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 ًاح الصاااناعٌة والتجارٌاااةباااحسااااب ضااارٌبة دخااال األر :المبحثثثث اليثثثان      
 وؼٌر التجارٌة 

 

 المكلفااوب بضاارٌبة دخاال األرباااح الصااناعٌة والتجارٌااة :المبحثثث اليالثثث      
 وؼٌر التجارٌة

 

 إقلٌمٌة الضرٌبة :ث الرابعالمبح 
 

 تدوٌر الخسائر :الخامس مبحثال 
 

 الفصل اليانً
 الضرٌبة على دخل الرواتب واألجور

 

 :المكلفوب الخاضعوب لضرٌبة الرواتب واألجور   المبحث األول 
 

 :ًاإلٌرادات الخاضعة لضرٌبة الرواتب واألجور المبحث اليان   

 ة الرواتب واألجوراإلعفاءات مب ضرٌب: اليالث المبحث 
 

 تحقق الضرٌبة :الرابع المبحث 
 

 تحقق الضرٌبة :الرابع المبحث 
 

 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 الضرائب على دخل األرباح التجارية والصناعية وغري التجارية
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4 

 الضرائب النوعٌة، استقاللها، ومنع ازدواجها: المبحث األول

ادئ المقررة فً التشرٌع الضرٌبً أنه ال ٌجوز أب ٌخضع الادخل ااتاه مب المب       
فً ٌد المستفٌد ااتاه ألكرار ماب ضارٌبة نوعٌاة واحادة، وبالمقابال فااب مصادر الادخل 
ٌحدد الضرٌبة النوعٌة التً ٌجب أب تخضع لهاا األربااح الناشائة عاب اااا المصادر، 

ك ٌمكااب تعرٌااؾ االزدوا وأال تخضااع فااً ٌااد المسااتفٌد ااتااه لضاارٌبة ؼٌراااا، وبااال
 

بأنه فرض ضرٌبة أكرر مب مرة واحدة، على مكلاؾ واحاد، وعلاى الماادة الضرٌبً، 
 نفسها الخاضعة للضرٌبة، وفً المدة نفسها. 

ولااابلزدوا  الضااارٌبً نوعااااب داخلاااً ودولاااً ولكااال منهماااا أساااالٌب لتجناااب اااااا 
أنه ٌمكب أب  تنشأ االزدوا . ولدراسة ااا المبدأ فً التشرٌع الضرٌبً السوري نجد 

األرباح عب مصدر للدخل ؼٌر صاناعً أو تجااري أو ؼٌار تجااري، كاأب تنشاأ عاب 
 ...تأجٌر عقار وارد ضمب موجودات المشروع أو عب أماوال مودعاة فاً المصارؾ
 ،الخ وٌقٌاد المكلاؾ اااأل األربااح الخاضاعة فاً األصال لضارائب نوعٌاة خاصاة بهاا

األمااوال، كاااٌراد باإلضااافة إلٌراداتااه ضاارٌبة رٌااع العقااارات وضاارٌبة رٌااع ر و  
الخاضااعة لضاارٌبة األرباااح الصااناعٌة والتجارٌااة وؼٌاار التجارٌااة وٌشااكل مجموعهااا 
ربحااه النهااائً, وإاا عماادنا إلااى إخضاااع ااااأل األرباااح اإلضااافٌة ؼٌاار الناشاائة عااب 
ممارسته لمهنته أو حرفته لضرٌبة األرباح نكوب قاد اساتوفٌنا ضارٌبتٌب علاى الادخل 

 بٌب أٌدي المكلؾ ااته.ااته و
إب استٌفاء ضرٌبتٌب نوعٌتٌب للدخل ااته ، ضرٌبة رٌاع العقاارات وضارٌبة األربااح 

إناه ال ٌجاوز  كما او فً مرالنا، ٌتنافى مع قاعادة االزدوا  الضارٌبً والتاً تقاول:  
ل فاً ـدة مارتٌب اات الدخاـأب تتناول ضرٌبة واحدة أو عدة ضرائب اات طبٌعة واح

 Non bis inفساه.. وتطباق اااأل القاعادة التاً تعارؾ بالبلتٌنٌاة باـ  ٌاد المكلاؾ ن
idem بالنسااابة إلاااى الااادخل المتحقاااق فاااً ساااورٌة أو خارجهاااا طالماااا أب القاااانوب .

الضرٌبً ال ٌنص صراحة علاى خبلفهاا، كماا ااً الحاال ماربلس بالنسابة إلاى شاركات 
 التأمٌب وإعادة التأمٌب.

ٌث نصت المادة الرانٌة المعدلاة مناه علاى إخضااع د قانوب الدخل ااا المبدأ حوقد أك   
عاب مصاادر الادخل األخارر لضارٌبة األربااح الصاناعٌة والتجارٌاة           ة األرباح الناشئ

وؼٌاار التجارٌااة، بشاارط أب ال تكااوب ااااأل األرباااح خاضااعة لضاارٌبة نوعٌااة أخاارر 
لادخل أو ضارٌبة ا –أو ضارٌبة الرواتاب واألجاور – كضرٌبة رٌع ر و  األموال 

 أو ضرٌبة رٌع العقارات والعرصات.. –المقطوع 
وعلى ااا، إاا ما وجاد ضامب أربااح المكلاؾ الااي ٌماار  مهناة أو حرفاة صاناعٌة   
أو تجارٌاة أو ؼٌاار تجارٌاة أرباااح ناشائة عااب تاأجٌر عقااار، أو عاب إٌااداع أماوال فااً 

اح عناد المصرؾ واردة فً إٌراداتاه، فااب اااأل اإلٌارادات تساتبعد ماب مجماوع األربا
تحدٌد األرباح الخاضعة لضرٌبة األربااح الصاناعٌة والتجارٌاة وؼٌار التجارٌاة، ماع 

 مبلحظة ما ٌأتً:
 أب ٌ لؾ مصدر الدخل عنصراس مب عناصر إٌرادات المكلؾ. -
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لها المكلاؾ أب ٌستبعد الدخل الصافً، أي بعد استبعاد الضرائب والنفقات التً تحم   -
 خل.فً سبٌل الحصول على ااا الد

أب ٌستبعد الدخل سواء أكاب خاضعاس إلحدر الضرائب النوعٌة الماكورة ،أو معفى  -
 للمبدأ القائل  إب اإلعفاء تكلٌؾ بااته.. منها بنص قانونً، والك تطبٌقاس 

 
 تطبٌقات عملٌة على استقالل الضرائب النوعٌة

 أ ـ رٌع العقارات والعرصات:
 (:1ميال )

 لفً ضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة ما ٌلً:ورد فً حـ / آ . خ  ألحد مك 
 31/12/2013حـ / آ . خ 

 1110000 نفقات وأعباء 1350000 أرباح إجمالٌة

باااادل إٌجااااار عقااااار 
 م جر آلخرٌب

 330000 أرباح صافٌة 90000

1440000 1440000 

ولقااد تضاامب بنااد النفقااات واألعباااء ضاارٌبة عااب رٌااع العقااار الماا جر آلخاارٌب        
 لٌرة سورٌة. 5100مة بقٌ

 :المطلوب
مااع وؼٌاار التجارٌااة بٌااب األرباااح الخاضااعة  لضاارٌبة األرباااح الصااناعٌة والتجارٌااة 

 تعلٌل اإلجابة.
 

 الحل:

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة انـــبٌ

 330000  األرباح الصافٌة مب واقع حـ / أ . خ

 ضافاتاإل
ضاااارٌبة رٌااااع العقااااارات عااااب العقااااار الماااا جر 

 ا نفقة متعلقة بضرٌبة نوعٌة أخررآلخرٌب لكونه

 
+ 5100 

335100 

 تنـزٌبلتال
بدل إٌجار عقار ما جر آلخارٌب بسابب خضاوعه 
لضرٌبة نوعٌة مستقلة اً ضرٌبة رٌع العقارات 

 / مب قانوب الدخل.2عمبلس بأحكام المادة /

 
- 90000 

 

األربااااح الصاااافٌة الخاضاااعة لضااارٌبة األربااااح 
جارٌاااة  الوعااااء الصاااناعٌة والتجارٌاااة وؼٌااار الت

 الضرٌبً..

 

245100 

 
 
 



 6 

 رٌع رإوس األموال المتداولة: –ب 
   (:2ميال)

 التالٌة:   ورد فً حـ/أ.خ ألحد مكلفً ضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة العناصر
 31/12/2013حـ / آ . خ 

 نفقات وأعباء       1380000 أرباح إجمالٌة 1500000
 أرباح صافٌة       300000 الفوائد المقبوضة   180000

  
1680000 1680000 

بأب الفوائد المقبوضة تشكل صافً الفوائد التً حصل علٌها المكلؾ مب حساابه  علماس 
 الجاري فً المصرؾ.

          بٌااااااب األربااااااح الخاضاااااعة لضااااارٌبة األربااااااح الصاااااناعٌة والتجارٌاااااة المطلثثثثثوب:
 وؼٌر التجارٌة مع تعلٌل اإلجابة.

 الحل:
 300,000 لربح مب واقع حـ / أ . خصافً ا

  ٌنــــــــــزل

الفوائااد المقبوضااة لكونهااا خاضااعة لضاارٌبة نوعٌااة أخاارر اااً 
/ 2بأحكااام المااادة / ضاارٌبة رٌااع ر و  األمااوال المتداولااة عماابلس 

 مب قانوب الدخل.

-180,000   

األرباح الصافٌة الخاضعة لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌاة 
 وؼٌر التجارٌة

120,000 

 
 الرواتب واألجور: -جـ 

 (:3ميال )
ورد فااً حااـ / أ . خ لمحااام مكلااؾ عااب أعمااال مكتبااه بضاارٌبة األرباااح الصااناعٌة   

 والتجارٌة وؼٌر التجارٌة العناصر التالٌة:
 31/12/2013حـ / آ . خ                             

 إٌرادات المكتب
أجاااور صاااافٌة عاااب 
كونااااااااه مستشاااااااااراس 

 حقوقٌاس 

1620000 
 

420000 

 1200000 نفقات وأعباء

 840000 أرباح صافٌة

  

2040000 2040000 

               بٌااااااب الاااااربح الخاضاااااع لضااااارٌبة األربااااااح الصاااااناعٌة والتجارٌاااااة المطلثثثثثوب:
 وؼٌر التجارٌة.
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 الحل:
 

 صافً الربح مب حـ / أ . خ
 ٌنــــــــــزل

 ٌاس، األجور الصافٌة عب كونه مستشاراس حقوق
لكونها تخضع لضرٌبة نوعٌاة أخارر ااً ضارٌبة الرواتاب 

 واألجور.

840000 

 
- 420000 

األربااااح الصاااافٌة الخاضاااعة لضااارٌبة األربااااح الصاااناعٌة 
 والتجارٌة وؼٌر التجاري

420000 

 
 حاالت عامة: -د 

 (:4ميال )
ارأل تجارٌاة، رباح صااؾ مقاد ورد فً حـ / أ . خ للمكلؾ أحمد الاي ٌمار  أعمااالس 

 / ل.   وأب مصدر ااا الربح او ما ٌلً:720,000/
 ممارسة أعمال تجارٌة 360000
 إٌراد عقار م جر 240000
 فوائد قرض مقبوضة 120000
 بٌاب الربح الخاضع لضرٌبة األرباح.المطلوب: 

 وعاء ضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة  -1
 أعمال تجارٌة.ل.   360000. = 240000+120000  -720000

 لٌرة سورٌة 240000وعاء ضرٌبة رٌع العقارات او  -2
 لٌرة سورٌة. 120000وعاء ضرٌبة رٌع ر و  األموال المتداولة او  -3
 

   (:5ميال )
       نظااام حاااـ / أ . خ للساااٌد ؼسااااب المكلاااؾ بضااارٌبة األربااااح الصاااناعٌة والتجارٌاااة

 وؼٌر التجارٌة على النحو التالً:
 

 ــهل                   31/12/2013أ . خ حـ /           منه                

 األرباح اإلجمالٌة 1620000
 فوائد مصرفٌة    90000

 نفقات وأعباء   1200000

 ضرٌبة رٌع ر و  األموال     24000
 المتداولة                

 نفقات تحصٌل فوائد قرض      12000 فوائد أسناد وقرض   150000

 األرباح الصافٌة  624000

  

1860000 
 

1860000 
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 المطلوب:
بٌاب الدخل الخاضع لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌار التجارٌاة ماع تعلٌال 

 اإلجابة.
 ل:ــــالح
 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة بٌان الواقعة

 624000  األرباح الصافٌة مب واقع حـ / أ . خ

 اإلضافات
 نفقااة ال المتداولااة لكونهاااضاارٌبة رٌااع ر و  األمااو

 متعلقة باٌراد خاضع لضرٌبة نوعٌة أخرر. 

 
 
 +24000  

نفقات تحصٌل فوائد قرض لكونها نفقاة متعلقاة بادخل 
 خاضع لضرٌبة نوعٌة أخرر.

 +12000 
36000+ 

 التنـزٌالت
فوائاااد مصااارفٌة بسااابب خضاااوعها لضااارٌبة نوعٌاااة 
 ،مسااتقلة اااً ضاارٌبة رٌااع ر و  األمااوال المتداولااة

 / مب قانوب الدخل.2ادة /م

 
- 90000 

660000 

 -240000 -150000 فوائد أسناد القرض للسبب نفسه.

وعاااء ضاارٌبة األرباااح الصااناعٌة والتجارٌااة وؼٌاار  
 التجارٌة  الوعاء الضرٌبً..

 
420000 

 
معلناس  2012التاجر محمود بكشؾ الدخل السنوي عب نشاطه لعام  تقدم: (6ميال )

 . ل. ، وأرفق معه كشؾ حساب أ.خ التالً:666000ا   عب أرباح مقدارا
 31/12/2012حـ / أ . خ 

األربااااح ؼٌااار الصاااافٌة مب/حسااااب  1680000
 المتاجرة

 فوائد مصرفٌة مب ودٌعة له فً البنك120000

 نفقات وأعباء 1320000

 ااتبلك عقار م جر  72000

 أرباح أسهم وسندات   90000
 خرٌبإٌراد عقار م جر آل   132000
 محمودراتب تقاعدي للمكلؾ 108000

  نفقات تحصٌل فوائد 7200

ضرٌبة رٌع العقارات لعقاار   43800
 م جر

 ضرٌبة رٌاع ر و  األماوال 21000
 المتداولة

 الصافٌة األرباح 666000 

  

2130000 2130000 
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 المطلوب:
         لتجارٌااااةبٌاااااب دخاااال المكلااااؾ محمااااود الخاضااااع لضاااارٌبة األرباااااح الصااااناعٌة وا

 .2012عب نشاطه لعام اإلجابة وؼٌر التجارٌة مع تعلٌل
 

 الحل :
 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة بٌان الواقعة

 666000  األرباح الصافٌة مب واقع حـ / أ . خ

   اإلضافات

ااااتبلك عقااار ماا جر لكونااه نفقااة تخااص إٌااراداس خاضااعاس 
 لضرٌبة نوعٌة أخرر.

72000  

د قاارض لكونهااا نفقااة تخااص إٌااراداس نفقااات تحصااٌل فوائاا
 خاضعاس لضرٌبة نوعٌة أخرر.

7200  

ضرٌبة رٌع العقار لعقار م جر لكونها نفقة تخص إٌراداس 
 خاضعاس لضرٌبة نوعٌة أخرر

43800  

  21000 ضرٌبة رٌع ر و  األموال المتداولة للسبب نفسه

  144000+ 

 810000  التنـزٌبلت

مصاارؾ بساابب خضااوعها فوائااد مصاارفٌة لودٌعااة فااً ال
لضااارٌبة نوعٌاااة أخااارر ااااً ضااارٌبة ر و  األماااوال 

 المتداولة.

- 
120000 

 

  90000 - إٌراد أسهم وسندات للسبب السابق.

إٌااراد عقااار مااا جر آلخاارٌب بسااابب خضااوعه لضااارٌبة 
 نوعٌة مستقلة اً ضرٌبة إٌراد العقارات.

