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  المغفلة الخاصة لمساهمةا                      شركة للالنظام األساسي 

 
 ل األول*ـ*الفص

 ةـامـكام عـأح
 

ختضع مسامهة مغفلة خاصة  اجلنسية املنشأة مبوجب هذا النظام واليت قد تنشأ فيما بعد شركة سورية األسهمتؤسس بني أصحاب   - /1/ مادةال

والعرف التجاري وهلذا النظام وللقواعد اآلمرة احلالية واملستقبلية 2011/ لعام   29باملرسوم التشريعي  رقم /  قانون الشركات الصادرألحكام 

 سوري وختضع لألحكام االختيارية النظام.لألحكام االختيارية املنصوص عليها يف القانون املذكور يف كل ما ال خيالف هذا النظام.و 

 
 .بها واالتجارعدا بناء المساكن                                                                           :  الشركة أغراض:  /2/ مادةال

 
 

  ويحق للشركة في سبيل تحقيق غاياتها:
1- 
2- 

0000000000 
لشخص اعتباري  ئا  منشالتوسيع  أو    التعديل  هذا يعترب أندون  جزئيا   أو توسيع غايتها كليا   أووحيق هلا بقرار من اهليئة العامة غري العادية تعديل 

          جديد وخيضع لتصديق الوزارة املختصة. 
 :اسم الشركة /3/مادة ال

  0 املغفلة اخلاصة املسامهة                                شركة اسم الشركة /         
، وجمللرس اددارة أن يفرتف فروعرا ومسرتودعات ومكاترب //          حمافظرة  يف مركز الشرركة الرئيسري ومقرهرا القرانوي : مركز الشركة /4/مادة ال

 .ويعني ممثلني للشركة داخل اجلمهورية العربية السورية وخارجها
 بقررارالشرركة وجيوز متديد مردة  األساسيبتصديق نظامها صدور القرار اعتبارا  من تاريخ  عاما  ميالديا   /           /    : مدة الشركة /5/مادة ال

 0يصدر عن اهليئة العامة غري العادية
 اني*ـل الثـ*الفص

 ة ـركـيس الشـتأس
   :هم السادة المؤسسون/ 6/مادة ال

الموطن المختار مفصالً مع  اإلقامة  الجنسية  اسم المؤسس التسلسل 
 الهاتف

     
     

 :نوظائف المؤسسي /7/ مادةال
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السادسررة مررن هررذا النظررام وهررم الررذين قرراموا بدراسررة هررذا املشرررو  وأخررذوا علرر   املررادةؤهم يف املؤسسررون هررم السررادة املدرجررة أ ررا -1
 .حيز الوجود إىل إبرازهعاتقهم 

/ لعررام   29املرسرروم التشررريعي  رقررم / يرتتررب علرر  املؤسسررني مررن الواجبررات وااللتزامررات وهلررم مررن احلقررو  مررا هررو منصرروص عليرر  يف  -2         
  0ليمات الصادرة مبقتضاهظمة والتعواألن 2011

عل   هنائيا  شريطة املوافقة تأسيسها يف حال ، وترد هلم من حساب الشركة لتأسيس الشركة يسلف املؤسسون مجيع النفقات الالزمة -3
           0اهليئة العامة التأسيسيةهذه النفقات بقرار تصدره 

 ث*ـالـل الثـ*الفص
                                                  ةـركـال الشـرأسم

 :وكيفية تسديده واالكتتاب عليه رأسمال الشركة/ 8/ مادةال
/ سرهم ا ري قيمرة                    وز  عل  /ررروهو ملرية سورية             س فقط 0/ل                               رأ ال الشركة هو /-1

  الشكل التايل: ذلك عل  رأس املال بشكل كامل  عل   ناملؤسسو وقد اكتتب ، ورية فقط مائة لرية س / ل .س 100 كل سهم /
 نسبة االكتتاب   القيمة عدد األسهم  الجنسية  اسم المساهم

     
     

 % 100   اجملمو 
مرن  التزيرد عرن ثرالن سرنوات  % مرن القيمرة اال يرة للسرهم ويرتم سرداد براقي قيمرة السرهم خرالل فررتة 40 األقرليدفع عنرد االكتتراب علر   -2

  0تاريخ التصديق عل  النظام االساسي
  0سهمرقم /   / إىل/ 1من رقم / األسهمترقم  -3
مررن ترراريخ شررهر الشررركة وان يبررني فيهررا املعلومررات الرريت  أشررهرخررالل ثالثررة  أصررحا ا إىل األسررهميسررلم شررهادات  أن اددارةجيررب علرر   لررس  -4

يوقع عل  الشهادات و مع حتديد مقدار ما دفع من قيمة كل سهم ،  2011/ لعام   29رسوم التشريعي  رقم / املمن  /116تضمنتها املادة /
   0آخر خيتاره اجمللس ومتهر خبامت الشركة  وعضوا   اددارةرئيس  لس 

 :والتزاماته المساهمحقوق  /9/ادة مال
  0 2011/ لعام   29/  املرسوم التشريعي  رقميتمتع املساهم باحلقو  املنصوص عنها يف  -1
فان   اددارةمن قبل  لس  ألدائ عن تسديد القسط املستحق يف املدة املعينة  تأخر وإذايف مواعيدها  األقساطيلتزم املساهم بأن يدفع  -2

 0 2011/ لعام   29املرسوم التشريعي  رقم / من  / 92بيع السهم وفقا  ملا هو حمدد يف املادة /حيق هلذا اجمللس 

 0د مسؤولية املساهم عن التزامات الشركة بقدر قيمة األسهم اليت ميلكها تتحد -3

يعترب االكتتاب عل  األسهم ومتلكهرا قبروال حكميرا  بنظرام الشرركة األساسري والتزامرا  مرن املسراهم بكرل قررار صرادر عرن اهليئرات العامرة  -4
 0للشركة أو من  لس إدارهتا 

 األســهم: بعضتداول  حظر /10/ادة الم
 الشركة.  إشهار بعداملؤسسني النقدية  تداول أسهم جيوز -1

   يف اجمللس.  عضوية  لس اددارة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء العضوية ر الجيوز تداول أسهم ضمان 2
 0عينية جديدة فإن  جيوز تداول هذه األسهم نقدية أو الشركة بإحدان أسهم  ر يف حال زيادة رأ ال 3
عل  الشركة ترقني هذه  سجالت الشركة يف حال وجود سبب مينع تداول األسهم استنادا ألحكام هذه املادة. وجيب وضع إشارة حبس يف ر يتم 4

   قضائي يقضي باستبقائها للوفاء باحلقو  اليت تضمنها هذه ادشارات.  ادشارات تلقائيا بانقضاء املدة احملددة مامل يردها قرار
   ادرن إىل الورثة مثقلة بإشارة احلبس.  بطريقر تنتقل األسهم  5
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 :  في السوق المالي الشركة إدراج أسهم/ 11/ادة الم
فقررا  وجيروز للشررركة املسرامهة املغفلررة اخلاصررة أن تردرل أسررناد القررره وترداول أسررهمها يف سرو  دمشررق لررألورا  املاليرة وان يررتم تررداوهلا مرن خاللرر  و  -

 هيئة األورا   ذا اخلصوص .  للتعليمات واألنظمة الصادرة عن

 :حجزهارهنها و األسهم و  بيع -12ادة الم 
الشرركة املعررني  الروزارة أو أمرام منردوب منردوب أمرام أومرجررع ر ري  رتص  أمرامثليهمرا مم أومبجلرس مؤلرف مرن املتعاقردين  األسرهمجيرري بيرع   .1

. ويرنظم برالبيع عقرد يرذكر فير  اسرم البرائع واسرم  وأهليتهمراتعاقردين حلضور البيرو  وتسرجيلها بعرد التثبر  مرن هويرة امل اددارةبقرار من  لس 
بصرورة مصردقة عنر   أوبقرب  الرثمن وتراريخ البيرع وحيرتفو منردوب الشرركة املفروه  رذا العقرد  وادقررار وأرقامهرااملبيعرة  األسهمالشاري وعدد 
يوقررع عليرر  بعررد وضررع خررامت الشررركة. هررذا وجيررري تسررجيل لسررجل اخلرراص املوجررود يف الشررركة ، ويرردون ذلررك علرر   هررر السررهم و اويسررجل  يف 

