفيتها،
وإذالميتخذأي من اإلجراءات المذكورة جازلكل شريك او للوزارة تقديم طلب إلى القضاء إلقرارحل وتصفية
الشركة.

..

-إجراءات تفيض راس المال ي

1زك.ال

ب

ا -يجب على إدارة الشركة لن ترفق طلب لتصديق طلى تعديل النظام األاسلسي لشركة الستضمن تخفيض راسمالها
الذي تقدمه إلى الوزارة بالنحة صدرة عن مدقق الحسابات تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل مفهم
وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابك تفيد بان تخفيض راس المال اليمس بحتوق الداتنين.
ب -يجب طى الشركة نشر قرار التخفيض مع النحة الدائنين في الجريدة ارسمية وصحيشين يومين وسرين

.
طلى االقل.
ج -يحق للداننين النين يلغ مجموع دينهم مااليقلعن«١.من ديون الشركة وقا لما هر واردفي تترير مدق
الحسابات إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة او موطنها المختار خالل لآلئين يوما من
تاريخ اإلعالن عن التخفيض في الصحف آلخر مرة ،رذلك إلبطال قرار التخفيض الذي من شانه اإلضرار
بمصالحهم .والتسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين اليرد اسمهم في اإلعالن.
د للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف
ن
بالنفاذ المعجل.
هدتنظر اسحكمة بالدعوى على رجه السرعة ،وتعقدجلستهاكل»«ساعة طى اإلكر ،ويكون قرار

.

معكمةاالستتانالذييمدرفيالدعورىمبرما.

.

.

اللصل السدس :مدققوالصبات. :

^المادة .٠ :٢٦

 ٩ر"٦

٠

"٠

>  ٠١ .تختار الهينة العلمة من جدول المحلبين القتونين المعتد من الوزارة مدقًا للحسبات او اكنر يمارسون
مهمتهم وفقًا للمادة ا  / ٧٩من قاتون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعيرقم / ٢٩/لعام  ٢٠١١وذلك
.
٠
.
لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.

 ٠٢باإلضافة إلى ماوردفي المادة /١٨٦/من قاتون الشركات الصادربالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام
 ٢٠١١يجب ان تتوافرفي مدقق الحسابات الشروط والمحظورات المنصوص عليهافي القلون رقم  /٣٣/لعام
..
.
 ٢٠١٠الناظم لمهنة تدنيق الحسابات.
تريتأينه لد
او
اجرا
يحض
ص
ر
اشركة
في
شرب
«رسامبإب
اضاءسن
مدققًايابات
يجوزان يعس
٦ ..٣
مجلس اإلدارة اواسراء اوكان قريبايفنهم حتى درمة زنسة.
وشرك «ه
كئ موظفا

٧

الفصل السبع :حسابات الشركة وماليتها:

امادة:٢٧سنةالشرهةالساية:

.
-١السنة المالية للشركة تتبع السنة الميالدية.
 -٢سنة الشركة المالية تبتدى في أول شهر /كانون الثاني /وتنتهي في آخر شهر /كانون االول /من كل سنة.

.

 -٣يستثلى من ذلك السنة المالية األولى فإنها تبدا من تاريخ تاسيس الشركة نهاثيًا حتى آخر الشهر المعين لنهاية
السنة المالية التالية.
املادة:٢٨االحتياطات:

ب

يجب على الشركة اقطاع االحتياطيات التالية .االحتياطي اإلجبلري .االحتياطي االختيارياحيلط االستهالك

وتخضع االحتياطيات المذكورة الحكام المواد /٨٤-٨٣-٨٢/من قاثون الشركات الصادربالمرسؤم التشريعي رقم /
؛ا
/٢٩لعام.٢٠١١
املادة:٢٩املحىمةاملختصةوحالخلالفتب

 - ١تكون خرفة محكمة البداية المدنية مفتصة لنظر في جميع المنازعلت والقضليا التجارية المتعلقة باشركة أو فروعها

 ٢كماتكون فرفة محكمة االستتاف المدنية مغتصة للنظرفي الطعون باقرارات الصادرة عن المحكىة المنىوره

في الفقرة/١/من هذه المادة.

.

 -٣تكون معكة البداية العتدنية ابتي يتع مركز الشركة في دائرة اختصاصها إلمكتي هي المحكنة المختصة لنصل في
جميع المنازعات التي تنسأبين الشركاء أر بينهم وبين القائمين على إدارتها ارالتيتنشاعن عالقة الغير بالشركة ،او
في اي نزاع آخر يتعلق بامور الشركة ونشاطها.
 -٤تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاثي ،هي المحكمة المختصة
.
.
للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.

 ,٤يبقى سن حق األطراف اللجوه إلى التحكيم المحلي ار الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاصة
المشصوص عليها ض قعون اكزكات اشادر باشرسوم اسريعي رقم ٢٩/العام .٢٠١١
^/

الفعمل الثامن :انحالل الشركة وههمفيتها :

.

المادة ٣٠؛

 -. ١تخضع ،سفية السرأة رين المشه(؟٨أصنة".سرجدعلي دارة الشركة بد ,البسفية وبطالن

 .اسصرلتلساي اتصية وراجبتالسصني رمسوولة اسصفي وعزله واالدسشهاء من امال التسغية رحىامامواد
/ ٢٨-٢٧-٢٦ -٢٥-٢٤-٢٣-٢٢ -٢١-٢٠-١٩/منقانونالشركاتالصادربالمرسومالتشريعيرقم/٢٩ /لعام
 -٢تدخل الشركة بمجرد حلهافيطور التصفية وتبتى شخصيتها االعتبلريةقاتمةطيلةالمدةالزمةلشصنية واجل
حاجة التصفية قتط..

٠

■.

.

ترقت اشركة مين سمليسة اعصل جديدة اعبلرًاسن تريي شهر رارحمهافي سمل لشركت ريض مين السط

إشارة قيدالتصفية على سجل الشركة٠.

 ٠٤يستعر مدقق الحسابات في وظيفته طيلة فترة التصفية.

٠

ه-لذعدم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التسفية في حال كان تعيين المصغنمي بحكم قض^اذي
٨

 -٦تستمل اموال ومرجودات وحقوق الشركة في تسوية االتزاملت المترتبة طيها.
 -٧يوزع ما تبقى من اموال وموجودات الشركة فيما ين الشركاء كل بنسبة حصته في راس المل. .

الفصل التاسع :احكام عامة

 .ز ٠

■  ■: ■/ك٠٠

ب \ .ك ح

.

المادة:٣١
 . ١تعتبر جنية هذه لشركة سرية حكأد ستع هذ لشركة بالشخصية االعتبارية بمجرد شهرها,

٠

 ٢تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين ،إال ما كان منها مالزمًا للشخص الطبيعي ،ويحق لها تملك الحقوق
 : • ٠زن ر
.
العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها .
 -٤يجب طى الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة األوراق الصادرة
عنها وعلى إعالنتها ،إضافة إلى المعلومات األاخرى التي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي
٠
و ك رك
نم  -ذ ب :
■
رقم /؟/لعام ((!.دراجها.

ه .إذا كاتت الشركة تحت التصفية توجب نكر ذلك ،إضافه إل بيانات الشركة  ،على كافة االرراق الصلره نها
وإعالناتها ،وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمس وعشرون الف ليرة سورية . .

ر

المادة:٣٢رقبةالوزارة:

' ٦ ٠ ٠: ٠ب ك■

 . ١يحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان تراقب الشركات المحدودة المسؤولية فيكلما يتعلق بتنفيذ

أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢٠١١والنظام األساسي لهذه الشركات
.٢ويحقلهاانتبلغالنيابةالعامةعنكطلمخالفةتشكلجرمًالمالحقةالمسؤولينقضاثيًا

 .٣ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية او شركة محاسبة معتمدة من الوزارة ذات خبرة وعلى
مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر اعمالها وتقديم تقرير
.
بذلكللوزارة^
المادة.٣٣

.

تنضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والعستقبلية,

توقيع المؤسسين

 .ر

تم الموقع بضده
مدير مديرية الشركات

.

()١ ٥ ٨٢

.

٩

٥٢ ٣

الجريدة الرسميهغ لل٠ج٠م٠هورية ٠البربية اصرية ٠البزء الثاني الد ( )١٦لسل٠ة . ٢٠٢٢

قراررقم/٣٦١١/

وزير التجارة الداخلية وجماية المستهلك
يقرر ما يلي:

٠٠ .

المادة ا-يصدق النظام األساسي لشركة كودكس المحدودة المسوؤولية.

رم،

را«98٣م7ا1اأاهأا»٥ال10ا5تارا60ونلكوفقمايله:

ردي ■ ر

-١غيتها  :صيث وتقديم وتصميم وتطور وإدارة البرامج المعلومقية والسحلبية والهندسية وحمية النظم
االلكترونية وكافة أنواع البرامج المعلوماتية ومتطلباتها العامة والخاصة للكمبيوتر وتقديم خدمات استشارية للشركت

العلمة والخاصة والمؤسسات التعليمية وتجارة االدوات الكهربلية وااللكرونية واجهزة الكمبيوتر والموبليل

واكسواراتها ومستلزمتها وتقديم خمات تدقيق ومراجعة االنظمة المعلومقية في الشركات والسوسات العلمة

والخاصة وايرام القود وتمئيل الشركات والوكاالت العرية واألجنبية ودخول المناقصات والمزايدات مع القطاع المام.
والخاص والمشترك ، ،عدا بناء المساكن رالمتاجرة بها مهما كان نوعها.

 -٢راسمالها  :حدراسمال الشركة بمبلغ  /٥٠ ٠٠٠٠٠٠٠/ل.س فقط خمسة ماليين ليرة سورية موزعة

على/١٠٠/حصة مانة حصة فقط قيمة كل هصة /٥٠٠٠٠/ل.س فقط خمسون الف ليرة سورية.

,

 -٣مركزها  :محاقظة دمشق  /ولها ان توسس فروعأ لها في جميع محافظات القطر وخارجه بترار من
الهينة

العلمة للشركاء ويغضع لتصديق الوزارة

ح

؛-مدتها /:غيرمحدود/تبدامن تاريغ صدور القراربتلسيسها.

.

ز

المادة  - ٢اليعفي هذا القرارالشركة من الحصول على المواققات والتراخيص

ب رز

االزمة لممارسة سشاطها

من الوزارات والجهات الرسمية األخرى قبل إهراءات الشهروتشر الشركةلدىاملةالسجاللتجاري

في محافنلة دمشق خالل مدة ستينيومًاض تاريخ هذا القرار تعت طائلة إلغله
المادة-٣ينشرهذاالراربلهريدةالرسيةويلةمنيزملتفذه،

.

دمشقفه٢٠٢١/١٢«١٣م

العظام األساسي لشر١كة كلدكعن المهدودة اسنجؤولية

الفصل األول ; تاسهس الشركة ،غايتها ،اسمها ،تركزها٠* ،ل٠تها

 )١تؤس بين اصحاب الحصص المنشاة بموجب هذا النظلم والتي قد تنشا فيما بعدشركة سورية الجنسية محدودة

 .المسزوليةتخضع الحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  / ٢٩ /لعام ٢,١١ .والعرن

اتجاري ولهذا النظام وللتواعد األمرة الحالية والستقبليةش القانون السوري وتخضع لالحكلم االخقيلرية

المنصوص عطيهافي القاتون المذكور في كل مااليخالف هذاالنظام

٢

ام افراف الشركة؛ ميتة رتقديه وتصميم ونطرس وإدارة البرامج المعلوماتية دالمحلسية دالهنسية رحمية النظم

االيررنية وكاقة انواع البرامج المعلوماتية ومتطبتهاالعلمة والخاصة للكمبيوتر وتقنيم فدمات اسشسالرية .
كركات العلمة والخاصة والموسات التعليمية وتجارة األوات الكربلية وااللكترونية رامهزة الكمبيوتر

والموييل واكسواراته ومستلزمتها وتقديم خدمات تدقيق ومراجعة األنظمة الملومقية فه الشركت

واسوسلت العلمة والغاصة رليرام العقرد وتسثل الشركلت رالركاالت العرية واألجنية وسغول المناقصات ٠
والمزايداتمعالقطاعالعاموالخاصوالمشترك،،شاناءالمساكنوالمتاجرةبهامهماكاننوعها،
 .ويعق لها في سيل تعقيق غيته تملك واستجل السيالرات واالليات والعقارات واالراضي االزمة كما ويحق لها

يعيلعاتهاكليًاوجزنيًابقرارمنالهينةالعامة،ودونانيتبرهذا التعديل منشألشخص اءتباريجديد^
|لمادة ٢؛ض الشركة; شركة (كودكس لمحدردة المسؤولية ماماتال)
"

.

.

بسركزالشركة الرئيسي في محقظة تمشق وله لن توسس فروعًالها فه جميع محائفظات

-٠٠

.
الجمهورية وخارجهابقرار من الهيذة العلمة لشركاء.
المادو:،المدة .فيرمحدودة تبدا من تاريخ صدرر القرار باتصديق على نظلمهااالساسي.
..

..

الغسل الائتى :تأبريالشرهة

المادة  ٠٠٥العؤسون; تم تأسسى الشركة من اماده; .
س
م اسم المؤس
٠٠٠.٠٠

"٠٠

..

٠

.

٠

احمدمربيه بن علي

"٠آ

الحنسية
“^ري
' . ..

٠ ٦٠

٦

.

■

 ٠كك٠ك ٦٠ك ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ز ر٠ ٠

مكان اإلقامة والموطن المختار بالتفصيل

.التولد

سكيكده تمالوس ريف دمشق ،جديدة عرطوز ،شارع الوزير،
.

بناء المصري ،طاق اول.

جوال ٠٩٩٤٩٠٠٨١٠٤

 .سوري
٢٠ر

سبب لملني ن

احمد

جديدهعرطوز

ريف دمشق ،جديدة عرطوز ،شارع البحرة،

 .بناء الصفدي ،طابق ثالث فني.

١٩٧٨

ر:٦جوال٠٩٥٤٤٤٤٨٠٨
لثننل

-ل

النين قاموا بدراسة هذا المشررع وسعوا لتحتيقه واضذوا طى عتقهم لرازه الى حين الوجود وبذل كل ما يتضيهمن
النفقات وما بتفرع عنه من اتعهات وت تمهدو بتفطية كامل راس المال النقدي للشركة كل منهم بلسبلة استيد بجانب

اسمه ،ونلكه وقًا الحكام القرة  ٣من المادة  ٥٦منقلون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  ٢ ٩لعام ٠٢٠١١
المادة ٦؛طو؛ ،٠وواجبات المؤسبن; للموسين من القوق وما يترتب طيهم من االتزامات ما هو منصوص طيه
ذيقاذونالشركات السادر بالسسوماسريس رقم ٢٩/العام  ٢٠١١وما هو سدد في هذا النظام.

