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 /29/رقم التشريعي المرسوم
 الشركات قانون

 
 الجمهورية رئيس

 الدستور أحكام على بناء
 :يلي ما يرسم

 
 

 الشركات قانون
 
 األول الباب
 عامة أحكام

 
 /1/المادة

 :تعاريف 
 :منها كل بجانب المبينة المعاني التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبيق مجال في التالية بالعبارات يقصد
 .والتجارة االقتصاد وزارة :الوزارة
 .والتجارة االقتصاد وزير :الوزير
 .السورية المالية واألسواق األوراق هيئة :األوراق هيئة

 .المكاني اختصاصها ضمن الرئيسي الشركة مركز يقع التي المدنية البداية محكمة :المختصة المحكمة
 .بالوزارة الشركات مديرية :المديرية
 أو العامة الشركات أو العامة اتمؤسسال أو العامة الهيئات أو العامة اإلدارات أو الوزارات إحدى هي :العامة الجهات
 .اإلدارية الوحدات
 .بالمحافظة والتجارة االقتصاد مديرية في التجاري السجل دائرة لدى المحدث الشركات سجل :السجل
 .الشركات سجل أمين :السجل أمين
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 /2/المادة
 سريانه نطاق

 يتعارض ال وبما السورية العربية الجمهورية في المؤسسة الشركات جميع على التشريعي المرسوم هذا أحكام تسري -1
 .خاص بقانون المؤسسة شركات أحكام مع

 في عليها المنصوص الشركات على تطبق الشركة بعقد يختص فيما المدني القانون عليها نص التي القواعد إن -2
 أو صريحة مخالفة التشريعي المرسوم هذا حكامأل مخالفة القواعد تلك تكون أال بشرط التشريعي المرسوم هذا

 . ضمنية
 .التجارة قانون أحكام بشأنه تطبق التشريعي المرسوم هذا في نص عليه يرد لم ما كل في -3
 

 /3/المادة
 الشركة شهر

 .بشهرها إال الغير تجاه عتباريةا شخصية الشركة تكتسب ال -1
 المرسوم هذا من/ 8/المادة في الواردة والبيانات ةساسياأل وأنظمتها عقودها بتسجيل الشركات جميع شهر يتم -2

 وذلك الشركة مركز فيها يقع التي المحافظة في الشركات سجل أمانة لدى الممسوك الشركات سجل في التشريعي
 .أسيسهات تلي التي يوما الثالثين خالل

 عقد على يطرأ تعديل كل شهر الحال بحسب إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة مديري أو الشركات على يجب -3
 سجل في بتسجيله التشريعي المرسوم هذا من/ 8/المادة في الواردة البيانات على أو ساسياأل نظامها أو الشركة
 .شهره تاريخ من إال الغير بحق نافذا ديلالتع يعتبر وال التعديل تاريخ من يوما ثالثين خالل التجارة

 فيها يقع التي الحرة للمنطقة الشركات سجل أمانة لدى عليها تطرأ التي والتعديالت الحرة المناطق شركات تشهر -4
 .مركزها

 .االعتبارية بالشخصية تمتعها لعدم الشهر من المحاصة شركة تستثنى -5
 التعديالت وكافة تسجيلها شهادة عن وأخرى الشركة عقد عن صورة إرسال عن مسؤولال وحده السجل أمين يكون -6

 . العالقة ذات الجهات إلى لديه تسجل التي
 

 /4/المادة
 الشركة بطالن

 االحتجـاج لهـم يجوز ال انه إال شهرها عدم بسبب الشركة ببطالن التمسك بعضا بعضهم مواجهة في للشركاء يحق -1
 .كذل له يحق الذي الغير مواجهة في البطالن بهذا
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ـــذي للغيـــر كـــان الشـــركة إبطـــال حـــال فـــي -2  بتنفيـــذ ومطالبتهـــا الشـــركة بوجـــود بالتمســـك الخيـــار الشـــركة مـــع تعاقـــد ال
 الشـركة باسـم معـه تعاقـدوا الـذين شـخاصاأل واعتبار الشركة ببطالن التمسك أو عليها العقود رتبتها التي االلتزامات

 .معه مبرمةال العقود عن الناتجة االلتزامات عن بالتضامن ينمسؤول
 مــن إال الشــركاء بــين أثــره بــالبطالن الحكــم يحــدث فــال الشــركاء احــد طلــب علــى بنــاء بــالبطالن مبــرم بقــرار حكــم إذا -3

 .المحكمة سجالت في البطالن دعوى قيد تاريخ
 

 /5/المادة
 للشركات القانوني الشكل

 :التالية األشكال احد سورية في الشركات تتخذ
 .التضامن شركة -1
 .التوصية شركة -2
 .المحاصة شركة -3
 .يةمسؤولال المحدودة الشركة -4
 .المغفلة المساهمة الشركة -5

 
 /6/المادة

 الشركات أنواع
 مسـاهمة شـركة شـكل اتخـذت إذا أو تجـاري عمل ممارسة غايتها كانت إذا تجارية الشركة تعتبر :التجارية الشركات -1

 .يةمسؤولال محدودة أو مغفلة
 مالهــا رأس مــن معينــة بنســبة العامــة الجهــات إحــدى أو الدولــة فيهــا اهمتســ التــي الشــركات هــي :المشــتركة الشــركات -2

 .بها الخاص القانون في عليها المنصوص والقواعد حكاملأل المذكورة الشركات وتخضع
 بالشـــركات المتعلقـــة حكـــاماأل عليهـــا تنطبـــق مســـاهمة شـــركات هـــي :للدولـــة بالكامـــل المملوكـــة المســـاهمة الشـــركات  -3

 بالكامل هاسهمأل مالكة العامة الجهات من أكثر أو واحدة أو العامة بالخزينة ممثلة الدولة ونوتك المغفلة المساهمة
 . الوزراء مجلس بموافقة إال لو اللتد منها جزء أو الشركات هذه أسهم طرح يجوز وال

 السـورية يـةالعرب الجمهورية في الحرة المناطق إحدى في مركزها يكون التي الشركات وهي :الحرة المناطق شركات  -4
 التضـامن شـركة شـكل الحـرة المنـاطق شـركة وتتخذ الحرة المناطق هذه إحدى في الشركات سجل في مسجلة وتكون

 . خاصة مغفلة مساهمة أو يةمسؤولال المحدودة أو التوصية أو
 شــركات فــي حصــص تملــك علــى عملهــا يقتصــر عامــة أو خاصــة مغفلــة مســاهمة شــركات هــي: القابضــة الشــركات -5

 إدارة فــي واالشــتراك الشــركات هــذه مثــل تأســيس فــي االشــتراك أو مســاهمة شــركات فــي أســهم أو يةمســؤوللا محــدودة
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 . حصصا أو اأسهم فيها تملك التي الشركات
 أراضـــي خــارج تنفيــذها يجــري أعمــالب والقيــام العقــود بـــإبرام محصــورة غايتهــا تكــون التــي هــي: الخارجيــة الشــركات -6

 .سورية داخل نشاط أي ممارسة لها يحق أن دون السورية العربية الجمهورية
 يكـــون التـــي أو الفكريـــة والمهـــن االختصـــاص ذوي مـــن شـــركاء بـــين تؤســـس التـــي الشـــركات هـــي :المدنيـــة الشـــركات -7

 .الداخلية وأنظمتها وعقودها بها الخاصة القوانين أحكامو  المدني القانون حكامأل وتخضع مدنيا موضوعها
 

 /7/المادة
 الشركات سجل

 .بالشركات خاص سجل محافظة كل في التجاري السجل أمانة دىل يحدث  -1
 .الشركات سجل عمل تنظم التي التعليمات الوزير يصدر -2
 :فرعية سجالت أربعة من الشركات سجل يتألف -3

 .التجارية الشركات سجل -أ
 .المدنية الشركات سجل  -ب
 .المشتركة الشركات سجل -ج
 .الخارجية الشركات سجل -د

 عـن األصـل طبـق صـورة علـى والحصـول الشـركات سـجل فـي الـواردة المعلومـات علـى االطـالع عمسـتد ألي يجوز -4
 يعطـي أن السـجل مـينوأل الوزير يحدده رسم لقاء فيه الواردة والوثائق والمعلومات القيود وعن الشركة تسجيل شهادة
 .معينة لشركة قيود وجود بعدم شهادة

 الشـكل بهـذا المحفوظـة للمعلومـات ويكـون الكتروني بشكل الشركات سجل في الواردة المعلومات حفظ يتم أن يجوز -5
 .كاملة حجية

 . الشركة تسجيل شهادة الشركات سجل أمانة تصدر -6
 .رسمياً  سنداً  الشركات سجل أمين عن الصادرة الشهادات تعتبر -7

 
 / 8/المادة

 الشركة تسجيل شهادة
 :التالية المعلومات السجل أمين عن الصادرة الشركة تسجيل شهادة تتضمن أن يجب - أ

 .التسجيل رقم -1
 .الشركة اسم -2
 .القانوني الشركة شكل -3
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 .الشركة نوع -4
 .الشركة غاية -5
 .الشركة مدة -6
 . الشركة رأسمال -7
 .الشركة مركز -8
 .واليتهم ومدة ورئيسه دارةاإل مجلس أعضاء أو المديرين أسماء -9

 .واليتهم ومدة وصالحياتهم الشركة عن بالتوقيع المخولين شخاصاأل أسماء -10
 .التوقيع أو دارةاإل حق على الواردة القيود -11
 .والتوصية التضامن شركات في المتضامنين الشركاء أسماء -12

 التبليغـــات لجميـــع يختارونـــه عنـــوان أي أو الشـــركة مقـــر لهـــم مختـــارا موطنـــا والمســـاهمين الشـــركاء مـــن كـــل يتخـــذ - ب
 . بالشركة المتعلقة

 /9/المادة
 التسجيل شطب

 :تاليةال الحاالت في الشركة تشطب
 .تصفيتها وتمت انحلت إذا -1
 حلهــا أو بإبطالهــا القطعيــة الدرجــة مكتســب قضــائي حكــم وصــدر التشــريعي المرســوم هــذا أحكــام خالفــت إذا -2

 .وتصفيتها
 مـن سـنتين مهلـة خـالل ساسـياأل نظامهـا أو تأسيسـها عقـد فـي الـواردة والنشـاطات غـراضاأل تمـارس لم إذا -3

 .التجاري السجل في شهرها تاريخ
 .التجارة سجل أمين من بقرار الشطب يتم -4

 
 /10/المادة
 الشركة جنسية

 ســورية فـي تأسسـت إذا ساسـياأل نظامهـا أو عقـدها فـي مخـالف نـص كـل رغـم حكمـاً  سـورية الشـركة جنسـية تعتبـر -1
 فـي المسـجلة الشركات المادة هذه حكامأل تخضع وال .السورية العربية الجمهورية في الشركات سجل في قيدها وتم
 .سورية في الحرة اطقالمن

 أو الطبيعــي للشــخص مالزمــا منهــا كــان مــا إال للســوريين الممنوحــة بــالحقوق ســورية فــي المؤسســة الشــركات تتمتــع -2
 .الشركة بها تتمتع التي الحقوق يحدد خاص تشريعي نص وجود عند

 لجنســية اعتبــار ندو  مشــروعها أغــراض لتحقيــق الالزمــة العقاريــة العينيــة الحقــوق اكتســاب الســورية للشــركة يحــق -3
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 أو حـل عنـد فيهـا السـوريين غيـر المسـاهمين أو الشركاء أسماء إلى الحقوق هذه نقل يجوز ال انه إال فيها الشركاء
 .الحقوق هذه لمثل السوريين غير لتملك قانونا المطلوبة الموافقات على الحصول بعد إال الشركة تصفية

 
 /11/المادة

 الشركة اسم
 . بها الخاصة القانونية حكاماأل وفق الشركة اسم يكون -1
 عنوان تحت شركة أي تسجيل يجوز ال كما العام النظام أو العامة لآلداب مخالف باسم الشركة تسجيل يجوز ال -2

 قد درجة إلى يشبهه اسم تحت أو عالمية شهرة ذات شركة أو سورية في أخرى شركةأي  به سجلت أن سبق
 من حالة أي في االسم هذا مثل تحمل شركة تسجيل رفض جلالس مينوأل غموض أو غش أو لبس إلى تؤدي
 بنفس شركة سجل أن له سبق لو فيما المختصة المحكمة أمام االعتراض مصلحة ذي لكل ويحق الحاالت تلك

 . االسم
 

 /12/المادة
 الشركة مركز

 . وخارجها سورية لداخ لها فروع فتح الشركات لهذه ويحق سورية في لها مركزا السورية الشركات تتخذ أن يجب -1
 لم أم فيه وجدت سواء بها المتعلقة والتباليغ المراسالت األوراق جميع لتبليغها صالحا موطنا الشركة مركز يكون -2

 .توجد

 
 /13/المادة
 االعتبارية الشخصية

 بالشخصية - المحاصة شركة عدا ما - التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص الشركات جميع تتمتع -1
 .شهرها بمجرد ريةاالعتبا

 بالتصرفات الشركة سسوؤ م ويلتزم،  لتأسيسها الالزم بالقدر اعتبارية شخصية التأسيس فترة خالل للشركة يكون -2
 الغير أمام الشخصية بهذه يحتج ال ولكن ،بينهم فيما بالتضامن التأسيس فترة خالل الشركة باسم بها يقومون التي
 . التشريعي المرسوم هذا يقررها التي الشهر اتإجراء استيفاء بعد أال

 بشرط شهرها بعد الشركة بذمة تترتب التأسيس فترة أثناء الشركة باسم سسونؤ الم يجريها التي التصرفات جميع إن -3
 للغير يحق ذلك ومع .ذلك التشريعي المرسوم هذا يتطلب عندما العالقة ذات الشركة هيئات موافقة على الحصول

 . بشخصيتها يتمسك إن المقررة الشهر تاإجراءب الشركة تقم لم إذا
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 /14/المادة
 اإللزامية البيانات

 الصادرة األوراق كافة على الشركات سجل في تسجيلها ورقم القانوني وشكلها اسمها ذكر شركة كل على يجب -1
 .إدراجها ذلك التشريعي المرسوم هذا يوجب التي األخرى المعلومات إلى إضافة،  اتهاإعالن وعلى عنها

 خمسة قدرها بغرامة الشركة تعاقب بيانه سبق لما وفقا عنها الصادرة األوراق في تسجيلها رقم يذكر لم ذاإ -2
 هذه عن الشركاء تجاه مسؤوالً  عالناإل أو الورقة عنه صدرت الذي الشخص ويكون سورية ليرة ألف وعشرون
 .الغرامة تضاعف المخالفة تكرار حال وفي الغرامة

 الصادرة األوراق كافة على بيانها سبق التي البيانات إلى إضافة ،ذلك ذكر وجب التصفية تحت الشركة كانت إذا -3
 .سورية ليرة ألف خمسون قدرها بغرامة المصفون يعاقب التصفية واقعة تذكر لم ٕاذاو  ،اتهإاعالنو  عنها

 
 /15/المادة
 المختصة المحكمة

 أو بالشركات المتعلقة التجارية والقضايا نازعاتالم جميع في للنظر المدنية البداية محكمة غرف إحدى تخصص -1
 .فروعها

 المذكورة المحكمة عن الصادرة بالقرارات الطعون في للنظر المدنية االستئناف محكمة غرف إحدى تخصص كما -2
 .المادة هذه من /1/الفقرة في

 للفصل المختصة لمحكمةا هي المكاني اختصاصها دائرة في الشركة مركز يقع التي المدنية البداية محكمة تكون -3
 الغير عالقة عن تنشأ التي أو إدارتها على القائمين وبين بينهم أو الشركاء بين تنشأ التي المنازعات جميع في

 .ونشاطها الشركة أمورب يتعلق آخر نزاع أي في أو، بالشركة
 المختصة المحكمة هي،  المكاني اختصاصها دائرة في الشركة فرع مقر يقع التي المدنية البداية محكمة تكون -4

 .الفرع بهذا المتصلة المسائل جميع في للفصل
 الخاص المدنية أو التجارية بالنزاعات يتعلق فيما الدولي أو المحلي التحكيم إلى اللجوء األطراف حق من يبقى -5

 .التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص
 /16/المادة

 دارةاإل مجلس عضاءأل القانوني الوضع
 .العمل قانون أحكام إلى المساهمة بالشركة دارةاإل مجلس أعضاء تربط التي العالقة عتخض ال

 /17/المادة
 الشركة إثبات

 .مكتوب بعقد إال الغير تجاه أو بينهم فيما الشركة إثبات للشركاء يحق ال المحاصة شركة باستثناء -1
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 لمدة األساتذة امينالمح جدول في مسجل محام قبل من منظمة له المعدلة الوثائق أو الشركة عقد يكون أن يجب -2
 . يتهمسؤول وعلى سنوات خمس عن تقل ال

 .بها يختص نص أي وجود أو الشركة وجود الوسائل بجميع يثبت أن االقتضاء عند للغير يجوز -3
 

 /18/المادة
 الشركة انحالل

 :التالية الحاالت من أي في الشركة تنحل
 .للشركة المحددة المدة انقضاء -1
 .الشركة موضوع المشروع تهاءان -2
 .الشركة حل على الشركاء اتفاق -3
 . الشركة إفالس شهر -4
 .قضائي بحكم الشركة حل -5
 . أخرى شركة في الشركة اندماج -6
 تـاريخ مـن أشـهر سـتة مهلـة خـالل الشـركة وضـع تصـحيح وعـدم قانونـا المحـدد األدنـى الحـد عن الشركاء عدد نقص -7

 .لوزارةا توجهه الذي اإلنذار
 

 /19/المادة
 وتصفيتها الشركة توقف

 حاجـة وألجـل للتصـفية الالزمـة المـدة طيلـة قائمـة االعتباريـة شخصـيتها وتبقـى التصـفية طـور فـي حلهـا بمجـرد الشركة تدخل
 .فقط التصفية

 
 
 /20/المادة
 المصفي تعيين

 لألصول وفقا العامة هيئةال عن أو الشركاء أغلبية عن صادر بقرار أو الشركة عقد بموجب المصفي يعين -1
 تعيينه يتم ذكره سلف لما وفقا التعيين يتم لم إذاف .للشركة العادية العامة الهيئة قرارات لصدور المقررة واألغلبية

 .الشركة بحل قضت التي المحكمة قبل من أو المصلحة صاحب طلب على بناء المختصة المحكمة قبل من
 .مبرما المصفي تعيينب القاضي المختصة المحكمة قرار يكون -2

 



 10 

 /21/المادة
 الشركة تصفية شهر

 أمانة لدى قضائي قرار بموجب أو اختياريا كان سواء تعيينهم وقرار الشركة تصفية قرار شهر المصفين على يجب -1
 .القرار هذا صدور من أيام ثالثة أقصاها مدة خالل الشركات سجل

 وفــي الرســمية الجريــدة فــي المصــفين وأســماء الشــركة يةتصــف عــن عالناإلبــ الشــركة نفقــة وعلــى الســجل أمــين يقــوم -2
 .المصفي تعيين أو الحل قرار شهر تاريخ من أيام سبعة أقصاها مدة خالل وذلك ولمرتين يوميتين صحيفتين

 صدور تاريخ من أيام ثالثة خالل األوراق هيئة إلى العامة المساهمة الشركة تصفية قرار تبليغ المصفي على يجب -3
 .ةالتصفي قرار

 .التصفية قيد شركة أنها إلى الشركة عن الصادرة واإلنذارات واإليصاالت والمراسالت األوراق جميع تشير أن يجب -4
 

 /22/المادة
 التصفية قيد الشركة ٕادارةو  أعمال

 .الشركات سجل في حلها قرار شهر تاريخ من اعتبارا جديدة أعمال ممارسة عن الشركة تتوقف -1
 .الشركة سجل على التصفية قيد إشارة السجل أمين يضع -2
 تعيـين لحـين عملهـا فـي االسـتمرار عليهـا يجـب ولكـن حلهـا عنـد الشـركة أعمـال إدارةبـ المكلفـة الجهـة سلطة تنقضي -3

 .لمهامه وتسلمه للشركة مصف
 .تعيينه قرار شهر تاريخ من اعتبارا الغير أمام الشركة المصفي يمثل -4
 .الشركة لتصفية الالزمة المواضيع إلقرار الجتماعل العامة الهيئة أو الشركاء دعوة للمصفي يحق -5
 المحكمــة تعينــه محاســبي خبيــر إليــه وينضــم التصــفية فتــرة طيلــة وظيفتــه فــي الشــركة فــي الحســابات مــدقق يســتمر -6

 .قضائي بحكم المصفي تعيين كان حال في التصفية أعمال لمراقبة
 /23/المادة

 .التصفية أثناء التصرفات بطالن
 :باطلة التالية التصرفات تصفيةال فترة في تكون
 .بعملها لالستمرار الشركة باسم عقود إبرام -1
 .للشركة العامة الهيئة أو الشركاء كافة عليه يوافق لم ما الشركة أموال إنقاص شأنه من تصرف أي -2

 
 /24/المادة
 المصفي واجبات

 خاصــة ســجالت ويــنظم كافــة وأصــولها هــاالأمو و  راقهــاأو و  ومســتنداتها وســجالتها الشــركة دفــاتر المصــفي تســليم يــتم -1
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 علــى االطــالع الشــركاء مـن ألي ويحــق ،التزامــات مـن عليهــا ومــا مطاليـب مــن للشــركة مـا تتضــمن التصــفية بعمليـة
 .آنفاً  المذكورة التصفية سجالت

 ينصـحيفت فـي نشـرها ويتـولى السـنوية الميزانيـة يضـع أن المصـفي علـى وجب واحدا عاما التصفية مدة زتو اتج إذا -2
 .األقل على يوميتين

 األقــل علــى ولمــرتين صــحيفتين فــي إعــالن نشــر تعيينــه شــهر تــاريخ مــن يومــا تســعين خــالل المصــفي علــى يجــب -3
 تـــاريخ مـــن يومـــا تســـعين مهلـــة خـــالل وعنوانـــه مـــنهم كـــل ديـــن وبيـــان الشـــركة مقـــر لمراجعـــة الـــدائنين دعـــوة يتضـــمن

 .لو األ عالناإل
 هــذه انقضـاء بعـد لــه جـاز، السـابقة الفقــرة فـي المحـددة المهلــة خـالل طالبتـهبم للشــركة دائـن أي تقـديم عــدم حـال فـي -4

 تقــدموا الــذين الــدائنين مرتبــة بعــد المطالبــة هــذه مرتبــة تصــبح أن علــى، مطالبتــه تقــديم التصــفية انتهــاء وقبــل المهلــة
 .المادة هذه من/ 3/الفقرة في عليها المنصوص المهلة خالل بمطالبتهم

 المصـفي يقـوم،  ساسـياأل نظامهـا أو الشـركة عقـد عليـه ينص أو التشريعي المرسوم هذا رضهيف قيد أي مراعاة مع -5
 الـديون مـن عليهـا مـا ووفـاء،  الشـركاء ذمـة فـي أو الغيـر ذمـة فـي ديـون مـن للشـركة مـا لتحصـيل الالزمة عمالباأل

 التصـفية قبـل القائمـة العقود تنفيذو  العالقة الشركة أعمال بانجاز المصفي يقوم كما ، قانونا المقررة لويةو األ وحسب
 .باسمها جديدة أعمالب القيام له يكون أن دون

 .التصفية أعمال في لمساعدته الالزمين الخبراء تعيين للمصفي يجوز -6
 إجـراء أي واتخـاذ عليهـا أو الشـركة مـن المقامـة ىو االـدع فـي المحـاكم أمام الشركة لتمثيل الصالحية للمصفي يكون -7

 .الشركة باسم امينالمح وتوكيل مصالحها على للمحافظة احترازي
 العامـــة الهيئـــة أو الشـــركة مـــال رأس أغلبيـــة يملكـــون الـــذين الشـــركاء موافقـــة علـــى الحصـــول قبـــل للمصـــفي يجـــوز ال -8

 أو لمصـلحتها مقرر ضمان أو أمينت أي عن يتخلى أن أو عنها نيابة الشركة دائني مع تسوية أي يعقد أن للشركة
 .واحدة صفقة ومشاريعها هاأموالو  موجوداتها يبيع أن

 أغلبية على تعيينهم قرار أو الشركة تأسيس وثيقة تنص لم ما بينهم فيما باإلجماع قراراتهم تتخذ المصفون تعدد إذا -9
 .معينة

 الـديون لتسـديد الالزمـة المبـالغ بأداء والتوصية التضامن شركات في المتضامنين الشركاء مطالبة للمصفين -10
 .لتسديدها الشركة أموال ايةكف عدم حالة في

 
 /25/المادة

 التصفية من والمساهمين الشركاء حقوق
 :التالي الترتيب وفق عليها المترتبة االلتزامات تسوية في الشركة وحقوق وموجودات أموال تستعمل -1

 .المصفي أتعابو  التصفية نفقات -أ
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 .العامة للخزينة الشركة على المستحقة المبالغ -ب
 .فيها للعاملين الشركة على مستحقةال المبالغ -ج
 .فيها الشركاء لغير الشركة على المستحقة الديون -د
 .المال رأس في حصصهم بين من تكن ولم للشركة الشركاء قدمها التي القروض -هـ

 ويتحمل المال رأس من حصته بنسبة كل والمساهمين الشركاء بين فيما الشركة وموجودات أموال من تبقى ما يوزع -3
 .المال رأس في لحصتهم وفقا الخسائر في نصيبهم المتضامنون شركاءال

 بعد الحقوق في خلفائهم أو ورثتهم أو الشركاء عن الشركة دائني ىو ادع بالتقادم تسقط التجارية الشركات جميع في -4
 ذاه على المقامة ىو ابالدع يختص فيما الشركاء احد خروج على أو الشركة انحالل على سنوات خمس انقضاء
 .الشريك

 في التصفية إغالق يوم ومن واجبا فيها الشهر يكون التي الحاالت جميع في الشهر إتمام يوم من التقادم مدة تبدأ -5
 .العامة القواعد حكامأل وفقا يقطع أو التقادم ويوقف ،نفسها التصفية عن الناشئة ىو االدع

 
 /26/المادة

 المصفي يةمسؤول
 الغيـر يلحـق الـذي الضـرر تعـويض عـن يسـأل كمـا التصـفية مدة خالل الشركة ونؤ ش دبيرت أساء إذا مسؤوال المصفي يعتبر
 .إدارتها مجلس أعضاء يةمسؤول أو الشركة مدير يةمسؤول حكامأل استنادا أخطائه بسبب

 /27/المادة
 التصفية أعمال من االنتهاء

 اتجـراءواإل عمـالاأل ويتضـمن،  الحـال بحسـ العامـة للهيئـة نهائيـة ميزانية أو للشركاء ختاميا حسابا المصفي يقدم -1
 . الشركة موجودات توزيع في مساهم أو شريك كل ونصيب التصفية عملية إلتمام بها قام التي

 علـى- الحـال حسب - ويعرضه المصفي قدمها التي الحسابات عن تقرير بإعداد الشركة في الحسابات مدقق يقوم -2
 جـاز إال و المصـفي ذمـة بـراءة تعلـن الموافقـة تمـت إذافـ عليـه الموافقـة ألخـذ للشـركة العامـة الهيئـة علـى أو الشـركاء

 . المحكمة أمام الحسابات على االعتراض مصلحة ذي لكل
 

 /28/المادة
 المصفي عزل

 ذلــك ويشــهر محلــه يحــل مــن تعيــين علــى يشــتمل أن يجــب بعزلــه حكــم أو قــرار وكــل بهــا عــين التــي بالكيفيــة المصــفي يعــزل
 .الشهر إجراء تاريخ من إال الغير تجاه به يحتج وال اتالشرك سجل في العزل
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  الثاني الباب
 التضامن شركة

 
 /29/المادة

 التضامن شركة
 فــي التضــامن وبوجــه شخصــية بصــفة ينمســؤول يكونــون أكثــر أو شــريكين مــن وتتــألف معــين عنــوان تحــت تعمــل شــركة -1

 . الشركة وديون التزامات عن همأموال جميع
 .الشركة عنوان تحت بنفسه التجارة يتعاطى كأنه ويعتبر التاجر صفة التجارية التضامن شركة في يكالشر  يكتسب -2
 . شخصيا الشركاء كل إفالس إلى الشركة إفالس ديؤ وي -3
 .هليةاأل بكامل متمتعا التضامن شركة في الشريك يكون أن يشترط -4

 
 /30/المادة
 الشركة عنوان

 .معناها في هو بما أو )وشركاؤهم( كلمة إضافة مع منهم عدد أو الشركاء جميع أسماء من الشركة عنوان يتألف -1
 وفــاة حــال فــي لــورثتهم أو للشــركاء يحــق انــه إال، فيهــا الحــاليين الشــركاء أســماء مــع الشــركة عنــوان يتوافــق أن يجــب -2

 الشـركة عنـوان فـي المتـوفين الشـركاء اسـم علـى اإلبقـاء الشـركات سـجل أمـين مـن الطلـب بعضـهم أو الشركاء جميع
 .الشركة هذه اسم استخالف يفيد ما إلى شارةاإل تتم أن شرط تجارية شهرة اكتسب قد االسم هذا كان إذا

 الشخصــية بصــفته مســؤوال يصــبح شــركة عنــوان فــي اســمه بــإدراج علــم عــن يرضــى الشــركة عــن أجنبــي شــخص كــل -3
 .بذلك ينخدع شخص أي تجاه ديونها عن التضامن وبوجه

 
 
 /31/المادة
 الشركة رأسمال

 .السورية بالليرات التضامنية الشركة رأسمال يحدد -1
 قـدم شـريك كـل حصـة تحديـد ويـتم .عمـل أو عينيـة مقـدمات عـن عبـارة منـه جـزء أو الشركة رأسمال يكون أن يجوز -2

 .الشركة عقد في عمال أو عينية حصة أو نقدية حصة
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 /32/المادة
 الشركة وشهر التسجيل اتإجراء

 عقـد عـن نسخة به مرفقا السجل أمين إلى التسجيل طلب الشركاء يقدم الشركات لتسجيل العامة كامحاأل مراعاة مع -1
 يقــوم مــن أو السـجل أمــين أمــام الشـركاء جميــع قبــل مـن الشــركة وعقــد التسـجيل طلــب علــى التوقيـع ويجــري .الشـركة
 .الوزير يحدده موظف أي أمام أو بالعدل الكاتب أمام أو مقامه

 :التالية البيانات التأسيس لبط يتضمن أن يجب -2
 .الشركة عنوان -أ

 .المختار وموطنهم وجنسياتهم الشركاء أسماء -ب
 .الشركة موضوع -ج
 .الشركة نوع -د
 .وجدت أن وفروعها الشركة مركز -هـ
 .الشركاء من كل وحصص الشركة رأسمال -و
 .الشركة مدة -ز
 . تعيينهم ومدة وصالحياتهم الشركة عن يعوالتوق دارةباإل المفوضين وأسماء المديرين أسماء -ح

 :التالية البيانات الشركة عقد يتضمن أن يجب -3
 .الشركة عنوان -أ

 .الشركة نوع -ب
 .المختار وموطنهم وجنسيتهم الشركاء أسماء -ج
 .الشركة موضوع -د
 .وجدت إن وفروعها الشركة مركز -هـ
 أو الحصـص هـذه تسـديد وكيفيـة العمـل أو العينيـة ماتالمقـد فيهـا بمـا الشـركاء من كل وحصص الشركة رأسمال -و

 .تقديمها
 .ومدتها الشركة تأسيس تاريخ -ز
 . تعيينهم ومدة وصالحياتهم الشركة عن والتوقيع دارةباإل المفوضين وأسماء الشركة إدارة كيفية -ح
 .القرارات التخاذ المطلوبة واألغلبية الشركاء مجلس نصاب -ط
 .والخسائر رباحاأل توزيع وكيفية كةللشر  المالية السنة -ي
 .الشركاء بين النزاعات حل أسلوب -ك

 المـديرين وتصـريح الطلـب السـتالمه التـاليين العمـل يـومي خـالل الشـركات سـجل فـي الشركة بقيد السجل أمين يقوم -4
 .بتسجيلها شهادة العالقة ذوي ويمنح المنصب لهذا لتوليهم الشروط بتوافر
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 عقـدها علـى تعـديل أي تسجيل أو الشركة تسجيل رفض السابقة الفقرة في المحددة المهلة خالل السجل مينأل يحق -6
 يتضــــمن ال المعــــدل الشــــركة عقــــد أو تعــــديلها تســــجيل طلــــب أو تأسيســــها عقــــد أو الشــــركة تســــجيل طلــــب كــــان إذا

 .العـام النظـام أو ونللقـان مخالفـا الشـركة عقـد كـان إذا أو التشـريعي المرسـوم هـذا يفرضـها التي والبيانات المعلومات
 خــالل الــرفض قــرار علــى االعتــراض وللشــركاء.  بالمخالفــات الشــركاء بــإعالم الســجل أمــين يقــوم الحالــة هــذه وفــي

 العــام للمــدير أو شــريك ألي جــاز لالعتــراض رفضــه حــال وفــي ،الســجل أمــين قــرار تــبلغهم تــاريخ مــن يومــا ثالثــين
 للمــدير أو شــريكألي  جــاز يومــا ثالثــين مهلــة خــالل بــالقرار تبــت ملــ ٕاذاو  الــوزارة أمــام الــرفض قــرار علــى االعتــراض

 .مبرم بقرار السرعة وجه على االعتراض موضوع في تبت التي المختصة المحكمة أمام الرفض بقرار الطعن
 بــه ويرفــق عليــه إدخالهــا المطلــوب التعــديالت فيــه وتــذكر الســجل أمــين إلــى الشــركة عقــد تعــديل طلــب الشــركاء يقــدم -7

 الشركة عقد وعلى التعديل طلب على التوقيع ويجري ،عليه أدخلت التي التعديالت متضمنا الشركة عقد عن نسخة
 موظــفأي  أمــام أو بالعــدل الكاتــب أمــام أو مقامــه يقــوم مــن أو الســجل أمــين أمــام الشــركاء جميــع قبــل مــن المعــدل
 .الوزير يعينه

