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 یفرتعا
 

 ون العمل التجاري باسمهم الشخصي ھي السجالت التي تمنح لألشخاص الطبیعیین اللذين يمارس :السجالت التجاریة الفردیة 

ت شركا  -یة ـتوص تاركـش – نامـتضت ركاـش( االعتبارية للشخصیاتنح ـي تمـلتا السجالتي ھ :تاركـلشا سجالت

 ).المسؤولیةودة محدت شركا –خاصة ومغفلة عامة  مساھمة

 التوصیةت شركاولتضامنیة ت الشركااي ھ :األشخاصت شركا: 

لین ومسؤ ناـر يكونـكثأو أريكین ـن شـألف مـتتوین ـمعان وـت عنـل تحـركة تعمـش ھي :امنیةـــلتضاركة ـــلشا  -1
 .لشركةن ایوت ودماالتزالھم عن اموألتضامن في جمیع ا و بوجهبصفة شخصیة 

ھي شركة تعمل تحت عنوان معین يكون فیها أحد الشركاء على األقل شريكاً متضامناً إضافةً إلى  :التوصیةركة ــش  -2

 .شريك أو شركاء موصیین

ــلمتضا ءركاـــــلشا .أ ھم اللذين يحق لهم االشتراك في إدارة الشركة ويكونون مسؤولین بالتضامن عن ديون  :نامنوـــ

 الشركة وااللتزامات المترتبة علیها في أموالهم الخاصة.

ھم اللذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة دون أن يكون لهم الحق باالشتراك في إدارة  :نوــــلموصا ءركاــــلشا .ب

منهم عن ديون الشركة وااللتزامات المترتبة علیها محصورة بمقدار حصته في  الشركة وتكون مسؤولیة كل

 رأسمال الشركة .

 لمغفلةا والمساھمة لیةولمسؤا ودةمحد تلشركاا يھ :الألموا تشركا. 
ھي شركة تتألف من شخصین على األقل وتكون مسؤولیة الشريك فیها محددة بمقدار  :لیةوؤــــلمسودة ادــــلمحاركة ــــلشا  -1

 . حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة

الشركة المحدودة المسؤولیة من شخص واحد تدعى في ھذه  إذا تألفت الشركة ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولیة :   -2

، يجوز أن يكون مؤسس الشركة من الجنسیة السورية شخص طبیعي أو  لیة/الحالة/شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤو

اعتباري ، ويجوز أن يكون المؤسس من غیر الجنسیة السورية شخص طبیعي أو اعتباري وذلك فیما يتعلق بكافة المشاريع 

ر والتطوير العقاري ، أو المشملة وتعلیماته التنفیذية المتعلق باالستثما 2002/ لعام 11االستثمارية والمرخصة بالقانون رقم /

الخاص  1821/ لعام 121الصادر عن الهیئة السورية لالستثمار ، أو بالقرار رقم /  2002/ لعام 2بالمرسوم التشريعي رقم /

باالستثمار السیاحي ، أو أية قوانین خاصة ،ويجب أن يكون غرض الشركة محدداً لنشاط واحد أو لمشروع واحد باإلضافة 

 األنشطة المتعلقة أو المتصلة بهذا المشروع .لكافة 

ھي شركة محدودة المسؤولیة تقوم بممارسة كافة نشاطاتها  الشركات  الخارجیة المحدودة المسؤولیة ) أوف شور ( : -3

وال يحق لها القیام بأي نشاط مهما ( اضي الجمهورية العربیة السورية )عدا اسرائیلالواردة في نظامها األساسي خارج أر

 غايتها محصورة بإبرام العقود والقیام بأعمال يجري تنفیذھا خارج أراضي الجمهورية العربیة السورية و سورية ،  فيكان 

الخارجیة تملك أية أموال غیر منقولة  ) عدا اسرائیل ( دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية ، وال يجوز للشركة

 سورية عدا مقرھا ، ويحظر على الشركة الخارجیة القیام بأعمال التأمین أو المصارف أو الحواالت المالیة أو التوفیر . في

يقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسماً إلى  ھي شركة تتألف من عدد من المساھمین ال الشركة المساھمة المغفلة العامة : -4

في أسواق األوراق المالیة وتكون مسؤولیة المساھم فیها محددة بالقیمة االسمیة  دراجولإل للتداولأسهم متساوية القیمة قابلة 

  لألسهم التي يملكها في الشركة.

ھي شركة تتألف من عدد من المساھمین ال يقل عن ثالثة ويكون رأسمالها مقسماً إلى  الشركة المساھمة المغفلة الخاصة : -1

 ة لألسهم التي يملكها في الشركة مساھم فیها محددة بالقیمة االسمیأسهم متساوية القیمة وتكون مسؤولیة ال

ھي شركات مساھمة مغفلة ) خاصة أو عامة ( يقتصر عملها على تملك حصص في  الشركة المساھمة المغفلة القابضة : -1

شركات محدودة المسؤولیة أو أسهم في شركات مساھمة أو االشتراك في تأسیس مثل ھذه الشركات واالشتراك في إدارة 

ً كما يحق للشركات القابضة تملك حصص في شركات التو ً أو حصصا صیة فقط كشريك الشركات التي تملك فیها أسهما

 موصي فقط دون أن يحق لها االشتراك في إدارتها .

