
 

 

 
 تسجيل فرع لشرآة أجنبية في سوريةأجراءات 

 
 :  تسجيل الفرع -1
 

عندما ترغب الشرآة المؤسسة خارج سورية في فتح فرع لها، ينبغي عليها أن 
دائرة (تسجل نفسها في السجل الخاص لدى وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 

 .وال يجوز للشرآة تقوم بأي نشاط تجاري قبل أن تسجل نفسها أصوال) الشرآات
 
 :  إجراءات التسجيل-2
 
م الشرآة إلى وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية طلبا للتسجيل ويمكن لهذا تقد

الشرآة أن تقدم الطلب بنفسها، آما يستطيع المدير العام الذي تم تعينه في سورية أن 
 .يقدم الطلب بنفسه

 : ويتضمن الطلب البيانات التالية
 اسم الشرآة -
 الدولة المؤسسة فيها  -
 مرآزها الرئيسي -
 نوعها  -
 )األعمال التي تتعاطاها بموجب نظامها األساسي(تها غاي -
 رأسمالها -
 األعمال التي ترغب تعاطيها في سورية -
 .مرآز فرعها الخاص في سورية والفروع التابعة له -
 

 : ويجب إرفاق الوثائق التالية بالطلب
 : بالنسبة لشرآات األموال  -1

 .سينسخة عن عقد تأسيس الشرآة ونسخة عن نظامها األسا  -أ  
 . صك توآيل تعين بموجبه الشرآة مديرا عاما لها -ب

شهادة بان مرآز الشرآة الخاص في سورية سيرتبط مباشرة بمرآزها  -جـ 
 .الرئيسي في الخارج دون سلطة على فرع آخر في أي بلد

 
 : بالنسبة األشخاص -2

 .ذات الوثائق المطلوبة بالنسبة لشرآات األموال
 

 موقعة من رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب ويجب أن تكون جميع الوثائق -3
عنه إذا آانت من شرآات األموال أو من أحد المفوضين بالتوقيع إذا آانت 

 .من شرآات األشخاص ويجب تصديقها بالطرق الدبلوماسية



 

 

 
 : المدير العام في سورية -4

أن يكون المدير العام اما سوري الجنسية أو من جنسية الدولة يجب 
يكون مقيما إقامة فعلية في منطقة المرآز الخاص المؤسسة فيهالشرآة وأن 

 .للشرآة في سورية
 
 
 



 

 

 
 وزارة اإلقتصاد والتجارة الخارجية

 مديرية الشؤون النقدية والمصرفية والتأمين واإلدخار
 جنبيةدائرة الشرآات والوآاالت األ

 
 

البيانات المطلوب إيضاحها في الوآاالت التي تمنحها الشرآة األجنبية إلى 
 المؤسسة أو الشرآة السورية

 
 
 اسم الشرآة أو المؤسسة الموآلة وعنوانها التجاري  -1
 جنسيتها ومكان تأسيسها  -2
اسم وعنوان فروع الشرآة إذا آانت الوآالة : (مرآزها الرئيسي والعنوان الكامل -3

 )وعها أيضاتشمل فر
 ) توزيع�عمولة : (نوع الوآالة -4
 نسبة العمولة أو األجر وآيفية تحديد الحقوق المالية للوآيل -5
 موضوع الوآالة مع ذآر األصناف -6
 مدتها وأصول تجديدها  -7
 اسم الوآيل وعنوانه التجاري ورقم الهاتف والفاآس -8
 منطقة الوآالة -9
آة بعدم وجود وان تصرح الشر. يجب أن يكون االتصال بالوآيل مباشر -10

 .وآيل لها في سورية وفي حال وجوده تعتبر وآالته الغية
يجب أن يكون آتاب التوآيل مصدقا حسب األصول من الجهات المختصة  -11

 :وفق ما يلي
 من غرفة التجارة في بلد الشرآة -
 من وزارة الخارجية في بلد الشرآة -
 من السفارة السورية في بلد الشرآة  -
 ية بدمشقمن وزارة الخارجية السور -

 :يجب أن يرفق بكتاب الوآالة ما يلي -12
 سجل تجاري للوآيل مصدق أصوال -
 صورة هوية الوآيل -
عطي وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية للوآيل طلب تبعد إبراز آافة الوثائق  -

 .التسجيل الالزم


