
والذي ینظم تأسیس كافة أنواع الشركات وأشكالھا القانونیة2011لعام 29المرسوم التشریعي رقم 

والذي2011لعام 29المرسوم التشریعي رقم
ینظم تأسیس كافة أنواع الشركات وأشكالھا القانونیة 

رئیس الجمھوریة
بناء على أحكام الدستور

یرسم ما یلي:

ركاتقانون الش
الباب األول
أحكام عامة

/1المادة /

تعاریف.. یقصد بالعبارات التالیة في مجال تطبیق أحكام ھذا المرسوم التشریعي المعاني المبینة بجانب كل منھا..
الوزارة.. وزارة االقتصاد والتجارة.
الوزیر.. وزیر االقتصاد والتجارة.

یة السوریة.ھیئة األوراق.. ھیئة األوراق واألسواق المال
المحكمة المختصة.. محكمة البدایة المدنیة التي یقع مركز الشركة الرئیسي ضمن اختصاصھا المكاني.

المدیریة.. مدیریة الشركات بالوزارة.
اإلداریة.الجھات العامة.. ھي إحدى الوزارات أو اإلدارات العامة أو الھیئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات

السجل.. سجل الشركات المحدث لدى دائرة السجل التجاري في مدیریة االقتصاد والتجارة بالمحافظة.
أمین السجل.. أمین سجل الشركات.

/2المادة/

نطاق سریانھ
عارض مع أحكام شركات / تسري أحكام ھذا المرسوم التشریعي على جمیع الشركات المؤسسة في الجمھوریة العربیة السوریة وبما ال یت1/

المؤسسة بقانون خاص.
/ إن القواعد التي نص علیھا القانون المدني فیما یختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم التشریعي 2/

بشرط أال تكون تلك القواعد مخالفة ألحكام ھذا المرسوم التشریعي مخالفة صریحة أو ضمنیة .
ا لم یرد علیھ نص في ھذا المرسوم التشریعي تطبق بشأنھ أحكام قانون التجارة ./ في كل م3

/3المادة/

شھر الشركة
/ ال تكتسب الشركة شخصیة اعتباریة تجاه الغیر إال بشھرھا.1/
م التشریعي في سجل الشركات / من ھذا المرسو8/ یتم شھر جمیع الشركات بتسجیل عقودھا وأنظمتھا األساسیة والبیانات الواردة في المادة/2/

الممسوك لدى أمانة سجل الشركات في المحافظة التي یقع فیھا مركز الشركة وذلك خالل الثالثین یوما التي تلي تأسیسھا .
/ یجب على الشركات أو مدیري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتھا بحسب الحال شھر كل تعدیل یطرأ على عقد الشركة أو نظامھا األساسي3/

/ من ھذا المرسوم التشریعي بتسجیلھ في سجل التجارة خالل ثالثین یوما من تاریخ التعدیل وال یعتبر 8أو على البیانات الواردة في المادة/
التعدیل نافذا بحق الغیر إال من تاریخ شھره.

ة الحرة التي یقع فیھا مركزھا./ تشھر شركات المناطق الحرة والتعدیالت التي تطرأ علیھا لدى أمانة سجل الشركات للمنطق4/
/ تستثنى شركة المحاصة من الشھر لعدم تمتعھا بالشخصیة االعتباریة.5/
/ یكون أمین السجل وحده المسؤول عن إرسال صورة عن عقد الشركة وأخرى عن شھادة تسجیلھا وكافة التعدیالت التي تسجل لدیھ إلى 6/



الجھات ذات العالقة .

/4المادة/

شركةبطالن ال
/ یحق للشركاء في مواجھة بعضھم بعضا التمسك ببطالن الشركة بسبب عدم شھرھا إال انھ ال یجوز لھم االحتجاج بھذا البطالن في مواجھة 1

الغیر الذي یحق لھ ذلك.
زامات التي رتبتھا العقود / في حال إبطال الشركة كان للغیر الذي تعاقد مع الشركة الخیار بالتمسك بوجود الشركة ومطالبتھا بتنفیذ االلت2

علیھا أو التمسك ببطالن الشركة واعتبار األشخاص الذین تعاقدوا معھ باسم الشركة مسؤولین بالتضامن عن االلتزامات الناتجة عن العقود 
المبرمة معھ.

كاء اال من تاریخ قید دعوى البطالن في / إذا حكم بقرار مبرم بالبطالن بناء على طلب احد الشركاء فال یحدث الحكم بالبطالن اثره بین الشر3
سجالت المحكمة.

/5المادة/

الشكل القانوني للشركات
تتخذ الشركات في سوریة احد األشكال التالیة..

/ شركة التضامن.1
/ شركة التوصیة.2
/ شركة المحاصة.3
/ الشركة المحدودة المسؤولیة.4
/ الشركة المساھمة المغفلة.5

/6المادة/

اع الشركاتأنو
/ الشركات التجاریة.. تعتبر الشركة تجاریة إذا كانت غایتھا ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساھمة مغفلة أو محدودة 1

المسؤولیة.
ات المذكورة / الشركات المشتركة.. ھي الشركات التي تساھم فیھا الدولة أو إحدى الجھات العامة بنسبة معینة من رأس مالھا وتخضع الشرك2

لألحكام والقواعد المنصوص علیھا في القانون الخاص بھا.
ولة / الشركات المساھمة المملوكة بالكامل للدولة.. ھي شركات مساھمة تنطبق علیھا األحكام المتعلقة بالشركات المساھمة المغفلة وتكون الد3

ألسھمھا بالكامل وال یجوز طرح أسھم ھذه الشركات أو جزء منھا للتداول إال ممثلة بالخزینة العامة أو واحدة أو أكثر من الجھات العامة مالكة
بموافقة مجلس الوزراء .

/ شركات المناطق الحرة.. وھي الشركات التي یكون مركزھا في إحدى المناطق الحرة في الجمھوریة العربیة السوریة وتكون مسجلة في 4
ذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن أو التوصیة أو المحدودة المسؤولیة أو مساھمة سجل الشركات في إحدى ھذه المناطق الحرة وتتخ

مغفلة خاصة .
/ الشركات القابضة.. ھي شركات مساھمة مغفلة خاصة أو عامة یقتصر عملھا على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولیة أو أسھم 5

شركات واالشتراك في إدارة الشركات التي تملك فیھا أسھما أو حصصا .في شركات مساھمة أو االشتراك في تأسیس مثل ھذه ال
/ الشركات الخارجیة.. ھي التي تكون غایتھا محصورة بإبرام العقود والقیام بأعمال یجري تنفیذھا خارج أراضي الجمھوریة العربیة 6

السوریة دون أن یحق لھا ممارسة أي نشاط داخل سوریة .
ھي الشركات التي تؤسس بین شركاء من ذوي االختصاص والمھن الفكریة أو التي یكون موضوعھا مدنیا وتخضع / الشركات المدنیة.. 7

ألحكام القانون المدني وأحكام القوانین الخاصة بھا وعقودھا وأنظمتھا الداخلیة .

/7المادة/

سجل الشركات
ت./ یحدث لدى أمانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركا1
/ یصدر الوزیر التعلیمات التي تنظم عمل سجل الشركات.2
/ یتألف سجل الشركات من أربعة سجالت فرعیة..3

أ/ سجل الشركات التجاریة.

ب/ سجل الشركات المدنیة.



ج/ سجل الشركات المشتركة.
د/سجل الشركات الخارجیة.

كات والحصول على صورة طبق األصل عن شھادة تسجیل الشركة / یجوز ألي مستدع االطالع على المعلومات الواردة في سجل الشر4
وعن القیود والمعلومات والوثائق الواردة فیھ لقاء رسم یحدده الوزیر و ألمین السجل أن یعطي شھادة بعدم وجود قیود لشركة معینة.

المحفوظة بھذا الشكل حجیة كاملة./ یجوز أن یتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ویكون للمعلومات 5
/ تصدر أمانة سجل الشركات شھادة تسجیل الشركة .6
/ تعتبر الشھادات الصادرة عن أمین سجل الشركات سندا رسمیا.7

/8المادة/

شھادة تسجیل الشركة
أ/ یجب أن تتضمن شھادة تسجیل الشركة الصادرة عن أمین السجل المعلومات التالیة..

سجیل./ رقم الت1
/ اسم الشركة.2
/ شكل الشركة القانوني .3
/ نوع الشركة.4
/ غایة الشركة.5
/ مدة الشركة.6
/ رأسمال الشركة .7
/ مركز الشركة.8
/ أسماء المدیرین أو أعضاء مجلس االدارة ورئیسھ ومدة والیتھم.9

م./ أسماء األشخاص المخولین بالتوقیع عن الشركة وصالحیاتھم ومدة والیتھ10
/ القیود الواردة على حق االدارة أو التوقیع .11
/ أسماء الشركاء المتضامنین في شركات التضامن والتوصیة.12

ب/ یتخذ كل من الشركاء والمساھمین موطنا مختارا لھم مقر الشركة أو أي عنوان یختارونھ لجمیع التبلیغات المتعلقة بالشركة .

/9المادة/

شطب التسجیل
كة في الحاالت التالیة..تشطب الشر

/ إذا انحلت وتمت تصفیتھا.1
/ إذا خالفت أحكام ھذا المرسوم التشریعي وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة بإبطالھا أو حلھا وتصفیتھا.2
رھا في السجل التجاري./ إذا لم تمارس اإلغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسیسھا أو نظامھا األساسي خالل مھلة سنتین من تاریخ شھ3
/ یتم الشطب بقرار من أمین سجل التجارة.4

/10المادة/

جنسیة الشركة
/ تعتبر جنسیة الشركة سوریة حكما رغم كل نص مخالف في عقدھا أو نظامھا األساسي إذا تأسست في سوریة وتم قیدھا في سجل الشركات 1

المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سوریة.في الجمھوریة العربیة السوریة وال تخضع ألحكام ھذه
/ تتمتع الشركات المؤسسة في سوریة بالحقوق الممنوحة للسوریین إال ما كان منھا مالزما للشخص الطبیعي أو عند وجود نص تشریعي 2

خاص یحدد الحقوق التي تتمتع بھا الشركة.
قاریة الالزمة لتحقیق أغراض مشروعھا دون اعتبار لجنسیة الشركاء فیھا اال انھ ال یجوز / یحق للشركة السوریة اكتساب الحقوق العینیة الع3

نقل ھذه الحقوق إلى أسماء الشركاء أو المساھمین غیر السوریین فیھا عند حل أو تصفیة الشركة إال بعد الحصول على الموافقات المطلوبة 
قانونا لتملك غیر السوریین لمثل ھذه الحقوق.

/11ة/الماد

اسم الشركة
/ یكون اسم الشركة وفق األحكام القانونیة الخاصة بھا .1



/ ال یجوز تسجیل الشركة باسم مخالف لآلداب العامة أو النظام العام كما ال یجوز تسجیل أي شركة تحت عنوان سبق أن سجلت بھ أي شركة 2
رجة قد تؤدي إلى لبس أو غش أو غموض والمین السجل رفض أخرى في سوریة أو شركة ذات شھرة عالمیة أو تحت اسم یشبھھ إلى د

تسجیل شركة تحمل مثل ھذا االسم في اي حالة من تلك الحاالت ویحق لكل ذي مصلحة االعتراض أمام المحكمة المختصة فیما لو سبق لھ أن 
سجل شركة بنفس االسم .

/12المادة/

مركز الشركة
لھا في سوریة ویحق لھذه الشركات فتح فروع لھا داخل سوریة وخارجھا ./ یجب أن تتخذ الشركات السوریة مركزا1
/ یكون مركز الشركة موطنا صالحا لتبلیغھا جمیع األوراق المراسالت والتبالیغ المتعلقة بھا سواء وجدت فیھ ام لم توجد.2

/13المادة/

الشخصیة االعتباریة
مرسوم التشریعي /ما عدا شركة المحاصة/ بالشخصیة االعتباریة بمجرد شھرھا./ تتمتع جمیع الشركات المنصوص علیھا في ھذا ال1
/ یكون للشركة خالل فترة التأسیس شخصیة اعتباریة بالقدر الالزم لتأسیسھا ویلتزم مؤسسو الشركة بالتصرفات التي یقومون بھا باسم 2

لشخصیة أمام الغیر إال بعد استیفاء إجراءات الشھر التي یقررھا ھذا الشركة خالل فترة التأسیس بالتضامن فیما بینھم ولكن ال یحتج بھذه ا
المرسوم التشریعي .

/ إن جمیع التصرفات التي یجریھا المؤسسون باسم الشركة أثناء فترة التأسیس تترتب بذمة الشركة بعد شھرھا بشرط الحصول على موافقة 3
لتشریعي ذلك ومع ذلك یحق للغیر إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشھر المقررة أن ھیئات الشركة ذات العالقة عندما یتطلب ھذا المرسوم ا

یتمسك بشخصیتھا .

/14المادة/

البیانات اإللزامیة
/ یجب على كل شركة ذكر اسمھا وشكلھا القانوني ورقم تسجیلھا في سجل الشركات على كافة األوراق الصادرة عنھا وعلى إعالناتھا 1

ومات األخرى التي یوجب ھذا المرسوم التشریعي ذلك إدراجھا.إضافة إلى المعل
/ إذا لم یذكر رقم تسجیلھا في األوراق الصادرة عنھا وفقا لما سبق بیانھ تعاقب الشركة بغرامة قدرھا خمسة وعشرون ألف لیرة سوریة 2

ة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.ویكون الشخص الذي صدرت عنھ الورقة أو اإلعالن مسؤوال تجاه الشركاء عن ھذه الغرام
/ إذا كانت الشركة تحت التصفیة وجب ذكر ذلك إضافة إلى البیانات التي سبق بیانھا على كافة األوراق الصادرة عنھا وإعالناتھا وإذا لم3

تذكر واقعة التصفیة یعاقب المصفون بغرامة قدرھا خمسون ألف لیرة سوریة .

/15المادة/

المختصةالمحكمة
/ تخصص إحدى غرف محكمة البدایة المدنیة للنظر في جمیع المنازعات والقضایا التجاریة المتعلقة بالشركات أو فروعھا.1
/ من ھذه 1/ كما تخصص إحدى غرف محكمة االستئناف المدنیة للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة/2

المادة .
حكمة البدایة المدنیة التي یقع مركز الشركة في دائرة اختصاصھا المكاني ھي المحكمة المختصة للفصل في جمیع المنازعات التي / تكون م3

تنشأ بین الشركاء أو بینھم وبین القائمین على إدارتھا أو التي تنشأ عن عالقة الغیر بالشركة أو في أي نزاع أخر یتعلق بأمور الشركة 
ونشاطھا.

ن محكمة البدایة المدنیة التي یقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصھا المكاني ھي المحكمة المختصة للفصل في جمیع المسائل / تكو4
المتصلة بھذا الفرع.

ھذا / یبقى من حق األطراف اللجوء إلى التحكیم المحلي أو الدولي فیما یتعلق بالنزاعات التجاریة أو المدنیة الخاص المنصوص علیھا في5
المرسوم التشریعي .

/16المادة/

الوضع القانوني ألعضاء مجلس االدارة..
ال تخضع العالقة التي تربط أعضاء مجلس االدارة بالشركة المساھمة إلى أحكام قانون العمل .



/17المادة/

إثبات الشركة..
جاه الغیر إال بعقد مكتوب./ باستثناء شركة المحاصة ال یحق للشركاء إثبات الشركة فیما بینھم أو ت1
/ یجب أن یكون عقد الشركة أو الوثائق المعدلة لھ منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامین األساتذة لمدة التقل عن خمس سنوات 2

وعلى مسؤولیتھ .
/ یجوز للغیر عند االقتضاء أن یثبت بجمیع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص یختص بھا .3

/18/المادة

انحالل الشركة..
تنحل الشركة في أي من الحاالت التالیة..

/ انقضاء المدة المحددة للشركة.1
/ انتھاء المشروع موضوع الشركة.2
/ اتفاق الشركاء على حل الشركة.3
/ شھر إفالس الشركة .4
/ حل الشركة بحكم قضائي.5
/ اندماج الشركة في شركة أخرى .6
ن الحد األدنى المحدد قانونا وعدم تصحیح وضع الشركة خالل مھلة ستة أشھر من تاریخ اإلنذار الذي توجھھ / نقص عدد الشركاء ع7

الوزارة.

/19المادة/

توقف الشركة وتصفیتھا..
فقط.تدخل الشركة بمجرد حلھا في طور التصفیة وتبقى شخصیتھا االعتباریة قائمة طیلة المدة الالزمة للتصفیة وألجل حاجة التصفیة

/20المادة/

تعیین المصفي..
/ یعین المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبیة الشركاء أو عن الھیئة العامة وفقا لألصول واألغلبیة المقررة لصدور 1

مختصة بناء على طلب صاحب قرارات الھیئة العامة العادیة للشركة فإذا لم یتم التعیین وفقا لما سلف ذكره یتم تعیینھ من قبل المحكمة ال
المصلحة أو من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة.

/ یكون قرار المحكمة المختصة القاضي بتعیین المصفي مبرما.2

/21المادة/

شھر تصفیة الشركة..
أمانة سجل الشركات خالل / یجب على المصفین شھر قرار تصفیة الشركة وقرار تعیینھم سواء كان اختیاریا أو بموجب قرار قضائي لدى1

مدة أقصاھا ثالثة أیام من صدور ھذا القرار.
/ یقوم أمین السجل وعلى نفقة الشركة باإلعالن عن تصفیة الشركة وأسماء المصفین في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین ولمرتین 2

في.وذلك خالل مدة أقصاھا سبعة أیام من تاریخ شھر قرار الحل أو تعیین المص
/ یجب على المصفي تبلیغ قرار تصفیة الشركة المساھمة العامة إلى ھیئة األوراق خالل ثالثة أیام من تاریخ صدور قرار التصفیة.3
/ یجب أن تشیر جمیع األوراق والمراسالت واإلیصاالت واإلنذارات الصادرة عن الشركة إلى انھا شركة قید التصفیة.4

/22المادة/

لشركة قید التصفیة..أعمال وإدارة ا
/ تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جدیدة اعتبارا من تاریخ شھر قرار حلھا في سجل الشركات .1
/ یضع أمین السجل إشارة قید التصفیة على سجل الشركة .2
عیین مصف للشركة وتسلمھ / تنقضي سلطة الجھة المكلفة بإدارة أعمال الشركة عند حلھا ولكن یجب علیھا االستمرار في عملھا لحین ت3

لمھامھ.



/ یمثل المصفي الشركة أمام الغیر اعتبارا من تاریخ شھر قرار تعیینھ.4
/ یحق للمصفي دعوة الشركاء أو الھیئة العامة لالجتماع إلقرار المواضیع الالزمة لتصفیة الشركة .5
م إلیھ خبیر محاسبي تعینھ المحكمة لمراقبة أعمال التصفیة في حال / یستمر مدقق الحسابات في الشركة في وظیفتھ طیلة فترة التصفیة وینض6

كان تعیین المصفي بحكم قضائي.

/23المادة/

بطالن التصرفات أثناء التصفیة.
تكون في فترة التصفیة التصرفات التالیة باطلة..

/ إبرام عقود باسم الشركة لالستمرار بعملھا .1
الشركة ما لم یوافق علیھ كافة الشركاء أو الھیئة العامة للشركة ./ أي تصرف من شأنھ إنقاص أموال 2

/24المادة/

واجبات المصفي..
/ یتم تسلیم المصفي دفاتر الشركة وسجالتھا ومستنداتھا وأوراقھا وأموالھا وأصولھا كافة وینظم سجالت خاصة بعملیة التصفیة تتضمن ما 1

ویحق ألي من الشركاء االطالع على سجالت التصفیة المذكورة آنفاً.للشركة من مطالیب وما علیھا من التزامات 
/ إذا تجاوزت مدة التصفیة عاما واحدا وجب على المصفي أن یضع المیزانیة السنویة ویتولى نشرھا في صحیفتین یومیتین على األقل.2
ولمرتین على األقل یتضمن دعوة الدائنین لمراجعة / یجب على المصفي خالل تسعین یوما من تاریخ شھر تعیینھ نشر إعالن في صحیفتین3

مقر الشركة وبیان دین كل منھم وعنوانھ خالل مھلة تسعین یوما من تاریخ اإلعالن األول .
صفیة / في حال عدم تقدیم أي دائن للشركة بمطالبتھ خالل المھلة المحددة في الفقرة السابقة جاز لھ بعد انقضاء ھذه المھلة وقبل انتھاء الت4

/ من ھذه 3تقدیم مطالبتھ على أن تصبح مرتبة ھذه المطالبة بعد مرتبة الدائنین الذین تقدموا بمطالبتھم خالل المھلة المنصوص علیھا في الفقرة/
المادة.

لالزمة لتحصیل / مع مراعاة أي قید یفرضھ ھذا المرسوم التشریعي أو ینص علیھ عقد الشركة أو نظامھا األساسي یقوم المصفي باألعمال ا5
ما للشركة من دیون في ذمة الغیر أو في ذمة الشركاء ووفاء ما علیھا من الدیون وحسب األولویة المقررة قانونا كما یقوم المصفي بانجاز

أعمال الشركة العالقة وتنفیذ العقود القائمة قبل التصفیة دون أن یكون لھ القیام بأعمال جدیدة باسمھا.
ین الخبراء الالزمین لمساعدتھ في أعمال التصفیة./ یجوز للمصفي تعی6
/ یكون للمصفي الصالحیة لتمثیل الشركة أمام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو علیھا واتخاذ أي إجراء احترازي للمحافظة على 7

مصالحھا وتوكیل المحامین باسم الشركة.
ء الذین یملكون أغلبیة رأس مال الشركة أو الھیئة العامة للشركة أن یعقد أي تسویة مع / ال یجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركا8

دائني الشركة نیابة عنھا أو أن یتخلى عن أي تأمین أو ضمان مقرر لمصلحتھا أو أن یبیع موجوداتھا وأموالھا ومشاریعھا صفقة واحدة.
ما لم تنص وثیقة تأسیس الشركة أو قرار تعیینھم على أغلبیة معینة./ إذا تعدد المصفون تتخذ قراراتھم باإلجماع فیما بینھم9

/ للمصفین مطالبة الشركاء المتضامنین في شركات التضامن والتوصیة بأداء المبالغ الالزمة لتسدید الدیون في حالة عدم كفایة أموال 10
الشركة لتسدیدھا.

/25المادة/

حقوق الشركاء والمساھمین من التصفیة..
/ تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسویة االلتزامات المترتبة علیھا وفق الترتیب التالي..1

أ/ نفقات التصفیة وأتعاب المصفي.
ب/ المبالغ المستحقة على الشركة للخزینة العامة.

ج/ المبالغ المستحقة على الشركة للعاملین فیھا.
ركاء فیھا.د/ الدیون المستحقة على الشركة لغیر الش

ھـ/ القروض التي قدمھا الشركاء للشركة ولم تكن من بین حصصھم في رأس المال.
/ یوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فیما بین الشركاء والمساھمین كل بنسبة حصتھ من رأس المال ویتحمل الشركاء المتضامنون 2

نصیبھم في الخسائر وفقا لحصتھم في رأس المال.
میع الشركات التجاریة تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتھم أو خلفائھم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات / في ج3

على انحالل الشركة أو على خروج احد الشركاء فیما یختص بالدعاوى المقامة على ھذا الشریك.
التي یكون الشھر فیھا واجبا ومن یوم إغالق التصفیة في الدعاوى الناشئة عن / تبدأ مدة التقادم من یوم إتمام الشھر في جمیع الحاالت4

التصفیة نفسھا ویوقف التقادم أو یقطع وفقا ألحكام القواعد العامة.



/26المادة/

مسؤولیة المصفي..
ذي یلحق الغیر بسبب أخطائھ استنادا یعتبر المصفي مسؤوال إذا أساء تدبیر شؤون الشركة خالل مدة التصفیة كما یسأل عن تعویض الضرر ال

ألحكام مسؤولیة مدیر الشركة أو مسؤولیة أعضاء مجلس إدارتھا.

/27المادة/

االنتھاء من أعمال التصفیة..
عملیة / یقدم المصفي حسابا ختامیا للشركاء أو میزانیة نھائیة للھیئة العامة حسب الحال ویتضمن األعمال واإلجراءات التي قام بھا إلتمام1

التصفیة ونصیب كل شریك أو مساھم في توزیع موجودات الشركة .
/ یقوم مدقق الحسابات في الشركة بإعداد تقریر عن الحسابات التي قدمھا المصفي ویعرضھ حسب الحال/على الشركاء أو على الھیئة العامة 2

إال جاز لكل ذي مصلحة االعتراض على الحسابات أمام المحكمة .للشركة ألخذ الموافقة علیھ فإذا تمت الموافقة تعلن براءة ذمة المصفي و

/28المادة/

عزل المصفي..
یعزل المصفي بالكیفیة التي عین بھا وكل قرار أو حكم بعزلھ یجب أن یشتمل على تعیین من یحل محلھ ویشھر ذلك العزل في سجل الشركات 

وال یحتج بھ تجاه الغیر اال من تاریخ إجراء الشھر .

الباب الثاني
شركة التضامن

/29المادة/

شركة التضامن..
/ شركة تعمل تحت عنوان معین وتتألف من شریكین أو أكثر یكونون مسؤولین بصفة شخصیة وبوجھ التضامن في جمیع أموالھم عن 1

التزامات ودیون الشركة .
یتعاطى التجارة بنفسھ تحت عنوان الشركة ./ یكتسب الشریك في شركة التضامن التجاریة صفة التاجر ویعتبر كأنھ 2
/ ویؤدي إفالس الشركة إلى إفالس كل الشركاء شخصیا .3
/ یشترط أن یكون الشریك في شركة التضامن متمتعا بكامل األھلیة.4

/30المادة/

عنوان الشركة..
ؤھم/ أو بما ھو في معناھا./ یتألف عنوان الشركة من أسماء جمیع الشركاء أو عدد منھم مع إضافة كلمة/وشركا1
/ یجب أن یتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحالیین فیھا إال انھ یحق للشركاء أو لورثتھم في حال وفاة جمیع الشركاء أو بعضھم 2

رة تجاریة شرط أن تتم الطلب من أمین سجل الشركات اإلبقاء على اسم الشركاء المتوفین في عنوان الشركة إذا كان ھذا االسم قد اكتسب شھ
اإلشارة إلى ما یفید استخالف اسم ھذه الشركة.

/ كل شخص أجنبي عن الشركة یرضى عن علم بإدراج اسمھ في عنوان3
شركة یصبح مسؤوال بصفتھ الشخصیة وبوجھ التضامن عن دیونھا تجاه أي شخص ینخدع بذلك.

/31المادة/

رأسمال الشركة..
تضامنیة باللیرات السوریة./ یحدد رأسمال الشركة ال1
/یجوز أن یكون رأسمال الشركة أو جزء منھ عبارة عن مقدمات عینیة أو عمل ویتم تحدید حصة كل شریك قدم حصة نقدیة أو حصة عینیة 2

أو عمال في عقد الشركة.

/32المادة/



إجراءات التسجیل وشھر الشركة..
قدم الشركاء طلب التسجیل إلى أمین السجل مرفقا بھ نسخة عن عقد الشركة ویجري التوقیع / مع مراعاة األحكام العامة لتسجیل الشركات ی1/

على طلب التسجیل وعقد الشركة من قبل جمیع الشركاء أمام أمین السجل أو من یقوم مقامھ أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف یحدده 
الوزیر.