 المسؤولیة والشركات المساھمة المغفلة : ودة لمحدت الشركاابین ق لفرا 

لها ممارسة أعمال التأمین أو المصارف أو التوفیر في حین أجاز القانون  قــال یح المسؤولیة ودةدــحلما تاركــلشا -1

 بذلك .للشركات المساھمة القیام 

قیمة الحصة في الشركات المحدودة المسؤولیة غیر محددة القیمة في حین أن قیمة السهم في تداول الشركات  -2

 / ل.س 111المساھمة المغفلة محددة بمبلغ / 

بیع الحصص في الشركات المحدودة المسؤولیة یخضع لحق الرجحان بین الشركاء أما األسهم في الشركات المساھمة  -3

 بقید . حر وغیر مقید
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Service 

Name 

Establish a limited 

liability company لخدمةاسم ا مسؤولیةودة تأسیس شركة محد 

Service 

Provider Department of Companies لخدمةم امقد تلشركاة ائردا 

The 

Company's 

Capital 

The minimum 5,000,000 S.P. 
Five million Syrian pounds 

 خمسة .س .ل 5,000,000 نىدألا لحدا

 ةريسو لیرةماليین 

 

 لشركةل اسمارأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Required 
Documents 

Application to establish with 
articles of association in 
accordance with the model 
approved by the Ministry. 

 فقوساسي م أتأسیس مع نظا لبط

 .زارةلوامن  لمعتمدا ذجلنموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوثائق ا

 لمطلوبةا

Copy of personal identity 
cards (for Syrians), passports 
(for non-Syrians) or the 
articles of association 

and certified commercial 

register for a legal 

personality. 

بالنسبة  ( لمؤسسینا توياھ رصو

بالنسبة ( لسفرا ازاتجوأو  ) يینرللسو

 ألساسيم النظاأو ا ) يینرلسوالغیر 

 قمصدري لتجاا لسجلوا

 .يةرالعتبااللشخصیة  صوالًأ

Document of appointment of 
Company Directors in case no 
appointing was mentioned in 
the articles of association. 

 لم يتمل للشركة في حاراء تعیین مد ثیقةو

 .ألساسيم النظاافي  لتعیینا

Certified Power of attorney in 

case of incorporation under 

agency 

 نكال في حات جدإن ومصدقة  تكاالو

 .كالةوبموجب  لتأسیسا

Attachments and approvals 
required from other official 
bodies if the purpose of the 
company to be established 
requires this. 

 تلجهاالمطلوبة من ت افقاالموت والمرفقاا

 غاية كانت إذا ىألخرا لرسمیةا

 .لكذ تتطلب تأسیسها ادلمرا لشركةا

 

 

 

 

Service 
Charges 

Stamps with a value of / 215 / 

S.P. س.ل /215/ بع بقیمةاوط. 

 

 

 

لخدمةم اسور  

Receipt of the fee for the 
study of the company's 
articles of association, worth 

/ 11140 / S.P. for the 
treasury. 

 ألساسيم النظااسة ب دراتعال أبدل يصاإ
ومائة  لفاًأعشر ى حدإللشركة بقیمة 

س .ل / 11140/ وأربعون لیرة سورية
 .لخزينةالصالح 

 

Receipt of the fee for 

certification of the articles of 

association of the company, 

amounting to /220140/ S.P. 

for the treasury. 

 

ألساسي للشركة ا ملنظااتصديق سم ل ريصاإ

ومائة وأربعون  عشرون ألف مائتان وبقیمة 

لصالح  س.ل /220140/ لیرة سورية

 .لخزينةا
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Service 
Procedures 

-Application for 
establishment, with attached 
articles of association, 
according to the prototype 
accredited for Companies with 
Limited Liability must be 
presented to the Office of the 
Ministry, bearing the required 
stamps for the application. 
- A draft for the decision of 
approval of the articles of 
association of the company 
must be prepared and signed. 
But if the purpose of the 
company requires approval by 
another Ministry, a letter to 
that Ministry must be prepared 
to obtain a prior approval. After 
approval by the concerned 
authority, the decision of 
approval of articles of 
association can be 
issued. 

 ملب تأسیس مرفقاً بالنظاطيتم تقديم  -

ت لمعتمد للشركاذج النموافق وألساسي ا

زارة لوان ايودلى إلیة ولمسؤودة المحدا

 .لتأسیسا لخاصة بطلبابع الطواملصقاً علیه 

 قة علىدبالمصاار قروع يعد مشر -

 .صوالًأيوقع وألساسي للشركة م النظاا

فقة الشركة تتطلب مواكانت غاية إذا ما أ

زارة لوالى ب إيعد كتازارات لوى احدإ

فقة المواعلى ل لحصواجل ألمعنیة من ا

لمعنیة يعد الجهة افقة ابعد مو، لمسبقة ا

 ألساسيم النظااقة على دبالمصاار لقرا

 .للشركة

 اءاتجرإ

 لخدمةا     

Beneficiary 

From Service 

Ordinary or legal person (of 

Syrian nationality and others) 

 من( ريالعتباأو الطبیعي ا لشخصا

 )اھغیروية رلسوا لجنسیةا
  لمستفید منا

 لخدمةا

Execution 

Rate in Hours 

 

3-5 hours 
 

 تساعا 5 3-
لتنفیذ ل امعد

 تبالساعا
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Service 

Name 

Establish a limited liability 

company for one person 

 ودةحد محدواتأسیس شركة شخص 

 لیةومسؤ
 لخدمةاسم ا

Service 

Provider 
Department of Companies لخدمةم امقد تلشركاة ائردا 

The 

Company's 

Capital 

The minimum 10,000,000 S.P. 
Ten million Syrian pounds 

 ةعشر .س .ل 10,000,000 نىدألا لحدا

 ةريسوة ماليین لیر
 

 لشركةل اسمارأ

 

 

 

 

 

 

 

 
The Required 
Documents 

Application to establish with 
articles of association in 
accordance with the model 
approved by the Ministry. 

