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 از نظر شخصیت حقوقی و قلمرو فعالیتفصل اول : انواع شرکت ها 
شرکت های موجود در کشور سوریه، از منظر دولتی یا خصوصی بودن، تجاری یا مدنی بودن و درون مرزی یا برون  

 در هفت بخش تشریح می گردد: تقسیم می شوند که ذیال  هفت نوع به  ،مرزی بودن

 تجاری  های شرکتبخش اول : 

انجام امور تجاری و غیر  آنها  اطالق می گردد که هدف از تشکیل  یی شرکت های تجاری به آندسته از شرکت ها 

از نظر قالب عبارتند از شرکت های تضامنی   این شرکت ها  .حاکمیتی توسط اشخاص غیر دولتی می باشد 

)همبستگی(، شرکت های نسبی )توصیه(، شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود. در واقع شرکت  

های تجاری موجود در کشور سوریه به دلیل ساختارهای قانونی خاص شرکت های سهامی و شرکت های با  

شرکت  "در قالب شرکت های  غالبا رکت تشکیل می شوند و تجار مسئولیت محدود، عمدتا در قالب این دو ش 

  فعالیت می نمایند. این شرکت ها، شرکت هایی هستند که هدف از تاسیس   " یا شرکت مسئولیت محدود   سهامی

مسئولیت شرکاء و ساختار   میزان و برای انجام امور تجاری، از نظر  صرفا مبادرت به امور تجاری می باشد آنها 

شرکت های تجاری به دو نوع شرکت    تشکیل و اداره آنها، بهترین گزینه برای انجام فعالیت های تجاری می باشند.

 می گردد:  بیان  تقسیم بندی می شوند که ذیال   یتجاری داخلی و شرکت های تجاری خارجهای 

 شرکت های تجاری سوری مبحث اول: 

  شرکت هایی هستند که در قالب یکی از شرکت های تجاری مصرح در قانون تجارت سوریه سهامی   ،این شرکت ها 

تحت مقررات قانون تجارت سوریه در کشور    و  ، با مسئولیت محدود، شرکت توصیه() همبستگی(  ، تضامنی)مغفله(

شرکت ها صرفا صالحیت    تاسیس می شوند که پس از تاسیس بالفاصله فعالیت خود را آغاز می نمایند. اینسوریه  

فعالیت در کشور سوریه را داشته و در صورت تمایل به فعالیت خارج از کشور سوریه باید در کشور های دیگر به  

 یک شرکت خارجی شعبه خود را ثبت نموده و مجوز فعالیت اخذ نمایند.عنوان 

   تشریفات ثبت

شرکت های تجاری سوری از نظر ساختار به شرکت های مسئولیت محدود،  همانگونه که سابقا بیان گردید،  

سهامی، تضامنی، نسبی و مدنی تقسیم بندی می شوند که در فصل دوم انواع این شرکت ها و مقررات  

 می گردد.   بیان در خصوص نحوه ثبت آنها  هریک از مرتبط با 
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 تجاری خارجی شرکت های  مبحث دوم: 

شرکت های خارجی   )ب(  و  دارای شعبه سوری  خارجیشرکت های  )الف(  این شرکت ها به دو دسته  

 تقسیم بندی می شوند. آفشور

 شرکت های خارجی با شعبه سوری  قسمت اول:

قصد  این شرکت ها عبارتند از آندسته از شرکت های خارجی که از طریق تاسیس شعبه در کشور سوریه  

انجام فعالیت های تجاری در کشور سوریه را دارند. این شرکت ها پس از ورود به سوریه ابتدا باید در این 

پس از اخذ مجوز   وو سپس مجوز فعالیت اخذ نموده  کشور به ثبت رسیده و دفتر مرکزی تاسیس نموده 

 شعبه ی یک شرکت خارجی فعالیت خود را آغاز نمایند.عنوان فعالیت، به 

 باشد.  یم   یسور  ر یل  ون یل یم  10  ه یدر کشور سور  یشرکت خارج  کی   شعبهثبت    ی الزم برا  هیحداقل سرما

 برای شرکت خارجی  سوریتشریفات ثبت شعبه 

 : اسناد مورد نیاز

 اساسنامه شرکت شرکت نامه ویک نسخه کپی برابر با اصل از  -1

 تاییدیه مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره شرکت در خصوص لزوم تاسیس شعبه و دالیل آن  -2

 شرکت در دفتر ثبت شرکت های کشور مبداء گواهی ثبت  -3

   عامل نمایندگی مدیر نامه نسخه ازیک  -4

سوریه یا معادل    میلیون لیر  10سرمایه شرکت کمتر از    مدارک مالی شرکت که اثبات می نمایند، -5

 . نیستآن 

   تایید شده است.  قانونی حسابرس توسط  شرکت که اطالعات مالی آخرین سال مالی  -6

 برای پیگیری اقدامات ثبت شرکت. ،خارجی معرف نماینده حقوقی شرکتنامه نمایندگی  -7

شرکت در کشور سوریه مبنی بر ارائه بودجه سالیانه و گزارش سود و   شعبهنامه کتبی از تعهد  -8

قانونی   حسابرس توسط شرکت و آن  وثبت از تایید  بعد  در کشور سوریه های شرکت فعالیت ن ازی

 در دو روزنامه رسمی.  آن  پو چا
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 :شرکت را تایید نمایند  صحت مدارکی که باید مراجع

 ثبت شده  باشد.  آن در قبال  شخص اعتباری خارجی ممکن است های ذی ربط دولت سوریه که زمان سا -1

 شرکت خارجی متبوع سفارت سوریه در کشور  -2

 وزارت امور خارجه سوریه  -3

 در درخواست ثبت شرکت الزامیست: آنها  مواردی که ذکر 

   شعبهتجاری عنوان اسم و  -1

 شعبه و محل تاسیس   تابعیت  -2

 شرکت  شعبهشکل قانونی  -3

 آدرس دفتر مرکزی شرکت  -4

 ثبت  شعبه برای  نوع  -5

 در کشور سوریه  آن  اهداف  -6

 )غیر تجاری( باستثنای شرکتهای غیرانتفاعی  ،اگر شرکت یا موسسه باشد آن سرمایه  -7

 یا دفتر    شعبه مرکز موقت  -8

 های دیگر در صورت وجود شعبه -9

 در کشور سوریه آن دفتر مرکزی و    تابعیت نام مدیر کل و   -10

   در کشور سوریهثبت    مراحلپیگیری برای نام شخص دارای نمایندگی  -11

 شرکت  کی درس الکترونیآ -12

 اطالعات مفصل در خصوص شرکا و اعضای هیئت مدیره شرکت -13

 خارجی   شرکتنام حساب رس  -14

 شرکت نام بازرس  -15

 

 خارجی آفشورشرکت های : دوم  قسمت

فعالیت در کشور سوریه نیازی به ثبت ندارند و تاسیس دفتر نمایندگی و شعبه در کشور  این شرکت ها برای 

الزامی نمی باشد ولی باید برای فعالیت تجاری در کشور سوریه از وزارت تجارت، مجوز فعالیت  آنها    سوریه برای

 تجاری اخذ نمایند. 

خرین  آ، گواهی ثبت، آگهی ثبت، گواهی  این شرکت ها برای اخذ مجوز فعالیت باید مدارک شرکت ) اساسنامه

که به تایید سفارت کشور سوریه در کشور محل ثبت شرکت  تغییرات و آگهی آخرین تغییرات شرکت( را 
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به همراه یک درخواست مجوز فعالیت به وزارت تجارت ارایه نمایند که وزارت تجارت پس از  رسیده است، 

قانونی شرکت بدون نیاز به تشریفات دیگری نسبت به ارایه  بررسی صحت مدارک موجود و احراز شخصیت 

 مجوز فعالیت اقدام می نماید.

 

  شرکت مشترکبخش دوم : 

  " شرکت مشترک "سهام دارند آن در  وابسته به دولت،  عمومی و موسسات هازمان شرکتی که دولت یا یکی از سا

این شرکت ها شرکت هایی هستند که دارای دو جنبه خصوصی و دولتی هستند و به عبارت دیگر    نامیده می شود.

  شرکت های نیمه دولتی نامیده می شوند. این شرکت ها عمدتا شرکت های تجاری می باشند که بخشی از سهام 

در حضور در  توسط دولت یا موسسات عمومی خریداری شده و دولت به دالیل سیاسی یا اقتصادی سعی آنها 

 مجامع عمومی این شرکت ها و مداخله در فرایند اداره این شرکت ها را دارد.  

شرکت های مشترک از آنجایی که دارای دو وجه خصوصی و دولتی هستند و در ابتدا برای فعالیت های تجاری  

اضافه شده است، عمدتا دارای ساختارهای شرکت  آن توسط افراد غیر دولتی تشکیل شده اند و سپس دولت به 

گردید  بیان زیرا همانگونه که  های سهامی یا با مسئولیت محدود هستند و تحت این دو قالب تشکیل می شوند،

توسط اشخاص غیر دولتی، ساختار   با مسئولیت غیر تضامنی،  مناسب ترین ساختار برای انجام فعالیت های تجاری 

 موجود در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود می باشد.

 

 تشریفات ثبت:  

تجاری ) خصوصا با مسئولیت محدود و تضامنی(  تشریفات ثبت شرکت های  ن  اتشریفات ثبت این شرکت ها ، هم

 .خواهد شد بیان می باشد که در فصل دوم ذیل هر شرکت 

که در این صورت در   خریداری می کند را آنها  نکته: گاهی دولت پس از ثبت شرکت های مذکور، بخشی از سهام

خصوص تشریفات ثبت این شرکت ها طبق روال جاری اقدام می گردد. گاهی نیز دولت خود در ابتدای ثبت این  

شرکت ها به دنبال ثبت یک شرکت مشترک است که در این صورت دفتر ثبت شرکت ها مکلف است برای این  

سرمایه ای که دولت   میزان و موضوع فعالیت و  شرکت ها پرونده ثبتی جداگانه افتتاح نموده و مشخصات شرکت

این   شراکت در که قصد  کسانیو یا هیات موسس و  گذاران  به این شرکت اختصاص داده است را برای سرمایه 

 قرار دهد. خصوصی شرکت با همکاری دولت دارند، در اختیار اشخاص 
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 یشرکت سهامی دولتبخش سوم : 

هستند که توسط دولت و در قالب شرکت های سهامی تشکیل می شوند. از آنجایی  این شرکت ها شرکت هایی  

که شرکت های سهامی قویترین و کامل ترین ساختار را در خصوص تشکیل و اداره و انحالل شرکتها دارا می  

آنجایی   باشند، دولت برای ایجاد شرکت های تماما دولتی صرفا از این ساختار استفاده می کند. از سوی دیگر از

، ساختار شرکت  می باشد   )انتفاعی( ، فعالیت های تصدی گریتوسط دولت  که هدف اصلی از تاسیس این شرکت ها

های سهامی و با مسئولیت محدود بهترین قالب برای انجام فعالیت های تجاری می باشد. از دیگر دالیلی که دولت  