لیة../ یجب أن یتضمن طلب التأسیس البیانات التا2/
/أ/ عنوان الشركة.

/ب/ أسماء الشركاء وجنسیاتھم وموطنھم المختار.
/ج/ موضوع الشركة.

/د/ نوع الشركة.
/ھـ/ مركز الشركة وفروعھا إن وجدت.

/و/ رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء.
/ز/ مدة الشركة.

الحیاتھم ومدة تعیینھم ./ح/ أسماء المدیرین وأسماء المفوضین باإلدارة والتوقیع عن الشركة وص
/ یجب أن یتضمن عقد الشركة البیانات التالیة..3/

/أ/ عنوان الشركة.
ب/نوع الشركة.

ج/ أسماء الشركاء وجنسیتھم وموطنھم المختار.
د/ موضوع الشركة.

ھـ/مركز الشركة وفروعھا إن وجدت.
أو العمل وكیفیة تسدید ھذه الحصص أو تقدیمھا.و/رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فیھا المقدمات العینیة 

ز/ تاریخ تأسیس الشركة ومدتھا.
ح/ كیفیة إدارة الشركة وأسماء المفوضین باإلدارة والتوقیع عن الشركة وصالحیاتھم ومدة تعیینھم .

ط/ نصاب مجلس الشركاء واألغلبیة المطلوبة التخاذ القرارات.
زیع اإلرباح والخسائر.ي/ السنة المالیة للشركة وكیفیة تو

ك/ أسلوب حل النزاعات بین الشركاء.
/ یقوم أمین السجل بقید الشركة في سجل الشركات خالل یومي العمل التالیین الستالمھ الطلب وتصریح المدیرین بتوافر الشروط لتولیھم 4/

لھذا المنصب ویمنح ذوي العالقة شھادة بتسجیلھا.
لة المحددة في الفقرة السابقة رفض تسجیل الشركة أو تسجیل أي تعدیل على عقدھا إذا كان طلب تسجیل / یحق المین السجل خالل المھ5/

أو الشركة أو عقد تأسیسھا أو طلب تسجیل تعدیلھا أو عقد الشركة المعدل ال یتضمن المعلومات والبیانات التي یفرضھا ھذا المرسوم التشریعي
و النظام العام.. وفي ھذه الحالة یقوم أمین السجل بإعالم الشركاء بالمخالفات وللشركاء االعتراض على إذا كان عقد الشركة مخالفا للقانون أ

قرار الرفض خالل ثالثین یوما من تاریخ تبلغھم قرار أمین السجل.. وفي حال رفضھ لالعتراض جاز ألي شریك أو للمدیر العام االعتراض 
ت بالقرار خالل مھلة ثالثین یوما جاز ألي شریك أو للمدیر الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة على قرار الرفض أمام الوزارة وإذا لم تب

المختصة التي تبت في موضوع االعتراض على وجھ السرعة بقرار مبرم.
عن عقد الشركة / یقدم الشركاء طلب تعدیل عقد الشركة إلى أمین السجل وتذكر فیھ التعدیالت المطلوب إدخالھا علیھ ویرفق بھ نسخة 6/

متضمنا التعدیالت التي أدخلت علیھ ویجري التوقیع على طلب التعدیل وعلى عقد الشركة المعدل من قبل جمیع الشركاء أمام أمین السجل أو 
من یقوم مقامھ أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف یعینھ الوزیر.

لدى أمانة السجل أو في الوثائق المتممة لھ یجعل ھذا النص غیر نافذ في حق ذوي / إن عدم ذكر أي نص یھم الغیر في عقد الشركة المودع7/
الشأن كما ان عدم شھر التعدیالت التي أدخلت على عقد الشركة یجعل ھذه التعدیالت غیر نافذة في حق الغیر .

/33المادة/

مسؤولیة الشركاء عن دیون الشركة..
منا بأموالھ الشخصیة وعلى وجھ التضامن مع الشركاء اآلخرین لكافة الدیون وااللتزامات التي / یعتبر الشریك في شركة التضامن ضا1/

ترتبت على الشركة أثناء وجوده شریكا فیھا .
/ یحق لدائني الشركة أن یقاضوھا كما یحق لھم أن یقاضوا كل شریك كان في عداد شركائھا وقت نشوء االلتزام إال انھ الیجوز للدائنین 2/

ذ نفیذ على األموال الخاصة للشركاء لتحصیل دینھم إال بعد التنفیذ على أموال الشركة فإذا لم تكف ھذه األموال لتسدید دیونھم فلھم عندئالت
الرجوع بما تبقى من الدین على األموال الخاصة للشركاء.

/34المادة/

إدارة الشركة..



نھا عقد الشركة أو تلك التي یعینھا الشركاء في أي وثیقة رسمیة تم شھرھا ویجوز أن تناط / یعود الحق في إدارة الشركة إلى الجھة التي یعی1/
االدارة والتوقیع عن الشركة بشریك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص أخر.

ا علیھ بأي عقوبة جنائیة أو / یجب أن یكون المدیر بالغا السن القانونیة متمتعا بحقوقھ المدنیة ومن غیر العاملین في الدولة وإال یكون محكوم2/
في جریمة من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة ویتم إثبات توافر ھذه الشروط بموجب تصریح یوقعھ المدیر أمام موظف رسمي أو أمام أمین 

السجل .
على أغلبیة معینة فیما بینھم أو على / إذا تعدد المدیرون اعتبروا مفوضین بإدارة الشركة مجتمعین ما لم ینص عقد الشركة أو وثیقة تعیینھم 3/

انفراد كل منھم باإلدارة أو انفراد أي منھم بالقیام بأعمال معینة .
/ یجب على الشركاء شھر أي وثیقة الحقة لعقد الشركة تتضمن تعیین مدیري الشركة أو أي تعدیل یجري على صالحیاتھم .4/
الشركة تسییرا منتظما والتوقیع عنھا ضمن حدود الصالحیات الممنوحة لھم والمشھرة في / یقوم مدیرو الشركة بجمیع ما یلزم لتسییر عمل 5/

سجل الشركات وتكون الشركة في ھذه الحالة ملزمة بتصرفات المدیرین وتعتبر القیود الواردة على صالحیات األشخاص المخولین بتمثیل 
الغیر إذا تمت اإلشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم الشركة أو التوقیع عنھا والمسجلة في سجل الشركات ساریة بحق 

سجلھا التجاري.
/ یكون المدیر مخوال بالمخاصمة باسم الشركة وتوكیل المحامین ما لم ینص عقدھا على خالف ذلك .6/
یجیز لھ ذلك وبأي حال یجب شھر ھذا التوكیل في / ال یحق للمدیر التنازل عن كل صالحیاتھ أو توكیل الغیر بھا إال إذا كان قرار تعیینھ 7/

سجل الشركة .
/ یكون مدیر الشركة مسؤوال تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي یلحق بالشركة بسبب إھمالھ أو تقصیره وكل شرط یقضي بغیر ذلك 8/

ة ألي سبب من األسباب وال تسري مھلة سقوط یعد باطال وتسقط ھذه المسؤولیة بانقضاء ثالث سنوات على انتھاء عملھ في إدارة الشرك
المسؤولیة عن كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود یصدر عن المدیر خالفا لعقد الشركة أو لقرارات الشركاء ومن شأنھ أن یلحق ضررا 

لیة إال وفقا ألحكام القواعد بالشركة أو عن أي أعمال أخفاھا عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدیر جرما فال تسقط دعوى المسؤو
العامة.

/ تلتزم شركة التضامن التي یزید رأسمالھا على عشرة مالیین لیرة سوریة تعیین مدقق حسابات ینتخبھ الشركاء من جدول مدققي الحسابات 9/
لحسابات .الصادر عن الوزارة المعنیة ویخضع ھذا المدقق في سلطتھ ومسؤولیتھ وواجباتھ للقواعد المقررة لمدققي ا

/35المادة/

مجلس الشركاء..
/ یجوز أن یتخذ الشركاء قراراتھم المتعلقة بالشركة في مجلس الشركاء إذا نص عقد الشركة على ذلك .1/
/ یتألف مجلس الشركاء من مالكي الحصص فیھا ویكون لكل شریك حق حضور الجلسة واالشتراك في مناقشات ھذا المجلس رغم أي نص 2/

حدد عقد الشركة إلیة الدعوة الجتماعات مجلس الشركاء.مخالف وی
/ تصدر القرارات في مجلس الشركاء بأغلبیة تزید على نصف رأسمال الشركة ما لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك.3/
د یوقعون علیھ ویشھر أصوال./ ال تكون القرارات المتعلقة بتعدیل عقد الشركة أو حلھا أو دمجھا صحیحة ما لم یتفق علیھا الشركاء في عق4/
/ تعتبر القرارات الصادرة عن الشركاء ملزمة للمدیر وھو مسؤول عن تنفیذھا والتقید بھا.5/
/ ال یجوز للشریك غیر المدیر القیام بأعمال االدارة أو التدخل في إدارة الشركة .6/
تدخال في أعمال االدارة ./ ال یعتبر تصویت الشریك على القرارات المعروضة على مجلس الشركاء7/
/ یجوز للشریك أن یطلب االطالع على دفاتر الشركة وسجالتھا المحاسبیة ووثائقھا وعقودھا.8/

/36المادة/

عزل المدیر واعتزالھ..
دیل عقد الشركة ./ إذا كان المدیر شریكا معینا في عقد الشركة وكانت صالحیاتھ محددة فیھ فال یجوز عزلھ أو تعدیل صالحیاتھ إال بتع1/
/ أما إذا كان المدیر شریكا معینا بموجب وثیقة مستقلة عن عقد الشركة تحدد صالحیاتھ أو كان من غیر الشركاء جاز للشركاء عزلھ أو 2/

تعدیل صالحیاتھ بقرار یتخذ بأغلبیة رأس المال ما لم یتفقوا على خالف ذلك .
ناء على طلب شریك أو أكثر عزل المدیر إذا رأت سببا مشروعا یبرر العزل ./ یجوز للمحكمة المختصة وبقرار یصدر عنھا ب3/
/ یجوز أن ینص عقد الشركة على حلھا إذا تم عزل المدیر الشریك المعین في عقدھا بحكم قضائي مبرم .4/
باقي الشركاء أو تقبلھا المحكمة وإال كان / إذا كان المدیر شریكا ومعینا في عقد الشركة فال یجوز لھ أن یعتزل االدارة لغیر أسباب یقبلھا5/

مسؤوال عن التعویض .

/37المادة/

موافقة الشركاء الخطیة المسبقة على بعض األعمال..
/ ال یجوز للمدیر في شركة التضامن سواء كان من الشركاء أو من غیرھم القیام بأي عمل من األعمال التالیة دون الحصول على موافقة 1/



من كل الشركاء أو بعضھم وفقا لما یحدده عقد الشركة.خطیة مسبقة 
/أ/ التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة لتنفیذ أي مشروع لحسابھا أو منافس لھا.

/ب/ أن یمارس لحسابھ أو لحساب الغیر نشاطا مشابھا لنشاط الشركة.
شركة توصیة إذا كانت ھذه الشركة تمارس نشاطا مشابھا لنشاط الشركة /ج/ أن یكون شریكا في شركة تضامن أخرى أو شریكا متضامنا في 

أو منافسا لھا .
/د/ بیع عقارات الشركة إال إذا كان التصرف مما یدخل في أغراضھا.

/ھـ/ رھن عقارات الشركة أو إجراء التأمین علیھا.
/و/ التصرف بمشاریع الشركة.

األعمال المذكورة أنفا بشكل سنوي ما لم ینص عقد الشركة أو وثیقة الحقة على خالف ذلك./ تجدد موافقة الشركاء على قیام المدیر ب2/

/38المادة/

تفرغ الشریك عن حصتھ في الشركة..
/ ال یجوز للشریك التفرغ للغیر عن أي من حصصھ في الشركة إال برضاء جمیع الشركاء وبشرط القیام بمعامالت الشھر .1/
ریك أن یحول للغیر الحقوق والمنافع المختصة بنصیبھ من الشركة ولیس لھذا االتفاق أي اثر إال فیما بین المتعاقدین ./ على انھ یجوز للش2/

/39المادة/

انحالل الشركة..
ر باقي / باإلضافة إلى األسباب العامة لحل الشركات تحل شركة التضامن في حال شھر إفالس احد الشركاء أو فقدانھ ألھلیتھ ما لم یقر1/

الشركاء استمرار الشركة فیما بینھم بمعزل عن الشریك الذي أفلس أو فقد أھلیتھ شرط إجراء معاملة الشھر .
/ إذا أفلس احد الشركاء في شركة التضامن فیكون لدائني الشركة حق االمتیاز في أموال التفلیسة على دیونھ الخاصة وإذا أفلست الشركة 2/

متیاز على دیون الشركاء فیھا .فتعطى دیون دائنیھا حق اال

/40المادة/

وفاة الشریك..
/ إذا لم یرد في عقد الشركة نص مخالف فان شركة التضامن في حالة وفاة احد الشركاء تستمر بین باقي الشركاء األحیاء.1/
بصفة شریك متضامن كل من یرغب من / تؤول حقوق الشریك المتوفى إلى ورثتھ وتستمر الشركة مع ھؤالء الورثة وینضم إلى الشركة 2/

ورثة الشریك المتوفى بنسبة ما آل إلیھ من حصة مورثھ إذا كان ممن تتوافر فیھ الشروط الواجب توافرھا في الشریك المتضامن وفقا ألحكام
وریث القاصر أو الفاقد ھذا المرسوم التشریعي وبموافقة باقي الشركاء اما الوریث الذي ال یرغب بالدخول بالشركة كشریك متضامن وال

لألھلیة فینضمون إلى الشركة بصفة شركاء موصین وتتحول الشركة عندئذ إلى شركة توصیة ما لم یكن في عقد الشركة نص مخالف.
/ تكون تركة الشریك المتوفى مسؤولة عن الدیون وااللتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاریخ شھر تحویل صفة ورثتھ في الشركة 3/
لى شركاء موصین.إ

/41المادة/

ضم شریك إلى الشركة..
/ یجوز للشركاء ضم شریك أو عدة شركاء إلى الشركة مع مراعاة قواعد الشھر المنصوص علیھا في ھذا المرسوم التشریعي ویتم ذلك 1/

باإلجماع ما لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك.
قي الشركاء بالتضامن وبجمیع أموالھ عن التزامات الشركة الالحقة النضمامھ إلیھا وكل / إذا انضم شریك إلى الشركة كان مسؤوال مع با2

اتفاق بین الشركاء على خالف ذلك ال یحتج بھ تجاه الغیر.

/42المادة/

انسحاب الشریك من الشركة..
/ ال یحق للشریك االنسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتھا إال بموافقة باقي الشركاء.1/
ال یكون النسحاب الشریك من الشركة أي اثر قبل شھره./2/
/ إذا انسحب الشریك من الشركة فال یكون مسؤوال عن االلتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شھر انسحابھ.3/
ازل وفقا للقواعد المعمول بھا في / إذا تنازل احد الشركاء عن حصتھ في الشركة فال یبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنیھا إال إذا اقروا التن4/

شأن حوالة الدین .



/ ال یجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أي من الشركاء من الشركة إال بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة.5/

/43المادة/

األرباح والخسائر..
ة للشركة من واقع المیزانیة الختامیة وحساب األرباح والخسائر ویعد كل تحدد األرباح والخسائر ونصیب كل شریك فیھا عند نھایة السنة المالی

شریك دائنا للشركة بنصیبھ في األرباح بمجرد تحدید ھذا النصیب شریطة اكمال ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم یتفق على 
غیر ذلك .

الباب الثالث
شركة التوصیة

/44المادة/

شركة التوصیة..
شركة تعمل تحت عنوان معین یكون فیھا احد الشركاء على األقل شریكا متضامنا إضافة إلى شریك أو شركاء موصین .

بة /أ/ الشركاء المتضامنون.. ھم الذین یحق لھم االشتراك في إدارة الشركة ویكونون مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة وااللتزامات المترت
علیھا في أموالھم الخاصة.

/ب/ الشركاء الموصون.. ھم الذین یقدمون حصة في رأسمال الشركة دون أن یكون لھم الحق باالشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولیة 
كل منھم عن دیون الشركة وااللتزامات المترتبة علیھا محصورة بمقدار حصتھ في رأسمال الشركة.

/45المادة/

عنوان الشركة..
عنوان الشركة إال أسماء الشركاء المتضامنین./ ال یجوز أن یتضمن 1/
/ ال یجوز أن یدرج اسم أي شریك موصى في عنوان شركة التوصیة وإذا تسامح الشریك الموصي بإدراج اسمھ في عنوان الشركة أصبح 2/

مسؤوال كشریك متضامن تجاه الغیر حسن النیة.

/46المادة/

إدارة الشركة..
لتدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغیر ولیس لھ سلطة تمثیلھا ولو كان ذلك بناء على توكیل وإال كان مسؤوال / ال یحق للشریك الموصي ا1/

عن دیون الشركة والتزاماتھا التي تحملتھا الشركة بسبب تدخلھ أو مساھمتھ في إدارتھا مسؤولیة الشریك المتضامن.
شركاء مساھمة منھ في إدارة الشركة أو تدخال فیھا أو في أعمالھا./ ال یعد اشتراك الشریك الموصي في أعمال مجلس ال2/
/ یحق للشریك الموصي أن یطلع على دفاتر الشركة وحساباتھا والسجالت الخاصة بالقرارات المتخذة في سیاق إدارتھا وان یتداول مع 3/

الشركاء المتضامنین أو مع مدیري الشركة بشأنھا .

/47المادة/

الموصي عن حصتھ..تنازل الشریك 
للشریك الموصي التنازل عن حصتھ إلى الغیر بموافقة الشركاء المتضامنین ما لم ینص عقد الشركة على خالف ذلك.

/48المادة/

ضم شریك متضامن إلى الشركة..
افقة الشركاء الموصین على / یجوز دخول شریك متضامن جدید في شركة التوصیة بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین فیھا وال تشترط مو1/

ذلك.
/ یجوز تحویل صفة الشریك الموصي إلى شریك متضامن جدید وال یصبح الشریك الموصي شریكا متضامنا في الشركة إال إذا تم ذلك 2/

بموجب عقد موقع من قبلھ ومن قبل الشركاء المتضامنین ویتم شھره أصوال .
ة بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین والموصین فیھا ما لم ینص عقد الشركة على / یجوز دخول شریك موص جدید في شركة التوصی3/

خالف ذلك.



/49المادة/

اتخاذ القرارات في الشركة..
/ یكون التصویت على القرارات في شركة التوصیة للشركاء المتضامنین مالم یعط العقد للشركاء الموصین 48/ مع مراعاة أحكام المادة/1/

.حق التصویت
/ تصدر القرارات في الشركة بأغلبیة تزید على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعین بحق التصویت ما لم ینص عقد الشركة 2/

على خالف ذلك .
عقد / ال تكون القرارات المتعلقة بتعدیل عقد الشركة أو حلھا أو دمجھا صحیحة ما لم یتفق علیھا الشركاء المتضامنون والموصون في3/

یوقعون علیھ ویشھر أصوال.

/50المادة/

تطبیق أحكام شركة التضامن على شركة التوصیة..
/ تسري على الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة األحكام المطبقة على الشركاء المتضامنین في شركة التضامن .1/
لیھا في ھذا المرسوم التشریعي وذلك في الحاالت واألمور / تسري على شركة التوصیة األحكام الخاصة بشركة التضامن المنصوص ع2/

التي لم یرد علیھا نص في ھذا الباب وبما ال یتعارض مع أحكامھ.
/ ال یؤدي إفالس الشریك الموصي أو إعساره أو وفاتھ أو فقده األھلیة أو إصابتھ بعجز دائم إلى حل الشركة مالم ینص عقد الشركة على 3/

خالف ذلك.

لرابعالباب ا
شركة المحاصة

/51المادة/

شركة المحاصة..
/ شركة تعقد بین شخصین أو أكثر لیست معدة الطالع الغیر علیھا وینحصر كیانھا بین المتعاقدین ویمارس أعمالھا شریك ظاھر یتعامل مع 1

الغیر.
ات األخرى./ لیس لشركة المحاصة شخصیة اعتباریة وال تخضع لمعامالت الشھر المفروضة على الشرك2

/52المادة/

عقد شركة المحاصة..
ھم مع یحدد عقد شركة المحاصة الحقوق وااللتزامات المتبادلة بین الشركاء ومدتھا وكیفیة تسدید رأس المال وتقاسم األرباح والخسائر فیما بین

االحتفاظ بتطبیق المبادئ العامة بعقد الشركة.

/53المادة/

إثبات شركة المحاصة..
عقد شركة المحاصة بجمیع طرق اإلثبات المقبولة في المواد التجاریة إذا كان موضوعھا تجاریا وبطرق اإلثبات المحددة في المواد یثبت

المدنیة إذا كان موضوعھا مدنیا.

/54المادة/

عالقة الغیر بالشركة..
/ ال یكون للغیر رابطة قانونیة إال مع الشریك الذي تعاقد معھ.1
تعامل شركة المحاصة التي تظھر تجاه الغیر بھذه الصفة كشركة فعلیة ویصبح الشركاء فیھا مسؤولین تجاه ذلك الغیر بالتضامن./ یجوز أن2

الباب الخامس
الشركة المحدودة المسؤولیة



/55المادة/

الشركة المحدودة المسؤولیة..
محددة بمقدار حصصھ التي یملكھا في رأسمال الشركة ./ شركة تتألف من شخصین على األقل وتكون مسؤولیة الشریك فیھا 1
/ یجوز أن تتألف الشركة المحدودة المسؤولیة من شخص واحد وتدعى في ھذه الحالة/شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولیة/.2
/ تصدر بقرار من الوزیر الالئحة التنفیذیة لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولیة .3
شركة المحدودة المسؤولیة شركة تجاریة خاضعة لقانون التجارة أیاً كان موضوعھا./ تعتبر ال4

/56المادة/

رأسمال الشركة..
/ یحدد رأسمال الشركة المحدودة المسؤولیة باللیرات السوریة ما لم تسمح الوزارة للشركة تحدیده بعملة أخرى.1/
قد سدد كامال خالل ثالثین یوما من تاریخ صدور قرار الوزارة بتصدیق النظام / یجب أن یكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولیة2/

األساسي للشركة ما لم ینص النظام األساسي أو طلب تأسیسھا على مھلة أخرى وفي ھذه الحالة یجب أال یقل ما یدفع عند صدور القرار 
قي قیمة الحصص خالل سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخیص / بالمئة من قیمة الحصص النقدیة وان یدفع با40الوزاري بالتصدیق عن/

للشركة .
/ یجب أن یكون دفع الحصص النقدیة مثبتا بإیصاالت مصرفیة.3/
/ یحق للشركة تحریك حساباتھا المصرفیة بعد إبراز صورة طبق األصل عن شھادة تسجیلھا.4/
قابلة للتجزئة وفي حال أصبحت الحصة أو الحصص عائدة ألكثر من شخص ولم / یقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساویة القیمة غیر 5/

یتفق المالكون على الشخص الذي یمثلھم تجاه الشركة والشركاء مثل مالك الجزء األكبر من الحصة بقیة المالكین أما إذا تساوت ملكیة 
الحصص ولم یتم االتفاق على شخص الممثل تم تحدیده من قبل مدیر الشركة.

/ یجوز أن یكون رأسمال الشركة أو جزء منھ عبارة عن مقدمات عینیة وتعتبر حقوق االمتیاز وحقوق االختراع والمعرفة الفنیة وغیرھا 6/
من الحقوق المعنویة من المقدمات العینیة وال یجوز أن تكون ھذه المقدمات خدمات أو عمل أي شخص كان.

كة المحدودة المسؤولیة على االكتتاب أو توجیھ الدعوة للجمھور لشراء حصص فیھا أو / ال یجوز بحال من األحوال طرح حصص الشر7/
إدراج حصصھا في أي سوق مالیة كما ال یحق للشركة إصدار اسناد قرض قابلة للتداول .

/ یحظر على ھذه الشركة أن تقوم بأعمال التأمین أو المصارف أو التوفیر.8/

/57المادة/

اسم الشركة..
جب أن یتبع اسم الشركة عبارة/شركة محدودة المسؤولیة/./ ی1/
/ إضافة إلى المعلومات التي یجب على الشركات إدراجھا في مطبوعاتھا وإعالناتھا وعقودھا یجب على الشركة المحدودة المسؤولیة إدراج 2/

رأسمالھا في ھذه األوراق .
عن التزامات الشركة تجاه الغیر الذي ابرم عقودا مع الشركة دون أن یتبین لھ / یعد المدیرون مسؤولین في أموالھم الخاصة وبالتضامن 3/

الشكل القانوني للشركة أو رأسمالھا.

/58المادة/

مدة الشركة..
/ تعین مدة الشركة في نظامھا األساسي ویجوز أن تكون المدة محدودة أو غیر محدودة.1/
مدتھا بانتھاء ھذا العمل ./ وإذا كانت غایتھا عمال معینا فیجوز تحدید2/
لعامة التي / إذا كانت مدة الشركة غیر محدودة جاز للھیئة العامة للشركة أن تقرر حلھا في نھایة الدورة المالیة التي تلي تاریخ انعقاد الھیئة ا3/

ل.قررت الحل على أن یتم نشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین ولمرتین على األق

/59المادة/

الحصص العینیة..
/ إذا كان جزء من رأسمال الشركة مقدمات عینیة یرفق المؤسسون أو الشركة طلب التصدیق على النظام األساسي أو تعدیلھ بتقریر معد 1/

یتضمن تقدیرا لقیمة ھذه وفقا لمعاییر التقییم الدولیة من جھة محاسبیة سوریة ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنیة
ا مع المقدمات ویجب أن یتضمن تقریر التقدیر قیمة المقدمات العینیة الصادر عن الجھة التي أعدتھ ما یشیر إلى انھا قد أخذت علما بمسؤولیتھ

وتطبق بھذا الخصوص صاحب المقدمات العینیة عن صحة تقدیراتھا في حال تبین ارتكابھا لخطأ جسیم أو كانت تعلم ان التقدیرات خاطئة 



/ الناظم لمھنة مدققي الحسابات .2009/ لعام/33أحكام القانون رقم/
/ یحق لكل من یتضرر من تقدیر المقدمات العینیة إقامة دعوى المسؤولیة على األشخاص الذین قدموھا ویكون ھؤالء األشخاص مسؤولین 2/

ھة التي قامت بتقییمھا إذا تبین وجود زیادة مقصودة في تقدیر قیمة ھذه المقدمات بالتضامن مع المدیر أو المدیرین ومدققي الحسابات ومع الج
ویسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم ھذه الدعوى خالل ثالث سنوات من تاریخ شھر ھذه الشركة أو شھر تعدیل نظامھا األساسي.

دودة المسؤولیة خالل مدة ستین یوما من تاریخ صدور القرار /على صاحب المقدمات العینیة تسلیمھا ونقل ملكیتھا إلى اسم الشركة المح3/
الوزاري بالتصدیق على النظام األساسي.

وفق / إذا لم یلتزم مقدمو الحصص العینیة بتسلیمھا وبنقل ملكیتھا خالل المدة المذكورة سابقا یعتبر كل منھم ملزما حكما بدفع قیمتھا نقدا4/
لجھة المحاسبیة التي قامت بتقدیر قیمة ھذه المقدمات.القیمة التي تم اعتمادھا من قبل ا

/60المادة/

التصرف بالحصة العینیة..
إذا تصرف مالك الحصة العینیة بالسندات التي تمثل ھذه الحصة قبل انقضاء سنتین على شھر الشركة كان مسؤوال بالتضامن مع المتصرف 

لھم عن صحة قیمتھا .