- 
132000 

 

ة لكوناه معفاى ماب الضارٌب محمود راتب تقاعدي للمكلؾ
/ ماب قاانوب الادخل المتعلاق بضارٌبة 43بموجب الماادة /
 الرواتب واألجور

- 
108000 

 

  450000 

وعااااء ضااارٌبة األربااااح الصاااناعٌة والتجارٌاااة وؼٌااار  
 محمود التجارٌة للمكلؾ

 
360000 
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 (:7ميال )
 2013تقدم تاجر األلباب فً مدٌنة دمشاق بكشاؾ الادخل السانوي عاب نشااطه لعاام  
. ل. ، وأرفاق معاه كشاؾ حسااب  2400000ناس عب أربااح صاافٌة مقاداراا  معل

 أ.خ التالً:
 

 31/12/2013حـ / أ . خ عن الفترة المنتهٌة بتارٌخ 
مجمااال الاااربح ماااب حسااااب  1302000

 المتاجرة
  خصاام مكتساااب حصاال علٌاااه   360000

 الموردٌب مب

 أعباء مختلفة 138000

 إٌجار عقار  39000
 شخصً  فوائد قرض  1200

 فوائد أسناد قرض    54000
 رٌع عقار م جر آلخرٌب   90000

راتاااااب ابناااااه الموظاااااؾ فاااااً  108000
 وزارة المالٌة 

فوائااااد دائنااااة عااااب مبٌعااااات    360000
 بالتقسٌط 

تعاااوٌض ماااب شاااركة تاااأمٌب   486000
 عب بضاعة تالفة

 
2760000   

 تبرعات 30000
 مصروفات قضائٌة  30000
 دٌوب معدومة  73800
 مسروقات   30000
 زكاة 18000

 ربح صافً 2400000
 

2760000 

 
 ولقد قام مراقب الدخل بفحص الدفاتر فوجد ما ٌلً:

 بند األعباء المختلفة ٌتضمب :  -1
 سنوي لصاحب المحل  مرتب ل.   72000
 ل.  ضرٌبة رٌع العقار الم جر آلخرٌب         18000
 ولةل.  ضرٌبة رٌع ر و  األموال المتدا  12000
 ل.  مصارٌؾ كهرباء وماء وااتؾ للمحل  36000

 / ل.   فً الشهر.3000إب إٌجار العقار حسب العقد او /  -2
ابناه الطبٌاب  لمكلاؾ ساعٌد ٌهادؾ إلاى تجهٌاز عٌاادةإب القرض الااي اقترضاه ا  -3

 أحمد.
 إب التبرعات ؼٌر مورقة باٌصاالت رسمٌة فً الدفاتر. -4
 ر التالٌة:إب بند المصارٌؾ القضائٌة تضمب العناص -5

 ل.   أتعاب قضٌة تخص ابنته المطلقة.  7200
 ل.   مصارٌؾ قضائٌة لحادث وقع لصاحب المنشأة.  9000

 ل.   أتعاب قضٌة مع الزبائب.  13800
بسابب إفابل  المادٌب، والمبلاػ / ل.   48000إب الدٌوب المعدومة قد بلؽات /  -6

 .قة علٌه الباقً بسبب طلب أحد المدٌنٌب تجدٌد الكمبٌالة المستح
 .بضبط الشرطة  قدم المكلؾ دلٌل إربات بأب المسروقات قد تمت فعبلس  -7
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تحدٌد وعاء الضرٌبة لؤلرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة  المطلوب:

 .2013للمكلؾ سعٌد مع تسوٌػ اإلجابة عب نشاطه لعام 

 الحل :
لٌرة  بٌان الواقعة

 سورٌة
 لٌرة سورٌة

 2400000  حـ / أ . خ الربح المحاسبً مب واقع

   اإلضافات

مرتب سنوي لصاحب المحل حٌاث ال ٌجاوز لاه أب ٌحساب 
 مرتب لنفسه لسببٌب:

 سبب قانونً أنه ال ٌجوز أب ٌتعاقد المكلؾ مع نفسه.
أب اإلٌراد الخاضاع للضارٌبة ٌجاب أب ٌانجم  ًسبب ضرٌب

مب تفاعل رأ  المال والعمل معاس، ولٌ  مب العمل وحادأل، 
ؾ ااا المرتب إلى وعاء الضرٌبة عمابلس بأحكاام ولهاا ٌضا
 / مب قانوب الدخل.8المادة /

72000  

ضاارٌبة رٌااع العقااار الماا جر آلخاارٌب لكونهااا نفقااة متعلقااة 
 بدخل خاضع لضرٌبة نوعٌة أخرر.

18000  

ضرٌبة رٌاع ر و  األماوال المتداولاة لكونهاا نفقاة متعلقاة 
 باٌراد خاضع لضرٌبة نوعٌة أخرر.

12000  

/ ٌجاب 3000الزٌادة فً اإلٌجار: اناك إٌجار مقدم قادرأل /
اسااتبعادأل مااب المصااروفات، ومااب راام ٌضاااؾ إلااى وعاااء 

 الضرٌبة  سنوٌة الضرٌبة..

3000  

فوائاااد القااارض: اساااتبعد اااااا المبلاااػ ماااب التكاااالٌؾ ألناااه 
مصااروؾ شخصااً خاااص بااالمكلؾ ال عبلقااة لااه بنشاااط 

 اس علٌه.للدخل ولٌ  عبئ المكلؾ فهو ٌعد استخداماس 
 

1200  

التبرعات: استبعدت ااأل التبرعاات لفقاداب السابب القاانونً 
 والمحاسبً لهاأل النفقة.

30000  

  18000 زكاة لعدم عبلقتها بالعمل التجاري

/ أتعااب تخاص 7200الزٌادة فً المصروفات القضاائٌة: /
/ قضااٌة متعلقااة بصاااحب 9000قضااٌة ابنااة المكلااؾ، و /
نهاا ماب المصاارٌؾ الشخصاٌة، المحل ال ٌجوز خصامها أل

أمااا األتعاااب عااب القضاااٌا المرفوعااة ضااد بعااض العماابلء 
 فٌسمح بخصمها ألنها خاصة بنشاط المكلؾ ونفقة فعلٌة

16200  
 
 
 

 / 73800الزٌادة فً الدٌوب المعدومة: /
 / اً الدٌوب التً لم ٌربت إعدامها بصفة قطعٌة.48000/

25800  
196200 

 2596200  التنـزٌالت

فوائد إسناد قرض بسبب خضوعها لضرٌبة نوعٌاة مساتقلة 
بأحكااام  اااً ضاارٌبة رٌااع ر و  األمااوال المتداولااة عماابلس 

 / مب قانوب الدخل.2المادة /

54000  
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رٌع عقار م جر آلخارٌب بسابب خضاوعه لضارٌبة نوعٌاة 
 مستقلة اً ضرٌبة رٌع العقارات.

90000  

  108000 راتب ابنه الموظؾ فً وزارة المالٌة

   252000. 

األرباااح الخاضااعة لضاارٌبة األرباااح  الصااناعٌة والتجارٌااة 
 وؼٌر التجارٌة

 2344200 

مبلحظاااة: قبلااات قٌماااة المساااروقات طالماااا أربتااات بطرٌقاااة 
 قانونٌة.
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اح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر بحساب ضرٌبة دخل األر: المبحث اليانً
 التجارٌة 

إب احتساب أي ضرٌبة ٌتطلب معرفة سعر الضرٌبة المطبق. فٌمكب أب        
نفرض الضرٌبة بسعر واحد وبصرؾ النظر عب قٌمة المادة المفروضة علٌها، 

كما ٌمكب أب تفرض أسعار مختلفة تبعاس الختبلؾ قٌمة  الضرٌبة النسبٌة.وااأل اً 
، وفً كلتا الحالتٌب ٌةالضرٌبة التصاعدالمادة المفروضة علٌها الضرٌبة، وااأل اً 

ولكب ااأل النسبة إما أب تكوب  ،فاب سعر الضرٌبة او نسبة مئوٌة مب وعاء الضرٌبة
، وإما أب تزٌد مع تزاٌد “الضرٌبة النسبٌة”واحدة بصرؾ النظر عب قٌمة الوعاء 

 “.الضرٌبة التصاعدٌة”قٌمة الوعاء 
ع الضرٌبً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة   بكلتا الضرٌبتٌب: وقد أخا المشر 

 الضرٌبة التصاعدٌة: -أوالا 
ع السوري بمبدأ التصاعد بالشرائح فً الضرائب على األربااح الصاناعٌة  أخا المشر 
والتجارٌة وؼٌر التجارٌة العتباارات اجتماعٌاة واقتصاادٌة. وتجادر اإلشاارة إلاى أب 

لاى عادد ماب مبدأ التصاعد بالشرائح ٌتم على أسا  توزٌع الربح الخاضع للضارٌبة إ
الشرائح، وإخضاع كل شرٌحة منفصالة إلاى نسابة تأخاا بالتصااعد فاً معادالتها ماب 

ٌُطب اشرٌحة إلى أخرر، وكال معاد   ال ٌتنااول إال  الجازء الواقاع ماب  ق علاى شارٌحةل 
الااربح بااٌب شااقً الشاارٌحة، والواقااع أب تقسااٌم الشاارائح وتحدٌااد معاادل الضاارٌبة فااً 

ل . 24ماارات عدٌاادة قباال صاادور القااانوب رقاام   التشاارٌع الضاارٌبً السااوري قااد ُعااد 
/ مب القاانوب المااكور 16، حٌث نصت الفقرة  أ. مب المادة /13/11/2003تارٌخ 

 على المعدالت والشرائح المطبقة فٌما ٌخص الضرٌبة التصاعدٌة على ما ٌلً:
علماااس بااأب  ،تطاارح الضاارٌبة علااى األرباااح الصااافٌة وفقاااس للنسااب والشاارائح التالٌااة”

ب تتضمب إضافات الدفاع الوطنً، ورسوم المدار ، وحصة البلدٌاة، واإلساهام النس
 “:النقدي فً دعم التنمٌة المستدامة عدا إضافة اإلدارة المحلٌة

النساااب  2006. لعاااام 51. ماااب المرساااوم التشااارٌعً رقااام  3وقاااد عااادلت الفقااارة  
 :1/1/2007والشرائح بحٌث أصبحت على النحو التالً اعتباراس 

 األرباح المعدل الشرٌحة

عب جازء الاربح الصاافً الواقاع باٌب الحاد األدناى  %10 الشرٌحة األولى
 ل.  200000المعفى وحتى مبلػ 

 200000عب جزء الربح الصافً الااي ٌتجااوز  %15 الشرٌحة الرانٌة
 ل.  500000وحتى 

 500000عب جزء الربح الصافً الااي ٌتجااوز  %20 الشرٌحة الرالرة
 ل.  1000000ل.  وحتى 

عااااااب جاااااازء الااااااربح الصااااااافً الاااااااي ٌتجاااااااوز  %24 الشرٌحة الرابعة
 ل.  3000000وحتى  1000000

عااااااب جاااااازء الااااااربح الصااااااافً الاااااااي ٌتجاااااااوز  %28 الشرٌحة الخامسة
 ل.  3000000
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%. مااب أصاال 10وٌضاااؾ إلااى الضاارٌبة الناتجااة حسااب الجاادول السااابق نساابة  
 السورٌة .الضرٌبة لئلدارة المحلٌة فً جمٌع المحافظات 

وتطباااق الضااارٌبة التصااااعدٌة، المااااكورة أعااابلأل علاااى األفاااراد وشاااركات التضاااامب 
 والتوصٌة البسٌطة وشركات المحاصة العاملة فً القطاع الخاص.

. 24/ ماب القاانوب  20أما بالنسبة للحد األدنى المعفى المشار إلٌه فقد نصت المادة /
 على ما ٌلً: 13/11/2003تارٌخ 

 الفقرة )أ(:
. ل.  مب الشارٌحة األولاى ماب الاربح 50000مبلػ   على تنزٌلااأل الفقرة  تنص

 الصافً السنوي كحد أدنى معفى مب الضرٌبة إاا كاب المكلؾ شخصاس طبٌعٌاس .
 الفقرة )ب(:

ٌستفٌد مب الحاد األدناى المعفاى ماب الضارٌبة كال شارٌك فاً شاركة التضاامب، وكال 
وال ٌساتفٌد الشارٌك الواحاد ماب اااا شرٌك مس ول بدوب حدود فً شركة التوصاٌة، 

 التنزٌل إال  مرة واحدة إاا كاب شرٌكاس فً أكرر مب شركة.
 الفقرة )ج(:

ٌجاب علاى المكلاؾ حتاى ٌساتفٌد ماب تنزٌال الحاد األدناى المعفاى أب ٌقاوم بالواجباات 
. لعااام 24. مااب القااانوب  23،  15،  14،  13،  6المنصااوص علٌهااا فااً المااواد  

 لشركة أو المنشأة مسجلة فً السجل التجاري.وأب تكوب ا  2003
ٌ ب:20وبناءس على ما ورد فً المادة /     / ٌتب
 إب اإلعفاء مب الحد األدنى ٌشمل فقط األشخاص الطبٌعٌٌب . -1
فاااب الحااد األدنااى المعفااى ٌماانح لكاال شاارٌك فااً  وبأمااا األشااخاص االعتبااارٌ -2

توصااٌة، ولكاال شاارٌك مساا ول باادوب حاادود فااً شااركات ال ،شااركات التضااامب
 ومهما بلػ عدد الشركاء.

ال ٌستفٌد الشرٌك المتضامب الواحد مب التنزٌال إال  مارة واحادة إاا كااب شارٌكاس  -3
 فً أكرر مب شركة.

 أب تكوب الشركات أو الم سسات مسجلة أصوالس فً السجل التجاري. -4
/ ماب القاانوب 6أب ٌلتزم المستفٌد مب تنزٌل الحد األدنى المعفى بأحكاام الماادة / -5

 ي ٌمسك قٌوداس محاسبٌة منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقٌقٌة.أ
/ أي ٌقااادم بٌااااب أعمالاااه ضااامب المااادة 13أب ٌلتااازم المكلاااؾ بأحكاااام الماااادة / -6

 القانونٌة.
/ ماب القاانوب، أي ٌقادم ماع البٌااب صاورة 14أب ٌلتزم المكلاؾ بأحكاام الماادة / -7

 ،المتاااجرةعااب حساااب التشااؽٌل بالنساابة ؼلااى المنشاا ت الصااناعٌة، وحساااب 
وجادوالس بالمباالػ الماأخواة  ،وصورة عب المٌزانٌاة ،وحساب األرباح والخسائر

باإلضافة إلى الجداول والبٌاناات  ،مب األرباح باسم االاتبلكات بصورة مفصلة
/ مااب 6المحاددة بموجاب قارار وزٌاار المالٌاة الصاادر بنااءس علااى أحكاام الماادة /

بااارزوا للااادوائر المالٌاااة جمٌاااع وأب ٌ .18/11/2003. تاااارٌخ 25القاااانوب  
/ أي تقادٌم بٌااب التصافٌة ضامب المادة 15الورائق والمستندات، وأحكاام الماادة /

 القانونٌة خبلل ربلرٌب ٌوماس مب تارٌخ التصفٌة.



 15 

أو الشاركة   / مب القانوب أي فً حال دمج الم سساة23أب ٌلتزم بأحكام المادة / -8
جااب تقاادٌم البٌاااب الاابلزم لطاارح وفااً حااال وفاااة المكلااؾ ٌ ،للؽٌاار هاااأو انتقال

أو الادمج أو انتقاال  الضرٌبة لؽاٌة الشهر الرالاث الااي ٌلاً شاهر وقاوع الوفااة 
 الم سسة.

وتجدر اإلشارة إلى أب إبراز المكلؾ لدفاتر منتظمة تتضمب جمٌع نشاطاته وفعالٌاتاه  
لاك ال ٌعاد  فااب ا ،ولجوء الدوائر المالٌة إلى إدخال بعض التعدٌبلت على نتائج القٌود

ساابباس لحرماااب المكلااؾ مااب الحااد األدنااى المعفااى طالمااا أب التكلٌااؾ انطلااق مااب ااااأل 
 القٌود.

الوطنٌة  كما ٌضاؾ أٌضاس إلى الضرٌبة الناتجة عب الجدول السابق ضرٌبة المساامة
 والنافاا اعتبااراس ماب  2/7/2013تاارٌخ  .13عادة اإلعمار حٌث إب القانوب رقام إل
 ٌلً: ٌنص على ما والاي . 1/8/2013

الرسااوم المباشاارة وعلااى الضاارائب  %علااى تحققااات الضاارائب و5"تضاااؾ نساابة 
الرسوم ؼٌر المباشرة لمدة ربلث سنوات تسمى المساامة الوطنٌة إلعاادة اإلعماار، و

 ٌلً: وتطبق وفق ما
 بالنسبة إلى مكلفً زمة األرباح الحقٌقٌة. 2012بدءاس مب تكالٌؾ عام  -أ 
بالنساابة إلااى باااقً مكلفااً الضاارائب و الرسااوم  2013م باادءاس مااب تكااالٌؾ عااا -ب 

 األخرر و الضرائب و الرسوم ؼٌر المباشرة. المباشرة
  ال تطبق ااأل االضافة على: -  

 ضرٌبة دخل الرواتب و األجور -

رسااام مقطوعٌاااة الكهربااااء المنصاااوص علٌاااه فاااً المرساااوم التشااارٌعً رقااام  -
 . 14/2/2010.تارٌخ 18 

 ؼٌر المباشرة المسددة قبل تارٌخ نفااأل".الضرائب و الرسوم المباشرة و -
 .2016.لعام 3بموجب م.ت   2018وقد تم تمدٌد العمل بهاا المرسوم لؽاٌة عام 

 
بتعدٌل نسبة المسااامة الوطنٌاة  20/12/2017. تارٌخ 46كما قضى القانوب رقم  

 2/7/2013/ تااارٌخ 13/ مااب القااانوب رقاام /1إلعااادة اإلعمااار المحااددة فااً المااادة /
%/ فقااط 10، لتصاابح / 18/1/2016/ تااارٌخ 3/مماادد بالمرسااوم التشاارٌعً رقاام ال

 عشرة بالمئة ال ؼٌر.
/ منااه علااى أنااه ال ٌطبااق ااااا التعاادٌل علااى الضاارائب والرسااوم 2ونصاات المااادة /

 المباشرة وؼٌر المباشرة المسددة قبل تارٌخ نفاا ااا القانوب.
 . 1/1/2018تبر نافااس مب / منه على أب ااا القانوب ٌع3كما قضت المادة /

 ميـــال:
تاااجر جملااة فااً دمشااق ٌتعاااطى األجهاازة الكهربائٌااة، وقااد حقااق عااام  أحماادالمكلااؾ  

 . ل. .3675000أرباحاس صافٌة مقداراا   2013

 

 المطلوب: 

 حساب الضرٌبة المتوجبة على المكلؾ أسامة.
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 :الحـــل
 ل.     15000  %     =10. × 50000 - 200000الشرٌحة األولى  
 ل.     45000 =                  % 15   × 300000 الشرٌحة الرانٌة 
 ل.   100000 =                  % 20   × 500000 الشرٌحة الرالرة 
 ل.   480000 =                 % 24×  2000000 الشرٌحة الرابعة 
 ل.   189000 =                   % 82×  675000الشرٌحة الخامسة 
 ل.    829000=                                              الضرٌبة        
 ل.    82900=                     %    10×  829000إدارة محلٌة : 

 ل.     82900=  % 10× 829000ضرٌبة المساامة فً إعادة اإلعمار
 ل.  994,800=                                    الضرٌبة الواجبة السداد

 الضرٌبة النسبٌة: -يانٌاا 

    تفرض الضرٌبة النسابٌة دومااس بساعر واحاد بؽاض النظار ماب قٌماة مطارح الضارٌبة
اااا الناوع ماب الضارائب النسابٌة  ٌطباق شارٌع الضارٌبً الساوريللت اس ووفق،أو مبلؽه

، الادخل الضارٌبة النسابٌة علاى بمنهاا ماا ٌأخاا ، ماب المعااٌٌر  عاددعلى الدخل تبعااس ل
 الضرٌبة النسبٌة على مقدار ضرٌبة الدخل.ب ما ٌأخا ومنها

 :الضرٌبة النسبٌة على الدخلآ. 
تصٌب ااأل الضرٌبة إما مكلفٌب بصفتهم القانونٌاة كالشاركات المسااامة، والشاركات  

الااي اات المس ولٌة المحادودة، وشاركات القطااع العاام، وإماا تبعااس لطبٌعاة نشااطهم 
نادق والمطاعم المصنفة، وإماا بحساب اساتفادتهم ماب قاوانٌب تشاجٌع كالفٌمارسونه ، 

ت ئااادراسااة جمٌااع ااااأل الف ىوساانعمد إلاا .االسااترمار أو الحفاااظ علااى البٌئااة ...الااخ 
 بالتفصٌل.

