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  السورية العربية الجمهورية
  /29/رقم التشريعي المرسوم
  الجمهورية رئيس
  الدستور أحكام على بناء
  يلي ما يرسم
  الشركات قانون
  األول الباب
  عامة أحكام
 المعــاني التشريعي المرسوم هذا أحكام تطبيق مجال في التالية بالعبارات يقصد.. تعاريف/ 1/المادة
  ..منها كل بجانب المبينة

  .والتجارة االقتصاد وزارة.. زارةالو 
  .والتجارة االقتصاد وزير.. الوزير
  .السورية المالية واألسواق األوراق هيئة.. األوراق هيئة

 اختصاصــها ضــمن الرئيســي الشــركة مركــز يقــع التــي المدنيــة البدايــة محكمــة.. المختصــة المحكمــة
  .المكاني
  .بالوزارة الشركات مديرية.. المديرية
 أو العامــة اتمؤسســال أو العامة الهيئات أو العامة اإلدارات أو الوزارات إحدى هي.. امةالع الجهات
  .اإلدارية الوحدات أو العامة الشركات
 والتجـــارة االقتصـــاد مديريـــة فـــي التجـــاري الســـجل دائـــرة لـــدى المحـــدث الشـــركات ســـجل.. الســـجل

  .بالمحافظة
  .الشركات سجل أمين.. السجل أمين
  يانهسر  نطاق/ 2/المادة

 العربيــة الجمهوريــة فــي المؤسســة الشــركات جميــع علــى التشــريعي المرســوم هــذا أحكــام تسري/ 1/
  .خاص بقانون المؤسسة شركات أحكام مع يتعارض ال وبما السورية

 الشــركات علــى تطبــق الشــركة بعقــد يخــتص فيمــا المــدني القــانون عليهــا نــص التي القواعد ان/ 2/
 هــذا حكــامأل مخالفــة القواعــد تلــك تكــون أال بشــرط التشــريعي المرســوم هــذا فــي عليهــا المنصــوص
  . ضمنية أو صريحة مخالفة التشريعي المرسوم
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  . التجارة قانون أحكام بشأنه تطبق التشريعي المرسوم هذا في نص عليه يرد لم ما كل في/ 3
  الشركة شهر/ 3/المادة

  .بشهرها اال الغير تجاه اعتبارية شخصية الشركة تكتسب ال/ 1/
/ 8/المــادة فــي الــواردة والبيانــات األساســية وانظمتها عقودها بتسجيل الشركات جميع شهر يتم/ 2/

 المحافظــة فــي الشــركات ســجل أمانــة لــدى الممســوك الشركات سجل في التشريعي المرسوم هذا من
  . تأسيسها تلي التي يوما الثالثين خالل وذلك الشركة مركز فيها يقع التي

 تعــديل كــل شهر الحال بحسب إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة مديري أو كاتالشر  على يجب/ 3/
 المرسوم هذا من/ 8/المادة في الواردة البيانات على أو األساسي نظامها أو الشركة عقد على يطرأ

 نافــذا التعــديل يعتبــر وال التعــديل تــاريخ مــن يومــا ثالثــين خالل التجارة سجل في بتسجيله التشريعي
  .شهره تاريخ من إال الغير بحق

 للمنطقــة الشــركات ســجل أمانــة لــدى عليهــا تطــرأ التي والتعديالت الحرة المناطق شركات تشهر/ 4/
  .مركزها فيها يقع التي الحرة

  .االعتبارية بالشخصية تمتعها لعدم الشهر من المحاصة شركة تستثنى/ 5/
 شــهادة عــن وأخــرى ركةالشــ عقــد عــن صــورة إرســال عــن مســؤولال وحــده الســجل أمــين يكــون/ 6/

  . العالقة ذات الجهات إلى لديه تسجل التي التعديالت وكافة تسجيلها
  الشركة بطالن/ 4/المادة

 ال انــه إال شــهرها عــدم بســبب الشــركة بــبطالن التمسك بعضا بعضهم مواجهة في للشركاء يحق/ 1
  .ذلك له يحق الذي الغير مواجهة في البطالن بهذا االحتجاج لهم يجوز

ــذي للغيــر كــان الشــركة إبطــال حــال فــي/ 2 ــار الشــركة مــع تعاقــد ال  الشــركة بوجــود بالتمســك الخي
ـــا ـــود رتبتهـــا التـــي االلتزامـــات بتنفيـــذ ومطالبته ـــار الشـــركة بـــبطالن التمســـك أو عليهـــا العق  واعتب
 العقــود عــن الناتجــة االلتزامــات عن بالتضامن ينمسؤول الشركة باسم معه تعاقدوا الذين األشخاص

  .معه مةالمبر 
 بــين اثــره بــالبطالن الحكــم يحــدث فــال الشــركاء احــد طلب على بناء بالبطالن مبرم بقرار حكم اذا/ 3

  .المحكمة سجالت في البطالن دعوى قيد تاريخ من اال الشركاء
  للشركات القانوني الشكل/ 5/المادة
  ..التالية األشكال احد سورية في الشركات تتخذ

  .التضامن شركة/ 1
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  .لتوصيةا شركة/ 2
  .المحاصة شركة/ 3
  .يةمسؤولال المحدودة الشركة/ 4
  .المغفلة المساهمة الشركة/ 5

  الشركات أنواع/ 6/المادة
 اتخــذت اذا أو تجــاري عمــل ممارســة غايتهــا كانت اذا تجارية الشركة تعتبر.. التجارية الشركات/ 1

  .يةمسؤولال محدودة أو مغفلة مساهمة شركة شكل
 بنســبة العامــة الجهــات احــدى أو الدولــة فيهــا تســاهم التــي الشــركات هــي.. ةالمشــترك الشــركات/ 2

 القــانون فــي عليهــا المنصــوص والقواعــد حكــاملأل المــذكورة الشــركات وتخضع مالها رأس من معينة
  .بها الخاص

ــة بالكامــل المملوكــة المســاهمة الشــركات/ 3  حكــاماأل عليهــا تنطبــق مســاهمة شــركات هــي.. للدول
 مــن اكثــر أو واحــدة أو العامــة بالخزينــة ممثلــة الدولــة وتكون المغفلة المساهمة ركاتبالش المتعلقة
 اال لواللتــد منها جزء أو الشركات هذه اسهم طرح يجوز وال بالكامل السهمها مالكة العامة الجهات
  . الوزراء مجلس بموافقة

 فــي الحــرة اطقالمنــ احــدى فــي مركزهــا يكــون التــي الشــركات وهــي.. الحــرة المنــاطق شــركات/ 4
 الحــرة المنــاطق هــذه احــدى فــي الشــركات ســجل فــي مســجلة وتكــون الســورية العربيــة الجمهوريــة

 مســاهمة أو يةمســؤولال المحــدودة أو التوصية أو التضامن شركة شكل الحرة المناطق شركة وتتخذ
  . خاصة مغفلة

 تملــك علــى اعملهــ يقتصــر عامــة أو خاصــة مغفلــة مســاهمة شــركات هــي.. القابضــة الشــركات/ 5
 مثل تأسيس في االشتراك أو مساهمة شركات في اسهم أو يةمسؤولال محدودة شركات في حصص

  . حصصا أو اسهما فيها تملك التي الشركات ادارة في واالشتراك الشركات هذه
 يجــري بأعمــال والقيــام العقــود بــإبرام محصــورة غايتهــا تكــون التــي هــي.. الخارجيــة الشــركات/ 6

 داخــل نشــاط أي ممارســة لهــا يحــق ان دون الســورية العربيــة الجمهوريــة أراضــي خــارج تنفيــذها
  . سورية

 الفكريــة والمهن االختصاص ذوي من شركاء بين تؤسس التي الشركات هي.. المدنية الشركات/ 7
ــي أو ــامأل وتخضــع مــدنيا موضــوعها يكــون الت ــانون حك  بهــا الخاصــة القــوانين أحكــامو  المــدني الق

  . الداخلية وانظمتها وعقودها
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  الشركات سجل/ 7/المادة
  .بالشركات خاص سجل محافظة كل في التجاري السجل امانة لدى يحدث/ 1
  .الشركات سجل عمل تنظم التي التعليمات الوزير يصدر/ 2
  ..فرعية سجالت أربعة من الشركات سجل يتألف/ 3
  .التجارية الشركات سجل/ أ
  .المدنية الشركات سجل/ ب
  .المشتركة الشركات سجل/ ج
  .الخارجية الشركات سجل/د
 صــورة علــى والحصــول الشــركات ســجل فــي الــواردة المعلومــات علــى االطــالع مستدع ألي يجوز/ 4

 رســم لقــاء فيــه الــواردة والوثــائق والمعلومــات القيــود وعــن الشــركة تســجيل شــهادة عــن االصــل طبق
  .معينة ركةلش قيود وجود بعدم شهادة يعطي ان السجل والمين الوزير يحدده

 للمعلومــات ويكــون الكترونــي بشــكل الشــركات ســجل فــي الــواردة المعلومــات حفــظ يــتم ان يجــوز/ 5
  .كاملة حجية الشكل بهذا المحفوظة

  . الشركة تسجيل شهادة الشركات سجل امانة تصدر/ 6
  .رسميا سندا الشركات سجل امين عن الصادرة الشهادات تعتبر/ 7
  

  ركةالش تسجيل شهادة/ 8/المادة
  ..التالية المعلومات السجل امين عن الصادرة الشركة تسجيل شهادة تتضمن ان يجب/ أ

  .التسجيل رقم/ 1
  .الشركة اسم/ 2
  . القانوني الشركة شكل/ 3
  .الشركة نوع/ 4
  .الشركة غاية/ 5
  .الشركة مدة/ 6
  . الشركة رأسمال/ 7
  .الشركة مركز/ 8
  .واليتهم ومدة ورئيسه ةاالدار  مجلس اعضاء أو المديرين اسماء/ 9
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  .واليتهم ومدة وصالحياتهم الشركة عن بالتوقيع المخولين االشخاص اسماء/ 10
  . التوقيع أو االدارة حق على الواردة القيود/ 11
  .والتوصية التضامن شركات في المتضامنين الشركاء اسماء/ 12
 يختارونــه عنــوان اي أو ةالشــرك مقــر لهــم مختــارا موطنــا والمســاهمين الشــركاء مــن كــل يتخــذ/ ب

  . بالشركة المتعلقة التبليغات لجميع
  التسجيل شطب/ 9/المادة
  ..التالية الحاالت في الشركة تشطب

  .تصفيتها وتمت انحلت اذا/ 1
 بابطالهــا القطعيــة الدرجــة مكتســب قضــائي حكم وصدر التشريعي المرسوم هذا أحكام خالفت اذا/ 2
  .وتصفيتها حلها أو
 مهلــة خــالل االساســي نظامهــا أو تأسيســها عقــد فــي الواردة والنشاطات االغراض رستما لم اذا/ 3

  .التجاري السجل في شهرها تاريخ من سنتين
  .التجارة سجل امين من بقرار الشطب يتم/ 4

  الشركة جنسية/ 10/المادة
 اذا االساســي نظامهــا أو عقــدها فــي مخــالف نــص كــل رغــم حكمــا ســورية الشــركة جنســية تعتبر/ 1
 تخضــع وال الســورية العربيــة الجمهوريــة فــي الشــركات ســجل فــي قيــدها وتــم ســورية فــي أسســتت
  .سورية في الحرة المناطق في المسجلة الشركات المادة هذه حكامأل
 مالزمــا منهــا كــان مــا اال للســوريين الممنوحــة بــالحقوق ســورية فــي المؤسســة الشــركات تتمتــع/ 2

  .الشركة بها تتمتع التي الحقوق يحدد خاص تشريعي نص وجود عند أو الطبيعي للشخص
 دون مشروعها اغراض لتحقيق الالزمة العقارية العينية الحقوق اكتساب السورية للشركة يحق/ 3

 المســاهمين أو الشــركاء اســماء إلى الحقوق هذه نقل يجوز ال انه اال فيها الشركاء لجنسية اعتبار
 قانونــا المطلوبــة الموافقــات علــى الحصــول بعــد اال الشــركة تصــفية أو حــل عند فيها السوريين غير
  .الحقوق هذه لمثل السوريين غير لتملك
  الشركة اسم/ 11/المادة

  . بها الخاصة القانونية حكاماأل وفق الشركة اسم يكون/ 1
 اي تســجيل يجــوز ال كمــا العــام النظــام أو العامــة لــآلداب مخــالف باسم الشركة تسجيل يجوز ال/ 2

 أو عالميــة شــهرة ذات شــركة أو ســورية في اخرى شركةأي  به سجلت ان سبق نعنوا تحت شركة
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 تســجيل رفــض الســجل والمــين غمــوض أو غــش أو لــبس إلى تؤدي قد درجة إلى يشبهه اسم تحت
 امــام االعتــراض مصــلحة ذي لكــل ويحــق الحــاالت تلك من حالة اي في االسم هذا مثل تحمل شركة

  . االسم بنفس شركة سجل نا له سبق لو فيما المختصة المحكمة
  الشركة مركز/ 12/المادة

 داخل لها فروع فتح الشركات لهذه ويحق سورية في لها مركزا السورية الشركات تتخذ ان يجب/ 1
  . وخارجها سورية

ــا الشــركة مركــز يكــون/ 2  بهــا المتعلقــة والتبــاليغ المراســالت األوراق جميــع لتبليغهــا صــالحا موطن
  .توجد لم ام فيه وجدت سواء
  االعتبارية الشخصية/ 13/المادة

/ المحاصــة شــركة عــدا مــا/ التشــريعي المرســوم هذا في عليها المنصوص الشركات جميع تتمتع/ 1
  .شهرها بمجرد االعتبارية بالشخصية

 سســوؤ م ويلتــزم لتأسيســها الــالزم بالقــدر اعتباريــة شخصــية التأســيس فتــرة خــالل للشركة يكون/ 2
 ولكــن بيــنهم فيمــا بالتضامن التأسيس فترة خالل الشركة باسم بها يقومون التي بالتصرفات الشركة

 المرســوم هــذا يقررهــا التــي الشــهر اجــراءات اســتيفاء بعــد اال الغيــر امــام الشخصــية بهــذه يحــتج ال
  . التشريعي

 بذمــة تترتــب التأســيس فتــرة اثنــاء الشــركة باســم سســونؤ الم يجريهــا التــي التصــرفات جميــع ان/ 3
 هــذا يتطلــب عنــدما العالقــة ذات الشــركة هيئــات موافقــة علــى الحصــول بشــرط شــهرها دبعــ الشــركة
 يتمسك ان المقررة الشهر باجراءات الشركة تقم لم اذا للغير يحق ذلك ومع ذلك التشريعي المرسوم

  . بشخصيتها
  االلزامية البيانات/ 14/المادة

 كافــة علــى الشــركات ســجل في لهاتسجي ورقم القانوني وشكلها اسمها ذكر شركة كل على يجب/ 1
 المرســوم هــذا يوجــب التــي االخــرى المعلومــات إلــى اضــافة اعالناتهــا وعلــى عنهــا الصــادرة األوراق

  .ادراجها ذلك التشريعي
 بغرامــة الشــركة تعاقــب بيانــه ســبق لمــا وفقــا عنها الصادرة األوراق في تسجيلها رقم يذكر لم اذا/ 2

 االعــالن أو الورقــة عنــه صــدرت الــذي الشــخص ويكــون ةســوري ليــرة الــف وعشــرون خمســة قــدرها
  .الغرامة تضاعف المخالفة تكرار حال وفي الغرامة هذه عن الشركاء تجاه مسؤوال

 كافــة علــى بيانها سبق التي البيانات إلى اضافة ذلك ذكر وجب التصفية تحت الشركة كانت اذا/ 3
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 قـــدرها بغرامـــة المصـــفون يعاقـــب التصـــفية واقعـــة تـــذكر لـــم واذا واعالناتهـــا عنهـــا الصـــادرة األوراق
  . سورية ليرة الف خمسون
  المختصة المحكمة/ 15/المادة

 التجاريــة والقضــايا المنازعــات جميــع فــي للنظــر المدنيــة البدايــة محكمــة غــرف احــدى تخصــص/ 1
  .فروعها أو بالشركات المتعلفة

 عــن الصــادرة بــالقرارات الطعــون فــي للنظــر المدنية االستئناف محكمة غرف احدى تخصص كما/ 2
  . المادة هذه من /1/الفقرة في المذكورة المحكمة

 المحكمة هي المكاني اختصاصها دائرة في الشركة مركز يقع التي المدنية البداية محكمة تكون/ 3
 ادارتهــا على القائمين وبين بينهم أو الشركاء بين تنشأ التي المنازعات جميع في للفصل المختصة

  .ونشاطها الشركة بأمور يتعلق اخر نزاع اي في أو بالشركة الغير عالقة عن أتنش التي أو
 هــي المكــاني اختصاصــها دائــرة فــي الشــركة فــرع مقــر يقــع التــي المدنيــة البدايــة محكمــة تكــون/ 4

  .الفرع بهذا المتصلة المسائل جميع في للفصل المختصة المحكمة
 أو التجاريــة بالنزاعــات يتعلق فيما الدولي أو حليالم التحكيم إلى اللجوء االطراف حق من يبقى/ 5

  . التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص الخاص المدنية
  ..االدارة مجلس العضاء القانوني الوضع/ 16/المادة

  . العمل قانون أحكام إلى المساهمة بالشركة االدارة مجلس اعضاء تربط التي العالقة تخضع ال
  ..كةالشر  اثبات/ 17/المادة

 بعقــد اال الغيــر تجــاه أو بيــنهم فيمــا الشــركة اثبــات للشــركاء يحــق ال المحاصــة شــركة باســتثناء/ 1
  .مكتوب

 جــدول فــي مســجل محــام قبــل مــن منظمــة لــه المعدلــة الوثــائق أو الشــركة عقــد يكــون ان يجــب/ 2
  . يتهمسؤول وعلى سنوات خمس عن التقل لمدة االساتذة المحامين

 بها يختص نص اي وجود أو الشركة وجود الوسائل بجميع يثبت ان قتضاءاال عند للغير يجوز/ 3
.  

  ..الشركة انحالل/ 18/المادة
  ..التالية الحاالت من اي في الشركة تنحل

  .للشركة المحددة المدة انقضاء/ 1
  .الشركة موضوع المشروع انتهاء/ 2
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  .الشركة حل على الشركاء اتفاق/ 3
  . الشركة افالس شهر/ 4
  .قضائي بحكم الشركة حل/ 5
  . اخرى شركة في الشركة اندماج/ 6
 مهلــة خــالل الشــركة وضــع تصــحيح وعــدم قانونــا المحــدد االدنــى الحــد عــن الشــركاء عــدد نقص/ 7

  .الوزارة توجهه الذي اإلنذار تاريخ من أشهر ستة
  ..وتصفيتها الشركة توقف/ 19/المادة
 الالزمــة المدة طيلة قائمة االعتبارية خصيتهاش وتبقى التصفية طور في حلها بمجرد الشركة تدخل

  .فقط التصفية حاجة وألجل للتصفية
  ..المصفي تعيين/ 20/المادة

 العامــة الهيئــة عــن أو الشــركاء أغلبيــة عــن صــادر بقــرار أو الشركة عقد بموجب المصفي يعين/ 1
 التعيــين يــتم لــم فــإذا للشــركة العاديــة العامــة الهيئــة قــرارات لصــدور المقــررة واألغلبيــة لألصــول وفقا
 من أو المصلحة صاحب طلب على بناء المختصة المحكمة قبل من تعيينه يتم ذكره سلف لما وفقا
  .الشركة بحل قضت التي المحكمة قبل
  .مبرما المصفي بتعيين القاضي المختصة المحكمة قرار يكون/ 2

  ..الشركة تصفية شهر/ 21/المادة
 بموجــب أو اختياريــا كــان ســواء تعييــنهم وقــرار الشــركة يةتصــف قــرار شــهر المصــفين علــى يجب/ 1

  .القرار هذا صدور من ايام ثالثة اقصاها مدة خالل الشركات سجل امانة لدى قضائي قرار
 فــي المصــفين واســماء الشــركة تصــفية عــن بــاإلعالن الشــركة نفقــة وعلــى الســجل امــين يقــوم/ 2

 تــاريخ مــن ايــام ســبعة اقصــاها مــدة خــالل لــكوذ ولمــرتين يــوميتين صحيفتين وفي الرسمية الجريدة
  .المصفي تعيين أو الحل قرار شهر

 ثالثــة خــالل األوراق هيئــة إلــى العامــة المســاهمة الشــركة تصفية قرار تبليغ المصفي على يجب/ 3
  .التصفية قرار صدور تاريخ من ايام

 انهــا إلــى الشــركة عــن الصــادرة واإلنــذارات واإليصــاالت والمراسالت األوراق جميع تشير ان يجب/ 4
  .التصفية قيد شركة
  ..التصفية قيد الشركة وادارة اعمال/ 22/المادة

 الشــركات ســجل في حلها قرار شهر تاريخ من اعتبارا جديدة اعمال ممارسة عن الشركة تتوقف/ 1
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.  
  . الشركة سجل على التصفية قيد اشارة السجل امين يضع/ 2
 فــي االســتمرار عليهــا يجــب ولكــن حلهــا عنــد الشــركة اعمال بادارة المكلفة الجهة سلطة تنقضي/ 3

  .لمهامه وتسلمه للشركة مصف تعيين لحين عملها
  .تعيينه قرار شهر تاريخ من اعتبارا الغير امام الشركة المصفي يمثل/ 4
ــة أو الشــركاء دعــوة للمصــفي يحــق/ 5 ــرار لالجتمــاع العامــة الهيئ  لتصــفية الالزمــة المواضــيع الق

  . الشركة
 محاســبي خبيــر اليــه وينضــم التصفية فترة طيلة وظيفته في الشركة في الحسابات مدقق يستمر /6

  .قضائي بحكم المصفي تعيين كان حال في التصفية اعمال لمراقبة المحكمة تعينه
  .التصفية اثناء التصرفات بطالن/ 23/المادة
  ..باطلة التالية التصرفات التصفية فترة في تكون

  . بعملها لالستمرار الشركة اسمب عقود إبرام/ 1
 العامــة الهيئــة أو الشــركاء كافــة عليــه يوافــق لــم مــا الشــركة أمــوال إنقاص شأنه من تصرف أي/ 2

  . للشركة
  ..المصفي واجبات/ 24/المادة

 ويــنظم كافــة واصــولها واموالها راقهاأو و  ومستنداتها وسجالتها الشركة دفاتر المصفي تسليم يتم/ 1
 الي ويحــق التزامــات من عليها وما مطاليب من للشركة ما تتضمن التصفية يةبعمل خاصة سجالت

  .آنفاً  المذكورة التصفية سجالت على االطالع الشركاء من
 ويتــولى الســنوية الميزانيــة يضــع ان المصــفي علــى وجــب واحــدا عامــا التصــفية مدة زتو اتج اذا/ 2

  .األقل على يوميتين صحيفتين في نشرها
 صــحيفتين فــي اعــالن نشــر تعيينــه شــهر تــاريخ مــن يومــا تســعين خــالل فيالمصــ علــى يجــب/ 3

 خــالل وعنوانــه منهم كل دين وبيان الشركة مقر لمراجعة الدائنين دعوة يتضمن األقل على ولمرتين
  . لواأل  االعالن تاريخ من يوما تسعين مهلة

 لــه جــاز الســابقة الفقــرة في المحددة المهلة خالل بمطالبته للشركة دائن أي تقديم عدم حال في/ 4
 المطالبــة هــذه مرتبــة تصــبح ان علــى مطالبتــه تقــديم التصــفية انتهاء وقبل المهلة هذه انقضاء بعد
 هــذه مــن/ 3/الفقــرة فــي عليهــا المنصــوص المهلــة خالل بمطالبتهم تقدموا الذين الدائنين مرتبة بعد

  .المادة
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ــد اي مراعــاة مــع/ 5 ــ أو التشــريعي المرســوم هــذا يفرضــه قي ــه نصي ــد علي  نظامهــا أو الشــركة عق
 ذمــة فــي أو الغيــر ذمــة في ديون من للشركة ما لتحصيل الالزمة باالعمال المصفي يقوم االساسي
 بانجــاز المصــفي يقــوم كمــا قانونــا المقــررة لويــةو األ  وحســب الــديون مــن عليهــا مــا ووفــاء الشــركاء
 جديــدة بأعمــال القيــام لــه يكــون ان ندو التصــفية قبــل القائمــة العقــود وتنفيذ العالقة الشركة اعمال
  .باسمها

  .التصفية اعمال في لمساعدته الالزمين الخبراء تعيين للمصفي يجوز/ 6
 أو الشــركة مــن المقامــة ىو االــدع فــي المحــاكم امــام الشــركة لتمثيــل الصــالحية للمصــفي يكــون/ 7

  .الشركة باسم المحامين وتوكيل مصالحها على للمحافظة احترازي اجراء اي واتخاذ عليها
 أو الشــركة مال رأس اغلبية يملكون الذين الشركاء موافقة على الحصول قبل للمصفي يجوز ال/ 8

 تأمين اي عن يتخلى ان أو عنها نيابة الشركة دائني مع تسوية اي يعقد ان للشركة العامة الهيئة
  .احدةو  صفقة ومشاريعها واموالها موجوداتها يبيع ان أو لمصلحتها مقرر ضمان أو
 أو الشــركة تأســيس وثيقــة تــنص لــم مــا بيــنهم فيمــا باالجمــاع قــراراتهم تتخــذ المصــفون تعدد اذا/ 9

  .معينة اغلبية على تعيينهم قرار
 الالزمــة المبــالغ بــأداء والتوصــية التضــامن شــركات فــي المتضامنين الشركاء مطالبة للمصفين/ 10

  .سديدهالت الشركة اموال كفاية عدم حالة في الديون لتسديد
  ..التصفية من والمساهمين الشركاء حقوق/ 25/المادة

 الترتيــب وفــق عليهــا المترتبــة االلتزامــات تســوية فــي الشــركة وحقــوق وموجــودات اموال تستعمل/ 1
  ..التالي

  .المصفي واتعاب التصفية نفقات/ أ
  .العامة للخزينة الشركة على المستحقة المبالغ/ ب
  .فيها للعاملين ركةالش على المستحقة المبالغ/ ج
  .فيها الشركاء لغير الشركة على المستحقة الديون/ د
  .المال رأس في حصصهم بين من تكن ولم للشركة الشركاء قدمها التي القروض/ هـ
 حصــته بنســبة كــل والمســاهمين الشــركاء بــين فيمــا الشــركة وموجــودات اموال من تبقى ما يوزع/ 2
  .المال رأس في لحصتهم وفقا الخسائر في نصيبهم امنونالمتض الشركاء ويتحمل المال رأس من
 أو ورثــتهم أو الشــركاء عــن الشــركة دائنــي ىو ادعــ بالتقــادم تســقط التجاريــة الشــركات جميع في/ 3

 الشــركاء احــد خــروج علــى أو الشــركة انحــالل علــى سنوات خمس انقضاء بعد الحقوق في خلفائهم
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  .كالشري هذا على المقامة ىو ابالدع يختص فيما
 يــوم ومن واجبا فيها الشهر يكون التي الحاالت جميع في الشهر اتمام يوم من التقادم مدة تبدأ/ 4

 حكــامأل وفقــا يقطــع أو التقــادم ويوقــف نفســها التصــفية عــن الناشــئة ىو االــدع فــي التصــفية اغــالق
  .العامة القواعد
  ..المصفي يةمسؤول/ 26/المادة
 تعــويض عــن يســأل كمــا التصــفية مــدة خــالل الشركة ونؤ ش تدبير اساء اذا مسؤوال المصفي يعتبر

 يةمســؤول أو الشــركة مــدير يةمســؤول حكــامأل اســتنادا اخطائــه بســبب الغيــر يلحــق الــذي الضــرر
  .ادارتها مجلس اعضاء
  ..التصفية اعمال من االنتهاء/ 27/المادة

 ويتضــمن الحــال بحســ العامــة للهيئــة نهائيــة ميزانيــة أو للشــركاء ختاميــا حســابا المصــفي يقــدم/ 1
 توزيــع فــي مســاهم أو شــريك كــل ونصــيب التصــفية عمليــة التمــام بها قام التي واالجراءات االعمال
  . الشركة موجودات

 ويعرضــه المصــفي قــدمها التــي الحســابات عــن تقريــر باعــداد الشــركة فــي الحسابات مدقق يقوم/ 2
 الموافقــة تمــت فــاذا عليــه موافقــةال ألخــذ للشــركة العامــة الهيئــة علــى أو الشــركاء على/الحال حسب
  . المحكمة امام الحسابات على االعتراض مصلحة ذي لكل جاز إال و المصفي ذمة براءة تعلن
  ..المصفي عزل/28/المادة
 يحل من تعيين على يشتمل ان يجب بعزله حكم أو قرار وكل بها عين التي بالكيفية المصفي يعزل
  . الشهر اجراء تاريخ من اال الغير تجاه به يحتج وال الشركات سجل في العزل ذلك ويشهر محله
  الثاني الباب
  التضامن شركة
  ..التضامن شركة/ 29/المادة

 شخصــية بصــفة ينمســؤول يكونــون اكثر أو شريكين من وتتألف معين عنوان تحت تعمل شركة/ 1
  . الشركة وديون التزامات عن اموالهم جميع في التضامن وبوجه

 بنفســه التجــارة يتعــاطى كأنــه ويعتبــر التــاجر صــفة التجاريــة التضامن شركة يف الشريك يكتسب/ 2
  . الشركة عنوان تحت

  . شخصيا الشركاء كل افالس إلى الشركة افالس ديؤ وي/ 3
  .االهلية بكامل متمتعا التضامن شركة في الشريك يكون ان يشترط/ 4
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  ..الشركة عنوان/ 30/المادة
 أو/ همؤ أوشــرك/كلمــة اضــافة مــع مــنهم عــدد أو الشــركاء جميــع اسماء من الشركة عنوان يتألف/ 1
  .معناها في هو بما
 أو للشــركاء يحــق انــه اال فيهــا الحــاليين الشــركاء اســماء مــع الشــركة عنــوان يتوافــق ان يجــب/ 2

 اســم علــى االبقــاء الشــركات سجل امين من الطلب بعضهم أو الشركاء جميع وفاة حال في لورثتهم
 تــتم ان شــرط تجاريــة شــهرة اكتســب قــد االســم هــذا كــان اذا الشــركة عنــوان فــي المتــوفين الشــركاء
  .الشركة هذه اسم استخالف يفيد ما إلى االشارة

  عنوان في اسمه بادراج علم عن يرضى الشركة عن اجنبي شخص كل/ 3
  .بذلك ينخدع شخص اي تجاه ديونها عن التضامن وبوجه الشخصية بصفته مسؤوال يصبح شركة
  .الشركة رأسمال/ 31/المادة

  .السورية بالليرات التضامنية الشركة رأسمال يحدد/ 1
 حصة تحديد ويتم عمل أو عينية مقدمات عن عبارة منه جزء أو الشركة رأسمال يكون ان يجوز/2
  .الشركة عقد في عمال أو عينية حصة أو نقدية حصة قدم شريك كل
  

  ..الشركة وشهر التسجيل اجراءات/ 32/المادة
 الســجل امــين إلــى التســجيل طلــب الشــركاء يقــدم الشــركات لتســجيل العامــة حكــاماأل مراعــاة مــع/ 1/

 جميــع قبــل مــن الشــركة وعقــد التســجيل طلــب على التوقيع ويجري الشركة عقد عن نسخة به مرفقا
 يحــدده موظــف اي امــام أو بالعــدل الكاتــب امــام أو مقامــه يقــوم مــن أو الســجل امــين امــام الشــركاء
  .الوزير