/61المادة/

لشركة..إجراءات تأسیس ا
/ یقدم المؤسسون طلبھم بالتصدیق على النظام األساسي للشركة المحدودة المسؤولیة إلى الوزارة بعد تسدید الرسم الواجب لذلك والتصدیق 1/

على تواقیعھم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جھة یحددھا الوزیر ویجب أن یتضمن الطلب المعلومات التالیة..
ین وجنسیاتھم وحصصھم في رأس المال وقیمة الحصة والموطن المختار لكل منھم./أ/ أسماء المؤسس

/ب/ اسم الشركة وغایتھا ونوعھا ومدتھا ورأسمالھا والمدة المحددة لتسدید رأس المال ومركزھا وفروعھا.
الذي قدمھا.ج/ بیان الحصة أو الحصص العینیة في رأس المال متضمنا قیمتھا وفقا لتقریر التقدیر واسم الشریك

/ یجوز أن یتضمن الطلب تفویض شخص أو أكثر بالتوقیع على النظام األساسي ومتابعة إجراءات التأسیس وشھر الشركة .2/
/ یرفق طلب التأسیس بالنظام األساسي للشركة ووثیقة تعیین مدیري الشركة ومدقق حساباتھا الموقعة من المؤسسین والتقریر الذي یتضمن 3/

مة المقدمات العینیة إن وجدت.. والمھلة المحددة لتسدید رأس المال.تقدیرا لقی
/یجب أن یتضمن النظام األساسي للشركة المعلومات التالیة ..4/

/أ/ اسم الشركة ونوعھا ومدتھا وغایتھا ومركزھا .
ب/ رأسمال الشركة وكیفیة سداده.

في االستدانة وبیع أصول الشركة ورھنھا والتصرف بھا والتنازل عن ج/ كیفیة إدارة الشركة وحدود صالحیات المدیرین وبشكل خاص 
مشاریعھا وعن الرخص واالمتیازات الممنوحة لھا وتقدیم الكفاالت.

د/ كیفیة تنظیم حسابات الشركة وتوزیع األرباح والخسائر .

/62المادة/

تصدیق النظام األساسي للشركة..
را بالتصدیق على نظام الشركة األساسي أو على تعدیالتھ خالل سبعة أیام من تاریخ تسجیل الطلب / یصدر الوزیر أو من یفوضھ بذلك قرا1/

ودة لدى الوزارة ویحق للوزارة رفض التصدیق على نظام الشركة األساسي إذا لم یقم المؤسسون بإزالة المخالفة أو المخالفات القانونیة الموج
خالل المھلة التي تحددھا الوزارة .

لمؤسسین االعتراض على قرار الرفض خالل ثالثین یوما من تاریخ تبلغھم قرار الوزارة وإذا ردت الوزارة االعتراض جاز ألي مؤسس / ل2/
أو ألي من الشركاء الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء اإلداري التي تبت في موضوع االعتراض خالل ثالثین یوما من تاریخ اكتمال 

بقرار مبرم .الخصومة في الدعوى
/ یقوم المؤسسون أو المفوض من قبلھم بإیداع النظام األساسي المصدق ووثیقة تسمیة المدیرین ومدققي الحسابات واإلیصاالت المصرفیة 3/

دیرون والذي المشعرة بتسدید رأس المال وتقییم الحصة العینیة /إن وجدت/ وما یفید تسلیمھا أو نقل ملكیتھا للشركة والتصریح الذي یقدمھ الم
یشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد ھذا المنصب وإشعاراً بنشر قرار الوزارة بالتصدیق على النظام األساسي للشركة حصرا في الجریدة 

ة الرسمیة لدى أمین السجل/وذلك خالل مھلة ستین یوما من تاریخ صدور قرار التصدیق/ والذي یجب علیھ تسجیل الشركة المحدودة المسؤولی
في سجالتھ وإصدار شھادة تسجیل لھا وال یحق المین السجل تعلیق تسجیل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً.

/ یحق للوزیر أو من یفوضھ بذلك إلغاء قرار التصدیق على النظام األساسي للشركة أو أي تعدیل یطرأ علیھ في حال عدم التزام المؤسسین 4/
ام بإجراءات الشھر المطلوبة خالل مھلة ستین یوما من تاریخ صدور القرار المعني .والمدیرین بالقی

/63المادة/



انسحاب المؤسس أو عدم تسدید قیمة حصتھ..
/ إذا اعلم احد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولیة الوزارة عن انسحابھ من الشركة أو في حال عدم تسدیده أو تقدیمھ لحصتھ في رأس المال1

ة على خالل الفترة المحددة لذلك جاز لباقي المؤسسین بعد اعذاره وعدم امتثالھ لألعذار خالل عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ ایاه مطالبة الوزار
إحالل شخص أو أشخاص محلھ في الشركة.

جاز لكل مؤسس الطلب إلى الوزارة /في حالة عدم تسدید رأس مال الشركة خالل المدة المحددة لذلك ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة2
سس إصدار قرار بإلغاء التصدیق وفي ھذه الحالة یقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسین إلى أصحابھا كاملة فور إبراز المؤ

دا إلى قرار الوزارة بإلغاء قرار قرار الوزارة بإلغاء التصدیق ولمقدم الحصة العینیة طلب إعادة تسجیل المقدمات العینیة على اسمھ استنا
التصدیق ویتحمل المؤسسون نفقات التأسیس كل حسب نسبة مشاركتھ في الشركة.

/64المادة/

سجل الشركاء..
/یمسك في الشركة سجل للشركاء بإشراف المدیرین یقید فیھ أسماء الشركاء وموطن كل منھم وما یملكھ من حصص وقیمة ھذه الحصص 1

ة الشریك من تصرف أو حجز أو وقوعات أخرى ویحق لكل شریك االطالع على ھذا السجل ویجوز أن یكون ھذا السجل ومایقع على حص
الكترونیا.

/ یحق للمدیر رفض تدوین أي واقعة في سجل الشركاء إذا كانت تنطوي على مخالفة ألحكام ھذا المرسوم التشریعي أو النظام األساسي.2
وجزائیا عن صحة المعلومات الواردة في السجل./المدیرون مسؤولون مدنیا 3
/تعتبر المعلومات الواردة في سجالت الشركة صحیحة إلى ان یصدر حكم قضائي یقضي بغیر ذلك.4
/یعاقب بجرم التزویر الشخص المؤتمن على السجل والذي یجري فیھ اي قید خالفا للواقع.5

/65المادة/

تبلیغ الشركاء..
باألمور المتعلقة بالشركة بموجب رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم على موطنھم المختار مالم یحدد النظام األساسي یتم تبلیغ الشركاء 

للشركة أسالیب أخرى للتبلیغ ویجوز ان ینص النظام األساسي على التبلیغ بوسائل االتصال الحدیثة مثل الفاكس أو البرید االلكتروني.

/66المادة/

الحصص..انتقال ملكیة 
/یتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل أو أمام موظف من مدیریة الشركات بالوزارة أو أمام مدیر الشركة أو أمام من 1

تنتدبھ الشركة لھذا الغرض وفي الحالتین األخیرتین یكون التنازل على مسؤولیة مدیر الشركة أو الشخص الذي انتدبتھ الشركة لھذا الغرض 
ووفق النموذج المعتمد من الوزارة .

/ال یكون لنقل الحصص اثر إال من وقت القید في سجل الشركاء.2
/یحق للشریك التنازل عن حصتھ في الشركة ألي شریك آخر.3
ھا النظام /یتمتع أي من الشركاء بحق الرجحان في شراء اي حصة یرغب احد الشركاء ببیعھا للغیر ووفقا للشروط أو اآللیة التي یحدد4

األساسي.
/ تنتقل حصة كل شریك إلى ورثتھ ویعتبر الورثة في الشركة التي ال یزید عدد الشركاء فیھا على خمسة وعشرین بحكم المالك الواحد 5

لحصص مورثھم ما لم یوافق باقي الشركاء على تسجیل حصص المورث باسم كل وریث حسب نصیبھ ویحق للورثة طلب تسجیل حصص 
م كل منھم عندما یزید عدد الشركاء في الشركة على خمسة وعشرین ودون حاجة ألي موافقة .مورثھم باس

/ ال یكون للقرارات القضائیة المتعلقة بنقل ملكیة حصص الشركة التي ال یزید فیھا عدد الشركاء على خمسة وعشرین حجیة بمواجھة 6
ى.الشركة أو الشركاء إال في حال مخاصمة الشركة في ھذه الدعو

/ یجوز رھن الحصص.7

/67المادة/

إدارة الشركة..
/یتولى إدارة الشركة مدیر أو أكثر من الشركاء أو الغیر على أال یتعدى عدد المدیرین الخمسة.1
/ویجوز في الشركة التي یزید عدد الشركاء فیھا على خمسة وعشرین أن یكون لھا حتى سبعة مدیرین.2
بالغا السن القانونیة متمتعا بحقوقھ المدنیة وإال یكون من العاملین في الدولة أو محكوما علیھ بأي عقوبة جنائیة / یشترط في المدیر أن یكون 3

أو في جریمة من الجرائم المخلة بالشرف واألمانة ویتم إثبات توافر ھذه الشروط بموجب تصریح موقع من قبل كل مدیر وسجل عدلي مصدق 



أصوال.
طریقة تحدید تعویضات المدیرین ویجوز أن یترك للھیئة العامة تحدیدھا./یعین النظام األساسي4
/یجوز أن ینص النظام األساسي للشركة على تشكیل مجلس للمدیرین5

یرأسھ رئیس ینتخبھ المدیرون من بینھم وفي ھذه الحالة تطبق األحكام المتعلقة بمجلس إدارة ورئیس مجلس إدارة الشركة المساھمة لناحیة 
اب وشغور مركز احد أعضاء المجلس واتخاذ القرارات وصالحیات تمثیل الشركة ومسؤولیتھم على مجلس مدیري الشركة ورئیسھ.النص

/ال یجوز أن یتعدى عدد أعضاء مجلس المدیرین العدد المحدد لمدیري الشركة.6
/تستعمل عبارة مدیر في ھذا الباب لصیغة الجمع ولمجلس المدیرین.7
یر إحالة أي من صالحیاتھ المفوض بھا من الھیئة العامة للغیر إال بموافقة ھذه الھیئة./ال یحق للمد8
/یحدد النظام األساسي مدة والیة المدیر وال یجوز أن تتجاوز أربع سنوات وھي قابلة للتجدید.9

ي وتعتبر القیود الواردة في السجل التجاري /لمدیر الشركة كافة الصالحیات الالزمة إلدارة الشركة مالم یتم تحدیدھا في النظام األساس10
ساریة بحق الغیر إذا تمت اإلشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلھا.

/یجوز عزل المدیر بأغلبیة أصوات الھیئة العامة للشركة أو بقرار قضائي إذا ما وجدت أسباب تبرر ذلك .11
وشغر مركزه ألي سبب كان جاز لكل شریك مطالبة الوزارة بتوجیھ الدعوة لعقد ھیئة عامة النتخاب /إذا تولى إدارة الشركة مدیر واحد12

مدیر جدید للشركة.

/68المادة/

واجبات المدیر..
/یجب على المدیر أن یتقید بتوجیھات الھیئة العامة وأال یخالف قراراتھا.1
من كل سنة مالیة../یجب على المدیر أن یعد خالل الشھور الخمسة األولى 2

أ/تقریرا عن أعمال الشركة في سنتھا المنصرمة وخطة العمل المستقبلیة.
من ب/المیزانیة السنویة العامة للشركة وحساباتھا الختامیة وحساب األرباح والخسائر والتدفقات النقدیة عن السنة المنصرمة مصدقة جمیعھا 

مدقق حسابات الشركة.
موافقة الھیئة العامة للشركة للقیام بأي عمل أو تصرف یخرج عن الصالحیات الممنوحة لھ بموجب النظام /على المدیر الحصول على 3

األساسي للشركة.
/یحظر على المدیر أن یفشي إلى الغیر أي معلومات أو بیانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبیعة سریة بالنسبة لھا وكان قد حصل علیھا 4

قیامھ بأي عمل لھا أو فیھا وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعویض عن األضرار التي لحقت بالشركة بحكم منصبھ في الشركة أو
ویستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرھا من جھة أخرى أو تلك التي تجیز القوانین أو األنظمة نشرھا .

/69المادة/

مسؤولیة المدیرین..
ه الوزارة والشركة والشركاء والغیر عن مخالفاتھم ألحكام القوانین أو لنظام الشركة األساسي أو لقرارات /المدیرون مسؤولون بالتضامن تجا1

الھیئات العامة ویكون المدیرون مسؤولین بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائھم في إدارة الشركة ویحق ألي مدیر الرجوع على باقي 
المدیر اعتراضھ خطیا في محضر االجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ.المدیرین المسؤولین عندما یثبت ھذا

/ویجب على المدیر لدفع ھذه المسؤولیة اقامة الدلیل على انھ اعتنى بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكیل المأجور.2
العامة التي أدى فیھا المدیر حسابا عن إدارتھ ما لم تكن تلك /تسقط دعوى المسؤولیة بالتقادم بمرور ثالث سنوات من تاریخ انعقاد الھیئة 3

المسؤولیة ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بأمور أخفاھا المدیر عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدیر جرما 
فال تسقط دعوى المسؤولیة إال ألحكام القواعد العامة .

/70المادة/

ت..المحظورا
/ال یجوز للمدیر دون موافقة الھیئة العامة للشركة أن یتولى االدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن یقوم لحسابھ أو1

لحساب الغیر بعملیات في تجارة مماثلة أو منافسة ألغراض الشركة.
قود والمشاریع التي تعقد مع الشركة أو لحسابھا إال إذا كان ذلك /ال یجوز أن یكون لمدیر الشركة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في الع2

بموجب ترخیص تمنحھ الھیئة العامة ویجب تجدید ھذا الترخیص في كل سنة.
/ال یجوز للمدیر أن یحصل من الشركة على قروض أو كفاالت لصالحھم أو لصالح أقربائھم حتى الدرجة الرابعة بما فیھا ھذه الدرجة.3

/71المادة/



الدعوة إلى اجتماعات الھیئة العامة..
/تدعى الھیئة العامة لالجتماع من قبل المدیر أو رئیس مجلس المدیرین بموجب دعوة توجھ إلى الشركاء على عنوانھم المختار قبل أربعة 1

اكتمال النصاب في الجلسة األولى عشر یوما من موعد االجتماع ویحدد في ھذه الدعوة موعد االجتماع وموعد الجلسة الثانیة في حال عدم 
ویجب أال تزید المھلة الفاصلة بین االجتماع األول واالجتماع الثاني على أربعة عشر یوما ویجب على من قام بتوجیھ الدعوة إرسال جدول 

ضور اجتماع الھیئة العامة على األعمال وكافة الوثائق المطلوبة لالجتماع إلى كافة الشركاء وتكون كافة التبلیغات الموجھة إلى الشركاء لح
مسؤولیة المدیر الذي قام بتوجیھ الدعوة .

ى /یجب أن تعقد الھیئة العامة اجتماعاتھا في سوریة وتتم ھذه االجتماعات في مركز الشركة ما لم یتفق الشركاء أو ینص النظام األساسي عل2
خالف ذلك .

لمالیة للشركة أن یدعو الھیئة العامة للشركاء لالنعقاد ویجب أن یشتمل جدول أعمال /على المدیر خالل األشھر الستة األولى من السنة ا3
الجلسة على المواضیع التالیة..

أ/مناقشة تقریر المدیر عن أعمال الشركة خالل السنة المالیة السابقة وخطة العمل المستقبلیة واتخاذ القرار بشأنھ.
لخسائر والتدفقات النقدیة وتقریر مدقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنھا.ب/مناقشة میزانیة الشركة وحساب اإلرباح وا

ج/انتخاب مدقق حسابات لسنة واحدة وتحدید أتعابھ .
د/انتخاب مدیر أو مدیري الشركة في حال انتھاء مدة والیتھم وتحدید أتعابھم .

ھـ/إبراء ذمة مدیري الشركة إذا رأت الھیئة ذلك .
د البت بھا للھیئة العامة وتعرض علیھا من قبل مدیر الشركة أو یقدمھا أي شریك وفقا ألحكام النظام األساسي أو ھذا و/أي مواضیع أخرى یعو

المرسوم التشریعي.
/ إذا أھمل المدیر دعوة الھیئة العامة لالجتماع جاز لكل شریك أو لمدقق حسابات الشركة أن یطلب من الوزارة توجیھ الدعوة .4
ن الدعوة لعقد اجتماع الھیئة العامة جدول أعمال الجلسة./یجب أن تتضم5
بالمئة من حصص الشركة مطالبة المدیر بتوجیھ الدعوة لعقد ھیئة عامة للشركة لمناقشة 10/یحق للشركاء الذین یملكون ما ال یقل عن 6

وما من تاریخ استالمھ الطلب بذلك یجب على المواضیع المحددة في طلبھم وفي حال عدم قیام المدیر بتوجیھ الدعوة خالل أربعة عشر ی
الوزارة أن توجھ ھذه الدعوة بناء على طلب ھؤالء

الشركاء وبأي حال یجب أال یتعدى موعد االجتماع مدة ثالثین یوما من تاریخ تقدیم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوة على عاتق الشركة.
ل األعمال وجب على المدیر إجابة الطلب شرط وصول ھذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة /إذا طلب احد الشركاء إدراج مسألة معینة في جدو7

ساعة أیام على األقل من التاریخ المحدد النعقاد الھیئة ویقوم المدیر بتبلیغ جدول األعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرین 
على األقل.

جراءات دعوتھ إلى اجتماع الھیئة العامة ./حضور الشریك االجتماع یزیل أي عیب في إ8

/72المادة/

الھیئة العامة للشركة..
/تتألف الھیئة العامة للشركة من مالكي الحصص فیھا.1
/لكل شریك حق حضور الجلسة واالشتراك في مناقشات الھیئة العامة رغم كل نص مخالف ویكون لھ صوت واحد عن كل حصة یملكھا 2

یكا أخر عنھ بكتاب عادي أو أن ینیب أي شخصوللشریك أن ینیب شر
أخر بكتاب صادر عنھ أو بموجب وكالة رسمیة لھذه الغایة إذا أجاز النظام األساسي للشركة ذلك ویصدق رئیس الجلسة على كتب اإلنابة أو 

التفویضات .
ني ملزمة للشركة ولجمیع الشركاء سواء حضروا /تعتبر القرارات التي تصدرھا الھیئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانو3

االجتماع أو لم یحضروه شریطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا ألحكام ھذا المرسوم التشریعي والنظام األساسي للشركة .
اضري االجتماع ووافقوا على ذلك /ال یجوز للھیئة العامة أن تتداول في غیر المسائل الواردة في جدول األعمال إال إذا كان جمیع الشركاء ح4
.

/یمثل الشریك إذا كان شخصا اعتباریا من ینتدبھ الشخص المذكور لھذا الغرض بموجب كتاب صادر عنھ والقاصر یمثلھ نائبھ القانوني.5
لمراقبة توافر النصاب /یجب حضور مندوب الوزارة الجتماعات الھیئات العامة إذا تضمن جدول أعمالھا تعدیال على نظامھا األساسي وذلك 6

وقانونیة التصویت.
/یمسك جدول حضور في الھیئات العامة یسجل فیھ أسماء الشركاء الحاضرین وعدد األصوات التي یحملونھا أصالة ووكالة ویوقع ھؤالء 7

علیھ ویحفظ الجدول لدى الشركة .
بر سنا مالم یتفق المدیرون على غیر ذلك ویعین رئیس الجلسة كاتبا /یرأس االجتماعات المدیر العام أو رئیس مجلس المدیرین أو المدیر األك8

لتدوین وقائع الجلسة .
/ یحرر محضر بخالصة مناقشات الھیئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الھیئة في سجل خاص یوقعھ رئیس الجلسة والكاتب ومندوب 9

ي من الشركاء حق االطالع على ھذه المحاضر والقرارات بما في الوزارة في حال حضوره ویودع في سجل خاص لدى الشركة ویكون أل
ذلك المیزانیة وحسابات األرباح والخسائر والتقریر السنوي والحصول على صورة طبق األصل عنھا ویجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع 

المحضر وتنفیذ قراراتھ من قبل الوزارة .الھیئة العامة خالل مھلة سبعة أیام من تاریخ انعقاد االجتماع تحت طائلة عدم تصدیق 



/تعتبر محاضر اجتماعات الھیئة العامة صحیحة إلى أن یثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي.10
/یعاقب موقعو المحضر بجرم التزویر في حال تدوین وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إیراد واقعة منتجة في 11

جلسة .محضر ال

/73المادة/

نصاب الھیئة العامة..
/یكون نصاب الھیئة العامة قانونیا بحضور شركاء یمثلون ما ال یقل عن نصف حصص رأس المال ما لم یحدد النظام األساسي نسبة أعلى.1
لمحدد لالجتماع تأجلت الجلسة إلى /إذا لم تتوافر األغلبیة المنصوص علیھا في ھذه المادة الكتمال نصاب الجلسة خالل ساعة من الموعد ا2

قل الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة ویجب أال تقل المدة الفاصلة بین االجتماع األول واالجتماع الثاني عن أربع وعشرین ساعة على األ
القرارات الخاصة بتعدیل النظام ویعتبر نصاب الجلسة الثانیة مكتمال بمن حضر ما لم ینص النظام األساسي على خالف ذلك ویستثنى من ذلك 

األساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحویل شكلھا القانوني فیشترط حضور شركاء یحملون ما ال یقل عن خمسین بالمئة من حصص رأس 
المال.

/74المادة/

األغلبیة المطلوبة في قرارات الھیئة العامة..
بالمئة من رأس المال الممثل في الجلسة ما لم یحدد النظام 50ین أغلبیة تزید على تصدر قرارات الھیئة العامة بموافقة الشركاء الحائز

ا األساسي نسبة أعلى ویستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعدیل النظام األساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحویل شكلھا القانوني فیشترط فیھ
تقل ھذه األغلبیة عن نصف رأس مال الشركة.بالمئة من الحصص الممثلة في االجتماع على أال75أغلبیة 

/75المادة/

تصدیق قرارات الھیئة العامة..
/جمیع القرارات المتضمنة تعدیل النظام األساسي وحل ودمج الشركة وأسماء مدیري الشركة وصالحیاتھم خاضعة لتصدیق الوزارة وللشھر 1

شركة أو الشركاء أو الغیر إال بعد شھرھا.لدى أمانة السجل وال تعتبر ھذه القرارات ساریة بحق ال
/لمدیر الشركة أو ألي شریك تقدیم الطلب إلى الوزارة بتصدیق النظام األساسي الجدید الذي یتضمن التعدیالت التي اقرتھا الھیئة العامة2

للشركة .
ادقة الوزارة على النظام األساسي للشركة أو /یجب على الشركة شھر أي تعدیل على نظامھا األساسي خالل مھلة ستین یوما من تاریخ مص3

أي تعدیل علیھ ویعتبر القرار الغیا حكما بعد مضي ھذه المدة إذا لم یتم شھره أصوال.

/76المادة/

الطعن بقرارات الھیئة العامة..
لمرسوم التشریعي أو النظام األساسي وال /یحق لكل شریك إقامة الدعوى ببطالن أي قرار اتخذتھ الھیئة العامة إذا كان مخالفا ألحكام ھذا ا1

تسمع ھذه الدعوى بعد مضي تسعین یوما من تاریخ صدور القرار .
/ال یجوز وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن الھیئة العامة إال بعد الحكم ببطالنھا بموجب حكم قضائي قطعي.2

/77المادة/

زیادة رأس المال..
تزید رأسمالھا بموجب قرار تتخذه بتعدیل نظامھا األساسي./للشركة المحدودة المسؤولیة أن1
/لكل شریك حق األفضلیة باالكتتاب على الحصص المنشأة تبعا لزیادة رأس مال الشركة وبنسبة مشاركتھ فیھ ویجب على الشریك الذي 2

الغرض.یرغب بممارسة حق األفضلیة تسدید قیمة حصتھ خالل المھلة التي تحددھا الھیئة العامة لھذا
/إذا لم یمارس أي من الشركاء حق األفضلیة في االكتتاب على الحصص المخصصة لھ عند زیادة رأس المال جاز لباقي الشركاء االكتتاب 3

على ھذه الحصص بنسبة حصة كل منھم في رأس المال.

/78المادة/

خسائر الشركة وإجراءات تخفیض رأس المال..
نصف رأسمالھا وجب على المدیرین دعوة الھیئة العامة للشركة لالجتماع لتقرر اما تغطیة الخسارة أو /إذا زادت خسائر الشركة على 1



ل تخفیض رأسمال الشركة بما الیقل عن الحد األدنى المقرر قانونا أو حل الشركة وتصفیتھا وإذا لم یتخذ اي من اإلجراءات المذكورة جاز لك
إلقرار حل وتصفیة الشركة .شریك أو للوزارة تقدیم طلب إلى القضاء 

/یخضع تخفیض رأس المال لإلجراءات التالیة..2
أ/یجب على إدارة الشركة ان ترفق طلب التصدیق على تعدیل النظام األساسي للشركة المتضمن تخفیض رأسمالھا الذي تقدمھ إلى الوزارة 

كل منھم وعناوینھم وشھادة صادرة عن مدقق الحسابات تفید بأن بالئحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دین 
تخفیض رأس المال ال یمس بحقوق الدائنین.

ب/یجب على الشركة نشر قرار التخفیض مع الئحة الدائنین في الجریدة الرسمیة وصحیفتین یومیتین ولمرتین على األقل.
/ بالمئة من دیون الشركة وفقا لما ھو وارد في تقریر مدقق الحسابات إقامة الدعوى 10ج/یحق للدائنین الذین یبلغ مجموع دینھم ما ال یقل عن/

أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنھا المختار خالل ثالثین یوما من تاریخ اإلعالن عن التخفیض في الصحف آلخر مرة وذلك 
ي مھلة الشھر بحق الدائنین الذین الیرد اسمھم في اإلعالن .إلبطال قرار التخفیض الذي من شأنھ اإلضرار بمصالحھم وال تسر

د/للمحكمة ان تقرر وقف تنفیذ قرار التخفیض لحین البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ویتصف بالنفاذ المعجل.
ر محكمة االستئناف الذي یصدر في ساعة على األكثر ویكون قرا72ھـ/تنظر المحكمة بالدعوى على وجھ السرعة وتعقد جلساتھا كل 

الدعوى مبرما .

/79المادة/

مدققو الحسابات..
ین یجب ان ینص النظام األساسي للشركة على انتخاب مدقق للحسابات أو أكثر ینتخبھم الشركاء في الھیئة العامة من جدول المحاسبین القانونی

طتھم ومسؤولیتھم وواجباتھم إلى القواعد المقررة لمدققي الحسابات للشركات الصادر عن الوزارة المعنیة ویخضع مدققو الحسابات في سل
/.2009/ لعام /33المساھمة المغفلة وللقانون رقم/

/80المادة/

حسابات الشركة..
ئح المعتمدة من قبل یترتب على الشركة تنظیم حساباتھا وحفظ سجالتھا ودفاترھا وفق معاییر المحاسبة التي ینص علیھا النظام األساسي واللوا

الشركة .