 
 ب.  الضرٌبة النسبٌة على الضرٌبة: فٌما ٌلً الفئات الخاضعة للضرٌبة النسبٌة:

 الشركات المساهمة: -1
%. 14المساااامة إلااى فئتااٌب مااب الضاارائب النساابٌة امااا   تخضااع أرباااح الشااركات

 %. ولكل فئة مجموعة مب الشروط.22و 
الشثثركات المسثثاهمة الخاضثثعة للضثثرٌبة علثثى دخثثل األربثثاح بمعثثدل مقطثثو   -فئثثة أ
 :%(14قدره )

. تاااارٌخ 51/ ماااب المرساااوم التشااارٌعً رقااام  3نصااات الفقااارة  ب. ماااب الماااادة /
. تااااااارٌخ 24/ مااااااب القااااااانوب رقاااااام  16علااااااى تعاااااادٌل المااااااادة / 3/10/2006
 :1/1/2007المعدلة بحٌث تصبح كما ٌلً واعتبارا س مب  13/11/2003
تطرح ضرٌبة الدخل علاى األربااح الصاافٌة التاً تحققهاا الشاركات المسااامة التاً ”

. بالمئااة فااً القطاااعٌب 50تطاارح أسااهمها علااى االكتتاااب العااام بنساابة ال تقاال عااب  
زاا الرئٌسً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة عب جمٌاع الخاص والمشترك التً مرك

. بالمئااة    بمااا فٌهااا جمٌااع اإلضااافات، وتعفااى مااب اإلضااافة 14نشاااطاتها بمعاادل  
 “.لصالح اإلدارة المحلٌة
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. مب المرسوم التشرٌعً رقم 20. مب المادة  1اال انه بموجب أحكام البند  
. مب المرسوم 3المادة  تم تعدٌل الفقرة  ب. مب  26/1/2015.تارٌخ 10 

بخصوص طرح ضرٌبة الدخل على األرباح  2006. لعام 51التشرٌعً رقم  
الصافٌة التً تحققها الشركات المساامة التً تطرح أسهمها على االكتتاب العام 

% بما فٌها جمٌع 14حٌث تم إضافة شرط لبلستفادة مب المعدل الضرٌبً البالػ 
اإلدارة المحلٌة والمساهمة الوطنٌة إلعادة وتخضع لإلضافة لصالح اإلضافات 

% مب إجمالً أسهم الشركة 50على أب ٌتم االكتتاب بنسبة ال تقل عب  االعمار
والك فً القطاعٌب الخاص والمشترك والتً مركزاا الرئٌسً فً الجمهورٌة 

 . العربٌة السورٌة عب جمٌع نشاطاتها

 

  (:1ميال)
البلاقٌاة   الرئٌساًد وتصنٌع األسماك مركزاا تقدمت الشركة المساامة السورٌة لصٌ
مقاااداراا  صاااافٌةمعلناااة عاااب أربااااح  2013ببٌانهاااا الضااارٌبً عاااب نشااااطها لعاااام 

 . قبلت بها الدوائر المالٌة.40000000 
 المطلوب:

تحدٌااد مقاادار ضاارٌبة الاادخل المترتبااة علٌهااا علماااس بااأب ااااأل الشااركة طرحاات عنااد  
 %..51بنسبة   تأسٌسها أسهماس على االكتتاب العام

 :الحـــل
 ل.   5600000%= 14×   4000000مقدار ضرٌبة الدخل المترتبة علٌها  

 ل.     560000=  %   10×5600000االضافة لبلدارة المحلٌة :            
 ل.     560000=  % 10×  5600000 بة المساامة فً إعادة االعمارضرٌ

 ل.   6,720,000=                       سداداا                  الضرٌبة الواجب
 

الشثركات المسثاهمة الخاضثعة للضثرٌبة علثى دخثل األربثاح بمعثدل مقطثو   -بفئة 
 %(:22قدره بنسبة )

علااى أب تطاارح ضاارٌبة دخاال ”/ الماااكورة 3نصاات الفقاارة   . مااب المااادة /       
       ا الرئٌسااًاألرباااح الصااافٌة التااً تحققهااا الشااركات المساااامة .......التااً مركزااا

أو فرعهااا فااً الجمهورٌااة العربٌااة السااورٌة فااً القطاااعٌب الخاااص والمشااترك عااب 
. 22لة بقااوانٌب تشااجٌع االسااترمار بمعاادل قاادرأل  وجمٌااع نشاااطاتها والمشااارٌع المشاام

 “.بالمئة بما فٌها جمٌع اإلضافات عدا اإلضافة لصالح اإلدارة المحلٌة
متعلاق  %.22 لشركة المساامة إلى نسابة نبلحظ مب ااا النص أب خضوع أرباح ا

 بشروط اً:
 % مب أسهما على االكتتاب العام.50أب تطرح أقل مب  -
 أب ٌكوب مركزاا أو أحد فروعها فً سورٌة. -
 أب تكوب شركة قطاع خاص مشترك. -

 تخضع لئلضافة لصالح اإلدارة المحلٌة .كما 
مرسوم التشرٌعً تم إضافة . مب ااا ال20.مب المادة  2بموجب أحكام البند   -

 2006. لعام 51. مب المرسوم التشرٌعً رقم  3الفقرة  د. إلى أحكام المادة  
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%( بما 22إخضا  الشركات المساهمة المملوكة للدولة إلى معدل ضرٌبً قدره )
وتخضع لإلضافة لصالح اإلدارة المحلٌة والمساهمة الوطنٌة  فٌها جمٌع اإلضافات
بالشركات المساهمة والشركات ذات المسإولٌة المحدودة  إلعادة االعمار أسوةا 

والتً مركزها الرئٌسً أو فرعها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة فً القطاعٌن 
 . الخاص والمشترك

 ( :1ميال )
حققاات الشااركة المساااامة لبللكترونٌااات  شااركة قطاااع مشااترك. أرباااح صااافٌة عااب 

ا دمشق وقد طرحت عند تأسٌسها . مركزا24000000مبلػ   2013نشاطها لعام 
 %. مب أسهمها لبلكتتاب العام.48 

 المطلوب:
 تحدٌد مقدار ضرٌبة الدخل المترتبة علٌها.

 :  الحـــل
 ل.  ضرٌبة الدخل. %5280000   = 22× 24000000
 ل.  إدارة محلٌة.   528000=    % 10×  5280000
 ر .ل.  مساامة إعادة إعما %528000       =10× 5280000

 .ل.س الضرٌبة المتوجبة 6,336,000                              
تم  26/1/2015. تارٌخ 10. مب المرسوم التشرٌعً رقم  21بموجب المادة  -

اعتبار بٌع أسهم الشركات المساامة ؼٌر خاضعة للضرٌبة سواء كانت ااأل 
مشق أو خاصة أو كانت أسهمها مدرجة ضمب سوق د الشركات مساامة عامة

لؤلوراق المالٌة أو ؼٌر مدرجة أو واردة ضمب قٌود المكلؾ أو ؼٌر واردة وعلٌه 
      فانه ٌتوجب استبعاد أرباح بٌع ااأل األسهم فً حال وجوداا ضمب التكلٌؾ وكالك
ال تنزل خسائراا فً حال وجوداا ضمب األرباح الخاضعة للضرٌبة باسترناء أرباح 

وشركات تداول األوراق المالٌة عندما تقوم ببٌع أسهم بٌع األسهم التً تحققها مكاتب 
 مشتراة مب قبلها لحسابها  تكوٌب محفظة خاصة بها..

  26/1/2015. تارٌخ 10. مب المرسوم التشرٌعً رقم  21تم اعتبار أب المادة  -
تسري أحكامها على جمٌع تكالٌؾ الشركات المساامة عب عملٌات بٌع األسهم ؼٌر 

رٌخ نفاا ااا المرسوم التشرٌعً أي أب عملٌات بٌع األسهم التً لم النهائٌة حتى تا
تكلؾ حتى تارٌخه تعتبر ؼٌر خاضعة للضرٌــبــة أمــا األســــهم التً تم تكلٌفها 

 .فــتعتــبر تــــكــالــٌفــها قـطـعـٌـة وال ٌمكب الطعب بها استنادا لهاأل المادة
 الشركة ذات المسإولٌة المحدودة: -2

ع أرباااح الشااركة اات المساا ولٌة المحاادودة إلااى ضاارٌبة نساابٌة بمعاادل وحٌااد تخضاا
%. عدا اإلضاافة لصاالح اإلدارة المحلٌاة،  فقاد جااء فاً الفقارة   . ماب 22قدراا  
 ما ٌلً: 2006. لعام 51. مب  المرسوم التشرٌعً  3المادة  

المسا ولٌة وتطرح ضرٌبة الدخل على األرباح الصافٌة التً تحققها الشاركات اات "
المحاادودة التااً مركزاااا الرئٌسااً أو فرعهااا فااً الجمهورٌااة العربٌااة السااورٌة فااً 

%.، بماا فٌهاا 22القطاعٌب الخاص والمشترك عاب جمٌاع نشااطاتها بمعادل مقادارأل  
 ".جمٌع اإلضافات عدا اإلضافة لصالح اإلدارة المحلٌة
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 :(1) ميال
ة التاً مركزااا حلاب أرباحااس حققت شركة الؽازل والنساٌج اات المسا ولٌة المحادود 

 ل. . 7500000بمبلػ  2013صافٌة عب نشاطها لعام 
 المطلوب: 

 .تحدٌد مقدار الضرٌبة المترتبة علٌها
 :الحـــل

 ل.  ضرٌبة دخل       1650000=    % 22×  7500000
 ل.  إدارة محلٌة         165000=      % 10× 1650000
 ل.  مساامة إعادة األعمار         %165000       =10×1650000

 ل.س الضرٌبة المتوجبة     1,980,000                                
 
 شركات ومإسسات القطا  العام االقتصادي: -3

 ما ٌلً: 2006. لعام 51. مب المرسوم التشرٌعً  4جاء فً المادة  
ٌة للاانفط  تخضااع أرباااح جهااات القطاااع العااام االقتصااادي وأرباااح الشااركة السااور

%. بماااا فٌهاااا جمٌاااع 28وأربااااح الشاااركة الساااورٌة للؽااااز لمعااادل وحٌاااد قااادرأل  
 اإلضافات..

 
 (:1ميال)

حققت شاركة الؽازل والنساٌج  شاركة قطااع عاام. أرباحااس صاافٌة عاب نشااطها لعاام  
 دمشق. –ل.  ومركزاا  25000000مبلػ 2013

 المطلوب: تحدٌد مقدار ضرٌبة الدخل
 :الحـــل

 ل.   %7000000    =  28×  25000000
 ل.   مساامة اعادة االعمار   700000=    %   10×    7000000

 الضرٌبة المتوجبة      7000007                                   
 ( :2ميال )

مبلاااػ   2013حققااات الشاااركة الساااورٌة للؽااااز أرباحااااس صاااافٌة عاااب نشااااطها لعاااام 
 . ل.   .50000000 

 المطلوب: 
 مقدار ضرٌبة الدخل. تحدٌد
 :الحـــل

 ل.    %14000000 =28×  50000000
 ل.  مساامة إعادة إعمار        %1400000     =10×14000000

 ل.س الضرٌبة المتوجبة   15400000=                             
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 المشارٌع المشمولة بقوانٌن تشجٌع االستيمار: -4
ار، فقد حادد قاانوب الضارٌبة علاى الادخل الصاادر رؼبة مب المشرع بتشجٌع االسترم

%. علاى 22ضرٌبة نسابٌة مقاداراا     2006. لعام 51بالمرسوم التشرٌعً رقم  
المشاااارٌع المشااامولة بقاااانوب تشاااجٌع االساااترمار بكافاااة ، بؽاااض النظااار عاااب طبٌعاااة 

 المستفٌد مكلؾ فرد، أو شركة أشخاص شركة أموال.
ع للضرٌبة التصاعدٌة ٌخضع للضارٌبة النسابٌة إاا وبالتالً فاب المكلؾ الفرد الخاض

 كاب مشروعه مجمبلس بقانوب تشجٌع االسترمار.
 

 (:1ميال )
أساا  سااامر مصاانعاس لسااحب األلمنٌااوم فااً رٌااؾ دمشااق مسااتفٌداس مااب قااانوب تشااجٌع  

أرباحاااس صااافٌة عااب  ل.  12000000االسااترمار، وقااد حقااق ااااا المصاانع مبلااػ 
 . 2013نشاطه لعام 
 : تحدٌد ضرٌبة الدخل المترتب علٌه:المطلوب
 :  مقدار ضرٌبة الدخل:الحـــل
 ل.  ضرٌبة دخل       %2640000   = 22×  12000000      
 ل.  إدارة محلٌة         %264000    = 10×   2640000      
 ل.   مساامة إعادة اعمار          264000=    %  10× 2640000      

 ل.س الضرٌبة المتوجبة      3,168,000                                    
 (:2ميال )

حققت شركة ماار وشركاأل التضامنٌة لصناعة المواد الؽاائٌة أرباحاس صافٌة مقداراا  
واااً مسااتفٌدة مااب قااانوب تشاااجٌع  2013. ل.  عااب نشاااطها لعااام 1600000 

 االسترمار وموقعها حلب.
 خل المترتبة علٌها.المطلوب: تحدٌد مقدار ضرٌبة الد

 :الحـــل
 ل.  ضرٌبة دخل  %3520000      =   22×  1600000
 ل.  إدارة محلٌة    %352000      =   10×  3520000
 ل.  مساامة إعادة اعمار  352000 =        10%×  3520000

 ل.س الضرٌبة المتوجبة  4,224,000                                   
 نسبٌة على المنشآت السٌاحٌة:الضرٌبة ال -5

علااى  2006. لعااام 51. مااب المرسااوم التشاارٌعً رقاام  8و  7و  6نصاات المااواد  
أس  تكلٌؾ خاصة لضرائب الدخل على األرباح والك على المنشا ت الساٌاحٌة كماا 

 ٌلً:
اساترناء ماب األحكاام الناظماة لضارٌبة دخال األربااح الحقٌقٌاة والرواتاب  -أ-6المادة 

وتعدٌبلتاه، تساتوفى  2003. لعاام 24نصوص علٌها فاً القاانوب رقام  واألجور الم
ضرٌبة الدخل وضرٌبة الرواتب واألجور بنسبة محددة مب رقم العمل اإلجماالً ماب 

 المنش ت السٌاحٌة اآلتٌة:
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والمطااعم ماب  الفنادق مب المستور الادولً والادرجات الممتاازة واألولاى والرانٌاة -
 واألولى والرانٌة حسب تصنٌؾ وزارة السٌاحة.الدرجة الدولٌة والممتازة 

 المبلاً مب جمٌع الدرجات حسب تصنٌؾ وزارة السٌاحة. -
منش ت المبٌت السٌاحٌة مب المستور الدولً والدرجات الممتازة واألولى والرانٌاة  -

 وما ٌتبع لها مب مطاعم وشالٌهات وكازٌنواات حسب تصنٌؾ وزارة السٌاحة.
 الضرٌبة الواجب تأدٌتها مب رقم العمل اإلجمالً وفق اآلتً: تحدد نسبة -ب       

 / بالمئة لقاء ضرٌبة الدخل.2.5/            
 / بالمئة /نصؾ بالمئة/ لقاء ضرٌبة الرواتب واألجور.0.5/   

ٌجب على مساترمري المنشا ت الساٌاحٌة المحاددة بالماادة السادساة الساابقة  -7 المادة
ائر المالٌاة التاً تقاع منشا تهم ضامب نطااق عملهاا خابلل تقدٌم بٌااب شاهري إلاى الادو

عشرة األٌام األولى مب الشهر التالً ٌباٌب فٌاه رقام العمال اإلجماالً لفعالٌاة منشا تهم 
وعلااٌهم تساادٌد الضاارٌبة المترتبااة فااور تقاادٌم البٌاااب وٌرفااق البٌاااب الماااكور بالبٌاااب 

ار ٌصاادر عااب وزٌاار الخاااص برساام اإلنفاااق االسااتهبلكً وٌحاادد نمااوا  البٌاااب بقاار
 المالٌة.
علاى عادم التقٌاد بالواجباات  2003. لعاام 25تطبق أحكام القانوب رقم   -أ-8المادة 

المنصوص علٌها فً المادة السابعة مب ااا المرسوم التشارٌعً عناد ضابط مخالفتهاا 
مب قبل العاملٌب فاً مجاال االساتعبلم، ومكافحاة التهارب الضارٌبً باساترناء مخالفاة 

 ٌد.عدم التسد
وتعدٌبلتاه  2003. لعام 24/ مب القانوب رقم  107مع االحتفاظ بأحكام المادة / -ب

/ بالمئاااة ماااب قٌماااة ضااارٌبة الااادخل وضااارٌبة الرواتاااب 10تفااارض ؼراماااة قااادراا /
واألجور على كل مب ٌتأخر عب تقدٌم البٌاب المنصوص علٌه فً المادة الساابعة ماب 

اب مااب تلقاااء نفسااه وقباال ضاابطه مااب قباال ااااا المرسااوم التشاارٌعً إاا تقاادم بهاااا البٌاا
 “.العاملٌب فً مجال االستعبلم ومكافحة التهرب الضرٌبً

 ميال:
تأس  فً مدٌنة البلاقٌة فندق امب المستور الدولً،  وطلبت إدارة الفندق منك تقادٌم 
بٌانهااا الضاارٌبً، وتحدٌااد المبااالػ المسااتحقة للاادوائر المالٌااة عااب الشااهر األخٌاار عااام 

. ل. ، 2400000أب رقاام العماال اإلجمااالً عااب كاال الفتاارة بلااػ   ، علماااس 2013
 . ل. .1500000وصافً الدخل  

المطلوب: تحدٌد الضرٌبة المترتبة علٌها، وتحدٌد الفترة التاً ٌتوجاب أب تقادم بٌانهاا 
 الضرٌبً.