 هـذا يجعـل لـه المتممـة الوثـائق فـي أو السـجل أمانـة ىلـد المـودع الشـركة عقـد فـي الغيـر يهم نص أي ذكر عدم إن -8
 هـــذه يجعـــل الشـــركة عقـــد علـــى أدخلـــت التـــي التعـــديالت شـــهر عـــدم أن كمـــا الشـــأن ذوي حـــق فـــي نافـــذ غيـــر الـــنص

 .الغير حق في نافذة غير التعديالت
 
 /33/المادة

 الشركة ديون عن الشركاء يةمسؤول
 الـديون لكافة اآلخرين الشركاء مع التضامن وجه وعلى الشخصية هأموالب ضامنا التضامن شركة في الشريك يعتبر -1

 .فيها شريكا وجوده أثناء الشركة على ترتبت التي وااللتزامات
 إال ،االلتزام نشوء وقت شركائها عداد في كان شريك كل يقاضوا أن لهم يحق كما يقاضوها أن الشركة لدائني يحق -2

 لم إذاف الشركة أموال على التنفيذ بعد إال دينهم لتحصيل للشركاء الخاصة المو األ على التنفيذ للدائنين يجوز ال انه
 .للشركاء الخاصة موالاأل على الدين من تبقى بما الرجوع عندئذ فلهم ديونهم لتسديد موالاأل هذه تكف

 
 /34/المادة
 الشركة إدارة

 تم رسمية وثيقة أي في الشركاء يعينها التي تلك أو الشركة عقد يعينها التي الجهة إلى الشركة إدارة في الحق يعود -1
 .آخر بشخص أو شركاء بعدة أو واحد بشريك الشركة عن والتوقيع دارةاإل تناط أن ويجوز. شهرها

 يكون وأال ،الدولة في العاملين غير ومن،  المدنية بحقوقه متمتعا ،القانونية السن بالغا المدير يكون أن يجب -2
 الشروط هذه توافر إثبات ويتم، واألمانة بالشرف المخلة الجرائم من جريمة في أو ئيةجنا عقوبة بأي عليه محكوما



 16 

 . السجل أمين أمام أو رسمي موظف أمام المدير يوقعه تصريح بموجب
 أغلبية على تعيينهم وثيقة أو الشركة عقد ينص لم ما ،مجتمعين الشركة إدارةب مفوضين اعتبروا المديرون تعدد إذا -3

 .معينة أعمالب بالقيام منهم أي انفراد أو دارةباإل منهم كل انفراد على أو بينهم فيما معينة
 على يجري تعديل أي أو الشركة مديري تعيين تتضمن الشركة لعقد الحقة وثيقة أي شهر الشركاء على يجب -4

 .صالحياتهم
 الصالحيات حدود ضمن، هاعن والتوقيع منتظما تسييرا الشركة عمل لتسيير يلزم ما بجميع الشركة مديرو يقوم -5

 وتعتبر . المديرين بتصرفات ملزمة الحالة هذه في الشركة وتكون.  الشركات سجل في والمشهرة لهم الممنوحة
 الشركات سجل في والمسجلة عنها التوقيع أو الشركة بتمثيل المخولين شخاصاأل صالحيات على الواردة القيود
 .التجاري سجلها رقم إلى الشركة عن الصادر التصرف أو لعقدا في شارةاإل تمت إذا ،الغير بحق سارية

 .ذلك خالف على عقدها ينص لم ما امينالمح وتوكيل الشركة باسم بالمخاصمة مخوال المدير يكون -6
 حال وبأي ذلك له يجيز تعيينه قرار كان إذا إال بها الغير توكيل أو صالحياته كل عن التنازل للمدير يحق ال -7

 .الشركة سجل في توكيلال هذا شهر يجب
 وكل تقصيره أو إهماله بسبب بالشركة يلحق الذي الضرر عن والشركاء الشركة تجاه مسؤوالً  الشركة مدير يكون -8

 الشركة إدارة في عمله انتهاء على سنوات ثالث بانقضاء يةمسؤولال هذه وتسقط، باطال يعد ذلك بغير يقضي شرط
 عن يصدر مقصود عمل عن امتناع أو عمل كل عن يةمسؤولال وطسق مهلة تسري وال ،سباباأل من سبب ألي

 عن أخفاها أعمال أي عن أو بالشركة ضررا يلحق أن شأنه ومن الشركاء لقرارات أو الشركة لعقد خالفا المدير
 .العامة القواعد حكامأل وفقا إال يةمسؤولال دعوى تسقط فال جرما للمدير المنسوب الفعل كان حال وفي .الشركاء

 من الشركاء ينتخبه حسابات مدقق تعيين سورية ليرة ماليين عشرة على رأسمالها يزيد التي التضامن شركة تلتزم -9
 للقواعد وواجباته يتهمسؤولو  سلطته في المدقق هذا ويخضع المعنية الوزارة عن الصادر الحسابات مدققي جدول
 . الحسابات لمدققي المقررة

 
 /35/المادة
 الشركاء مجلس

 . ذلك على الشركة عقد نص إذا الشركاء مجلس في بالشركة المتعلقة قراراتهم الشركاء يتخذ أن يجوز -1
 مناقشات في واالشتراك الجلسة حضور حق شريك لكل ويكون فيها الحصص مالكي من الشركاء مجلس يتألف -2

 .الشركاء مجلس الجتماعات الدعوة آلية الشركة عقد ويحدد ،مخالف نص أي رغم المجلس هذا
 خالف على الشركة عقد ينص لم ما الشركة رأسمال نصف على تزيد بأغلبية الشركاء مجلس في القرارات تصدر -3

 .ذلك
 عقد في الشركاء عليها يتفق لم ما صحيحة دمجها أو حلها أو الشركة عقد بتعديل المتعلقة القرارات تكون ال -4
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 .أصوال ويشهر عليه يوقعون
 .بها والتقيد تنفيذها عن مسؤول وهو للمدير ملزمة اءالشرك عن الصادرة القرارات تعتبر -5
 .الشركة إدارة في التدخل أو دارةاإل أعمالب القيام المدير غير للشريك يجوز ال -6
 . دارةاإل أعمال في تدخال الشركاء مجلس على المعروضة القرارات على الشريك تصويت يعتبر ال -7
 .وعقودها ووثائقها المحاسبية وسجالتها الشركة دفاتر على االطالع يطلب أن للشريك يجوز -8

 
 /36/المادة

 واعتزاله المدير عزل
 إال صـالحياته تعـديل أو عزلـه يجـوز فال فيه محددة صالحياته وكانت الشركة عقد في معينا شريكا المدير كان إذا -1

 .الشركة عقد بتعديل
 الشـركاء غيـر مـن كـان أو ،صـالحياته ددتح الشركة عقد عن مستقلة وثيقة بموجب معينا شريكا المدير كان إذا أما -2

 . ذلك خالف على يتفقوا لم ما المال رأس بأغلبية يتخذ بقرار صالحياته تعديل أو عزله للشركاء جاز،
 مشــروعا ســببا رأت إذا المــدير عــزل أكثــر أو شــريك طلــب علـى بنــاء عنهــا يصــدر وبقــرار المختصــة للمحكمــة يجـوز -3

 .العزل يبرر
 .مبرم قضائي بحكم عقدها في المعين الشريك المدير عزل تم إذا حلها على ةالشرك عقد ينص أن يجوز -4
 أو الشــركاء بـاقي يقبلهـا أسـباب لغيـر دارةاإل يعتـزل أن لـه يجـوز فــال الشـركة عقـد فـي ومعينـا شـريكا المـدير كـان إذا -5

 . التعويض عن مسؤوالً  كان وٕاال المحكمة تقبلها
 /37/المادة

 عمالاأل بعض على بقةالمس الخطية الشركاء موافقة
 دون التاليـة عمـالاأل مـن عمل بأي القيام غيرهم من أو الشركاء من كان سواء التضامن شركة في للمدير يجوز ال -1

 :الشركة عقد يحدده لما وفقا بعضهم أو الشركاء كل من مسبقة خطية موافقة على الحصول
 .لها منافس أو لحسابها مشروعي أ لتنفيذ مباشرة غير أو مباشرة بصورة الشركة مع التعاقد -أ

 .الشركة لنشاط مشابها نشاطا الغير لحساب أو لحسابه يمارس أن -ب
 تمـارس الشـركة هـذه كانـت إذا توصـية شـركة فـي متضامنا شريكا أو أخرى تضامن شركة في شريكا يكون أن -ج

 .لها منافسا أو الشركة لنشاط مشابها نشاطا
 .أغراضها في يدخل مما التصرف نكا إذا أال الشركة عقارات بيع -د
 .عليها أمينالت إجراء أو الشركة عقارات رهن -هـ
 .الشركة بمشاريع التصرف -و

 الحقـة وثيقـة أو الشـركة عقد ينص لم ما سنوي بشكل آنفا المذكورة عمالباأل المدير قيام على الشركاء موافقة تجدد -2
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 .ذلك خالف على
 
 /38/المادة

 الشركة في حصته عن الشريك تفرغ
 بمعـامالت القيـام وبشـرط الشـركاء جميـع برضـاء إال الشـركة في حصصه من أي عن للغير التفرغ للشريك يجوز ال -1

 .الشهر
 اثـر أي االتفـاق لهـذا ولـيس الشـركة مـن بنصـيبه المختصـة والمنـافع الحقـوق للغير يحول أن للشريك يجوز انه على -2

 .المتعاقدين بين فيما إال
 
 /39/المادة
 لشركةا انحالل

 فقدانــه أو الشــركاء احــد إفــالس شــهر حــال فــي التضــامن شــركة تحــل،الشــركات لحــل العامــة ســباباأل إلــى باإلضــافة -1
 شـرط ،أهليتـه فقـد أو أفلـس الـذي الشـريك عـن بمعـزل بيـنهم فيمـا الشـركة استمرار الشركاء باقي يقرر لم ما، ألهليته
 .الشهر معاملة إجراء

 ديونـــه علـــى التفليســـة أمـــوال فـــي االمتيـــاز حـــق الشـــركة لـــدائني فيكـــون لتضـــامنا شـــركة فـــي الشـــركاء احـــد أفلـــس إذا -2
 . فيها الشركاء ديون على االمتياز حق دائنيها ديون فتعطى الشركة أفلست ٕاذاو  ،الخاصة

 
 /40/المادة

 الشريك وفاة
 الشركاء باقي نبي تستمر الشركاء احد وفاة حالة في التضامن شركة فان مخالف نص الشركة عقد في يرد لم إذا -1

 .األحياء
 شريك بصفة الشركة إلى وينضم، الورثة الءؤ ه مع الشركة وتستمر ورثته إلى المتوفى الشريك حقوق ولؤ ت -2

 فيه تتوافر ممن كان إذا مورثه حصة من إليه آل ما بنسبة المتوفى الشريك ورثة من يرغب من كل متضامن
 أما الشركاء باقي وبموافقة التشريعي المرسوم هذا حكامأل وفقا المتضامن الشريك في توافرها الواجب الشروط
 الشركة إلى فينضمون هليةلأل الفاقد أو القاصر والوريث متضامن كشريك بالشركة بالدخول يرغب ال الذي الوريث
 .مخالف نص الشركة عقد في يكن لم ما توصية شركة إلى عندئذ الشركة وتتحول موصين شركاء بصفة

 صفة تحويل شهر تاريخ حتى الشركة على ترتبت التي وااللتزامات الديون عن ةمسؤول المتوفى يكالشر  تركة تكون -3
 .موصين شركاء إلى الشركة في ورثته
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 /41/المادة
 الشركة إلى شريك ضم

 المرسـوم هـذا فـي عليهـا المنصـوص الشـهر قواعـد مراعـاة مـع الشـركة إلى شركاء عدة أو شريك ضم للشركاء يجوز -1
 .ذلك خالف على الشركة عقد ينص لم ما باإلجماع ذلك يتمو  التشريعي

 الالحقـة الشـركة التزامـات عـن هأموالـ وبجميـع بالتضـامن الشـركاء باقي مع مسؤوال كان الشركة إلى شريك انضم إذا -2
 .الغير تجاه به يحتج ال ذلك خالف على الشركاء بين اتفاق وكل إليها النضمامه

 /42/المادة
 لشركةا من الشريك انسحاب

 .الشركاء باقي بموافقة إال مدتها انقضاء قبل الشركة من االنسحاب للشريك يحق ال -1
 .شهره قبل أثر أي الشركة من الشريك النسحاب يكون ال -2
 .انسحابه شهر بعد الشركة ذمة في تنشأ التي االلتزامات عن مسؤوالً  يكون فال الشركة من الشريك انسحب إذا -3
 وفقـا التنـازل اقـروا إذا إال دائنيهـا تجـاه الشـركة التزامـات مـن يبـرأ فـال الشـركة فـي حصـته عـن الشركاء احد تنازل إذا -4

 . الدين حوالة شأن في بها المعمول للقواعد
 الدرجة مكتسب قضائي حكم على بناء إال الشركة من الشركاء من أي إخراج التضامن شركة في للشركاء يجوز ال -5

 .القطعية
 /43/المادة

 ئروالخسا رباحاأل
 ربـاحاأل وحسـاب الختاميـة الميزانيـة واقع من للشركة المالية السنة نهاية عند فيها شريك كل ونصيب والخسائر رباحاأل تحدد

 رأس مـن نقـص مـا إكمـال شـريطة النصـيب هـذا تحديـد بمجـرد ربـاحاأل فـي بنصـيبه للشـركة دائنـا شـريك كـل ويعـد، والخسـائر
 . ذلك غير ىعل يتفق لم ما الخسائر بسبب الشركة مال

 
 

 الثالث الباب
 التوصية شركة

 
 /44/المادة
 التوصية شركة

 .موصين شركاء أو شريك إلى إضافة متضامنا شريكا األقل على الشركاء احد فيها يكون معين عنوان تحت تعمل شركة
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 عن بالتضامن ينمسؤول ويكونون الشركة إدارة في االشتراك لهم يحق الذين هم :المتضامنون الشركاء - أ
 .الخاصة همأموال في عليها المترتبة وااللتزامات الشركة ديون

 في باالشتراك الحق لهم يكون ان دون الشركة رأسمال في حصة يقدمون الذين هم :الموصون الشركاء - ب
 بمقدار محصورة عليها المترتبة وااللتزامات الشركة ديون عن منهم كل يةمسؤول وتكون الشركة إدارة

 .ركةالش رأسمال في حصته
 /45/المادة
 الشركة عنوان

 .المتضامنين الشركاء أسماء إال الشركة عنوان يتضمن أن يجوز ال -1
 فـي اسـمه بـإدراج الموصـي الشـريك تسـامح ٕاذاو  ،التوصـية شركة عنوان في موص شريك أي اسم يدرج أن يجوز ال -2

 .النية حسن الغير تجاه متضامن كشريك مسؤوالً  أصبح الشركة عنوان
 /46/المادة
 الشركة إدارة

 بنــاء ذلــك كــان ولــو تمثيلهــا ســلطة لــه ولــيس الغيــر تجــاه الشــركة أعمــال إدارة فــي التــدخل الموصــي للشــريك يحــق ال -1
 فــي مســاهمته أو تدخلــه بســبب الشــركة تحملتهــا التــي والتزاماتهــا الشــركة ديــون عــن مســؤوال كــان وٕاال توكيــل علــى

 .المتضامن الشريك يةمسؤول إدارتها
 فــي أو فيهــا تــدخال أو الشــركة إدارة فــي منــه مســاهمة الشــركاء مجلــس أعمــال فــي الموصــي الشــريك اشــتراك يعــد ال -2

 .هاأعمال
 ســياق فــي المتخــذة بــالقرارات الخاصــة والســجالت وحســاباتها الشــركة دفــاتر علــى يطلــع أن الموصــي للشــريك يحــق -3

 .بشأنها الشركة مديري مع أو المتضامنين الشركاء مع لو ايتد وان إدارتها
 
 /47/المادة

 حصته عن الموصي الشريك تنازل
 .ذلك خالف على الشركة عقد ينص لم ما المتضامنين الشركاء بموافقة الغير إلى حصته عن التنازل الموصي للشريك

 
 /48/المادة

 الشركة إلى متضامن شريك ضم
 موافقـة تشـترط وال يهـاف المتضـامنين الشـركاء جميـع بموافقـة التوصـية شـركة فـي جديـد متضـامن شـريك دخـول يجوز -1

 .ذلك على الموصين الشركاء
 فــي متضــامنا شــريكا الموصــي الشــريك يصــبح وال جديــد متضــامن شــريك إلــى الموصــي الشــريك صــفة تحويــل يجــوز -2
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 .أصوال شهره ويتم المتضامنين الشركاء قبل ومن قبله من موقع عقد بموجب ذلك تم إذا إال الشركة
 ينص لم ما فيها والموصين المتضامنين الشركاء جميع بموافقة التوصية شركة في جديد موص شريك دخول يجوز -3

 .ذلك خالف على الشركة عقد
 
 /49/المادة

 الشركة في القرارات اتخاذ
 يعــط مــالم المتضــامنين للشــركاء التوصــية شــركة فــي القــرارات علــى التصــويت يكــون/ 48/المــادة أحكــام مراعــاة مــع  -1

 .تالتصوي حق الموصين للشركاء العقد
 ما التصويت بحق المتمتعين الشركاء من المملوك المال رأس نصف على تزيد بأغلبية الشركة في القرارات تصدر  -2

 .ذلك خالف على الشركة عقد ينص لم
 المتضـامنون الشـركاء عليهـا يتفـق لـم مـا صـحيحة دمجهـا أو حلهـا أو الشركة عقد بتعديل المتعلقة القرارات تكون ال -3

 .صوالً أ ويشهر عليه قعونيو  عقد في والموصون

 
 /50/المادة

 التوصية شركة على التضامن شركة أحكام تطبيق
 شـــركة فـــي المتضـــامنين الشـــركاء علـــى المطبقـــة حكـــاماأل التوصـــية شـــركة فـــي المتضـــامنين الشـــركاء علـــى تســـري  -1

 .التضامن
 وذلـك التشـريعي سـومالمر  هـذا فـي عليهـا المنصوص التضامن بشركة الخاصة حكاماأل التوصية شركة على تسري  -2

 .هأحكام مع يتعارض ال وبما الباب هذا في نص عليها يرد لم التي مورواأل الحاالت في
 مـالم ،الشركة حل إلى دائم بعجز إصابته أو هليةاأل فقده أو وفاته أو إعساره أو الموصي الشريك إفالس ديؤ ي ال  -3

 .ذلك خالف على الشركة عقد ينص

 
 الرابع الباب
 المحاصة شركة

 
 /51/المادة

 المحاصة شركة
 ويمـــارس المتعاقـــدين بـــين كيانهـــا وينحصـــر عليهـــا الغيـــر الطـــالع معـــدة ليســـت أكثـــر أو شخصـــين بـــين تعقـــد شـــركة -1
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 .الغير مع يتعامل ظاهر شريك هاأعمال
 .األخرى الشركات على المفروضة الشهر لمعامالت تخضع وال اعتبارية شخصية المحاصة لشركة ليس -2

 /52/المادة
 المحاصة ركةش عقد

 ربـــاحاأل وتقاســـم المـــال رأس تســـديد وكيفيـــة ومـــدتها الشـــركاء بـــين المتبادلـــة وااللتزامـــات الحقـــوق المحاصـــة شـــركة عقـــد يحــدد
 .الشركة بعقد العامة ئالمباد بتطبيق االحتفاظ مع بينهم فيما والخسائر

 /53/المادة
 المحاصة شركة إثبات

 اإلثبــات وبطــرق تجاريــا موضــوعها كــان إذا التجاريــة المــواد فــي المقبولــة اإلثبــات طــرق بجميــع المحاصــة شــركة عقــد يثبــت
 .مدنيا موضوعها كان إذا المدنية المواد في المحددة

 /54/المادة
 بالشركة الغير عالقة

 .معه تعاقد الذي الشريك مع إال قانونية رابطة للغير يكون ال -1
 ينمسـؤول فيهـا الشـركاء ويصـبح فعليـة كشـركة الصـفة بهـذه الغيـر تجاه تظهر التي المحاصة شركة تعامل أن يجوز -2

 .بالتضامن الغير ذلك تجاه

 
 

 الخامس الباب
 يةمسؤولال المحدودة الشركة

 
 /55/المادة

 يةمسؤولال المحدودة الشركة
 رأسمال في يملكها التي حصصه بمقدار محددة فيها الشريك يةمسؤول وتكون األقل على شخصين من تتألف شركة -1

 . الشركة
 الواحــد الشــخص شــركة: ( الحالــة هــذه فــي وتــدعى واحــد شــخص مــن يةمســؤولال المحــدودة الشــركة تتــألف أن جــوزي -2

 .)يةمسؤولال المحدودة
 . يةمسؤولال المحدودة الواحد الشخص لشركة التنفيذية الالئحة الوزير من بقرار تصدر  -3
 .موضوعها كان أياً  ةالتجار  لقانون خاضعة تجارية شركة يةمسؤولال المحدودة الشركة تعتبر -4
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 /56/المادة
 الشركة رأسمال

 .أخرى بعملة تحديده للشركة الوزارة تسمح لم ما السورية بالليرات يةمسؤولال المحدودة الشركة رأسمال يحدد -1
 الوزارة قرار صدور تاريخ من يوما ثالثين خالل كامال سدد قد يةمسؤولال المحدودة الشركة رأسمال يكون أن يجب -2

 هذه وفي ،أخرى مهلة على تأسيسها طلب أو ساسياأل النظام ينص لم ما ،للشركة ساسياأل نظامال بتصديق
 يدفع وان ،النقدية الحصص قيمة من %40عن بالتصديق الوزاري القرار صدور عند يدفع ما يقل أال يجب الحالة
 . للشركة الترخيص قرار إلغاء طائلة تحت واحدة سنة خالل الحصص قيمة باقي

 .مصرفية بإيصاالت مثبتا النقدية الحصص دفع يكون نأ يجب -3
 .تسجيلها شهادة عن األصل طبق صورة إبراز بعد المصرفية حساباتها تحريك للشركة يحق -4
 الحصص أو الحصة أصبحت حال وفي، للتجزئة قابلة غير القيمة يةو امتس حصص إلى الشركة رأسمال يقسم -5

 الجزء مالك مثل، والشركاء الشركة تجاه يمثلهم الذي الشخص ىعل المالكون يتفق ولم، شخص من كثرأل عائدة
 تحديده تم الممثل شخص على االتفاق يتم ولم الحصص ملكية تو اتس إذا أما ،المالكين بقية الحصة من األكبر

 .الشركة مدير قبل من
 االختراع وحقوق االمتياز حقوق وتعتبر .عينية مقدمات عن عبارة منه جزء أو الشركة رأسمال يكون أن يجوز -6

 أو خدمات المقدمات هذه تكون أن اليجوز و العينية المقدمات من المعنوية الحقوق من وغيرها الفنية والمعرفة
 .كان شخص أي عمل

 للجمهور الدعوة توجيه أو االكتتاب على يةمسؤولال المحدودة الشركة حصص طرح األحوال من بحال يجوز ال -7
 لو اللتد قابلة قرض سنادأ إصدار للشركة يحق ال كما، مالية سوق أي في احصصه إدراج أو فيها حصص لشراء

. 
 .التوفير أو المصارف أو أمينالت أعمالب تقوم أن الشركة هذه على يحظر -8

 
 /57/المادة

 الشركة اسم
 .)يةمسؤولال محدودة شركة( عبارة الشركة اسم يتبع أن يجب -1
 الشــركة علـى يجــب ،وعقودهـا اتهـإاعالنو  مطبوعاتهــا فـي اجهــاإدر  الشـركات علـى يجــب التـي المعلومــات إلـى إضـافة -2

 . األوراق هذه في رأسمالها إدراج يةمسؤولال المحدودة
 مــع عقــودا بــرمأ الــذي الغيــر تجــاه الشــركة التزامــات عــن وبالتضــامن الخاصــة همأمــوال فــي ينمســؤول المــديرون يعــد -3

 .هارأسمال أو للشركة القانوني الشكل له يتبين أن دون الشركة
 



 24 

 /58/المادة
 الشركة مدة

 .محدودة غير أو محدودة المدة تكون أن ويجوز ساسياأل نظامها في الشركة مدة تعين -1
 . العمل هذا بانتهاء مدتها تحديد فيجوز معينا عمال غايتها كانت ٕاذاو  -2
 تـاريخ تلي التي ماليةال الدورة نهاية في حلها تقرر أن للشركة العامة للهيئة جاز محدودة غير الشركة مدة كانت إذا -3

 يــوميتين صــحيفتين وفــي الرسـمية الجريــدة فــي القـرار هــذا نشــر يــتم أن علـى ،الحــل قــررت التـي العامــة الهيئــة انعقـاد
 .األقل على ولمرتين

 /59/المادة
 العينية الحصص

 ساسـياأل النظـام علـى التصـديق طلـب الشـركة أو سسـونؤ الم يرفـق عينية مقدمات الشركة رأسمال من جزء كان إذا -1
 معتمـدة محاسـبة شركة من أو خبرة ذات سورية محاسبية جهة من الدولية التقييم لمعايير وفقا معد بتقرير تعديله أو

 العينيــة المقــدمات قيمــة التقــدير تقريــر يتضــمن أن ويجــب،  المقــدمات هــذه لقيمــة تقــديرا يتضــمن المعنيــة الــوزارة مــن
 عــن العينيــة المقــدمات صــاحب مــع يتهامســؤولب علمــا أخــذت قــد نهــاأ إلــى يشــير مــا أعدتــه التــي الجهــة عــن الصــادر
 الخصــوص بهــذا وتطبــق خاطئــة التقــديرات أن تعلــم كانــت أو جســيم لخطــأ ارتكابهــا تبــين حــال فــي تقــديراتها صــحة
 . الحسابات مدققي لمهنة الناظم/ 2009/لعام /33/رقم القانون أحكام

 ويكــون. قـدموها الـذين شـخاصاأل علــى يةمسـؤولال دعـوى إقامـة العينيــة المقـدمات تقـدير مـن يتضــرر مـن لكـل يحـق -2
 إذا بتقييمهـا قامـت التي الجهة ومع الحسابات ومدققي المديرين أو المدير مع بالتضامن ينمسؤول شخاصاأل الءؤ ه

 ثثـال خـالل الـدعوى هـذه تقـم لـم إذا بالتقادم الحق ويسقط ،المقدمات هذه قيمة تقدير في مقصودة زيادة وجود تبين
 .ساسياأل نظامها تعديل شهر أو الشركة هذه شهر تاريخ من سنوات

 يومـا سـتين مـدة خـالل يةمسـؤولال المحـدودة الشـركة اسـم إلـى ملكيتهـا ونقـل تسـليمها العينيـة المقـدمات صـاحب على -3
 .ساسياأل النظام على بالتصديق الوزاري القرار صدور تاريخ من

 ملزمــا مــنهم كــل يعتبــر ســابقا المــذكورة المــدة خــالل ملكيتهــا وبنقــل ســليمهابت العينيــة الحصــص مقــدمو يلتــزم لــم إذا  -4
 هـــذه قيمـــة بتقـــدير قامـــت التـــي المحاســـبية الجهـــة قبـــل مـــن اعتمادهـــا تـــم التـــي القيمـــة وفـــق نقـــدا قيمتهـــا بـــدفع حكمـــا

 .المقدمات
 /60/المادة

 العينية بالحصة التصرف
 مســؤوال كــان الشــركة شــهر علــى ســنتين انقضــاء قبــل الحصــة هــذه تمثــل التــي بالســندات العينيــة الحصــة مالــك تصــرف إذا

 . قيمتها صحة عن لهم المتصرف مع بالتضامن
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 /61/المادة
 الشركة تأسيس اتإجراء

 الرســم تســديد بعــد الــوزارة إلــى يةمســؤولال المحــدودة للشــركة ساســياأل النظــام علــى بالتصــديق طلــبهم سســونؤ الم يقــدم -1
 أن ويجــب ،الــوزير يحــددها جهــةأي  قبــل مــن أو بالعــدل الكاتــب قبــل مــن قيعهمتــوا علــى والتصــديق لــذلك الواجــب
 :التالية المعلومات الطلب يتضمن
 .منهم لكل المختار والموطن الحصة وقيمة المال رأس في وحصصهم وجنسياتهم سسينؤ الم أسماء -أ

 .وفروعها ومركزها المال رأس لتسديد المحددة والمدة ورأسمالها ومدتها ونوعها وغايتها الشركة اسم -ب
 الـذي الشـريك واسـم التقـدير لتقريـر وفقـا قيمتهـا متضـمنا المـال رأس فـي العينيـة الحصص أو الحصة بيان -ج

 .قدمها
 وشـهر التأسـيس اتإجـراء ومتابعة ساسياأل النظام على بالتوقيع أكثر أو شخص تفويض الطلب يتضمن أن يجوز -2

 . الشركة
 سسـينؤ الم مـن الموقعـة حساباتها ومدقق الشركة مديري تعيين ووثيقة للشركة ساسياأل بالنظام التأسيس طلب يرفق -3

 .المال رأس لتسديد المحددة والمهلة -وجدت نإ- العينية المقدمات لقيمة تقديرا يتضمن الذي والتقرير
 :التالية المعلومات للشركة ساسياأل النظام يتضمن أن يجب -4

 .ومركزها اوغايته ومدتها ونوعها الشركة اسم -أ
 .سداده وكيفية الشركة رأسمال -ب
 ورهنهـا الشـركة أصـول وبيـع االسـتدانة فـي خـاص وبشـكل المـديرين صـالحيات وحـدود الشـركة إدارة كيفية -ج

 .الكفاالت وتقديم لها الممنوحة واالمتيازات الرخص وعن مشاريعها عن والتنازل بها والتصرف
 .والخسائر رباحألا وتوزيع الشركة حسابات تنظيم كيفية -د

 
 /62/المادة

 للشركة ساسياأل النظام تصديق
 أيام سبعة خالل تعديالته على أو ساسياأل الشركة نظام على بالتصديق قرارا بذلك يفوضه من أو الوزير يصدر  -1

 يقم لم إذا ساسياأل الشركة نظام على التصديق رفض للوزارة ويحق،  الوزارة لدى الطلب تسجيل تاريخ من
 . الوزارة تحددها التي المهلة خالل الموجودة القانونية المخالفات أو المخالفة بإزالة سسونؤ الم

 الوزارة ردت ٕاذاو  ،الوزارة قرار تبلغهم تاريخ من يوما ثالثين خالل الرفض قرار على االعتراض سسينؤ للم  -2
 في تبت التي اإلداري قضاءال محكمة أمام الرفض بقرار الطعن الشركاء من ألي أو مؤسس ألي جاز االعتراض

 . مبرم بقرار الدعوى في الخصومة اكتمال تاريخ من يوما ثالثين خالل االعتراض موضوع
 الحسابات ومدققي المديرين تسمية ووثيقة المصدق ساسياأل النظام بإيداع قبلهم من المفوض أو سسونؤ الم يقوم  -3



 26 

 نقل أو تسليمها يفيد وما -وجدت إن- العينية الحصة وتقييم المال رأس بتسديد المشعرة المصرفية واإليصاالت
 وٕاشعاراً  المنصب هذا لتقلد المطلوبة الشروط بتوافر يشعر والذي المديرون يقدمه الذي والتصريح للشركة ملكيتها
 وذلك - السجل أمين لدى الرسمية الجريدة في حصرا للشركة ساسياأل النظام على بالتصديق الوزارة قرار بنشر
 يةمسؤولال المحدودة الشركة تسجيل عليه يجب والذي - التصديق قرار صدور تاريخ من يوما ستين مهلة خالل

 تلك عدا شرط أي على الشركة تسجيل تعليق السجل مينأل يحق وال لها تسجيل شهادة وٕاصدار سجالته في
 .نفاً آ المحددة الشروط

 في عليه يطرأ تعديل أي أو للشركة ساسياأل النظام على التصديق قرار إلغاء بذلك يفوضه من أو للوزير يحق  -4
 صدور تاريخ من يوما ستين مهلة خالل المطلوبة الشهر اتإجراءب بالقيام والمديرين سسينؤ الم التزام عدم حال

 .المعني القرار
 /63/المادة

 حصته قيمة تسديد عدم أو المؤسس انسحاب
 أو تســديده عــدم حــال فــي أو،  الشــركة مــن انســحابه عــن الــوزارة يةمســؤولال المحــدودة الشــركة سســيؤ م حــدأ علــمأ إذا -1

 عـذارلإل امتثالـه وعـدم عـذارهإ بعـد سسـينؤ الم لباقي جاز،  لذلك المحددة الفترة خالل المال رأس في لحصته تقديمه
 .الشركة في محله أشخاص أو شخص إحالل على الوزارة مطالبة إياه تبليغه تاريخ من أيام عشرة خالل

 لكـــل جــاز الســابقة الفقـــرة أحكــام مراعــاة ومـــع ،لــذلك المحــددة المــدة خـــالل الشــركة مــال رأس تســـديد عــدم حالــة فــي -2
 المدفوعـة المبـالغ بإعـادة المصـرف يقـوم الحالـة هـذه وفـي،  التصـديق بإلغـاء قرار إصدار الوزارة إلى الطلب مؤسس

 العينيــة الحصــة ولمقــدم التصــديق بإلغــاء الــوزارة قــرار ســسؤ الم إبــراز فــور كاملــة أصــحابها إلــى سســينؤ الم قبــل مــن
 سسـونؤ الم ويتحمـل التصـديق قـرار بإلغـاء الـوزارة قـرار إلـى اسـتنادا اسمه على العينية المقدمات تسجيل إعادة طلب
 .الشركة في مشاركته نسبة حسب كل التأسيس نفقات

 
 /64/المادة
 الشركاء سجل

 مـــن يملكـــه ومـــا مـــنهم كـــل ومـــوطن الشـــركاء أســـماء فيـــه يقيـــد المـــديرين بإشـــراف للشـــركاء ســـجل الشـــركة فـــي يمســـك -1
 لكــل ويحــق .أخــرى وقوعــات أو حجــز أو تصــرف مــن الشــريك حصــة علــى ومــايقع الحصــص هــذه وقيمــة حصــص

 .الكترونيا السجل هذا يكون أن ويجوز السجل هذا على االطالع شريك
 التشريعي المرسوم هذا حكامأل الفةمخ على تنطوي كانت إذا الشركاء سجل في واقعة أي تدوين رفض للمدير يحق -2

