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شكر وتقدير

نشكر الجامعة السورية الخاصة التي ساهمت في بناء شباب متلعم
ومثقف والتي أمضينا فيها حياتنا الجامعية بجد وسعادة وكذلك
الشكر لكل من ساهم في تدريسنا من السادة المدرسين

ونخص بالشكر الدكتورة أحالم الشيخ التي أشرفت على بحثنا والتي
ق امت بالتوجية والمساعدة


ب

اإلهداء

نهدي هذا البحث إلى أهلنا الكرام وكل من دعمنا وشجعنا إلتمام
البحث

وإلى األخوة واألصدق اء

وإلى أساتذتنا المبجلين


ت

ملخص عن البحث

سعت الحكومة إلى النهوض باألقتصاد السوري والسعي الى التوعية في
إتخاذالقرارات الجماعية بدال من الفردية ومالها هذه القرارات من مصحلة على
المجتمع ككل وذلك من خالل تقديم تسهيالت لجذب أصحاب الشركات العائلية
وتشجيعهم للتحول إلى شركات مساهمة عن طريق إصدار المرسوم التشريعي رقم
 16لعام 7002
وتقديم العديد من الميزات ولكن بالمق ابل كان هناك بعض السلبيات والتي
سوف نستعرضها في هذا البحث
والقيام بتطبيق عملي على إحدى الشركات وشرح ما المزايا
التي حصلت عليها الشركة في ظل المرسوم.
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قائمة المراجع


خ

مقدمة البحث
تمهٌد :
تعدسورٌةمنالدولالنامٌةالتًتسعىجاهدهلبلنضمامللنظامالعالمًالمتطوروللوصولالىماوصلت
الٌهالدولالمتقدمهمنأنظمةاقتصادٌهمتطورة,ومنحٌثمقدرةهذهالدولعلىمعاٌشةالثورات
التكنولوجٌةوالعلمٌةالتًأثرتومازالتتإثروتحدثتؽٌراتهٌكلٌةفًاقتصادٌاتالعالم.
لذلككانالبدللنظاماإلقتصاديالسوريمنأنٌتمتعببعضالمرونهللتعاملمنهذهالتطوراتوالثورات
التًٌعٌشهاالعالم,حٌثبدأتالمبادرةالسورٌةباإلصبلحاتاالقتصادٌةواالجتماعٌةبالعدٌدمن
االجراءاتومنبٌنهاتشجٌعالقطاعالخاصعلىالمساهمةفًقٌادةعملٌةالتنمٌةاإلقتصادٌةوإفتتاحسوق
دمشقلؤلوراقالمالٌةلذلككانمنالضروريتهٌبةالظروؾلمثلهذهالتطوراتمنخبللالعملعلى
إنشاءمإسساتإقتصادٌةكبٌرةتستطٌعاالستمرارفًالتنمٌةاالقتصادٌةواالجتماعٌةممثلةبالشركات
المساهمةالعامةوهذامادعىإلٌةالمرسومالتشرٌعً61لعام.2007
مشكلة البحث :
تعتمدالدولةبشكلأساسًلتموٌلالنفقاتالعامةعلىاإلٌراداتالضرٌبٌةوفًالكثٌرمنالدولالنامٌة
تعتبرهذهاإلٌراداتالمركزاألولمنبٌنالعناصرالتًتمولخزٌنةالدولةالعامة.
ممادفعاإلدارةالضرٌبٌةللعملعلىتحدٌثقوانٌنهاالضرٌبٌةبماٌتناسبمعالواقعاالقتصادي
واالجتماعًالسابد.
وتعتبرسورٌةمنبٌنالدولالتًتبنتنهجاإلصبلحالضرٌبًفمنذعام2003صدرالقانون24المعدل
للمرسوم85لعام1948موتعتبرخطوهمهمهلئلصبلحالضرٌبًوقدتبعهالعدٌدمنالمراسٌمالتشرٌعٌة
والقوانٌن.
ومنبٌنهذهالمراسٌمالمرسومالتشرٌعً61لعام2007الذيٌسعىالىتشجٌعالشركاتالعابلٌةلبلنتقال
الىشركاتمساهمةعامةأوإعادةتقٌٌمأصولوالتزاماتهذهالشركات.
وعلىالرؼممنالممٌزاتالتًقدمهاالمرسومإالأنعددحاالتاالنتقالالىشركاتمساهمةأوإعادة
تقٌٌمهاألصولهامنخفضوذلكبسبب:
_التهربالضرٌبًفًالشركاتالعابلٌةبشكلكبٌربسبباألسالٌبالمحاسبٌةالمطبقة
_المزاٌاالضرٌبٌةالتًاحدثهاالمرسوم61لعام2007لمتكنكافٌةإلقناعأصحابالشركاتالعابلٌة
لئلنتقالأوإلعادةتقٌٌمأصولوالتزاماتهذهالشركاتبسببعدمثقةالمكلفٌنباإلدارةالضرٌبٌة

د

أهمٌة البحث :
_1ضمانفرصاستثماربدالمنالفابدةالمصرفٌة.
_2استقطابمواردبشرٌةعالٌةوخلقفرصعمل.
_3جذباستثماراتأجنبٌةوماتحملةمنخبراتإدارٌةوكفاءاتبشرٌة.
_4دعمالسوقاألولٌهالتًتعدركٌزةنمواألسواقالمالٌةوتطورهاوحشدمواردالقطاعالخاصوصؽار
المستثمرٌنوالمدخرٌن.
_5تطوٌرواتساعسوقاألوراقالمالٌةوؼٌرهامماٌحققمتطلباتالتطوٌروتعببةاإلدخاراتالمحلٌة
باتجاةتكوٌنكٌاناتإقتصادٌةقادرةعلىالمنافسة.
هدف البحث :
_1مناقشةأثرتحوٌلالشركاتالعابلٌةأواعادةتقٌٌمأصولهاوالتزاماتهاعلىالضرٌبة
_2بٌانالدورالذيلعبتهالمإسساتالعابلٌةوالشركاتالفردٌةوالشركاتفًالتنمٌةاالقتصادٌة
واالجتماعٌةفًالسنواتالماضٌه
_3المرسومالتشرٌعً61لعام2007ومناقشةالمٌزاتوالسلبٌات
_4بٌانالدورالذيتإدٌةالشركاتالمتعددةالملكٌةمهماتكنصفتهاالقانونٌهوكٌفٌةإخضاعهاللضرٌبة.
فرضٌات البحث :
_1هناكعبلقةبٌنقلةحصٌلةإٌراداتضرٌبةالدخلفًسورٌةوالسٌاساتالمحاسبٌةواألسالٌباإلدارٌة
المتبعةفًالشركاتالعابلٌة.
_2إنإنتقالالشركاتالعابلٌةالىشركاتمساهمةعامةأوإعادةتقٌٌمأصولوالتزاماتهذهالشركات
سٌكونلهأثرإٌجاببًواضحعلىحصٌلةضرٌبةالدخلالسورٌة.
منهج البحث :
_1جمعالبٌاناتمنالكتبوالمراجعذاتالعبلقةبمشروعالتخرج.
_2تحلٌلالبٌاناتوعرضهابماٌخدمأهداؾالبحث.
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الفصل األول  :مفهوم كل من الشركات العائلٌه والشركات المساهمة:
المبحث األول  :االطار النظري للشركات العائلٌة
تمهٌد :
العنوان األول  :الشركات العائلٌة
_1تعرٌفها_2اٌجابٌاتها

_3سلبٌاتها 

العنوان الثانً  :دور الشركات العائلٌة فً سورٌة وأهمٌتها االقتصادٌه وواقعها الضرٌبً
_1الواقعاألقتصاديللشركاتالعابلٌهفًسورٌة 
_2واقعالضرٌبهعلىالشركاتالعابلٌهفًسورٌة 
المبحث الثانً  :االطار النظري للشركات المساهمة
تمهٌد:
العنوان األول  :الشركات المساهمة
_1تعرٌفها 
_2اٌجابٌاتها 
_3سلبٌاتها 
العنوان الثانً  :األهمٌة االقتصادٌه للشركات المساهمة فً سورٌة وواقعها الضرٌبً :
_1الواقعاالقتصاديللشركاتالمساهمةفًسورٌة 
_2واقعالضرٌبةعلىالشركاتالمساهمةفًسورٌة 

ر

الفصل األول  :مفهوم كل من الشركات العائلٌه والشركات المساهمة:
المبحث األول  :االطار النظري للشركات العائلٌة :
تمهٌد:
تتصؾاألعمالالعابلٌةبؤساسهاالمترابطوأعمالهاالناجحةوالتًتسعىلمواجهةالتحدٌاتالمعتاده .
وأساسنجاحهذهاألعمالالصمودفًظلعالمسرٌعالتطوروفًظلوجودتكنولوجٌاجدٌدةومنافسٌن
جددوسلوكالموردٌنوالعمبلءالجدٌد .
ولبقاءإستمرارٌةالشركاتالعابلٌهفًظلهذهالتطوراتٌجبتواجدتقنٌاتوأسالٌبإدارٌهمحترفةومما
أجبرأصحابالعملالعابلًعلىالتخطٌطوتؽٌٌرأسلوبالشركةوالقٌامبجهودلتكوٌنفرقإدارٌةقوٌة
وضرورةالتخطٌطإلستراتٌجٌاتعملمتطورة .
وكماالحظناإزدٌادالشركاتالعابلٌة family businessفًالوطنالعربًبمختلؾنشاطاتهااالقتصادٌة
,فهناكشركاتازدهرتوتطورتوحققتنجاحكبٌرأدىالىشهرةألصحابوألسماءالعاببلتالمالكة
لهذة الشركات وال نستطٌع أن نستبعد فشل العدٌد من هذه الشركات وتدهورها على الرؼم من أساسها
وبداٌتهاالجٌدٌن .
وهناك شركات حققت ازدهار لفترة وجٌزه ولكن انتهى بالفشل ولعل السبب الربٌسً فً ذلك أنها كانت
بحاجهالىإنتقالمنتنظٌمتقلٌديالىنظامأكثرإحترافا(أيالىشركاتمساهمة) .
العنوان األول  :تكوٌن الشركات العائلٌة :
تعرٌفها :
هً شركة مملوكة بالكامل لعابلة واحدة أو أكثر  ,وٌتحملون أفراد هذه العابله النصٌب األكبر من إدارة
الشركةوٌإسسهاعادةربالعابلة(مإسسالشركةالعابلٌه)تنشؤالشركةالعابلٌةفًبداٌتهابقٌامالمإسس
بنشاطأوخدمةأومهنةمعٌنةٌتقنهاومنبعده تستمرهذهالمنشؤةبالتوسعمستعٌنا ًمإسسالشركةبؤفراد
أسرتة.وفً سورٌة محصورة بعدة تسمٌات  :شركات ذات مسإولٌه محدودة أو شركات التضامن أو
التوصٌهبسٌطة .1
وٌرىالباحثونإنالشركاتالعابلٌةهًمشروعاتٌلعبفٌهاالكٌانالعابلًدوراادارٌاومالٌاورقابٌاحٌثٌمكنهااتباعاستراتٌجٌات
مستقرةفًاألمدالطوٌلكماأنهاتتمٌزبسرعةاتخاذالقراراتنظرالمركزٌتهاالتًتكونؼالباحكراعلىالعابلةمماقدٌإثراٌجابٌافً
استثمارفرصسوقٌةجٌدة.
ٌ1حٌىخالد,الشركاتالعابلٌةفًدولةاإلمارات,ؼرفةتجارةوصناعةدبً2007,