 : مقدار ضرٌبة الدخل المترتبة على الفندق: الحـــل
 ل أرباحل.  ضرٌبة دخ %60000   = 5.2× 2400000
 ل.  ضرٌبة دخل رواتب وأجور   %12000  = 5,0×  2400000

 ل.  مساامة إعادة اعمار %6000    =  10×     60000
 ل.         78,000        

لؽاٌااااة  1/1فتاااارة تقاااادٌم البٌاااااب الضاااارٌبً ودفااااع الضاااارٌبة دوب ؼرامااااات مااااب 
10/1/2014. 
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 .16/4/2001ارٌخ ( ت28المصارؾ المحدية وفق أحكام القانون رقم ) -6
%. عاادا إضااافة اإلدارة 25تخضااع أرباااح ااااأل المصااارؾ لنساابة رابتااة مقااداراا  

 المحلٌة 
. تااارٌخ 28الاادولً المحاادث وفقاااس ألحكااام القااانوب   -المصاارؾ السااوري ميـــثثـال:
 . ل.  .20000000أرباحاس صافٌة مقداراا   2013حقق عام  16/4/2001

 على المصرؾ علما س أب مركزأل حلب. حساب الضرٌبة المترتبة والمطلوب:
 

 :الحــــل
 ل.  5000000%            = 25×  20000000الضرٌبة:  
 ل.  500000 %            =10×  5000000إدارة محلٌة  

 ل.  500000 %   =10×  5000000  مساامة إعادة إعمار
  ل. 6,000,000     الضرٌبة المتوجبة السداد                      

( لعثثثام 43شثثثركات التثثثؤمٌن المحديثثثة وفثثثق أحكثثثام المرسثثثوم التشثثثرٌعً رقثثثم ) -7
2005  : 

إب التأمٌب او عقد ملزم لطرفٌب ٌلتزم بموجبه الم مِّب  بكسر المٌم. أب ٌ دي 

ب  بفتح المٌم. له أو إلى المستفٌد الاي اشترط التأمٌب لصالحه  بمقتضاأل إلى الم م 

مرتباس، أو أي تعوٌض مالً آخر فً حالة وقوع حادث  مبلؽاس مب المال أو إٌراداس أو

أو تحقٌق الخطر المبٌب بالعقد، والك لقاء قسط، أو أي دفعة مالٌة أخرر ٌ دٌها 

 الم مب. 

ٌستهدؾ التأمٌب الوقاٌة مب األخطار والحوادث ؼٌر المنظورة فً الحٌاة الٌومٌة 

الوفاة ... الخ.  –الشٌخوخة  –العجز  –حوادث العمل  –للفرد  كالسرقات 

والكوارث... الخ.، وللتأمٌب مكانة مرموقة فً البلداب  -وللمشارٌع  كالحرٌق

المتطورة وٌأخا حٌزاس كبٌراس فً التشرٌعات النافاة وٌنال قسطاس كبٌراس مب الدراسة 

والبحث، فعلى سبٌل المرال ٌفرض القانوب الفرنسً تأمٌناس إلزامٌاس على وسائط 

تً تسٌر بمحرك سواء أكاب دراجة نارٌة أم سٌارة أم باخرة.. المواصبلت كافة ال

غ القانونً لحٌازة  الخ. وؼٌاب ورٌقة التأمٌب ٌعادل بالقانوب الفرنسً ؼٌاب المسو 

واسطة المواصبلت أو قٌادتها. وااأل األامٌة للتأمٌب ناجمة عب الخدمات الجمة التً 

 أ  المال  البشري والمادي.. ٌقدمها لبلقتصاد الوطنً لكونه ٌساعد على حماٌة ر

وتجنً شركات التأمٌب مقابل الخدمات التً تقدمها أرباحاس طائلة والسٌما مع تقدم 

العلوم التقنٌة إا تقوم ااأل الشركات بدراسات وحسابات دقٌقة ألقساط التأمٌب ولعدد 

الحوادث وأنواع الحوادث الواقعة, كما أب تقدم العلوم الرٌاضٌة وعلم 

اتٌك. جعل شركات التأمٌب تحدد بدقة مقدار األقساط ومقدار ما ستجنٌه  األنفورم

 مب أرباح. 
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ونظراس للتأرٌر الكبٌر الاي تمارسه شركات التأمٌب فً االقتصاد الوطنً فاب أؼلب 

كفرنسة  –الدول قامت بتأمٌم ااأل الشركات بما فً الك دول اات نمط رأسمالً 

جب أب تكوب مستوحاة مب مصلحة الببلد العلٌا مربلس والك ألب السٌاسة التأمٌنٌة ٌ

والسٌما أب ااأل المنش ت تسهم فً تموٌل النشاط االقتصادي المتزاٌد وحماٌته، ولها 

 أرر كبٌر فً الدخل القومً. 

وفٌما ٌتعلق باٌراد شركات التأمٌب فانه ٌنجم ؼالباس عب فعالٌات متنوعة ومختلفة، 

المحصلة مب الزبائب لدر ااأل الشركات،  ولكب الجزء األكبر ٌأتً مب األقساط

 وٌمكننا أب نعدد إٌراد شركات التأمٌب فٌما ٌلً:

ب علٌهم. -  األقساط التً تدفع مب قبل الم م 

األرباح والفوائد والعائدات الناتجة عب استرمار األموال الموضوعة تحت تصرؾ  -

 شركة التأمٌب.

 وض براونات ... الخ.القر ،االسترمارات المالٌة كبوالص التأمٌب -

 التعوٌضات التً قد تحصل علٌها شركة التأمٌب مب شركات إعادة التأمٌب. -

إٌرادات متنوعة وإٌرادات إلؽاء البوالص أو رسوم التنازل عب األسهم أو وقوع  -

 كوارث بمعدالت أقل مما كاب 

 أما نفقات شركات التؤمٌن وأعباإها فتتركز ؼالباا فً األمور التالٌة:

 التعوٌضات المدفوعة مب قبل الشركة لزبائنها عند وقوع الضرر الم مب علٌه. -

 األقساط التً تدفعها الشركة إلى شركة إعادة التأمٌب. -

 مصارٌؾ إدارٌة ومصارٌؾ عمومٌة. -

 مصارٌؾ مختلفة كالضرائب ومصارٌؾ فحص الحوادث وتعٌٌب الخبراء.. الخ. -

ركات التأمٌب ونفقاتها لها وضعٌة خاصة،  ٌتبٌب فً ضوء ما تقدم أب إٌرادات ش

ولهاا السبب فقد تمت معالجتها ضرٌبٌاس بطرٌقة مختلفة أٌضاس عب بقٌة النشاطات 

ع الضرٌبً السوري, فقد نصت  الصناعٌة والتجارٌة والسٌما مب وجهة نظر المشر 

 على ما ٌلً: 2003. لعام 24/ مب  القانوب رقم  9المادة /

التأمٌب وإعادة التأمٌب، وم سسات التوفٌر، وجمٌع   تطرح ضرٌبة م سسات

ر و  األموال على مجموع الدخل الصافً الاي ٌتألؾ مب الربح الصافً المتحقق 

 مب مختلؾ نشاطاتها واسترماراتها..

والمقصود بالربح الصافً ااا الفرق بٌب إٌرادات شركة التأمٌب الماكورة سابقاس 

المنقولة فتتكوب مب فوائد األموال المودعة فً ونفقاتها. أما الموارد الصافٌة 
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المصارؾ مب فوائد القروض ومب أرباح أسهم الشركات المساامة وؼٌراا مب 

 موارد األموال المنقولة بعد طرح نفقات تحصٌلها. 

وأما الموارد الصافٌة ؼٌر المنقولة فتتكوب مب إٌرادات العقارات التً تملكها 

 . بعد تنـزٌل نفقات ترمٌم ااأل العقارات وتصلٌحها. الشركة  بدل إٌجار العقارات

ٌستدل مب ااا النص أب أرباح شركات التأمٌب وإعادة التأمٌب وم سسات التوفٌر 

الخاضعة للضرٌبة اً مجموع الدخل الصافً الم لؾ مب الربح الصافً والموارد 

استقبلل  بدأأب مالصافٌة المنقولة وؼٌر المنقولة على اختبلؾ أنواعها, ومعنى الك 

. الضرائب النوعٌة حسب التشرٌع الضرٌبً السوري ال ٌطبق على ااأل المنش ت

وبعبارة أخرر ال ٌمكب أب تخفض مب الدخل الخاضع للضرٌبة المفروضة على 

األرباح الصناعٌة والتجارٌة لشركات التأمٌب رٌع العقارات أو رٌع ر و  األموال 

 الشركات.  المتداولة مب األرباح اإلجمالٌة لهاأل

بشاأب  2005. لعاام 43. ماب المرساوم التشارٌعً رقام  42ااا وقاد نصات الماادة  
 إحداث شركات التأمٌب وإعادة التأمٌب الخاصة فً سورٌة على ما ٌلً:

 
 :  (42المادة )

وتعدٌبلتااه، تحاادد نساابة ضاارٌبة  2003. لعااام 24"ماع مراعاااة أحكااام القااانوب رقاام  
تً تحققهاا شاركات التاأمٌب المرخصاة بموجاب أحكاام الدخل على األرباح الصافٌة ال

%. 25ااا المرسوم التشرٌعً عب جمٌع نشاطاتها االكتتابٌاة واالساترمارٌة بمعادل  
   دوب أٌة إضاافات ماب أي ناوع عادا إضاافة اإلدارة المحلٌاة التاً تتاراوح نسابتها ماب

العاام علاى %. مب نسبة الضرٌبة، أما الشركات التً تزٌد نسابة االكتتااب 10 – 4 
. فتكاوب نسابة ضارٌبة الادخل علاى األربااح الصاافٌة التاً تحققهاا 50أسهمها علاى  

 %. دوب أٌة إضافات أخرر".  15 
 على ما ٌلً: 2005. لعام 43. مب المرسوم التشرٌعً رقم  45كما نصت المادة  

." تطبق أحكام ااا المرسوم التشرٌعً على م سسات وشركات التأمٌب 45المادة  

ادة التأمٌب القائمة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة عند نفااأل  الم سسة العامة وإع

السورٌة للتأمٌب وشركة االتحاد العربً إلعادة التأمٌب. وتلتزم ااتاب الجهتاب 

 بتوفٌق أوضاعهما مع أحكام ااا المرسوم التشرٌعً واألنظمة الصادرة بموجبه".
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 مســـألة : - 

ساامة للتأمٌب مركزاا دمشق إعداد بٌانها الضرٌبً عب نتائج طلبت إلٌك شركة م

 فً ضوء المعلومات التالٌة:  2013أعمالها لعام 

 نفقات وأعباء. 21168000

247200  
أرباااااح رأساااامالٌة عااااب بٌااااع إحاااادر 

 اآلالت.

20160 
ضااااااارٌبة رٌاااااااع ر و  األماااااااوال 

 المتداولة.
 نفقات ترمٌم العقارات. 201600

504000 
ماااااااوال المودعاااااااة فاااااااً فوائاااااااد األ
 المصرؾ.

 احتٌاطٌات مكونة. 5040000

1512000 
إٌاارادات عقااارات الشااركة الماا جرة 

 آلخرٌب.

1209600 
أقساااط إعااادة التااأمٌب لاادر شااركات 

 أخرر.
 ضرٌبة رٌع العقارات. 756000
 تعوٌضات وعموالت مقبوضة. 504000

 أقساط تأمٌب مقبوضة. 27216000
 .نفقات تحصٌل القرض 50400

5040000 
أقسااااط إعاااادة التاااأمٌب ماااب شاااركات 

 أخرر.
 تعوٌضات وعموالت مدفوعة. 433440

ولقد تضمب النظام األساسً للشركة منح تعوٌضات لرئٌ  وأعضاء مجل  اإلدارة 
 %. مب األرباح الصافٌة 5بمعدل  

 والك بعد تنـزٌل:

  مب األرباح الصافٌة.10احتٌاطً إجباري بمعدل % 

  الدخل المفروضة على األرباح الصافٌة والبالػ احتٌاطً ضرٌبة
 / لٌرة. 3189312/

 والمطلوب:

 ما األرباح الصافٌة؟ -1
 ما األرباح القابلة للتوزٌع؟ -2
 ما األرباح الخاضعة للضرٌبة؟ -3
 حساب الضرٌبة المتوجبة على الشركة. – 4
 تحدٌد آخر موعد لتقدٌم البٌاب الضرٌبً . -5
  ى الشركة بسبب التأخر فً تقدٌم البٌاب الضرٌبً.متى ٌتوجب ؼرامة عل -6
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  الحـــل : 

 31/12/2013بتارٌخ  األرباح والخسائر 

 أقساط تأمٌب مقبوضة  27216000

أقسااااط إعاااادة التاااأمٌب ماااب  5040000
 شركات أخرر

تعوٌضااااااااات وعمااااااااوالت    504000
 مقبوضة

إٌاارادات عقااارات الشااركة   1512000
 الم جرة   آلخرٌب

 وائد األموال المودعةف   504000

أرباااح رأساامالٌة ناتجااة عااب   247200
 اآلالت  إحدر بٌع

 نفقات وأعباء  21168000

 أقسااااااااااط إعاااااااااادة   1209600
 التاااااااااأمٌب لااااااااادر
 شركات أخرر

عمااوالت وتعوٌضااات  433440
 مدفوعة

 احتٌاطٌات مكونة 5040000

ضااااااااارٌبة رٌاااااااااع     756000
 العقارات

نفقاااااااااااات تااااااااااارمٌم   201600
 العقارات

ضاارٌبة رٌاااع ر و      20160
 متداولة أموال

نفقاااااااااات تحصاااااااااٌل     50400
 القرض

 أرباح صافٌة    6144000 

35023200 35023200 

 األرباح القابلة للتوزٌع:

 األرباح الصافٌة           6144000

   ٌنزل                             

 ة.% مب األرباح الصاف10ٌاحتٌاطً إجباري.              614400

 احتٌاطً ضرٌبة الدخل.           3189312

 تعوٌضات مجل  اإلدارة.             117015

                       ] 6144000 –   3189312  +6144000 .[ ×5                                                                                 % 
 للتوزٌع.  واً األرباح القابلة  2223273

 األرباح الخاضعة للضرٌبة : -

 األرباح القابلة للتوزٌع          2223273
 ٌضاؾ                       

 احتٌاطً إجباري.           614400
 احتٌاطً ضرٌبة الدخل.         3189312
 واً األرباح الخاضعة للضرٌبة      6026985
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 . ل. .6026985التً أرباحها   حساب الضرٌبة على أرباح شركة التأمٌب –

حسااااب الضااارٌبة باااافتراض أب نسااابة االكتتااااب العاااام علاااى أساااهم اااااأل الشاااركة  -آ
 %.، فتكوب الضرٌبة:40 

 ل.    ضرٌبة الدخل. 1506747=    %   25×  6026985
 ل.    إدارة محلٌة.  515067=    %   10×  1506747
 ادة أعمارل.   مساامة إع 515067 %      =10×  1506747

 ل.س    الضرٌبة المتوجبة.2,536,881                                  
 
حساااب الضاارٌبة بااافتراض أب نساابة االكتتاااب العااام علااى أسااهم ااااأل الشااركة  -ب
 %.، فتكوب ضرٌبة الدخل:57 
 ل.  ضرٌبة الدخل . 904048=   % 15×  6026985 

 دة إعمار.ل.  مساامة إعا %90405      = 10×  904048
 ل.س الضرٌبة المتوجبة  994,453              

 .31/5/2014آخر موعد لتقدٌم البٌاب الضرٌبً او  -
ٌتوجاااب ؼراماااة علاااى الشاااركة إاا قااادمت البٌااااب بعاااد انتهااااء األجااال المحااادد فاااً  -