 .ساسياأل النظام أو
 .السجل في الواردة المعلومات صحة عن وجزائيا مدنيا ونمسؤول المديرون -3
 .ذلك بغير يقضي قضائي حكم يصدر أن إلى صحيحة الشركة سجالت في الواردة المعلومات تعتبر -4
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 .للواقع خالفا قيد أي يهف يجري والذي السجل على تمنؤ الم الشخص التزوير بجرم يعاقب -5
 

 /65/المادة
 الشركاء تبليغ

 يحـدد مـالم المختـار مـوطنهم علـى باالسـتالم إشـعار مـع مضـمونة رسالة بموجب بالشركة المتعلقة مورباأل الشركاء تبليغ يتم
 مثل الحديثة الاالتص بوسائل التبليغ على ساسياأل النظام ينص أن ويجوز،  للتبليغ أخرى أساليب للشركة ساسياأل النظام
 .االلكتروني البريد أو الفاكس

 
 /66/المادة

 الحصص ملكية انتقال
 أمـام أو، بـالوزارة الشـركات مديريـة مـن موظـف أمـام أو ،بالعـدل الكاتـب أمـام الشـركة فـي الحصـص عـن التنـازل يتم -1

 مـدير يةمسـؤول علـى ازلالتنـ يكـون األخيـرتين الحـالتين وفـي ،الغـرض لهـذا الشـركة تنتدبـه مـن أمـام أو الشركة مدير
 . الوزارة من المعتمد النموذج ووفق الغرض لهذا الشركة انتدبته الذي الشخص أو الشركة

 .الشركاء سجل في القيد وقت من إال اثر الحصص لنقل يكون ال -2
 .آخر شريك ألي الشركة في حصته عن التنازل للشريك يحق -3
 اآلليـة أو للشـروط ووفقـا للغيـر ببيعهـا الشـركاء احـد يرغب حصة أي شراء في الرجحان بحق الشركاء من أي يتمتع -4

 .ساسياأل النظام يحددها التي
 وعشـرين خمسـة علـى فيهـا الشـركاء عـدد يزيـد ال التـي الشـركة فـي الورثـة ويعتبـر ورثتـه إلـى شـريك كـل حصة تنتقل -5

 وريــث كــل باســم المــورث حصــص تســجيل علــى الشــركاء بــاقي يوافــق لــم مــا مــورثهم لحصــص الواحــد المالــك بحكــم
 علـى الشركة في الشركاء عدد يزيد عندما منهم كل باسم مورثهم حصص تسجيل طلب للورثة ويحق نصيبه حسب
 . موافقة ألي حاجة ودون وعشرين خمسة

 خمســـة علـــى الشـــركاء عـــدد فيهـــا يزيـــد ال التـــي الشـــركة حصـــص ملكيـــة بنقـــل المتعلقـــة القضـــائية للقـــرارات يكـــون ال -6
 .الدعوى هذه في الشركة مخاصمة حال في إال الشركاء أو الشركة بمواجهة حجية وعشرين

 .الحصص رهن يجوز -7
 
 /67/المادة
 الشركة إدارة

 .الخمسة المديرين عدد يتعدى أال على الغير أو الشركاء من أكثر أو مدير الشركة إدارة يتولى -1
 .مديرين سبعة حتى اله يكون أن وعشرين خمسة على فيها الشركاء عدد يزيد التي الشركة في ويجوز -2
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 أو الدولــة فــي العــاملين مــن يكــون وأال، المدنيــة بحقوقــه متمتعــا ،القانونيــة الســن بالغــا يكــون أن المــدير فــي يشــترط -3
 الشروط هذه توافر إثبات ويتم.  واألمانة بالشرف المخلة الجرائم من جريمة في أو جنائية عقوبة بأي عليه محكوما
 .أصوال مصدق عدلي وسجل ديرم كل قبل من موقع تصريح بموجب

 .تحديدها العامة للهيئة يترك أن ويجوز،  المديرين تعويضات تحديد طريقة ساسياأل النظام يعين -4
 وفـي بيـنهم مـن المـديرون ينتخبـه رئيس يرأسه للمديرين مجلس تشكيل على للشركة ساسياأل النظام ينص أن يجوز -5

 وشــغور النصــاب لناحيــة المســاهمة الشــركة إدارة مجلــس ورئــيس إدارة بمجلــس المتعلقــة األحكــام تطبــق الحالــة هــذه
 الشــركة مــديري مجلــس علــى وليتهمؤ ومســ الشــركة تمثيــل وصــالحيات القــرارات واتخــاذ المجلــس أعضــاء احــد مركــز

 .ورئيسه
 .الشركة لمديري المحدد العدد المديرين مجلس أعضاء عدد يتعدى أن يجوز ال -6
 .المديرين ولمجلس الجمع لصيغة الباب هذا في "مدير" عبارة تستعمل -7
 .الهيئة هذه بموافقة إال للغير العامة الهيئة من بها المفوض صالحياته من أي إحالة للمدير يحق ال -8
 .للتجديد قابلة وهي سنوات أربع تتجاوز أن يجوز وال المدير والية مدة ساسياأل النظام يحدد -9

 القيـــود وتعتبـــر ساســـياأل النظـــام فـــي تحديـــدها يـــتم مـــالم ،كةالشـــر  دارةإل الالزمـــة الصـــالحيات كافـــة الشـــركة لمــدير -10
 رقـم إلـى الشـركة عـن الصـادر التصرف أو العقد في شارةاإل تمت إذا ،الغير بحق سارية التجاري السجل في الواردة
 .سجلها

 .ذلك تبرر أسباب وجدت ما إذا قضائي بقرار أو للشركة العامة الهيئة أصوات بأغلبية المدير عزل يجوز -11
 الــدعوة بتوجيــه الــوزارة مطالبــة شــريك لكــل جــاز،  كــان ســبب ألي مركــزه وشــغر واحــد مــدير الشــركة إدارة تــولى إذا -12

 .للشركة جديد مدير النتخاب عامة هيئة لعقد
 
 /68/المادة 

 .قراراتها يخالف وأال العامة الهيئة بتوجيهات يتقيد أن المدير على يجب -1
 :مالية سنة كل من األولى لخمسةا الشهور خالل يعد أن المدير على يجب -2

 .المستقبلية العمل وخطة المنصرمة سنتها في الشركة أعمال عن تقريراً  -أ
 السـنة عـن النقديـة والتـدفقات والخسـائر ربـاحاأل وحساب الختامية وحساباتها للشركة العامة السنوية الميزانية -ب

 .الشركة حسابات مدقق من جميعها مصدقة المنصرمة
 الصـــالحيات عـــن يخـــرج تصـــرف أو عمـــل بـــأي للقيـــام للشـــركة العامـــة الهيئـــة موافقـــة علـــى الحصـــول رالمـــدي علـــى -3

 .للشركة ساسياأل النظام بموجب له الممنوحة
 بالنسـبة سـرية طبيعـة ذات وتعتبـر بالشـركة تتعلـق بيانـات أو معلومـات أي الغيـر إلـى يفشـي أن المـدير على يحظر -4

ــ منصــبه بحكــم عليهــا حصــل قــد وكــان لهــا  العــزل طائلــة تحــت وذلــك فيهــا أو لهــا عمــل بــأي قيامــه أو الشــركة يف
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 جهـة مـن نشـرها سـبق التـي المعلومـات ذلـك مـن ويسـتثنى ،بالشـركة لحقـت التـي األضـرار عـن بـالتعويض والمطالبة
 . نشرها األنظمة أو القوانين تجيز التي تلك أو أخرى

 
 /69/المادة

 المديرين وليةؤ مس
 الشركة لنظام أو القوانين حكامأل مخالفاتهم عن والغير والشركاء والشركة الوزارة تجاه امنبالتض ولونؤ مس المديرون -1

 فـي أخطـائهم عـن والشـركاء الشركة تجاه بالتضامن ولينؤ مس المديرون ويكون. العامة الهيئات لقرارات أو ساسياأل
 فـي خطيـا اعتراضـه المـدير هـذا يثبـت عنـدما ولينؤ المسـ المـديرين بـاقي علـى الرجـوع مـدير ألي ويحق الشركة إدارة

 .الخطأ أو المخالفة تضمن الذي القرار على االجتماع محضر
 .المأجور الوكيل اعتناء الشركة أعمال إدارةب اعتنى انه على الدليل إقامة وليةؤ المس هذه لدفع المدير على ويجب -2
 حســابا المــدير فيهــا أدى التــي العامــة يئــةاله انعقــاد تــاريخ مــن ســنوات ثــالث بمــرور بالتقــادم وليةؤ المســ دعــوى تســقط -3

 المـدير أخفاهـا أموربـ متعلقـة أو، متعمـد عمل عن امتناع أو عمل عن ناتجة المسؤولية تلك تكن لم ما. إدارته عن
 .العامة القواعد حكامأل إال المسؤولية دعوى تسقط فال جرما للمدير المنسوب الفعل كان حال وفي. الشركاء عن

 
 

 /70/المادة
 محظوراتال

 مماثلـة أغـراض ذات أو منافسـة أخـرى شركة في دارةاإل يتولى أن للشركة العامة الهيئة موافقة دون للمدير يجوز ال -1
 .الشركة إلغراض منافسة أو مماثلة تجارة فى بعمليات الغير لحساب أو لحسابه يقوم أن أو

 أو الشــركة مــع تعقــد التــي والمشــاريع قــودالع فــي مباشــرة غيــر أو مباشــرة مصــلحة الشــركة لمــدير يكــون أن يجــوز ال -2
 .سنة كل في الترخيص هذا تجديد ويجب، العامة الهيئة تمنحه ترخيص بموجب ذلك كان إذا إال لحسابها

 الرابعـة الدرجـة حتـى أقربـائهم لصـالح أو لصـالحهم كفـاالت أو قـروض علـى الشركة من يحصل أن للمدير يجوز ال -3
 .الدرجة هذه فيها بما

 
 /71/المادة

 العامة الهيئة اجتماعات إلى الدعوة
 علــى الشــركاء إلــى توجــه دعــوة بموجــب المــديرين مجلــس رئــيس أو المــدير قبــل مــن لالجتمــاع العامــة الهيئــة تــدعى -1

 الجلسـة وموعـد االجتمـاع موعـد الـدعوة هـذه فـي ويحـدد ،االجتمـاع موعد من يوما عشر أربعة قبل المختار عنوانهم
 األول االجتمـــاع بـــين الفاصـــلة المهلـــة تزيـــد أال ويجـــب األولـــى الجلســـة فـــي النصـــاب لاكتمـــا عـــدم حـــال فـــي الثانيـــة
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 الوثـائق وكافـة عمـالاأل جـدول إرسـال الـدعوة بتوجيـه قـام مـن علـى ويجـب يومـاً  عشـر أربعـة علـى الثاني واالجتماع
 العامـة الهيئـة اجتمـاع لحضـور الشـركاء إلـى الموجهـة التبليغـات كافـة وتكـون الشـركاء كافـة إلـى لالجتمـاع المطلوبة

 . الدعوة بتوجيه قام الذي المدير وليةؤ مس على
 أو الشركاء يتفق لم ما،  الشركة مركز في االجتماعات هذه وتتم سورية في اجتماعاتها العامة الهيئة تعقد أن يجب -2

  .ذلك خالف على ساسياأل النظام ينص
 ويجـب لالنعقـاد للشـركاء العامـة الهيئـة يـدعو أن للشـركة الماليـة السـنة مـن األولـى السـتة شهراأل خالل المدير على -3

  :التالية المواضيع على الجلسة أعمال جدول يشتمل أن
 القـرار واتخاذ المستقبلية العمل وخطة ،السابقة المالية السنة خالل الشركة أعمال عن المدير تقرير مناقشة -أ

 .بشأنه
 القـرار واتخـاذ الحسـابات مـدقق وتقرير النقدية والتدفقات ائروالخس رباحاأل وحساب الشركة ميزانية مناقشة -ب

 .بشأنها
 .هأتعاب وتحديد واحدة لسنة حسابات مدقق انتخاب -ج
 .همأتعاب وتحديد،  واليتهم مدة انتهاء حال في الشركة مديري أو مدير انتخاب -د
 .ذلك الهيئة رأت إذا الشركة مديري ذمة إبراء -هـ
 شـريك أي يقـدمها أو الشركة مدير قبل من عليها وتعرض العامة للهيئة بها البت ديعو  أخرى مواضيع أي -و

 .التشريعي المرسوم هذا أو ساسياأل النظام ألحكام وفقا
 الــوزارة مــن يطلــب أن الشــركة حســابات لمــدقق أو شــريك لكــل جــاز لالجتمــاع العامــة الهيئــة دعــوة المــدير أهمــل إذا -4

 .الدعوة توجيه
 .الجلسة أعمال جدول العامة الهيئة اجتماع لعقد وةالدع تتضمن أن يجب -5
 هيئــة لعقــد الــدعوة بتوجيـه المــدير مطالبــة الشــركة حصـص مــن % 10 عــن يقــل ال مـا يملكــون الــذين للشــركاء يحـق -6

 عشـر أربعـة خـالل الـدعوة بتوجيـه المـدير قيـام عـدم حـال وفـي ،طلـبهم في المحددة المواضيع لمناقشة للشركة عامة
 وبـأي .الشـركاء الءؤ هـ طلب على بناء الدعوة هذه توجه أن الوزارة على يجب ،بذلك الطلب استالمه تاريخ من يوما
 علــى الــدعوة نفقــات وتكــون الشــركاء طلــب تقــديم تــاريخ مـن يومــا ثالثــين مــدة االجتمــاع موعــد يتعــدى أال يجــب حـال
 .الشركة عاتق

 هــذا وصــول شــرط الطلــب إجابــة المــدير علــى بوجــ عمــالاأل جــدول فــي معينــة مســألة إدراج الشــركاء احــد طلــب إذا -7
 عمالاأل جدول بتبليغ المدير ويقوم .الهيئة النعقاد المحدد التاريخ من األقل على أيام سبعة قبل الشركة إلى الطلب
 .األقل على ساعة وعشرين بأربع الجلسة موعد قبل للشركاء المعدل

 . العامة الهيئة اجتماع إلى دعوته اتإجراء في عيب أي يزيل االجتماع الشريك حضور -8
 /72/المادة
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 للشركة العامة الهيئة
 .فيها الحصص مالكي من للشركة العامة الهيئة تتألف -1
 واحـد صـوت لـه ويكـون مخالف نص كل رغم العامة الهيئة مناقشات في واالشتراك الجلسة حضور حق شريك لكل -2

 بكتــاب آخــر شــخص أي ينيــب أن أو ديعــا بكتــاب عنــه آخــر شــريكا ينيــب أن وللشــريك .يملكهــا حصــة كــل عــن
 علـى الجلسـة رئيس ويصدق ذلك للشركة ساسياأل النظام أجاز إذا الغاية لهذه رسمية وكالة بموجب أو عنه صادر
 .التفويضات أو اإلنابة كتب

 ولجميــع للشــركة ملزمــة قــانوني بنصــاب تعقــده اجتمــاعأي  فــي للشــركة العامــة الهيئــة تصــدرها التــي القــرارات تعتبــر -3
 هـــذا ألحكـــام وفقـــا صـــدرت قـــد القـــرارات تلـــك تكـــون أن شـــريطة ،يحضـــروه لـــم أو االجتمـــاع حضـــروا ســـواء الشـــركاء
 .للشركة ساسياأل والنظام التشريعي المرسوم

 حاضـري الشـركاء جميـع كـان إذا إال عمـالاأل جـدول فـي الـواردة المسائل غير في تتداول أن العامة للهيئة يجوز ال -4
 .ذلك على ووافقوا االجتماع

 عنـــه صـــادر كتـــاب بموجـــب الغـــرض لهـــذا المـــذكور الشـــخص ينتدبـــه مـــن اعتباريـــا شخصـــا كـــان إذا الشـــريك يمثـــل -5
 .القانوني نائبه يمثله والقاصر

 ساســياأل نظامهــا علـى تعــديال هـاأعمال جــدول تضـمن إذا العامــة الهيئــات الجتماعـات الــوزارة منـدوب حضــور يجـب -6
 .التصويت وقانونية النصاب توافر لمراقبة وذلك

 يحملونهــا التــي األصــوات وعــدد الحاضــرين الشــركاء أســماء فيــه يســجل العامــة الهيئــات فــي حضــور جــدول يمســك -7
 .الشركة لدى الجدول ويحفظ عليه الءؤ ه ويوقع ووكالة أصالة

 ذلـك غير على المديرون يتفق مالم سناً  األكبر المدير أو المديرين مجلس رئيس أو العام المدير االجتماعات يرأس -8
 . الجلسة وقائع لتدوين كاتبا الجلسة رئيس ويعين

 رئــيس يوقعــه خــاص ســجل فــي الهيئــة وقــرارات المحاضــر وتــدون العامــة الهيئــة مناقشــات بخالصــة محضــر يحــرر -9
 حق الشركاء من ألي ويكون الشركة لدى خاص سجل في ويودع حضوره حال في الوزارة ومندوب والكاتب الجلسة

 والحصول السنوي والتقرير والخسائر رباحاأل وحسابات الميزانية ذلك في بما والقرارات ضرالمحا هذه على االطالع
 مــن أيــام ســبعة مهلــة خــالل العامــة الهيئــة اجتمــاع بمحضــر الــوزارة موافــاة ويجــب،  عنهــا األصــل طبــق صــورة علــى
 . ةالوزار  قبل من قراراته وتنفيذ المحضر تصديق عدم طائلة تحت االجتماع انعقاد تاريخ

 .قطعي قضائي قرار بموجب ذلك عكس يثبت أن إلى صحيحة العامة الهيئة اجتماعات محاضر تعتبر -10
 إغفال حال في أو الجلسة لوقائع مخالفة معلومات أو وقائع تدوين حال في التزوير بجرم المحضر موقعو يعاقب -11

 .الجلسة محضر في منتجة واقعة إيراد
 /73/المادة

 العامة الهيئة نصاب
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 يحـدد لـم مـا ،المـال رأس حصـص نصـف عـن يقـل ال مـا يمثلون شركاء بحضور قانونيا العامة الهيئة نصاب يكون -1
 .أعلى نسبة ساسياأل النظام

 المحــدد الموعــد مــن ســاعة خــالل الجلســة نصــاب الكتمــال المــادة هــذه فــي عليهــا المنصــوص األغلبيــة تتــوافر لــم إذا -2
 االجتمـاع بـين الفاصـلة المـدة تقـل أال ويجـب،  الدعوة كتاب في حددالم الثاني الموعد إلى الجلسة تأجلت لالجتماع

 مـا حضر بمن مكتمال الثانية الجلسة نصاب ويعتبر ، األقل على ساعة وعشرين أربع عن الثاني واالجتماع األول
 وأ حـل أو ساسـياأل النظـام بتعـديل الخاصـة القـرارات ذلـك مـن ويسـتثنى ذلك خالف على ساسياأل النظام ينص لم

 حصـص مـن ئـةابالم خمسين عن يقل ال ما يحملون شركاء حضور فيشترط القانوني شكلها تحويل أو الشركة دمج
 .المال رأس

 /74/المادة
 العامة الهيئة قرارات في المطلوبة األغلبية

 لـم مـا،  لجلسـةا فـي الممثـل المـال رأس مـن % 50 علـى تزيـد أغلبيـة الحـائزين الشـركاء بموافقـة العامة الهيئة قرارات تصدر
 أو الشـركة دمـج أو حـل أو ساسـياأل النظـام بتعـديل الخاصـة القـرارات ذلـك مـن ويسـتثنى .أعلـى نسبة ساسياأل النظام يحدد

 عــن األغلبيــة هــذه تقــل أال علــى االجتمــاع فــي الممثلــة الحصــص مــن % 75 أغلبيــة فيهــا فيشــترط القــانوني شــكلها تحويــل
 .الشركة مال رأس نصف

 /75/المادة
 العامة الهيئة قرارات ديقتص

 خاضـعة وصـالحياتهم الشـركة مـديري وأسـماء الشـركة ودمـج وحـل ساسـياأل النظام تعديل المتضمنة القرارات جميع -1
 بعد إال الغير أو الشركاء أو الشركة بحق سارية القرارات هذه تعتبر وال،  السجل أمانة لدى وللشهر الوزارة لتصديق
 .شهرها

 التعــديالت يتضــمن الــذي الجديــد ساســياأل النظــام بتصــديق الــوزارة إلــى الطلــب تقــديم شــريك ألي أو الشــركة لمــدير -2
 .للشركة العامة الهيئة أقرتها التي

 علـى الـوزارة مصـادقة تـاريخ مـن يومـا سـتين مهلـة خـالل ساسـياأل نظامهـا علـى تعـديل أي شهر الشركة على يجب -3
 .أصوالً  شهره يتم لم إذا المدة هذه مضي بعد حكما الغيا لقرارا ويعتبر عليه تعديل أي أو للشركة ساسياأل النظام

 /76/المادة
 العامة الهيئة بقرارات الطعن

 التشـريعي المرسـوم هذا ألحكام مخالفا كان إذا العامة الهيئة اتخذته قرار أي ببطالن الدعوى إقامة شريك لكل يحق -1
 .القرار صدور تاريخ من وماً ي تسعين مضي بعد الدعوى هذه تسمع وال ساسياأل النظام أو

 .قطعي قضائي حكم بموجب ببطالنها الحكم بعد إال العامة الهيئة عن الصادرة القرارات تنفيذ وقف يجوز ال -2
 /77/المادة
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 المال رأس زيادة
 .ساسياأل نظامها بتعديل تتخذه قرار بموجب رأسمالها تزيد أن المسؤولية المحدودة للشركة -1
 .فيــه مشــاركته وبنســبة الشــركة مــال رأس لزيــادة تبعــا المنشــأة الحصــص علــى االكتتــابب األفضــلية حــق شــريك لكــل -2

 العامة الهيئة تحددها التي المهلة خالل حصته قيمة تسديد األفضلية حق بممارسة يرغب الذي الشريك على ويجب
 .الغرض لهذا

 المــال رأس زيــادة عنــد هلــ المخصصــة الحصــص علــى االكتتــاب فــي األفضــلية حــق الشــركاء مــن أي يمــارس لــم إذا -3
 .المال رأس في منهم كل حصة بنسبة الحصص هذه على االكتتاب الشركاء لباقي جاز

 /78/المادة
 المال رأس تخفيض اتٕاجراءو  الشركة خسائر

 أمـا لتقـرر لالجتمـاع للشـركة العامـة الهيئـة دعوة المديرين على وجب رأسمالها نصف على الشركة خسائر زادت إذا -1
،  وتصفيتها الشركة حل أو،  قانونا المقرر األدنى الحد عن اليقل بما الشركة رأسمال تخفيض أو،  رةالخسا تغطية

 وتصــفية حــل إلقــرار القضــاء إلــى طلــب تقــديم للــوزارة أو شــريك لكــل جــاز المــذكورة اتجــراءاإل مــن أي يتخــذ لــم ٕاذاو 
 . الشركة

 :التالية اتجراءلإل المال رأس تخفيض يخضع -2
 تخفـــيض المتضـــمن للشـــركة ساســـياأل النظـــام تعـــديل علـــى التصـــديق طلـــب ترفـــق أن الشـــركة رةإدا علـــى يجـــب -أ

 كـل ديـن ومقـدار الشـركة دائنـي أسـماء تتضـمن الحسـابات مـدقق عـن صـادرة بالئحـة الوزارة إلى تقدمه الذي رأسمالها
 .الدائنين قوقبح يمس ال المال رأس تخفيض بأن تفيد الحسابات مدقق عن صادرة وشهادة وعناوينهم منهم

 ولمــرتين يــوميتين وصــحيفتين الرســمية الجريــدة فــي الــدائنين الئحــة مــع التخفــيض قــرار نشــر الشــركة علــى يجــب -ب
 .األقل على

 مـدقق تقريـر في وارد هو لما وفقا الشركة ديون من %10 عن يقل ال ما دينهم مجموع يبلغ الذين للدائنين يحق -ج
 تـاريخ مـن يومـا ثالثـين خالل المختار موطنها أو الشركة مركز في المختصة مةالمحك أمام الدعوى إقامة الحسابات

 بمصـالحهم األضـرار شـأنه مـن الـذي التخفـيض قـرار إلبطـال وذلـك،  مـرة آلخر الصحف في التخفيض عن عالناإل
 . عالناإل في اسمهم اليرد الذين الدائنين بحق الشهر مهلة تسري وال.
 ويتصـف المـذاكرة غرفـة فـي تتخـذه بقـرار وذلـك بالـدعوى البـت لحين التخفيض قرار ذتنفي وقف تقرر أن للمحكمة -د

 .المعجل بالنفاذ
 محكمــة قــرار ويكــون ،كثــراأل علــى ســاعة 72 كــل جلســاتها وتعقــد ،الســرعة وجــه علــى بالــدعوى المحكمــة تنظــر -هـــ

 .مبرما الدعوى في يصدر الذي االستئناف
 /79/المادة

 الحسابات مدققو
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 جـدول من العامة الهيئة في الشركاء ينتخبهم أكثر أو للحسابات مدقق انتخاب على للشركة ساسياأل النظام صين أن يجب
 القواعد إلى وواجباتهم وليتهمؤ ومس سلطتهم في الحسابات مدققو ويخضع،  المعنية الوزارة عن الصادر القانونيين المحاسبين

 /.2009/ لعام/ 33/رقم وللقانون فلةالمغ المساهمة للشركات الحسابات لمدققي المقررة
 
 /80/المادة
 الشركة حسابات

 ساســياأل النظــام عليهــا يــنص التــي المحاســبة معــايير وفــق ودفاترهــا ســجالتها وحفــظ حســاباتها تنظــيم الشــركة علــى يترتــب
 .الشركة قبل من المعتمدة واللوائح

 /81/المادة
 المالية السنة

 .الميالدية السنة تتبع للشركة المالية السنة -1
 فإنهــا األولــى الماليــة الســنة ذلــك مــن ويســتثنى ،كــان شــهر أي فــي وانتهاءهــا بــدءها ساســياأل النظــام يحــدد أن ويجــوز  -2

 .التالية المالية السنة لنهاية المعين الشهر آخر حتى للشركة ساسياأل النظام تصديق قرار صدور تاريخ من تعتبر
 /82/المادة
 اإلجباري االحتياطي

 إذا االقتطـاع هـذا توقـف أن ولهـا إجبـاري احتيـاطي لتكـوين الصـافية هاأرباح من% 10 سنة كل تقتطع أن الشركة لىع -1
 يبلــغ حتــى النســبة هــذه اقتطــاع فــي االســتمرار للشــركة العامــة الهيئــة بموافقــة يجــوز انــه إال المــال رأس ربــع االحتيــاطي بلــغ

 .ةالشرك مال رأس االحتياطي لهذا االقتطاعات مجموع
 ال التـي السـنوات فـي وذلـك للشركة ساسياأل النظام في المعين للدخل األدنى الحد أمينلت اإلجباري االحتياطي يستعمل -2

 .العامة الهيئة تقرره لما وفقا الطارئة الشركة نفقات لمواجهة أو،  الحد هذا أمينبت الشركة أرباح فيها تسمح
 /83/المادة
 االختياري االحتياطي

 لحســاب السـنة تلـك عـن الصـافية هـاأرباح مـن% 20 علـى يزيـد ال مـا اقتطـاع سـنويا تقـرر أن للشـركة عامـةال للهيئـة -1
 .االختياري االحتياطي

 علـى أربـاحك منـه جـزء أي أو كلـه توزيعه ويجوز للشركة العامة الهيئة تقرره لما وفقا االختياري االحتياطي يستعمل -2
 .الشركاء

 /84/المادة
 االستهالك احتياطي

 باســم الصــافية غيــر ربــاحاأل مــن ســنويا اقتطاعهــا الواجــب المئويــة النســبة ساســياأل الشــركة نظــام يتضــمن أن بيجــ -1
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 .المالية وزارة من المعتمدة النسب وحسب الشركة موجودات استهالك
 تلك يعتوز  يجوز وال إلصالحها أو المستهلكة والمنشآت واآلالت المواد لشراء المدير من بقرار موالاأل هذه تستعمل -2

 .الشركاء على أرباحك موالاأل
 /85/المادة

 العقوبات
 مـن/ 8/و/ 7/البنـدين أحكـام يخـالفون الـذين والمـديرون الشـركاء االحتيـال لجريمة عليها المنصوص بالعقوبة يعاقب -1

 .التشريعي المرسوم هذا من/ 57/المادة من/ 2/و/1/والبندين /56/المادة
/ 71/و/ 70/و/ 64/المـــواد أحكـــام يخـــالفون الـــذين المـــديرين بحـــق وريةســـ ليـــرة ألـــف خمســـون قـــدرها غرامـــة تعـــرض -2

 .التشريعي المرسوم هذا من/ 72/المادة من/ 9/و/ 7/و/ 4/والبنود
 فـي التشـريعي المرسـوم هـذا مـن/ 60/المـادة أحكـام يخـالف مـن على سورية ليرة ألف ئةاثالثم مقدارها غرامة تفرض -3

 .المذكورة المادة في المحددة المدة انتهاء قبل العينية الحصة بسندات تصرفه حال
 المرسـوم هـذا مـن/ 34/المـادة مـن/ 9/البنـد أحكـام يخـالف مـن علـى سـورية ليـرة ألـف خمسون مقدارها غرامة تفرض -4

 .مالية سنة لكل حسابات مدقق تعيين عدم حال في التشريعي

 السادس الباب
 المغفلة المساهمة الشركة    

 
 /86/المادة

 المغفلة همةالمسا الشركة
 إلــى مقســما رأســمالها ويكــون،  عشــرة عــن اليقــل المســاهمين مــن عــدد مــن تتــألف العامــة المغفلــة المســاهمة الشــركة -1

 بالقيمة محدودة فيها المساهم وليةؤ مس وتكون المالية األوراق أسواق في ولإلدراج للتداول قابلة القيمة متساوية أسهم
 .الشركة في يملكها التي سهملأل االسمية

 أسهم إلى مقسما رأسمالها ويكون ثالثة عن اليقل المساهمين من عدد من تتألف الخاصة المغفلة المساهمة الشركة -2
 .الشركة في يملكها التي سهملأل االسمية بالقيمة محددة فيها المساهم وليةؤ مس وتكون القيمة متساوية

 
 /87/المادة
 التجارية الصفة

  .التجارة لقانون خاضعة تجارية شركة موضوعها كان ياً أ المغفلة المساهمة الشركة تعتبر
 

 /88/المادة
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 الشركة اسم
 باسـم مسـجلة اختـراع براءة استثمار الشركة غرض كان إذا إال طبيعي لشخص اسما الشركة اسم يكون أن يجوز ال -1

 .الشخص هذا
 ."عامة أو خاصة مغفلة مساهمة شركة" عبارة الشركة اسم يتبع أن يجب -2
 الشـــركة علـــى يجـــب وعقودهـــا اتهـــإاعالنو  مطبوعاتهـــا فـــي إدراجهـــا الشـــركات علـــى يجـــب التـــي البيانـــات إلـــى إضــافةً  -3

 .األوراق هذه في رأسمالها إدراج المغفلة المساهمة
 وبالتضـامن الخاصـة همأمـوال فـي ولينؤ مسـ بتمثيلهـا المكلفـين شـخاصاأل أو دارةاإل مجلـس أعضـاء اعتبار للمحكمة -4

 أو للشـركة القـانوني الشـكل لـه يتبـين أن دون الشـركة مـع عقـودا ابـرم الـذي الغيـر تجـاه ةالشـرك وديـون التزامات عن
 .السابقتين الفقرتين ألحكام الشركة مخالفة بسبب رأسمالها

 
 /89/المادة

 الشركة مدة
 .محدودة غير أو محدودة المدة تكون أن ويجوز ساسياأل نظامها في الشركة مدة تعين -1
 .العمل هذا بانتهاء مدتها تحديد فيجوز عينام عمال غايتها كان ٕاذاو  -2
 من بقرار الشركة مدة تمديد يكون وٕانما ساسياأل نظامها في نص بموجب حكميا تمديدا الشركة اجل تمديد اليجوز -3

 .العادية غير العامة الهيئة
 /90/المادة
 الشركة رأسمال

  .أخرى بعملة تحديده للشركة الوزارة جزت لم ما،  السورية بالعملة المغفلة المساهمة الشركة رأسمال يحدد -1
 سـتة مهلـة الشـركة مـنح للـوزارة جـاز ،قانونـاً  المقـرر األدنـى الحـد عـن مسـاهميها عـدد أو الشركة مال رأس نقص إذا -2

 الـوزارة لطلـب الشـركة امتثـال عدم حال وفي،  أخرى شركة إلى القانوني شكلها تحويل أو أوضاعها لتصحيح أشهر
 .قضائياً  الشركة تصفية طلب للوزارة جاز لها وحةالممن المهلة خالل

 .التجاري سجلها عن مصدقة صورة إبراز بعد المصرفية حساباتها تحريك للشركة يحق -3
 /91/المادة
 الشركة أسهم

 .القيمة متساوية أسهم إلى الشركة مال رأس يقسم -1
 .اسمية الشركة أسهم تكون -2
 شـركات فيها بما المغفلة المساهمة الشركات جميع وعلى،  فقط سورية ليرة ئةابم الواحد للسهم االسمية القيمة تحدد -3

 .التشريعي المرسوم هذا نفاذ تاريخ من سنتين خالل ذلك يخص فيما أوضاعها توفيق أمينوالت المصارف
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 مسـهاأل مـالكي حقـوق بـنفس العينيـة سـهماأل مـالكو يتمتـع ،العينيـة سـهماأل ملكيـة نقـل علـى الـواردة القيـود مراعـاة مع -4
 .النقدية

 .االلتزامات لنفس ويخضعون الحقوق بنفس ذاتها الفئة من الشركة أسهم حاملي جميع يتمتع -5
 مــن بقــرار امتيــاز أســهم إصــدار،  صــريح منــع علــى ساســياأل النظــام فيهــا يــنص لــم التــي األحــوال جميــع فــي يجــوز -6

 .العادية غير العامة الهيئة
 إضـافة همأسـهم قيمـة مـن ثابتـة نسـبة أو مقطوعـة مبـالغ استيفاء في أما األولوية حق أصحابها تمنح االمتياز أسهم -7