  این برای تاسیس شرکت صرفا از ساختار شرکت های سهامی استفاده می کند این است که در صورتی که بخواهد  

نجام داده و از عموم مردم در راستای تقویت شرکت سرمایه  شرکت ها را به بورس عرضه نموده یا پذیره نویسی ا

جذب نماید، شرکت های سهامی بهترین ساختار را داشته و در این خصوص از شرکت های با مسئولیت محدود  

این شرکت ها تحت مقررات   شند و با فرایند های مشارکت عمومی سازگارتر می باشند.اکامل تر و جامع تر می ب

عمومی مالک    زمان  ساچند  نه دولت یا  اخزند که عمدتا  فعالیت می کن  (پنهان)کام شرکتهای سهامی  قوانین و اح  و

از آنجایی که این شرکت ها تماما دولتی بوده و در راستای مصالح دولت تشکیل شده   می باشند.آن همه سهام 

 بدون موافقت هیئت دولت ممنوع می باشد.   نیز آنها  عرضه سهاماند، 

 

 :  شرکت های سهامی دولتی ثبت و نحوه  تشریفات

آن  که در فصل دوم به  انجام می گیرداین شرکت ها مطابق شرایط و تشریفات ثبت شرکت های سهامی ثبت 

به دفتر ثبت   ، و تجار یهمانند اشخاص حقیق ،اشاره می گردد. در واقع دولت باید برای تاسیس این شرکت ها

شرکت ها مراجعه نموده و تمامی تشریفات مربوط به ثبت این شرکت ها را به صورت شکلی رعایت نماید. اداره  

بوده و تفاوتی با شرکت های سهامی در بخش خصوصی    ی تجاریاین شرکت ها نیز مطابق مقررات قانون شرکت ها

 ندارد.

 

 های مناطق آزادشرکتبخش چهارم : 

و  باشد می زاد جمهوری عربی سوریه آدر یکی از مناطق آنها  دفتر مرکزی که این شرکت ها شرکت هایی هستند 

. در واقع این شرکت ها، شرکت هایی  اند ثبت شده  زادآ مناطق ابتدا نیز در دفتر ثبت شرکت های موجود در در 

در این مناطق به ثبت می   را آنها  مزایای تجاری موجود در مناطق آزاد،برای استفاده از آنها  ناهستند که موسس

.  صرفا کسب منافع اقتصادی توسط اشخاص غیر دولتی می باشند آنها  رسانند. این شرکت ها تجاری بوده و هدف 
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  ، در مناطق آزاد می باشد  با کمترین مسئولیت، از آنجایی که هدف این شرکت ها صرفا انجام فعالیت های تجاری 

 .تاسیس می شوند )مغفله( خاص  سهامی مسئولیت محدود یا شرکت   شرکتعمدتا در قالب 

قانون تجارت سوریه صرفا به شرکت های    ،د ننکته: در خصوص نوع شرکت هایی که در مناطق آزاد تشکیل می شو

از شرکت سهامی عام نبرده است که  سهامی خاص، تضامنی، مسئولیت محدود و نسبی اشاره نموده است و اسمی  

حمل بر ممنوعیت تاسیس این شرکت ها در مناطق آزاد یا لزوم اخذ مجوز از وزارت تجارت برای   می تواند  این 

 ثبت این شرکت ها در مناطق آزاد داشته باشد.

 مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در مناطق آزاد سوریه مبحث اول: 

 دولتی .  کلیه مالیات ها و عوارضگذاران شرکتها و سرمایه  عافیت کامل م -1

نکته: شرکت ها باید به ازای هر مترمربع از اراضی مناطق آزاد که برای دفتر فعالیت انتخاب می کنند هر  

 عوارض فعالیت در مناطق آزاد تجاری، به دولت سوریه بپردازند. عنوان دالر به   25ماه 

انتقال   و آزادی  و برعکس  این مناطقسرمایه گذاری در  به مناطق آزاد برای   آزادی انتقال سرمایه خارجی -2

 از سوریه  خارج حاصل از سرمایه گذاری ها به  سود

 .می شوند  اجرا آزادی استفاده از نیروی انسانی سوری یا خارجی در پروژه هایی که در مناطق آزاد  -3

برای محصوالت تولید شده در مناطق آزاد و تأیید اعتبار   ، منطقه آزاد سوریه تولید دراعطای گواهینامه  -4

 های تولید شده یا انبار شده در منطقه آزاد ) در صورت ارسال به سایر مناطق(االفاکتورهای ک

 فاضالب -تلفن  –برق  - )آب  توسط خود دولت  تأمین زیرساخت برای پروژه های مستقر در مناطق آزاد  -5

 .(نگهبانی - جاده  -

از داخل  ،  مناطق آزاددر  ی اجرایی  آزادی تهیه مصالح ساختمانی ، ماشین آالت و تجهیزات برای پروژه ها -6

 سوریه  یا خارج از کشور 

 .به سرمایه گذار دیگر در پروژه های موجود، از یک سرمایه گذاراجازه واگذاری حق سرمایه گذاری  -7

یا از یک منطقه آزاد   دیگر( آن انتقال از مکانی به مک -  واگذاری سهولت جابجایی کاالها در مناطق آزاد ) -8

 .دیگر آزاد   به منطقه

 .مناطق آزاد   گذاران  افتتاح حساب به ارزهای خارجی برای سرمایه  آزادی  -9
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  تجاری یا صنعتی برای آرم ها و مارک های    ثبت  و نیز  گذاران    مجوز تجاری یا صنعتی به سرمایه  اعطای    -10

)بدون   تأسیس و ثبت شرکتها در مناطق آزاد اعطای مجوز  و گذاران  تجاری از سرمایه و حمایت آنها 

 یت ها و تشریفات مرتبط با مناطق داخلی( محدود

یا بخشایش هزینه های رقابت تجاری برای سایت ها یا شرکت هایی که در مناطق آزاد سرمایه  ن اجبر -11

 گذاری می کنند.

و تجار  گان   تولید کننده  تهیه انبارهای عمومی مجهز به کلیه خدمات جهت دریافت و ذخیره کاالها برای   -12

 .مناطق آزاد اعطا می شود بهره مند شوند   گذاران    از مزایایی که به سرمایه    می توانند      نیز آنها    به نحوی که 

 در چارچوب مقررات قانون تجارت سوریه آن  جواز تولید مواد اولیه خام صنعتی در مناطق آزاد و صادرات   -13

عدم قابلیت اجرای مقررات مربوط به توقیف اموال یا تصرف حاکمیتی اموال، در خصوص اموال و   -14

مستحدثات موجود در مناطق آزاد مگر اینکه تصرف حاکمیتی یا توقیف اموال مستند به یک حکم قضایی  

 اشد.موجود در مناطق آزاد ذکر شده ب  گذاران  صراحتا لزوم توقیف اموال سرمایه  آن باشد که در 

که در مناطق    ییها  ت یانجام فعال  ی برا  ه، ری موجود در کشور سو  ی ت یترانز  لیاز وسا  می تواند    گذار    هیسرما -15

استفاده   ح یبه نحو صح یت یترانز لیو وسا ساتیتاس آن که از  یبه شرط د،یدهد استفاده نما یآزاد انجام م

 .شود

  آزاد و صادرات  یبه مناطق و بازارها  یمنبع ایاز هر نوع و از هر مبدأ  یو عرب ی خارج یاجازه ورود کاالها -16

عوارض و   ه یاز کل به نحوی کهباشد  یمشمول مقررات تجارت خارج نکهیبدون ا ی گمرک  ریبه منطقه غآنها 

سالح   ن یو همچن تند هس ی اقتصاد  م ی که مشمول مقررات تحر ییبه جز کاالها)د. نباش  ی ها معاف م اتیمال

 ( قابل احتراق ای اشتعالمواد قابل  ریمخدر و سا ، مواد

  ن ی قوان  تیبا رعا  ،ی مصرف داخل  یبرا  ه یسور  یعرب   یموجود در مناطق آزاد به جمهور  یاجازه ورود کاالها -17

 .و مقررات موجود

و   نیقوان تیبا رعا می توانند  را کسب کرده اند،  ه ی سور درتولید یا مونتاژ که مجوز  یخارج یکاالها -18

ده و در آنجا انبار شده، به  ش  ه یوارد سور ،از مناطق آزاد ه،ی سور یعرب یدر جمهور یمقررات تجارت خارج

 .تولید انبوه رسیده و به فروش برسند 
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  ای  یاقتصاد یها تی فعال ی که ممکن است در مناطق آزاد برا یخارج زاتیآالت و تجه نیاستفاده از ماش  -19

 .باشد  ی م ی اتیو مال یبه کار گرفته شوند، معاف از عوارض گمرک  ی گذار هیسرما

  زات یاز هر تجه  تی بدون محدود  می توانند    کنند    ی م  تیکه در مناطق آزاد فعال  یو خارج  یمل   ی ها  یکشت -20

 .شوند  ز یو تجهنموده که بخواهند استفاده  یخارج

مربوط    ی کاالها  تی بدون محدود  می توانند   گذار  ه ی سرما  ر یو تجار غگان    دکنندهیتول  ز یو ن  گذاران      هیسرما -21

 .ند ینما ینگهدار ی عموم یبه تجارت خود را در انبار ها 

 های مناطق آزاد شرکت تشریفات ثبتمبحث دوم: 

نموده است:  عنوان قانون تجارت سوریه در خصوص نحوه ثبت این شرکت ها مقرره ی خاصی ندارد و صرفا 

اشخاصی که قصد تاسیس یک شرکت در مناطق آزاد دارند می بایست به دبیرخانه ثبت شرکت های موجود در  "

 . "ام نمایند اقد آن مناطق آزاد مراجعه نموده و با ارایه مدارک شرکت مورد نظر، نسبت به ثبت  

دریافت این است که تشریفات ثبت شرکت ها در مناطق آزاد، تفاوتی با تشریفات ثبت    توان  آنچه از این تعبیر می  

شرکت ها در سایر مناطق سوریه ندارد و برای ثبت هر شرکتی در منطقه آزاد، می بایست تشریفاتی را که قانون  

آزاد سوریه مقرر نموده است، برای ثبت شرکت در مناطق  شرکت خاص در مناطق غیر آن شرکت ها برای ثبت 

آزاد نیز رعایت نمائیم و تنها تفاوت در پروسه ثبت این است که برای ثبت این شرکت ها باید به خود مناطق آزاد  

 مناطق درخواست ثبت خود را ارایه نمائیم.آن مراجعه نموده و به دبیرخانه ثبت شرکت های مستقر در 

 

 شرکت هولدینگبخش پنجم : 

این شرکت ها عبارتند از شرکت های مادر که دارای یک مرکز اصلی و چندین زیر بخش می باشند. در واقع این  

تشکیل شده اند. در هولدینگ ها   ،شرکت مادر آن شرکت ها از یک شرکت مادر و چند شرکت تابعه زیر بخش 

رکت سهامی خود دارای شرکت های تابعه  شرکت مادر یک شرکت سهامی ) عام یا خاص( می باشد که این ش 

د در اختیار  تواندر خصوص نوع شرکت هایی که شرکت هولدینگ می می باشد. متفاوت مختلف با ساختارهای 

بگیرد قانون شرکت ها صرفا به شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص اشاره نموده است. یعنی شرکت  

از نوع سهامی یا مسئولیت محدود می باشند و قانونگذار در خصوص شرکت    های تابعه یا وابسته به هولدینگ صرفا

تضامنی و نسبی محدودیت قایل شده و به شرکت هولدینگ اجازه در اختیار گرفتن چنین شرکت هایی را نمی  

  چند قسم می باشند. برخی از  ، ار می گیرند رشرکت هایی که زیر مجموعه این شرکت مادر یا هولدینگ قدهد. 