 % مب الضرٌبة المتوجبة.10وبنسبة  31/5/2014
والت والخثثدمات والتورٌثثدات الضثثرٌبة النسثثبٌة علثثى أعمثثال التعهثثدات والمقثثا – 8

 . 2004( لعام 60وفق أحكام القانون رقم )
المتعلاق فاً بعاض ماوادأل باألحكاام  30/12/2004. تاارٌخ 60صدر القانوب رقم  

وقاد ناص فاً  ضارٌبة دخال األربااح الحقٌقٌاة وضارٌبة الرواتاب واألجاور،لالناظمة 
لمرسااوم التشاارٌعً رقاام . مااب ا13. منااه المعدلااة بالمااادة  1الفقاارة  أ. مااب المااادة  

وماب  وب،السورٌ وبواالعتبارٌ وببأب ٌخضع األشخاص الطبٌعٌ 2011. لعام 23 
فاااً حكمهااام واألشاااخاص الطبٌعٌاااوب واالعتباااارٌوب ؼٌااار الساااورٌٌب، ومقااااولوام 
الراانوٌوب ؼٌاار السااورٌٌب، والااٌب لاادٌهم فاارع أو مكتااب م قات فااً سااورٌة لضاارٌبة 

الت والخادمات والتورٌادات المنفااة ماع جهاات الدخل عاب أعماال التعهادات  والمقااو
والخاااص، والتعاااونً السااورٌة، والشااركات األجنبٌااة أو  القطاااع العااام، والمشااترك،

 ،لصالحها ، وتستوفى ضارٌبة الادخل وضارٌبة الرواتاب واألجاور بطرٌقاة االقتطااع
وتحسااام عناااد تأدٌاااة المباااالػ الخاضاااعة للضااارٌبة، وٌحااادد معااادل الضااارٌبة الواجاااب 

 ا مب المبالػ المدفوعة وفق اآلتً:اقتطاعه
 %  مب قٌمة مجموع أعمال تقدٌم المواد الؽاائٌة والعلفٌة لقاء ضرٌبة الدخل.1
 %  مب قٌمة مجموع أعمال تقدٌم المواد األخرر لقاء ضرٌبة الدخل.2
%  مب قٌمة مجموع األعمال اإلنشائٌة واإلكساء، وأعمال تقادٌم الماواد والخادمات 3

 ٌبة الدخل.لقاء ضر  معاس 
%  مب قٌمة مجموع األعمال اإلنشائٌة واإلكسااء وأعماال تقادٌم الماواد والخادمات 1

 معاس لقاء ضرٌبة الرواتب واألجور. 
%  مااب قٌمااة مجمااوع أعمااال الخاادمات المقدمااة للشااركات النفطٌااة لقاااء ضاارٌبة 7

 الدخل.
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ٌبة %  مااب قٌمااة مجمااوع أعمااال الخاادمات المقدمااة للشااركات النفطٌااة لقاااء ضاار3
 الرواتب واألجور.

 %  مب قٌمة مجموع أعمال الخدمات األخرر لقاء ضرٌبة الدخل5
 %  مب قٌمة مجموع أعمال الخدمات األخرر لقاء ضرٌبة الرواتب واألجور.2

 :مالحظة
 ال تخضع المعدالت الضرٌبٌة الماكورة أعبلأل ألي إضافة بموجب القوانٌب النافاة.

راام تقااوم بتساادٌداا إلااى  ،تقتطااع ااااأل الضاارٌبة كمااا ٌتوجااب علااى جهااة االقتطاااع أب
 / ٌوم األولى مب الشهر الاي ٌلً شهر تأدٌة المبالػ.15صنادٌق الخزٌنة خبلل /

          إاا لااام تقااام الجهاااات المااااكورة باقتطااااع الضااارٌبة وتسااادٌداا خااابلل المااادة المعٌناااة
الؽراماااة ها ناقصاااة، فانهاااا تلااازم بالضااارٌبة ؼٌااار المساااددة باإلضاااافة إلاااى تأو سااادد

التاً تانص علاى  2003. لعاام 24/ مب القانوب  107المنصوص علٌها فً المادة /
وتحسب علاى المبلاػ ؼٌار المسادد بماا فٌاه  ،%.10فرض ؼرامة تأخٌر دفع قدراا  

 جمٌع اإلضافات إاا لم تسدد الضرٌبة ضمب مهل االستحقاق.
 :(1) ميـال

كة السااااورٌة للاااانفط لؽاااات قٌمااااة أعمااااال الخاااادمات التااااً قبضااااها أٌهاااام مااااب الشاااار
 . 10/8/2013. ل.  فً 18000000 

 :والمطلوب
 المتوجبة على المكلؾ الضرٌبةتحدٌد  -1
 تحدٌد موعد تسدٌد الضرٌبة. -2
 .15/4/2013الضرٌبة فً تم تأدٌةأنه فرض تحدٌد الؽرامة ب -3

 
 :الحـــل
 الضرٌبة المتوجبة على المكلؾ : -1

 التجارٌة: حساب ضرٌبة دخل األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر 
 ل.  %1260000 = 7×  18000000         

 :ضرٌبة رواتب وأجور 
 ل. . %540000 = 3×  18000000         

 :ضرٌبة المساامة باعادة االعمار 
 ل.  . %126000 = 10×  1260000

 =  ل.   1,926,000الضرٌبة المتوجبة  السداد 
 . 15/9/2013موعد التسدٌد او نهاٌة الدوام الرسمً فً  -2
ٌجاااب فااارض ؼراماااة  15/10/2013بفااارض تااام التسااادٌد فاااً  -3

، وبالتااالً تصاابح ؼرامااة ضاارٌبة دخاال األرباااح %.10 مقااداراا 
 والتجارٌة وؼٌر التجارٌة.  الصناعٌة
 ل.  %126000 = 10×  1260000

 أي الضرٌبة مع الؽرامة تصبح:
 ل.  1386000=  126000+  1260000
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 وتصبح ضرٌبة الرواتب واألجور:
 ل.  %54000 = 10 × 540000

 أي الضرٌبة مع الؽرامة تصبح:
 ل.  594000=  54000+  540000
% ضرٌبة المساامة فً إعادة اإلعماار محساوبة علاى مبلاػ ضارٌبة 10كما ٌضاؾ 
 الدخل .

% 10واكاا بالنسبة إلى جمٌع البنود السابقة إاا لم تسدد العام نفساه تضااؾ ؼراماة 
وإاا لاام تساادد حتااى نهاٌااة العااام تصاابح  سااددة.مااب الضاارٌبة أو مااب المبااالػ ؼٌاار الم

% 30% لتصابح بحاداا األقصاى 10% وتازداد سانوٌاس 20الؽرامة فً العام التالً 
 مب الضرٌبة المستحقة على المكلؾ.

تعهاادت سلساالة فنااادق لٌااالً الفٌحاااء بتقاادٌم خاادمات اإلقامااة واالسااتقبال (:2ميــثثـال )
فً دمشاق فاً الشاهر الراانً  ةرب المقامكأ  العبطولة ركة فً االعربٌة المشلفرق ل

و بلؽاات قٌمااة ااااأل الخاادمات المسااددة مااب االتحاااد الرٌاضااً العااام مبلااػ   2013 مااب
 .5/8/2013. ل.  والك فً 13360000 

 :والمطلوب
 تحدٌد الضرٌبة الواجب اقتطاعها. -
 تحدٌد مب ٌقتطعها. -
 تحدٌد آخر موعد لتسدٌداا. -

 :الحـــل
 ضرٌبة دخل . 668000=                      %5×   13360000الضرٌبة   

 ل.  267200=   % 2×  13360000ضرٌبة الرواتب واألجور:  
 ل.  . 66800= %          10× 668000مساامة اعادة االعمار :

 ل.  1,002,000      الضرٌبة متوجبة السداد  :                           
 حاد الرٌاضً العام .الجهة التً تقوم باالقتطاع اً االت

 .15/9/2013أخر موعد للتسدٌد للخزٌنة او نهاٌة الدوام الرسمً 
 

تعهااد مطعاام الٌمامااة بتقاادٌم وجبااات ؼاائٌااة لطاابلب جامعااة دمشااق مقاباال (:3ميــثثـال)
. ل.  فً الفصل األول، وقد بلؽت مقبوضات المطعم خابلل الشاهر 20000000 

 . ل. .5000000مته  ما قٌ 18/11وفً  2013الحادي عشر مب عام 
 تحدٌد الضرٌبة. -  :المطلوب

 تحدٌد آخر موعد لتسدٌداا. -          
 :الحـــل

 ل.  ضرٌبة دخل. 250000=   % 5×  5000000
 ل.   ضرٌبة رواتب وأجور.100000=   % 2×  5000000
 ل.  مساامة إعادة اعمار . %25000   = 10×  250000

 ل.س الضرٌبة المتوجبة 75,0003                             
 .15/12/2013او للتسدٌد آخر موعد 
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   :(4)ميـــال
منشاااأة الدجاجاااة الاابٌاااة تعهااادت بتقااادٌم الااادجا  لمعساااكر التااادرٌب الجاااامعً فاااً  
، وقاااد بلؽااات مقبوضاااات المنشاااأة ماااب إدارة التااادرٌب الجاااامعً مبلاااػ 8/11/2012
 . 22/11/2013. ل.  فً 54000000 

 د الضرٌبة.: تحدٌوالمطلوب
 :الحـــل

 ل.  540000 =     %   1×  54000000الضرٌبة :  
 ل.   54000 % =10×540000مساامة إعادة إعمار :
 ل.س594,000                              الضرٌبة المتوجبة

 .15/12/2013آخر موعد 
ة تعهاادت الشااركة السااورٌة للمبااانً مساابقة الصاانع، واااً شااركة مساااام:(5)ميـــثثـال

وبمبلااػ  6/11/2013للبناااء واإلكساااء باكساااء كلٌااة االقتصاااد بالرخااام والااك فااً 
 13/11/2013. ل.  ، وقاااااد بلؽااااات مقبوضاااااات الشاااااركة فاااااً 60000000 
 . ل. .27300000 

 : تحدٌد الضرٌبة.والمطلوب
 الحـــل:

 ضرٌبة الدخل %819000 =   3×  27300000
 ألجور.ضرٌبة الرواتب وا  273000  % = 1×  27300000
 مساامة إعادة إعمار 81900=      % 10× 819000

 الضرٌبة المتوجبة 1,173,900             
 :(6)ميـــال

واااً شااركة اات  ،تعاقاادت الم سسااة العامااة للاادواجب مااع شااركة أعاابلؾ المسااتقبل
على تورٌااد أعاابلؾ لمنشاا ت الاادواجب السااورٌة ،مساا ولٌة محاادودة مركزاااا الحسااكة

. ل.  8440000بلؽت مقبوضات شركة أعبلؾ المساتقبل .وقد 2013خبلل عام 
 .5/11/2013. ل.  والك فً 80000000كجزء مب قٌمة التعهد البالػ  

 : تحدٌد الضرٌبة.والمطلوب
 :الحــــل

 ل.  84400=    % 1×  8440000حساب الضرٌبة: 
 ل.   8440% = 10× 84400مساامة إعادة إعمار : 

 ل.س  92,840                               الضرٌبة المتوجبة
 .15/12/2013آخر موعد 

 التخفٌضات والحوافز الممنوحة على المعدالت الضرٌبٌة: – 9
. الماااكور علااى أب تخفااض 51/ مااب المرسااوم التشاارٌعً  5نصاات المااادة /       

 المعدالت الضرٌبٌة الماكورة سابقا س وفق ما ٌلً:
المنااطق النائٌاة، وتحادد اااأل المنااطق درجتاب للمنش ت الصناعٌة المقاماة فاً  -أ 

 بقرار مب مجل  الوزراء بناء على اقتراح مب وزٌر المالٌة.
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. عااامبل س فااأكرر مسااجلٌب 25درجااة واحاادة للمنشاا ت الصااناعٌة التااً تسااتخدم   -ب 
أصااوال س بالتأمٌنااات االجتماعٌااة، وٌصاابح ااااا التخفااٌض درجتااٌب بالنساابة إلااى 

/ عامبل س فأكرر، كما ٌصبح ااا التخفٌض 75المنش ت الصناعٌة التً تستخدم /
. عااامبل س 150/ درجااات بالنساابة إلااى المنشاا ت الصااناعٌة التااً تسااتخدم  3/

 فأكرر.
 درجة واحدة بالنسبة إلى المنش ت المقامة ضمب المدب الصناعٌة. -  
ال تسااري أحكااام ااااأل المااادة علااى منشاا ت القطاااع العااام والشااركات المساااامة  -د 

/ بالمئااة مااب 50االكتتاااب العااام بنساابة ال تقاال عااب /التااً تطاارح أسااهمها علااى 
 أسهمها.

 ٌجوز بقرار مب مجل  الوزراء بناءس على اقتراح مب وزٌر المالٌة:  -ا
 منح المزاٌا السابقة لمشارٌع أخرر ؼٌر صناعٌة. .1
اعتماااد معاااٌٌر حساام أخاارر ؼٌاار الااواردة أعاابلأل للمشااارٌع الصااناعٌة وؼٌراااا  .2

 عما اكر أعبلأل ولفترة محددة.وبما ال ٌتجاوز حسم درجتٌب 
 (:1ميال)

. ل.  ومقاماااة ضااامب مدٌناااة 4000000منشاااأة صاااناعٌة فردٌاااة بلؽااات أرباحهاااا  
/ عااامبل س وؼٌاار خاضااعة لقااوانٌب تشااجٌع االسااترمار تحسااب 75صااناعٌة تسااتخدم /
التخفااٌض ٌبلااػ راابلث درجااات منهااا درجااة للمدٌنااة الصااناعٌة  ضاارٌبتها كمااا ٌلااً:

 ال.الستخدام العم جتابودر
 ل. .   10500 =                                     %   7×  150000 -
 ل. .   36000 =                                     % 12×  300000 -
 ل. .    85000 =                                    %  17×  500000 -
 ل. . 420000=                                   %  21×  2000000 -
 ل.     250000=             %                         25× 1000000 -

 ل. .  801500 المجموع عدا إضافة اإلدارة المحلٌة ومساامة إعادة اإلعمار
 (:2ميال )

أقام محمود منش ة لتصنٌع المنظفاات ضامب المدٌناة الصاناعٌة فاً عادرا، وبلاػ عادد 
ؼٌاار خاضااع لقااانوب االسااترمار، وحقااق عااام  . عااامبلس 75العاااملٌب فااً المشااروع  

 ل.  . .7000000  2013
 حٌث: درجات 3التخفٌض حتى مبلػ 

 درجة 1المنطقة الصناعٌة  -1
 درجة. 2 عامبلس  75استخدام  -2

 حساب الضرٌبة المتوجبة المطلوب:
 الحـــل:

 10500%               = 7. ×  50000 – 200000الشرٌحة األولى :  
 36000%                             =  12×  300000لشرٌحة الرانٌة :  ا

 85000%                             =  17×  500000الشرٌحة الرالرة :  
 420000%                             =  21× 2000000الشرٌحة الرابعة : 
 1000000 =        %                     25× 4000000الشرٌحة الخامسة: 
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  ومسااااااامة إعاااااادة اإلعماااااار      الضااااارٌبة المتوجباااااة عااااادا إضاااااافة اإلدارة  المحلٌاااااة
1551500 

 2006. لعاام 51. ماب المرساوم التشارٌعً  11كما قضت الفقرة   . مب الماادة  
على أنه ٌجوز بقرار مب مجل  الوزراء مانح كباار المكلفاٌب الااٌب ٌقادموب للادوائر 

 واقعٌة عب نشاطهم حوافز معنوٌة بناءس على اقتراح مب وزٌر المالٌة.المالٌة بٌانات 
 :2005( لعام 41ضرٌبة دخل البٌو  العقارٌة بموجب القانون ) -10

المتعلااق بضاارٌبة دخاال البٌااوع  2005/ 26/12. تااارٌخ 41صاادر القااانوب رقاام  
ماب فاً العقارٌة، والقاضً بتكلٌؾ األشاخاص الطبٌعٌاٌب واالعتباارٌٌب الساورٌٌب، و

حكمهم وؼٌر السورٌٌب بتسدٌد ضرٌبة دخل البٌوع العقارٌة مهما كانت صافة العقاار 
 المباع.

وقاااد تضااامب اااااا القاااانوب وتعلٌماتاااه التنفٌاٌاااة الصاااادرة عاااب وزارة المالٌاااة بااارقم 
 ما ٌلً:  28/12/2005تارٌخ  37194/1

عملٌاات  26/12/2005. تاارٌخ 41استرنت المادة األولى مب القانوب رقام   -1-1
البٌاوع العقارٌاة، ومهماا كانات صافة العقااار المبااع ماب تطبٌاق أحكاام قااانوب 
ضرٌبة دخل األرباح الحقٌقٌة  أرباح تجارة العقارات. المنصوص علٌها فً 

، وأخضاااااعت األشاااااخاص الطبٌعٌاااااٌب 2003. لعاااااام 24القاااااانوب رقااااام  
ة واالعتبارٌٌب السورٌٌب ومب فً حكمهام ماب ؼٌار الساورٌٌب لتسادٌد ضارٌب
دخل على تلك البٌوع العقارٌة بنسب مئوٌة مب القٌمة المالٌة القطعٌة المقدرة 
والمدونااة فااً سااجبلت الاادوائر المالٌااة المتخاااة أساسااا س لطاارح ضاارٌبة رٌااع 
العقارات والعرصات، أما العقارات ؼٌر المقدرة فٌتم تقدٌراا أصوال ،س وماب 

ساواء تام التساجٌل لادر رم تحسب الضرٌبة وفق النسب الواردة فً القاانوب و
 الجهات صاحبة االختصاص أم ال، وٌقصد بالبٌع العقاري ما ٌلً:

 -السااجل الم قاات -عملٌااات البٌااع التااً سااٌتم تسااجٌلها فااً  السااجل العقاااري
التناااازل لااادر  -تناااازل لااادر الجمعٌاااات التعاونٌاااة الساااكنٌة -الكاتاااب بالعااادل

 ...الخ..األحكام القضائٌة القطعٌة..-الم سسة العامة لئلسكاب
تعتباار عملٌااات المبادلااة بمرابااة بٌااع وبالتااالً فاااب عملٌااات المبادلااة تخضااع 
ألحكاام ااااا القاانوب، إا ٌخضااع كال شااخص حساب نااوع العقاار الاااي تنااازل 

 عنه.
أماا عملٌاات المشااركة باٌب صااحب أرض وتاااجر بنااء ماب أجال إشاادة بناااء 

ام باالبٌع فاناه ومب رم التخاصص بٌنهم فبل تخضع للضرٌبة، وعند قٌاام أحاد
 ٌخضع للضرٌبة.