ز

طبٌعة الشركات العائلٌة  :2
ؼالباًماتكونالشركاتالعابلٌةصؽٌرةالحجموهًتعتمدعلىإدارةعدةأجٌاللنفسالعابلة .
كماذكرناسابقاأنالشركاتالعابلٌهمملوكةبصفةأساسٌةلؤلفرادالذٌنٌنتمونالىعابلةمإسسالشركة
وتكونلهاالسلطةالمطلقةفًإدارتها .
إنطبٌعةالشركاتالعابلٌةتعتبربعٌدةعنالضؽوطالتًتمارسهااسواقرأسالمالبماٌتعلقبضرورة
تحقٌقالشركةلنتابجسرٌعةبسببانتمابهالهذةاألسواق .
وتمتعهكذانوعمنالشركاتبالنظرةطوٌلةاألمدلعدموجودحملةاألسهمبالشركاتالعابلٌة .
إٌجابٌات الشركات العائلٌة :
_1سرعةإتخاذالقراراتوالمرونةبالعمل .
_2القابدذوطابعإبداعًوطموحوٌتمتعبصبؽةرٌادٌة .
_ 3نجاحالشركاتمرتبطبنجاحأفرادالعابلةالمالكةألنهمهمأكثرخوفاعلىمصلحةواستمرارٌةنجاح
المنشؤة .
 _4تسعى العابلة لتحسٌن العبلقة مع الموظفٌن من خبلل تحفٌزهم واالهتمام بحاجاتهم االساسٌة لزٌادة
انتاجٌةوكفاءةالعامل .
سلبٌات الشركات العائلٌة :
_1وجودبعضمنأفرادالعابلةالذٌنٌشؽلونمناصبادارٌةوهمٌفتقرونللخبرةوالكفاءة .
_2قلةمصادرالتموٌلومحدودٌتهاوالشروطالتًقدتفرضمنقبلالموردٌن .3
_3اتخاذالقراراتالخاطبةبسببعدموجودإسلوبحسابالمإشراتالمالٌهفهوٌخضعلمٌولورؼبات
أفرادالعابلةوأهدافهمالخاصةؼٌرالمعلنةوالتًقدتتعارضمعاألسسالعلمٌةمثلالقٌامبعملٌاتتوسع
باألنشطةاالنتاجٌهأوؼٌرهابشكلؼٌرمدروس .
2د.بلٌدرتاب,الشركاتالعابلٌةفًدبً(تعرٌفها,بنٌتها,أداإها)2005
3مؤمونحمدان,مزاٌاتحولالشركاتالعابلٌةالىشركاتمساهمةعامة,فندقالشٌراتون 2009,



س

 _4من أهم المشاكل التً قد تمر بها المنشؤة هً مشكلة إنتقال الرباسةبعد وفاة المإسسوصراع على
السلطةواالدارة .4
_5ضؽوطتواجةالشركاتالعابلٌةالتًٌفرضهاعصرالعولمةعلىهذاالنوعمنالشركاتوهً :
أ-نظاماقتصاديعالمًخالمناإلحتكارإنمااإلنتقالالىاألسواقالمفتوحةوظهورالمنافسةالشرسة .5
ب-ثورةالمعلوماتواإلتصاالت .
ت-اإلستثماراتاألجنبٌة .
ث-التكتبلتاالقتصادٌةالدولٌة .
ج-التؽٌٌروالتحدٌثوالتجدٌدوالسرعةوالشفافٌة .
العنوان الثانً  :األهمٌة اإلقتصادٌة للشركات العائلٌة فً سورٌة وواقعها الضرٌبً
أوال -الواقع االقتصادي للشركات العائلٌة فً سورٌة:
إنالشركاتالعابلٌةساعدتبشكلكبٌرفًتطوٌراإلقتصادالوطنًوتنمٌته ,فمبلكهاٌمثلونجٌلالرواد
الذٌناستطاعواتؤسٌسالكٌاناتالتجارٌةوالصناعٌة .
ولكنمثلهذهالشركاتتعانًمنتحدٌاتوصعوباتالتًتعانًمنهاالشركاتفًمعظمالدولوالسٌما
النامٌةالتًتعتمدعلىالقطاعالعامكمصدرربٌسًللتموٌلواإلنفاقاألستثماري .
مرتالشركاتالعابلٌةفًسورٌةبثبلثمراحل :
بدءاًمنمرحلةالتخطٌطاالشتراكًالتًتمتعدٌلهابماٌسمىالتعددٌةاإلقتصادٌهوإشراكالقطاعالخاص
والتعاونًفًعملٌةالتنمٌةإضافةالىالقطاعالعاموأخٌراجاءتمرحلةاالنتقالالىاقتصادالسوقوهً
التًنعٌشهاالٌوموزٌادة االعتمادعلىالقطاعالخاصفًعملٌةالتنمٌةاإلقتصادٌهحٌثوصلتمساهمة
الدولةفًاإلنفاقاالستثماريفًالمجالاالقتصادي .
وهناكالعدٌدمنالتحدٌاتمنهاتوجهاالقتصادالسورينحواإلنفتاحوتقلٌصالحماٌةوالدعم
4محمدجلٌبلتً,المركزالثقافً,المزه2007,
5محمدجلٌبلتً,مرجعسبقذكره
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ودخول منطقة التجارة الحرة العربٌة مرحلة التحرٌر الكامل باإلضافة الى ضعؾ التموٌل وعدم كفاٌته
لتموٌل التوسعات وزٌادة الطاقات اإلنتاجٌة والعمل على التوجٌة التصدٌري وؼٌاب دراسات الجدوى
االقتصادٌةالدقٌقةوالنظرةالمستقبلٌةلواقعالشركاتبسبباعتمادهافًالماضًعلىسٌاسةاإلحبللمكان
المستورداتواعتمادهافًتسوٌقمنتجاتهاعلىالسوقالداخلٌة .
لذلككانمنأبرزالخٌاراتالمطروحةلمعالجةالتحدٌاتأمامالشركاتالعابلٌةفًسورٌةهوتحوٌلهاالى
شركات مساهمة عامة لذلك أصدرت الحكومة المرسوم التشرٌعً  61لعام  2007لتشجٌع هذه الشركات
للتحول .
ثانٌا -واقع الضرٌبة على الشركات العائلٌة فً سورٌة :
تضم الشركات العابلٌة فً سورٌة كل مإسسة فردٌة أو شركة تعتبر مملوكة من قبل فرد أو عابلة أو
مجموعة من األشخاص لكنها وفق قانون الشركات السورٌة تضم شركات األشخاص حٌث أن الصفة
الربٌسٌة لهذه الشركات أن مسإولٌة األفراد أو الشرٌك ؼٌر محدودة بقٌمة رأس المال أو بعض أنواع
شركاتاألموالكالشركةذاتالمسإولٌةالمحدودة .
تنقسمشركاتاألشخاصالى :
شركاتتضامن,شركاتتوصٌةبسٌطة,شركاتمحاصة,شركاتالواقعحٌثالضرٌبةالتًتفرض
علىهذهالشركاتضرٌبةتصاعدٌةوهًتفرضعلىأرباحالشركةكشخصٌةمعنوٌةمستقلةعنالشركاء
إالماتماعتبارهوفقأحكامقانونالشركاتؼٌرمتمتعبالشخصٌةاالعتبارٌةالمستقلةكشركاتالمحاصة .
ان معدالت هذه الضرٌبة قد تؽٌرت عدة مرات حٌثجاء فً المادة  3من المرسوم  51لعام  2006أن
الشرابحوالنسبالضرٌبٌةوحوافزتخفٌضهاعلىالمكلفٌناألفرادوشركاتاألشخاصكماٌلً :





شركاتالواقعهًعبارةعنشراكةبٌنشخصٌنأوأكثرموجودةعلىأرضالواقعفعبلولكنبدونعقدرسمً 
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الشرٌحة