متعلق به شرکت مادر می باشد که به این  آنها  درصد سهام 51 حداقل، اکثریت شرکت هایی هستند که آنها 
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دیگر این شرکت ها شرکت هایی هستند که صرفا بخشی از  گفته میشود. برخی  " تابعه" شرکت ها شرکت های 

ه می شود. بدیهی است که تفاوت  گفت   " وابسته"شرکت های  آنها    به شرکت مادر تعلق دارد که به آنها    اقلیت سهام

عمده شرکت های وابسته با شرکت های تابعه در این است که اختیار عمده اداره شرکت و تصمیم گیری در شرکت  

به هرحال   یا بیشتر را دارا می باشد.آن درصد سهام  51های تابعه متعلق به شرکت مادر می باشد که اکثریت 

سهام و ساختار شرکت های    میزانبه    بستگی عه و وابسته با شرکت هولدینگ  نحوه ارتباط و تعامل شرکت های تاب

 که در ساختارهای قانونی مختلف متفاوت است. دارد تابعه  

اینست که معموال هدف یک شرکت هولدینگ   ،نکته ای که در خصوص شرکت های هولدینگ قابل اهمیت است

از تاسیس شرکت های زیر مجموعه با اکثریت سهام یا در اختیار گرفتن سهام شرکت های تابعه و وابسته به  

ند در موضوعات  توانباز می گردد. توضیح اینکه شرکت های هولدینگ برای اینکه بآنها    و نوع فعالیت  موضوع فعالیت 

اقدام به تاسیس    ،ی به صورت خاص و تخصصی و تحت شرکت های جداگانه فعالیت نمایند مختلف تجاری و بازرگان

می نمایند که این  تحت مدیریت نهایی یک شرکت مجموعه شرکت های تخصصی با موضوع فعالیت های مجزا 

 .این اختصار قابل تشریح نمی باشد خود در حقوق تجارت دارای مزایای متعددی می باشد که در 

 می باشد. یک میلیارد لیر سوریاقل سرمایه الزم برای ثبت این شرکت ها در کشور سوریه نکته: حد 

 

 تشریفات ثبت:   •

مقررات قانون شرکت های سوریه در خصوص تشریفات ثبت این شرکت ها تصریح خاصی ندارد و صرفا به تعریف  

و سرمایه مورد نیاز و نحوه ارتباط این شرکتها با شرکت های زیر مجموعه  آنها  این شرکت ها و توصیف وضعیت

نتیجه گرفت که تشریفات ثبت این شرکت ها بر اساس ساختار این  توان اشاره نموده است. لذا از این امر می 

شرکت ها همان تشریفات ثبت شرکت های سهامی می باشد. در واقع شرکت های هولدینگ شرکت های سهامی  

مده و چند شرکت را در اختیار می گیرند . از این حیث قانون شرکت های  آتند که به صورت هولدینگ درهس

سوریه تشریفات ثبت شرکت های هولدینگ را از شرکت های سهامی جدا ننموده و در این خصوص صرفا به  

شرکت دیگر را در  که این شرکت سهامی، پس از ثبت چند  تشریفات ثبت شرکت های سهامی اکتفا نموده است

 . اختیار می گیرد
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 ( offshore company) آفشورشرکت بخش ششم : 

  بستن قراردادها و انجام ، آن وظیفه  طبق اساسنامه آن، که  با مسئولیت محدود می باشد  شرکتی این شرکت، 

. نمی باشد  سوریه داخل مرز کشور  بیرون از مرز کشور است و دارای حق انجام فعالیت  فعالیت های تجاری در 

شرکت هایی می باشند که در قالب شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می شوند    آفشورتوضیح اینکه شرکت های  

ند در سایر کشور هایی که سیستم  توانولی حق فعالیت در داخل کشور سوریه را ندارند ولی پس از ثبت می 

را در قانون تجارت خود تصویب نموده اند، بدون نیاز به ثبت یک شعبه خارجی و پرداخت   آفشورحقوقی شرکت 

کشور  آن  آزادانه در    ، به صرف اخذ مجوز فعالیت،در کشور خارجی  یهزینه های متعدد دولتی و تاسیس دفتر مرکز

ر واقع هدف از تاسیس این شرکت ها در کشورهایی که این سیستم حقوقی را  به فعالیت های تجاری بپردازند. د

در فضای بین الملل می باشد. در واقع طبق  تجار آن کشورها، رفته اند، تجارت آزادانه و فارغ از قید و بند یپذ 

شده    ثبتآن  که در    یسیستم معمول تجارت بین الملل اگر یک شرکتی بخواهد در کشور دیگری جدای از کشور

شرکت ثبت کند که ثبت این  آن ابتدا باید یک شعبه خارجی خود را در  ،است مبادرت به فعالیت تجاری نماید 

شرکت مستلزم درخواست ثبت، تاسیس دفتر مرکزی، تملک دارایی های الزم در کشور متبوع، اختصاص حداقل  

... می باشد که فرایند بسیار   و وز فعالیت ، اخذ مجپرداخت عوارض دولتی و حکومتی ،مورد نیاز میزان سرمایه به 

دارای محدودیت های ذکر شده نبوده و به صرف ورود به    آفشوراین در حالیست که شرکت  وقت گیری می باشد.

به صرف اخذ یک  د توانمی  ، بدون نیاز به ثبت یک شعبه خارجی رسمی یک شرکت قانونی و عنوان یک کشور به 

  آفشور مبادرت به انجام فعالیت های تجاری نماید. از دیگر مزایای شرکت های مجوز فعالیت از وزارت تجارت، 

این شرکت ها قابل ثبت    یک هفتهمی باشد به نحوی که حداکثر در  آنها    تشریفات بسیار راحت و سریع برای ثبت 

 و شروع فعالیت تجاری هستند.

  تاسیس می شوند برای فعالیت تجاری در سایر کشورها    آفشور شرکت های    ، گردید   بیانسابقا    که   : همانطور   1  نکته 

ور سوریه  شمثال تاجری که قصد دارد در کعنوان و در کشوری که ثبت می شوند حق فعالیت تجاری ندارند. به 

به صورت آزادانه فعالیت تجاری انجام دهد به نحوی که نیاز به ثبت یک شعبه خارجی و   آفشور ت یک شرکت حت

  ، شرکتآن  با  ثبت نموده و  ن  ادر کشور عم  آفشور روز یک شرکت    چند د طی  توانو ... نباشد، می    زمان  صرف دو ماه  

فعالیت   لبنان ر کشور در کشور سوریه فعالیت های تجاری انجام دهد. از سوی دیگر اگر همین تاجر بخواهد د

این فعالیت ها را انجام دهد و می بایست یک   لبنان ثبت شده در  آفشورد با شرکت تواننمی  ،تجاری انجام دهد 

 فعالیت تجاری انجام دهد.  لبنان شرکت در کشور آن تاسیس نموده و با  ن  ایا عم در کشور سوریه آفشور شرکت 

 تر می باشد.ن ااز شرکت های سهامی یا تضامنی بسیار آس آنها  تشریفات اداره یا انحالل:  2نکته 
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های  د اما حق تملک داراییندفتر داشته باش  محل تاسیس  د در داخل کشور نتوانمی آفشور های شرکت :  3نکته 

ند دارایی  تواندر عوض در سایر کشورهایی که مبادرت به فعالیت تجاری می نمایند می ثابت داخل کشور ندارد. 

 های مورد نیاز خود را تملک نمایند.

حاکم بوده و این  ( آفشورروی شرکتهای خارجی ) بر  همه قوانین و احکام شرکتهای مسئولیت محدود :  4 نکته

 .  مسئولیت محدود مبادرت به فعالیت تجاری نمایند  شرکت ها می بایست دقیقا منطبق با مقررات شرکت های با

 می باشد.  میلیون لیر  5در کشور سوریه،   آفشورسرمایه مورد نیاز برای ثبت یک شرکت :  5 نکته

 ثبت:      تشریفات

 خانه تایید وزارتمورد  فرم  اساس شرکت: همراه با اساسنامه بر  ثبت درخواست  -

 سوری و گذرنامه برای افراد خارجی   موسسانکارت شناسائی برای   -

 شرکت در صورتی که در اساسنامه مشخص نشده باشند. مدیران معرفی نامه برای  -

 شرکت توسط نماینده باشد. تاسیسدر صورتی که  توسط شرکت،  نمایندگی تایید شدهنامه  -

 داشته باشد.خاص های ذی ربط در صورتی که هدف شرکت نیاز به مجوزات زمان مجوز سا -

 

 شرکت مدنیبخش هفتم : 

مدنی باشد و از قوانین و احکام قانون مدنی پیروی می  آن که هدف یا تخصص  مدنی، شرکتی است  شرکتی 

 کند.  

