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 الجامعة السورٌة الخاصة

 كلٌة إدارة األعمال 

  قسم المحاسبة والتدقٌق

 

 >700لعام  6;تحوٌل الشركات العائلٌة الى مساهمة فً ظل المرسوم 

 وأثره على ضرٌبة الدخل فً سورٌة.
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Transfer of family businesses to contribute under the 

Decree 61 of 2007 and its impact on income tax in Syria. 
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 شكر وتقدير   

 
 

 

نشكر الجامعة السورية الخاصة التي ساهمت في بناء شباب متلعم  
والتي أمضينا فيها حياتنا الجامعية بجد وسعادة وكذلك    ومثقف

  السادة المدرسينا من  دريسنالشكر لكل من ساهم في ت

 

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

 

 

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

 

 وإلى األخوة واألصدق اء  

 

 وإلى أساتذتنا المبجلين  
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 ملخص عن البحث

 

سعت الحكومة إلى النهوض باألقتصاد السوري والسعي الى التوعية في  
عية بدال من الفردية ومالها هذه القرارات من مصحلة على  اإتخاذالقرارات الجم

ككل وذلك من خالل تقديم تسهيالت لجذب أصحاب الشركات العائلية  ع  المجتم
للتحول إلى شركات مساهمة عن طريق إصدار المرسوم التشريعي رقم  وتشجيعهم  

7002لعام   16  

العديد من الميزات ولكن بالمق ابل كان هناك بعض السلبيات والتي   وتقديم 
نستعرضها في هذا البحث  فسو   

لى إحدى الشركات وشرح ما المزاياوالقيام بتطبيق عملي ع   

  التي حصلت عليها الشركة في ظل المرسوم.  
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 البٌان  

 مقدمة البحث

 الفصل األول : االطار النظري لكل من الشركات العائلٌة والمساهمة 

العائلٌةالمبحث األول : االطار النظري للشركات   

 تمهٌد

 العنوان األول :الشركات العائلٌة

_تعرٌفها1  

_اٌجابٌاتها2  

_سلبٌاتها3  

 العنوان الثانً : دور الشركات العائلٌة فً سورٌة وأهمٌتها االقتصادٌة وواقعها الضرٌبً

_الواقعاالقتصاديللشركاتالعابلٌةفًسورٌة1   

سورٌة_واقعالضرٌبةعلىالشركاتالعابلٌةف2ً  

 المبحث الثانً : االطار النظري للشركات المساهمة 

 العنوان األول :الشركات المساهمة 

_تعرٌفها1  

_اٌجابٌاتها2  

_سلبٌاتها3  

 العنوان الثانً : األهمٌة االقتصادٌة للشركات المساهمة فً سورٌة وواقعها الضرٌبً 

_الواقعاالقتصاديللشركاتالمساهمةفًسورٌة1  

  قعالضرٌبةعلىالشركاتالمساهمةفًسورٌة_وا2
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األحكام والمزاٌا >700لعام  6;الفصل الثانً : المرسوم التشرٌعً   

 تمهٌد

>700لعام  6;المبحث األول : أحكام المرسوم التشرٌعً   

  6;العنوان األول : األحكام الخاصة التً نص علٌها المرسوم 

_أحكامإعادةتقٌٌماألصولالثابتة1  

_عملٌاتالتحولالمترافقةمعإعادةالتقٌٌم2  

 العنوان الثانً : األحكام الضرٌبٌة الناظمة لعملٌة التحول المرافقة إلعادة التقٌٌم

 68وتعدٌالتة بالمرسوم رقم  >700لعام  6;رسوم التشرٌعً المبحث الثانً : المزاٌا التً تضمنها الم

7066لعام  

لتشجٌع الشركات العائلٌة للتحوٌل أو  68وتعدٌالتة بالمرسوم  6;العنوان األول : مزاٌا المرسوم التشرٌعً 

 إلعادة تقٌٌم األصول

فً سورٌة الفصل الثالث : أثر تحوٌل المؤسسات الفردٌة الى شركات مساهمة على ضرٌبة الدخل   

 المبحث األول : أثر تحوٌل المؤسسات الفردٌة الى شركات مساهمة على ضرٌبة الدخل فً سورٌة

_تدقٌقحساباتالشركةوأثرهعلىضرٌبةالدخل1  

_البٌانالضرٌبًوأثرهعلىضرٌبةالدخل2  

_حوكمةالشركاتوأثرهاعلىضرٌبةالدخل3  

الدخل_الرقابةالداخلٌةوأثرهاعلىضرٌبة4  

_معاٌٌرالمحاسبةالدولٌةوالنظامالمحاسبًوأثرهاعلىضرٌبةالدخل5  

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

_مفهومالقٌمةالعادلة1  

_طرابقالتقٌٌم2  
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فٌماٌتعلقباألصولالثابتة16التقٌٌمحسبالمعٌار_المعالجةالمحاسبٌةلفرقإعادة3  

 الفصل الرابع : حالة عملٌة شركة البراء للطباعة 

 النتائج والتوصٌات

_النتابج1  

_التوصٌات2  

 قائمة المراجع 
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 مقدمة البحث 

 تمهٌد :

منالدولالنامٌةالتًتسعىجاهدهلبلنضمامللنظامالعالمًالمتطوروللوصولالىماوصلتتعدسورٌة

قتصادٌهمتطورة,ومنحٌثمقدرةهذهالدولعلىمعاٌشةالثوراتمنأنظمةاالٌهالدولالمتقدمه

عالم.ثروتحدثتؽٌراتهٌكلٌةفًاقتصادٌاتالإومازالتتالتكنولوجٌةوالعلمٌةالتًأثرت  

قتصاديالسوريمنأنٌتمتعببعضالمرونهللتعاملمنهذهالتطوراتوالثوراتلذلككانالبدللنظاماإل

جتماعٌةبالعدٌدمنقتصادٌةواالبدأتالمبادرةالسورٌةباإلصبلحاتاالحٌثشهاالعالم,ٌالتًٌع

ملٌةالتنمٌةاإلقتصادٌةوإفتتاحسوقجراءاتومنبٌنهاتشجٌعالقطاعالخاصعلىالمساهمةفًقٌادةعاال

دمشقلؤلوراقالمالٌةلذلككانمنالضروريتهٌبةالظروؾلمثلهذهالتطوراتمنخبللالعملعلى

إنشاءمإسساتإقتصادٌةكبٌرةتستطٌعاالستمرارفًالتنمٌةاالقتصادٌةواالجتماعٌةممثلةبالشركات

.2007لعام61رسومالتشرٌعًلٌةالمإالمساهمةالعامةوهذامادعى  

 مشكلة البحث :

ةٌملضرٌبٌةوفًالكثٌرمنالدولالنااإلٌراداتاعلىوٌلالنفقاتالعامةمتعتمدالدولةبشكلأساسًلت

 تعتبرهذهاإلٌراداتالمركزاألولمنبٌنالعناصرالتًتمولخزٌنةالدولةالعامة.

ٌثقوانٌنهاالضرٌبٌةبماٌتناسبمعالواقعاالقتصاديعلىتحدللعملاإلدارةالضرٌبٌةممادفع

 واالجتماعًالسابد.

المعدل24صدرالقانون2003منبٌنالدولالتًتبنتنهجاإلصبلحالضرٌبًفمنذعاموتعتبرسورٌة

تبعهالعدٌدمنالمراسٌمالتشرٌعٌةٌبًوقدموتعتبرخطوهمهمهلئلصبلحالضر1948لعام85للمرسوم

 والقوانٌن.

الذيٌسعىالىتشجٌعالشركاتالعابلٌةلبلنتقال2007لعام61ومنبٌنهذهالمراسٌمالمرسومالتشرٌعً

.أصولوالتزاماتهذهالشركاتالىشركاتمساهمةعامةأوإعادةتقٌٌم  

عادةمةأوإتاالنتقالالىشركاتمساهعددحاالإالأنالمرسوموعلىالرؼممنالممٌزاتالتًقدمها

وذلكبسبب:منخفضتقٌٌمهاألصولها  

طبقةم_التهربالضرٌبًفًالشركاتالعابلٌةبشكلكبٌربسبباألسالٌبالمحاسبٌةال  

إلقناعأصحابالشركاتالعابلٌةلمتكنكافٌة2007لعام61_المزاٌاالضرٌبٌةالتًاحدثهاالمرسوم

اتبسببعدمثقةالمكلفٌنباإلدارةالضرٌبٌةكلتزاماتهذهالشرعادةتقٌٌمأصولوانتقالأوإللئل  
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 أهمٌة البحث :

._ضمانفرصاستثماربدالمنالفابدةالمصرفٌة1  

مواردبشرٌةعالٌةوخلقفرصعمل._استقطاب2  

كفاءاتبشرٌة._جذباستثماراتأجنبٌةوماتحملةمنخبراتإدارٌةو3  

تعدركٌزةنمواألسواقالمالٌةوتطورهاوحشدمواردالقطاعالخاصوصؽار_دعمالسوقاألولٌهالت4ً

.المستثمرٌنوالمدخرٌن  

اٌحققمتطلباتالتطوٌروتعببةاإلدخاراتالمحلٌةمم_تطوٌرواتساعسوقاألوراقالمالٌةوؼٌرها5

.باتجاةتكوٌنكٌاناتإقتصادٌةقادرةعلىالمنافسة  

 هدف البحث :

دةتقٌٌمأصولهاوالتزاماتهاعلىالضرٌبةاعاثرتحوٌلالشركاتالعابلٌةأو_مناقشةأ1  

المإسساتالعابلٌةوالشركاتالفردٌةوالشركاتفًالتنمٌةاالقتصادٌةلعبتهالدورالذيبٌان_2

 واالجتماعٌةفًالسنواتالماضٌه

بٌاتلومناقشةالمٌزاتوالس2007لعام61_المرسومالتشرٌع3ً  

بٌانالدورالذيتإدٌةالشركاتالمتعددةالملكٌةمهماتكنصفتهاالقانونٌهوكٌفٌةإخضاعهاللضرٌبة._4  

 فرضٌات البحث : 

دارٌةالسٌاساتالمحاسبٌةواألسالٌباإلو_هناكعبلقةبٌنقلةحصٌلةإٌراداتضرٌبةالدخلفًسورٌة1

 المتبعةفًالشركاتالعابلٌة.

الشركاتالعابلٌةالىشركاتمساهمةعامةأوإعادةتقٌٌمأصولوالتزاماتهذهالشركاتنتقال_إنإ2

 سٌكونلهأثرإٌجاببًواضحعلىحصٌلةضرٌبةالدخلالسورٌة.

 منهج البحث :

بمشروعالتخرج._جمعالبٌاناتمنالكتبوالمراجعذاتالعبلقة1  

حث.أهداؾالب_تحلٌلالبٌاناتوعرضهابماٌخدم2  
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 الفصل األول : مفهوم كل من الشركات العائلٌه والشركات المساهمة:

 االطار النظري للشركات العائلٌةالمبحث األول : 

تمهٌد:

 األول : الشركات العائلٌة لعنوانا

_سلبٌاتها3                     _اٌجابٌاتها2_تعرٌفها1

 وأهمٌتها االقتصادٌه وواقعها الضرٌبً : دور الشركات العائلٌة فً سورٌة الثانً عنوانال

قتصاديللشركاتالعابلٌهفًسورٌة_الواقعاأل1

بهعلىالشركاتالعابلٌهفًسورٌة_واقعالضر2ٌ

 االطار النظري للشركات المساهمةالمبحث الثانً : 

 تمهٌد:

 األول : الشركات المساهمة عنوانال

تعرٌفها_1

_اٌجابٌاتها2

_سلبٌاتها3

 وواقعها الضرٌبً : تصادٌه للشركات المساهمة فً سورٌةالثانً : األهمٌة االق عنوانال

قتصاديللشركاتالمساهمةفًسورٌة_الواقعاال1

بةعلىالشركاتالمساهمةفًسورٌة_واقعالضر2ٌ
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 الشركات المساهمة:الفصل األول : مفهوم كل من الشركات العائلٌه و

 : االطار النظري للشركات العائلٌةالمبحث األول : 

 تمهٌد:

تتصؾاألعمالالعابلٌةبؤساسهاالمترابطوأعمالهاالناجحةوالتًتسعىلمواجهةالتحدٌاتالمعتاده.