المبلغ

النسبة

الضرٌبة

المجموع

5000050000 -1إعفاء____
 1500015000%10150000200000-50001
 6000045000%15300000500000-200001
 160000100000%205000001000000-500001
 640000480000%2420000003000000-1000001
أكثرمن ____%28 __3000000
وإذا استعرضنا هذه النسب والشرابح نرى بؤن األرباح الصافٌة البالؽة خمسة مبلٌٌن لٌرة سورٌة فإن
مجموعضرٌبتهاالتًستترتبعلٌهاتكون 1205000أيبمعدل%24منهذهاألرباحبٌنماكانتسابقا
تصلالى%90خبللأعوام 1975ولؽاٌة 1991وخفضتالى%62مابٌن 1992و 2003وخفضت
الى%35ومابٌن2003و2005لتصبح%28فًعام2006وهًكذلكحتىاآلن .
أنواع الشركات العائلٌة فً سورٌة وكٌفٌة خضوعها للضرٌبة :
_1المإسساتالفردٌة :
هذاالنوعمنالشركاتأكثرانتشارافًسورٌةوهًتخضعفًالتكلٌؾالضرٌبًللقانون24لعام2003
وتسريعلٌهاأحكامالمرسوم 51كماتسريعلٌهاأحكامالتعدٌبلتالتًتمتعلٌهفًالسنواتالتًتلت
صدوره 
_2الشركاتذاتالمسإولٌةالمحدودة :
تصنؾعلىانهاشركاتعابلٌةألنهاالتقومبتقسٌمرأسمالهاالىأسهموانماحصصولكنالشرٌكال
ٌسؤل إال بمقدار حصته فً رأس المال وهً بإختبلؾ نوعها أو ؼاٌتها هذه الشركات ال بد أن تخضع
للضرٌبةألنهاتتمتعبالشخصٌةاألعتبارٌة .
تخضعأرباحالشركاتالصناعٌةللضرٌبهسواءوزعتعلىالشركاءربحأملمتوزعومعصدور
القانون24لعام2004أصبحتالشركاتمحدودةالمسإولٌهالصناعٌهتخضعلنسبةثابته%22منالربح
الصافًٌضاؾإالٌهارسماإلدارةالمحلٌة .
أمابقٌةالشركاتمحدودةالمسإولٌهوالتًالٌنطبقعلٌهاالشرطالسابقفتخضعللشرابحالواردهفًالمادة
األولىمنقانون24لعام,2003لكنهذهالنسبةتمتعدٌلهابالمادةالثالثةمنالمرسومالتشرٌعً51لعام
2006حٌثأصبحت%22بدالمن .%25
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وٌرىالباحثونمماتقدم 
إنمعالجةالتحدٌاتالتًتواجةالشركاتالعابلٌةتتمٌزبالنقاطالتالٌه :
_1اعادةهٌكلةالشركاتبماٌحقققفزةنوعٌةفًطرٌقةادارتها .
_2تطبٌقمبادئالحوكمةعلىمستوىالشركاتالعابلٌة .
_3االندماجبٌنالشركاتالعابلٌةأوالتحوللشركاتمساهمةتطرحاسهمهالبلكتتابالعام .
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المبحث الثانً  :االطار النظري للشركات المساهمة :
تمهٌد  :
الشركاتالمساهمةتعتبراألكثرانتشاراوإتساعاضمنثبلثةأنواعلمنظماتاألعمالاألساسٌة(المشارٌع
الفردٌة,شركاتاألشخاص,شركاتاألموال) .
كما أنظهورشركاتاألموالأدىالىازدٌادوتطورمفهومالشخصٌةالمعنوٌةالمستقلةبموجبالقانون
عنالمالكٌنواإلدارة .
وللشركةالمساهمةكاملالحقوقواإلمتٌازاتالتًلؤلشخاصالطبٌعٌن .
إال أن هناك إستثناء أساسً هو اإلمتٌاز الذي ٌمنح للشخص الطبٌعً وهو حق اإلنتخاب وتولً وظٌفة
عامة .
كماٌحقللشركةالمساهمةالدخولفًعقودباسمهاكالعقودالمتعلقةبالشراءوالبٌعواإلمتبلكواإلقتراض .
تتمٌزبؤنلهاالقدرهعلىإصدارأسهمللحصولعلىرأسمالكبٌر .
العنوان األول  :تكوٌن الشركات المساهمة :
أوال  :تعرٌف الشركات المساهمة
أساس استمرار هذه الشركات األسهم واألسهم عبارة عن رأس مال الشركة مقسم الى حصص صؽٌرة
متساوٌةالقٌمةتقتصرمسإولٌةالمالك(المساهم)علىأداءقٌمةاألسهمالتًاكتتبفٌهاوفًحالتجاوز
دٌون الشركة قٌمةاألسهمٌطلبمنهسدادمبلػالخصمالذياشترىبموجبةأسهمه.تقعمسإولٌةاإلدارة
علىمجلساإلدارةالمنتخبمنقبلالمساهمٌنلمدةمحددة .
إستنتاجا لما ورد سابقا نرى أن الشركة المساهمة تمتاز :
_1رأسمالهامقسمالىحصصمتساوٌةتسمىأسهمقابلةللتداول 
_2المساهمالٌكتسبصفةالتاجربمجرداكتتابه,علىعكسماهوالحالفًشركاتاألشخاص 
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_3مسإولٌةالمالكمنحصرةبماٌمتلكهمنأسهم 
_4إدارةالشركةٌقومبهامجلساإلدارةالمنتخبمنالمساهمٌنلمدةمحدودة 
ثانٌا  :إٌجابٌات وسلبٌات الشركات المساهمة :
_اإلٌجابٌات :6
_1سهولة نقل الملكٌة :
فًسوقاألوراقالمالٌةٌتمتداول رأسالمالبٌنأطراؾالٌعرفونبعضهمبعضاكماأننقلالملكٌة
الٌحتاجالىموافقةالشركةأوأيطرؾآخر .
والٌوجدأثرفًهذاالنشاطعلىأصولوالتزاماتالشركة .
_2المسؤولٌة المحدودة لحملة األسهم  :
تقتصرمسإولٌةالمساهمعلىماٌمتلكهمنأسهموخسارتهالتتجاوزمقدارحصتهبرأسالمال .
_3إستمرارٌة الحٌاة بالنسبة للشركة  :
تعدهذهالنقطةمنأبرزالخصابصالتًٌتماإلشارةإلٌهافًمإتمراتالشركات .
كما أن حٌاة الشركة المساهمة التقتصر على شخص مثل الشركات العابلٌة سواء بوفاته أو إنسحابه أو
افبلسالشرٌك .
تحددحٌاةواستمرارٌةالشركاتالمساهمةفًعقدتؤسٌسهافٌمكنأنتكونحٌاتهادابمةأوتكونمحددة
بعدةسنواتوفًحالتحدٌدهابسنواتمعٌنةٌمكنتجدٌدعقدهاعنداإلنتهاء .
 _4سهولة تجمٌع رأس المال :
إنإصدارأسهمالىعددكبٌرمنالمساهمٌنقادرعلىجمعرأسمالكبٌرومنهنافإنالشركاتالناجحة
تتمتعبقدرةؼٌرمحدودةفًجمعرأسالمال .
_5الفصل بٌن المالكٌن والشركة  :
لهذاالنوعمنالشركاتشخصةقانونٌةمستقلةعنحملةاألسهمإنحملةاألسهمؼٌرقادرٌنعلىإلزام
أعضاءمساهمٌنآخرٌنبؤيعقدعملمعٌن,علىعكسالسٌاسةالمتبعةفًشركاتاألشخاصبؤنأي
عقدٌجرٌةأحدالشركاءلصالحالشركةملزملبقٌةالشركاء .



6عبدالرحمنمرعً,نضالالعربٌد,شركاتأموال,منشوراتكلٌةاألقتصاد2007-2006,
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السلبٌات : 7
 _6اإلزدواج الضرٌبً :
الشركات المساهمة العامة تتمتع بشخصٌة قانونٌة مستقلة لذلك أرباحها تخضع للضرٌبة و أٌضا دخول
األشخاصالمساهمٌنمنتوزٌعاتأرباحاألسهمتخضعللضرٌبةمرةأخرى .
أمافًشركاتاألشخاصال ٌوجدأيأزدواجحٌثتفرضالضرٌبةعلىأرباحالشركةككلفقطوال
تحسبعلىحصةالشركاءمناألرباح 

_7القوانٌن الحكومٌة :
هناكالعدٌدمنالقوانٌنالملزمةللشركاتالمساهمة 
فهً :
_1تخضعألحكامرقابٌةصارمةأكثرمنماهًعلٌهشركاتاألشخاصكالقوانٌنالمتعلقةبإصداراألسهم
وتوزٌعاألرباح 
ٌ_2جبعلىالشركاتالمساهمةالعامةأنتقدمإفصاحشاملودقٌقعنوضعهاالمالًلهٌبةاألوراق
المالٌة 
ٌ _3جب على شركات المساهمة االلتزام بمتطلبات إفصاح محددة بموجب قانون إلدراج أسمها فً
البورصات .
_8إدارة غٌر كفوءة  :
ٌمكنأنٌسٌطرعددقلٌلمنحملةاألسهمعلىالشركةوعندبذتقومهذهاألقلٌةبإنتخابأشخاصادارٌٌن
ؼٌر كفوء مع إمكانٌة اإلستمرارفً هذه الحالة ألن أصحاب األسهم اآلخرٌن ٌكونوا موزعٌن و هناك
صعوبةبتنظٌمأنفسهمضداإلدارةالموجودة .


7عبدالرحمنمرعً,نضالالعربٌد,مرجعذكرسابقا.
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العنوان الثانً :
الواقع األقتصادي للشركات المساهمة فً سورٌة :
تسعى الشركات المساهمة إلى إشراك المساهمٌن فً الجمعٌة العمومٌة و مناقشة الموضوعات التً تهم
الشركةوتدعممسٌرتها,كماأنألسواقالمالالدورفًمساعدةالشركةفًنشرالملكٌةالعامة .
فإنأهمأهداؾعملٌاتاالكتتابالتًٌقومبهااألفرادأوالشركاتفًاألسهموالسنداتالتًٌتمطرحها
فً األسواق المالٌة األولٌة هو جمع رأس المال األولً إلتمام عملٌات تموٌل بداٌة المشروع و ذلك من
خبلل:تحقٌقالسٌولةالبلزمةللسوقعنطرٌقتوفٌروإعادةتدوٌركممناسبمناألموالالمساعدةفً
زٌادةمستوٌاتاإلنتاجعبرتحوٌلالفرصاألستثمارٌةالتًالٌمكنتحوٌلهاعنطرٌقالتموٌلالمصرفً
التقلٌديأوبقٌةوسابلالتموٌلاألخرى,مماٌإديالىرفعمستوٌاتالتشؽٌلواإلنتاج والتوظٌؾو
تحقٌقمستوىدخلأفضلسواءعلىالمستوىالفرديأوالقومً .
منالناحٌةاألجتماعٌةتتٌحالشركاتالمساهمةالعامةإنتاجٌةجدٌدةفًمختلؾالقطاعاتوالذيٌإديالى
توفٌرفرصعملوالتخلصمنجزءمنالبطالة .8
ثانٌا_واقع الضرٌبة على الشركات المساهمة فً سورٌة :
لقدنصقانونالدخلصراحةعلىوجوبفرضالضرٌبةوطرحهاعلىأرباحالشركةمجتمعةولٌس
علىحصةكلشرٌكمنالربح .
وعلىهذااالساستخضعللضرٌبةأرباحالشركاتالمساهمةسواءوزعتهذهاالرباحعلىالمساهمٌنأم
لمتوزع .
وهناسوؾنتطرقإلىمعدالتالضرٌبةالنسبٌةالمفروضةعلىأرباحالشركاتالمساهمةفًسورٌة :
_القانون24لعام2003كانالمعدل %32
_وفقالمرسوم60لعام2004أصبحالمعدل %20

8مركزالخلٌجللدراساتاالستراتٌجٌه,محاضرةعندورالشركاتالمساهمةفًتقلٌلالفجوةبٌنمعدالتاالدخارواالستثمار
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_وفقالقانون41لعام2005كانالمعدلكماٌلً :
%15_1منأرباحالشركاتالمساهمةإذاكانتاألسهمالمطروحةلئلكتتابأكثرمن %50
تعفىمناألدارةالمحلٌة .
%25_2مناألرباحالشركاتالمساهمةإذاكانتاالسهمالمطروحةلئلكتتابأقلمن %50
إضافةإلىاإلدارةالمحلٌة .
ٌتمتطبٌقهذاالمعدلعلىالمصارؾالمحدثةوفقأحكامقانون28تارٌخ 2001/4/16
_وفقالمرسوم51لعام2006فقدتمتعدٌلالنسبةكماٌلً :
%14_1منأرباحالشركاتالمساهمةإذاكانتاألسهمالمطروحةلئلكتتابالتقلعن%50وتعفى
مناإلدارةالمحلٌة 
%22_2منأرباحالشركاتالمساهمةالتًمركزهاالربٌسًأوفرعهافًسورٌةفًالقطاعٌنالخاص
والمشتركإضافةإلىاإلدارةالمحلٌة .
_3باقًالشركاتالمساهمةتخضعألحكامالمرسوم 51لعام 2006أيإلىضرٌبةتصاعدٌةإضافةإلى
اإلدارةالمحلٌة .