٢

اا٠اةااصل الثالث ;،راس عال الشركة وااا٠ع٠ععب

. .

المادة  ;٧رأسمال الشركة;

حدد راس مال الشركة بمبلغ  ٥, ٠ ٠ ٠, ٠ ٠ ٠لمس قطفمسة مالين ليرة سورية ال غير ،موزع على ٠ .حصة

قط مالة حصة ال فير ،قيمة كل حصة  ٥٠,٠٠٠لس قط خمسون لف لرة سورية ال غير ،تدفع من بل

الشركاء الموسسين طى النحو األتي:

.

,ر ٦در

.

قيمة الحصص بالليرة

اسم المؤسس

عدد الحصصر

احمد مربيه بن طي

٣٥

١.٧٥٠٠٠٠٠

طريف الخطيب بن احمد

٦٥

٣.٢٥٠,٠ ٠ ٠

8

النسبة

السورية
١

...

9٨٦٥

.1..

٩^١٠٠

.

المجموع

١٠٠

شركاء ب

يجوز زيادة رأس

■

■.

حق األفضلية باالكتتاب بهذه الزيادة

بنسب حصصهم ما لم يحد قرار الهينة العمة اسلوبأ اخر تراعى فيه احكام المادة  /٧٧/من قتون الشركت

المعادر بالمرسوم التشريعي رقم ا  ٢ ٩ا لعام ٢٠١١

.

ايع٠ادة  ;٨تسديد قيمة الحصعس;

،

 )١يدفع المؤسون نقدًا ما يقلبل حصصهم من راس المال النقدي  ١ ٠ /في احد المصارف العامة او الخاصة

المعتمدة في القطر فور المصادقة طى هذا الظام وتردع الشهادة المثبتة للدفع لدي أمانة السجل التجاري تبل
إجراءات الشهر.

ر

,

 )٢ال يهوز أن تسحب هذه المبلغ إال من قبل المخولين بذلك وفق احكام قانون الشركات الصادر بلسرسوم التشريعي

رقم/٢٩/لعام ا.

وهذاانظام وبعد االتهاء من!جراءات شهر اشركة اصوأل.

.

العادة  ;٩استالم الحععص; بعد تأسيس الشركة نهائيًاتععلي الشركة لكل شريك شهادة اسمية بالعصة التى يسكها
امادة  ١ ٠سجل ادحع٠٠ص;

.

 )١يمسد في الشركة بشران الهدير العام سجل للشركاء يسجل فيه اسماؤهم رجنسيتهم وموطن كل منهم والحصة
التي يملكها.

 )٢ .تدون في السجل المذكور التزالت عن الحصص وانتقالها وتبت هذه الوقت بشران المدير العام

)٣لشركاءولداتهالشركةحقاالطالععطىالسجاللمذكرر.

.

.

امادة  ;١ ١انتقال علكية الحصعر; ،

 )١يجوز البيع والتتازلعن الحصص بما ال يتعلرض مع الشروط الواردة في المادة/ ٦٦/من قتون الشركات
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/٢٩/لعام ٠٢٠١١

)بيع ونقل ملكية الحصص

|.

فيمابين الشركاء حر وغير مقيدبقيد.
٣

 )٣للشركاء حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتها للغير وإذا استعمل حق الرجحان أكثر من
شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.

 )٤عند ممارسة حق الرجحان يكون للشركاء اصحاب حق الرجحان حق شراء الحصص المعروضة لبيع حسب

خيارهم ،إما بلسر المروض من المشتري لر بلسر لعلدل الذي يحده الفبراء،
 )٥ال يعتبر الييع ساريأ بالتسية لشركة اال بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديها ونلك بحضور المتعقدين او
ممثليهما

العادة ١٢؛ رهن الحصص; يجوز رهن الحصص.

للكقتنتحدسففلقصحتلصصن لصحدب الحصص غير سزولين عن ييون الشركة إال بتر ما

التزموابه في راس مال الشركة.،
الفصل الرابع; إدارة أعور الشر١كة

لثقئلنالكلق :يتولى إدارة امورالشركة مديرًا عمًا من الشركاء أر من الغير يتفب من بل الهينة العامة
ويمارس عمله وفقأللصالحهك المحددة لهشقاذون الشركات الصادر بلسرسوم التشريعيرقم  ٢٩لعام  ٢٠ ١ ١وهذا
النظام٠،

ويديرها للدورة األولى  :السيد طريف الخطيب بن احمد

إلعادة هبمدقاالدارق :مدة اإلدارة اربعسنوات قابلة لتجديد بقرار من الهينة العمة للشركاه :بى.. ٦د ٦٦

.

العادة  ٠١٦الشدآلوط التى يجب تو١فر٠ها فى اإلدارة; يجب لن تتوفر في امدر الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٣
من المادة /«/من قترن الشركت الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/لعلم٢٠١١وان يقيد بلشروط الوالردة
في المادة/٧ */من قاتون الشركات السادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/العام ,٢٠١١

المادة  ;١٧واجبات اإلدارة;..٠٦^٦٦

٦ ٠٦ .

 )١ال يحق للمديرإحإلة اي من صالحيته المغوهتى بهامن الهينة العامة للغير إالبمواقة هذه الهينة.
 )٢لسير كاافة ألصالحيات الالرمة إلدارة الشركة* وتترالقيود الواردة في السجن التجاري سارية بخؤ) الغيل/إذا

تمت اإشلرةفيالعقدارالتصرنالصادرعنالشركةلمىرقمسجلها

.

غعق يمثل المدير اكام الثركة لدى االير ويودع &تها مذقزتآ ض كافة المستندات اد ،

تفصهارفيهميع االمور االدارية رالعقرقية واالمرانية
اما فيما يتعلق باالمور المالية بما في نلك فتح وتحريك الحسابات المصرفية والسحب وااليداع وتوقيع الصكوك

المتضمنة ربط الشركة بالتزام وصكوك التقويض والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وجصور مجاس
اتحيم.يوئعشهالمديرالعاممنعامعالشريكاألخراسدسريهبنطي

المادة  ٠ ١ ٩سؤولية الثعركة عن اععال اإلدارة; تلتزج الشركة بتوقيع المغوضين بالت«فير عتها دون قيد.

المادة ٢٠؛ سؤولية االدارة؛ المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشوكاء ,الفيو عن مغالفعهم ألحكام
القوانين أو لنظام الشركة األسلسي أو لقرارات الهينات العامة ،ويكون المديرون مسوولين باتضدن تجاه الشركة

واشركاه ن أخعالذهم في إدارة الشركة ويعتق ألي مدير لرجرع طى بق المديرين لسرين طم يشت هذا
المدير اعتراضه خطيأفي محضر االجتماع على الفرار الذي تضمن المخالفة أو الخمأل^

ر " زك

المادة  ; ٢ ١شهر الشركة؛ يقوم المؤسون او المفوض من قبلهم لر المدراءبشير الشركة لو أي تعديالت على نظمها
االسلسي وفقألمانص طيه في المواد /س  /٦ ٢من قانون الشركات الصادر بلمرسوم التشريعي رفم  ٢ ٩نعام ،٢٠١ ١
الفصل الغامس؛ الهيئه العامة
المادة  ٢ ٢؛الدعوة وجدول األعمال؛
 )١تدعى الهينة العامة الجتماع من قبل المدير العام بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل
أربعة عشر يومأ من رع االمشاع ويحدد في ذ الدعوة مرعد االجتماع وجدول أعمال الجلسة ،وموعد

الجلسة الثلية في حال عدم اكمال النصاب في الجلسة األولى ،ويجب لن ال تزيد المهلة الفصلة بين االجتماع
األول راالجتماع اثله طى لربعة عشر يومأ وبجوز لن يتم التبليغ باي وسيلة تواصل تبت بلغ الشريك

بسضمرن لدعوة رجدرل االعمل مع الوثلق لمزيدة بالتبلغ (كتب مضمونة  -بهالقة بريدية  -هاتف سجل-

فلكس مع إشعار باالستالم  -إيميل -واتساب) إلى موطنهم المختار

.

ر

 )٢يجب لن تقد الهينة العالمة اجتماعلتها في سورية ،ولتم هذه االجقماعات في مركز الشركة أو في أي مكان يتفق
طليه الشركاء

.

.

 )٣طى المدير العام فدل األشهر الستة االرلى من كل سنة مالية ان يدع الهينة العاسة لشركاء لالنعقاد ،ويجب أن
يشتمل جدول اعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليها في الفقرة  ٣من المادة  /٧ ١ /من قانون الشركات

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩ /لعام  ٠٢٠١١واي مواضيع اخرى يعود البت بها للهينة العامة وتعرض
عليها من قبل المدير العام أو يقدمها اي شريك وفقًا ألحكام النظام األساسي او قانون الشركات الصادر بالمربسوم
التشريعي رقم/٢٩/لعام.٢٠١١
 )٤إذا اهمل المدير العام دعوة الهينة العامة لالجتماع جاز لكل شريك او لمدققي الحسابات أن يطلب من الوزارة

توجيه الدعوة.

د

ب

ه) يحق لشركاء النين يملكون ما ال يقلعن  ٣٥م؟ من حصص الشركة مطالبة المدير العام بتوجيه الدعوة لعقد

هينة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم ،وفي حال عدم قيام المدير العام بتوجيه الدعوة خالل
أربعة عشر يومًا من تاريخ استالمه الطلب بذلك ،يتوجب على الوزارة ان توجه هذه الدعوة بناء على طلب هؤالء
الشركاء ،وباي حال يجب اال يتعدى موعد االجتماع مدة شهر من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نقات

.

الدعوى على عاتق الشركة٠.

 )٦إذا طلب احد الشركاء إدراج مسلة معينة في جدول األعمال وجب على المدير العام إجابة الطلب ،شرط وصول
هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام طى األقل من التاريخ المحد النعقاد الهينة ،ويقوم المدير العام بتبليغ جدول
.

األعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على األقل.

)٧حضورالشريكاالجتماعيزيأليعيبفيإجراءاتدعوته.
 )٨يجوزعزل المديرالعام باغلبية أصوات الهينة العامة للشركة اوبقرار قضائي إذا ما وجدت اسباب تبرر ذلك

.

 )٩في حال استقالة المدير العام أو وفاته أو عزله يحق لباقي المديرين وفيحال عدم وجود مدير آخر ألي شريك
مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة النعقادهينة عامة النتخاب مديرجديد.
 .)١٠تعتبر القرارات التي تصدرها الهينة العامة للشركة في أي اجتماع تعتده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع
الشركاء سواء حضروا االجتماع ام لم يحضروه ،شريطة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقًا ألحكام قانون
الشركات الصادربالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩ /لعام  ٢٠١١رالنظام االساسي للشركة

 )١ ١ال يحق للمدير العام االقتراض او االستدانة أر بيع أصول الشركة وموجوداتها المنقولة أو غير المنقولة او .
رهنها اوالتصرف بها او التنازل عن مشاريعها أو عن الرخص او االمتيازات الممنوحة لها از تقديم الكفاالت إال

بموافقة الهينة العامة للشركاء وبما يتوافق )٠مع احكام الفقرة  ٣من اشادة  ٢٤ض هذا اسام.
المادة٢٣ذ
.
«)تتلف الهينة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها
 )٢لكل شريك حق حضور الجلسة واالشتراك في مناقشات الهينة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد
عن كل حصة يملكها وللشريكان ينيب شريكًا آخر عنه بكتاب عادي او أي شخص آخر بكتاب صادر عنه او

بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ،وبصدق رئيس الجلسة على كتب االنابة او التفويضات
 >٣ال يجوز للهينة العامة أن تتداول في غير المساتل الواردة في جدول األعمال إال إذا كان الشركاء كافة حاضرين
االجتماع ووافقواعلى ذلك. .

)،يمسك جدول حضور في الهينات العامة يسجل فيه اسماء الشركاء الحاضرين وعدد األصوات التي يحملونها
اصالة ووكالؤ ،ويوقع هؤالءعليه ريحفظ الجدول لدى الشركة.
)يراس المدير العام اجتماعات الهينة العمة ويعين كتبألدوين وقتع الجلسة.
 )٦ .بحرر محضر بخالصة مناقشات الهينة العامة رتدون المحاضر وقرارات الهينة فيسجل خاص يوقعه رئيس

 .الجلسة والكتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون الي من الشركاء
حق اإلطالع على هذه المحاضر والقرارات بما فيذنلك الميزانية وصابابت األرباح والخسانر والتقرير السنوي
والحصول على صورة طبق األصل عنها.

 )٧يجب حضور مندوب الوزارة الجتماعات الهيائت العامة إذا تضمن جدول اعمالهاتعديالً لنظامها األساسي ،وذلك
لمراقبة توافر النصاب وقاتونية التصويت. .
 )٨كما يجوز دعوته لحضور اجتماعات الهينات العلمة السنوية او غيرها بناءعلى طلب الشركة او الشركاء او

المديرالعام٠

.

.

 )٩تعتبرمحاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة إلى ان يثبت عك نلك بموجب قرارقضائي قطعي
 )١٠يجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهينة العامة خالل مهلة سبعة ايام من تاريخ انعقاد االجتماع تحت طاتلة

.عدمرتصديق المحضروتفيذقراراتهمن قبل الوزارة،
 )١ ١يعاقب موقعو المحضر بجرم التزرد في حال تدون وقائع أر معلومات مخالفة لوقاثع الجلسة أو في حال

إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.
امادة  ٢ ،لمساب الهيلة العاعة و-األقليية المطلوبة;
 )١بكون نعساب الهينة العامة قانونيا بحضور شركاء يمئتلون ما ال يقل عن ٠ه^و من حممن راس المال.

 )٢ .إذا لم تتوافر األغلبية المنصوص عليها في هذه المادة الكتمال نصاب الجلسة خالل ساعة من الموعد المحد
 . .لالجتماع تاجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة ويجب اال تقل المدة الفاصلة بين االجتماع
االرل واالجتماع الثاني عن اربع وعشرين ساعة على األقل ،ويعتبر نصاب الجلسة الثاثية مكتمأل بمن حضر
 )٣تصدر قرارات الهيئة العامة بمواققة الشركاء الحاثزين ألغلبية تزيد على  ٠ه مو من رأس المال الممثل في

الجلسة ،ويسشنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام األساسي أو حل او دمج الشركة ار تحويل شكلها
القانوني اواالقتراض او االستدانة أر بيع أصول الشركة وموجوداتها المنقولة او غير المنقولة او رهنها او

٦

اتصرف بها أو التنازل عن مشاريعها اوعن الرخص اواالمتيازات الممنوحة لها أو تقديم الكفاالت فيشترط فيها
أغلبية 9٧٥من الحصص الممثلة في االجتماع على اال تقل هذه األغلبية عن نصف راس مال الشركة.
 )٤يخضع تصديق قرارات الهينة العامة والطعن فيها إلى احكام الملتين٨٧٦-٧٥/

قنون الشركك الصلدر

.
 .بالمرسوم التشريعي رقم ا  ٢ ٩ا لعام .٢٠١١
ه) يجب طى الشركة شهر اي تعديل على نظامها االسلسي خالل مهلة ستين يومًامن تأريخ مصادقة الوزارة طلي
النظام األسلسي للشركة ار اي تعديل عليه ،ريعنبر القرار الغياحكمًابعدمضي هذه المدة إذا لم يتم شهره لموال
العادة ء  ; ٢ضائر الشركة وأجراءات ا ٠آلةيض راس اصال؛
 )١إذازادت خسائرالشركة على نصف راسمالهاوجب طى المدير العام دعوة الهينة العامة لشركة لالجتماع لتقرر
إما تغطية الجسارة ،او تخفيض راسمال الشركة بما ال يقل عن الحد األدنى المقرر قاتونًا ،او حل الشركة
وتصنتها ،وإذا لميتخداي من اإلجراءات المنكورة جاز لكل شريك لو لوزارة تقديم طلب إلى القضاء ألقرار

حل وتصفية الشركة
)إجراءات تخفيض رأس المال:

■  ■■ ٦ ٦ز ذن

1.