 تشریفات ثبت:  

شخصیت حقوقی مستقل و تجاری ایجاد نمی   برای آنها این شرکت ها صرفا با توافق افراد ایجاد می شوند و 

 د.نگردد که نیاز به ثبت داشته باش 

ایجاد شده  جوینت ونچر یا کنسرسیوم  های جوینت ونچری و پروژه ای که به استناد یک توافق نامه    مشارکت

نوع شرکت های مدنی هستند زیرا به صرف انعقاد یک   همین از  ، می شوند  امضاءو برای اجرای یک پروژه 

 شخصیت حقوقی جداگانه ای ایجاد نمی گردد.  ،چرنجوینت و

 

 



15 
 

 ساختار تشکیل و اداره شرکت نظر  فصل دوم: انواع شرکت ها از 

 (همبستگی)تضامنی شرکت بخش اول : 

شرکتی می باشد که از شراکت دو یا چند نفر تشکیل می شود، به نحوی که دو یا چند نفر برای انجام    ،این شرکت

از آنجایی که   مسئولیت کامل تجاری فعالیت می نمایند. با یک موضوع تجاری و فعالیت مشخص به نحو تضامن و 

تضامنی دارد، اعضای شرکت  در این شرکت ها هر شریک نسبت به دیون و تهدات مالی شرکت مسئولیت تام و 

  اهلیت تجاری نیز باید دارای صالحیت کامل و اهلیت کامل حقوقی و تجاری از قبیل بلوغ، رشد و عدم سفاهت و 

تاجر   ،از شرکاء به صرف عضویت در شرکت یکباشند. در واقع در این شرکت ها هر  )عدم ورشکستگی و ... ( 

فعالیت تجاری تلقی شده و مشمول مقررات حقوق    ،ضوع شرکتفرد در حدود موآن  محسوب شده و فعالیت های  

تمامی تعهدات و بدهی    میزان  تجارت می باشد. در این شرکت ها از آنجایی که مسئولیت هریک از شرکاء تام و به  

پرداخت بدهی های شرکت  توان  این شرکت زمانی ورشکسته می شود که هیچ یک از شرکاء  های شرکت می باشد،  

ورشکست نشوند  آنها  ن ورشکست شده باشند، لذا این شرکت ها تا زمانی که همه شرکایانداشته و خودش را 

از سوی دیگر،   و ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ارتباط تام دارد. قابلیت ادامه حیات تجاری دارند 

از   را  ر شریک مزبور د منجر به ورشکستگی شرکت گردد، به نحوی که اگتوانورشکستگی هر یک از شرکا می 

و این امر منجر به از دست رفتن بخشی از سرمایه شرکت   جایگزین نگرددسرمایه او یا  ننموده وشرکت خارج 

 منجر به ورشکستگی یا انحالل شرکت گردد.   د توانمی   این امر شود،

ن لیر سوریه می  میلیو 5حداقل سرمایه الزم برای ثبت یک شرکت تضامنی )همبستگی( در کشور سوریه نکته : 

 باشد.

  مبحث اول: تشریفات ثبت 

 قسمت اول: نحوه ثبت 

  دفتر ثبت شرکت ها  کپی از قرارداد شرکت بهیک می بایست درخواست ثبت شرکت را به همراه  ی شرکتشرکا

مسئول ثبت در دفتر ثبت   بایست توسط همه شرکا و در حضورارائه بدهند. درخواست ثبت و قرارداد شرکت می

 به امضا برسد.   شرکت ها

 ذیل باشد: موارد بایست شامل درخواست ثبت شرکت می

  – آن  ی ها شعبه مرکز شرکت و  – نوع شرکت  – موضوع شرکت  – آنها  بعیتااسامی شرکا و ت – آدرس شرکت 

 آنها.گان  و نمایند مدیران  اسامی  - مدت شرکت  – سرمایه شرکت و سهم هر کدام از شرکا 
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 مشخصات قرارداد شرکت قسمت دوم: 

 قرارداد شرکت شامل مشخصات ذیل می باشد:

  – آن  ی ها شعبه مرکز شرکت و  – موضوع شرکت  –آنها  بعیتااسامی شرکا و ت – نوع شرکت  – درس شرکت آ

روش مدیریت   – آن شرکت و مدت  تاسیستاریخ  – ها  سرمایه شرکت و سهم شرکا و روش پرداخت این سهم

گیری  تعداد افراد هیئت مدیره و اکثریت مورد نیاز برای تصمیم  –آنها    صالحیت  حدود  و گان   شرکت و اسامی نمایند 

 روش حل اختالفات در شرکت.   –   هزینه هاپرداخت سود و  تقسیمسال مالی شرکت و مکانیزم  –

در خصوص تحقق شروط،  آن    ایید مدیر ثبت موظف است دو روز پس از دریافت درخواست ثبت و ت  مسئول دفتر  -

 تحویل بدهد.  گان کنند گواهی ثبت شرکت را به درخواست

در صورت عدم تکمیل همه اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت یا عدم همخوانی قرارداد شرکت با مقررات کشور   -

  د در مدت قانونی درخواست ثبت را رد کند و تخلفات موجود را به شرکا اعالم توانمی مسئول دفتر ثبت سوریه، 

اعتراض کنند و در صورت عدم    ثبت  مسئول  تصمیم  ، بهروز از تاریخ ابالغ  30ند در طی مدت  توانکند. شرکا می  

 خانه یا دادگاه ذی ربط ارجاع کند.        د اعتراض خود را به وزراتتوانتوجه به اعتراض، هر کدام از شرکا می

ثبت    مسئول ه اصلی قرارداد توسط شرکا به  خدرخواست امضا شده تغییرات پیشنهادی قرارداد شرکت همراه با نس -

 شود.  ی ارائه میپرونده یا جانشین و

 نحوه اداره شرکتمبحث دوم: 

 مدیریت شرکت قسمت اول:  

افرادی که در شرکت های تضامنی به عنوان مدیر انتخاب می شوند باید دارای صالحیت های عمومی اخالقی و   

برخوردار بوده و در امور  شخصیتی باشند به نحوی که دارای سوء پیشینه کیفری و جنحه و جرم نبوده و از بلوغ نیز 

ند  توانشرکاء می  ،نباشند. در این شرکت ها نیز  )سفاهت( مالی به رشد رسیده باشند و دچار جنون ادواری یا سفه 

یک یا چند نفر را ) در صورتی که اساسنامه ممنوع نکرده باشد( برای مدیریت امور اجرایی و مالی شرکت انتخاب  

اء باشند یا از افراد غیر شریک باشند. ممکن است شرکت صرفا یک نفر را به  نمایند که ممکن است از خود شرک

عنوان مدیر عامل انتخاب نمایند که در این صورت برخی از اختیارات حقوقی و مالی برای امضای اسناد تعهد آور  

د نفر به عنوان  شرکت را به صورت استقاللی یا با تایید برخی از شرکاء به او می دهند. گاهی نیز ممکن است چن

یعنی صرفا صالحیت    ،معا انتخاب شده باشند تذکور مج مدر این صورت ممکن است افراد  .  شرکت انتخاب شوند مدیران  

تعهدات شرکت دارا باشند و یا اینکه منفردا انتخاب شده باشند و هر یک به  تصمیم گیری به اجماع را در خصوص 

تنهایی صالحیت تصمیم گیری و اقدام در خصوص موضوعات مربوط به اداره حقوقی و مالی شرکت را داشته باشد. 
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اذ شده توسط  اقدام و تصمیم اتخ ،البته در فرض اخیر اگر دو نفر مدیر جداگانه در خصوص یک موضوع اقدام نمایند 

 فردی که زودتر اقدام کرده است دارای اعتبار خواهد بود. 

   مجامع قسمت دوم: 

این شرکت دارای دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد. شرکاء در صورت تمایل و در صورتی که اساسنامه  

سط مجمع عمومی انتخاب  ند مجمع هیات مدیره را نیز تشکیل دهند که اعضای آن توتوانمنعی نداشته باشد می 

ممکن است با اکثریت عددی و مطلق آراء نسبت   ،مع عمومی دریافت می کنند جشده و بسته به اختیاراتی که از م

تشکیل می گردد و   سهامداران به موضوعات اتخاذ تصمیم نمایند. مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت عددی 

معتبر خواهد بود. جلسات   ،سرمایه شرکت برسد گان ت دارند تصمیمات این مجمع در صورتی که به تصویب اکثری

ردی که به  امجمع عمومی فوق العاده در خصوص تصمیمات مهم شرکت از قبیل تغییر اساسنامه و تابعیت و سایر مو

در صورت تصویب    نیز   تصمیمات این مجمع   .با حضور تمامی شرکاء رسمیت می یابد   ،تغییر اساسنامه مربوط می شوند 

 . تمامی شرکاء و به اتفاق آراء رسمیت می یابد 

 

 (توصیهنسبی )شرکت بخش دوم : 

  شریک توصیه  ء، ( باشد و بقیه شرکاهمبستگی)تضامنی شریک آن حداقل یکی از شرکای  می باشد که  شرکتی

 . باشند 

فردی است که دارایی شخصی اش را تضمین بازپرداخت دیون شرکت قرار داده است    (همبستگی)تضامنی  شریک  

 گیرد.  مسئولیت انجام تعهدات شرکت را بر عهده می و

بخشی از سرمایه شرکت را به صورت با مسئولیت محدود تامین نموده  فردی می باشد که  : (توصیهنسبی )شریک 

خود از سرمایه شرکت، در قبال دیون و تعهدات شرکت    ندازه سهم حق مشارکت در مدیریت شرکت ندارد و به ا  ولی 

         پاسخگو می باشد.

 تشریفات ثبت مبحث اول: 

تشریفات ثبت این شرکت ها دقیقا همان تشریفات ثبت شرکت های تضامنی می باشدف زیرا بار اصلی دیون و  

یک شرکت تضامنی می باشد که برخی  تعهدات شرکت را شرکای تضامنی متحمل می شوند و ذات این شرکت ، 

 از شرکاء تضامنی نیستند. 
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 نحوه اداره شرکتمبحث دوم: 

 مدیریت شرکت قسمت اول:  

دو دسته شریک وجود دارد. برخی از شرکاء شریک تضامنی هستند و   ،در این شرکت ها همانطور که گفته شد  

در  آنها  سرمایه و سهم میزان صرفا به آنها  برخی دیگر شریک نسبی با مسئولیت محدود هستند که مسئولیت 

شرکت می باشد. طبق قانون تجارت کشور سوریه، شرکای نسبی حق دخالت در اداره شرکت را ندارد و اداره  

ند نسبت به استخدام  توانشرکت فقط متعلق به شرکای تضامنی می باشد. در همین راستا شرکای تضامنی نیز می  

ه امور شرکت اقدام نمایند. افرادی که توسط شرکای تضامنی به عنوان مدیر انتخاب می  مدیر یا مدیرانی برای ادار 

شوند باید دارای صالحیت های عمومی اخالقی و شخصیتی الزم باشند و در امور مالی به رشد رسیده باشند و  

فر را ) در صورتی  ند یک یا چند نتوان)سفاهت( نباشند. در این شرکت ها شرکاء می  دچار جنون ادواری یا سفه

که اساسنامه ممنوع نکرده باشد( برای مدیریت امور اجرایی و مالی شرکت انتخاب نمایند که ممکن است از خود  

شرکاء باشند یا از افراد غیر شریک باشند. ممکن است شرکای تضامنی صرفا یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب  

ت حقوقی و مالی برای امضای اسناد تعهد آور شرکت را به صورت  نمایند که در این صورت برخی از اختیارا

شرکت انتخاب  مدیران  استقاللی یا با تایید برخی از شرکاء به او می دهند. گاهی نیز ممکن است چند نفر به عنوان  

یعنی صرفا صالحیت تصمیم گیری به   ،در این صورت ممکن است افراد مذکور مجتمعا انتخاب شده باشند . شوند 

اجماع را در خصوص تعهدات شرکت دارا باشند و یا اینکه منفردا انتخاب شده باشند و هر یک به تنهایی صالحیت  

تصمیم گیری و اقدام در خصوص موضوعات مربوط به اداره حقوقی و مالی شرکت را داشته باشد. در فرض اخیر  

تصمیم اتخاذ شده توسط فردی که زودتر   اگر دو نفر مدیر جداگانه در خصوص یک موضوع اقدام نمایند اقدام و 

 اقدام کرده است دارای اعتبار خواهد بود. 