ق

الفصل الثانً :المرسوم التشرٌعً  ;6لعام < 700األحكام والمزاٌا :
تمهٌد:
المبحث األول :أحكام المرسوم التشرٌعً  ;6لعام 7002
العنوان األول:األحكام الخاصة التً نص علٌها المرسوم ;6
أوالً :أحكامإعادةتقٌٌماألصولالثابتة
ثانٌاً:عملٌاتالتحولالمترافقةمعإعادةالتقٌٌم
العنوان الثانً :األحكام الضرٌبٌة الناظمة لعملٌة التحول المرافقة إلعادة التقٌٌم
المبحث الثانً:المزاٌا التً تضمنها المرسوم التشرٌعً رقم  ;6لعام <700وتعدٌالته بالمرسوم رقم 68
لعام 7066
العنوان األول :مزاٌا المرسوم التشرٌعً  ;6وتعدٌالته بالمرسوم  68لتشجٌع الشركات العائلٌة للتحوٌل
أوإلعادة تقٌٌم األصول


ك

الفصل الثانً  :المرسوم التشرٌعً  ;6لعام < 700أحكامه مٌزاته سلبٌاته
تمهٌد:
ٌؤتًالمرسومالتشرٌعً 61لعام 2007والمتعلقبتحوٌلالمإسساتالفردٌةوالشركاتالعابلٌةبؤنواعها
إلىأشكالقانونٌةجدٌدةوإعادةتقٌٌماألصولالثابتةلهذهالمإسساتوالشركاتكجزءمنعملٌةاإلصبلح
الضرٌبًفًسورٌةالتًتسعىالدوابرالمالٌةلتحقٌقة .
فمع وجود تطلعات تهدؾ إلى إجراء إصبلح بالنظام الضرٌبً السوري لجعل هذه الضرابب والرسوم
تتصؾ بؤنها أكثر مرونة وموضوعٌةوعدالة من القوانٌن الضرٌبٌة السابدةحالٌا البد من أنٌرافقهذه
التطلعاتمنحفرصحقٌقٌةلعمومالمكلفٌنلتصحٌحأوضاعهمومبلبمةأوضاعقٌودهموسجبلتهمالمعتمدة
لدى مختلؾ الجهات الرسمٌة بما فً ذلك الدوابر المالٌة لتعبر هذه القٌود والسجبلت عن حقٌقة المراكز
المالٌةلتلكالشركاتبكلمنمخاطرتنعكسعلىجمٌعاألطراؾذاتالصلةخصوصابعدصدورالقانون
رقم25لعام2003والمتعلقباالستعبلمومكافحةالتهربالضرٌبً .
ومنهناأدركتوزارةالمالٌةضرورةمنحفرصةحقٌقٌةلعمومالمكلفٌنلتصحٌحأوضاعهمومبلءمتها
معالحقٌقةوالواقعوبالتالًإبرازالقٌودوالسجبلتالتًتعبرعنالنشاطالحقٌقًللمكلفٌنوتجسدالمركز
المالًالحقٌقًللمكلؾ .
وقد منحت هذه الفرصة من خبلل إصدار المرسوم التشرٌعً  61لعام  2007الذي وفر فرصة للمكلفٌن
لئلفصاحبشفافٌةعنواقعنشاطاتهمومراكزهمالمالٌةالحقٌقٌةودونأنٌترتبعلىذلكأعباءمالٌةتذكر
وقدمالضمانةالكاملةلعدموجودنتابجسلبٌةٌكونلهاأيتؤثٌررجعًومستقبلًعلىأيمكلؾوفٌماٌلً
عرصأهمماجاءفًهذاالمرسوم .


ل

المبحث األول :أحكام المرسوم التشرٌعً  ;6لعام <700
العنوان األول  :األحكام الخاصة التً نص علٌها المرسوم : ;6
اوالً  :أحكام إعادة تقٌٌم األصول :
إنالمرسومالتشرٌعً61لعامٌ2007نص :
 ٌحقأليمنشؤةفردٌةأوشركةعابلٌةإعاةتقٌٌمأصولهاالثابتةالمادٌةوالمعنوٌةحسبالقٌمةالسوقٌة
وبنفستارٌخالتقٌٌم .
هذاوقدكانالمشرعصارمالحدمافٌماٌتعلقبإعادةتقوٌمالموجوداتالثابتةالمعنوٌةحٌثاشترطإعداد
البٌاناتالمالٌةبعدإعادةتقوٌمالموجوداتالمادٌةولسنتٌنمتوالٌتٌنوفقالمعاٌٌرالمحاسبٌةالدولٌةثمٌعود
للدوابر المالٌةبعد االطبلع على البٌانات المقدمة لتقٌٌم األصول المعنوٌةوفق البٌانات الفعلٌةوالتوقعات
المستقبلٌة .
وفًحالإعادةتقٌٌماألصولالثابتةالمعنوٌةوظهورقٌمجدٌدةلتلكاألصولتستفٌدالقٌمالجدٌدةبعدإعادة
التقٌٌممنأحكامالمرسومالتشرٌعً 61لعام 2007كماأنمٌزانٌةإعادةالتقٌٌمالمعتمدةوالمصادقعلٌها
منجهةمحاسبٌةفًاللوابحالمعتمدةمنقبلوزارةالمالٌةهًأساسلتطبٌقالقانون 61
وٌشترطلبلستفادةمنالمرسومعندالقٌامبعملٌةالتحوٌلماٌلً :
أنٌرافقهذاالتحولعملٌةإعادةتقٌٌملؤلصولالثابتةللشركةأوالمإسسةالتًترؼببالتحولإلىشكل
جدٌد,وفًحالثبتلدىالقضاءبحكممبرمعدمصحةالقٌمالواردةفًمٌزانٌةإعادةالتقٌٌمالمصادق
علٌها من الجهات المحاسبٌة المذكورة سابقا ً تشطب الجهة المحاسبٌة المسإولة التً صادقت على هذه

م

المٌزانٌةمنالبلبحةالمعتمدةمنقبلوزارةالمالٌة,وتحرممنمزاولةمهنةالمحاسبالقانونًلمدة5
سنواتبموجبقرارٌصدرعنوزٌراالقتصادوالتجارة وعلىالدوابرالمالٌةدراسةالمٌزانٌاتالمقدمة
إلٌها بعد إعادة التقٌٌم األولى إذا كانت مترافقة مع عملٌة تنازل ومبلحظة  فٌما إذا كانت فروقات إعادة
التقٌٌمفًالمرةالثانٌةتنطويعلىمبالػكبٌرةالتتوافقمعالفترةالزمنٌةبٌنإعادةالتقٌٌماألولىوالثانٌة
وٌتوجبعلىالدوابرالمالٌةفًهذهالحالةتحرٌكدعوةقضابٌةفًحقالمإسسةأوالشركةواإلدعاءبعدم
صحةماوردفًعملٌةإعادةالتقٌٌماألولىوالثانٌة,وفًهذهالحالةتلؽىتؤثٌراتإعادةالتقٌٌمإذاصدر
حكمقضابًبصحةإدعاءالدوابرالمالٌة .






ن

ثانٌا ً  :عملٌات التحول المترافقة مع إعادة التقٌٌم :
نصالقانونعلىأشكالالتحولواإلندماجالتًٌمكنللشركاتالقٌامبهاكماٌلً :
 ٌحقأليشركةتضامنٌةأنتحولشكلهاالقانونًإلىشركةتوصٌةوبالعكس,هذاوٌحقأليشركةتضامنٌةأوتوصٌةأنتحولشكلهاالقانونًإلىشركةمحدودةالمسإولٌة.
 ٌحقأليشركةمحدودةالمسإولٌةأنتحولشكلهاالقانونًإلىشركةمساهمةوبالعكس. وٌحقللشركاتفًحالاختبلؾأوتشابهشكلهاالقانونًاإلندماجلتشكٌلشركةجدٌدة ٌحق للشركات التضامنٌة والتوصٌة اإلندماج بشركات محدودة المسإولٌة أو مساهمة  ,كماٌحقللشركةمحدودةالمسإولٌةاإلنماجبشركةمساهمة.

وجاءهذاالجزءمنالقانونلمنحمرونةكبٌرةللشركاتمنخبللالسماحباإلندماجأوالتحولبشرطأنٌرافقهذه
العملٌاتإعادةتقٌٌملؤلصولالثابتةالمعنوٌةلبلستفادةمنالمزاٌاالضرٌبٌةالواردةفًهذاالمرسومفًالمادة12
منه .




ه

العنوان الثانً :األحكام الضرٌبٌة الناظمة لعملٌة التحول المتوافق مع إعادة التقٌٌم ٌستثنً الفروقات اإلٌجابٌة
الناتجة عن إعادة التقٌٌم للموجودات الثابتة من أحكام قانون الضرٌبة على الدخل رقم  /79/وتعدٌالته وتخضع
لألحكام التالٌة :
جاءاالستثناءعنالفروقاتاإلٌجابٌةالناجمةعنإعادةالتقٌٌم,وٌترتبعلىفرقإعادةالتقٌٌمرسمتسوٌة
قدره%1سواءترافقتعملٌةإعادةالتقٌٌممعتنازلجزبًأوكلًأولمٌتمتنازلأخفضت فرقإعادةالتقٌٌم
المتنازلعنهلرسمقدره %2والٌترتبعلىالرسمٌنالسابقٌنأيإضافاتمثل(المساهمةالنقدٌةلدعمالتنمٌة
المستدامة–اإلدارةالمحلٌة) .
وقدأخذهذاالقانونبعٌناإلعتباردرجةالقرابةمنناحٌةرسمالتنازلبؤنٌصبحهذاالرسمبمعدل%1عندماٌتم
التنازلبٌناألصولوالفروعأواألزواج .
وتشجٌعا ًلتؤسٌسشركاتمساهمةجعلالقانونرسمالتنازللتؤسٌسشركةمساهمة%1بدالًمن%2بشرطأن
تطرحهذهالشركة%35منأسهمهالئلكتتابالعام,أيإذاكانالتنازلبٌناألصولوالفروعواإلزدواجمنأجل
تؤسٌسشركةمساهمةعامةتطرح%35منأسهمهالئلكتتابالعامٌكونرسمالتنازلفًهذهالحالة%50ولمرة
واحدةفقط,أيٌخطعالفرقالمتنازلعنهبرسمقدره %1
جعلالمرسوم61القٌمالجدٌدةبعدإعادةالتقٌٌمأساساُالحتسابأعباءاألهتبلكالنقدٌةللموجوداتالثابتةما
عداالعقاراتمماٌعكسموضوعٌةالمشرع,فحتىلوكانتهذهالموجوداتمستهلكةنقدٌاُسٌعاداحتساباألقساط
السنوٌةوفقالقٌمالجدٌدةومعدالتاالستهبلكالمقبولةلكلنوعمنأنواعالموجوداتالثابتةإلىأعباءاالستهبلك
للسنواتالتًسبقإعادةالتقٌٌمٌستمرحسابهاحسبالقٌمالتً كانتمعتمدةقبلإعادةالتقٌٌمفًمعرضدراسة
فعالٌةالمكلفٌنخبللأعوامماقبلإعادةالتقٌٌم .

و

وقدتمتخفٌضرسمالطابع%50علىالعقودوالتًٌتطلبهاتعدٌلاألشكالالقانونٌةللمإسساتوالشركات
المرتبطةبإعادة التقٌٌم  ,وتخفٌضعلى رسم الطابع الناتجةعن التنازلعنعقود الشركات المتعلقةبالتعدٌبلت
الناتجةعنإعادةالتقٌٌممن5باأللؾإلى2.5باأللؾوالشرطاألساسًلبلستفادةمنأحكامالمرسومالتشرٌعًفً
حالالتنازلأوالتحوٌلأنٌترافقمعإعادةتقٌٌملؤلصولالثابتةوإذالمٌتمإعادةالتقٌٌمسوؾتخضعهذهالعملٌات
لؤلحكامالعامةللضرٌبة .
وتخضعالعملٌاتبعدانتهاءمدةسرٌانالمرسوملؤلحكامالعامة :
ضرٌبةأرباحرأسمالٌةتصاعدٌةمن%10حتى %28رسمالطابعإلى5باأللؾ 









ي

المبحث الثانً :المزاٌا التً تضمنها المرسوم  ;6لعام < 700وتعدٌالته بالمرسوم  68لعام 7066
العنوان األول  :مزاٌا المرسوم التشرٌعً  ;6وتعدٌالته بالمرسوم  68لتشجٌع الشركات العائلٌة للتحوٌل
أو إلعادة تقٌٌم األصول :
المطلباألولمزاٌاالمرسومالتشرٌعً61وتعدٌبلتهبالمرسوم13لتشجٌعالشركاتعلىالتحوٌلوإعادة
التقٌٌم .