مبجب لى إدارة اشركة ان ترفق طلب اتصيق عطى تعديل للظام االسلسي لشركة المتضمن تفنيض
رنماله الذي تقمه إلى الوزارة بالنمة صدرة عن مدق الصابات تتضسن اسماء دلته الشركة وسقار
.

.

دين كز ،منهم وءذاو;وصادة طره عن طقق الحسابات تفيد بأن تخفيغردرأس الماله أل يمس بجقوق

الدائنين.

.

)يجب طلى الشركة نشر قرار التخفيض مع التحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيقتينيوسيلينرلمرتن
على األقل.

.

٠

.

.

.

٣بحق لدائنين النين يلغ مجموع دينهم مااليقلعن٨١٠من ديون الشركة وقا لما هو وايد في لقرير طق

.

االحسلت اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة ارموطلها المختار خالل ثالثئن يومامن
تاريخ اإلعالن عن اقخفيض في الصحن الخرمرة ونالقل(طالقرإرالتفنيضالذي من شله األضرار
.
بمصالحهم.رااتسريمهلةالشهربحقالكاننالذناليرداسمهمفيال(عالن،
ولسعكمة أنتقرر وقن تفيذ ترار اتخفض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه فه غرفة المذاكرة ويتصف
,

يالنفاذ المعجل.

-

هكئر امحكمة بلدعوى طى رجه السرعة ،وتت جلستها كل  ٧٢ساعة على الكر ويكون قرار كر
زر ٦٦

االستنناف الذي يصدر في الدعوى مبرما ٠ - .د ■ الج
اللعل السادس; دوئالسابات
سسب ب بدرى العابعت تسين سيدسن درارة االز

,

لبسابات اداه اجارسون

سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.

ملنساهةقةةييسصىيودييي

إصادة  ;٢٧سةالشر؛دةاصائية؛
,زلز٠ا٠لجأ;ال٠رزجئ٠،٠٠ا.-اذ,٠كادذ,التاضادتتضشاخر تهر/كتون االوالسكل,بة٠

٧

 )٣ .يستثنى من ذلك السنة المالية األولى فإنهاتبدا من تاريخ تأسيس الشركة نهاثيًاحتى أخر الشهر المعين لنهاية السنة
المالية التالية.

المادة ٢٨؛ االحتياطات؛

٦

يجب على الشركة اقتطاع االحتيلطيات التالية :االحتياطي اإلجباري  -االحتياطي االختياري  -احتياطي االستهالك
وتخضع االحتياطيات المذكورة الحكام المواد /٨٤-٨٣-٨٢/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشر٠يعي رقم/

/٢٩لعام.٢٠١١

.

العادة ٢ ٩؛ المحكمة المغتصة وض الخالفات؛

.

 )١تكون غرفة محكمة البداية المدنية مختصة للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركة أو

فروعها.

.

 )٢كماتكون غرفة محكمة االستنناف المدنية مختصة للنظرفي الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة
في الفقرة ا /١من هذه المادة.

 )٣تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل
في جميع المنازعات التي تنشا بين الشركاء او بينهم و بين القانعين على إدارتها او التي تنشا عن عالقة الغير
بالشركة ،اوفي اي نزاع آخر يتعلق بامور الشركة و نشاطها.
 )٤تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاثي ،هي المحكمة المختصة
.
للفصلفيجميعالمسائاللمتصلةبهذاالفرع
ه) يبقى من حق األطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية او المدنية الخاصة
المذصولهلن عليها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩/ا لعام ٠٢٠١١
.الئصل الغاش؛ انحالل الشركة وتصئيتها

المادةال٠٠ ;٣٠جك كي ٠نم ٠ ٠ك ٠٢ ٠
 )١تخضع تصفية الشركة وتعيين المصفي وشهر تصفية الشركة واعمال إدارة الشركة يد التصنية ويطدن
التصرفات أثناء التصفية وراجبات المصفي ر مسؤرلية المصفي وعزله واالتتهاء من اعمال التصفية ألحكام
المواد  /٢٨-٢٧-٢٦ -٢٥-٢٤ -٢٣-٢٢-٢ ١-٢٠ -١٩/من قاتون الشركات الصادر بالمرسوم التثريعي رقم
/٢٩/لعام((...
 )٢تدغل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها االعتبإرية قاثمة طيلة المدة الالزمة لتصفية والجل
حاجة التصفية فقط

ب.

د.

.رر

1

ز ح ٠كا

.

 )٣تتوقف الشركة عن ممارسة اعمال جديدة اعتبارا من تريغ شهر قرارحلها في سجل الشركات ويضع امين

السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة: ٦٦ ٨ ٦ .ر ٠ر
 )٤يستمر مدقق الحسابات في وظيفته طيلة قترة التصفية ٠
 )٥ينضم إليه خير محلسبي تعينه المحكمة لمراقبة اعمال التصفية في حال كان تعين المصفي بحكم قضاثي

)٦تستعمألموالوموجوداتوحقوقالشركةفيتسويةااللتزاماتالمترتبةعليها.
 )٧يوزع ما تبقى من اموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء كل بعبة حهستد في راس ادال.

الفصل التاسع؛ أحكام عامة
 1ا :ك.ك٠ .٠ ٠ ٠
٠٠
ك د-ئ .را
. ٦
المادة سج
 )١تعتبر جنعدية أله الشركة سو٦رية حكمًا ،وتتمتع هذه الشركة بادشخصية االعتبارية بمجرد شهرهام

■

.

خ

 )٢تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسورين ،إالماكان منها مالزمًا لشخص الطبيعي ،ويحقلهاتملكالحتوق
العينية العقارية دون اعتبار كية الشركاء فيها٠

■

٨

 )٣يجب على الشركة ذكراسمهاوشكلها القانوني ورقم تسجيلهافي سجل الشركات على كافة األوراق الصادرة
عنها وعلى إعالنتها ،إضافة إلى المعلومات األخرى التي يوجب قاثون الشركات الصادر بالمرسوم التشر

أل ه

رقم  /٢٩/لعام  ٢٠١١إدراجها .و اذا لم تذكر ذلك تعاقب بغرامة خمس وعشرون الف ليرة سورية فقط ال
 )٤إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك ،إضافه إلى بيانات الشركة ،على كافة االوراق الصادرة
وإعالناتها ،وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية.،
المادة  ٠٣٢رقابة الوزارة;

 )١يحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تراقب الشركات المحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ

أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام  ٢٠١١والنظام األساسي لهذه الشركات.
 )٢ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرمًا لمالحقة المسؤولين قضانيأ.
 )٣ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة ذات خبرة وعلى
مستوى عال من الكفاءة تنتدبها لتقيام بتدقيق حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر اعمالها وتقديم تقرير
بذلك للوزارة.

المادق:٣٣تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية رالمستقبلية

توقيع المؤسسين اوالمفوض عنهم

تمالتوقيع بحضوري
()١٥٨٣

٩

مدير مديرية الشركات

٥٢٤

الجريدة الرعدما٠.ة للج.مهورية العربية السورية ال<٠تزاء الائدع ،العدد ( )١ ٦ل،٠ل٠ةال ٢٠٢٢

وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية.
إيصال بالتديالت الممرح به طى الفروع .

رقم.. ٢٠٢٢/٤
اس الشرعة السصرحة  :شركة مجموعة فرعون
الستثمار التجاري المحدودة
رقمسجلها/٨١٦:تتاريخه٢٠٠٧/٧/٢٨:
.
التصريح:
 قررت الشركة تعيين السيد ماهر رزق بن عبدالحميد من الجنسية السورية مديرًا عاما للفرع في
الجمهورية العربية السورية بموجب قرار السيد
وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم /٣ ٩ ٩/
تريخ٢٠٢٢/٤/١٤
 وقد حفظت الوثائق المؤيدة في إضبارة الشركةوسجل في صفحة سجلها رقم / ١ ٦ت وإشعارًا
بذلك أعطي هذا اإليصال بعد أن استوفي عنه
الرسم البالغ خمس رعشرون الف ليرة سورية
بموجب اإليصال رقم  ٨٤٠٢٤تاريخ
٢٠٢٢/٤/٥

إيصال بالتعديالت المصرح بهاعلى الفروع
رقم. ٢٠٢٢/٣

,

اسم التثركة  .اسمرع به يبس سي جه

٠
٠,تكنولوجي لوسيا
رقم سجلها /٩ ٨٤ :ت تاريخه . :
٢٠٢٠/١٠/٣٢
التصريح:
 قررفرع الشركة المذكورأعاله بموجب كتابهالمسجل لدينابرقم  /٢ ٢٦ ٩ت خ تاريخ
 ٢٠ ٢ ٢/٤/٧تغير عنوانه ليصبح :دمشق-
برامكة-قنواتجادة-عقار١/١٢٧٩الغرفة.

رقم  - ٢المكتب رقم  ١ ٢طابق ارضي. . . .
 وقد خفظت الوثائق المؤيدة في إضبارة الشركة.1

وسجل يف صنحة سجلها رمت٩٨٤ت وإشعارًا

بذلك أعطي هذا اإليصال بعد ان استوفي عنه
الرسم البالغ خمس وعشرون الف ليرة سنورية
بموجب اإليصال رقم  ٨٨٠ ٣ ٩تاريخ .
.
٢٠٢٢/٤/٧

سنف فه).)"،«:

رخصة توليد كهرباء مستقل باستخدام مصادر
.
الطاقات المتجددة مرتبط بشبكة التوزيع
:.وزير الكهرباء
هر ما يلي:

1

السادة (م ،منح السي فادي ضسن الجوماتي .
رخصة توليدكهرباء ( مرتبط بشبكة التوزيع ) .
اعتمادًا على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية.
 لواقط كهروضوئية )  ،في محافظة السويداءباستطاعة اسمية إجمالية قدرها/ ١ ٥.٠/مائية،.
وخمسون كيلو واط وذللي) استادًاألحك-ام تانون
الكهرباء رقم /٣ ٢/لعام  ٢٠١٠والعليمات:
التنفيذية و االنظمة و القرارات المنبثقة عنه. ،
واحكام و شررط هذه الرخصة المرفقة ر التي
، ; . 1
تعتبر جميعها كأل واحدًا ال يتجزا.
المادة ( :)٢مدة هذه الرخصة  /٢ ٥/خمس و
.
عشرون سنة ميالدية .

المادة()  :ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية و يبلغ من يلزم لتنفيذه

مديرية االستثمار

وزغر الكهرباء

االيدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء الائض ،العدد ( )١٦لعطة ٢٠٢٠٢

قرار رقم//ش.../
 .رخصة توليدكهرباءمستقل بانتخدام مصادر.
 .الطاقات المتجددة مرتبط بشنبكة التوزيع
.ن وزيرالكهرباغ
يقرر ما يلي:
المادة ( :)١منح السيدرواد عربي رخصة توليد
كهرباء (مرتبط بشبكة التوزيع )اعتمادًا على
المصادر المتجددة( الطاقة الشمسية  -لواقط
كهروضوئية)  ،في محافظة ريف دمشق
باستطاعة اسمية إجمالية قدرها  /١٥٠/مائة
وخمسون كيلو واط وذلك استنادًاألحكام قانون
الكهرباءرقم/٣٢/لعام٢٠١ .والتعليمات
التنفيذية و االنظمة و القرارات المنبثقة عنه. ،
واحكام و شروط هذه الرخضة المرفقة و التي
.
تعتبرجميعهاكأل واحدأاليتجزا.

المادة ( ،)٢مدة هذه الرخصة /٢٥/خمس و
عشررنسئة ميالدية..

٠

المادة ():ينشرهذا القرار في الجريدة
الرسمية ديهلغمن يلزم لستليذ.

٥٢٥

المادة ():مدة هذه الرخصة /١ ٨ ،/مائة
وثمانون يوما
المادة ( : )٣تعتبر االحكام المرفقة بالرخصة
المؤقتة شرطا أساسيًا للحصول على الرخصة
.
النهائية

المادة ( : )٤ينشر هذا القرار في الجريدة

الرسمية ريالهمن يلزم لتفيذ.

سرهة استد

٠

.

.

٠^^^^٠٠٠ر٠^-^-^-٠

^ ٠-

^^^^،أالالكضياء

٦اجوزارةاالةل،حك;.ة ج-ك٦ة ذك٦ر-٠٠٠ال -٠يكا٦"٠ز٠

ر  .قرار رقم/ه/،
ا٠أ^الئائ^^^"٠٠.-"٠^^-"^٠٠"٠--٠٠-"٠ ٠،

.يشردطاييه:

٠

السادة  - ١بداترهيم اسري بقورن رن

مدسة االستثمار
ولري الكهرباء

رخصة مؤقتة إلنشاء مشروع طاقة متجددة لتوليد
رك  .الكهرباء مستقل مرتبط بشبكة النقل
ح
وزير الكهرباء
■
يقردمطايله:
السادة ( :)١من شركة الفيت سكاي اليت.