  ..التالية البيانات التأسيس طلب يتضمن ان يجب/ 2/
  .الشركة عنوان/ أ/
  .المختار وموطنهم وجنسياتهم الشركاء اسماء/ ب/
  .الشركة موضوع/ ج/
  .الشركة نوع/ د/
  .وجدت ان وفروعها الشركة مركز/ هـ/
  .الشركاء من كل وحصص الشركة رأسمال/ و/
  .الشركة مدة/ ز/
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  . تعيينهم ومدة وصالحياتهم الشركة عن والتوقيع باالدارة المفوضين ءواسما المديرين اسماء/ ح/
  ..التالية البيانات الشركة عقد يتضمن ان يجب/ 3/
  .الشركة عنوان/ أ/
  .الشركة نوع/ب
  .المختار وموطنهم وجنسيتهم الشركاء اسماء/ ج
  .الشركة موضوع/ د
  .وجدت ان وفروعها الشركة مركز/هـ
 هذه تسديد وكيفية العمل أو العينية المقدمات فيها بما الشركاء من كل وحصص الشركة رأسمال/و

  .تقديمها أو الحصص
  .ومدتها الشركة تأسيس تاريخ/ ز
 تعييــنهم ومــدة وصــالحياتهم الشركة عن والتوقيع باالدارة المفوضين واسماء الشركة ادارة كيفية/ ح
.  
  .قراراتال التخاذ المطلوبة واالغلبية الشركاء مجلس نصاب/ ط
  .والخسائر االرباح توزيع وكيفية للشركة المالية السنة/ ي
  .الشركاء بين النزاعات حل اسلوب/ ك
 الطلــب الســتالمه التاليين العمل يومي خالل الشركات سجل في الشركة بقيد السجل امين يقوم/ 4/

  .بتسجيلها ةشهاد العالقة ذوي ويمنح المنصب لهذا لتوليهم الشروط بتوافر المديرين وتصريح
 تســجيل أو الشــركة تســجيل رفــض الســابقة الفقرة في المحددة المهلة خالل السجل المين يحق/ 5/
 أو تعــديلها تســجيل طلــب أو تأسيســها عقــد أو الشــركة تســجيل طلب كان اذا عقدها على تعديل اي
 اذا أو عيالتشــري المرســوم هــذا يفرضــها التــي والبيانــات المعلومــات يتضــمن ال المعــدل الشــركة عقــد
 بــاعالم الســجل امــين يقــوم الحالــة هــذه وفــي.. العــام النظــام أو للقــانون مخالفــا الشــركة عقــد كــان

 تــبلغهم تــاريخ مــن يومــا ثالثــين خــالل الــرفض قــرار علــى االعتــراض وللشــركاء بالمخالفــات الشــركاء
 علــى اضاالعتــر  العــام للمــدير أو شــريك الي جــاز لالعتــراض رفضــه حــال وفــي.. الســجل امــين قرار
 للمــدير أو شــريكألي  جــاز يومــا ثالثــين مهلــة خــالل بــالقرار تبــت لــم واذا الــوزارة امــام الــرفض قــرار

 الســرعة وجــه علــى االعتــراض موضــوع فــي تبــت التــي المختصــة المحكمــة امام الرفض بقرار الطعن
  .مبرم بقرار

 ادخالهــا المطلوب ديالتالتع فيه وتذكر السجل امين إلى الشركة عقد تعديل طلب الشركاء يقدم/ 6/
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 علــى التوقيــع ويجــري عليــه ادخلــت التــي التعديالت متضمنا الشركة عقد عن نسخة به ويرفق عليه
 يقــوم مــن أو الســجل امــين امــام الشــركاء جميــع قبــل مــن المعــدل الشــركة عقــد وعلــى التعــديل طلــب
  .الوزير يعينه موظفأي  امام أو بالعدل الكاتب امام أو مقامه

 الوثــائق فــي أو الســجل امانــة لــدى المــودع الشــركة عقــد فــي الغيــر يهــم نــص اي ذكــر عدم ان/ 7/
 التــي التعــديالت شــهر عــدم ان كمــا الشــأن ذوي حــق فــي نافــذ غيــر الــنص هــذا يجعــل لــه المتممــة
  . الغير حق في نافذة غير التعديالت هذه يجعل الشركة عقد على ادخلت
  ..ةالشرك ديون عن الشركاء يةمسؤول/ 33/المادة

 الشــركاء مــع التضــامن وجــه وعلــى الشخصية بأمواله ضامنا التضامن شركة في الشريك يعتبر/ 1/
  . فيها شريكا وجوده اثناء الشركة على ترتبت التي وااللتزامات الديون لكافة االخرين

 شــركائها عــداد فــي كــان شــريك كــل يقاضــوا ان لهــم يحــق كما يقاضوها ان الشركة لدائني يحق/ 2/
 اال ديــنهم لتحصيل للشركاء الخاصة االموال على التنفيذ للدائنين اليجوز انه اال االلتزام وءنش وقت
 بمــا الرجــوع عندئــذ فلهــم ديــونهم لتســديد االمــوال هــذه تكــف لــم فــاذا الشــركة امــوال علــى التنفيذ بعد
  .للشركاء الخاصة االموال على الدين من تبقى
  ..الشركة ادارة/ 34/المادة

 الشــركاء يعينهــا التــي تلــك أو الشــركة عقــد يعينها التي الجهة إلى الشركة ادارة في حقال يعود/ 1/
 بعــدة أو واحــد بشــريك الشــركة عــن والتوقيــع االدارة تنــاط ان ويجوز شهرها تم رسمية وثيقة اي في

  .اخر بشخص أو شركاء
 فــي العــاملين يــرغ ومــن المدنيــة بحقوقــه متمتعــا القانونيــة الســن بالغــا المــدير يكــون ان يجــب/ 2/

 بالشــرف المخلــة الجــرائم مــن جريمــة فــي أو جنائيــة عقوبــة بــأي عليــه محكومــا يكــون واال الدولــة
 امــام أو رســمي موظــف امــام المــدير يوقعــه تصــريح بموجــب الشروط هذه توافر اثبات ويتم واالمانة
  . السجل امين

 وثيقة أو الشركة عقد ينص لم ام مجتمعين الشركة بادارة مفوضين اعتبروا المديرون تعدد اذا/ 3/
 بالقيــام مــنهم اي انفــراد أو بــاالدارة مــنهم كــل انفــراد علــى أو بيــنهم فيمــا معينة اغلبية على تعيينهم
  . معينة بأعمال

 اي أو الشــركة مــديري تعيــين تتضــمن الشــركة لعقــد الحقــة وثيقــة اي شــهر الشركاء على يجب/ 4/
  . صالحياتهم على يجري تعديل

 ضــمن عنهــا والتوقيــع منتظمــا تســييرا الشــركة عمــل لتسيير يلزم ما بجميع الشركة ديروم يقوم/ 5/
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 ملزمــة الحالة هذه في الشركة وتكون الشركات سجل في والمشهرة لهم الممنوحة الصالحيات حدود
 أو الشــركة بتمثيــل المخــولين االشــخاص صــالحيات علــى الــواردة القيــود وتعتبــر المــديرين بتصرفات
 أو العقــد فــي االشــارة تمــت اذا الغيــر بحــق ســارية الشــركات ســجل فــي والمســجلة هــاعن التوقيــع
  .التجاري سجلها رقم إلى الشركة عن الصادر التصرف

 خالف على عقدها ينص لم ما المحامين وتوكيل الشركة باسم بالمخاصمة مخوال المدير يكون/ 6/
  . ذلك

 لــه يجيــز تعيينــه قــرار كان اذا اال بها الغير يلتوك أو صالحياته كل عن التنازل للمدير يحق ال/ 7/
  . الشركة سجل في التوكيل هذا شهر يجب حال وبأي ذلك

 بســبب بالشــركة يلحــق الــذي الضــرر عــن والشــركاء الشــركة تجــاه مســؤوال الشــركة مــدير يكــون/ 8/
 ثــالث بانقضــاء يةمســؤولال هــذه وتســقط بــاطال يعــد ذلــك بغيــر يقضــي شــرط وكــل تقصــيره أو اهماله
ـــى ســـنوات ـــه انتهـــاء عل ـــي عمل ـــة والتســـري االســـباب مـــن ســـبب الي الشـــركة ادارة ف  ســـقوط مهل

 أو الشــركة لعقــد خالفــا المــدير عــن يصــدر مقصــود عمــل عــن امتنــاع أو عمــل كــل عــن يةمســؤولال
 وفــي الشــركاء عــن اخفاهــا اعمــال اي عــن أو بالشــركة ضــررا يلحــق ان شــأنه ومن الشركاء لقرارات
  .العامة القواعد حكامأل وفقا اال يةمسؤولال دعوى تسقط فال جرما للمدير سوبالمن الفعل كان حال

 حســابات مــدقق تعيين سورية ليرة ماليين عشرة على رأسمالها يزيد التي التضامن شركة تلتزم/ 9/
 فــي المــدقق هــذا ويخضــع المعنيــة الــوزارة عــن الصادر الحسابات مدققي جدول من الشركاء ينتخبه
  . الحسابات لمدققي المقررة للقواعد وواجباته تهيمسؤولو  سلطته
  ..الشركاء مجلس/ 35/المادة

 الشــركة عقــد نــص اذا الشــركاء مجلــس فــي بالشــركة المتعلقــة قــراراتهم الشــركاء يتخذ ان يجوز/ 1/
  . ذلك على

 الجلســة حضــور حــق شــريك لكــل ويكــون فيهــا الحصــص مــالكي مــن الشــركاء مجلــس يتــألف/ 2/
 الـــدعوة اليـــة الشـــركة عقـــد ويحـــدد مخـــالف نـــص اي رغـــم المجلـــس هـــذا قشـــاتمنا فـــي واالشـــتراك
  .الشركاء مجلس الجتماعات

 عقــد يــنص لــم مــا الشــركة رأسمال نصف على تزيد بأغلبية الشركاء مجلس في القرارات تصدر/ 3/
  .ذلك خالف على الشركة

 عليهــا يتفــق لــم مــا يحةصــح دمجهــا أو حلهــا أو الشركة عقد بتعديل المتعلقة القرارات تكون ال/ 4/
  .اصوالً  ويشهر عليه يوقعون عقد في الشركاء
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  .بها والتقيد تنفيذها عن مسؤول وهو للمدير ملزمة الشركاء عن الصادرة القرارات تعتبر/ 5/
  . الشركة ادارة في التدخل أو االدارة بأعمال القيام المدير غير للشريك يجوز ال/ 6/
 اعمــال فــي تــدخال الشــركاء مجلــس علــى المعروضــة القــرارات علــى الشــريك تصــويت يعتبــر ال/ 7/

  . االدارة
  .وعقودها ووثائقها المحاسبية وسجالتها الشركة دفاتر على االطالع يطلب ان للشريك يجوز/ 8/

  ..واعتزاله المدير عزل/36/المادة
 أو عزلــه زيجــو  فــال فيــه محــددة صــالحياته وكانت الشركة عقد في معينا شريكا المدير كان اذا/ 1/

  . الشركة عقد بتعديل اال صالحياته تعديل
 أو صــالحياته تحــدد الشــركة عقــد عــن مســتقلة وثيقــة بموجــب معينــا شــريكا المدير كان اذا اما/ 2/

 لــم مــا المــال رأس بأغلبية يتخذ بقرار صالحياته تعديل أو عزله للشركاء جاز الشركاء غير من كان
  . ذلك خالف على يتفقوا

 اذا المــدير عــزل اكثــر أو شــريك طلــب علــى بنــاء عنهــا يصدر وبقرار المختصة محكمةلل يجوز/ 3/
  . العزل يبرر مشروعا سببا رأت

 بحكــم عقــدها فــي المعــين الشــريك المــدير عــزل تــم اذا حلهــا علــى الشركة عقد ينص ان يجوز/ 4/
  . مبرم قضائي

 اســباب لغيــر االدارة يعتــزل ان لــه يجــوز فــال الشــركة عقــد فــي ومعينــا شــريكا المــدير كــان اذا/ 5/
  . التعويض عن مسؤوال كان واال المحكمة تقبلها أو الشركاء باقي يقبلها
  ..االعمال بعض على المسبقة الخطية الشركاء موافقة/ 37/المادة

 مــن عمــل بأي القيام غيرهم من أو الشركاء من كان سواء التضامن شركة في للمدير يجوز ال/ 1/
 لمــا وفقــا بعضــهم أو الشــركاء كــل مــن مســبقة خطيــة موافقــة علــى الحصــول دون التاليــة االعمــال
  .الشركة عقد يحدده

  .لها منافس أو لحسابها مشروعأي  لتنفيذ مباشرة غير أو مباشرة بصورة الشركة مع التعاقد/ أ/
  .الشركة لنشاط مشابها نشاطا الغير لحساب أو لحسابه يمارس ان/ ب/
 هــذه كانــت اذا توصــية شــركة فــي متضــامنا شريكا أو اخرى ضامنت شركة في شريكا يكون ان/ ج/

  . لها منافسا أو الشركة لنشاط مشابها نشاطا تمارس الشركة
  .اغراضها في يدخل مما التصرف كان اذا اال الشركة عقارات بيع/ د/
  .عليها التأمين اجراء أو الشركة عقارات رهن/ هـ/
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  .الشركة بمشاريع التصرف/ و/
 عقــد يــنص لــم مــا ســنوي بشــكل انفــا المذكورة باالعمال المدير قيام على الشركاء افقةمو  تجدد/ 2/

  .ذلك خالف على الحقة وثيقة أو الشركة
  ..الشركة في حصته عن الشريك تفرغ/ 38/المادة

 الشــركاء جميــع برضــاء اال الشــركة فــي حصصــه مــن اي عــن للغيــر التفــرغ للشــريك يجــوز ال/ 1/
  . الشهر بمعامالت القيام وبشرط

 ولــيس الشــركة مــن بنصيبه المختصة والمنافع الحقوق للغير يحول ان للشريك يجوز انه على/ 2/
  . المتعاقدين بين فيما اال اثر اي االتفاق لهذا
  ..الشركة انحالل/ 39/المادة

 احــد افــالس شــهر حــال فــي التضــامن شــركة تحــل الشــركات لحــل العامة االسباب إلى باالضافة/ 1/
ــم مــا الهليتــه فقدانــه وأ الشــركاء  عــن بمعــزل بيــنهم فيمــا الشــركة اســتمرار الشــركاء بــاقي يقــرر ل
  . الشهر معاملة اجراء شرط اهليته فقد أو افلس الذي الشريك

 امــوال فــي االمتيــاز حــق الشــركة لــدائني فيكــون التضــامن شــركة فــي الشــركاء احــد افلــس اذا/ 2/
 ديــون علــى االمتيــاز حــق دائنيهــا ديــون فتعطــى ةالشــرك افلســت واذا الخاصــة ديونــه علــى التفليســة
  . فيها الشركاء
  ..الشريك وفاة/ 40/المادة

 الشــركاء احــد وفــاة حالــة فــي التضــامن شــركة فــان مخــالف نــص الشــركة عقــد فــي يــرد لــم اذا/ 1/
  .االحياء الشركاء باقي بين تستمر

 إلــى وينضــم الورثــة ءهــوءال مــع الشــركة وتســتمر ورثتــه إلــى المتــوفى الشــريك حقــوق تــوءول/ 2/
 حصة من اليه ال ما بنسبة المتوفى الشريك ورثة من يرغب من كل متضامن شريك بصفة الشركة
 هــذا حكــامأل وفقــا المتضــامن الشــريك فــي توافرهــا الواجــب الشــروط فيــه تتــوافر ممــن كــان اذا مورثــه

 كشــريك بالشــركة لبالــدخو يرغــب ال الــذي الوريــث امــا الشــركاء بــاقي وبموافقــة التشــريعي المرســوم
 وتتحــول موصــين شــركاء بصــفة الشــركة إلى فينضمون لالهلية الفاقد أو القاصر والوريث متضامن
  .مخالف نص الشركة عقد في يكن لم ما توصية شركة إلى عندئذ الشركة

 حتــى الشــركة علــى ترتبــت التــي وااللتزامــات الــديون عــن ةمســؤول المتــوفى الشــريك تركة تكون/ 3/
  .موصين شركاء إلى الشركة في ورثته صفة حويلت شهر تاريخ
  ..الشركة إلى شريك ضم/ 41/المادة
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 المنصــوص الشــهر قواعــد مراعــاة مــع الشــركة إلــى شــركاء عــدة أو شــريك ضــم للشــركاء يجــوز/ 1/
  .ذلك خالف على الشركة عقد ينص لم ما باالجماع ذلك ويتم التشريعي المرسوم هذا في عليها

 عــن اموالــه وبجميــع بالتضــامن الشــركاء بــاقي مــع مســؤوال كــان الشــركة إلــى شــريك انضــم اذا/ 2
 بــه يحــتج ال ذلــك خــالف علــى الشــركاء بــين اتفــاق وكــل اليهــا النضــمامه الالحقــة الشــركة التزامــات

  .الغير تجاه
  ..الشركة من الشريك انسحاب/ 42/المادة

  .الشركاء باقي افقةبمو  اال مدتها انقضاء قبل الشركة من االنسحاب للشريك يحق ال/ 1/
  .شهره قبل اثر اي الشركة من الشريك النسحاب يكون ال/ 2/
 الشــركة ذمــة فــي تنشــأ التــي االلتزامــات عــن مســؤوال يكــون فال الشركة من الشريك انسحب اذا/ 3/

  .انسحابه شهر بعد
 اذا اال يهادائن تجاه الشركة التزامات من يبرأ فال الشركة في حصته عن الشركاء احد تنازل اذا/ 4/

  . الدين حوالة شأن في بها المعمول للقواعد وفقا التنازل اقروا
 حكــم علــى بنــاء اال الشــركة مــن الشــركاء مــن اي اخــراج التضــامن شــركة فــي للشركاء يجوز ال/ 5/

  .القطعية الدرجة مكتسب قضائي
  ..والخسائر االرباح/ 43/المادة
 الميزانيــة واقــع مــن للشركة المالية السنة نهاية دعن فيها شريك كل ونصيب والخسائر االرباح تحدد

 تحديــد بمجــرد االربــاح فــي بنصيبه للشركة دائنا شريك كل ويعد والخسائر االرباح وحساب الختامية
 غيــر علــى يتفــق لــم مــا الخســائر بســبب الشــركة مــال رأس من نقص ما اكمال شريطة النصيب هذا
  . ذلك
  الثالث الباب
  التوصية شركة
  ..التوصية شركة/ 44/المادة
 إلــى اضــافة متضــامنا شــريكا االقــل علــى الشــركاء احــد فيهــا يكــون معــين عنــوان تحــت تعمــل شــركة
  . موصين شركاء أو شريك

ــذين هــم.. المتضــامنون الشــركاء/ أ/  ينمســؤول ويكونــون الشــركة ادارة فــي االشــتراك لهــم يحــق ال
  .الخاصة اموالهم في عليها المترتبة وااللتزامات الشركة ديون عن بالتضامن

 الحــق لهــم يكــون ان دون الشــركة رأســمال فــي حصــة يقــدمون الــذين هــم.. الموصون الشركاء/ ب/
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 عليهــا المترتبــة وااللتزامات الشركة ديون عن منهم كل يةمسؤول وتكون الشركة ادارة في باالشتراك
  .الشركة رأسمال في حصته بمقدار محصورة
  ..الشركة عنوان/ 45/المادة

  .المتضامنين الشركاء اسماء اال الشركة عنوان يتضمن ان يجوز ال/ 1/
 الشـــريك تســـامح واذا التوصـــية شـــركة عنـــوان فـــي مـــوص شـــريك اي اســـم يـــدرج ان يجـــوز ال/ 2/

  .النية حسن الغير تجاه متضامن كشريك مسؤوال اصبح الشركة عنوان في اسمه بادراج الموصي
  ..الشركة ادارة/ 46/المادة

 تمثيلهــا ســلطة لــه ولــيس الغيــر تجــاه الشــركة اعمال ادارة في التدخل الموصي ريكللش يحق ال/ 1/
 الشــركة تحملتهــا التــي والتزاماتها الشركة ديون عن مسؤوال كان واال توكيل على بناء ذلك كان ولو

  .المتضامن الشريك يةمسؤول ادارتها في مساهمته أو تدخله بسبب
 أو الشــركة ادارة فــي منــه مســاهمة الشــركاء مجلــس عمالا في الموصي الشريك اشتراك يعد ال/ 2/

  .اعمالها في أو فيها تدخال
 بــالقرارات الخاصــة والســجالت وحســاباتها الشــركة دفــاتر علــى يطلــع ان الموصــي للشــريك يحق/ 3/

  . بشأنها الشركة مديري مع أو المتضامنين الشركاء مع لوايتد وان ادارتها سياق في المتخذة
  ..حصته عن الموصي الشريك زلتنا/ 47/المادة

 عقــد يــنص لــم مــا المتضــامنين الشــركاء بموافقــة الغيــر إلــى حصــته عــن التنــازل الموصــي للشــريك
  .ذلك خالف على الشركة
  ..الشركة إلى متضامن شريك ضم/ 48/المادة

 المتضــامنين الشــركاء جميــع بموافقــة التوصــية شــركة فــي جديــد متضــامن شــريك دخــول يجــوز/ 1/
  .ذلك على الموصين الشركاء موافقة تشترط وال فيها

 الموصــي الشــريك يصــبح وال جديــد متضــامن شــريك إلــى الموصــي الشــريك صــفة تحويــل يجــوز/ 2/
 الشـــركاء قبـــل ومـــن قبلـــه مـــن موقـــع عقـــد بموجـــب ذلـــك تـــم اذا اال الشـــركة فـــي متضـــامنا شـــريكا

  . اصوال شهره ويتم المتضامنين
ــد مــوص شــريك دخــول يجــوز/ 3/ ــع بموافقــة التوصــية ةشــرك فــي جدي  المتضــامنين الشــركاء جمي

  .ذلك خالف على الشركة عقد ينص لم ما فيها والموصين
  ..الشركة في القرارات اتخاذ/ 49/المادة

ــادة أحكــام مراعــاة مــع/ 1/ ــى التصــويت يكــون/ 48/الم  للشــركاء التوصــية شــركة فــي القــرارات عل
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  .لتصويتا حق الموصين للشركاء العقد يعط مالم المتضامنين
 الشـــركاء مـــن المملـــوك المـــال رأس نصـــف علـــى تزيـــد بأغلبيـــة الشـــركة فـــي القـــرارات تصـــدر/ 2/

  . ذلك خالف على الشركة عقد ينص لم ما التصويت بحق المتمتعين
 عليهــا يتفــق لــم مــا صــحيحة دمجهــا أو حلهــا أو الشركة عقد بتعديل المتعلقة القرارات تكون ال/ 3/

  .اصوالً  ويشهر عليه يوقعون عقد في صونوالمو  المتضامنون الشركاء
  ..التوصية شركة على التضامن شركة أحكام تطبيق/ 50/المادة

 الشــــركاء علــــى المطبقــــة حكــــاماأل التوصــــية شــــركة فــــي المتضــــامنين الشــــركاء علــــى تســــري/ 1/
  . التضامن شركة في المتضامنين

ــى تســري/ 2/ ــاماأل التوصــية شــركة عل  هــذا فــي عليهــا صــوصالمن التضــامن بشــركة الخاصــة حك
 ال وبمــا البــاب هــذا فــي نــص عليهــا يــرد لــم التــي واالمــور الحــاالت فــي وذلــك التشــريعي المرســوم
  .هأحكام مع يتعارض

 دائــم بعجــز اصــابته أو االهليــة فقــده أو وفاتــه أو اعســاره أو الموصــي الشريك افالس ديؤ ي ال/ 3/
  .ذلك خالف على الشركة عقد ينص مالم الشركة حل إلى
  الرابع ابالب

  المحاصة شركة
  ..المحاصة شركة/ 51/المادة

 بــين كيانهــا وينحصــر عليهــا الغيــر الطــالع معــدة ليســت اكثــر أو شخصــين بــين تعقــد شــركة/ 1
  .الغير مع يتعامل ظاهر شريك اعمالها ويمارس المتعاقدين

 ركاتالشــ علــى المفروضة الشهر لمعامالت تخضع وال اعتبارية شخصية المحاصة لشركة ليس/ 2
  .االخرى
  ..المحاصة شركة عقد/ 52/المادة
 رأس تســديد وكيفيــة ومــدتها الشــركاء بــين المتبادلــة وااللتزامــات الحقوق المحاصة شركة عقد يحدد
  .الشركة بعقد العامة ئالمباد بتطبيق االحتفاظ مع بينهم فيما والخسائر االرباح وتقاسم المال
  ..المحاصة شركة اثبات/ 53/المادة
 موضــوعها كــان اذا التجاريــة المــواد فــي المقبولــة االثبــات طــرق بجميــع المحاصــة شــركة قدع يثبت
  .مدنيا موضوعها كان اذا المدنية المواد في المحددة االثبات وبطرق تجاريا
  ..بالشركة الغير عالقة/ 54/المادة
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  .معه تعاقد الذي الشريك مع اال قانونية رابطة للغير يكون ال/ 1
 ويصــبح فعليــة كشــركة الصــفة بهــذه الغيــر تجــاه تظهــر التــي المحاصــة شــركة مــلتعا ان يجــوز/ 2

  .بالتضامن الغير ذلك تجاه ينمسؤول فيها الشركاء
  الخامس الباب
  يةمسؤولال المحدودة الشركة
  ..يةمسؤولال المحدودة الشركة/ 55/المادة

 حصصــه مقــدارب محــددة فيهــا الشــريك يةمســؤول وتكــون االقــل علــى شخصــين مــن تتألف شركة/ 1
  . الشركة رأسمال في يملكها التي

 شــركة/الحالــة هــذه فــي وتــدعى واحــد شــخص مــن يةمســؤولال المحدودة الشركة تتألف ان يجوز/ 2
  /.يةمسؤولال المحدودة الواحد الشخص

  . يةمسؤولال المحدودة الواحد الشخص لشركة التنفيذية الالئحة الوزير من بقرار تصدر/ 3
  .موضوعها كان أياً  التجارة لقانون خاضعة تجارية شركة يةمسؤولال محدودةال الشركة تعتبر/ 4

  ..الشركة رأسمال/ 56/المادة
ــالليرات يةمســؤولال المحــدودة الشــركة رأســمال يحــدد/ 1/ ــم مــا الســورية ب ــوزارة تســمح ل  للشــركة ال

  .اخرى بعملة تحديده
 مــن يومــا ثالثــين خــالل امالكــ ســدد قــد يةمســؤولال المحــدودة الشــركة راســمال يكــون ان يجــب/ 2/

 طلــب أو االساســي النظــام يــنص لــم مــا للشــركة االساســي النظام بتصديق الوزارة قرار صدور تاريخ
 الــوزاري القــرار صــدور عنــد يــدفع مــا يقــل اال يجــب الحالــة هــذه وفــي اخــرى مهلــة علــى تأسيســها
 ســنة خــالل لحصــصا قيمــة بــاقي يــدفع وان النقديــة الحصــص قيمــة من بالمئة/ 40/عن بالتصديق

  . للشركة الترخيص قرار الغاء طائلة تحت واحدة
  .مصرفية بايصاالت مثبتا النقدية الحصص دفع يكون ان يجب/ 3/
  .تسجيلها شهادة عن االصل طبق صورة ابراز بعد المصرفية حساباتها تحريك للشركة يحق/ 4/
 اصــبحت حــال وفــي جزئــةللت قابلــة غيــر القيمــة يةو امتســ حصــص إلــى الشــركة رأســمال يقســم/ 5/

 تجــاه يمــثلهم الــذي الشخص على المالكون يتفق ولم شخص من ألكثر عائدة الحصص أو الحصة
 الحصــص ملكيــة تو اتســ اذا اما المالكين بقية الحصة من األكبر الجزء مالك مثل والشركاء الشركة

  .الشركة مدير قبل من تحديده تم الممثل شخص على االتفاق يتم ولم
 االمتيــاز حقــوق وتعتبــر عينيــة مقــدمات عن عبارة منه جزء أو الشركة رأسمال يكون نا يجوز/ 6/
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 ان واليجــوز العينيــة المقــدمات مــن المعنويــة الحقــوق مــن وغيرهــا الفنيــة والمعرفــة االختراع وحقوق
  .كان شخص اي عمل أو خدمات المقدمات هذه تكون

 توجيــه أو االكتتــاب على يةمسؤولال ةالمحدود الشركة حصص طرح األحوال من بحال يجوز ال/ 7/
 للشــركة يحــق ال كمــا ماليــة ســوق أي فــي حصصــها ادراج أو فيهــا حصــص لشراء للجمهور الدعوة
  . لواللتد قابلة قرض اسناد اصدار

  .التوفير أو المصارف أو التأمين بأعمال تقوم ان الشركة هذه على يحظر/ 8/
  ..الشركة اسم/ 57/المادة

  /.يةمسؤولال محدودة شركة/عبارة الشركة سما يتبع ان يجب/ 1/
 وعقودهــا واعالناتهــا مطبوعاتهــا فــي ادراجهــا الشــركات علــى يجــب التــي المعلومــات إلى اضافة/ 2/

  . األوراق هذه في رأسمالها ادراج يةمسؤولال المحدودة الشركة على يجب
 الــذي الغير تجاه الشركة التزامات عن وبالتضامن الخاصة اموالهم في ينمسؤول المديرون يعد/ 3/

  .رأسمالها أو للشركة القانوني الشكل له يتبين ان دون الشركة مع عقودا ابرم
  ..الشركة مدة/ 58/المادة

  .محدودة غير أو محدودة المدة تكون ان ويجوز األساسي نظامها في الشركة مدة تعين/ 1/
  . العمل هذا بانتهاء مدتها تحديد فيجوز معينا عمال غايتها كانت واذا/ 2/
 الــدورة نهايــة فــي حلهــا تقرر ان للشركة العامة للهيئة جاز محدودة غير الشركة مدة كانت اذا/ 3/

 فــي القــرار هــذا نشــر يــتم ان علــى الحــل قــررت التــي العامــة الهيئــة انعقــاد تــاريخ تلــي التــي الماليــة
  .االقل على ولمرتين يوميتين صحيفتين وفي الرسمية الجريدة
  ..العينية الحصص/ 59/المادة

 التصــديق طلــب الشــركة أو سســونؤ الم يرفــق عينيــة مقــدمات الشــركة رأسمال من جزء كان اذا/ 1/
 ســورية محاســبية جهة من الدولية التقييم لمعايير وفقا معد بتقرير تعديله أو األساسي النظام على
 المقــدمات هــذه يمــةلق تقــديرا يتضــمن المعنيــة الــوزارة مــن معتمــدة محاســبة شــركة مــن أو خبرة ذات

 يشــير مــا اعدتــه التــي الجهــة عــن الصــادر العينيــة المقــدمات قيمة التقدير تقرير يتضمن ان ويجب
 حــال فــي تقــديراتها صــحة عــن العينيــة المقــدمات صــاحب مــع يتهامســؤولب علمــا اخــذت قــد انها إلى
 القــانون أحكام صالخصو  بهذا وتطبق خاطئة التقديرات ان تعلم كانت أو جسيم لخطأ ارتكابها تبين
  . الحسابات مدققي لمهنة الناظم/ 2009/لعام /33/رقم

 االشــخاص علــى يةمســؤولال دعــوى اقامــة العينيــة المقــدمات تقــدير مــن يتضــرر مــن لكــل يحــق/ 2/
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 ومـــدققي المـــديرين أو المـــدير مـــع بالتضـــامن ينمســـؤول االشـــخاص الءؤ هـــ ويكـــون قـــدموها الـــذين
 هــذه قيمــة تقــدير فــي مقصــودة زيــادة وجــود تبــين اذا ييمهــابتق قامــت التــي الجهــة ومــع الحســابات
 هــذه شــهر تــاريخ مــن ســنوات ثــالث خــالل الــدعوى هــذه تقــم لم اذا بالتقادم الحق ويسقط المقدمات
  .االساسي نظامها تعديل شهر أو الشركة