/81المادة/

السنة المالیة..
/ السنة المالیة للشركة تتبع السنة المیالدیة.1
ار / ویجوز ان یحدد النظام األساسي بدءھا وانتھاءھا في اي شھر كان ویستثنى من ذلك السنة المالیة األولى فإنھا تعتبر من تاریخ صدور قر2

ركة حتى أخر الشھر المعین لنھایة السنة المالیة التالیة.تصدیق النظام األساسي للش

/82المادة/

االحتیاطي اإلجباري..
بالمئة من أرباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي إجباري ولھا ان توقف ھذا االقتطاع إذا بلغ االحتیاطي ربع 10/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 1

العامة للشركة االستمرار في اقتطاع ھذه النسبة حتى یبلغ مجموع االقتطاعات لھذا االحتیاطي رأس رأس المال اال انھ یجوز بموافقة الھیئة 
مال الشركة.

/ یستعمل االحتیاطي اإلجباري لتأمین الحد األدنى للدخل المعین في النظام األساسي للشركة وذلك في السنوات التي التسمح فیھا أرباح 2
اجھة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الھیئة العامة.الشركة بتأمین ھذا الحد أو لمو

/83المادة/

االحتیاطي االختیاري..
بالمئة من أرباحھا الصافیة عن تلك السنة لحساب االحتیاطي االختیاري.20/ للھیئة العامة للشركة ان تقرر سنویا اقتطاع ما ال یزید على 1
ما تقرره الھیئة العامة للشركة ویجوز توزیعھ كلھ أو اي جزء منھ كأرباح على الشركاء./ یستعمل االحتیاطي االختیاري وفقا ل2

/84المادة/



احتیاطي االستھالك..
/ یجب ان یتضمن نظام الشركة األساسي النسبة المئویة الواجب اقتطاعھا سنویا من األرباح غیر الصافیة باسم استھالك موجودات الشركة 1

ة من وزارة المالیة.وحسب النسب المعتمد
ى / تستعمل ھذه األموال بقرار من المدیر لشراء المواد واآلالت والمنشآت المستھلكة أو إلصالحھا وال یجوز توزیع تلك األموال كأرباح عل2

الشركاء.

/85المادة/

العقوبات..
/ 56/ من المادة/8/ و/7لفون أحكام البندین// یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا لجریمة االحتیال الشركاء والمدیرون الذین یخا1

/ من ھذا المرسوم التشریعي.57/ من المادة/2/و/1والبندین/
/ من 9/ و/7/ و/4/ والبنود/71/ و/70/ و/64/ تعرض غرامة قدرھا خمسون ألف لیرة سوریة بحق المدیرین الذین یخالفون أحكام المواد/2

/ من ھذا المرسوم التشریعي.72المادة/
/ من ھذا المرسوم التشریعي في حال تصرفھ بسندات 60تفرض غرامة مقدارھا ثالثمئة ألف لیرة سوریة على من یخالف أحكام المادة// 3

الحصة العینیة قبل انتھاء المدة المحددة في المادة المذكورة.
/ من ھذا المرسوم التشریعي في حال عدم 34/ من المادة/9/ تفرض غرامة مقدارھا خمسون ألف لیرة سوریة على من یخالف أحكام البند/4

تعیین مدقق حسابات لكل سنة مالیة.

الباب السادس
الشركة المساھمة المغفلة

/86المادة/

الشركة المساھمة المغفلة..
اویة القیمة قابلة / الشركة المساھمة المغفلة العامة تتألف من عدد من المساھمین الیقل عن عشرة ویكون رأسمالھا مقسما إلى أسھم متس1

للتداول ولإلدراج في أسواق األوراق المالیة وتكون مسؤولیة المساھم فیھا محدودة بالقیمة االسمیة لألسھم التي یملكھا في الشركة.
یمة وتكون / الشركة المساھمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المساھمین الیقل عن ثالثة ویكون رأسمالھا مقسما إلى أسھم متساویة الق2

مسوءولیة المساھم فیھا محددة بالقیمة االسمیة لألسھم التي یملكھا في الشركة.

/87المادة/

الصفة التجاریة..
تعتبر الشركة المساھمة المغفلة أیا كان موضوعھا شركة تجاریة خاضعة لقانون التجارة.

/88المادة/

اسم الشركة..
شخص طبیعي إال إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم ھذا الشخص./ ال یجوز أن یكون اسم الشركة اسما ل1
/ یجب أن یتبع اسم الشركة عبارة/شركة مساھمة مغفلة خاصة أو عامة/.2
إدراج / إضافة إلى البیانات التي یجب على الشركات إدراجھا في مطبوعاتھا وإعالناتھا وعقودھا یجب على الشركة المساھمة المغفلة 3

رأسمالھا في ھذه األوراق.
/ للمحكمة اعتبار أعضاء مجلس االدارة أو األشخاص المكلفین بتمثیلھا مسؤولین في أموالھم الخاصة وبالتضامن عن التزامات ودیون 4

الشركة ألحكام الفقرتین الشركة تجاه الغیر الذي ابرم عقودا مع الشركة دون ان یتبین لھ الشكل القانوني للشركة أو رأسمالھا بسبب مخالفة
السابقتین.

/89المادة/

مدة الشركة..
/ تعین مدة الشركة في نظامھا األساسي ویجوز ان تكون المدة محدودة أو غیر محدودة.1
/ وإذا كان غایتھا عمال معینا فیجوز تحدید مدتھا بانتھاء ھذا العمل.2
في نظامھا األساسي وإنما یكون تمدید مدة الشركة بقرار من الھیئة العامة غیر / الیجوز تمدید اجل الشركة تمدیدا حكمیا بموجب نص 3



العادیة.

/90المادة/

رأسمال الشركة..
/ یحدد رأسمال الشركة المساھمة المغفلة بالعملة السوریة ما لم تجز الوزارة للشركة تحدیده بعملة أخرى.1
لحد األدنى المقرر قانونا جاز للوزارة منح الشركة مھلة ستة أشھر لتصحیح أوضاعھا / إذا نقص رأس مال الشركة أو عدد مساھمیھا عن ا2

أو تحویل شكلھا القانوني إلى شركة أخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خالل المھلة الممنوحة لھا جاز للوزارة طلب تصفیة 
الشركة قضائیا.

د إبراز صورة مصدقة عن سجلھا التجاري./ یحق للشركة تحریك حساباتھا المصرفیة بع3

/91المادة/

أسھم الشركة..
/ یقسم رأس مال الشركة إلى أسھم متساویة القیمة.1
/ تكون أسھم الشركة اسمیة.2
تأمین توفیق / تحدد القیمة االسمیة للسھم الواحد بمئة لیرة سوریة فقط وعلى جمیع الشركات المساھمة المغفلة بما فیھا شركات المصارف وال3

أوضاعھا فیما یخص ذلك خالل سنتین من تاریخ نفاذ ھذا المرسوم التشریعي.
/ مع مراعاة القیود الواردة على نقل ملكیة األسھم العینیة یتمتع مالكو األسھم العینیة بنفس حقوق مالكي األسھم النقدیة.4
یخضعون لنفس االلتزامات./ یتمتع جمیع حاملي أسھم الشركة من الفئة ذاتھا بنفس الحقوق و5
/ یجوز في جمیع األحوال التي لم ینص فیھا النظام األساسي على منع صریح إصدار أسھم امتیاز بقرار من الھیئة العامة غیر العادیة.6
ما ینوب ھذه األسھم من / أسھم االمتیاز تمنح أصحابھا حق األولویة إما في استیفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قیمة أسھمھم إضافة إلى 7

األرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفیة الشركة أو في كل منھما أو أي میزة أخرى.
/ یجوز ان ینص النظام األساسي للشركة على حرمان حاملي أسھم االمتیاز من حق التصویت في ھیئاتھا العامة.8
إلى أسھم عادیة وفقا للشروط التي یحددھا النظام األساسي للشركة./ یجوز ان ینص النظام األساسي على تحویل أسھم االمتیاز9

/ یجوز ان ینص النظام األساسي على إحداث فئة من األسھم یحدد عددھا أو نسبتھا وال یجوز تملكھا إال من السوریین.10
كوھا بملكیتھا لمدة التقل عن ثالث سنوات / یجوز ان ینص النظام األساسي على مضاعفة عدد األصوات الممنوحة لألسھم التي احتفظ مال11

متتالیة.

/92المادة/

تسدید رأسمال الشركة..
قد / أسھم الشركة إما نقدیة وتدفع قیمتھا نقدا دفعة واحدة أو على أقساط عند االكتتاب وإما عینیة وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالن1

الفنیةوتعتبر حقوق االمتیاز وحقوق االختراع والمعرفة
وغیرھا من الحقوق المعنویة من المقدمات العینیة وال یجوز ان تتألف ھذه المقدمات من خدمات أو عمل أي شخص كان.

بالمئة من القیمة االسمیة للسھم ویتم سداد باقي قیمة السھم خالل فترة التزید على ثالث سنوات من تاریخ التصدیق 40/ یدفع عند االكتتاب 2
ساسي للشركة.على النظام األ

/ تسدد قیمة مساھمة المواطنین السوریین المقیمین ومن في حكمھم بالعملة السوریة أما قیمة المساھمات الخارجیة فتسدد بالقطع األجنبي.3
/ یجب إثبات تسدید قیمة األسھم النقدیة بموجب إیصاالت مصرفیة.4
ل ستین یوما من تاریخ إعالن تأسیس الشركة نھائیا وال تصدر الشركة األسھم / یجب تسلیم المقدمات العینیة أو نقل ملكیتھا للشركة خال5

العینیة ألصحابھا إال بعد تسلیم ھذه المقدمات أو نقل ملكیتھا إلى الشركة.
المدة المعینة / المكتتب مدین للشركة بكامل قیمة السھم ویجب علیھ ان یدفع األقساط في مواعیدھا وإذا تأخر عن تسدید القسط المستحق في 6

ألدائھ من قبل مجلس االدارة وفقا للنظام األساسي یحق لمجلس االدارة بیع السھم وفقا لإلجراءات التالیة:
ساط أ/ تبلغ الشركة المساھم المقصر في موطنھ المختار بطاقة مكشوفة مضمونة یذكر فیھا اسمھ وعدد األسھم وأرقامھا ویكلف فیھا بتسدید األق

عاد سبعة أیام من تاریخ وصول البطاقة الیھ.المستحقة في می
ب/ إذا لم تسدد األقساط بانتھاء ھذا المیعاد یحق للشركة ان تعرض تلك األسھم للبیع في المزاد العلني وعلیھا ان تعلن ذلك في صحیفتین

یومیتین من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة على مرتین على األقل.
عالن موعد البیع ومكانھ وعدد األسھم المطروحة بالمزاد وأرقامھا على ان التقل المدة التي تفصل تاریخ البیع عن ج/ ویجب ان یتضمن اإل

تاریخ نشر اإلعالن في الصحیفتین ألول مرة عن عشرین یوما.
لمكان المعلن عنھما وتباع األسھم بأعلى د/ وبعد انقضاء المھلة المذكورة أعاله یحق للشركة إجراء معاملة البیع في المزاد العلني في الزمان وا

سعر معروض ویتم ذلك بإشراف طریق دائرة التنفیذ المختصة.



ھـ/ والیقبل تسدید القسط المتأخر دفعھ في الیوم المحدد إلجراء المزایدة.
و/ یستوفى من ثمن المبیع كل مطلوب الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ویرد الباقي لصاحب السھم.

یما ز/ إذا لم تكف اثمان المبیع لتسدید مطلوب الشركة فلھا الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي األسھم السابقین وتعتبر قیود الشركة ف
یتعلق بمعامالت البیع الجبري صحیحة مالم یثبت عكسھا.

/93المادة/

األسھم العینیة..
یرفق الموءسسون/ إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عینیة1

یة أو الشركة طلب التصدیق على النظام األساسي بتقریر معد وفقا لمعاییر التقییم الدولیة من جھة محاسبیة سوریة معتمدة من الوزارة المعن
انھا قد أخذت علما یتضمن تقدیرا لقیمة ھذه المقدمات ویجب ان یتضمن تقدیر قیمة المقدمات العینیة الصادر عن الجھة التي اعدتھ مایشیر إلى 

بمسؤولیتھا مع صاحب المقدمات العینیة عن صحة تقدیراتھا وفي حال تبین ارتكابھا لخطأ جسیم أو كانت تعلم ان التقدیرات كانت خاطئة 
الناظم لمھنة مدققي الحسابات.2009/ لعام 33تطبق أحكام القانون/

وى المسؤولیة بوجھ التضامن على المؤسسین والمساھمین العینیین واألشخاص / یحق لكل من یتضرر من تقدیر المقدمات العینیة إقامة دع2
الحائزین منافع خاصة وأعضاء مجلس االدارة ومدققي الحسابات األولیین والجھة التي قامت بالتقییم عندما یتضح وجود زیادة مقصودة في 

تخمین المقدمات العینیة.
وى خالل ثالث سنوات من تاریخ شھر ھذه الشركة أو شھر قرار الوزارة بالمصادقة على تعدیل / یسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم ھذه الدع3

نظامھا األساسي.

/94المادة/

عدم قابلیة السھم للتجزئة..
ملكیة أكثر من یكون السھم في الشركة غیر قابل للتجزئة ولكن یجوز للورثة االشتراك في ملكیة السھم الواحد بحكم الخلفیة فیھ لمورثھم أو في 

لس سھم واحد من تركة مورثھم على ان یختاروا في الحالتین احدھم لیمثلھم تجاه الشركة وإذا تخلفوا عن ذلك خالل المدة التي یحددھا لھم مج
االدارة یسمي المجلس أو رئیس جلسة الھیئة العامة احد الورثة.

/95المادة/

قیمة األسھم..
یة وال یجوز إصدارھا بقیمة أدنى من ھذه القیمة./ تصدر األسھم بقیمتھا االسم1
/ ان تقرر تعدیل القیمة االسمیة للسھم بدمج األسھم عندما 91/ من المادة/3/ على الھیئة العامة غیر العادیة للشركة/مراعاة ألحكام الفقرة /2

ن األسھم الجدیدة مقابل سھم قدیم بعد الحصول على تصدر سھما جدیدا مقابل عدد من األسھم القدیمة أو بتجزئة األسھم عندما تصدر عددا م
ویة موافقة ھیئة األوراق إذا كانت الشركة مساھمة عامة ویجب دائما ان تكون قیمة السھم أو األسھم الناتجة عن عملیة الدمج أو التجزئة مسا

لقیمة السھم أو األسھم قبل إجرائھا.
ة إصدار تحدد وفق معاییر التقییم الدولیة واألحكام الصادرة عن ھیئة األوراق لھذا الغرض./ یحق للھیئة العامة غیر العادیة ان تقرر عالو3

/96المادة/

منع تداول األسھم..
/ الیجوز تداول أسھم المؤسسین النقدیة أو العینیة قبل انقضاء ثالث سنوات من تاریخ شھر الشركة.1
بل انقضاء ستة أشھر من تاریخ انقضاء العضویة في المجلس./ ال یجوز تداول أسھم ضمان عضویة مجلس االدارة ق2
/ في حال زیادة رأسمال الشركة باحداث أسھم عینیة جدیدة فانھ الیجوز تداول ھذه األسھم اال بعد مرور ثالث سنوات على تاریخ صدور 3

القرار الوزاري القاضي بالتصدیق على الزیادة.
في حال وجود سبب یمنع تداول األسھم استنادا ألحكام ھذه المادة ویجب على الشركة ترقین ھذه / یتم وضع إشارة حبس في سجالت الشركة4

اإلشارات تلقائیا بانقضاء المدة المحددة ما لم یردھا قرار قضائي یقضي باستبقائھا للوفاء بالحقوق التي تضمنھا ھذه اإلشارات.
ألحكام ھذه المادة على أسھم الشركات المساھمة المغفلة المملوكة من قبل جھات / ال یسري الحظر المفروض على انتقال األسھم استنادا5

عامة.
/ تنتقل األسھم بطریق اإلرث إلى الورثة مثقلة بإشارة الحبس.6
حبوسة / ال یسري الحظر المفروض على تداول األسھم استنادا ألحكام ھذه المادة عند صدور قرار قضائي یقضي بانتقال ملكیة األسھم الم7

عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى وفي ھذه الحالة تنتقل ملكیة ھذه األسھم مع إشارات الحبس المدونة في صحیفتھا.



/97المادة/

شراء واستھالك الشركة ألسھمھا..
األوراق بھذا الخصوص وال تؤخذ / یجوز للشركة المساھمة المغفلة العامة شراء أسھمھا وبیعھا وفقا للقواعد واألحكام الصادرة عن ھیئة1

األسھم التي تمتلكھا الشركة ولم یكتتب بھا بعین االعتبار لجھة توافر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الھیئات العامة.
لق باستثمار مرفق / یجوز ان ینص النظام األساسي للشركة على استھالك أسھمھا بطریقة القرعة إذا كان مشروعھا مما یھلك تدریجیا أو یتع2

عام ممنوح لمدة محددة.
/ تمنح الشركة أصحاب األسھم التي تم استھالكھا أسھما تدعى أسھم تمتع.3
/ یستفید أصحاب أسھم التمتع من جمیع الحقوق التي یستفید منھا أصحاب األسھم العادیة ماعدا استرداد قیمة السھم االسمیة عند تصفیة 4

الشركة.

/98المادة/

س الشركة المساھمة المغفلة..تأسی
/ یجب ان الیقل عدد المؤسسین عن ثالثة ویشكلون فیما بینھم لجنة مؤسسین.1
/ یقدم المؤسسون طلبھم بالتصدیق على النظام األساسي للشركة المساھمة المغفلة إلى الوزارة مرفقا بنسخة عنھ بعد الموافقة علیھ وبعد 2

على تواقیعھم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل اي جھة یحددھا الوزیر.تسدید الرسم الواجب لذلك والتصدیق
/ یجوز ان یقدم طلب التأسیس شخص واحد نیابة عن لجنة المؤسسین بموجب وكالة رسمیة منظمة لصالحھ من المذكورین.3
التالیة:/ یتضمن طلب المؤسسین بالتصدیق على النظام األساسي للشركة المساھمة المغفلة المعلومات 4

أ/ أسماء المؤسسین وجنسیاتھم والموطن المختار لكل منھم.
ب/ رأس مال الشركة وعدد األسھم التي سیكتتب بھا المؤسسون عند التأسیس وعدد األسھم التي سیتم عرضھا على االكتتاب العام ومھلة 

االكتتاب.
ج/ اسم الشركة ومدتھا وغایتھا ومركزھا الرئیسي وموطنھا المختار.

/ بیان بالمقدمات العینیة في رأس المال ان وجدت واسم المؤسسد
الذي قدمھا ویجب إرفاق تقریر تقییم الحصة العینیة بطلب التصدیق.

ھـ/ الشخص أو األشخاص المفوضین بالتوقیع على النظام األساسي وبمتابعة إجراءات التأسیس/لجنة المؤسسین/ والذین سیتولون دعوة الھیئة 
سیسیة لالنعقاد والنیابة عن الشركة وإدارتھا حتى تأسیسھا نھائیا وانتخاب مجلس االدارة األول.العامة التأ

و/ اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسیس.
/ یجب ان یتضمن النظام األساسي للشركة المعلومات التالیة:5

أ/ اسم الشركة ومدتھا وغایتھا ومركزھا الرئیسي.
س المال المصرح بھ.ب/ رأ

ج/ كیفیة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس االدارة ومدة والیتھ وحدود صالحیات مجلس االدارة وبشكل خاص في االستدانة وبیع أصول 
الشركة ورھنھا والتصرف بھا والتنازل عن مشاریعھا وعن الرخص واالمتیازات الممنوحة لھا وتقدیم الكفاالت.

كة وكیفیة توزیع األرباح والخسائر.د/ تنظیم حسابات الشر
/ یجوز تضمین النظام األساسي أحكاما التخالف القوانین واألنظمة النافذة.6

/99المادة/

تصدیق النظام األساسي للشركة والموافقة على طرح أسھمھا..
ن یوما من تاریخ وصول الطلب إلیھا ویحق / تصدر الوزارة قرارھا بالتصدیق على نظام الشركة األساسي أو على تعدیالتھا خالل ثالثی1

فذة للوزارة رفض التصدیق على نظام الشركة األساسي أو تعدیالتھ إذا تبین لھا ان ھذا النظام یتضمن مایخالف أحكام القوانین واألنظمة النا
ن أو الشركة االعتراض على قرار الرفض ولم یقم المؤسسون أو الشركة بازالة المخالفة خالل المھلة التي تحددھا الوزارة وللجنة المؤسسی

خالل ثالثین یوما من تاریخ تبلغھم قرار الوزارة وفي حال رفض الوزیر لالعتراض جاز للمؤسسین أو للشركة الطعن بقرار الوزیر أمام 
بقرار مبرم.محكمة القضاء اإلداري التي تبت في موضوع االعتراض خالل ثالثین یوما من تاریخ اكتمال الخصومة في الدعوى 

/ بعد نشر القرار الوزاري حصرا بالتصدیق على النظام األساسي للشركة یتعین على المؤسسین الحصول على موافقة ھیئة األوراق بشأن 2
طرح أسھم الشركة على االكتتاب العام وفقا لإلجراءات واألحكام المنصوص علیھا في األنظمة الصادرة عن الھیئة بھذا الخصوص.

غطیة رأس المال المعروض لالكتتاب وإعالن الھیئة العامة التأسیسیة تأسیس الشركة نھائیا وانتخاب أعضاء مجلس االدارة األول / بعد ت3
وتعیین األشخاص المخولین بصالحیات تمثیل الشركة یقوم مجلس االدارة أو اي من أعضائھ بإیداع النظام األساسي المصدق وموافقة ھیئة 

سھم على االكتتاب العام ووثائق تسمیة أعضاء مجلس االدارة ورئیس مجلس االدارة ونائبھ واسم اي شخص لھ األوراق على طرح األ
صالحیات بتمثیل الشركة واسم مدقق الحسابات والوثائق المشعرة بتسدید رأس المال وما یشعر بتسلیم أو نقل ملكیة الحصص العینیة 

وجود أسباب تمنعھم من تقلد ھذا المنصب وإشعارا بالنشر في الجریدة الرسمیة لدى أمانة وتصریحا من رئیس وأعضاء مجلس االدارة بعدم 



سجل التجارة وذلك خالل ثالثین یوما من تاریخ قرار الھیئة العامة التأسیسیة القاضي باإلعالن عن تأسیس الشركة نھائیا ویجب على أمین 
مغفلة في سجالتھ ونشر بیانات شھادة تسجیل الشركة حصرا في الجریدة الرسمیة.سجل التجارة في ھذه الحالة تسجیل الشركة المساھمة ال

/ یحق ألي من أعضاء مجلس االدارة تقدیم الطلب إلى الوزارة لتصدیق النظام األساسي متضمنا التعدیالت التي أقرتھا الھیئة العامة غیر 4
العادیة.

/100المادة/

االكتتاب باسھم الشركة..
ألحكام الواردة في قوانین خاصة..مع مراعاة ا

/ یجوز للمؤسسین ان یغطوا كامل قیمة األسھم وحدھم دون ان یطرحوھا على االكتتاب العام وتكون الشركة في ھذه الحالة/شركة مساھمة 1
مغفلة خاصة/.

الشركة ویطرحوا الباقي لالكتتاب العام بالمئة من كامل رأسمال 75بالمئة والیزید عن 10/ ولھم ان یكتتبوا بجزء من األسھم الیقل عن 2
10وتكون الشركة في ھذه الحالة/شركة مساھمة مغفلة عامة/ وال یجوز للشخص الطبیعي من المؤسسین أو المساھمین ان یكتتب بأكثر من 

بالمئة من رأسمالھا.
بعد التصدیق على النظام األساسي للشركة وتزوید بالمئة من قیمة األسھم التي اكتتبوا بھا40/ یجب على المؤسسین تسدید ماال یقل عن 3

الوزارة بما یثبت ذلك.
/ یحظر على المؤسسین االكتتاب باألسھم المطروحة على االكتتاب العام خالل الفترة األولى لالكتتاب.4
إلیھ بوجوب تسدیدھا خالل عشرة أیام من / إذا لم یسدد احد المؤسسین قیمة األسھم التي اكتتب بھا عند التأسیس ولم یمتثل لألعذار الموجھة 5

تاریخ تبلغھ ایاه جاز لباقي المؤسسین طلب تغطیة قیمة األسھم غیر المسددة أو الرجوع عن تأسیس الشركة.
/ تصدر بقرار من الوزیر األحكام المتعلقة بالشركة المساھمة المغفلة الخاصة.6

/101المادة/

زیادة رأس المال..
لمساھمة المغفلة بقرار من الھیئة العامة غیر العادیة ان تزید رأسمالھا إذا كان قد سدد بالكامل ویخضع ھذا القرار لتصدیق / یجوز للشركة ا1

الوزارة وموافقة ھیئة األوراق إذا كانت الشركة مساھمة عامة.
/ تقوم الشركة المساھمة المغفلة بزیادة رأسمالھا بإحدى الطرق التالیة:2

یدة لالكتتاب على المساھمین أو على الجمھور.أ/ طرح أسھم جد
ب/ إضافة االحتیاطي االختیاري أو جزء منھ أو األرباح المدورة المتراكمة أو جزء منھا أو كلھا إلى رأسمال الشركة.

ج/ تحویل اسناد القرض القابلة للتحویل إلى أسھم وفقا ألحكام ھذا المرسوم التشریعي.
د/ دمج شركة باخرى.

ن للمساھم حق األفضلیة باالكتتاب باألسھم الجدیدة ممارسة أو بیعا وفقا للتعلیمات التي تصدرھا ھیئة األوراق رغم كل نص مخالف في / یكو3
النظام األساسي.

وضي / یحدد تاریخ اكتساب مساھمي الشركة حق األفضلیة باالكتتاب بأسھم الزیادة في نھایة الیوم الخامس عشر من تاریخ قرار مجلس مف4
ھیئة األوراق بالموافقة على قیام الشركة بطرح أسھم زیادة رأس المال واعتماد نشرة اإلصدار.

دار / تصدر األسھم الجدیدة بقیمة اسمیة معادلة للقیمة االسمیة األصلیة ومع ذلك یجوز للھیئة العامة غیر العادیة ان تقرر إضافة عالوة إص5
حالة یعتبر الفرق بین القیمة االسمیة وقیمة اإلصدار ربحا في حساب االحتیاطي.إلى القیمة االسمیة للسھم وفي ھذه ال

دید /یقوم مجلس االدارة بنشر بیان في صحیفتین یومیتین على األقل یعلم فیھ المساھمین بأولویتھم في االكتتاب وتاریخ افتتاحھ وإقفالھ وتس6
قیمة األسھم المكتتب بھا .

