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 الشكل القانوني للشركات : - أولا 
 شركة التضامن .ـــ  1تتخذ الشركات في سورية أحد األشكال التالية :

 شركة التوصية . ـــ 2                                               

 شركة المحاصة .ــــ  3                                               

 المحدودة المسؤولية . الشركة ــــ 4                                               

 الشركة المساهمة المغفلة .  ــــ 5                                               

 شركة التضامن : -1
شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة  وتتألف منشركة تعمل تحت عنوان معين  : التضامنشركة  ـــ1

 .والهم عن التزامات و ديون الشركةشخصية و بوجه التضامن في جميع أم

يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر و يعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت  ــــ2
 عنوان الشركة .

 ويؤدي إفالس الشركة إفالس كل الشركاء شخصيًا . ــــ 3

 يشترط أن يكون الشريك في شركة التضامن متمتعًا بكامل األهلية . ــــ 4
  )وشركاؤهم( أو بما ة كلمـةــافـدد منهم مع إضـركاء أو عــع الشـــماء جميــوان الشــركة من أســيتألف عن ــــ 5

 هو في معناها 
إال أنه يحق للشركاء أو    لورثتهم  يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيهايجب أن  ــــ 6

في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم الطلب من أمين سجل الشركات اإلبقاء على اسم الشركاء 
ما يفيد المتوفين في عنوان الشركة إذا كان هذا االسم قد اكتسب شهرة تجارية شرط أن تتم اإلشارة إلى 

 . استخالف اسم هذه الشركة
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 شركة التوصية : -2

  شريكًا متضامنًا  شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على األقل : شركة التوصية ــــ1
 .إضافًة إلى شريك أو شركاء موصين     
   نـــبالتضام ؤولينــــــــسميكونون و هم الذين يحق لهم االشتراك في إدارة الشركة : الشركاء المتضامنون ــــ أ  

 ة عليها في أموالهمــــركة وااللتزامات المترتبــعن ديون الش    
 الخاصة .                         

  ق ــالح مـركة دون أن يكون لهـمال الشــة في رأســهم الذين يقدمون حص الشركاء الموصون : ــــب  
وااللتزامات المترتبة عليها  ركةــالش م عن ديـون ـــؤولية كل منهــركة و تكون مســتراك في إدارة الشـــباالش

 ركة.                   ــمال الشـمحصورة بمقدار حصته في رأس
 ال يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إال أسماء الشركاء المتضامنين . ــــ1
 الموصي امح الشريكـــالتوصية و إذا تسال يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة  ــــ2

 بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤواًل كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية .
 

 شركة احملاصة : -3
  ينحصر  شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة الطالع الغير عليها و : شركة المحاصة  ــــ 1

 يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير .كيانها بين المتعاقدين و      
  ركات ــــالش هر المفروضة علىــع لمعامالت الشـــــخصية اعتبارية و ال تخضــــــليس لشركة المحاصة شـ ــــ 2
 األخرى.   
      يحدد عقد شركة المحاصة الحقوق و االلتزامات المتبادلة بين الشركاء و مدتها و كيفية تسديد رأس ـــ 3
 و تقاسم األرباح و الخسائر فيما بينهم مع االحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة بعقد الشركة .المال   
يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق اإلثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها  ــــ 4

   ًا .تجاريًا و بطرق االثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدني
 ال يكون للغير رابطة قانونية إال مع الشريك الذي تعاقد معه .ــــ  5
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يصبح الشركاء يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشــركة فعليــة و  ــــ 6
 فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن .

 الشركة احملدودة املسؤولية : -4
 شركة تتألف من شخصين على األقل و تكون مسؤولية الشريك فيها  :الشركة المحدودة المسؤولية  ــــ 1 

 محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة .      

 خص واحد و تدعى في هذه الحالة ــيجوز أن تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من ش ــــ 2

 المحدودة المسؤولية " . شركة الشخص الواحد"    

 تصدر بقرار من الوزير الالئحة التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية . ــــ 3

 ارة أيًا كان موضوعها .ـون التجـة لقانـة خاضعـركة تجاريـؤولية شـركة المحدودة المسـر الشــتعتب ــــ 4

 المسؤولية " . محدودة " عبارة شركة الشركة اسم يتبع نأ يجب ــــ 5

 :املغفلة الشركة املساهمة  -5
 لف من عدد من المساهمين ال يقل عن عشرة و يكون رأسمالها أتت :الشركة المساهمة المغفلة العامة  ــــ 1

   ؤولية ـــواق األوراق المالية و تكون مســــو لإلدراج في أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ــــإلى أس اً مقسم    
 المساهم فيها محدودة بالقيمة االسمية لألسهم التي يملكها في الشركة .    