 مجامع شرکت قسمت دوم: 

 نشانیا نمایندگاآنها  ند نسبت به تشکیل هیات مدیره با حضور خودتواندر این شرکت ها شرکای تضامنی می  

اقدام کنند که شرایط مربوط به آن در اساسنامه پیش بینی می گردد. در این شرکت ها مجمع عمومی عادی صرفا  

غیر تضامنی در این شرکت ها حق رای ندارند. جلسه   سهامداران تضامنی رسمیت یافته و  سهامدارانبا حضور 

و تصمیمات شرکت با رای اکثریت  مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت عددی شرکاء تضامنی رسمیت یافته 

مگر اینکه اساسنامه مورد دیگری مقرر نموده باشد. در این خصوص   ، سرمایه شرکت اتخاذ می گردد نگاند دار

زیرا ممکن است سرمایه تمامی شرکای تضامنی برای اتخاذ آراء   ، مقررات مصرح در اساسنامه اهمیت زیادی دارد

ای گیری و اتخاذ آراء به روش پیش گفته محقق نگردد. مجمع عمومی  به نصف سرمایه شرکت نرسد و قابلیت ر

فوق العاده نیز با حضور تمامی شرکای تضامنی و نسبی رسمیت می یابد و تصمیمات مربوط به تغییر اساسنامه از  
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ردد مگر  اتفاق آرای تمامی شرکای تضامنی و نسبی اتخاذ می گقبیل سرمایه شرکت، تابعیت، ادغام، انحالل و ... با  

   اینکه اساسنامه خالف این را مقرر نموده باشد.

 

 مسئولیت محدود  با شرکتبخش سوم : 

ء به میزان سهمشان از سرمایه  که حداقل از دو شریک تشکیل می شود و مسئولیت هر کدام از شرکا  است  شرکتی

 نامیده می شود.   "شرکت یک نفره "باشد و در این حالت  سهامدارد دارای تواناین شرکت می شرکت می باشد.

 میلیون لیر سوری می باشد. 5حداقل سرمایه الزم برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود در کشور سوریه 

،  د شرکت با مسئولیت محدود یک نفره نیز تاسیس نماید که آن شرکتتوانمی ،البته در صورتی که فردی بخواهد 

سنگین تر از شرکت با مسئولیت محدود دارد و حداقل سرمایه الزم برای ثبت این نوع   ی های مسئولیت قواعد و 

 میلیون لیر سوریه می باشد.  10 ،شرکت ها

 مسئولیت محدودبا شرکت  تشریفات ثبت مبحث اول: 

 قسمت اول: تشریفات ثبت 

  ه مربوط   هزینه های مسئولیت محدود را پس از پرداخت    با   شرکت   شرکت درخواست تصویب اساسنامهموسسان      -1

 ارائه می دهند.   تجارتبه وزارت   کارمند وزارت دادگستریتوسط  آنها  امضای مدارک و  و تایید 

 درخواست تصویب اساسنامه شامل اطالعات ذیل می باشد: 

 و سهم هر کدام در سرمایه شرکت و محل اقامت وی.  آنها   تابعیتو    موسسان اسامی -أ

 شرکت. های شعبهبازگشت سرمایه و مرکز و زمان و مدت آن  اسم شرکت و هدف و نوع و مدت و سرمایه   -ب

      سهام شرکت و درصد سهام هر شریک          میزان گزارش توضیحی از    -ج

 آن.   تاسیسای اساسنامه شرکت و پیگیری کارهای اعطای نمایندگی به یک نفر یا بیشتر برای امضنامه  -2

و گزارش مبلغ  ن احسابرس و آن مدیران به پیوست اساسنامه شرکت و نامه معرفی  شرکت تاسیسدرخواست  -3

 سرمایه و مدت بازگشت مبلغ سرمایه  

 اساسنامه شرکت باید شامل موارد ذیل باشد: -4

A.  آن دفتر مرکزی اسم شرکت و نوع و مدت و هدف و 
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B.  آن  مبلغ سرمایه شرکت و روش بازگشت 

C.  آن  های شرکت و رهن در رابطه با اخذ وام و فروش داراییمدیران روش مدیریت شرکت و مرز صالحیت

 و اعطای گارانتی آن  و بخشیدن امتیازات و مجوزات 

D.  زیان شرکت و تقسیم سود و  یحسابرس  روش 

 

 تایید اساسنامه شرکت  الزاماتقسمت دوم: 

ثبت درخواست تایید اساسنامه شرکت ، وزیر یا نماینده وی دستور تایید شرکت   تاریخ هفت روز پس از  -1

د  توانخانه میدر مهلت تعیین شده، وزارت نقایصعدم رفع  وجود نقایص و صادر می نماید و در صورت

 درخواست تایید اساسنامه را رد کند.   

روز پس از تاریخ وصول ابالغیه وزارت، نسبت به تصمیم اتخاذ شده اعتراض   30تا  نمیتوانند  نموسسی  -2

وزارت به   ند اعتراض خود را نسبت به تصمیم توانمیموسسان  و در صورت عدم قبول اعتراض،  کنند 

 صادر کند.  را روز حکم خود  30که دادگاه می بایست طی مدت   دهند دادگستری ارجاع 

  ، می بایست اساسنامه شرکتآنها  گانیا نمایند موسسان  نامه، از تایید آیین روز پس  30در طی مدت  -3

در خصوص احراز  مدیران ابالغیه  ، های بانکیرسیدهای پرداخت ،ناحسابرس  و  مدیراننامه معرفی 

و انتشار تصمیم وزارت در خصوص اساسنامه در روزنامه رسمی را پیش   پصالحیت مدیریت و رسید چا

در پرونده   را مسئولیت محدود با شرکتکه نام موظف است مسئول ثبت بسپارند و مسئول دفتر ثبت 

حق ابطال ثبت شرکت به غیر از دالیل ذکر    مسئول ثبت،خود ثبت و گواهی ثبت را صادر نماید. در ضمن  

                را ندارد.  فوق شده 

روز از تاریخ صدور   60اقدامات اعالم شرکت در مدت  انجام به نسبت مدیرانو  موسسانی که در صورت -4

 تایید اساسنامه شرکت را لغو نماید. ،د توانمیآن وزیر یا نماینده  یه، کوتاهی نمایند،تایید 

 اداره شرکت با مسئولیت محدود مبحث دوم: 

 مدیریت شرکت قسمت اول:  

  ر یدهد و هم مد  ی را انجام م ره یمد  اتیه ف یداشته باشند که هم وظا ر یمد  ک یشرکت ها ممکن است صرفا  نیا 

نفر به عنوان   5شده و تا حداکثر  شتر یبمدیران ممکن است تعداد  ز ین ی عامل باشد و شرکت را اداره کند. گاه

  ر ینفر مد  5ند توان ینفر است حداکثر م  12 ر یزآنها  یکه تعداد شرکا  یی شرکت انتخاب شوند. شرکت هامدیران 

 .ند یانتخاب نما رینفر مد  7تا   می توانند  باشد،  شتریب ایکه تعداد شرکاء دوازده   ییانتخاب کنند و شرکت ها
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  ت یجزو کارمندان دولت باشند و عضو د یالزم بوده و نبا ی قانون ی ها تیو صالح ت یاهل ی دارا د یبامدیران 

بر طبق اساسنامه مشخص   ز ینمدیران انتخاب  نحوه  .شرکت ها ممنوع است نی ا ت یریکارمندان دولت در مد 

در   بیصرفا در صورت تصو  زی نمدیران باشد. عزل  ی م ی عاد ی مجمع عموم یها  تیشود و جزو صالح یم

توسط مجمع    ز یشرکت ها ن  نیا  ره یمد   اتی. هردیصورت بپذ   سهامداران    تیبا نصاب اکثر  ی عاد  ی مجمع عموم

د. تعداد  نباش  یگرید  یاعضا ای ،د نشرکت باش مدیران  نیهم ند نمی توا شوند که یانتخاب م  یعاد یعموم

در شرکت   رهیمد  اتی شرکت باشد و حداکثر تعداد همدیران از تعداد  شتریب نمی تواند  رهیمد  اتیه یاعضا

  شتر یب ا یکه تعداد شرکاء دوازده   یینفر است، حداکثر پنج نفر بوده و در شرکتها ازدهیکه تعداد شرکاء  ییها

شود و قانون   ی م حیدر اساسنامه شرکت تصر آنها  باشد. نحوه انتخاب و عزل  یهفت نفر م  اکثرباشد، حد  یم

به   یرا  یعاد یمجمع عموم یاعضا تیکه اکثر  یدر موارد  نیندارد. مضاف بر ا یتی خصوص محدود نیدر ا

  ف یتکالاز    یبرخ  یشرکت حق واگذار  رهیمد   اتیه  یمذکور عزل خواهد شد. اعضا  ریمد   ،بدهند   ریمد   کیعزل  

  ن امور را ندارد مگر در صورت آانجام  ی برا  ی حقوق ندهینما ی انتخاب و معرف ایافراد  ریخود به سا ی حقوق

 .توسط مجمع مذکور آنها  یها  تیصالح د ییو تا  یعاد  یامر در مجمع عموم ن یا بیتصو

مدیران  و  رهیمد  اتی ه یاعضا اراتیباشد. حدود اخت یبار م کیافراد هر چهارسال  نیزمان انتخاب ا مدت

که با موارد مصرح در اساسنامه و   یخواهد نمود، به شرط نییتع ی مجمع عموم زیرا اساسنامه و ن  ییاجرا

 .نداشته باشد  رتیموضوعه مغا نیقوان

که موضوع   ییشرکت ها ریسا یها رهیمد  اتیدر ه ی مجمع عموم تیبدون رضا نمی توانند   رهیمد  اتیه

  یی امور اجرا تیریمد  ایباشند، عضو شوند  یشرکت م نیا بیرق ایشرکت مشترک بوده  نیشان با ا تیفعال

 .ند ینما معاملهبا شرکت  یمجمع عموم تیبدون رضا نمی توانند  ،نی. همچنرند یآن شرکت ها را بر عهده بگ 

  یی اجرامدیران    ایعامل    ریمد   می تواند    باشد   یشرکت را دارا م  هیکه حداقل ده درصد سرما  یاز شرکائ  کیهر

 .فرا بخواند  یبه مجمع عموم حاتیتوض ه یارا یرا برعهده دارد برا   ییرا که امور اجرا  رهیمد   اتیه سیرئ ای

 تشرک ر یتعهدات مد قسمت دوم: 

 .از آن ی روی شرکت و پ رهیمد  اتیو ه یانجام دستورات مجمع عموم  -1

                        ی و برنامه سال آت ی سال جار ی از کارها یگزارش  ، یماه اول هر سال مال 5موظف است در  ریمد  -2

  .د ینما ه یحاصله در سال گذشته را ته ان یسود و ز  زان یآن و م ییو محاسبات نها انه یشرکت و بودجه سال

  ئت یشرکت موظف است موافقت ه ریمد  ،یو ارات یخارج از محدوده اخت یبه انجام کارها  ازیدر صورت ن -3

  .د یشرکت را اخذ نما رهیمد 

 افشا کند.  گرانید ی اطالعات محرمانه شرکت را برا ستیمجاز ن ریمد  -4
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 مجامع شرکت قسمت سوم: 

باشد مگر آنکه شرکاء در   یسهام م ت یآراء با اکثر تی بر اساس اکثر یر یگ ی نحوه را یعاد ی مجمع عموم  در 

  ن یهر سهم ب یشود که ارزش اسم ی محسوب م یرا ک یسهم  ک ی. هر ند یتوافق نما ی گریاساسنامه به نحو د

     سهام شرکت گان د دارن تیبا حضور اکثر زیشود. جلسه مجمع ن یحاصل م نی شرکاء بر اساس توافق طرف

  ه یاز سرما ی میحداقل ن گان دارند  اکثریت با حضور  ز یفوق العاده ن ی مجمع عموم .ابد ی ی م ت ی( رسم1+ 50)

درصد سهام    75گان   دارند   یعدد  تیاکثر  یمجمع با تحقق را  نیدر ا  میو اتخاذ تصم  ابد ی  یم  تیشرکت رسم

 .ند ینما ی نیب ش یدر اساسنامه پ یگر ید  تیاکثر سهامداران  نکهیمگر ا گردد، یشرکت اتخاذ م

 

 شرکت سهامی )شرکت مساهمه مغفله(بخش چهارم : 

 این شرکت ها به دو دسته شرکت های سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شوند. 