قرار من الھیئة العامة بزیادة رأسمالھا أو بتعدیل نظامھا األساسي تنفیذه خالل مھلة ستة أشھر من تاریخ /یجب على الشركة عند اتخاذ7
تبر تصدیق الوزارة على قرار الھیئة العامة بالنسبة للشركات المساھمة المغفلة الخاصة وسنة بالنسبة للشركات المساھمة المغفلة العامة ویع

ه المدة .القرار الغیا حكما بعد مضي ھذ

/102المادة/

زیادة رأس المال بإیجاد أسھم عینیة..
إذا قررت الھیئة العامة غیر العادیة للشركة زیادة رأس المال عن طریق إیجاد أسھم عینیة جدیدة وجب إتباع األصول المنصوص علیھا بشأن 

ظائف الھیئة العامة التأسیسیة.األسھم العینیة المصدرة عند التأسیس وتقوم عندئذ الھیئة العامة العادیة بو

/103المادة/



تخفیض رأس المال..
/إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالھا وجب على مجلس االدارة دعوة الھیئة العامة غیر العادیة لالجتماع لتقرر اما تغطیة الخسارة 1

الشركة وتصفیتھا.أو تخفیض رأسمال الشركة بما الیقل عن الحد األدنى المقرر قانونا أو حل 
جاز /إذا أھمل مجلس االدارة عقد الھیئة العامة المذكورة أو لم یتم انعقادھا لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت ھذه الھیئة حل الشركة 2

لكل مساھم وللوزارة تقدیم طلب إلى القضاء إلقرار حل الشركة وتصفیتھا .
من ناتج فرق إعادة تقییم موجودات الشركة./ال یجوز تغطیة خسائر الشركة بالغا مابلغت3
/إذا تبین وجود فائض عن حاجة الشركة في رأسمالھا یجوز لمجلس4

دنى االدارة ان یعرض ذلك على الھیئة العامة غیر العادیة التخاذ القرار بتخفیض رأسمال الشركة على أال یؤدي التخفیض إلى ما دون الحد األ
المقرر قانونا لرأسمالھا .

/104المادة/

طرق تخفیض رأس المال..
یتم تخفیض رأس المال إما بتخفیض قیمة األسھم بإلغاء جزء من ثمنھا المدفوع یوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة مع 

لشركة ان رأسمالھا یزید على مراعاة الحد األدنى لقیمة السھم المحددة في ھذا المرسوم التشریعي أو بإعادة جزء من رأس المال إذا رأت ا
حاجتھا أو باستھالك أسھم الشركة .

/105المادة/

إجراءات تخفیض رأس المال..
/ یجب على مجلس االدارة ان یرفق طلب التصدیق على تعدیل النظام1

ن أسماء دائني الشركة ومقدار األساسي للشركة المتضمن تخفیض رأسمالھا الذي یقدمھ إلى الوزارة بالئحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضم
دین كل منھم وعناوینھم وشھادة صادرة عن مدقق الحسابات تفید بان تخفیض رأس المال ال یمس بحقوق الدائنین.

/ یجب على الشركة نشر قرار التخفیض مع الئحة الدائنین في الجریدة الرسمیة وصحیفتین یومیتین ولمرتین على األقل.2
بالمئة من دیون الشركة وفقا لما ھو وارد في تقریر مدقق الحسابات إقامة الدعوى 10ن یبلغ مجموع دینھم ما ال یقل عن / یحق للدائنین الذی3

أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنھا المختار خالل ثالثین یوما من تاریخ اإلعالن عن التخفیض في الصحف ألخر مرة وذلك 
من شأنھ اإلضرار بمصالحھم وال تسري مھلة الشھر بحق الدائنین الذین ال یرد اسمھم في اإلعالن.إلبطال قرار التخفیض الذي

/ للمحكمة ان تقرر وقف تنفیذ قرار التخفیض لحین البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ویتصف بالنفاذ المعجل.4
ساعة على األكثر.72ھا كل / تنظر المحكمة بالدعوى على وجھ السرعة وتعقد جلسات5
/ یكون قرار محكمة االستئناف الذي یصدر في الدعوى مبرما.6

/106المادة/

المصادقة على تخفیض رأس المال..
إذا لم یتم تبلیغ الوزارة قرارا بوقف تنفیذ قرار تخفیض رأس المال وفقا لما سلف بیانھ خالل خمسة وأربعین یوما من تاریخ نشر قرار 

ض في الصحف آلخر مرة ولم یكن في التعدیل ما یخالف النظام األساسي أو ھذا المرسوم التشریعي قامت الوزارة بالمصادقة علیھ.التخفی

/107المادة /

تغطیة األسھم..
ادرة بمقتضاه.تطرح الشركة المساھمة المغفلة العامة أسھمھا على االكتتاب العام وفقا لقانون ھیئة األوراق واألنظمة والتعلیمات الص

/108المادة/

اإلعالن عن طرح األسھم لالكتتاب العام..
/ عند طرح أسھم الشركة على الجمھور لالكتتاب علیھا یجب اإلعالن عن ھذا الطرح في صحیفتین یومیتین ولمرتین على األقل قبل عشرة 1

أیام على األقل من تاریخ بدء االكتتاب .
ومات التالیة:/ یجب ان یتضمن اإلعالن المعل2

أ/اسم الشركة.
ب/غایة الشركة ورأسمالھا ونوع األسھم والعدد المطروح منھا لالكتتاب وقیمة السھم االسمیة وعالوة اإلصدار/ان وجدت/.

ج/المقدمات العینیة/ان وجدت/وقیمة ھذه المقدمات استنادا لتقریر التقییم.



تم لدیھا االكتتاب وال یجوز ان تقل مدة االكتتاب عن عشرین یوما وال ان تتجاوز تسعین د/تاریخ بدء االكتتاب ومدة االكتتاب والجھة التي ی
یوما.

ھـ/إمكانیة الحصول على نسخة من النظام األساسي للشركة وأخرى عن نشرة اإلصدار لدى الجھة التي یتم لدیھا االكتتاب.
عام.و/رقم وتاریخ موافقة ھیئة األوراق بطرح األسھم على االكتتاب ال

/109المادة /

نشرة اإلصدار..
یجب على الشركة عند طرح أسھمھا على االكتتاب العام ان توفر للمكتتبین مجانا نشرة إصدار توافق علیھا ھیئة األوراق.

/110المادة/

االكتتاب على األسھم..
كتتاب على أسھم الشركات المساھمة المغفلة في مصرف /من ھذا المرسوم التشریعي یجري اال107/مع مراعاة األحكام الواردة في المادة /1

أو أكثر وتدفع لدیھ قیمة األسھم المكتتب علیھا وتقید في حساب للشركة.
/ویكون ھذا االكتتاب على وثیقة تتضمن:2

أ/اسم المكتتب وعدد األسھم التي اكتتب بھا.
ب/قبول المكتتب بنظام الشركة األساسي.

كتتب على ان یكون في سوریة.ج/الموطن الذي اختاره الم
د/جمیع المعلومات األخرى الضروریة.

/یسلم المكتتب وثیقة االكتتاب إلى الجھة المكتتب لدیھا موقعة منھ أو ممن یمثلھ ویدفع قیمة األسھم التي اكتتب بھا لقاء إیصال.3
لمبلغ المدفوع وإقرارا منھ باستالم نسخة عن النظام /یتضمن اإلیصال اسم المكتتب وموطنھ المختار وتاریخ االكتتاب وعدد األسھم وا4

األساسي للشركة وغیر ذلك من البیانات الضروریة.
/ ال یحق للمكتتب بعد إتمام ھذه المعاملة الرجوع عن اكتتابھ.5

/111المادة/

الموطن المختار للمساھمین..
في كل أمر یتعلق بالشركة ویجوز للمساھم ان یغیر ھذا الموطن بموجب یعتبر الموطن الذي یختاره كل مساھم موطنا مختارا صالحا للتبلیغ

كتاب یسجلھ لدى الشركة على ان یكون في سوریة.

/112المادة/

عوارض االكتتاب..
وساطة التي /إذا لم یكتتب على كامل األسھم المعروضة جاز للمؤسسین االكتتاب على األسھم المتبقیة أو السماح لمتعھد تغطیة أو لشركات ال1

تعمل في مجال األوراق المالیة بتغطیة ھذه األسھم وذلك خالل مھلة خمسة عشر یوما من تاریخ انتھاء االكتتاب.
ھما /إذا لم یتم االكتتاب بكامل األسھم المعروضة وفقا لما ھو وارد في الفقرة األولى من ھذه المادة وكان عدد المساھمین خمسة وعشرین مسا2

/بالمئة من رأس المال/المطروح/وال یقل عن الحد األدنى الذي یحدد وفقا لما نصت علیھ 75س المال المكتتب بھ ال یقل عن على األقل ورأ
من ھذا المرسوم التشریعي اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب بھ على ان تقر الھیئة العامة التأسیسیة ذلك.223/1المادة /

تاب األولى ولم یتحقق اي من أحكام الفقرتین السابقتین یجوز تمدید میعاد االكتتاب بموافقة الوزارة وھیئة األوراق / في حال انتھت مدة االكت3
األسھم مدة ال تتجاوز تسعین یوما من تاریخ ھذه الموافقة وإذا لم یكتمل االكتتاب بثالثة أرباع األسھم في نھایة المیعاد الجدید وكانت قیمة 

من ھذا المرسوم التشریعي وجب على المؤسسین الرجوع عن 223/1عن الحد األدنى الذي یحدد وفقا لما نصت علیھ المادة /المكتتب بھا تقل 
التأسیس.

/ إذا لم توافق الھیئة العامة التأسیسیة على تأسیس الشركة نھائیا أو في حال العدول عن التأسیس یجب على لجنة المؤسسین خالل واحد 4
تاریخ انتھاء االكتتاب أو من تاریخ عدم موافقة الھیئة العامة التأسیسیة على تأسیس الشركة تقدیم طلب إلى الوزارة بطي وعشرین یوما من 

لجنة قرار التصدیق على النظام األساسي وفي ھذه الحالة تقوم الوزارة بإعالم الجھات التي تم االكتتاب لدیھا بقرار الطي وفي حال عدم تقدیم
طي قرار التصدیق خالل المھلة السالف ذكرھا ترتبت في ذمتھم الفائدة على مبالغ االكتتاب بالمعدل األقصى المسموح بھ المؤسسین لطلب

قانونا اعتبارا من تاریخ انقضاء ھذه المھلة.
ى أصحابھا كاملة بموجب /یجب على الجھات التي تم االكتتاب لدیھا بعد تبلغھا قرار الطي إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبین إل5

إیصاالت االكتتاب.
/لمقدم الحصة العینیة طلب إعادة تسجیل المقدمات العینیة على اسمھ استنادا إلى قرار الوزارة بطي قرار التصدیق.6



/113المادة/

تجاوز االكتتاب لعدد األسھم المطروحة..
توزع ھذه األسھم غرامة بین المكتتبین على ان یراعى في ذلك جانب المكتتبین إذا تبین ان االكتتاب قد جاوز عدد األسھم المطروحة فیجب ان 

بعدد ضئیل.

#@#

/114المادة/

تخصیص األسھم..
/تقوم لجنة المؤسسین أو مجلس إدارة الشركة بتخصیص األسھم المكتتب علیھا خالل ثالثین یوما من تاریخ انتھاء مھلة االكتتاب وھم 1

صحة عملیة التخصیص.مسؤولون بالتضامن عن
/تقوم لجنة المؤسسین أو مجلس إدارة الشركة خالل ثالثین یوما من تاریخ صدور قرار التخصیص بتوجیھ كتاب مسجل إلى كل مكتتب على 2

عنوانھ المختار یتضمن إشعارا بعدد األسھم التي تم تخصیصھ بھا.
المدفوعة وإعادة المبالغ الفائضة عن قیمة األسھم المخصصة للمكتتبین إلى /یجب على مجلس االدارة األول إصدار أسناد مؤقتة بالمبالغ 3

أصحابھا خالل مدة ستین یوما من تاریخ شھر الشركة.
/إذا تخلف أعضاء مجلس االدارة عن رد المبالغ الفائضة عن قیمة األسھم المخصصة للمكتتبین خالل المھل المحددة في ھذه المادة ترتبت في4

على المبالغ الواجب ردھا بالمعدل األقصى المسموح بھ قانونا وذلك اعتبارا من الیوم األول الذي یلي انقضاء المھلة المحددة للرد.ذمتھم فائدة 
/یكون المؤسسون ومجلس االدارة والجھات التي تم االكتتاب لدیھا مسؤولین على وجھ التضامن عن إعادة المبالغ المكتتب بھا كاملة عند 5

ھا.وجوب إعادت
/یتحمل المؤسسون جمیع نفقات تأسیس الشركة إذا لم یتم تأسیسھا.6

/115المادة /

إعالم الوزارة وھیئة األوراق بنتائج االكتتاب..
على لجنة المؤسسین أو مجلس االدارة تزوید الوزارة وھیئة األوراق خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوما من تاریخ التخصیص جدوال یتضمن 

مكتتبین ومقدار األسھم التي اكتتب كل منھم فیھا وعدد األسھم التي خصصوا بھا.أسماء ال

/116المادة/

شھادات األسھم..
/یعطى المساھم بعد تسدید كامل قیمة السھم أو األسھم المكتتب بھا شھادة اسمیة نھائیة تتضمن البیانات التالیة:1

أ/اسم الشركة ورأس مالھا ورقم سجلھا التجاري.
قیمة السھم االسمیة.ب/

ج/اسم المساھم ورقمھ.
د/عدد األسھم التي تتضمنھا الشھادة.

ھـ/رقم الشھادة.
و/تواقیع المفوضین بالتوقیع.

/یحدد النظام األساسي إجراءات تبدیل الشھادات في حالة ضیاعھا أو تلفھا أو سرقتھا.2

/117المادة /

سجل المساھمین..
لمغفلة بسجل خاص للمساھمین تدون فیھ البیانات التالیة:/تحتفظ الشركة المساھمة ا1

أ/اسم المساھم ورقمھ وجنسیتھ وموطنھ المختار للتبلیغ.
ب/عدد األسھم التي یملكھا المساھم وفئتھا.

ج/ما یقع على أسھم المساھم من بیع أو ھبة أو حجز أو رھن أو أي قیود أو وقوعات أخرى.
دارة تدوینھا في السجل.د/اي بیانات أخرى یقرر مجلس اال

/یكون مجلس إدارة الشركة مسؤوال عن ھذا السجل وعن صحة البیانات المدرجة فیھ.2



/یحق لكل مساھم في الشركة االطالع على المعلومات المتعلقة بھ والواردة في ھذا السجل بنفسھ أو بواسطة من یفوضھ خطیا بذلك.3
تجاه الشركة أو المساھمین أو الغیر ما لم یتم قیده في سجل الشركة وال تعتبر حیازة السھم قرینة /ال یعتبر اي تصرف أو حجز أو رھن نافذا 4

على وجود حق للحائز فیھ ما لم یكن ھذا الحق مدونا في سجالت الشركة.
احھا وتوضع إشارة الحجز /ال یجوز حجز أموال الشركة استیفاء لدیون مترتبة في ذمة احد المساھمین وإنما یجوز حجز أسھم المدین وأرب5

على قید األسھم في سجلھا ویجري تنفیذ الحكم على األسھم المحجوزة ببیعھا في سوق األوراق المالیة وفي حال عدم وجود مثل ھذه السوق 
تباع بالمزاد العلني.

ار الحجز على خالف ذلك./تدفع اإلرباح المستحقة لألسھم المرھونة أو المحجوزة لمالك السھم ما لم ینص سند الرھن أو قر6
/یبقى حق التصویت بالنسبة لألسھم المرھونة أو المحجوزة لمالك السھم المسجل في سجالت الشركة.7
/تعتبر القیود الواردة في سجالت الشركة صحیحة حتى ثبوت عكس ما ورد فیھا بدعوى التزویر بموجب قرار قطعي.8
ل والذي یقوم بإجراء أي قیود في السجل خالفا للواقع./یعاقب بجرم التزویر الشخص المسؤول عن السج9

/یجوز أن ینص النظام األساسي على أن تكون سجالت الشركة رقمیة أو محفوظة على وسائط الكترونیة.10
تلك /یجوز للشركة أن تودع نسخة من سجالت مساھمیھا لدى أیة جھة أخرى لغایة تداول أسھمھا في سوق لألوراق المالیة وأن تفوض11

الجھة حفظ وتنظیم ھذه السجالت وتكون ھذه الجھة مسؤولة عن ھذا السجل وعن صحة البیانات المدرجة فیھ.
یة /تخضع الشركة المساھمة المغفلة العامة إلدراج أسھمھا لدى سوق األوراق المالیة وفقا ألحكام قانوني ھیئة األوراق وسوق األوراق المال12

ة بمقتضاھما.واألنظمة والتعلیمات الصادر
/ویجوز للشركة المساھمة المغفلة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في السوق وان یتم تداولھا من خاللھ وفقا للتعلیمات واألنظمة الصادرة 13

عن ھیئة األوراق بھذا الخصوص.
غفلة الخاصة وإدراجھا في سوق األوراق /یجوز لھیئة األوراق أن تصدر التعلیمات واألنظمة الخاصة بتداول أسھم الشركات المساھمة الم14

المالیة.

/118المادة /

التصرفات على األسھم:
/یحدد النظام األساسي للشركة اإلجراءات الواجب إتباعھا للتصرف باألسھم ولوضع إشارات الرھن والحجز علیھا.1
/یجب على الراھن تسلیم السھم المرھون إلى المرتھن.2
قیده في سجل الشركة حق امتیاز للمرتھن في استیفاء دینھ من قیمة األسھم المرھونة./یرتب رھن األسھم بمجرد3
/ال یعتبر أي تصرف على سھم مرھون أو محجوز أو محبوس نافذا إال بعد ترقین إشارة الحبس أو استیفاء الحقوق التي تضمنھا اإلشارة.4
./ال یجوز تداول األسھم المرھونة أو المحجوزة أو المحبوسة5
/تطبق األحكام والقواعد واإلجراءات المعمول بھا في سوق األوراق المالیة المدرجة فیھا أسھم الشركة المساھمة المغفلة على تداوالت 6

أسھمھا وتكون لھذه األحكام والقواعد واإلجراءات أولویة بالتطبیق على أحكام نقل ملكیة أسھم الشركة المنصوص علیھا في النظام األساسي
ال یتعارض مع أحكام ھذا المرسوم التشریعي.وبما

/119المادة/

المحظورات على الھیئات العامة:
/ال یجوز للھیئة العامة للمساھمین تحت طائلة البطالن:1

أ/زیادة مسؤولیة المساھم المالیة بما یجاوز قیمة السھم االسمیة المسددة من قبلھ.
ن األرباح الصافیة على المساھمین المحددة في نظام الشركة األساسي.ب/إنقاص النسبة المئویة الواجب توزیعھا م

ج/فرض شروط جدیدة غیر مذكورة في النظام األساسي تتعلق بأھلیة المساھم في حضور الھیئة العامة المختلفة والتصویت فیھا.
عویض عما یصیب أسھم المساھمین من ضرر وفقا د/تقیید حق إقامة الدعوى على جمیع أعضاء مجلس اإلدارة أو على أحدھم بالمطالبة بالت

ألحكام ھذا المرسوم التشریعي.
/على أنھ یجوز الخروج على ھذه األحكام بقبول جمیع المساھمین كتابیا أو بتصویت یشترك فیھ جمیع مساھمي الشركة بالھیئة العامة غیر 2

العادیة ویصدر باإلجماع.

/120المادة/

حقوق المساھم..
ساھم بصورة خاصة بالحقوق اآلتیة:یتمتع الم

/قبض األرباح والفوائد التي یتقرر توزیعھا على المساھمین.1
/استیفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فیھا رأس المال عند تصفیة الشركة.2
/االشتراك والمساھمة في أعمال الھیئات العامة.3



وني./الحصول على شھادة باألسھم التي یملكھا بسبب قان4
/بیع أسھمھ وھبتھا ورھنھا مع مراعاة األحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة األساسي.5
سي /حق إقامة الدعوى ببطالن كل قرار متخذ من الھیئة العامة أو مجلس اإلدارة مخالفا ألحكام ھذا المرسوم التشریعي أو نظام الشركة األسا6

وم التشریعي.وفقا للشروط المذكورة في ھذا المرس
/حق االطالع على دفاتر الشركة.7
/حق الحصول على كراس مطبوع یحوي:8

أ/میزانیة الدورة الحسابیة المنقضیة.
ب/حساب األرباح والخسائر.

ج/تقریر مجلس اإلدارة.
د/تقریر مدققي الحسابات.

م التشریعي./حق طلب دعوة الھیئات العامة لالجتماع وفقا للشروط المذكورة في ھذا المرسو9
/حق طلب إضافة أبحاث غیر مذكورة في جدول األعمال المقرر من قبل مجلس اإلدارة وفقا للشروط المذكورة في ھذا المرسوم التشریعي.10

/121المادة /

أسناد القرض..
/یحق للشركات المساھمة المغفلة أن تصدر أسناد القرض.1
یة واحدة قابلة للتداول وغیر قابلة للتجزئة تصدرھا الشركة للحصول على قرض تتعھد الشركة /أسناد القرض ھي أوراق مالیة ذات قیمة اسم2

بموجبھا بسداد القرض وفوائده لشروط اإلصدار.
/یتم طرح أسناد القرض وفقا ألحكام ھذا المرسوم التشریعي وقانون ھیئة األوراق عن طریق دعوة لالكتتاب موجھة للجمھور بعد الحصول 3

فقة ھیئة األوراق.على موا
/ یجوز عرض أسناد القرض بقیمتھا االسمیة أو بخصم أو بعالوة إصدار وفي جمیع الحاالت یتم قید قیمة السند في سجالت الشركة بقیمتھ 4

االسمیة.
/تحرر أسناد القرض بالعملة السوریة أو بعملة أجنبیة بعد الحصول على موافقة الوزارة.5

/122المادة /

اد القرض..ماھیة أسن
تعطي أسناد القرض صاحبھا حق استیفاء فائدة محددة تدفع في آجال معینة واسترداد مقدار دینھ من مال الشركة.

/123المادة/

شروط إصدار أسناد القرض..
یتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط اآلتیة..

/أن یكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكاملھ.1
وز القرض رأس مال الشركة./أال یتجا2
/أن تحصل الشركة على موافقة الھیئة العامة عند إصدار أسناد قرض عادیة وان تحصل على موافقة الھیئة العامة غیر العادیة عندما یتم 3

إصدار أسناد قرض قابلة للتحویل إلى أسھم وتعتبر موافقتھا ھذه بمثابة موافقة على زیادة رأس مال الشركة.
على موافقة الوزارة وموافقة ھیئة األوراق./الحصول4

/124المادة/

اإلعالن عن اسناد القرض..
یجب على مجلس إدارة الشركة اإلعالن عن االكتتاب باسناد القرض في صحیفتین یومیتین ولمرتین على األقل على أن یتضمن اإلعالن 

على اإلصدار مع اإلشارة إلى عدد االسناد التي یراد إصدارھا وقیمتھا االسمیة وأي تاریخ قرار الھیئة العامة العادیة أو غیر العادیة بالموافقة 
خصومات أو عالوة إصدار ومعدل فائدتھا وموعد الوفاء بھا وشروطھ وضماناتھ وعدد اسناد القرض التي أصدرتھا الشركة من قبل مع 

ویل وقیمة المقدمات العینیة ونتائج المیزانیة األخیرة المصدقة ورقم وتاریخ ضماناتھا ومقدار رأسمال الشركة وفیما إذا كانت االسناد قابلة للتح
موافقة ھیئة األوراق.

/125المادة 



سجل اسناد القرض..
تسجل اسناد القرض بأسماء مالكیھا وتوثق التصرفات التي تجري علیھا في سجالت الشركة المصدرة لھا أو لدى الجھة الحافظة لھذه 

ھذه االسناد قابلة للتداول في أسواق األوراق المالیة في حال إدراجھا في ھذه األسواق ووفقا لقواعد السوق الناظمة لعملیة السجالت وتكون 
تداولھا وللقواعد والشروط التي تضعھا ھیئة األوراق.

/126المادة /

االكتتاب على اسناد القرض..
/تدفع قیمة سند القرض عند االكتتاب بھ دفعة واحدة.1
/لمجلس اإلدارة أن یكتفي بقیمة االسناد التي تم االكتتاب بھا إذا لم تتم تغطیة جمیع االسناد الصادرة خالل المدة المقررة.2
فانھ إذا تجاوز االكتتاب عدد االسناد المطروحة یجب أن توزع ھذه االسناد غرامة بین المكتتبین على ان 123/2/مع مراعاة أحكام المادة /3

ذلك جانب المكتتبین بعدد ضئیل.یراعى في 

/127المادة/

بیانات اسناد القرض..
یجب أن یتضمن السند البیانات التالیة..

/اسم الشركة المقترضة وعنوانھا ورقم سجلھا وتاریخھ ومدة الشركة.1
/اسم صاحب السند.2
/رقم السند ونوعھ وقیمتھ االسمیة ومدتھ وسعر الفائدة.3
لقرض المصدرة./مجموع قیم اسناد ا4
/مواعید وشروط اطفاء االسناد ومواعید استحقاق الفائدة.5
/الضمانات الخاصة للدین الذي یمثلھ السند إن وجدت.6

أي شروط وأحكام أخرى تقرر ھیئة األوراق وجوب إدراجھا أو أیة شروط ترى الشركة المقترضة إضافتھا إلى السند شریطة أن تتوافق ھذه 
االصدار.اإلضافات مع شروط 

/128المادة /

ضمانات اسناد القرض..
إذا كانت اسناد القرض مضمونة فیجب تقدیم تلك الضمانات قبل البدء باالكتتاب على اسناد القرض.

/129المادة/

اسناد القرض القابلة للتحویل..
قابلة للتحویل إلى أسھم وفقا لألحكام التالیة..مع مراعاة الشروط المنصوص علیھا إلصدار اسناد القرض یجوز للشركة إصدار اسناد قرض 

/أن یتضمن قرار الھیئة العامة غیر العادیة جمیع القواعد والشروط التي یتم على أساسھا تحویل اسناد القرض إلى أسھم.1
ھذه المدة فقد حقھ في التحویل./أن یبدي مالك السند رغبتھ بالتحویل في المواعید التي تنص علیھا شروط االصدار فإذا لم یبد رغبتھ خالل 2

/130المادة/

الوفاء بقیمة اسناد القرض..
/یجري وفاء قیمة االسناد من قبل الشركة وفقا للشروط التي وضعت عند االصدار.1
/وال یجوز للشركة أن تقدم میعاد الوفاء أو تؤخره إال بموافقة ھیئة مالكي اسناد القرض.2

/131المادة/

ناد القرض..ھیئة مالكي اس
/تتكون حكما عند كل إصدار ھیئة لمالكي أسناد القرض.1
/وتسري قرارات ھذه الھیئة على الغائبین وعلى المخالفین من الحاضرین.2

/132المادة/



اجتماعات ھیئة مالكي اسناد القرض وصالحیتھا..
/تجتمع ھیئة مالكي اسناد القرض ألول مرة بناء على دعوة مجلس1

ركة المصدرة.ادارة الش
/وعلى مجلس إدارة الشركة خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اختتام االكتتاب توجیھ دعوة الھیئة إلى االجتماع.2
/تدخل في جدول اعمال ھذا االجتماع الموافقة على نظام الھیئة وانتخاب ممثلیھا.3
مناقشات دون أن یكون لھم حق التصویت ویجب على الشركة توجیھ /لممثلي ھیئة مالكي االسناد حق حضور الھیئات العامة واالشتراك في ال4

الدعوة إلیھم لحضور االجتماع وفق األصول المتبعة في توجیھ الدعوة لمساھمي الشركة.
/یحق لممثلي الھیئة أن یتخذوا جمیع التدابیر التحفظیة لحمایة حقوق مالكي االسناد.5

/133المادة/

الكي اسناد القرض..الدعوة إلى اجتماعات ھیئة م
/تعقد الھیئة اجتماعاتھا بناء على دعوة ممثلیھا.1
بالمئة من قیمتھا.10/ویجب علیھم دعوتھا لالجتماع عند طلب فریق من حملة االسناد یمثلون 2
/وتجتمع ھذه الھیئة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة أیضا.3
ة لدعوة الھیئة العامة العادیة وتطبق على الدعوة واجتماعاتھا األحكام ذاتھا التي تطبق على /تدعى ھیئة مالكي االسناد وفقا للقواعد المقرر4

ھذه الھیئة.