مزاٌا المرسوم  ;6لعام <:700
ٌتضمنالمرسومالتشرٌعً61لعام2007عدةمزاٌامنأهمها :
 جوازإعادةتقٌٌماألصولحتى لو لمٌتمتؽٌٌرالشكلالقانونً للشركة وإضافةفروقالتقٌٌمإلىرأسالمالواالستفادةمنالمزاٌاالضرٌبةبحٌثالٌخضعرأسالمالالناتجعنإعادةالتقٌٌملضرٌبةاألرباحالرأسمالٌة
التصاعدٌةبرسمقدره .%1
هذاوٌحقللشركاتالعابلٌةبجمٌعأشكالهاالقانونٌةالتحولمنشكلإلىآخرأوالتحولمنشركةعابلٌةإلىشركةمساهمةأومحدودةالمسإولٌة .
 كماوٌحقللشركاتذاتالشكلالقانونًالواحداإلندماجوتشكٌلشركةواحدةوٌمكنللمنشؤتالفردٌةاإلندماجوالتحولإلىشركةواحدةوٌحقلشركاتاألشخاصاإلندماجبشركاتالمساهمةوالمحدودةالمسإولٌة .
تستثنىالفروقاتاإلٌجابٌةالناجمةعنإعادةالتقٌٌمللموجوداتالثابتةبمافٌها العقاراتمنأحكامقانون
الضرٌبةعلىالدخلرقم24وتعدٌبلتهوتخضعلؤلحكامالتالٌة :

أأ

ٌ )1سمحللمإسساتالفردٌةوالشركاتبإعادةتقٌٌمأصولهاالثابتةبماٌتناسبمعقٌمتهاالفعلٌةبتارٌخإعادة
تقٌٌملقاءرسمبسٌطٌتراوحبٌن%1و%2عنالفروقاتاإلٌجابٌةالناجمةعن إعادةتقٌٌمالموجودات
الثابتة.
 )2إظهارالبٌاناتالمالٌةوفقالقٌمالسوقٌةالرابجةبتارٌخإعادةالتقٌٌم.
 )3إنإعادةتقٌٌماألصولالثابتةللشركاتوالمإسساتالعابلٌةستظهراألرقامالحقٌقٌةمماٌساعدعلىإظهار
الواقعاإلقتصاديالسوري.
 )4منحالمرسوممٌزاتضرٌبةكبٌرةفقدحددنسبة%1كرسمعلىفروقاتالتقٌٌمونسبة%2فًحال
التنازلعنالموجوداتخبللفترةنفاذهذاالمرسوم.
 )5تمتخفٌضهذاالمعدلإلى%50فًحالتمالتنازلبٌناألصولوالفروعأوبٌناألزواجأوالتنازل
للتحولإلىشركةمساهمةتطرحماالٌقلعن%35منأسهمهالئلكتتابالعام.
 )6سمحهذاالمرسوماحتساباإلهتبلكوفقالقٌمالجدٌدةلؤلؼراضالضرٌبٌةمماسٌإديإلىتخفٌضجدٌد
فًالضرٌبةعلىاألرباح.
 )7منحهذاالمرسومتخفٌضا ًعلىرسمالطابعالمالً%50علىعقودتعدٌلالشركاتوكذلكعلىالوثابق
المتعلقةبهذاالتعدٌلخبللفترةسرٌانهذاالمرسوم .
)8بٌنماوردفًالمرسومرقم13لعام2011تخفٌضنسبةرسمالطابعالمنصوصعلٌهابالمرسومالتشرٌعً
 44لعام  2005بواقع  %50على عقود تؤسٌس الشركات وتعدٌلها بتحوٌلها إلى أشكال قانونٌة أخرى وٌشمل
التخفٌضكاملرأسالمالالقدٌمورأسالمالالناتجعنعملٌةالتقٌٌمفًإحدىالحاالتاآلتٌة :

ب 
ب


تؤسٌسشركاتجدٌدةنتٌجةقٌامصاحبمإسسةفردٌةبالتنازلعنجزءمنرأسالمالللؽٌروتؤسٌسشركةجدٌدة .
تؽٌٌرالشكلالقانونًللشركةإلىشكلجدٌد .اندماجشركتٌنمعتحوٌلشكلهماالقانونًنتٌجةعملٌةاالندماج .اندماجشركتٌنمعبعضهمامعالمحافظةعلىإحدىالشركتٌنسواءنتٌجعناإلندماجشركةجدٌدةأوحافظتإحدىالشركتٌنعلىكٌانها .
)9إنعملٌةإعادةالتقٌٌمٌجبأنتنسجممعمعاٌٌرالمحاسبةالدولٌةالمعتمدةفًأؼلبدولالعالموالتً
ٌجبالتقٌدبهافًجمٌعالبٌاناتالمقدمةإلىهٌبةاألوراقواألسواقالمالٌة .
)10تبقىالشركاتخاضعةألحكامالقوانٌنالسابقةوالعقوباتوالؽراماتالمتعلقةبهاإذالمتستفدمنهذا
المرسومخبللفترةسرٌانه .
تعالجتكالٌؾالسنواتالسابقةقبلإعادةالتقٌٌموفقالقٌمالتًكانتمعتمدةفًالسابقوالٌجوزاإلعتماد
علىالقٌمبعدإعادةالتقٌٌملتحدٌدفعالٌةالمكلفٌنخبللاألعوامماقبلإعادةالتقٌٌم 
الٌحقلمدٌرٌةالجماركالعامةالرجوعإلىالمكلفٌنالذٌنقاموابعملٌاتاعادةالتقٌٌمبحجةاالستٌرادبقٌم
مخفضة 
تتمعملٌةاعادةتقٌٌماالصولاستناداًالىالمٌزانٌةالمقدمةللدوابرالمالٌةعنعام2007وعلىأساسذلك
ٌتمتعدٌلمٌزانٌة2007ومابعدها 

ت 
ت


وٌتم بعد مرور عامٌن على اعادة تقٌٌم األصول وقبول الدوابر المالٌة المعنٌة بها إعادة تقٌٌم األصول
المعنوٌة 
تسريأحكامهذاالمرسوممن2008/1/1ولمدةثبلثةأعواموهًمدةٌقررأصحابالشركاتبشؤنإعادة
التقٌٌمأوالتحولوتمتمدٌدالمدةبالمرسومرقم13لعام2010وتعدٌبلتهلمدةعامإضافً .
جاءالمرسومالتشرٌعًرقم13لعام2011مفصبلًلنقطتٌنهامتٌن :
 )1تخفٌضرسمالطابع%50علىجمٌععملٌاتإعادةالتقٌٌم.
 )2ماوردفًالمادة 4منهعناإلضافةللفقرةبمنالمرسومالتشرٌعًرقم 61بعدمأحقٌةالدوابر
المالٌةاعتمادالقٌمةالناتجةبعدإعادةالتقٌٌمفًتكلٌؾالسنواتالتًتسبقإعادةالتقٌٌم.
وجاءفًالمادة2منالمرسوم13لعام :2011
تشملإعادةالتقٌٌمالعقاراتالتًنصعلٌهاالقانون61لعام2007وفقالحاالتالتالٌة :
 عقارمسجلفًموجوداتالشركةلكنهمسجلفًالسجلالعقاريباسمأحدالشركاء عقارمسجلباسمالشركةلكنهؼٌرواردفًقٌودها أرضمسجلةباسمأحدالشركاءفًالسجلالعقاريوالمنشآتالقابمةعلٌهامملوكةللشركةوؼٌرواردةفًقٌودها
 عقارمسجلفًالسجلالعقاريباسمصاحبالمإسسةولكنهؼٌرواردفًقٌودها وٌجبأنننوهفًمعرضبحثنابؤناالعفاءاتبالمرسومالتشرٌعً 103لعام 1952أوالقانونرقم 10لعام
 1991المعدل بالمرسوم التشرٌعً عام  2000القرار  186لعام  1985التً تستفٌد منها المإسسات والشركات

ث 
ث


الداخلةفًعملٌاتتحوٌلأواندماجمعشركاتأخرىسارٌةالمفعولبصورةجزبٌةبنسبةالمساهمةبرأسالمال
فًالشركةبالشكلالجدٌدولحٌنانتهاءمدةاإلعفاء .












ج
ج


الفصل الثالث  :أثر تحوٌل المؤسسات الفردٌة إلى شركات مساهمة على ضرٌبة الدخل فً سورٌة
المبحث األول  :أثر عملٌة تحوٌل الشركات العائلٌة إلى شركات مساهمة على ضرٌبة الدخل فً سورٌة :






تدقٌقحساباتالشركةوأثرهعلىضرٌبةالدخل
البٌانالضرٌبًوأثرهعلىضرٌبةالدخل
حوكمةالشركاتوأثرهاعلىضرٌبةالدخل
الرقابةالداخلٌةوأثرهاعلىضرٌبةالدخل
معاٌٌرالمحاسبةالدولٌةوالنظامالمحاسبًوأثرهاعلىضرٌبةالدخل 

المبحث الثانً  :دراسة تقدٌر القٌمة السوقٌة العادلة للشركة (( التقٌٌم )) والمعالجة المحاسبٌة لفرق
إعادة التقٌٌم :
 مفهومالقٌمةالعادلة
 طرابقالتقٌٌم
 المعالجةالمحاسبٌةلفرقإعادةالتقٌٌمحسبالمعٌار16فٌماٌتعلقباألصولالثابتة

ح
ح


الفصل الثالث  :أثر تحوٌل المؤسسات الفردٌة إلى شركات مساهمة على ضرٌبة الدخل فً سو[رٌة
إنقوانٌنضرٌبةالدخلالتًكانتسارٌةقبلصدورقانون/24/لعام 2003كانتتفرضنسبا ًتصل
إلىأكثرمن%66مناألرباحلذلكلجؤتاألؼلبٌةالعظمىمنالشركاتإلىعدمإظهارمٌزانٌاتهاالمالٌة
بشكلصحٌحوإتباعأسالٌبتخفؾمناألعباءالمالٌةوالضرٌبٌةالتًكانتسابدة,لذلكلقدقامتوزارة
المالٌةبإصدارحزمةكبٌرةمنالتشرٌعاتالمتعلقةبالضراببوالرسومالمالٌةبهدؾاإلصبلحالضرٌبً
وتحقٌقالعدالةالضرٌبٌةحٌثأصدرتالمرسومرقم/16/تارٌخ 2007

المبحث األول  :أثر تحوٌل الشركات العائلٌة إلى شركات مساهمة على ضرٌبة الدخل فً سورٌة :

تدقٌق حسابات الشركة وأثره على ضرٌبة الدخل :

أهمٌة المراجعة  :تكمنأهمٌةالمراجعةفًالحكمعلىمدىعدالةالتسجٌلالمحاسبًللعملٌاتواألحداث
االقتصادٌة فً المإسسة و المراجع هو المسإول على مدى إثبات صحة ودقة وسبلمة القوابم المالٌة
والختامٌةومدىإمكانٌةاالعتمادعلٌهاسواءكانتالمراجعةداخلٌةأوخارجٌة .
فبذلك أصبح للمراجعة أهمٌتها بالنسبة للجمٌع فالمدراء والمستثمرٌن والهٌبات الحكومٌة وأجهزة الدولة
تعتمد اعتمادا كلٌا على البٌانات الحسابٌة التً ٌدققها مراجع الحسابات فً أؼراض كثٌرة مثل التخطٌط
والتنفٌذواإلشراؾ,فلذلكأصبحللمراجعةوجودظاهرللعٌانوأهمٌةكبٌرةفًجمٌعالمجاالت .