 فقوساسي م أتأسیس مع نظا لبط

 .زارةلوالمعتمد من ا ذجلنموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

لوثائق ا

 لمطلوبةا

Copy of personal identity cards 
(for Syrians), passports (for 
non-Syrians) or the articles of 
association 
and certified commercial register 
for a legal personality 

بالنسبة  ( لمؤسسینا توياھ رصو

بالنسبة ( لسفراازات جوأو  ) يینرللسو

 ألساسيم النظاأو ا ) يینرلسوالغیر 

 قمصدري لتجاا لسجلوا

 .يةرالعتبااللشخصیة  صوالًأ

Document of appointment of 

Company Directors in case no 

appointing was mentioned in 

the articles of association. 

 لم يتمل للشركة في حاراء تعیین مد ثیقةو

 .ألساسيم النظاافي  لتعیینا

Certified Power of attorney in 
case of incorporation under 
agency 

 نكال في حات جدإن ومصدقة  تكاالو

 .كالةوبموجب  لتأسیسا

Attachments and approvals 

required from other official 

bodies if the purpose of the 

company to be established 

requires this. 

لمطلوبة من ت افقاالموت والمرفقاا

 غاية كانت إذا ىألخرا لرسمیةات لجهاا

 .لكذ تتطلب تأسیسها ادلمرا لشركةا

 

 

 

 
Service 
Charges 

Stamps with a value of / 215 / 
S.P. 

 .س.ل /215/ بع بقیمةاوط

 

 

 

 

 
 لخدمةم اسور

Receipt of the fee for the study 
of the company's articles of 
association, worth 

/ 11140 / S.P. for the 
treasury. 

 ألساسيم النظااسة ب دراتعال أبد ليصاإ

ومائة  لفاًأعشر ى حدإبقیمة  للشركة

 / 11140/ وأربعون لیرة سورية

 .لخزينةالصالح  س.ل

Receipt of the fee for 

certification of the articles of 

association of the company, 

amounting to /220140/ S.P. for 

the treasury 

ألساسي م النظااتصديق  سمرل يصاإ

 مائتان وعشرون ألف  بقیمةللشركة 

 /220140/ ومائة وأربعون لیرة سورية

 .لخزينةالصالح  س.ل

Service 
Procedures 

-Application for 
establishment, with attached 

 مبالنظا لب تأسیس مرفقاًطيتم تقديم  -

 تلمعتمد للشركاذج النموافق وألساسي ا
اءات جرإ

 لخدمةا
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 articles of association, according 
to the prototype accredited for 
Companies with Limited Liability 
for one person must be 
presented to the Office of the 
Ministry, bearing the required 
stamps for the application. 
- A draft for the decision of 
approval of the articles of 
association of the company must 
be prepared and signed. But if the 
purpose of the company requires 
approval by another Ministry, a 
letter to that Ministry must be 
prepared to obtain a prior 
approval. After approval by the 
concerned authority, the decision 
of approval of 

articles of association can be 

issued. 

لیة ولمسؤودة احد محدالوا لشخصا ذات
 بعالطوا علیه ملصقاً زارةلوا انيود لىإ

  .لتأسیسابطلب  لخاصةا

قة دبالمصاار قروع يعد مشر -

يوقع وألساسي للشركة ا ملنظاا على

 .صوالًأ

فقة الشركة تتطلب مواكانت غاية إذا ما أ

زارة لوالى ب إيعد كتازارات لوى احدإ

فقة المواعلى ل لحصواجل ألمعنیة من ا

 لمعنیة يعدالجهة افقة ابعد مو،  لمسبقةا

 ألساسيم النظااقة على دبالمصا ارلقرا

 .للشركة

 

Beneficiary 
From Service 

Ordinary or legal person (of 
Syrian nationality and others) 

 من( ريالعتباأو الطبیعي ا لشخصا

 )اھغیروية رلسوا لجنسیةا
لمستفید من ا  

لخدمةا  
Execution 

Rate in Hours 

 

3-5 hours 
 

 تساعا 5 3-
لتنفیذ ل امعد  

تبالساعا  
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Service 
Name 

Establish limited liability 
external (offshore) 
companies 

وف ألا(جیة رلخات الشركااتأسیس 

 لیةولمسؤودة المحدا )رشو
 

 لخدمةاسم ا

Service 
Provider 

Department of Companies تلشركاة ائردا 
 لخدمةم امقد

The 
Company's 

Capital 

The minimum 5,000,000 S.P. 
Five million Syrian pounds 

 خمسة .س .ل 5,000,000 نىدألا لحدا

 ةريسوة ماليین لیر
 

 لشركةل اسمارأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

The Required 
Documents 

Application to establish with 
articles of association in 
accordance with the model 
approved by the Ministry. 