 ميـزة أي أو ،منهمـا كـل فـي أو الشركة تصفية عند المال رأس استعادة في أو رباحاأل من سهماأل هذه ينوب ما إلى
 .أخرى

 .العامة هيئاتها في التصويت حق من االمتياز أسهم حاملي حرمان على للشركة ساسياأل النظام ينص أن يجوز -8
 النظــام يحــددها التــي للشــروط وفقــا عاديــة أســهم إلــى االمتيــاز أســهم تحويــل علــى ساســياأل النظــام يــنص أن يجــوز -9

 .للشركة ساسياأل
 مــن إال تملكهــا يجــوز وال نســبتها أو عــددها يحــدد ســهماأل مــن فئــة إحــداث علــى ساســياأل النظــام يــنص أن يجــوز -10

 .السوريين
 بملكيتهــا مالكوهــا احــتفظ التــي ســهملأل الممنوحــة األصــوات عــدد مضــاعفة ىعلــ ساســياأل النظــام يــنص أن يجــوز -11

 .متتالية سنوات ثالث عن التقل لمدة

 
 /92/المادة

 الشركة رأسمال تسديد
 أمـوال لقـاء وتعطـى عينيـة وٕامـا ،االكتتـاب عند أقساط على أو واحدة دفعة نقدا قيمتها وتدفع نقدية إما الشركة أسهم -1

 مـن المعنويـة الحقـوق مـن وغيرهـا الفنيـة والمعرفـة االختـراع وحقـوق االمتيـاز حقوق وتعتبر،  دبالنق مقومة حقوق أو
 .كان شخص أي عمل أو خدمات من المقدمات هذه تتألف أن يجوز وال .العينية المقدمات

ــ علــى التزيــد فتــرة خــالل الســهم قيمــة بــاقي ســداد ويــتم للســهم االســمية القيمــة مــن% 40 االكتتــاب عنــد يــدفع -2  الثث
 .للشركة ساسياأل النظام على التصديق تاريخ من سنوات

 الخارجيـة المسـاهمات قيمـة أمـا السـورية بالعملـة حكمهـم فـي ومـن المقيمـين السـوريين المواطنين مساهمة قيمة تسدد -3
 .األجنبي بالقطع فتسدد

 .مصرفية إيصاالت بموجب النقدية سهماأل قيمة تسديد إثبات يجب -4
 وال،نهائيـا الشـركة تأسـيس إعـالن تـاريخ مـن يومـا سـتين خـالل للشـركة ملكيتهـا نقل أو لعينيةا المقدمات تسليم يجب -5

 .الشركة إلى ملكيتها نقل أو المقدمات هذه تسليم بعد إال ألصحابها العينية سهماأل الشركة تصدر
 القسـط تسـديد عـن رتـأخ ٕاذاو  مواعيـدها فـي قسـاطاأل يـدفع أن عليـه ويجب السهم قيمة بكامل للشركة مدين المكتتب -6
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 وفقـا السهم بيع دارةاإل لمجلس يحق ،ساسياأل للنظام وفقا دارةاإل مجلس قبل من ألدائه المعينة المدة في المستحق
 :التالية اتجراءلإل
 ســهماأل وعــدد اســمه فيهــا يــذكر مضــمونة مكشــوفة بطاقــة المختــار موطنــه فــي المقصــر المســاهم الشــركة تبلــغ -أ

 .إليه البطاقة وصول تاريخ من أيام سبعة ميعاد في المستحقة قساطاأل بتسديد فيها ويكلف ،وأرقامها
 وعليهـا العلنـي المـزاد فـي للبيـع سـهماأل تلـك تعـرض أن للشـركة يحـق الميعـاد هذا بانتهاء قساطاأل تسدد لم إذا -ب
 .األقل لىع مرتين على الشركة إدارة مركز في المنتشرة الصحف من يوميتين صحيفتين في ذلك تعلن أن
 المـدة تقـل ال أن علـى وأرقامها بالمزاد المطروحة سهماأل وعدد ومكانه البيع موعد عالناإل يتضمن أن ويجب -ج

 .يوما عشرين عن مرة ألول الصحيفتين في عالناإل نشر تاريخ عن البيع تاريخ تفصل التي
 والمكــان الزمــان فــي العلنــي المــزاد فــي عالبيــ معاملــة إجــراء للشــركة يحــق أعــاله المــذكورة المهلــة انقضــاء وبعــد -د

 .المختصة التنفيذ دائرة طريق بإشراف ذلك ويتم معروض سعر بأعلى سهماأل وتباع عنهما المعلن
 .المزايدة جراءإل المحدد اليوم في دفعه المتأخر القسط تسديد لوال يقب -هـ
 .السهم لصاحب الباقي ويرد ونفقات وفوائد مستحقة أقساط من الشركة مطلوب كل المبيع ثمن من يستوفى -و
 ســهماأل مــالكي وعلــى المقصــر علــى بالبــاقي الرجــوع فلهــا الشــركة مطلــوب لتســديد المبيــع أثمــان تكــف لــم إذا -ز

 .عكسها يثبت مالم صحيحة الجبري البيع بمعامالت يتعلق فيما الشركة قيود وتعتبر السابقين
 

 /93/المادة
 العينية سهماأل

 ساسياأل النظام على التصديق طلب الشركة أو سسونؤ الم يرفق عينية مقدمات الشركة مال أسر  من جزء كان إذا -1
 لقيمــة تقــديرا يتضـمن المعنيــة الــوزارة مـن معتمــدة ســورية محاسـبية جهــة مــن الدوليـة التقيــيم لمعــايير وفقـا معــد بتقريـر

 أنهـا إلـى يشـير مـا أعدتـه التـي لجهـةا عن الصادر العينية المقدمات قيمة تقدير يتضمن أن ويجب،  المقدمات هذه
 جسيم لخطأ ارتكابها تبين حال وفي ، تقديراتها صحة عن العينية المقدمات صاحب مع وليتهاؤ بمس علما أخذت قد
 .الحسابات مدققي لمهنة الناظم 2009 لعام /33/القانون أحكام تطبق خاطئة كانت التقديرات أن تعلم كانت أو

 سســــينؤ الم علــــى التضـــامن بوجــــه المســـؤولية دعــــوى إقامــــة العينيـــة المقــــدمات رتقـــدي مــــن يتضــــرر مـــن لكــــل يحـــق -2
 والجهـة األوليين الحسابات ومدققي دارةاإل مجلس أعضاءو  خاصة منافع الحائزين شخاصواأل العينيين والمساهمين

  .العينية المقدمات تخمين في مقصودة زيادة وجود يتضح عندما بالتقييم قامت التي
 الـوزارة قـرار شـهر أو الشـركة هـذه شـهر تـاريخ مـن سـنوات ثـالث خـالل الـدعوى هـذه تقـم لـم إذا تقـادمبال الحق يسقط -3

 .ساسياأل نظامها تعديل على بالمصادقة
 /94/المادة

 للتجزئة السهم قابلية عدم
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 أو لمـورثهم فيـه يةالخلف بحكم الواحد السهم ملكية في االشتراك للورثة يجوز ولكن للتجزئة قابل غير الشركة في السهم يكون
 عـن تخلفـوا ٕاذاو  الشـركة تجـاه ليمـثلهم احـدهم الحـالتين فـي يختـاروا أن علـى مـورثهم تركـة مـن واحـد سـهم من أكثر ملكية في
 .الورثة احد العامة الهيئة جلسة رئيس أو المجلس يسمي دارةاإل مجلس لهم يحددها التي المدة خالل ذلك

 /95/المادة
 سهماأل قيمة

 .القيمة هذه من أدنى بقيمة إصدارها يجوز وال االسمية بقيمتها سهماأل تصدر -1
 القيمـــة تعـــديل تقـــرر أن - /91/المـــادة مـــن/ 3/ الفقـــرة ألحكـــام مراعـــاة - للشـــركة العاديـــة غيـــر العامـــة الهيئـــة علـــى -2

 عنـدما سـهماأل بتجزئـة أو،  القديمـة سـهماأل مـن عـدد مقابـل جديـدا سـهما تصدر عندما سهماأل بدمج للسهم االسمية
 مسـاهمة الشركة كانت إذا األوراق هيئة موافقة على الحصول بعد قديم سهم مقابل الجديدة سهماأل من عددا تصدر
 أو السـهم لقيمـة مسـاوية التجزئـة أو الـدمج عمليـة عـن الناتجـة سـهماأل أو السهم قيمة تكون أن دائما ويجب،  عامة

  .إجرائها قبل سهماأل
 هيئة عن الصادرة واألحكام الدولية التقييم معايير وفق تحدد إصدار عالوة تقرر أن اديةالع غير العامة للهيئة يحق -3

 .الغرض لهذا األوراق
 

 /96/المادة
 سهماأل تداول منع

 .الشركة شهر تاريخ من سنوات ثالث انقضاء قبل العينية أو النقدية سسينؤ الم أسهم تداول اليجوز -1
 فـــي العضـــوية انقضـــاء تـــاريخ مـــن أشـــهر ســـتة انقضـــاء قبـــل دارةإلا مجلـــس عضـــوية ضـــمان أســـهم تـــداول يجـــوز ال -2

 .المجلس
 ثــالث مــرور بعــد إال ســهماأل هــذه تــداول اليجــوز فانــه جديــدة عينيــة أســهم بإحــداث الشــركة رأســمال زيــادة حــال فــي -3

 .الزيادة على بالتصديق القاضي الوزاري القرار صدور تاريخ على سنوات
 المــادة هــذه ألحكــام اســتنادا ســهماأل تــداول يمنــع ســبب وجــود حــال فــي كةالشــر  ســجالت فــي حــبس إشــارة وضــع يــتم -4

 باسـتبقائها يقضـي قضـائي قـرار يردهـا لـم مـا المحددة المدة بانقضاء تلقائيا اإلشارات هذه ترقين الشركة على ويجب
 .اإلشارات هذه تضمنها التي بالحقوق للوفاء

 المغفلـة المسـاهمة الشـركات أسـهم علـى المـادة هـذه ألحكـام اسـتنادا سـهماأل انتقـال علـى المفـروض الحظـر يسري ال -5
 .عامة جهات قبل من المملوكة

  .الحبس إشارةب مثقلة الورثة إلى اإلرث بطريق سهماأل تنتقل -6
 بانتقـال يقضـي قضـائي قـرار صـدور عنـد المـادة هذه ألحكام استنادا سهماأل تداول على المفروض الحظر يسري ال -7

 مـع سـهماأل هذه ملكية تنتقل الحالة هذه وفي الدعوى في خوصمت قد الشركة تكون عندما المحبوسة سهماأل ملكية
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 .صحيفتها في المدونة الحبس إشارات
 

 /97/المادة
 هاسهمأل الشركة واستهالك شراء

 ابهـذ األوراق هيئـة عـن الصـادرة واألحكـام للقواعـد وفقـا وبيعهـا هاأسـهم شـراء العامـة المغفلة المساهمة للشركة يجوز -1
 واتخـــاذ النصـــاب تـــوافر لجهـــة االعتبـــار بعـــين بهـــا يكتتـــب ولـــم الشـــركة تمتلكهـــا التـــي ســـهماأل خـــذؤ ت وال .الخصـــوص

 .العامة الهيئات اجتماعات في القرارات
 تـدريجيا يهلـك ممـا مشـروعها كان إذا القرعة بطريقة هاأسهم استهالك على للشركة ساسياأل النظام ينص أن يجوز -2

  .محددة لمدة ممنوح عام فقمر  باستثمار يتعلق أو
  .تمتع أسهم تدعى اأسهم استهالكها تم التي سهماأل أصحاب الشركة تمنح -3
 قيمــة اســترداد ماعــدا العاديــة ســهماأل أصــحاب منهــا يســتفيد التــي الحقــوق جميــع مــن التمتــع أســهم أصــحاب يســتفيد -4

 .الشركة تصفية عند االسمية السهم
 /98/المادة

 مغفلةال المساهمة الشركة تأسيس
 .سسينؤ م لجنة بينهم فيما ويشكلون ثالثة عن سسينؤ الم عدد اليقل أن يجب -1
 بعـد عنـه بنسـخة مرفقا الوزارة إلى المغفلة المساهمة للشركة ساسياأل النظام على بالتصديق طلبهم سسونؤ الم يقدم -2

 جهـة أي قبـل مـن أو بالعـدل الكاتب قبل من تواقيعهم على والتصديق لذلك الواجب الرسم تسديد وبعد عليه الموافقة
 .الوزير يحددها

 مــن لصـالحه منظمـة رسـمية وكالـة بموجـب سسـينؤ الم لجنـة عــن نيابـة واحـد شـخص التأسـيس طلـب يقـدم أن يجـوز -3
 .المذكورين

 :التالية المعلومات المغفلة المساهمة للشركة ساسياأل النظام على بالتصديق سسينؤ الم طلب يتضمن -4
 .منهم لكل المختار والموطن هموجنسيات سسينؤ الم أسماء -أ

 عرضــها ســيتم التــي ســهماأل وعــدد التأســيس عنــد سســونؤ الم بهــا ســيكتتب التــي ســهماأل وعــدد الشــركة مــال رأس -ب
 .االكتتاب ومهلة العام االكتتاب على

 .المختار وموطنها الرئيسي ومركزها وغايتها ومدتها الشركة اسم -ج
 الحصـة تقيـيم تقريـر إرفـاق ويجـب .قـدمها الـذي سـسؤ الم واسـم وجـدت إن مـالال رأس في العينية بالمقدمات بيان -د

 .التصديق بطلب العينية
 )سسـينؤ الم لجنـة(التأسـيس اتإجـراء وبمتابعـة ساسـياأل النظام على بالتوقيع المفوضين شخاصاأل أو الشخص -ـه

 وانتخــاب نهائيــا تأسيســها حتــى وٕادارتهــا الشــركة عــن والنيابــة لالنعقــاد التأسيســية العامــة الهيئــة دعــوة ســيتولون والــذين
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  .األول دارةاإل مجلس
  .التأسيس لمرحلة سسونؤ الم اختاره الذي الحسابات مدقق اسم -و

 :التالية المعلومات للشركة ساسياأل النظام يتضمن أن يجب -5
 .الرئيسي ومركزها وغايتها ومدتها الشركة اسم -أ

 .به المصرح المال رأس -ب
 فـي خـاص وبشـكل دارةاإل مجلس صالحيات وحدود واليته ومدة دارةاإل مجلس أعضاء وعدد الشركة إدارة كيفية -ج

 لهـا الممنوحـة واالمتيـازات الـرخص وعـن مشـاريعها عـن والتنـازل بهـا والتصرف ورهنها الشركة أصول وبيع االستدانة
 .الكفاالت وتقديم

 .والخسائر رباحاأل توزيع وكيفية الشركة حسابات تنظيم -د
 .النافذة واألنظمة القوانين التخالف أحكاماً  ساسياأل النظام تضمين يجوز -6

 /99/المادة
 هاأسهم طرح على والموافقة للشركة ساسياأل النظام تصديق

 وصـول تـاريخ مـن يومـا ثالثين خالل تعديالتها على أو ساسياأل الشركة نظام على بالتصديق قرارها الوزارة تصدر -1
 النظــام هـذا أن لهــا تبـين إذا تعديالتـه أو ساســياأل الشـركة نظــام علـى التصـديق رفــض زارةللـو  ويحــق،  إليهـا الطلـب
 التـي المهلـة خـالل المخالفـة بإزالـة الشـركة أو سسـونؤ الم يقم ولم النافذة واألنظمة القوانين أحكام يخالف ما يتضمن
 قـرار تـبلغهم تاريخ من يوما ثالثين لخال الرفض قرار على االعتراض الشركة أو سسينؤ الم وللجنة ،الوزارة تحددها
 القضــاء محكمــة أمــام الــوزير بقــرار الطعــن للشــركة أو سســينؤ للم جــاز لالعتــراض الــوزير رفــض حــال وفــي .الــوزارة

 .مبرم بقرار الدعوى في الخصومة اكتمال تاريخ من يوما ثالثين خالل االعتراض موضوع في تبت التي اإلداري
 علــى الحصــول سســينؤ الم علــى يتعــين ،للشــركة ساســياأل النظــام علــى بالتصــديق اً حصــر  الــوزاري القــرار نشــر بعــد -2

 فـي عليهـا المنصـوص واألحكـام اتجـراءلإل وفقـا العـام االكتتـاب علـى الشركة أسهم طرح بشأن األوراق هيئة موافقة
  .الخصوص بهذا الهيئة عن الصادرة األنظمة

 أعضـاء وانتخـاب نهائيـا الشـركة تأسيس التأسيسية العامة هيئةال ٕاعالنو  لالكتتاب المعروض المال رأس تغطية بعد -3
 أعضائه من أي أو دارةاإل مجلس يقوم الشركة تمثيل بصالحيات المخولين شخاصاأل وتعيين األول دارةاإل مجلس
 تســـمية ووثـــائق العـــام االكتتـــاب علـــى ســـهماأل طـــرح علـــى األوراق هيئـــة وموافقـــة المصـــدق ساســـياأل النظـــام بإيـــداع
 مــدقق واســم الشــركة بتمثيــل صــالحيات لــه شــخص أي واســم ونائبــه دارةاإل مجلــس ورئــيس دارةاإل مجلــس ءأعضــا

 مــن وتصــريحا العينيــة الحصــص ملكيــة نقــل أو بتســليم يشــعر ومــا المــال رأس بتســديد المشــعرة والوثــائق الحســابات
 اراً وٕاشع المنصب هذا تقلد من تمنعهم أسباب وجود بعدم دارةاإل مجلس أعضاءو  رئيس

 التأسيسية العامة الهيئة قرار تاريخ من يوما ثالثين خالل وذلك التجارة سجل أمانة لدى الرسمية الجريدة في بالنشر    
 المسـاهمة الشـركة تسـجيل الحالـة هـذه فـي التجارة سجل أمين على ويجب. نهائيا الشركة تأسيس عن عالناإلب القاضي
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 .الرسمية الجريدة في حصرا الشركة تسجيل شهادة بيانات ونشر،  سجالته في المغفلة
 التــي التعــديالت متضــمنا ساســياأل النظــام لتصــديق الــوزارة إلــى الطلــب تقــديم دارةاإل مجلــس أعضــاء مــن ألي يحــق -4

 .العادية غير العامة الهيئة أقرتها
 /100/المادة

 الشركة أسهمب االكتتاب
 :خاصة قوانين في الواردة األحكام مراعاة مع
 هــذه فــي الشــركة وتكــون العــام االكتتــاب علــى يطرحوهــا أن دون وحــدهم ســهماأل قيمــة كامــل يغطــوا أن سســينؤ لمل يجــوز -1

 .)خاصة مغفلة مساهمة شركة( الحالة
 البــاقي ويطرحــوا الشــركة رأســمال كامــل مــن %75 عــن اليزيــد و %10 عــن اليقــل ســهماأل مــن بجــزء يكتتبــوا أن ولهــم -2

 أو سسـينؤ الم مـن الطبيعـي للشـخص يجـوز وال )عامـة مغفلـة مساهمة شركة( الحالة هذه في الشركة وتكون ،العام لالكتتاب
 .رأسمالها من %10 من أكثرب يكتتب أن المساهمين

 ساسـياأل النظـام علـى التصـديق بعد بها اكتتبوا التي سهماأل قيمة من %40 عن يقل ماال تسديد سسينؤ الم على يجب -3
 .ذلك تيثب بما الوزارة وتزويد للشركة

 .لالكتتاب األولى الفترة خالل العام االكتتاب على المطروحة سهمباأل االكتتاب سسينؤ الم على يحظر -4
 تسديدها بوجوب إليه الموجهة لإلعذار يمتثل ولم التأسيس عند بها اكتتب التي سهماأل قيمة سسينؤ الم احد يسدد لم إذا -5

 تأسـيس عـن الرجـوع أو ،المسـددة غير سهماأل قيمة تغطية طلب سسينؤ الم قيلبا جاز إياه تبلغه تاريخ من أيام عشرة خالل
 .الشركة

 .الخاصة المغفلة المساهمة بالشركة المتعلقة األحكام الوزير من بقرار تصدر -6
 

 /101/المادة
 المال رأس زيادة

 ،بالكامل سدد قد كان إذا ارأسماله تزيد أن العادية غير العامة الهيئة من بقرار المغفلة المساهمة للشركة يجوز -1
 .عامة مساهمة الشركة كانت إذا األوراق هيئة وموافقة، الوزارة لتصديق القرار هذا ويخضع

 :التالية الطرق بإحدى رأسمالها بزيادة المغفلة المساهمة الشركة تقوم -2
 .الجمهور على أو المساهمين على لالكتتاب جديدة أسهم طرح -أ

 رأسمال إلى كلها أو منها جزء أو المتراكمة المدورة رباحاأل أو منه جزء أو يارياالخت االحتياطي إضافة -ب
 .الشركة

 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا أسهم إلى للتحويل القابلة القرض إسناد تحويل -ج
 .بأخرى شركة دمج -د
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 األوراق هيئة تصدرها التي للتعليمات وفقاً  بيعاً  أو ممارسةً  الجديدة سهمباأل باالكتتاب األفضلية حق للمساهم يكون -3
 .ساسياأل النظام في مخالف نص كل رغم

 من عشر الخامس اليوم نهاية في الزيادة أسهمب باالكتتاب األفضلية حق الشركة مساهمي اكتساب تاريخ يحدد -4
 نشرة اعتمادو  المال رأس زيادة أسهم بطرح الشركة قيام على بالموافقة األوراق هيئة مفوضي مجلس قرار تاريخ

 .اإلصدار
 أن العادية غير العامة للهيئة يجوز ذلك ومع ،األصلية االسمية للقيمة معادلة اسمية بقيمة الجديدة سهماأل تصدر -5

 وقيمة االسمية القيمة بين الفرق يعتبر الحالة هذه وفي ،للسهم االسمية القيمة إلى إصدار عالوة إضافة تقرر
 .طياالحتيا حساب في ربحاً  اإلصدار

 وتاريخ االكتتاب في بأولويتهم المساهمين فيه يعلم األقل على يوميتين صحيفتين في بيان بنشر دارةاإل مجلس يقوم -6
 .بها المكتتب سهماأل قيمة وتسديد وٕاقفاله افتتاحه

 مهلة خالل تنفيذه ساسياأل نظامها بتعديل أو رأسمالها بزيادة العامة الهيئة من قرار اتخاذ عند الشركة على يجب -7
 وسنة الخاصة المغفلة المساهمة للشركات بالنسبة العامة الهيئة قرار على الوزارة تصديق تاريخ من أشهر ستة

 . المدة هذه مضي بعد حكما الغيا القرار ويعتبر ،العامة المغفلة المساهمة للشركات بالنسبة
 
 /102/المادة

 عينية أسهم بإيجاد المال رأس زيادة
 األصول إتباع وجب ،جديدة عينية أسهم إيجاد طريق عن المال رأس زيادة للشركة العادية غير لعامةا الهيئة قررت إذا

 العامة الهيئة بوظائف العادية العامة الهيئة عندئذ وتقوم التأسيس عند المصدرة العينية سهماأل بشأن عليها المنصوص
 .التأسيسية

 /103/المادة
 المال رأس تخفيض

 لالجتماع العادية غير العامة الهيئة دعوة دارةاإل مجلس على وجب رأسمالها نصف على ركةالش خسائر زادت إذا -1
 الشركة حل أو ،قانونا المقرر األدنى الحد عن اليقل بما الشركة رأسمال تخفيض أو،  الخسارة تغطية إما لتقرر

 .وتصفيتها
 هذه رفضت أو القانوني النصاب توافر لعدم قادهاانع يتم لم أو المذكورة العامة الهيئة عقد دارةاإل مجلس أهمل إذا -2

 .وتصفيتها الشركة حل إلقرار القضاء إلى طلب تقديم وللوزارة مساهم لكل جاز الشركة حل الهيئة
 .الشركة موجودات تقييم إعادة فرق ناتج من بلغت ما بالغا الشركة خسائر تغطية يجوز ال -3
 غير العامة الهيئة على ذلك يعرض أن دارةاإل لمجلس يجوز لهارأسما في الشركة حاجة عن فائض وجود تبين إذا -4

 قانونا المقرر األدنى الحد دون ما إلى التخفيض ديؤ ي أال على الشركة رأسمال بتخفيض القرار التخاذ العادية
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 .لرأسمالها
 /104/المادة

 المال رأس تخفيض طرق
 خسـارة وجـود حالـة فـي الخسـارة مبلـغ يـوازي المدفوع ثمنها نم جزء بإلغاء سهماأل قيمة بتخفيض إما المال رأس تخفيض يتم
 رأت إذا المـال رأس من جزء بإعادة أو التشريعي المرسوم هذا في المحددة السهم لقيمة األدنى الحد مراعاة مع،  الشركة في

 . الشركة أسهم باستهالك أو ،حاجتها على يزيد رأسمالها أن الشركة
 /105/المادة

 المال أسر  تخفيض اتإجراء
 رأســمالها تخفــيض المتضــمن للشــركة ساســياأل النظــام تعــديل علــى التصــديق طلــب يرفــق أن دارةاإل مجلــس علــى يجــب -1

 وعنـاوينهم مـنهم كـل ديـن ومقـدار الشـركة دائنـي أسـماء تتضـمن الحسـابات مـدقق عـن صـادرة بالئحـة الوزارة إلى يقدمه الذي
 .الدائنين بحقوق يمس ال المال رأس فيضتخ بان تفيد الحسابات مدقق عن صادرة وشهادة

   .األقل على ولمرتين يوميتين وصحيفتين الرسمية الجريدة في الدائنين الئحة مع التخفيض قرار نشر الشركة على يجب -2
 مـــدقق تقريــر فــي وارد هــو لمـــا وفقــا الشــركة ديــون مــن% 10 عـــن يقــل ال مــا ديــنهم مجمـــوع يبلــغ الــذين للــدائنين يحــق -3

 تـــاريخ مـــن يومـــا ثالثـــين خـــالل المختـــار موطنهـــا أو الشـــركة مركـــز فـــي المختصـــة المحكمـــة أمـــام الـــدعوى إقامـــة تالحســـابا
 تسري وال. بمصالحهم األضرار شأنه من الذي التخفيض قرار إلبطال وذلك ،مرة آلخر الصحف في التخفيض عن عالناإل

 .عالناإل في اسمهم يرد ال الذين الدائنين بحق الشهر مهلة
 بالنفـاذ ويتصـف المـذاكرة غرفـة فـي تتخـذه بقـرار وذلـك بالـدعوى البت لحين التخفيض قرار تنفيذ وقف تقرر أن للمحكمة -4

 .المعجل
 .كثراأل على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد السرعة وجه على بالدعوى المحكمة تنظر -5
  .مبرماً  الدعوى في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار يكون -6

 /106/المادة
 المال رأس تخفيض على المصادقة

 تـاريخ مـن يومـاً  وأربعـين خمسـة خـالل بيانـه سـلف لمـا وفقـا المـال رأس تخفـيض قرار تنفيذ بوقف قرارا الوزارة تبليغ يتم لم إذا
 ،التشــريعي المرســوم هــذا أو ساســياأل النظــام يخــالف مــا التعــديل فــي يكــن ولــم مــرة آلخــر الصــحف فــي التخفــيض قــرار نشــر
 .عليه بالمصادقة لوزارةا قامت

 /107/ المادة
 سهماأل تغطية

 الصـادرة والتعليمات األنظمة و األوراق هيئة لقانون وفقا العام االكتتاب على هاأسهم العامة المغفلة المساهمة الشركة تطرح
 .بمقتضاه
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 /108/المادة
 العام لالكتتاب سهماأل طرح عن عالناإل

 ولمـرتين يـوميتين صـحيفتين فـي الطـرح هـذا عـن عـالناإل يجب عليها لالكتتاب ورالجمه على الشركة أسهم طرح عند -1 
 .االكتتاب بدء تاريخ من األقل على أيام عشرة قبل األقل على

 :التالية المعلومات عالناإل يتضمن أن يجب -2
 .الشركة اسم -أ

 إن-اإلصــدار وعــالوة االســمية الســهم لالكتتــاب وقيمــة منهــا المطــروح والعــدد ســهماأل ونــوع ورأســمالها الشــركة غايــة-ب
 .-وجدت

 .التقييم لتقرير استنادا المقدمات هذه وقيمة -وجدت إن- العينية المقدمات -ج
 عشـرين عـن االكتتـاب مـدة تقـل إن يجـوز وال .االكتتـاب لـديها يـتم التـي والجهـة االكتتـاب ومـدة االكتتاب بدء تاريخ -د

 .يوما تسعين تتجاوز أن وال يوما
 لـديها يـتم التـي الجهـة لـدى اإلصـدار نشـرة عـن وأخـرى للشـركة ساسـياأل النظـام مـن نسـخة على الحصول انيةإمك -هـ

 .االكتتاب
 .العام االكتتاب على سهماأل بطرح األوراق هيئة موافقة وتاريخ رقم -و

 /109/ المادة
 اإلصدار نشرة

 .األوراق هيئة عليها توافق إصدار نشرة مجانا تتبينللمك توفر أن العام االكتتاب على هاأسهم طرح عند الشركة على يجب
 /110/المادة
 سهماأل على االكتتاب

 الشـــركات أســـهم علـــى االكتتـــاب يجـــري التشـــريعي المرســـوم هـــذا مـــن/107/ المـــادة فـــي الـــواردة اإلحكـــام مراعـــاة مـــع -1
 .للشركة حساب في وتقيد عليها المكتتب سهماأل قيمة لديه وتدفع أكثر أو مصرف في المغفلة المساهمة

 :تتضمن وثيقة على االكتتاب هذا ويكون -2
 .بها اكتتب التي سهماأل وعدد المكتتب اسم -أ

 .ساسياأل الشركة بنظام المكتتب قبول -ب
 .سورية في يكون ان على المكتتب اختاره الذي الموطن -ج
 .الضرورية األخرى المعلومات جميع -د

 بهـا اكتتـب التـي سـهماأل قيمـة ويدفع، يمثله ممن أو منه موقعة، لديها المكتتب ةالجه إلى االكتتاب وثيقة المكتتب يسلم -3
 .إيصال لقاء

 باسـتالم منـه وٕاقـراراً  المـدفوع والمبلـغ سـهماأل وعـدد االكتتاب وتاريخ المختار وموطنه المكتتب اسم اإليصال يتضمن -3
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 .الضرورية البيانات من ذلك وغير للشركة ساسياأل النظام عن نسخة
 .اكتتابه عن الرجوع المعاملة هذه إتمام بعد للمكتتب يحق ال -4

 
 /111/المادة

 للمساهمين المختار الموطن
 يغيـر أن للمسـاهم ويجـوز، بالشـركة يتعلـق أمـر كـل فـي للتبليـغ صـالحا مختـارا موطنـا مساهم كل يختاره الذي الموطن يعتبر

 .ريةسو  في يكون أن على الشركة لدى يسجله كتاب بموجب الموطن هذا
 

 /112/المادة
 االكتتاب عوارض

 لمتعهــد الســماح أو المتبقيــة ســهماأل علــى االكتتــاب سســينؤ للم جــاز المعروضــة ســهماأل كامــل علــى يكتتــب لــم إذا -1
 خمســة مهلــة خــالل وذلــك ،ســهماأل هــذه بتغطيــة الماليــة األوراق مجــال فــي تعمــل التــي الوســاطة لشــركات أو تغطيــة
 .تتاباالك انتهاء تاريخ من يوما عشر

 عـــدد وكـــان المـــادة هـــذه مـــن األولـــى الفقـــرة فـــي وارد هـــو لمـــا وفقـــا المعروضـــة ســـهماأل بكامـــل االكتتـــاب يـــتم لـــم إذا -2
 المــــال رأس مــــن %75 عــــن يقــــل ال بــــه المكتتــــب المــــال ورأس األقــــل علــــى مســــاهما وعشــــرين خمســــة المســــاهمين

 التشـريعي المرسـوم هـذا مـن 223/1/ مـادةال عليـه نصـت لمـا وفقـا يحـدد الـذي األدنـى الحـد عـن يقـل وال) المطروح(
 .ذلك التأسيسية العامة الهيئة تقر أن على ،به المكتتب المال برأس سسةؤ م الشركة اعتبرت

 االكتتــاب ميعــاد تمديــد يجــوز ،الســابقتين الفقــرتين أحكــام مــن أي يتحقــق ولــم األولــى االكتتــاب مــدة انتهــت حــال فــي -3
 بثالثــة االكتتــاب يكتمــل لــم ٕاذاو  .الموافقــة هــذه تــاريخ مــن يومــا تســعين تتجــاوز ال مــدة األوراق وهيئــة الــوزارة بموافقــة
 لمـا وفقـا يحـدد الـذي األدنـى الحـد عـن تقـل بهـا المكتتـب سـهماأل قيمـة وكانت الجديد الميعاد نهاية في سهماأل أرباع
 .يسالتأس عن الرجوع سسينؤ الم على وجب التشريعي المرسوم هذا من 223/1/ المادة عليه نصت

 لجنـة علـى يجـب التأسـيس عـن العـدول حـال في أو نهائيا الشركة تأسيس على التأسيسية العامة الهيئة توافق لم إذا -4
 التأسيسـية العامـة الهيئـة موافقـة عـدم تـاريخ مـن أو االكتتـاب انتهـاء تـاريخ مـن يومـا وعشـرين واحد خالل سسينؤ الم

 تقــوم الحالــة هــذه وفــي.  ساســياأل النظــام علــى التصــديق قــرار بطــي الــوزارة إلــى طلــب تقــديم الشــركة تأســيس علــى
 قـرار طـي لطلـب سسـينؤ الم لجنـة تقـديم عـدم حـال وفـي الطـي بقـرار لـديها االكتتـاب تـم التـي الجهـات بـإعالم الوزارة

 بـه المسـموح األقصـى بالمعـدل االكتتـاب مبـالغ علـى الفائـدة ذمـتهم فـي ترتبـت ذكرهـا السالف المهلة خالل التصديق
 .المهلة هذه انقضاء تاريخ من اعتبارا ناقانو 

 إلــى المكتتبــين قبــل مــن المدفوعــة المبــالغ إعــادة الطــي قــرار تبلغهــا بعــد لــديها االكتتــاب تــم التــي الجهــات علــى يجـب -5
 .االكتتاب إيصاالت بموجب كاملة أصحابها
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 .التصديق قرار بطي الوزارة ارقر  إلى استنادا اسمه على العينية المقدمات تسجيل إعادة طلب العينية الحصة لمقدم -6
 /113/المادة