المساهمة المغفلة الخاصة رخصة مؤقتة إلنشاء
مشروع طاقة متجددة لتوليد الكهرباءمستقل
مرتبط بشبكة النقل ،في محافظة ريف دمشق
باستطاعة اسمية إجماليةقدرها/١٠٠/مائةميغا.
واط على مراحل وذلك اسعادًا الحكام قانون
الكهراءرقم /٣٢/لعام ٠١٠والتعليمات
التنفيذية و األنظمة و القرارات المنبثقة عنه،
واحكام و شروط هذه الرخصة المرفقة ؤ التي
تعتبر جميعها كأل واحدًا ال يتجزا

/٥٥٦/تاريخ٢٠١٢/٥/٧لسيدعاصممحمود
ابراهيم لمزارلة اعمال الوكالة البحرية للسفن في
المرافى السررية تحت شعار (األطلسي) ينتهي
بحلوالجاللكفالةالمصرفية،متخذًامقرها
الرئيسي في طرطوس -الرمليحديقة الملجاد
عقار،٤/٤٠٠٤هتنرقم٢٢٥٨٨٨/ي-٢٣٥.٣٣
 ،/٢٣٤٠٢٢فاكسر /٢٣٤٠١١/وذلك
بمتتضى الكفلة المصرفية رئم٠٠
() 107٠٦٠١/٠٠٣٣٣/١٢تاريخ
 ٢٠٢١/ ٤/١ ١الصادرة عن المصرف التجاري
السوري فرع / ٠٦٠ /طرطوس والصالحة لغاية

 . ٠.......................... ٢٠٢٢/٣/١بر
المادة-٢يلقزمالمرخصلهمبلحكامموادقرارنا
المذكور في المادة/(/من هذا القرارمع مراعاة
التقيدبلحكامالقرارينرئم/٧٥٠/ورقم/٧٥١/
تاريخ٢٠٠٣/٥/٨
المادة-٣يلتزمالمرخص لهم بمراجعة المديرية
العامة للموانى للحصول على الترخيص الالزم

٥٢٦

الجريدة الرسميةللجمهؤ_رية العربية ١صيةالجزء,الثانى العدد )١٦١لستة ٢٠٢٢

للصعودعلىالسفنالتيتؤمالمرافىنالسورية
بمقتضى وكالتهم ٠٠٠.٠٠

لس«ء-٤يشرةاسراررهلهسنيلرملمقة

والمتضمن الموافققة باإلجماع على تعديل المادة
/٢/١/المتعلقةبغايةالشركةوذلكبإضافةلشاط.

 .جديد إلى غاية ألشركة دون المساس باصل المادة .
وهوكالتالي :تجارة واسبيرادجميع انواع
التجهيزات والنظم التقنية وااللكترونية بكافة
اشكالها ( عدا الكاميرات واجهزة المراقبة )
وكافة المستلزمات المصرفية والمعدات..
االلكترونية والحواسيب والكمبيوترات باتواعها ؛
وكافة ملحقاتها والطابعات بأنواعها المختلفة بكافة ٠
ملحقاتها واألحبار الالزمة لها واجهزة الربط"،
الشبكي المختلفة وتقديم الحلول والخدمات
واالستشارات التقنية والخدمية والهندسية في
.
٠٠
مجال المعلوماتية واالتصاالت
المادة)-يجب على الشركة شهرهذاالقرار
ن
خالل مدة ستون يومًامن تاريخه عمالباحكام
المادة٣/٧٥منقانونالشركاتالصادر
.

()١٦٢٠
وزارة التجارة الداخلية هدة لستهق .

.

قراررقم/١٠٢٦/

إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
يقرر ما يلي: :ن...

المادة-حل مجلس اإلدارة الحالي للجمعية التعاونية
االستهالكية للمحافظة بريف دمشق. .

المادة -تكليف كل من السادة؛

..

 .ذياب غندور رئيس مجلس اإلدارة
مروان دبوس نائب رئيس مجلس اإلدارة
 .رليدتركمان  .أمين صندوق. .
عمار حسين امين سر
مسلم عيسى عضوائ"

بالمرسومالتشريعيرقم/٢٩/لعام ٢٠١١لدى
امانة السجل التجاري بمحافظة دمشق ،ويعتبر
الغيا حكمًا بعد مضن هذه المدة إذا لم يتم شهره

أصوالً

ة

•

المادة-٣ينشرهذاالقرارفي الجريدة الرسنمية.

,

ويبلغ من يلزم لغتغيذه.

. , ٠

,٠
 .بمهمةمجلسإدارةموقتللجمعيةالتعاونية
االستهالكية لمحاقلظةيريف دمشق لمدة سنة اعتبارًا

من تاريخه٠٠٠٠٠ .
المادة ٣يتوجب عليه خاللها إتمام إجراءات الدمج.
وإعادة تنظيم عمل الجمعية وحصر المساهمين الفلطين
فيهاودعوة الجمعية العمومية النعقادالثتخاب مجلس
إدارة جديد والنظر بقية جدول االعمال. . . .
المادة  ,٤تكليف اسيد ( علمرحمادة الكردي ) بمهمة
مديرًا لجمعية ..ر " ل رك
المادة٥ءينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. .
سشق السوافق٨٠٢٧/٤/١١
(^١٥٨٨

.1

«,م

إن وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

يقرر مايلي:
ب-الح
المادة  -١تعدل المادة  ١/٢/من النظام األساسي لشركة
موست إس لخدمات البناء المحدودة المسؤولية ( قيد .
التاسيس) المتعلقة بغايتها وذلك بشطب نشاط ( آلقيام
باعمال الوساطة العقارية ( وفق القرار رقم .■ /٢١٣٩/
أتاريخ ٢٧ر٤ر ٢٠١ ٠السادر عن السيد رئيس مجلس ٧ .
; الوزراء الخاص بتنظيم فهنة الوشاطة العقارية )
 .ل.أي
لتصبح بعد التعديل على النحوالتالي:
المادة ١/٢/خابة الشركة :تجارة واستيراد وتصدير ٠ 1

نن ...هرار رقم//

.

إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
يقرر مايلي؛

.

المدة-١التصديقعلىفرال البيبة العلمة لشركة
االستثمار للنقل والحلول اللوجستية المحدودة
الصصؤرليةالسنتدقتريأبتاريغ . ٢٠٢٢/"/ :

مواد البناء واألكساء والديكور والقيام باعمال المقاوالت
والتعهدات وفق القوانين واالنظمة النافذة ودخول
 .المناقصات و المزايدات وعدا بناء المساكن وبيعها

واالتجار بها .مهما كان نوعها
المادة  - ٢ال يعفي هذا القرار الشركة من الحصول
 .على المرافقات والتراخيص الالزمة لممارسة نشاطها

.

الجريدة الرسة للجمهورية العربية السورية الجزء الثانى العدد ( )١ ٦لسنة ٢ ٠ ٢٢

من الوزارات والجهات الرسمية األخرى قبل إجراءات
الشهر وتشهر الشركة لدى أمانة السجل التجاري في
محافظة دمشق خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا
القرار تحت طائلة إلغائه
المادة  -٣ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ

من يلزم لتنفيذه.

()١٥٩٤

 ٦٢ر رئ الال ال

٥٢٧

قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
 /٢ ٩/لمام  ٢٠١١لدى مديرية التجارة الداخلية
وحماية المستهلك بمحافظة دمشق  -امانة السجل
التجاري ،ويعتبر الغيا حكمًابعد مضي هذه
المدة إذا لم يتم شهره أصوالً
المادة  -٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسنمية .
ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

.ة كك
()١٥٩٥

إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك

.

يرد ماله:

الماده  ٠ ١التصديق طمى ئرارالهينةالعسةلشركة
السورية لالستشارات التجارية المحدودة
المسؤولية المتخذ باجتماعهاالمنعقد قاتوتيأبتاريخ
٢٠٢٢/١/١٦والذي تقرر فيه المواققة باإلجماع
علىتعدياللمواد/١٧/و/٢٣/منالنظام
االسلسي للشركة تصبح بعد التعديل على النحو
.
التالي:
المادة /١٧/اإلدارة :يتولى إدارة امور الشركة مدير
عام من الشركاء أو الغير ويمارس عمله وقًا
للصالحيات المحددة له في قانون الشركات . . .

الصادر بالمرسوم الئشريعي رقم ا  ٢٩العام
٢٠١١ر النظام األساسي للشركة.

 ٠انتخاب السيد مخمد معاذ شكرية بنعبدذالمه مديرًا.
ح

عامًاللشركة لمدة ربعة ستوات ميالدية تبداض
تاريخاالجتماعفي٢٠٢٢/١/١٦

المادة/»/التوقيع عن الشركة..:
يمثل المدير العام الشزكة لدى الغير ويوقع عنها منفردا
على كافة المستندات التي تخصها في جميع األمور
اإلدارية والمالية واإلجرأئية والحقوقيه وتوقيعه ملزم
للشركة تجاه الغير بما يترتب عليها من حقوق
والتزامات ،بما في ذلك االمور المالية راإليداع
والسحب ر تحريك الحسابات المصرفية وتوقيع
الصكوك المتضمنة ربط الشركة بالتزام وصكوك.
التفويض والتركيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب
عزلهم وحضور مجالس التحكيم.

المادة  - ٢يجب على الشركة شهر هذا القرار
خالل مدستون يومأمن تربفه رقأالحكام

.

إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
كيقرل٦ماكي:حبمكاجك:تىةيال.ة,٦.زك٦; ٦٦.٦٠.٦ئ٦

المادة -١التصديق على قرارمعضر اجتماع
الهينة لعسة فيرالعلدية لشركة شام المساهة

المفلة القبضة الغاصة المنعتد قانونيًا بتاريغ
 ٢٠٢٢/٢/٢١,والم-سجل لدينابرقم ٨٦٣٢

تاريخ ٢٠٢٢٨٢٧٢٢والمتضمن الموافقة

باإلماع على تعديل امواد اتلية من النيام
االساسي للشركة وفق مايلي:

ا -السدة/١ ،/مدةالوإيةمجلساإلدارة :مدة
ولية اعضاء مجلس اإلدارة اربع سنوات سيدية.
 ، .ويجوز إعادة انتخاب األعضاء لستبية واليتهم

-٢المادة/٢٣/حقالتمثيلوالتوقيع عن

الشرهة:
-١ :رنيس مجلس اإلدارة ه رنيس الشركة وبمثلهالى

 .الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس اإلدار بكلله في

عالقت الشركة مع الغيروذلكفي وجميع االمور
اإلدارية ومراسالت الشركة مع النير رجمي المب
 .والسندات والونلق رنرقيعه ملزم للشركة تجاه الغبر
بمايقركبطيهامنحقرق واقزاستوفجنبة
االمور الحقرقية .والتعاقذية اوالتجارية واالجرائية

٥٢٨

الجريدة ارسمية للجمهورية العزبية العورية الجزء الثاني العدد ( )١٦لستةج٢٠٢٢

والمالية والمصرفية وتوقيع الصكوك التفويض

المواتة با(اجماع طى تعديل هية الشركة

والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم

الواردة بلماده ٢/١منالنظاماألسلهللشركة
لتصبح بعد التعديل طلى النخوالثليه:
المادةا٢/غيةالشركة:تجرةالدفلت
واالطلية ومواد عزل الرطوبة رالحرار ركدة
مستزمتهاوتمثيل الشركات رالوكاالت العربية
واألجنبية والمحلية الدخول بالمنقصات

 ٢الفئرة  /٥/من المادة /٢٣/؛ يجوزالعضاء

والمزايدات مع القطاع العام والفام والمشترك

مجلس اإلدارة تولي وظينة ذات لمر او تعويض في

عدابنا المسلكن وبيعها واالتجار بها مهماىن
نوعها٠ ٠٠
المادة» يجب على الشركة شهرهذ القرار
خدل مده ستون يومًامن تريفه عالبلعكام
قانون الشركات الصادربلمرسوم اتشريعهرئم
 /٢٩/لعام  ٢٠١١لدى مديرية التجارة الداخلية
وحمية المستهلك برين سمشق -امتة لسجل
التجاري .ويعتبرالعياحكمًابعدمضيهذه
المدة إذا لم يتم شهر ،اصوالً

وحضور مجالس اتحكيم.

. .

.

 -٢على رنيس مجلس اإلدارة ان ينفذ قرارات المجلس
ويقدبتوجيهته

.

 -٣نتب رئيس مجلس اإلدارة ينوب عن ارتيس في
حال غيابه

الشركة:

.

المادة» يجب طى الشركة شهر هذا القرار

خال مدة ثالثين يومًا من تاريخه وفقأ الحكام

قانون الشركات الصادربالمرسوم التشريعي رقم

 /٢ ٩/لعام  ٢٠١١لدى مديرية التجارة الداخلية
وحمية المستهلك اماتة السجل التجاري  /في
محافظة ريف دمشق ،ويعبرالغياحكمًابعد
مضي هذه المدة إذا لم يتم شهره أصو ً
ال
المادة-٢ينشر هذا اترار في لمريدة الرسمية

المادة  -٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

ويبلغ من يلزم لتفيذه.

دمشق الموافقل٢٠٢٢/٣/٧م

دمشق

()١٥٩٦

()١٥٩٧

4639389597397
الموافق ل

٢٠م

قراررقم٧٣/ه/

إن وزير التجارة الداخلية وحمية المستهلث

يقردمايلي:

إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك

المادة  - ١سسسو على ترار الهينة العامة لشركة

فيفيد المحدودة المسؤولية المتخذ بالجتماعها

المنعقد قانونيًا بتاريخ  ٢٠٢٢/٢/٢٤والمتضمن

السادة االتصديق لى قرار الهيئة العلمة هير
العادية للشركة الدولية الدارة النقلت الطبية /

لصثقللسطقلصفدعقلطيقالطديقلضفلثتعلدداتللنقككبا
يسبا/لمساهسةالمنلةالجاصة المنقدقيربي
اسم المساه .
عدد األسهم
النسبة
بقأري»٢.٣«٣٣رالستضسالسواشة
المنوية
مروان مطرهجى (ه ٤٧٠١^ .«.هو
باإلجماع طى زيلدة راسمال الشركة
سامر العقاد
٣١٨٨١٨

٥٢٩

١٢٥.٠٢٢

نور طرء ص

٥/٥١٢٠٧٥
ه0اه

 / ١٥٠,٠٠٠٠٠٠٠/لمس قتط مثة رضمسين .
زيادمطرهجى
٢٥٠٠٤٣
/.ن" ا
:,ه؟(.
مليونليرةسورية،بمبلغرئدر ؛ زينهمطرهجى
٥/٥٥
--/( ، ..٠ ، «,٠٠٠/لبس فتطماثة مليون ليرة  ٦سنمير:خجار .١٢٥.٠٢٢ ٠٠.ش.-
ميريالمعمر.
سورية تسدد نقدًا من قبل السدهالسناهمين ىل
:.ه/٥٥ .:,،؟ ج ؛"
حسب نسبة ساسه في راسمال لشرية ليصي

وفيق ناصر
خديجة صفا.

آ.٠٦م..٢.٢يب.