  .تنفيذا حلكم مكتسب قوة القضية املقضية  أيضاانتقال ملكية السهم 

 األربررا يررذكر يف عقررد الرررهن مصررري  أنوجيررب  السررابقةتسررجيل بيعهررا املررذكورة يف الفقرررة  ألحكررامتسررجل وفقررا  أنعلرر   األسررهمجيرروز رهررن  .2
 الرهن .   خالل مدة األسهماملستحقة عن 

 جيب عل  الراهن تسليم السهم املرهون إىل املرهتن. .3
 يرتب رهن األسهم مبجرد قيده يف سجل الشركة حق امتياز للمرهتن يف استيفاء دين  من قيمة األسهم املرهونة.  .4

 ن مرجع  تص .املوجود لدى الشركة بناء عل  تبليغ صادر م األسهمذلك يف سجل  إىلويشار  األسهماحلجز عل   إشارةتوضع  .5
 ال يعترب أي تصرف عل  سهم مرهون أو حمجوز أو حمبوس نافذا إال بعد ترقني إشارة احلبس أو استيفاء احلقو  اليت تضمنها ادشارة. .6
  ال جيوز تداول األسهم املرهونة أو احملجوزة أو احملبوسة. .7

 الراهن .  أو  عل  املساهم احملجوز علي   أيضا، كما تسري تسري عل  احلاجز واملرهتن مجيع القرارات اليت تتخذها اهليئات العامة  .8
 ع*ـرابـل الـ*الفص

 ةـركـور الشـفي إدارة أم
 :: تشكيله ومدتهمجلــس اإلدارة /13/ادة الم
وجيرروز أن ركة. مررن قبررل اهليئررة العامررة للشرر ميررتم انتخررا  / أعضرراء9إىل  3/مؤلررف مررن  إدارة لررس املغفلررة اخلاصررة الشررركة املسررامهة  إدارةيترروىل   .1

 .اعتباريا   يكون العضو شخصا  
شرركة حيق للشخص االعتباري الذي قام بتسمية ممثل  يف  لس اددارة تغيري ممثل  مبوجب كتاب صادر عن ، وال يعترب هذا التغيري ساريا حبق ال .2

 .الشركات أو حبق الغري إال بعد شهره يف سجل

 .للتجديدقابلة /سنة 4إىل  1/ اددارة لس  عضويةمدة  .3
ن أحيل حمل ، عل   إدارةلتنتخب  لس  ة واليت خرية من مداأل التسعني يوما  يدعو اهليئة العامة للشركة لالجتما  خالل  أن اددارةعل   لس  .4

ي أ يف خريأتزيد مدة التر أاليشرتط يف ذلك  األسبابي سبب من انتخاب  أل تأخر وإذااجلديد  اددارةينتخب  لس  أن إىليستمر يف عمل  
 .من تاريخ انتهاء مدة اجمللس القائم تسعني يوما  حالة من احلاالت عل  

رفضرها خرالل  أون يعلرن عرن قبولر  بتلرك العضروية أغائبا  عنرد انتخابر  الذي كان سامهة املشركة ال املنتخب لعضوية إدارة جيب عل  الشخص .5
 . من  بالعضويةمن تاريخ تبليغ  نتيجة االنتخاب ويعترب سكوت  قبوال   أيامعشرة 

    لس اددارة األول تنتخب  اهليئة العامة التأسيسية. -6
 : شروط العضوية في مجلس اإلدارة /14/ادة الم

% من أسهم الشركة احلق بتعيني عضو أو أكثر 10عن  لجيوز أن ينص النظام األساسي عل  منف املساهم الذي ميلك ما ال يق -1              
بنسرربة مررا ميلكرر  مررن األسررهم علرر  أن ينررزل عررددهم مررن  مررو  أعضرراء  لررس اددارة وأن ال يترردخل يف انتخرراب  يف  لررس اددارة
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 األعضاء الباقني.
 ويتم هدر أية كسور عند احتساب عدد أعضاء  لس اددارة الذي حيق للمساهم طلب تعيينهم وفقا ملا سبق بيان .

 سية اجلمهورية العربية السورية.جيب أن تكون أغلبية أعضاء  لس اددارة من جن -2
شريطة أال تتجاوز  0%  65ختفي  النسبة املذكورة أعاله إذا كان  نسرربة مسامهة األجانب برأ ال الشركة تتجاوز  ةوجيوز للوزار  -3

  0نسبة متثيل األجانب يف  لس اددارة نسبة مسامهتهم يف رأ ال الشركة 

 :ويشترط في عضو مجلس اإلدارة مايلي
  .2011/ لعام   29املرسوم التشريعي  رقم / / من 142/ ةلشروط املنصوص عليها يف املاداتتوفر في  أن  .1

/ لعررام   29املرسرروم التشررريعي  رقررم / / مررن 144سررهما علرر  األقررل، يررتم متلكهررا وحبسررها وفقررا  ألحكررام املررادة / /......../أن يكررون مالكررا   .2
2011. 

تصريف موقع من قبل كرل عضرو وسرجل عرديل. وجيرب علر  عضرو  لرس اددارة وعلر  رئيسر  تقرد   يتم إثبات توافر شروط العضوية مبوجب .3
 هذا التصريف إىل الشركة خالل الشهر األول من كل سنة. 

 جمللس إدارة أكثر من شرركتني مسرامهتني للشخص االعتباري رئيسا   يشرتط يف رئيس  لس اددارة أال يكون بصفت  الشخصية أو بصفت  ممثال   .4
 0املرسوم التشريعي  من اليت يسري عليها أحكام هذا 

 أعضررراء اجمللرررسعلررر   لرررس اددارة أن يرسرررل إىل الررروزارة وعلررر  مسرررؤوليت  وعقرررب اجتمرررا  اهليئرررة العامرررة يف كرررل سرررنة جررردوال  يتضرررمن جنسرررية  .5
  0وأ اء الشركات املسامهة األخرى اليت ميارسون فيها أي منصب  موأسهمه

 :لمجلـسمكتـب ا /15/ادة الم
 للرئيس. ونائبا   جيتمع  لس اددارة خالل أسبو  من تاريخ انتخاب  وينتخب باالقرتا  السري من بني أعضائ  رئيسا   -1
، أو ملرردة سررنة قابلررة يشرركل مكتررب اجمللررس مررن الرررئيس ونائبرر  وأحررد األعضرراء املفوضررني وتسررتمر مرردة واليررة املكتررب طيلررة مرردة  لررس اددارة -2

  0للتجديد
 ارس املكتب الصالحيات اليت يفوض   ا  لس اددارة.مي -3
املررردير التنفيرررذي وقررررار تعيرررني وأعضرررائ  ونائبررر   صرررورة عرررن قررررارات انتخررراب رئررريس  لرررس اددارة التجرررارة الداخليرررة وملايرررة املسرررتهلكتبلرررغ وزارة  -4

  .، ويشهر ذلك  يف السجل التجاريعن الشركةواملفوضني بالتوقيع 
 :ماعــات المجلـــساجت /16/ادة الم
رئريس  األقرل إىلعلر   أعضرائ بناء عل  طلب خطي يقدم  ربرع  أونائب  يف حالة غياب   أومن رئيس  خطية الشركة بدعوة  إدارةجيتمع  لس   .1

مرن تراريخ  أيامة الجتما  خالل سبعلنائب  الدعوة للمجلس  أومل يوج  رئيس اجمللس  فإذاالداعية لعقد االجتما   األسباباجمللس يبينون في  
 .الذين قدموا الطلب دعوت  لالنعقاد فلألعضاءتسلم  الطلب 