 

 فقوساسي م أنظاتأسیس مع  لبط

 .زارةلوالمعتمد من ا ذجلنموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لوثائق ا

 لمطلوبةا

Copy of personal identity 
cards (for Syrians), or the 
articles of association and 
certified commercial 
register for a legal 
personality. 

 

بالنسبة  ( لمؤسسینا توياھر صو

ألساسي م النظاأو ا ) يینرللسو

 صوالًق أمصد ريلتجاالسجل وا

 للشخصیة

 .يةرالعتباا

Document of appointment of 
Company Directors in case no 
appointing was mentioned in 
the articles of association. 

 

 لم يتمل للشركة في حاراء تعیین مد ثیقةو

 .ألساسيم النظاافي  لتعیینا

Certified Power of attorney in 
case of incorporation under 
agency 

 

 نكال في حات جدإن ومصدقة  تكاالو

 .كالةوبموجب  لتأسیسا

Attachments and approvals 
required from other official 
bodies if the purpose of the 
company to be established 
requires this. 

 

لمطلوبة من ت افقاالموت والمرفقاا

 كانت إذا ىألخرا لرسمیةات لجهاا

 تتطلب تأسیسها ادلمرا لشركةا غاية

 .لكذ

 

Stamps with a value of / 215 / 
S.P. 

 

 س.ل /215/ بع بقیمةاوط

Receipt of the fee for the study 
of the company's articles of 
association, worth 
/ 11140 / S.P. for the 
treasury. 

 ملنظااسة ب دراتعال أبدال يصإ -

 لفاًأعشر ى حدإ للشركة بقیمة ألساسيا

 .لخزينةالصالح س .ل /11140/

Receipt of the fee for 
certification of the articles of 
association of the company, 
amounting to /550,000/ S.P. 
For The Treasury 

 ألساسيم النظااسم تصديق ل ريصاإ-

خمسمائة وخمسون ألف للشركة بقیمة 

 ومائة وأربعون لیرة سورية 

 .لخزينةالصالح  / ل.س550,000/ 
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Service 
Procedures 

Application for establishment, 
with attached articles of 
association, according to the 
prototype accredited for 
External Companies with 
Limited Liability must be 
presented to the Office of the 
Ministry, bearing the required 
stamps for the application. 

 

- A draft for the decision of 

approval of the articles of 

association of the company 

must be prepared and signed. 

 

 

 
 مبالنظا لب تأسیس مرفقاًطتقديم  يتم -

ت لمعتمد للشركاذج النموا فقو ألساسيا

ان يودلى إلیة ولمسؤا ودةمحد جیةرلخاا

 لخاصةا بعالطوا علیه ملصقاً زارةلوا

 .لتأسیسابطلب 

 

 قة علىدبالمصاار قروع يعد مشر -

 .صوالًأيوقع وألساسي للشركة ا ملنظاا

 

 

 

 

 

 
اءات جرإ

 لخدمةا

Beneficiary 
From Service 

Ordinary or legal person (of 
Syrian nationality and others) 

 من( ريالعتباأو الطبیعي ا لشخصا

 )اھغیروية رلسوا لجنسیةا
لمستفید ا    

 لخدمةامن 

Execution Rate 

in Hours 

 
3-5 hours 

 
لتنفیذ ل امعد تساعا 5 3-

 تبالساعا
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Service 
Name 

Establish a Joint Stock 

Company (private – public – 

holding) 

 خاصة( لمغفلةا مةھلمساا لشركةا تأسیس

 )قابضة - عامة –

 
 لخدمةاسم ا

Service 

Provider 
Department of Companies لخدمةم امقد تلشركاة ائردا 

 

 
The 

Company's 
Capital 

Minimum: 
Private: 15,000,000 S.P. 
Fifteen million Syrian pounds 
Public: 100,000,000 S.P. One 
hundred million Syrian 
pounds 

Holding: 1,000,000,000 S.P. 
Billion Syrian pounds 

  :نىدألا لحدا

عشر  خمسة .س .ل 15,000,000 :خاصة

  ةريسوة لیر ملیون

ن ملیو مائة س.ل 100,000,000 :عامة

  ةريسو ةلیر

 .س.ل 1,000,000,000 :لقابضةا

 ةريسوة لیررملیا

 

 

 
 لشركةل اسمارأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The 

Required 
Documents 

Application to establish with 

articles of association in 

accordance with the model 

approved by the Ministry. 

 
 فقوساسي م أتأسیس مع نظا لبط

 .زارةلوالمعتمد من ا ذجلنموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لوثائق ا

 لمطلوبةا

Copy of personal identity cards 
(for Syrians), passports (for 
non-Syrians) or the articles of 
association 
and certified commercial 
register for a legal 
personality. 

بالنسبة  ( لمؤسسینا توياھ رصو

بالنسبة ( لسفرازات اجوأو  ) يینرللسو

 ألساسيم النظاأو ا ) يینرلسوالغیر 

 صوالًأ قمصدري لتجاا لسجلوا

 .يةرالعتبااللشخصیة 

Certified Power of attorney in 
case of incorporation under 
agency 

 نكال في حات جدإن ومصدقة  تكاالو

 .كالةوبموجب  لتأسیسا

Attachments and approvals 

required from other official 

bodies if the purpose of the 

company to be established 

requires this. 