أما االختصاص بٌب المالكٌب وضمب العقار الواحد أو فاً عقاارات ماب ناوع 
واحد  سكنً أو تجاري.، فٌخضع الفرق بٌب القٌم المالٌة المتخاصص علٌهاا 
للضرٌبة وحسب النسب الواردة والمطبقاة علاى العقاارات التاً تكاوب قٌمتهاا 

ملاك فاً حاال وجودااا ،  أماا التخاصاص المالٌة أعلاى، وبحساب سانوات الت
بٌب مالكٌب وعلى عقارات مختلفة  زراعً مع سكنً أو تجاري ماع ساكنً. 
فٌعد  بمنزلاة المبادلاة، وتخضاع الضارٌبة وتساتوفى ماب قبال الادوائر المالٌاة، 
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ومب رم تقوم بتزوٌاد الباائع بباراءة اماة إلاى الجهاة صااحبة االختصااص ماب 
 رؼب صاحب العبلقة بالفراغ. أجل إتمام عملٌة الفراغ إاا

/ ماب اااا القاانوب تام تحدٌاد نسابة الضارٌبة 1بموجب الفقرة  ب. ماب الماادة / -1-2
الواجااب اقتطاعهااا عااب كاال عملٌااة بٌااع حسااب نااوع العقااار المباااع، وصاانفت 
العقااارات إلاااى ساااكنٌة وتجارٌااة وأراضا وتااام اعتمااااد القااٌم المالٌاااة القطعٌاااة 

دوائر المالٌة والمتخاة أساساا س لطارح ضارٌبة المقدرة والمدونة فً سجبلت ال
رٌااع العقااارات والعرصااات كأسااا  فااً حساااب الضاارٌبة بعااد األخااا بعااٌب 
االعتبااار عاادد ساانوات التملااك بالنساابة إلااى العقااارات التجارٌااة واألراضااً 

 الواقعة داخل المخططات التنظٌمٌة المصدقة.
ً الواقعاة داخال المخططاات وٌتم تحدٌد تاارٌخ التملاك للعقاارات التجارٌاة واألراضا

 التنظٌمٌة المصدقة وفق ما ٌلً:

  تااارٌخ الشااراء بموجااب سااند التملٌااك أو الوكالااة أو الحكاام القضااائً أو أي
 ورٌقة رسمٌة تربت تارٌخ التملك.

  تارٌخ الحصول على رخصاة البنااء إلاى األشاخاص الااٌب ٌقوماوب باشاادة
 بناء مرخص.

  إلى األشخاص الاٌب ٌشاركوب ماالكً تارٌخ عقد المشاركة المورق بالنسبة
 العقارات مب أجل إشادتها إاا كانت مرخصة قبل عقد المشاركة.

 .تارٌخ وفاة المورث فً حال التملك إررا س 

  الهبة إاا بقٌت فً ملكٌة المواوب له لمدة ال تقل عب خما  سانوات تعتماد
ٌعتماد تارٌخ الهبة، أما إاا كانت ملكٌة المواوب له أقل مب خم  سنوات ف

تارٌخ تملك الوااب ما لام ٌربات وفااة الواااب قبال عملٌاة البٌاع، وفاً اااأل 
 الحالة ٌعتمد تارٌخ تملك المواوب له.

 .تارٌخ دخول العقارات المخططات التنظٌمٌة المصدقة 

  ًتارٌخ صدور قرار الدوائر المالٌاة بتحوٌال العقاار ماب تجااري إلاى ساكن
ام بتحوٌال عقاارأل ماب تجااري بشرط االحتفاظ به مب قبل الشاخص الااي قا

إلى سكنً مدة خم  سانوات، وإاا قاام باالبٌع خابلل خما  السانوات التاً 
تلاات تحوٌلااه إلااى سااكنً ٌعاماال وكأنااه قااام بااالبٌع لعقااار تجاااري، وتحسااب 

 الضرٌبة على ااا األسا .

 .تارٌخ صدور قرار الدوائر المالٌة بتحوٌل العقار مب سكنً إلى تجاري 
 /،وٌعد  جزء السنة سنة.12ك باألشهر رم ٌقسم الناتج على/ٌتم حساب مدة التمل

    وقد تم اعتمااد نساب ضارٌبٌة لكال ناوع ماب أناواع العقاارات وحساب سانة تقادٌراا،
 أو بدء تكلٌفها بضرٌبة رٌع العقارات والعرصات وفق ما ٌلً:

 / 1/ ماب الفقارة  ب. ماب الماادة /1العقارات السكنٌة المشمولة فً البند ، /
%. مب القٌمة المالٌة القطعٌة المقدرة والمدونة فاً 25نسبة قدراا   تعتمد

ساااجبلت الااادوائر المالٌاااة إاا كااااب تاااارٌخ سااارٌاب تكلٌفهاااا بضااارٌبة رٌاااع 
ومااا قبال بموجااب قاارار قطعااً صااادر   1985العقاارات والعرصااات عااام 

عاااب الااادوائر المالٌاااة. أماااا إاا كااااب تاااارٌخ سااارٌاب تكلٌفهاااا بضااارٌبة رٌاااع 
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ومااا بعااد بموجااب قاارار قطعااً صااادر  1986لعرصااات عااام العقااارات وا
%. مب القٌمة المالٌة القطعٌاة 15عب الدوائر المالٌة، فتعتمد نسبة قدراا  

 المقدرة والمدونة فً سجبلت الدوائر المالٌة.

 / 1/ مب الفقرة  ب. مب المادة /2األراضً المشمولة فً البند./ 
 تم تقسٌم األراضً إلى ربلث فئات: 

 الواقعة داخل المخططات التنظٌمٌاة والمصادقة: وٌقصاد بهاا كال األراض ً
عقار ٌقع داخال المخطاط التنظٌماً المصادق للمحافظاات والمادب والبلاداب 
 والقرر بموجب كتاب صادر عب الجهة اإلدارٌة التابع لها العقار المباع.

  األراضً البعل: وتشمل األراضً الموصوفة فاً القٌاد الماالً أرض بعال
    ،كرباااب رملٌااة، أو جبلٌااة، أو صااخرٌةو أرض بعاال مشااجرة، أو ساالٌخ، أ

 أو تجمعات ترابٌة...الخ.

  ًاألراضً السقً: وتشمل األراضً الموصوفة فً القٌد المالً أرض سق
 سلٌخ، أو أرض سقً مشجرة.

 وتم تحدٌد نسبة الضرٌبة لكل نوع مب ااأل األراضً وفق ما ٌلً:       

 ططاااات التنظٌمٌاااة المصااادقة بماااا فاااً الاااك األراضااً الواقعاااة داخااال المخ
 األسطحة المعدة للبناء  التً تسمح بالبناء علٌها:

   إاا تم البٌاع خابلل السانة األولاى للتملاك إاا 30تعتمد نسبة قدراا .%
كاااب ساارٌاب تكلٌفهااا بضاارٌبة رٌااع العقااارات والعرصااات بالنساابة إلااى 

تقاادٌراا األراضااً الخاضااعة للتكلٌااؾ بضاارٌبة العرصااات ، أو تااارٌخ 
بالنساابة لؤلراضااً ؼٌاار الخاضااعة للتكلٌااؾ بضاارٌبة العرصااات عااام 

ومااا قباال بموجااب قاارار قطعااً صااادر عااب الاادوائر المالٌااة،  1985
%. عب كل سنة تمل اك إضاافٌة، وقاد تام 10وتزداد ااأل النسبة بمعدل  

%. مب القٌمة المالٌة القطعٌاة 100تحدٌد الحد األقصى للزٌادة بنسبة  
ونااة فااً سااجبلت الاادوائر المالٌااة ومهمااا بلؽاات ساانوات المقاادرة والمد

 التمل ك.
   إاا تم البٌاع خابلل السانة األولاى للتمل اك إاا 20تعتمد نسبة قدراا .%

كاب تارٌخ سرٌاب تكلٌفها بضارٌبة رٌاع العقاارات والعرصاات بالنسابة 
إلاااى األراضاااً الخاضاااعة للتكلٌاااؾ بضااارٌبة العرصاااات، أو تاااارٌخ 

ألراضاااً ؼٌااار الخاضاااعة للتكلٌاااؾ بضااارٌبة تقااادٌراا بالنسااابة إلاااى ا
ومااا بعااد بموجااب قاارار قطعااً صااادر عااب  1986العرصااات عااام 

الدوائر المالٌة خابلل السانة األولاى للتمل اك، وتازداد اااأل النسابة بمعادل 
%. عااب كاال ساانة تمل ااك إضااافٌة . وقااد تاام تحدٌااد الحااد األقصااى 10 

قاادرة والمدونااة %. مااب القٌمااة المالٌاة القطعٌااة الم100للزٌاادة بنساابة  
 فً سجبلت الدوائر المالٌة، ومهما بلؽت سنوات التمل ك.
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 ميال على ذلك:
ومااا بعااد  1986/ ساانة وساارر بادء تكلٌفهااا عاام 15أرض تمل كهاا البااائع مناا /

%. عاب كال 10%. عب السانة األولاى للتملاك وزٌاادة  20ٌطبق علٌه نسبة  
ة الضاارٌبة اإلجمالٌااة %. فتصاابح نسااب100ساانة تملااك وتتوقااؾ الزٌااادة عنااد  

%. مااب القٌمااة المالٌااة القطعٌااة المقاادرة والمدونااة فااً سااجبلت الاادوائر 120 
 المالٌة.

وفً جمٌع األحوال ٌتم تكلٌؾ األراضً ضمب المخططات التنظٌمٌة المصدقة           
 بما فً الك المخططات المصدقة التفصٌلٌة على صافً األرض المباعة.

مح بالبناء علٌها فتطباق علٌهاا نسابة الضارٌبة المطبقاة أما األسطحة التً ال ٌس
 على العقارات السكنٌة.

 :األراضً البعل 
%. ماب القٌماة المالٌاة القطعٌاة المقادرة والمدوناة 10تعتمد نسبة قدراا  

 1985فً سجبلت الدوائر المالٌة إاا كاب تارٌخ تقدٌر قٌمة العقاار عاام 
 ئر المالٌة.وما قبل بموجب قرار قطعً صادر عب الدوا
وماا بعاد بموجاب قارار  1986أما إاا كاب تارٌخ تقدٌر قٌمة العقار عاام 

%. ماب القٌماة 7قطعً صادر عب الادوائر المالٌاة، تعتماد نسابة قادراا  
 المالٌة القطعٌة المقدرة، والمدونة فً سجبلت الدوائر المالٌة.

 :ًاألراضً السق 
ناة %. ماب القٌماة المالٌاة ال15تعتمد نسبة قدراا   قطعٌاة المقادرة والمدو 

 1985فً سجبلت الدوائر المالٌة إاا كاب تارٌخ تقدٌر قٌمة العقاار عاام 
 وما قبل بموجب قرار قطعً صادر عب الدوائر المالٌة. 

وماا بعاد بموجاب قارار  1986أما إاا كاب تارٌخ تقدٌر قٌمة العقار عاام 
ماب القٌماة %. 10قطعً صادر عب الدوائر المالٌة تعتماد نسابة قادراا  

نة فً سجبلت الدوائر المالٌة. رة، والمدو   المالٌة القطعٌة المقد 

 :العقارات التجارٌة 
وٌقصد بهاا كال عقاار ؼٌار ساكنً ٌساتخدم، أو معاد  لبلساتخدام ومزاولاة 
ٌ اة. وساواء كااب  ٌ ة أو العلم ٌ ة أو الصاناع ٌ ة أو الخدم إحدر المهب  التجار

و كااب تااام البنااء أو علاى الهٌكاال اااا العقاار مساترمر أو ؼٌاار مساترمر، أ
ا س.  ٌ راس تجار  باعتبار العقار مقد 

ٌ ة ااأل العقارات إلى ربلرة أقسام ااً  رقباة حاق -انتفااع-وقد تم تقسٌم ملك
إٌجاااار. وٌقصاااد بالملكٌاااة  الرقباااة واالنتفااااع. وحاااق اإلٌجاااار  الفاااروغ. 

 وتعالج وفق  ما ٌلً:
 ع. فاً العقاارات الما جرة انتفاا-إاا تم التنازل بٌعاا س للملكٌاة  رقباة   

أو التنااازل عااب كاماال العقااار فااً المناااطق التااً ال ٌااتم فٌهااا تساالٌم 
العقااارات التجارٌااة مقاباال باادل حااق إٌجااار  فااروغ. تعتمااد نساابة 

%. مااب القٌمااة المالٌااة القطعٌااة المقاادرة والمدونااة فااً 30قاادراا  
 سجبلت الدوائر المالٌة.
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 عقارات الم جرة والعقارات فً فً حال التنازل بٌعاس لحق الرقبة لل
المناطق التً ال ٌتم فٌها تسلٌم العقاارات التجارٌاة مقابال بادل حاق 
إٌجاااار  فاااروغ. تطباااق األسااا  الاااواردة فاااً الفقااارة  أ. الساااابقة، 

 ..2/5والناتج مضروب بـ  
  فً حال التنازل بٌعاس لحاق االنتفااع للعقاارات الما جرة والعقاارات

ٌها تسلٌم العقارات التجارٌاة مقابال بادل فً المناطق التً   ال ٌتم ف
حق إٌجار  فروغ. فتطباق األسا  الاواردة فاً الفقارة  أ. الساابقة 

 ..3/5والناتج مضروب بـ  
  أما فً حاال قٌاام مالاك عقاار تجااري بالتناازل عاب العقاار كاامبل س

عااب   ملكٌاااة وفاااروغ.، فااً المنااااطق التاااً ٌااتم تسااالٌم العقاااارات 
إٌجااار  الفااروغ. فٌااتم حساااب الضاارٌبة التجارٌااة فٌهااا مقاباال حااق 

 وفق ما ٌلً:

  تحسب الضرٌبة المترتبة عب التنازل عاب حاق الملكٌاة بنسابة
%. ماااب القٌماااة المالٌاااة القطعٌاااة المقااادرة والمدوناااة فاااً 30 

 سجبلت الدوائر المالٌة.

    تحسااب الضاارٌبة المترتبااة عااب التنااازل عااب حااق اإلٌجااار
  فروغ..

 لتناازل عاب حاق اإلٌجاار إلاى تضاؾ الضرٌبة المترتباة عاب ا
الضارٌبة المترتبااة عااب التناازل عااب حااق الملكٌاة، فٌنااتج معنااا 

 الضرٌبة المترتبة عب التنازل عب العقار التجاري كامبلس.
 ميال على ذلك:

 2010قااام ببٌعااه كااامبل س عااام  2002شااخص ٌملااك محاابلس تجارٌاااس منااا عااام 
. ل.  لتحدٌاد الضارٌبة 126000وكانت القٌمة المالٌة القطعٌة لهااا المحال  
 المترتبة على ااا البٌع نتبع الخطوات التالٌة:

ل.  الضاارٌبة المترتبااة عااب التنااازل عااب حااق  %37800=30×126000
 الملكٌة 

ل.  الضاارٌبة المترتبااة عااب التنااازل عااب  %340200=270×126000
 حق اإلٌجار.
 ل.  الضرٌبة الواجب تسدٌداا. 378000=37800+340200

الاااي ُعااد   2006. لعااام 52/ مااب المرسااوم التشاارٌعً رقاام  3المااادة /نصاات        
 على ما ٌلً: 1/1/2007نافاا س اعتبارا س مب 

تخفض الضرٌبة الخاصة باألراضً الواقعة داخل المخططات التنظٌمٌاة  - أ
 %.، إاا ربت عدم السماح بالبناء علٌها.50المصدقة أصوال س بمعدل  

اخااال المخططاااات التنظٌمٌاااة تخفاااض الضااارٌبة الخاصاااة باألراضاااً د - ب
%. إاا كاناااات خااااار  ماااادب مراكااااز 35المصاااادقة أصااااوال س بمعاااادل  

 المحافظات.
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بموجااب المااادة الرانٌااة تاام تحدٌااد نسااب اسااتٌفاء الضاارٌبة عنااد التنااازل عااب حااق  -1
اإلٌجااار  الفااروغ. مااب قباال مسااتأجر أو مااب قباال المالااك، وسااواء كاااب العقااار 

الطاابقً الاوارد فاً إخارا  القٌاد الماالً  مسترمراس أو ؼٌر مسترمر ٌعتمد الترتٌاب
 أساساس فً تحدٌد نوع العقار.