 يةمســؤولال المحــدودة الشــركة اســم إلــى ملكيتهــا ونقــل تســليمها العينيــة المقــدمات صــاحب علــى/3/
  .االساسي النظام على بالتصديق الوزاري القرار صدور تاريخ من يوما ستين مدة اللخ
 يعتبر سابقا المذكورة المدة خالل ملكيتها وبنقل بتسليمها العينية الحصص مقدمو يلتزم لم اذا/ 4/
 المحاســبية الجهــة قبــل مــن اعتمادهــا تــم التــي القيمــة وفــق نقــدا قيمتهــا بــدفع حكما ملزما منهم كل
  .المقدمات هذه قيمة بتقدير قامت لتيا

  ..العينية بالحصة التصرف/ 60/المادة
 شــهر علــى ســنتين انقضــاء قبــل الحصــة هــذه تمثــل التي بالسندات العينية الحصة مالك تصرف اذا

  . قيمتها صحة عن لهم المتصرف مع بالتضامن مسؤوال كان الشركة
  .الشركة تأسيس إجراءات/ 61/المادة

 إلــى يةمســؤولال المحــدودة للشــركة األساســي النظــام علــى بالتصــديق طلــبهم سســونؤ الم يقــدم/ 1/
 قبــل مــن أو بالعــدل الكاتــب قبــل مــن تــواقيعهم على والتصديق لذلك الواجب الرسم تسديد بعد الوزارة

  ..التالية المعلومات الطلب يتضمن ان ويجب الوزير يحددها جهةأي 
 لكــل المختــار والمــوطن الحصــة وقيمــة المــال رأس يف وحصصهم وجنسياتهم سسينؤ الم اسماء/ أ/

  .منهم
 ومركزهــا المــال رأس لتســديد المحــددة والمــدة ورأســمالها ومــدتها ونوعهــا وغايتهــا الشــركة اســم/ ب/

  .وفروعها
 واســم التقــدير لتقريــر وفقــا قيمتهــا متضــمنا المــال رأس فــي العينيــة الحصــص أو الحصــة بيــان/ ج

  .قدمها الذي الشريك
 ومتابعــة االساســي النظــام علــى بــالتوقيع اكثــر أو شــخص تفــويض الطلــب يتضــمن ان يجــوز/ 2/

  . الشركة وشهر التأسيس اجراءات
 حســاباتها ومــدقق الشــركة مــديري تعيــين ووثيقة للشركة االساسي بالنظام التأسيس طلب يرفق/ 3/

 والمهلــة.. وجــدت نا العينيــة المقــدمات لقيمــة تقــديرا يتضمن الذي والتقرير سسينؤ الم من الموقعة
  .المال رأس لتسديد المحددة
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  .. التالية المعلومات للشركة االساسي النظام يتضمن ان يجب/4/
  . ومركزها وغايتها ومدتها ونوعها الشركة اسم/ أ/
  .سداده وكيفية الشركة رأسمال/ ب
 الشــركة لاصو وبيع االستدانة في خاص وبشكل المديرين صالحيات وحدود الشركة ادارة كيفية/ ج

ــا والتصــرف ورهنهــا ــازل به ــرخص وعــن مشــاريعها عــن والتن ــازات ال  وتقــديم لهــا الممنوحــة واالمتي
  .الكفاالت

  . والخسائر االرباح وتوزيع الشركة حسابات تنظيم كيفية/ د
  ..للشركة االساسي النظام تصديق/ 62/المادة

 علــى أو االساســي شــركةال نظــام علــى بالتصــديق قــرارا بــذلك يفوضــه مــن أو الــوزير يصــدر/ 1/
 علــى التصــديق رفــض للــوزارة ويحق الوزارة لدى الطلب تسجيل تاريخ من ايام سبعة خالل تعديالته
 الموجــودة القانونيــة المخالفــات أو المخالفــة بإزالــة سســونؤ الم يقــم لــم اذا االساســي الشــركة نظــام
  . الوزارة تحددها التي المهلة خالل

 واذا الــوزارة قــرار تــبلغهم تــاريخ مــن يومــا ثالثــين خالل الرفض ارقر  على االعتراض سسينؤ للم/ 2/
 محكمــة امــام الــرفض بقــرار الطعــن الشــركاء مــن ألي أو مؤســس ألي جــاز االعتــراض الــوزارة ردت

 فــي الخصومة اكتمال تاريخ من يوما ثالثين خالل االعتراض موضوع في تبت التي االداري القضاء
  . مبرم بقرار الدعوى

ــبلهم مــن المفــوض أو سســونؤ الم يقــوم/ 3/ ــداع ق ــة المصــدق االساســي النظــام باي  تســمية ووثيق
ــيم المــال رأس بتســديد المشــعرة المصــرفية وااليصــاالت الحســابات ومــدققي المــديرين  الحصــة وتقي
 المــديرون يقدمــه الــذي والتصــريح للشــركة ملكيتهــا نقــل أو تســليمها يفيــد ومــا/ وجــدت ان/ العينيــة
 علــى بالتصــديق الــوزارة قرار بنشر وٕاشعاراً  المنصب هذا لتقلد المطلوبة الشروط بتوافر يشعر والذي
 يومــا ستين مهلة خالل وذلك/السجل امين لدى الرسمية الجريدة في حصرا للشركة االساسي النظام
ــاريخ مــن ــرار صــدور ت ــه يجــب والــذي/ التصــديق ق  فــي يةمســؤولال المحــدودة الشــركة تســجيل علي

 شــرط اي علــى الشــركة تســجيل تعليــق الســجل المــين يحــق وال لهــا تســجيل ةشهاد واصدار سجالته
  .نفاً آ المحددة الشروط تلك عدا

 اي أو للشــركة االساســي النظــام علــى التصــديق قــرار الغــاء بــذلك يفوضــه مــن أو للــوزير يحــق/ 4/
 خــالل وبــةالمطل الشــهر باجراءات بالقيام والمديرين سسينؤ الم التزام عدم حال في عليه يطرأ تعديل
  . المعني القرار صدور تاريخ من يوما ستين مهلة
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  ..حصته قيمة تسديد عدم أو المؤسس انسحاب/ 63/المادة
 حال في أو الشركة من انسحابه عن الوزارة يةمسؤولال المحدودة الشركة سسيؤ م احد اعلم اذا/ 1

 بعد سسينؤ الم لباقي جاز لذلك المحددة الفترة خالل المال رأس في لحصته تقديمه أو تسديده عدم
 احــالل علــى الــوزارة مطالبــة ايــاه تبليغــه تــاريخ مــن ايــام عشــرة خــالل لالعــذار امتثالــه وعــدم اعــذاره
  .الشركة في محله اشخاص أو شخص

 الفقــرة أحكــام مراعــاة ومــع لــذلك المحــددة المــدة خــالل الشــركة مــال رأس تســديد عــدم حالــة فــي/2
 يقــوم الحالــة هــذه وفــي التصــديق بالغــاء قــرار اصــدار لــوزارةا إلــى الطلــب مؤســس لكــل جــاز السابقة
 قــرار سسؤ الم ابراز فور كاملة اصحابها إلى سسينؤ الم قبل من المدفوعة المبالغ باعادة المصرف
 اســمه علــى العينيــة المقــدمات تســجيل اعــادة طلــب العينيــة الحصــة ولمقــدم التصــديق بالغــاء الوزارة
 نســبة حســب كــل التأسيس نفقات سسونؤ الم ويتحمل التصديق قرار ءبالغا الوزارة قرار إلى استنادا
  .الشركة في مشاركته
  ..الشركاء سجل/ 64/المادة

 مــنهم كــل ومــوطن الشــركاء اســماء فيــه يقيــد المــديرين باشــراف للشركاء سجل الشركة في يمسك/1
 أو حجــز أو تصــرف مــن الشــريك حصــة علــى ومــايقع الحصــص هــذه وقيمة حصص من يملكه وما

  .الكترونيا السجل هذا يكون ان ويجوز السجل هذا على االطالع شريك لكل ويحق اخرى وقوعات
 هذا حكامأل مخالفة على تنطوي كانت اذا الشركاء سجل في واقعة اي تدوين رفض للمدير يحق/ 2

  .االساسي النظام أو التشريعي المرسوم
  .السجل في واردةال المعلومات صحة عن وجزائيا مدنيا ونمسؤول المديرون/3
 بغيــر يقضــي قضــائي حكــم يصــدر ان إلــى صــحيحة الشــركة ســجالت فــي الواردة المعلومات تعتبر/4

  .ذلك
  .للواقع خالفا قيد اي فيه يجري والذي السجل على تمنؤ الم الشخص التزوير بجرم يعاقب/5

  ..الشركاء تبليغ/65/المادة
 علــى باالســتالم اشــعار مــع مضــمونة رســالة بموجــب بالشــركة المتعلقــة بــاالمور الشــركاء تبليــغ يــتم

 النظــام يــنص ان ويجــوز للتبليــغ اخــرى اساليب للشركة االساسي النظام يحدد مالم المختار موطنهم
  .االلكتروني البريد أو الفاكس مثل الحديثة االتصال بوسائل التبليغ على االساسي
  ..الحصص ملكية انتقال/66/المادة

 الشــركات مديريــة مــن موظــف امــام أو بالعــدل الكاتــب امــام الشــركة في الحصص عن التنازل يتم/1
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 االخيــرتين الحــالتين وفــي الغــرض لهــذا الشــركة تنتدبــه مــن امــام أو الشــركة مــدير امــام أو بــالوزارة
 ووفــق الغــرض لهــذا الشــركة انتدبتــه الــذي الشــخص أو الشــركة مــدير يةمســؤول علــى التنازل يكون

  . الوزارة من المعتمد النموذج
  .الشركاء سجل في القيد وقت من اال اثر الحصص لنقل يكون ال/2
  .اخر شريك ألي الشركة في حصته عن التنازل للشريك يحق/3
 ووفقــا للغيــر ببيعها الشركاء احد يرغب حصة اي شراء في الرجحان بحق الشركاء من اي يتمتع/4

  .االساسي النظام يحددها التي االلية أو للشروط
 فيهــا الشــركاء عــدد يزيــد ال التــي الشــركة فــي الورثــة ويعتبــر ورثتــه الــى شــريك لكــ حصــة تنتقل/ 5

 تســجيل علــى الشركاء باقي يوافق لم ما مورثهم لحصص الواحد المالك بحكم وعشرين خمسة على
 باســم مــورثهم حصــص تســجيل طلــب للورثــة ويحــق نصــيبه حســب وريث كل باسم المورث حصص

  . موافقة الي حاجة ودون وعشرين خمسة على الشركة في الشركاء عدد يزيد عندما منهم كل
 الشــركاء عــدد فيها يزيد ال التي الشركة حصص ملكية بنقل المتعلقة القضائية للقرارات يكون ال/ 6

 هــذه فــي الشــركة مخاصــمة حــال فــي اال الشــركاء او الشــركة بمواجهــة حجيــة وعشــرين خمسة على
  .الدعوى

  .الحصص رهن يجوز/ 7
  ..الشركة ادارة/ 67/المادة

  . الخمسة المديرين عدد يتعدى اال على الغير او الشركاء من اكثر او مدير الشركة ادارة يتولى/1
 ســبعة حتــى لهــا يكــون ان وعشــرين خمسة على فيها الشركاء عدد يزيد التي الشركة في ويجوز/2

  .مديرين
 العــاملين من يكون واال المدنية بحقوقه متمتعا القانونية السن بالغا يكون ان المدير في يشترط/ 3
 واالمانــة بالشــرف المخلــة الجــرائم مــن جريمة في او جنائية عقوبة بأي عليه محكوما او الدولة في
 مصــدق عــدلي وســجل مــدير كــل قبــل مــن موقــع تصــريح بموجــب الشــروط هــذه تــوافر اثبــات ويــتم
  .اصوال

  .تحديدها العامة للهيئة يترك ان زويجو  المديرين تعويضات تحديد طريقة االساسي النظام يعين/4
  للمديرين مجلس تشكيل على للشركة االساسي النظام ينص ان يجوز/5

 ادارة بمجلــس المتعلقــة االحكــام تطبــق الحالــة هــذه وفــي بيــنهم مــن المــديرون ينتخبــه رئــيس يرأســه
 خــاذوات المجلــس اعضــاء احــد مركــز وشغور النصاب لناحية المساهمة الشركة ادارة مجلس ورئيس



 27

  .ورئيسه الشركة مديري مجلس على وليتهمؤ ومس الشركة تمثيل وصالحيات القرارات
  .الشركة لمديري المحدد العدد المديرين مجلس اعضاء عدد يتعدى ان يجوز ال/6
  .المديرين ولمجلس الجمع لصيغة الباب هذا في مدير عبارة تستعمل/7
 هــذه بموافقــة اال للغيــر العامــة الهيئــة مــن بهــا المفــوض صــالحياته من اي احالة للمدير يحق ال/8

  .الهيئة
  .للتجديد قابلة وهي سنوات اربع تتجاوز ان يجوز وال المدير والية مدة االساسي النظام يحدد/9

 االساســي النظــام فــي تحديــدها يــتم مــالم الشــركة الدارة الالزمــة الصــالحيات كافــة الشــركة لمدير/10
 التصــرف او العقــد فــي االشــارة تمــت اذا الغير بحق سارية لتجاريا السجل في الواردة القيود وتعتبر
  .سجلها رقم الى الشركة عن الصادر

 اســباب وجــدت ما اذا قضائي بقرار او للشركة العامة الهيئة اصوات بأغلبية المدير عزل يجوز/11
  . ذلك تبرر
  كان سبب الي مركزه وشغر واحد مدير الشركة ادارة تولى اذا/12
  .للشركة جديد مدير النتخاب عامة هيئة لعقد الدعوة بتوجيه الوزارة مطالبة يكشر  لكل جاز

  .قراراتها يخالف واال العامة الهيئة بتوجيهات يتقيد ان المدير على يجب/1
  سنة كل من االولى الخمسة الشهور خالل يعد ان المدير على يجب/2

  ..مالية
  .المستقبلية العمل طةوخ المنصرمة سنتها في الشركة اعمال عن تقريرا/أ
 والتـــدفقات والخســـائر االربـــاح وحســـاب الختاميـــة وحســـاباتها للشـــركة العامـــة الســـنوية الميزانيــة/ب

  .الشركة حسابات مدقق من جميعها مصدقة المنصرمة السنة عن النقدية
 عــن يخــرج تصــرف او عمــل بــأي للقيــام للشــركة العامة الهيئة موافقة على الحصول المدير على/3

  .للشركة االساسي النظام بموجب له الممنوحة حياتالصال
 ذات وتعتبــر بالشــركة تتعلــق بيانــات او معلومــات اي الغيــر الــى يفشــي ان المــدير علــى يحظــر/4

 لهــا عمــل بــأي قيامــه او الشــركة فــي منصــبه بحكــم عليها حصل قد وكان لها بالنسبة سرية طبيعة
 ويســتثنى بالشــركة لحقــت التــي االضــرار عــن ويضبــالتع والمطالبــة العــزل طائلة تحت وذلك فيها او
 نشــرها االنظمــة او القــوانين تجيز التي تلك او اخرى جهة من نشرها سبق التي المعلومات ذلك من

.  
  ..المديرين وليةؤ مس/69/المادة
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 الحكــام مخالفــاتهم عــن والغيــر والشــركاء والشــركة الــوزارة تجــاه بالتضــامن ولونؤ مســ المــديرون/1
 ولينؤ مســـ المـــديرون ويكـــون العامـــة الهيئـــات لقـــرارات او االساســـي الشـــركة لنظـــام او القـــوانين
 بــاقي على الرجوع مدير الي ويحق الشركة ادارة في اخطائهم عن والشركاء الشركة تجاه بالتضامن
 الــذي القــرار على االجتماع محضر في خطيا اعتراضه المدير هذا يثبت عندما ولينؤ المس المديرين
  .الخطأ او ةالمخالف تضمن

 الشــركة اعمــال بــادارة اعتنــى انــه علــى الــدليل اقامــة وليةؤ المســ هــذه لــدفع المــدير علــى ويجــب/2
  .المأجور الوكيل اعتناء

 ادى التــي العامــة الهيئــة انعقــاد تــاريخ مــن ســنوات ثالث بمرور بالتقادم وليةؤ المس دعوى تسقط/3
 عمــل عــن امتنــاع او عمــل عــن ناتجــة ةالمســؤولي تلــك تكــن لــم مــا ادارتــه عــن حســابا المــدير فيهــا
 فــال جرمــا للمدير المنسوب الفعل كان حال وفي الشركاء عن المدير اخفاها بأمور متعلقة او متعمد
  . العامة القواعد الحكام اال المسؤولية دعوى تسقط
  ..المحظورات/ 70/المادة

 او منافســة اخــرى شــركة فــي ةاالدار  يتــولى ان للشــركة العامة الهيئة موافقة دون للمدير يجوز ال/1
 منافســة او مماثلــة تجــارة فــى بعمليــات الغيــر لحســاب او لحســابه يقــوم ان او مماثلــة اغــراض ذات

  .الشركة الغراض
  في مباشرة غير او مباشرة مصلحة الشركة لمدير يكون ان يجوز ال/2

  كان اذا اال لحسابها او الشركة مع تعقد التي والمشاريع العقود
  الترخيص هذا تجديد ويجب العامة الهيئة تمنحه رخيصت بموجب ذلك
  .سنة كل في
 اقربــائهم لصــالح او لصــالحهم كفــاالت او قــروض علــى الشــركة مــن يحصــل ان للمــدير يجــوز ال/3

  .الدرجة هذه فيها بما الرابعة الدرجة حتى
  ..العامة الهيئة اجتماعات الى الدعوة/ 71/المادة

 الى توجه دعوة بموجب المديرين مجلس رئيس او المدير قبل من لالجتماع العامة الهيئة تدعى/1
 الــدعوة هــذه فــي ويحــدد االجتمــاع موعــد مــن يومــا عشــر اربعــة قبــل المختار عنوانهم على الشركاء
 اال ويجــب االولــى الجلســة فــي النصــاب اكتمــال عــدم حال في الثانية الجلسة وموعد االجتماع موعد
 مــن علــى ويجــب يومــا عشــر اربعــة على الثاني واالجتماع االول اعاالجتم بين الفاصلة المهلة تزيد
 الشــركاء كافــة الــى لالجتمــاع المطلوبــة الوثــائق وكافــة االعمــال جــدول ارســال الــدعوة بتوجيــه قــام
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 المــدير وليةؤ مســ علــى العامــة الهيئــة اجتماع لحضور الشركاء الى الموجهة التبليغات كافة وتكون
  . الدعوة بتوجيه قام الذي

 مــا الشــركة مركــز فــي االجتماعــات هــذه وتــتم سورية في اجتماعاتها العامة الهيئة تعقد ان يجب/2
   . ذلك خالف على االساسي النظام ينص او الشركاء يتفق لم
 العامــة الهيئــة يــدعو ان للشــركة الماليــة الســنة مــن االولــى الســتة االشــهر خــالل المــدير علــى/3

    ..التالية المواضيع على الجلسة اعمال ولجد يشتمل ان ويجب لالنعقاد للشركاء
 المســتقبلية العمــل وخطــة الســابقة الماليــة الســنة خــالل الشــركة اعمــال عــن المــدير تقرير مناقشة/أ

  .بشأنه القرار واتخاذ
 الحســابات مــدقق وتقريــر النقديــة والتــدفقات والخســائر االربــاح وحســاب الشــركة ميزانيــة مناقشــة/ب

  .بشأنها القرار واتخاذ
  . أتعابه وتحديد واحدة لسنة حسابات مدقق انتخاب/ج
  . اتعابهم وتحديد واليتهم مدة انتهاء حال في الشركة مديري او مدير انتخاب/د
  . ذلك الهيئة رأت اذا الشركة مديري ذمة ابراء/هـ
 يقــدمها او الشــركة مــدير قبــل مــن عليها وتعرض العامة للهيئة بها البت يعود اخرى مواضيع اي/و
  .التشريعي المرسوم هذا او االساسي النظام الحكام وفقا شريك اي
 ان الشــركة حســابات لمــدقق او شــريك لكــل جــاز لالجتمــاع العامــة الهيئــة دعوة المدير اهمل اذا/ 4

  . الدعوة توجيه الوزارة من يطلب
  .الجلسة اعمال جدول العامة الهيئة اجتماع لعقد الدعوة تتضمن ان يجب/5
ــذين للشــركاء يحــق/6  المــدير مطالبــة الشــركة حصــص مــن بالمئــة 10 عــن يقــل ال مــا يملكــون ال

 قيــام عــدم حــال وفــي طلبهم في المحددة المواضيع لمناقشة للشركة عامة هيئة لعقد الدعوة بتوجيه
 ان الــوزارة علــى يجــب بذلك الطلب استالمه تاريخ من يوما عشر اربعة خالل الدعوة بتوجيه المدير
  الءؤ ه طلب على ناءب الدعوة هذه توجه

 الشــركاء طلــب تقديم تاريخ من يوما ثالثين مدة االجتماع موعد يتعدى اال يجب حال وبأي الشركاء
  .الشركة عاتق على الدعوة نفقات وتكون

 الطلــب اجابــة المــدير علــى وجــب االعمــال جــدول فــي معينــة مســألة ادراج الشــركاء احــد طلــب اذا/7
 الهيئــة النعقــاد المحــدد التــاريخ مــن االقــل علــى ايــام سبعة بلق الشركة الى الطلب هذا وصول شرط
 علــى ســاعة وعشــرين بــأربع الجلســة موعد قبل للشركاء المعدل االعمال جدول بتبليغ المدير ويقوم
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  .االقل
  . العامة الهيئة اجتماع الى دعوته اجراءات في عيب اي يزيل االجتماع الشريك حضور/8

  ..ركةللش العامة الهيئة/ 72/المادة
  .فيها الحصص مالكي من للشركة العامة الهيئة تتألف/1
  الهيئة مناقشات في واالشتراك الجلسة حضور حق شريك لكل/2

 شــريكا ينيــب ان وللشــريك يملكها حصة كل عن واحد صوت له ويكون مخالف نص كل رغم العامة
  شخص اي ينيب ان او عادي بكتاب عنه اخر
 ذلــك للشــركة االساســي النظــام اجاز اذا الغاية لهذه رسمية كالةو  بموجب او عنه صادر بكتاب اخر

  . التفويضات او االنابة كتب على الجلسة رئيس ويصدق
 ملزمــة قــانوني بنصــاب تعقــده اجتمــاعأي  فــي للشــركة العامــة الهيئة تصدرها التي القرارات تعتبر/3

 قــد القــرارات تلــك تكــون ان شــريطة يحضــروه لم او االجتماع حضروا سواء الشركاء ولجميع للشركة
  . للشركة االساسي والنظام التشريعي المرسوم هذا الحكام وفقا صدرت

 جميــع كــان اذا اال االعمــال جــدول في الواردة المسائل غير في تتداول ان العامة للهيئة يجوز ال/4
  . ذلك على ووافقوا االجتماع حاضري الشركاء

  المذكور الشخص ينتدبه من اعتباريا شخصا كان اذا الشريك يمثل/5
  .القانوني نائبه يمثله والقاصر عنه صادر كتاب بموجب الغرض لهذا

  تضمن اذا العامة الهيئات الجتماعات الوزارة مندوب حضور يجب/6
  .التصويت وقانونية النصاب توافر لمراقبة وذلك االساسي نظامها على تعديال اعمالها جدول

 االصــوات وعــدد الحاضــرين الشــركاء اســماء فيــه يســجل امةالع الهيئات في حضور جدول يمسك/7
  . الشركة لدى الجدول ويحفظ عليه الءؤ ه ويوقع ووكالة اصالة يحملونها التي

 يتفــق مــالم ســنا االكبــر المــدير او المــديرين مجلــس رئــيس او العــام المــدير االجتماعــات يــرأس/8
  . الجلسة قائعو  لتدوين كاتبا الجلسة رئيس ويعين ذلك غير على المديرون

 خاص سجل في الهيئة وقرارات المحاضر وتدون العامة الهيئة مناقشات بخالصة محضر يحرر/ 9
  ومندوب والكاتب الجلسة رئيس يوقعه
  الي ويكون الشركة لدى خاص سجل في ويودع حضوره حال في الوزارة
 االربــاح وحســابات الميزانيــة ذلــك فــي بمــا والقــرارات المحاضــر هــذه علــى االطــالع حــق الشــركاء مــن

 بمحضــر الــوزارة موافــاة ويجــب عنهــا االصــل طبــق صورة على والحصول السنوي والتقرير والخسائر



 31

 تصــديق عــدم طائلــة تحــت االجتمــاع انعقــاد تــاريخ مــن ايام سبعة مهلة خالل العامة الهيئة اجتماع
  . الوزارة قبل من قراراته وتنفيذ المحضر

  عكس يثبت ان الى صحيحة العامة الهيئة اجتماعات محاضر تعتبر/10
  .قطعي قضائي قرار بموجب ذلك
  او وقائع تدوين حال في التزوير بجرم المحضر موقعو يعاقب/11

  واقعة ايراد اغفال حال في او الجلسة لوقائع مخالفة معلومات
  . الجلسة محضر في منتجة
  ..العامة الهيئة نصاب/73/المادة

 رأس حصــص نصــف عــن يقــل ال مــا يمثلــون شــركاء بحضــور اقانونيــ العامة الهيئة نصاب يكون/1
  .اعلى نسبة االساسي النظام يحدد لم ما المال

 مــن ســاعة خــالل الجلسة نصاب الكتمال المادة هذه في عليها المنصوص االغلبية تتوافر لم اذا/2
 تقــل اال ويجــب الــدعوة كتــاب في المحدد الثاني الموعد الى الجلسة تأجلت لالجتماع المحدد الموعد
 ويعتبــر االقــل علــى ســاعة وعشــرين اربــع عــن الثــاني واالجتمــاع االول االجتماع بين الفاصلة المدة
 ويســتثنى ذلــك خــالف علــى االساســي النظــام يــنص لــم مــا حضر بمن مكتمال الثانية الجلسة نصاب
 القــانوني شكلها تحويل او الشركة دمج او حل او االساسي النظام بتعديل الخاصة القرارات ذلك من

  .المال رأس حصص من بالمئة خمسين عن يقل ال ما يحملون شركاء حضور فيشترط
  ..العامة الهيئة قرارات في المطلوبة االغلبية/74/المادة
 المــال راس مــن بالمئــة 50 علــى تزيــد اغلبية الحائزين الشركاء بموافقة العامة الهيئة قرارات تصدر
 الخاصــة القــرارات ذلــك مــن ويســتثنى اعلــى نســبة االساســي النظــام يحــدد لــم مــا الجلســة في الممثل
 75 اغلبيــة فيهــا فيشــترط القانوني شكلها تحويل او الشركة دمج او حل او االساسي النظام بتعديل
  .الشركة مال رأس نصف عن االغلبية هذه تقل اال على االجتماع في الممثلة الحصص من بالمئة
  ..مةالعا الهيئة قرارات تصديق/75/المادة

 الشــركة مــديري واســماء الشــركة ودمــج وحــل االساســي النظــام تعــديل المتضــمنة القــرارات جميــع/1
 بحق سارية القرارات هذه تعتبر وال السجل امانة لدى وللشهر الوزارة لتصديق خاضعة وصالحياتهم

  .شهرها بعد اال الغير او الشركاء او الشركة
 الــذي الجديــد االساســي النظــام بتصــديق الــوزارة الــى الطلــب تقــديم شــريك الي او الشــركة لمــدير/2

  . للشركة العامة الهيئة اقرتها التي التعديالت يتضمن
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 تــاريخ مــن يومــا ســتين مهلــة خــالل االساســي نظامهــا علــى تعــديل اي شــهر الشــركة علــى يجــب/3
 بعــد احكمــ الغيــا القــرار ويعتبــر عليــه تعــديل اي او للشــركة االساســي النظــام علــى الــوزارة مصــادقة
  .اصوال شهره يتم لم اذا المدة هذه مضي
  ..العامة الهيئة بقرارات الطعن/76/المادة

 هــذا الحكــام مخالفــا كان اذا العامة الهيئة اتخذته قرار اي ببطالن الدعوى اقامة شريك لكل يحق/1
 تــاريخ مــن يومــا تســعين مضــي بعــد الــدعوى هــذه تســمع وال االساسي النظام او التشريعي المرسوم
  . القرار صدور

  اال العامة الهيئة عن الصادرة القرارات تنفيذ وقف يجوز ال/2
  .قطعي قضائي حكم بموجب ببطالنها الحكم بعد

  ..المال رأس زيادة/77/المادة
  .االساسي نظامها بتعديل تتخذه قرار بموجب رأسمالها تزيد ان المسؤولية المحدودة للشركة/1
 وبنســبة الشــركة مال رأس لزيادة تبعا المنشأة الحصص على ابباالكتت االفضلية حق شريك لكل/2

 خــالل حصــته قيمــة تســديد االفضــلية حــق بممارســة يرغــب الــذي الشــريك علــى ويجــب فيه مشاركته
  .الغرض لهذا العامة الهيئة تحددها التي المهلة

 عنــد لــه المخصصــة الحصــص علــى االكتتــاب فــي االفضــلية حــق الشــركاء مــن اي يمــارس لم اذا/3
 رأس فــي مــنهم كــل حصــة بنســبة الحصص هذه على االكتتاب الشركاء لباقي جاز المال رأس زيادة
  .المال
  ..المال رأس تخفيض واجراءات الشركة خسائر/78/المادة

 للشــركة العامــة الهيئــة دعــوة  المــديرين على وجب رأسمالها نصف على الشركة خسائر زادت اذا/1
 المقــرر االدنــى الحــد عــن اليقــل بمــا الشــركة رأسمال تخفيض او ةالخسار  تغطية اما لتقرر لالجتماع
 للــوزارة او شــريك لكــل جاز المذكورة االجراءات من اي يتخذ لم واذا وتصفيتها الشركة حل او قانونا
  . الشركة وتصفية حل القرار القضاء الى طلب تقديم

  ..التالية لالجراءات المال رأس تخفيض يخضع/2
 المتضــمن للشــركة االساســي النظــام تعــديل علــى التصــديق طلــب ترفــق ان شركةال ادارة على يجب/أ

 دائني اسماء تتضمن الحسابات مدقق عن صادرة بالئحة الوزارة الى تقدمه الذي رأسمالها تخفيض
 تخفــيض بــأن تفيــد الحســابات مــدقق عــن صــادرة وشــهادة وعنــاوينهم مــنهم كــل دين ومقدار الشركة
  .لدائنينا بحقوق يمس ال المال رأس
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 وصــحيفتين الرســمية الجريــدة فــي الــدائنين الئحــة مــع التخفــيض قــرار نشــر الشــركة علــى يجــب/ب
  .االقل على ولمرتين يوميتين

 لمــا وفقــا الشــركة ديــون مــن بالمئــة  /10/عــن يقل ال ما دينهم مجموع يبلغ الذين للدائنين يحق/ج
 او الشــركة مركــز فــي المختصــة كمــةالمح امــام الــدعوى اقامــة الحســابات مــدقق تقريــر فــي وارد هــو

 وذلــك مــرة الخــر الصــحف فــي التخفــيض عن االعالن تاريخ من يوما ثالثين خالل المختار موطنها
 الــدائنين بحــق الشــهر مهلــة تســري وال بمصــالحهم االضــرار شــأنه مــن الــذي التخفــيض قــرار البطــال
  . االعالن في اسمهم اليرد الذين

 غرفــة فــي تتخــذه بقــرار وذلــك بالــدعوى البــت لحــين التخفــيض رارقــ تنفيــذ وقــف تقرر ان للمحكمة/د
  .المعجل بالنفاذ ويتصف المذاكرة

  72 كل جلساتها وتعقد السرعة وجه على بالدعوى المحكمة تنظر/هـ
  . مبرما الدعوى في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار ويكون االكثر على ساعة
  ..الحسابات مدققو/79/المادة
 في الشركاء ينتخبهم اكثر او للحسابات مدقق انتخاب على للشركة االساسي نظامال ينص ان يجب

 مـــدققو ويخضـــع المعنيـــة الـــوزارة عـــن الصـــادر القـــانونيين المحاســـبين جـــدول مـــن العامـــة الهيئـــة
 للشــركات الحســابات لمــدققي المقــررة القواعــد الــى وواجبــاتهم وليتهمؤ ومســ ســلطتهم فــي الحســابات
  /.2009/ لعام/ 33/رقم لقانونول المغفلة المساهمة