 المطروحة سهماأل لعدد االكتتاب تجاوز
 فـي يراعـى أن علـى المكتتبـين بين غرامة سهماأل هذه توزع أن فيجب المطروحة سهماأل عدد جاوز قد االكتتاب أن تبين إذا

 .ضئيل بعدد المكتتبين جانب ذلك
 
 /114/المادة

 سهماأل تخصيص
 انتهـاء تـاريخ من يوما ثالثين خالل عليها المكتتب سهماأل بتخصيص الشركة إدارة مجلس أو سسينالمؤ  لجنة تقوم -1

 .التخصيص عملية صحة عن بالتضامن ولونؤ مس وهم االكتتاب مهلة
 كتـاب بتوجيـه التخصـيص قـرار صـدور تـاريخ مـن يومـا ثالثـين خـالل الشـركة إدارة مجلـس أو سسـينؤ الم لجنـة تقوم -2

 .بها تخصيصه تم التي سهماأل بعدد إشعارا يتضمن المختار عنوانه على بمكتت كل إلى مسجل
 ســهماأل قيمــة عــن الفائضــة المبــالغ وٕاعــادة المدفوعــة بالمبــالغ قتــةؤ م أســناد إصــدار األول دارةاإل مجلــس علــى يجــب -3

 .الشركة شهر تاريخ من يوما ستين مدة خالل أصحابها إلى للمكتتبين المخصصة
 المهـــل خـــالل للمكتتبــين المخصصـــة ســهماأل قيمـــة عــن الفائضـــة المبــالغ رد عـــن دارةاإل مجلــس أعضـــاء تخلــف إذا -4

 وذلـك قانونـا بـه المسموح األقصى بالمعدل ردها الواجب المبالغ على فائدة ذمتهم في ترتبت المادة هذه في المحددة
 .للرد المحددة المهلة انقضاء يلي الذي األول اليوم من اعتبارا

 المبـالغ إعـادة عـن التضـامن وجـه علـى ولينؤ مسـ لـديها االكتتاب تم التي والجهات دارةاإل جلسوم سسونؤ الم يكون -5
 .إعادتها وجوب عند كاملة بها المكتتب

 .تأسيسها يتم لم إذا الشركة تأسيس نفقات جميع سسونؤ الم يتحمل -6
 /115/ المادة

 االكتتاب بنتائج األوراق وهيئة الوزارة إعالم
 التخصـيص تـاريخ مـن يومـا ثالثـين تتجـاوز ال مدة خالل األوراق وهيئة الوزارة تزويد دارةاإل مجلس أو سسينؤ الم لجنة على
 .بها خصصوا التي سهماأل وعدد فيها منهم كل اكتتب التي سهماأل ومقدار المكتتبين أسماء يتضمن جدوال

 /116/المادة
 سهماأل شهادات

 :التالية البيانات تتضمن نهائية اسمية شهادة بها المكتتب همساأل أو السهم قيمة كامل تسديد بعد المساهم يعطى -1
 .التجاري سجلها ورقم مالها ورأس الشركة اسم -أ

 .االسمية السهم قيمة -ب
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 .ورقمه المساهم اسم -ج
 .الشهادة تتضمنها التي سهماأل عدد -د
 .الشهادة رقم -هـ
 .بالتوقيع المفوضين تواقيع -و

 .سرقتها أو تلفها أو ضياعها حالة في الشهادات تبديل اتإجراء ساسياأل النظام يحدد -2
 

 /117/ المادة
 المساهمين سجل

 :التالية البيانات فيه تدون للمساهمين خاص بسجل المغفلة المساهمة الشركة تحتفظ -1
 .للتبليغ المختار وموطنه وجنسيته ورقمه المساهم اسم -أ

 .وفئتها المساهم يملكها التي سهماأل عدد -ب
 .أخرى وقوعات أو قيودأي  أو رهن أو حجز أو هبة أو بيع من المساهم أسهم على يقع ام -ج
  .السجل في تدوينها دارةاإل مجلس يقرر أخرى بيانات أي -د

 .فيه المدرجة البيانات صحة وعن،  السجل هذا عن والؤ مس الشركة إدارة مجلس يكون -2
 مـن بواسـطة أو بنفسـه السـجل هـذا فـي والـواردة بـه متعلقـةال المعلومـات علـى االطـالع الشـركة في مساهم لكل يحق -3

 .بذلك خطيا يفوضه
ـــم مـــا الغيـــر أو المســـاهمين أو الشـــركة تجـــاه نافـــذا رهـــن أو حجـــز أو تصـــرف أي يعتبـــر ال -4  ســـجل فـــي قيـــده يـــتم ل

 .ركةالش سجالت في مدونا الحق هذا يكن لم ما فيه للحائز حق وجود على قرينة السهم حيازة تعتبر وال،الشركة
 المـــدين أســـهم حجـــز يجـــوز وٕانمـــا ،المســـاهمين احـــد ذمـــة فـــي مترتبـــة لـــديون اســـتيفاء الشـــركة أمـــوال حجـــز يجـــوز ال -5

 في ببيعها المحجوزة سهماأل على الحكم تنفيذ ويجري.  سجلها في سهماأل قيد على الحجز إشارة وتوضع .هاأرباحو 
 .العلني بالمزاد باعت،  السوق هذه مثل وجود عدم حال وفي المالية األوراق سوق

 علــى الحجــز قــرار أو الــرهن ســند يــنص لــم مــا الســهم لمالــك المحجــوزة أو المرهونــة ســهملأل المســتحقة ربــاحاأل تــدفع -6
 .ذلك خالف

 .الشركة سجالت في المسجل السهم لمالك المحجوزة أو المرهونة سهملأل بالنسبة التصويت حق يبقى -7
 قــرار بموجــب التزويــر بــدعوى فيهــا ورد مــا عكــس ثبــوت حتــى حيحةصــ الشــركة ســجالت فــي الــواردة القيــود تعتبــر -8

 .قطعي
 .للواقع خالفا السجل في قيود أي إجراءب يقوم والذي السجل عن ولؤ المس الشخص التزوير بجرم يعاقب -9

 .الكترونية وسائط على محفوظة أو رقمية الشركة سجالت تكون أن على ساسياأل النظام ينص أن يجوز  -10
 لـألوراق سـوق فـي هاأسـهم ولاتـد لغايـة أخـرى جهة أية لدى مساهميها سجالت من نسخة تودع نأ للشركة يجوز  -11
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 صـحة وعـن السجل هذا عن ولةؤ مس الجهة هذه وتكون .السجالت هذه وتنظيم حفظ الجهة تلك تفوض نأو  المالية
 .فيه المدرجة البيانات

 هيئـــة قـــانوني ألحكـــام وفقـــا الماليـــة األوراق ســـوق لـــدى هاأســـهم إلدراج العامـــة المغفلـــة المســـاهمة الشـــركة تخضـــع -12
 .بمقتضاهما الصادرة والتعليمات واألنظمة الماليةاألوراق  وسوق األوراق

 وفقــا خاللــه مــن ولهااتــد يــتم وان الســوق فــي القــرض أســناد تــدرج أن الخاصــة المغفلــة المســاهمة للشــركة ويجــوز  -13
 .صوصالخ بهذا األوراق هيئة عن الصادرةواألنظمة  للتعليمات

 الخاصــة المغفلــة المســاهمة الشــركات أســهم ولابتــد الخاصــة واألنظمــة التعليمــات تصــدر أن األوراق لهيئــة يجــوز  -14
 .المالية األوراق سوق في وٕادراجها

 /118/ المادة
 :سهماأل على التصرفات

 .عليها والحجز الرهن إشارات ولوضع سهمباأل للتصرف إتباعها الواجب اتجراءاإل للشركة ساسياأل النظام يحدد -1
 .المرتهن إلى المرهون السهم تسليم الراهن على يجب -2
 .المرهونة سهماأل قيمة من دينه استيفاء في للمرتهن امتياز حق الشركة سجل في قيده بمجرد سهماأل رهن يرتب -3
 حقوقال استيفاء أو الحبس إشارة ترقين بعد إال نافذا محبوس أو محجوز أو مرهون سهم على تصرف أي يعتبر ال -4

 .شارةاإل تضمنها التي
 .المحبوسة أو المحجوزة أو المرهونة سهماأل ولاتد يجوز ال -5
 المساهمة الشركة أسهم فيها المدرجة المالية األوراق سوق في بها المعمول اتجراءواإل والقواعد األحكام تطبق -6

 أسهم ملكية نقل أحكام على بالتطبيق أولوية اتجراءواإل والقواعد األحكام لهذه وتكون هاأسهم والتاتد على المغفلة
  .التشريعي المرسوم هذا أحكام مع يتعارض ال وبما،  ساسياأل النظام في عليها المنصوص الشركة

 /119/المادة
 العامة الهيئات على المحظورات

 :البطالن طائلة تحت للمساهمين العامة للهيئة يجوز ال -1
 .قبله من المسددة االسمية السهم قيمة وزايج بما المالية المساهم وليةؤ مس زيادة -أ

 الشــــركة نظـــام فـــي المحـــددة المســـاهمين علـــى الصـــافية ربــــاحاأل مـــن توزيعهـــا الواجـــب المئويـــة النســـبة إنقـــاص -ب
 .ساسياأل
 المختلفـة العامـة الهيئـة حضـور فـي المسـاهم أهليـةب تتعلق ساسياأل النظام في مذكورة غير جديدة شروط فرض -ج

 .فيها والتصويت
 يصــيب عمــا بــالتعويض بالمطالبــة حــدهمأ علــى أو دارةاإل مجلــس أعضــاء جميــع علــى الــدعوى إقامــة حــق تقييــد -د

 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا ضرر من المساهمين أسهم
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 مسـاهمي جميـع فيـه يشـترك بتصـويت أو كتابيـا المسـاهمين جميـع بقبـول األحكـام هـذه علـى الخروج يجوز نهأ على -2
 .باإلجماع ويصدر العادية غير العامة يئةباله الشركة

 
 /120/المادة
 المساهم حقوق

 :اآلتية بالحقوق خاصة بصورة المساهم يتمتع
 .المساهمين على توزيعها يتقرر التي والفوائد رباحاأل قبض -1
 .الشركة تصفية عند المال رأس فيها بما الشركة موجودات كامل من حصة استيفاء -2
 .العامة الهيئات عمالأ في والمساهمة االشتراك -3
 .قانوني بسبب يملكها التي سهمباأل شهادة على الحصول -4
 .ساسياأل الشركة نظام في المذكورة بذلك الخاصة األحكام مراعاة مع ورهنها وهبتها هأسهم بيع -5
 شـريعيالت المرسـوم هذا ألحكام مخالفا دارةاإل مجلس أو العامة الهيئة من متخذ قرار كل ببطالن الدعوى إقامة حق -6

 .التشريعي المرسوم هذا في المذكورة للشروط وفقا ساسياأل الشركة نظام أو
 .الشركة دفاتر على االطالع حق -7
 :يحوي مطبوع كراس على الحصول حق -8

 .المنقضية الحسابية الدورة ميزانية -أ
 .والخسائر رباحاأل حساب -ب
 .دارةاإل مجلس تقرير -ج
 .الحسابات مدققي تقرير -د

 .التشريعي المرسوم هذا في المذكورة للشروط وفقا لالجتماع العامة الهيئات ةدعو  طلب حق -9
 للشــروط وفقــا دارةاإل مجلــس قبــل مــن المقــرر عمــالاأل جــدول فــي مــذكورة غيــر أبحــاث إضــافة طلــب حــق -10

 .التشريعي المرسوم هذا في المذكورة
 /121/ المادة
 القرض أسناد

 .القرض ادأسن تصدر أن المغفلة المساهمة للشركات يحق -1
 للحصـول الشـركة تصـدرها للتجزئـة قابلـة وغيـر ولاللتـد قابلـة واحـدة اسـمية قيمـة ذات مالية أوراق هي القرض أسناد -2

 .اإلصدار لشروط وفوائده القرض بسداد بموجبها الشركة تتعهد قرض على
 موجهـة لالكتتـاب دعـوة طريـق عـن األوراق هيئـة وقانون التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا القرض أسناد طرح يتم -3

 .األوراق هيئة موافقة على الحصول بعد للجمهور
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 في السند قيمة قيد يتم الحاالت جميع وفي إصدار وةبعال أو بخصم أو االسمية بقيمتها القرض أسناد عرض يجوز -4
 .االسمية بقيمته الشركة سجالت

 .الوزارة موافقة على الحصول بعد أجنبية بعملة أو،  السورية بالعملة القرض أسناد تحرر -5
 /122/ المادة

 القرض أسناد ماهية
 .الشركة مال من دينه مقدار واسترداد معينة آجال في تدفع محددة فائدة استيفاء حق صاحبها القرض أسناد تعطي

 /123/المادة
 القرض أسناد إصدار شروط

 :اآلتية الشروط استكمال على القرض أسناد إصدار يتوقف
 .بكامله الشركة مال رأس فعد تم قد يكون أن -1
 .الشركة مال رأس القرض وزايتج أال -2
 العامــة الهيئــة موافقــة علــى تحصــل وان عاديــة قــرض أســناد إصــدار عنــد العامــة الهيئــة موافقــة علــى الشــركة تحصــل أن -3

 مـال رأس زيـادة علـى فقةموا بمثابة هذه موافقتها وتعتبر أسهم إلى للتحويل قابلة قرض أسناد إصدار يتم عندما العادية غير
 .الشركة

 .األوراق هيئة وموافقة الوزارة موافقة على الحصول -4
 /124/المادة

 القرض نادأس عن عالناإل
 أن علـى األقـل علـى ولمـرتين ميتينيـو  صـحيفتين فـي القـرض ادسـنأب االكتتـاب عـن عـالناإل الشركة إدارة مجلس على يجب

 التـي سـناداأل عدد إلى شارةاإل مع اإلصدار على بالموافقة العادية غير أو العادية العامة الهيئة قرار تاريخ عالناإل يتضمن
 وعـدد وضـماناته وشـروطه بهـا الوفـاء وموعد فائدتها ومعدل إصدار وةعال أو خصومات وأي االسمية وقيمتهاإصدارها  يراد
 للتحويــل قابلــة ســناداأل كانــت إذا وفيمــا الشــركة رأســمال ومقــدار ضــماناتها مــع قبــل مــن الشــركة أصــدرتها التــي القــرض نادأســ
 .األوراق هيئة موافقة وتاريخ ورقم، المصدقة األخيرة الميزانية ونتائج العينية المقدمات وقيمة،

 /125/ المادة
 القرض أسناد سجل

 الجهـة لـدى أو لهـا المصـدرة الشـركة سـجالت فـي عليهـا تجـري التـي التصـرفات وتوثـق هـامالكي بأسـماء القـرض أسناد تسجل
 األســواق هــذه فــي إدراجهــا حــال فــي الماليــة األوراق أســواق فــي ولاللتــد قابلــة االســناد هــذه وتكــون،  الســجالت لهــذه الحافظــة

 .األوراق يئةه تضعها التي والشروط وللقواعد ولهااتد لعملية الناظمة السوق لقواعد ووفقا
 /126/ المادة

 القرض أسناد على االكتتاب
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 .واحدة دفعة به االكتتاب عند القرض سند قيمة تدفع -1
 المـدة خـالل الصـادرة االسـناد جميـع تغطيـة تـتم لـم إذا بهـا االكتتـاب تـم التي االسناد بقيمة يكتفي أن دارةاإل لمجلس -2

 .المقررة
 االســناد هــذه تــوزع أن يجــب المطروحــة االســناد عــدد االكتتــاب وزاتجــ إذا فانــه 123/2/ المــادة أحكــام مراعــاة مــع -3

 .ضئيل بعدد المكتتبين جانب ذلك في يراعى أن على المكتتبين بين غرامة
 /127/المادة

 القرض أسناد بيانات
 :التالية البيانات السند يتضمن أن يجب
 .الشركة ومدة وتاريخه سجلها ورقم وعنوانها المقترضة الشركة اسم -1
 .السند صاحب اسم -2
 .الفائدة وسعر ومدته االسمية وقيمته ونوعه السند رقم -3
 .المصدرة القرض أسناد قيم مجموع- -4
 .الفائدة استحقاق ومواعيد االسناد إطفاء وشروط مواعيد -5
 .وجدت إن السند يمثله الذي للدين الخاصة الضمانات -6

 شريطة السند إلى إضافتها المقترضة الشركة ترى شروطأية  أو إدراجها وجوب األوراق هيئة تقرر أخرى وأحكام شروط أي
 .اإلصدار شروط مع اإلضافات هذه تتوافق أن

 /128/ المادة
 القرض أسناد ضمانات

 .القرض أسناد على باالكتتاب البدء قبل الضمانات تلك تقديم فيجب مضمونة القرض أسناد كانت إذا
 /129/المادة

 للتحويل ةالقابل القرض أسناد
 وفقا أسهم إلى للتحويل قابلة قرض أسناد إصدار للشركة يجوز القرض أسناد إلصدار عليها المنصوص الشروط مراعاة مع

 :التاليةلألحكام 
 إلــى القــرض أســناد تحويــل أساســها علــى يــتم التــي والشــروط القواعــد جميــع العاديــة غيــر العامــة الهيئــة قــرار يتضــمن أن -1

 .أسهم
 المـدة هـذه خـالل رغبتـه يبـد لـم إذاف اإلصدار شروط عليها تنص التي المواعيد في بالتحويل رغبته السند مالك يبدي أن -2

 .التحويل في حقه فقد
 /130/المادة

 القرض أسناد بقيمة الوفاء
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 .اإلصدار عند وضعت التي للشروط وفقا الشركة قبل من االسناد قيمة وفاء يجري -1
 .القرض أسناد مالكي هيئة بموافقة إال خرهؤ ت أو الوفاء ميعاد متقد أن للشركة يجوز وال -2

 
 /131/المادة

 القرض أسناد مالكي هيئة
 .القرض أسناد لمالكي هيئة إصدار كل عند حكما تتكون -1
 .الحاضرين من المخالفين وعلى الغائبين على الهيئة هذه قرارات وتسري -2

 /132/المادة
 الحيتهاوص القرض أسناد مالكي هيئة اجتماعات

 .المصدرة الشركة إدارة مجلس دعوة على بناء مرة ألول القرض أسناد مالكي هيئة تجتمع -1
 .االجتماع إلى الهيئة دعوة توجيه االكتتاب اختتام تاريخ من يوما عشر خمسة خالل الشركة إدارة مجلس وعلى -2
 .هاممثلي وانتخاب الهيئة نظام على الموافقة االجتماع هذا أعمال جدول في تدخل -3
 التصـويت حق لهم يكون أن دون المناقشات في واالشتراك العامة الهيئات حضور حق االسناد مالكي هيئة لممثلي -4

 لمســـاهمي الـــدعوة توجيـــه فـــي المتبعـــة األصـــول وفـــق االجتمـــاع لحضـــور إلـــيهم الـــدعوة توجيـــه الشـــركة علـــى ويجـــب
 .الشركة

 .االسناد مالكي حقوق حمايةل التحفظية التدابير جميع يتخذوا أن الهيئة لممثلي يحق -5
 /133/المادة

 القرض أسناد مالكي هيئة اجتماعات إلى الدعوة
 .ممثليها دعوة على بناء اجتماعاتها الهيئة تعقد -1
 .قيمتها من %10 يمثلون االسناد حملة من فريق طلب عند لالجتماع دعوتها عليهم ويجب -2
 .يضاأ الشركة إدارة مجلس دعوة على بناء الهيئة هذه وتجتمع -3
 األحكام واجتماعاتها الدعوة على وتطبق العادية العامة الهيئة لدعوة المقررة للقواعد وفقا االسناد مالكي هيئة تدعى -4

 .الهيئة هذه على تطبق التي ذاتها
 /134/المادة

 اإلصدار شروط مخالفة
 أربـاع ثالثـة يـةأكثر ب القـرض نادأسـ مـالكي هيئـة أقرتـه إذا إال بـاطالً  يعتبـر القـرض أسـناد إصـدار شـروط يخـالف تصـرف كل

 المكتتـب االسـناد قيمـة مجمـوع أربـاع ثالثـة عـن االجتمـاع فـي الممثلة االسناد تقل أال شريطة االجتماع في الممثلةأصواتهم 
 .النافذة للقوانين وفقا قضائيا اإلصدار شروط خالف من مالحقة بيانه سبق لما وفقا للتصرف الهيئة إقرار يحول وال .بها

 /135/ادةالم



 54 

 للشركة التأسيسية العامة الهيئة النعقاد الدعوة
 العامـة الهيئـة عقـد إلـى المكتتبـين دعـوة التخصـيص قـرار تـاريخ مـن يومـا ثالثـين خـالل سسـينؤ الم لجنـة علـى يجب -1

 .الدعوة توجيه تاريخ من يوما ثالثين خالل الهيئة لهذه الجلسة موعد يكون أن ويجب .للشركة التأسيسية
 عليهـا يجـب التـي الـوزارة مراجعـة مكتتـب لكـل يحـق الميعـاد ذلـك فـي الدعوة هذه بإرسال المؤسسين لجنة تقم لم ٕاذاو  -2

 .الدعوة هذه توجيه
 .التأسيسية العامة الهيئة جلسة ليرأس احدهم المؤسسين لجنة تنتخب -3

 /136/المادة
 التأسيسية العامة الهيئة اجتماع

 اجتماعـات على المطبقة القرارات واتخاذ القانوني والنصاب الدعوة اتإجراء يسيةالتأس العامة الهيئة اجتماع على تطبق -1
 .للشركة العادية العامة الهيئة

 .العينية بحصصهم المتعلقة القرارات على التصويت حق عينية حصصا قدموا الذين للمكتتبين يكون ال -2
 وعلــيهم للشــركة األول دارةاإل مجلــس انتخــاب فــور وصــالحياتها المغفلــة المســاهمة الشــركة مؤسســي لجنــة مهمــة تنتهــي -3

 .المجلس هذا إلى بالشركة الخاصة والوثائق المستندات جميع تسليم
 /137/ المادة

 التأسيسية العامة الهيئة صالحيات
 عمليـــات جميـــع عـــن الوافيـــة المعلومـــات يتضـــمن أن يجـــب الـــذي المؤسســـين تقريـــر فـــي التأسيســـية العامـــة الهيئـــة تبحـــث -1

 وتصــادق ساســياأل الشــركة ولنظــام للقــانون وموافقتهــا المعلومــات تلــك صــحة مــن تتثبــت ثــم لــه المؤيــدة الوثــائق مــع ســيسالتأ
 .نهائيا الشركةتأسيس  إعالن قبل التقرير على

 القـــرارات وتتخـــذ المؤسســـين لجنـــة مـــن المعـــين الحســـابات مـــدقق قبـــل مـــن المدققـــة التأســـيس نفقـــات بمناقشـــة الهيئـــة تقـــوم -2
 .بشأنها سبةالمنا

 .بشأنها المناسبة القرارات وتتخذ التأسيس فترة أثناء تمت التي والتصرفات العقود في الهيئة تبحث -3
 .بشأنها المناسبة القرارات وتتخذ ،العينية سهماأل في الهيئة تبحث -4
 .الحسابات ومدققي األول دارةاإل مجلس الهيئة تنتخب -5
 .نهائيا الشركة تأسيس تعلن ثم -6

 /138/ المادة
 التأسيس نفقات على االعتراض

 التأسيسـية العامـة الهيئـة اجتمـاع فـي الممثلـة سـهماأل من %10 عن يقل ال ما يحملون مساهمين اعتراض حال في -1
 إقامــة المســاهمين لهــؤالء جــاز، التأســيس  فتــرة أثنــاء الجاريــة والتصــرفات العقــود أو ،التأســيس نفقــات علــى للشــركة
 .الشركة عمل استمرار على الدعوى هذه تؤثر وال المختصة حكمةالم أمام الدعوى
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 .الشركة شهر تاريخ على سنوات ثالث مرور بعد الدعوى هذه تسقط -2
 
 

 /139/ المادة
 دارةاإل مجلس

 المغفلــة المســاهمة الشــركة فــي ثالثــة عــن أعضــائه عــدد يقــل ال إدارة مجلــس المغفلــة المســاهمة الشــركة إدارة يتــولى -1
 وفقـا عشـر ثالثـة علـى يزيـدأال  يجـب األحوال جميع وفي العامة المغفلة المساهمة الشركة في مسةخ وعن الخاصة

 للشـركة العامـة الهيئـة قبـل مـن المجلـس أعضـاء انتخـاب ويـتم .الخصـوص بهـذا للشـركة ساسـياأل النظـام يحدده لما
 .غرضال لهذا يسميه أكثر أو طبيعي شخص يمثله اعتباريا شخصا العضو يكون أن ويجوز

 أال علـى المساهمين غير من دارةاإل مجلسأعضاء  من عدد انتخاب على للشركة ساسياأل النظام ينص أن يجوز -2
 .المجلس أعضاء عدد ثلث نسبتهم وزاتتج

 .الخاصة المغفلة المساهمة الشركة في عام مدير وظيفة نائبه أو دارةاإل مجلس رئيس يتولى أن يجوز -3
 وال عنــه،  صـادر كتــاب بموجـب ممثلــه تغييـر دارةاإل مجلــس فـي ممثلــه بتسـمية قــام الـذي االعتبــاري للشـخص يحـق -4

 .السجل في شهره بعد إال الغير بحق أو الشركة بحق ساريا التغيير هذا يعتبر
 .قلأ مدة ساسياأل النظام يحدد لم ما سنوات أربع المجلس والية مدة -5
 لتنتخــب واليتــه مــدة مــن األخيــرة يومــا التســعين خــالل لالجتمــاع للشــركة العامــة الهيئــة يــدعو أن دارةاإل مجلــس علــى -6

 سبب ألي انتخابه تأخر ٕاذاو  الجديد دارةاإل مجلس ينتخب أن إلى عمله في يستمر أن على محله يحل إدارة مجلس
 مـدة انتهاء تاريخ من يوما تسعين على الحاالت من حالة أي في التأخير مدة تزيد أال ذلك في يشترط سباباأل من

 .القائم المجلس
 .واليتهم مدة المنتهية عضاءاأل انتخاب إعادة يجوز -7
 يعلـن أن انتخابه عند غائبا كان الذي المغفلة المساهمة الشركة إدارة مجلس لعضوية المنتخب الشخص على يجب -8

 منــه قبــوال ســكوته ويعتبــر االنتخــاب نتيجــة تبليغــه تــاريخ مــن أيــام عشــرة خــالل رفضــها أو العضــوية بتلــك قبولــه عــن
 .بالعضوية

 /140/ المادة
 دارةاإل مجلس في عضو تعيين جواز

 الشـركة أسـهم مـن %10 عـن يقـل ال مـا يمتلكـون الـذين المسـاهمين أو المسـاهم مـنح علـى ساسـياأل النظـام يـنص أن يجوز
 أعضــاء مجمــوع مــن عــددهم ينــزل أن علــى ســهماأل مــن يملكونــه مــا بنســبة دارةاإل مجلــس فــي أكثــر أو عضــو بتعيــين الحــق

 مجلس أعضاء عدد احتساب عند كسور أية هدر ويتم الباقين عضاءاأل انتخاب في يتدخلوا أو يتدخل ال وان دارةاإل مجلس
 .بيانه سبق لما وفقا تعيينهم طلب للمساهم يحق الذي دارةاإل
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 /141/ المادة
 دارةاإل مجلس أعضاء جنسية

 :خاصة قوانين في الواردة األحكام مراعاة مع
 .السورية العربية الجمهورية جنسية من دارةاإل مجلس أعضاء أغلبية ونتك أن يجب -1
 شـريطة %65 وزاتتجـ الشـركة برأسـمال األجانـب مسـاهمة نسـبة كانـت إذا أعـاله المذكورة النسبة تخفيض للوزارة ويجوز -2
 .الشركة رأسمال في مساهمتهم نسبة دارةاإل مجلس في األجانب نسبة وزاتتج أال

 /142/ المادة
 دارةاإل مجلس في العضوية شروط

 :دارةاإل مجلس عضو في يشترط
 .المدنية بحقوقه ومتمتعا القانونية السن بالغا يكون أن -1
 .واألمانة بالشرف المخلة الجرائم من جريمة في أو جنائية عقوبة بأية عليه محكوما يكون أال -2
 مــن أكثــر إدارة مجلــس فــي عضــواً  االعتبــاري خصللشــ ممــثال بصــفته أو الشخصــية بصــفته المجلــس عضــو يكــون أال -3

 .التشريعي المرسوم هذا أحكام عليها تسري التي من مساهمة شركات خمس
 .العامة الجهات إلحدى ممثال دارةاإل مجلس عضو يكن لم ما الدولة في العاملين من يكون أال -4
 علـى ويجـب أصـوالً  مصـدق عـدلي وسـجل عضـو كـل قبـل مـن موقـع تصـريح بموجـب العضـوية شـروط توافر إثبات يتم -5

 .سنة كل من األول الشهر خالل الشركة إلى التصريح هذا تقديم رئيسه وعلى دارةاإل مجلس عضو
 /143/ المادة

 دارةاإل مجلس رئيس في يشترط ما
 أكثـر ةإدار  لمجلـس رئيسـا االعتبـاري للشـخص ممـثال بصـفته أو الشخصـية بصـفته يكـون أال دارةاإل مجلس رئيس في يشترط

 .التشريعي المرسوم هذا أحكام عليها يسري التي من مساهمتين شركتين من
 /144/ المادة
 الضمان أسهم

 ،المجلس لعضوية للتأهل تملكها دارةاإل مجلس عضو على يجب التي سهماأل عدد للشركة ساسياأل النظام يحدد -1
 في النصاب هذا استكمال يمكن وٕانما االنتخاب إجراء عند سهماأل من العدد هذا امتالك الحالة هذه في يشترط وال
 .حتما العضوية سقطت وٕاال االنتخاب يوم من يوما ثالثين مدة

 الشركة لمصلحة رهنا الحبس هذا ويعتبر الحبس إشارة عليها وتوضع إيصال لقاء الشركة لدى سهماأل هذه تحفظ -2
 .الشركة لدى الممسوك سهماأل سجل في ذلك إلى ويشار دارةاإل مجلس على المترتبة المسؤوليات ولضمان

 /145/ المادة
 دارةاإل مجلس صالحيات



 57 

 لغاياتهـا وفقـا الشـركة أعمـال تسـيير يقتضـيها التـي عمـالاأل بجميع للقيام الواسعة والصالحيات السلطات دارةاإل لمجلس -1
 .ساسياأل الشركة امنظ في أو التشريعي المرسوم هذا في عليه منصوص هو ما إال حد من الصالحيات لهذه وليس

 .قراراتها يخالف ال وان العامة الهيئة بتوجيهات يتقيد أن المجلس على يجب إنما -2
 الشـــركة أصـــول ورهـــن وبيـــع باالســـتدانة دارةاإل لمجلـــس بهـــا يســـمح التـــي والشـــروط الحـــدود ساســـياأل النظـــام فـــي تعـــين -3

 .الكفاالت وتقديم لها ممنوحةال واالمتيازات الرخص وعن مشاريعها عن والتنازل بها والتصرف
 /146/ المادة

 دارةاإل مجلس في المناصب
 ونائبـا رئيسـا السـري بـاالقتراع وينتخب انتخابه من أيام سبعة خالل الرئيسي الشركة مركز في دارةاإل مجلس يجتمع -1

 .بذلك الوزارة وتبلغ،  للرئيس
 .دارةاإل لمجلس المقررة للمدة انتخابهما كوني ونائبه الرئيس لوالية مدة ساسياأل الشركة نظام يحدد لم إذا -2
 أو لجنـة أو عضـوا يفوض أن له كما الشركة أعمال لطبيعة وفقا أعضائه جميع بين العمل يوزع أن دارةاإل لمجلس -3

 .الشركة أنشطة وجوه من وجه على اإلشراف أو أكثر أو معين بعمل للقيام أعضائه بين من أكثر
 وكــل ، التنفيــذيين المــديرين ورئــيس التوقيــع بحــق المفوضــين التنفيــذيين والمــديرين ئبــهونا الــرئيس انتخــاب نتــائج تبلــغ -4

 علــى أو التنفيــذيين المــديرين رئــيس أو التنفيــذيين الشــركة مــديري علــى أو دارةاإل مجلــس تشــكيل علــى يطــرأ تعــديل
 .لديه شهرها ليتم السجل أمانة إلى بتبليغها تقوم التي الوزارة إلى صالحياتهم

 /147/ دةالما
 ورئيسهم التنفيذيون المديرون

 التنفيــذيين الشــركة لمــديري ورئيســا أكثــر أو تنفيــذيا مــديرا ،مناســباً  ذلــك يــرى اعنــدم، يعــين أن دارةاإل لمجلــس يجــوز -1
 ولمجلــس .دارةاإل مجلــس بــذلك يفوضــهم حســبما منفــردين أو مجتمعــين الشــركة عــن التوقيــع حــق لهــم أو لــه يكــون

 .عنه يصدر بقرار منهم أي بعزل الحق دارةاإل
 .التنفيذيين المديرين ورئيس التنفيذيين المديرين تعويضات دارةاإل مجلس يحدد -2
 .أخرى شركة في موظفا أو مديراً  يكون أن التنفيذيين المديرين رئيس أو التنفيذي للمدير يجوز ال -3
 المديرين رئيس أو تنفيذي مدير بوظيفة دارةاإل مجلس في عضو أي يقوم أن يجوز ال نافذ قانوني نص ألي خالفا -4

 .العامة المغفلة المساهمة الشركة في تعويض أو اجر ذات وظيفة أي تولي أو التنفيذيين
 /148/ المادة
 ةالشرك تمثيل

 عالقـات فـي بكاملـه دارةاإل مجلـس كتوقيـع توقيعـه ويعتبر الغير لدى ويمثلها الشركة رئيس هو دارةاإل مجلس رئيس -1
 .ذلك خالف على الشركة نظام ينص لم ما الغير مع الشركة