وأساسنجاحهذهاألعمالالصمودفًظلعالمسرٌعالتطوروفًظلوجودتكنولوجٌاجدٌدةومنافسٌن

جددوسلوكالموردٌنوالعمبلءالجدٌد.

وممادارٌهمحترفةطوراتٌجبتواجدتقنٌاتوأسالٌبإالتولبقاءإستمرارٌةالشركاتالعابلٌهفًظلهذه

لشركةوالقٌامبجهودلتكوٌنفرقإدارٌةقوٌةأجبرأصحابالعملالعابلًعلىالتخطٌطوتؽٌٌرأسلوبا

عملمتطورة.ستراتٌجٌاتوضرورةالتخطٌطإل

طاتهااالقتصادٌةفًالوطنالعربًبمختلؾنشا family businessزدٌادالشركاتالعابلٌةوكماالحظناإ

زدهرتوتطورتوحققتنجاحكبٌرأدىالىشهرةألصحابوألسماءالعاببلتالمالكة,فهناكشركاتا

الشركات هذه من العدٌد فشل نستبعد أن نستطٌع الشركاتوال أساسهالهذة من الرؼم على وتدهورها

وبداٌتهاالجٌدٌن.

ولكنانتهىبالفشلولعلالسببالربوهناكشركاتحققتا وجٌزه كانتزدهارلفترة ٌسًفًذلكأنها

ظٌمتقلٌديالىنظامأكثرإحترافا)أيالىشركاتمساهمة(.تننتقالمنبحاجهالىإ

 :األول : تكوٌن الشركات العائلٌة  العنوان

 تعرٌفها :

 مملوكة النصٌباألكبرمنإدارةهًشركة العابله هذه وٌتحملونأفراد أكثر, أو واحدة بالكامللعابلة

سسهاعادةربالعابلة)مإسسالشركةالعابلٌه(تنشؤالشركةالعابلٌةفًبداٌتهابقٌامالمإسسإالشركةوٌ

سسالشركةبؤفرادمرهذهالمنشؤةبالتوسعمستعٌناًمإتستهبنشاطأوخدمةأومهنةمعٌنةٌتقنهاومنبعد

سورٌة أوأسرتة.وفً التضامن شركات أو محدودة مسإولٌه ذات شركات : تسمٌات بعدة محصورة

.1التوصٌهبسٌطة

ااتباعاستراتٌجٌاتوٌرىالباحثونإنالشركاتالعابلٌةهًمشروعاتٌلعبفٌهاالكٌانالعابلًدوراادارٌاومالٌاورقابٌاحٌثٌمكنه

افًمستقرةفًاألمدالطوٌلكماأنهاتتمٌزبسرعةاتخاذالقراراتنظرالمركزٌتهاالتًتكونؼالباحكراعلىالعابلةمماقدٌإثراٌجابٌ

 استثمارفرصسوقٌةجٌدة.

 2007,الشركاتالعابلٌةفًدولةاإلمارات,ؼرفةتجارةوصناعةدبً,حٌىخالد1ٌ
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:2طبٌعة الشركات العائلٌة 

دارةعدةأجٌاللنفسالعابلة.إؼالباًماتكونالشركاتالعابلٌةصؽٌرةالحجموهًتعتمدعلى

مملوكةبصفةأساسٌةلؤلفرادالذٌنٌنتمونالىعابلةمإسسالشركةكماذكرناسابقاأنالشركاتالعابلٌه

وتكونلهاالسلطةالمطلقةفًإدارتها.

عةالشركاتالعابلٌةتعتبربعٌدةعنالضؽوطالتًتمارسهااسواقرأسالمالبماٌتعلقبضرورةإنطبٌ

تحقٌقالشركةلنتابجسرٌعةبسببانتمابهالهذةاألسواق.

سهمبالشركاتالعابلٌة.لةاألمدلعدموجودحملةاألهكذانوعمنالشركاتبالنظرةطوٌوتمتع

 : إٌجابٌات الشركات العائلٌة

.تخاذالقراراتوالمرونةبالعمل_سرعةإ1

وٌتمتعبصبؽةرٌادٌة.بداعًوطموح_القابدذوطابعإ2

_نجاحالشركاتمرتبطبنجاحأفرادالعابلةالمالكةألنهمهمأكثرخوفاعلىمصلحةواستمرارٌةنجاح3

.المنشؤة

العا4 تسعى العبل_ لتحسٌن بلة خبلل من الموظفٌن مع لزٌادةقة االساسٌة بحاجاتهم واالهتمام تحفٌزهم

انتاجٌةوكفاءةالعامل.

 سلبٌات الشركات العائلٌة :

.ودبعضمنأفرادالعابلةالذٌنٌشؽلونمناصبادارٌةوهمٌفتقرونللخبرةوالكفاءة_وج1

.3_قلةمصادرالتموٌلومحدودٌتهاوالشروطالتًقدتفرضمنقبلالموردٌن2

سلوبحسابالمإشراتالمالٌهفهوٌخضعلمٌولورؼباتالقراراتالخاطبةبسببعدموجودإذ_اتخا3

أفرادالعابلةوأهدافهمالخاصةؼٌرالمعلنةوالتًقدتتعارضمعاألسسالعلمٌةمثلالقٌامبعملٌاتتوسع

نتاجٌهأوؼٌرهابشكلؼٌرمدروس.باألنشطةاال

 2005ةفًدبً)تعرٌفها,بنٌتها,أداإها(د.بلٌدرتاب,الشركاتالعابل2ٌ

2009مؤمونحمدان,مزاٌاتحولالشركاتالعابلٌةالىشركاتمساهمةعامة,فندقالشٌراتون,3
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المشاكلالت4ً إ_منأهم هًمشكلة المنشؤة تمربها المإسسوصراععلىقد وفاة نتقالالرباسةبعد

.4السلطةواالدارة

الشركاتالعابلٌةالتًٌفرضهاعصرالعولمةعلىهذاالنوعمنالشركاتوهً:_ضؽوطتواجة5

.5نتقالالىاألسواقالمفتوحةوظهورالمنافسةالشرسةإنمااإلحتكارنظاماقتصاديعالمًخالمناإل-أ

ثورةالمعلوماتواإلتصاالت.-ب

.ستثماراتاألجنبٌةاإل-ت

التكتبلتاالقتصادٌةالدولٌة.-ث

.التؽٌٌروالتحدٌثوالتجدٌدوالسرعةوالشفافٌة-ج

 الضرٌبً قعهااوو تصادٌة للشركات العائلٌة فً سورٌةقالثانً : األهمٌة اإل العنوان

 :العائلٌة فً سورٌةالواقع االقتصادي للشركات  -أوال

,فمبلكهاٌمثلونجٌلالروادهقتصادالوطنًوتنمٌتاإلإنالشركاتالعابلٌةساعدتبشكلكبٌرفًتطوٌر

الذٌناستطاعواتؤسٌسالكٌاناتالتجارٌةوالصناعٌة.

ولكنمثلهذهالشركاتتعانًمنتحدٌاتوصعوباتالتًتعانًمنهاالشركاتفًمعظمالدولوالسٌما

ستثماري.واإلنفاقاألالنامٌةالتًتعتمدعلىالقطاعالعامكمصدرربٌسًللتموٌل

بثبلثمراحل:اتالعابلٌةفًسورٌةمرتالشرك

قتصادٌهوإشراكالقطاعالخاصتمتعدٌلهابماٌسمىالتعددٌةاإلشتراكًالتًبدءاًمنمرحلةالتخطٌطاال

قتصادالسوقوهًوأخٌراجاءتمرحلةاالنتقالالىاوالتعاونًفًعملٌةالتنمٌةإضافةالىالقطاعالعام

قتصادٌهحٌثوصلتمساهمةلقطاعالخاصفًعملٌةالتنمٌةاإلاالعتمادعلىاالتًنعٌشهاالٌوموزٌادة

الدولةفًاإلنفاقاالستثماريفًالمجالاالقتصادي.

 نفتاحوتقلٌصالحماٌةوالدعمقتصادالسورينحواإلوهناكالعدٌدمنالتحدٌاتمنهاتوجهاال

 2007محمدجلٌبلتً,المركزالثقافً,المزه,4

مدجلٌبلتً,مرجعسبقذكرهمح5  
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كفاٌته وعدم الىضعؾالتموٌل باإلضافة الكامل التحرٌر مرحلة العربٌة الحرة التجارة منطقة ودخول

الجدوى دراسات وؼٌاب التصدٌري التوجٌة على والعمل اإلنتاجٌة الطاقات وزٌادة التوسعات لتموٌل

ركاتبسبباعتمادهافًالماضًعلىسٌاسةاإلحبللمكاناالقتصادٌةالدقٌقةوالنظرةالمستقبلٌةلواقعالش

المستورداتواعتمادهافًتسوٌقمنتجاتهاعلىالسوقالداخلٌة.

هوتحوٌلهاالىالشركاتالعابلٌةفًسورٌةلذلككانمنأبرزالخٌاراتالمطروحةلمعالجةالتحدٌاتأمام

التشرٌعً المرسوم لذلكأصدرتالحكومة 61شركاتمساهمةعامة الشركات2007لعام لتشجٌعهذه

للتحول.

 : بة على الشركات العائلٌة فً سورٌةواقع الضرٌ -ثانٌا

سورٌة فً العابلٌة الشركات أوتضم عابلة أو فرد قبل من مملوكة تعتبر شركة أو فردٌة مإسسة كل

الصفة أن األشخاصحٌث شركات تضم السورٌة الشركات قانون وفق األشخاصلكنها من مجموعة

بعضأنواع أو رأسالمال بقٌمة محدودة ؼٌر الشرٌك أو األفراد مسإولٌة الشركاتأن لهذه الربٌسٌة

تالمسإولٌةالمحدودة.شركاتاألموالكالشركةذا

تنقسمشركاتاألشخاصالى:

شركاتتضامن,شركاتتوصٌةبسٌطة,شركاتمحاصة,شركاتالواقعحٌثالضرٌبةالتًتفرض

مستقلةعنالشركاءمعنوٌةعلىهذهالشركاتضرٌبةتصاعدٌةوهًتفرضعلىأرباحالشركةكشخصٌة

ؼٌرمتمتعبالشخصٌةاالعتبارٌةالمستقلةكشركاتالمحاصة.كاتالشروفقأحكامقانونهإالماتماعتبار

قد الضرٌبة مراتحٌثجاءانمعدالتهذه فًتؽٌرتعدة 3المادة 51منالمرسوم أن2006لعام

ناألفرادوشركاتاألشخاصكماٌلً:ٌالشرابحوالنسبالضرٌبٌةوحوافزتخفٌضهاعلىالمكلف
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 الشرٌحة                       المبلغ            النسبة          الضرٌبة            المجموع 

 إعفاء____5000050000 -1

50001-20000015000010%1500015000

200001-50000030000015%4500060000

500001-100000050000020%100000160000

1000001-3000000200000024%480000640000

%____28 __3000000أكثرمن

فإن سورٌة لٌرة مبلٌٌن خمسة البالؽة الصافٌة األرباح بؤن نرى والشرابح النسب هذه استعرضنا وإذا

باحبٌنماكانتسابقا%منهذهاألر24أيبمعدل1205000مجموعضرٌبتهاالتًستترتبعلٌهاتكون

ضتفوخ2003و1992%مابٌن62وخفضتالى1991ولؽاٌة1975%خبللأعوام90تصلالى

وهًكذلكحتىاآلن.2006%فًعام28لتصبح2005و2003%ومابٌن35الى

 أنواع الشركات العائلٌة فً سورٌة وكٌفٌة خضوعها للضرٌبة :

_المإسساتالفردٌة:1

2003لعام24ؾالضرٌبًللقانونٌثرانتشارافًسورٌةوهًتخضعفًالتكلكمنالشركاتأهذاالنوع

فًالسنواتالتًتلتهاتسريعلٌهاأحكامالتعدٌبلتالتًتمتعلٌمك51وتسريعلٌهاأحكامالمرسوم

هصدور

_الشركاتذاتالمسإولٌةالمحدودة:2

الىأسهموانماحصصولكنالشرٌكال تصنؾعلىانهاشركاتعابلٌةألنهاالتقومبتقسٌمرأسمالها

 فًرأسالمال حصته بمقدار إال بإٌسؤل تخضعوهً أن بد الشركاتال هذه ؼاٌتها أو ختبلؾنوعها

للضرٌبةألنهاتتمتعبالشخصٌةاألعتبارٌة.