سرمایه آن به تعدادی سهام که قابلیت عرضه به  شریک تشکیل می گردد و  10از حداقل  عام سهامیشرکت   -أ

حداقل سرمایه برای  تعیین می گردد.   آنها    بر اساس درصد سهامسهامداران  . مسئولیت  بورس را دارند، تقسیم شود

 میلیون لیر سوری می باشد. 100ثبت این شرکت ها در کشور سوریه ، 

شود و  تقسیم مین ابه تعداد سهام یکسآن شریک تشکیل و سرمایه  3خاص از حداقل  سهامیشرکت  -ب

حداقل سرمایه برای ثبت این شرکت ها در کشور سوریه،  تعیین می گردد.  آنها    بر اساس سهام  سهامدارانمسئولیت  

 میلیون لیر سوری می باشد. 15

     تشریفات ثبت شرکت سهامیمبحث اول:  

 قسمت اول : مقررات عمومی 

شرکت تشکیل   تاسیسبرای  مجمع موسسبایست نفر کمتر باشد و می 3نباید از  موسسان تعداد -1

 دهند.  

)مغفله( همراه با رسید   سهامیدرخواست امضا شده خود را برای تایید اساسنامه شرکت موسسان   -2

 تحویل میدهند.  تجارت پرداخت عوارض به وزارت 

درخواست تایید اساسنامه را تحویل   می تواند  ء، به نمایندگی از بقیه اعضا مجمع موسس یک نفر از  -3

 دهد.  

 درخواست تایید اساسنامه شرکت دارای اطالعات ذیل می باشد: -4

 .  آنان و محل اقامت   تابعیتو    موسسان اسامی -أ
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 مبلغ سرمایه شرکت و تعداد سهام آن.   -ب

 آن.  زی  دفتر مرکاسم شرکت و مدت و هدف و  -ج

 شرکت. موسسان  یه سرمایه شرکت و نام بیان -د

مکانیزم    پایان  تا  آن  شرکت و مدیریت    تاسیسو پیگیری اقدامات    ءامضا  برای  نمایندگیگان  اسامی دارند   - ه

 و انتخاب هیئت مدیره.   تاسیس

 .  ه استانتخاب شد موسسان   که از طرف  حسابرس نام  -و

 

 اساسنامه شرکت باید شامل اطالعات ذیل باشد:      -5

 اسم شرکت و مدت و هدف و مرکز آن.   -أ

 مبلغ سرمایه شرکت  -ب

هیئت مدیره    حدود اختیارات و وظایفو  آن    مدتروش مدیریت شرکت و تعداد اعضای هیئت مدیره و    -ج

و اعطای  آن و بخشیدن امتیازات و مجوزات آن های شرکت و رهن در رابطه با اخذ وام و فروش دارایی

 گارانتی.  

 .  زیانتقسیم سود و تعیین و شرکت و   حسابرسیروش  - د           

 آن  شرکت و موافقت جهت عرضه سهام  تایید اساسنامهقسمت دوم: 

ثبت  دستور تایید  ، آنروز پس از تاریخ رسیدن درخواست تایید اساسنامه شرکت، وزیر یا نماینده  30حداکثر  -1

متقاضی   ، . در صورتی که برخی نواقصات از سوی دفتر وزارت به متقاضی اعالم گرددصادر می نماید را شرکت 

در مهلت   نواقص فع در صورت عدم رمدت زمان اعالم شده، نواقصات را برطرف نمایند. مکلف است در طی 

در طی مدت    می توانند   سانموس   درخواست تایید اساسنامه را رد کند.می تواند    خانه ی تعیین شده، وزارتزمان

صورتی که اعتراضشان پذیرفته نشود،  و در    اعتراض کنند نسبت به تصمیم وزارت  روز پس از ابالغیه وزارت    30

بایست طی مدت  دادگاه می  ح دعوا نمایند. در این صورت،تری طر سمی توانند نسبت به تصمیم وزارت در دادگ

 صادر کند.   ، حکم مقتضی رانسبت به منازعه   روز 30

بایست مجوز هیئت بورس اوراق کشور برای  می  موسسان  پس از تایید اساسنامه شرکت، در شرکت سهامی عام،    -2

 د.  ناخذ نمای را عرضه سهام شرکت در بورس 
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و انتخاب اعضای هیئت مدیره  موسسان از طرف هیئت آن پس از تکمیل فروش سهام شرکت و اعالم تاسیس  -3

می بایست در طی  آن  ، و تعیین افراد واجد صالحیت برای نمایندگی شرکت، هیئت مدیره یا هر کدام از افراد

مه تایید شده شرکت  در خصوص ابالغ تاسیس شرکت، اساسنا  موسسانروز پس از تاریخ درخواست هیئت    30

بورس و اوراق بهادار برای عرضه سهام در بازار و نامه معرفی اعضای هیئت مدیره شرکت و  زمان و موافقت سا

رسیدهای پرداخت مبلغ سرمایه شرکت یا انتقال ملکیت و نامه اعالم صالحیت افراد هیئت مدیره و ابالغیه  

موظف است شرکت  مسئول دفتر ثبت تحویل دهند و  شرکتهامسئول دفتر ثبت این مشخصات را به  پچا

 در روزنامه رسمی منتشر نماید.   را را در پرونده خود ثبت و اطالعات ثبت شرکت سهامی

 عرضه سهام شرکتقسمت سوم:  

همه سهام شرکت را برای خود اختصاص بدهند بدون اینکه در بازار عرضه   می توانند شرکت موسسان   -1

 نامیده می شود.  " خصوصی سهامیشرکت "در این حالت که  کنند 

برای خود   سهامی را در صد از کل سرمایه شرکت 75درصد و حداکثر  10حداقل  می توانند موسسان   -2

نامیده می شود و هیچ   " عام سهامی شرکت "اختصاص دهند و باقی مانده را عرضه کنند و در این حالت 

 د.  نبرای خود اختصاص ده را درصد از سرمایه شرکت  10ر از بیشت نمی تواند  شرکت موسسانکدام از  

پرداخت نمایند را در زمان تاسیس  درصد از سهم خود در سرمایه شرکت    40بایست حداقل  میموسسان    -3

 خانه تحویل دهند.  و رسیدهای پرداخت را به وزارت

 در مرحله اول سهام عرضه شده را بخرند.    نمی توانند  موسسان  -4

پول سهام خود را پرداخت نکند و به   در زمان تاسیس شرکت گذاران  صورتی که یکی از سرمایهدر  -5

را   مذکورمبلغ  می توانند  سهامدارانروز توجه نکند،  10های مبتنی بر ضرورت پرداخت در مدت ابالغیه

   نموده و سهام وی را تصاحب نماید.پرداخت 

 اداره شرکت سهامیمبحث دوم: 

 مدیریت شرکت قسمت اول:  

 الف : مدیران اجرایی  

کارمندان    تیجزو کارمندان دولت باشند و عضو  د یالزم بوده و نبا  یقانون  یها  تیو صالح  تیاهل  یدارا  د یبا  رانیمد 

شود و جزو    ی بر طبق اساسنامه مشخص م  زین  رانیشرکت ها ممنوع است. نحوه انتخاب مد   نیا  ت یریدولت در مد 

صرفا در    زین  رانیباشد. عزل مد   یم  و هیات مدیره ) به تناسب مفاد اساسنامه(  یعاد  ی مجمع عموم  یها  تیصالح

مگر اینکه آن مدیران را هیات    ردیپذ میسهامداران صورت    تیبا نصاب اکثر  ی عاد  یدر مجمع عموم  بیصورت تصو
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  ن یا رهیمد  اتیه به عزل آنها اقدام خواهد نمود. مدیره معرفی نموده باشد که در اینصورت هیات مدیرهنسبت

  ح ینحوه انتخاب و عزل آنها در اساسنامه شرکت تصر .شوند  ی انتخاب م ی عاد  یتوسط مجمع عموم ز یشرکت ها ن

  ی مجمع عموم یاعضا تیکه اکثر یدر موارد ،نیندارد. مضاف بر ا یت یخصوص محدود نیشود و قانون در ا یم

  ی برخ ی شرکت حق واگذار ره یمد  ات یه ی مذکور عزل خواهد شد. اعضا ر یبدهند، مد  ر یمد  ک ی به عزل  ی را  یعاد

انجام آن امور را ندارد مگر در صورت    یبرا   یحقوق  ندهینما  ی انتخاب و معرف  ایافراد    ری اخود به س   ی حقوق  فیاز تکال

تعداد مدیران    ی برا  قانون   آنها توسط مجمع مذکور.  یها  تیصالح  د ییو تا  یعاد   یامر در مجمع عموم  ن یا  بیتصو

 .نشده است لیقا  یتی شرکت محدود ییاجرا

 ب: هیات مدیره 

خاص از سه نفر کمتر باشد و در شرکت    یدر شرکت سهام  د ینبا  ره یمد   ات یحاضر در همدیران  تعداد   -

نفر تجاوز   زدهیاز س  د ینبا زین  رهیمد  اتیاز پنج نفر کمتر باشد. حداکثر تعداد افراد ه د یسهام عام نبا

 .د ینما

سهامدار شرکت باشند تا منافع شرکت در    د ی با  رهیمد   اتیه  یشده برا  یمعرف   یدو سوم اعضا  حداقل -

 . ردیدر نظر بگ  ی شتریب تی اساسنامه اکثر نکهیمگر ا ، بهتر لحاظ گرددآنها  ماتیتصم

  ی در اساسنامه مدت زمان کوتاهتر نکه یباشد مگر ا ی سال م 4 ره یمد  ات یدر ه ت یمدت زمان عضو -