وقااد تاام تصاانٌؾ العقااارات التجارٌااة عنااد حساااب الضاارٌبة المترتبااة إلااى ربلرااة       
 أنواع:
المحبلت التجارٌة: واً كافة العقارات التجارٌة الواقعة فً الطابق األرضً  -أ 

%. ماب القٌماة 30مااد نسابة  فً حال التنازل عاب حاق إٌجارااا، فقاد تام اعت
ناة فاً ساجبلت الادوائر المالٌاة إاا تام التناازل  المالٌة القطعٌاة المقادرة والمدو 

%. عاب كال سانة 30خبلل السنة األولى للتمل ك، وتزداد ااأل النسابة بمعادل  
%. ماب القٌماة المالٌاة القطعٌاة 600تمل ك على أال  تزٌاد نسابة الزٌاادة علاى  

نة فً  سجبلت الدوائر المالٌة ومهما بلؽت سنوات التمل ك. المقدرة والمدو 
المكاتب: وااً كافاة العقاارات التجارٌاة الواقعاة فاً الطواباق فاوق األرضاً  -ب 

%. ماب 25فً حال التنازل عب حاق إٌجارااا. فقاد تام اعتمااد نسابة قادراا  
القٌمااة المالٌااة القطعٌااة المقاادرة والمدونااة فااً سااجبلت الاادوائر المالٌااة إاا تاام 

%. عاب كال 15زل فً السنة األولى للتمل ك، وتزداد ااأل النسبة بمعادل  التنا
%. مااب القٌمااة المالٌااة 300ساانة تمل ااك علااى أال  تزٌااد نساابة الزٌااادة علااى  

نااة فااً سااجبلت الاادوائر المالٌااة ومهمااا بلؽاات ساانوات  القطعٌاة المقاادرة والمدو 
 التملك.

الطواباااق تحااات المساااتودعات: وااااً كافاااة العقاااارات التجارٌاااة الواقعاااة فاااً  -ج 
األرضااً فااً حااال التنااازل عااب حااق إٌجاراااا. فقااد تاام اعتماااد نساابة قاادراا 

نااة فااً سااجبلت الاادوائر 20  %. مااب القٌمااة المالٌااة القطعٌااة المقاادرة والمدو 
المالٌااة إاا تاام التنااازل فااً الساانة األولااى للتمل ااك، وتاازداد ااااأل النساابة بمعاادل 

نسااابة الزٌاااادة علاااى %. عاااب كااال سااانة تمل اااك إضاااافٌة علاااى أال  تزٌاااد 10 
ناة فاً ساجبلت الادوائر 200  %. مب القٌماة المالٌاة القطعٌاة المقادرة والمدو 

 المالٌة، ومهما بلؽت سنوات التمل ك.
 

 المنش ت الصناعٌة والخدمٌة : -د 
%/ مب القٌمة المالٌة القطعٌة المقدرة والمدوناة فاً ساجبلت 15تعتمد نسبة /

%/ 10ك، وتزداد ااأل النسبة بمعدل / الدوائر المالٌة  عب السنة األولى للتمل
% / ماب القٌماة  150عب كل سانة تملاك علاى أال  تزٌاد نسابة الزٌاادة علاى /

المالٌة القطعٌة المقادرة والمدوناة فاً ساجبلت الادوائر المالٌاة، ومهماا بلؽات 
 سنوات التملك.

رة % / مب القٌمة المالٌاة القطعٌاة المقاد 10المباقر والدواجب :تعتمد نسبة /  -ا 
والمدونة فً سجبلت الدوائر المالٌة عب السانة األولاى للتملاك وتازاد اااأل النسابة 

%ماب  100%/ عب كل سنة تملاك علاى أال  تزٌاد نسابة الزٌاادة علاى  7بمعدل /
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القٌمة المالٌة القطعٌة المقدرة والمدونة فً ساجبلت الادوائر المالٌاة ومهماا بلؽات 
 سنوات التملك.

. على كامل القٌمة المالٌة فً حاال 2و  1فً المادتٌب   ٌتم تطبٌق النسب الواردة
بٌع كامل العقار، أما فً حال بٌع حصة سهمٌة مب العقار فتطبق النساب الاواردة 

 على القٌمة المالٌة المعادلة للحصة السهمٌة المباعة.
/ تاام إلاازام األشااخاص الاااٌب ٌقومااوب بااأي 3بموجااب الفقاارة  أ. مااب المااادة / -أ- -2

اري أو التنااازل عااب حااق اإلٌجااار تقاادٌم تصاارٌح مرفقاااس بقٌااد عملٌااة بٌااع عقاا
 مالً قطعً للعقار المباع خبلل مدة أقصااا ربلروب ٌوماس مب تارٌخ البٌع.

/ تاام إلاازام األشااخاص الماااكورٌب بااالفقرة 3بموجااب الفقاارة  ب. مااب المااادة / -ب    
ماا س تلاً السابقة تسدٌد الضرٌبة الواجبة علاٌهم خابلل مادة أقصاااا ربلراوب ٌو

 تارٌخ التصرٌح عب البٌع. 
%. ماااب 10/ تااام فااارض ؼراماااة قااادراا  4بموجاااب الفقااارة  أ. ماااب الماااادة / -أ-3

الضرٌبة فً حال تأخر الباائع عاب تقادٌم تصارٌحه للادوائر المالٌاة وإعبلمهاا 
 بالبٌع خبلل مدة ربلرٌب ٌوما س.

ما س التالٌة لتاارٌخ فً حال تأخر المكلؾ عب تسدٌد الضرٌبة خبلل الربلرٌب ٌو -ب    
م بؽراماة قادراا   %. ماب الضارٌبة لعادم دفاع االساتحقاق، 10التصرٌح ٌؽر 

%.، وفااً حااال عاادم 20وفااً حااال انتهاات ساانة االسااتحقاق تصاابح الؽرامااة 
%. وااو الحاد األقصاى للؽراماة 30الدفع فً السنة الرانٌاة تصابح الؽراماة  

 .2003لعام  .24/ مب القانوب رقم  107المنصوص علٌها بالمادة /
/ تم استرناء بعاض حااالت البٌاع ماب الضارٌبة واااأل الحااالت 5بموجب المادة /-أ -4

 اً:
عملٌات نزع الملكٌة واالستٌبلء للمنفعة العامة أو للتحسٌب العقاري وبالك فااب  -

عملٌااات ناازع الملكٌااة أو االسااتٌبلء عناادما تكااوب المنفعااة العامااة اسااترنٌت مااب 
ب، أما إاا كاب الهدؾ مب نزع الملكٌة لؽٌر المنفعاة الخضوع ألحكام ااا القانو

 العامة فتخضع ألحكام ااا القانوب.
اإلعااارة بااٌب األصااول والفااروع واألزوا  فقااط وعلٌااه فاااب عملٌااات اإلعااارة   -

 األخرر تخضع للتكلٌؾ وفق أحكام ااا القانوب.
 البٌوع التً تقوم بها الجهات العامة. -
 الخٌرٌة. البٌوع التً تقوم بها الجمعٌات -
         البٌاااوع التاااً تقاااوم بهاااا البعراااات الدبلوماساااٌة المعتمااادة فاااً ساااورٌة لمقراتهاااا -

 أو لمنازل سكب دبلوماسٌها وبشرط المعاملة بالمرل.
تقدٌم العقار باعتبارأل حصة عٌنٌة لقااء اساهام صااحب العقاار بجازء ماب رأ  ماال -

% 50ام بنسابة ال تقال عابالشركات المساامة التً تطرح أسهمها على االكتتاب العا
، بشرط عدم تصرؾ مقدم الحصة العٌنٌة باألسهم التً ٌتم تخصٌصه بها لقااء تقادٌم 
عقارأل خبلل خم  السانوات التالٌاة لعملٌاة التخصاٌص، وفاً حاال قٌاماه بالتصارؾ 
باألسهم خبلل خم  السنوات التالٌة لتقدٌم المساامة تستوفى الضرٌبة المترتبة علٌاه 

تنازل عب العقار للشركة بتارٌخ تقدٌم العقار كحصة عٌنٌة، وٌجب علاى وكأنه قام بال
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الشركات المساامة إببلغ الدوائر المالٌة عاب قٌاام األشاخاص الااٌب قادموا عقااراتهم 
ساانوات 5مساااامةس عٌنٌااة برأساامالها عنااد تنااازلهم عااب األسااهم المخصصااة لهاام خاابلل

علمااا بااأب  ازل عااب األسااهم،والااك خاابلل ماادة أقصااااا ربلرااوب ٌوماااس مااب تااارٌخ التناا
 اإلعفاءات الممنوحة بموجب نصوص خاصة تبقى سارٌة المفعول .

. تاااارٌخ 10.ماااب المرساااوم التشااارٌعً  18. ماااب الماااادة  2بموجاااب أحكاااام البناااد  
. لعاام 41.ماب القاانوب رقام  5تضاؾ الفقارة  ز. إلاى أحكاام الماادة  26/1/2015

 وتعدٌبلته التالٌة : 2005
ٌد ألسهمه التنظٌمٌة فً المناطق المنظمة مب قبل الدولة الحصص بٌع المستف -"ز

العقارٌة التنظٌمٌة الناتجة عب طرٌق إزالة الشٌوع والتً أعطً ألصحابها بدالس نقدٌاس 
أو عٌنٌاس عما كانوا ٌملكونه مب حصص عقارٌة أو سكنٌة أو زراعٌة أو تجارٌة 

انها ال تخضع للتكلٌؾ فً ااأل بحٌث لو تم بٌع تلك الحصص مب المالك ألول مرة ف
الحاالت كوب العملٌة مدنٌة بحكم مااٌتها والتً ال تخضع نتائجها للتكلٌؾ بالضرٌبة 
بصرؾ النظر عب طرٌقة تملك المالك البائع للعقارات الماكورة سواء كاب الك 
بطرٌق الشراء أو اإلرث أو الهبة وبصرؾ النظر أٌضاس عب طرٌقة البٌع سواء تمت 

ختٌارٌة أو إجبارٌة منواٌب إلى خضوع العملٌة الرانٌة مب بٌع وشراء بصورة ا
 2005. لعام 41األسهم السكنٌة أو الزراعٌة أو التجارٌة ألحكام القانوب رقم  

 وتعدٌبلته".
اارت المااادة / -5 / علااى دوائاار السااجل العقاااري والكتاااب بالعاادل والجمعٌااات 6حظ 

ات المخولاة بتورٌاق واقعاات بٌاع والم سسة العاماة لئلساكاب وؼٌرااا ماب الجها
العقارات بعدم تورٌق التنازل عنهاا قبال الحصاول علاى باراءة اماة ماب الادوائر 

 المالٌة.
بحٌاث  2003. لعاام 24/ مب القانوب  58/ تم تعدٌل المادة /10بموجب المادة / -6

 ٌتم جبر كسور اللٌرة السورٌة إلى أقرب لٌرة سورٌة األعلى.
. 2و  1تمت اإلشارة إلاى أب النساب الاواردة فاً الماادتٌب   /11بموجب المادة / -7

مب اااا القاانوب تتضامب إضاافات الادفاع الاوطنً، ورساوم المادار ، وحصاة 
البلدٌة، والمساامة النقدٌة فً دعم التنمٌة المستدامة عدا إضافة اإلدارة المحلٌة 

% ماااب الضااارٌبة 10مماااا ٌعناااً توجاااب إضاااافة رسااام اإلدارة المحلٌاااة بمعااادل
لمترتبة بموجب ااا القانوب، ٌضاؾ إلٌها ضرٌبة المساامة فً إعادة اإلعمار ا

. لعاااام 13%ماااب الضااارٌبة المااااكورة وفاااق أحكاااام القاااانوب رقااام  10بمعااادل
2013 ، 

،كمااا أبقاات علااى وجااوب توزٌااع 1/8/2013واعتباااراس مااب تااارٌخ نفااااأل الواقااع فااً 
/ مب القاانوب       117دة /%. منها إلى البلدٌات وفقاس ألحكام الما10حصة قدراا  

 .2003. لعام 24رقم  
/ ٌتوجااب تعاادٌل النسااب الااواردة فااً ااااا القااانوب عناادما ٌااتم 14بموجااب المااادة / -8

 إجراء تقدٌر عام للعقارات، وٌتم التعدٌل بموجب قانوب  أو مرسوم تشرٌعً.
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ٌب / الناااظمت22و  21/ تاام إنهاااء العماال بأحكااام المااادتٌب /15بموجااب المااادة / -9
/ الناظماة لعملٌاات التناازل 45لتكالٌؾ تجارة العقارات والفقرة  د. مب المادة /

 عب حق اإلٌجار  الفروغ..
المعدلااة  2006. لعااام 52/ مااب المرسااوم التشاارٌعً رقاام  5قضاات المااادة /       

 على ما ٌلً: 2011. لعام 23. مب المرسوم التشرٌعً رقم  11بالمادة  
م الناظمااة لضارٌبة دخال األرباااح الحقٌقٌاة تخضاع العقااارات اساترناء ماب األحكاا- أ  

/ 10ؼٌر السكنٌة الم جرة للسورٌٌب وؼٌر الساورٌٌب وفاق أحكاام القاانوب رقام /
% مب بدل اإلٌجار الوارد فً عقد اإلٌجار 10لضرٌبة دخل بمعدل  2006لعام 

أمااا تقاال الضاارٌبة عااب مرلااً الرٌااع المااالً الساانوي للعقااار الماا جر .  علااى أب ال
. 10العقود المبرمة سابقاس مع ؼٌر السورٌٌب ؼٌر المشمولة بأحكام القانوب رقام  

%. مب البدل المسامى بالعقاد علاى أب 10ة بمعدل  بفتخضع للضرٌ 2006لعام 
 تقل الضرٌبة عب مرلً الرٌع المالً السنوي للعقار الم جر.  ال
عااب عقااود اإلٌجااار حكااام ااااأل المااادة بالتصاارٌح ٌلتازم األشااخاص الخاضااعوب أل-ب

. ٌومااس ماب 30خابلل مادة   2006. لعاام 10المبرمة وفاق أحكاام القاانوب رقام  
 تارٌخ بدء التأجٌر 

ٌجاااب علاااى األشاااخاص المااااكورٌب فاااً الفقااارة  ب. الساااابقة تسااادٌد الضااارٌبة - 
المترتباة علااٌهم خاابلل مادة أقصااااا ربلرااوب ٌومااس مااب تااارٌخ اباراز العقااد للاادوائر 

 المالٌة.
%. مب الضرٌبة المترتبة 10المخالفوب ألحكام الفقرة  ب. بؽرامة قدراا  ٌؽرم -د

 علٌهم 
. لعااام 24. مااب قااانوب الضاارٌبة علااى الاادخل رقاام  107تطبااق أحكااام المااادة  -أل

وتعدٌبلتااه علااى األشااخاص الاااٌب ٌخااالفوب أحكااام الفقاارة   . مااب ااااأل  2003
 المادة.

رات الزراعٌااة الماا جرة لبلسااترمار تسااترنى مااب أحكااام الفقاارة /أ/ السااابقة العقااا-و
 الزراعً. 

ٌجب على الجهات المنوط بها تصدٌق عقود اإلٌجار إحالتها إلى الادوائر المالٌاة  -ز
 قبل تصدٌقها، وإرسال نسخة منها بعد التصدٌق .

عناد اكتشااؾ العاااملٌب فاً مجااال  2003/ لعااام 25تطباق أحكاام القااانوب رقام / -ح
 لضرٌبً عقوداس ؼٌر مورقة.االستعبلم ومكافحة التهرب ا

/ بااأب ٌنشاار ااااا القااانوب فااً الجرٌاادة الرساامٌة وأب تسااري 17قضاات المااادة / -10
 وتكالٌفها وما بعد. 2006على بٌوع سنوات  1/1/2006أحكامه اعتباراس مب 

 قبل. وما 2005تكالٌؾ تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة ألعوام 
األحكاام الناظماة لتجاارة العقاارات  2006لعاام . 9تضمب المرسوم التشرٌعً رقام  
. مااب ااااا 1قباال وقااد نصاات المااادة   ومااا 2005بكافااة مراحلهااا العائاادة ألعااوام 

المرساوم التشارٌعً باأب تعااد  اااأل التكاالٌؾ التاً لاام تكتساب الدرجاة القطعٌاة بتااارٌخ 
      لٌااةنفااااأل بمنزلااة تكااالٌؾ قطعٌااة وفااق مااا ورد فااً بٌاااب المكلااؾ المقاادم للاادوائر الما

 أو تصرٌحه، باسترناء :
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التكالٌؾ العائادة لؤلشاخاص المكلفاٌب بضارٌبة دخال ألربااح الحقٌقٌاة  أربااح  -
 تجارة العقارات الاٌب حصلوا على رخص بناء بهدؾ البٌع وتحقٌق الربح.