 ويعقد  لس اددارة اجتماعات  يف مركز إدارة الشركة أو يف املكان الذي حدده اجمللس الجتماع  القادم. .2
 حيق للمجلس عقد اجتماعات  خارل سوريا بقرار يصدر عن  بادمجا  . .3

 .أربع اجتماعات سنويا  س عن جيب أال تقل اجتماعات اجملل .4

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة:  /17/ادة الم
يتوىل تنظيم اجتماعات  و إعداد جدول أعمال  و تدوين حماضر جلسات  و قرارات  يف سجل خاص و يف أو أمينا للسر يعني  لس اددارة مقررا   .1

 الذين حضروا .صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل و توقع من رئيس و أعضاء اجمللس 
 عل  العضو املخالف ألي قرار من قرارات اجمللس أن يسجل سبب  الفت  خطيا  قبل توقيع . .2
 حيق ألي عضو طلب إعطائ  صورة عن كل حمضر موقعة من الرئيس. .3

 تعترب حماضر اجتماعات  لس اددارة صحيحة إىل أن يثب  عكس ذلك. -4
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 النصـاب: /18/ادة الم
 .( أعلى يحدد النظام األساسي عدداً  يجوز أن) اددارة صحيحا إال حبضور أغلبية أعضائ  ،  ال يكون اجتما   لس .1
 أعلى (. يجوز أن يحدد النظام األساسي عدداً ) تصدر قرارات  لس اددارة بأغلبية أصوات احلاضرين واملمثلني،  .2
 قرارات  لس اددارة ملزمة ألعضائ . .3

 الذي في  الرئيس.يف حال تساوي األصوات يرجف اجلانب  .4

 :شغـور العضوية /19/ادة الم
إذا شغر مركز أحد أعضاء  لس اددارة فللمجلس أن يعني عضوا يف املركز الشاغر من املسامهني احلائزين شرروط العضروية علر  أن  -1

كمرل العضرو اجلديرد مردة يعره هذا التعيني عل  اهليئة العامة العادية يف أول اجتما  هلا دقرار تعيين  أو انتخاب شخص آخرر، وي
 سلف .

علر  األكثرر  تسرعني يومرا  أما إذا بلغ  املراكز الشاغرة ربع عدد أعضراء اجمللرس فيجرب دعروة اهليئرة العامرة العاديرة لالجتمرا  خرالل  -2
 من تاريخ حدون الشاغر األخري النتخاب من ميأل املراكز الشاغرة ويكمل األعضاء اجلدد مدة سرلفهم مرن تراريخ حردون الشراغر

 األخري.
 :تسقط العضوية بأحد األسباب اآلتية /20/ادة الم

 الوفاة. .1
مرن تراريخ تبليغهرا إىل اجمللرس.   وتعتررب االسرتقالة واقعرة االستقالة: جيب أن تكون االستقالة خطية وأن تبلغ إىل  لرس اددارة  .2

 وال تتوقف عل  قبول من أحد وال جيوز الرجو  عنها إال مبوافقة اجمللس.

 ملدة.انقضاء ا .3
بنرراء علرر  قرررار مررن  لررس  ادقالررة: حيررق للهيئررة العامررة غررري العاديررة للشررركة إقالررة أي مررن أعضرراء  لررس اددارة أو كلهررم، وذلررك .4

% مررن أسررهم الشررركة. ويقرردم طلررب ادقالررة إىل  لررس 20اددارة أو علرر  طلررب موقررع مررن مسررامهني ميلكررون مررا ال يقررل عررن 
العامة غري العادية لعقد اجتما  هلا خالل مخسرة عشرر يومرا مرن تراريخ تقرد  الطلرب إلير   اددارة وعل  هذا اجمللس دعوة اهليئة

لتنظر في  وإصدار القرار الذي ترراه مناسربا وإذا مل يقرم  لرس اددارة  رذه الردعوة قامر  الروزارة بتوجيههرا بنراء علر  طلرب أي 
   من املسامهني.

ولرو   كاملرةة  اجمللرس مردة سرنمشررو ، أو الغيراب عرن حضرور جلسرات جلسرات متواليرة بردون عرذر  ثرالنالغياب عن حضور  .5
 .كان الغياب بعذر

  زوال أحد شروط العضوية، ويف هذه احلال جيب عل   لس اددارة اختاذ قرار بذلك. -5
 :تعويضات أعضاء المجلس /21/ادة الم
علررر  أال تزيرررد هررررذه طرررو  أو بنسررربة مئويرررة مررررن األربرررا  مق مببلررررغ اددارةحتررردد اهليئرررة العامرررة يف اجتماعهرررا السررررنوي تعويضرررات أعضررراء  لرررس  .1

  ./ من األربا  الصافية % 5التعويضات عل  / 
  بدالت احلضور و املزايا األخرى ألعضاء اجمللس يف ضوء نشاطات الشركة وفعالياهتا.    املذكورةحتدد اهليئة كما  .2

 :صالحيات مجلس اإلدارة /22/ادة الم
الصالحيات الواسعة للقيام جبميع األعمال اليت يقتضيها تسيري أعمرال الشرركة وفقرا لغاياهترا ولريس هلرذه الصرالحيات جمللس اددارة السلطات و  -1

 أو يف نظام الشركة األساسي.املرسوم التشريعي من حد إال ما هو منصوص علي  يف هذا 
 هتا.إمنا جيب عل  اجمللس أن يتقيد بتوجيهات اهليئة العامة وأن ال خيالف قرارا -2

 وللمجلس عل  وج  اخلصوص مايلي:  -3
   0للشركة أو رئيسا للمدراء التنفيذيني  أكثر أوتعيني مدير تنفيذي  -أ
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  0وعرضها عل  اهليئة العامة املختصة   األساسيتعديالت عل  النظام  وأيةختفيض   أوالشركة  رأ الاقرتا  زيادة  -ب
   0وعرضها عل  اهليئة العامة املختصة  عادية. صصات غري  أواقرتا  تكوين احتياطيات  -ل
 معينة.  أموررئيس اجمللس يف  إىلتفوي  بع  صالحيات   -د

  :أعضاء المجلس ةمسؤولي /23/ادة الم
مررن  /154/و/153املررادتني / ألحكرراموفقررا   يف الشررركة أعمرراهلممسررؤولون هرراه الشررركة واملسررامهني والغررري عررن مجيررع  لررس اددارة وأعضرراؤه  رئرريس

 2011/ لعام   29املرسوم التشريعي  رقم / 
 تمثيل الشركة: /24/ادة الم
 امل  يف عالقات الشركة مع الغري.رئيس  لس اددارة هو رئيس الشركة وميثلها لدى الغري ويعترب توقيع  كتوقيع  لس اددارة بك .1
 فذ قرارات اجمللس ويتقيد بتوجيهات .وعل  الشخص املعني من قبل  لس اددارة لتمثيل الشركة لدى الغري أن ين .2

 . نائب رئيس  لس اددارة ينوب عن الرئيس يف حال غياب  .3

مت  تعترب القيود الواردة عل  صالحيات األشخاص املخولني بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها واملسجلة يف سجل الشركات سارية حبق الغري، إذا  -4
 لتجاري.ا الشركة إىل رقم سجلها ادشارة يف العقد أو التصرف الصادر عن

 / واجبات مجلس اإلدارة: 25/ادة الم
 إضافة إىل واجب  بإدارة الشركة وتسيري أعماهلا، جيب عل   لس اددارة القيام بشكل خاص مبا يلي:

  شهر الشركة بتسجيلها يف سجل التجارة بعد إعالن تأسيسها هنائيا . .1

 . 2011/ لعام   29املرسوم التشريعي  رقم / استنادا  ألحكام النظام األساسي أو دعوة اهليئات العامة للشركة لالنعقاد  .2

 . ور املالية واحملاسبية وادداريةوضع األنظمة الداخلية للشركة لتنظيم األم .3

مررع السررنة املاليررة السررابقة  حوهلررا مقارنررة واديضرراحاتواخلسررائر وبيرران الترردفقات النقديررة  األربررا امليزانيررة السررنوية العامررة للشررركة وبيرران إعررداد  .4
توقعررات الو  املنقضرريةالشررركة خررالل السررنة  أعمررالعررن  اددارةالتقريررر السررنوي جمللررس إضررافة إىل  حسررابات الشررركة فررت مصرردقة مجيعهررا مررن م

مررا يرردعم ذلررك مررن مبررا يفيررد مقرردرة الشررركة علرر  االسررتمرار يف ممارسررة األنشررطة احملررددة هلررا بالنظررام األساسرري مررع  املسررتقبلية للسررنة القادمررة
أو مسوغات وشرحا  حلساب األربا  واخلسائر واقرتاحرا  بتوزيرع األربرا  وذلرك خرالل مردة ال تتجراوز أربعرة أشرهر مرن انتهراء السرنة   افرتاضات

  املالية املنقضية.