 .بتوجيهاته ويتقيد المجلس قرارات ينفذ أن دارةاإل مجلس رئيس وعلى -2
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 .غيابه حال في الرئيس عن ينوب دارةاإل مجلس رئيس نائب -3
 ســـجل فـــي والمســجلة عنهـــا التوقيـــع أو الشــركة بتمثيـــل المخـــولين شــخاصاأل صـــالحيات علـــى الــواردة القيـــود تعتبــر -4

 .التجاري سجلها رقم إلى الشركة عن الصادر التصرف أو العقد في شارةاإل تمت إذا الغير بحق ةساري الشركات
 /149/المادة
 العضوية شغور

 الحـائزين المسـاهمين مـن الشـاغر المركـز فـي عضـوا يعـين أن فللمجلـس دارةاإل مجلـس أعضاء احد مركز شغر إذا -1
 أو تعيينــه إلقــرار لهــا اجتمــاع أول فــي العاديــة العامــة الهيئــة علــى التعيــين هــذا يعــرض أن علــى العضــوية شــروط
 .سلفه مدة الجديد العضو ويكمل ذلك غير على الشركة نظام ينص لم ما،  آخر شخص انتخاب

 تسـعين خـالل لالجتمـاع العاديـة العامـة الهيئـة دعـوة فيجـب المجلس أعضاء عدد ربع الشاغرة المراكز بلغت إذا ماأ -2
 مـدة الجـدد عضـاءاأل ويكمـل الشـاغرة المراكـز يمأل من النتخاب األخير الشاغر حدوث تاريخ من كثراأل على يوما

 .األخير الشاغر حدوث تاريخ من سلفهم
 /150/ المادة
 دارةاإل مجلس واجبات

 :يلي بما خاص بشكل القيام دارةاإل مجلس على يجب هاأعمال وتسيير الشركة إدارةب واجبه إلى إضافة
 .التشريعي المرسوم هذا أو ساسياأل النظام ألحكام استناداً  لالنعقاد لشركةل العامة الهيئات دعوة -1
 .واإلدارية والمحاسبية المالية موراأل لتنظيم للشركة الداخلية األنظمة وضع -2
 هيئة عن الصادرة اإلفصاح تعليمات لمتطلبات وفقا تطبيقها ومتابعة بالشركة الخاصة اإلفصاح سياسة اعتماد -3

 .األوراق
 مقارنة حولها واإليضاحات النقدية التدفقات وبيان والخسائر رباحاأل وبيان للشركة العامة السنوية الميزانية إعداد -4

 عن دارةاإل لمجلس السنوي التقرير إلى إضافة الشركة حسابات مدقق من جميعها مصدقة السابقة المالية السنة مع
 في االستمرار على الشركة مقدرة يفيد بما القادمة للسنة ةالمستقبلي والتوقعات المنقضية السنة خالل الشركة أعمال

 رباحاأل لحساب وشرح مسوغات أو افتراضات من ذلك يدعم ما مع ساسياأل بالنظام لها المحددة األنشطة ممارسة
 .يةالمنقض المالية السنة انتهاء من يوما وعشرين مئة وزاتتج ال مدة خالل وذلك رباحاأل بتوزيع واقتراح والخسائر

 .وخارجها سورية داخل لها ممثلين أو وكالء أو للشركة فروع بفتح المتعلقة القرارات اتخاذ -5
 .المحاسبية واألنظمة التشريعي المرسوم هذا أحكام مع يتعارض ال بما المخصصات أو االحتياطات استعمال -6
 .والمصالحات التسويات إجراء -7
 .تهمخدم وٕانهاء الرئيسيين الشركة وموظفي مديري تعيين -8

 
 /151/ المادة
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 تسهيالت منح جواز عدم
 مجلـس أعضـاء مـن أي إلى نوع أي من ضمانات أو هبات أو تسهيالت أو قروض منح المغفلة المساهمة للشركة يجوز ال

 ذلــك مـن ويسـتثنى الدرجــة هـذه فيهـا بمــا الرابعـة الدرجـة حتــى ألقربـائهم أو فـروعهم أو أصــولهم أو ألزواجهـم أو الشـركة إدارة
 مع بها تتعامل التي وبالشروط أغراضها ضمن هؤالء من أيا تقرض أن لها يجوز التي المالية والشركات المصارف اتشرك

 .الخصوص بهذا النافذة واألنظمة القوانين أحكام مع يتعارض ال وبما اآلخرين زبائنها
 /152/ المادة

 المحظورات
 أو مباشـرة مصـلحة الشـركة بتمثيـل يقومـون الـذين صشـخالأل أو دارةاإل مجلـس أعضـاء من ألي يكون أن يجوز ال -1

 الهيئـة تمنحـه تـرخيص بموجـب ذلك كان إذا إال لحسابها أو الشركة مع تعقد التي والمشاريع العقود في مباشرة غير
 .العامة

 .األجل طويلة التزامات ترتب العقود كانت إذا سنة كل في الترخيص هذا تجديد ويجب -2
 باالشـتراك المتنافسـين لجميـع المجـال فيها يفسح التي العامة المناقصات أو التعهدات أو والتاالمق ذلك من يستثنى -3

 .األنسب العرض صاحب بتمثيلها المكلف الشخص أو دارةاإل مجلس عضو كان إذا واةاالمس قدم على بالعروض
 مشـابهة شـركة إدارة فـي يشتركوا أن الشركة بتمثيل المكلفين شخاصلأل أو دارةاإل مجلس أعضاء من ألي يجوز ال -4

 .سنة كل في يجدد ترخيص على حصلوا إذا إال لها منافسة أو مشابهة تجارة يتعاطوا أن أو لشركتهم منافسة أو
 الغيـر طريـق عـن أو مباشـر بشـكل الشـركة بتمثيـل المكلفـين شخاصلأل أو دارةاإل مجلس أعضاء من ألي يجوز ال -5

 اسـتنادا سـهماأل وبيـع شـراء أو ،الماليـة األوراق أسـواق فـي الشـركة سـهمأ أسـعار في التالعب بها يراد بعمليات القيام
 ألي المعلومــات هــذه نقــل أو لــوظيفتهم ممارســتهم معــرض فــي عليهــا حصــلوا والتــي للعامــة متاحــة غيــر لمعلومــات

 .الشركة هذه أسهم أسعار في تأثير إحداث بقصد آخر شخص
ــ التــي المعــامالت علــى التــرخيص وواجــب المنــع يســري -6  حتــى المــادة هــذه فــي المــذكورين شــخاصاأل أقربــاء مــع تمت

  .الرابعة الدرجة
 أي علـــى أو بتمثيلهـــا المكلفـــين شـــخاصاأل علـــى أو المغفلـــة المســـاهمة الشـــركة إدارة مجلـــس أعضـــاء علـــى يحظـــر -7

 بروتعت بالشركة تتعلق بيانات أو معلومات أي غيره إلى أو الشركة في مساهم أي إلى يفشي أن فيها يعمل موظف
  وذلـك وفيهـا لهـا عمـل بـأي قيامـه أو الشـركة فـي منصـبه بحكـم عليهـا حصل قد وكان لها بالنسبة سرية طبيعة ذات
 سـبق التـي المعلومـات ذلك من ويستثنى ،بالشركة لحقت التي األضرار عن بالتعويض والمطالبة العزل طائلة تحت
 .نشرها األنظمة أو القوانين توجب أو تجيز التي تلك أو أخرى جهة من نشرها

 /153/ المادة
 دارةاإل مجلس أعضاء مسؤولية

 والمســاهمين الشــركة تجــاه مســؤولون بتمثيلهــا المكلفــون شــخاصواأل المغفلــة المســاهمة الشــركة إدارة مجلــس أعضــاء -1
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 ألحكــام أو العامــة الهيئــة لقــرارات أو للشــركة ساســياأل للنظــام جمــيعهم أو مــنهم أي ارتكبهــا مخالفــة كــل عــن والغيــر
 القرار على االجتماع محضر في خطيا اعتراضها أثبتت التي الجهة المسؤولية هذه تشمل أال على، النافذة القوانين

 .الخطأ أو المخالفة تضمن الذي
ــــس أعضــــاء يكــــون -2 ــــة المســــاهمة الشــــركة إدارة مجل ــــون شــــخاصواأل المغفل  الشــــركة تجــــاه مســــؤولين بتمثيلهــــا المكلف

 اعتراضــها أثبتـت التــي الجهـة المسـؤولية هــذه تشـمل أال علـى،  قــبلهم مـن لمرتكـبا اإلداري الخطــأ عـن والمسـاهمين
 .الخطأ أو المخالفة تضمن الذي القرار على االجتماع محضر في خطيا

 وفـي .جميعـاً  بيـنهم فيمـا مشـتركة وٕامـا دارةاإل مجلـس أعضـاء مـن واحـدا عضـوا تلحـق شخصية إما المسؤولية تكون -3
 تجـاه دارةاإل مجلـس أعضـاء بـين المسـؤولية توزيـع ويكون التضامن وجه على جميعا مينملز  يكونون األخيرة الحالة

 .المرتكب الخطأ في منهم كل قسط بحسب البعض بعضهم
 .المأجور الوكيل اعتناء الشركة أعمال إدارةب اعتنوا أنهم على الدليل إقامة المسؤولية هذه لدفع عليهم ويجب -4

 /154/ المادة
 المسؤولية دعوى

 .السابقة المادة ألحكام استنادا المسؤولية دعوى إقامة إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة ممثلي من ألي -1
 يكون التي المصلحة بقدر الشركة عن بالنيابة الدعوى يقيم أن مساهم فلكل سبق لما وفقا الحق هذا يمارس لم ٕاذاو  -2

 .فيها لها
 دارةاإل مجلس فيها أدى التي العامة الهيئة انعقاد ريختا من سنوات ثالث بمرور بالتقادم المسؤولية دعوى تسقط -3

 أخفاها أمورب متعلقة أو متعمد عمل عن امتناع أو عمل عن ناتجة المسؤولية تلك تكن لم ما،  إدارته عن حسابا
 إال المسؤولية دعوى تسقط فال جرما له المنسوب الفعل كان حال وفي .للشركة العامة الهيئة عن دارةاإل مجلس

 .العامة القواعد ألحكام اوفق
 /155/ المادة

 دارةاإل مجلس أعضاء ذمة إبراء
 .بتمثيلها المكلفين شخاصواأل دارةاإل مجلس أعضاء ذمة إبراء للشركة العامة للهيئة -1
 الشركة وحسابات دارةاإل مجلس تقرير عرض سبقه إذا إال العامة الهيئة عن الصادر باإلبراء االحتجاج يمكن ال -2

 من العامة الهيئة تمكنت التي موراأل إال اإلبراء هذا يشمل وال.  الحسابات مدققي تقرير ٕاعالنو  ختاميةال السنوية
 .معرفتها

 
 /156/ المادة

 دارةاإل مجلس أعضاء تعويضات
 المكافـآت هـذه تزيـد أال علـى دارةاإل مجلـس عضـاءأل السـنوية المكافـآت تحديـد طريقـة للشركة ساسياأل النظام يعين -1
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 .الصافية رباحاأل من %5 على
 الشــــركة نشــــاطات وءضـــ فــــي المجلــــس عضـــاءأل األخــــرى والمزايــــا الحضـــور بــــدالت للشــــركة العامـــة الهيئــــة وتحـــدد -2

 .وفعالياتها
 /157/ المادة
 دارةاإل مجلس اجتماعات

 بطلـ علـى بنـاء أو غيابـه حالـة فـي نائبـه أو رئيسـه مـن خطيـة بـدعوة المغفلة المساهمة الشركة إدارة مجلس يجتمع -1
 يوجـه لـم إذافـ االجتمـاع لعقـد الداعيـة سـباباأل فيـه يبينـون المجلس رئيس إلى األقل على أعضائه ربع يقدمه خطي
 قـدموا الـذين عضـاءفلأل الطلـب تسـلمه تـاريخ من أيام سبعة خالل لالجتماع للمجلس الدعوة نائبه أو المجلس رئيس
 .لالنعقاد دعوته الطلب

 ويجـوز القـادم الجتماعـه المجلـس يحـدده الـذي المكان في أو الشركة إدارة مركز يف اجتماعاته دارةاإل مجلس ويعقد -2
 .ذلك على ساسياأل النظام نص إذا االلكترونية االتصال وسائل بإحدى يتم أن

 .باإلجماع عنه يصدر بقرار سورية خارج اجتماعاته عقد للمجلس يحق -3
 مـرة عـن المجلـس اجتماعـات تقـل أال ويجـب ساسـياأل النظـام فـي ومواعيدها دارةاإل مجلس اجتماعات شروط تحدد -4

 .أشهر ثالثة كل األقل على واحدة
 /158/ المادة

 دارةاإل مجلس اجتماعات محاضر
 ســجل فــي وقراراتــه جلســاته محاضــر وتــدوين هأعمالــ جــدول وٕاعــداد اجتماعاتــه تنظــيم يتــولى مقــررا دارةاإل مجلــس يعــين -1

 .حضروا الذين المجلس أعضاءو  رئيس من وتوقع بالتسلسل مرقمة متتالية صفحات وفي خاص
 .توقيعه قبل خطيا مخالفته سبب يسجل أن المجلس قرارات من قرار ألي المخالف العضو على -2
 .الرئيس من موقعة محضر كل عن صورة إعطائه طلب عضو لكل يحق -3
 .ذلك عكس يثبت أن إلى صحيحة دارةاإل مجلس اجتماعات محاضر تعتبر -4

 /159/ المادة
 والقرارات النصاب

 .أعلى عدداً  ساسياأل النظام يحدد لم ما ،أعضائه اغلبيه بحضور إال صحيحا دارةاإل مجلس اجتماع يكون ال -1
 .أعلى نسبة ساسياأل النظام يحدد لم ما ،والممثلين الحاضرين أصوات بأغلبية دارةاإل مجلس قرارات تصدر -2
 .ئهألعضا ملزمة دارةاإل مجلس قرارات -3
 .الرئيس فيه الذي الجانب يرجح األصوات تساوي حال في -4

 لـيس آخـر شـخص إنابـة دارةاإل مجلـس لعضـو يجـوز وال .واإلنابـة والتصـويت الحضـور كيفيـة للشـركة ساسياأل النظام يحدد
 .واحدة إنابة من أكثر حمل للعضو يجوز ال كما ،المجلس في عضوا
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 /160/ المادة
 العضوية سقوط

 :اآلتية سباباأل بأحد يةالعضو  تسقط
 المجلـس اجتماعـات جميـع عـن الغيـاب أو ،عـذر بـدون دارةاإل لمجلـس متتالية اجتماعات ثالثة حضور عن الغياب -1

 .مشروعة معذرة بسبب الغياب هذا كان ولو كاملة سنة مدة
 .الوفاة -2
 .االستقالة -3
 .المدة انقضاء -4
 .اإلقالة -5
 .بذلك قرار اتخاذ دارةاإل مجلس لىع يجب الحال هذه وفي ،العضوية شروط احد زوال -6

 /161/ المادة
 االستقالة

 .دارةاإل مجلس إلى تبلغ وان خطية االستقالة تكون أن يجب -1
 بموافقة إال عنها الرجوع يجوز وال احد من قبول على تتوقف وال ،المجلس إلى تبليغها تاريخ من واقعة االستقالة وتعتبر -2

 .المجلس
 /162/ المادة

 اإلقالة
 مجلــس مــن اقتــراح علــى بنــاء وذلــك كلهــم أو دارةاإل مجلــس أعضــاء مــن أي إقالــة للشــركة العاديــة غيــر العامــة للهيئــة يحــق

 .الشركة أسهم من %20 عن يقل ال ما يملكون مساهمين من موقع طلب على أو دارةاإل
 خمســة خــالل لهــا اجتمــاع لعقــد عاديــةال غيــر العامــة الهيئــة دعــوة المجلــس هــذا وعلــى دارةاإل مجلــس إلــى اإلقالــة طلــب ويقــدم
 الـدعوة بتوجيـه دارةاإل مجلـس يقـم لـم ٕاذاو  ،مناسبا تراه الذي القرار وٕاصدار فيه لتنظر إليه الطلب تقديم تاريخ من يوما عشر
 الهيئـة اجتمـاع فـي التصـويت إقالتـه المطلـوب للعضـو اليجـوز و المسـاهمين مـن أي طلـب علـى بنـاء بتوجيهها الوزارة قامت

  .الغرض لهذا المنعقد عامةال
 /163/ المادة

 التأسيسية العامة الهيئة
 المرسـوم هذا من/ 137-136-135/ المواد في عليها المنصوص األحكام التأسيسية العامة الهيئة اجتماعات على تطبق

 .العامة للهيئات المشتركة والقواعد التشريعي
 /164/ المادة

 العادية العامة الهيئة
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 نظـام أو التشـريعي المرسـوم هـذا يحـددها التـي المواعيـد فـي دارةاإل مجلـس مـن دعـوة علـى بنـاء العاديـة العامـة الهيئـة تجتمع
 .ساسياأل الشركة

 /165/ المادة
 العادية العامة الهيئة اجتماعات

 أال علــى ،ساســياأل الشــركة نظــام فــي المحــدد الميعــاد فــي األقــل علــى الســنة فــي مــرة العاديــة العامــة الهيئــة تجتمــع -1
 . للشركة المالية السنة لنهاية التالية األربعة شهراأل وزايتج

 المرســوم هــذا فــي عليهــا المنصــوص األحــوال فــي لالجتمــاع العاديــة العامــة الهيئــة دعــوة دارةاإل مجلــس علــى يجــب -2
 نمـ أو الشـركة حسـابات مـدقق مـن دارةاإل مجلس إلى مبلغ خطي طلب على بناء أو ساسياأل النظام أو التشريعي
 العامــة الهيئــة يــدعو أن دارةاإل مجلــس علــى ويجــب.  الشــركة أســهم مــن %10 عــن اليقــل مــا يحملــون مســاهمين

 .إليه الطلب وصول تاريخ من يوما عشر خمسة وزااليتج ميعاد في األخيرتين الحالتين في لالجتماع العادية
 /166/ المادة
 الجلسة نصاب

 أسهم نصف من أكثر يمثلون مساهمون يحضرها لم ما قانونية العادية مةالعا الهيئة الجتماع األولى الجلسة تعد ال -1
 .أعلى نسبة ساسياأل النظام يحدد لم ما ،بها المكتتب الشركة

 الموعـد فـي الجلسـة تنعقد األولى الجلسة في لالجتماع المحدد الموعد من ساعة بمضي النصاب هذا يتوافر لم ٕاذاو  -2
 .الممثلة سهماأل عدد كان مهما قانونية الثانية الجلسة وتعتبر .لذلك المحدد الثاني

 /167/ المادة
 الهيئة قرارات

  .أعلى نسبة ساسياأل النظام يحدد لم ما ،االجتماع في الممثلة سهماأل من %50 على تزيد يةأكثر ب القرارات تصدر
 /168/ المادة

 العادية العامة الهيئة صالحيات
 هيئـة إلـى بـه البـت يعـود وال هـاأعمال تسـيير أو الشـركة بمصـلحة يتعلـق أمـر كل تقرير العادية العامة الهيئة صالحية ولاتتن

 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام استنادا أخرى
 :اآلتية موراأل السنوي اجتماعها أعمال جدول في تدخل
 .المقبلة المالية للسنة العمل وخطة ،دارةاإل مجلس تقرير سماع -1
 مجلــس قبــل مــن المقدمــة الحســابات وعــن ميزانيتهــا حســاب وعــن الشــركة حــوالأ عــن الحســابات مــدقق تقريــر ســماع -2

 .دارةاإل
 .الختامية والحسابات الحسابات ومدقق دارةاإل مجلس تقريري مناقشة -3
 .تعويضاتهم وتعيين،  الحسابات ومدققي دارةاإل مجلس أعضاء انتخاب -4
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 .دارةاإل مجلس اقتراح على بناء توزيعها يجب التي رباحاأل تعيين -5
 .االحتياطات تكوين -6
 وعن مشاريعها عن والتنازل الكفاالت وٕاعطاء ورهنها الشركة عقارات وبيع باالستدانة الخاصة االقتراحات في البحث -7

 .بذلك القرارات واتخاذ دارةاإل مجلس صالحية عن تخرج التي لها الممنوحة واالمتيازات الرخص
 . الشركة وممثلي دارةاإل مجلس ذمة إبراء -8
 .الهيئة أعمال جدول في مدرج آخر وعموض أي -9

 /169/ المادة
 العادية غير العامة الهيئة

 .دارةاإل مجلس من دعوة على بناء العادية غير العامة الهيئة تجتمع -1
 المرسـوم هـذا فـي عليهـا المنصـوص األحـوال في لالنعقاد العادية غير العامة الهيئة دعوة دارةاإل مجلس على يجب -2

 مـن أو الشـركة حسـابات مـدقق مـن دارةاإل مجلس إلى مبلغ خطي طلب على بناء أو ساسياأل النظام أو التشريعي
 غيـر العامـة الهيئـة يـدعو أن دارةاإل مجلـس علـى ويجـب الشركة أسهم من %25 عن يقل ال ما يحملون مساهمين

 .إليه الطلب وصول تاريخ من يوما عشر خمسة وزايتج ال ميعاد في األخيرتين الحالتين في العادية
 /170/ المادة

 وقانونيتها الجلسة نصاب
 علــى %75 يمثلــون مســاهمون يحضــرها لــم مــا قانونيــة العاديــة غيــر العامــة الهيئــة الجتمــاع األولــى الجلســة تعــد ال -1

 .بها المكتتب الشركة أسهم من األقل
 الموعـد فـي الجلسـة عقدتن األولى الجلسة في لالجتماع المحدد الموعد من ساعة بمضي النصاب هذا يتوافر لم ٕاذاو  -2

 أســـهم مـــن األقـــل علـــى %40 يمثلـــون مســـاهمون حضــرها إذا قانونيـــة الثانيـــة الجلســـة وتعتبـــر .لـــذلك المحـــدد الثــاني
  .بها المكتتب الشركة

 /171/ المادة
 الهيئة قرارات

 ســهماأل ثلثــي عــن لتقــ ال اأســهم يحملــون مســاهمين أصــوات يــةأكثر ب قراراتهــا للشــركة العاديــة غيــر العامــة الهيئــة تصــدر -1
 .االجتماع في الممثلة

 األحــوال فــي بــه المكتتــب المــال رأس نصــف علــى المــادة هــذه مــن األولــى الفقــرة فــي المطلوبــة يــةكثر األ تزيــد أن ويجــب -2
 :التالية
 .ساسياأل الشركة نظام تعديل -أ

 .أخرى شركة في الشركة اندماج -ب
 .الشركة حل -ج
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 /172/ المادة
 الهيئة صالحيات

 ضـــمن الداخلـــة مـــوراأل وفـــي صـــالحيتها ضـــمن الداخلـــة مـــوراأل فـــي قـــرارات تصـــدر بـــان الحـــق العاديـــة غيـــر العامـــة لهيئـــةل
 .العادية العامة بالهيئة المتعلقة للقواعد وفقا قراراتها الهيئة تصدر األخيرة الحالة وفي ،العادية العامة الهيئة صالحية

 /173/ المادة
 الثالث عامةال للهيئات المشتركة القواعد

 علـى ينشـر إعالنبـ دارةاإل مجلـس قبـل مـن المسـاهمين إلـى العامـة الهيئـات اجتماع لحضور الدعوة توجه أن يجب -1
 اجتمـاع لحضـور المسـاهمين إلى الموجهة التبليغات كافة وتكون ،األقل على يوميتين صحيفتين في مرة كل مرتين
 .الدعوة بتوجيه قام الذي دارةاإل مجلس مسؤولية على العامة الهيئة

 إلـى استثناء بدون المساهمين جميع إلى ترسل أن على مضمونة بكتب بالصحف عالناإل عن االستعاضة ويجوز -2
  .المختار موطنهم

 .سورية في العامة المغفلة المساهمة للشركات العامة الهيئات اجتماعات تعقد -3
 .يوما عشر خمسة عن ألولا االجتماع يوم وبين إعالن أول نشر بين المدة تقل أن يجوز وال -4
 :العامة الهيئة النعقاد الدعوة تتضمن أن يجب -5

 .االجتماع وساعة وتاريخ مكان -  أ
 تزيــد أال ويجــب األول االجتمــاع فــي النصــاب اكتمــال عــدم حــال فــي الثــاني االجتمــاع وســاعة وتــاريخ مكــان -ب

 .وماي عشر خمسة عن جلسة ثاني وبين جلسة ألول المحدد الموعد بين المهلة
 ارفـــاق فيجـــب ساســـياأل نظامهـــا تعـــديل عمـــالاأل جـــدول تضـــمن ٕاذاو  عمـــالاأل جـــدول عـــن واضـــحة خالصـــة - ج

 .االجتماع إلى الدعوة مع المقترحة التعديالت عن ملخص
 تـوافره الواجـب العـدد عـن يقـل ال بعـدد العاديـة وغيـر العاديـة العامـة الهيئات اجتماعات حضور دارةاإل مجلس على -6

 .مقبول عذر بغير الحضور عن التخلف يجوز وال المجلس انعقاد لصحة
 تحـت االجتمـاع انعقـاد تـاريخ مـن يوما عشر خمسة مهلة خالل العامة الهيئة اجتماع بمحضر الوزارة موافاة ويجب -7

 .المحضر على التصديق عدم طائلة
 

 /174/ المادة
 الدعوة توجيه في الوزارة حق

 عنــدما بـذلك دارةاإل مجلـس قيــام عـدم حـال فـي العامــة الهيئـة النعقـاد الــدعوة جيـهتو  مصـلحة ذي كـل طلــب علـى بنـاء للـوزارة
 لالجتماع والتبليغ النشر عن مسؤوال الدعوة طالب ويكون ،الدعوة توجيه ساسياأل النظام أو التشريعي المرسوم هذا يوجب

 /175/ المادة
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 الهيئة أعمال جدول
 أعمــال جــدول المؤسســين لجنــة وتــنظم العاديــة وغيــر العاديــة متينالعــا الهيئتــين أعمــال جــدول دارةاإل مجلــس يــنظم -1

 .التأسيسية العامة الهيئة
 . عنه المعلن عمالاأل جدول في داخل غير هو ما في البحث يجوز ال -2
 مســـاهمون كتابيـــا إدخالهـــا يطلـــب التـــي األبحـــاث إليـــه تضـــيف أن عمـــالاأل جـــدول نظمـــت التـــي الجهـــة علـــى يجـــب -3

 االجتمـاع ميعـاد قبـل الجهـة هـذه إلـى كتـابي طلـب بـذلك يقـدم أن شـرط الشـركة أسهم نم األقل على %10 يحملون
 صـحيفتين في المعدل عمالاأل جدول نشر دارةاإل مجلس على يجب الحالة هذه وفي األقل على. أيام بسبعة األول

 .األول االجتماع موعد من األقل على ساعة وعشرين أربع قبل يوميتين
 /176/ المادة

 العامة الهيئة اجتماعات لحضور الحسابات ومدققي األوراق وهيئة وزارةال دعوة
 إذا األوراق وهيئــة للــوزارة عمــالاأل بجــدول مرفقــة، العامــة الهيئــة اجتمــاع لحضــور الــدعوة توجيــه دارةاإل مجلــس علــى يجــب
 وذلـك ،الشـركة حسـابات ولمـدققي خاصـة قـوانين فـي عنهـا المنصـوص الرقابيـة والجهـات عامـة مغفلة مساهمة الشركة كانت
 .اجتماعها انعقاد موعد من األقل على يوما عشر خمسة قبل

 /177/ المادة
 العامة الهيئة اجتماعات حضور

 .مخالف نص كل رغم العامة الهيئة مناقشات في االشتراك الحق مساهم لكل -1
 .هأسهم عدد يوازي األصوات من عدد مساهم لكل -2
 .إليها الدعوة اتإجراء بصحة الطعن العامة لهيئةا حضر الذي للمساهم يحق ال -3
 الجلسة نصاب من التأكد على المندوب مهمة وتقتصر الجلسة بطالن طائلة تحت الوزارة عن مندوب الجلسات يحضر -4

 .التصويت وصحة وقانونيتها
 
 
 

 /178/ المادة
 والتمثيل التوكيل

 واحد صوت له ويكون مخالف نص كل رغم العامة ئةالهي مناقشات في واالشتراك الجلسة حضور حق مساهم لكل -1
 بموجــب أخــر شــخص إي ينيــب أن أو ،عــادي بكتــاب عنــه آخــر مســاهما ينيــب أن وللمســاهم .يملكــه ســهم كــل عــن

 .اإلنابة على الجلسة رئيس ويصدق الغاية لهذه رسمية وكالة بموجب أو عنه صادر كتاب
 أال علـى للشـركة ساسـياأل النظـام يعينـه الـذي الحـد علـى يزيـد سـهماأل من عددا هذه بصفته الوكيل يحمل أال يجب -2
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 .الشركة رأسمال من %10 األحوال كل في وزايتج
 عنـــه صـــادر كتـــاب بموجـــب الغـــرض لهـــذا المـــذكور الشـــخص ينتدبـــه مـــن اعتباريـــا شخصـــا كـــان إذا المســـاهم يمثـــل -3

 .القانوني نائبه يمثله والقاصر
 

 /179/ المادة
 الحضور بطاقات

 .الجلسة انعقاد موعد قبل التسجيل ويغلق العامة الهيئة في االشتراك طلبات الشركة بمركز خاص سجل في تسجل -1
 الســجل إلــى ذلــك فــي ويســتند ووكالــة أصــالة يحملهــا التــي ســهماأل وعــدد الوكيــل أو المســاهم اســم الســجل هــذا فــي يســجل -2

 .الشركة لدى الموجود الخاص
 . يستحقها التي األصوات عدد فيها يذكر اعاالجتم لحضور بطاقة المساهم يعطى -3
 .المجلس هذا مسؤولية وعلى دارةاإل مجلس يحدده الذي الشخص بالتسجيل يقوم -4
 لـم مـا الثـاني االجتماع في معتبرة فيه المطلوب النصاب يكتمل لم الذي األول االجتماع لدخول المعطاة البطاقات تبقى -5

 .الثانية الجلسة انعقاد موعد من ساعة وعشرين أربع قبل تنقضي ةمهل حتى تبديلها العالقة صاحب يطلب
 

 /180/ المادة
 الحضور جدول

 أصــالة يحملونهــا التــي األصــوات وعــدد الحاضــرين المســاهمين أســماء فيــه يســجل العامــة الهيئــات فــي حضــور جــدول يمســك
 .الشركة لدى الجدول ويحفظ عليه هؤالء ويوقع ،ووكالة

 
 /181/ المادة
 الجلسة رئاسة

 .غيابهما حال في لذلك أعضائه من دارةاإل مجلس ينتدبه من أو نائبه أو دارةاإل مجلس رئيس االجتماعات يرأس
 

 /182/ المادة
 الجلسة محضر

 .وفرزها األصوات لجمع مراقبين المساهمين بين من ويختار الجلسة وقائع لتدوين كاتبا العامة الهيئة رئيس يعين -1
 .الوزارة ومندوب، والكاتب والمراقبان الجلسة رئيس عليه ويوقع وقراراتها وأبحاثها الجلسة ئعبوقا محضر ينظم -2
 .الوزير يحدده رسم لقاء الجلسة محضر عن األصل طبق صورة طلب مساهم لكل يحق -3
 .ذلك بغير يقضي قطعي قرار يصدر أن إلى صحيحا العامة الهيئة اجتماعات محاضر مضمون يعتبر -4
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 فـــي وقـــائع أو معلومـــات أيـــة تـــدوين حـــال فـــي الـــوزارة ومنـــدوب والكاتـــب والمراقبـــان الجلســـة رئـــيس التزويـــر بجـــرم بيعاقـــ -5
 .الجلسة محضر في منتجة واقعة إغفال حال في أو لواقعها خالفا الجلسة محضر

 
 /183/ المادة

 التصويت
 .ذلك خالف على ساسياأل النظام ينص لم ما ،الجلسة رئيس يعينها التي بالطريقة التصويت يكون -1
 .الحاضرين المساهمين من %10 ذلك طلب إذا حتماً  السري باالقتراع التصويت ويكون -2
 .ذلك على ساسياأل النظام نص إذا مؤتمتة بطرق الفرز أو التصويت يتم أن يمكن -3
 

 /184/ المادة
 الهيئة قرارات

 للشركة ملزمة قانوني بنصاب تعقده اجتماع أي في المغفلة لمساهمةا للشركة العامة الهيئة تصدرها التي القرارات تعتبر -1
 هــذا ألحكــام وفقــا صــدرت قــد القــرارات تلــك تكــون أن شــريطة ،يحضــروه لــم أم االجتمــاع حضــروا ســواء المســاهمين ولجميــع
 .للشركة ساسياأل والنظام التشريعي المرسوم

 أو التشريعي المرسوم هذا ألحكام مخالفا كان إذا ،العامة الهيئة اتخذته قرار أي ببطالن الدعوى إقامة مساهم لكل يحق -2
 .القرار صدور تاريخ من يوما تسعين مضي بعد الدعوى هذه سماع يجوز وال ساسياأل النظام

 .قطعي حكم بموجب ببطالنها الحكم بعد إال العامة الهيئة عن الصادرة القرارات تنفيذ وقف يجوز وال -3
                    

 الحسابات امدققو 
 /185/ المادة

 الحسابات مدققي تعيين
 عـن الصـادر الحسـابات مـدققي جـدول من للتجديد قابلة واحدة سنة لمدة حساباتها لتدقيق جهة العامة الهيئة تنتخب -1

 .األتعاب هذه بتحديد دارةاإل مجلس تفوض أو أتعابها بدل وتقرر المعنية الوزارة
 إذا فيمـا األوراق هيئـة مـن المعتمـدين الحسابات مدققي قائمة من أكثر أو ساباتح مدقق الجهة هذه تكون أن يجب -2

 .عامة مساهمة الشركة كانت
 أن دارةاإل مجلـس فعلى العمل عن امتنع أو المدقق هذا اعتذر أو لحساباتها مدقق انتخاب العامة الهيئة أهملت إذا -3

 مـــدققي قائمـــة مـــن أو المعنيـــة الـــوزارة عـــن الصـــادر الحســـابات مـــدققي جـــدول مـــن أســـماء ثالثـــة الـــوزارة علـــى يقتـــرح
 .الشاغر المركز يمأل من منهم لتنتقي -الحال بحسب - األوراق هيئة من المعتمدين الحسابات
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 /186/ المادة
 التعيين شروط