١٥
1 11
عزت الكنج١٠٣٧٧ ٠٠ .
. 9٨٠.٠٦
محمود الحسن١٠٣٧٧ :..
٠٠٠٦يو
محمدريعقلعه ا.
٥/٥٠٠٠٦
~""٠٠

راسمل الشركة بعد هذه الزيادة النقدية مبلغًا
وقدره،/

/٢ ٥ل.س فقط مائتان

 .رخمسونمليون ليرة سورية ،موزعة على
 /٢,٥٠٠,٠٠٠/سهم فقط مليونان وخمسمانة الف  .لسسء
غسان الكنانز

”

٠

ا٠٠

٠

٠ا—||٠|٠٠٠

١٠٠٠٦
١٠٠يو

سهم استمي قيتة كلح| ،سهم /١ ٠ ٠/ل٠س مع اردمن

.المادة/٨/الترة:/٣/ترقماالسهممن/١/إلى
بمين االضبارالندعلىنسبة ساهةكل . .رقم/...../سهم-٧
مساهراسمل الشركة رباتالهتميط القرين  .المادة-يجب على الشركة شهرهذاالقرارلدى
مديريبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك/امانة
 ١ /لوا /من المادة  /٨/من اللظام االسدسى أ يتيليستشرسبقنرشاثا
للفركة المتعطتةبراسملهابحيثتصبحابعد

التعديل كمايله:
المادة /٨/القرة:/١/رأسمل الشرهة؛
راسمال الشركة

 /٢٥٠ل.س فقط

ماتتان وخمسون مليون ليرة سورية فقط ال غير" ،
موزعة على ا ( ٢٠٥* ٠,٠ ٠ ٠سهمقطيمةكل

سهم /١ . /ل.س ،مع االخذبعني االعرب.
الشاظ طى نسبة مساهة كل مساهم براسمل

الشركة ،ليصبح التوزيع الجديد لرسمل الشركة
بين المساهمين على الشكل التالي.:

ابده-٣ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية.
٠
سليغسنالزملسليذه. .

٥٣

..

الجريدة الرجعية للجع٠هو٠ر٠ية العد_بية االرية الجزء الثام ،العدد د )١ ٦لطأت٢ ٠ ٢ ٢

الذاخليةويةثستهلك .
إن وزيزالتجارة
7333365759744
٠
يندمايله:

السادة:١يلنىقرارتارئم٨٣.٢١/تريج
 ٢٠٢٠/١١/١المتضمن التصديق على النظام
االساسي لشركة الخدمات الذكية لتعقيم ززش إ
المبيدات المحدودة المسؤولية ونلك لعدم استكمال ؛
اجراءات الشهر خالل الفدة القانونية اصوال لدى .
امانة السجل التجاري بدمشق وفقالمانص عليه .
قانون الشركات الصادربالمرسوم التشريعي رقم
/٢٩/٦لعام ٢٠١١

ر

"اد

كج٦س كك

وفتح الفروع واالستدانة رالتوظيف والتعاقد مع
المستشارين وتوكيل المحامين وصرف األموال
 .او تمثيل الشركة لدى المحاكم على إختالف
انواعهنازدرجاتهناووظائفهاوصفادهامن مدنية
 .ولظامية وإدارية وتجارية وجزائية وعسكرية " :
المادة»-يجب على الشركة شهر هذا القراز
خالل مدة ستين يومامن تاريخه وقاالحكام
قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
/٢٩/لعام  ٠١١ا لدى أمانة السجل التجاري
 .المختبصنة ،ويعتبر الهيا حكما بعد مضي هذه .
.ن.
المدة إذا لم يتم شهره اصوال
المادة  -٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ريلغمن يمزم لتفشه

 .المادة٢يتلقىالمسووليةالتضامنيةعلى
المؤسسين فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة .

المادة"-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ
.
.
منيلزملتثفيذه.

دمشقفي٢٠٢١/١٢/٢٧م.

إن وزير التجارة الداخلية و خماية المستهلك"
٠فدمايله.:

المادة-التصديق على قرار الهيئة العامة لشركة
غلوب مد للتجارة المحدودة المسؤولية المتخذ

باجتماعها المنعقدقانونيابثاريخ ٢٠٢١/١٢/٢
والذيتقززفيهاتعدياللمادة١٩منالنظام
ن.
االساسي لتصبح كميلي:

دمشقفي٢٠٢١/١٢/١٩م -

قراررقم/٧٤/
إن وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك ر./

سدة١ديطوى اترارر ««تريع
٢٠٢١/٣/١١المتضمنالتصديقعلىاللظام
األساسي لشركة المؤيد الصناعية المحدودة
المسؤولية وذلك لعدم قيام المؤسسين باستكمال
إجراءات الشهر خالل المدة القاتونية التي لص
عليها قاوئن الشركات الصادر بالمرسوم
اذشربعيرقم/٢٩/لعام ٢٠١١

مادة -تلقى المسؤولية التضامنية على المؤسسين
. .
فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة
مادة-٣ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه
.
حمصفي٢٠٢١/٩/٣٠م

"-يمثل المدير العام الشركة لدى الغير ويوقع.
عنها بالتضامن مع المفوضين بالتوقيع الذين
 .تعينهم الهيئة العامة للشركاء ووفق الصالحيات
التي ثحددها الهينة العامة بقرار صادر حنها،،
لراررلم/ا/٠٠
)
ا
ويعتبرتوقيعهم وفق قراراتالهيئة العمة
 .إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
للشركاه الخطية بحيث تصبح ملزمة للشركة تجاه
يقرر ما يلي:
الغير بعد شهرها في السجل التجاري وذلف بما
يترتب عليها من حقوق والتزامات بما في ذلك؛  .المادة-١التصديقعلىقرارالهيئةالعامةلشركة

.ايراد المحدردة المسؤولية المتخذ باجتماعها
تحريك الحسبات المصرفية والسحب وااليداع"..
-٢يحظرعلى المدير العام والمفوضين بالترقيع المنعتدقانونيابتاريخ٢ ٠٢٢/١/٤والذيتقرربه
بدون قرار صيح من الهيئة العامة للشركة . .حل وتصفية الشركة رضائيا وتفويضن السيد
 .التصرف والشراء والبيع والتازل ارتاجير برهان بن رشيد أبوشعر بترزيع موجودات
لعقوق سواءعقارية اومالية ادملكية لكرية  .الشركة بين الشركاء كال حسب مساهمته براس

الجرالذة الرسمية للجمهورية العربيه٦المو٠رية االء الئ٠ائءا العدد ( )١٦لعنائئ ٢٠٢٢

المال بعد القيام بتحصيل ماللشركة من ديون في
ذمة الغير أو الشركاه وتسديد كافة االلتزامات
المترتبة عليها ومتابعة كافة اجراءات الحل
والتصفية لدى كافة الوزارات والجهات المعنية
مع األخذ بعين االعتبار مايترتب على الشركة
تجاه وزارة المالية والغير وكافة الجهات الرسمية
المعنية...
المادة -٢تلقى المسؤولية التضامنية على
المؤسسين واإلدارة فيمايتعلق بحقوق الغيرتجاه
. .
الشركة
المادة-٣يجبعلىالشركةشهرهذاالقرارلدى
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك امانة
السجل التجاري المختصة أصوالً وفق احكام
قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
/٢٩/لعام٢٠١١
المادة  - ٤ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه..

دمشق في )./(/.م.

 ٢٠١ى

 .قرار رقم./؟،/
إن وزير التجارة الداخلية وخماية المستهلك

.

يقررمارليه:

المادة  - ١التصديق على قرار الهيئة العامة غير
العادية لشركة النبراس المساهمة المغفلة الغاصة
المتخذباجتماعها المنعقد قالونيا بتاريخ
 ٢٠٢١/١١/١ ٩والذي تقزرفيه الموافقة
باالجماع على زيادة راس مال الشركة البالغ
/٤,٨٠ ٤.٨٠ ٠٠٠ ٠٠/ل.س ققط والمسدد بالكامل
بنسبة  .ه /اي مايعادل مبلغ

.

مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك بطرطوس :
....,يقرر مايلي,..:
م ا-التصديق على قرار الهيئة العامة لشركة ؛
ارمادوف الستيراد والتصدير المحدودة
المسؤوليةالمنعقدقانونًابتاريخ٢٠٢١/١٢/٢٣
;
المتضمن.

 ٠تعديل المادة  ٢/ ١من النظام األساسي للشركة
وذلك بإضافة نشاط :تقديم خدمات نفطية وتاهيل
وصيانة ومد خطوط النفط والغاز وذلك بعد.
حصول الشركة على وثائق التاهيل المعتمدة من.
زد
وزارة النفط
يجب على الشركة شهر هذا القرار خالل
ستين يوما من تاريخه وفقاألحكامقاوئن.
الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٤/٢ ٩/
لعام٢٠١١لدىاماثةالسجاللتجاري،ويعتبر..
العيا حكمابعدمضي هذه المدة اذا لم يتم شهره

وقدره /٢. ٤٠٢.٤ ٠ ٠ . .٠ ./ل،سر وذلك على
النحو التالي.:
 ٠ ١إضافة االحتياطي االختياري
البالغ٢٤١,١٩٦/ب/٢.٢٩٣ل.س الى راس مال
الشركة وتوزيعه كاسهم مجانية على المساهمين
كلحسب نسبته براس مال الشركة. .
 ٠٢تحويل مايعادل  /١٠٩٠١ ٥٨٠٨ ٠ ٤/ل.س وهي
جزه من أرباح السنة المالية المنتهية بتاريخ
 ٢٠ ٢ ١/٨٨٣ ١وتوزيعها كاسهم مجالية طلى
المساهمين كل حسب نسبته براس مال الشركة
وبالتاليتعدياللبندين/٣-١/من المادةرقم/٩/
الفصل النالث من النظام األناسي للشركة لتصبح
كاألتي:
المادة/٩/رأسمال الشركة وكفية تسديده
واالكتتاب عليه:
(-راسمال الشركة هو٠.٠ ../

ققط سبعة مليارات ومتتان وسبعة ماليين
.
وحي الف ليرةسورية وهو موزع طى
/٧٢, ٠ ٧٢٠٠» ٠/سشهم اثنان وسبعون مليونا
واثنان وسبعون الف سهما قيمة كل سهم ١ ، ./ا

ل.سفقطمائةليرةسورية

٢

.

اسوال-٣ ... ٠.ترقماالسهممنرقم//اىلرقم
■
م-٣ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ من /٧٢.٠٧٢.٠٠٠/سهم . .
يلزم لتنفيذه ....المادة ٢يجب على الشركة شهر هذ القرار لدى
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلكامانة
طرطوسفي٢٠٢١/١٢/٢٩م
(٦٠٣

السجل اتجاري المغتصة وق الحكام قاثون
الشركات الضادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢ ٩/
لعام٢٠١١

٥٣٢

ألجويد٠ة اوسمية للجمهؤدأل العوبية السو٠وية الجن ء الثادق العدد٦,١-

المادة  -٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

دمشقف٢٠٢٢/١/١٠ ،م

.

()١١٠٤
قرادرقم/٥/
إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
شردماهله:

المادة-١تعدل المادة() من النظام األساسي
لشركة  :بدر أحمد دهمان الستيراد والتصدير.
لمالكهابدرأحمد دهمان /ذات الشخص الواحد
المحدودة المسؤولية لتصبح بعد التعديل على
الشكل اص :ب
المادة ()٢غرضن الشركة:

استيرًاد وتصدير كافة المواد المسموح بها قالونًا
وتجارة السيارات جملة ومفرق والمقاوالت
اختصاص بناء طرق وجسور والدخول في
المناقصات والمزايدات لدى القطاعين العام
والخاص وتمثيل الشركات وتقديم المواد عدا بناء
المساكن وبيعها واإلتجار بها مهما كان نوعها
المادة  ٠ ٢يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى
أمانة السجل التجاري بحماه خالل مدة ستين يوما
من تاريخه تحت طاءلة إلغائه
المادة-٣ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ
منيلزملتفيذه

ت

ساله("«"(

الغير ينتخبان من قبل الهيئة العامة ويمارسان
عملهما وقتًاللصالحيات المحدة لهمافي قاثون
الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم . /٢٩/
لعام٢٠١١والنظاماألساسيلشركة . . .
انتخاب السيد احمد عيحر الصنياده فصح حميد مديرًا
عامًا للشركة والسيدة ميادة اسماعيل االسعد نانبًا
للمديرالعام وذلك لمدة اربع سنوات ميالدية تبدا
منتاريخاالجتماعفي«٠ ٢٠٢١/١٢/٢٩
 المادة  / ١ ٨/التوقيع عن الشركة :يوقع المديرالعام الشركة لدى الغير ويوقع عنها منفردا على
كافة المستندات التي تخصها وفي جميع األمور
المالية واإلدارية والحقوقية واإلجرائية والقاوئنية
واليرمية وتوقيعهم ملزم للشركة تجاه الغير بما
يترتب عليها منحقوقوالتزامات ،بما فيذلك
فتح وتحريك الحسابات المصرفية رالسحب.
وااليداع وتوقيع الصكوك المتضمنة ربطالشزكة«
بالتزام رصكرك التفويض والتوكيل والتحكيم
وتسمية المحكمين وطلب عزلهم وحضور مجالس:
التحكيم ردخول المزايدات العلنية وذلك امام اي
جهة قضائية واتخاذكافة اإلجراءات الخاضئنة
بذلك ويمثل نائب المدير العام الشركة لدى الغير
.
ويوقع عنهاققط باألموراإلدارية
المادة  ٢يجب على الشركة شهر هذا القرار
خالل مدة سثين يوما من تاريخه وفقا ألحكام
قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم.
/٢٩/لعام  ٢٠١١لدى مديرية التجارة الداخلية
وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق-امانة
السجل التجاري ،ويعتبر الغياحكمابعد مضي
هذه المدة إذالم يتم شهره أصوال
المادة"-ينشرهذاالقرار في الجريدة الرسمية،
ك""ك"ا ■ ■ ■
ويبلغ من يلزم لعغيذ«>
دمشقفي  ٢٠٢٢/١/١٦م

إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك

()

قراررقم>/ه/٢،٧

.

ان وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
٠يشرر مايله:

.
.

المادة-التصديق على قرار الهيئة العامة لشركة
سيدوري المحدودة المسؤولية المتخذباجتماعها
المنعقدقانرنيابتاريخ٢٠٢١/١٢/٢٩والذيتقرر
فيه المواققة باالجماع على تعديل المواد -١ ٤/

اسده  ,١التمديق على لرار الينة العامة لشركة.

/١٨من النظام األساسي للشركة لتصبح بعد

اليب الستشارات والحلول التقنية المحدودة؛

.
التعديل على النحو التالي:
المادة  /١ ٤/اإلدارة ويتولى إدارة أمور الشركة

المسؤولية المتخذباجتماعهاالمنعقدقاتونيا

مدير عام ونائب مدير عام من الشركاء أو من

بتاريخ٢٠٢١/١٢/١٥والمسجللدينا

لضخقلطصقلصفشدقلصهيقلفدقلضئلئتلحدتللنقكلنك ٥٣٣
ب-شرقم/١٢٤٣٠/تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦والذي
اقور فيهالمواقة باالجماع على تعديل المادة//
لسم الشركة ليصبح بعدالتعديل:
المادة //اسم الشركة :شركة آراء للدراسات
واالستشارات المحدودة المسوولية
المادة  "٣يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى
امانة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية
وحماية المستهلك بدمشق ويعتبر القرار الغيًا إذا
لم يتمشهرهأصوالوفق احكام تالون الشركات
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢ ٩/لعام
٠١١ي..٢الرجك.ر رز

المادة-٤ينشرهذاالقرارفيالجريدةالرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه... .