 

لمطلوبة من ت افقاالموت والمرفقاا

 غاية كانت إذا ىألخرا لرسمیةا تلجهاا

 .لكذ تتطلب تأسیسها ادلمرا لشركةا

 

 
Service 
Charges 

Stamps with a value of / 215 / 

S.P. 
 س.ل /215/ بع بقیمةاوط

 

 
 

 لخدمةم اسور

-Receipt of the fee for the study 
of the Private Joint Stock 
Company’s articles of 
association, worth / 16640/ 
S.P. for the treasury. 

 ملنظااسة ب دراتعال أبد ليصاإ -
لمغفلة ا مةھلمساا للشركة ألساسيا
وستمائة  لفاًأستة عشر  بقیمة لخاصةا

 يةرسوة لیر وأربعون

 .لخزينةالصالح س .ل /16640/
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 -Receipt of the fee for the 
study of the Public Joint Stock 
Company’s articles of 
association, worth / 27500 / 
S.P. for the treasury. 

 ملنظااسة ب دراتعال أبدل يصاإ -
 لعامةالمغفلة امة ھلمسااألساسي للشركة ا

 بقیمة سبع وعشرون ألفاً وستمائة وأربعون 

لصالح س .ل/ 27640لیرة سورية / 

 .لخزينةا

 

-Receipt of the fee for 
certification of the articles of 

association of the Private 
Joint Stock Company’s, 
amounting to /330.140/ S.P. 

for the treasury. 

- Receipt of the fee for 

certification of the articles of 

association of the Public Joint 

Stock Company’s, amounting 
to /1,100,140 / S.P. for the 
treasury. 

 ألساسيم النظااسم تصديق ل ريصاإ -
 بقیمة لخاصةا لمغفلةا مةھلمساا للشركة

ثالثمائة وثالثون ألف و مائة واربعون لیرة 
لصالح س .ل /330.140/ سورية

 .لخزينةا

 ألساسيم النظااسم تصديق ل ريصاإ -
بقیمة  لعامةا لمغفلةا مةھلمساا للشركة

 ملیون ومائة ألف ومائة وأربعون لیرة سورية
 س.ل //1,100,140

 .لخزينةالصالح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service    
Procedures 

-Application for establishment, with 
attached articles of association, 
according to the prototype 
accredited for Joint Stock 
Companies (Private- Public) must 
be presented to the Office of the 
Ministry, bearing the required 
stamps for the application. 
- A draft for the decision of 
approval of the articles of 
association of the company must 
be prepared and signed. But if the 
purpose of the company requires 
approval by another Ministry, a 
letter to that Ministry must be 
prepared to obtain a prior approval. 

After approval by the concerned 

authority, the decision of approval 

of articles of association can be 

issued. 

- In case the company is Public, 

shares of the company must be 

offered for public subscription. 

 مبالنظا لب تأسیس مرفقاًطتقديم  يتم -
ت لمعتمد للشركاذج النموا فقو ألساسيا
 لىإ )عامة – خاصة( لمغفلةا مةھلمساا
 بعالطوا علیه ملصقاً زارةلوا انيود
 لتأسیسابطلب  لخاصةا
 قة علىدبالمصاار قروع يعد مشر -

يوقع وألساسي للشركة ا ملنظاا

 .صوالًأ
فقة الشركة تتطلب مواكانت غاية إذا ما أ

زارة لوالى ب إيعد كتازارات لوى احدإ

فقة المواعلى ل لحصواجل ألمعنیة من ا

يعد  لمعنیةا لجهةا فقةامو بعد ،لمسبقةا

 ألساسيم النظااقة على دبالمصا ارلقرا

 .للشركة
 عامة مةھلشركة مسااكانت ل في حاـ

ب لالكتتا لشركةا سهمأ حرط يتم أن فیجب
 .ملعاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اءات جرإ

 لخدمةا

Beneficiary 
From Service 

Ordinary or legal person (of 
Syrian nationality and others) 

 من( ريالعتباأو الطبیعي ا لشخصا

 )اھغیروية رلسوا لجنسیةا
لمستفید من ا    

 لخدمةا

Execution 

Rate in 

Hours 

 
3-5 hours 

 
لتنفیذ ل امعد تساعا 5-3

 تبالساعا
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Service 

Name 

Procedures to establish and 

provide a Commercial Register 
to persons (Commanditaire – 
Commandites) 

 ريمنح سجل تجاو تأسیس اءات جرإ  

 )توصیة –تضامن  (ص شخاألشركة  

 
    

 لخدمةاسم ا

Service 

Provider 

Secretariat of Commercial 

Registry لخدمةم امقد ريلتجاالسجل امانة أ 

The Company's 

Capital 
The minimum 5,000,000 S.P. Five 

million Syrian pounds 
 خمسة .س .ل 5,000,000نى دألا لحدا

 ةريسوة ماليین لیر

 

 لشركةل اسمارأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Required 

Documents 

Application for Registration and 

Declaration of Professional 

trading (unified 

application) 

 
 رةلتجااف اتصريح باحتروتسجیل  لبط

 )ة لموحدرة االستماا (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لوثائق ا

 لمطلوبةا

Company’s Contract established by 

a lawyer and certified by the 

Lawyers Union after its sending by 

the 

Registrar to the appropriate 

financial directorate. 