 اختاذ القرارات املتعلقة بفتف فرو  للشركة أو وكالء أو ممثلني هلا داخل سورية وخارجها. .5

 واألنظمة احملاسبية.2011/ لعام 29املرسوم التشريعي رقم /تياطيات أو املخصصات مبا ال يتعاره مع أحكام استعمال االح .6

  إجراء التسويات واملصاحلات. .7

 تعيني مديري ومو في الشركة الرئيسيني وإهناء خدمتهم. .10
 :على أعضاء مجلس اإلدارة  / المحظورات26/ادة الم
 لرررس اددارة أو لألشرررخاص الرررذين يقومرررون بتمثيرررل الشرررركة مصرررلحة مباشررررة أو غرررري مباشررررة يف العقرررود  ال جيررروز أن يكرررون ألي مرررن أعضررراء .1

ال جيروز ألي مررن أعضرراء  لررس اددارة أو و  واملشراريع الرريت تعقررد مرع الشررركة أو حلسررا ا إال إذا كران ذلررك مبوجررب ترررخيص متنحر  اهليئررة العامررة
ا يف إدارة شرركة مشرا ة أو منافسرة لشرركتهم أو أن يتعراطوا هرارة مشرا ة أو منافسرة هلرا إال إذا لألشخاص املكلفرني بتمثيرل الشرركة أن يشررتكو 

 حصلوا عل  ترخيص جيدد   يف كل سنة.
 وجيب هديد هذا الرتخيص يف كل سنة إذا كان  العقود ترتب التزامات طويلة األجل. .2

اليت يفسف فيهرا اجملرال جلميرع املتنافسرني باالشررتاع برالعروه علر  قردم املسراواة يستثىن من ذلك املقاوالت أو التعهدات أو املناقصات العامة  .3
 إذا كان عضو  لس اددارة أو الشخص املكلف بتمثيلها صاحب العره األنسب.

 حىت الدرجة الرابعة. يسري املنع وواجب الرتخيص عل  املعامالت اليت تتم مع أقرباء األشخاص املذكورين يف هذه املادة  .4



 

 7 

يفشري  أني مو ف يعمرل فيهرا عل  أو أو عل  األشخاص املكلفني بتمثيلها أاملغفلة اخلاصة الشركة املسامهة  إدارةعضاء  لس أظر عل  حي .5
بيانات تتعلق بالشركة وتعترب ذات طبيعة سرية بالنسبة هلا وكان قد حصل عليها حبكم  أومعلومات  أيغريه  إىل أومساهم يف الشركة  أي إىل

الريت حلقر  بالشرركة، ويسرتثىن مرن  األضررارفيها وذلك حتر  طائلرة العرزل واملطالبرة برالتعوي  عرن  أوعمل هلا  بأيقيام   أوالشركة  منصب  يف
 .  نشرها األنظمة وأالقوانني أو توجب اليت هيز اليت سبق نشرها من جهة أخرى أو تلك ذلك املعلومات 

 تنفيذي يف الشركة. عام أو مدير ة مدير و يفتويل أو نائب   اددارة لس رئيس لجيوز   .6

 ألقربررائهم أواملررديرين التنفيررذيني  أو  أعضررائ مررن  أليضررمانات مررن أي نررو   أوهبررات  أوتسررهيالت  أومررنف قررروه  اددارةال جيرروز جمللررس  .7
 مجيعا  حىت الدرجة الرابعة.

 / إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة: 27/ ادةالم
 ذمة أعضاء  لس اددارة واألشخاص املكلفني بتمثيلها.للهيئة العامة للشركة إبراء  .1
تقرير ال ميكن االحتجال بادبراء الصادر عن اهليئة العامة إال إذا سبق  عره تقرير  لس اددارة وحسابات الشركة السنوية اخلتامية وإعالن  -2

  ا.ة من معرفتهاليت متكن  اهليئة العام األمور إال ادبراءال يشمل هذا احلسابات. و  مدققي
  :المديرون التنفيذيون ورئيسهم /28/ ادةالم
توقيرع عرن جيوز جمللس اددارة أن يعني، عندما يرى ذلك مناسبا، مديرا تنفيذيا أو أكثر ورئيسا  ملديري الشركة التنفيذيني يكرون لر  أو هلرم حرق ال01

 س اددارة احلق بعزل أي منهم بقرار يصدر عن .الشركة  تمعني أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك  لس اددارة. وجملل
 حيدد  لس اددارة تعويضات املديرين التنفيذيني ورئيس املديرين التنفيذيني.02
 / أن يكون مديرا  أو مو فا يف شركة أخرى.ال جيوز للمدير التنفيذي/رئيس املديرين التنفيذيني 03

 س*امـــ*الفصـل الخ
 ةامـــئات العـفي الهي

 اهليئات العامة: ثالثة أنوا  من املغفلة اخلاصة يوجد يف الشركة املسامهة :  /29/ة ادالم
 .اهليئة العامة التأسيسية -1 
 .اهليئة العامة العادية -2
 .غري العادية العامة اهليئة -3

 الهيئة العامة التأسيسية  -القسم األول 
 
 : للشركةالدعوة النعقاد الهيئة العامة التأسيسية  /30/مادة ال
 إىل عقد اهليئة العامة التأسيسية للشركة. املؤسسني قرار التصديق عل  النظام األساسي دعوة من تاريخ  ثالثني يوما  جيب عل  املؤسسني خالل  .1
 ه الدعوة. مراجعة الوزارة اليت جيب عليها توجي  هذ مساهم مؤسسوإذا مل تقم جلنة املؤسسني بإرسال هذه الدعوة يف ذلك امليعاد حيق لكل  .2

 تنتخب جلنة املؤسسني احدهم لريأس جلسة اهليئة العامة التأسيسية.  .3

/ لعرام 29/ من املرسوم التشريعي رقم /137-136-135تطبق عل  اجتماعات اهليئة العامة التأسيسية األحكام املنصوص عليها يف املواد / .4
  0والقواعد املشرتكة للهيئات العامة  2011

 : واألكثريةالنصاب  /31/ادة الم
علر  اجتماعرات اهليئرة العامرة العاديرة  تطبق علر  اجتمرا  اهليئرة العامرة التأسيسرية إجرراءات الردعوة والنصراب القرانوي واختراذ القررارات املطبقرة  .1

 للشركة.