ومعصدورسواءوزعتعلىالشركاءربحأملمتوزعتخضعأرباحالشركاتالصناعٌةللضرٌبه

%منالربح22إولٌهالصناعٌهتخضعلنسبةثابتهتالشركاتمحدودةالمسحبأص2004لعام24القانون

دارةالمحلٌة.الصافًٌضاؾإالٌهارسماإل

للشرابحالواردهفًالمادةأمابقٌةالشركاتمحدودةالمسإولٌهوالتًالٌنطبقعلٌهاالشرطالسابقفتخضع

لعام51,لكنهذهالنسبةتمتعدٌلهابالمادةالثالثةمنالمرسومالتشرٌع2003ًلعام24األولىمنقانون

%.25%بدالمن22حٌثأصبحت2006



ط  
 

وٌرىالباحثونمماتقدم

إنمعالجةالتحدٌاتالتًتواجةالشركاتالعابلٌةتتمٌزبالنقاطالتالٌه:

اعادةهٌكلةالشركاتبماٌحقققفزةنوعٌةفًطرٌقةادارتها._1

_تطبٌقمبادئالحوكمةعلىمستوىالشركاتالعابلٌة.2

_االندماجبٌنالشركاتالعابلٌةأوالتحوللشركاتمساهمةتطرحاسهمهالبلكتتابالعام.3
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 : المساهمةاالطار النظري للشركات المبحث الثانً : 

تمهٌد :

تساعاضمنثبلثةأنواعلمنظماتاألعمالاألساسٌة)المشارٌعاألكثرانتشاراوإالشركاتالمساهمةتعتبر

الفردٌة,شركاتاألشخاص,شركاتاألموال(.

زدٌادوتطورمفهومالشخصٌةالمعنوٌةالمستقلةبموجبالقانونأنظهورشركاتاألموالأدىالىاكما

دارة.المالكٌنواإلعن

متٌازاتالتًلؤلشخاصالطبٌعٌن.لحقوقواإلوللشركةالمساهمةكاملا

اإل هو أساسً إستثناء هناك أن اإلإال حق للشخصالطبٌعًوهو ٌمنح الذي نتخابوتولًوظٌفةمتٌاز

عامة.

واإلمتبلكواإلقتراض.سمهاكالعقودالمتعلقةبالشراءوالبٌعاكماٌحقللشركةالمساهمةالدخولفًعقودب

تتمٌزبؤنلهاالقدرهعلىإصدارأسهمللحصولعلىرأسمالكبٌر.

 األول : تكوٌن الشركات المساهمة :العنوان 

 أوال : تعرٌف الشركات المساهمة

مقس الشركة رأسمال عن عبارة واألسهم الشركاتاألسهم هذه الىحصصصؽٌرةأساساستمرار م

كتتبفٌهاوفًحالتجاوزارمسإولٌةالمالك)المساهم(علىأداءقٌمةاألسهمالتًقتصمتساوٌةالقٌمةت

.تقعمسإولٌةاإلدارةهسهمأشترىبموجبةاقٌمةاألسهمٌطلبمنهسدادمبلػالخصمالذيالشركةدٌون

علىمجلساإلدارةالمنتخبمنقبلالمساهمٌنلمدةمحددة.

 أن الشركة المساهمة تمتاز : إستنتاجا لما ورد سابقا نرى

_رأسمالهامقسمالىحصصمتساوٌةتسمىأسهمقابلةللتداول1

,علىعكسماهوالحالفًشركاتاألشخاصهكتتابا_المساهمالٌكتسبصفةالتاجربمجرد2
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منأسهمه_مسإولٌةالمالكمنحصرةبماٌمتلك3

المنتخبمنالمساهمٌنلمدةمحدودة_إدارةالشركةٌقومبهامجلساإلدارة4

 ثانٌا : إٌجابٌات وسلبٌات الشركات المساهمة :

:6_اإلٌجابٌات

 سهولة نقل الملكٌة : _1

أنلفًسوقاألوراقالمالٌةٌتمتداو كما ةٌقلالملكنرأسالمالبٌنأطراؾالٌعرفونبعضهمبعضا

موافقةالشركةأوأيطرؾآخر.الىحتاجٌال

لتزاماتالشركة.اٌوجدأثرفًهذاالنشاطعلىأصولووال

المسؤولٌة المحدودة لحملة األسهم :_2

برأسالمال.هالتتجاوزمقدارحصتهمنأسهموخسارتهتقتصرمسإولٌةالمساهمعلىماٌمتلك

إستمرارٌة الحٌاة بالنسبة للشركة :_3

لٌهافًمإتمراتالشركات.تعدهذهالنقطةمنأبرزالخصابصالتًٌتماإلشارةإ

الشرك علىشخصمثل التقتصر المساهمة الشركة حٌاة أن إنسحابهكما أو بوفاته سواء أواتالعابلٌة

فبلسالشرٌك.ا

دابمةأوتكونمحددةاتحددحٌاةو فٌمكنأنتكونحٌاتها ستمرارٌةالشركاتالمساهمةفًعقدتؤسٌسها

تمعٌنةٌمكنتجدٌدعقدهاعنداإلنتهاء.بعدةسنواتوفًحالتحدٌدهابسنوا

:_ سهولة تجمٌع رأس المال4

إنإصدارأسهمالىعددكبٌرمنالمساهمٌنقادرعلىجمعرأسمالكبٌرومنهنافإنالشركاتالناجحة

تتمتعبقدرةؼٌرمحدودةفًجمعرأسالمال.

ن والشركة :ٌالفصل بٌن المالك_5

النوعمنالشركات شخصةقانونٌةمستقلةعنحملةاألسهمإنحملةاألسهمؼٌرقادرٌنعلىإلزاملهذا

ركاتاألشخاصبؤنأين,علىعكسالسٌاسةالمتبعةفًشأعضاءمساهمٌنآخرٌنبؤيعقدعملمعٌ

عقدٌجرٌةأحدالشركاءلصالحالشركةملزملبقٌةالشركاء.






 2007-2006أموال,منشوراتكلٌةاألقتصاد,عبدالرحمنمرعً,نضالالعربٌد,شركات6
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: 7السلبٌات

:زدواج الضرٌبً_ اإل6

دخول أٌضا و للضرٌبة تخضع أرباحها لذلك مستقلة قانونٌة بشخصٌة تتمتع العامة المساهمة الشركات

األشخاصالمساهمٌنمنتوزٌعاتأرباحاألسهمتخضعللضرٌبةمرةأخرى.

فًشركاتاألشخاصالأ زدواجحٌثتفرضالضرٌبةعلىأرباحالشركةككلفقطوالٌوجدأيأما

تحسبعلىحصةالشركاءمناألرباح



:_القوانٌن الحكومٌة7

هناكالعدٌدمنالقوانٌنالملزمةللشركاتالمساهمة

فهً:

ماهًعلٌهشركاتاألشخاصكالقوانٌنالمتعلقةبإصداراألسهمأكثرمن_تخضعألحكامرقابٌةصارمة1

وتوزٌعاألرباح

المالًلهٌبةاألوراق2 إفصاحشاملودقٌقعنوضعها العامةأنتقدم _ٌجبعلىالشركاتالمساهمة

المالٌة

اال3 المساهمة شركات على ٌجب _ بمتطلبات إلتزام أسمها إلدراج قانون بموجب محددة فًفصاح

البورصات.

_إدارة غٌر كفوءة :8

دارٌٌنانتخابأشخاصإالشركةوعندبذتقومهذهاألقلٌةبعلىٌمكنأنٌسٌطرعددقلٌلمنحملةاألسهم

 مع كفوء اإلإؼٌر هناكفًستمرارمكانٌة و موزعٌن ٌكونوا اآلخرٌن األسهم أصحاب ألن الحالة هذه

ة.صعوبةبتنظٌمأنفسهمضداإلدارةالموجود



عبدالرحمنمرعً,نضالالعربٌد,مرجعذكرسابقا.7
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 الثانً : لعنوانا

 : قتصادي للشركات المساهمة فً سورٌةالواقع األ

الشركات التسعى فً المساهمٌن إشراك إلى الموضوعاتالتًتهمالمساهمة مناقشة و العمومٌة جمعٌة

الدورفًمساعدةالشركةفًنشرالملكٌةالعامة.الشركةوتدعممسٌرتها,كماأنألسواقالمال

فإنأهمأهداؾعملٌاتاالكتتابالتًٌقومبهااألفرادأوالشركاتفًاألسهموالسنداتالتًٌتمطرحها

رأسالمالاألولًإل جمع هو األولٌة ذلكمنفًاألسواقالمالٌة المشروعو بداٌة عملٌاتتموٌل تمام

عادةتدوٌركممناسبمناألموالالمساعدةفًالبلزمةللسوقعنطرٌقتوفٌروإولةخبلل:تحقٌقالسٌ

نتاجعبرتحوٌلالفرصاألستثمارٌةالتًالٌمكنتحوٌلهاعنطرٌقالتموٌلالمصرفًزٌادةمستوٌاتاإل

التقلٌد ٌإديالىرفعمستوٌاتالتشؽٌلواإليأوبقٌةوسابلالتموٌلاألخرى, والتوظٌؾونتاجمما

.تحقٌقمستوىدخلأفضلسواءعلىالمستوىالفرديأوالقومً

نتاجٌةجدٌدةفًمختلؾالقطاعاتوالذيٌإديالىإمنالناحٌةاألجتماعٌةتتٌحالشركاتالمساهمةالعامة

.8توفٌرفرصعملوالتخلصمنجزءمنالبطالة

 :  سورٌةبة على الشركات المساهمة فً ثانٌا_واقع الضرٌ

لقدنصقانونالدخلصراحةعلىوجوبفرضالضرٌبةوطرحهاعلىأرباحالشركةمجتمعةولٌس

علىحصةكلشرٌكمنالربح.

مأوعلىهذااالساستخضعللضرٌبةأرباحالشركاتالمساهمةسواءوزعتهذهاالرباحعلىالمساهمٌن

لمتوزع.

:أرباحالشركاتالمساهمةفًسورٌةالنسبٌةالمفروضةعلىوهناسوؾنتطرقإلىمعدالتالضرٌبة

%32كانالمعدل2003لعام24_القانون

%20المعدلأصبح2004لعام60_وفقالمرسوم

 

 مركزالخلٌجللدراساتاالستراتٌجٌه,محاضرةعندورالشركاتالمساهمةفًتقلٌلالفجوةبٌنمعدالتاالدخارواالستثمار8
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كانالمعدلكماٌلً:2005لعام41القانون_وفق

%50منكثر%منأرباحالشركاتالمساهمةإذاكانتاألسهمالمطروحةلئلكتتابأ15_1

تعفىمناألدارةالمحلٌة.

%50%مناألرباحالشركاتالمساهمةإذاكانتاالسهمالمطروحةلئلكتتابأقلمن25_2

إضافةإلىاإلدارةالمحلٌة.

16/4/2001تارٌخ28تمتطبٌقهذاالمعدلعلىالمصارؾالمحدثةوفقأحكامقانونٌ

فقدتمتعدٌلالنسبةكماٌلً:2006لعام51_وفقالمرسوم

كانتاألسهمالمطروحةلئلكتتابالتقلعن14_1 %وتعفى50%منأرباحالشركاتالمساهمةإذا

مناإلدارةالمحلٌة

فًالقطاعٌنالخاصمركزهاالربٌسًأوفرعهافًسورٌةالشركاتالمساهمةالتً%منأرباح22_2

والمشتركإضافةإلىاإلدارةالمحلٌة.

أيإلىضرٌبةتصاعدٌةإضافةإلى2006لعام51_باقًالشركاتالمساهمةتخضعألحكامالمرسوم3

اإلدارةالمحلٌة.