  ..الشركة حسابات/80/المادة
 يــنص التــي المحاســبة معــايير وفــق ودفاترهــا ســجالتها وحفــظ حســاباتها تنظــيم الشــركة علــى يترتب
  . الشركة قبل من المعتمدة واللوائح االساسي النظام عليها
  ..المالية السنة/ 81/المادة

  .ميالديةال السنة تتبع للشركة المالية السنة/ 1
 الســنة ذلــك مــن ويســتثنى كــان شــهر اي فــي وانتهاءهــا بدءها االساسي النظام يحدد ان ويجوز/ 2

 الشــهر اخر حتى للشركة االساسي النظام تصديق قرار صدور تاريخ من تعتبر فانها االولى المالية
  .التالية المالية السنة لنهاية المعين
  ..االجباري االحتياطي/ 82/المادة

 ولهــا اجبــاري احتيــاطي لتكــوين الصــافية ارباحها من بالمئة 10 سنة كل تقتطع ان الشركة على/ 1
 العامــة الهيئــة بموافقــة يجــوز انــه اال المــال رأس ربــع االحتيــاطي بلــغ اذا االقتطــاع هــذا توقــف ان
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 مــال رأس االحتيــاطي لهــذا االقتطاعــات مجمــوع يبلغ حتى النسبة هذه اقتطاع في االستمرار للشركة
  .شركةال
 للشــركة االساســي النظــام فــي المعــين للــدخل االدنــى الحــد لتــأمين االجبــاري االحتيــاطي يســتعمل/ 2

 الشــركة نفقــات لمواجهــة او الحــد هــذا بتــأمين الشــركة اربــاح فيهــا التســمح التــي الســنوات في وذلك
  .العامة الهيئة تقرره لما وفقا الطارئة
  ..االختياري االحتياطي/ 83/المادة

 الصــافية ارباحهــا مــن بالمئــة 20 علــى يزيــد ال مــا اقتطاع سنويا تقرر ان للشركة العامة ئةللهي/ 1
  .االختياري االحتياطي لحساب السنة تلك عن

 اي او كلــه توزيعــه ويجــوز للشــركة العامــة الهيئــة تقــرره لمــا وفقــا االختياري االحتياطي يستعمل/ 2
  .الشركاء على كأرباح منه جزء

  ..االستهالك ياحتياط/ 84/المادة
 االربــاح مــن ســنويا اقتطاعهــا الواجــب المئويــة النســبة االساســي الشــركة نظــام يتضــمن ان يجب/ 1

  .المالية وزارة من المعتمدة النسب وحسب الشركة موجودات استهالك باسم الصافية غير
 الصــالحها او المســتهلكة والمنشــآت واالالت المــواد لشراء المدير من بقرار االموال هذه تستعمل/ 2
  .الشركاء على كارباح االموال تلك توزيع يجوز وال

  ..العقوبات/ 85/المادة
 احكــام يخــالفون الــذين والمــديرون الشــركاء االحتيــال لجريمــة عليهــا المنصــوص بالعقوبة يعاقب/ 1

  .التشريعي المرسوم هذا من/ 57/المادة من/ 2/و/1/والبندين /56/المادة من/ 8/و/ 7/البندين
/ 64/المــواد احكــام يخــالفون الذين المديرين بحق سورية ليرة الف خمسون قدرها غرامة ضتعر / 2
  .التشريعي المرسوم هذا من/ 72/المادة من/ 9/و/ 7/و/ 4/والبنود/ 71/و/ 70/و
 هــذا مــن/ 60/المــادة احكــام يخــالف مــن علــى ســورية ليــرة الــف ثالثمئــة مقــدارها غرامــة تفــرض/ 3

 المــادة فــي المحــددة المــدة انتهــاء قبــل العينيــة الحصــة بســندات تصرفه حال في التشريعي المرسوم
  .المذكورة

ـــرة الـــف خمســـون مقـــدارها غرامـــة تفـــرض/ 4 ـــى ســـورية لي  مـــن/ 9/البنـــد احكـــام يخـــالف مـــن عل
  .مالية سنة لكل حسابات مدقق تعيين عدم حال في التشريعي المرسوم هذا من/ 34/المادة

  سادسال الباب                      
  المغفلة المساهمة الشركة                  
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  ..المغفلة المساهمة الشركة/ 86/المادة
 ويكــون عشــرة عــن اليقــل المســاهمين مــن عــدد مــن تتــألف العامــة المغفلــة المســاهمة الشــركة/ 1

ــداول قابلــة القيمــة متســاوية اســهم الــى مقســما رأســمالها  الماليــة االوراق اســواق فــي ولــالدراج للت
  .الشركة في يملكها التي لالسهم االسمية بالقيمة محدودة فيها المساهم وليةؤ مس وتكون

 ويكــون ثالثــة عــن اليقــل المســاهمين مــن عــدد مــن تتــألف الخاصــة المغفلــة المســاهمة الشــركة/ 2
 بالقيمـــة محـــددة فيهـــا المســـاهم مســـوءولية وتكـــون القيمـــة متســـاوية اســـهم الـــى مقســـما رأســـمالها
  .الشركة في يملكها التي لالسهم االسمية
  ..التجارية الصفة/ 87/المادة
    .التجارة لقانون خاضعة تجارية شركة موضوعها كان ايا المغفلة المساهمة الشركة تعتبر
  ..الشركة اسم/ 88/المادة

 بــراءة اســتثمار الشــركة غــرض كــان اذا اال طبيعي لشخص اسما الشركة اسم يكون ان يجوز ال/ 1
  .الشخص هذا باسم مسجلة اختراع

  /.عامة او خاصة مغفلة مساهمة شركة/عبارة الشركة اسم يتبع ان يجب/ 2
 يجــب وعقودهــا واعالناتهــا مطبوعاتهــا في ادراجها الشركات على يجب التي البيانات الى اضافة/ 3

  .االوراق هذه في رأسمالها ادراج المغفلة المساهمة الشركة على
 امــوالهم فــي ولينؤ مســ بتمثيلهــا المكلفــين االشــخاص او االدارة مجلــس اعضاء اعتبار للمحكمة/ 4

 ان دون الشــركة مــع عقــودا ابــرم الــذي الغيــر تجاه الشركة وديون التزامات عن وبالتضامن الخاصة
  .السابقتين الفقرتين الحكام الشركة مخالفة بسبب رأسمالها او للشركة القانوني الشكل له يتبين
  ..الشركة مدة/ 89/المادة

  .محدودة غير او محدودة المدة تكون ان ويجوز االساسي نظامها في الشركة دةم تعين/ 1
  .العمل هذا بانتهاء مدتها تحديد فيجوز معينا عمال غايتها كان واذا/ 2
 تمديــد يكــون وانمــا االساســي نظامهــا فــي نــص بموجب حكميا تمديدا الشركة اجل تمديد اليجوز/ 3

  .العادية يرغ العامة الهيئة من بقرار الشركة مدة
  ..الشركة رأسمال/ 90/المادة

 تحديــده للشــركة الــوزارة تجــز لــم مــا الســورية بالعملــة المغفلــة المســاهمة الشــركة رأســمال يحــدد/ 1
    .اخرى بعملة

 مــنح للــوزارة جــاز قانونــا المقــرر االدنــى الحد عن مساهميها عدد او الشركة مال رأس نقص اذا/ 2
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 حــال وفــي اخــرى شــركة الــى القانوني شكلها تحويل او ضاعهااو  لتصحيح اشهر ستة مهلة الشركة
 الشــركة تصــفية طلــب للــوزارة جــاز لهــا الممنوحــة المهلــة خــالل الــوزارة لطلــب الشــركة امتثــال عــدم

  .قضائيا
  .التجاري سجلها عن مصدقة صورة ابراز بعد المصرفية حساباتها تحريك للشركة يحق/ 3

  ..الشركة اسهم/ 91/المادة
  .القيمة متساوية اسهم الى الشركة مال أسر  يقسم/ 1
  .اسمية الشركة اسهم تكون/ 2
 المســاهمة الشــركات جميــع وعلــى فقــط ســورية ليــرة بمئــة الواحــد للســهم االســمية القيمــة تحــدد/ 3

 مــن ســنتين خــالل ذلــك يخــص فيمــا اوضــاعها توفيــق والتــأمين المصــارف شــركات فيهــا بمــا المغفلة
  .شريعيالت المرسوم هذا نفاذ تاريخ

 بــنفس العينيــة االســهم مــالكو يتمتــع العينيــة االســهم ملكيــة نقــل علــى الــواردة القيــود مراعــاة مع/ 4
  .النقدية االسهم مالكي حقوق

  .االلتزامات لنفس ويخضعون الحقوق بنفس ذاتها الفئة من الشركة اسهم حاملي جميع يتمتع/ 5
 اســهم اصــدار صــريح منــع علــى الساســيا النظــام فيهــا يــنص لــم التــي االحــوال جميــع في يجوز/ 6

  .العادية غير العامة الهيئة من بقرار امتياز
 مــن ثابتــة نســبة او مقطوعــة مبــالغ استيفاء في اما االولوية حق اصحابها تمنح االمتياز اسهم/ 7

 تصــفية عنــد المــال راس استعادة في او االرباح من االسهم هذه ينوب ما الى اضافة اسهمهم قيمة
  .اخرى ميزة اي او منهما كل في او الشركة

 التصــويت حــق مــن االمتيــاز اســهم حــاملي حرمان على للشركة االساسي النظام ينص ان يجوز/ 8
  .العامة هيئاتها في
 التــي للشروط وفقا عادية اسهم الى االمتياز اسهم تحويل على االساسي النظام ينص ان يجوز/ 9

  .للشركة االساسي النظام يحددها
 وال نســبتها او عــددها يحــدد االســهم مــن فئــة احــداث علــى االساســي النظــام يــنص نا يجــوز/ 10

  .السوريين من اال تملكها يجوز
 احــتفظ التــي لالســهم الممنوحــة االصــوات عــدد مضاعفة على االساسي النظام ينص ان يجوز/ 11

  .متتالية سنوات ثالث عن التقل لمدة بملكيتها مالكوها
  ..لشركةا رأسمال تسديد/ 92/المادة
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 عينيــة واما االكتتاب عند اقساط على او واحدة دفعة نقدا قيمتها وتدفع نقدية اما الشركة اسهم/ 1
  الفنية والمعرفة االختراع وحقوق االمتياز حقوق وتعتبر بالنقد مقومة حقوق او اموال لقاء وتعطى
 خــدمات مــن المقــدمات هــذه تتــألف ان يجوز وال العينية المقدمات من المعنوية الحقوق من وغيرها

  .كان شخص اي عمل او
 خــالل الســهم قيمــة بــاقي ســداد ويــتم للســهم االســمية القيمــة مــن بالمئة 40 االكتتاب عند يدفع/ 2

  .للشركة االساسي النظام على التصديق تاريخ من سنوات ثالث على التزيد فترة
 قيمــة امــا الســورية بالعملــة حكمهم في ومن المقيمين السوريين المواطنين مساهمة قيمة تسدد/ 3

  .االجنبي بالقطع فتسدد الخارجية المساهمات
  .مصرفية ايصاالت بموجب النقدية االسهم قيمة تسديد اثبات يجب/ 4
  خالل للشركة ملكيتها نقل او العينية المقدمات تسليم يجب/ 5

 اال الصــحابها نيةالعي االسهم الشركة تصدر وال نهائيا الشركة تأسيس اعالن تاريخ من يوما ستين
  .الشركة الى ملكيتها نقل او المقدمات هذه تسليم بعد
 تــأخر واذا مواعيدها في االقساط يدفع ان عليه ويجب السهم قيمة بكامل للشركة مدين المكتتب/ 6

 االساســي للنظــام وفقــا االدارة مجلــس قبــل مــن الدائه المعينة المدة في المستحق القسط تسديد عن
  ..التالية لالجراءات وفقا السهم بيع ارةاالد لمجلس يحق

 اســمه فيهــا يــذكر مضــمونة مكشــوفة بطاقــة المختــار موطنــه فــي المقصــر المســاهم الشــركة تبلــغ/ أ
 تــاريخ مــن ايــام ســبعة ميعــاد فــي المســتحقة االقســاط بتســديد فيهــا ويكلــف وارقامهــا االســهم وعــدد
  .اليه البطاقة وصول

 المــزاد فــي للبيــع االســهم تلــك تعــرض ان للشركة يحق الميعاد ذاه بانتهاء االقساط تسدد لم اذا/ ب
 الشــركة ادارة مركــز فــي المنتشــرة الصــحف مــن يــوميتين صــحيفتين فــي ذلك تعلن ان وعليها العلني
  .االقل على مرتين على
 علــى وارقامهــا بــالمزاد المطروحــة االســهم وعــدد ومكانــه البيــع موعــد االعالن يتضمن ان ويجب/ ج
 عــن مــرة الول الصــحيفتين فــي االعــالن نشــر تــاريخ عــن البيــع تــاريخ تفصــل التــي المــدة التقــل ان

  .يوما عشرين
 فــي العلنــي المــزاد فــي البيــع معاملــة اجــراء للشــركة يحــق اعــاله المــذكورة المهلــة انقضــاء وبعــد/ د

 دائــرة طريــق باشــراف ذلــك ويــتم معــروض ســعر بــأعلى االســهم وتباع عنهما المعلن والمكان الزمان
  .المختصة التنفيذ
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  .المزايدة الجراء المحدد اليوم في دفعه المتأخر القسط تسديد واليقبل/ هـ
 البــاقي ويــرد ونفقــات وفوائــد مســتحقة اقســاط مــن الشــركة مطلــوب كــل المبيــع ثمــن مــن يستوفى/ و

  .السهم لصاحب
 مالكي وعلى مقصرال على بالباقي الرجوع فلها الشركة مطلوب لتسديد المبيع اثمان تكف لم اذا/ ز

 يثبــت مــالم صــحيحة الجبــري البيــع بمعــامالت يتعلــق فيمــا الشــركة قيــود وتعتبــر الســابقين االســهم
  .عكسها
  ..العينية االسهم/ 93/المادة

  الموءسسون يرفق عينية مقدمات الشركة مال رأس من جزء كان اذا/ 1
 جهــة مــن الدوليــة التقيــيم اييرلمعــ وفقــا معد بتقرير االساسي النظام على التصديق طلب الشركة او

 يتضــمن ان ويجــب المقــدمات هذه لقيمة تقديرا يتضمن المعنية الوزارة من معتمدة سورية محاسبية
 علمــا اخــذت قــد انهــا الــى مايشــير اعدتــه التــي الجهــة عــن الصــادر العينيــة المقــدمات قيمــة تقــدير
 جســيم لخطــأ ارتكابهــا تبين الح وفي تقديراتها صحة عن العينية المقدمات صاحب مع وليتهاؤ بمس
 لمهنــة النــاظم 2009 لعــام /33/القــانون احكــام تطبــق خاطئــة كانــت التقــديرات ان تعلــم كانــت او

  .الحسابات مدققي
 علــى التضــامن بوجه المسؤولية دعوى اقامة العينية المقدمات تقدير من يتضرر من لكل يحق/ 2
 االدارة مجلـــس واعضـــاء خاصـــة منـــافع الحـــائزين واالشـــخاص العينيـــين والمســـاهمين سســـينؤ الم

 فــي مقصــودة زيــادة وجــود يتضــح عنــدما بــالتقييم قامــت التــي والجهــة االوليــين الحســابات ومــدققي
   .العينية المقدمات تخمين

 او الشــركة هذه شهر تاريخ من سنوات ثالث خالل الدعوى هذه تقم لم اذا بالتقادم الحق يسقط/ 3
  .االساسي نظامها تعديل ىعل بالمصادقة الوزارة قرار شهر
  ..للتجزئة السهم قابلية عدم/ 94/المادة
 الواحــد الســهم ملكيــة فــي االشــتراك للورثــة يجــوز ولكــن للتجزئــة قابــل غيــر الشركة في السهم يكون
 فــي يختــاروا ان على مورثهم تركة من واحد سهم من اكثر ملكية في او لمورثهم فيه الخلفية بحكم

 مجلــس لهــم يحــددها التــي المــدة خــالل ذلــك عــن تخلفــوا واذا الشــركة تجــاه مليمــثله احدهم الحالتين
  .الورثة احد العامة الهيئة جلسة رئيس او المجلس يسمي االدارة
  ..االسهم قيمة/ 95/المادة

  .القيمة هذه من ادنى بقيمة اصدارها يجوز وال االسمية بقيمتها االسهم تصدر/ 1
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 تقــرر ان/ 91/المــادة مــن/ 3/ الفقــرة الحكــام مراعــاة/للشــركة العاديــة غيــر العامــة الهيئــة علــى/ 2
 االســهم مــن عــدد مقابــل جديــدا ســهما تصــدر عنــدما االســهم بــدمج للســهم االســمية القيمــة تعــديل
 الحصــول بعــد قــديم ســهم مقابــل الجديــدة االســهم مــن عددا تصدر عندما االسهم بتجزئة او القديمة
 او الســهم قيمــة تكــون ان دائمــا ويجــب عامــة مســاهمة ركةالشــ كانت اذا االوراق هيئة موافقة على

    .اجرائها قبل االسهم او السهم لقيمة مساوية التجزئة او الدمج عملية عن الناتجة االسهم
ــيم معــايير وفــق تحــدد اصــدار عــالوة تقــرر ان العاديــة غيــر العامــة للهيئــة يحــق/ 3  الدوليــة التقي

  .الغرض لهذا االوراق هيئة عن الصادرة واالحكام
  ..االسهم تداول منع/ 96/المادة

 شــهر تــاريخ مــن ســنوات ثــالث انقضــاء قبــل العينيــة او النقديــة سسينؤ الم اسهم تداول اليجوز/ 1
  .الشركة

  ستة انقضاء قبل االدارة مجلس عضوية ضمان اسهم تداول يجوز ال/ 2
  .المجلس في العضوية انقضاء تاريخ من اشهر

 اال االســهم هــذه تــداول اليجــوز فانــه جديــدة عينيــة اسهم باحداث ركةالش رأسمال زيادة حال في/ 3
  .الزيادة على بالتصديق القاضي الوزاري القرار صدور تاريخ على سنوات ثالث مرور بعد
  يمنع سبب وجود حال في الشركة سجالت في حبس اشارة وضع يتم/ 4

 بانقضــاء تلقائيــا االشــارات هــذه ينتــرق الشــركة على ويجب المادة هذه الحكام استنادا االسهم تداول
 هــذه تضــمنها التــي بــالحقوق للوفــاء باســتبقائها يقضــي قضــائي قــرار يردهــا لــم مــا المحــددة المــدة

  .االشارات
  
 الشــركات اســهم علــى المــادة هــذه الحكام استنادا االسهم انتقال على المفروض الحظر يسري ال/ 5

  .عامة جهات قبل من المملوكة المغفلة المساهمة
    .الحبس باشارة مثقلة الورثة الى االرث بطريق االسهم تنتقل/ 6
 قــرار صــدور عنــد المــادة هــذه الحكــام اســتنادا االســهم تــداول علــى المفــروض الحظــر يســري ال/ 7

 وفــي الــدعوى في خوصمت قد الشركة تكون عندما المحبوسة االسهم ملكية بانتقال يقضي قضائي
  .صحيفتها في المدونة الحبس اشارات مع هماالس هذه ملكية تنتقل الحالة هذه

  ..السهمها الشركة واستهالك شراء/ 97/المادة
 الصــادرة واالحكــام للقواعــد وفقــا وبيعهــا اســهمها شــراء العامــة المغفلــة المســاهمة للشــركة يجوز/ 1
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 بعــين بهــا يكتتــب ولــم الشــركة تمتلكهــا التــي االســهم خــذؤ ت وال الخصــوص بهــذا االوراق هيئــة عــن
  .العامة الهيئات اجتماعات في القرارات واتخاذ النصاب توافر لجهة تباراالع

 كـــان اذا القرعـــة بطريقـــة اســـهمها اســـتهالك علـــى للشـــركة االساســـي النظـــام يـــنص ان يجـــوز/ 2
   .محددة لمدة ممنوح عام مرفق باستثمار يتعلق او تدريجيا يهلك مما مشروعها

   .تمتع اسهم تدعى اسهما الكهااسته تم التي االسهم اصحاب الشركة تمنح/ 3
 العاديــة االســهم اصــحاب منهــا يســتفيد التــي الحقــوق جميــع مــن التمتــع اســهم اصــحاب يســتفيد/ 4

  .الشركة تصفية عند االسمية السهم قيمة استرداد ماعدا
  ..المغفلة المساهمة الشركة تأسيس/ 98/المادة

  .سسينؤ م لجنة ينهمب فيما ويشكلون ثالثة عن سسينؤ الم عدد اليقل ان يجب/ 1
 الــوزارة الــى المغفلــة المســاهمة للشركة االساسي النظام على بالتصديق طلبهم سسونؤ الم يقدم/ 2

 مــن تــواقيعهم علــى والتصديق لذلك الواجب الرسم تسديد وبعد عليه الموافقة بعد عنه بنسخة مرفقا
  .الوزير يحددها جهة اي قبل من او بالعدل الكاتب قبل
 رســمية وكالــة بموجــب سســينؤ الم لجنــة عــن نيابــة واحــد شــخص التأسيس طلب دميق ان يجوز/ 3

  .المذكورين من لصالحه منظمة
  للشركة االساسي النظام على بالتصديق سسينؤ الم طلب يتضمن/ 4

  ..التالية المعلومات المغفلة المساهمة
  .منهم لكل المختار والموطن وجنسياتهم سسينؤ الم اسماء/ أ
 التــي االســهم وعدد التأسيس عند سسونؤ الم بها سيكتتب التي االسهم وعدد ةالشرك مال رأس/ ب

  .االكتتاب ومهلة العام االكتتاب على عرضها سيتم
  .المختار وموطنها الرئيسي ومركزها وغايتها ومدتها الشركة اسم/ ج
  سسؤ الم واسم وجدت ان المال راس في العينية بالمقدمات بيان/ د

  .التصديق بطلب العينية الحصة تقييم تقرير ارفاق ويجب قدمها الذي
ــــالتوقيع المفوضــــين االشــــخاص او الشــــخص/ ه ــــى ب ــــة االساســــي النظــــام عل  اجــــراءات وبمتابع

 عــن والنيابــة لالنعقــاد التأسيســية العامــة الهيئــة دعــوة سيتولون والذين/ سسينؤ الم لجنة/التأسيس
  الشركة
    .االول رةاالدا مجلس وانتخاب نهائيا تأسيسها حتى وادارتها

    .التأسيس لمرحلة سسونؤ الم اختاره الذي الحسابات مدقق اسم/ و
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  ..التالية المعلومات للشركة االساسي النظام يتضمن ان يجب/ 5
  .الرئيسي ومركزها وغايتها ومدتها الشركة اسم/ أ
  .به المصرح المال رأس/ ب
 االدارة مجلــس صــالحيات وحــدود واليتــه ومــدة االدارة مجلــس اعضــاء وعــدد الشــركة ادارة كيفيــة/ ج

 وعن مشاريعها عن والتنازل بها والتصرف ورهنها الشركة اصول وبيع االستدانة في خاص وبشكل
  .الكفاالت وتقديم لها الممنوحة واالمتيازات الرخص

  .والخسائر االرباح توزيع وكيفية الشركة حسابات تنظيم/ د
  .النافذة واالنظمة القوانين التخالف احكاما االساسي النظام تضمين يجوز/ 6

  ..اسهمها طرح على والموافقة للشركة االساسي النظام تصديق/ 99/المادة
 يومــا ثالثين خالل تعديالتها على او االساسي الشركة نظام على بالتصديق قرارها الوزارة تصدر/ 1

ــاريخ مــن ــوزارة ويحــق اليهــا الطلــب وصــول ت ــى التصــديق رفــض لل  او ســياالسا الشــركة نظــام عل
 يقــم ولــم النافــذة واالنظمــة القــوانين احكــام مايخــالف يتضــمن النظــام هــذا ان لهــا تبــين اذا تعديالتــه

 او سســينؤ الم وللجنــة الــوزارة تحــددها التــي المهلــة خــالل المخالفــة بازالــة الشــركة او سســونؤ الم
 حــال وفــي رةالــوزا قــرار تــبلغهم تــاريخ مــن يومــا ثالثــين خــالل الــرفض قــرار علــى االعتــراض الشــركة
ــوزير رفــض ــوزير بقــرار الطعــن للشــركة او سســينؤ للم جــاز لالعتــراض ال  القضــاء محكمــة امــام ال
 الدعوى في الخصومة اكتمال تاريخ من يوما ثالثين خالل االعتراض موضوع في تبت التي االداري
  .مبرم بقرار

 سســينؤ الم علــى تعــيني للشــركة االساســي النظــام على بالتصديق حصرا الوزاري القرار نشر بعد/ 2
 لالجــراءات وفقــا العــام االكتتــاب علــى الشــركة اســهم طرح بشأن االوراق هيئة موافقة على الحصول
    .الخصوص بهذا الهيئة عن الصادرة االنظمة في عليها المنصوص واالحكام

 الشــركة تأســيس التاسيســية العامــة الهيئــة واعــالن لالكتتــاب المعــروض المــال راس تغطيــة بعــد/ 3
 الشــركة تمثيــل بصالحيات المخولين االشخاص وتعيين االول االدارة مجلس اعضاء وانتخاب ائيانه

 االوراق هيئــة وموافقــة المصــدق االساســي النظــام بايــداع اعضــائه مــن اي او االدارة مجلــس يقــوم
 االدارة مجلــس ورئــيس االدارة مجلــس اعضاء تسمية ووثائق العام االكتتاب على االسهم طرح على
 المشــعرة والوثــائق الحســابات مــدقق واســم الشــركة بتمثيــل صــالحيات لــه شــخص اي واســم ئبــهونا

 واعضــاء رئــيس مــن وتصريحا العينية الحصص ملكية نقل او بتسليم يشعر وما المال رأس بتسديد
  واشعارا المنصب هذا تقلد من تمنعهم اسباب وجود بعدم االدارة مجلس



 42

 الهيئة قرار تاريخ من يوما ثالثين خالل وذلك التجارة سجل نةاما لدى الرسمية الجريدة في بالنشر
 فــي التجــارة ســجل امين على ويجب نهائيا الشركة تأسيس عن باالعالن القاضي التأسيسية العامة
 الشــركة تســجيل شــهادة بيانــات ونشــر ســجالته فــي المغفلــة المســاهمة الشــركة تســجيل الحالــة هــذه
  .الرسمية الجريدة في حصرا

 متضــمنا االساســي النظام لتصديق الوزارة الى الطلب تقديم االدارة مجلس اعضاء من الي يحق/ 4
  .العادية غير العامة الهيئة اقرتها التي التعديالت
  ..الشركة باسهم االكتتاب/ 100/المادة
  ..خاصة قوانين في الواردة االحكام مراعاة مع
 العــام االكتتــاب علــى يطرحوهــا ان دون وحــدهم االســهم قيمــة كامــل يغطــوا ان سســينؤ للم يجوز/ 1

  /.خاصة مغفلة مساهمة شركة/الحالة هذه في الشركة وتكون
 رأسمال كامل من بالمئة 75 عن واليزيد بالمئة 10 عن اليقل االسهم من بجزء يكتتبوا ان ولهم/ 2

/ عامــة ةمغفلــ مســاهمة شركة/الحالة هذه في الشركة وتكون العام لالكتتاب الباقي ويطرحوا الشركة
 مــن بالمئــة 10 مــن بــأكثر يكتتــب ان المســاهمين او سســينؤ الم مــن الطبيعــي للشــخص يجــوز وال

  .رأسمالها
 بعــد بهــا اكتتبــوا التــي االســهم قيمــة مــن بالمئــة 40 عــن يقــل مــاال تسديد سسينؤ الم على يجب/ 3

  .ذلك يثبت بما الوزارة وتزويد للشركة االساسي النظام على التصديق
 االولــى الفتــرة خــالل العــام االكتتــاب علــى المطروحــة باالســهم االكتتــاب سســينؤ الم علــى يحظــر/ 4

  .لالكتتاب
 لالعــذار يمتثــل ولــم التأســيس عنــد بهــا اكتتــب التــي االســهم قيمــة سســينؤ الم احــد يســدد لم اذا/ 5

 طلــب سســينؤ الم لبــاقي جــاز ايــاه تبلغــه تــاريخ من ايام عشرة خالل تسديدها بوجوب اليه الموجهة
  .الشركة تأسيس عن الرجوع او المسددة غير االسهم قيمة يةتغط

  .الخاصة المغفلة المساهمة بالشركة المتعلقة االحكام الوزير من بقرار تصدر/ 6
  ..المال رأس زيادة/ 101/المادة

 كــان اذا راســمالها تزيد ان العادية غير العامة الهيئة من بقرار المغفلة المساهمة للشركة يجوز/ 1
 الشـــركة كانـــت اذا االوراق هيئـــة وموافقـــة الـــوزارة لتصـــديق القـــرار هـــذا ويخضـــع بالكامـــل ســـدد قـــد

  .عامة مساهمة
  ..التالية الطرق باحدى رأسمالها بزيادة المغفلة المساهمة الشركة تقوم/ 2
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  .الجمهور على او المساهمين على لالكتتاب جديدة اسهم طرح/ أ
 الى كلها او منها جزء او المتراكمة المدورة االرباح او همن جزء او االختياري االحتياطي اضافة/ ب

  .الشركة راسمال
  .التشريعي المرسوم هذا الحكام وفقا اسهم الى للتحويل القابلة القرض اسناد تحويل/ ج
  .باخرى شركة دمج/ د
 يالتــ للتعليمــات وفقــا بيعــا او ممارســة الجديــدة باالسهم باالكتتاب االفضلية حق للمساهم يكون/ 3

  .االساسي النظام في مخالف نص كل رغم االوراق هيئة تصدرها
 اليــوم نهايــة فــي الزيــادة بأســهم باالكتتــاب االفضــلية حــق الشركة مساهمي اكتساب تاريخ يحدد/ 4

 بطــرح الشــركة قيــام علــى بالموافقــة االوراق هيئــة مفوضــي مجلــس قــرار تــاريخ مــن عشــر الخــامس
  .االصدار نشرة واعتماد المال رأس زيادة اسهم

 للهيئــة يجــوز ذلــك ومــع االصــلية االســمية للقيمــة معادلــة اســمية بقيمــة الجديــدة االســهم تصــدر/ 5
 الحالــة هــذه وفــي للســهم االســمية القيمــة الــى اصــدار عــالوة اضــافة تقــرر ان العاديــة غيــر العامــة
  .االحتياطي حساب في ربحا االصدار وقيمة االسمية القيمة بين الفرق يعتبر

 بــأولويتهم المســاهمين فيه يعلم االقل على يوميتين صحيفتين في بيان بنشر االدارة مجلس يقوم/6
  . بها المكتتب االسهم قيمة وتسديد واقفاله افتتاحه وتاريخ االكتتاب في
 االساســي نظامها بتعديل او رأسمالها بزيادة العامة الهيئة من قرار اتخاذ عند الشركة على يجب/7

 للشــركات بالنســبة العامــة الهيئــة قــرار على الوزارة تصديق تاريخ من اشهر ستة مهلة خالل تنفيذه
 الغيــا القــرار ويعتبــر العامــة المغفلــة المســاهمة للشــركات بالنســبة وسنة الخاصة المغفلة المساهمة

  . المدة هذه مضي بعد حكما
  ..عينية اسهم بايجاد المال رأس زيادة/ 102/المادة
 جديــدة عينيــة اســهم ايجاد طريق عن المال رأس زيادة للشركة العادية غير العامة الهيئة قررت اذا

 عندئــذ وتقــوم التأســيس عنــد المصــدرة العينيــة االســهم بشأن عليها المنصوص االصول اتباع وجب
  .التأسيسية العامة الهيئة بوظائف العادية العامة الهيئة
  ..المال رأس تخفيض/ 103/المادة