 عينية حق التصوي  عل  القرارات املتعلقة حبصصهم العينية. الذين قدموا حصصا   للمؤسسنيال يكون  .2

ة مؤسسرري الشررركة املسررامهة وصررالحياهتا فررور انتخرراب  لررس اددارة األول للشررركة وعلرريهم تسررليم مجيررع املسررتندات والوثررائق تنتهرري مهمررة جلنرر .3
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 اخلاصة بالشركة إىل هذا اجمللس.
 :صالحيات الهيئة العامة التأسيسية /32/ادة الم
مات الوافية عن مجيع عمليات التأسيس مرع الوثرائق املؤيردة لر ، تبحث اهليئة العامة التأسيسية يف تقرير املؤسسني الذي جيب أن يتضمن املعلو  .1

 .األساسي ولنظام الشركة 2011/ لعام   29/        لمرسوم التشريعي  رقملمث تتثب  من صحة تلك املعلومات وموافقتها 
 تخذ القرارات املناسبة بشأهنا.احلسابات املعني من جلنة املؤسسني وت مدققتقوم اهليئة مبناقشة نفقات التأسيس املدققة من قبل  .2
 تبحث اهليئة يف العقود والتصرفات اليت مت  أثناء فرتة التأسيس وتتخذ القرارات املناسبة بشأهنا. .3
 تبحث اهليئة يف األسهم العينية، وتتخذ القرارات املناسبة بشأهنا. .4

  .األولني احلسابات ومدققيتنتخب اهليئة  لس اددارة األول  .5

  مث تعلن تأسيس الشركة هنائيا.  .6
 
 :/ االعتراض على نفقات التأسيس أو تقييم المقدمات العينية33/ ادةالم
% مرن األسرهم املمثلرة يف اجتمرا  اهليئرة العامرة التأسيسرية للشرركة علر  نفقرات تأسريس 10يف حال اعرتاه مسامهني حيملون ما ال يقل عن  .1

ينيررة، أو العقررود والتصرررفات أثنرراء فرررتة التأسرريس، جرراز هلررؤالء املسررامهني إقامررة الرردعوى أمررام حمكمررة الشررركة أو علرر  تقريررر تقيرريم املقرردمات الع
 البداية املدنية. وال تؤثر هذه الدعوى عل  استمرار عمل الشركة.

  من تاريخ شهر الشركة. ثالن سنواتتسقط هذه الدعوى بالتقادم إذا مل تقدم خالل  -3
 العاديةالهيئة العامة  -القسم الثاني 

 :أحوال اجتماعاتهــا /34/مادة ال
، وجمللرس اددارة دعوهترا  التالية لنهاية السرنة املاليرة للشرركة اخلمسة، عل  أال يتجاوز األشهر ية مرة يف السنة عل  األقلهتمع اهليئة العامة العاد -1

 .كلما رأى حاجة لذلك
 نراء  أو ب2011/ لعرام 29املرسروم التشرريعي رقرم /جتمرا  يف األحروال املنصروص عليهرا يف جيب عل   لس اددارة دعوة اهليئة العامرة العاديرة لال -2

% من أسهم الشركة. وجيب عل   لرس اددارة 10حسابات الشركة أو من مسامهني حيملون ما ال يقل عن  مدققمن عل  طلب خطي مبلغ إلي  
 ال يتجاوز مخسة عشر يوما  من تاريخ وصول الطلب إلي . تني يف ميعاد أن يدعو اهليئة العامة العادية لالجتما  يف احلالتني األخري 

 :النصـاب واألكثرية /35/مادة ال
يجـوز . ) ال تعد اجللسة األوىل الجتما  اهليئة العامة العادية قانونية ما مل حيضرها مسامهون ميثلون أكثر من نصف أسهم الشركة املكتتب  را .1

 .( ة أعلىالنظام األساسي نسبفي  أن تحدد
يف اجللسة األوىل تنعقد اجللسة يف املوعد الثاي احملدد لذلك. وتعترب اجللسة  مل يتوفر هذا النصاب مبضي ساعة من املوعد احملدد لالجتما وإذا  -2

 الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم املمثلة.
 يجوز أن تحدد النظام األساسي نسبة أعلى (.. ) تما % من األسهم املمثلة يف االج50تصدر القرارات بأكثرية تزيد عل   -3
 صالحياتهـا: /36/مادة ال

إىل هيئررة أخرررى اسررتنادا ألحكررام   تتنرراول صررالحية اهليئررة العامررة العاديررة تقريررر كررل أمررر يتعلررق مبصررلحة الشررركة أو تسرريري أعماهلررا وال يعررود البرر  برر  
 القانون.

 ر اآلتية:تدخل يف جدول أعمال اجتماعها السنوي األمو 

 ، وخطة العمل للسنة املالية املقبلة.عن السنة املنصرمة  ا  تقرير  لس اددارة .1
 من قبل  لس اددارة. احلسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن احلسابات املقدمة  مدقق ا  تقرير  .2

 .ء القرار باملصادقة عليهماوإعطا احلسابات واحلسابات اخلتاميةومدقق مناقشة تقريري  لس اددارة  .3
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 احلسابات، وتعيني تعويضاهتم.ومدققي انتخاب أعضاء  لس اددارة  .4
 تعيني األربا  اليت جيب توزيعها بناء  عل  اقرتا   لس اددارة . .5
 تكوين االحتياطيات. .6
عررررن مشرررراريعها وعررررن الرررررخص  زل البحررررث يف االقرتاحررررات اخلاصررررة باالسررررتدانة وبيررررع عقررررارات الشررررركة ورهنهررررا وإعطرررراء الكفرررراالت والتنررررا .7

 واالمتيازات املمنوحة هلا اليت خترل عن صالحية  لس اددارة واختاذ القرارات بذلك. 
  إبراء ذمة  لس اددارة وممثلي الشركة. .8

 أي موضو  آخر مدرل يف جدول أعمال اهليئة.  .9
 الهيئة العامة غير العادية  -القسم الثالث 

 :هـاأحـوال اجتماعات /37/ادة الم
 عل  دعوة من  لس اددارة. هتمع اهليئة العامة غري العادية بناء   .1
 أو بناء  2011/ لعام 29املرسوم التشريعي رقم /جيب عل   لس اددارة دعوة اهليئة العامة غري العادية لالنعقاد يف األحوال املنصوص عليها يف  -2

% من أسرهم الشرركة. وجيرب 25أو من مسامهني حيملون ما ال يقل عن  شركةحسابات المدقق عل  طلب خطي مبلغ إىل  لس اددارة من 
  يف احلالتني األخريتني يف ميعاد ال يتجاوز مخسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب إلي . يدعو اهليئة العامة غري العادية عل   لس اددارة أن

 
 :النصـاب /38/ادة الم
علرر  األقررل مررن أسررهم الشررركة  / % 75/ العامررة غررري العاديررة قانونيررة مررا مل حيضرررها مسررامهون ميثلررون ال تعررد اجللسررة األوىل الجتمررا  اهليئررة   .1

 املكتتب  ا.
يف املوعررد الثرراي احملرردد لررذلك. وتعترررب   يف اجللسررة األوىل تنعقررد اجللسررة فر هررذا النصرراب مبضرري سرراعة مررن املوعررد احملرردد لالجتمررا امل يتررو وإذا  .2

 % عل  األقل من أسهم الشركة املكتتب  ا.40ذا حضرها مسامهون ميثلون اجللسة الثانية قانونية إ
 / قرارات الهيئة:39/ادة الم
 تصدر اهليئة العامة غري العادية للشركة قراراهتا بأكثرية أصوات مسامهني حيملون أسهما ال تقل عن ثلثي األسهم املمثلة يف االجتما . .1

 يف األحوال اآلتية: رة األوىل من هذه املادة عل  نصف رأس املال املكتتب ب  وجيب أن تزيد األكثرية املطلوبة يف الفق .2

 أ. تعديل نظام الشركة األساسي.
 ب. اندمال الشركة يف شركة أخرى .

 ل. حل الشركة.