(م)١٦٠٦
قرار رقم٠/٣١/
 ,إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
يقردمايله:
السادة-١السصلشة-لىرار الهبنة العنة

لشركة ساالزالخدمات الطاقة المحدودة

المسؤولية المنعقدبتاريخ . ٢٠ ٢١/١٢/١ ٦
المتضمن تعديل المادة /٢/من النظام األساسي
والمتعلقة باسم الشركةلتصبحبعد التعديل طلى
النحو التالي:

.

قرار رقم ٠/٣٧٦٨/ن.
إن وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك

يتردمارله..:

■■

 .اسدة  .١التصديق طى قرز الهينة الشلة لشرهة
مرج الزهور التجارية المحدودة المسؤولية المتخد

باجتماعهاالمنعتدقانوليابتاريخ٢٠٢١/١١/٢٨

رالمسجل لدينا برقم  /١١٩ ٣٨/تاريخ
٢٠ ٢ ١/١٢/١والذي تقرر فيهالموافقنة باالجماع
على حل وتصفية الشركة وفقاالحكام قانون
الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢ ٩
لعام ٢٠١١وتعيين السيدحسن شرف مصفيا
للشركة ليقوم باعمال التصفية وتوزيع نتخ
التصفية من اموال وموجودات على الشركاء كال
حسب حصته في راسمالهابعداألخذبعين،
االعتبارمايترتب عليهامنحتوتوالتزامات
تجاهوزارة المالية والتوقيع على كل مايلزممن

طلبات وتعهدات ومستندات لدى جميع الدوائرفي
هذا الخصوص وتفؤيضهبدفع الضرائب رالرسرم
واستردادها ،على ان يستمرمدقق الحسابات
السيد ماهر وهبي بعمله لغلية انتهاء اعسال

التصفية

.

المادة-٣تتى المسؤوليةالتضلنيةطى
المؤسسين والمديرين فيمايتعلق بحقوق الغير
تجاه الشركة.

المادة //اسم السشركة :شركة خدمات قطاع
المادة -٣يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى.
الطقة المحدودة المسؤولية
امانة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية
5 1.1.8جءا٦لج00810 8احعتل
وحماية المستهلكه في معافظة دمشق خالل ثالثة
المأدة ا-يجب على الشركة شهر هذا القرار
خالل مدة ستون يومامن تاريخه عمالباحكام ايام من تاريخه عمالباحكام المادة/(/ا من
قانرن الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
/٢٩/لعام ٢٠١١لدىمديريةالتجارةالداخلية
وحماية المستهلك أمالة السجل التجاري بريف

دمشق ويعتبر الغيا حكما بعد مضي هذه المدة إذا
لم يتم شهره اموال.
المسادة -٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه
دحقض٢٠٢٢/١/٤م
(لي )١٦

قثون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
/٢٩/لعام٢٠١١

المادة  - ٤ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
تالغسنلزملتيزه

"(٦ "٠٦٠, )١٦٠٩ك٠٦الا٦ك٦.٦٠ ٦٠٠ك٦ا.ك٠ج:

ال

■ ٥٣٤

.

الحريدة الرسمية للجمهورية العربية العورية الجزء القائتة العدد ( )١٦لسنة ٢٠٢٢
فانون الشركات الصادر بالمرسرمالقشربعي رنم

. .راررقم/ه»»/

ان وزيرالتجارة الداخلية و حماية المستهلك

/٢٩/لعام٢٠١١لدىمديريةالتجارةالداخلية

يقرر مايلي.:
.
 .الماذة  - ١التصديق طى قرار الهينة العامة لشركة
توغو المحدودة المسورلية المتخذ باجتماعهاالمنعقد
 .قاتونيًا بتاريخ  ٠ ٢ ١/١٢/٢ ١المتضمن مواققة الهينة

وحماية المستهلك/امانة السجل التجاري/بريف
دمشق ،ويعتبر الخيأ حكمًابمد مضي هذه المدة
.
إذالم يتم شهره اصوالً
المادة ٣ينشرهذاالقرارفي الجربدة الرسمية

العلمةباالجماععلىحاللشركةرتصفيتهارضليًاو

ويبلغ من يزم لتفيذه.

تفويض السيدين سفيان مارديني ومحمدنبيل الموصلي

دقشقالموافقل٢٠٢٢/١/٣١م..

مجتمعين اومنفردين بمتابعة إجراءات الحل الرضاثية,زك

لدى كافة الجهات المعنية ولدى أمانة السجل التجاري
المختصة رترزيع اموالهابين الشركاءكل سسب

(،)١٦١١
٠.قراررقم/٣٤٠٧/

حصته في راسمال الشركة بعد االخذبعيناالعتبلما
يترتب على الشركة تجاه وزارة المالية ر الغير.

 .إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك:
..
يقرر ما يلي:
.

.

المادة -تقى المسوولية التضامنية على المؤسسين .

المادة -١التصديق .على قرار الهينة العامة لشرجة

والمديرين فيمايتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة. .
المادة»-يجب على الشركة شهر هذاالقرار

بروردسورسزالمحدردة المسؤولية المنعتد بتاريخ
٢٠٢١/١١/١٠والذيتقررفيهباإلجماعتعدياللشترة.

خالال ثالثة ًابام من تلريخه عمأل بلحكام قثون

! //لمادة  /١/من النظم االسلسي لشركة المتعلقة

الشركاتالصادربالمرسومالتشريعيرقم٢٩
لعام  ٢٠١١لدى امانة السجل التجاري في
ع.
.
٠٠^٠ ٠١,٠٠-٠

بغلية الشركة ،وذلك بإضافة النشاط التالي إلى غاية
الشركة دون المساسس بنص المادة :

المادة-،ينشرهذاالقرارفيالجريدةالرسمية

ويبلغمن يلزم لتنفيذه

دجاضاقد/٠,/,ا,٠٢م

(تقديم خدمات تقانة المعلومات ر االتصاالت و خدمات
امن المعلومات ر الثقيق المعلومتي)

على
الماة»-اليذه هذاالقرارالشيركة من الحصول
لوارات والولتي يرالديياليرلوسفثلداءمين
الشهر و يجب على الشركة شهر هذاالقرار لدى أمانة

ر
السجل التجاري بدمشق خالل ستين يومًا من تاريخه و
()١٦١٠
يعتبرالقرارالأعياحكمأبعدمضيهذاالمدهإذالميتم
 .قراررقم/٢٣٩/
قهره اموال عمال بنص المادة  ٣/٧٥من قالون
إن وزير اتجارة الداخلية وهماية المستهلك .
يقرر ما يلي::

٢:ترت٠ا:يلة
تقيو"سلهنياسسويينيو«مس

الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢٩/لعام

ا;ذث.٣ليذالروبدل,ةارب
.

...
سكرمديران لشركة وذلك لمدة أربعة سنوات تبدا من
تريغ»ا.)(("(.»/(/
 -تمديد مدة الشركة لمدة اه /١هامًاخمسة ظير هد٠ا

تبدامنتريخالقهاءالمدةالسبقةفي. ٢٠١٩/١٢/١٣
المادة»-يجب على الشركة شهرهذا القرار

خاللمدةستونيومًامنتاريخهعمالباحكام

الجريدقالرسعيقللجمهوريقالريقالوريقالجزوالثائىالعددات)لسنة٢٠٢٢

ي

قراررقم/٣٦٩٠/

ن إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
.يقرر مايلي:
المادة -التصديق على قرار الهيئة العامة غير العادية
لشركة غشلوب مد سورية المساهمة المغفلة الخاصة
المتخذ باجتماعها المنعقد قانونيًا بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨
والذي تقرر فيه الموافقة باإلجماع على تعديل المادة
 /٢/من النظام األساسي للشركة و المتعلقة باسم الشركة
لتصبح بعد التعديل على النحو التالي:
المادة  /٢/اسم الشركة  :الشركة الحديثة إلدارة

المطالبات الصحية المساهمة المغفلة الخاصة

اداح
المادة-يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك  /امانة
السجل التجاري المختصة وفقًا الحكام فادون
الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٢ ٩/
لعام((..
المادة-٣ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه..
دمشقالموافقل٢٠٢١/١٢/١٩م

٥٣٥

ما يلزم من طلبات و تعهدات و مستندات ورثائق لدى
جميع الجهات الدوائر الرسمية ذات العالقه  ،وتوزيع
ما يبقى من اموالها نقدًا أو عينًا بين الشركاء كل بحسب
نسبة حصته من راس المال وله إجراء كل ما يراه

١
٠

مناسبًا لتصفية الشركة رضائيًا وفك عمال و موظفي
الشركة لدى كافة الجهات المختصة وفق القوائين و
األنظمة النافذة واستكمال اإلجراءات القانونية لشطب
الشركة لدى امانة السجل التجاري ,بدمشق وفق

اإلجراءات المتبعة بهذا الخصوص و حسب أحكام
القوالين و األنظمة النافذة..
المادة  ٠٢تلقى المسؤولية التضامتهة على المديرين و
الشركاء فيمايتعطق بحقوق الغير تجاه الشركة.
المادة -٣يجب على الشركة شهرهذا القرار
خالل ثالثة أيام من تاريخه عمألباحكام المادة
 /٢١/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم
التشريعي رقم ٢٩لعام  ٢٠١١لدى مديرية

.

.

التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة /
دمشق  -امانة السجل التجاري ريعتبر الغيًا
حكمًابعدمضي هذه المدة إذالم يتم شهره اصوأل,

المادة  - ٤ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق الموافى، ]٢٠٢٢/٢٨٦
قرار رقم/اه/
إن وزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهله
يقرر ما يلي:
المادة(-التصديق على قرارالهيئة العامة لشركة
الجديدة المحدودة المسوولية المتخذ باجتماعها المنعقد
قاتونيًابتريخ٢٠٢٢/١٨١٢والذي تقرر فيه المواقة
باإلجماع على حل وتصفية الشركة رضاثيًا رذلك وفق
االحكام ر اإلجراءات المنصوص عنها بموجب قنون
الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  /٢٩/لعام
 ، ٢٠١ ١و تفويض المحامي االستاذ حسام لوي حيدر
للقيام بكاقة اإلجراءات الالزمة لحل و تصفية الشركة
رفق احكام و متطلبت قانون الشركات الصادر
بالمرسوم التشريعي ركم  /٢٩/لعام  ، ٢٠١١وذلك بعد
االخذبعين االعتبار مايترتب على الشركة تجاه وزارة
المالية ر الفير من حترق رالتزامات ر التوقيع على كل

()١٦١،

قرار رقم/ا)٠/
إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
يقرر مايلي٠ :
المادة( -تعدل المادة //أغراض الشركة من النظام
االسلسي لشركة طروادة لمالكهاراميعباس بن احمد
ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وفق اآلتي. :

المادة  /٢/اعراض الشركة  :نل الركابو
المجموعات السياحية داخل الجمهورية العربية السورية
والى خارجها المشمل باحكام المرسوم التشريعي رقم.
/٨/لعام٢٠٠٧موضوعقرارالتشميلرقم/٧٣مس
ا ).((//بموجب القرار ؟/مس تاريخ.
 ٢٠٢١/١٢/٢واستيرادوتصدير كافة المواد البلقة

بغلية الشركة ودخول المناقصات و المزايدات وتمثيل .
الثربنتة ابدثيية و األجنبية و السطية المتعلقة بغاية

٥٣٦

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء اصاصدد ( )١ ٦لستة ٢٠٢ ٢

الشركة عدا بناء المساكن و االتجار بها مهما كان
نوعها.. .،.

■

. .

المادة -٢يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى
امانة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية
وحماية المستهلك بحمص خالل ستون يومًا
ويعتبر القرار الغيًا إذا لم يتم شهره اصوال وفق
احكام قاتون الشركات الصادر بالمرسوم
.
التشرصرقم/٢٩/.لعام ٢٠١١
المادة -٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
.
ويبلغ من بلزم لتنفيذه.
دمشقالموافقل٢٠٢٢/٢/٣م

"٧١١؟
.

ررمو«./

إن وزير التجارة الداخلية و محاية المستهلك

يقرر مايلي:
المادة -١التصديق على قرارالهيئة العامة لشركة

قاطرجي للتطوير و االستثمار العقاري المحدودة
المسؤولية المتخذ باجتماعها المنعقد قاثونيًا بتاريخ

قراررقم/٣٧٨/
إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك
يقرر ما يلي:
المادة -١التصديق على قرارالهيئة العامة لشركة
األناقة أللبسة المحدودة المسؤولية .المتخذ باجتماعها
المنعقدقاتونيابتاريخ٢٠٢٠/١٢/٢٢و.المتضمن
إلمواققة على حل الشركة وتصفيتها رضائيًا و توزيع
أموالها وموجوداتها بين الشركاه كل حسب مساهمته
 .في رأسمال الشركة وذلك بعد االخذ بعين االعتبار ما
يترتب على الشركة تجاه وزارة المالية و ٠الغير من
حقوق ر التزامات ر تفريض السيد فادي صديق
بمتابعة إجراءات التصفية الرضائية والتوقيع على كل
ما يلزم من طلبات و تعهدات و مستندات ووثائق لدى
جميع الجهات .و الدوائر الرسمية ذات العالقة  .و .
تفويضه بييع أصول الشركة و عقاراتها رموجوداتها و
توزيع ما يبقى من أموالها نقدا أو عينا بين الشركاء كل
بحسب نسبة حصته من راس المال وله إجراء كل ماء
يراه مناسبالتصفية الشركة رضائيا وفكعمال ون
موظفي الشركة لدى كافة الجهات المختصة وفق

 ٢٠٢٢/١/١٢و الذي تقرر فيه باإلجماع تعديل الفقرة
 /٢/من الفقرة  /ب /من المادة  ٢ ٣من النظام األساسي

القوانين و األنظمة النافذة وله في سبيل ذلك حقي التوقيع
و االستالم و التسليم واسترداد الكفاالتو التلمينات و
الودائع لدى كافة الجهات ذات الصلة إلتمام ابمال
٤التصفية.
المادة -٢تلقى المسؤولية التضامنية على المؤسسين
والمديرين فيمايتعلق بحقوق وزارة المالية والجهات.

مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف و يكرن له

الرسمية و الغيرتجاه الشركة

لتصبح على النحو التالي:

لكل شريك حق حضور الجلسة و االشتراك في

صوت واحد عن كل حصة يملكها و للشريك ان ينيب
شريكًا آخر عنه بكتاب عادي أو اي شخص اخر بكتاب
صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية و
يحدق رئيس الجلسة على كتب اإلنابة أو التفويضات.