ك  
 

األحكام والمزاٌا  : >700لعام  6;التشرٌعً : المرسوم صل الثانًالف  

 تمهٌد: 

7002لعام  6;أحكام المرسوم التشرٌعً  المبحث األول:  

6;األحكام الخاصة التً نص علٌها المرسوم األول: عنوانال  

أحكامإعادةتقٌٌماألصولالثابتةأوالً :  

ترافقةمعإعادةالتقٌٌممعملٌاتالتحولالثانٌاً:  

إلعادة التقٌٌم ةاألحكام الضرٌبٌة الناظمة لعملٌة التحول المرافقلثانً :ا عنوانال  

 68 رقم وتعدٌالته بالمرسوم>700لعام  6; رقم المزاٌا التً تضمنها المرسوم التشرٌعًالمبحث الثانً:

7066لعام   

وٌل حالعائلٌة للتلتشجٌع الشركات  68وتعدٌالته بالمرسوم  6;: مزاٌا المرسوم التشرٌعً األول عنوانال

إلعادة تقٌٌم األصولأو  

  



ل  
 

أحكامه مٌزاته سلبٌاته  >700لعام  6;الفصل الثانً : المرسوم التشرٌعً   

 تمهٌد: 

والمتعلقبتحوٌلالمإسساتالفردٌةوالشركاتالعابلٌةبؤنواعها2007لعام61ٌؤتًالمرسومالتشرٌعً

الثابتةلهذهالمإسساتوالشركاتكجزءمنعملٌةاإلصبلحإلىأشكالقانونٌةجدٌدةوإعادةتقٌٌماألصول

الضرٌبًفًسورٌةالتًتسعىالدوابرالمالٌةلتحقٌقة.

والرسوم الضرابب هذه لجعل السوري الضرٌبً بالنظام إصبلح إجراء تهدؾإلى تطلعات وجود فمع

السابد أكثرمرونةوموضوعٌةوعدالةمنالقوانٌنالضرٌبٌة منأنٌرافقهذهتتصؾبؤنها البد حالٌا ة

التطلعاتمنحفرصحقٌقٌةلعمومالمكلفٌنلتصحٌحأوضاعهمومبلبمةأوضاعقٌودهموسجبلتهمالمعتمدة

المراكز والسجبلتعنحقٌقة القٌود لتعبرهذه المالٌة فًذلكالدوابر بما لدىمختلؾالجهاتالرسمٌة

علىجمٌعاألطراؾذاتالصلةخصوصابعدصدورالقانونالمالٌةلتلكالشركاتبكلمنمخاطرتنعكس

والمتعلقباالستعبلمومكافحةالتهربالضرٌبً.2003لعام25رقم

ومنهناأدركتوزارةالمالٌةضرورةمنحفرصةحقٌقٌةلعمومالمكلفٌنلتصحٌحأوضاعهمومبلءمتها

تًتعبرعنالنشاطالحقٌقًللمكلفٌنوتجسدالمركزمعالحقٌقةوالواقعوبالتالًإبرازالقٌودوالسجبلتال

المالًالحقٌقًللمكلؾ.

التشرٌعً الفرصةمنخبللإصدارالمرسوم منحتهذه 61وقد للمكلفٌن2007لعام الذيوفرفرصة

لئلفصاحبشفافٌةعنواقعنشاطاتهمومراكزهمالمالٌةالحقٌقٌةودونأنٌترتبعلىذلكأعباءمالٌةتذكر

وقدمالضمانةالكاملةلعدموجودنتابجسلبٌةٌكونلهاأيتؤثٌررجعًومستقبلًعلىأيمكلؾوفٌماٌلً

عرصأهمماجاءفًهذاالمرسوم.



 م
 

>700لعام  6;المبحث األول: أحكام المرسوم التشرٌعً   

: 6;العنوان األول : األحكام الخاصة التً نص علٌها المرسوم   

: تقٌٌم األصولأحكام إعادة  اوالً :  

:ٌنص2007لعام61إنالمرسومالتشرٌعً

الثابتةالمادٌةوالمعنوٌةحسبالقٌمةالسوقٌة فردٌةأوشركةعابلٌةإعاةتقٌٌمأصولها ٌحقأليمنشؤة

.وبنفستارٌخالتقٌٌم

المعنوٌةحٌثاشترطإعدادهذاوقدكانالمشرعصارمالحدمافٌماٌتعلقبإعادةتقوٌمالموجوداتالثابتة

البٌاناتالمالٌةبعدإعادةتقوٌمالموجوداتالمادٌةولسنتٌنمتوالٌتٌنوفقالمعاٌٌرالمحاسبٌةالدولٌةثمٌعود

األصولالمعنوٌةوفقالبٌاناتالفعلٌةوالتوقعات لتقٌٌم االطبلععلىالبٌاناتالمقدمة للدوابرالمالٌةبعد

.المستقبلٌة

إعادةتقٌٌماألصولالثابتةالمعنوٌةوظهورقٌمجدٌدةلتلكاألصولتستفٌدالقٌمالجدٌدةبعدإعادةوفًحال

كماأنمٌزانٌةإعادةالتقٌٌمالمعتمدةوالمصادقعلٌها2007لعام61التقٌٌممنأحكامالمرسومالتشرٌعً

61اسلتطبٌقالقانونمنجهةمحاسبٌةفًاللوابحالمعتمدةمنقبلوزارةالمالٌةهًأس

وٌشترطلبلستفادةمنالمرسومعندالقٌامبعملٌةالتحوٌلماٌلً:

أنٌرافقهذاالتحولعملٌةإعادةتقٌٌملؤلصولالثابتةللشركةأوالمإسسةالتًترؼببالتحولإلىشكل

التقٌٌمالمصادقجدٌد,وفًحالثبتلدىالقضاءبحكممبرمعدمصحةالقٌمالواردةفًمٌزانٌةإع ادة

هذه على صادقت التً المسإولة المحاسبٌة الجهة تشطب سابقاً المذكورة المحاسبٌة الجهات من علٌها



ن  
 

 المالٌة,وتحرممنمزاولةمهنةالمحاسبالقانونًلمدة 5المٌزانٌةمنالبلبحةالمعتمدةمنقبلوزارة

وعلىالدوابرالمالٌةدراسةالمٌزانٌاتالمقدمةسنواتبموجبقرارٌصدرعنوزٌراالقتصادوالتجارة

كانتفروقاتإعادة إذا فٌما  تنازلومبلحظة مععملٌة كانتمترافقة األولىإذا التقٌٌم إعادة بعد إلٌها

التقٌٌمفًالمرةالثانٌةتنطويعلىمبالػكبٌرةالتتوافقمعالفترةالزمنٌةبٌنإعادةالتقٌٌماألولىوالثانٌة

ٌتوجبعلىالدوابرالمالٌةفًهذهالحالةتحرٌكدعوةقضابٌةفًحقالمإسسةأوالشركةواإلدعاءبعدمو

صحةماوردفًعملٌةإعادةالتقٌٌماألولىوالثانٌة,وفًهذهالحالةتلؽىتؤثٌراتإعادةالتقٌٌمإذاصدر

حكمقضابًبصحةإدعاءالدوابرالمالٌة.



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

ٌاً : عملٌات التحول المترافقة مع إعادة التقٌٌم :ثان  

نصالقانونعلىأشكالالتحولواإلندماجالتًٌمكنللشركاتالقٌامبهاكماٌلً:

ٌحقأليشركةتضامنٌةأنتحولشكلهاالقانونًإلىشركةتوصٌةوبالعكس,هذاوٌحقألي -

 إلىشركةمحدودةالمسإولٌة.شركةتضامنٌةأوتوصٌةأنتحولشكلهاالقانونً

 ٌحقأليشركةمحدودةالمسإولٌةأنتحولشكلهاالقانونًإلىشركةمساهمةوبالعكس. -

 وٌحقللشركاتفًحالاختبلؾأوتشابهشكلهاالقانونًاإلندماجلتشكٌلشركةجدٌدة -

ٌحق - كما , أومساهمة المسإولٌة اإلندماجبشركاتمحدودة والتوصٌة ٌحقللشركاتالتضامنٌة

 للشركةمحدودةالمسإولٌةاإلنماجبشركةمساهمة.



منخبللالسماحباإلندماجأوالتحولبشرطأنٌرافقهذهوجاءهذاالجزءمنالقانونلمنحمرونةكبٌرةللشركات

12فًهذاالمرسومفًالمادةلبلستفادةمنالمزاٌاالضرٌبٌةالواردةلؤلصولالثابتةالمعنوٌةالعملٌاتإعادةتقٌٌم

.منه







 

  



و  
 

األحكام الضرٌبٌة الناظمة لعملٌة التحول المتوافق مع إعادة التقٌٌم ٌستثنً الفروقات اإلٌجابٌة الثانً: العنوان

/ وتعدٌالته وتخضع 79أحكام قانون الضرٌبة على الدخل رقم /الناتجة عن إعادة التقٌٌم للموجودات الثابتة من 

لألحكام التالٌة:

جاءاالستثناءعنالفروقاتاإلٌجابٌةالناجمةعنإعادةالتقٌٌم,وٌترتبعلىفرقإعادةالتقٌٌمرسمتسوٌة

 أولمٌتمتنازلأخفضت1قدره التقٌٌممعتنازلجزبًأوكًل التقٌٌمفرقإعاد%سواءترافقتعملٌةإعادة ة

التنمٌة2المتنازلعنهلرسمقدره %والٌترتبعلىالرسمٌنالسابقٌنأيإضافاتمثل)المساهمةالنقدٌةلدعم

اإلدارةالمحلٌة(.–المستدامة

%عندماٌتم1وقدأخذهذاالقانونبعٌناإلعتباردرجةالقرابةمنناحٌةرسمالتنازلبؤنٌصبحهذاالرسمبمعدل

التنازلبٌناألصولوالفروعأواألزواج.

%بشرطأن2%بدالًمن1وتشجٌعاًلتؤسٌسشركاتمساهمةجعلالقانونرسمالتنازللتؤسٌسشركةمساهمة

%منأسهمهالئلكتتابالعام,أيإذاكانالتنازلبٌناألصولوالفروعواإلزدواجمنأجل35تطرحهذهالشركة

%ولمرة50%منأسهمهالئلكتتابالعامٌكونرسمالتنازلفًهذهالحالة35امةتطرحتؤسٌسشركةمساهمةع

%1واحدةفقط,أيٌخطعالفرقالمتنازلعنهبرسمقدره

القٌمالجدٌدةبعدإعادةالتقٌٌمأساساُالحتسابأعباءاألهتبلكالنقدٌةللموجوداتالثابتةما61جعلالمرسوم

فحتىلوكانتهذهالموجوداتمستهلكةنقدٌاُسٌعاداحتساباألقساط,عٌعكسموضوعٌةالمشر عداالعقاراتمما

السنوٌةوفقالقٌمالجدٌدةومعدالتاالستهبلكالمقبولةلكلنوعمنأنواعالموجوداتالثابتةإلىأعباءاالستهبلك

تمعتمدةقبلإعادةالتقٌٌمفًمعرضدراسةكانالتًللسنواتالتًسبقإعادةالتقٌٌمٌستمرحسابهاحسبالقٌم

.التقٌٌمإعادةفعالٌةالمكلفٌنخبللأعوامماقبل



ي  
 

%علىالعقودوالتًٌتطلبهاتعدٌلاألشكالالقانونٌةللمإسساتوالشركات50الطابعرسموقدتمتخفٌض

التقٌٌم, بالتعدٌبلتالمرتبطةبإعادة الشركاتالمتعلقة الناتجةعنالتنازلعنعقود الطابع وتخفٌضعلىرسم

ًفادةمنأحكامالمرسومالتشرٌعًباأللؾوالشرطاألساسًلبلستف2.5باأللؾإلى5الناتجةعنإعادةالتقٌٌممن

تمإعادةالتقٌٌمسوؾتخضعهذهالعملٌاتحالالتنازلأوالتحوٌلأنٌترافقمعإعادةتقٌٌملؤلصولالثابتةوإذالمٌ

لؤلحكامالعامةللضرٌبة.

دةسرٌانالمرسوملؤلحكامالعامة:وتخضعالعملٌاتبعدانتهاءم

%28%حتى10ضرٌبةأرباحرأسمالٌةتصاعدٌةمن-

باأللؾ5رسمالطابعإلى-

















 

 

 

 

 

 



أأ  
 

7066لعام  68وتعدٌالته بالمرسوم  >700لعام  6;المزاٌا التً تضمنها المرسوم  بحث الثانً:مال  

ٌا المرسوم التشرٌعً  لتشجٌع الشركات العائلٌة للتحوٌل  68وتعدٌالته بالمرسوم  6;العنوان األول : مزا

 أو إلعادة تقٌٌم األصول :

لتشجٌعالشركاتعلىالتحوٌلوإعادة13وتعدٌبلتهبالمرسوم61المطلباألولمزاٌاالمرسومالتشرٌعً

التقٌٌم.