 غيــر العامــة الهيئة دعوة االدارة مجلس على وجب رأسمالها نصف على الشركة خسائر زادت اذا/1
 االدنــى الحــد عــن اليقــل بمــا الشــركة رأسمال تخفيض او الخسارة تغطية اما لتقرر لالجتماع العادية
  .وتصفيتها الشركة حل او قانونا المقرر
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ــم او المــذكورة العامــة الهيئــة عقــد االدارة مجلــس اهمــل اذا/2  النصــاب تــوافر لعــدم اانعقادهــ يــتم ل
 القــرار القضــاء الــى طلب تقديم وللوزارة مساهم لكل جاز الشركة حل الهيئة هذه رفضت او القانوني

  . وتصفيتها الشركة حل
  .الشركة موجودات تقييم اعادة فرق ناتج من مابلغت بالغا الشركة خسائر تغطية يجوز ال/3
  لمجلس يجوز رأسمالها في الشركة حاجة عن فائض وجود تبين اذا/4

 علــى الشــركة راســمال بتخفــيض القرار التخاذ العادية غير العامة الهيئة على ذلك يعرض ان االدارة
  . لرأسمالها قانونا المقرر االدنى الحد دون ما الى التخفيض ديؤ ي اال

  ..المال رأس تخفيض طرق/ 104/المادة
 مبلــغ يــوازي المــدفوع ثمنهــا مــن جــزء اءبالغــ االســهم قيمــة بتخفــيض امــا المــال رأس تخفــيض يــتم

 هــذا فــي المحــددة الســهم لقيمــة االدنــى الحــد مراعــاة مــع الشركة في خسارة وجود حالة في الخسارة
 حاجتهــا علــى يزيــد رأســمالها ان الشــركة رأت اذا المــال رأس مــن جــزء باعادة او التشريعي المرسوم

  . الشركة اسهم باستهالك او
  ..المال رأس يضتخف اجراءات/105/المادة

  النظام تعديل على التصديق طلب يرفق ان االدارة مجلس على يجب/ 1
 مــدقق عــن صــادرة بالئحــة الــوزارة الــى يقدمــه الــذي رأســمالها تخفــيض المتضــمن للشــركة االساســي
 مدقق عن صادرة وشهادة وعناوينهم منهم كل دين ومقدار الشركة دائني اسماء تتضمن الحسابات
  .الدائنين بحقوق يمس ال المال راس تخفيض بان تفيد الحسابات

 وصــحيفتين الرســمية الجريــدة فــي الــدائنين الئحــة مــع التخفــيض قــرار نشــر الشــركة علــى يجــب/ 2
   .االقل على ولمرتين يوميتين

 هو لما وفقا الشركة ديون من بالمئة 10 عن يقل ال ما دينهم مجموع يبلغ الذين للدائنين يحق/ 3
 موطنهــا او الشركة مركز في المختصة المحكمة امام الدعوى اقامة الحسابات دققم تقرير في وارد

 البطــال وذلــك مــرة الخــر الصــحف فــي التخفــيض عــن االعــالن تاريخ من يوما ثالثين خالل المختار
 ال الــذين الــدائنين بحــق الشــهر مهلــة تســري وال بمصــالحهم االضــرار شــأنه من الذي التخفيض قرار
  .عالناال في اسمهم يرد
 غرفــة فــي تتخــذه بقــرار وذلــك بالــدعوى البــت لحين التخفيض قرار تنفيذ وقف تقرر ان للمحكمة/ 4

  .المعجل بالنفاذ ويتصف المذاكرة
  .االكثر على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد السرعة وجه على بالدعوى المحكمة تنظر/ 5
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 علــى المصــادقة/ 106/مــادةال .مبرمــا الــدعوى فــي يصــدر الــذي االســتئناف محكمــة قــرار يكــون/ 6
  ..المال رأس تخفيض

 خمســة خــالل بيانه سلف لما وفقا المال رأس تخفيض قرار تنفيذ بوقف قرارا الوزارة تبليغ يتم لم اذا
 يخــالف مــا التعــديل فــي يكــن ولم مرة الخر الصحف في التخفيض قرار نشر تاريخ من يوما واربعين
  .عليه بالمصادقة الوزارة قامت التشريعي المرسوم هذا او االساسي النظام
  ..االسهم تغطية/ 107/ المادة
 االوراق هيئــة لقــانون وفقــا العــام االكتتــاب علــى اســهمها العامــة المغفلــة المســاهمة الشــركة تطــرح

  .بمقتضاه الصادرة والتعليمات واالنظمة
  ..العام لالكتتاب االسهم طرح عن االعالن/ 108/المادة

 فــي الطــرح هــذا عــن االعــالن يجــب عليهــا لالكتتــاب الجمهــور علــى الشــركة اســهم طــرح عنــد/ 1
  . االكتتاب بدء تاريخ من االقل على ايام عشرة قبل االقل على ولمرتين يوميتين صحيفتين

  ..التالية المعلومات االعالن يتضمن ان يجب/ 2
  .الشركة اسم/أ
 االســمية الســهم وقيمــة  تــابلالكت منهــا المطــروح والعــدد االســهم ونــوع ورأســمالها الشــركة غايــة/ب

  /.وجدت ان/االصدار وعالوة
  .التقييم لتقرير استنادا المقدمات هذه وقيمة/وجدت ان/العينية المقدمات/ج
ــاريخ/د ــاب لــديها يــتم التــي والجهــة االكتتــاب ومــدة االكتتــاب بــدء ت  مــدة تقــل ان يجــوز وال االكتت

  .يوما تسعين تتجاوز ان وال يوما عشرين عن االكتتاب
 الجهــة لــدى االصدار نشرة عن واخرى للشركة االساسي النظام من نسخة على الحصول امكانية/ـه

  .االكتتاب لديها يتم التي
  .العام االكتتاب على االسهم بطرح االوراق هيئة موافقة وتاريخ رقم/و

  ..االصدار نشرة/109/ المادة
 اصــدار نشــرة مجانــا للمكتتبــين تــوفر ان العــام االكتتــاب علــى اســهمها طــرح عنــد الشركة على يجب
  .االوراق هيئة عليها توافق
  ..االسهم على االكتتاب/110/المادة

 علــى االكتتــاب يجــري التشــريعي المرســوم هــذا مــن/107/ المــادة فــي الــواردة االحكــام مراعــاة مــع/1
 عليهــا المكتتــب االســهم قيمــة لديــه وتــدفع اكثــر او مصــرف فــي المغفلــة المســاهمة الشــركات اســهم
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  .للشركة حساب في تقيدو 
  ..تتضمن وثيقة على االكتتاب هذا ويكون/2
  .بها اكتتب التي االسهم وعدد المكتتب اسم/أ
  .االساسي الشركة بنظام المكتتب قبول/ب
  .سورية في يكون ان على المكتتب اختاره الذي الموطن/ج
  .الضرورية االخرى المعلومات جميع/د
 قيمــة ويــدفع يمثلــه ممــن او منــه موقعــة لــديها المكتتــب الجهة ىال االكتتاب وثيقة المكتتب يسلم/3

  .ايصال لقاء بها اكتتب التي االسهم
 المــدفوع والمبلــغ االســهم وعــدد االكتتــاب وتــاريخ المختــار وموطنه المكتتب اسم االيصال يتضمن/4

  .الضرورية البيانات من ذلك وغير للشركة االساسي النظام عن نسخة باستالم منه واقرارا
  .اكتتابه عن الرجوع المعاملة هذه اتمام بعد للمكتتب يحق ال/ 5

  ..للمساهمين المختار الموطن/ 111/المادة
 بالشــركة يتعلــق امــر كــل فــي للتبليــغ صــالحا مختــارا موطنــا مســاهم كــل يختــاره الــذي المــوطن يعتبــر
 فــي ونيكــ ان علــى الشــركة لــدى يســجله كتــاب بموجــب المــوطن هــذا يغيــر ان للمســاهم ويجــوز
  .سورية
  ..االكتتاب عوارض/112/المادة

 او المتبقيــة االســهم علــى االكتتــاب سســينؤ للم جــاز المعروضــة االســهم كامــل على يكتتب لم اذا/1
 هــذه بتغطيــة الماليــة االوراق مجــال فــي تعمــل التــي الوســاطة لشــركات او تغطيــة لمتعهــد الســماح
  .االكتتاب تهاءان تاريخ من يوما عشر خمسة مهلة خالل وذلك االسهم

 المــادة هــذه مــن االولــى الفقــرة في وارد هو لما وفقا المعروضة االسهم بكامل االكتتاب يتم لم اذا/2
 عــن يقــل ال بــه المكتتــب المــال ورأس االقــل علــى مســاهما وعشــرين خمســة المســاهمين عــدد وكــان

 المــادة عليه نصت لما وفقا يحدد الذي االدنى الحد عن يقل وال/المطروح/المال رأس من بالمئة/75
 ان علــى بــه المكتتــب المــال بــرأس موءسســة الشــركة اعتبــرت التشــريعي المرســوم هذا من 223/1/

  .ذلك التأسيسية العامة الهيئة تقر
 تمديــد يجــوز الســابقتين الفقــرتين احكام من اي يتحقق ولم االولى االكتتاب مدة انتهت حال في/ 3

 الموافقــة هــذه تــاريخ مــن يومــا تســعين تتجــاوز ال مدة االوراق ئةوهي الوزارة بموافقة االكتتاب ميعاد
 المكتتــب االســهم قيمــة وكانــت الجديــد الميعاد نهاية في االسهم ارباع بثالثة االكتتاب يكتمل لم واذا
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 المرســوم هــذا مــن 223/1/ المــادة عليــه نصــت لمــا وفقــا يحــدد الــذي االدنــى الحــد عــن تقــل بهــا
  .التأسيس عن الرجوع سسينؤ الم على وجب التشريعي

 عــن العــدول حــال فــي او نهائيــا الشــركة تأســيس علــى التأسيســية العامــة الهيئــة توافــق لــم اذا/ 4
 مــن او االكتتــاب انتهــاء تــاريخ مــن يوما وعشرين واحد خالل سسينؤ الم لجنة على يجب التأسيس
 قــرار بطــي الــوزارة لــىا طلب تقديم الشركة تأسيس على التأسيسية العامة الهيئة موافقة عدم تاريخ

 لديها االكتتاب تم التي الجهات باعالم الوزارة تقوم الحالة هذه وفي االساسي النظام على التصديق
 الســالف المهلــة خــالل التصــديق قــرار طــي لطلــب سســينؤ الم لجنــة تقديم عدم حال وفي الطي بقرار
  على الفائدة ذمتهم في ترتبت ذكرها
  .المهلة هذه انقضاء تاريخ من اعتبارا قانونا به المسموح ىاالقص بالمعدل االكتتاب مبالغ

 قبــل من المدفوعة المبالغ اعادة الطي قرار تبلغها بعد لديها االكتتاب تم التي الجهات على يجب/5
  .االكتتاب ايصاالت بموجب كاملة اصحابها الى المكتتبين

 الــوزارة قــرار الــى اســتنادا اســمه ىعلــ العينيــة المقدمات تسجيل اعادة طلب العينية الحصة لمقدم/6
  .التصديق قرار بطي
  ..المطروحة االسهم لعدد االكتتاب تجاوز/113/المادة
 بــين غرامــة االســهم هــذه تــوزع ان فيجــب المطروحــة االســهم عــدد جــاوز قــد االكتتــاب ان تبــين اذا

  .ضئيل بعدد المكتتبين جانب ذلك في يراعى ان على المكتتبين
  ..السهما تخصيص/114/المادة

 ثالثــين خــالل عليهــا المكتتــب االســهم بتخصيص الشركة ادارة مجلس او المؤءسسين لجنة تقوم/1
  .التخصيص عملية صحة عن بالتضامن مسوءولون وهم االكتتاب مهلة انتهاء تاريخ من يوما

 قـــرار صـــدور تـــاريخ مـــن يومـــا ثالثـــين خـــالل الشـــركة ادارة مجلـــس او الموءسســـين لجنـــة تقـــوم/2
 االســهم بعــدد اشــعارا يتضــمن المختــار عنوانــه على مكتتب كل الى مسجل كتاب بتوجيه التخصيص

  .بها تخصيصه تم التي
 الفائضــة المبــالغ واعــادة المدفوعــة بالمبــالغ قتــةؤ م أســناد اصــدار االول االدارة مجلس على يجب/3

 شــهر تــاريخ مــن يومــا ســتين مــدة خــالل اصــحابها الــى للمكتتبــين المخصصــة االســهم قيمــة عــن
  .الشركة

 للمكتتبــين المخصصة االسهم قيمة عن الفائضة المبالغ رد عن االدارة مجلس اعضاء تخلف اذا/4
 بالمعــدل ردهــا الواجــب المبــالغ علــى فائــدة ذمــتهم فــي ترتبــت المــادة هــذه فــي المحــددة المهــل خــالل



 48

  .للرد المحددة لةالمه انقضاء يلي الذي االول اليوم من اعتبارا وذلك قانونا به المسموح االقصى
 التضــامن وجه على ولينؤ مس لديها االكتتاب تم التي والجهات االدارة ومجلس سسونؤ الم يكون/5

  .اعادتها وجوب عند كاملة بها المكتتب المبالغ اعادة عن
  .تأسيسها يتم لم اذا الشركة تأسيس نفقات جميع سسونؤ الم يتحمل/6

  ..االكتتاب بنتائج االوراق وهيئة الوزارة اعالم/115/ المادة
 ثالثــين تتجــاوز ال مــدة خــالل االوراق وهيئــة الــوزارة تزويــد االدارة مجلــس او سســينؤ الم لجنة على
 مــنهم كــل اكتتــب التــي االســهم ومقــدار المكتتبــين اســماء يتضــمن جــدوال التخصيص تاريخ من يوما
  .بها خصصوا التي االسهم وعدد فيها
  ..االسهم شهادات/ 116/المادة

 نهائيــة اســمية شــهادة بهــا المكتتــب االســهم او الســهم قيمــة كامــل تســديد بعــد المســاهم يعطــى/1
  ..التالية البيانات تتضمن

  .التجاري سجلها ورقم مالها ورأس الشركة اسم/أ
  .االسمية السهم قيمة/ب
  .ورقمه المساهم اسم/ج
  .الشهادة تتضمنها التي االسهم عدد/د
  .الشهادة رقم/هـ
  .بالتوقيع المفوضين تواقيع/و
  .سرقتها او تلفها او ضياعها حالة في الشهادات تبديل اجراءات االساسي النظام يحدد/2

  ..المساهمين سجل/117/ المادة
  ..التالية البيانات فيه تدون للمساهمين خاص بسجل المغفلة المساهمة الشركة تحتفظ/1
  .للتبليغ المختار وموطنه وجنسيته ورقمه المساهم اسم/أ
  .وفئتها المساهم يملكها التي االسهم عدد/ب
  .اخرى وقوعات او قيودأي  او رهن او حجز او هبة او بيع من المساهم اسهم على يقع ما/ج
    .السجل في تدوينها االدارة مجلس يقرر اخرى بيانات اي/د
  .فيه المدرجة البيانات صحة وعن السجل هذا عن والؤ مس الشركة إدارة مجلس يكون/2
 بنفسه السجل هذا في والواردة به المتعلقة المعلومات على االطالع الشركة في ساهمم لكل يحق/3
  .بذلك خطيا يفوضه من بواسطة أو
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 قيــده يــتم لــم مــا الغيــر أو المســاهمين أو الشركة تجاه نافذا رهن أو حجز أو تصرف اي يعتبر ال/4
  الحق هذا يكن لم ما فيه للحائز حق وجود على قرينة السهم حيازة تعتبر وال الشركة سجل في

  .الشركة سجالت في مدونا
 حجــز يجــوز وٕانمــا المســاهمين احــد ذمــة فــي مترتبــة لديون استيفاء الشركة أموال حجز يجوز ال/5

 علــى الحكــم تنفيــذ ويجــري ســجلها في األسهم قيد على الحجزإشارة  وتوضع وأرباحها المدين أسهم
 تبــاع الســوق هــذه مثــل وجــود عــدم حــال وفــي اليــةالم األوراق ســوق فــي ببيعهــا المحجــوزةاألســهم 
  .العلني بالمزاد

 أو الــرهن ســند يــنص لــم مــا الســهم لمالــك المحجوزة أو المرهونة لألسهم المستحقة اإلرباح تدفع/6
  .ذلك خالف على الحجز قرار

 ســجالت فــي المســجل الســهم لمالــك المحجــوزة أو المرهونــة لألســهم بالنســبة التصويت حق يبقى/7
  .ةالشرك

 التزويــر بــدعوى فيهــا ورد ما عكس ثبوت حتى صحيحة الشركة سجالت في الواردة القيود تعتبر/8
  .قطعي قرار بموجب

 الســجل فــي قيــود أي بــإجراء يقــوم والــذي الســجل عــن ولؤ المســ الشــخص التزويــر بجــرم يعاقــب/9
  .للواقع خالفا

 وسائط على محفوظة أو ةرقمي الشركة سجالت تكون أن على األساسي النظام ينص أن يجوز/10
  .الكترونية

 أسهمها ولاتد لغاية أخرى جهة أية لدى مساهميها سجالت من نسخة تودع أن للشركة يجوز/11
 الجهــة هــذه وتكــون الســجالت هــذه وتنظــيم حفــظ الجهــة تلــك تفــوض نأو  المالية لألوراق سوق في
  .فيه المدرجة البيانات صحة وعن السجل هذا عن ولةؤ مس
 وفقـــا الماليـــة األوراق ســـوق لـــدى أســـهمها إلدراج العامـــة المغفلـــة المســـاهمة شـــركةال تخضـــع/12

  .بمقتضاهما الصادرة والتعليمات واألنظمة الماليةاألوراق  وسوق األوراق هيئة قانوني ألحكام
 ولهااتــد يــتم وان الســوق فــي القرض أسناد تدرج أن الخاصة المغفلة المساهمة للشركة ويجوز/13
  .الخصوص بهذا األوراق هيئة عن الصادرةواألنظمة  للتعليمات اوفق خالله من
 المســاهمة الشــركات أســهم ولابتــد الخاصــة واألنظمــة التعليمات تصدر أن األوراق لهيئة يجوز/14

  .المالية األوراق سوق في وٕادراجها الخاصة المغفلة
  األسهم: على التصرفات/118/ المادة
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 إشــارات ولوضــع باألســهم للتصــرف إتباعهــا الواجــب جــراءاتاإل للشــركة األساســي النظــام يحــدد/1
  .عليها والحجز الرهن

  .المرتهن إلى المرهون السهم تسليم الراهن على يجب/2
 قيمــة مــن دينــه استيفاء في للمرتهن امتياز حق الشركة سجل في قيده بمجرد األسهم رهن يرتب/3

  .المرهونة األسهم
 الحــبس إشــارة تــرقين بعــد إال نافذا محبوس أو محجوز وأ مرهون سهم على تصرف أي يعتبر ال/4
  .اإلشارة تضمنها التي الحقوق استيفاء أو
  .المحبوسة أو المحجوزة أو المرهونة األسهم ولاتد يجوز ال/5
 أســهم فيهــا المدرجــة الماليــة األوراق ســوق فــي بهــا المعمــول واإلجراءات والقواعد األحكام تطبق/6

 أولويــة واإلجــراءات والقواعــد األحكــام لهــذه وتكــون أســهمها والتاتــد على المغفلة المساهمة الشركة
 ال وبمــا األساســي النظــام فــي عليهــا المنصــوص الشــركة أســهم ملكيــة نقــل أحكــام علــى بــالتطبيق
   .التشريعي المرسوم هذا أحكام مع يتعارض
  :العامة الهيئات على المحظورات/119/المادة

  :البطالن طائلة تحت همينللمسا العامة للهيئة يجوز ال/1
  .قبله من المسددة االسمية السهم قيمة وزايج بما المالية المساهم وليةؤ مس زيادة/أ
 نظــام فــي المحددة المساهمين على الصافية األرباح من توزيعها الواجب المئوية النسبة إنقاص/ب

  .األساسي الشركة
 الهيئــة حضــور فــي المســاهمبأهليــة  تتعلق األساسي النظام في مذكورة غير جديدة شروط فرض/ج

  .فيها والتصويت المختلفة العامة
 بــالتعويض بالمطالبــة حــدهمأ علــى أو اإلدارة مجلــس أعضاء جميع على الدعوى إقامة حق تقييد/د

  .التشريعي المرسوم هذا ألحكام وفقا ضرر من المساهمين أسهم يصيب عما
 فيه يشترك بتصويت أو كتابيا المساهمين ميعج بقبول األحكام هذه على الخروج يجوز نهأ على/2

  .باإلجماع ويصدر العادية غير العامة بالهيئة الشركة مساهمي جميع
  ..المساهم حقوق/120/المادة
  اآلتية: بالحقوق خاصة بصورة المساهم يتمتع

  .المساهمين على توزيعها يتقرر التي والفوائد األرباح قبض/1
  .الشركة تصفية عند المال رأس فيها بما الشركة موجودات كامل من حصة استيفاء/2
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  .العامة الهيئات أعمال في والمساهمة االشتراك/3
  .قانوني بسبب يملكها التي باألسهم شهادة على الحصول/4
 الشـــركة نظـــام فـــي المـــذكورة بـــذلك الخاصـــة األحكـــام مراعـــاة مـــع ورهنهـــا وهبتهـــا أســـهمه بيـــع/5

  .األساسي
 هــذا ألحكــام مخالفــا اإلدارة مجلس أو العامة الهيئة من متخذ قرار كل ببطالن الدعوى إقامة حق/6

  .التشريعي المرسوم هذا في المذكورة للشروط وفقا األساسي الشركة نظام أو التشريعي المرسوم
  .الشركة دفاتر على االطالع حق/7
  ..يحوي مطبوع كراس على الحصول حق/8
  .المنقضية الحسابية الدورة ميزانية/أ
  .والخسائر األرباح ابحس/ب
  .اإلدارة مجلس تقرير/ج
  .الحسابات مدققي تقرير/د
  .التشريعي المرسوم هذا في المذكورة للشروط وفقا لالجتماع العامة الهيئات دعوة طلب حق/9

 وفقــا اإلدارة مجلــس قبــل مــن المقــرر األعمــال جــدول فــي مــذكورة غيــر أبحــاث إضافة طلب حق/10
  .التشريعي لمرسوما هذا في المذكورة للشروط
  ..القرض أسناد/121/ المادة

  .القرض أسناد تصدر أن المغفلة المساهمة للشركات يحق/1
 تصدرها للتجزئة قابلة وغير ولاللتد قابلة واحدة اسمية قيمة ذات مالية أوراق هي القرض أسناد/2

  .صداراإل لشروط وفوائده القرض بسداد بموجبها الشركة تتعهد قرض على للحصول الشركة
 طريــق عــن األوراق هيئــة وقــانون التشــريعي المرســوم هــذا ألحكــام وفقــا القــرض أســناد طــرح يــتم/3

  .األوراق هيئة موافقة على الحصول بعد للجمهور موجهة لالكتتاب دعوة
 الحــاالت جميــع وفــي إصــدار وةبعــال  أو بخصــم أو االســمية بقيمتهــا القــرض أســناد عرض يجوز/ 4
  .االسمية بقيمته الشركة سجالت في السند قيمة قيد يتم
  .الوزارة موافقة على الحصول بعد أجنبية بعملة أو السورية بالعملة القرض أسناد تحرر/5

  ..القرض أسناد ماهية/122/ المادة
 دينــه مقــدار واسترداد معينة آجال في تدفع محددة فائدة استيفاء حق صاحبها القرض أسناد تعطي
  .الشركة مال من
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  ..القرض أسناد إصدار شروط/123/المادة
  ..اآلتية الشروط استكمال على القرض أسناد إصدار يتوقف

  .بكامله الشركة مال رأس دفع تم قد يكون أن/1
  .الشركة مال رأس القرض وزايتج أال/2
 علــى تحصــل وان عاديــة قــرض أســناد إصــدار عنــد العامــة الهيئة موافقة على الشركة تحصل أن/3

 وتعتبــر أســهم إلــى للتحويــل قابلــة قــرض أســناد إصــدار يتم عندما العادية غير العامة الهيئة موافقة
  .الشركة مال رأس زيادة على موافقة بمثابة هذه موافقتها

  .األوراق هيئة وموافقة الوزارة موافقة على الحصول/4
  ..القرض اسناد عن اإلعالن/124/المادة
ــى يجــب ــاب عــن اإلعــالن الشــركة إدارة مجلــس عل ــوميتين صــحيفتين فــي القــرض ســنادبا االكتت  ي

 العاديــة غيــر أو العاديــة العامــة الهيئــة قــرار تــاريخاإلعــالن  يتضــمن أن علــى األقــل علــى ولمــرتين
 وأي االســمية وقيمتهــاإصــدارها  يــراد التــي االســناد عــدد إلــى اإلشــارة مــع اإلصــدار علــى بالموافقــة
 اســناد وعــدد وضــماناته وشــروطه بهــا الوفــاء وموعــد فائــدتها ومعــدل إصــدار وةعــال  أو خصــومات
 االســناد كانت إذا وفيما الشركة رأسمال ومقدار ضماناتها مع قبل من الشركة أصدرتها التي القرض
 هيئــة موافقــة وتــاريخ ورقــم المصدقة األخيرة الميزانية ونتائج العينية المقدمات وقيمة للتحويل قابلة

  .األوراق
  ..القرض اسناد سجل/125 المادة
 الشــركة ســجالت فــي عليهــا تجــري التــي التصــرفات وتوثــق مالكيهــا بأســماء القــرض ناداســ تســجل
 أســواق فــي ولاللتــد قابلــة االســناد هــذه وتكــون السجالت لهذه الحافظة الجهة لدى أو لها المصدرة
 ولهااتــد لعمليــة الناظمــة الســوق لقواعــد ووفقــا األســواق هــذه فــي إدراجهــا حــال فــي الماليــة األوراق
  .األوراق هيئة تضعها التي والشروط وللقواعد
  ..القرض اسناد على االكتتاب/126/ المادة

  .واحدة دفعة به االكتتاب عند القرض سند قيمة تدفع/1
 االســناد جميــع تغطيــة تــتم لــم إذا بهــا االكتتــاب تــم التــي االســناد بقيمــة يكتفــي أن اإلدارة لمجلس/2

  .المقررة المدة خالل الصادرة
 توزع أن يجب المطروحة االسناد عدد االكتتاب وزاتج إذا فانه 123/2/ المادة مأحكا مراعاة مع/3

  .ضئيل بعدد المكتتبين جانب ذلك في يراعى ان على المكتتبين بين غرامة االسناد هذه
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  ..القرض اسناد بيانات/127/المادة
  ..التالية البيانات السند يتضمن أن يجب

  .الشركة ومدة وتاريخه سجلها ورقم وعنوانها المقترضة الشركة اسم/1
  .السند صاحب اسم/2
  .الفائدة وسعر ومدته االسمية وقيمته ونوعه السند رقم/3
  .المصدرة القرض اسناد قيم مجموع/4
  .الفائدة استحقاق ومواعيد االسناد اطفاء وشروط مواعيد/5
  .وجدت إن السند يمثله الذي للدين الخاصة الضمانات/6
 المقترضــة الشــركة تــرى شــروطأيــة  أو إدراجهــا وجــوب األوراق هيئــة تقــرر أخــرى وأحكــام شروط أي

  .االصدار شروط مع اإلضافات هذه تتوافق أن شريطة السند إلى إضافتها
  ..القرض اسناد ضمانات/128/ المادة
 اســناد علــى باالكتتــاب البــدء قبــل الضــمانات تلــك تقــديم فيجــب مضــمونة القــرض اســناد كانــت إذا

  .القرض
  ..للتحويل القابلة القرض اسناد/129/المادة
 قــرض اســناد إصــدار للشــركة يجــوز القــرض اســناد إلصــدار عليهــا المنصــوص الشــروط مراعــاة مــع
  ..التاليةلألحكام  وفقا أسهم إلى للتحويل قابلة

 تحويل أساسها على يتم التي والشروط القواعد جميع العادية غير العامة الهيئة قرار يتضمن أن/1
  .أسهم إلى رضالق اسناد

 يبــد لــم فــإذا االصــدار شروط عليها تنص التي المواعيد في بالتحويل رغبته السند مالك يبدي أن/2
  .التحويل في حقه فقد المدة هذه خالل رغبته
  ..القرض اسناد بقيمة الوفاء/130/المادة

  .االصدار عند وضعت التي للشروط وفقا الشركة قبل من االسناد قيمة وفاء يجري/1
  .القرض اسناد مالكي هيئة بموافقة إال خرهؤ ت أو الوفاء ميعاد تقدم أن للشركة يجوز وال/2

  ..القرض اسناد مالكي هيئة/131/المادة
  .القرض أسناد لمالكي هيئة إصدار كل عند حكما تتكون/1
  .الحاضرين من المخالفين وعلى الغائبين على الهيئة هذه قرارات وتسري/2

  ..وصالحيتها القرض اسناد مالكي هيئة اجتماعات/132/المادة
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  مجلس دعوة على بناء مرة ألول القرض اسناد مالكي هيئة تجتمع/1
  .المصدرة الشركة ادارة

 دعــوة توجيــه االكتتــاب اختتــام تــاريخ مــن يومــا عشــر خمســة خــالل الشــركة إدارة مجلــس وعلــى/2
  .االجتماع إلى الهيئة

  .ممثليها وانتخاب الهيئة نظام على فقةالموا االجتماع هذا اعمال جدول في تدخل/3
 يكــون أن دون المناقشــات في واالشتراك العامة الهيئات حضور حق االسناد مالكي هيئة لممثلي/4
 المتبعــة األصول وفق االجتماع لحضور إليهم الدعوة توجيه الشركة على ويجب التصويت حق لهم
  .الشركة لمساهمي الدعوة توجيه في
  .االسناد مالكي حقوق لحماية التحفظية التدابير جميع يتخذوا أن ئةالهي لممثلي يحق/5

  ..القرض اسناد مالكي هيئة اجتماعات إلى الدعوة/133/المادة
  .ممثليها دعوة على بناء اجتماعاتها الهيئة تعقد/1
ــيهم ويجــب/2 ــد لالجتمــاع دعوتهــا عل ــة مــن فريــق طلــب عن ــون االســناد حمل  مــن بالمئــة 10 يمثل

  .قيمتها
  .أيضا الشركة إدارة مجلس دعوة على بناء الهيئة هذه تجتمعو /3
 الــدعوة علــى وتطبق العادية العامة الهيئة لدعوة المقررة للقواعد وفقا االسناد مالكي هيئة تدعى/4

  .الهيئة هذه على تطبق التي ذاتها األحكام واجتماعاتها
  ..االصدار شروط مخالفة/134/المادة
 القــرض اســناد مالكي هيئة إذا أقرته إال باطال يعتبر القرض اسناد اصدار شروط يخالف تصرف كل

 االجتمــاع فــي الممثلــة االســناد تقــل أال شــريطة االجتمــاع فــي الممثلــةأصــواتهم  أربــاع ثالثة بأكثرية
 ســبق لمــا وفقــا للتصــرف الهيئــة إقــرار يحــول وال بهــا المكتتب االسناد قيمة مجموع أرباع ثالثة عن
  .النافذة للقوانين وفقا قضائيا االصدار شروط خالف من مالحقة بيانه
  ..للشركة التأسيسية العامة الهيئة النعقاد الدعوة/135/المادة

 إلــى المكتتبــين دعــوة التخصــيص قــرار تــاريخ مــن يومــا ثالثــين خالل سسينؤ الم لجنة على يجب/1
 يومــا ثالثين خالل هيئةال لهذه الجلسة موعد يكون أن ويجب للشركة التأسيسية العامة الهيئة عقد
  .الدعوة توجيه تاريخ من
 الــوزارة مراجعــة مكتتب لكل يحق الميعاد ذلك في الدعوة هذه بإرسال المؤسسين لجنة تقم لم وٕاذا/2