 موظفـا كـان أو منهـا تعويضا أو أجرا يتقاضى من أو الشركة في مساهم هو من للحسابات مدققا يعين أن يجوز ال -1
  .الرابعة الدرجة حتى له قريبا كان أو دارةاإل مجلس أعضاء ألحد شريكا أو

 وجود عدم فيه تبين العامة للهيئة تصريح تقديم انتخابها وقبل الشركة حسابات بتدقيق ستقوم التي الجهة على يجب -2
 .مباشرة غير أو مباشرة بصورة دارةاإل مجلس أعضاء من بأي تربطها عمل عالقةأي 

 .التصريح صحة عدم بسبب بها يلحق ضرر أي عن للشركة بالتعويض الجهة هذه وتلتزم -3
 /187/ المادة

 الحسابات مدقق مهمة
 يبحـث أن خاصـة بصـورة وعليـه الدوليـة التـدقيق معـايير وفـق حسـاباتها وتـدقيق هـاأعمال بمراقبـة الشـركة حسـابات مدقق يقوم
 حالــة توضــح بصــورة نظمــت قــد الشــركة وحســابات الميزانيــة تكانــ إذا وعمــا أصــولية بصــورة منظمــة الــدفاتر كانــت إذا عمــا

 مجلـس مـن يطلـب ان ولـه وصـندوقها وأوراقهـا وحساباتها الشركة دفاتر على وقت كل في االطالع حق وله الحقيقية الشركة
 تســهيل شــأنه مــن مــا كــل تصــرفه تحــت يضــع ان المجلــس هــذا وعلــى بوظيفتــه للقيــام الالزمــة بالمعلومــات يوافيــه أن دارةاإل

 .مهمته
 /188/ المادة

 الحسابات مدقق واجبات
 والحسـابات وميزانيتهـا للشـركة الماليـة الحالـة عـن العامـة الهيئـة أمـام يتلـوه خطيـا تقريـرا يضع أن الحسابات مدقق على يجب
 علـى المصـادقة إمـا التقريـر هـذا فـي يقتـرح وان ربـاحاأل بتوزيع المختصة االقتراحات وعن دارةاإل مجلس أعضاء قدمها التي

 .معارض رأي إعطاء أو الرأي حجب وٕاما التحفظ مع أو تحفظ بدون مطلقة بصورة المالية البيانات
 :يلي ما الحسابات مدقق تقرير يتضمن أن يجب

 مـن وجـده بمـا بيـان أو بمهمتـه القيـام سـبيل فـي طلبهـا التـي والوثـائق والبيانات المعلومات جميع على حصوله مدى -1
 .المعلومات تلك على الحصول في اتمعوق أو صعوبات

 ،الدوليـة المحاسـبة لمعـايير وفقـا معـدة الماليـة بياناتهـا وان منتظمـة ومسـتندات وسـجالت حسـابات تمسك الشركة أن -2
 متفقـة الماليـة والبيانـات الميزانيـة نأو ،  عادلـة بصورة النقدية وتدفقاتها هاأعمال ونتائج للشركة المالي المركز وتظهر

 .والدفاتر القيود مع
 موضــوع الماليــة الســنة خــالل حصــلت التــي للشــركة ساســياأل النظــام أو التشــريعي المرســوم هــذا ألحكــام المخالفــات -3

 .المالي ووضعها الشركة أعمال نتائج على جوهري بشكل تؤثر أن شأنها من والتي التدقيق
 .الخصوص بهذا دارةاإل مجلس هأبدا عما مستقل بشكل هاأعمال ولةامز  في االستمرار على الشركة مقدرة مدى -4
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 /189/المادة
 الحسابات مدقق تقرير أهمية

 ربــاحاأل وبتوزيــع الحســابات بتصــديق الهيئــة هــذه قــرار فــان العامــة الهيئــة فــي يقــرأ لــم أو الحســابات مــدققي تقريــر يقــدم لــم إذا
  .باطل

 /190/ المادة
 لالنعقاد العامة الهيئة دعوة في الحسابات مدققي حق

 علـى بنـاء للشـركة العاديـة غيـر أو العاديـة العامـة الهيئـة انعقـاد إلـى الـدعوة دارةاإل مجلس إلى الطلب الحسابات ققلمد يحق
 فـي المقـررة المواعيـد فـي لالجتمـاع العامـة الهيئـة دعوة دارةاإل مجلس أهمل ٕاذاو .  له الداعية سباباأل فيه يبين خطي كتاب
 .دعوتها إليه يطلب أن الحسابات مدقق على فيجب ريعيالتش المرسوم هذا في أو ساسياأل النظام

 /191/ المادة
 الحسابات مدقق مسؤولية

 علــى أو ساســياأل لنظامهــا أو التشــريعي المرسـوم لهــذا الشــركة ارتكبتهــا مخالفـة أي علــى الحســابات مــدقق اطلـع إذا -1
 رئـيس مـن كـل إلى خطيا ذلك يبلغ نأ فعليه اإلدارية أو المالية الشركة أوضاع على سلبي اثر ذات مالية أمور أي

 .المخالفة إزالة يتم لم إذا عامة مغفلة مساهمة الشركة كانت إذا األوراق وهيئة والوزارة دارةاإل مجلس
 الـذي الضـرر تعـويض عـن مسـاهميها وتجاه حساباتها بتدقيق يقوم التي الشركة تجاه مسؤوال الحسابات مدقق يكون -2

 الشــركة نظــام أو القــوانين عليــه ترتبهــا التــي بالواجبــات قيامــه عــدم أو عملــه تنفيــذ فــي ارتكبهــا التــي األخطــاء ســببته
 تلـي التـي للشـركة العامـة الهيئـة انعقـاد تـاريخ مـن سـنوات ثـالث بمضـي المدنيـة المسـؤولية دعـوى وتسقط، ساسياأل

 وفقـا إال المدنيـة ؤوليةالمسـ دعـوى تسـقط فـال جرمـا يشـكل لـه المنسـوب الفعـل كـان ٕاذاو  ،الحسـابات مدقق تقرير فيها
 .العامة القواعد ألحكام

 /192/ المادة
 السرية واجب

 يوجـب ال سـري طابع ذات معلومات من عليه حصل ما للغير أو للمساهمين ينقل أن لموظفيه أو الحسابات لمدقق يحق ال
 .عويضوالت العزل طائلة تحت ،لديها بعمله قيامه معرض في عنها اإلفصاح التشريعي المرسوم هذا

 /193/ المادة
 المحظورات

 بصـورة سـهمباأل التعامـل هـذا جرى سواء حساباتها يدقق التي الشركة أسهمب المضاربة لموظفيه أو الحسابات لمدقق يحق ال
 .والتعويض العزل طائلة تحت مباشرة غير أو مباشرة

 /194/ المادة
 الشركة حسابات
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 .الميالدية السنة تتبع للشركة المالية السنة -1
 تعتبـر فإنهـا األولـى المالية السنة ذلك من ويستثنى. كان شهر أي في وانتهاءها بدأها ساسياأل النظام يحدد أن ويجوز -2

 .التالية المالية السنة لنهاية المعين الشهر آخر حتى الشركة بتأسيس القرار صدور تاريخ من
 /195/ المادة

 والتدقيق المحاسبة معايير
 .والتدقيق المحاسبة معايير وفق ودفاترها سجالتها وحفظ وتدقيقها حساباتها متنظي الشركة على يجب

 /196/ المادة
 الميزانية نشر

 في عليه منصوص هو ما وفق،  السنوية المالية البيانات نشر العامة المغفلة المساهمة الشركة إدارة مجلس على يجب -1
 طائلــة تحــت األقــل علــى يومــا عشــر بخمســة العامــة الهيئــة اجتمــاع موعــد قبــل يــوميتين صــحيفتين فــي ، األوراق هيئــة قــانون
 :يلي ما المذكورة البيانات وتتضمن االجتماع بطالن

 .العامة الميزانية  -
 .)الدخل قائمة( والخسائر رباحاأل حسابات -
 .النقدية التدفقات قائمة -
 .المساهمين حقوق في التغيرات بيان -
 .الحسابات مدقق تقرير -
 .المالية البيانات حول اإليضاحات عن ملخص -
 .للشركة االلكتروني الموقع على إيضاحاتها مع المذكورة المالية البيانات نشر دارةاإل مجلس على يجب كما -2

 /197/ المادة
 اإلجباري االحتياطي

 االقتطـاع اهـذ توقـف أن ولهـا إجبـاري احتيـاطي لتكوين الصافية هاأرباح من %10 سنة كل تقتطع أن الشركة على -1
 النسـبة هـذه اقتطـاع في االستمرار للشركة العامة الهيئة بموافقة يجوز انه إال المال رأس ربع االحتياطي هذا بلغ إذا

 .الشركة مال رأس كامل االحتياطي لهذا االقتطاعات مجموع يبلغ حتى
 وذلـك ساسـياأل النظـام فـي حـددالم للـربح األدنـى الحـد أمينلتـ دارةاإل مجلـس قبـل مـن اإلجبـاري االحتيـاطي يستعمل -2

 .المنتظرة وغير االستثنائية الظروف لمواجهة أو،  الحد هذا أمينبت الشركة أرباح فيها تسمح ال التي السنوات في
 /198/ المادة
 االختياري ياالحتياط

 عــن صــافيةال هــاأرباح مــن %20 علــى يزيــد ال مــا اقتطــاع ســنويا تقــرر أن المغفلــة المســاهمة للشــركة العامــة للهيئــة -1
 .االختياري االحتياطي لحساب السنة تلك
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 الجـزء توزيـع تقـرر أن العامة وللهيئة،  العامة الهيئة أو دارةاإل مجلس يقرره لما وفقا االختياري االحتياطي يستعمل -2
  .المساهمين أرباحك منه جزء أي أو منه المستعمل الغير

 
 /199/ المادة
 االستهالك احتياطي

 موجــودات اســتهالك احتيــاطي باســم الصــافية غيــر ربــاحاأل مــن جــزء اقتطــاع ســنويا تقــرر أن المغفلــة ةالمســاهم للشــركة -1
  .محاسبيا المقبولة النسب المبلغ هذا يتجاوز أال على،  الشركة

 لىع أرباحك موالاأل تلك توزيع يجوز وال إلصالحها أو المستهلكة والمنشآت واآلالت المواد لشراء موالاأل هذه تستعمل -2
 .المساهمين

 /200/ المادة
 الصافية رباحاأل

 واالسـتهالك المصـروفات ومجموع جهة من مالية سنة أي في المتحققة يراداتاإل مجموع بين الفرق الصافية رباحباأل يقصد
 .رباحاأل على الدخل ضريبة مخصص تنزيل وقبل أخرى جهة من السنة تلك في

 /201/ المادة
 الخسائر تغطية

 .سابقة سنوات من المدورة الخسائر تغطية بعد إال المساهمين على ربح أي توزيع المغفلة المساهمة كةللشر  يجوز ال
 

 /202/ المادة
 رباحاأل بتقاضي الحق

 .بتوزيعها المغفلة المساهمة للشركة العامة الهيئة قرار بصدور السنوية رباحاأل تقاضي في المساهم حق ينشأ -1
 من يوما ثالثين خالل المساهمين على توزيعها المقرر رباحاأل لتسليم الالزمة اتجراءباإل القيام دارةاإل مجلس يلتزم -2

 .مرتين وعلى يوميتين صحيفتين في ذلك عن عالناإل ويتم .العامة الهيئة اجتماع تاريخ
 /203/ المادة

 العقوبات
 ثالثة على تزيد وال سورية رةلي ألف ئةاثالثم عن تقل ال وبغرامة سنوات ثالث إلى أشهر ثالثة من بالحبس يعاقب -1

 :التالية األفعال من أياً  ارتكب من كل سورية ليرة ماليين
 .رأسمالها زيادة قرار أو الشركة شهر قبل ولاللتد عرضها أو ألصحابها تسليمها أو سهماأل إصدار  -أ

 .حقيقية غير بصورة فيها اكتتابات قبول أو سهملأل صورية اكتتابات طرح -ب
 .صوري بشكل الشركة سمالرأ تسديد -ج
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 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام مخالفة بصورة ولاللتد وعرضها قرض سندات إصدار -د
 إدارتها مجلس تقرير تضمين أو للواقع مطابقة غير بصورة وخسائرها هاأرباح وحسابات الشركة ميزانية تنظيم -هـ
 .متعمدة رةبصو  صحيحة غير بيانات الحسابات مدققي تقرير أو مديريها أو
 هذا يوجب وٕايضاحات لمعلومات الحسابات مدققي أو المديرين أو دارةاإل مجلس أعضاء أو المؤسسين كتم -و

 .العالقة ذوي عن الحقيقية الشركة حالة إخفاء بقصد ذكرها التشريعي المرسوم
 .الحقيقية الشركة لحالة مطابقة غير أو صورية أرباح توزيع -ز
 أو صحيحة غير أنها علمت معلومات على تقريرها بتأسيس العينية المقدمات قيمة بتقدير متقا التي الجهة قيام -ح

 .المعلومات هذه مثل تضمينه
 .القرض بأسناد أو سهمباأل االكتتاب على الجمهور لحمل كاذبة وقائع نشر -ط
 استنادا المقدم حهتصري في صحيحة غير معلومات الحسابات مدقق أو المدير أو دارةاإل مجلس عضو تقديم -ي

 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام
 أسعار في التالعب بعمليات الحسابات مدقق أو الشركة بتمثيل المكلف الشخص أو دارةاإل مجلس عضو قيام -ك

 ممارستهم معرض في عليها حصلوا لمعلومات استنادا سهماأل وبيع شراء أو المالية األوراق أسواق في الشركة أسهم
 هذه أسهم أسعار في تأثير إحداث بقصد آخر شخص ألي المعلومات هذه نقل أو للعامة متاحة وغير لوظيفتهم
 .الشركة

 مجلس أعضاء بحق سورية ليرة ألف مائة على تزيد وال سورية ليرة ألف وعشرين خمسة عن تقل ال غرامة تفرض -2
 :حال في الشركة إدارة

 .دعوتها التشريعي المرسوم هذا بيوج عندما لالجتماع العامة الهيئات دعوة عدم -أ
 .ذلك التشريعي المرسوم هذا يوجب عندما للوزارة المعلومات تقديم عدم -ب
 .االجتماع إلى الوزارة دعوة عدم -ج

 مجلس دعوة عدم حال في نائبه أو دارةاإل مجلس رئيس/ 2/ الفقرة في عليها المنصوص ذاتها بالعقوبة يعاقب -3
 .التشريعي المرسوم هذا من/ 157/ دةللما وفقا لالجتماع دارةاإل

/ 14 المادة من 3و2/ والبندين المادة هذه من /2/ البند في عليها المنصوص الغرامات الوزير من بقرار تفرض -4
 الغرامة دفع عدم حال وفي ،العامة للخزينة وتسدد، التشريعي المرسوم هذا من/ 85 المادة من 4و 3و2/ والبنود

 .العامة موالاأل جباية قانون وفق يلهاتحص يتم المخالف قبل من
 قبل من إثباتها يتم مخالفات ترتكب التي الشركات جميع على أدناه المذكورة العقوبات الوزير من بقرار تفرض -5

 :الرسمية الجهات
 أو احتيال أو تدليس أو غش أو تالعب عمليات فيها يثبت التي للشركة التجاري بالسجل العمل إيقاف -أ

 .المختصة العامة النيابة إلى المخالفة الشركة إدارة عن المسؤولين وٕاحالة الغير مع بتعامالتها انائتم إساءة
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 مخالفة ومنتجات سلع توزيع أو استيراد أو إنتاج حال في للشركة التجاري بالسجل العمل إيقاف -ب
 .سورية في المعتمدة القياسية للمواصفات

 .مختصة جهات قبل من مثبتة جسيمة لمخالفات لشركةا ارتكاب حال في التجاري السجل شطب -ج
 ألحكام الشركة مخالفة حال في الدولة مع والتعاقد عنها المصرح أغراضها ممارسة من الشركة حرمان -د

 .ساسياأل نظامها أو تأسيسها ولعقد النافذة واألنظمة القوانين
 شطب ويتم العالقة ذات للشركة ساسياأل مالنظا على التصديق قرار إلغاء يتم المخالفة تكرار حال في -هـ

 .تسجيلها
                       

 السابع الباب
 القابضة الشركة

 
 /204/ المادة

 القابضة الشركة تعريف
 محـــدودة شـــركات فـــي حصـــص تملـــك علـــى عملهـــا يقتصـــر خاصـــة أو عامـــة مغفلـــة مســـاهمة شـــركة هـــي القابضـــة الشـــركة

 ملـك التـي الشـركات إدارة فـي واالشـتراك الشـركات هذه مثل تأسيس في االشتراك أو مساهمة شركات في أسهم أو المسؤولية
 .حصصا أو اأسهم فيها

 
 /205/ المادة

 القابضة الشركة ماهية
 .التجارة قانون ألحكام وتخضع تجارية شركة دائما القابضة الشركة تعتبر -1
 .نوعها على تدل عبارة الشركة اسم يتبع أن يجب -2
 كانـت إذا حـال فـي القابضـة للشـركة تابعـة شـركة اأسـهم أو حصصـا القابضـة الشـركة فيهـا تملك يالت الشركة تعتبر -3

 .التابعة الشركة رأسمال نصف من أكثر تملك القابضة الشركة
 هــذه مــن يومــا ثالثــين خــالل الســابقة الفقــرة فــي المــذكور الشــرط بتحقــق الــوزارة إعــالم القابضــة الشــركة علــى يجــب -4

 .الواقعة
 .التوصية شركات في أو التضامن شركات في حصص تملك القابضة ركةللش اليجوز -5
 ســهماأل فــي هــاأموال اســتثمار لهــا يحــق كمــا لهــا التابعــة للشــركات والكفــاالت القــروض تقــديم القابضــة للشــركة يجــوز -6

 .األخرى المالية واألوراق والسندات
 .القابضة الشركة في سهم أي تملك التابعة الشركة على يحظر -7
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 /206/ المادة

 القابضة الشركة رأسمال
 .التشريعي المرسوم هذا من 223/1/ المادة ألحكام وفقا القابضة الشركة رأسمال يحدد

 
 /207/ المادة

 لها تخضع التي األحكام
 يتعــارض ال مــا كــل فــي وذلــك القــانوني شــكلها أخــذت التــي بالشــركة الخاصــة األحكــام جميــع القابضــة الشــركة علــى تطبــق
 .لبابا هذا وأحكام

 /208/ المادة
 القابضة الشركة ميزانية

 لهــا النقديــة والتــدفقات والخســائر ربــاحاأل وبيانــات مجمعــة ميزانيــة ماليــة ســنة كــل نهايــة فــي تعــد أن القابضــة الشــركة علــى
 معـايير بـهتتطل لمـا وفقـا بها المتعلقة والبيانات اإليضاحات مع العامة الهيئة على تعرضها وان لها التابعة الشركات ولجميع
 .المعتمدة الدولية والتدقيق المحاسبة وأصول

                           
 

 الثامن الباب
 الخارجية الشركة

 
 /209/ المادة

 الخارجية الشركة تعريف
 خــارج ساســياأل نظامهــا فــي الــواردة نشــاطاتها كافــة بممارســة تقــوم المســؤولية محــدودة شــركة هــي الخارجيــة الشــركة -1

 .سورية
 .سورية في مقر للشركة يكون أن يجوز -2
 .سورية في منقولة غير أموال أية تملك الخارجية للشركة اليجوز المقر عدا فيما -3
 .سورية في كان مهما لها نشاط أي ممارسة الخارجية للشركة يحق ال -4

 
 /210/ المادة

 الخارجية الشركة ماهية



 76 

 .التشريعي المرسوم هذا ألحكام وتخضع تجارية شركة دائما الخارجية الشركة تعتبر -1
 ./المسؤولية محدودة خارجية شركة/ عبارة الشركة عنوان يتبع أن يجب -2
 

 /211/المادة
 لها تخضع التي األحكام

 المرســوم هــذا فــي عليهــا المنصــوص المســؤولية المحــدودة بالشــركات الخاصــة األحكــام جميــع الخارجيــة الشــركة علــى تطبــق
 .الباب هذا وأحكام ضيتعار  ال ما كل في وذلك التشريعي

                        
 

 التاسع الباب
 للشركات القانوني الشكل تحويل

 
 /212/ المادة

 .والتوصية التضامنية للشركات القانوني الشكل تحويل
 :التالية اتجراءاإل باتباع وذلك وبالعكس توصية شركة إلى القانوني شكلها تحول أن تضامنية شركة ألي يحق -1

 :مايلي به مرفقا التجاري السجل أمانة إلى الشركاء جميع قبل من موقع طلب تقديم -
 إليها التحول يتم التي الشركة تأسيس وأوضاع اتإجراء إتمام مراعاة مع القائمة الشركة عقد تعديل صك -أ

 الشــركة لقيمــة فعليــا تقــديرا يتضــمن الــوزارة مــن معتمــدة محاســبة شــركة أو خبــرة ذات محاســبية جهــة مــن تقريــر -ب
 .التحويل بتاريخ ومطاليبها بموجوداتها وبيانا القائمة

 .منهم كل دين ومقدار الشركة دائني أسماء تتضمن الشركة محاسب عن صادرة الئحة -ج
 إلـى بتحويلـه شهرها من األقل على سنوات ثالث بعد القانوني شكلها تغير أن توصية أو تضامنية شركة ألي يحق -2

 :التالية اتجراءاإل باتباع مغفلة مساهمة شركة وأ مسؤولية محدودة شركة
 اليها التحول سيتم التي للشركة ساسياأل النظام على للتصديق الوزارة إلى منهم موقعا طلبا الشركاء جميع يقدم أن -1

 المطلـوب الشركة تأسيس طلب في هاإيراد التشريعي المرسوم هذا يوجب التي المعلومات ومتضمنا التحويل أسباب مع
 :مايلي بالطلب ويرفق إليها التحول
ــ إليهــا التحــول المطلــوب المغفلــة المســاهمة أو المســؤولية المحــدودة للشــركة ساســياأل النظــام  -أ  بالتصــديق اً وطلب

 .المغفلة المساهمة أو المسؤولية المحدودة الشركات تأسيس بطلب المتعلقة للقواعد وفقا عليه
 .قانوني محاسب من مصدقة ،األخيرة السنوات ثالث من للك التحويل طالبة الشركة ميزانية -ب
 لقيمــة تقــديرا يتضــمن الــوزارة مــن معتمــدة محاســبة شــركة مــن أو خبــرة ذات ســورية محاســبية جهــة مــن تقريــر -ج
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 .ومطالبيها بموجوداتها وبيانا الشركة
 .منهم كل دين ومقدار الشركة دائني أسماء تتضمن الشركة محاسب عن صادرة الئحة -د

 المحـدودة الشـركة مـال رأس فـي عينيـة حصـة ،التقـدير لتقريـر وفقـا التحويـل طالبـة الشـركة موجودات صافي يعتبر -2
 .ألحكامها وتخضع إليها التحول المطلوب المغفلة المساهمة أو المسؤولية

 .الوزير يحددها جهة أي أمام أو بالعدل الكاتب أمام الشركاء تواقيع على التصديق يتم -3
 /213/ ةالماد
 التحويل إعالن

 التحويـل طلـب فـي هـاإيراد الواجـب المعلومـات متضـمنا التحويـل إعـالن نشـر التوصـية أو التضـامنية الشركة على يجب -1
 .األقل على ولمرتين يوميتين صحيفتين في الدائنين الئحة مع
 محاســب تقريـر فــي وارد هـو لمــا قـاوف الشــركة ديـون مــن %10 عـن يقــل ال مـا ديــونهم مجمـوع يبلــغ الـذين للــدائنين يحـق -2

 فــي التحويــل عــن عــالناإل تــاريخ مــن يومــا ثالثــين خــالل الشــركة مركــز فــي المختصــة المحكمــة أمــام الــدعوى إقامــة الشــركة
 بحـق المحـددة المـدة والتسري ، بمصالحهم اإلضرار شأنه من يكون عندما التحويل قرار إلبطال وذلك،  مرة آلخر الصحف
 .عالناإل في اسمهم يرد ال الذين الدائنين

 .بالدعوى البت لحين التحويل قرار تنفيذ وقف تقرر أن للمحكمة - 3
 .كثراأل على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد ،السرعة وجه على بالدعوى المحكمة تنظر -4
 .مبرماً  الدعوى في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار يكون -5
 تبليـغ أو بـالعكس أو توصـية شـركة إلـى تضـامن شـركة مـن التحـول كـان حـال فـي ريالتجا السجل أمين تبليغ يتم لم إذا -6

 تحويـل قـرار تنفيـذ يوقـف قـراراً  مغفلة مساهمة أو المسؤولية محدودة شركة إلى التوصية أو التضامن شركة تحول عن الوزارة
 مرة آلخر الصحف في التحول إعالن نشر تاريخ من يوما وأربعين خمسة خالل بيانه سلف لما وفقا للشركة القانوني الشكل

 بالمصـادقة الـوزارة وتقـوم توصـية أو تضـامن شـركة كانـت سـواء للشـركة الجديـد القـانوني الشـكل بتسجيل السجل أمين يقوم ،
 .مساهمة أو المسؤولية محدودة شركة كانت سواء إليها المحول للشركة ساسياأل النظام على

 
 /214/المادة

 عامة مساهمة شركة إلى الخاصة المغفلة المساهمة والشركات المسؤولية المحدودة للشركات القانوني الشكل تحويل
 األقـل علـى سنوات ثالث بعد القانوني شكلها تغير أن الخاصة المغفلة المساهمة للشركة وكذلك المسؤولية المحدودة للشركة

 :اليةالت اتجراءاإل باتباع عامة مغفلة مساهمة شركة إلى بتحويله شهرها من
 الخاصـة المغفلـة المسـاهمة للشـركة العاديـة غيـر العامة الهيئة أو المسؤولية المحدودة للشركة العامة الهيئة تتخذ أن -1

 .عامة مغفلة مساهمة شركة إلى وتحويله القانوني شكلها بتعديل قرارا
 التـي العامـة المغفلـة المسـاهمة للشركة ساسياأل النظام على للتصديق الوزارة إلى طلبا العالقة ذات الشركة تقدم أن -2
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 طلب في هاإيراد التشريعي المرسوم هذا يوجب التي المعلومات متضمنا التحويل أسباب بيان مع إليها التحول سيتم
 :مايلي بالطلب ويرفق األخيرة هذه في المال رأس وتوزيع العامة المغفلة المساهمة الشركة تأسيس

 تأسـيس بطلـب المتعلقـة للقواعـد وفقـا عليـه التصـديق وطلب العامة لمغفلةا المساهمة للشركة ساسياأل النظام -أ
 .العامة المغفلة المساهمة الشركة

 حسـابات مـدقق مـن مصـدقة التحويـل، لطلـب السـابقة الـثالث السـنوات مـن لكـل العالقة ذات الشركة ميزانية -ب
  .خيرتيناأل السنتين خالل صافية اأرباح حققت قد الشركة تكون أن شريطة الشركة

 بالكامل مدفوع الشركة رأسمال بأن بيان  -ج
 تقـديرا يتضـمن المعنيـة الـوزارة مـن معتمـدة محاسـبة شـركة مـن أو خبـرة ذات سـورية محاسـبية جهـة مـن تقرير -د

 .ومطاليبها بموجوداتها وبيانا الشركة لقيمة
 منهم كل دين ومقدار التحويل ةطالب الشركة دائني أسماء تتضمن الشركة حسابات مدقق عن صادرة الئحة -هـ

 .وينهماوعن
 الشـــركة مـــال رأس فـــي عينيـــة حصـــة التقـــدير، لتقريـــر وفقـــا تحويلهـــا يجـــري التـــي الشـــركة موجـــودات صـــافي يعتبـــر -3

 .ألحكامها وتخضع العامة المغفلة المساهمة
 .توصية أو تضامنية شركة إلى القانوني شكلها تحويل المسؤولية المحدودة للشركة ويجوز -4
 اتجــراءواإل للمواعيــد وفقــا إليهــا التحــول المطلــوب للشــركة ساســياأل النظــام علــى بالمصــادقة قرارهــا الــوزارة رتصــد -5

 الـوزارة قـرارات علـى االعتـراض ويخضـع المسـؤولية المحـدودة أو المغفلـة المسـاهمة الشـركات تأسيس بطلب المتعلقة
 .ساسياأل النظام على صادقةالم رفض على تطبق التي والمهل اتجراءاإل لنفس التحويل برفض

 .التشريعي المرسوم هذا بموجب المقررة الشهر اتإجراء تتم مالم للشركة الجديد القانوني بالشكل اليعتد -6
 /215/ المادة

 وبالعكس المسؤولية محدودة إلى الخاصة المغفلة المساهمة للشركات القانوني الشكل تحويل

ـــاع العكـــس أو المســـؤولية محـــدودة شـــركة إلـــى بتحويلـــه القـــانوني شـــكلها تغيـــر أن الخاصـــة المغفلـــة المســـاهمة للشـــركة   باتب
 :التالية اتجراءاإل

 المسـؤولية المحـدودة للشـركة العامـة الهيئـة أو الخاصـة المغفلة المساهمة للشركة العادية غير العامة الهيئة تتخذ أن -1
 .القانوني شكلها بتعديل قرارا

 مـع إليهـا التحـول سـيتم التـي للشـركة ساسـياأل النظـام علـى للتصـديق الـوزارة ىإلـ طلبـا العالقـة ذات الشـركة تقدم أن -2
 المـراد الشركة تأسيس طلب في هاإيراد التشريعي المرسوم هذا يوجب التي المعلومات متضمنا التحويل أسباب بيان

 :مايلي بالطلب ويرفق األخيرة هذه في المال رأس وتوزيع إليها التحول
ـــا عليـــه التصـــديق وطلـــب العالقـــة ذات لشـــركةل ساســـياأل النظـــام -أ   الشـــركة تأســـيس بطلـــب المتعلقـــة للقواعـــد وفق

 .المذكورة



 79 

 تقــديرا يتضــمن المعنيــة الــوزارة مــن معتمــدة محاســبة شــركة مــن أو خبــرة ذات ســورية محاســبية جهــة مــن تقريــر -ب
 .ومطاليبها بموجوداتها وبيانا الشركة لقيمة

 مـنهم كـل ديـن ومقـدار التحويـل طالبـة الشـركة دائنـي أسـماء تتضمن لشركةا حسابات مدقق عن صادرة الئحة -ج
 .وينهماوعن

 المـراد الشـركة مـال رأس فـي عينيـة حصـة ،التقـدير لتقريـر وفقـا تحويلهـا يجـري التي الشركة موجودات صافي يعتبر -3
 .ألحكامها وتخضع إليها التحول

/ 3/رقـم الشـركات قـانون سـريان فتـرة وخـالل الصـرافة ونقان وفق المرخصة العامة المغفلة المساهمة للشركات يجوز -4
 اتجراءلإل وفقا المسؤولية محدودة شركة أو خاصة مغفلة مساهمة شركة إلى القانوني شكلها تحول أن 2008 لعام

 .أعاله الواردة
 اتجــراءاإلو  للمواعيــد وفقــا إليهــا التحــول المطلــوب للشــركة ساســياأل النظــام علــى بالمصــادقة قرارهــا الــوزارة تصــدر -5

 الوزارة قرارات على االعتراض ويخضع.  المسؤولية المحدودة أو المغفلة المساهمة الشركات تأسيس بطلب المتعلقة
 .ساسياأل النظام على المصادقة رفض على تطبق التي والمهل اتجراءاإل لنفس التحويل برفض

 .التشريعي المرسوم هذا بموجب المقررة الشهر اتإجراء تتم مالم للشركة الجديد القانوني بالشكل يعتد ال -6
 

 /216/ المادة

  عامة مغفلة مساهمة شركات إلى العام القطاع لشركات القانوني الشكل تحويل
 باتباع وذلك عامة مغفلة مساهمة شركة إلى القانوني شكلها تحول أن العامة االقتصادية والشركات للمؤسسات يجوز

 :التالية اتجراءاإل
 علــى بنــاء بتحويلهــا الــوزراء مجلــس عــن قــرار ويصــدر لهــا، التابعــة والجهــة الــوزراء مجلــس موافقــة علــى تحصــل أن -1

 اتجــراءاإل اتخــاذ الحكومــة وتتــولى،  التحــول بعــد الشــركة لهــا تخضــع التــي الضــوابط فيــه تحــدد المخــتص الــوزير اقتــراح
 .ذلك لتنفيذ القانونية

 واألنظمـة للقواعد عامة مغفلة مساهمة شركات إلى) للدولة المملوكة( العامة للشركات القانوني الشكل تحويل يخضع -2
 .الخصوص بهذا المتعلقة

 
 /217/ المادة

 للشركة االعتبارية الشخصية بقاء
 بــل االعتباريــة شخصـيتها فــي تغييـر أي جديــد شــكل إلـى تحويلــه يجـري عنــدما للشــركة القـانوني الشــكل تعـديل علــى اليترتـب

 جميــع عــن مســؤولة التحــول عــن الناتجــة الشــركة وتكــون حقوقهــا بجميــع وتحــتفظ الســابقة عتباريــةاال شخصــيتها للشــركة تبقـى
 .االلتزام نشؤ حين مسؤوليتها تحكم التي والقواعد لألحكام استنادا التحويل على السابقة التزاماتها
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 العاشر الباب
 الشركات اندماج

 /218/ المادة
 الشركات اندماج

 أو العقــد بتعــديل المتعلقــة وتلــك البــاب هــذا فــي الــواردة اتجــراءلإل وفقــا ســورية أخــرى شــركة فــي تنــدمج أن ركةللشــ -1
 .ساسياأل النظام

 الشـــركة تنقضـــي بحيـــث) الدامجـــة الشـــركة(  أخـــرى بشـــركة) المندمجـــة الشـــركة(  شـــركة تنـــدمج بـــأن أمـــا الـــدمج يـــتم -2
 لتأسـيس شـركتين باندماج أو الدمج بعد القائمة وحدها الدامجة الشركة وتبقى االعتبارية شخصيتها وتزول المندمجة

 شخصـــيتهما وتـــزول المنـــدمجتان الشـــركتان تنقضـــي بحيـــث االنـــدماج عـــن الناتجـــة الشـــركة هـــي تكـــون جديـــدة شـــركة
 .الدمج عن الناتجة الشركة شهر تاريخ من اعتبارا االعتبارية