 :>700لعام  6;مزاٌا المرسوم 

:عدةمزاٌامنأهمها2007لعام61ٌتضمنالمرسومالتشرٌعً

وإضافةفروقالتقٌٌمإلىرأسللشركةلمٌتمتؽٌٌرالشكلالقانونًلوجوازإعادةتقٌٌماألصولحتى-

لضرٌبةاألرباحالرأسمالٌةرأسالمالالناتجعنإعادةالتقٌٌمالضرٌبةبحٌثالٌخضعالمزاٌاالمالواالستفادةمن

.%1برسمقدرهالتصاعدٌة

هذاوٌحقللشركاتالعابلٌةبجمٌعأشكالهاالقانونٌةالتحولمنشكلإلىآخرأوالتحولمنشركةعابلٌة-

إلىشركةمساهمةأومحدودةالمسإولٌة.

شركاتذاتالشكلالقانونًالواحداإلندماجوتشكٌلشركةواحدةوٌمكنللمنشؤتالفردٌةكماوٌحقلل-

اإلندماجوالتحولإلىشركةواحدةوٌحقلشركاتاألشخاصاإلندماجبشركاتالمساهمةوالمحدودةالمسإولٌة.

فٌها العقاراتمنأحكامقانونتستثنىالفروقاتاإلٌجابٌةالناجمةعنإعادةالتقٌٌمللموجوداتالثابتةبما

وتخضعلؤلحكامالتالٌة:وتعدٌبلته24الضرٌبةعلىالدخلرقم



بب  
 

ٌسمحللمإسساتالفردٌةوالشركاتبإعادةتقٌٌمأصولهاالثابتةبماٌتناسبمعقٌمتهاالفعلٌةبتارٌخإعادة (1

إعادةتقٌٌمالموجودات%عنالفروقاتاإلٌجابٌةالناجمةعن2%و1تقٌٌملقاءرسمبسٌطٌتراوحبٌن

 الثابتة.

 إظهارالبٌاناتالمالٌةوفقالقٌمالسوقٌةالرابجةبتارٌخإعادةالتقٌٌم. (2

إنإعادةتقٌٌماألصولالثابتةللشركاتوالمإسساتالعابلٌةستظهراألرقامالحقٌقٌةمماٌساعدعلىإظهار (3

 الواقعاإلقتصاديالسوري.

فقدحددنسبةمنحالمرسوممٌزاتضرٌبةكب (4 %فًحال2%كرسمعلىفروقاتالتقٌٌمونسبة1ٌرة

 التنازلعنالموجوداتخبللفترةنفاذهذاالمرسوم.

المعدلإلى (5 %فًحالتمالتنازلبٌناألصولوالفروعأوبٌناألزواجأوالتنازل50تمتخفٌضهذا

 ئلكتتابالعام.%منأسهمهال35للتحولإلىشركةمساهمةتطرحماالٌقلعن

سمحهذاالمرسوماحتساباإلهتبلكوفقالقٌمالجدٌدةلؤلؼراضالضرٌبٌةمماسٌإديإلىتخفٌضجدٌد (6

 فًالضرٌبةعلىاألرباح.

7)  %علىعقودتعدٌلالشركاتوكذلكعلىالوثابق50منحهذاالمرسومتخفٌضاًعلىرسمالطابعالماًل

رٌانهذاالمرسوم.المتعلقةبهذاالتعدٌلخبللفترةس

تخفٌضنسبةرسمالطابعالمنصوصعلٌهابالمرسومالتشرٌع2011ًلعام13بٌنماوردفًالمرسومرقم(8

44 2005لعام أخرىوٌشمل50بواقع قانونٌة أشكال إلى بتحوٌلها تؤسٌسالشركاتوتعدٌلها %علىعقود

تجعنعملٌةالتقٌٌمفًإحدىالحاالتاآلتٌة:التخفٌضكاملرأسالمالالقدٌمورأسالمالالنا



تت  
 

تؤسٌسشركاتجدٌدةنتٌجةقٌامصاحبمإسسةفردٌةبالتنازلعنجزءمنرأسالمالللؽٌروتؤسٌس-

شركةجدٌدة.

تؽٌٌرالشكلالقانونًللشركةإلىشكلجدٌد.-

.شكلهماالقانونًنتٌجةعملٌةاالندماجمعتحوٌلناندماجشركتٌ-

اندماجشركتٌنمعبعضهمامعالمحافظةعلىإحدىالشركتٌنسواءنتٌجعناإلندماجشركةجدٌدةأو-

.حافظتإحدىالشركتٌنعلىكٌانها

(إنعملٌةإعادةالتقٌٌمٌجبأنتنسجممعمعاٌٌرالمحاسبةالدولٌةالمعتمدةفًأؼلبدولالعالموالت9ً

المقدمةإلىهٌبةاألوراقواألسواقالمالٌة.ٌجبالتقٌدبهافًجمٌعالبٌانات

(تبقىالشركاتخاضعةألحكامالقوانٌنالسابقةوالعقوباتوالؽراماتالمتعلقةبهاإذالمتستفدمنهذا10

المرسومخبللفترةسرٌانه.

والٌجوزاإلعتمادلإعادةالتقٌٌموفقالقٌمالتًكانتمعتمدةفًالسابقتعالجتكالٌؾالسنواتالسابقةقب

ٌنخبللاألعوامماقبلإعادةالتقٌٌمادةالتقٌٌملتحدٌدفعالٌةالمكلفعلىالقٌمبعدإع

الٌحقلمدٌرٌةالجماركالعامةالرجوعإلىالمكلفٌنالذٌنقاموابعملٌاتاعادةالتقٌٌمبحجةاالستٌرادبقٌم

مخفضة

وعلىأساسذلك2007لىالمٌزانٌةالمقدمةللدوابرالمالٌةعنعاماتتمعملٌةاعادةتقٌٌماالصولاستناداً

ومابعدها2007ٌتمتعدٌلمٌزانٌة



ثث  
 

األصول تقٌٌم إعادة بها المعنٌة المالٌة الدوابر األصولوقبول تقٌٌم مرورعامٌنعلىاعادة بعد وٌتم

المعنوٌة

هًمدةٌقررأصحابالشركاتبشؤنإعادةولمدةثبلثةأعوامو1/1/2008تسريأحكامهذاالمرسوممن

.وتعدٌبلتهلمدةعامإضاف2010ًلعام13بالمرسومرقموتمتمدٌدالمدةالتقٌٌمأوالتحول

مفصبلًلنقطتٌنهامتٌن:2011لعام13جاءالمرسومالتشرٌعًرقم

 %علىجمٌععملٌاتإعادةالتقٌٌم.50تخفٌضرسمالطابع (1

بعدمأحقٌةالدوابر61منهعناإلضافةللفقرةبمنالمرسومالتشرٌعًرقم4ماوردفًالمادة (2

 المالٌةاعتمادالقٌمةالناتجةبعدإعادةالتقٌٌمفًتكلٌؾالسنواتالتًتسبقإعادةالتقٌٌم.

:2011لعام13منالمرسوم2وجاءفًالمادة

وفقالحاالتالتالٌة:2007لعام61تشملإعادةالتقٌٌمالعقاراتالتًنصعلٌهاالقانون

لفًالسجلالعقاريباسمأحدالشركاء - لفًموجوداتالشركةلكنهمسج   عقارمسج 

 عقارمسجلباسمالشركةلكنهؼٌرواردفًقٌودها -

أرضمسجلةباسمأحدالشركاءفًالسجلالعقاريوالمنشآتالقابمةعلٌهامملوكةللشركةوؼٌر -

 دهاواردةفًقٌو

عقارمسجلفًالسجلالعقاريباسمصاحبالمإسسةولكنهؼٌرواردفًقٌودها -

لعام10أوالقانونرقم1952لعام103وٌجبأنننوهفًمعرضبحثنابؤناالعفاءاتبالمرسومالتشرٌعً

1991 التشرٌعًعام 186القرار2000المعدلبالمرسوم 1985لعام منها لمإسساتوالشركاتاالتًتستفٌد



جج  
 

الداخلةفًعملٌاتتحوٌلأواندماجمعشركاتأخرىسارٌةالمفعولبصورةجزبٌةبنسبةالمساهمةبرأسالمال

.فًالشركةبالشكلالجدٌدولحٌنانتهاءمدةاإلعفاء























 

 

  



حح  
 

 الفصل الثالث : أثر تحوٌل المؤسسات الفردٌة إلى شركات مساهمة على ضرٌبة الدخل فً سورٌة

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

 تدقٌقحساباتالشركةوأثرهعلىضرٌبةالدخل 

 البٌانالضرٌبًوأثرهعلىضرٌبةالدخل 

 حوكمةالشركاتوأثرهاعلىضرٌبةالدخل 

 ضرٌبةالدخلالرقابةالداخلٌةوأثرهاعلى 

 معاٌٌرالمحاسبةالدولٌةوالنظامالمحاسبًوأثرهاعلىضرٌبةالدخل

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

 إعادة التقٌٌم :

 مفهومالقٌمةالعادلة 

 طرابقالتقٌٌم 

 فٌماٌتعلقباألصولالثابتة16التقٌٌمحسبالمعٌارالمعالجةالمحاسبٌةلفرقإعادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خخ  
 

 

 الفصل الثالث : أثر تحوٌل المؤسسات الفردٌة إلى شركات مساهمة على ضرٌبة الدخل فً سو]رٌة

كانتتفرضنسباًتصل2003/لعام24إنقوانٌنضرٌبةالدخلالتًكانتسارٌةقبلصدورقانون/

األرباحلذلكلجؤتاألؼلبٌةالعظمىمنالشركاتإلىعدمإظهارمٌزانٌاتهاالمالٌة%من66إلىأكثرمن

بشكلصحٌحوإتباعأسالٌبتخفؾمناألعباءالمالٌةوالضرٌبٌةالتًكانتسابدة,لذلكلقدقامتوزارة

صبلحالضرٌبًالمالٌةبإصدارحزمةكبٌرةمنالتشرٌعاتالمتعلقةبالضراببوالرسومالمالٌةبهدؾاإل

2007/تارٌخ16وتحقٌقالعدالةالضرٌبٌةحٌثأصدرتالمرسومرقم/

 

 : ةمساهمة على ضرٌبة الدخل فً سورٌ أثر تحوٌل الشركات العائلٌة إلى شركاتالمبحث األول : 

 

 تدقٌق حسابات الشركة وأثره على ضرٌبة الدخل :

 

علىمدىعدالةالتسجٌلالمحاسبًللعملٌاتواألحداثتكمنأهمٌةالمراجعةفًالحكمأهمٌة المراجعة : 

المالٌة القوابم وسبلمة ودقة صحة إثبات مدى على المسإول هو المراجع و المإسسة فً االقتصادٌة

والختامٌةومدىإمكانٌةاالعتمادعلٌهاسواءكانتالمراجعةداخلٌةأوخارجٌة.

للجمٌع بالنسبة أهمٌتها للمراجعة أصبح الدولةفبذلك وأجهزة الحكومٌة والهٌبات والمستثمرٌن فالمدراء

التخطٌط مثل الحساباتفًأؼراضكثٌرة مراجع التًٌدققها البٌاناتالحسابٌة على كلٌا اعتمادا تعتمد

والتنفٌذواإلشراؾ,فلذلكأصبحللمراجعةوجودظاهرللعٌانوأهمٌةكبٌرةفًجمٌعالمجاالت.