ذ ستاألشركة منظم من محامي اعقد 

حالته إ بعد لمحامینا نقابة من قمصدو

 لمالیةالى مديرية إلسجل امین أقبل  من

 .لمختصةا

Copy of personal identity cards 

(for Syrians), passports (for non-

Syrians) or the articles of 

association and certified 

commercial register 

for a legal personality. 

بالنسبة  ( لمؤسسینا توياھ رصو

بالنسبة  (لسفر ازات اجوأو  ) يینرللسو
 ألساسيم النظاأو ا ) يینرلسوالغیر 

 قمصدري لتجاا لسجلوا

 يةرالعتبااللشخصیة  صوالًأ

Fixed location (one of the 

following documents is 

sufficient): 

Certified copy of real estate 

ownership or contract of renting or 

contract of lending 

or contract of investment. 

لوثائق ى ابإحدء الكتفاا(لمحل اثبوتیة 

مصدقة عن سند تملك رة صو : )لتالیة ا
 عقدرة أو إلعااعقد ر أو إليجااعقد أو 

 رالستثماا

Employment cards from the 

Ministry of Social Affairs and 

Labor for the corporate partners in 

case there is no director or 

Authorized signatory holding the 

Syrian 

citizenship. 

ون لشؤوزارة اعمل من ت بطاقا

لمتضامنین ء العمل للشركاواالجتماعیة ا

ض مفوأو لم يتم تعیین مدير ل في حا

 يةرلسوالجنسیة ابالتوقیع من 

Approval from the concerned 

bodies in case the activity requires 

prior approval 

 طلنشاا نكا لحا في لمعنیةا لجهةا فقةامو

 .فقة مسبقةالى موإ جيحتا
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Receipt of the publication of the 

rental contract in a daily 

newspaper in order to open a store 

sheet 

في صحیفة ر إليجاانشر عقد ل يصاإ     

 جل فتح صحیفة متجرأيومیة من 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service 

Charges 

Fee for stamp on the contract of 

establishment amounting to 5/1000 

of the company’s capital, no less 

than 25000 

S.P. for the treasury. 

خمسة (لتأسیس بنسبة اابع على عقد طسم ر

بما ال يقل عن ولشركة ل امارأس من  )باأللف

 لخزينةا لصالح )س .ل 25000 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخدمةم اسور

Fee for stamp of registration in 

the Commercial Registry 

amounting to 10140 S.P. for the 

treasury 

ري لتجاالسجل التسجیل في اابع طسم ر

 لخزينةالصالح س .ل/10140/بقیمة 

Fee for the study of the 

company’s contract /40000/ 

S.P. for the treasury 

س .ل/40000/سة عقد شركة ب دراتعال أبد

 لخزينةالصالح 

Stamps for the certification of 

copies of the company’s contract 

/1125/S.P. 

بقیمة  لشركةابع تصديق نسخ عن عقد اوط

 س.ل/1125/

Stamps on the application for 

registration (Unified 

application) /515/S.P. 

  (ةلموحدرة االستماا) لتسجیلالب طبع على اوط

 س.ل 515بقیمة 

Stamp of/100/SP special for 

disabled people 
 بالمعوقین صخاس .ل /100/بقیمة  ابعط

Fee for publication to be paid to the 

Arabic Institute of Publicity for 

publication of contract of renting or 

lending or 

investment. 

لعربیة ا لمؤسسةى الديسدد  نعالإ سمر

رة إلعاأو ا رإليجاا مقابل نشر عقدن لإلعال

 .رالستثماأو ا

 

 

 

Service 

Procedures 

Application for registration along 

with the contract must be presented 

to the Secretariat of Commercial 

Registry. Then it will be transferred 

to the special financial directorate for 

payment of the stamp fee, then 

transferred to the Lawyers Union for 

certification (or authentication) of the 

lawyer’s signature. Then, the 

registrar of the Commercial Registry 

will deliver the Commercial Register. 

لسجل امانة ألى إلعقد اتسجیل مع  لبط ميقد

 لمالیةالى مديرية ل إثم يحو ريلتجاا

 ليحو ثم منولطابع اسم رلتسديد  لمختصةا

 قة على توقیعدلمحامین للمصاالى نقابة إ

لسجل ا مینم أمن ثم يقوذ والستاالمحامي ا

 ريلتجاا لسجلابمنح ري لتجاا

 

 

 

 

اءات جرإ

 لخدمةا

Beneficiary 

From Service 

Ordinary or legal person (of 

Syrian nationality and others) 
 من(ري العتباأو الطبیعي ا لشخصا

 )اھغیروية رلسوا لجنسیةا
لمستفید ا    

 لخدمةامن 

Execution 

Rate in Days 
2 working days 2 عملم يو 

 لتنفیذا لمعد

 مباألیا
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Service 

Name 

Procedures to register Financial 

Companies at the Commercial 

Registry: (limited liability - Joint 

Stock ) 