المادة -٢يجب على الشركة شهر هذا القرار لدى

أمانة السجل التجاري في محافظة حلب .خالل

 .المادة -٣على الشركة شهر قرار .الحل و
التصفية خالل ثالثة ايام من تاريخ صدورالقرار
وذلك وفق قانون الشركات الصادربالمرسوم.
.
التشريعيرقم٢٩لعام ...٢٠١١

المادة -٤ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه... ،

.لمشق"لمفافقل٧٠٧"/(٥م

ستون يومًا من تاريخه عمال بنص المادةه٣/٧

من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم  /٢ ٩/لعام  ٢ ٠ ١ ١و يعتبر الغيًا حكمًا بعد
مضي هذه المدة.

المادة-٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشقالموافقل٢٠٢٢/١/١٣م

()١٦١٧

٠.قراررقم/٢٦٩/

إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك

يقرر مايلي:
المادة -١التصديق على قرار الهينة العامة لشركة

سونيا محمد عمر للتجارة و المقاوالت .المحدودة
المسؤولية المتخذ بلجتماعها المنعقدقتونيا بتاريخ
 ٢٠٢٢/١/١٦المسجل لدينا برقم ا  /٥١^١تاريخ.

()٦١٦

 ٢٠٢٢/١/١٩المتضمنالموافتةباألجماعءلىمايلي^

الجريدقالرسميةللجمفوريقالريقالوريقالجزيالثنىالعدد()١٦لسنة٢٠٢٢
 . .انعتماد المقر الدائم لشركة على العنوان التالي  :ريف
دمشق  -اشرفية صحنايا  -شارع ثلتوية ألباسل —
اتقار رقم/س..//

.نعديل المادة  /١٤/من النظام األساسي للشركة المتعلقة

باإلدارة لتصبح على النحو التالي:
ادادة /١٤/رر5ر

إدارة امور الشركة مديران

اتان من الشركاء او من الغير ينتفيان من قبل الهيئة
العامة ويمارسان عملهما وفقًا لصالحيات المحددة لهم
في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

/٢٩لعام٢٠١١والنظاماألساسيلشركة. . .
انتخاب كل من السيدين  :محمد عبد الرزاق محمد

عمر و مجمد زهير رجب مديرين لشركة لمدة ثالث
سنواتاعتبارامنتاريخاالجتماعفي" .٢٠٢٢/١/١٦
تعدياللمادة/١٨/منالنظاماألساسيلشركةالمتعلقة
. .
بلترقععن النركة لتصبع كمايلي:
المدو/٨//السرقععنالهركةبيمتلسبيران
الشركة لدى الغير ويوقع عنها أي من المديرين . .
مدفردين على كافة المستندات التي تخصها وفي جميع
األمور اإلدارية والحقوقية واإلجرائية والمالية.
وتوقيعهما ملزم للشركة تجاه الغير بمايترتب عليه من
حةوقوالتزامات،بمافيذلكصكركالتفويض
والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين وطلب عزلهم
وحضورمجالس التحكيم ،أمافي تحريك الحسابات و
ألسحب واإليداع و توقيع الصكوك المتضمنة ربط
الشركة بالتزام فيوقع أي من المديرين منفردين لغاية
مبلغ خسين مليون ليرة سورية ،أما المبالغ التي تزيد
رقن خمسين مليون ليرة سورية فيوقع عنهاالمديران
٠
م:تمعان... . .
المادة(-يجب على الشركة شهر هذا القرار خالل مدة
ستين يومًا من تاريخه وفقا الحكام قانون الشركات
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  / ٢ ٩/لعام ٢٠ ١ ١
لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك  /أمانة

السجل التجاري /في محافظة ريف دمشق ،ويعتبر
العيًا حكمًا بعد مضي هذه المدة إذا لم يتم شهره اصوالً

المادة  ٠٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

ويبلغ من يلزم لتتفيذه.
دمشقالموافقل٢٠٢٢/٢/٣م

٥٣٧

 .قراررقم٤: : ٠. ./٣٢/

.

إن وزير التجارة الداخلية و حماية المستهله ٤
.المادة  ٠١التصديق  .على قراد الهيئة العامة لشركة
الموارد الحديثة المحدودة السزولية المنغقد قاونيًا
بتاريغ« ).«/(/والستضمنالموالقة باإلجماع

على مايلي٠-٠ :..:
 إضافة بند إلى المادة  /١٤/من ألنظام االساسيللشركة المتعلقة باإلدارة ( دون المساس بنص المادة )
وهو كالتالي  :يحق لمجلس المديرين تعين مديرتثفيذي
للشركة و تحديد صالحياته ومدته رعزله٠ " .
 تم تعيين السيد محمد مهيب فضليه والدته سميا تولد١٩٨٢يحمل بطاقة .شخصية يرقم وطني
 /٠٦٠١٠٢٦٦٠٢٢/لمدة أربع سنرات تبدأ من تاريخ

وتحددصالحيات المدير التنفيذي كالتالي٠« .:ا-التوقيع على كافة الفواتير وإصذار التسعيرات و .
. . .. : ٠
المحاسبة عن ذلك،
التوقيع على إجازات االستيراد الخاصة بالشركة و.متابعة إجراءات تخليص البضائع لدى الجمارك ر
يكون مسؤوال عن جميع المخالفات .الجزائية التي،
يرتكبها بخصوص ذلك.....

المادة»-يجب طى الشركة ههرهذا القرار.
خالل مدة ستون يومًا من تاريخه عمألباحكام
المادة٣٧٥منتاون الشركات الصادر
بالمرسرم التشريعي رقم/ /لعام  ٢ ، ١ ١لدى
أمالة السجل التجاري بمحافظة طرطوس.. ،
ويعتبرالحيًاحكمًابعدمضي هذهالمدةإذالميتم.
شهره اصوالً.
المادة  ٠٣ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
ويبلغ من يلزم لتنفيذه..
دمشق ا|د ٤ر١ر٢٠٢٢م

.
()١٦١٩

ا

:

الجريدة الرسمية ٠للجمهوريةال٠ربيةالسوريةالجقء٠ض اس  )٠١٦١لسنة ٢ ٠ ٢٢

٥٣٨

٠,

اءالا،٠

٠٠

تبياسيدةسناهبنةسصن«سحر
لستدا الى اسقون رقمإه( لعام  ٢٠٠٤وعمال ببسي
المديريةالعامةرقم/٣٦٤تتأريخه٣٢٠٢٠/٨/٢
ونظرا لتعذر تبليغكم على العنوان منطقة اشرفية ٠؛ ؛
الوادي  -طلعة وادي البقر بعد جامع السالم والمعررفة
من قبل المختار٠٠^٠٠^٠٠^٠-^٠٠٠ .
مضمونكرارذا'رقم  ٣٨٥تاريخ ٢٠١٨/٨/١٦
.
المتضمن:.
-١تلغىمخططات^١ر٣٦٨٠٠لمام  ٢٠١٢الستند
للعقدرقم٣١١٢لعام٢٠١٢ويستعاضعنها ٠
بالمخططات الجديدة المرفقة
 -٢يشطب عن الصحيفة العقارية لعقارات ٩٢٢
و٩٢٤ومن٢٢٥٦حتى  ٢٢٦٢أشرفية الوادي ١/٩١

التجاوز التالي( :التجاوز الواقع منالعقار٩٢٢على
العقار  ٩ ٢ ٤والمدون بموجب العقد٨٠١لعام)٢٠٠٢
 -٣يدون على صحيفة العقلر  ٩٢٢اشرفية الوادي.

 ١/٩١التحاوزاس:

.

التجاوزالواقعمنالعقار٩٢٢علىاالمالكالعامة
وتصحح محاضر التخوم عند ورود هذا القرار
 حيث يعتبر هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي رفيحال عدم استئناف القرار من قبلكم خالل مدة خمسة.
عشريوم()١٥يوممنتاريخنشراالعالنفي
الجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية سيتم تنفيذ
مضمرنهلديناصوأل

!الن

٠

صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق
ادعى الملين طاري وعمر اوالد عمر ستر
وسامر بن عادل سقرفقدان قيد بمثابة سلد التمليك

4

للعقار٤/٣٧٩١م٦ ٥للمنطقةالعقاريةقطنا
القبلية والمالك ماهر بن عادل سقر للعقار
 ٧/٣٧٩ ١المنطقة العقارية قطنا القبلية والمالك
عادل بن محمد ديب سقر للعتار / ٧٩١هب
المنطقة العقارية قطنا القبلية وطلب بدل عن
ضائعوللمعترضمراجعتناخالل ( )١ ٥يوم من
تريغ النشرفي الجردة الرسية

٠

()١٦٣١

.

اعالن

مس عن مديرية انسجل لشره ره دمشق

؛

ادعت ربد يوسب الجطيب بالوكال—ة صن الملد

هبه بنت محمد فواز الدهان فقدان سند التمليك
للعقارات
٣٥٢٠٣٥١٩ط٣٥٢١ب-٣٥٢٣4٣٥٢٢ل

١٣٢٨٣٥٢٩للمنطقة العقارية جديدة الوادي
وطلب بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتنا خالل

(()شمن تلرغ "لشرفيالجرالة "لرسية
()١٦٣٢

إعالن

صادر عن مديرية السجل العقاري برين) دمشق

صادر عن مدرية السجل العقاري رين سشق

ادعىالملوممطفىحسينمران تدن سند
التمليك للعقارات
١ ٣٦ ،١٣٥٠ده١ ٤٥د١٤٦٨طللمنطقة
العقارية سوق وادي بردى  ٤/٩وطلب بدل عن
ضائع ولمعترض مراجعتنا خالل ( )١ ٥يرم من

ادعى المالك سركيس بن جورج العمري فقدان

تلرغ النشرني الجردة الرسمية
()١٦٣٠

٠

سند التمليك للعقار٩٨٦للمنطقةالعقاريةصيدنايا
 ٩/٧٧وطلب بدل عن ضائع ولمعترض
مراجعتنا خالل ()١ ٥يوم من تاريخ النشر في
.
الجريدة الرسمية .٠
()١٦٣٣

٠٠٠٠^ ٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠.."٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠,,٠٠٥٠٠٠٠٠,,٠٠.٠٠.٠٠

ا١لرلت٠ة الرسمية للجمهورية العربية ادورية الجزء الئإض العدد ( )١٦لسنة ٢٠٢٢

:

إعالن

اعالن

صلر عن مسرية اسل العقاري يرين دمشق

صادر عن مديرية السجل اساري برينا دمشق

ادعى المالك يوسنابن حسين ابوعساف فقدان
سندالتمليك للعقارات (ام سا»-
٢٦٧٩4ط٢٧٢٥للمنطقةالعقاريةبيتجن
وطلب بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتائ خالل
()١٥يوممنتاريخالنشرفيالجريدةالرشمية

ادعي المالك محمود بن حسين العلوش فقدان سند
التمايك للعقار  ٨٧٤للمنطقة العقارية التل ٢١/٧٢
طلب بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتنا خالل
(ه  )١يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
وسام.
ك,لكن-ب-

رد ك"-; :غغا ;رك ٦

ة ;(عالت ا 'زك .:

٥٣٩

 -اكك ٠.؛ك

٧

()١٦٣٨

؛

صارعنميريةالسهاللعقارهبريشدمشق ن ٧

س

ادعى محمد بدر البني بن يوسن بالوكالة عن
المالك ياسر بن يوسف البني فقدان سند التمليك ;

للعقار٨٩١للمنطقةالعقاريةالتل٢١/٧٢وطلب
 .بدل ،عن ضائع ولمعترض مراجعتنا خالل ()١٥
يوم دن تاريخ اسرفي الجريده الرسمية
(ها)

٢

إعالن

ملرعنمهيرية السجل العتلريبريندسشق .
ادندى خالدبز) خلهل االبره بالوكالة صن المالك

 .محهسدالغضبان بن احمد مرسى فقدان سند.
التمابك لعقارات ٧/٤٤٣٢ب٨ب١ ١ط١٧لمنطقة
العة!ريةالتل١٥/٧٢وطلببدل عن ضائع

ولله ترض مراجعتنا خالل ( )١ ٥يوم من ثاريخ.
الئثه ؛ في الجريدة الرسمية

صادر عن مديرية السجل اساري بريف دمشق

ادعر المالك عرنسررسديبنحنقدلن

سند التمليك للعقار  ٦/٢٣٩للمنطقة العقارية
زبداني  ٧/٣وطلب بدل عن ضائع وللمعترض
مراجعتنا خالل ( )١ ٥يرم من تاريخ النشر في
الجريدة الرسمية إ
()١٦٣٩
صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق
ادعى محمد أيمن شحادة بالوكالة عن المالك محمد
باسم بن محمد أيمن شحادة فقدان سند التمليك
للعقار٨٠٧للمنطقةالعقارية التل ٢٤/٧٢
رطلب بدل عنضائعوللمعترض مراجعتنا خالل
()١٥يوممنتاريخالنشرفيالجريدةالرسمية

إعالن
سادر مى سه السحل اساري برين *-سنق

ادعت اسلدعسونان بنت مصطنى شريم قان

( شسهادة لصالح المصرف العقاري فرع دمشق )
للعقأر  ١٧/١٨٣١للمنطقة العقارية عربين وطلب
بدل عن ضائع و وللمعترض مراجعتنا خالل

()ممن تالرغ "لتشر فهالجررة الرسسية
(*٧ا)١٦

.إعالن. ...
٠
صادرعن مديرية السجل العقاري بريف دمشق

.

دع المالئائ عمربب امين قهنان فقدان يد بسشبه

سند التمليك للعقار ئس( //للمئطقة العقارية

عين ترما وطلب بدل عنضائعوللمعترض
مراجعتناخالل ()١ ٥يوممن تاريخ النشرفي
الجريدة الرسمية..

٥٤٠

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الجزء الثأنى العدد ( )١٦دنة ٢٠٢٢

إعالن

إعالن

صادر غن مديرية السجل العقاري بريف دمشق

صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق

ادعى المالك وليد بن محمد القطمه فقدان قيد
بمثابة سند التمليك للعقار  ١٠٢١للمنطقة العقارية
كفر بطنا وطلب بدل عن ضاثع ولمعترض
مراجعتنا خالل ( )١ ٥يوم من تاريخ النشر في
.
.
الجريدة الرسمية

ادعى المالك محمد علي بن حسين القادري فقدان
سند التمليك للعقار  ٥٦٠للمنطقة العقارية سبينه
الكبرى وطلب بدل عن ضائع وللمعترض
مراجعتنا خالل ( )١ ٥يوم من تاريخ النشر في
الجريدة الرسمية

()١٦٤٢

()١٦٤٦

إعالن
سادر عن مديرية السجل العتاري بريف دمشق

ادعى المالك يوسف بن سليمان خضره فقدان سند
التمليكللعقار٥٢١لمنطقةالعقاريةقطناالشمالية
وطلب بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتنا خالل
.
()١٥يرممنتاريخالنشرفيالجريدةالرسمية
()١٦٤٣
اعالن

صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق

إحالن

.

.