 

إنللمراجعةأهداؾتقلٌدٌةوأهداؾحدٌثة:أهداف المراجعة :   

 :أهداؾتقلٌدٌة 

 :أهداؾربٌسٌة 

 التحققمنصحةالبٌاناتالحسابٌةومدىاالعتمادعلٌها .1

 إبداءرأيمحاٌدٌستندعلىأدلةقوٌةعنمدىمطابقةالقوابمالمالٌةللمركزالمالً .2

 :أهداؾفرعٌة 

 اتروالسجبلتاكتشاؾاألخطاءأوالؽشالموجودبالدف .1

 تقلٌصفرصارتكاباألخطاءوالؽش .2

 اعتماداإلدارةعلىالبٌاناتالمالٌةفًتقرٌرورسمالسٌاساتواتخاذالقرارات .3



دد  
 

 معاونةدابرةالضراببفًتحدٌدمبلػالضرٌبة .4

 االستماراتللهٌباتالحكومٌةبمساعدةالمدققاتقدٌمالتقارٌرالمختلفةومل .5

 والمتطورة:األهداؾالحدٌثة 

وطرق .1 وأسبابه االنحراؾ األهداؾوتحدٌد تحقٌق ومدى تنفٌذها ومتابعة الخطة مراقبة

 معالجته

 تقٌٌمنتابجاألعمالوفقاللنتابجالمرسومة .2

 تحقٌقأقصىكفاٌةإنتاجٌةممكنةعنطرٌقمنعاإلسراؾفًجمٌعنواحًالنشاط .3

 تحقٌقأقصىقدرممكنمنالرفاهٌةألفرادالمجتمع .4

 

 واجبات المراجع :

فحصحساباتالشركةوالتحققمنالقٌودوالكشؾعناألخطاءوالتحققمنأنالحسابات .1

 الختامٌةتمثلالواقعوأنالمٌزانٌةالعمومٌةصحٌحة

 ةالتحققمنقٌماألصولوالخصوموأنهامطابقةلؤلسسالعامةللمحاسب .2

من .3 علىالمراجعأنٌراعًسبلمةالتطبٌقلنصوصالقوانٌنواألنظمةوالعقودوؼٌرها

 الوثابقالمتعلقةبالمإسسة



 المنعكسات االٌجابٌة للتدقٌق على ضرٌبة الدخل : 

إنعملٌةتدقٌقالحساباتتعطًالفاحصالضرٌبًفكرةعنالجهدالذيسٌبذلللتؤكدمن .1

 صحةالبٌاناتالمالٌة

 إنتدقٌقالبٌاناتتجعلالبٌاناتالمالٌةأكثرمصداقٌة .2

 ٌبٌنتدقٌقالبٌاناتمدىالتزامالشركةبالقوانٌنواألنظمةالضرٌبٌة .3

ٌقومتدقٌقالحساباتبكشؾحاالتالسرقةوالمخالفاتمماٌنعكسبشكلاٌجابًعلىبٌان .4

الضرٌبةالصحٌحالوضعالمالًالحقٌقًللشركةوبالتالًتكلٌؾالشركةبمبلػ



 البٌان الضرٌبً وأثره على ضرٌبة الدخل : 

إنالبٌانالضرٌبًهوالكشؾالذيٌقدمإلىالدوابرالمالٌةٌبٌنالمكلؾفٌهنتٌجةأعمالهالخاصة,

مبلػ البٌانوالتحققمن هذا محاسبقانونًٌبٌنصحة قبل من معتمد الكشؾٌجبأنٌكون هذا وإن

دونأنٌظلمالمكلؾأوالخزٌنةالعامةللدولةبمستحقاتهامناألرباحالضرٌبةالصحٌح





ذذ  
 

 حوكمة الشركات وأثرها على ضرٌبة الدخل :

أجلالحوكمة :  علىأعلىمستوىمن ومراقبتها المنظمة أعمال توجٌه ٌتم الذيمنخبلله النظام هً

تحقٌقأهدافهاوالوفاءبالمعاٌٌرالبلزمةوالنزاهةوالشفافٌة

أداء كفاءة درجة وزٌادة واإلدارٌة المالٌة بالفضابح المتعلقة المخاطر علىتخفٌضدرجة الحوكمة تقوم

تنموي برنامج تحقٌق وبالتالً العالمٌة المنافسة على الشركة قدرة وزٌادة االستثمارات وجذب الشركة

الدقةفًالقوابمالمالٌةممااقتصادياجتماعًوهوأهمأهداؾاألنظمةالضرٌبٌةوتعملأٌضاعلىزٌادة

ٌنعكسبشكلاٌجابًبماٌتعلقبتكلٌؾالشركةبضرٌبةصحٌحةوبالتالًتحقٌقهدؾالضرٌبةفًالعدالة

فًالتكلٌؾ

 الرقابة الداخلٌة وأثرها على ضرٌبة الدخل :

المشروعبهدؾحماٌة فً التنسٌقوالمقاٌٌسالمتبعة ووسابل التنظٌمٌة الخطة تشمل الداخلٌة الرقبة إن

أصولهوضبطالبٌاناتالحسابٌةوالتؤكدمندقتهاومدىاالعتمادعلٌها

سجلةوتهدؾالرقابةالداخلٌةإلىحماٌةأصولالمنشؤةمنأيتبلعبوالتؤكدمندقةالبٌاناتالحاسبٌةالم

فًالدفاتر.

وتقومالرقابةالداخلٌةأٌضاعلىإتباعنظاممحاسبًٌقومعلىمبادئتتسمبالوضوحوالثباتمماٌإديإلى

دقةاألرقامالواردةفًالمٌزانٌةوبالتالًٌكونهناكدقةأكبرفًاحتسابمبلػالضرٌبة.

ذكراتالتسوٌةمعالبنوكوتوفٌرنظاممستنديوالرقابةالداخلٌةتقومعلىاستخدامأسلوبالمصادقاتوم

فًحساباتمبلػ أكبر الدقة وبالتالًتكون حساباتالمصارؾصحٌحة أرصدة أن إلى ٌشٌر مما سلٌم

الضرٌبة

 معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وأثرها على ضرٌبة الدخل :

أالمعٌار المحاسبً :  محاسبٌة رسمٌة تنظٌمٌة هٌبة تصدره كتابً بٌان البٌانهو هذا وٌتعلق مهنٌة و

بعناصرالقوابمالمالٌةونوعمنالعملٌاتأواألحداثالخاصةبالمركزالمالًونتابجاألعمالوٌحددأسلوب

القٌاسأوالعرضأوالتوصٌلالمناسب

 أهمٌة المعاٌٌر المحاسبٌة : 

 تحدٌدوقٌاساألحداثالمالٌةللمنشؤة .1

 ًالقوابمالمالٌةإٌصالنتابجالقٌاسإلىمستخدم .2

 تحدٌدالطرٌقةالمناسبةللقٌاس .3

 اتخاذالقرارالمناسب .4

 



رر  
 

 ولذلكنكتشؾأنؼٌابالمعاٌٌرالمحاسبةسوؾٌإديإلى:

 استخدامطرقمحاسبٌةقدتكونؼٌرسلٌمة .1

 إعدادقوابممالٌةكٌفٌة .2

 صعوبةاتخاذالقرارات .3

االحتٌالٌةالتًتتبعهاالشركاتلتقلٌلاإلٌراداتبؽرضإنالمحاسبةالدولٌةتحدمناستخداماألسالٌب

تخفٌضالربحوبالتالًتخفٌضالضرٌبةوتساعدالدوابرالمالٌةمنإجراءعملٌاتالمقارنةللقوابمالمالٌة

 فًحالتشككهابرقمالربحالمدرجبالبٌانالضرٌبً.

القوابمالمالٌةمعدةبناءعلىمعاٌٌرواضحةكماأنالمراجعةالضرٌبٌةأقلتكلفةوأقلجهدعندماتكون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زز  
 

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

 إعادة التقٌٌم 

 

 مفهوم القٌمة العادلة : 

وأهمها:إنالمعاٌٌرالمحاسبٌةتناولتعدةتعارٌؾللقٌمةالعادلة

 ًإنالقٌمةالعادلةهًالمبلػالذيٌمكنبموجبهمبادلةأصلبٌنأطراؾكلمنهملدٌهالرؼبةف

 التبادل

 

 وتعرؾأٌضابؤنهاالمبلػالذيٌمكنبموجبهمبادلةاألصلبٌنشاريلدٌهالرؼبةفًالتبادلوبابع

لدٌهالرؼبةفًالتبادلأٌضا

 ؤنهاالسعرالذيسٌستلمعندبٌعأصلماوذلكضمنصفقةمنظمةبٌنوإنالقٌمةالعادلةتعرؾب

المشاركٌنفًالسوق

 طرائق التقٌٌم : 

هناكعدةطرقإلعادةتقٌٌمأصولوالتزاماتالشركةمنها:

 طرٌقةالتقٌٌمبصافًالقٌمةالدفترٌةللشركة: .1

الشركةناقصاالمطالٌبالمترتبةهذامانطلقعلٌهمحاسبٌاصافًحقوقالمساهمٌنأيموجودات

علٌهالصالحالؽٌر,حٌثٌمثلالفرقحقوقالملكٌة.

وتعتمدهذهالطرٌقةعلىالتكلفةالتارٌخٌةللموجوداتوتهملالقٌمةالحقٌقٌة



 طرٌقةالقٌمةالدفترٌةالمعدلة: .2

وح األصل شراء تارٌخ منذ الشركة موجودات قٌمة احتساب الطرٌقة بهذه التقٌٌمٌتم تارٌخ تى

بتعدٌلقٌمةاألصلدفترٌاباستخدامجداولمعروفةتعتمدعلىاألرقامالقٌاسٌةالمناسبةلؤلسعار

وهذاٌعنًالمحافظةعلىالقوةالشرابٌةللمبالػالنقدٌةالتًٌتماستثمارهافًاألصولالرأسمالٌة.

وجًلآلالتعلمابؤنالكثٌرمنالشركاتوٌعابعلىهذهالطرٌقةبؤنهاالتراعًالتقادمالتكنول

تتصؾبالتقادمالتكنولوجًواإلنتاجً

 

بنفس .3 اآلن شركة إنشاء تكلفة تقدٌر على الطرٌقة هذه فكرة وتقوم : االستبدالٌة القٌمة طرٌقة

خصابصالشركةعندالتقٌٌم.

صابصهاوطاقتهاوٌعابعلىهذهالطرٌقةأنهمنالصعبافتراضإعادةتؤسٌسالشركةبنفسخ

 اإلنتاجٌة.

 وٌضاؾإلىذلكأنهذهالطرٌقةتهملأٌضاقدراتنموالشركة.



سس  
 

 

 

 طرٌقةنموذجخصمالنفقاتالتدفقٌة: .4

تقومهذهالطرٌقةعلىوضعفروضمنخبللهاٌتمالتنبإبالوضعالمالًللشركةحتىنهاٌةأجلها

 سنوات10الذيقدٌزدادعن

عٌناالعتبارماٌلً:تؤخذهذهالطرٌقةب

 المنافعالمستقبلٌةالتًٌتوقعالحصولعلٌهامالكاألصل 

 توقٌتاستبلمتلكالمنافع 

 درجةالمخاطرةالتًٌتحملهاالمستثمر

 المعالجة المحاسبٌة لفرق إعادة التقٌٌم فٌما ٌتعلق باألصول الثابتة : 

 إعادة نموذج أو التكلفة نموذج إما المنشؤة تلكتختار بتطبٌق وتقوم بها خاصة محاسبٌة كسٌاسة التقٌٌم

السٌاسةعلىفبةكاملةمنالممتلكاتوالمصانعوالمعدات:

إنالمبلػالمحملأليعنصرهوالتكلفةمطروحامنهاأياستهبلكمتراكموأٌةخسابرنموذج التكلفة : 

عبالقٌمةالعادلةمطروحامنهاتكالٌؾالبٌعمتراكمةالنخفاضالقٌمة,ولكنتظهراألصولالمتبلحقةللبٌ

أوبالقٌمةالمرحلةلؤلصلأٌهماأقل.