أهداف المراجعة  :إنللمراجعةأهداؾتقلٌدٌةوأهداؾحدٌثة:
 أهداؾتقلٌدٌة:
 أهداؾربٌسٌة:
 .1التحققمنصحةالبٌاناتالحسابٌةومدىاالعتمادعلٌها
 .2إبداءرأيمحاٌدٌستندعلىأدلةقوٌةعنمدىمطابقةالقوابمالمالٌةللمركزالمالً
 أهداؾفرعٌة:
 .1اكتشاؾاألخطاءأوالؽشالموجودبالدفاتروالسجبلت
 .2تقلٌصفرصارتكاباألخطاءوالؽش
 .3اعتماداإلدارةعلىالبٌاناتالمالٌةفًتقرٌرورسمالسٌاساتواتخاذالقرارات
خ
خ


 .4معاونةدابرةالضراببفًتحدٌدمبلػالضرٌبة
 .5تقدٌمالتقارٌرالمختلفةوملااالستماراتللهٌباتالحكومٌةبمساعدةالمدقق
 األهداؾالحدٌثةوالمتطورة:
 .1مراقبة الخطة ومتابعة تنفٌذها ومدى تحقٌق األهداؾ وتحدٌد االنحراؾ وأسبابه وطرق
معالجته
 .2تقٌٌمنتابجاألعمالوفقاللنتابجالمرسومة
 .3تحقٌقأقصىكفاٌةإنتاجٌةممكنةعنطرٌقمنعاإلسراؾفًجمٌعنواحًالنشاط
 .4تحقٌقأقصىقدرممكنمنالرفاهٌةألفرادالمجتمع

واجبات المراجع :
 .1فحصحساباتالشركةوالتحققمنالقٌودوالكشؾعناألخطاءوالتحققمنأنالحسابات
الختامٌةتمثلالواقعوأنالمٌزانٌةالعمومٌةصحٌحة
 .2التحققمنقٌماألصولوالخصوموأنهامطابقةلؤلسسالعامةللمحاسبة
 .3علىالمراجعأنٌراعًسبلمةالتطبٌقلنصوصالقوانٌنواألنظمةوالعقودوؼٌرهامن
الوثابقالمتعلقةبالمإسسة

المنعكسات االٌجابٌة للتدقٌق على ضرٌبة الدخل :
.1
.2
.3
.4

إنعملٌةتدقٌقالحساباتتعطًالفاحصالضرٌبًفكرةعنالجهدالذيسٌبذلللتؤكدمن
صحةالبٌاناتالمالٌة
إنتدقٌقالبٌاناتتجعلالبٌاناتالمالٌةأكثرمصداقٌة
ٌبٌنتدقٌقالبٌاناتمدىالتزامالشركةبالقوانٌنواألنظمةالضرٌبٌة
ٌقومتدقٌقالحساباتبكشؾحاالتالسرقةوالمخالفاتمماٌنعكسبشكلاٌجابًعلىبٌان
الوضعالمالًالحقٌقًللشركةوبالتالًتكلٌؾالشركةبمبلػالضرٌبةالصحٌح 


البٌان الضرٌبً وأثره على ضرٌبة الدخل :
إنالبٌانالضرٌبًهوالكشؾالذيٌقدمإلىالدوابرالمالٌةٌبٌنالمكلؾفٌهنتٌجةأعمالهالخاصة ,
وإن هذا الكشؾ ٌجب أن ٌكون معتمد من قبل محاسب قانونً ٌبٌن صحة هذا البٌان والتحقق من مبلػ
الضرٌبةالصحٌحدونأنٌظلمالمكلؾأوالخزٌنةالعامةللدولةبمستحقاتهامناألرباح 

دد

حوكمة الشركات وأثرها على ضرٌبة الدخل :
الحوكمة  :هً النظام الذي من خبلله ٌتم توجٌه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل
تحقٌقأهدافهاوالوفاءبالمعاٌٌرالبلزمةوالنزاهةوالشفافٌة 
تقوم الحوكمة على تخفٌض درجة المخاطر المتعلقة بالفضابح المالٌة واإلدارٌة وزٌادة درجة كفاءة أداء
الشركة وجذب االستثمارات وزٌادة قدرة الشركة على المنافسة العالمٌة وبالتالً تحقٌق برنامج تنموي
اقتصادياجتماعًوهوأهمأهداؾاألنظمةالضرٌبٌةوتعملأٌضاعلىزٌادةالدقةفًالقوابمالمالٌةمما
ٌنعكسبشكلاٌجابًبماٌتعلقبتكلٌؾالشركةبضرٌبةصحٌحةوبالتالًتحقٌقهدؾالضرٌبةفًالعدالة
فًالتكلٌؾ 
الرقابة الداخلٌة وأثرها على ضرٌبة الدخل :
إن الرقبة الداخلٌة تشمل الخطة التنظٌمٌة ووسابل التنسٌق والمقاٌٌس المتبعة فً المشروع بهدؾ حماٌة
أصولهوضبطالبٌاناتالحسابٌةوالتؤكدمندقتهاومدىاالعتمادعلٌها 
وتهدؾالرقابةالداخلٌةإلىحماٌةأصولالمنشؤةمنأيتبلعبوالتؤكدمندقةالبٌاناتالحاسبٌةالمسجلة
فًالدفاتر .
وتقومالرقابةالداخلٌةأٌضاعلىإتباعنظاممحاسبًٌقومعلىمبادئتتسمبالوضوحوالثباتمماٌإديإلى
دقةاألرقامالواردةفًالمٌزانٌةوبالتالًٌكونهناكدقةأكبرفًاحتسابمبلػالضرٌبة .
والرقابةالداخلٌةتقومعلىاستخدامأسلوبالمصادقاتومذكراتالتسوٌةمعالبنوكوتوفٌرنظاممستندي
سلٌم مما ٌشٌر إلى أن أرصدة حسابات المصارؾ صحٌحة وبالتالً تكون الدقة أكبر فً حسابات مبلػ
الضرٌبة 
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وأثرها على ضرٌبة الدخل :
المعٌار المحاسبً  :هو بٌان كتابً تصدره هٌبة تنظٌمٌة رسمٌة محاسبٌة أو مهنٌة وٌتعلق هذا البٌان
بعناصرالقوابمالمالٌةونوعمنالعملٌاتأواألحداثالخاصةبالمركزالمالًونتابجاألعمالوٌحددأسلوب
القٌاسأوالعرضأوالتوصٌلالمناسب 
أهمٌة المعاٌٌر المحاسبٌة :
.1
.2
.3
.4

تحدٌدوقٌاساألحداثالمالٌةللمنشؤة
إٌصالنتابجالقٌاسإلىمستخدمًالقوابمالمالٌة
تحدٌدالطرٌقةالمناسبةللقٌاس
اتخاذالقرارالمناسب

ذذ

ولذلكنكتشؾأنؼٌابالمعاٌٌرالمحاسبةسوؾٌإديإلى:
 .1استخدامطرقمحاسبٌةقدتكونؼٌرسلٌمة
 .2إعدادقوابممالٌةكٌفٌة
 .3صعوبةاتخاذالقرارات
إنالمحاسبةالدولٌةتحدمناستخداماألسالٌباالحتٌالٌةالتًتتبعهاالشركاتلتقلٌلاإلٌراداتبؽرض
تخفٌضالربحوبالتالًتخفٌضالضرٌبةوتساعدالدوابرالمالٌةمنإجراءعملٌاتالمقارنةللقوابمالمالٌة
فًحالتشككهابرقمالربحالمدرجبالبٌانالضرٌبً.
كماأنالمراجعةالضرٌبٌةأقلتكلفةوأقلجهدعندماتكونالقوابمالمالٌةمعدةبناءعلىمعاٌٌرواضحة

رر

المبحث الثانً  :دراسة تقدٌر القٌمة السوقٌة العادلة للشركة (( التقٌٌم )) والمعالجة المحاسبٌة لفرق
إعادة التقٌٌم

مفهوم القٌمة العادلة :
إنالمعاٌٌرالمحاسبٌةتناولتعدةتعارٌؾللقٌمةالعادلةوأهمها :
 إنالقٌمةالعادلةهًالمبلػالذيٌمكنبموجبهمبادلةأصلبٌنأطراؾكلمنهملدٌهالرؼبةفً
التبادل
 وتعرؾأٌضابؤنهاالمبلػالذيٌمكنبموجبهمبادلةاألصلبٌنشاريلدٌهالرؼبةفًالتبادلوبابع
لدٌهالرؼبةفًالتبادلأٌضا 
 وإنالقٌمةالعادلةتعرؾبؤنهاالسعرالذيسٌستلمعندبٌعأصلماوذلكضمنصفقةمنظمةبٌن
المشاركٌنفًالسوق 
طرائق التقٌٌم :
هناكعدةطرقإلعادةتقٌٌمأصولوالتزاماتالشركةمنها :
 .1طرٌقةالتقٌٌمبصافًالقٌمةالدفترٌةللشركة:
هذامانطلقعلٌهمحاسبٌاصافًحقوقالمساهمٌنأيموجوداتالشركةناقصاالمطالٌبالمترتبة
علٌهالصالحالؽٌر,حٌثٌمثلالفرقحقوقالملكٌة .
وتعتمدهذهالطرٌقةعلىالتكلفةالتارٌخٌةللموجوداتوتهملالقٌمةالحقٌقٌة 

 .2طرٌقةالقٌمةالدفترٌةالمعدلة:
ٌتم بهذه الطرٌقة احتساب قٌمة موجودات الشركة منذ تارٌخ شراء األصل وحتى تارٌخ التقٌٌم
بتعدٌلقٌمةاألصلدفترٌاباستخدامجداولمعروفةتعتمدعلىاألرقامالقٌاسٌةالمناسبةلؤلسعار 
وهذاٌعنًالمحافظةعلىالقوةالشرابٌةللمبالػالنقدٌةالتًٌتماستثمارهافًاألصولالرأسمالٌة.
وٌعابعلىهذهالطرٌقةبؤنهاالتراعًالتقادمالتكنولوجًلآلالتعلمابؤنالكثٌرمنالشركات
تتصؾبالتقادمالتكنولوجًواإلنتاجً 
 .3طرٌقة القٌمة االستبدالٌة  :وتقوم فكرة هذه الطرٌقة على تقدٌر تكلفة إنشاء شركة اآلن بنفس
خصابصالشركةعندالتقٌٌم .
وٌعابعلىهذهالطرٌقةأنهمنالصعبافتراضإعادةتؤسٌسالشركةبنفسخصابصهاوطاقتها
اإلنتاجٌة.
وٌضاؾإلىذلكأنهذهالطرٌقةتهملأٌضاقدراتنموالشركة.
زز