  .الدعوة هذه توجيه عليها يجب التي
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  .التأسيسية العامة الهيئة جلسة ليرأس احدهم المؤسسين لجنة تنتخب/3
  ..التأسيسية العامة الهيئة اجتماع/136/المادة

 القــرارات واتخــاذ القــانوني والنصــاب الــدعوة إجــراءات التأسيسية العامة الهيئة اجتماع على تطبق/1
  .للشركة العادية العامة الهيئة اجتماعات على المطبقة

 بحصصــهم المتعلقــة القــرارات علــى التصــويت حــق عينيــة حصصا قدموا الذين للمكتتبين يكون ال/2
  .العينية

 اإلدارة مجلــس انتخــاب فــور وصالحياتها المغفلة المساهمة الشركة مؤسسي لجنة مهمة تنتهي/ 3
  .المجلس هذا إلى بالشركة الخاصة والوثائق المستندات جميع تسليم وعليهم للشركة األول
  ..التأسيسية العامة الهيئة صالحيات/ 137/ المادة

 الوافيــة المعلومــات يتضــمن أن يجــب الذي ينالمؤسس تقرير في التأسيسية العامة الهيئة تبحث/ 1
 وموافقتهــا المعلومــات تلــك صــحة من تتثبت ثم له المؤيدة الوثائق مع التأسيس عمليات جميع عن

  .نهائيا الشركةتأسيس  إعالن قبل التقرير على وتصادق األساسي الشركة ولنظام للقانون
 لجنــة مــن المعــين الحســابات مــدقق قبــل مــن المدققــة التأســيس نفقــات بمناقشــة الهيئــة تقــوم/ 2

  .بشأنها المناسبة القرارات وتتخذ المؤسسين
 المناســبة القــرارات وتتخــذ التأســيس فتــرة أثنــاء تمــت التــي والتصــرفات العقــود فــي الهيئــة تبحــث/ 3

  .بشأنها
  .بشأنها المناسبة القرارات وتتخذ العينية األسهم في الهيئة تبحث/ 4
  .الحسابات ومدققي األول رةاإلدا مجلس الهيئة تنتخب/ 5
  .نهائيا الشركة تأسيس تعلن ثم/ 6

  ..التأسيس نفقات على االعتراض/ 138/ المادة
 اجتمــاع فــي الممثلــة األســهم من بالمئة 10 عن يقل ال ما يحملون مساهمين اعتراض حال في/ 1

 فتــرة أثنــاء ريــةالجا والتصــرفات العقــود أو التأســيس نفقــات علــى للشــركة التأسيســية العامــة الهيئــة
 علــى الدعوى هذه تؤثر وال المختصة المحكمة أمام الدعوى إقامة المساهمين لهؤالء جازالتأسيس 
  .الشركة عمل استمرار

  .الشركة شهر تاريخ على سنوات ثالث مرور بعد الدعوى هذه تسقط/ 2
  ..اإلدارة مجلس/ 139/ المادة

 الشــركة فــي ثالثــة عــن أعضــائه عــدد يقل ال دارةا مجلس المغفلة المساهمة الشركة إدارة يتولى/ 1
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 األحــوال جميــع وفــي العامــة المغفلــة المســاهمة الشــركة فــي خمسة وعن الخاصة المغفلة المساهمة
 ويــتم الخصــوص بهــذا للشــركة األساســي النظــام يحــدده لمــا وفقــا عشــر ثالثــة علــى يزيــدأال  يجــب

 اعتباريــا شخصــا العضــو يكــون أن يجــوزو  للشــركة العامــة الهيئــة قبل من المجلس أعضاء انتخاب
  .الغرض لهذا يسميهأكثر  أو طبيعي شخص يمثله

  أعضاء من عدد انتخاب على للشركة األساسي النظام ينص أن يجوز/ 2
  .المجلس أعضاء عدد ثلث نسبتهم وزاتتج أال على المساهمين غير من اإلدارة مجلس

 المغفلــة المســاهمة الشــركة فــي عــام مــدير يفةوظ نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس يتولى أن يجوز/ 3
  .الخاصة

 كتــاب بموجــب ممثلــه تغييــراإلدارة  مجلس في ممثله بتسمية قام الذي االعتباري للشخص يحق/ 4
  .السجل في شهره بعد إال الغير بحق أو الشركة بحق ساريا التغيير هذا يعتبر وال عنه صادر

  .قلأ مدة األساسي النظام ديحد لم ما سنوات أربع المجلس والية مدة/ 5
 مــن األخيــرة يومــا التســعين خــالل لالجتمــاع للشــركة العامــة الهيئــة يدعو أن االدارة مجلس على/ 6

اإلدارة  مجلــس ينتخــب أن إلى عمله في يستمر أن على محله يحلإدارة  مجلس لتنتخب واليته مدة
 حالــة أي فــي التــأخير مدة تزيد الأ ذلك في يشترط األسباب من سبب ألي انتخابه تأخر وٕاذا الجديد
  .القائم المجلس مدة انتهاء تاريخ من يوما تسعين على الحاالت من
  .واليتهم مدة المنتهية األعضاء انتخاب إعادة يجوز/ 7
  المساهمة الشركة إدارة مجلس لعضوية المنتخب الشخص على يجب/ 8

 أيــام عشــرة خالل رفضها أو العضوية لكبت قبوله عن يعلن أن انتخابه عند غائبا كان الذي المغفلة
  .بالعضوية منه قبوال سكوته ويعتبر االنتخاب نتيجة تبليغه تاريخ من

  ..اإلدارة مجلس في عضو تعيين جواز/ 140/ المادة
 عــن يقــل ال مــا يمتلكــون الــذين المســاهمين أو المســاهم مــنح على األساسي النظام ينص أن يجوز

 مــن يملكونــه مــا بنسبة االدارة مجلس في اكثر أو عضو بتعيين قالح الشركة اسهم من بالمئة 10
ــى االســهم ــزل ان عل ــدخل ال وان االدارة مجلــس اعضــاء مجمــوع مــن عــددهم ين ــدخلوا أو يت  فــي يت
 يحــق الــذي االدارة مجلــس اعضاء عدد احتساب عند كسور اية هدر ويتم الباقين االعضاء انتخاب
  .انهبي سبق لما وفقا تعيينهم طلب للمساهم
  ..االدارة مجلس اعضاء جنسية/ 141/ المادة
  ..خاصة قوانين في الواردة االحكام مراعاة مع
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  .السورية العربية الجمهورية جنسية من االدارة مجلس اعضاء اغلبية تكون ان يجب/1
 براســـمال االجانـــب مســـاهمة نســـبة كانـــت اذا اعـــاله المـــذكورة النســـبة تخفـــيض للـــوزارة ويجـــوز/ 2

 مســاهمتهم نســبة االدارة مجلــس فــي االجانــب نســبة وزاتتجــ اال شــريطة بالمئــة 65 وزاتتج الشركة
  .الشركة راسمال في

  ..االدارة مجلس في العضوية شروط/ 142/ المادة
  ..االدارة مجلس عضو في يشترط

  .المدنية بحقوقه ومتمتعا القانونية السن بالغا يكون ان/ 1
  .واالمانة بالشرف المخلة الجرائم من جريمة في أو نائيةج عقوبة باية عليه محكوما يكون اال/ 2
 فــي عضــوا االعتبــاري للشــخص ممــثال بصــفته أو الشخصــية بصــفته المجلــس عضــو يكــون اال/ 3

  .التشريعي المرسوم هذا احكام عليها تسري التي من مساهمة شركات خمس من اكثر ادارة مجلس
  .العامة الجهات الحدى ممثال االدارة مجلس عضو يكن لم ما الدولة في العاملين من يكون اال/ 4
 مصــدق عــدلي وسجل عضو كل قبل من موقع تصريح بموجب العضوية شروط توافر اثبات يتم/ 5

 الشــهر خــالل الشــركة إلــى التصريح هذا تقديم رئيسه وعلى االدارة مجلس عضو على ويجب اصوال
  .سنة كل من األول
  ..االدارة مجلس رئيس في يشترط ما/ 143/ المادة
 االعتبــاري للشــخص ممــثال بصــفته أو الشخصــية بصــفته يكــون اال االدارة مجلــس رئيس في يشترط
 المرســوم هــذا احكــام عليهــا يســري التــي مــن مســاهمتين شــركتين مــن اكثــر ادارة لمجلــس رئيســا

  .التشريعي
  ..الضمان اسهم/ 144/ المادة

 للتاهــل تملكهــا االدارة مجلــس عضــو علــى يجــب التي االسهم عدد للشركة االساسي النظام يحدد/1
 االنتخــاب اجــراء عنــد االســهم مــن العــدد هــذا امــتالك الحالــة هــذه فــي يشــترط وال المجلــس لعضــوية
 العضــوية ســقطت واال االنتخــاب يــوم مــن يومــا ثالثــين مــدة فــي النصــاب هــذا اســتكمال يمكــن وانمــا
  .حتما

 الحــبس هــذا ويعتبــر الحــبس اشــارة عليهــا وتوضــع ايصــال لقــاء الشــركة لدى االسهم هذه تحفظ/ 2
  المسؤوليات ولضمان الشركة لمصلحة رهنا

  .الشركة لدى الممسوك االسهم سجل في ذلك إلى ويشار االدارة مجلس على المترتبة
  ..االدارة مجلس صالحيات/ 145/ المادة
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ــام الواســعة والصــالحيات الســلطات االدارة لمجلــس/ 1 ــع للقي  تســيير يهايقتضــ التــي االعمــال بجمي
 هــذا فــي عليــه منصــوص هــو مــا اال حــد مــن الصــالحيات لهــذه ولــيس لغاياتهــا وفقــا الشــركة اعمال

  .االساسي الشركة نظام في أو التشريعي المرسوم
  .قراراتها يخالف ال وان العامة الهيئة بتوجيهات يتقيد ان المجلس على يجب انما/ 2
 وبيــع باالســتدانة االدارة لمجلــس بهــا يســمح تــيال والشــروط الحــدود االساســي النظــام فــي تعــين/ 3

 لهــا الممنوحــة واالمتيــازات الرخص وعن مشاريعها عن والتنازل بها والتصرف الشركة اصول ورهن
  .الكفاالت وتقديم
  ..االدارة مجلس في المناصب/ 146/ المادة

 بــاالقتراع نتخــبوي انتخابــه من ايام سبعة خالل الرئيسي الشركة مركز في االدارة مجلس يجتمع/ 1
  .بذلك الوزارة وتبلغ للرئيس ونائبا رئيسا السري

 المقــررة للمــدة انتخابهمــا يكــون ونائبــه الــرئيس لواليــة مــدة االساســي الشــركة نظــام يحــدد لــم اذا/ 2
  .االدارة لمجلس

ــوزع ان االدارة لمجلــس/ 3 ــين العمــل ي ــع ب ــا اعضــائه جمي ــه كمــا الشــركة اعمــال لطبيعــة وفق  ان ل
 وجــه علــى االشــراف أو اكثــر أو معــين بعمل للقيام اعضائه بين من اكثر أو لجنة أو عضوا يفوض
  .الشركة انشطة وجوه من
 ورئـــيس التوقيـــع بحـــق المفوضـــين التنفيـــذيين والمـــديرين ونائبـــه الـــرئيس انتخـــاب نتـــائج تبلـــغ/ 4

 التنفيــذيين ةالشــرك مــديري علــى أو االدارة مجلــس تشــكيل على يطرأ تعديل وكل التنفيذيين المديرين
 الســجل امانــة إلــى بتبليغهــا تقوم التي الوزارة إلى صالحياتهم على أو التنفيذيين المديرين رئيس أو
  .لديه شهرها ليتم

  ..ورئيسهم التنفيذيون المديرون/ 147/ المادة
 لمــديري ورئيســا اكثــر أو تنفيــذيا مــديرا مناســبا ذلــك يــرى عنــدما يعــين ان االدارة لمجلــس يجــوز/1

 يفوضــهم حســبما منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق لهم أو له يكون التنفيذيين ةالشرك
  .عنه يصدر بقرار منهم اي بعزل الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس بذلك

  .التنفيذيين المديرين ورئيس التنفيذيين المديرين تعويضات االدارة مجلس يحدد/ 2
 شــركة فــي موظفــا أو مــديرا يكــون ان التنفيــذيين المــديرين يسرئــ أو التنفيــذي للمــدير يجــوز ال/ 3

  .اخرى
 مـــدير بوظيفـــة االدارة مجلـــس فـــي عضـــو اي يقـــوم ان يجـــوز ال نافـــذ قـــانوني نـــص الي خالفـــا/ 4
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ـــذي ـــيس أو تنفي ـــذيين المـــديرين رئ ـــولي أو التنفي  الشـــركة فـــي تعـــويض أو اجـــر ذات وظيفـــة اي ت
  .العامة المغفلة المساهمة

  ..الشركة تمثيل/ 148/ المادة
 االدارة مجلــس كتوقيــع توقيعــه ويعتبــر الغيــر لدى ويمثلها الشركة رئيس هو االدارة مجلس رئيس/1

  .ذلك خالف على الشركة نظام ينص لم ما الغير مع الشركة عالقات في بكامله
  .بتوجيهاته ويتقيد المجلس قرارات ينفذ ان االدارة مجلس رئيس وعلى/2
  .غيابه حال في الرئيس عن ينوب دارةاال مجلس رئيس نائب/ 3
ــر/ 4  عنهــا التوقيــع أو الشــركة بتمثيــل المخــولين االشــخاص صــالحيات علــى الــواردة القيــود تعتب

 عــن الصــادر التصرف أو العقد في االشارة تمت اذا الغير بحق سارية الشركات سجل في والمسجلة
  .التجاري سجلها رقم إلى الشركة
  ..ةالعضوي شغور/ 149/المادة

 مــن الشــاغر المركــز فــي عضــوا يعــين ان فللمجلــس االدارة مجلــس اعضــاء احــد مركــز شــغر اذا/ 1
 فــي العاديــة العامــة الهيئــة علــى التعيــين هــذا يعرض ان على العضوية شروط الحائزين المساهمين

 ذلــك غيــر علــى الشــركة نظــام يــنص لــم مــا اخــر شــخص انتخــاب أو تعيينــه القــرار لهــا اجتمــاع أول
  .سلفه مدة الجديد العضو ويكمل

 العاديــة العامــة الهيئــة دعــوة فيجــب المجلــس اعضــاء عــدد ربــع الشــاغرة المراكــز بلغــت اذا امــا/ 2
 المراكز يمأل من النتخاب االخير الشاغر حدوث تاريخ من االكثر على يوما تسعين خالل لالجتماع
  .الخيرا الشاغر حدوث تاريخ من سلفهم مدة الجدد االعضاء ويكمل الشاغرة
  ..االدارة مجلس واجبات/ 150/ المادة
 بمــا خــاص بشــكل القيــام االدارة مجلــس علــى يجب اعمالها وتسيير الشركة بادارة واجبه إلى اضافة
  ..يلي
ـــات دعـــوة/1 ـــة الهيئ ـــاد للشـــركة العام ـــام اســـتنادا لالنعق  المرســـوم هـــذا أو االساســـي النظـــام الحك

  .التشريعي
  .واالدارية والمحاسبية المالية االمور لتنظيم ةللشرك الداخلية االنظمة وضع/ 2
 االفصــاح تعليمــات لمتطلبــات وفقــا تطبيقهــا ومتابعــة بالشــركة الخاصــة االفصــاح سياســة اعتماد/ 3

  .األوراق هيئة عن الصادرة
 النقديـــة التـــدفقات وبيـــان والخســـائر االربـــاح وبيـــان للشـــركة العامـــة الســـنوية الميزانيـــة اعـــداد/ 4
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 الشــركة حســابات مــدقق مــن جميعهــا مصــدقة الســابقة المالية السنة مع مقارنة لهاحو  وااليضاحات
 والتوقعــات المنقضــية الســنة خــالل الشــركة اعمــال عــن االدارة لمجلــس الســنوي التقريــر إلــى اضــافة

 لهــا المحــددة االنشطة ممارسة في االستمرار على الشركة مقدرة يفيد بما القادمة للسنة المستقبلية
 والخســائر االربــاح لحســاب وشــرح مســوغات أو افتراضــات مــن ذلــك يــدعم مــا مــع الساســيا بالنظــام
 الماليــة الســنة انتهــاء مــن يومــا وعشــرين مئــة وزاتتجــ ال مــدة خــالل وذلــك االربــاح بتوزيــع واقتــراح

  .المنقضية
  .وخارجها سورية داخل لها ممثلين أو وكالء أو للشركة فروع بفتح المتعلقة القرارات اتخاذ/ 5
 التشـــريعي المرســـوم هـــذا احكـــام مـــع يتعـــارض ال بمـــا المخصصـــات أو االحتياطـــات اســـتعمال/ 6

  .المحاسبية واالنظمة
  .والمصالحات التسويات اجراء/ 7
  .خدمتهم وانهاء الرئيسيين الشركة وموظفي مديري تعيين/ 8

  ..تسهيالت منح جواز عدم/ 151/ المادة
 إلى نوع اي من ضمانات أو هبات أو تسهيالت أو وضقر  منح المغفلة المساهمة للشركة يجوز ال
 الدرجــة حتــى القربائهم أو فروعهم أو اصولهم أو الزواجهم أو الشركة ادارة مجلس اعضاء من اي

 لهــا يجــوز التــي الماليــة والشــركات المصارف شركات ذلك من ويستثنى الدرجة هذه فيها بما الرابعة
 ال وبمــا االخــرين زبائنهــا مــع بهــا تتعامــل التــي لشــروطوبا اغراضــها ضــمن هــؤالء من ايا تقرض ان

  .الخصوص بهذا النافذة واالنظمة القوانين احكام مع يتعارض
  ..المحظورات/ 152/ المادة

 الشــركة بتمثيــل يقومــون الــذين لالشــخاص أو االدارة مجلس اعضاء من الي يكون ان يجوز ال/ 1
 كان اذا اال لحسابها أو الشركة مع تعقد التي يعوالمشار  العقود في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة

  .العامة الهيئة تمنحه ترخيص بموجب ذلك
  .االجل طويلة التزامات ترتب العقود كانت اذا سنة كل في الترخيص هذا تجديد ويجب/ 2
 لجميــع المجــال فيهــا يفســح التــي العامــة المناقصــات أو التعهدات أو والتاالمق ذلك من يستثنى/ 3

 الشـــخص أو االدارة مجلـــس عضـــو كـــان اذا واةاالمســ قـــدم علـــى بـــالعروض باالشـــتراك ســينالمتناف
  .االنسب العرض صاحب بتمثيلها المكلف

 فــي يشــتركوا ان الشــركة بتمثيل المكلفين لالشخاص أو االدارة مجلس اعضاء من الي يجوز ال/ 4
 اذا إال لهـــا منافســـة أو مشـــابهة تجـــارة يتعـــاطوا ان أو لشـــركتهم منافســـة أو مشـــابهة شـــركة ادارة
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  .سنة كل في يجدد ترخيص على حصلوا
 أو مباشر بشكل الشركة بتمثيل المكلفين لالشخاص أو االدارة مجلس اعضاء من الي يجوز ال/ 5

 األوراق اســواق فــي الشــركة اســهم اســعار فــي التالعــب بهــا يــراد بعمليــات القيــام الغيــر طريــق عــن
 معــرض فــي عليها حصلوا والتي للعامة متاحة غير لمعلومات دااستنا االسهم وبيع شراء أو المالية

 اســهم اســعار فــي تــاثير احــداث بقصد اخر شخص الي المعلومات هذه نقل أو لوظيفتهم ممارستهم
  .الشركة هذه

 فــي المــذكورين االشــخاص اقربــاء مــع تــتم التــي المعــامالت علــى التــرخيص وواجب المنع يسري/ 6
    .ابعةالر  الدرجة حتى المادة هذه

 بتمثيلها المكلفين االشخاص على أو المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس اعضاء على يحظر/7
 أو معلومــات اي غيــره إلــى أو الشــركة فــي مســاهم اي إلى يفشي ان فيها يعمل موظف اي على أو

 همنصــب بحكــم عليهــا حصــل قــد وكــان لهــا بالنســبة ســرية طبيعة ذات وتعتبر بالشركة تتعلق بيانات
 عــن بــالتعويض والمطالبــة العــزل طائلــة تحــت  وذلــك وفيهــا لهــا عمــل بــاي قيامــه أو الشــركة فــي

 تلــك أو اخــرى جهة من نشرها سبق التي المعلومات ذلك من ويستثنى بالشركة لحقت التي االضرار
  .نشرها االنظمة أو القوانين توجب أو تجيز التي
  ..االدارة مجلس اعضاء مسؤولية/ 153/ المادة

 تجــاه مســؤولون بتمثيلهــا المكلفــون واالشــخاص المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس اعضاء/ 1
 للشــركة االساســي للنظــام جمــيعهم أو مــنهم اي ارتكبهــا مخالفــة كل عن والغير والمساهمين الشركة

 تــيال الجهــة المســؤولية هــذه تشــمل اال علــى النافــذة القــوانين الحكــام أو العامــة الهيئــة لقــرارات أو
  .الخطأ أو المخالفة تضمن الذي القرار على االجتماع محضر في خطيا اعتراضها اثبتت

 مســؤولين بتمثيلهــا المكلفــون واالشــخاص المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس اعضاء يكون/ 2
 المســؤولية هــذه تشــمل اال علــى قــبلهم مــن المرتكــب االداري الخطــأ عــن والمســاهمين الشــركة تجــاه
 أو المخالفــة تضــمن الــذي القــرار علــى االجتمــاع محضــر فــي خطيــا اعتراضــها اثبتــت تــيال الجهــة
  .الخطأ

 فيمــا مشــتركة وامــا االدارة مجلس اعضاء من واحدا عضوا تلحق شخصية اما المسؤولية تكون/ 3
 توزيـــع ويكـــون التضـــامن وجـــه علـــى جميعـــا ملـــزمين يكونـــون االخيـــرة الحالـــة وفـــي جميعـــا بيـــنهم

 الخطــأ فــي مــنهم كــل قســط بحســب الــبعض بعضــهم تجــاه االدارة مجلــس اعضــاء بــين المســؤولية
  .المرتكب
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 اعتنــاء الشــركة اعمــال بــادارة اعتنــوا انهــم علــى الدليل اقامة المسؤولية هذه لدفع عليهم ويجب/ 4
  .الماجور الوكيل
  ...المسؤولية دعوى/ 154/ المادة

ــ ادارتهــا مجلــس اعضــاء أو الشــركة ممثلــي مــن الي/ 1 ــام اســتنادا المســؤولية دعــوى ةاقام  الحك
  .السابقة المادة

  يقيم ان مساهم فلكل سبق لما وفقا الحق هذا يمارس لم واذا/ 2
  .فيها لها يكون التي المصلحة بقدر الشركة عن بالنيابة الدعوى

 ادى التــي العامــة الهيئــة انعقــاد تاريخ من سنوات ثالث بمرور بالتقادم المسؤولية دعوى تسقط/ 3
 عــن امتنــاع أو عمــل عــن ناتجــة المســؤولية تلــك تكــن لــم مــا ادارتــه عــن حسابا االدارة مجلس افيه
 الفعــل كــان حــال وفي للشركة العامة الهيئة عن االدارة مجلس اخفاها بامور متعلقة أو متعمد عمل

  .العامة القواعد الحكام وفقا اال المسؤولية دعوى تسقط فال جرما له المنسوب
  ..االدارة مجلس اعضاء ذمة راءاب/ 155/ المادة

  .بتمثيلها المكلفين واالشخاص االدارة مجلس اعضاء ذمة ابراء للشركة العامة للهيئة/ 1
 االدارة مجلــس تقريــر عــرض ســبقه اذا إال العامــة الهيئة عن الصادر باالبراء االحتجاج يمكن ال/ 2

ــر واعــالن الختاميــة الســنوية الشــركة وحســابات ــراء هــذا يشــمل وال اتالحســاب مــدققي تقري  اال االب
  .معرفتها من العامة الهيئة تمكنت التي االمور
  ..االدارة مجلس اعضاء تعويضات/ 156/ المادة

 اال علــى االدارة مجلــس العضــاء الســنوية المكافــات تحديــد طريقــة للشــركة االساسي النظام يعين/1
  .الصافية االرباح من بالمئة/5 على المكافات هذه تزيد

 ضـــؤ فـــي المجلـــس العضـــاء االخـــرى والمزايـــا الحضـــور بـــدالت للشـــركة العامـــة الهيئـــة حـــددوت/ 2
  .وفعالياتها الشركة نشاطات
  ..االدارة مجلس اجتماعات/ 157/ المادة

 غيابه حالة في نائبه أو رئيسه من خطية بدعوة المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس يجتمع/ 1
 االســباب فيــه يبينــون المجلــس رئــيس إلــى االقــل علــى ضائهاع ربع يقدمه خطي طلب على بناء أو

 ســبعة خالل لالجتماع للمجلس الدعوة نائبه أو المجلس رئيس يوجه لم فاذا االجتماع لعقد الداعية
  .لالنعقاد دعوته الطلب قدموا الذين فلالعضاء الطلب تسلمه تاريخ من ايام

ــد/2 ــه االدارة مجلــس ويعق ــذي المكــان فــي أو ركةالشــ ادارة مركــز فــي اجتماعات  المجلــس يحــدده ال
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 علــى االساســي النظــام نــص اذا االلكترونيــة االتصال وسائل باحدى يتم ان ويجوز القادم الجتماعه
  .ذلك

  .باالجماع عنه يصدر بقرار سورية خارج اجتماعاته عقد للمجلس يحق/ 3
 اجتماعــات تقــل اال جبوي االساسي النظام في ومواعيدها االدارة مجلس اجتماعات شروط تحدد/ 4

  .اشهر ثالثة كل االقل على واحدة مرة عن المجلس
  ..االدارة مجلس اجتماعات محاضر/ 158/ المادة

 محاضـــر وتـــدوين اعمالـــه جـــدول واعـــداد اجتماعاتـــه تنظـــيم يتـــولى مقـــررا االدارة مجلـــس يعـــين/ 1
 واعضــاء رئــيس نم وتوقع بالتسلسل مرقمة متتالية صفحات وفي خاص سجل في وقراراته جلساته
  .حضروا الذين المجلس

  .توقيعه قبل خطيا مخالفته سبب يسجل ان المجلس قرارات من قرار الي المخالف العضو على/ 2
  .الرئيس من موقعة محضر كل عن صورة اعطائه طلب عضو لكل يحق/ 3
  عكس يثبت ان إلى صحيحة االدارة مجلس اجتماعات محاضر تعتبر/ 4
  .ذلك

  ..والقرارات نصابال/ 159/ المادة
 االساســي النظــام يحدد لم ما اعضائه اغلبية بحضور اال صحيحا االدارة مجلس اجتماع يكون ال/1

  .اعلى عددا
 االساســي النظــام يحــدد لــم مــا والممثلين الحاضرين اصوات باغلبية االدارة مجلس قرارات تصدر/ 2

  .اعلى نسبة
  .العضائه ملزمة االدارة مجلس قرارات/ 3
  .الرئيس فيه الذي الجانب يرجح االصوات تسأوي حال في/ 4

  واالنابة والتصويت الحضور كيفية للشركة االساسي النظام يحدد
  المجلس في عضوا ليس اخر شخص انابة االدارة مجلس لعضو يجوز وال
  .واحدة انابة من اكثر حمل للعضو يجوز ال كما

  ..العضوية سقوط/ 160/ المادة
  ..االتية سباباال باحد العضوية تسقط

 جميــع عــن الغيــاب أو عــذر بــدون االدارة لمجلــس متتاليــة اجتماعــات ثالثــة حضــور عــن الغياب/ 1
  .مشروعة معذرة بسبب الغياب هذا كان ولو كاملة سنة مدة المجلس اجتماعات
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  .الوفاة/ 2
  .االستقالة/ 3
  .المدة انقضاء/ 4
  .االقالة/ 5
  االدارة مجلس على يجب لالحا هذه وفي العضوية شروط احد زوال/ 6

  .بذلك قرار اتخاذ
  ..االستقالة/ 161/ المادة

  .االدارة مجلس إلى تبلغ وان خطية االستقالة تكون ان يجب/ 1
 يجــوز وال احــد من قبول على تتوقف وال المجلس إلى تبليغها تاريخ من واقعة االستقالة وتعتبر/ 2

  .المجلس بموافقة اال عنها الرجوع
  ..االقالة/ 162/ المادة
 بنــاء وذلــك كلهــم أو االدارة مجلــس اعضــاء مــن اي اقالــة للشــركة العاديــة غيــر العامــة للهيئــة يحق
 بالمئــة 20 عــن يقل ال ما يملكون مساهمين من موقع طلب على أو االدارة مجلس من اقتراح على
  .الشركة اسهم من

 لعقــد العاديــة غيــر العامــة ئــةالهي دعــوة المجلــس هــذا وعلــى االدارة مجلــس إلــى االقالــة طلــب ويقدم
 الــذي القــرار واصــدار فيــه لتنظــر اليــه الطلــب تقــديم تــاريخ مــن يومــا عشر خمسة خالل لها اجتماع

 من اي طلب على بناء بتوجيهها الوزارة قامت الدعوة بتوجيه االدارة مجلس يقم لم واذا مناسبا تراه
 لهــذا المنعقــد العامــة الهيئــة تمــاعاج فــي التصــويت اقالتــه المطلــوب للعضــو واليجــوز المســاهمين

    .الغرض
  ..التاسيسية العامة الهيئة/ 163/ المادة
 المـــــواد فـــــي عليهـــــا المنصـــــوص االحكـــــام التاسيســـــية العامـــــة الهيئـــــة اجتماعـــــات علـــــى تطبـــــق

  .العامة للهيئات المشتركة والقواعد التشريعي المرسوم هذا من/ 135/136/137/
  ..يةالعاد العامة الهيئة/164/ المادة
 هــذا يحــددها التــي المواعيــد فــي اإلدارة مجلــس مــن دعــوة علــى بنــاء العاديــة العامــة الهيئــة تجتمــع
  .األساسي الشركة نظام أو التشريعي المرسوم
  ..العادية العامة الهيئة اجتماعات/ 165/ المادة

 الشــركة نظــام فــي المحــدد الميعــاد فــي االقــل علــى الســنة فــي مــرة العاديــة العامــة الهيئــة تجتمــع/1
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  .  للشركة المالية السنة لنهاية التالية االربعة االشهر وزايتج اال على االساسي
 في عليها المنصوص االحوال في لالجتماع العادية العامة الهيئة دعوة االدارة مجلس على يجب/2
 مــن االدارة مجلــس إلــى مبلــغ خطــي طلــب علــى بنــاء أو االساسي النظام أو التشريعي المرسوم هذا
 الشــركة اســهم مــن بالمئــة 10 عــن اليقــل مــا يحملــون مســاهمين مــن أو الشــركة حســابات دققمــ

 فــي االخيــرتين الحــالتين فــي لالجتمــاع العاديــة العامــة الهيئــة يــدعو ان االدارة مجلــس علــى ويجــب
  .اليه الطلب وصول تاريخ من يوما عشر خمسة وزااليتج ميعاد
  ..الجلسة نصاب/ 166/ المادة

 يمثلــون مســاهمون يحضــرها لــم مــا قانونية العادية العامة الهيئة الجتماع األولى جلسةال تعد ال/ 1
  .اعلى نسبة االساسي النظام يحدد لم ما بها المكتتب الشركة اسهم نصف من اكثر

 تنعقــد األولى الجلسة في لالجتماع المحدد الموعد من ساعة بمضي النصاب هذا يتوافر لم واذا/ 2
 االســهم عــدد كــان مهمــا قانونيــة الثانيــة الجلســة وتعتبــر لــذلك المحــدد الثــاني الموعــد فــي الجلســة
  .الممثلة
  ..الهيئة قرارات/ 167/ المادة
 النظــام يحــدد لــم مــا االجتمــاع فــي الممثلــة االســهم مــن بالمئة 50 على تزيد باكثرية القرارات تصدر