  0مهني ال تصف املذاكرة بأي موضو  أمام اهليئة العامة غري العادية ما مل يكن قد ذكر صراحة يف الدعوة املوجهة إىل املسا .3

 / صالحيات الهيئة: 40/ادة الم
اديرة، ويف للهيئة العامة غري العادية احلق بأن تصدر قرارات يف األمور الداخلة ضمن صالحيتها ويف األمور الداخلة ضمن صرالحية اهليئرة العامرة الع

 احلالة األخرية تصدر اهليئة قراراهتا وفقا للقواعد املتعلقة باهليئة العامة العادية.
 القواعد المشتركة بين الهيئات العامة الثالث  -قسم الرابع ال

 :الدعوة واإلعالن عنها /41/ادة الم
تثب  تبليغ كافة املسامهني يف الشركة مبضمون الدعوة وجدول األعمال مع   يتم التبليغ الجتما  اهليئات العامة بأي وسيلة إعالم معتمدة -1

 إىل موطنهم املختار.( 000امييل  –فاكس مع إشعار باالستالم  –هاتف مسجل  –بريدية  بطاقة –الوثائق املؤيدة ) كتب مضمونة 

 . مالم ينص النظام األساسي على غير ذلك . تعقد اهليئات العامة اجتماعاهتا يف سورية2
 عشر يوما .مخسة . وال جيوز أن تقل املدة بني نشر أول إعالن وبني يوم االجتما  األول عن 3
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 تتضمن الدعوة النعقاد اهليئة العامة:. جيب أن 4
 مكان وتاريخ وساعة االجتما . .أ 
وجيررب أال تزيررد املهلررة بررني املوعررد    مكرران وترراريخ وسرراعة االجتمررا  الثرراي يف حررال عرردم اكتمررال النصرراب يف االجتمررا  األول.  .ب 

 .مخسة عشر يوما  احملدد ألول جلسة وبني ثاي جلسة عن 
 إرفررررا  ملخرررص عررررنفيجرررب  األساسررريتعرررديل نظامهررررا  األعمررررالتضرررمن جررردول  وإذا خالصرررة واضرررحة عررررن جررردول األعمررررال، .ج 

 .االجتما  إىلالتعديالت املقرتحة مع الدعوة 

عل   لس اددارة حضور اجتماعات اهليئات العامة العادية وغري العادية بعدد اليقل عن العدد الواجب توفره لصرحة انعقراد  لرس اددارة  -5
 0ضور بغري عذر مقبول التخلف عن احل زوال جيو 

  0جيب حضور مندوب عن الوزارة الجتماعات اهليئات العامة وذلك ملراقبة قانونية اجلليسة وتوفر النصاب حت  طائلة بطالن اجللسة  -6
ديق وجيب موافاة الوزارة مبحضر اجتما  اهليئة العامة خالل مهلة مخسة عشر يوما  مرن تراريخ انعقراد االجتمرا  حتر  طائلرة عردم التصر -7

  0عل  احملضر
 :جـدول األعمـال /42/ادة الم
 جدول أعمال اهليئة العامة التأسيسية. وتنظم جلنة املؤسسنيينظم  لس اددارة جدول أعمال اهليئتني العامتني العادية وغري العادية  -1
  .املعلن عن  ال جيوز البحث فيما هو غري داخل يف جدول األعمال -2
نظم  جدول األعمال أن تضيف إلي  األحبان اليت يطلب إدخاهلا كتابيا  مسامهون حيملرون عشررة باملائرة علر  األقرل مرن  اليت اجلهةجيب عل   -3

 هرذه اجلهرةعلر   األول بسربعة أيرام علر  األقرل. ويف هرذه احلالرةقبل ميعاد االجتمرا   اجلهةإىل هذه  قدم بذلك طلب كتايبيأسهم الشركة شرط أن 
   . أو تبليغ  للمسامهني بكتب مضمونة  من موعد االجتما  األقلوعشرين ساعة عل   أربععدل يف صحيفتني يوميتني قبل امل األعمالنشر جدول 

 :حضور اجتماعات الهيئة العامة /43/ادة الم
 .حضور اجتماعات اهليئات واالشرتاع يف مناقشاهتالكل مساهم حق  -1
  .عدد من األصوات يوازي عدد أسهم  ولكل مساهم -2

 :التوكيـل والتمثيـل /44/ادة الم
إذا نـص النظــام )  أو أن ينيرب أي شرخص آخرر جيروز للمسراهم أن يوكرل غرريه مرن املسرامهني حلضرور اجتمرا  اهليئرات العامرة والتصروي  فيهرا. -1

  0بة مبوجب كتاب صادر عن  أو مبوجب وكالة ر ية هلذه الغاية ويصد  رئيس اجللسة عل  ادنا (  األساسي على ذلك
 0ميثل املساهم إذا كان شخصا  اعتباريا  من ينتدب  الشخص املذكور هلذا الغره مبوجب كتاب صادر عن  والقاصر ميثل  نائب  القانوي -2
  0مصد  من رئيس اجللسة  توكيل ر ي أو مبوجب سند عادييكون التوكيل مبوجب  -3

 :بطاقات الحضور /45/ادة الم
كررز الشررركة طلبررات االشرررتاع يف اهليئررة العامررة ويبرردأ التسررجيل قبررل انعقرراد اهليئررة العامررة )بعشرررة أيررام( وينتهرري عنررد تسررجل يف سررجل خرراص يف مر  -1

 افتتا  اجللسة.
 وكالة ويستند يف ذلك إىل سجل األسهم اخلاص املوجود لدى الشركة.و يسجل يف هذا السجل اسم املساهم وعدد األسهم اليت حيملها أصالة  -2
االجتما  ويذكر فيها عدد األصوات اليت حيملها بكل من الصرفتني وتبقر  البطاقرة املعطراة لالجتمرا  األول الرذي  حلضورساهم بطاقة يعط  امل -3

 مل يكتمل النصاب في  معتربة يف االجتما  الثاي ما مل يطلب صاحب العالقة تبديلها خالل املدة املقبولة للتسجيل الثاي.
 عل  مسؤولية هذا اجمللس.و  من ينتدب  هلذا الغره  أو اء  لس اددارةيقوم بالتسجيل أحد أعض -4

 :جـدول الحضـور /46/ادة الم
حيفرو ميسك جدول حضور يف اهليئات العامة يسجل في  أ اء املسامهني احلاضرين وعدد األصوات اليت حيملوهنا أصالة ووكالة ويوقرع هرؤالء علير  و 

 اجلدول لدى الشركة.
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 :اسـة الجلسـةرئ /47/ادة الم
 يرأس اهليئتني العادية وغري العادية رئيس  لس اددارة أو نائب  أو من ينتدب   لس اددارة لذلك. -1
 لدعوة إىل االجتما  الثاي.اإذا مل يكتمل النصاب يف اجللسة األوىل يوج  من ترأس اجتما  هذه اجللسة  -2

 :مكتب الجلسة والمحضر /48/ادة الم
 اهليئة العامة كاتبا لتدوين وقائع اجللسة من املسامهني وخيتار مراقبني أو أكثر جلمع األصوات وفرزها وتصنيفها.يعني رئيس  -1
ترسررل و الداخليررة وملايررة املسررتهلك  التجررارةومنرردوب وزارة والكاتررب ن اواملراقبرر يررنظم حمضررر بوقررائع اجللسررة وأحباثهررا وقراراهتررا ويوقررع عليرر  الرررئيس -2

   0ة موقعة من الرئيسلوزار صورة إىل ا
  0، وذلك لقاء رسم حيدده الوزير ويدفع حلساب مديرية الشركات  عن هذا حمضر يوقعها الرئيس طبق األصل ألي مساهم وجيوز إعطاء صورة -3

 :طريقـة التصويـت /49/ادة الم
 .ذلك فخال على األساسي النظام ينص لم ما اجللسة رئيس يعينها اليت بالطريقة التصوي  يكون -1
  .احلاضرين املسامهني من ةباملائ 10 ذلك طلب إذا حتما السري باالقرتا  التصوي  ويكون -2
 .ذلك على األساسي النظام نص إذا مؤمتتة بطر  الفرز أو التصوي  يتم أن ميكن -3
علقررة مبنفعررة خاصررة يررراد منحرر  إياهررا أو ال جيرروز لعضررو  لررس اددارة وللمسرراهم أن يصرروت عررن نفسرر  أو عررن مررن ميثلرر  عنرردما تكررون األمررور مت -4