/134المادة/

مخالفة شروط االصدار..
في كل تصرف یخالف شروط اصدار اسناد القرض یعتبر باطال إال إذا أقرتھ ھیئة مالكي اسناد القرض بأكثریة ثالثة أرباع أصواتھم الممثلة
وفقا االجتماع شریطة أال تقل االسناد الممثلة في االجتماع عن ثالثة أرباع مجموع قیمة االسناد المكتتب بھا وال یحول إقرار الھیئة للتصرف

لما سبق بیانھ مالحقة من خالف شروط االصدار قضائیا وفقا للقوانین النافذة.

/135المادة/

سیة للشركة..الدعوة النعقاد الھیئة العامة التأسی
/یجب على لجنة المؤسسین خالل ثالثین یوما من تاریخ قرار التخصیص دعوة المكتتبین إلى عقد الھیئة العامة التأسیسیة للشركة ویجب أن 1

یكون موعد الجلسة لھذه الھیئة خالل ثالثین یوما من تاریخ توجیھ الدعوة.
ذلك المیعاد یحق لكل مكتتب مراجعة الوزارة التي یجب علیھا توجیھ ھذه الدعوة./وإذا لم تقم لجنة المؤسسین بإرسال ھذه الدعوة في 2
/تنتخب لجنة المؤسسین احدھم لیرأس جلسة الھیئة العامة التأسیسیة.3

/136المادة/

اجتماع الھیئة العامة التأسیسیة..
ني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الھیئة العامة العادیة /تطبق على اجتماع الھیئة العامة التأسیسیة إجراءات الدعوة والنصاب القانو1

للشركة.
/ال یكون للمكتتبین الذین قدموا حصصا عینیة حق التصویت على القرارات المتعلقة بحصصھم العینیة.2
كة وعلیھم تسلیم جمیع المستندات / تنتھي مھمة لجنة مؤسسي الشركة المساھمة المغفلة وصالحیاتھا فور انتخاب مجلس اإلدارة األول للشر3

والوثائق الخاصة بالشركة إلى ھذا المجلس.

/137المادة /

صالحیات الھیئة العامة التأسیسیة..
ة / تبحث الھیئة العامة التأسیسیة في تقریر المؤسسین الذي یجب أن یتضمن المعلومات الوافیة عن جمیع عملیات التأسیس مع الوثائق المؤید1

ثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتھا للقانون ولنظام الشركة األساسي وتصادق على التقریر قبل إعالن تأسیس الشركة نھائیا.لھ ثم تت
/ تقوم الھیئة بمناقشة نفقات التأسیس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعین من لجنة المؤسسین وتتخذ القرارات المناسبة بشأنھا.2
لعقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسیس وتتخذ القرارات المناسبة بشأنھا./ تبحث الھیئة في ا3
/ تبحث الھیئة في األسھم العینیة وتتخذ القرارات المناسبة بشأنھا.4



/ تنتخب الھیئة مجلس اإلدارة األول ومدققي الحسابات.5
/ ثم تعلن تأسیس الشركة نھائیا.6

/138المادة /

ات التأسیس..االعتراض على نفق
بالمئة من األسھم الممثلة في اجتماع الھیئة العامة التأسیسیة للشركة على نفقات 10/ في حال اعتراض مساھمین یحملون ما ال یقل عن 1

ھذه الدعوى التأسیس أو العقود والتصرفات الجاریة أثناء فترة التأسیس جاز لھؤالء المساھمین إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وال تؤثر 
على استمرار عمل الشركة.

/ تسقط ھذه الدعوى بعد مرور ثالث سنوات على تاریخ شھر الشركة.2

/139المادة /

مجلس اإلدارة..
/ یتولى إدارة الشركة المساھمة المغفلة مجلس ادارة ال یقل عدد أعضائھ عن ثالثة في الشركة المساھمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في 1

المساھمة المغفلة العامة وفي جمیع األحوال یجب أال یزید على ثالثة عشر وفقا لما یحدده النظام األساسي للشركة بھذا الخصوص ویتم الشركة 
انتخاب أعضاء المجلس من قبل الھیئة العامة للشركة ویجوز أن یكون العضو شخصا اعتباریا یمثلھ شخص طبیعي أو أكثر یسمیھ لھذا 

الغرض.
ینص النظام األساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء/ یجوز أن2

مجلس اإلدارة من غیر المساھمین على أال تتجاوز نسبتھم ثلث عدد أعضاء المجلس.
/ یجوز أن یتولى رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ وظیفة مدیر عام في الشركة المساھمة المغفلة الخاصة.3
ة ممثلھ في مجلس اإلدارة تغییر ممثلھ بموجب كتاب صادر عنھ وال یعتبر ھذا التغییر ساریا بحق / یحق للشخص االعتباري الذي قام بتسمی4

الشركة أو بحق الغیر إال بعد شھره في السجل.
/ مدة والیة المجلس أربع سنوات ما لم یحدد النظام األساسي مدة أقل.5
الل التسعین یوما األخیرة من مدة والیتھ لتنتخب مجلس إدارة یحل محلھ على / على مجلس االدارة أن یدعو الھیئة العامة للشركة لالجتماع خ6

ي أن یستمر في عملھ إلى أن ینتخب مجلس اإلدارة الجدید وإذا تأخر انتخابھ ألي سبب من األسباب یشترط في ذلك أال تزید مدة التأخیر في أ
لقائم.حالة من الحاالت على تسعین یوما من تاریخ انتھاء مدة المجلس ا

/ یجوز إعادة انتخاب األعضاء المنتھیة مدة والیتھم.7
/ یجب على الشخص المنتخب لعضویة مجلس إدارة الشركة المساھمة8

ر المغفلة الذي كان غائبا عند انتخابھ أن یعلن عن قبولھ بتلك العضویة أو رفضھا خالل عشرة أیام من تاریخ تبلیغھ نتیجة االنتخاب ویعتب
منھ بالعضویة.سكوتھ قبوال 

/140المادة /

جواز تعیین عضو في مجلس اإلدارة..
بالمئة من اسھم الشركة الحق بتعیین عضو أو 10یجوز أن ینص النظام األساسي على منح المساھم أو المساھمین الذین یمتلكون ما ال یقل عن 

ن مجموع اعضاء مجلس االدارة وان ال یتدخل أو یتدخلوا في اكثر في مجلس االدارة بنسبة ما یملكونھ من االسھم على ان ینزل عددھم م
انتخاب االعضاء الباقین ویتم ھدر ایة كسور عند احتساب عدد اعضاء مجلس االدارة الذي یحق للمساھم طلب تعیینھم وفقا لما سبق بیانھ.

/141المادة /

جنسیة اعضاء مجلس االدارة..
خاصة..مع مراعاة االحكام الواردة في قوانین 

/یجب ان تكون اغلبیة اعضاء مجلس االدارة من جنسیة الجمھوریة العربیة السوریة.1
بالمئة شریطة اال تتجاوز 65/ ویجوز للوزارة تخفیض النسبة المذكورة اعاله اذا كانت نسبة مساھمة االجانب براسمال الشركة تتجاوز 2

ال الشركة.نسبة االجانب في مجلس االدارة نسبة مساھمتھم في راسم

/142المادة /

شروط العضویة في مجلس االدارة..
یشترط في عضو مجلس االدارة..



/ ان یكون بالغا السن القانونیة ومتمتعا بحقوقھ المدنیة.1
/ اال یكون محكوما علیھ بایة عقوبة جنائیة أو في جریمة من الجرائم المخلة بالشرف واالمانة.2
تھ الشخصیة أو بصفتھ ممثال للشخص االعتباري عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساھمة من / اال یكون عضو المجلس بصف3

التي تسري علیھا احكام ھذا المرسوم التشریعي.
/ اال یكون من العاملین في الدولة ما لم یكن عضو مجلس االدارة ممثال الحدى الجھات العامة.4
جب تصریح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق اصوال ویجب على عضو مجلس االدارة / یتم اثبات توافر شروط العضویة بمو5

وعلى رئیسھ تقدیم ھذا التصریح إلى الشركة خالل الشھر األول من كل سنة.

/143المادة /

ما یشترط في رئیس مجلس االدارة..
لشخص االعتباري رئیسا لمجلس ادارة اكثر من شركتین یشترط في رئیس مجلس االدارة اال یكون بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ ممثال ل

مساھمتین من التي یسري علیھا احكام ھذا المرسوم التشریعي.

/144المادة /

اسھم الضمان..
/یحدد النظام االساسي للشركة عدد االسھم التي یجب على عضو مجلس االدارة تملكھا للتاھل لعضویة المجلس وال یشترط في ھذه الحالة 1
یة متالك ھذا العدد من االسھم عند اجراء االنتخاب وانما یمكن استكمال ھذا النصاب في مدة ثالثین یوما من یوم االنتخاب واال سقطت العضوا

حتما.
/ تحفظ ھذه االسھم لدى الشركة لقاء ایصال وتوضع علیھا اشارة الحبس ویعتبر ھذا الحبس رھنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤولیات2

ترتبة على مجلس االدارة ویشار إلى ذلك في سجل االسھم الممسوك لدى الشركة.الم

/145المادة /

صالحیات مجلس االدارة..
/ لمجلس االدارة السلطات والصالحیات الواسعة للقیام بجمیع االعمال التي یقتضیھا تسییر اعمال الشركة وفقا لغایاتھا ولیس لھذه 1

منصوص علیھ في ھذا المرسوم التشریعي أو في نظام الشركة االساسي.الصالحیات من حد اال ما ھو 
/ انما یجب على المجلس ان یتقید بتوجیھات الھیئة العامة وان ال یخالف قراراتھا.2
لتنازل / تعین في النظام االساسي الحدود والشروط التي یسمح بھا لمجلس االدارة باالستدانة وبیع ورھن اصول الشركة والتصرف بھا وا3

عن مشاریعھا وعن الرخص واالمتیازات الممنوحة لھا وتقدیم الكفاالت.

/146المادة /

المناصب في مجلس االدارة..
ة / یجتمع مجلس االدارة في مركز الشركة الرئیسي خالل سبعة ایام من انتخابھ وینتخب باالقتراع السري رئیسا ونائبا للرئیس وتبلغ الوزار1

بذلك.
یحدد نظام الشركة االساسي مدة لوالیة الرئیس ونائبھ یكون انتخابھما للمدة المقررة لمجلس االدارة./ اذا لم 2
/ لمجلس االدارة ان یوزع العمل بین جمیع اعضائھ وفقا لطبیعة اعمال الشركة كما لھ ان یفوض عضوا أو لجنة أو اكثر من بین اعضائھ 3

وجھ من وجوه انشطة الشركة.للقیام بعمل معین أو اكثر أو االشراف على 
ل / تبلغ نتائج انتخاب الرئیس ونائبھ والمدیرین التنفیذیین المفوضین بحق التوقیع ورئیس المدیرین التنفیذیین وكل تعدیل یطرأ على تشكی4

لتي تقوم بتبلیغھا إلى امانة مجلس االدارة أو على مدیري الشركة التنفیذیین أو رئیس المدیرین التنفیذیین أو على صالحیاتھم إلى الوزارة ا
السجل لیتم شھرھا لدیھ.

/147المادة /

المدیرون التنفیذیون ورئیسھم..
قیع /یجوز لمجلس االدارة ان یعین عندما یرى ذلك مناسبا مدیرا تنفیذیا أو اكثر ورئیسا لمدیري الشركة التنفیذیین یكون لھ أو لھم حق التو1

سبما یفوضھم بذلك مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحق بعزل اي منھم بقرار یصدر عنھ.عن الشركة مجتمعین أو منفردین ح
/ یحدد مجلس االدارة تعویضات المدیرین التنفیذیین ورئیس المدیرین التنفیذیین.2
/ ال یجوز للمدیر التنفیذي أو رئیس المدیرین التنفیذیین ان یكون مدیرا أو موظفا في شركة اخرى.3



الي نص قانوني نافذ ال یجوز ان یقوم اي عضو في مجلس االدارة بوظیفة مدیر تنفیذي أو رئیس المدیرین التنفیذیین أو تولي اي / خالفا 4
وظیفة ذات اجر أو تعویض في الشركة المساھمة المغفلة العامة.

/148المادة /

تمثیل الشركة..
ر ویعتبر توقیعھ كتوقیع مجلس االدارة بكاملھ في عالقات الشركة مع الغیر ما لم /رئیس مجلس االدارة ھو رئیس الشركة ویمثلھا لدى الغی1

ینص نظام الشركة على خالف ذلك.
/وعلى رئیس مجلس االدارة ان ینفذ قرارات المجلس ویتقید بتوجیھاتھ.2
/ نائب رئیس مجلس االدارة ینوب عن الرئیس في حال غیابھ.3
حیات االشخاص المخولین بتمثیل الشركة أو التوقیع عنھا والمسجلة في سجل الشركات ساریة بحق الغیر اذا / تعتبر القیود الواردة على صال4

تمت االشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلھا التجاري.

/149المادة/

شغور العضویة..
في المركز الشاغر من المساھمین الحائزین شروط العضویة على ان / اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس االدارة فللمجلس ان یعین عضوا 1

ك یعرض ھذا التعیین على الھیئة العامة العادیة في أول اجتماع لھا القرار تعیینھ أو انتخاب شخص اخر ما لم ینص نظام الشركة على غیر ذل
ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ.

عضاء المجلس فیجب دعوة الھیئة العامة العادیة لالجتماع خالل تسعین یوما على االكثر من / اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد ا2
تاریخ حدوث الشاغر االخیر النتخاب من یمأل المراكز الشاغرة ویكمل االعضاء الجدد مدة سلفھم من تاریخ حدوث الشاغر االخیر.

/150المادة /

واجبات مجلس االدارة..
رة الشركة وتسییر اعمالھا یجب على مجلس االدارة القیام بشكل خاص بما یلي:اضافة إلى واجبھ بادا

/دعوة الھیئات العامة للشركة لالنعقاد استنادا الحكام النظام االساسي أو ھذا المرسوم التشریعي.1
/ وضع االنظمة الداخلیة للشركة لتنظیم االمور المالیة والمحاسبیة واالداریة.2
الفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبیقھا وفقا لمتطلبات تعلیمات االفصاح الصادرة عن ھیئة األوراق./ اعتماد سیاسة ا3
ة السابقة / اعداد المیزانیة السنویة العامة للشركة وبیان االرباح والخسائر وبیان التدفقات النقدیة واالیضاحات حولھا مقارنة مع السنة المالی4

الشركة اضافة إلى التقریر السنوي لمجلس االدارة عن اعمال الشركة خالل السنة المنقضیة والتوقعات مصدقة جمیعھا من مدقق حسابات
المستقبلیة للسنة القادمة بما یفید مقدرة الشركة على االستمرار في ممارسة االنشطة المحددة لھا بالنظام االساسي مع ما یدعم ذلك من 

والخسائر واقتراح بتوزیع االرباح وذلك خالل مدة ال تتجاوز مئة وعشرین یوما من انتھاء افتراضات أو مسوغات وشرح لحساب االرباح 
السنة المالیة المنقضیة.

/ اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكالء أو ممثلین لھا داخل سوریة وخارجھا.5
مرسوم التشریعي واالنظمة المحاسبیة./ استعمال االحتیاطات أو المخصصات بما ال یتعارض مع احكام ھذا ال6
/ اجراء التسویات والمصالحات.7
/ تعیین مدیري وموظفي الشركة الرئیسیین وانھاء خدمتھم.8

/151المادة /

عدم جواز منح تسھیالت..
س ادارة الشركة أو ال یجوز للشركة المساھمة المغفلة منح قروض أو تسھیالت أو ھبات أو ضمانات من اي نوع إلى اي من اعضاء مجل

ة الزواجھم أو اصولھم أو فروعھم أو القربائھم حتى الدرجة الرابعة بما فیھا ھذه الدرجة ویستثنى من ذلك شركات المصارف والشركات المالی
كام القوانین التي یجوز لھا ان تقرض ایا من ھؤالء ضمن اغراضھا وبالشروط التي تتعامل بھا مع زبائنھا االخرین وبما ال یتعارض مع اح

واالنظمة النافذة بھذا الخصوص.

/152المادة /

المحظورات..
/ ال یجوز ان یكون الي من اعضاء مجلس االدارة أو لالشخاص الذین یقومون بتمثیل الشركة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في العقود 1



یص تمنحھ الھیئة العامة.والمشاریع التي تعقد مع الشركة أو لحسابھا اال اذا كان ذلك بموجب ترخ
/ ویجب تجدید ھذا الترخیص في كل سنة اذا كانت العقود ترتب التزامات طویلة االجل.2
/ یستثنى من ذلك المقاوالت أو التعھدات أو المناقصات العامة التي یفسح فیھا المجال لجمیع المتنافسین باالشتراك بالعروض على قدم 3

دارة أو الشخص المكلف بتمثیلھا صاحب العرض االنسب.المساواة اذا كان عضو مجلس اال
/ ال یجوز الي من اعضاء مجلس االدارة أو لالشخاص المكلفین بتمثیل الشركة ان یشتركوا في ادارة شركة مشابھة أو منافسة لشركتھم أو 4

ان یتعاطوا تجارة مشابھة أو منافسة لھا إال اذا حصلوا على ترخیص یجدد في كل سنة.
یجوز الي من اعضاء مجلس االدارة أو لالشخاص المكلفین بتمثیل الشركة بشكل مباشر أو عن طریق الغیر القیام بعملیات یراد بھا / ال5

في التالعب في اسعار اسھم الشركة في اسواق األوراق المالیة أو شراء وبیع االسھم استنادا لمعلومات غیر متاحة للعامة والتي حصلوا علیھا
ستھم لوظیفتھم أو نقل ھذه المعلومات الي شخص اخر بقصد احداث تاثیر في اسعار اسھم ھذه الشركة.معرض ممار

/ یسري المنع وواجب الترخیص على المعامالت التي تتم مع اقرباء االشخاص المذكورین في ھذه المادة حتى الدرجة الرابعة.6
و على االشخاص المكلفین بتمثیلھا أو على اي موظف یعمل فیھا ان یفشي إلى /یحظر على اعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة المغفلة أ7

اي مساھم في الشركة أو إلى غیره اي معلومات أو بیانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبیعة سریة بالنسبة لھا وكان قد حصل علیھا بحكم 
والمطالبة بالتعویض عن االضرار التي لحقت بالشركة ویستثنى من منصبھ في الشركة أو قیامھ باي عمل لھا وفیھا وذلك تحت طائلة العزل 

ذلك المعلومات التي سبق نشرھا من جھة اخرى أو تلك التي تجیز أو توجب القوانین أو االنظمة نشرھا.

/153المادة /

مسؤولیة اعضاء مجلس االدارة..
ن بتمثیلھا مسؤولون تجاه الشركة والمساھمین والغیر عن كل مخالفة / اعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة المغفلة واالشخاص المكلفو1

ة الجھة ارتكبھا اي منھم أو جمیعھم للنظام االساسي للشركة أو لقرارات الھیئة العامة أو الحكام القوانین النافذة على اال تشمل ھذه المسؤولی
ن المخالفة أو الخطأ.التي اثبتت اعتراضھا خطیا في محضر االجتماع على القرار الذي تضم

/ یكون اعضاء مجلس ادارة الشركة المساھمة المغفلة واالشخاص المكلفون بتمثیلھا مسؤولین تجاه الشركة والمساھمین عن الخطأ االداري 2
ن المخالفة أو المرتكب من قبلھم على اال تشمل ھذه المسؤولیة الجھة التي اثبتت اعتراضھا خطیا في محضر االجتماع على القرار الذي تضم

الخطأ.
/ تكون المسؤولیة اما شخصیة تلحق عضوا واحدا من اعضاء مجلس االدارة واما مشتركة فیما بینھم جمیعا وفي الحالة االخیرة یكونون 3

طأ ملزمین جمیعا على وجھ التضامن ویكون توزیع المسؤولیة بین اعضاء مجلس االدارة تجاه بعضھم البعض بحسب قسط كل منھم في الخ
المرتكب.

/ ویجب علیھم لدفع ھذه المسؤولیة اقامة الدلیل على انھم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكیل الماجور.4

/154المادة /

دعوى المسؤولیة...
/ الي من ممثلي الشركة أو اعضاء مجلس ادارتھا اقامة دعوى المسؤولیة استنادا الحكام المادة السابقة.1
م یمارس ھذا الحق وفقا لما سبق فلكل مساھم ان یقیم/ واذا ل2

الدعوى بالنیابة عن الشركة بقدر المصلحة التي یكون لھا فیھا.
م تكن / تسقط دعوى المسؤولیة بالتقادم بمرور ثالث سنوات من تاریخ انعقاد الھیئة العامة التي ادى فیھا مجلس االدارة حسابا عن ادارتھ ما ل3

تجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بامور اخفاھا مجلس االدارة عن الھیئة العامة للشركة وفي حال كان الفعل تلك المسؤولیة نا
المنسوب لھ جرما فال تسقط دعوى المسؤولیة اال وفقا الحكام القواعد العامة.

/155المادة /

ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة..
راء ذمة اعضاء مجلس االدارة واالشخاص المكلفین بتمثیلھا./ للھیئة العامة للشركة اب1
ن / ال یمكن االحتجاج باالبراء الصادر عن الھیئة العامة إال اذا سبقھ عرض تقریر مجلس االدارة وحسابات الشركة السنویة الختامیة واعال2

عامة من معرفتھا.تقریر مدققي الحسابات وال یشمل ھذا االبراء اال االمور التي تمكنت الھیئة ال

/156المادة /

تعویضات اعضاء مجلس االدارة..
/بالمئة من االرباح 5/یعین النظام االساسي للشركة طریقة تحدید المكافات السنویة العضاء مجلس االدارة على اال تزید ھذه المكافات على 1

الصافیة.



العضاء المجلس في ضؤ نشاطات الشركة وفعالیاتھا./ وتحدد الھیئة العامة للشركة بدالت الحضور والمزایا االخرى2

/157المادة /

اجتماعات مجلس االدارة..
/ یجتمع مجلس ادارة الشركة المساھمة المغفلة بدعوة خطیة من رئیسھ أو نائبھ في حالة غیابھ أو بناء على طلب خطي یقدمھ ربع اعضائھ 1

لداعیة لعقد االجتماع فاذا لم یوجھ رئیس المجلس أو نائبھ الدعوة للمجلس لالجتماع خالل على االقل إلى رئیس المجلس یبینون فیھ االسباب ا
سبعة ایام من تاریخ تسلمھ الطلب فلالعضاء الذین قدموا الطلب دعوتھ لالنعقاد.

ویجوز ان یتم باحدى وسائل /ویعقد مجلس االدارة اجتماعاتھ في مركز ادارة الشركة أو في المكان الذي یحدده المجلس الجتماعھ القادم 2
االتصال االلكترونیة اذا نص النظام االساسي على ذلك.

/ یحق للمجلس عقد اجتماعاتھ خارج سوریة بقرار یصدر عنھ باالجماع.3
ل ثالثة / تحدد شروط اجتماعات مجلس االدارة ومواعیدھا في النظام االساسي ویجب اال تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة على االقل ك4

اشھر.

/158المادة /

محاضر اجتماعات مجلس االدارة..
/ یعین مجلس االدارة مقررا یتولى تنظیم اجتماعاتھ واعداد جدول اعمالھ وتدوین محاضر جلساتھ وقراراتھ في سجل خاص وفي صفحات 1

متتالیة مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئیس واعضاء المجلس الذین حضروا.
مخالف الي قرار من قرارات المجلس ان یسجل سبب مخالفتھ خطیا قبل توقیعھ./ على العضو ال2
/ یحق لكل عضو طلب اعطائھ صورة عن كل محضر موقعة من الرئیس.3
/ تعتبر محاضر اجتماعات مجلس االدارة صحیحة إلى ان یثبت عكس ذلك.4

/159المادة /

النصاب والقرارات..
صحیحا اال بحضور اغلبیة اعضائھ ما لم یحدد النظام االساسي عددا اعلى./ال یكون اجتماع مجلس االدارة 1
/ تصدر قرارات مجلس االدارة باغلبیة اصوات الحاضرین والممثلین ما لم یحدد النظام االساسي نسبة اعلى.2
/ قرارات مجلس االدارة ملزمة العضائھ.3
/ في حال تسأوي االصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس.4

یحدد النظام االساسي للشركة كیفیة الحضور والتصویت واالنابة وال یجوز لعضو مجلس االدارة انابة شخص اخر لیس عضوا في المجلس 
كما ال یجوز للعضو حمل اكثر من انابة واحدة.

/160المادة /

سقوط العضویة..
تسقط العضویة باحد االسباب االتیة:

ت متتالیة لمجلس االدارة بدون عذر أو الغیاب عن جمیع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان ھذا / الغیاب عن حضور ثالثة اجتماعا1
الغیاب بسبب معذرة مشروعة.

/ الوفاة.2
/ االستقالة.3
/ انقضاء المدة.4
/ االقالة.5
/ زوال احد شروط العضویة وفي ھذه الحال یجب على مجلس االدارة اتخاذ قرار بذلك.6

/161ة /الماد

االستقالة..
/ یجب ان تكون االستقالة خطیة وان تبلغ إلى مجلس االدارة.1
/ وتعتبر االستقالة واقعة من تاریخ تبلیغھا إلى المجلس وال تتوقف على قبول من احد وال یجوز الرجوع عنھا اال بموافقة المجلس.2



/162المادة /

االقالة..
لشركة اقالة اي من اعضاء مجلس االدارة أو كلھم وذلك بناء على اقتراح من مجلس االدارة أو على طلب موقع یحق للھیئة العامة غیر العادیة ل

بالمئة من اسھم الشركة.20من مساھمین یملكون ما ال یقل عن 
ل خمسة عشر یوما من تاریخ ویقدم طلب االقالة إلى مجلس االدارة وعلى ھذا المجلس دعوة الھیئة العامة غیر العادیة لعقد اجتماع لھا خال

لى طلب تقدیم الطلب الیھ لتنظر فیھ واصدار القرار الذي تراه مناسبا واذا لم یقم مجلس االدارة بتوجیھ الدعوة قامت الوزارة بتوجیھھا بناء ع
اي من المساھمین والیجوز للعضو المطلوب اقالتھ التصویت في اجتماع الھیئة العامة المنعقد لھذا الغرض.

/163لمادة /ا

الھیئة العامة التاسیسیة..
/ من ھذا المرسوم التشریعي والقواعد 135/136/137تطبق على اجتماعات الھیئة العامة التاسیسیة االحكام المنصوص علیھا في المواد /

المشتركة للھیئات العامة.

/164المادة /

الھیئة العامة العادیة..
على دعوة من مجلس اإلدارة في المواعید التي یحددھا ھذا المرسوم التشریعي أو نظام الشركة األساسي.تجتمع الھیئة العامة العادیة بناء

/165المادة /

اجتماعات الھیئة العامة العادیة..
ھر االربعة التالیة /تجتمع الھیئة العامة العادیة مرة في السنة على االقل في المیعاد المحدد في نظام الشركة االساسي على اال یتجاوز االش1

لنھایة السنة المالیة للشركة.
/یجب على مجلس االدارة دعوة الھیئة العامة العادیة لالجتماع في االحوال المنصوص علیھا في ھذا المرسوم التشریعي أو النظام االساسي 2

بالمئة من اسھم الشركة 10ون ما الیقل عن أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس االدارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساھمین یحمل
ویجب على مجلس االدارة ان یدعو الھیئة العامة العادیة لالجتماع في الحالتین االخیرتین في میعاد الیتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ 

وصول الطلب الیھ.