 فيال ألموت اتسجیل شركا اءاتجرإ

 –لیة ولمسؤودة امحد ( :ريلتجاا لسجلا

 )مغفلة مةھمسا

 
 لخدمةاسم ا

Service 

Provider 

Secretariat of Commercial 

Registry 
 لخدمةم امقد ريلتجاالسجل امانة أ

 

 

 

 

 

 

 
The Company's 

Capital 

Minimum: 

Limited liability: 5,000,000 

S.P. Five million Syrian 

pounds 

One person with limited 

liability: 10,000,000 S.P. Ten 

million Syrian pounds Offshore 

Limited Liability: 5,000,000 

S.P. Five million Syrian 

pounds 

Private joint stock: 15,000,000 

SP. Fifteen million Syrian 

pounds 

Pubic joint stock: 100,000,000 

S.P. One hundred million 

Syrian pounds 

Holding joint stock: 

1,000,000,000 S.P. Billion 

Syrian pounds 

 

 :نىدألالحد ا    

  5,000,000 :لیةولمسؤودة امحد  

 ةريسوة خمسة ماليین لیر س .ل   

 :لیةولمسؤودة احد محدواشخص   

 ةماليین لیرة عشر  س.ل 10,000,000

 ةريسو

 :لیةولمسؤودة امحدر شوأوف 

 ةخمسة ماليین لیر  س .ل 5,000,000

 ةريسو

    :مة مغفلة خاصةھمسا

 نخمسة عشر ملیوس .ل15,000,000

 :مة مغفلة عامةھمساري سوة لیر

ة لیرن مائة ملیو .س.ل 100,000,000

 ةريسو

 1,000,000,000 :مة مغفلة قابضةھمسا

 ةريسو ةلیرر ملیا .س.ل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لشركةال سمارأ

 

 

 

 

 

 
 

The Required 

Documents 

Application for Registration 

and Declaration of 

Professional trading (unified 

application) 

 رةلتجااف اتصريح باحترولب تسجیل ط

 )ة لموحدرة االستماا (

 

 

 

 

 

 

 

 
لوثائق ا

 لمطلوبةا

Articles of association of the 

Company 
 ألساسي للشركةام لنظاا

Copy of personal identity 

cards (for Syrians), or 

passports (for non-Syrians) 

 أويین رشخصیة للسوت ويار ھصو

 )يینرلسوابالنسبة لغیر  (لسفر ازات اجو

Employment cards from the 

Ministry of Social Affairs and 

Labor in case there is no 

director or authorized signatory 

with the Syrian 

citizenship. 

ون لشؤوزارة اعمل من ت بطاقا

أو لمدير ن اكاإذا لعمل واالجتماعیة ا

 ريبالتوقیع غیر سوض لمفوا

Notice of publication of articles 

of association in the Official 

Journal – Document of no 

conviction for Directors and 

Authorized Signatories by the 

company 

ة لجريداألساسي في م النظاانشر ر شعاإ

راء ثیقة ال حكم علیه للمدو –لرسمیة ا

 لشركةالمفوضین بالتوقیع عن وا
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Document of deposit of the 

Company’s Capital at the bank 

(payment of the capital can be 

in Syrian or foreign currency) 

لشركة في ل المااع رأس ايدإثیقة و 

ما إلشركة ل اسمارأيتم تسديد  ( فلمصرا

 )ألجنبيابالقطع أو ية رلسوات اباللیر

 

Fixed location (one of the 

following documents is 

sufficient): 

Certified copy of real estate 

ownership or contract of 

renting or contract of lending 

or contract of investment. 

لوثائق ى ابإحدء الكتفاا( لمحلاثبوتیة 

 مصدقة عن سند تملك رة صو : ) لتالیةا

 عقدرة أو إلعااعقد ر أو إليجااعقد أو 

 .رالستثماا

Receipt of the publication of 

the rental contract in a daily 

newspaper in order to open a 

store sheet. 

في صحیفة يومیة ر إليجاانشر عقد ل يصاإ

 صحیفة متجر جل فتحأمن 

Approval of concerned body 

in case the activity requires 

prior consent.  

 

ط لنشان اكال لمعنیة في حاالجهة افقة امو

 فقة مسبقةالى موج إيحتا

 
 

Stamp fee on the capital of the 

Financial Company (4 per 

1000 of the 

capital) 

 ال ألمواشركة ل سمارأابع على طسم ر

 )مة مغفلةھمسا –لیة ولمسؤا ودةمحد (

 )للمارأس ابعة باأللف من أر بنسبة

 رسوم الخدمة

Stamp fee at the Commercial 

Registry /10140/S.P. for the 

treasury 

ري لتجاالسجل التسجیل في اابع ط سم ر

 لخزينةالصالح س .ل/10140/

Stamps on the application for 

registration (Unified 

application) /515/S.P. 

 لتسجیلالب طبع على اوط      

 س.ل 515 بقیمة ) ةلموحدرة االستماا (  

Stamp /100/ S.P. special for 

disabled people 
 بالمعوقینص خاس .ل /100/ ابعط

Fee for publication. to be paid 

at the Arabic Institute of 

Publicity for publication of the 

renting contract 

لعربیة ا لمؤسسةى الدد تسد نعالإ سمر

 رإليجاا مقابل نشر عقدن لإلعال

Fee for publication of the 

articles of association in the 

Official Newspaper to be paid 

at the Ministry of Finance 

 ةلجريداألساسي في م النظاانشر  سمر

 .لمالیةى وزارة الدد يسد لرسمیةا
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Service 
Procedures 

Application is presented at 

the Secretariat of 

Commercial Registry along 

with the required documents. 