 خبالف قائم بين  وبيرن الشركة عند عرض  عل  اهليئة العامة.
 :وقراراتها سلطة الهيئة العامـة /50/ادة الم
 بتصوي  قانوي.اهليئة العامة هي السلطة العليا يف الشركة وجيب عل   لس اددارة أن ينفذ قراراهتا القانونية ويتقيد بتوجيهاهتا املقرتنة  -1
  0املرسوم التشريعي هذا  القرارات اليت تصدرها اهليئات العامة اجملتمعة قانونا تلزم املسامهني حاضرين كانوا أم غائبني ضمن أحكام -2

 الفصـــل الســـادس * *
 الحسابـــات  مدققو

 :انتخابهـم :  /51/ادة الم
 نة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل أتعا ا أو تفوه  لس اددارة بتحديد هذه األتعاب.حساباهتا ملدة س لتدقيقتنتخب اهليئة العامة جهة  .1

  0 2009لعام  33والقانون رقم  2011/ لعام 29املرسوم التشريعي رقم // من 186وتراع  يف انتخا م أحكام املادة / 
 الوزارة املعنيةاملعتمدين من احلسابات  مدققيحسابات أو أكثر من قائمة  مدققجيوز أن تكون هذه اجلهة  .2
أن يقررت  علر  الروزارة ثالثرة أ راء  اددارة لس  أو امتنع عن العمل فعل  املدققحلساباهتا أو اعتذر هذا  مدققإذا أمهل  اهليئة العامة انتخاب  -3

 .املركز الشاغر لتنتقي منهم من ميأل الوزارة املعنية احلسابات املعتمدين منمدققي من قائمة 
  الحسابات: مدقق/ مهمة 52/ ادةلما

يقوم مدقق حسابات الشركة مبراقبة أعماهلا وتدقيق حساباهتا وفق معايري التردقيق الدوليرة وعلير  بصرورة خاصرة أن يبحرث  -1
عما إذا كانر  الردفاتر منظمرة بصرورة أصرولية وعمرا إذا كانر  امليزانيرة وحسرابات الشرركة قرد نظمر  بصرورة توضرف حالرة 

ية. ول  حق ادطال  يف كل وق  عل  دفاتر الشركة وحساباهتا وأوراقها وصندوقها ول  أن يطلب من  لس الشركة احلقيق
اددارة أن يوافيرر  باملعلومررات الالزمررة للقيررام بو يفترر  وعلرر  هررذا اجمللررس أن يضررع حترر  تصرررف  كررل مررا مررن شررأن  تسررهيل 

 مهمت .

أو غرري العاديرة للشرركة بنراء علر    إىل انعقراد اهليئرة العامرة العاديرة احلسابات الطلب إىل  لس اددارة الردعوة  ملدققحيق   -2
كترراب خطرري يبررني فيرر  األسررباب الداعيررة لرر . إذا أمهررل  لررس اددارة دعرروة اهليئررة العامررة لالجتمررا  يف املواعيررد املقررررة يف 

 وهتا. احلسابات أن يطلب إلي  دع مدققفيجب عل  املرسوم التشريعي النظام األساسي أو يف هذا 

 الحسابات: مدقق/ واجبات 53/ ادةالم
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عضرراء جيرب علرر  مرردقق احلسررابات أن يضررع تقريرررا خطيررا يتلرروه أمررام اهليئررة العامرة عررن احلالررة املاليررة للشررركة  وميزانيتهررا واحلسررابات الرريت قرردمها أ -1
صادقة عل  البيانات املالية بردون حتفرو أو مرع الرتحفو وإمرا  لس اددارة وعن االقرتاحات املختصة بتوزيع األربا  وأن يقرت  يف هذا التقرير إما امل

  0حجب الرأي أو إعطاء رأي معاره 
 ويجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:

مرردى حصررول  علرر  مجيررع املعلومررات والبيانررات والوثررائق الرريت طلبهررا يف سرربيل القيررام مبهمترر  أو بيرران مبررا وجررده مررن صررعوبات أو معوقررات يف  .1
 ل عل  تلك املعلومات. احلصو 

ركة إن الشررركة متسررك حسررابات وسررجالت ومسررتندات منتظمررة وان بياناهتررا املاليررة معرردة وفقررا ملعررايري احملاسرربة الدوليررة، وتظهررر املركررز املررايل للشرر .2
 ونتائج أعماهلا وتدفقاهتا النقدية بصورة عادلة، وان امليزانية والبيانات املالية متفقة مع القيود والدفاتر.

ثر ملخالفات ألحكام هذا املرسوم التشريعي أو النظام األساسي للشركة اليت حصل  خالل السنة املالية موضو  التدقيق واليت من شأهنا أن تؤ ا .3
 بشكل جوهري عل  نتائج أعمال الشركة ووضعها املايل.

 0 لس اددارة  ذا اخلصوص مدى مقدرة الشركة عل  االستمرار يف مزاولة أعماهلا ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه  .4
 :  / مسؤولية مدقق الحسابات 54دة / الما
يب إذا اطلع مدقق احلسابات عل  أي  الفة ارتكبتها الشركة هلذا املرسوم التشريعي أو لنظامها األساسي أو عل  أي أمور مالية ذات اثر سل -1

  0إىل كل من رئيس  لس اددارة والوزارة إذا مل يتم إزالة املخالفة  عل  أوضا  الشركة املالية أو اددارية فعلي  أن يبلغ ذلك خطيا  

ا يف .يكون مدقق احلسابات مسئوال هاه الشركة اليت يقوم بتدقيق حساباهتا وهاه مسامهيها عرن تعروي  الضررر الرذي سرببت  األخطراء الريت ارتكبهر2
ني أو نظام الشركة األساسي، وتسقط دعوى املسرؤولية املدنيرة مبضري ثرالن سرنوات تنفيذ عمل  أو عدم قيام  بالواجبات اليت ترتبها علي  القوان

مررن ترراريخ انعقرراد اهليئررة العامررة للشررركة الرريت تلرري فيهررا تقريررر مرردقق احلسررابات، وإذا كرران الفعررل املنسرروب لرر  يشرركل جرمررا فررال تسررقط دعرروى 
  املسؤولية املدنية إال وفقا  ألحكام القواعد العامة.

  / واجب السرية:55مادة /ال 
ال حيق ملدقق احلسابات أو ملو في  أن ينقل للمسامهني أو للغري ما حصل علي  من معلومات ذات طابع سرري ال يوجرب هرذا املرسروم التشرريعي    

 ادفصا  عنها يف معره قيام  بعمل  لديها، حت  طائلة العزل والتعوي . 
 / المحظورات: 56مادة /ال

املضاربة باسهم الشركة اليت يدقق حساباهتا سواء جرى هرذا التعامرل باألسرهم بصرورة مباشررة أو غرري مباشررة   سابات أو ملو فياحل ملدققال حيق     
 التعوي .طلب حت  طائلة العزل و 

 ابـــع*ـ*الفصـــل الس
 اليتهاـة ومـركـابات الشـحس

 :لشركةلالماليــــة  السنة/ 57/ادة الم
 من كل سنة.    احلادي والثالثني من شهر كانون األولوتنتهي يف كانون الثاي يف أول شهر  ركة تبدأ السنة املالية للش -1
  األول من السنة املالية التالية. من تاريخ إعالن تأسيس الشركة هنائيا حىت آخر شهر كانون تبدأويستثىن من ذلك السنة املالية األوىل فإهنا  -2
 0 كان شهر أي في وانتهاءها بدأها األساسي النظام يحدد أن ويجوز -3
  :مسك الحسابات /58/مادة ال

 تنظم حسابات الشركة وتدقق وفق معايري احملاسبة والتدقيق الدولية.  -1
 وما بعدها/ من قانون التجارة.  16املادة / ألحكامتلتزم الشركة مبسك دفاتر هارية وفقا   -2

 :توزيع األرباح الصافية /59/ادة الم
 الصافية عل  الوج  التايل:توز  األربا  
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) عشررة باملائررة ( ختصرص حلسرراب االحتيراطي ادجبرراري وجيروز وقررف هررذا االقتطرا  عنرردما تبلرغ املبررالغ املتجمعرة باسررم االحتيرراطي /  % 10/  -1
و  االقتطاعررات هلررذا االحتيرراطي  انرر  جيرروز للهيئررة العامررة للشررركة االسررتمرار يف اقتطررا  هررذه النسرربة حررىت يبلررغ  مرر إالرأس مررال الشررركة  ربررعادجبرراري 
   .الشركة رأ الكامل 