/166المادة /

نصاب الجلسة..
العادیة قانونیة ما لم یحضرھا مساھمون یمثلون اكثر من نصف اسھم الشركة المكتتب بھا ما لم / ال تعد الجلسة األولى الجتماع الھیئة العامة 1

یحدد النظام االساسي نسبة اعلى.
عتبر / واذا لم یتوافر ھذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع في الجلسة األولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وت2

لثانیة قانونیة مھما كان عدد االسھم الممثلة.الجلسة ا

/167المادة /

قرارات الھیئة..
بالمئة من االسھم الممثلة في االجتماع ما لم یحدد النظام االساسي نسبة اعلى.50تصدر القرارات باكثریة تزید على 

/168المادة /

صالحیات الھیئة العامة العادیة..
ة العادیة تقریر كل امر یتعلق بمصلحة الشركة أو تسییر اعمالھا وال یعود البت بھ إلى ھیئة اخرى استنادا الحكام تتناول صالحیة الھیئة العام

ھذا المرسوم التشریعي.
تدخل في جدول اعمال اجتماعھا السنوي االمور االتیة:

/ سماع تقریر مجلس االدارة وخطة العمل للسنة المالیة المقبلة.1
ق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب میزانیتھا وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس االدارة./ سماع تقریر مدق2



/ مناقشة تقریري مجلس االدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامیة.3
/ انتخاب اعضاء مجلس االدارة ومدققي الحسابات وتعیین تعویضاتھم.4
لى اقتراح مجلس االدارة./ تعیین االرباح التي یجب توزیعھا بناء ع5
/ تكوین االحتیاطات.6
/ البحث في االقتراحات الخاصة باالستدانة وبیع عقارات الشركة ورھنھا واعطاء الكفاالت والتنازل عن مشاریعھا وعن الرخص 7

واالمتیازات الممنوحة لھا التي تخرج عن صالحیة مجلس االدارة واتخاذ القرارات بذلك.
االدارة وممثلي الشركة ./ ابراء ذمة مجلس8
/ اي موضوع اخر مدرج في جدول اعمال الھیئة.9

/169المادة /

الھیئة العامة غیر العادیة..
/ تجتمع الھیئة العامة غیر العادیة بناء على دعوة من مجلس االدارة.1
صوص علیھا في ھذا المرسوم التشریعي أو النظام / یجب على مجلس االدارة دعوة الھیئة العامة غیر العادیة لالنعقاد في االحوال المن2

بالمئة من 25االساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس االدارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساھمین یحملون ما ال یقل عن 
میعاد ال یتجاوز خمسة عشر یوما من اسھم الشركة ویجب على مجلس االدارة ان یدعو الھیئة العامة غیر العادیة في الحالتین االخیرتین في 

تاریخ وصول الطلب الیھ.

/170المادة /

نصاب الجلسة وقانونیتھا..
بالمئة على االقل من اسھم الشركة 75/ ال تعد الجلسة األولى الجتماع الھیئة العامة غیر العادیة قانونیة ما لم یحضرھا مساھمون یمثلون 1

المكتتب بھا.
ھذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد لالجتماع في الجلسة األولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر / واذا لم یتوافر 2

بالمئة على االقل من اسھم الشركة المكتتب بھا.40الجلسة الثانیة قانونیة اذا حضرھا مساھمون یمثلون 

/171المادة 

قرارات الھیئة..
عامة غیر العادیة للشركة قراراتھا باكثریة اصوات مساھمین یحملون اسھما ال تقل عن ثلثي االسھم الممثلة في االجتماع./ تصدر الھیئة ال1
/ ویجب ان تزید االكثریة المطلوبة في الفقرة األولى من ھذه المادة على نصف رأس المال المكتتب بھ في االحوال التالیة:2

أ/ تعدیل نظام الشركة االساسي.
/ اندماج الشركة في شركة اخرى.ب

ج/ حل الشركة.

/172المادة 

صالحیات الھیئة..
للھیئة العامة غیر العادیة الحق بان تصدر قرارات في االمور الداخلة ضمن صالحیتھا وفي االمور الداخلة ضمن صالحیة الھیئة العامة 

د المتعلقة بالھیئة العامة العادیة.العادیة وفي الحالة االخیرة تصدر الھیئة قراراتھا وفقا للقواع

/173المادة 

القواعد المشتركة للھیئات العامة الثالث..
/ یجب ان توجھ الدعوة لحضور اجتماع الھیئات العامة إلى المساھمین من قبل مجلس االدارة باعالن ینشر على مرتین كل مرة في 1

وجھة إلى المساھمین لحضور اجتماع الھیئة العامة على مسؤولیة مجلس االدارة الذي صحیفتین یومیتین على االقل وتكون كافة التبلیغات الم
قام بتوجیھ الدعوة.

/ ویجوز االستعاضة عن االعالن بالصحف بكتب مضمونة على ان ترسل إلى جمیع المساھمین بدون استثناء إلى موطنھم المختار.2
المغفلة العامة في سوریة./ تعقد اجتماعات الھیئات العامة للشركات المساھمة3
/ وال یجوز ان تقل المدة بین نشر أول اعالن وبین یوم االجتماع األول عن خمسة عشر یوما.4
/ یجب ان تتضمن الدعوة النعقاد الھیئة العامة:5



أ/ مكان وتاریخ وساعة االجتماع.
جتماع األول ویجب اال تزید المھلة بین الموعد المحدد ألول ب/ مكان وتاریخ وساعة االجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في اال

جلسة وبین ثاني جلسة عن خمسة عشر یوما.
ج/ خالصة واضحة عن جدول االعمال واذا تضمن جدول االعمال تعدیل نظامھا االساسي فیجب ارفاق ملخص عن التعدیالت المقترحة مع 

الدعوة إلى االجتماع.
اجتماعات الھیئات العامة العادیة وغیر العادیة بعدد ال یقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد المجلس وال / على مجلس االدارة حضور 6

یجوز التخلف عن الحضور بغیر عذر مقبول.
تصدیق على / ویجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الھیئة العامة خالل مھلة خمسة عشر یوما من تاریخ انعقاد االجتماع تحت طائلة عدم ال7

المحضر.

/174المادة 

حق الوزارة في توجیھ الدعوة..
للوزارة بناء على طلب كل ذي مصلحة توجیھ الدعوة النعقاد الھیئة العامة في حال عدم قیام مجلس االدارة بذلك عندما یوجب ھذا المرسوم 

نشر والتبلیغ لالجتماع.التشریعي أو النظام االساسي توجیھ الدعوة ویكون طالب الدعوة مسؤوال عن ال

/175المادة 

جدول اعمال الھیئة..
/ ینظم مجلس االدارة جدول اعمال الھیئتین العامتین العادیة وغیر العادیة وتنظم لجنة المؤسسین جدول اعمال الھیئة العامة التأسیسیة.1
/ ال یجوز البحث في ما ھو غیر داخل في جدول االعمال المعلن عنھ.2
بالمئة على االقل من 10ى الجھة التي نظمت جدول االعمال ان تضیف الیھ االبحاث التي یطلب ادخالھا كتابیا مساھمون یحملون / یجب عل3

س اسھم الشركة شرط ان یقدم بذلك طلب كتابي إلى ھذه الجھة قبل میعاد االجتماع األول بسبعة ایام على االقل وفي ھذه الحالة یجب على مجل
ول االعمال المعدل في صحیفتین یومیتین قبل اربع وعشرین ساعة على االقل من موعد االجتماع األول.االدارة نشر جد

/176المادة 

دعوة الوزارة وھیئة األوراق ومدققي الحسابات لحضور اجتماعات الھیئة العامة..
عمال للوزارة وھیئة األوراق اذا كانت الشركة مساھمة یجب على مجلس االدارة توجیھ الدعوة لحضور اجتماع الھیئة العامة مرفقة بجدول اال

مغفلة عامة والجھات الرقابیة المنصوص عنھا في قوانین خاصة ولمدققي حسابات الشركة وذلك قبل خمسة عشر یوما على االقل من موعد 
انعقاد اجتماعھا.

/177المادة 

حضور اجتماعات الھیئة العامة..
في مناقشات الھیئة العامة رغم كل نص مخالف./ لكل مساھم الحق االشتراك1
/ لكل مساھم عدد من االصوات یوازي عدد اسھمھ.2
/ ال یحق للمساھم الذي حضر الھیئة العامة الطعن بصحة اجراءات الدعوة الیھا.3
الجلسة وقانونیتھا وصحة / یحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطالن الجلسة وتقتصر مھمة المندوب على التأكد من نصاب4

التصویت.

/178المادة 

التوكیل والتمثیل..
/ لكل مساھم حق حضور الجلسة واالشتراك في مناقشات الھیئة العامة رغم كل نص مخالف ویكون لھ صوت واحد عن كل سھم یملكھ 1

ادر عنھ أو بموجب وكالة رسمیة لھذه الغایة وللمساھم ان ینیب مساھما اخر عنھ بكتاب عادي أو ان ینیب اي شخص اخر بموجب كتاب ص
ویصدق رئیس الجلسة على االنابة.

10/ یجب اال یحمل الوكیل بصفتھ ھذه عددا من االسھم یزید على الحد الذي یعینھ النظام االساسي للشركة على اال یتجاوز في كل االحوال 2
بالمئة من رأسمال الشركة.

باریا من ینتدبھ الشخص المذكور لھذا الغرض بموجب كتاب صادر عنھ والقاصر یمثلھ نائبھ القانوني./ یمثل المساھم اذا كان شخصا اعت3



/179المادة 

بطاقات الحضور..
/ تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات االشتراك في الھیئة العامة ویغلق التسجیل قبل موعد انعقاد الجلسة.1
أو الوكیل وعدد االسھم التي یحملھا اصالة ووكالة ویستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى / یسجل في ھذا السجل اسم المساھم 2

الشركة.
/ یعطى المساھم بطاقة لحضور االجتماع یذكر فیھا عدد االصوات التي یستحقھا.3
/ یقوم بالتسجیل الشخص الذي یحدده مجلس االدارة وعلى مسؤولیة ھذا المجلس.4
ات المعطاة لدخول االجتماع األول الذي لم یكتمل النصاب المطلوب فیھ معتبرة في االجتماع الثاني ما لم یطلب صاحب العالقة / تبقى البطاق5

تبدیلھا حتى مھلة تنقضي قبل اربع وعشرین ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانیة.

/180المادة 

جدول الحضور..
فیھ اسماء المساھمین الحاضرین وعدد االصوات التي یحملونھا اصالة ووكالة ویوقع ھؤالء یمسك جدول حضور في الھیئات العامة یسجل 

علیھ ویحفظ الجدول لدى الشركة.

/181المادة 

رئاسة الجلسة..
یرأس االجتماعات رئیس مجلس االدارة أو نائبھ أو من ینتدبھ مجلس االدارة من اعضائھ لذلك في حال غیابھما.

/182المادة 

ضر الجلسة..مح
/ یعین رئیس الھیئة العامة كاتبا لتدوین وقائع الجلسة ویختار من بین المساھمین مراقبین لجمع األصوات وفرزھا.1
/ ینظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثھا وقراراتھا ویوقع علیھ رئیس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.2
ل عن محضر الجلسة لقاء رسم یحدده الوزیر./ یحق لكل مساھم طلب صورة طبق األص3
/ یعتبر مضمون محاضر اجتماعات الھیئة العامة صحیحا إلى ان یصدر قرار قطعي یقضي بغیر ذلك.4
/ یعاقب بجرم التزویر رئیس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة في حال تدوین ایة معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خالفا 5

ا أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.لواقعھ

/183المادة 

التصویت..
/ یكون التصویت بالطریقة التي یعینھا رئیس الجلسة ما لم ینص النظام األساسي على خالف ذلك.1
بالمئة من المساھمین الحاضرین.10/ ویكون التصویت باالقتراع السري حتما إذا طلب ذلك 2
التصویت أو الفرز بطرق مؤتمتة إذا نص النظام األساسي على ذلك./ یمكن ان یتم 3

/184المادة 

قرارات الھیئة..
مین / تعتبر القرارات التي تصدرھا الھیئة العامة للشركة المساھمة المغفلة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجمیع المساھ1

طة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا ألحكام ھذا المرسوم التشریعي والنظام األساسي سواء حضروا االجتماع ام لم یحضروه شری
للشركة.

وال / یحق لكل مساھم إقامة الدعوى ببطالن اي قرار اتخذتھ الھیئة العامة إذا كان مخالفا ألحكام ھذا المرسوم التشریعي أو النظام األساسي2
وما من تاریخ صدور القرار.یجوز سماع ھذه الدعوى بعد مضي تسعین ی

/ وال یجوز وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن الھیئة العامة اال بعد الحكم ببطالنھا بموجب حكم قطعي.3

مدققو الحسابات



/185المادة 

تعیین مدققي الحسابات..
دققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنیة وتقرر بدل / تنتخب الھیئة العامة جھة لتدقیق حساباتھا لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید من جدول م1

أتعابھا أو تفوض مجلس االدارة بتحدید ھذه األتعاب.
/ یجب ان تكون ھذه الجھة مدقق حسابات أو أكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدین من ھیئة األوراق فیما إذا كانت الشركة مساھمة 2

عامة.
نتخاب مدقق لحساباتھا أو اعتذر ھذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى مجلس االدارة ان یقترح على الوزارة ثالثة / إذا أھملت الھیئة العامة ا3

ي أسماء من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنیة أو من قائمة مدققي الحسابات المعتمدین من ھیئة األوراق /بحسب الحال/لتنتق
ر.منھم من یمأل المركز الشاغ

/186المادة 

شروط التعیین..
/ ال یجوز ان یعین مدققا للحسابات من ھو مساھم في الشركة أو من یتقاضى أجرا أو تعویضا منھا أو كان موظفا أو شریكا الحد أعضاء 1

مجلس االدارة أو كان قریبا لھ حتى الدرجة الرابعة.
انتخابھا تقدیم تصریح للھیئة العامة تبین فیھ عدم وجود أي عالقة عمل تربطھا / یجب على الجھة التي ستقوم بتدقیق حسابات الشركة وقبل2

بأي من أعضاء مجلس االدارة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
/ وتلتزم ھذه الجھة بالتعویض للشركة عن اي ضرر یلحق بھا بسبب عدم صحة التصریح.3

/187المادة 

مھمة مدقق الحسابات..
الشركة بمراقبة أعمالھا وتدقیق حساباتھا وفق معاییر التدقیق الدولیة وعلیھ بصورة خاصة ان یبحث عما إذا كانت الدفاتر یقوم مدقق حسابات

منظمة بصورة أصولیة وعما إذا كانت المیزانیة وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقیقیة ولھ حق االطالع في كل 
اباتھا وأوراقھا وصندوقھا ولھ ان یطلب من مجلس االدارة ان یوافیھ بالمعلومات الالزمة للقیام بوظیفتھ وعلى وقت على دفاتر الشركة وحس

ھذا المجلس ان یضع تحت تصرفھ كل ما من شأنھ تسھیل مھمتھ.

/188المادة 

واجبات مدقق الحسابات..
امة عن الحالة المالیة للشركة ومیزانیتھا والحسابات التي قدمھا أعضاء یجب على مدقق الحسابات ان یضع تقریرا خطیا یتلوه أمام الھیئة الع

ن مجلس االدارة وعن االقتراحات المختصة بتوزیع األرباح وان یقترح في ھذا التقریر إما المصادقة على البیانات المالیة بصورة مطلقة بدو
تحفظ أو مع التحفظ وإما حجب الرأي أو إعطاء رأي معارض.

ضمن تقریر مدقق الحسابات ما یلي:یجب ان یت
/ مدى حصولھ على جمیع المعلومات والبیانات والوثائق التي طلبھا في سبیل القیام بمھمتھ أو بیان بما وجده من صعوبات أو معوقات في 1

الحصول على تلك المعلومات.
وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة وتظھر المركز المالي / ان الشركة تمسك حسابات وسجالت ومستندات منتظمة وان بیاناتھا المالیة معدة 2

للشركة ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة بصورة عادلة وان المیزانیة والبیانات المالیة متفقة مع القیود والدفاتر.
وضوع التدقیق والتي من شأنھا ان / المخالفات ألحكام ھذا المرسوم التشریعي أو النظام األساسي للشركة التي حصلت خالل السنة المالیة م3

تؤثر بشكل جوھري على نتائج أعمال الشركة ووضعھا المالي.
/ مدى مقدرة الشركة على االستمرار في مزاولة أعمالھا بشكل مستقل عما أبداه مجلس االدارة بھذا الخصوص.4

/189المادة 

أھمیة تقریر مدقق الحسابات..
ات أو لم یقرأ في الھیئة العامة فان قرار ھذه الھیئة بتصدیق الحسابات وبتوزیع األرباح باطل.إذا لم یقدم تقریر مدققي الحساب

/190المادة 



حق مدققي الحسابات في دعوة الھیئة العامة لالنعقاد..
ة بناء على كتاب خطي یبین فیھ یحق لمدقق الحسابات الطلب إلى مجلس االدارة الدعوة إلى انعقاد الھیئة العامة العادیة أو غیر العادیة للشرك

االسباب الداعیة لھ واذا اھمل مجلس االدارة دعوة الھیئة العامة لالجتماع في المواعید المقررة في النظام االساسي أو في ھذا المرسوم
التشریعي فیجب على مدقق الحسابات ان یطلب الیھ دعوتھا.

/191المادة 

مسؤولیة مدقق الحسابات..
ع مدقق الحسابات على اي مخالفة ارتكبتھا الشركة لھذا المرسوم التشریعي أو لنظامھا األساسي أو على اي أمور مالیة ذات اثر / إذا اطل1

سلبي على أوضاع الشركة المالیة أو اإلداریة فعلیھ ان یبلغ ذلك خطیا إلى كل من رئیس مجلس االدارة والوزارة وھیئة األوراق إذا كانت 
غفلة عامة إذا لم یتم إزالة المخالفة.الشركة مساھمة م

/ یكون مدقق الحسابات مسؤوال تجاه الشركة التي یقوم بتدقیق حساباتھا وتجاه مساھمیھا عن تعویض الضرر الذي سببتھ األخطاء التي 2
ط دعوى المسؤولیة المدنیة بمضي ارتكبھا في تنفیذ عملھ أو عدم قیامھ بالواجبات التي ترتبھا علیھ القوانین أو نظام الشركة األساسي وتسق

ط ثالث سنوات من تاریخ انعقاد الھیئة العامة للشركة التي تلي فیھا تقریر مدقق الحسابات وإذا كان الفعل المنسوب لھ یشكل جرما فال تسق
دعوى المسؤولیة المدنیة إال وفقا ألحكام القواعد العامة.

/192المادة 

واجب السریة..
سابات أو لموظفیھ ان ینقل للمساھمین أو للغیر ما حصل علیھ من معلومات ذات طابع سري ال یوجب ھذا المرسوم ال یحق لمدقق الح

التشریعي اإلفصاح عنھا في معرض قیامھ بعملھ لدیھا تحت طائلة العزل والتعویض.

/193المادة 

المحظورات..
لتي یدقق حساباتھا سواء جرى ھذا التعامل باألسھم بصورة مباشرة أو غیر ال یحق لمدقق الحسابات أو لموظفیھ المضاربة باسھم الشركة ا

مباشرة تحت طائلة العزل والتعویض.

/194المادة 

حسابات الشركة..
/ السنة المالیة للشركة تتبع السنة المیالدیة.1
نة المالیة األولى فإنھا تعتبر من تاریخ صدور القرار / ویجوز ان یحدد النظام األساسي بدأھا وانتھاءھا في اي شھر كان ویستثنى من ذلك الس2

بتأسیس الشركة حتى آخر الشھر المعین لنھایة السنة المالیة التالیة.

/195المادة 

معاییر المحاسبة والتدقیق..
یجب على الشركة تنظیم حساباتھا وتدقیقھا وحفظ سجالتھا ودفاترھا وفق معاییر المحاسبة والتدقیق.

/196المادة 

نشر المیزانیة..
ي / یجب على مجلس إدارة الشركة المساھمة المغفلة العامة نشر البیانات المالیة السنویة وفق ما ھو منصوص علیھ في قانون ھیئة األوراق ف1

یانات المذكورة صحیفتین یومیتین قبل موعد اجتماع الھیئة العامة بخمسة عشر یوما على األقل تحت طائلة بطالن االجتماع وتتضمن الب
مایلي:

.. المیزانیة العامة.
.. حسابات األرباح والخسائر /قائمة الدخل/.

.. قائمة التدفقات النقدیة.
.. بیان التغیرات في حقوق المساھمین.

.. تقریر مدقق الحسابات.



.. ملخص عن اإلیضاحات حول البیانات المالیة.
المالیة المذكورة مع إیضاحاتھا على الموقع االلكتروني للشركة./ كما یجب على مجلس االدارة نشر البیانات 2

/197المادة 

االحتیاطي اإلجباري..
بالمئة من أرباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي إجباري ولھا ان توقف ھذا االقتطاع إذا بلغ ھذا االحتیاطي 10/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 1

قة الھیئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع ھذه النسبة حتى یبلغ مجموع االقتطاعات لھذا االحتیاطي ربع رأس المال إال انھ یجوز بمواف
كامل رأس مال الشركة.

ح / یستعمل االحتیاطي اإلجباري من قبل مجلس االدارة لتأمین الحد األدنى للربح المحدد في النظام األساسي وذلك في السنوات التي ال تسم2
الشركة بتأمین ھذا الحد أو لمواجھة الظروف االستثنائیة وغیر المنتظرة.فیھا أرباح 

/198المادة 

االحتیاط االختیاري..
بالمئة من أرباحھا الصافیة عن تلك السنة لحساب 20/ للھیئة العامة للشركة المساھمة المغفلة أن تقرر سنویا اقتطاع ما ال یزید على 1

االحتیاطي االختیاري.
مل االحتیاطي االختیاري وفقا لما یقرره مجلس االدارة أو الھیئة العامة وللھیئة العامة أن تقرر توزیع الجزء الغیر المستعمل منھ أو / یستع2

أي جزء منھ كارباح المساھمین.

/199المادة 

احتیاطي االستھالك..
لصافیة باسم احتیاطي استھالك موجودات الشركة على أال یتجاوز / للشركة المساھمة المغفلة ان تقرر سنویا اقتطاع جزء من األرباح غیر ا1

ھذا المبلغ النسب المقبولة محاسبیا.
/ تستعمل ھذه األموال لشراء المواد واآلالت والمنشآت المستھلكة أو إلصالحھا وال یجوز توزیع تلك األموال كارباح على المساھمین.2

/200المادة 

األرباح الصافیة..
رباح الصافیة الفرق بین مجموع اإلیرادات المتحققة في اي سنة مالیة من جھة ومجموع المصروفات واالستھالك في تلك السنة من یقصد باأل

جھة أخرى وقبل تنزیل مخصص ضریبة الدخل على األرباح.

/201المادة 

تغطیة الخسائر..
ال بعد تغطیة الخسائر المدورة من سنوات سابقة.ال یجوز للشركة المساھمة المغفلة توزیع اي ربح على المساھمین إ

/202المادة 

الحق بتقاضي األرباح..
/ ینشأ حق المساھم في تقاضي األرباح السنویة بصدور قرار الھیئة العامة للشركة المساھمة المغفلة بتوزیعھا.1
زیعھا على المساھمین خالل ثالثین یوما من تاریخ اجتماع الھیئة / یلتزم مجلس االدارة القیام باإلجراءات الالزمة لتسلیم األرباح المقرر تو2

العامة ویتم اإلعالن عن ذلك في صحیفتین یومیتین وعلى مرتین.

/203المادة 

العقوبات..
یرة سوریة كل / یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثمئة ألف لیرة سوریة وال تزید على ثالثة مالیین ل1

من ارتكب أیا من األفعال التالیة:
أ/ إصدار األسھم أو تسلیمھا ألصحابھا أو عرضھا للتداول قبل شھر الشركة أو قرار زیادة رأسمالھا.



ب/ طرح اكتتابات صوریة لألسھم أو قبول اكتتابات فیھا بصورة غیر حقیقیة.
ج/ تسدید رأسمال الشركة بشكل صوري.

قرض وعرضھا للتداول بصورة مخالفة ألحكام ھذا المرسوم التشریعي.د/ إصدار سندات 
ھـ/ تنظیم میزانیة الشركة وحسابات أرباحھا وخسائرھا بصورة غیر مطابقة للواقع أو تضمین تقریر مجلس إدارتھا أو مدیریھا أو تقریر 

مدققي الحسابات بیانات غیر صحیحة بصورة متعمدة.
لس االدارة أو المدیرین أو مدققي الحسابات لمعلومات وإیضاحات یوجب ھذا المرسوم التشریعي ذكرھا بقصد و/ كتم المؤسسین أو أعضاء مج

إخفاء حالة الشركة الحقیقیة عن ذوي العالقة.
ز/ توزیع أرباح صوریة أو غیر مطابقة لحالة الشركة الحقیقیة.

تقریرھا على معلومات نعلم أنھا غیر صحیحة أو تضمینھ مثل ھذه المعلومات.ح/ قیام الجھة التي قامت بتقدیر قیمة المقدمات العینیة بتأسیس
ط/ نشر وقائع كاذبة لحمل الجمھور على االكتتاب باألسھم أو باسناد القرض.

لتشریعي.ي/ تقدیم عضو مجلس االدارة أو المدیر أو مدقق الحسابات معلومات غیر صحیحة في تصریحھ المقدم استنادا ألحكام ھذا المرسوم ا
ك/ قیام عضو مجلس االدارة أو الشخص المكلف بتمثیل الشركة أو مدقق الحسابات بعملیات التالعب في أسعار أسھم الشركة في أسواق 

األوراق المالیة أو شراء وبیع األسھم استنادا لمعلومات حصلوا علیھا في معرض ممارستھم لوظیفتھم وغیر متاحة للعامة أو نقل ھذه 
ألي شخص أخر بقصد إحداث تأثیر في أسعار أسھم ھذه الشركة.المعلومات

/ تفرض غرامة ال تقل عن خمسة وعشرین ألف لیرة سوریة وال تزید على مائة ألف لیرة سوریة بحق أعضاء مجلس إدارة الشركة في 2
حال:

أ/ عدم دعوة الھیئات العامة لالجتماع عندما یوجب ھذا المرسوم التشریعي دعوتھا.
دم تقدیم المعلومات للوزارة عندما یوجب ھذا المرسوم التشریعي ذلك.ب/ ع

ج/ عدم دعوة الوزارة إلى االجتماع.
/ رئیس مجلس االدارة أو نائبھ في حال عدم دعوة مجلس االدارة لالجتماع وفقا للمادة 2/ یعاقب بالعقوبة ذاتھا المنصوص علیھا في الفقرة /3
./ من ھذا المرسوم التشریعي157/
من المادة 4و3و2/ والبنود /14من المادة 3و2/ من ھذه المادة والبندین /2/ تفرض بقرار من الوزیر الغرامات المنصوص علیھا في البند /4

/ من ھذا المرسوم التشریعي وتسدد للخزینة العامة وفي حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف یتم تحصیلھا وفق قانون جبایة األموال 85
عامة.ال
/ تفرض بقرار من الوزیر العقوبات المذكورة أدناه على جمیع الشركات التي ترتكب مخالفات یتم إثباتھا من قبل الجھات الرسمیة:5

ة وإحالأ/ إیقاف العمل بالسجل التجاري للشركة التي یثبت فیھا عملیات تالعب أو غش أو تدلیس أو احتیال أو إساءة ائتمان بتعامالتھا مع الغیر
المسؤولین عن إدارة الشركة المخالفة إلى النیابة العامة المختصة.