 . گردد نییتع

 . انتخاب کرد د یدوره جد   یبرا  کنونی را  رهیمد  اتیه توان اعضای  می -

  ن ییتع  ی را برا  ی آنها، مجمع عموم  تیریدوره مد   ی روز قبل از انقضا  90مکلف است    ی قبل  ره یمد   اتیه -

  ره یمد   اتیه  ی دعوت از اعضا  ی لیاگر به هر دل   .د یآنها دعوت نما  تیریمد   د یتمد   ای  د یجد   ره یمد   اتیه

به   ی قبل رهیمد  اتیاتمام مدت اعتبار ه  خی روز از تار 90از  شیبه ب د ینبا ر یتاخ ن یا فتد،ی ب ق یبه تعو

  ست یبا  یدر هنگام انتخاب آنها، آنها م  رهیمد   اتیه  د یجد   ی در صورت عدم حضور اعضا.انجامد یطول ب

 روز اعالم کنند.  10 یدر ط ره یمد  اتیخود را جهت مشارکت در ه تیریعدم قبول مد  ا یقبول 

 رئیس هیات مدیره یا معاون او همچنین می تواند  پست مدیرعامل شرکت سهامی را داشته باشد. -

که سهام افراد    ی باشد. در صورت  ی سور  د یبا  ره یمد   ات یه  ی اعضا  تیاکثر  تیمل   یسهام  ی شرکت ها  در  -

) با مجوز وزیر تجارت کشور سوریه(   درصد سهام شرکت فراتر برود  65حاضر در شرکت از یخارج

 .ابد ی شیافزا  ره یمد  ات یبه تناسب سهامشان از شرکت، در ه می تواند سهامداران  ن یا یتعداد اعضا

سهام  گان درصد از دارند  20حداقل گان دارند  ی با درخواست کتبمی تواند  ره یمد  ات یه ی اعضا عزل -

 . ردیفوق العاده صورت پذ  یشرکت و توسط مجمع عموم 
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  یی شرکت ها ریسا ی ها ره یمد  اتیدر ه یمجمع عموم  ت یبدون رضا نمی توانند   ره یمد  اتیه  فرادا -

  ایباشند، عضو شوند  یشرکت م نیا بیرق ایشرکت مشترک بوده  نی شان با ا ت یکه موضوع فعال

مجمع   تیبدون رضانمی توانند   نی. همچنرند یآن شرکت ها را بر عهده بگ  یی امور اجرا تیریمد 

 .ند یبا شرکت معامله نما یعموم

 ره یمد   ئتیه ف یوظاج: 

 ت. جلسه به استناد اساسنامه شرک یجهت برگزار  ی عموم ئتیدعوت از ه  -

 .ی و ادار ی امورات مال می شرکت جهت تنظ یداخل  ی دستور العملها نییتع -

 .  انجام آنها ی ریگ یشرکت و پ ی و مال  یتجار یها استیس  نییتع -

عملکرد سال   سهیو مقا ه یوارده و سرما هایانیسود حاصله و ز نییشرکت و تع انهیبودجه سال بیصوت -

انجام شده سال    ی در خصوص کارها  ره یمد   ئت یه  انهیگزارش سال  ه یبا سال قبل و عالوه بر آن ته  یمال

  ت یفعال  ه آن جهت ادام  یاه  یی شرکت و توانا  یدر خصوص کارها  نده یسال آ  های   ینبی  شیگذشته و پ

 . یهر سال مال انیروز پس از پا 120حداکثر   ی در ط ها ان یسود و ز میدرباره تقس  شنهادیو پ ها

 شرکت.  یاصل  یی اجرا رانیو عزل مد  نییتع -

  ا یاز اعضا  یک یکه توسط  ی هر تخلف یآنها، به ازا ندگان یو نما یشرکت سهام ره یمد  ئتیه یاعضا -

خود   یاطیاقدامات احت د یاز خود با ر یرفع تقص یباشند و برا یمسئول م رد،یگ ی همه اعضا صورت م

 .ند یخصوص را ذکر نما نیدر ا

 مجامع شرکت  قسمت دوم: 

فوق العاده و   ، ی عاد ی دارند که عبارتست از مجمع عموم رنده یگ میشرکت ها سه مجمع تصم نیا -

 . رهیمد  اتیه

حداقل ده درصد سهام  گان آن با درخواست دارند  عالوه بر ز یساالنه و ن ، یعاد ی مجمع عموم جلسه  -

  ی با را  ماتیتصم   .ابد ی  یم   تیشرکت رسم  سهامداران  تیجلسات با حضور اکثر  ن یا.  شود  ی م  لیتشک

  ن یی از آن را تع  شتریاساسنامه ب نکه یشود مگر ا ی در جلسه اتخاذ م نی( حاضر1+50سهام ) تیاکثر

 .د ینما

 .شود  ی م لیشرکت تشکسهامداران درصد از  25فوق العاده با دعوت   یعموم مجمع -

 .ابد ی ی م تیسهام شرکت رسمگان درصد از دارند  75جلسات با حضور حداقل   نیا -

 .ابد ی یم  تیحاضر در جلسه رسم سهامدارانسوم -حداقل دو یبا را ماتیتصم  ،جلسات نیا در -
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  د یدو سوم مذکور با نیانحالل آن باشد، ا ای مربوط به ادغام شرکت  شرکت ماتیکه تصم ی صورت در -

 .شرکت باشند  هیحداقل نصف سرماگان  دارنده  

شوند   یانتخاب م یعاد  یتوسط مجمع عموم کباریهر چهار سال  زین رهیمد  اتیشرکت ها ه نیا در -

همانطور که سابقا گفته شد،  کنند.  ی را انتخاب م ره یمد  ات یه سیآراء رئ ت یافراد با اکثر ن یکه ا

  نکهیا ایانتخاب شوند  یعاد  یتوسط مجمع عموم مایمستق  می توانند  زیشرکت ن ییاجرامدیران 

 .رد یقرار بگ  ره یمد   اتیه سیرئ  د ییمورد تا د یصورت با نیکه در ا ند انتخاب شو مدیره  اتیتوسط ه

  ندهیخود نما ی به جا می توانند  و فوق العاده  ی عاد ی در جلسات جمع عموم سهامداران از  کیهر -

شرکت    یعاد  یخود فرد منتخب مجمع عموم   د یحتما با  رهیمد   اتیدر جلسات ه  یبفرستند ول  ی حقوق

فرد مذکور را   ی و مجمع عموم د ینما ی معرف ی اش را به مجمع عموم یحقوق  ند ینما نکهیمگر ا ،کند 

 .د ید نماییتا

 )محاصه( یشرکت مدنبخش پنجم : 

شرکت در معامالت   ندهیبه عنوان نما ک یشر کی فقط  گردد و  ی م تاسیس چند نفر  ا یکه توسط دو  یشرکت

مانند   رعایت تشریفات تجاری و ثبت ندارند و ملزم به  ی اعتبار ت ینوع شرکتها شخص ن یشود. ا یم  اقدام

  فاتیتشر ذاندارند، ل یجداگانه ا  ی حقوق تیشرکت ها شخص نیکه ا یی باشد. از آنجا ی نم گر ید یشرکتها

 باشد. ی در شرکت متصور نم یر یگ  میو اداره و تصم تیریهم در خصوص نحوه مد  یخاص
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 مقررات عمومی شرکت های تجاری در کشور سوریه  فصل سوم:

 الزم برای ثبت شرکت حداقل سرمایهبخش اول : 

 ذیل می باشد: میزان  شرکت ها در کشور سوریه به   الزم برای تاسیس حداقل سرمایه

 میلیون لیر سوریه  5شرکت همبستگی )تضامن( :   -

 میلیون لیر سوریه    5شرکت مسئولیت محدود :  -

 میلیون لیر سوریه   10شرکت مسئولیت محدود یک نفره :  -

 میلیون لیر سوریه    15)مغفله( خاص :  سهامیشرکت  -

 میلیون لیر سوریه   100)مغفله( عام :   سهامیشرکت  -

 شرکت هلیدینگ : یک میلیارد لیر سوریه   -

 میلیون لیر سوریه   10شرکت خارجی :  شعبه -

 تعیین و بازنگری می شود. حداقل سرمایه توسط هیئت دولت    نکته:

 گواهی ثبتبخش دوم : مشخصات 

 صادر می گردد شامل اطالعات ذیل می باشد: مسئول دفتر ثبتگواهی ثبت شرکت که توسط  -أ

 شماره ثبت  -1

 نام شرکت  -2

 شکل قانونی شرکت   -3

 نوع شرکت  -4

 شرکت هدف  -5

 شرکت   زمانمدت  -6

 سرمایه شرکت   -7

 شرکت دفتر مرکزی  -8

 آن   مدیریتو مدت آن  و اعضای هیئت مدیره و رئیس  مدیران  اسامی  -9

   حق امضاء از طرف شرکت و مدت زمان نمایندگی آنهاگان اسامی دارند  -10

 حدود مسئولیت مدیران و نمایندگان شرکت  -11

   تضامنیدر شرکتهای  تضامنی اسامی شرکای  -12

 تعیین دفتر مرکزی شرکت برای ارسال و دریافت مراسالت و ابالغیات -ب
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 تابعیتبخش سوم : 

 شرکت    تابعیتمبحث اول: 

شرکت سوری شناخته می شود حتی اگر در  عنوان و ثبت شود به  تاسیساگر شرکت در جمهوری عربی سوریه 

 متن مخالف نوشته شود باستثنای شرکتهای که در مناطق آزاد ثبت می شوند. آن اساسنامه 

سوری داده  ن اشوند دارای همه حقوقی که به شهروند می تاسیسهایی که در جمهوری عربی سوریه همه شرکت

 می شوند می باشند مگر اینکه متن مخالف وجود داشته باشد. 

  شرکای آن، حق تملک زمین الزم برای انجام تعهدات خود را دارد اما موقع  تابعیت  شرکت سوری به صرف نظر از  

غیر سوری را ندارد مگه اینکه مجوزات   سهامداران تسویه شرکت، حق انتقال ملکیت و حقوق به اسامی شرکا یا 

 الزم از مراجع ربط اخذ گردد. 

 ت سهام داران شرک  تی تابعمبحث دوم: 

  باشند و  یسور تیتابع ی دارا سهامداران باید  تیاکثر  ه،یثبت شده در کشور سور یدر شرکت ها -

  زمان فعالیت و چه در  زمان ثبت)چه در  یسور  ری( به اتباع غ1+50)شرکت سهام  تیاکثر  یواگذار

 .باشد  یشرکت( ممنوع م

از وزارت   د یسهام شرکت را به خود اختصاص دهند با ت یبخواهند اکثر ی که شرکاء خارج ی در صورت -

 . ند یتجارت مجوز اخذ نما

 تابعیت اعضای هیات مدیره مبحث سوم: 

 اکثریت اعضای هیئت مدیره شرکت های ثبت شده در سوریه باید دارای تابعیت سوری باشند.  -

از وزارت تجارت در خصوص اکثریت غیر سوری    توان  برای شرکت های مسئولیت محدود و تضامنی می   -

 بودن اعضاء مجوز گرفت. 