 .4طرٌقةنموذجخصمالنفقاتالتدفقٌة:
تقومهذهالطرٌقةعلىوضعفروضمنخبللهاٌتمالتنبإبالوضعالمالًللشركةحتىنهاٌةأجلها
الذيقدٌزدادعن10سنوات
تؤخذهذهالطرٌقةبعٌناالعتبارماٌلً :
 المنافعالمستقبلٌةالتًٌتوقعالحصولعلٌهامالكاألصل
 توقٌتاستبلمتلكالمنافع
 درجةالمخاطرةالتًٌتحملهاالمستثمر 
المعالجة المحاسبٌة لفرق إعادة التقٌٌم فٌما ٌتعلق باألصول الثابتة :
تختار المنشؤة إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقٌٌم كسٌاسة محاسبٌة خاصة بها وتقوم بتطبٌق تلك
السٌاسةعلىفبةكاملةمنالممتلكاتوالمصانعوالمعدات :
نموذج التكلفة  :إنالمبلػالمحملأليعنصرهوالتكلفةمطروحامنهاأياستهبلكمتراكموأٌةخسابر
متراكمةالنخفاضالقٌمة,ولكنتظهراألصولالمتبلحقةللبٌعبالقٌمةالعادلةمطروحامنهاتكالٌؾالبٌع
أوبالقٌمةالمرحلةلؤلصلأٌهماأقل .
نموذج إعادة التقٌٌم  :تكون القٌمة المحملة لؤلصل وفق هذا النموذج هً القٌمة العادلة مطروحا منها
مجمعاالستهبلكالبلحقوأٌةخسابرالحقةمتراكمةفًانخفاضالقٌمة 
الدخل والنفقات :
إنتسوٌةالقٌمةالمحملةلؤلصلوفقاللقٌمةالعادلةتعالجكماٌلً :
عندماتزدادالقٌمةالمرحلةلؤلصلنتٌجةإلعادةالتقٌٌمٌجبأنتضاؾالزٌادةإلىحقوقالمالكٌنتحت
عنوان فابض إعادة التقٌٌم ولكن ٌجب االعتراؾ بزٌادة إعادة التقٌٌم للدخل فً حدود ما اعترؾ به
كمصروؾسابقانتٌجةالنخفاضفًاعادةالتقٌٌملنفساألصل .
مثال :
أصلتكلفتهالتارٌخٌةٌ/ 200000/ستهلكسنوٌابمعدل/% 20/بلػمجموعاهتبلكهفًنهاٌةعام
 /80000/2010
فإذا علمت أن القٌمة السوقٌة لهذا األصل فً نهاٌة عام  2010كانت  140000وإن الشركة اختارت
نموذجإعادةالتقٌٌمكسٌاسةمحاسبٌةفماهًالمعالجةالمحاسبٌةوفقاللمعٌارالدولً /16/
الحل :
س 
س


القٌمةالمرحلةلؤلصل=120000=80000–200000
نقارنالقٌمةالمرحلةلؤلصلمعالقٌمةالعادلةلهبتارٌخإعادةالتقٌٌم
140000التساوي120000
فابضاعادةالتقٌٌم=20000=120000-140000
إنفابضإعادةالتقٌٌمٌعتبردخلؼٌرمحقق,لذلكالنعترؾبهكدخلفًقابمةالدخللكًالٌتم
إخضاعهإلىضرٌبةالدخلوهوؼٌرمحققلذلكٌتمإضافتهإلىحقوقالمالكٌنبالقٌدالتالً:
20000منحـ/األصل
20000إلىحـ/فابضإعادةالتقٌٌم
إثباتالزٌادةفًالقٌمةالعادلةلؤلصل:
ٌظهرهذااألصلفًالمٌزانٌةبتارٌخ2008/12/31كماٌلً:
المٌزانٌةالعمومٌة
األصولطوٌلةاألجل
220000األصل
()80000مجمعاالهتبلك

حقوقالملكٌة
20000فابضإعادةالتقٌٌم

140000القٌمةالعادلةلؤلصل
نبلحظأنقسطاالهتبلكالسنويفًالعامالمقبلسٌصبحكماٌلً:
140000توزععلىثبلثسنوات
46.666بدالمن20000

عندماٌتمتخفٌضقٌمةاألصلالمرحلةنتٌجةإلعادةالتقٌٌمفإنهٌجباالعتراؾبالتخفٌضكمصروؾ,
ولكنٌجبتحمٌلأيتخفٌضإعادةالتقٌٌمإلىفابضإعادةالتقٌٌمالمتعلقةبهفًالحدودالتًالٌتجاوز
فٌهاالتخفٌضالمبلػالمحتفظبهفًفابضإعادةالتفٌٌمبخصوصذلكاألصل
مثال :
بتارٌخ2010/1/1أظهرتمٌزانٌةالشركة(س)ماٌلً
ش 
ش


المٌزانٌةالعمومٌة
االصولطوٌلةاألجل
500000األصل
()200000مجمعاالهتبلك
300000القٌمةالعادلةلؤلصل

حقوقالملكٌة
50000فابضإعادةالتقٌٌم

فإذاعلمناأنقسطاالهتبلكالسنويلعام2010بلػ()60000إنالقٌمةالسوقٌةلهذااألصلفًنهاٌة
 عام2010بلؽت160000ماهًالمعالجةوفقالمعٌارIAS16

الحل:
القٌمةالمحملةلؤلصلفًنهاٌةعام240000=260000-500000=2010
نقارنالقٌمةالمحملةلؤلصلمعالقٌمةالسوقٌة160000التساوي240000
خسارةانخفاضفًالقٌمة80000
القٌود:
80000منحـ/خسارةانخفاضقٌمةاألصل
80000إلىحـ/األصل

50000منحـ/فابضإعادةالتقٌٌم
50000إلىحـ/خسارةانخفاضقٌمة
األصل

30000منحـ/األرباحوالخسابر
30000إلىحـ/خسارةانخفاضقٌمةاألصل

ص 
ص


الفصل الرابع  :حالة عملٌة شركة البراء للطباعة :
إنشركةالبراءللطباعةهًشركةتوصٌةبسٌطةموجودةفًرٌؾمحافظةحلبتؤسستبتارٌخ .1998
ؼاٌةالشركة :
ممارسة األعمال الطباعٌة بكافة أنواعها وتجارة الورق والكرتون وآالت الطباعة ومستلزماتها وتسوٌقها بالجملة
والمفرقوتصدٌرهاالىداخلالقطروكذلكاالستٌرادالمواداألولٌةالبلزمةللطباعة .
عددالعاملٌن 300موظؾبمافًذلكمنالمهندسٌنواالقتصادٌٌنوالمحامٌٌنوالمصممٌنوالعاملٌنفًمختلؾ
التخصصات .
تقومالشركةبتصمٌموتوزٌعبطاقاتالفرح,والدعوة,بطاقاتالمكاتب,دفاترالمدرسٌة.وقدوضعتخطة
لتوسٌعنشاطها,والسعًباستمرارإلىالتعاقدمنالزبابنوالوكبلء .
تتؤلؾالشركةمنشرٌكمتضامنوشرٌكٌنموصٌٌنوٌحقللشرٌكالمتضامناإلدارةوهومتفرغبشكلكامل
لتحقٌقأؼراضالمنشؤة .
رأسالمالمقسمكالتالً:
حصةالشرٌكالمتضامن600,000=1,000,000*%60ل.س
مجموعحصصالشرٌكٌنالموصٌٌن400,000=1,000,000*%40ل.س

1.000.000ل.س

ض 
ض


التطبٌق العملً على شركة البراء للطباعة والنشر فً رٌف حلب تأسست عام =>>: 6

ط
ط


كشؾبالموجوداتالمادٌةالثابتةكماتظهرفً2007/12/31بعدإعادةالتقٌٌم:
البٌان
اآلالت
المعدات
أثاثمكتبً
سٌارات
أجهزةالكترونٌه
المجموع :


القٌمة الصافٌة لألصل
ل.س
5.715.931
1.437.027
389.120
356.416
388.380
8.286.874

تقٌٌم اللجنة ل.س

فرق إعادة التقٌٌم ل.س

7.500.000
1.600.000
550.000
300.000
450.000
10.400.000

1.784.069
162.973
160.880
)(56.416
61.620
2.113.126

المٌزاتالتًتحققتللشركةعندإعادةالتقٌٌم:
خضعفرقإعادةالتقٌٌموالبالػ211131126لرسمتسوٌة.%1
211131=%1*211131126واعفًهذاالرسممنأيإضافةمثلرسماإلدارةالمحلٌة.
لكنلوتمتعملٌةإعادةالتقٌٌمدونأنتخضعللمرسومالتشرٌعً61سٌخضعللضرٌبةعلىالشكل
التالً:
501000إعفاءللشرٌكالمتضامن
151000=%10*1501000
451000=%15*3001000
1001000=%20*5001000
2671150=%24*111131126
الضرٌبة4271150ل.س
رسماإلدارةالمحلٌة171086=%4*4271150ل.س
إجمالًالمبلػالمدفوع4441236=171086+4271150ل.س
المقارنةبٌنالمبلؽٌن4231105=211131–4441236ل.سوهوالمبلػالذيتمإعفاءالشركةمنه
استفاد ًةمنالمرسومالتشرٌعً.61
تمإعتمادالقٌمالجدٌدةبعدإعادةالتقٌٌمأساساالحتسابأعباءاالهتبلكالسنوٌهللموجوداتالثابتةباستثناء
العقارات:
ظ
ظ


اهتبلككلمناآلالتوالمعداتواالثاثواألجهزةااللكترونٌه110101000=%10*1011001000:
وٌعتبرهذاالمبلػنفقةمقبولةضرٌبٌاعنعام2008
اهتبلكسٌارات451000=%15*3001000بالنسبةللسٌارتظهرتبعدإعادةالتقٌٌمبمبلػأقلبمقدار
561416أيأننفقاتاإلستهبلككانتسابقامضخمهبمبلػ81462=%15*561416ل.سوٌعتبرهذا
المبلػجزءمنالضرٌبةواجبةالسدادللدوابرلنتعودعلٌةهدةالدوابربحسبماوردبالمرسومالترٌعً
.61
المزاٌا التً ستنعكس لصالح الدولة (دوائر مالٌة) من هذه العملٌة :
_1ستستطٌعالدوابرالمالٌةاالستؽناءعنطرٌقةالتقدٌرالمباشرلؤلرباحالتًستخضعللضرٌبةمماٌإدي
الىعدمخوؾالمكلؾمنرفضالدوابرالمالٌةلدفاترهوهذاٌعززالثقهبٌنهذٌنالطرفٌن.
_2إنالتوصللرأسمالالشركهالحقٌقًواألسواقالتًتتعاملمعهاجعلمنالممكنمعرفةحجم
النشاطالذيتقومبهالشركةوهذاٌإديبإنعكاسالفابدةعلىعملٌةالتخطٌطالتًتقومبهاالجهات
الحكومٌهللسنواتالتالٌهومعرفةالواقعاألقتصاديبدقه.
_3أهماألهداؾالتًٌسعىإلٌهاالتظامالضرٌبًهوالتوصلللوضعالمالًللشركةلماسٌتبعهمنفابده
بالتخلصمنظاهرةالتهربالضرٌبً.
قٌد إعادة التقٌٌم :
211691542منالمذكورٌن:
117841069ح/آالت
1621973ح/معدات
1601880ح/أثاث
611620ح/أجهزةالكترونٌة
211691542الىالمذكورٌن:
561416ح/سٌارات
211131126ح/فرقإعادةالتقٌٌم

ع
ع


غ
غ


تحوٌل الشركة من توصٌة بسٌطة الى محدودة المسؤولٌة :

_تمإدراجبندمصارٌؾالتؤسٌسبالقٌمةالدفترٌة
_بالنسبةللفرقبٌنمخصصاتاإلهتبلكالواردةفًمٌزانٌة2008وبٌنمخصصاتاإلهتبلكالواردةفً
مٌزانٌة2007تمإدراجهبالمٌزانٌةبالتفصٌل