Then the Commercial 

Register will be issued. 

 
 ريلتجاالسجل امانة ألى إلطلب اتقديم  يتم

لى منح ر إلمطلوبة ثم يصاامرفقا بالوثائق 

 ريلتجاالسجل ا

 

 
 اءاتجرإ

 لخدمةا

 

 

 

 

Note 

In case the director or 

authorized signatory is non- 

Syrian, he must obtain an 

Employment Card from the 

Ministry of Social Affairs 

and Labor. And if there is a 

Syrian director or authorized 

signatory, no need for an 

employment card for the 

non-Syrian director or 

authorized signatory. 

 
ض لمفوأو المدیر ن اكال في حا     

أن فیجب  )ري سوغیر  (بالتوقیع 

وزارة یحصل على بطاقة عمل من 

ل في حاو لعمل واالجتماعیة ا ونلشؤا

 بالتوقیعض مفوأو مدیر د جوو

فال حاجة لبطاقة عمل للمدیر  )ري سو( 

 ).ري غیر سو (بالتوقیع  لتفویضأو ا

 

 

 

 
 مالحظة

Beneficiary 
From Service 

Ordinaryـorـlegalـpersonـ(of 

Syrian nationality and 

others) 

 ريالعتباأو الطبیعي ا لشخصا

 )اھغیروية رلسوا لجنسیةا من( 
لمستفید ا  

لخدمةامن   

Execution Rate 
in Hours 

 

3-5- hours 
 

 تساعا 5 - 3
لتنفیذ ل امعد

تبالساعا  
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Service 

Name 

Single trader registration at 

the Commercial Registry 
 ريلتجاابالسجل د تاجر فر تسجیل

 )ريتجا طلنشا(

 لخدمةاسم ا

Service 

Provider 

Secretariat of Commercial 

Registry 
 لخدمةم امقد ريلتجاالسجل امانة أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Required 

Documents 

Application for registration an 

declaration of professional 

trade (unified application 

form) 

 رةلتجااف اتصريح باحترولب تسجیل ط

 )ة لموحدرة االستماا (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لوثائق ا

 لمطلوبةا

Copy of personal identity 

cards (for Syrians), passports 

(for non-Syrians) 

 أويین رشخصیة للسوت ويار ھصو

 لسفرازات اجو

Employment card from the 

Ministry of Social Affairs 

and Labor for non-Syrians 

الجتماعیة ون الشؤوزارة ابطاقة عمل من 

 بالنسبة لغیر (لعمل وا

 )يینرلسوا

Fixed location (one of the 

following documents is 

sufficient): 

Certified copy of real estate 

ownership or contract of 

renting or contract of lending 

or contract of investment. 

 )لتالیة الوثائق ى ابإحدء الكتفاا(لمحل اثبوتیة 

ر إليجااعقد أو مصدقة عن سند تملك رة صو

 عقدرة أو إلعااعقد أو 

 .رالستثماا

Receipt of the publication of 

the rental contract in a daily 

newspaper in order to open a 

newspaper store 

رة أو إلعار أو اإليجاانشر عقد ل يصاإ

 جل فتحأفي صحیفة يومیة من ر الستثماا

 .صحیفة متجر

Approval of concerned body 

in case the activity requires 

prior consent. 

 طلنشان اكال لمعنیة في حاالجهة افقة امو

 .فقة مسبقةالى موج إيحتا

Stamp fee at the Commercial 

Registry /10140/S.P. for the 

treasury 

بقیمة ري لتجاالسجل التسجیل في اابع طسم ر

 لخزينةالصالح  ـس.ل/10140/

Stamps on the application for 

registration (Unified 

application) /515/S.P. 

رة الستماا (لتسجیلالب طعلى  بعاوط

 س.ل 515بقیمة  )ة لموحدا

Fee for publication to be paid 

at the Arabic Institute of 

Publicity for publication of the 

renting , lending or investment 

contract 

 

 

لعربیة المؤسسة ى الد يسددن عالإسم ر

رة إلعار أو اإليجاا مقابل نشر عقدن لإلعال

 .رالستثماأو ا
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Service 
Procedures 

Application is presented at 

the Secretariat of 

Commercial Registry by the 

applicant or his legal agent. 

Then the Commercial 

Register will be 

issued 

أو لعالقة الطلب من قبل صاحب ايتم تقديم 
ري لتجاالسجل امانة ألى إلقانوني الوكیل ا

 لى منحر إلمطلوبة ثم يصاامرفقا بالوثائق 
 ريلتجاا لسجلا

 

اءات جرإ

 لخدمةا

Beneficiary 

From Service 

Ordinary or legal person (of 

Syrian nationality and 

others) 

   ريالعتباأو الطبیعي ا لشخصا
 )اھغیروية رلسوالجنسیة ان م)

 

   لمستفید من ا  

 لخدمةا 

Execution 

Rate in Hours 

 

3-5- hours -3 5 لتنفیذ ل امعد تساعا

 تبالساعا