غیر سوری داشته   اکثریت هیات مدیره می توانند  سایر شرکت های ثبت شده در سوریه، در صورتی -

 باشند که از نخست وزیر در خصوص این امر مجوز بگیرند.

( می بایست متعلق به شرکاء سوری باشد و در  1+50همانطور که گفته شد، اکثریت سرمایه شرکت )  -

صورتی که شرکاء خارجی بخواهند اکثریت سهام شرکت را به خود اختصاص دهند باید از وزارت تجارت  

مجوز گفته شده در خصوص مالکیت  دارای سرمایه خارجی  سهامداران  در صورتی که  .  مجوز اخذ نمایند 

درصد سرمایه شرکت فراتر برود،   65در شرکت از اکثریت سرمایه شرکت را اخذ نمایند و سرمایه آنها 

 . بگیرند از وزارت تجارت مجوز  ند توانمی    نیز در خصوص اکثریت اعضای هیات مدیره
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 شخصیت حقوقی شرکتبخش چهارم : 

دارای  آن    تاسیس( / بمحض  محاصه)  مدنی  همه شرکتهای ذکر شده در این قانون / باستثنای شرکت:  الف

و با آن شخصیت حقوقی جداگانه می توانند به فعالیت تجاری   اعتباری خواهند بود حقوقی شخصیت 

بپردازند به نحوی که دیون و تعهدات شرکت از دیون و تعهدات افراد در دارایی شخصی شان متفاوت می  

 باشد.

شرکت در مدت زمان انجام امورات ثبت تا تاسیس کامل شرکت و    موسسانمسئولیت همه رفتارهای  :  ب

شرکت بر عهده خود شرکت بوده و در زمره دیون و تعهدات شرکت می باشد مگر اینکه  اگهی تاسیس 

 سهامداران بر خالف این امر توافق نمایند.

 

 انحالل شرکتبخش پنجم : 

 مبحث اول: حاالت و نحوه انحالل شرکت 

 دالیل و موارد انحالل شرکت به نحو ذیل می باشد: 

 انقضای مدت تعیین شده شرکت -1

 پروژه موضوع شرکت   پایان -2

 توافق شرکاء جهت منحل کردن شرکت. -3

 اعالم ورشکستگی شرکت   -4

 حکم دادگاه در خصوص منحل کردن شرکت.   -5

 ادغام شرکت در یک شرکت دیگر. -6

  6طی مهلت اقدام برای جایگزینی شرکاء کاهش تعداد شرکاء از حداقل عدد قانونی تعیین شده و عدم  -7

 ماه پس از تاریخ دریافت هشدار از طرف وزارتخانه.  

 

شرکت وارد مرحله تسویه می شود و شخصیت اعتباری خود در طی مدت  ، به محض اعالم انحاللنکته: 

 تسویه را نگه می دارد. 

 و اعالم تسویه شرکت   مدیر تسویهتعیین مبحث دوم: 

بر اساس اکثریت الزم برای  هیات مدیره در متن قرارداد شرکت یا توسط اکثریت شرکا یا مدیر تسویه 

توسط نهادهای ذکر شده تعیین نگردد، در این حالت حکم   مدیر تسویه گیری تعیین می گردد. اگر تصمیم
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شرکت یا توسط دادگاهی که حکم انحالل شرکت  ن ادرخواست مالکربط بنا به توسط دادگاه ذیآن تعیین 

 را صادر کرد تعیین می گردد.  

  هیتسو   ریمد   فهیوظقسمت اول:  

به علت اشتباهات خود در   گرانیوارده به د یانهایدر امورات شرکت و ز یریتدب یدر مقابل ب  هی تسو ریمد 

 مسئول است.  ه،ی امر تسو

 تسویه تعهدات مدیر قسمت دوم: 

های شرکت به مدیر تسویه  واگذار می شود و در این راستا  های و اصول و داراییهمه اسناد و نامه -1

های مخصوص فرآیند تسویه تنظیم می گردد که شامل همه تعهدات و مطالبات شرکت می باشد  پرونده

 ها آگاهی یابد.  و هر کدام از شرکاء می تواند در مراحل بعدی از این پرونده

ر فرایند تسویه بیشتر از یک سال طول بکشد، مدیر تسویه  موظف است سرمایه را شرکت تعیین و  اگ -2

 دوبار در روزنامه منتشر کند.  

روز پس از تاریخ انتصاب آن در روزنامه دو بار آگهی منتشر کرده   90مدیر تسویه موظف است در مدت  -3

و در آن از طلبکاران درخواست کند، جهت تشریح بدهی و اخذ آدرس سکونت، به دفتر مرکزی شرکت  

 مراجعه کنند.  

انقضای این مدت و قبل از   در صورت عدم مراجعه طلبکاران در مدت تعیین شده، آنها می توانند بعد از  -4

بندی طلبکارانی که در مدت  بندی آنها بعد از رتبهپایان فرایند تسویه مراجعه کنند که در این حالت رتبه

 اند، خواهد بود.  قانونی مراجعه کرده

های شرکت را برحسب اولویت تسویه کند و همچنین  ها و قرضها ، واممدیر تسویه موظف است همه بدهی -5

 اردادهای شرکت نیز اجرا خواهد شد. همه قر

 مدیر تسویه می تواند کارشناسان دستیار برای تسویه کارها انتخاب کند.   -6

 گیری جهت حمایت از منافع شرکت را دارد. ها و تصمیم مدیر تسویه حق نمایندگی از شرکت در دادگاه -7

اکثریت سرمایه شرکت را دارند،  مدیر تسویه  نمی تواند  بدون اخذ موافقت هیئت مدیره یا شرکائی که  -8

 ها بکند. ها و پروژهها یا فروش داراییهای شرکت یا فسخ ضمانتنامهاقدام به تسویه بدهی

گیری با رای مجامع صورت می  اگر بیشتر از یک نفر به عنوان مدیر تسویه  شرکت معرفی شوند، تصمیم  -9

 یری بر حسب اکثریت اشاره شده باشد. گ گیرد مگر اینکه در حکم انتصاب تسویه گنندگان، به رای

گان می توانند در صورت کافی نبودن سرمایه شرکت، از  در شرکتهای تضامنی، مدیر تسویه  -10

 های شرکت را پرداخت نمایند.شرکاء درخواست کنند بدهی 
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 اعالم تسویه شرکت          قسمت سوم:

یا هیئت مدیره موافقت خود را اعالم    تسویه کنندگان شرکت می بایست طی سه روز پس از حکم دادگاه  -1

 کنند.  

روز از تاریخ انحالل شرکت، خبر انحالل شرکت    7مسئول ثبت شرکت ها موظف است حداکثر طی مدت   -2

 را دو بار در دو روزنامه روزانه منتشر کنند.  

مدیر تسویه  موظف است حکم تسویه شرکت سهامی عام را به هیئت بورس بهادار کشور در مدت   -3

 روز از تاریخ حکم اعالم کند. 3حداکثر 

های صادره از شرکت می بایست مبین این باشد که شرکت در حال تسویه  ها و رسیدها و اخطار همه نامه -4

 می باشد.

 ه یشرکت در حال تسو تیر یمدمبحث سوم: 

می تواند  شرکتی که در در حال تسویه می باشد در خصوص نحوه مدیریت و نیز فعالیت های اقتصادی که 

 انجام دهد و نیز حقوق شرکاء و سهامداران مقررات خاص خود را دارد که ذیال بیان می گردد. 

 قسمت اول: فعالیت های اقتصادی و تجاری 

  .کند   زیپره  ید یجد   تیاز زمان اعالم انحالل آن در پرونده شرکتها از انجام هرگونه فعال   ستیبا  یشرکت م  -

  .گردد  یتوسط مسئول ثبت شرکتها، در پرونده شرکت ثبت م ه یعالمت در حال تسو -

موظف    ره یمد   ئتی، ه   ه یتسو   ر یمد   ن ییاما تا زمان تع  ابد ی  ی م  ان یبا انحالل شرکت پا  رهیمد   ئت یه  تیصالح -

 .است به کار خود ادامه دهد 

  .شود  ی شرکت شناخته م ندهیانتصاب آن، به عنوان نما خیتار تسویه از  ریمد  -

  ه ی جهت تسو از یموضوعات مورد ن ب یتصو یبرا ره یمد  ئتی ه ایتواند از شرکاء شرکت  تسویه می  ریمد  -

  .د یشرکت دعوت نما

کارشناس محاسبات از   ک یدهد و  ی شرکت به کار خود ادامه م هی حسابرس شرکت در مدت زمان تسو -

  .گردد  یم  یمعرف ه یتسو یکارها ی ریگ یطرف دادگاه جهت پ
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  هی ممنوعه در دوران تسو ی کارها قسمت دوم:

 .باشد  یهرگونه قرارداد با نام شرکت ممنوع م یامضا -1

شرکت   هیو باعث کاهش سرما ردگی یصورت م رهیمد  ئتیه ایکه بدون موافقت شرکاء  یتیفعال هر -2

 ممنوع خواهد بود.   شودیم

 در فاز تسویه               سهامداران حقوق شرکا و   قسمت سوم:

که عبارتند   گیردها و امالک و حقوق شرکت جهت تسویه تعهدات شرکت مورد استفاده قرار می همه داراییابتدا 

  از:

 مدیر تسویه  های تسویه و حقوق  هزینه .1

 دولت   خزانهر بدهی شرکت به امقد  .2

 مقدار بدهی به کارکنان  .3

 مقدار بدهی به اشخاص دیگر.   .4

 آنها در شرکت محاسبه نشده است.بخشی از سهام  عنوان  که شرکای شرکت پرداخت کردند و به    یهایوام .5

   

باقی مانده سرمایه و دارایی شرکت بر حسب سهام شرکاء تقسیم می گردد و هر شریک بر حسب سهم خود   

 شرکت می شود.   دیون متحمل بخشی از  

خود  به  خود  آنها    ز شرکاء، همه مطالبات از شرکا یا ورثهسال از انحالل شرکتهای تجاری یا خروج یکی ا  5پس از  

 می شود.  رفع 

 ه کارهای تسوی پایانقسمت چهارم: 

 ارائه می دهد. به شرکاء و هیئت مدیره تسویه  مرحلهکارهای و اقدامات انجام شده در  ی از گزارش مدیر تسویه   -1

دهد و در صورت موافقت  می  به شرکاء ارائه    مدیر تسویه،گزارشی از محاسبات انجام شده توسط  شرکت نیز  بازرس   -2

  هیات مدیره در غیر اینصورت  می یابد. پایانبه آن ، تسویه کنده تسویه حساب کرده و ماموریت ههیئت مدیر

   شکایت کنند. ربط در خصوص این محاسبات به دادگاه ذی ند نمیتوا

 

 