منهانموذج إعادة التقٌٌم :  مطروحا العادلة النموذجهًالقٌمة لؤلصلوفقهذا المحملة القٌمة تكون

مجمعاالستهبلكالبلحقوأٌةخسابرالحقةمتراكمةفًانخفاضالقٌمة

 :الدخل والنفقات 

إنتسوٌةالقٌمةالمحملةلؤلصلوفقاللقٌمةالعادلةتعالجكماٌلً:

إلىحقوقالمالكٌنتحت التقٌٌمٌجبأنتضاؾالزٌادة تزدادالقٌمةالمرحلةلؤلصلنتٌجةإلعادة عندما

به اعترؾ ما حدود فً للدخل التقٌٌم إعادة بزٌادة االعتراؾ ٌجب ولكن التقٌٌم إعادة فابض عنوان

صروؾسابقانتٌجةالنخفاضفًاعادةالتقٌٌملنفساألصل.كم

 مثال : 

%/بلػمجموعاهتبلكهفًنهاٌةعام20/ٌستهلكسنوٌابمعدل/200000أصلتكلفتهالتارٌخٌة/

2010/80000/

 عام نهاٌة فً األصل لهذا السوقٌة القٌمة علمتأن اختارت140000كانت2010فإذا الشركة وإن

/16ًالمعالجةالمحاسبٌةوفقاللمعٌارالدولً/هنموذجإعادةالتقٌٌمكسٌاسةمحاسبٌةفما

 الحل : 



شش  
 

120000=80000–200000القٌمةالمرحلةلؤلصل=  

 نقارنالقٌمةالمرحلةلؤلصلمعالقٌمةالعادلةلهبتارٌخإعادةالتقٌٌم

120000التساوي140000  

20000=120000-140000التقٌٌم=فابضاعادة  

إنفابضإعادةالتقٌٌمٌعتبردخلؼٌرمحقق,لذلكالنعترؾبهكدخلفًقابمةالدخللكًالٌتم

 إخضاعهإلىضرٌبةالدخلوهوؼٌرمحققلذلكٌتمإضافتهإلىحقوقالمالكٌنبالقٌدالتالً:

منحـ/األصل20000  

إلىحـ/فابضإعادةالتقٌٌم20000  

 إثباتالزٌادةفًالقٌمةالعادلةلؤلصل:

كماٌلً:31/12/2008ٌظهرهذااألصلفًالمٌزانٌةبتارٌخ  

المٌزانٌةالعمومٌة  

 األصولطوٌلةاألجل
األصل220000  

 )80000(مجمعاالهتبلك
 

القٌمةالعادلةلؤلصل140000  

 حقوقالملكٌة
فابضإعادةالتقٌٌم20000  

 

 نبلحظأنقسطاالهتبلكالسنويفًالعامالمقبلسٌصبحكماٌلً:

توزععلىثبلثسنوات140000  

20000بدالمن46.666  

 

إلعادةالتقٌٌمفإنهٌجباالعتراؾبالتخفٌضكمصروؾ,عندماٌتمتخفٌضقٌمةاألصلالمرحلةنتٌجة

زوولكنٌجبتحمٌلأيتخفٌضإعادةالتقٌٌمإلىفابضإعادةالتقٌٌمالمتعلقةبهفًالحدودالتًالٌتجا

 فٌهاالتخفٌضالمبلػالمحتفظبهفًفابضإعادةالتفٌٌمبخصوصذلكاألصل

 مثال :

أظهرتمٌزانٌةالشركة)س(ماٌل1/1/2010ًبتارٌخ  



صص  
 

المٌزانٌةالعمومٌة  

 االصولطوٌلةاألجل
األصل500000  

 )200000(مجمعاالهتبلك
القٌمةالعادلةلؤلصل300000  

 حقوقالملكٌة
فابضإعادةالتقٌٌم50000  

 

(إنالقٌمةالسوقٌةلهذااألصلفًنهاٌة60000بلػ)2010مأنقسطاالهتبلكالسنويلعافإذاعلمنا

IAS16 ماهًالمعالجةوفقالمعٌار160000بلؽت2010عام      

 

 الحل:

240000=260000-500000=2010القٌمةالمحملةلؤلصلفًنهاٌةعام  

240000التساوي160000السوقٌةنقارنالقٌمةالمحملةلؤلصلمعالقٌمة  

80000خسارةانخفاضفًالقٌمة  

 القٌود:

منحـ/خسارةانخفاضقٌمةاألصل80000  

إلىحـ/األصل80000  

 

إعادةالتقٌٌممنحـ/فابض50000  

إلىحـ/خسارةانخفاضقٌمة50000

 األصل

 

منحـ/األرباحوالخسابر30000  

/خسارةانخفاضقٌمةاألصلإلىحـ30000  

 

 



ضض  
 

 الفصل الرابع : حالة عملٌة شركة البراء للطباعة :

.1998إنشركةالبراءللطباعةهًشركةتوصٌةبسٌطةموجودةفًرٌؾمحافظةحلبتؤسستبتارٌخ

ؼاٌةالشركة:

 الورقوالكرتونوآالتالطباعة وتجارة أنواعها بكافة األعمالالطباعٌة بالجملةممارسة وتسوٌقها ومستلزماتها

والمفرقوتصدٌرهاالىداخلالقطروكذلكاالستٌرادالمواداألولٌةالبلزمةللطباعة.

موظؾبمافًذلكمنالمهندسٌنواالقتصادٌٌنوالمحامٌٌنوالمصممٌنوالعاملٌنفًمختلؾ300عددالعاملٌن

التخصصات.

,بطاقاتالمكاتب,دفاترالمدرسٌة.وقدوضعتخطةتقومالشركةبتصمٌموتوزٌعبطاقاتالفر ح,والدعوة

لتوسٌعنشاطها,والسعًباستمرارإلىالتعاقدمنالزبابنوالوكبلء.

تتؤلؾالشركةمنشرٌكمتضامنوشرٌكٌنموصٌٌنوٌحقللشرٌكالمتضامناإلدارةوهومتفرغبشكلكامل

لتحقٌقأؼراضالمنشؤة.

:رأسالمالمقسمك التاًل  

ل.س600,000=1,000,000%*60حصةالشرٌكالمتضامن  

ل.س400,000=1,000,000%*40مجموعحصصالشرٌكٌنالموصٌٌن  

 

ل.س1.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 



طط  
 

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

 
 

 

 

 

     



ظظ  
 

بعدإعادةالتقٌٌم:31/12/2007كشؾبالموجوداتالمادٌةالثابتةكماتظهرفً  

 القٌمة الصافٌة لألصل تقٌٌم اللجنة ل.س فرق إعادة التقٌٌم ل.س
 ل.س

 البٌان

اآلالت 5.715.931 7.500.000 1.784.069  

 المعدات 1.437.027 1.600.000 162.973

 أثاثمكتبً 389.120 550.000 160.880

 سٌارات 356.416 300.000 (56.416)

 أجهزةالكترونٌه 388.380 450.000 61.620

 المجموع : 8.286.874 10.400.000 2.113.126
   

 المٌزاتالتًتحققتللشركةعندإعادةالتقٌٌم:

%.1لرسمتسوٌة211131126التقٌٌموالبالػخضعفرقإعادة  

واعفًهذاالرسممنأيإضافةمثلرسماإلدارةالمحلٌة.%211131=1*211131126  

سٌخضعللضرٌبةعلىالشكل61لكنلوتمتعملٌةإعادةالتقٌٌمدونأنتخضعللمرسومالتشرٌعً

 التالً:

إعفاءللشرٌكالمتضامن501000  

1501000*10=%151000  

3001000*15=%451000  

5001000*20=%1001000  

111131126*24=%2671150  

ل.س4271150الضرٌبة  

ل.س171086%=4*4271150رسماإلدارةالمحلٌة  

ل.س4441236=171086+4271150إجمالًالمبلػالمدفوع  

ل.سوهوالمبلػالذيتمإعفاءالشركةمنه4231105=211131–4441236المقارنةبٌنالمبلؽٌن

.61استفادًةمنالمرسومالتشرٌعً  

تمإعتمادالقٌمالجدٌدةبعدإعادةالتقٌٌمأساساالحتسابأعباءاالهتبلكالسنوٌهللموجوداتالثابتةباستثناء

 العقارات:



عع  
 

 

110101000%=10*1011001000االلكترونٌه:اهتبلككلمناآلالتوالمعداتواالثاثواألجهزة

2008وٌعتبرهذاالمبلػنفقةمقبولةضرٌبٌاعنعام  

بالنسبةللسٌارتظهرتبعدإعادةالتقٌٌمبمبلػأقلبمقدار451000%=15*3001000اهتبلكسٌارات

ل.سوٌعتبرهذا81462%=15*561416أيأننفقاتاإلستهبلككانتسابقامضخمهبمبلػ561416

المبلػجزءمنالضرٌبةواجبةالسدادللدوابرلنتعودعلٌةهدةالدوابربحسبماوردبالمرسومالترٌعً

61.  

 المزاٌا التً ستنعكس لصالح الدولة )دوائر مالٌة( من هذه العملٌة :

ستخضعللضرٌبةمماٌإدي_ستستطٌعالدوابرالمالٌةاالستؽناءعنطرٌقةالتقدٌرالمباشرلؤلرباحالت1ً

 الىعدمخوؾالمكلؾمنرفضالدوابرالمالٌةلدفاترهوهذاٌعززالثقهبٌنهذٌنالطرفٌن.

_إنالتوصللرأسمالالشركهالحقٌقًواألسواقالتًتتعاملمعهاجعلمنالممكنمعرفةحجم2

ةالتخطٌطالتًتقومبهاالجهاتالنشاطالذيتقومبهالشركةوهذاٌإديبإنعكاسالفابدةعلىعملٌ

 الحكومٌهللسنواتالتالٌهومعرفةالواقعاألقتصاديبدقه.

_أهماألهداؾالتًٌسعىإلٌهاالتظامالضرٌبًهوالتوصلللوضعالمالًللشركةلماسٌتبعهمنفابده3

 بالتخلصمنظاهرةالتهربالضرٌبً.

 قٌد إعادة التقٌٌم :

ن:منالمذكور211691542ٌ  

ح/آالت117841069  

ح/معدات1621973  

ح/أثاث1601880  

ح/أجهزةالكترونٌة611620  

الىالمذكورٌن:211691542  

ح/سٌارات561416  

ح/فرقإعادةالتقٌٌم211131126  

 



غغ  
 

 

 

 

 

 

 



ؾؾ  
 

 

 تحوٌل الشركة من توصٌة بسٌطة الى محدودة المسؤولٌة :

 _تمإدراجبندمصارٌؾالتؤسٌسبالقٌمةالدفترٌة

وبٌنمخصصاتاإلهتبلكالواردةف2008ً_بالنسبةللفرقبٌنمخصصاتاإلهتبلكالواردةفًمٌزانٌة

تمإدراجهبالمٌزانٌةبالتفصٌل2007مٌزانٌة  

 



قق  
 

 

 _تمإحتسابرأسمالجدٌدوفقماٌلً:

2008+أرباح2007لتقٌٌم+فروقاتإعادةا2007رأسالمالفً  

1415001000+211131126+310741351=1916601477  

 القٌد :

منالمذكورٌن:511601477  

ح/فروقاتإعادةالتقٌٌم211131126  

2008ح/أرباحعام310471351  

الىح/رأسالمال511601477  

 ماهً المٌزات التً تحققت للشركة عند التحوٌل :

%علىعقدتعدٌلالشركةوكذلكالوثابق50تخفٌضعلىنسبةرسمالطابعالمالًبنسبة_اإلستفادةمنال

 المتعلقهبهذاالتعدٌل.

علىعقودتؤسٌسشركات6/5/2005بتارٌخ44حٌثإنرسمالطابعالمالًبموجبالمرسومالتشرٌعً

ل.س25000باأللؾمنقٌمةرأسمالهابحٌثالٌقلعن5األشخاصبمبلػ  

:2007عام61مإحتسابرسمالطابعبعدالتحوٌلوبحسبماوردفًالمرسومالتشرٌعًٌت  

251802بدالأنٌكون121901=1000_215*511601477  

_سٌتمإحتساباألهتبلكوفقالقٌمالجدٌدةماسٌإديالىتخفٌضجدٌدفًالضرٌبةعلىاألرباحستستفٌد

 منةالشركات.

ل.س719301458ترٌةلآلالتوالمعداتواألثاثالمكتبًواألجهزةااللكترونٌةكانتبمبلػبماأنالقٌمةالدف  

وبناءعلىالتقرٌرالصادرعنالجهةالمحاسبٌةتمتإعادةالتقٌٌموفقاألسعارالحالٌةبمبلػ

ل.س.1011001000  

ابعدإعادةالتقٌٌمل.سوبحسبتقرٌرذويالخبرةكانتقٌمته3561416وأٌضاالسٌاراتكانتقٌمتها

%فإنالمنشؤة10ل.سوبماأنمعدلاستهبلكاآلالتوالمعداتواألثاثواألجهزةااللكترونٌة3001000

 ستقومبإحتساباألهتبلكبحسبالقٌمةالمقدرةالجدٌدةأي:



كك  
 

 

ل.س%110101000=10*1011001000  

 ل.سفإنالفرقبٌنهما=7931046مقارنةمعقٌمةقسطاإلهتبلكبحسبالقٌمالدفترٌةالقدٌمة

ل.س9:<.;76=7931046–110101000  

ل.س451000%=15*3001000%سٌكونقسطاإلهتبلكعنهذاالعام15معدلإهتبلكالسٌارت  

531462–451000ل.سفإنالفرقبٌنهما:531462مقارنةمعقٌمةقسطاإلهتبلكحسبالقٌمالدفترٌة

( ل.س7;9.=)=  

ل.س2081492(=81462+)2161954المبلؽٌنبجمع  

هذاالمبلػٌعتبرمناألعباءالمقبولتنزٌلهامناألرباحمماسٌإديالىتخفٌضالضرٌبةالمترتبةعلى

 الشركة.