   .اعلى نسبة االساسي
  ..يةالعاد العامة الهيئة صالحيات/ 168/ المادة
 وال اعمالهــا تســيير أو الشــركة بمصــلحة يتعلق امر كل تقرير العادية العامة الهيئة صالحية ولاتتن
  .التشريعي المرسوم هذا الحكام استنادا اخرى هيئة إلى به البت يعود
    ..االتية االمور السنوي اجتماعها اعمال جدول في تدخل

  .المقبلة لماليةا للسنة العمل وخطة االدارة مجلس تقرير سماع/ 1
 المقدمــة الحسابات وعن ميزانيتها حساب وعن الشركة احوال عن الحسابات مدقق تقرير سماع/ 2
  .االدارة مجلس قبل من
  .الختامية والحسابات الحسابات ومدقق االدارة مجلس تقريري مناقشة/ 3
  .تعويضاتهم وتعيين الحسابات ومدققي االدارة مجلس اعضاء انتخاب/ 4
  .االدارة مجلس اقتراح على بناء توزيعها يجب التي االرباح نتعيي/ 5
  .االحتياطات تكوين/ 6
 الكفـــاالت واعطـــاء ورهنهـــا الشـــركة عقـــارات وبيـــع باالســـتدانة الخاصـــة االقتراحـــات فـــي البحـــث/ 7
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 مجلــس صــالحية عــن تخــرج التــي لهــا الممنوحــة واالمتيــازات الــرخص وعــن مشــاريعها عن والتنازل
  .بذلك القرارات واتخاذ االدارة

  . الشركة وممثلي االدارة مجلس ذمة ابراء/ 8
  .الهيئة اعمال جدول في مدرج اخر موضوع اي/ 9

  ..العادية غير العامة الهيئة/ 169/ المادة
  .االدارة مجلس من دعوة على بناء العادية غير العامة الهيئة تجتمع/ 1
 المنصــوص االحــوال فــي لالنعقــاد لعاديــةا غيــر العامــة الهيئــة دعــوة االدارة مجلــس علــى يجــب/ 2

 مجلــس إلــى مبلــغ خطــي طلــب علــى بنــاء أو االساســي النظــام أو التشريعي المرسوم هذا في عليها
 اســهم مــن بالمئــة 25 عــن يقــل ال مــا يحملــون مســاهمين من أو الشركة حسابات مدقق من االدارة
 فــي االخيــرتين الحــالتين فــي عاديــةال غيــر العامة الهيئة يدعو ان االدارة مجلس على ويجب الشركة
  .اليه الطلب وصول تاريخ من يوما عشر خمسة وزايتج ال ميعاد
  ..وقانونيتها الجلسة نصاب/ 170/ المادة

 مســاهمون يحضــرها لــم مــا قانونيــة العاديــة غيــر العامــة الهيئــة الجتمــاع األولــى الجلســة تعــد ال/ 1
  .بها مكتتبال الشركة اسهم من االقل على بالمئة 75 يمثلون

 تنعقــد األولى الجلسة في لالجتماع المحدد الموعد من ساعة بمضي النصاب هذا يتوافر لم واذا/ 2
ــاني الموعــد فــي الجلســة ــذلك المحــدد الث ــر ل ــة الجلســة وتعتب ــة الثاني  مســاهمون حضــرها اذا قانوني
   .بها المكتتب الشركة اسهم من االقل على بالمئة 40 يمثلون
  ..الهيئة تقرارا/ 171 المادة

 ال اســهما يحملــون مســاهمين اصــوات باكثريــة قراراتهــا للشركة العادية غير العامة الهيئة تصدر/ 1
  .االجتماع في الممثلة االسهم ثلثي عن تقل
 المــال رأس نصــف علــى المــادة هــذه مــن األولــى الفقــرة فــي المطلوبــة االكثريــة تزيــد ان ويجــب/ 2

  ..التالية االحوال في به المكتتب
  .االساسي الشركة نظام تعديل /أ
  .اخرى شركة في الشركة اندماج/ ب
  .الشركة حل/ ج

  ..الهيئة صالحيات/ 172 المادة
 وفــي صــالحيتها ضــمن الداخلــة االمــور فــي قــرارات تصــدر بــان الحــق العاديــة غيــر العامــة للهيئــة
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 وفقــا قراراتهــا الهيئــة تصدر االخيرة الحالة وفي العادية العامة الهيئة صالحية ضمن الداخلة االمور
  .العادية العامة بالهيئة المتعلقة للقواعد
  ..الثالث العامة للهيئات المشتركة القواعد/ 173 المادة

 االدارة مجلــس قبــل مــن المســاهمين إلــى العامــة الهيئات اجتماع لحضور الدعوة توجه ان يجب/ 1
 الموجهة التبليغات كافة وتكون االقل على يوميتين صحيفتين في مرة كل مرتين على ينشر باعالن
 بتوجيــه قــام الــذي االدارة مجلــس مســؤولية علــى العامــة الهيئــة اجتمــاع لحضــور المســاهمين إلــى

  .الدعوة
 المســاهمين جميع إلى ترسل ان على مضمونة بكتب بالصحف االعالن عن االستعاضة ويجوز/ 2

    .المختار موطنهم إلى استثناء بدون
  .سورية في العامة المغفلة المساهمة للشركات العامة اتالهيئ اجتماعات تعقد/ 3
  .يوما عشر خمسة عن األول االجتماع يوم وبين اعالن أول نشر بين المدة تقل ان يجوز وال/ 4
  ..العامة الهيئة النعقاد الدعوة تتضمن ان يجب/ 5
  .االجتماع وساعة وتاريخ مكان/ أ
 ويجــب األول االجتمــاع فــي النصــاب اكتمال عدم الح في الثاني االجتماع وساعة وتاريخ مكان/ ب
  .يوما عشر خمسة عن جلسة ثاني وبين جلسة ألول المحدد الموعد بين المهلة تزيد اال
 فيجــب االساســي نظامهــا تعــديل االعمــال جــدول تضمن واذا االعمال جدول عن واضحة خالصة/ ج

  .االجتماع إلى الدعوة مع المقترحة التعديالت عن ملخص ارفاق
 عــن يقــل ال بعــدد العاديــة وغيــر العاديــة العامــة الهيئــات اجتماعــات حضــور االدارة مجلــس علــى/ 6

  .مقبول عذر بغير الحضور عن التخلف يجوز وال المجلس انعقاد لصحة توافره الواجب العدد
 تــاريخ مــن يومــا عشــر خمســة مهلــة خــالل العامــة الهيئــة اجتمــاع بمحضر الوزارة موافاة ويجب/ 7

  .المحضر على التصديق عدم طائلة تحت االجتماع دانعقا
  ..الدعوة توجيه في الوزارة حق/ 174 المادة
 قيــام عــدم حــال فــي العامــة الهيئــة النعقــاد الــدعوة توجيــه مصــلحة ذي كــل طلــب علــى بنــاء للــوزارة
 ويكــون الــدعوة توجيــه االساسي النظام أو التشريعي المرسوم هذا يوجب عندما بذلك االدارة مجلس
  .لالجتماع والتبليغ النشر عن مسؤوال الدعوة طالب
  ..الهيئة اعمال جدول/ 175 المادة

ـــنظم/ 1 ـــس ي ـــين اعمـــال جـــدول االدارة مجل ـــة العـــامتين الهيئت ـــر العادي ـــة وغي ـــنظم العادي ـــة وت  لجن
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  .التأسيسية العامة الهيئة اعمال جدول المؤسسين
  . عنه المعلن لاالعما جدول في داخل غير هو ما في البحث يجوز ال/ 2
 كتابيــا ادخالها يطلب التي االبحاث اليه تضيف ان االعمال جدول نظمت التي الجهة على يجب/ 3

 إلــى كتــابي طلــب بــذلك يقــدم ان شــرط الشــركة اســهم مــن االقــل على بالمئة 10 يحملون مساهمون
 مجلــس علــى يجــب الحالــة هــذه وفــي االقــل علــى ايــام بســبعة األول االجتمــاع ميعاد قبل الجهة هذه

 مــن االقــل علــى ساعة وعشرين اربع قبل يوميتين صحيفتين في المعدل االعمال جدول نشر االدارة
  .األول االجتماع موعد
  ..العامة الهيئة اجتماعات لحضور الحسابات ومدققي األوراق وهيئة الوزارة دعوة/ 176 المادة
 االعمــال بجــدول مرفقــة العامــة الهيئــة اجتمــاع لحضــور الــدعوة توجيــه االدارة مجلــس علــى يجــب
 في عنها المنصوص الرقابية والجهات عامة مغفلة مساهمة الشركة كانت اذا األوراق وهيئة للوزارة
 انعقــاد موعــد مــن االقــل علــى يومــا عشــر خمسة قبل وذلك الشركة حسابات ولمدققي خاصة قوانين

  .اجتماعها
  ..العامة الهيئة اجتماعات حضور/ 177 المادة

  .مخالف نص كل رغم العامة الهيئة مناقشات في االشتراك الحق مساهم لكل/ 1
  .اسهمه عدد يوازي االصوات من عدد مساهم لكل/ 2
  .اليها الدعوة اجراءات بصحة الطعن العامة الهيئة حضر الذي للمساهم يحق ال/ 3
 علــى بالمنــدو  مهمــة وتقتصــر الجلســة بطــالن طائلــة تحــت الوزارة عن مندوب الجلسات يحضر/ 4

  .التصويت وصحة وقانونيتها الجلسة نصاب من التأكد
  ..والتمثيل التوكيل/178 المادة

 مخــالف نــص كــل رغــم العامــة الهيئــة مناقشــات فــي واالشــتراك الجلســة حضــور حق مساهم لكل/ 1
 أو عــادي بكتــاب عنــه اخــر مســاهما ينيــب ان وللمســاهم يملكه سهم كل عن واحد صوت له ويكون

 ويصــدق الغايــة لهــذه رســمية وكالــة بموجــب أو عنــه صــادر كتاب بموجب اخر شخص اي ينيب ان
  .االنابة على الجلسة رئيس

 النظـــام يعينــه الـــذي الحــد علـــى يزيــد االســـهم مــن عـــددا هــذه بصـــفته الوكيــل يحمـــل اال يجــب/ 2
  .الشركة رأسمال من بالمئة 10 االحوال كل في وزايتج اال على للشركة االساسي

 كتــاب بموجب الغرض لهذا المذكور الشخص ينتدبه من اعتباريا شخصا كان اذا المساهم يمثل/ 3
  .القانوني نائبه يمثله والقاصر عنه صادر
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  ..الحضور بطاقات/ 179 المادة
 قبــل التســجيل ويغلــق العامــة الهيئــة فــي االشــتراك طلبــات الشــركة بمركز خاص سجل في تسجل/ 1

  .الجلسة انعقاد موعد
 ويستند ووكالة اصالة يحملها التي االسهم وعدد الوكيل أو المساهم اسم جلالس هذا في يسجل/ 2
  .الشركة لدى الموجود الخاص السجل إلى ذلك في
  . يستحقها التي االصوات عدد فيها يذكر االجتماع لحضور بطاقة المساهم يعطى/ 3
  .المجلس هذا مسؤولية وعلى االدارة مجلس يحدده الذي الشخص بالتسجيل يقوم/ 4
 فــي معتبــرة فيه المطلوب النصاب يكتمل لم الذي األول االجتماع لدخول المعطاة البطاقات تبقى/ 5

 ســاعة وعشــرين اربــع قبــل تنقضــي مهلــة حتــى تبديلها العالقة صاحب يطلب لم ما الثاني االجتماع
  .الثانية الجلسة انعقاد موعد من

  ..الحضور جدول/ 180 المادة
 االصــوات وعــدد الحاضــرين المســاهمين اســماء فيــه يسجل العامة تالهيئا في حضور جدول يمسك
  .الشركة لدى الجدول ويحفظ عليه هؤالء ويوقع ووكالة اصالة يحملونها التي
  ..الجلسة رئاسة/ 181 المادة
 فــي لذلك اعضائه من االدارة مجلس ينتدبه من أو نائبه أو االدارة مجلس رئيس االجتماعات يرأس
  .غيابهما حال
  ..الجلسة محضر/ 182 دةالما

 مــراقبين المســاهمين بــين مــن ويختــار الجلســة وقــائع لتــدوين كاتبــا العامــة الهيئــة رئــيس يعــين/ 1
  .وفرزها االصوات لجمع

 والكاتــب والمراقبــان الجلســة رئــيس عليــه ويوقــع وقراراتهــا وابحاثهــا الجلســة بوقائع محضر ينظم/ 2
  .الوزارة ومندوب

  .الوزير يحدده رسم لقاء الجلسة محضر عن االصل طبق ةصور  طلب مساهم لكل يحق/ 3
 بغير يقضي قطعي قرار يصدر ان إلى صحيحا العامة الهيئة اجتماعات محاضر مضمون يعتبر/ 4

  .ذلك
 ايــة تــدوين حــال فــي الــوزارة ومنــدوب والكاتــب والمراقبــان الجلســة رئــيس التزويــر بجــرم يعاقــب/ 5

 محضــر فــي منتجــة واقعــة اغفــال حــال فــي أو لواقعهــا فــاخال الجلسة محضر في وقائع أو معلومات
  .الجلسة
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  ..التصويت/ 183 المادة
 خــالف علــى االساســي النظــام يــنص لــم مــا الجلسة رئيس يعينها التي بالطريقة التصويت يكون/ 1

  .ذلك
  .الحاضرين المساهمين من بالمئة 10 ذلك طلب اذا حتما السري باالقتراع التصويت ويكون/ 2
  .ذلك على االساسي النظام نص اذا مؤتمتة بطرق الفرز أو التصويت يتم ان يمكن/ 3

  ..الهيئة قرارات/ 184 المادة
 تعقــده اجتمــاع اي فــي المغفلــة المســاهمة للشــركة العامــة الهيئــة تصــدرها التــي القــرارات تعتبــر/ 1

 شــريطة وهيحضــر  لــم ام االجتمــاع حضــروا ســواء المساهمين ولجميع للشركة ملزمة قانوني بنصاب
  .للشركة االساسي والنظام التشريعي المرسوم هذا الحكام وفقا صدرت قد القرارات تلك تكون ان
 الحكــام مخالفــا كــان اذا العامــة الهيئــة اتخذتــه قــرار اي بــبطالن الــدعوى اقامة مساهم لكل يحق/ 2
 يومــا ســعينت مضــي بعــد الــدعوى هــذه ســماع يجــوز وال االساســي النظام أو التشريعي المرسوم هذا
  .القرار صدور تاريخ من
 حكــم بموجــب ببطالنهــا الحكــم بعــد اال العامــة الهيئــة عــن الصــادرة القرارات تنفيذ وقف يجوز وال/ 3

  .قطعي
  الحسابات مدققو                        

  ..الحسابات مدققي تعيين/ 185 المادة
 مــدققي جــدول مــن للتجديــد قابلــة دةواحــ ســنة لمــدة حساباتها لتدقيق جهة العامة الهيئة تنتخب/ 1

 هــذه بتحديــد االدارة مجلــس تفــوض أو اتعابهــا بــدل وتقــرر المعنيــة الــوزارة عــن الصــادر الحســابات
  .االتعاب

 مــن المعتمــدين الحســابات مــدققي قائمــة مــن اكثــر أو حسابات مدقق الجهة هذه تكون ان يجب/ 2
  .عامة مساهمة الشركة كانت اذا فيما األوراق هيئة

 العمــل عــن امتنــع أو المــدقق هــذا اعتــذر أو لحســاباتها مــدقق انتخــاب العامــة الهيئــة اهملت اذا /3
 عــن الصــادر الحســابات مــدققي جــدول مــن اســماء ثالثــة الــوزارة على يقترح ان االدارة مجلس فعلى
 لتنتقــي/الحــال بحســب/ األوراق هيئــة مــن المعتمــدين الحســابات مدققي قائمة من أو المعنية الوزارة
  .الشاغر المركز يمأل من منهم
  ..التعيين شروط/ 186 المادة

 تعويضــا أو اجــرا يتقاضــى مــن أو الشــركة في مساهم هو من للحسابات مدققا يعين ان يجوز ال/ 1
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    .الرابعة الدرجة حتى له قريبا كان أو االدارة مجلس اعضاء الحد شريكا أو موظفا كان أو منها
 للهيئــة تصــريح تقــديم انتخابهــا وقبــل الشــركة حســابات بتــدقيق ســتقوم التــي الجهــة علــى يجــب/ 2

 مباشــرة بصــورة االدارة مجلــس اعضــاء مــن باي تربطها عمل عالقةأي  وجود عدم فيه تبين العامة
  .مباشرة غير أو
  .التصريح صحة عدم بسبب بها يلحق ضرر اي عن للشركة بالتعويض الجهة هذه وتلتزم/ 3

  ..اباتالحس مدقق مهمة/ 187 المادة
 وعليــه الدوليــة التــدقيق معــايير وفــق حساباتها وتدقيق اعمالها بمراقبة الشركة حسابات مدقق يقوم

 الميزانيــة كانــت اذا وعمــا اصــولية بصــورة منظمــة الــدفاتر كانــت اذا عمــا يبحــث ان خاصــة بصــورة
 قــتو  كــل فــي االطــالع حــق ولــه الحقيقيــة الشــركة حالــة توضــح بصــورة نظمت قد الشركة وحسابات

ــى ــاتر عل ــه وصــندوقها وأوراقهــا وحســاباتها الشــركة دف  يوافيــه ان االدارة مجلــس مــن يطلــب ان ول
 شــأنه مــن مــا كــل تصــرفه تحــت يضــع ان المجلــس هــذا وعلــى بوظيفتــه للقيــام الالزمــة بالمعلومــات

  .مهمته تسهيل
  ..الحسابات مدقق واجبات/ 188 المادة
 الماليــة الحالــة عــن العامــة الهيئــة امــام يتلــوه خطيــا تقريــرا يضــع ان الحســابات مــدقق علــى يجــب
 بتوزيــع المختصــة االقتراحــات وعن االدارة مجلس اعضاء قدمها التي والحسابات وميزانيتها للشركة
 تحفــظ بــدون مطلقــة بصــورة الماليــة البيانــات علــى المصادقة اما التقرير هذا في يقترح وان االرباح

  .معارض رأي اعطاء أو الرأي حجب واما التحفظ مع أو
  ..يلي ما الحسابات مدقق تقرير يتضمن ان يجب

 أو بمهمتــه القيــام ســبيل فــي طلبها التي والوثائق والبيانات المعلومات جميع على حصوله مدى/ 1
  .المعلومات تلك على الحصول في معوقات أو صعوبات من وجده بما بيان

 لمعــايير وفقــا معدة المالية بياناتها وان منتظمة ومستندات وسجالت حسابات تمسك الشركة ان/ 2
 عادلــة بصــورة النقديــة وتــدفقاتها اعمالهــا ونتــائج للشــركة المــالي المركــز وتظهــر الدوليــة المحاسبة

  .والدفاتر القيود مع متفقة المالية والبيانات الميزانية وان
 الســنة خــالل تحصل التي للشركة االساسي النظام أو التشريعي المرسوم هذا الحكام المخالفات/ 3

 الشـــركة اعمـــال نتـــائج علـــى جـــوهري بشـــكل تـــؤثر ان شـــأنها مـــن والتـــي التـــدقيق موضـــوع الماليـــة
  .المالي ووضعها

 االدارة مجلــس ابــداه عمــا مســتقل بشــكل اعمالهــا ولــةامز  فــي االستمرار على الشركة مقدرة مدى/ 4
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  .الخصوص بهذا
  ..الحسابات مدقق تقرير اهمية/ 189 المادة
 بتصــديق الهيئــة هــذه قــرار فــان العامــة الهيئــة فــي يقــرأ لــم أو الحســابات مــدققي تقريــر ميقــد لــم اذا

 العامــة الهيئــة دعــوة فــي الحســابات مــدققي حــق/ 190 المــادة .باطــل االربــاح وبتوزيــع الحســابات
  ..لالنعقاد
 غيــر أو العاديــة العامــة الهيئــة انعقــاد إلــى الــدعوة االدارة مجلــس إلى الطلب الحسابات لمدقق يحق

 دعــوة االدارة مجلــس اهمــل واذا لــه الداعية االسباب فيه يبين خطي كتاب على بناء للشركة العادية
 التشــريعي المرســوم هــذا فــي أو االساســي النظــام فــي المقــررة المواعيــد فــي لالجتمــاع العامة الهيئة
  .دعوتها اليه يطلب ان الحسابات مدقق على فيجب
  ..باتالحسا مدقق مسؤولية/ 191 المادة

 لنظامهــا أو التشــريعي المرسوم لهذا الشركة ارتكبتها مخالفة اي على الحسابات مدقق اطلع اذا/ 1
 ان فعليــه االداريــة أو الماليــة الشركة أوضاع على سلبي اثر ذات مالية امور اي على أو االساسي

 مســاهمة الشــركة كانــت اذا األوراق وهيئــة والــوزارة االدارة مجلــس رئيس من كل إلى خطيا ذلك يبلغ
  .المخالفة ازالة يتم لم اذا عامة مغفلة

 عــن مســاهميها وتجــاه حســاباتها بتدقيق يقوم التي الشركة تجاه مسؤوال الحسابات مدقق يكون/ 2
 التــي بالواجبــات قيامــه عــدم أو عملــه تنفيــذ فــي ارتكبهــا التــي االخطــاء سببته الذي الضرر تعويض
 ثــالث بمضــي المدنيــة المســؤولية دعــوى وتســقط االساســي ركةالشــ نظــام أو القــوانين عليــه ترتبهــا
 الفعل كان واذا الحسابات مدقق تقرير فيها تلي التي للشركة العامة الهيئة انعقاد تاريخ من سنوات

  .العامة القواعد الحكام وفقا اال المدنية المسؤولية دعوى تسقط فال جرما يشكل له المنسوب
  ..السرية واجب/ 192 المادة

 معلومــات مــن عليــه حصــل مــا للغيــر أو للمســاهمين ينقــل ان لموظفيه أو الحسابات لمدقق يحق ال
 لــديها بعملــه قيامــه معــرض فــي عنهــا االفصــاح التشــريعي المرســوم هــذا يوجــب ال ســري طــابع ذات
  .والتعويض العزل طائلة تحت
  ..المحظورات/ 193 المادة

 جــرى ســواء حســاباتها يــدقق التــي الشــركة ســهمبا المضــاربة لموظفيــه أو الحســابات لمدقق يحق ال
  .والتعويض العزل طائلة تحت مباشرة غير أو مباشرة بصورة باالسهم التعامل هذا

  ..الشركة حسابات/ 194 المادة
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  .الميالدية السنة تتبع للشركة المالية السنة/ 1
 الســنة ذلــك مــن ويســتثنى كــان شــهر اي فــي وانتهاءهــا بــدأها االساســي النظام يحدد ان ويجوز/ 2

 لنهاية المعين الشهر اخر حتى الشركة بتأسيس القرار صدور تاريخ من تعتبر فانها األولى المالية
  .التالية المالية السنة
  ..والتدقيق المحاسبة معايير/ 195 المادة
ــى يجــب ــدقيقها حســاباتها تنظــيم الشــركة عل ــايير وفــق ودفاترهــا ســجالتها وحفــظ وت  المحاســبة مع

  .والتدقيق
  ..الميزانية نشر/ 196 المادة

 مــا وفق السنوية المالية البيانات نشر العامة المغفلة المساهمة الشركة ادارة مجلس على يجب/ 1
 الهيئــة اجتمــاع موعــد قبــل يــوميتين صــحيفتين فــي األوراق هيئــة قــانون فــي عليــه منصــوص هــو

 مــا المــذكورة البيانــات منوتتضــ االجتمــاع بطــالن طائلــة تحــت االقــل على يوما عشر بخمسة العامة
  ..يلي
  .العامة الميزانية.. 
  /.الدخل قائمة/ والخسائر االرباح حسابات.. 
  .النقدية التدفقات قائمة.. 
  .المساهمين حقوق في التغيرات بيان.. 
  .الحسابات مدقق تقرير.. 
  .المالية البيانات حول االيضاحات عن ملخص.. 
 الموقـــع علــى ايضــاحاتها مــع المــذكورة الماليــة لبيانـــاتا نشــر االدارة مجلــس علــى يجــب كمــا/ 2

  .للشركة االلكتروني
  ..االجباري االحتياطي/ 197 المادة

 ولهــا اجبــاري احتيــاطي لتكــوين الصــافية ارباحها من بالمئة 10 سنة كل تقتطع ان الشركة على/ 1
 العامــة الهيئــة بموافقــة يجــوز انــه اال المــال راس ربع االحتياطي هذا بلغ اذا االقتطاع هذا توقف ان

 راس كامــل االحتيــاطي لهذا االقتطاعات مجموع يبلغ حتى النسبة هذه اقتطاع في االستمرار للشركة
  .الشركة مال

 النظــام في المحدد للربح االدنى الحد لتأمين االدارة مجلس قبل من االجباري االحتياطي يستعمل/ 2
ــك االساســي ــا تســمح ال التــي الســنوات فــي وذل ــاح فيه ــأمين الشــركة ارب  لمواجهــة أو الحــد هــذا بت



 74

  .المنتظرة وغير االستثنائية الظروف
  ..االختياري االحتياط/ 198 المادة

 مــن بالمئة 20 على يزيد ال ما اقتطاع سنويا تقرر أن المغفلة المساهمة للشركة العامة للهيئة/ 1
  .االختياري االحتياطي لحساب السنة تلك عن الصافية أرباحها

 أن العامــة وللهيئــة العامــة الهيئة أو االدارة مجلس يقرره لما وفقا االختياري االحتياطي يستعمل/ 2
    .المساهمين كارباح منه جزء أي أو منه المستعمل الغير الجزء توزيع تقرر
  ..االستهالك احتياطي/ 199 المادة

 احتيــاطي باسم الصافية رغي االرباح من جزء اقتطاع سنويا تقرر ان المغفلة المساهمة للشركة/ 1
    .محاسبيا المقبولة النسب المبلغ هذا يتجأوز اال على الشركة موجودات استهالك

 توزيــع يجــوز وال الصــالحها أو المســتهلكة والمنشــآت واالالت المواد لشراء االموال هذه تستعمل/ 2
  .المساهمين على كارباح االموال تلك

  ..الصافية االرباح/ 200 المادة
 ومجموع جهة من مالية سنة اي في المتحققة االيرادات مجموع بين الفرق الصافية االرباحب يقصد

 علــى الــدخل ضــريبة مخصــص تنزيــل وقبــل اخــرى جهــة مــن السنة تلك في واالستهالك المصروفات
   .االرباح
  ..الخسائر تغطية/ 201 المادة

 المــدورة الخسائر تغطية بعد اال المساهمين على ربح اي توزيع المغفلة المساهمة للشركة يجوز ال
  .سابقة سنوات من

  ..االرباح بتقاضي الحق/ 202 المادة
 المســاهمة للشــركة العامــة الهيئــة قــرار بصــدور الســنوية االربــاح تقاضي في المساهم حق ينشأ/ 1

  .بتوزيعها المغفلة
 المســاهمين علــى يعهــاتوز  المقــرر االربــاح لتسليم الالزمة باالجراءات القيام االدارة مجلس يلتزم/ 2

 يــوميتين صــحيفتين فــي ذلــك عــن االعــالن ويــتم العامة الهيئة اجتماع تاريخ من يوما ثالثين خالل
  .مرتين وعلى
  ..العقوبات/ 203 المادة

 ســورية ليــرة الــف ثالثمئــة عن تقل ال وبغرامة سنوات ثالث إلى اشهر ثالثة من بالحبس يعاقب/ 1
  ..التالية االفعال من ايا ارتكب من كل سورية ليرة ماليين ثالثة على تزيد وال
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 زيـــادة قـــرار أو الشـــركة شـــهر قبـــل ولاللتـــد عرضـــها أو الصـــحابها تســـليمها أو االســـهم اصـــدار/ أ
  .رأسمالها

  .حقيقية غير بصورة فيها اكتتابات قبول أو لالسهم صورية اكتتابات طرح/ ب
  .صوري بشكل الشركة رأسمال تسديد/ ج
  .التشريعي المرسوم هذا الحكام مخالفة بصورة ولاللتد وعرضها ضقر  سندات اصدار/ د
 تقريــر تضمين أو للواقع مطابقة غير بصورة وخسائرها ارباحها وحسابات الشركة ميزانية تنظيم/ هـ

  .متعمدة بصورة صحيحة غير بيانات الحسابات مدققي تقرير أو مديريها أو ادارتها مجلس
 لمعلومـــــات الحســــابات مــــدققي أو المــــديرين أو االدارة مجلـــــس اعضــــاء أو المؤسســــين كــــتم/ و

 ذوي عــن الحقيقيــة الشــركة حالــة اخفــاء بقصــد ذكرهــا التشــريعي المرســوم هــذا يوجــب وايضــاحات
  .العالقة

  .الحقيقية الشركة لحالة مطابقة غير أو صورية ارباح توزيع/ ز
 انهــا نعلــم معلومات على قريرهات بتأسيس العينية المقدمات قيمة بتقدير قامت التي الجهة قيام/ ح

  .المعلومات هذه مثل تضمينه أو صحيحة غير
  .القرض باسناد أو باالسهم االكتتاب على الجمهور لحمل كاذبة وقائع نشر/ ط
 تصــريحه فــي صــحيحة غير معلومات الحسابات مدقق أو المدير أو االدارة مجلس عضو تقديم/ ي

  .شريعيالت المرسوم هذا الحكام استنادا المقدم
 بعمليــات الحســابات مــدقق أو الشــركة بتمثيــل المكلــف الشــخص أو االدارة مجلــس عضــو قيــام/ ك

 اســـتنادا االســـهم وبيـــع شـــراء أو الماليـــة األوراق اســـواق فـــي الشـــركة اســـهم اســـعار فـــي التالعـــب
 هـــذه نقـــل أو للعامـــة متاحـــة وغيـــر لـــوظيفتهم ممارســـتهم معـــرض فـــي عليهـــا حصـــلوا لمعلومـــات
  .الشركة هذه اسهم اسعار في تأثير احداث بقصد اخر شخص يال المعلومات

 ســورية ليــرة الف مائة على تزيد وال سورية ليرة الف وعشرين خمسة عن تقل ال غرامة تفرض/ 2
  ..حال في الشركة ادارة مجلس اعضاء بحق

  .دعوتها التشريعي المرسوم هذا يوجب عندما لالجتماع العامة الهيئات دعوة عدم/ أ
  .ذلك التشريعي المرسوم هذا يوجب عندما للوزارة المعلومات تقديم معد/ ب
  .االجتماع إلى الوزارة دعوة عدم/ ج
 حــال فــي نائبــه أو االدارة مجلــس رئــيس/ 2/ الفقــرة فــي عليها المنصوص ذاتها بالعقوبة يعاقب/ 3

  .التشريعي المرسوم هذا من/ 157/ للمادة وفقا لالجتماع االدارة مجلس دعوة عدم
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 والبنــدين المــادة هــذه مــن /2/ البنــد فــي عليهــا المنصــوص الغرامــات الــوزير مــن بقــرار تفــرض/ 4
 وتســـدد التشـــريعي المرســـوم هـــذا مـــن/ 85 المـــادة مـــن 4و 3و2/ والبنـــود/ 14 المـــادة مـــن 3و2/

 جبايــة قــانون وفــق تحصــيلها يــتم المخــالف قبــل مــن الغرامــة دفــع عــدم حــال وفــي العامــة للخزينــة
  .امةالع االموال

 يــتم مخالفــات ترتكــب التي الشركات جميع على ادناه المذكورة العقوبات الوزير من بقرار تفرض/ 5
  ..الرسمية الجهات قبل من اثباتها

 أو تــدليس أو غــش أو تالعــب عمليــات فيهــا يثبــت التــي للشــركة التجــاري بالســجل العمــل ايقــاف/ أ
 إلــى المخالفــة الشــركة ادارة عــن المســؤولين ةواحالــ الغيــر مــع بتعامالتهــا ائتمــان اســاءة أو احتيــال
  .المختصة العامة النيابة