كافآت سنوية ألعضاء  لس اددارة إذا نص النظام األساسي عل  ذلك كممن األربا  الصافية   ( مخسة باملائة)  % /  5نسبة ال تزيد عن /  -2
0  
ألربرا  الصرافية باسرم احتيراطي اختيراري علر  أن ال يزيرد هرذا اجلرزء جيوز للهيئة العامة بناء عل  اقرتا   لس اددارة أن تقرر اقتطا  جزء مرن ا -3

 األربا  الصافية لتلك السنة. وأن ال يتجاوز  مو  املبالغ املقتطعة باسم االحتياطي االختياري كامل قيمة رأس مال الشركة. % / من 20/ عن 
 يوز  ما بقي من األربا  وفقا للقوانني واألنظمة. -4
عل  اقررتا   لرس اددارة أن تقررر ترحيرل صرايف األربرا   يق أربا  ال تسمف بإجراء توزيع مناسب عل  املسامهني فللهيئة العامة بناء  يف حالة حتق -5

   بكاملها للسنة التالية.
 ال جيوز للشركة املسامهة املغفلة توزيع أي ربف عل  املسامهني إال بعد تغطية اخلسائر املدورة من سنوات سابقة. -6
 / األرباح الصافية : 60لمادة /ا

الفر  بني  مو  اديرادات املتحققة يف أي سنة مالية من جهة و مو  املصروفات واالستهالع يف تلك السنة من جهة أخرى  هي األربا  الصافية
 و قبل تنزيل  صص ضريبة الدخل عل  األربا .

 :االحتياطيـاتاستعمال / 61/ادة الم
 ة مسؤولون عن فرز املبالغ املخصصة لالستهالع ولالحتياطي ادجباري.أعضاء  لس اددار  -1
 .أو قرارات  لس االدراة يستعمل االحتياطي االختياري وفقا  لقرارات اهليئة العامة -2
 أما االحتياطي ادجباري فال يستعمل إال لسد احلاجات االستثنائية أو غري املنتظرة. -3

 ل للشركة أن تقرته ماال  برهن أسهمها.ال جيوز بأي حا - /62/ادة الم
 : إيداع أمـوال الشركـة/ 63/ادة الم
يل احلسراب وحتريكر  وفقرا ملرا يقررره  لرس شرغويرتم ت أحد املصارف العاملة يف سوريةلدى  يف حساب يفتف با ها حتفو أموال الشركة النقدية - 1

  .اددارة  ذا الشأن
علرر  ذلررك جيررب أن يودعرر  يف املصرررف  ن املررال النقرردي الررذي جيرروز ألمررني الصررندو  أن حيررتفو برر  ومررا زاد حيرردد  لررس اددارة احلررد األعلرر  مرر -2

   املعني وفقا للبند السابق.
 
 
 

 * ـنل الثامـــالفص *
 اسي ـام األسـتعديل النظ 

 : قرار التعديـل/ 64/ادة الم
ال تصربف نافرذة إال بعرد تصررديقها   ي أو حبرل الشرركة أو بانردماجها بشرركة أخرررى قررارات اهليئرة العامرة غرري العاديررة بتعرديل هرذا النظرام األساسرر -1

من تاريخ صردور القررار حتر  طائلرة إلغراءه  ستة أشهروذلك خالل مهلة  الر يةوينشر يف اجلريدة الداخلية وملاية املستهلك  التجارةمن وزارة بقرار 
 .حكما  

 .الوزارة املذكورةبكتاب يقدم إىل  وعل  رئيس  لس اددارة أن يطلب تصديقها -2
 :زيادة رأس المـال /65/ادة الم
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 جيوز للشركة املسامهة أن تزيد رأ اهلا املصر  ب  مبوافقة هيئتها العامة غري العادية إذا كان قد سدد بالكامل. .1

 تقوم الشركة املسامهة بزيادة رأ اهلا بإحدى الطر  التالية: .2
املسررامهني مبررا يتوافررق مررع أحكررام النظررام األساسرري للشررركة واسررتنادا ملررا حترردده اهليئررة العامررة غررري  طررر  أسررهم زيررادة رأس املررال علرر  .أ 

  العادية.
  إىل رأ ال الشركة. إضافة االحتياطي االختياري أو جزء من  أو األربا  املدورة املرتاكمة أو جزء منها أو كلها .ب 
 .2011/ لعام 29املرسوم التشريعي رقم /حكام حتويل أسناد القره القابلة للتحويل إىل أسهم وفقا أل .ج 

 دمج شركة بأخرى. .د 

رأس املرال. وجيرب علر  املسراهم الرذي يرغرب مبمارسرة يف  هم زيرادة رأس املرال وبنسربة مسرامهت حق األفضرلية باالكتتراب علر  أسر لكل مساهم -3
  0ة العامة غري العادية هلذا الغره حق األفضلية تسديد قيمة األسهم اليت يكتتب  ا خالل املهلة اليت حتددها اهليئ

 / زيادة رأس المال بإيجاد أسهم عينية: 66/ ادةالم
 إذا قررررت اهليئررة العامررة غررري العاديررة للشررركة زيررادة رأس املررال عررن طريررق إجيرراد أسررهم عينيررة جديرردة، وجررب إتبررا  األصررول املنصرروص عليهررا بشررأن

 . األسهم العينية املصدرة عند التأسيس
 :تخفيض رأس المال /67/ادة الم

 .  للشركة املسامهة مبوجب قرار صادر عن اهليئة العامة غري العادية ختفي  رأ اهلا -1

  . 2011/ لعام 29املرسوم التشريعي رقم // من 103/104/105/106وفقا  ألحكام املواد /تخفي  الم يت -2

   0ويف كل األحوال جيب االحتفاظ حبقو  الغري عند التخفي   -3
 * التـاسـع الفصـــل *

 ة وتصفيتها ـركـانحالل الش
 :  ة وتصفيتهاـركـانحالل الش /68/مادة ال
  

املرسروم التشرريعي رقرم ( مرن  28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18املرواد )  ألحكرامحتل الشركة وتصف  وفقرا   -1
  0اخلصوصالقوانني واألنظمة النافذة  ذا أحكام و 2011/ لعام 29/

/ 29املرسوم التشريعي رقم // من 171املادة / ألحكاملعادية وفقا  ابل انقضاء مدهتا بقرار من اهليئة العامة غري وجيوز حل الشركة ق -2
  . 2011لعام 

 التجارةوزارة وإذا مل يفعلوا فتعين     املنحلة وسجالهتا وأوراقها مدة عشر سنوات يف مكان أمني يعين  املصفونحتفو دفاتر الشركة  - /69/مادة ال
 الداخلية وملاية املستهلك 

 * رـشـاعالل الفصـ *
  أحكـام عـامـة 

 :رقابة الوزارة /70/مادة ال      
 املرسوم التشريعي ويف كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا  املغفلة اخلاصة أن تراقب الشركات املسامهة الداخلية وملاية املستهلك حيق لوزارة التجارة01

 ركات.النظام األساسي هلذه الش

  .وحيق هلا أن تبلغ النيابة العامة عن كل  الفة تشكل جرما  ملالحقة املسؤولني قضائيا   -2
ذات خربة وعل  مستوى عال من الكفراءة املعنية وحيق للوزارة أن تكلف يف كل وق  جهة حماسبية سورية أو شركة حماسبة معتمدة من الوزارة  -3

 وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعماهلا و تقد  تقرير بذلك للوزارة.   تنتد ا للقيام بتفتي  حسابات الشركة
  واملستقبليةجلميع النصوص التشريعية السورية احلالية  يف  ال عملها ختضع الشركة - /71/مادة ال    
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