ؾ 
ؾ


_تمإحتسابرأسمالجدٌدوفقماٌلً:
رأسالمالفً+2007فروقاتإعادةالتقٌٌم+2007أرباح2008
1916601477=310741351+211131126+1415001000
القٌد :
511601477منالمذكورٌن:
211131126ح/فروقاتإعادةالتقٌٌم
310471351ح/أرباحعام2008
511601477الىح/رأسالمال
ماهً المٌزات التً تحققت للشركة عند التحوٌل :
_اإلستفادةمنالتخفٌضعلىنسبةرسمالطابعالمالًبنسبة%50علىعقدتعدٌلالشركةوكذلكالوثابق
المتعلقهبهذاالتعدٌل.
حٌثإنرسمالطابعالمالًبموجبالمرسومالتشرٌعً44بتارٌخ2005/5/6علىعقودتؤسٌسشركات
األشخاصبمبلػ5باأللؾمنقٌمةرأسمالهابحٌثالٌقلعن25000ل.س
ٌتمإحتسابرسمالطابعبعدالتحوٌلوبحسبماوردفًالمرسومالتشرٌعً61عام:2007
121901=1000_215*511601477بدالأنٌكون251802
_سٌتمإحتساباألهتبلكوفقالقٌمالجدٌدةماسٌإديالىتخفٌضجدٌدفًالضرٌبةعلىاألرباحستستفٌد
منةالشركات.
بماأنالقٌمةالدفترٌةلآلالتوالمعداتواألثاثالمكتبًواألجهزةااللكترونٌةكانتبمبلػ719301458ل.س
وبناءعلىالتقرٌرالصادرعنالجهةالمحاسبٌةتمتإعادةالتقٌٌموفقاألسعارالحالٌةبمبلػ
1011001000ل.س.
وأٌضاالسٌاراتكانتقٌمتها3561416ل.سوبحسبتقرٌرذويالخبرةكانتقٌمتهابعدإعادةالتقٌٌم
3001000ل.سوبماأنمعدلاستهبلكاآلالتوالمعداتواألثاثواألجهزةااللكترونٌة%10فإنالمنشؤة
ستقومبإحتساباألهتبلكبحسبالقٌمةالمقدرةالجدٌدةأي:
ق
ق


110101000=%10*1011001000ل.س
مقارنةمعقٌمةقسطاإلهتبلكبحسبالقٌمالدفترٌةالقدٌمة7931046ل.سفإنالفرقبٌنهما=
76;.>:9=7931046–110101000ل.س
معدلإهتبلكالسٌارت%15سٌكونقسطاإلهتبلكعنهذاالعام451000=%15*3001000ل.س
مقارنةمعقٌمةقسطاإلهتبلكحسبالقٌمالدفترٌة531462ل.سفإنالفرقبٌنهما531462–451000:
=( )=.9;7ل.س
بجمعالمبلؽٌن2081492=)81462(+2161954ل.س
هذاالمبلػٌعتبرمناألعباءالمقبولتنزٌلهامناألرباحمماسٌإديالىتخفٌضالضرٌبةالمترتبةعلى
الشركة.
حٌثإنضرٌبةالدخلعلىالشركاتالمساهمةوالمحدودةالمسإولٌةحددتبنسبة%22فإنالوفر
الضرٌبًالذيسٌتحققللشركةهو:
451868=%22*2081492ل.س
_إعادةالتقٌٌمسٌوفرللشركةوضعامالٌاقوٌاٌساعدهاعلىالدخولبؤرقامحقٌقٌةوذلكبسببأنالوضع
المالًالحقٌقًٌتوافقمعالقٌمالسوقٌة.
_إنمدٌرٌةالجماركلنتكونلهاالحقبالرجوعالىالمكلفٌنالذٌنأجرواعملٌاتإعادةالتقٌٌمبحجة
اإلستٌرادبقٌممنخفضة.

ك
ك


النتائج والتوصٌات :
النتائج :
منخبللهذاالبحثبمكنناإستنتاجماٌلً:
_1الصعوباتالتًتواجهالشركاتالعابلٌةفًسورٌةتحثعلىالتؽٌرلمواجهةالتحدٌات.
_2إنالتؽٌرفًبٌبةالشركاتالعابلٌةوجعلهاقادرةعلىتحملأعباءالتنمٌةٌتممنخبللخطةمتكامله
تسعىالىالنهوضوالتطورباالقتصادالسوريككتلةواحدهوبكافةقطاعاته.
_3إنالظروؾالعصٌبةالتًٌمربهاسوقالمالكاألزمةالمالٌةالعالمٌةكانسببفًتمهلالشركات
العابلٌةفًاتخاذأيقرارودفعهاالىمراقبةتؤثٌرهذهالظروؾوماسٌنتجمنمعطٌاتجدٌدة.
4ولٌسالتحوللشركاتمساهمةهوالخٌارالوحٌد,انماهناكحلولبدٌلهتمربمراحلٌمكنمنخبللها
التدرجنحوهبانسٌابٌةحتىالوصولإلٌهكاإلندماجوالحوكمةوالتحوللشركاتمحدودةالمسإولٌةأو
توصٌةباألسهم.
_ 5هناكحالةمنعدمالثقةوالشفافٌةبٌنالدولةوالشركاتنتجعنهاعدمالتوصلالىحلٌخدمكبل
األطراؾوهذاسٌإديالىخسارة,وأصحابالنصٌباألكبرمنهذهالخسارةهمذويالدخلالمحدود.
_6إنأفضلوسٌلةمتاحةإلستعادةالثقةبٌنالدوابرالمالٌةوالمكلفٌنهًالقٌامبالتحولأوإعادةالتقٌٌم
لؤلصولحٌثٌساعدهذاعلىتقلٌلالشكبوجودحاالتمنالتهربالضرٌبًوإنهذهالبٌاناتالتعكس
الواقعالمالًالحقٌقً.
_7إنالتهدٌدالذيقامتبهوزارةالمالٌةلمبلكالشركاتالعابلٌةفًحالعدمالتحولأوعدمإعادة
التقٌٌمكانمناقضللسٌاساتالتًقاموابهاإلقناعأصحابهذهالشركاتللعملبماوردفًالمرسوم
التشرٌعً.61
_8إنالمرسوم61وماقدممنمزاٌاكانمنوجهةنظرأصحابالشركاتأقلبكثٌرمناألسبابالتً
أدتالىإحجامأصحابالشركاتالعابلٌةالىالتحوللشركاتمساهمة.



ل
ل


_9إنالمشرعسعىالىتنظٌممهنةمراجعةالحساباتفًسورٌةبجدٌةعندمشاركةأيمحاسبقانونً
بعملٌةإعادةالتقٌٌمللشركةمنخبللماوردمنعقوباتوفقالماده()1الفقرة(د)منالمرسومالتشرٌعً
61فًحالالمصادقةعلىمٌزانٌةإعادةالتقٌٌموهًتحتويمعلوماتؼٌرصحٌحة.
_10أهمأسبابإنعدامالثقةبٌناإلدارةالضرٌبٌةوالمكلفٌنقٌاماإلدارةبرفضدفاترالمكلفٌنوالقٌام
بعملٌةالتقدٌرالمباشرألرباحالمكلفٌن.

مم

التوصٌات :
_1إنتخفٌضنسبالتكلٌؾوتقلٌصالفارقبٌنالعابلًوالمساهماصبحالتحولهزٌبلالٌذكرفًحال
فكربهأصحابالشركاتوخاصةأنفرقالتكلٌؾبٌنالعابلًوالمساهملٌسمجرد10بالمابةكماهو
اآلنوهوفارقلٌسبالكبٌر,بلٌفترضأنٌكونمابٌن40-30بالمابةوعندهاسوؾنبلحظأنفكرة
التحولبدأتتتبلورفًذهنصاحبالشركةالعابلٌة.
_2بالنسبةللشؤنالمالً,فمنالمفترضأنالمرسومالتشرٌعً61قدقدمتسهٌبلتعلىشكلإؼراءات
لجذبأصحابالشركاتالعابلٌةللتحولالىشركاتمساهمةولكنبالمقابلهناكبعضالسلبٌات,كالرسوم
المحلٌةوالبلدٌةوعملٌاتاإلستٌرادللمواداألولٌةفًحالكونالشركةإنتاجٌةوأٌضاالرسومالجمركٌةإذا
كانتالشركةذاتنشاطتجاري,ومحاولةإبعادهكذاشركاتعنحماٌةتقدمهاالحكومهلقطاعاألعمال
األهلً,وهذاكلهٌجبأنٌكونعبباٌشعربهأصحابالشركاتالعابلٌةوالتًٌكونرأسمالهاأكبرمن
حدودمعٌنةتنفًعنهاصفةالشركاتالصؽٌرهأوالمتوسطةالتًٌجبتشجٌعها,أيالشركاتالفردٌة
قلٌلةالحجم,والعبءأنٌزولإذاكانتالشركةمساهمة,وهذاٌجبأنٌتمقبلأنتعممضرٌبةالقٌمة
المضافة,ألنهكذانوعمنالضراببٌساويالتكلٌؾمنناحٌةالضراببوالرسومبٌنالعابلًوالمساهم.
ٌ_3جبالتؤكٌدعلىفعالٌةجمعٌهالمحاسبٌنواتحادؼرؾالتجارةوالصناعةوالسٌاحةفًالتوعٌة,
فالتشرٌعاتالضرٌبٌةأصبحتمشجعةعلىاإلفصاح.
ٌ_4جبتوعٌةفكرةالتحوٌلعندأصحابالشركاتالعابلٌةوالىماتحققةمنمصلحةوطنٌةوعدم
السعًالىالمصلحةالشخصٌة,والفابدةالتًستنعكسعلىاالقتصادالوطنًوالمواطنعندالتحولالى
شركةمساهمة.
_5السعًالىتكوٌنمجموعةتقومباالستعبلموالمتابعةتتصؾبالدقةواألخبلقٌةتعملفًجوصارم
وهًأٌضاتفرضعقوباتقاسٌةعلىمنٌقومبالتواطإمعالمكلفٌنالمتهربٌن.
_6إنالخطواتالتًتوضعبهدؾالتطوراالقتصاديواإلجتماعًوالسٌاسًٌجبأنتكونمعدةبشكل
كاملوشامل.
_ 7أهمٌةالتخطٌطاالستراتٌجًالذيتطبقةالشركاتالعابلٌةعلىالمدىالبعٌدعلىمستقبلهذهالشركات
لتحقٌقمركزمنافسجٌدفًالسوق.
_8التركٌزعلىمفهومالحوكمةمنأجلزرعثقافةالقرارالجماعًعوضاعنالقرارالفرديلتكوننقطة
البدءبالتوجهنحوالشركاتالمساهمةالتًتعملعلىاتخاذقرارجماعً.
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ٌ_9جبالقٌامبمحاضراتودوراتلتوضٌحالقوانٌنالصادرةعنالوزارةٌشاركبهاالمحاسبون
وأطراؾالعبلقةاألخرىلكًالٌكونهناكأيتؤوٌلولئلجابةعنأيتساإالت.
_10الستعادةالثقةبٌنالمكلفٌنواإلدارةالضرٌبٌةٌجبقبولاإلدارةالضرٌبٌةدفاترالمكلفٌنبعدإعادة
التقٌٌمأودفاترالشركةالتًقامتبالتحول,وهذاالعملٌشجعالمكلفٌنعلىإظهاررقمأرباحهمالحقٌقً
وبالتالًستتمكنالدولةمنتحصٌلالضرٌبةالمستحقةبشكلصحٌح.
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