 ومنتجــات ســلع توزيــع أو اســتيراد أو انتــاج حــال فــي للشــركة التجــاري بالســجل العمــل ايقــاف/ ب
  .سورية في المعتمدة القياسية للمواصفات مخالفة

 جهـــات قبـــل نمـــ مثبتـــة جســـيمة لمخالفـــات الشـــركة ارتكـــاب حـــال فـــي التجـــاري الســـجل شـــطب/ ج
  .مختصة

 الشــركة مخالفــة حــال في الدولة مع والتعاقد عنها المصرح اغراضها ممارسة من الشركة حرمان/ د
  .االساسي نظامها أو تأسيسها ولعقد النافذة واالنظمة القوانين الحكام

 ويــتم العالقة ذات للشركة االساسي النظام على التصديق قرار الغاء يتم المخالفة تكرار حال في/ هـ
  .تسجيلها شطب

  السابع الباب                       
  القابضة الشركة                     

  ..القابضة الشركة تعريف/ 204 المادة
 فــي حصــص تملــك علــى عملهــا يقتصر خاصة أو عامة مغفلة مساهمة شركة هي القابضة الشركة
 هــذه مثــل تأســيس فــي شــتراكاال أو مســاهمة شــركات فــي اســهم أو المســؤولية محــدودة شــركات
  .حصصا أو اسهما فيها ملك التي الشركات ادارة في واالشتراك الشركات
  ..القابضة الشركة ماهية/ 205 المادة

  .التجارة قانون الحكام وتخضع تجارية شركة دائما القابضة الشركة تعتبر/ 1
  .نوعها على تدل عبارة الشركة اسم يتبع ان يجب/ 2
 القابضــة للشــركة تابعــة شــركة اسهما أو حصصا القابضة الشركة فيها تملك لتيا الشركة تعتبر/ 3
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  .التابعة الشركة رأسمال نصف من اكثر تملك القابضة الشركة كانت اذا حال في
 ثالثين خالل السابقة الفقرة في المذكور الشرط بتحقق الوزارة اعالم القابضة الشركة على يجب/ 4

  .الواقعة هذه من يوما
  في أو التضامن شركات في حصص تملك القابضة للشركة يجوزال/ 5

  .التوصية شركات
 اســتثمار لهــا يحــق كمــا لهــا التابعــة للشــركات والكفــاالت القــروض تقــديم القابضــة للشــركة يجوز/ 6

  .االخرى المالية واألوراق والسندات االسهم في اموالها
  .قابضةال الشركة في سهم اي تملك التابعة الشركة على يحظر/ 7

  ..القابضة الشركة رأسمال/ 206 المادة
  .التشريعي المرسوم هذا من 223/1/ المادة الحكام وفقا القابضة الشركة رأسمال يحدد
  لها تخضع التي االحكام/ 207/ المادة
 فــي وذلــك القــانوني شــكلها اخــذت التــي بالشركة الخاصة االحكام جميع القابضة الشركة على تطبق
  .الباب هذا واحكام يتعارض ال ما كل

  القابضة الشركة ميزانية/ 208/ المادة
 والخســائر االربــاح وبيانــات مجمعــة ميزانيــة ماليــة ســنة كــل نهايــة في تعد ان القابضة الشركة على

 االيضــاحات مــع العامة الهيئة على تعرضها وان لها التابعة الشركات ولجميع لها النقدية والتدفقات
  0المعتمدة الدولية والتدقيق المحاسبة واصول معايير تتطلبه لما وفقا بها المتعلقة والبيانات

  الثامن الباب                            
  الخارجية الشركة                            

  الخارجية الشركة تعريف/ 209/ المادة
ــ نشــاطاتها كافــة بممارســة تقــوم المســؤولية محــدودة شــركة هــي الخارجيــة الشــركة/ 1  فــي واردةال

  0سورية خارج االساسي نظامها
  0سورية في مقر للشركة يكون ان يجوز/ 2
  غير اموال اية تملك الخارجية للشركة اليجوز المقر عدا فيما/ 3

  0سورية في منقولة
  في كان مهما لها نشاط اي ممارسة الخارجية للشركة اليحق/ 4

  0سورية
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  الخارجية الشركة ماهية/ 210/ المادة
  0التشريعي المرسوم هذا الحكام وتخضع تجارية شركة دائما الخارجية الشركة تعتبر/ 1
  0//المسؤولية محدودة خارجية شركة// عبارة الشركة عنوان يتبع ان يجب/ 2

  لها تخضع التي االحكام/ 211/المادة
 المنصــوص المســؤولية المحــدودة بالشــركات الخاصــة االحكــام جميــع الخارجيــة الشــركة علــى تطبــق
  0الباب هذا واحكام يتعارض ال ما كل في وذلك التشريعي المرسوم هذا في هاعلي

  التاسع الباب                       
  للشركات القانوني الشكل تحويل              

  التضامنية للشركات القانوني الشكل تحويل/ 212/ المادة
  0والتوصية

 باتبــاع وذلــك وبــالعكس توصــية شــركة إلــى القــانوني شــكلها تحــول ان تضامنية شركة الي يحق/ 1
  :التالية االجراءات

  التجاري السجل امانة إلى الشركاء جميع قبل من موقع طلب تقديم/ 
  :مايلي به مرفقا

 يــتم التــي الشــركة تأســيس وأوضــاع اجــراءات اتمــام مراعــاة مــع القائمــة الشــركة عقــد تعــديل صك/ أ
  0اليها التحول

  من معتمدة محاسبة شركة أو خبرة تذا محاسبية جهة من تقرير/ ب
  0التحويل بتاريخ ومطاليبها بموجوداتها وبيانا القائمة الشركة لقيمة فعليا تقديرا يتضمن الوزارة

  0منهم كل دين ومقدار الشركة دائني اسماء تتضمن الشركة محاسب عن صادرة الئحة/ ج
 مــن االقــل علــى ســنوات ثــالث بعد القانوني شكلها تغير ان توصية أو تضامنية شركة الي يحق/ 2

  :التالية االجراءات باتباع مغفلة مساهمة شركة أو مسؤولية محدودة شركة إلى بتحويله شهرها
 للشــركة االساســي النظــام علــى للتصــديق الــوزارة إلــى مــنهم موقعــا طلبــا الشــركاء جميــع يقدم ان/ 1

 المرســـوم هـــذا يوجـــب التـــي المعلومـــات ومتضـــمنا التحويـــل اســـباب مـــع اليهـــا التحـــول ســـيتم التـــي
  :مايلي بالطلب ويرفق اليها التحول المطلوب الشركة تأسيس طلب في ايرادها التشريعي

 اليهــا التحــول المطلــوب المغفلــة المســاهمة أو المســؤولية المحــدودة للشــركة االساســي النظــام/ أ
 أو لمســؤوليةا المحــدودة الشــركات تأســيس بطلــب المتعلقــة للقواعــد وفقــا عليــه بالتصــديق وطلــب

  0المغفلة المساهمة
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  0قانوني محاسب من مصدقة االخيرة السنوات ثالث من لكل التحويل طالبة الشركة ميزانية/ ب
 يتضــمن الــوزارة مــن معتمــدة محاســبة شــركة مــن أو خبرة ذات سورية محاسبية جهة من تقرير/ ج

  0ومطالبيها بموجوداتها وبيانا الشركة لقيمة تقديرا
  0منهم كل دين ومقدار الشركة دائني اسماء تتضمن الشركة محاسب عن ةصادر  الئحة/ د
 مــال رأس فــي عينيــة حصــة التقــدير لتقريــر وفقــا التحويــل طالبــة الشركة موجودات صافي يعتبر/ 2

  0الحكامها وتخضع اليها التحول المطلوب المغفلة المساهمة أو المسؤولية المحدودة الشركة
  0الوزير يحددها جهة اي امام أو بالعدل الكاتب امام الشركاء تواقيع على التصديق يتم/ 3

  التحويل اعالن/ 213/ المادة
 الواجــب المعلومــات متضــمنا التحويــل اعــالن نشــر التوصــية أو التضــامنية الشــركة علــى يجــب/ 1

  0االقل على ولمرتين يوميتين صحيفتين في الدائنين الئحة مع التحويل طلب في ايرادها
 لمــا وفقــا الشــركة ديــون مــن بالمئــة 10 عــن يقل ال ما ديونهم مجموع يبلغ الذين نينللدائ يحق/ 2
 خــالل الشــركة مركــز فــي المختصــة المحكمــة امام الدعوى اقامة الشركة محاسب تقرير في وارد هو

 التحويــل قــرار البطــال وذلــك مــرة الخــر الصــحف فــي التحويــل عــن االعــالن تــاريخ مــن يومــا ثالثــين
 يــرد ال الــذين الــدائنين بحــق المحــددة المــدة والتســري ، بمصــالحهم االضــرار شــأنه مــن يكون عندما
  0االعالن في اسمهم

  0بالدعوى البت لحين التحويل قرار تنفيذ وقف تقرر ان للمحكمة/  3
  0االكثر على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد السرعة وجه على بالدعوى المحكمة تنظر/ 4
  0مبرما الدعوى في يصدر الذي فاالستئنا محكمة قرار يكون/  5
 شــركة إلــى تضــامن شــركة مــن التحــول كــان حــال فــي التجــاري الســجل امــين تبليــغ يــتم لــم اذا/ 6

 محــدودة شــركة إلــى التوصــية أو التضــامن شــركة تحــول عــن الــوزارة تبليــغ أو بــالعكس أو توصــية
 ســلف لمــا وفقــا للشــركة نيالقــانو  الشكل تحويل قرار تنفيذ يوقف قرارا مغفلة مساهمة أو المسؤولية

 امــين يقــوم ، مــرة الخر الصحف في التحول اعالن نشر تاريخ من يوما واربعين خمسة خالل بيانه
 الــوزارة وتقــوم توصــية أو تضــامن شركة كانت سواء للشركة الجديد القانوني الشكل بتسجيل السجل

 أو المســؤولية محــدودة ةشــرك كانــت ســواء اليهــا المحــول للشــركة االساســي النظام على بالمصادقة
  0مساهمة
 المغفلــة المســاهمة والشــركات المســؤولية المحــدودة للشــركات القــانوني الشــكل تحويــل/ 214/المــادة
  عامة مساهمة شركة إلى الخاصة



 80

 القــانوني شــكلها تغيــر ان الخاصــة المغفلــة المســاهمة للشــركة وكــذلك المســؤولية المحــدودة للشركة
 االجــراءات باتبــاع عامــة مغفلــة مساهمة شركة إلى بتحويله شهرها نم االقل على سنوات ثالث بعد

  :التالية
 للشــركة العاديــة غيــر العامــة الهيئــة أو المســؤولية المحــدودة للشــركة العامــة الهيئــة تتخــذ ان/ 1

  0عامة مغفلة مساهمة شركة إلى وتحويله القانوني شكلها بتعديل قرارا الخاصة المغفلة المساهمة
ـــدم ان/  2 ـــة ذات الشـــركة تق ـــا العالق ـــى طلب ـــوزارة إل ـــى للتصـــديق ال  للشـــركة االساســـي النظـــام عل

 المعلومــات متضــمنا التحويــل اســباب بيــان مــع اليهــا التحــول ســيتم التــي العامــة المغفلــة المســاهمة
 العامــة المغفلــة المســاهمة الشــركة تأســيس طلــب فــي ايرادهــا التشــريعي المرســوم هــذا يوجــب التــي

  :مايلي بالطلب ويرفق االخيرة هذه في المال رأس وتوزيع
  
 المتعلقــة للقواعــد وفقــا عليــه التصــديق وطلــب العامــة المغفلة المساهمة للشركة االساسي النظام/ أ

  0العامة المغفلة المساهمة الشركة تأسيس بطلب
 مدقق من مصدقة التحويل، لطلب السابقة الثالث السنوات من لكل العالقة ذات الشركة ميزانية/ ب

   0االخيرتين السنتين خالل صافية ارباحا حققت قد الشركة تكون ان شريطة الشركة حسابات
  0بالكامل مدفوع الشركة رأسمال بأن بيان/ ج
 المعنيــة الــوزارة مــن معتمــدة محاســبة شــركة مــن أو خبــرة ذات ســورية محاســبية جهة من تقرير/ د

  0هاومطاليب بموجوداتها وبيانا الشركة لقيمة تقديرا يتضمن
 ومقــدار التحويــل طالبــة الشــركة دائنــي اسماء تتضمن الشركة حسابات مدقق عن صادرة الئحة/ هـ

  0وينهماوعن منهم كل دين
 رأس فــي عينيــة حصــة التقــدير، لتقرير وفقا تحويلها يجري التي الشركة موجودات صافي يعتبر/ 3

  0الحكامها وتخضع العامة المغفلة المساهمة الشركة مال
  0توصية أو تضامنية شركة إلى القانوني شكلها تحويل المسؤولية المحدودة للشركة ويجوز/ 4
ــوزارة تصــدر/ 5 ــا اليهــا التحــول المطلــوب للشــركة االساســي النظــام علــى بالمصــادقة قرارهــا ال  وفق

    0المسؤولية المحدودة أو المغفلة المساهمة الشركات تأسيس بطلب المتعلقة واالجراءات للمواعيد
 علــى تطبــق التــي والمهــل االجــراءات لــنفس التحويــل بــرفض الــوزارة قــرارات علــى عتراضاال ويخضع
  0االساسي النظام على المصادقة رفض

 المرســوم هــذا بموجــب المقــررة الشــهر اجــراءات تــتم مــالم للشركة الجديد القانوني بالشكل اليعتد/ 6
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  0التشريعي
 المســؤولية محــدودة إلــى الخاصة المغفلة ةالمساهم للشركات القانوني الشكل تحويل/ 215/ المادة

 محــدودة شــركة إلــى بتحويلــه القــانوني شــكلها تغير ان الخاصة المغفلة المساهمة للشركة وبالعكس
  :التالية االجراءات باتباع العكس أو المسؤولية

 شــركةلل العامة الهيئة أو الخاصة المغفلة المساهمة للشركة العادية غير العامة الهيئة تتخذ ان/ 1
  0القانوني شكلها بتعديل قرارا المسؤولية المحدودة

 ســيتم التي للشركة االساسي النظام على للتصديق الوزارة إلى طلبا العالقة ذات الشركة تقدم ان/ 2
 التشــريعي المرســوم هــذا يوجــب التــي المعلومــات متضــمنا التحويــل اســباب بيــان مــع اليهــا التحــول
 ويرفــق االخيــرة هــذه فــي المــال رأس وتوزيــع اليهــا التحــول لمــرادا الشــركة تأســيس طلــب فــي ايرادهــا
  :مايلي بالطلب

 تاســيس بطلــب المتعلقــة للقواعد وفقا عليه التصديق وطلب العالقة ذات للشركة االساسي النظام/ أ
  0المذكورة  الشركة

 نيــةالمع الــوزارة مــن معتمــدة محاســبة شــركة مــن أو خبرة ذات سورية محاسبية جهة من تقرير/ ب
  0ومطاليبها بموجوداتها وبيانا الشركة لقيمة تقديرا يتضمن

 ومقــدار التحويــل طالبــة الشــركة دائنــي اسماء تتضمن الشركة حسابات مدقق عن صادرة الئحة/ ج
  0وينهماوعن منهم كل دين

 راس فــي عينيــة حصــة التقــدير لتقريــر وفقــا تحويلهــا يجري التي الشركة موجودات صافي يعتبر/ 3
  0الحكامها وتخضع اليها التحول المراد ركةالش مال

 ســريان فتــرة وخــالل الصــرافة قــانون وفــق المرخصــة العامــة المغفلــة المســاهمة للشــركات يجــوز/ 4
 أو خاصــة مغفلــة مساهمة شركة إلى القانوني شكلها تحول ان 2008 لعام/ 3/رقم الشركات قانون
  0هاعال الواردة لالجراءات وفقا المسؤولية محدودة شركة

ــوزارة تصــدر/ 5 ــا اليهــا التحــول المطلــوب للشــركة االساســي النظــام علــى بالمصــادقة قرارهــا ال  وفق
    0المسؤولية المحدودة أو المغفلة المساهمة الشركات تأسيس بطلب المتعلقة واالجراءات للمواعيد
 علــى تطبــق التــي والمهــل االجــراءات لــنفس التحويــل بــرفض الــوزارة قــرارات علــى االعتراض ويخضع
  0االساسي النظام على المصادقة رفض

 المرســوم هــذا بموجــب المقــررة الشــهر اجــراءات تتم مالم للشركة الجديد القانوني بالشكل يعتد ال/ 6
  0التشريعي
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 عامــة مغفلــة مســاهمة شــركات إلــى العــام القطــاع لشــركات القــانوني الشــكل تحويــل/ 216/ المــادة
 مغفلــة مساهمة شركة إلى القانوني شكلها تحول ان امةالع االقتصادية والشركات للمؤسسات يجوز
  :التالية االجراءات باتباع وذلك عامة

 الــوزراء مجلــس عــن قــرار ويصــدر لهــا، التابعــة والجهــة الــوزراء مجلــس موافقــة على تحصل ان/ 1
 التحــول بعــد الشركة لها تخضع التي الضوابط فيه تحدد المختص الوزير اقتراح على بناء بتحويلها

  0ذلك لتنفيذ القانونية االجراءات اتخاذ الحكومة تتولىو 
 مغفلــة مســاهمة شــركات إلــى) للدولــة المملوكــة( العامــة للشركات القانوني الشكل تحويل يخضع/ 2

  0الخصوص بهذا المتعلقة واالنظمة للقواعد عامة
  للشركة االعتبارية الشخصية بقاء/ 217/ المادة

 فــي تغييــر اي جديــد شــكل إلــى تحويلــه يجــري عنــدما للشــركة يالقــانون الشــكل تعــديل علــى اليترتــب
 حقوقهــا بجميــع وتحــتفظ الســابقة االعتباريــة شخصــيتها للشــركة تبقــى بــل االعتباريــة شخصــيتها

 اســتنادا التحويــل علــى الســابقة التزاماتهــا جميــع عــن مســؤولة التحــول عــن الناتجــة الشــركة وتكون
  0االلتزام نشؤ ينح مسؤوليتها تحكم التي والقواعد لالحكام

  العاشر الباب                    
  الشركات اندماج                    

  الشركات اندماج/ 218/ المادة
 المتعلقــة وتلــك الباب هذا في الواردة لالجراءات وفقا سورية اخرى شركة في تندمج ان للشركة/  1

  0االساسي النظام أو العقد بتعديل
 بحيــث) الدامجــة الشــركة(  اخــرى بشــركة) المندمجــة الشــركة(  شركة تندمج بأن اما الدمج يتم/  2

 بعــد القائمــة وحــدها الدامجــة الشــركة وتبقــى االعتبارية شخصيتها وتزول المندمجة الشركة تنقضي
 بحيــث االنــدماج عــن الناتجــة الشــركة هــي تكــون جديــدة شــركة لتأســيس شركتين باندماج أو الدمج

 الشـــركة شـــهر تـــاريخ مـــن اعتبـــارا االعتباريـــة شخصـــيتهما وتـــزول نالمنـــدمجتا الشـــركتان تنقضـــي
  0 الدمج عن الناتجة
  االندماج لها يحق التي الشركات/ 219/ المادة

  0ببعضها االندماج الواحد القانوني الشكل ذات للشركات يجوز/ 1
  0جديدة شركة لتشكيل االندماج القانوني شكلها كان مهما للشركات يجوز/  2
 كمــا مســاهمة أو المســؤولية محــدودة بشــركات االنــدماج والتوصــية التضــامنية لشــركاتل يجــوز/  3
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  0العكس أو مساهمة بشركة االندماج المسؤولية المحدودة للشركة يجوز
 والشـــركات فيهـــا المنـــدمج والشـــركات ومســـاهموها فيهـــا والشـــركاء المندمجـــة الشـــركات تعفـــى/  4

 للموجــودات الملكيــة نقــل رســوم ذلــك فــي بمــا رســوموال الضــرائب جميــع مــن االنــدماج عــن الناجمــة
 دخــول تــم اذا امــا االنــدماج علــى تترتــب التــي انواعهــا بكافــة المعنويــة والحقــوق والمنقولــة الثابتــة
  .مرة ألول تأسيسها حال في كما والرسم بالضريبة فيكلفون الشركة في جدد شركاء

 التقدير اعادة عن الناتجة االيجابية الفروقات فان تقدير باعادة االندماج عملية ترافقت اذا اما/  5
 فتــرة خــارج كانــت اذا امــا ســريانه فتــرة خــالل 2007 لعــام/ 61/التشــريعي المرســوم الحكــام تخضــع
  0المال راس حساب في اقفلت اذا للضريبة فتخضع المذكور التشريعي المرسوم سريان
  :التالية االجراءات اتباع االندماجب الراغبة الشركات على يجب االندماج اجراءات/ 220/ المادة

 النظــام أو العقــد تعــديل لهــا يحــق التــي الجهــة عــن يصدر باندماج قرارا المندمجة الشركة اتخاذ/  1
  0للشركة االساسي

 شــروط فيهــا يحــدد ان يجــب التــي الــدمج اتفاقيــة علــى بالموافقــة قــرارا المندمجــة الشــركة اتخــاذ/  2
 هـــذه وتصـــدر االنـــدماج بعـــد الجديـــدة الشـــركة أو الدامجـــة كةالشـــر  فـــي المـــال راس توزيـــع وكيفيـــة
  0المندمجة للشركة االساسي النظام أو العقد تعديل لها يحق التي الجهة عن الموافقة

 االقــل، علــى المندمجــة الشــركة بقيمــة راســمالها وبزيــادة باالنــدماج قــرارا الدامجــة الشــركة اتخاذ/  3
  0للشركة االساسي  النظام أو عقدال تعديل لها يحق التي الجهة عن يصدر

 شــروط فيهــا تحــدد ان يجــب التــي الــدمج اتفاقيــة علــى بالموافقــة قــرارا الدامجــة الشــركة اتخــاذ/  4
 التــي الجهــة عــن الموافقــة هــذه وتصــدر 0الدامجــة الشــركة فــي المــال رأس توزيــع وكيفيــة االنــدماج

  0الدامجة للشركة االساسي النظام أو العقد تعديل لها يحق
 للشــركة االساســي النظــام علــى أو الجديــدة للشــركة االساســي النظام على التصديق طلب تقديم/  5

 هــذا فــي عليهــا المنصــوص والقواعــد االجــراءات وفــق الــوزارة إلــى للــدمج تبعــا تعديلــه بعــد الدامجــة
  0التشريعي المرسوم

 راس فــي عينيــة حصة هابتقييم قامت التي الجهة لتقرير استنادا المندمجة الشركة قيمة تعتبر/  6
 االســـهم أو الحصـــص الحكـــام وتخضـــع االنـــدماج عـــن الناتجـــة الشـــركة أو الدامجـــة الشـــركة مـــال

  0العينية
 تقــديم مــن الماليــة االســواق فــي اســهمها المدرجــة المندمجــة المغفلــة المســاهمة الشــركة تعفــى/  7

 الحالــة هــذه فــي تخضــع وال قاالســوا هــذه في السهم لسعر وفقا الدمج تم اذا قيمتها لتقدير التقرير
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 الشـــركة بقيمـــة اصـــدارها تـــم التـــي الـــدمج عـــن الناتجـــة الشـــركة اســـهم أو الدامجـــة الشـــركة اســـهم
 أو الــدمج قــرار علــى االعتــراض الشــركة هــذه لــدائني يحــق ال كمــا العينيــة االســهم الحكــام المندمجــة

 عــن الناتجــة المغفلــة اهمةالمســ الشــركة اســهم التخضــع كمــا المادة هذه الحكام وفقا الدعوى اقامة
 المندمجــة للشــركات بالنســبة المؤسســين اســهم ولاتــد علــى الحظــر إلــى الحالــة هــذه فــي الــدمج

  االندماج عن االعالن/ 221/ المادة 0المؤسسة
 يختلــف قــانوني شــكل ذات الــدمج عــن الناتجة الجديدة الشركة أو الدامجة الشركة تكون عندما/  1

 محاســبي لتقريــر وفقــا الدائنين الئحة مع الدمج اعالن نشر يجب مجةالمند للشركات التي تلك عن
  0االقل على ولمرتين يوميتين صحيفتين في حساباتها مدققي أو الشركة

 عــن الناتجــة أو الدامجــة المســؤولية المحــدودة للشــركات االساســي النظــام تصــديق للــوزارة لــيس/ 2
  0الدمج اعالن نشر من التحقق قبل الدمج

 هــو لمــا وفقــا الشركة ديون من بالمئة 10 عن اليقل ما دينهم مجموع يبلغ الذين ائنينللد يحق/ 3
 موطنهــا أو الشركة مركز في المختصة المحكمة امام الدعوى اقامة الشركة محاسب تقرير في وارد

 الــدمج قــرار البطــال وذلــك الصــحف فــي الــدمج عــن االعــالن تــاريخ مــن يومــا ثالثــين خــالل المختار
 فــي اســمهم اليرد الذين الدائنين بحق المحددة المدة تسري وال 0بمصالحهم االضرار أنهش من الذي

  0االعالن
    0بالدعوى البت لحين الدمج قرار تنفيذ وقف تقرر ان للمحكمة/  4
  0االكثر على ساعة 72 كل جلساتها وتعقد السرعة، وجه على بالدعوى المحكمة تنظر/  5
  0مبرما الدعوى في يصدر الذي االستئناف محكمة قرار يكون/  6
 خــالل بيانــه ســلف لمــا وفقــا الشــركة انــدماج قــرار تنفيذ بوقف قرارا الوزارة تبليغ يتم لم حال في/  7

 بالمصــادقة الــوزارة تقــوم مــرة الخــر الصــحف فــي الــدمج اعــالن نشر تاريخ من يوما واربعين خمسة
  0عليه

 طالبة الشركات على السابقة الفقرة في لمذكورةا االندماج أو التحول اعالن نشر مدة تسري ال/  8
 صــادرة وثيقــة بموجــب ذلــك واثبــت للغيــر مديونيــة الماليــة بياناتهــا تظهر لم اذا االندماج أو التحويل

  0الحسابات مدقق من ومصدقة الشركة محاسب عن
  القانوني الخلف/ 222/ المادة
ــر ــدماج عــن الناتجــة أو الدامجــة الشــركة تعتب ــا االن ــل المندمجــة للشــركات ونيــاقان خلف  كافــة وتنتق
  0االندماج عن الناتجة أو الدامجة الشركة إلى المندمجة للشركات وااللتزامات الحقوق
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  عشر الحادي الباب                   
  عامة احكام                       

  /223/ المادة
 شــركة كــل لرأســمال االدنى لحدا يحدد الخاصة القوانين في عليها المنصوص االحكام مراعاة مع/ 1
  0الوزير من بقرار التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص الشركات من
ــام مراعــاة مــع/  2 ــوزير مــن بقــرار تحــدد الخاصــة القــوانين فــي عليهــا المنصــوص االحك  نســبة ال

  0التشريعي المرسوم هذا في عليها المنصوص الشركات في السوريين غير مساهمة أو مشاركة
 فيهــا الســوريين غيــر والمســاهمين الشــركاء اســتحقاقات بتحويــل نوعهــا كــان ايا للشركات يسمح /3

 وميزانيتهــا حســاباتها إلــى اســتنادا تصــفيتها أو الشــركة اعمــال حصــيلة عــن والناجمــة الخــارج إلــى
  0المختصة الجهات عن تصدر تعليمات بموجب وذلك اصوال المصدقة الختامية
  الشركات عأوضا توفيق/ 224/ المادة

 التعــديالت واجــراء أوضــاعها توفيــق التشــريعي المرســوم هــذا نفــاذ بتاريخ القائمة الشركات على -1
 المرســـوم هـــذا نفـــاذ تـــاريخ مـــن ســـنتين خـــالل االساســـية وانظمتهـــا تأسيســـها عقـــود علـــى الالزمـــة
  0التشريعي

 الشــركة كــزمر  دائرتهــا فــي يوجــد التــي المختصــة المحكمــة مــن التجــاري الســجل امــين يطلــب -2
 بعــد التشــريعي المرسوم هذا احكام مع وانظمتها وعقودها أوضاعها توفق ال شركة اي حل الرئيسي
  0اعاله المذكور التاريخ

  عشر الثاني الباب                     
  ختامية احكام                      

  ..الوزارة رقابة/ 225/ المادة
ــة المســاهمة الشــركات تراقــب ان والتجــارة االقتصــاد لــوزارة يحــق 0 1  والمحــدودة والقابضــة المغفل

 والنظــام التشــريعي المرســوم هــذا احكــام بتنفيــذ يتعلــق مــا كــل فــي والتوصــية والتضــامنية المســؤولية
  0تاسيسها وعقود الشركات لهذه االساسي

  0قضائيا المسؤولين لمالحقة جرما تشكل مخالفة كل عن العامة النيابة تبلغ ان لها ويحق -2
 مــن معتمــدة محاســبة شــركة أو ســورية محاســبية جهــة وقــت كــل فــي تكلــف ان للــوزارة ويحــق -3

 اعمالهــا وســائر ودفاترهــا وقيودهــا الشــركة حســابات بتــدقيق للقيــام تنتدبها خبرة ذات المعنية الوزارة
 تــدقيق اتنفق تتحمل التي بالجهة المتعلقة التعليمات الوزارة وتصدر الوزارة، إلى بذلك تقرير وتقديم
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  0الحسابات
 وعلــى التشــريعي، المرســوم هــذا احكــام لتنفيــذ والنمــاذج والتعليمــات القــرارات تصــدر ان وللــوزارة -4

   0بمقتضاها تعمل ان الشركات
 المنصــوص للشــركات ونشــاطات اغــراض لتصــنيف الالزمــة التعليمــات تضــع ان للــوزارة يجــوز -5

 فيهــا) االجانــب أو الســوريين( للشــركاء التملــك نســب تحــدد وان التشــريعي، المرســوم هذا في عليها
 قبــل مــن ممارســتها يمكــن التــي والنشــاطات االغــراض تصــنف وان ستمارســه، الــذي النشــاط بحســب
  0السوريين غير
  /226/ المادة

ــى التصــديق رســم يحــدد -1  ليــرة االف بعشــرة المســؤولية المحــدودة للشــركة االساســي النظــام عل
  0 سورية

 الخاصـــة أو العامــة المغفلــة المســاهمة للشــركة االساســـي النظــام علــى قالتصــدي رســم يحــدد -2
  0سورية ليرة الف وعشرين بخمسة

 ســورية ليــرة خمســمئة  بمبلــغ للشــركة االساســي النظام عن االصل طبق صورة منح رسم يحدد -3
0  
 للشــركات االساســية االنظمــة علــى الطارئــة التعــديالت عــن االصــل طبــق صــورة مــنح رسم يحدد -4
  0سورية ليرة ثالثمئة مبلغب
 وانظمتهـــا الشـــركات عقـــود دراســـة لقـــاء خـــدمات تقـــديم اتعـــاب بـــدل الـــوزير مـــن بقـــرار تصـــدر -5

 وتصــرف الشــركات مديريــة حســاب فــي البــدالت هــذه وتسدد ، عليها تطرأ التي والتعديالت االساسية
 للعــاملين بالمئــة 25 بنســبة وتعويضــات العمــل ومســتلزمات التــدريب بــرامج لتــأمين الوزير من بقرار

  0بالمديرية
 االقتصــاد وزيــر مــن بقــرار العامــة الهيئــات اجتماعــات حضور عن الوزارة ممثل تعويضات تحدد -6

  0والتجارة
 أو زيــادة المــادة هــذه مــن اعــاله الفقــرات فــي المــذكورة المبــالغ تعــديل الــوزير مــن بقــرار ويجــوز -7

   0مناسبا ذلك رأى كلما نقصانا
  /227/ المادة

  0/ 2008/ لعام/ 3/ رقم الشركات قانون بأحكام العمل ينهى -1
  نافذا ويعتبر الرسمية الجريدة في التشريعي المرسوم هذا ينشر -2
  0صدوره تاريخ من
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  0م/14/2/2011/ ل الموافق هجري،/ 11/3/1432/ في دمشق
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