تتألف من عدد من المساهمين ال يقل عن ثالثة و يكون  :الشركة المساهمة المغفلة الخاصة  ــــ 2
االسمية لألسهم رأسمالها مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة و تكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة 

 التي يملكها في الشركة .
 .التجارة لقانون  خاضعة تجارية شركة موضوعها كان أياً  المغفلة المساهمة الشركة تعتبر ــــ 3
 تثمار براءة اختراع ـــركة اســــال يجوز أن يكون اسم الشركة اسمًا لشخص طبيعي إال إذا كان غرض الش ــــ 4
 مسجلة باسم هذا الشخص .  
 " شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة " .يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة  ــــ 5
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إضافًة إلى البيانات التي يجب على الشركات إدراجها في مطبوعاتها و إعالناتها و عقودها يجب على  ــــ 6
 الشركة المساهمة المغفلة إدراج رأسمالها في هذه األوراق .

 للمحكمة اعتبار أعضاء مجلس اإلدارة أو األشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة و  ــــ 7
 مع الشركة دون أن يتبين له الشكل ه الغير الذي أبرم عقودا  ابالتضامن عن التزامات و ديون الشركة تج

 تين .القانوني للشركة أو رأسمالها بسبب مخالفة الشركة ألحكام الفقرتين السابق

 أنواع الشركات : -اا نيثا
 تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل  الشركات التجارية : ــــ 1

 شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية .
هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من  الشركات المشتركة : ــــ 2

 رأس مالها .
ام المتعلقة ـالمملوكة بالكامل للدولة...هي شركات مساهمة تتطبق عليها األحك الشركات المساهمة : ــــ 3

أكثر من الجهات العامة بالشركات المساهمة المغفلة و تكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو 
ركات أو جزء منها للتداول إال بموافقة مجلس ـمالكة ألسهمها بالكامل و ال يجوز طرح أسهم هذه الش

 الوزراء.
وهي الشركات التي يكون مركزها في احدى المناطق الحرة في الجمهورية  شركات المناطق الحرة :ــــ  4

ات في احدى هذه المناطق الحرة و تتخذ شركة المناطق العربية السورية و تكون مسجلة في سجل الشرك
 الحرة شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة خاصة .

هي شركات مساهمة مغفلة خاصة أو عامة يقتصر عملها على تملك حصص  الشركات القابضة :ــــ  5
في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو االشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات 

 واالشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصًا.
ة بإبرام العقود و القيام بأعمال يجري تنفيذها خارج هي التي تكون غايتها محصور  الشركات الخارجية:ــــ  6

 أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية .
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هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي االختصاص و المهن الفكرية أو  الشركات المدنية :ــــ  7
لقانون المدني و أحكام القوانين الخاصة بها و عقودها و التي يكون موضوعها مدنيًا و تخضع ألحكام ا

 أنظمتها الداخلية .

 شهادة تسجيل الشركة :  -اا ثالث

 يجب أن تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن أمين السجل المعلومات التالية :  ــــ
 . رقم التسجيل 
 . اسم الشركة 
 . شكل الشركة القانوني 
 . نوع الشركة 
 غاية الشركة . 
 . مدة الشركة 
 . رأسمال الشركة 
 . مركز الشركة 
 . أسماء المديرين أو أعضاء مجلس اإلدارة و رئيسه و مدة واليتهم 
  التوقيع عن الشركة و صالحياتهم و مدة واليتهم .بأسماء األشخاص المخولين 
 . القيود الواردة على حق اإلدارة أو التوقيع 
  التضامن و التوصية .أسماء الشركاء المتضامنين في شركات 

 جنسية الشركة : -اا رابع

 إذا تأسست لف في عقدها أو نظامها األساسي تعتبر جنسية الشركة سورية حكمًا ، رغم كل نص مخا
 في سورية و تم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية .

  ، إال ما كان منها مالزمًا للشخص تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين
 .دد الحقوق التي تتمتع بها الشركةالطبيعي ، أو عند وجود نص تشريعي خاص يح
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  مشروعها دون اعتبار  أغراضيحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية الالزمة لتحقيق 
الشركاء أو المساهمين غير السوريين ه يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء لجنسية الشركاء فيها ، إال أن

فيها عند حل أو تصفية الشركة إال بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانونًا لتملك غير السوريين 
 لمثل هذه الحقوق .

 مركز الشركة : -ساا خام

   يجب أن تتخذ الشركات السورية مركزًا لها في سورية ، ويحق لهذه الشركات فتح فروع لها داخل  
 سورية وخارجها .

   يكون مركز الشركة موطنًا صالحًا لتبليغها جميع األوراق والمراسالت والتباليغ المتعلقة بها سواء
 .وجدت فيه أم لم توجد 

 الشخصية العتبارية : : دساا سا

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

يكون للشركة خالل فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر الالزم لتأسيسها و يلتزم مؤسسو الشركة  ــــ 2
بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة خالل فترة التأسيس بالتضامن فيما بينهم و لكن ال يحتج بهذه 

 ات الشهر التي يقررها هذا المرسوم التشريعي .الشخصية أمام الغير إال بعد استيفاء إجراء
إن جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة أثناء فترة التأسيس تترتب بذمة الشركة  ــــ 3

بعد شهرها بشرط الحصول على موافقة هيئات الشركة ذات العالقة عندما يتطلب هذا المرسوم التشريعي 
 لم تقم الشركة بإجراءات الشهر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .يحق للغير إذا ذلك و مع ذلك 

 