%فإنالوفر22حٌثإنضرٌبةالدخلعلىالشركاتالمساهمةوالمحدودةالمسإولٌةحددتبنسبة

 الضرٌبًالذيسٌتحققللشركةهو:

ل.س%451868=22*2081492  

_إعادةالتقٌٌمسٌوفرللشركةوضعامالٌاقوٌاٌساعدهاعلىالدخولبؤرقامحقٌقٌةوذلكبسببأنالوضع

ٌتوافقمعالقٌمالسوقٌة.المالًالحقٌقً  

_إنمدٌرٌةالجماركلنتكونلهاالحقبالرجوعالىالمكلفٌنالذٌنأجرواعملٌاتإعادةالتقٌٌمبحجة

 اإلستٌرادبقٌممنخفضة.

 

 

 

 

 

 

 



لل  
 

 

 النتائج والتوصٌات :

 النتائج :

 منخبللهذاالبحثبمكنناإستنتاجماٌلً:

لعابلٌةفًسورٌةتحثعلىالتؽٌرلمواجهةالتحدٌات._الصعوباتالتًتواجهالشركاتا1  

_إنالتؽٌرفًبٌبةالشركاتالعابلٌةوجعلهاقادرةعلىتحملأعباءالتنمٌةٌتممنخبللخطةمتكامله2

 تسعىالىالنهوضوالتطورباالقتصادالسوريككتلةواحدهوبكافةقطاعاته.

الكاألزمةالمالٌةالعالمٌةكانسببفًتمهلالشركات_إنالظروؾالعصٌبةالتًٌمربهاسوقالم3

 العابلٌةفًاتخاذأيقرارودفعهاالىمراقبةتؤثٌرهذهالظروؾوماسٌنتجمنمعطٌاتجدٌدة.

ولٌسالتحوللشركاتمساهمةهوالخٌارالوحٌد,انماهناكحلولبدٌلهتمربمراحلٌمكنمنخبللها4

حتىالوصولإلٌهكاإلندماجوالحوكمةوالتحوللشركاتمحدودةالمسإولٌةأوالتدرجنحوهبانسٌابٌة

 توصٌةباألسهم.

_هناكحالةمنعدمالثقةوالشفافٌةبٌنالدولةوالشركاتنتجعنهاعدمالتوصلالىحلٌخدمكبل5

لالمحدود.األطراؾوهذاسٌإديالىخسارة,وأصحابالنصٌباألكبرمنهذهالخسارةهمذويالدخ  

_إنأفضلوسٌلةمتاحةإلستعادةالثقةبٌنالدوابرالمالٌةوالمكلفٌنهًالقٌامبالتحولأوإعادةالتقٌٌم6

لؤلصولحٌثٌساعدهذاعلىتقلٌلالشكبوجودحاالتمنالتهربالضرٌبًوإنهذهالبٌاناتالتعكس

 الواقعالمالًالحقٌقً.

ارةالمالٌةلمبلكالشركاتالعابلٌةفًحالعدمالتحولأوعدمإعادة_إنالتهدٌدالذيقامتبهوز7

التقٌٌمكانمناقضللسٌاساتالتًقاموابهاإلقناعأصحابهذهالشركاتللعملبماوردفًالمرسوم

.61التشرٌعً  

تًوماقدممنمزاٌاكانمنوجهةنظرأصحابالشركاتأقلبكثٌرمناألسبابال61_إنالمرسوم8

 أدتالىإحجامأصحابالشركاتالعابلٌةالىالتحوللشركاتمساهمة.

 

 

 

 



مم  
 

_إنالمشرعسعىالىتنظٌممهنةمراجعةالحساباتفًسورٌةبجدٌةعندمشاركةأيمحاسبقانون9ً

التشرٌعً(الفقرة)د(منالمرسوم1بعملٌةإعادةالتقٌٌمللشركةمنخبللماوردمنعقوباتوفقالماده)

فًحالالمصادقةعلىمٌزانٌةإعادةالتقٌٌموهًتحتويمعلوماتؼٌرصحٌحة.61  

_أهمأسبابإنعدامالثقةبٌناإلدارةالضرٌبٌةوالمكلفٌنقٌاماإلدارةبرفضدفاترالمكلفٌنوالقٌام10

 بعملٌةالتقدٌرالمباشرألرباحالمكلفٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نن  
 

 التوصٌات :

نتخفٌضنسبالتكلٌؾوتقلٌصالفارقبٌنالعابلًوالمساهماصبحالتحولهزٌبلالٌذكرفًحال_إ1

بالمابةكماهو10فكربهأصحابالشركاتوخاصةأنفرقالتكلٌؾبٌنالعابلًوالمساهملٌسمجرد

حظأنفكرةبالمابةوعندهاسوؾنبل40-30اآلنوهوفارقلٌسبالكبٌر,بلٌفترضأنٌكونمابٌن

 التحولبدأتتتبلورفًذهنصاحبالشركةالعابلٌة.

قدقدمتسهٌبلتعلىشكلإؼراءات61_بالنسبةللشؤنالمالً,فمنالمفترضأنالمرسومالتشرٌع2ً

لجذبأصحابالشركاتالعابلٌةللتحولالىشركاتمساهمةولكنبالمقابلهناكبعضالسلبٌات,كالرسوم

لدٌةوعملٌاتاإلستٌرادللمواداألولٌةفًحالكونالشركةإنتاجٌةوأٌضاالرسومالجمركٌةإذاالمحلٌةوالب

كانتالشركةذاتنشاطتجاري,ومحاولةإبعادهكذاشركاتعنحماٌةتقدمهاالحكومهلقطاعاألعمال

ونرأسمالهاأكبرمناألهلً,وهذاكلهٌجبأنٌكونعبباٌشعربهأصحابالشركاتالعابلٌةوالتًٌك

حدودمعٌنةتنفًعنهاصفةالشركاتالصؽٌرهأوالمتوسطةالتًٌجبتشجٌعها,أيالشركاتالفردٌة

قلٌلةالحجم,والعبءأنٌزولإذاكانتالشركةمساهمة,وهذاٌجبأنٌتمقبلأنتعممضرٌبةالقٌمة

ناحٌةالضراببوالرسومبٌنالعابلًوالمساهم.المضافة,ألنهكذانوعمنالضراببٌساويالتكلٌؾمن  

_ٌجبالتؤكٌدعلىفعالٌةجمعٌهالمحاسبٌنواتحادؼرؾالتجارةوالصناعةوالسٌاحةفًالتوعٌة,3

 فالتشرٌعاتالضرٌبٌةأصبحتمشجعةعلىاإلفصاح.

حةوطنٌةوعدم_ٌجبتوعٌةفكرةالتحوٌلعندأصحابالشركاتالعابلٌةوالىماتحققةمنمصل4

السعًالىالمصلحةالشخصٌة,والفابدةالتًستنعكسعلىاالقتصادالوطنًوالمواطنعندالتحولالى

 شركةمساهمة.

_السعًالىتكوٌنمجموعةتقومباالستعبلموالمتابعةتتصؾبالدقةواألخبلقٌةتعملفًجوصارم5

طإمعالمكلفٌنالمتهربٌن.وهًأٌضاتفرضعقوباتقاسٌةعلىمنٌقومبالتوا  

_إنالخطواتالتًتوضعبهدؾالتطوراالقتصاديواإلجتماعًوالسٌاسًٌجبأنتكونمعدةبشكل6

 كاملوشامل.

_أهمٌةالتخطٌطاالستراتٌجًالذيتطبقةالشركاتالعابلٌةعلىالمدىالبعٌدعلىمستقبلهذهالشركات7

 لتحقٌقمركزمنافسجٌدفًالسوق.

_التركٌزعلىمفهومالحوكمةمنأجلزرعثقافةالقرارالجماعًعوضاعنالقرارالفرديلتكوننقطة8

 البدءبالتوجهنحوالشركاتالمساهمةالتًتعملعلىاتخاذقرارجماعً.

 

 



هه  
 

_ٌجبالقٌامبمحاضراتودوراتلتوضٌحالقوانٌنالصادرةعنالوزارةٌشاركبهاالمحاسبون9

لعبلقةاألخرىلكًالٌكونهناكأيتؤوٌلولئلجابةعنأيتساإالت.وأطراؾا  

_الستعادةالثقةبٌنالمكلفٌنواإلدارةالضرٌبٌةٌجبقبولاإلدارةالضرٌبٌةدفاترالمكلفٌنبعدإعادة10

الحقٌقًالتقٌٌمأودفاترالشركةالتًقامتبالتحول,وهذاالعملٌشجعالمكلفٌنعلىإظهاررقمأرباحهم

 وبالتالًستتمكنالدولةمنتحصٌلالضرٌبةالمستحقةبشكلصحٌح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وو  
 

 قائمة المراجع : 

 أوال : الكتب:

.2005_بلٌدرتاب,طارقأبوفخر,الشركاتالعابلٌةفًدبً)تعرٌفها,بنٌتهاوأداإها(,1  

.2004الخبراتالمهنٌةلئلدارة"بمٌك"(,_جونوورد,ترجمةإصداراتبمٌك)مركز2  

(شركاتأموال,منشوراتكلٌةاالقتصاد,جامعة2_عبدالحمنمرعً,نضالالعربٌد,شركات)3

.2007دمشق,  

_عبدالوهابنصرعلً,شحاتةسٌدشحاتة,مراجعةالحساباتوحوكمةالشركاتفًبٌبةاألعمال4

.2007,كلٌةالتجارةجامعةاإلسكندرٌة,العربٌةوالدولٌةالمعاصرة  

_محمدخالدالمهاٌنً,خالدشحادةالخطٌب,إبراهٌمالعدي,محاسبةضرٌبٌة,منشوراتكلٌة5

.2007االقتصاد,جامعةدمشق,  

.2007_ٌحٌىخالد,الشركاتالعابلٌةفًدولةاإلمارات,ؼرفةتجارةوصناعةدبً,6  

 

ل واألبحاث العلمٌة المنشورة:ثانٌا : الرسائ  

.2010_رندةالدبل,مشكبلتتقٌٌمالشركاتالعابلٌةعندتحوٌلهالشركاتمساهمة,1  

_سمٌرالرٌشانً,مفهومقٌاسالقٌمةالعادلةفًبٌبةاألعمالالسورٌة,2  

لفجوةبٌنمعدالت_مركزالخلٌجللدراساتاإلستراتٌجٌة,دورشركاتالمساهمةالعامةفًتقلٌلا3

 االدخارواالستثمار.

 

 ثالثا : المجالت والدورٌات :  

_توفٌق,محمدشرٌؾ:رإٌةمستقبلٌةنحوالمحاورالربٌسةلتطوٌربناءالمعاٌٌرالمحاسبةفًالمملكة1

.1987العربٌةالسعودٌةمجلةاإلدارةالعامة,  

يإلعدادوعرضالبٌاناتالمالٌةمنشوراتاألممالمتحده_لجنةمعاٌٌرالمحاسبةالدولٌة,اإلطارالفكر2

,2000.  

 



يي  
 

 

 رابعا : المؤتمرات والمحاضرات العلمٌة و ورشات العمل : 

.16/11/2009_مؤمونحمدان,مزاٌاتحولالشركاتالعابلٌةإلىمساهمةعامة,1  

الىشركاتمساهمةعامة,_محمدجلٌبلتً,محاضرةبعنوانمتطلباتتحوٌلالشركاتالعابلٌة2

.5/5/2007المركزالثقافً  

 

 خامسا : القوانٌن والمراسٌم التشرٌعٌة : 

.2003لعام24_القانون1  

.2004لعام44_القانون2  

.2005لعام51_المرسومالتشرٌع3ً  

.2007لعام61_المرسومالتشرٌع4ً  

.2011لعام13_المرسومالتشرٌع5ً  

 

 