.ب/ إیقاف العمل بالسجل التجاري للشركة في حال إنتاج أو استیراد أو توزیع سلع ومنتجات مخالفة للمواصفات القیاسیة المعتمدة في سوریة
ن قبل جھات مختصة.ج/ شطب السجل التجاري في حال ارتكاب الشركة لمخالفات جسیمة مثبتة م

د/ حرمان الشركة من ممارسة أغراضھا المصرح عنھا والتعاقد مع الدولة في حال مخالفة الشركة ألحكام القوانین واألنظمة النافذة ولعقد 
تأسیسھا أو نظامھا األساسي.

ویتم شطب تسجیلھا.ھـ/ في حال تكرار المخالفة یتم إلغاء قرار التصدیق على النظام األساسي للشركة ذات العالقة

الباب السابع
الشركة القابضة

/204المادة 

تعریف الشركة القابضة..
الشركة القابضة ھي شركة مساھمة مغفلة عامة أو خاصة یقتصر عملھا على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولیة أو أسھم في 

في إدارة الشركات التي ملك فیھا أسھما أو حصصا.شركات مساھمة أو االشتراك في تأسیس مثل ھذه الشركات واالشتراك 

/205المادة 

ماھیة الشركة القابضة..
/ تعتبر الشركة القابضة دائما شركة تجاریة وتخضع ألحكام قانون التجارة.1
/ یجب ان یتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعھا.2
ھما شركة تابعة للشركة القابضة في حال إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر / تعتبر الشركة التي تملك فیھا الشركة القابضة حصصا أو أس3

من نصف رأسمال الشركة التابعة.
/ یجب على الشركة القابضة إعالم الوزارة بتحقق الشرط المذكور في الفقرة السابقة خالل ثالثین یوما من ھذه الواقعة.4
لتضامن أو في شركات التوصیة./ الیجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات ا5



لیة / یجوز للشركة القابضة تقدیم القروض والكفاالت للشركات التابعة لھا كما یحق لھا استثمار أموالھا في األسھم والسندات واألوراق الما6
األخرى.

/ یحظر على الشركة التابعة تملك اي سھم في الشركة القابضة.7

/206المادة 

بضة..رأسمال الشركة القا
من ھذا المرسوم التشریعي.223/1یحدد رأسمال الشركة القابضة وفقا ألحكام المادة /

/207المادة /

األحكام التي تخضع لھا
تطبق على الشركة القابضة جمیع األحكام الخاصة بالشركة التي أخذت شكلھا القانوني وذلك في كل ما ال یتعارض وأحكام ھذا الباب.

/208المادة /

یزانیة الشركة القابضةم
لتابعة على الشركة القابضة ان تعد في نھایة كل سنة مالیة میزانیة مجمعة وبیانات األرباح والخسائر والتدفقات النقدیة لھا ولجمیع الشركات ا

اسبة والتدقیق الدولیة المعتمدة.لھا وان تعرضھا على الھیئة العامة مع اإلیضاحات والبیانات المتعلقة بھا وفقا لما تتطلبھ معاییر وأصول المح

الباب الثامن
الشركة الخارجیة

/209المادة /

تعریف الشركة الخارجیة
/ الشركة الخارجیة ھي شركة محدودة المسؤولیة تقوم بممارسة كافة نشاطاتھا الواردة في نظامھا األساسي خارج سوریة.1
/ یجوز ان یكون للشركة مقر في سوریة.2
المقر الیجوز للشركة الخارجیة تملك أیة أموال غیر منقولة في سوریة./ فیما عدا3
/ الیحق للشركة الخارجیة ممارسة اي نشاط لھا مھما كان في سوریة.4

/210المادة /

ماھیة الشركة الخارجیة
/ تعتبر الشركة الخارجیة دائما شركة تجاریة وتخضع ألحكام ھذا المرسوم التشریعي.1
بع عنوان الشركة عبارة// شركة خارجیة محدودة المسؤولیة//./ یجب ان یت2

/211المادة/

األحكام التي تخضع لھا
تطبق على الشركة الخارجیة جمیع األحكام الخاصة بالشركات المحدودة المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذا المرسوم التشریعي وذلك في كل 

ما ال یتعارض وأحكام ھذا الباب.

سعالباب التا
تحویل الشكل القانوني للشركات

/212المادة /

تحویل الشكل القانوني للشركات التضامنیة والتوصیة
/ یحق ألي شركة تضامنیة ان تحول شكلھا القانوني إلى شركة توصیة وبالعكس وذلك بإتباع اإلجراءات التالیة:1

مرفقا بھ مایلي:/ تقدیم طلب موقع من قبل جمیع الشركاء إلى أمانة السجل التجاري



أ/ صك تعدیل عقد الشركة القائمة مع مراعاة إتمام إجراءات وأوضاع تأسیس الشركة التي یتم التحول إلیھا.
ب/ تقریر من جھة محاسبیة ذات خبرة أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة یتضمن تقدیرا فعلیا لقیمة الشركة القائمة وبیانا بموجوداتھا 

التحویل.ومطالیبھا بتاریخ 
ج/ الئحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دین كل منھم.

/ یحق ألي شركة تضامنیة أو توصیة ان تغیر شكلھا القانوني بعد ثالث سنوات على األقل من شھرھا بتحویلھ إلى شركة محدودة مسؤولیة 2
أو شركة مساھمة مغفلة بإتباع اإلجراءات التالیة:

ان یقدم جمیع الشركاء طلبا موقعا منھم إلى الوزارة للتصدیق على النظام األساسي للشركة التي سیتم التحول إلیھا مع أسباب التحویل /1
ومتضمنا المعلومات التي یوجب ھذا المرسوم التشریعي إیرادھا في طلب تأسیس الشركة المطلوب التحول إلیھا ویرفق بالطلب مایلي:

اسي للشركة المحدودة المسؤولیة أو المساھمة المغفلة المطلوب التحول إلیھا وطلب بالتصدیق علیھ وفقا للقواعد المتعلقة بطلب أ/ النظام األس
تأسیس الشركات المحدودة المسؤولیة أو المساھمة المغفلة.

ب/ میزانیة الشركة طالبة التحویل لكل من ثالث السنوات األخیرة مصدقة من محاسب قانوني.
تقریر من جھة محاسبیة سوریة ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة یتضمن تقدیرا لقیمة الشركة وبیانا بموجوداتھا ج/

ومطالبیھا.
د/ الئحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دین كل منھم.

یر التقدیر حصة عینیة في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولیة أو المساھمة / یعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحویل وفقا لتقر2
المغفلة المطلوب التحول إلیھا وتخضع ألحكامھا.

/ یتم التصدیق على تواقیع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام اي جھة یحددھا الوزیر.3

/213المادة /

إعالن التحویل
و التوصیة نشر إعالن التحویل متضمنا المعلومات الواجب إیرادھا في طلب التحویل مع الئحة الدائنین في / یجب على الشركة التضامنیة أ1

صحیفتین یومیتین ولمرتین على األقل.
بالمئة من دیون الشركة وفقا لما ھو وارد في تقریر محاسب الشركة إقامة 10/ یحق للدائنین الذین یبلغ مجموع دیونھم ما ال یقل عن 2
دعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة خالل ثالثین یوما من تاریخ اإلعالن عن التحویل في الصحف آلخر مرة وذلك إلبطال قرار ال

التحویل عندما یكون من شأنھ اإلضرار بمصالحھم ، والتسري المدة المحددة بحق الدائنین الذین ال یرد اسمھم في اإلعالن.
تنفیذ قرار التحویل لحین البت بالدعوى./ للمحكمة ان تقرر وقف3
ساعة على األكثر.72/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجھ السرعة وتعقد جلساتھا كل 4
/ یكون قرار محكمة االستئناف الذي یصدر في الدعوى مبرما.5
ة أو بالعكس أو تبلیغ الوزارة عن تحول / إذا لم یتم تبلیغ أمین السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصی6

شركة التضامن أو التوصیة إلى شركة محدودة المسؤولیة أو مساھمة مغفلة قرارا یوقف تنفیذ قرار تحویل الشكل القانوني للشركة وفقا لما 
بتسجیل الشكل القانوني الجدید سلف بیانھ خالل خمسة وأربعین یوما من تاریخ نشر إعالن التحول في الصحف ألخر مرة ، یقوم أمین السجل

للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصیة وتقوم الوزارة بالمصادقة على النظام األساسي للشركة المحول إلیھا سواء كانت شركة محدودة 
المسؤولیة أو مساھمة.

/214المادة/

غفلة الخاصة إلى شركة مساھمة عامةتحویل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولیة والشركات المساھمة الم
لھ للشركة المحدودة المسؤولیة وكذلك للشركة المساھمة المغفلة الخاصة ان تغیر شكلھا القانوني بعد ثالث سنوات على األقل من شھرھا بتحوی

إلى شركة مساھمة مغفلة عامة بإتباع اإلجراءات التالیة:
لمسؤولیة أو الھیئة العامة غیر العادیة للشركة المساھمة المغفلة الخاصة قرارا بتعدیل شكلھا / ان تتخذ الھیئة العامة للشركة المحدودة ا1

القانوني وتحویلھ إلى شركة مساھمة مغفلة عامة.
إلیھا مع / ان تقدم الشركة ذات العالقة طلبا إلى الوزارة للتصدیق على النظام األساسي للشركة المساھمة المغفلة العامة التي سیتم التحول 2

بیان أسباب التحویل متضمنا المعلومات التي یوجب ھذا المرسوم التشریعي ایرادھا في طلب تأسیس الشركة المساھمة المغفلة العامة وتوزیع
رأس المال في ھذه األخیرة ویرفق بالطلب مایلي:

اعد المتعلقة بطلب تأسیس الشركة المساھمة المغفلة العامة.أ/ النظام األساسي للشركة المساھمة المغفلة العامة وطلب التصدیق علیھ وفقا للقو
ب/ میزانیة الشركة ذات العالقة لكل من السنوات الثالث السابقة لطلب التحویل، مصدقة من مدقق حسابات الشركة شریطة ان تكون الشركة 

قد حققت أرباحا صافیة خالل السنتین األخیرتین.
بالكامل.ج/ بیان بأن رأسمال الشركة مدفوع 

ا د/ تقریر من جھة محاسبیة سوریة ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنیة یتضمن تقدیرا لقیمة الشركة وبیانا بموجوداتھ
ومطالیبھا.



ھـ/ الئحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة طالبة التحویل ومقدار دین كل منھم وعناوینھم.
یعتبر صافي موجودات الشركة التي یجري تحویلھا وفقا لتقریر التقدیر، حصة عینیة في رأس مال الشركة المساھمة المغفلة العامة /3

وتخضع ألحكامھا.
/ ویجوز للشركة المحدودة المسؤولیة تحویل شكلھا القانوني إلى شركة تضامنیة أو توصیة.4
نظام األساسي للشركة المطلوب التحول إلیھا وفقا للمواعید واإلجراءات المتعلقة بطلب تأسیس / تصدر الوزارة قرارھا بالمصادقة على ال5

الشركات المساھمة المغفلة أو المحدودة المسؤولیة ویخضع االعتراض على قرارات الوزارة برفض التحویل لنفس اإلجراءات والمھل التي 
تطبق على رفض المصادقة على النظام األساسي.

تد بالشكل القانوني الجدید للشركة مالم تتم إجراءات الشھر المقررة بموجب ھذا المرسوم التشریعي./ الیع6

/215المادة /

ا تحویل الشكل القانوني للشركات المساھمة المغفلة الخاصة إلى محدودة المسؤولیة وبالعكس للشركة المساھمة المغفلة الخاصة ان تغیر شكلھ
ركة محدودة المسؤولیة أو العكس بإتباع اإلجراءات التالیة:القانوني بتحویلھ إلى ش

لھا / ان تتخذ الھیئة العامة غیر العادیة للشركة المساھمة المغفلة الخاصة أو الھیئة العامة للشركة المحدودة المسؤولیة قرارا بتعدیل شك1
القانوني.

لنظام األساسي للشركة التي سیتم التحول إلیھا مع بیان أسباب التحویل / ان تقدم الشركة ذات العالقة طلبا إلى الوزارة للتصدیق على ا2
متضمنا المعلومات التي یوجب ھذا المرسوم التشریعي إیرادھا في طلب تأسیس الشركة المراد التحول إلیھا وتوزیع رأس المال في ھذه 

األخیرة ویرفق بالطلب مایلي:
التصدیق علیھ وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسیس الشركة المذكورة.أ/ النظام األساسي للشركة ذات العالقة وطلب 

ا ب/ تقریر من جھة محاسبیة سوریة ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنیة یتضمن تقدیرا لقیمة الشركة وبیانا بموجوداتھ
ومطالیبھا.

الشركة طالبة التحویل ومقدار دین كل منھم وعناوینھم.ج/ الئحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني 
/ یعتبر صافي موجودات الشركة التي یجري تحویلھا وفقا لتقریر التقدیر حصة عینیة في رأس مال الشركة المراد التحول إلیھا وتخضع 3

ألحكامھا.
ان تحول 2008/ لعام 3رة سریان قانون الشركات رقم// یجوز للشركات المساھمة المغفلة العامة المرخصة وفق قانون الصرافة وخالل فت4

شكلھا القانوني إلى شركة مساھمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولیة وفقا لإلجراءات الواردة أعاله.
قة بطلب تأسیس / تصدر الوزارة قرارھا بالمصادقة على النظام األساسي للشركة المطلوب التحول إلیھا وفقا للمواعید واإلجراءات المتعل5

الشركات المساھمة المغفلة أو المحدودة المسؤولیة ویخضع االعتراض على قرارات الوزارة برفض التحویل لنفس اإلجراءات والمھل التي 
تطبق على رفض المصادقة على النظام األساسي.

ذا المرسوم التشریعي./ ال یعتد بالشكل القانوني الجدید للشركة مالم تتم إجراءات الشھر المقررة بموجب ھ6

/216المادة /

تحویل الشكل القانوني لشركات القطاع العام إلى شركات مساھمة مغفلة عامة یجوز للمؤسسات والشركات االقتصادیة العامة ان تحول شكلھا 
القانوني إلى شركة مساھمة مغفلة عامة وذلك بإتباع اإلجراءات التالیة:

وزراء والجھة التابعة لھا، ویصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحویلھا بناء على اقتراح الوزیر المختص / ان تحصل على موافقة مجلس ال1
تحدد فیھ الضوابط التي تخضع لھا الشركة بعد التحول وتتولى الحكومة اتخاذ اإلجراءات القانونیة لتنفیذ ذلك.

إلى شركات مساھمة مغفلة عامة للقواعد واألنظمة المتعلقة بھذا / یخضع تحویل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) 2
الخصوص.

/217المادة /

بقاء الشخصیة االعتباریة للشركة
الیترتب على تعدیل الشكل القانوني للشركة عندما یجري تحویلھ إلى شكل جدید اي تغییر في شخصیتھا االعتباریة بل تبقى للشركة شخصیتھا 

وتحتفظ بجمیع حقوقھا وتكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جمیع التزاماتھا السابقة على التحویل استنادا لألحكام االعتباریة السابقة
والقواعد التي تحكم مسؤولیتھا حین نشؤ االلتزام.

الباب العاشر
اندماج الشركات



/218المادة /

اندماج الشركات
ریة وفقا لإلجراءات الواردة في ھذا الباب وتلك المتعلقة بتعدیل العقد أو النظام األساسي./ للشركة ان تندمج في شركة أخرى سو1
/ یتم الدمج إما بأن تندمج شركة ( الشركة المندمجة) بشركة أخرى ( الشركة الدامجة) بحیث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصیتھا 2

د الدمج أو باندماج شركتین لتأسیس شركة جدیدة تكون ھي الشركة الناتجة عن االندماج االعتباریة وتبقى الشركة الدامجة وحدھا القائمة بع
بحیث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصیتھما االعتباریة اعتبارا من تاریخ شھر الشركة الناتجة عن الدمج .

/219المادة /

الشركات التي یحق لھا االندماج
قانوني الواحد االندماج ببعضھا./یجوز للشركات ذات الشكل ال1
/ یجوز للشركات مھما كان شكلھا القانوني االندماج لتشكیل شركة جدیدة.2
/ یجوز للشركات التضامنیة والتوصیة االندماج بشركات محدودة المسؤولیة أو مساھمة كما یجوز للشركة المحدودة المسؤولیة االندماج 3

بشركة مساھمة أو العكس.
شركات المندمجة والشركاء فیھا ومساھموھا والشركات المندمج فیھا والشركات الناجمة عن االندماج من جمیع الضرائب والرسوم / تعفى ال4

ل شركاء بما في ذلك رسوم نقل الملكیة للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنویة بكافة أنواعھا التي تترتب على االندماج أما إذا تم دخو
شركة فیكلفون بالضریبة والرسم كما في حال تأسیسھا ألول مرة.جدد في ال

/ لعام 61/ اما إذا ترافقت عملیة االندماج بإعادة تقدیر فان الفروقات االیجابیة الناتجة عن إعادة التقدیر تخضع ألحكام المرسوم التشریعي/5
عي المذكور فتخضع للضریبة إذا أقفلت في حساب رأس المال.خالل فترة سریانھ اما إذا كانت خارج فترة سریان المرسوم التشری2007

/220المادة /

إجراءات االندماج یجب على الشركات الراغبة باالندماج إتباع اإلجراءات التالیة:
/ اتخاذ الشركة المندمجة قرارا باندماج یصدر عن الجھة التي یحق لھا تعدیل العقد أو النظام األساسي للشركة.1
خاذ الشركة المندمجة قرارا بالموافقة على اتفاقیة الدمج التي یجب ان یحدد فیھا شروط وكیفیة توزیع رأس المال في الشركة الدامجة أو / ات2

الشركة الجدیدة بعد االندماج وتصدر ھذه الموافقة عن الجھة التي یحق لھا تعدیل العقد أو النظام األساسي للشركة المندمجة.
ة الدامجة قرارا باالندماج وبزیادة رأسمالھا بقیمة الشركة المندمجة على األقل، یصدر عن الجھة التي یحق لھا تعدیل العقد أو / اتخاذ الشرك3

النظام األساسي للشركة.
ال في الشركة / اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالموافقة على اتفاقیة الدمج التي یجب ان تحدد فیھا شروط االندماج وكیفیة توزیع رأس الم4

الدامجة. وتصدر ھذه الموافقة عن الجھة التي یحق لھا تعدیل العقد أو النظام األساسي للشركة الدامجة.
وفق / تقدیم طلب التصدیق على النظام األساسي للشركة الجدیدة أو على النظام األساسي للشركة الدامجة بعد تعدیلھ تبعا للدمج إلى الوزارة 5

عد المنصوص علیھا في ھذا المرسوم التشریعياإلجراءات والقوا
/ تعتبر قیمة الشركة المندمجة استنادا لتقریر الجھة التي قامت بتقییمھا حصة عینیة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن6

االندماج وتخضع ألحكام الحصص أو األسھم العینیة.
ة المدرجة أسھمھا في األسواق المالیة من تقدیم التقریر لتقدیر قیمتھا إذا تم الدمج وفقا لسعر السھم / تعفى الشركة المساھمة المغفلة المندمج7

جة في ھذه األسواق وال تخضع في ھذه الحالة أسھم الشركة الدامجة أو أسھم الشركة الناتجة عن الدمج التي تم إصدارھا بقیمة الشركة المندم
لدائني ھذه الشركة االعتراض على قرار الدمج أو إقامة الدعوى وفقا ألحكام ھذه المادة كما التخضع أسھم ألحكام األسھم العینیة كما ال یحق

الشركة المساھمة المغفلة الناتجة عن الدمج في ھذه الحالة إلى الحظر على تداول أسھم المؤسسین بالنسبة للشركات المندمجة المؤسسة.

/221المادة /

اإلعالن عن االندماج
/ عندما تكون الشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة الناتجة عن الدمج ذات شكل قانوني یختلف عن تلك التي للشركات المندمجة یجب نشر 1

إعالن الدمج مع الئحة الدائنین وفقا لتقریر محاسبي الشركة أو مدققي حساباتھا في صحیفتین یومیتین ولمرتین على األقل.
النظام األساسي للشركات المحدودة المسؤولیة الدامجة أو الناتجة عن الدمج قبل التحقق من نشر إعالن الدمج./ لیس للوزارة تصدیق 2
بالمئة من دیون الشركة وفقا لما ھو وارد في تقریر محاسب الشركة إقامة الدعوى 10/ یحق للدائنین الذین یبلغ مجموع دینھم ما الیقل عن 3

ز الشركة أو موطنھا المختار خالل ثالثین یوما من تاریخ اإلعالن عن الدمج في الصحف وذلك إلبطال قرار أمام المحكمة المختصة في مرك
الدمج الذي من شأنھ اإلضرار بمصالحھم. وال تسري المدة المحددة بحق الدائنین الذین الیرد اسمھم في اإلعالن.

ى./ للمحكمة ان تقرر وقف تنفیذ قرار الدمج لحین البت بالدعو4
ساعة على األكثر.72/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجھ السرعة، وتعقد جلساتھا كل 5



/ یكون قرار محكمة االستئناف الذي یصدر في الدعوى مبرما.6
نشر إعالن / في حال لم یتم تبلیغ الوزارة قرارا بوقف تنفیذ قرار اندماج الشركة وفقا لما سلف بیانھ خالل خمسة وأربعین یوما من تاریخ7

الدمج في الصحف ألخر مرة تقوم الوزارة بالمصادقة علیھ.
تھا / ال تسري مدة نشر إعالن التحول أو االندماج المذكورة في الفقرة السابقة على الشركات طالبة التحویل أو االندماج إذا لم تظھر بیانا8

شركة ومصدقة من مدقق الحسابات.المالیة مدیونیة للغیر واثبت ذلك بموجب وثیقة صادرة عن محاسب ال

/222المادة /

الخلف القانوني
الشركة تعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن االندماج خلفا قانونیا للشركات المندمجة وتنتقل كافة الحقوق وااللتزامات للشركات المندمجة إلى

الدامجة أو الناتجة عن االندماج.

الباب الحادي عشر
أحكام عامة

/223لمادة /ا

/ مع مراعاة األحكام المنصوص علیھا في القوانین الخاصة یحدد الحد األدنى لرأسمال كل شركة من الشركات المنصوص علیھا في ھذا 1
المرسوم التشریعي بقرار من الوزیر.

مساھمة غیر السوریین في الشركات / مع مراعاة األحكام المنصوص علیھا في القوانین الخاصة تحدد بقرار من الوزیر نسبة مشاركة أو2
المنصوص علیھا في ھذا المرسوم التشریعي.

/ یسمح للشركات أیا كان نوعھا بتحویل استحقاقات الشركاء والمساھمین غیر السوریین فیھا إلى الخارج والناجمة عن حصیلة أعمال 3
أصوال وذلك بموجب تعلیمات تصدر عن الجھات المختصة.الشركة أو تصفیتھا استنادا إلى حساباتھا ومیزانیتھا الختامیة المصدقة

/224المادة /

توفیق أوضاع الشركات
على الشركات القائمة بتاریخ نفاذ ھذا المرسوم التشریعي توفیق أوضاعھا وإجراء التعدیالت الالزمة على عقود تأسیسھا وأنظمتھا -1

ریعي.األساسیة خالل سنتین من تاریخ نفاذ ھذا المرسوم التش
یطلب أمین السجل التجاري من المحكمة المختصة التي یوجد في دائرتھا مركز الشركة الرئیسي حل اي شركة ال توفق أوضاعھا وعقودھا -2

وأنظمتھا مع أحكام ھذا المرسوم التشریعي بعد التاریخ المذكور أعاله.

الباب الثاني عشر
أحكام ختامیة

/225المادة /

رقابة الوزارة..
یحق لوزارة االقتصاد والتجارة ان تراقب الشركات المساھمة المغفلة والقابضة والمحدودة المسؤولیة والتضامنیة والتوصیة في كل ما -1

یتعلق بتنفیذ أحكام ھذا المرسوم التشریعي والنظام األساسي لھذه الشركات وعقود تأسیسھا.
تشكل جرما لمالحقة المسؤولین قضائیا.ویحق لھا ان تبلغ النیابة العامة عن كل مخالفة -2
ویحق للوزارة ان تكلف في كل وقت جھة محاسبیة سوریة أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنیة ذات خبرة تنتدبھا للقیام بتدقیق -3

مات المتعلقة بالجھة التي تتحمل حسابات الشركة وقیودھا ودفاترھا وسائر أعمالھا وتقدیم تقریر بذلك إلى الوزارة، وتصدر الوزارة التعلی
نفقات تدقیق الحسابات.

وللوزارة ان تصدر القرارات والتعلیمات والنماذج لتنفیذ أحكام ھذا المرسوم التشریعي، وعلى الشركات ان تعمل بمقتضاھا.-4
ذا المرسوم التشریعي، وان تحدد یجوز للوزارة ان تضع التعلیمات الالزمة لتصنیف أغراض ونشاطات للشركات المنصوص علیھا في ھ-5

نسب التملك للشركاء (السوریین أو األجانب) فیھا بحسب النشاط الذي ستمارسھ، وان تصنف األغراض والنشاطات التي یمكن ممارستھا من 
قبل غیر السوریین.

/226المادة /



الف لیرة سوریة.یحدد رسم التصدیق على النظام األساسي للشركة المحدودة المسؤولیة بعشرة ا-1
یحدد رسم التصدیق على النظام األساسي للشركة المساھمة المغفلة العامة أو الخاصة بخمسة وعشرین ألف لیرة سوریة.-2
یحدد رسم منح صورة طبق األصل عن النظام األساسي للشركة بمبلغ خمسمئة لیرة سوریة.-3
ة على األنظمة األساسیة للشركات بمبلغ ثالثمئة لیرة سوریة.یحدد رسم منح صورة طبق األصل عن التعدیالت الطارئ-4
تصدر بقرار من الوزیر بدل أتعاب تقدیم خدمات لقاء دراسة عقود الشركات وأنظمتھا األساسیة والتعدیالت التي تطرأ علیھا ، وتسدد ھذه -5

بالمئة 25ب ومستلزمات العمل وتعویضات بنسبة البدالت في حساب مدیریة الشركات وتصرف بقرار من الوزیر لتأمین برامج التدری
للعاملین بالمدیریة.

تحدد تعویضات ممثل الوزارة عن حضور اجتماعات الھیئات العامة بقرار من وزیر االقتصاد والتجارة.-6
رأى ذلك مناسبا.ویجوز بقرار من الوزیر تعدیل المبالغ المذكورة في الفقرات أعاله من ھذه المادة زیادة أو نقصانا كلما-7

/227المادة /

/ .2008/ لعام /3ینھى العمل بأحكام قانون الشركات رقم /-1
/ ھجري، الموافق لـ 11/3/1432ینشر ھذا المرسوم التشریعي في الجریدة الرسمیة ویعتبر نافذا من تاریخ صدوره دمشق في /-2
/م.14/2/2011/

رئیس الجمھوریة

بشار األسد