صادر عن مديرية السجل العقاري بريف-ا دمشق

ادعى المالك مبيربنمصطن نكاش تدان سند:
التمليكللعقاراته٨٣٠4٨١٠4٨٢للمنطقة.
العقلرية داريا القبلية وطلب بدل عن ضاثع
وللمعترض مراجعتنا خالل ( )١٥يوم من تاريخ
ه "
الشر في الجريالة الرسمية
(,)١٦٤٧

.

ادعت المالك سهام بنت محمد هزه فقدان سند
التمليك للعقار  ١/١٩١للمنطقة العقارية يبرود
 ١٤/١١وطلب بدل عن ضائع وللمعترض
مراجعتنا خالل ( )١ ٥يوم من تاريخ النشر في
الجريدةالرسمية

إعالن

صادر عن مديرية السجل العقاري رهف سشف
()١٦٤٤

ادعى المالك منذربن عبدالحميد الشربجي قدان
اعلث.

سادر عن سيريه السجل العقاري برين دمشق

سند التمليك للعقار  ٦٦٥للمنطقة العقارية داريا

قبلية وطلب بدل عن ضائع وللمعترض
مراجعتناخالل()١٥يوممنتاريخالنشرفي
الجريدة الرسمية

ادعت المالك امينة ينت حسين عكاشة قدان سند
التمليك للعقار  ٤٦٧للمنطقة العقارية مضايا ٩/٤
وطلب بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتنسا
خالل ()١ ٥يوم من تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية

الحريقالسعيقللحرريقلربقالعديقلزيالثتىالعدتللسنة٢ربم

:؛٦ك ٦٦ر

٥٤١

إعالن

ا ٦

(٠عالن....

ملر عرص مديرية السجلدالعقاري بريف دمشؤ،

سادر عن مديرية سد العقاري بريف دمشق

ادعت المالك لمعه نايف سعدان قدان قيد بمثابة
سند التمليك للعقار  ٤٧٤للمنطقة العقارية دير
 .عطية ١ ١/١وطلب بدل عن ضائع وللمعترض

مراجعتناخالل()١٥يوممنتاريخ النشر في
الجريدة الرسمية

ادعم ،ألمالك زكريا طي حيب فقدان سند النتملبلك

للعقار٢١٧للمنطقة العقارية قطيفة ١٤/١
روطلبت.بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتنا
,خالل (,هأ )١يرم هن تاريخ النشر في الجريدة
 ,٠أ.

الرسمية.

()١٦٤٩

.

إعالن

(٦٥٣

مدرعن سرية السجل العقاري رس سشئ

إعالن

ادسى املك لمين بن مم بكه قدن سند

سشرعسريةاسهدالةرهرنسشث

التلميك للعقارات ٤٤٦٤-٤٤٤٢ ٤٤٦٦
 ٤٤٠٥للمنطقة العقارية دارياغربية وطلب
4

ب ن عن ضائع ولمعترض مراجعتنا خالل ()١٥
يوم من تاريخ الذشر في الجريدة الرسمية.

.وم

ادصت الملك هياب بنت جبدرعيون .فقدان سند" .

التمليك للستار/«،»:منطتة الترية ا
قصارين شمس وطلب بدل عن ضائع
وللمعترضمراجعتناخالل()١٥يوممنتاريخ
النشر في الجريدة الرسمية .

إعالن

سدر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق

ادعى وديع بن جريس ابوعسلي اصالة عن نفسه
ونانوكالة عن المالكين ايليا وعطاشه وفراز ووديع
وء اد ارالد جريس ابوعسلي ققدان سند التمليك
للعة-ار  ١٧/١٧٦٩للمنطقة العقارية حينية وطلب
بدا ،عن ضاثع وللمعترض مراجعتنا خالل ()١٥
يوم سن تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

">”٠

إسس

صار عن مديرية السجل العقاري بريف مشق

لدعت المالك فاطسه ينت محمد الريس فقدن سن
التمليك للعتار  ٢٠٥٢للمنطقة .العقارية الدوير
وطلب بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتنا
خانل ( )١ ٥يوم من تاريخ النشر في الجريدة
الرهمية..

إعالن
صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق

ادعى مرران احدالحبس بالوكانة نبن المالك

محمدرضوان بن احمد الحبش فقدان سند
التمليكللعقار١٨٦٩للمنطقةالعقاريةداريا
القبلية وطلب دلعنضائعوللمعترض
مراجعتناخالل()١٥يوممنتاريخالنشرفي
الجريدة الرسمية.

اييديق_إي_يييب٠ة الجهعهؤ و ية العربية السووية الجزء الثانة؛ العل٠د  ^١٦١لعفنة ٢٠٢٢

٤٢ى

ا

إعالن

إعالن

،

صشرعنسرةسهلتارهسشنهشق
ادعت افت ممد الحو بالوىلة عن الماله محمد
عمار بن محمد الحو فقدان سنذ التمليف للعقار
 ٣٧٨٧/٣للمنطقة العقارية دارياشرقية
وطلب بدل عن ضائع وللمعترض مزاجعتننا
خالل ( )١ ٥يسوم من تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية.
()١٦٥٦

إعله
صدرعن مديرية السجل العقاري رين سشق

صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق .
دعتاملقهيجهمسدلمسب فقدان سند

التمليك للعقلر"١ ٠ ٨ ٤للمنطقة العقارية مسضمية
وطلب بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتنا .
خالل ( )١ ٥يوم من تاريخ النشر في الجريدة
الرسمية.
()١٦٥٩

,
إعالن
صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق .
ادعت ورده بنت الفي فضه بالوكالة عن المالك
الفي بن موسى فضة فقدان سند التمليك للعقارن
 ٢٨للمنطقةالعقاريةالصرخة ٤٨١٧وطلب
بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتناخالل ()١٥
.
رممن تلريغ "لنشرفي الجراة الرسمية.
()١٦٦٠

ادعت المالك ابتسام بنت محمد صفوت الشربجي
فقدانسندالتمليكلعقار ٢٨/١٧٧٥للمنطقة
العقارية عين ترما وطلب بدل عن ضائع
وللمعترض مراجعتنا خالل ( )١ ٥يرم من تاريخ
.
النشر في الجريدة الرسمية.

اعف

٠٠٠-٠

٠

"٠٠,٠

^٠

^^"٠

إعلن

.

صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق ١
ادعت سعاد بنت خالد حمدان بالوكالة عن المالك
محمودبن خالدحمدان فقدان سئدالتمليك للعقار
 ٢ ٤/١ ٣٥١للمنطقة العقارية حرستا البصل
وطلب بدل عن ضسائع وللمعترض مراجعتنا
خالل ( )١ ٥يوم من تاريخ النشر في الجريدة
٠١- .
الرسمية... .
()١٦٦١

- ......ا اك

٦.٠٠

سذر عن مديرية سد العقاري بريف دمشق
إعلن

ادمى املدك عبدوبن ح-سن مسبح تدانسنذ

التمليكللعقار٥٤٢لمنطقةالعقاريةقاره ١/٢
وطلب بدلعنضائعوللمعترض مراجعتنا
خالل ( )١٥يوممن تاريخ النشر في الجريدة
الرمسية .

٠ .

 ٦ال

صادر عن مديرية السجل العقاري بريف دمشق
ادعى محمد راتب بن محمد زهير طربين بالوكالة
عن المالك أمينة بنت محمد سعيد الالز ققدان
سندالتمليكللعقار ١٣/١٦٧٢للمنطقة العقارية
بيال والمالك جميلة بنت محمد سعيد الالزللعقار
١٨/١٦٧٢المنطقة العقارية ببيالوالمالك ايمان
بنت محمد سعيدالالزللعقار١٥/١٦٧٢المنطقة
العقارية ببيالوالمالك مياده بنت محمدسعيد الالز
للعقار)ا ١ /المنطقة العقارية بيال وطلب
بدل عن ضائع وللمعترض مراجعتنا خالل ()١٥
يوممن تاردغ النشرنيالجريدةالرسية.
()١٦٦٢

الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السووية الجز ء الغاذ»

:

٢٠٢٢

٥٤٣

اعلن
.

مذرعن سرية السجل العقاري بحماه

ادش ,ى السيد ب جواد جواد بن احمد تولد ، ١٩٤٧:

إعالن

سسد عنسشدة لسه العقاري بحماه

االم  :رفيتة  ٢٠١/حرارنة بمرجب صل توكيل

ادعى السيد  :شصور بن هجيج العسكر تولد , :

عام رتم  ٣ ٥٢/٧٢ ٤ ١/١١٢عن زيل جوا بن
.
احمد»/؛( رفيقة.

العقار()٨-٣٨٥منطقةعقاريةالرحية

 ١ ٩٧٢األم :حسن٣/الرحية قدانسندتمليكمن

السيد احمد بن هجيج العشكر ١٩٦٦/

فقدان سند تمليك من العقار ( )٤/٧٠٧٩منطقة

حسن/بالوكالةالعامةرقم٢١٩٤/٢٣٨٥٠/٩٤
عن هجيج بن عسكرالعسكر سندتمليك بالعقار
.
()٣٨٥منطقةعقاريةالرحية

قصاءرقرأريطلباعالووبده» عنه

 .قضاء وقدرًا ويطلب اعطاوه بدال» عنه
للمعترضين مراجعة مديرية المصالح العقارية
بحماه خالل خمسة عشرة يومًا من تآريخ النشر

عقارية الثالثة.

للمترضين سراجعة مدرية المصالح العتارية
بحماه خالل ضمسة عشرة يومًا من تريغ النشر

في الجريدة الرسمية

مه الحريدة الرسمية

محاهش ٢٠٢٢/٤/٢١م

هماهفه٨٢٠٢٢/٤/١٢

.

()١٥٨٤
اقه

. ٠

إفالن
صادرعن مديربة السجل العقاري بدرعا

صادر عن مديرية السجل العقاري بحماه

غ
ادعت السيدة  :لما عنانالسسلمه فقدان سندات

دم السيد  :عيد الكريم الخليل العمر ب س

قرلد١٩٧٣:االم:مشسةباوكالةالغةرئم
١٢٥١٣٥/٧٨٦مهه( العسر
بنت عبدالرزاق/ه  ١٩٥هبجية فقدان سلد متليك

لسيرتينسراجمةمديسربة المصلي السقرية
من العقار ()١٦٤٣مألتة عقارية هليبة االمام

قضاء ولدرأ وطلب اعطاؤه بدال« عنه

بحماه خدل خمسة عشرة يومًا من تاريخ النشر
شالجربدة الرسمية

حماءفه؟٢٠٢٢/٤/٢م

.

٧٣٢٥-٥٩٣٧-٩١٠٤منالمنطتةالعقلرية
ادرعا  /والعقاز  ١ ٠/٨٢ ٤من نصيب والعتد لها
قضاءرقدرًارطلبتإعطاوهابدالًعنهم
 .فللمعترض مراجعة دائرة السجل العقاري بدرعا

خل اه  /١يومًا من تربغ نشره في لجريدة

الرسمية

،س

٥٠٤

الجريدة الرسية للجمهورية العربية ائعوريهزالجزء الثامء العدد  )١ ٦١دئة ٢٠٢٢

.

إعالن

صنادر عن مديرية السجل العقاري بدرعا
إ
ادعى السيد  :عبدالفتاح محمدخيرالكور فقدان
سند تمليك للعقار رقم / ١٣٦٩٨/من المنطقة
العقارية ادرعا  /والعائد له قضاء وقدرًا وطلب
إعطازه بدالً عنه فللمعترض مراجعة دائرة السجل
العقاري بدرعا خالل اه /١يومًا من تاريخ نشره
؛ ص
في الجريدة الرسمية

.

.

اعالن

.

مس عن مديرية السجل العقاري بالالذقية

.

ادعى عبد الرؤون محمد جالصالح عن فقدان،
سند تمليك بالعقار رقم  /١١١٥/منطقة قسطل
معاف وطلب بذل عن ضائع فلمعترض

مراجعتناخاللمدة/١٥/يوممنتاريخالنشر .
اإلعالن في الجريدة الرسمية
الالذفهةيل ٢٠٢٢/٤/٢١م

,

(^١٢٥

إعالن
صادر عن مديرية السجل العقاري بدرعا
ادعى السيد  :عبد الرحيم بن محمد عبد الرحمن
فقدان سند تمليك للعقار رقم/١ ٤٨١/من المنطقة
العقارية /صيدا  /والعائد له قضاء وقدرًا وطلب
إعطاؤه بدالً عنه قللمعترض مراجعة دائرة السجل
العقاري بدرعا خالل اه  /١يومًا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية

()١٦٢٦

.
إعالن

صادر عن مديرية السجل العقاري بالالذقية

ادعى المحامي فواز خازم معروف بموجب وكالة
عدلية خاصةرقمعام٢٤٩٣ورقمخاص
 ١١٨٨سجل رقم  ٦لعام  ٢٠٢٢عن السيد عازي
احمدجعبري عن فقدان سندتمليك للعقاررقم
 ٦٠٧من منطقة فطيرو العقارية وطلب بدل عن
ضائع فللمعترضمراجعتناخاللمدة/١٥/يوم
من تاريخ النشر اإلعالن في الجريدة الرسمية
االأقيةشه٢٠٢٧/٤/٢٠م

.

إعالن
صادر عن مديرية السجل العقاري بالسويداه

ادعى السيد .احسان سيمان جزان بصفته ركيه ٠
عن السيدسليمان صالح جزان بموجب وكالة
عامةرقم٢٣٣٦/ ١٣٣٨سجل ٢عداللسويداإ
٢٠٢١/٤/٢٩تصديق٢٠٢٢/٣/١٦فقدانسند :أ
تملكبالعقاررقم/٦٦٥منطقةقنوات٤/٤٦
قضاء" وقدرا" وهر يطلب بدال" عن ضائع فمن
له اعتراض مراجعة مديرية المصالح العقارية .
بالسويداء خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ النشر
ني الجريدة الرسمية
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إعالن

٠
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صادر عن مديرية السجل العقاري بالسويداء

صادر عن مديرية السجل العقاري بعالنقية

ادعى السيد  .حسن سليمان جزان فقدان سند تملكه
بالعقاررقم/٥٧٣منطقةقنوات ٧/٤٦قضاء"
وقدرا" وهو يطلب بدال" عن ضائع فمن له
اعتراض مراجعة مديرية المصالح العقارية
بالسويداء خالل خمسة عشر يومأمن تاريخ النشر
في الجريدة الرسمية٠

إعالن

ادعىهبدالجليل محم فارسي عن قدان سند
تمليك بالعتار رقم  ٤/٥٤٧منطقة العوينة وطلب
بدل عن ضائع فللمعترضمراجعتناخاللمدة
/١٥/يوممنتاريخ النشر اإلعالن في الجريدة
الرسمية

السويداء قي٢٠٢٢/٤/١٨م
ايف ٢ ٠ ٢ ٢/٤/٢ ١م
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