 /219/ المادة
 االندماج لها يحق التي الشركات

 .ببعضها االندماج الواحد القانوني الشكل ذات شركاتلل يجوز -1
 .جديدة شركة لتشكيل االندماج القانوني شكلها كان مهما للشركات يجوز -2
 المحـدودة للشـركة يجـوز كمـا مسـاهمة أو المسـؤولية محدودة بشركات االندماج والتوصية التضامنية للشركات يجوز -3

 .العكس أو مساهمة بشركة االندماج المسؤولية
 مــن االنــدماج عــن الناجمــة والشــركات فيهــا المنــدمج والشــركات ومســاهموها فيهــا والشــركاء المندمجــة الشــركات تعفــى -4

 أنواعهـا بكافة المعنوية والحقوق والمنقولة الثابتة للموجودات الملكية نقل رسوم ذلك في بما والرسوم الضرائب جميع
 حـــال فـــي كمـــا والرســـم بالضـــريبة فيكلفـــون الشـــركة فـــي ددجـــ شـــركاء دخـــول تـــم إذا أمـــا، االنـــدماج علـــى تترتـــب التـــي

 .مرة ألول تأسيسها
 ألحكــام تخضــع التقــدير إعــادة عــن الناتجــة االيجابيــة الفروقــات فــان تقــدير بإعــادة االنــدماج عمليــة ترافقــت إذا أمــا -5

 المـذكور تشـريعيال المرسـوم سـريان فتـرة خـارج كانـت إذا أمـا سريانه فترة خالل 2007 لعام/ 61/التشريعي المرسوم
 .المال رأس حساب في أقفلت إذا للضريبة فتخضع

 /220/ المادة
 االندماج اتإجراء

 :التالية اتجراءاإل اتباع باالندماج الراغبة الشركات على يجب
 .للشركة ساسياأل النظام أو العقد تعديل لها يحق التي الجهة عن يصدر باندماج قرارا المندمجة الشركة اتخاذ -1
 فـي المـال رأس توزيـع وكيفيـة شـروط فيهـا يحـدد أن يجـب التـي الدمج اتفاقية على بالموافقة قرارا المندمجة الشركة خاذات -2

 النظــام أو العقــد تعــديل لهــا يحــق التــي الجهــة عــن الموافقـة هــذه وتصــدر.  االنــدماج بعــد الجديــدة الشــركة أو الدامجــة الشـركة
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 .المندمجة للشركة ساسياأل
 يحـق التـي الجهة عن يصدر ،األقل على المندمجة الشركة بقيمة رأسمالها وبزيادة باالندماج قرارا الدامجة كةالشر  اتخاذ -3

 .للشركة ساسياأل  النظام أو العقد تعديل لها
 رأس توزيــع وكيفيــة االنــدماج شــروط فيهــا تحــدد أن يجــب التــي الــدمج اتفاقيــة علــى بالموافقــة قــرارا الدامجــة الشــركة اتخــاذ -4
 .الدامجة للشركة ساسياأل النظام أو العقد تعديل لها يحق التي الجهة عن الموافقة هذه وتصدر .الدامجة الشركة في مالال
 تبعـا تعديلـه بعـد الدامجـة للشـركة ساسـياأل النظـام علـى أو الجديـدة للشـركة ساسـياأل النظـام علـى التصـديق طلب تقديم -5

 .التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص عدوالقوا اتجراءاإل وفق الوزارة إلى للدمج
 أو الدامجـة الشـركة مـال رأس فـي عينيـة حصـة بتقييمهـا قامـت التـي الجهـة لتقرير استنادا ،المندمجة الشركة قيمة تعتبر -6

 .العينية سهماأل أو الحصص ألحكام وتخضع االندماج عن الناتجة الشركة
 تـم إذا ،قيمتهـا لتقـدير التقريـر تقـديم مـن الماليـة األسـواق فـي هاأسـهم المدرجـة ةالمندمجـ المغفلـة المسـاهمة الشركة تعفى -7

 عــن الناتجــة الشــركة أســهم أو الدامجــة الشــركة أســهم الحالــة هــذه فــي تخضــع وال األســواق هــذه فــي الســهم لســعر وفقــا الــدمج
 علــى االعتــراض الشــركة هــذه لــدائني حــقي ال كمــا ،العينيــة ســهماأل ألحكــام المندمجــة الشــركة بقيمــة إصــدارها تــم التــي الــدمج
 فـي الـدمج عـن الناتجـة المغفلـة المسـاهمة الشـركة أسـهم التخضـع كمـا ،المـادة هـذه ألحكـام وفقا الدعوى إقامة أو الدمج قرار
 .المؤسسة المندمجة للشركات بالنسبة المؤسسين أسهم ولاتد على الحظر إلى الحالة هذه

 /221/ المادة
 االندماج عن عالناإل

 للشـركات التـي تلـك عـن يختلـف قـانوني شـكل ذات الـدمج عـن الناتجـة الجديـدة الشـركة أو الدامجـة الشـركة تكـون عنـدما -1
 صـــحيفتين فـــي حســـاباتها مـــدققي أو الشـــركة محاســـبي لتقريـــر وفقـــا الـــدائنين الئحـــة مـــع الـــدمج إعـــالن نشـــر يجـــب المندمجـــة
 .األقل على ولمرتين يوميتين

 نشـر مـن التحقـق قبـل الـدمج عـن الناتجة أو الدامجة المسؤولية المحدودة للشركات ساسياأل النظام تصديق للوزارة ليس -2
 .الدمج إعالن

 محاســب تقريــر فــي وارد هــو لمــا وفقــا الشــركة ديــون مــن %10 عــن اليقــل مــا ديــنهم مجمــوع يبلــغ الــذين للــدائنين يحــق -3
 عـالناإل تـاريخ مـن يومـا ثالثـين خـالل المختـار موطنهـا أو كةالشـر  مركـز في المختصة المحكمة أمام الدعوى أقامة الشركة

 بحــق المحــددة المــدة تســري وال بمصــالحهم األضــرار شــأنه مــن الــذي الــدمج قــرار إلبطــال وذلــك،  الصــحف فــي الــدمج عــن
 .عالناإل في اسمهم اليرد الذين الدائنين

  .بالدعوى البت لحين الدمج قرار تنفيذ وقف تقرر أن للمحكمة -4
 .كثراأل على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد السرعة، وجه على بالدعوى المحكمة تنظر -5
 .مبرماً  الدعوى في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار يكون -6
 مـن يومـا وأربعـين خمسـة خـالل بيانـه سـلف لمـا وفقـا الشـركة انـدماج قـرار تنفيـذ بوقـف قـرارا الـوزارة تبليـغ يتم لم حال في -7
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 .عليه بالمصادقة الوزارة تقوم ،مرة آلخر الصحف في الدمج النإع نشر تاريخ
 إذا االنـدماج أو التحويـل طالبـة الشـركات علـى السابقة الفقرة في المذكورة االندماج أو التحول إعالن نشر مدة تسري ال -8
 .الحسابات مدقق من صدقةوم الشركة محاسب عن صادرة وثيقة بموجب ذلك واثبت للغير مديونية المالية بياناتها تظهر لم

 /222/ المادة
 القانوني الخلف

 للشــركات وااللتزامــات الحقــوق كافـة وتنتقــل المندمجــة للشــركات قانونيـا خلفــا االنــدماج عــن الناتجـة أو الدامجــة الشــركة تعتبـر
 .االندماج عن الناتجة أو الدامجة الشركة إلى المندمجة

                

 عشر الحادي الباب
 امةع أحكام

 
 /223/ المادة

 الشــركات مــن شــركة كــل لرأســمال األدنــى الحــد يحــدد ،الخاصــة القــوانين فــي عليهــا المنصــوص األحكــام مراعــاة مــع -1
 .الوزير من بقرار التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص

 غيـر مسـاهمة أو مشـاركة نسـبة الـوزير مـن بقـرار تحـدد الخاصـة القـوانين فـي عليهـا المنصـوص األحكام مراعاة مع -2
 .التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص الشركات في السوريين

 والناجمــة الخـارج إلـى فيهــا السـوريين غيـر والمســاهمين الشـركاء اسـتحقاقات بتحويــل نوعهـا كـان أيــا للشـركات يسـمح -3
 بموجــب وذلــك الأصــو  المصــدقة الختاميــة وميزانيتهــا حســاباتها إلــى اســتنادا تصــفيتها أو الشــركة أعمــال حصــيلة عــن

 .المختصة الجهات عن تصدر تعليمات
 / 224/ المادة

 الشركات أوضاع توفيق
 تأسيسها عقود على الالزمة التعديالت ٕاجراءو  أوضاعها توفيق التشريعي المرسوم هذا نفاذ بتاريخ القائمة الشركات على -1

 .التشريعي المرسوم هذا نفاذ تاريخ من سنتين خالل ةساسياأل وأنظمتها
 ال شــركة أي حــل الرئيســي الشــركة مركــز دائرتهــا فــي يوجــد التــي المختصــة المحكمــة مــن التجــاري الســجل أمــين يطلــب -2

 .أعاله المذكور التاريخ بعد التشريعي المرسوم هذا أحكام مع وأنظمتها وعقودها أوضاعها توفق
                    

 عشر الثاني الباب
 ختامية أحكام
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 /225/ المادة
 الوزارة بةرقا

 والتضامنية المسؤولية والمحدودة والقابضة المغفلة المساهمة الشركات تراقب أن والتجارة االقتصاد لوزارة يحق -1
 .تأسيسها وعقود الشركات لهذه ساسياأل والنظام التشريعي المرسوم هذا أحكام بتنفيذ يتعلق ما كل في والتوصية

 .قضائيا المسؤولين لمالحقة جرما تشكل الفةمخ كل عن العامة النيابة تبلغ أن لها ويحق -2
 خبرة ذات المعنية الوزارة من معتمدة محاسبة شركة أو سورية محاسبية جهة وقت كل في تكلف أن للوزارة ويحق -3

 وتصدر الوزارة، إلى بذلك تقرير وتقديم هاأعمال وسائر ودفاترها وقيودها الشركة حسابات بتدقيق للقيام تنتدبها
 .الحسابات تدقيق نفقات تتحمل التي بالجهة المتعلقة ليماتالتع الوزارة

 تعمل أن الشركات وعلى التشريعي، المرسوم هذا أحكام لتنفيذ والنماذج والتعليمات القرارات تصدر أن وللوزارة -4
  .بمقتضاها

 المرسوم هذا في عليها المنصوص للشركات ونشاطات أغراض لتصنيف الالزمة التعليمات تضع أن للوزارة يجوز -5
 تصنف وان ستمارسه، الذي النشاط بحسب فيها) األجانب أو السوريين( للشركاء التملك نسب تحدد وان التشريعي،
 .السوريين غير قبل من ممارستها يمكن التي والنشاطات األغراض

 /226/ المادة
 .سورية ليرة آالف بعشرة المسؤولية المحدودة للشركة ساسياأل النظام على التصديق رسم يحدد -1
 ليـرة ألـف وعشـرين بخمسـة الخاصـة أو العامـة المغفلـة المسـاهمة للشـركة ساسـياأل النظام على التصديق رسم يحدد -2

 .سورية
 .سورية ليرة بمبلغ خمسمائة للشركة ساسياأل النظام عن األصل طبق صورة منح رسم يحدد -3
 ليــرة ئــةاثالثم بمبلــغ للشـركات ةساســياأل األنظمــة علـى الطارئــة التعــديالت عـن األصــل طبــق صـورة مــنح رســم يحـدد -4

 .سورية
 التـي والتعـديالت ةساسـياأل وأنظمتهـا الشـركات عقـود دراسـة لقـاء خـدمات تقـديم أتعـاب بـدل الـوزير مـن بقرار تصدر -5

 التــدريب بــرامج أمينلتــ الــوزير مــن بقــرار وتصــرف الشــركات مديريــة حســاب فــي البــدالت هــذه وتســدد ، عليهــا تطــرأ
 .بالمديرية للعاملين% 25 بنسبة وتعويضات العمل ومستلزمات

 .والتجارة االقتصاد وزير من بقرار العامة الهيئات اجتماعات حضور عن الوزارة ممثل تعويضات تحدد -6
 ذلــك رأى كلمــا نقصـانا أو زيــادة المـادة هــذه مــن أعـاله الفقــرات فـي المــذكورة المبــالغ تعـديل الــوزير مـن بقــرار ويجـوز -7

  .مناسبا
 /227/المادة

 ./2008/ لعام/ 3/ رقم الشركات قانون بأحكام العمل ينهى -1
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 صدوره تاريخ من نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر -2
 

 .م/14/2/2011/ ـل الموافق هجري،/ 11/3/1432/ في دمشق
 

 
 
 
 

 
 رئيس الجمهورية        

 بشار األسد    
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 / /قرار رقم 

 القتصاد والتجارةوزير ا

 2011لعام / 29/من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55/3بناًء على أحكام المادة 

 16/3/2011تاريخ / 825/وعلى ما أقرته لجنة القرار رقم 

 :يقرر ما يلي

/ 29/تشريعي رقمالتعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم ال
 14/2/2011تاريخ 

 /1/ المادة

يجوز أن يكون مؤسس الشركة من الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة األغراض والفعاليات والنشاطات  
 .النافذةالمسموح بممارستها وفق القوانين واألنظمة 

 /2/المادة

طبيعي أو اعتباري وذلك فيما يتعلق بكافة المشاريع يجوز أن يكون مؤسس الشركة من غير الجنسية السورية شخص  
أو ،وتعليماته التنفيذية المتعلق باالستثمار والتطوير والعقاري  2008لعام /  15/ االستثمارية والمرخصة بالقانون رقم 

لعام /  186/  أو بالقرار رقم،الصادر عن الهيئة السورية لالستثمار  2007لعام /  8/ المشملة بالمرسوم التشريعي رقم 
 .أو أية قوانين خاصة ، الخاص باالستثمار السياحي  1985

 

 /3/المادة

ويجب أن يتبع اسم ، يجوز أن يكون اسم الشركة مستمدًا من اسم مالكها أو غايتها ووفق األحكام القانونية الخاصة بها  
 ).شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية :( الشركة عبارة 

 /4/المادة
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ب على الشركة ذكر اسمها ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة األوراق يج
 .إدراجهاإضافة إلى المعلومات األخرى التي يوجب القانون  ،إعالناتهاالصادرة عنها وعلى 

 /5/المادة

ن الوزارة إلى مديرية الشركات بالوزارة أو مديريات يقدم طلب تأسيس الشركة مع نظامها األساسي وفق النموذج المعتمد م
االقتصاد والتجارة بالمحافظات ويتم التصديق على تواقيعهم من قبل الجهة التي يحددها الوزير أو المصادق عليها من قبل 

   .الكاتب بالعدل

 /6/المادة

 :ؤولية للشخص الطبيعي السوري أو األجنبيالوثائق والثبوتيات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المس -أ

 .الشركةصورة الهوية أو جواز السفر لمؤسس  -1
 .وكالة مصدقة أصوًال لوكيله القانوني -2
 .طلب التصديق على النظام األساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة  -3
 .النظام األساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة  -4
 .أصوالً ثائق المرفقة مصدقة يجب أن تكون الو  -5

المسؤولية من قبل الشخص االعتباري السوري أو  أسيس شركة الشخص الواحد المحدودةالوثائق والثبوتيات المطلوبة لت -ب
 ) : شركة أموال  –شركة أشخاص ( األجنبي 

 .األجنبيسجل تجاري حديث للشخص االعتباري السوري أو  -1
 .تعديالته  عقد الشراكة أو نظامها األساسي مع -2
 .وكالة مصدقة أصوًال لوكيلها القانوني  -3
 .طلب التصديق على النظام األساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة  -4
 .النظام األساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة  -5
لى أن تكون موافقة الشخص االعتباري مقدم الطلب لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وع -6

 .صادرة عن الشركة األم أو المفوض بالتوقيع وفق الصالحيات الممنوحة له والموثقة في سجلها التجاري 
 .الحساباتآخر ميزانية للشركة شريطة أن تكون رابحة ومصدقة من مدقق  -7
 .أصوالً يجب أن تكون الوثائق المرفقة مصدقة  -8
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 /7/المادة

ط واحد أو لمشروع واحد باإلضافة لكافة األنشطة المتعلقة أو المتصلة بهذا يجب أن يكون غرض الشركة محددًا لنشا 
 .المشروع 

 /8/المادة

 ،اعتبارياً كان شخص طبيعيًا أو  ليرة سورية للمؤسس السوري سواءً أال يقل رأسمال الشركة عن خمسة ماليين  يجب -أ
 .  الت مصرفيةوعلى أن يتم تسديده كامًال عند تأسيس الشركة ومثبتًا بموجب إيصا

رأسمال الشركات التي تؤسس من قبل األجانب سواًء كان شخص طبيعي أو اعتباري يخضع للقوانين ذات الصلة  -ب
 .عند تأسيسها 

 /9/المادة 

يجب أن يتضمن النظام األساسي للشركة صالحيات المدير في حال كان غير مؤسسها بحيث ال يسمح له التصرف 
و إذا خالف المدير المذكور ذلك وبدون موافقة المؤسس فيكون ، ؤسس ضمانًا لحقوق الغير بأموالها إال بموافقة الم

 .ضامنًا بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجم عن تصرفه 

 /10/المادة

يجوز زيادة رأسمال الشركة بموجب طلب تعديل يوقعه مؤسس الشركة أو من يمثله قانونًا يقدم إلى دائرة الشركات 
وتسدد الزيادة دفعة واحدة وخالل مهلة ال تتجاوز ثالثين يومًا من تاريخ صدور  ،بالمحافظاتأو دوائر الشركات بالوزارة 

 .الزيادةقرار 

 

 /11/المادة

تؤسس الشركة وتشهر لدى مديرية الشركات بالوزارات و لدى دوائر الشركات في المحافظات التي يقع مركز الشركة 
 .الرئيسي فيها 

 /12/المادة
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مسك لدى مديرية الشركات بالوزارة ولدى دوائر الشركات في المحافظات سجل خاص تسجل فيه شركات الشخص ي
 .الواحد المحدودة المسؤولية 

 /13/المادة

يقدم مالك رأس المال أو مدير الشركة الحسابات والميزانية الختامية وتقريره السنوي وتقرير مدقق الحسابات  -1
لك خالل األشهر الستة األولى من كل سنة مالية إلى مديرية الشركات أو مديريات موقعة ومعتمدة من قبله وذ

 .االقتصاد والتجارة في المحافظات 
 .تنظم حسابات الشركة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية وتدقق حساباتها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق  -2

 /14/المادة

الواحد المحدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص وفق أحكام قانون يجوز التنازل عن كامل شركة الشخص 
 .الشركات ما لم ينص نظامها األساسي على خالف ذلك

 /15/المادة

يجوز لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية أن تعدل شكلها القانوني إلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من عدة 
أو أن تندمج مع أية شركة أخرى مماثلة ، ة خاصة أو عامة وفق أحكام قانون الشركات شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفل
 .أو غير مماثلة وفق أحكام القانون 

 /16/المادة

في حال وفاة مالك رأس المال تؤول ملكية الشركة إلى الورثة ما لم ينص نظامها األساسي على خالف ذلك أو يتفق الورثة 
كشركة محدودة المسؤولية وتفقد الشركة في هذه الحالة صفة شركة الشخص الواحد المحدودة على استمرارها فيما بينهم 

 .المسؤولية وعلى أن تتم اإلجراءات وفق أحكام قانون الشركات 

 /17/المادة

في حال كان مالك رأس المال شخصية اعتبارية وتم حلها وتصفيتها فيمكن استمرار شركة الشخص الواحد التابعة للشركة 
ويجب على الشركة ، ما لم ينص النظام األساسي على خالف ذلك ، المنحلة باتفاق الشركاء أو بقرار من مصفي الشركة 

 .في هذه الحالة توفيق أوضاعها خالل مهلة سنة من تاريخ صدور قرار حل الشركة مالكة رأس المال 

 /18/المادة
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 .وضه بذلك من الجهات التابعة للوزارة يصدق النظام األساسي للشركة بقرار من الوزير أو من يف

 /19/المادة

اليجوز للشركة القيام بأعمال التأمين والمصارف والوساطة المالية واستثمار األموال لحساب الغير وأعمال البطاقة 
 .االئتمانية 

 /20/المادة

وز التصرف بأموال الشركة إال لتحقيق كما ال يج، ال يجوز لمالك رأس المال أو لمدير الشركة االفتراض أو االستدانة منها 
 أغراضها وعلى مسؤولية المالك والمدير ومدقق الحسابات 

 /21/المادة

تخضع الشركة في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات أو النظام األساسي للشركة إلى أحكام قانون الشركات 
 .بالشركات المحدودة المسؤولية والمتعلقة  2011لعام /  29/ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

 /22/المادة

 . يعتمد طلب التأسيس ونموذج النظام األساسي لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية الذين تضعهما الوزارة 

 /23/المادة

  . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه 

 .م2011/// ـل الموافق ـه 1432/// في دمشق
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 المحدودة المسؤولية) الشخص الواحد(النظام األساسي لشركة

 التأسيس/ 1/ المادة

والتي قد تنشأ فيما بعد شركة سورية  المحدودة المسؤولية الشخص الواحد/....../ تؤسس بموجب هذا النظام شركة -1
 الصادرةالتنفيذية  يماتوالتعل 2011لعام  /29/رقم التشريعي المرسوم الشركات قانونالجنسية تخضع ألحكام 

وللقواعد اآلمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع لألحكام  النظامبموجبه والعرف التجاري ولهذا 
 . النظاماالختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ماال يخالف هذا 

 :تؤسس الشركة من مالكها حسب البيانات التالية: مؤسس الشركة -2
جواز رقم البطاقة الشخصية أو  الجنسية اسم المؤسس

 التجاري السجلأو  السفر
 الموطن المختار

    

 غرض الشركة/ 2/ المادة

 .وكل ما يتعلق أو يتفرع عنه:....................... غرض الشركة هو

 اسم الشركة/ 3/ المادة

 .سؤوليةالمحدودة الم الشخص الواحد/ ................./......شركة

 المركز والفروع/ 4/ المادة

ولها أن تؤسس فروعًا أو أن تفتح مكاتب لها في جميع محافظات القطر /...../ مركز الشركة الرئيسي في محافظة
 .للشركة التجاري السجلويتم شهر ذلك في ، وخارجها

 مدة الشركة/ 5/ المادة

يخ تأسيسها ويجوز تمديدها لمدد أخرى ويخضع تمديد المدة عامًا ميالديًا تبدأ من تار /............../ مدة الشركة
 .إلجراءات الشهر المقررة في القانون

 شهر الشركة/ 6/ المادة
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 بعد إال عتباريةاال شخصية الشركة تكتسب الو ،  التجاري السجل بالتسجيل لدى أمانة للشركة النظام األساسي شهر يتم
 .بشهرها

 رأسمال الشركة/ 7/ المادة

ليرة سورية ويتكون من حصة أو حصص نقدية /................/س فقط.ل/....../س مال الشركة بمبلغحدد رأ -1
 .س.ل/................/وحصة عينية مقدارها/.............../ مقدارها

وأنه قد تم إيداع الحصة النقدية بالكامل لدى مصرف ، رأسمال الشركة رأس المال بأنه يمتلك كامل يقر مالك -2
وبأن الحصة العينية سيتم نقل ملكيتها إلى اسم ، بموجب إشعار مصرفي السورية العربية الجمهورية مد فيمعت

وعلى أن يتقدم صاحب العالقة بتصريح يتضمن ، التصديق قرار صدور تاريخ من يوما ستينالشركة خالل 
 .وفق أحكام قانون الشركات ويجري تقدير قيمتها، تعهدهم بنقل ملكة الحصة العينية خالل المهلة المحددة 

يجوز زيادة رأسمال الشركة بموجب طلب تعديل يوقعه مؤسس الشركة أو من يمثله قانونًا بثدم إلى دائرة الشركات   -3
وتسدد الزيادة دفعة واحدة وخالل مهلة التتجاوز ثالثين يومًا من تاريخ ، بالوزارة أو دوائر الشركات بالمحافظات

 .صدور قرار الزيادة

 اإلدارة/ 8/ ادةالم

ئوًال عن إدارتها سيتولى إدارة أمور الشركة مالك رأس المال ويجوز له أن يعين مدير أو أكثر من الغير يكون م -1
 :وبيانه كالتالي، ويمارس عمله وفقًا للصالحيات المحددة له في القانون وهذا النظام ، أمام المال 

 العنوان و الموطن المختار للتبليغات جواز السفررقم البطاقة الشخصية أو  الجنسية )المدير(االسم
    

وتعتبر ، يكون لمدير الشركة الصالحيات الكاملة في إدارتها مالم يحدد النظام األساسي أو وثيقة تعينه صالحياته -2
وكل قرار يصدر عن مالك رأس ، تصرفات المدير ملزمة للشركة شريطة أن تكون مقترنة بالصفة التي تعامل بها 

ويجوز لمالك ، مال بتغيير المدير أو بتقييد صالحياته ال تسري بحق الغير إال بعد شهرها في السجل التجاري ال
ويجب أن تتوافر في المدير الشروط ، رأس المال أن يفوض المدير بتمثيل الشركة أمام الغير وأمام القضاء 

 .من قانون الشركات/ 70/والمادة 67/2/المنصوص عليها في المادة 
بحيث ال يسمح له التصرف بأمولها إال  مالك رأس المال الشركة في حال كان غير يجب تحديد صالحيات مدير -3

مالك رأس المال  المدير المذكور ذلك وبدون موافقة وٕاذا خالف، بموافقة مالك رأس المال ضمانًا ألموال الغير 
 .فيكون ضامنًا بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجم عن تصرفه
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 رأس مال الشركة مسؤولية/ 9/ المادة   

 .الشركة عن التزاماتها إال بمقدار رأسمالها ال يسأل مالك رأس المال -1
الشركة مسؤوًال عن كامل التزاماتها في أمواله الخاصة إذا قام بسوء نية بتصفيتها أو إيقاف  يكون مالك رأس المال -2

 .سيسهانشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من تأ

 .في أمواله الخاصة إدا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة ويكون مسؤوالً  -3

كما ال يجوز التصرف بأموال الشركة إال ، منها ةالشركة االقتراض أو االستدان لمديرمالك رأس المال أو  ال يجوز -4
 .و المدير ومدقق الحسابات لتحقيق أغراضها وعلى مسؤولية المالك

 مدققوا الحسابات/ 10/ ةالماد   

 يةالالم وزارة نم المعتمد القانونيين المحاسبين جدول الشركة تعيين مدقق حسابات من يجب على مالك رأسمال -1
 .من القانون وذلك لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد 79للمادة ويمارس مهمته وفقًا 

 الشركة أو مالك رأس المال(أن يكون مدقق الحسابات  من القانون اليجوز/ 185/باإلضافة إلى ما ورد في المادة  -2
 )المدير أو قريبًا أو مصاهرًا لهما حتى الدرجة الرابعة

لمدقق حسابات من الحقوق وعليه من الواجبات والمسؤوليات ماهو محدد في القانون أو هذا النظام األساسي وفي  -3
ًال عن صحة البيانات الواردة في و كون المدقق مسؤ وي،  2009لعام / 33/قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات رقم

 .تقريره وتكون المسؤولية تضامنية في حال تعدد المدققين

 تقديم الميزانية / 11/ المادة   

 رباحاأل وحساب إعداد وتقديم ميزانية الشركة مالية سنةكل الشركة في نهاية  يجب على مالك رأس المال أو مدير -1
مدقق الحسابات ويجب أن المنتهية ومركزها المالي على  ماليةال سنةالشركة خالل ال اطوتقريرًا عن نش والخسائر

 .على كافة هذه الوثائق رأس المال يوقع مالك
مدقق الحسابات  وتقريره السنوي و تقرير ميزانية الختاميةالشركة الحسابات و ال مالك رأس المال أو مدير يقدم -2

إلى الجهة مديرية الشركات أو مديريات  مالية سنة لستة األولى من كلمعتمدة من قبله وذلك خالل األشهر ا
 .االقتصاد والتجارة في المحافظات

 حسابات الشركة وماليتها/ 12/ المادة     

كانون (وتنتهي في آخر شهر ) كانون الثاني(وتبتدئ في أول شهر  الميالدية السنة تتبع للشركة المالية السنة -1
 ).األول
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 لنهاية المعين الشهر آخر حتى نهائياً  الشركة تأسيس تاريخ من تبدأ فإنها األولى المالية السنة كذل من يستثنى -2
 .التالية المالية السنة

 .لتدقيقلالدولية  معاييروتدقق حساباتها وفقًا للالدولية التقارير المالية  معاييرتنظم حسابات الشركة وفقًا ل  -3

 تر الشركةحق اإلطالع على دفا/ 13/ المادة     

اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة لمدقق الحسابات في أي وقت حق 
وعليه في حال عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق  ،والتزاماتهاوله أن يتحقق من موجودات الشركة ، الحصول عليها

 .مالك رأس المالرة وترسل نسخة منه إلى تقرير يقدم إلى الوزافي  إثبات ذلك كتابياً 

 لمدققرأي ا/ 14/ المادة     

، ويبين له رأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص بميزانية الشركة، مالك رأس المالمدقق الحسابات أن يجتمع بعلى 
الشركات بشأن شركة انون ويجب أن يكون التقرير مشتمًال على جميع البيانات المنصوص عليها في ق، تقريره عليهويتلو 

 و لمالك رأس المال طلب إيضاحات من مدقق الحسابات بشأن الوقائع الواردة في، الشخص الواحد المحدودة المسؤولية
 .تقريره

 االهتالكات / 15/ المادة     

أو التعويض عن  مالك رأس المال الستهالك موجودات الشركةيقتطع سنويًا من األرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها 
 .للشركة أو شرائهاالالزمة  والمنشآتواآلالت  المواد إلصالحوتستعمل هذه األموال ، نزول قيمتها

 الصافية رباحاأل/ 16/ المادة     

 :على الوجه التاليالصافية  رباحتوزع األ

ليصبح  باريجاإل حتياطياال لتكوينتخصص  الصافية رباحاأل من%) 10( ويًا نسبة ال تقل عنسن تقتطع -1
عن النسبة المذكورة وجب إعادة االقتطاع حتى  جبارياإل حتياطياالوٕاذا نقص ، رأسمال الشركة من%) 25(

 .النسبة يصل إلى تلك
االختياري  حتياطياقتطاع جزء منه لحساب اال ويحق له، مالك رأس الماليؤول باقي صافي األرباح السنوية إلى  -2

 .الستعماله في الوجوه التي يقررها

 انحالل الشركة/ 17/ المادة     
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 :التالية الحاالت من أي في الشركة تنحل
 .للشركة المحددة المدة انقضاء -1
 .الشركة موضوع المشروع انتهاء -2
 . الشركة إفالس شهرس -3
 .قضائي بحكم الشركة حل -4
 . أخرى شركة في الشركة اندماج -5
إلــى الورثــة مــالم يــنص نظامهــا األساســي علــى خــالف ذلــك أو يتفــق  مالــك رأس المــال تــؤول الشــركة فــي حــال وفــاة -6

 الواحــد الشــخص شــركةالورثــة علــى اســتمرارها فيمــا بيــنهم كشــركة محــدودة المســؤولية وتفقــد الشــركة فــي هــذه الحالــة صــفة 
 .وعلى أن تتم اإلجراءات وفق قانون الشركات المسؤولية المحدودة

اعتبارية وتم حلها وتصـفيتها فـيمكن اسـتمرار شـركة الشـخص الواحـد التابعـة شخصية  مالك رأس المالفي حال كان  -7
وعلى أن يتم توفيـق أوضـاعها خـالل مهلـة  ،للشركة المنحلة باتفاق الشركاء مالم ينص النظام األساسي على خالف ذلك

 .سنة من تاريخ صدور قرار حل الشركة

 تصفية الشركة/ 18/ المادة     

يين المصفي وشهر تصفية الشركة وأعمال إدارة الشركة قيد التصفية وبطالن التصرفات تخضع تصفية الشركة وتع -1
 .المصفي ومسؤولية المصفي وعزله واالنتهاء من أعمال التصفية ألحكام القانون أثناء التصفية وواجبات

 .لماليعود ما تبقى من أموال وموجودات الشركة بعد تسدي كامل التزاماتها وديونها إلى مالك رأس ا -2

 أحكام عامة/ 19/ المادة     

 .شهرها بمجرد عتباريةاال شخصيةبال الشركةهذه  وتتمتع حكماً  سورية الشركةهذه  جنسية تعتبر -1
 .الطبيعي للشخص مالزماً  منها كان ما إال للسوريين الممنوحة بالحقوق سورية في المؤسسة الشركات تتمتع -2

 كافة على الشركات سجل في تسجيلها ورقم القانوني شكلهاه و رأسمالها ومركز و  اسمها ذكر شركةال على يجب -3
 .إدراجها القانون يوجب التي األخرى المعلومات إلى إضافة ،اتهاإعالن وعلى عنها الصادرة األوراق

 عنها الصادرة األوراق كافة على ،إضافًة إلى بيانات الشركة، إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك -4
 .وٕاذا لم تذكر واقعة التصفية المصفون بغرامة قدرها خمس وعشرون ألف ليرة سورية، اتهإاعالنو 

محدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص أو أشخاص آخرين يجوز التنازل عن كامل شركة الشخص الواحد ال -5
 .وفق أحكام قانون الشركات
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نوني إلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من يجوز لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية أن تعدل شكلها القا -6
أو أن تندمج مع أية شركة ، عدة شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة وفق أحكام قانون الشركات 

 .أخرى مماثلة أو غير مماثلة وفق أحكام القانون 

 /20/ المادة

 الشركات قانونم األساسي إلى أحكام تخضع الشركة في كل مالم يرد عليه نص في هذه التعليمات أو النظا -1
 .المحدودة المسؤوليةوالمتعلقة بالشركات  2011لعام  /29/رقم التشريعي المرسومب الصادر

 تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية -2

 
 
 

 تم التوقيع بحضوري                                                            توقيع المؤسس أو المفوض عنه

 

 

 

 

 

 

 