تكالٌؾ ألشخاص الاٌب قاموا بٌبٌع عقاارات مكلفاة بحكام مااٌتهاا  األراضاً  -
األسااطحة  -العقااارات ؼٌاار السااكنٌة -مصاادقةداخاال المخططااات لتنظٌمٌااة ال

 .المعدة للبناء.
التكالٌؾ المعترض علٌها أمام لجاب إعادة النظر، أو التً صادرت بهاا قارارات عاب 

. ماب الرساوم التشارٌعً 2كماا قضات الماادة   لجاب الفرض أو لجاب اإلدارة المالٌة.
ت قطعٌاة بموجاب أحكاام الماكور بأب ال ترد المبالػ المساددة عاب التكاالٌؾ التاً ُعاد  

 وما قبل، وتصبح اٌراداس للخزٌنة العامة. 2005. منه والعائدة ألعوام 1المادة  
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المكلفون بضرٌبة دخل األرباح الصناعٌة والتجارٌة : المبحث اليالث
 وؼٌر التجارٌة

علاى دخال األربااح  المتضامب قاانوب الضارٌبة2003. لعاام 24صدر القانوب رقام  
. 85التجارٌة والصناعٌة وؼٌر التجارٌاة الااي حال محال المرساوم التشارٌعً رقام  

وتعدٌبلته ، كما أصدرت وزارة المالٌة التعلٌماات التنفٌاٌاة لهااا القاانوب  1949لعام 
، كماااا صااادر المرساااوم  9/3/2004. تاااارٌخ 6381/16بموجاااب ببلؼهاااا رقااام  

وفٌمااا ٌلااً أااام األحكااام المتعلقااة بهاااا القااانوب . 2006. لعااام 51التشاارٌعً رقاام  
 والمرسوم التشرٌعً الماكورٌب:

األشخاص الخاضعون للضرٌبة بموجب المثادة اليانٌثة مثن القثانون )فئثة مكلفثً  -1
 األرباح الحقٌقٌة(:

تتناااول الضاارٌبة المكلفااٌب اآلتااً بٌااانهم عااب أرباااحهم الناشاائة عااب ممارسااة المهااب 
ارٌااة وؼٌاار التجارٌااة وسااائر األعمااال التجارٌااة وإب كاناات والحارؾ الصااناعٌة والتج

عارضة ومصادر الدخل األخرر ؼٌار الخاضاعة لضارٌبة دخال أخارر وال لضارٌبة 
 رٌع العقارات والعرصات:
. 60وتعدٌبلته بالقانوب   2003. لعام 24/ مب القانوب  2ومب استعراض المادة /

، نجد أب  2006. لعام 51والتعدٌبلت بالمرسوم التشرٌعً رقم   2004لعام
 األشخاص الخاضعٌب لفئة األرباح الحقٌقٌة ام:

 م سسات القطاع العام وشركاته ومنش ته على اختبلؾ أنواعها. –
أعمال الصرافة، وشركات التأمٌب الم سسات المالٌة بما فٌها المصارؾ، و –

 إعادة التأمٌب، وم سسات التوفٌر.و
لٌة المحدودة مهما ٌكب نوعها الشركات المساامة والشركات اات المس و –

وؼاٌتها، وال ٌشمل الك األرباح الناتجة عب فعالٌات تمارسها ااأل الشركات، 
 واً معفاة بنصوص خاصة كاألعمال الزراعٌة وؼٌراا.

الم سسات التجارٌة والصناعٌة التابعة لمنش ت واقعة خار  الجمهورٌة العربٌة  –
تً تنتسب إلٌها م سسات كائنة خار  السورٌة، والمنش ت التجارٌة والصناعٌة ال

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة.
المنش ت التجارٌة والصناعٌة التً لها فرع على األقل فً ؼٌر الوحدة اإلدارٌة  –

التً تعمل فٌها. وٌقصد بالوحدة اإلدارٌة المحافظة الواحدة، وكالك المنطقة 
مربل س، وله فرع فً  الواحدة، فالمكلؾ الاي له مركز رئٌسً فً مركز المحافظة

إحدر المناطق التابعة للمحافظة الماكورة أو لؽٌراا مب المحافظات، ٌعد  
مشموال س بحكم ااأل الفقرة ، وكالك المكلؾ الاي له مركز رئٌسً فً إحدر 

            سواء كانت تابعة للمحافظة ااتها”المناطق، وفرع فً منطقة أخرر، 
ٌضا س مشموال س بحكم ااأل الفقرة والك مب حٌث ٌعد  ااا المكلؾ أ“. أو لؽٌراا

 تكلٌفه على أسا  األرباح الحقٌقٌة.
تجار االستٌراد والتصدٌر، وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة، عدا السماسرة  –

العادٌٌب، وٌعد تاجر نصؾ الجملة كتاجر الجملة، إاا كاب بٌع الجملة او الؽالب 
 على فعالٌته.
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واألجنبٌة والوكاالت الممرلة لمنش ت، وشركات أجنبٌة وكبلء المعامل الوطنٌة  –
 ووطنٌة.

 تجارة العقارات المبنٌة وؼٌر المبنٌة وأعمال التعهدات . –
 المخلصوب الجمركٌوب. –
 محطات بٌع الوقود والمواد المشتعلة. –
 بٌع أجهزة طبٌة وأجهزة العٌادات والمخابر . –
 ومستحضرات التجمٌل. معامل صنع األدوٌة والمواد الكٌمٌائٌة ،والعطورات –
 معامل صنع الكحول. –
المنش ت الصناعٌة ؼٌر المعددة فً الفقرات السابقة، إاا تجاوز مجموع قٌمة  –

المنش ت واآلالت المستخدمة فٌها ألؼراض العمل الصناعً ملٌونً لٌرة سورٌة 
 بموجب التقدٌر النافا للضرٌبة على العقارات.

 المشافً الخاصة. –
الدولً والدرجات الممتازة واألولى والرانٌة، والمطاعم مب الفنادق مب المستور  –

المستور الدولً و الدرجات الممتازة واألولى والرانٌة حسب تصنٌؾ وزارة 
 السٌاحة .

 أفبلم دعاٌة. وما شابهها. -مسلسبلت تلفزٌونٌة -اإلنتا  الفنً  أفبلم سٌنما –
 موزعو اإلنتا  الفنً المستورد والمحلً. –
 مب جمٌع الدرجات حسب تصنٌؾ وزارة السٌاحة.خدمات المبلاً  –
مسترمرو مدب المبلاً والمشااد العامة، ومسترمرو الفرق الرٌاضٌة،  –

منش ت المبٌت السٌاحٌة مب المستور الدولً والدرجات  واستعراضات السٌرك.
الممتازة واألولى والرانٌة، وما ٌتبع لها مب مطاعم وشالٌهات وكازٌنواات، 

 ة المستقلة مب المستور الدولً والدرجات الممتازة واألولى.والمسابح البحرٌ
 المكاتب السٌاحٌة. –
 مكاتب تدقٌق الحسابات وشركاتها والمحاسبوب القانونٌوب. –
 مكاتب الدراسات المالٌة واالقتصادٌة وشركاتها. –
 المشاوروب فً األسواق المالٌة والمحاسبٌة. –
مهب الخدمات الجوٌة والبحرٌة وتموٌنها  –

 1.
 . 

 مكاتب السفرٌات التً تستخدم سٌارات البولماب السٌاحً . –
       مهنة تأجٌر وإعادة تأجٌر المنش ت الصناعٌة والتجارٌة والحرفٌة والمهنٌة –

 أو بعض أصولها.
 منش ت المباقر والمداجب. –
 مكاتب نقل البضائع. –
 الوحدات المهنٌة الجامعٌة.    –
 راحلها، و رٌاض األطفال.الجامعات والمدار  والمعااد الخاصة بكافة م –

                                           
 /6، الوادة /2004( لعام 60لقاًىى )ا( 1)
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كل مكلؾ ٌقرر تكلٌؾ بالضرٌبة على األرباح الحقٌقٌة وفق األحكام الواردة فً  –
ااا القانوب ، وٌقصد بالك ما ٌصدر مب قرارات وزٌر المالٌة باخرا  بعض 

 المكلفٌب إلى زمرة األرباح الحقٌقٌة .
 شركات النقل ومشارٌعها. –
 م سسات النقل الجوي والبحري. –
ام مب عداد كبار المكلفٌب.المكل –  فوب الاٌب ٌتم عد 
 مكاتب تداول األوراق المالٌة وشركاتها. –

بموجب الماادة       والك تم تعدٌل الزمرة الضرٌبٌة للمهب التالٌةومن الجدٌر بالذكر انه 
 :  26/12/2005. تارٌخ 41/ مب القانوب  7/

 .المشافً الخاصة 

 بولماب السٌاحٌة.مكاتب السفرٌات التً تستخدم سٌارات ال 

 / مب األرباح .50المداجب والمباقر مع اإلبقاء على إعفاء /% 

  .الجامعااات والمعااااد والماادار  الخاصااة بكافااة مراحلهااا ورٌاااض األطفااال
 وأصبحت مب عداد مكلفً الدخل المقطوع بدال س مب األرباح الحقٌقٌة.

   تعادٌل البناداب 26/12/2006. تاارٌخ 41/ مب القاانوب رقام 8تضمنت المادة / كما
بحٌاث  2003. لعاام 24/ ماب القاانوب رقام  2. مب الفقرة  أ. مب المادة /30و  3 

أبقت مكاتب الشاحب الخاارجً خاضاعة لضارٌبة الادخل علاى األربااح الحقٌقٌاة، أماا 
ت  مكاتاااب شاااحب البضاااائع الداخلٌاااة فأخضاااعتها لضااارٌبة الااادخل المقطاااوع ، وعاااد 

ة ورٌاااض األطفااال مااب عااداد مكلفااً الاادخل الجامعااات والماادار  والمعااااد الخاصاا
المقطاااوع حتاااى ولاااو كانااات شخصاااٌتها االعتبارٌاااة شاااركة مسااااامة أو محاااادودة 

 المس ولٌة.
تضااؾ ” باأب  2006. لعاام 51/ ماب المرساوم التشارٌعً رقام  10وقضت المادة /

وتعدٌبلتااه  2003. لعااام 24/ مااب القااانوب رقاام  2إلااى الفقاارات المعااددة فااً المااادة /
 اب اآلتٌتاب:الفقرت
وتعدٌبلته ٌعد  قسام  2003لعام  .24 / مب القانوب رقم 3/و/ خبلفا س ألحكام المادة / 

كبااار المكلفااٌب المركااز الرئٌسااً لمعالجااة األوضاااع الضاارٌبٌة لكبااار المكلفااٌب ،                
وٌحاادد بقاارار مااب وزٌاار المالٌااة أو مااب تفوضااه مدٌرٌااة المالٌااة المختصااة التااً 

 لجة أوضاعهم الضرٌبٌة، وأسلوب تدقٌق قٌودام.تتولى معا
ام مب كبار المكلفٌب المبادرة إلى التسجٌل لدر   /ز/ ٌجب على المكلفٌب الاٌب ٌتم عد 

 “ ./ ٌوما س مب تارٌخ تبلٌؽهم30قسم كبار المكلفٌب المختص خبلل مدة أقصااا /
 األشخاص الخاضعون للضرٌبة بفئة كبار المكلفٌن: -2

   علاى2006. لعاام51ماب المرساوم التشارٌعً رقام   .1  . مب الماادةنصت الفقرة أ
 ما ٌلً:

. 24/ ماب القاانوب رقام  2"ٌضاؾ إلى المكلفٌب المعددٌب فً الفقارة  أ. ماب الماادة /
/ المكلفاوب الااي ٌاتم اعتباارام ماب عاداد 36وتعدٌبلتاه البناداب اآلتٌااب / 2003لعام 

 ".األوراق المالٌة / مكاتب وشركات تداول37كبار المكلفٌب /
   معاٌٌر التسجٌل فً قسم كبار المكلفٌب وفقاس لؤلس  التالٌة: وحددت وزارة المالٌة 
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       كااال مكلاااؾ ماااب فئاااة مكلفاااً األربااااح الحقٌقٌاااة الااااي ٌبلاااػ رقااام عملاااه السااانوي  –
  للدوائر المالٌة. ملٌوب لٌرة بموجب بٌانه المقدم .70 

المقطااوع ٌبلااػ رقاام عملااه الساانوي         كاال مكلااؾ مااب فئااة مكلفااً ضاارٌبة الاادخل  –
   ملٌوب بحسب قرار التكلٌؾ القطعً.  .70 

      الصااافٌة مبلااػ ةكاال مكلااؾ مااب أي فئااة مااب فئااات المكلفااٌب بلؽاات أرباحااه الساانوٌ –
أو قارار  الضارٌبً المقادم للادوائر المالٌاة، مبلٌٌب لٌرة، والك بموجب بٌانه .5 

الم سساات التاً  المقطاوع.  ضارٌبة الادخل التكلٌاؾ القطعاً بالنسابة إلاى مكلفاً
األنشطة االقتصادٌة التالٌة  المصارؾ ـ شركات التأمٌب وإعاادة التاأمٌب  تمار 

   المساامة مهما كاب نوع نشاطها.  ـ الشركات
المالٌة والعتبارات أخارر اقتاراح اعتباار بعاض المكلفاٌب ماب عاداد  للدوائر وٌجوز 

    .قسم كبار المكلفٌب
ؾ التساجٌل فاً قسام كباار المكلفاٌب حاٌب فقاداب أحاد شاروط التساجٌل الااي      ٌتم حااو

 تم التسجٌل على أساسه لسنتٌب متتالٌتٌب.
 
 تقدٌم التصرٌح الضرٌبً ومواعٌد تقدٌمه  القانونٌة ومواعٌد تسدٌد الضرٌبة : -3

بأناه ٌترتاب علاى  2006. لعاام 51مب المرساوم التشارٌعً رقام   .2 قضت المادة 
لفٌب أب ٌقدموا إلى الدوائر المالٌة بٌانا س خطٌاا س بنتاائج أعماالهم الصاافٌة ماب رباح  المك

 أو خسارة خبلل السنة السابقة فً اآلجال اآلتٌة: 
/ أٌار مب كل سانة بالنسابة إلاى الشاركات المسااامة، واات المسا ولٌة 31لؽاٌة / -1

سااام كباااار المحااادودة، والم سساااات والشاااركات والمنشااا ت العاماااة، ومكلفاااً ق
 المكلفٌب.

/ آاار مب كل سنة بالنسبة إلى سائر المكلفٌب اآلخرٌب. وٌجاوز لاوزٌر 31لؽاٌة / -2
المالٌة فً حاالت استرنائٌة ٌعاود تقادٌراا إلٌاه أب ٌمانح مهلاة إضاافٌة ال تتجااوز 

 ستٌب ٌوماس.  
ع كل مكلؾ خاضع للضرٌبة على األرباح الصناعٌة والتجارٌة إاب ألزم المشر  

األرباح الحقٌقٌة أب ٌتقدم إلى الدوائر المالٌة ببٌاب ٌصرح فٌه عب مقدار  لفئة
 أو خسائرأل الصافٌة. أرباحه

 الورائق الواجب تقدٌمها مع البٌاب2003.لعام24القانوب  /مب14حددت المادة/كما 
 واً: 

 31/12المٌزانٌة العمومٌة فً  -
 حساب التشؽٌل بالنسبة إلى المنش ت الصناعٌة -
 ب المتاجرة .حسا -
 حساب األرباح والخسائر. -
 جدول بالمبالػ المأخواة مب األرباح باسم االستهبلكات بصورة مفصلة. -
 2003. لعام 25/مب القانوب  6جدول بالبٌانات والورائق الواردة بالمادة / -

 المتعلق باالستعبلم و مكافحة التهرب الضرٌبً.
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فانه ٌجب  2003. لعام 24لقانوب رقم  / مب ا14وبموجب الفقرة  د. مب المادة /
/ ٌوما س تلً تارٌخ انتهاء مهلة تقدٌم 30على المكلفٌب أب ٌدفعوا إلى الخزٌنة خبلل /

وتحسب المبالػ  ،ح بها فً البٌابالبٌاب الضرٌبة المترتبة على األرباح المصر  
 المدفوعة بمقتضى ااأل المادة مب أصل الضرٌبة التً تقراا اللجاب الضرٌبٌة

 المتخصصة.
 

 مإسسات القطا   العام وشركاته أوالا:

لضرٌبة الدخل، والك بالنظر إلى  وشركاته تخضع م سسات القطاع العام       

شكلها القانونً. واً تشتمل على الم سسات والشركات والمنش ت العامة على 

ٌق بٌب لم ٌقم بالتفر ٌبًاختبلؾ أنواعها التً تتمتع باستقبلل مالً. فالمشرع الضر

م سسات القطاع العام وشركاته، وم سسات القطاع الخاص وشركاته مب حٌث 

 لضرٌبة المفروضة على الدخل.لالخضوع 

والك ألنه مب الناحٌة القانونٌة بقٌت تلك المنش ت والشركات محتفظة بشكلها        

/21القانونً. وتتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة المنصوص علٌها فً المادة /
 1.

 مب 

ومب رم فهً تخضع أٌضاس لجمٌع الضرائب والرسوم المطبقة فً ااا  ،قانوب الدخل

 الصدد.

وعلى ااا األسا  ٌمكب القول إب جمٌع الم سسات والهٌئات العامة اات        

لضرٌبة المفروضة على الدخل ما لم تكب معفاة مب لالطابع االقتصادي خاضعة 

        ات العامة اات الطابع اإلداري التًالضرٌبة بنص خاص، أما اإلدارات والهٌئ

تخضع لضرٌبة  ال تمار  أي أعمال اات طابع اقتصادي أو استرماري, فانها ال

 ومب رم النتفاء الموجب القانونً لخضوعها.  الدخل لعدم تحقٌقها أرباحاس 

أب الضرٌبة  1982/ لعام 2/ مب القانوب رقم /1وٌتضح لنا مب نص المادة /       

على م سسات القطاع العام وشركاته ومنش ته بما فً الك شركات  تسري

 .اإلنشاءات العامة 

وفً ضوء ما تقدم، ٌمكب القول إب الم سسات والشركات والمنش ت العامة اات 

وؼٌراا مب األشخاص االعتبارٌٌب  ،الطابع االقتصادي التً تتمتع باستقبلل مالً

لضرٌبة لعملٌات تستهدؾ الكسب تخضع  الاٌب ٌمارسوب عملٌات االسترمار، أو أي

 المفروضة على الدخل.

              االسترمارٌة الناتجة عب النشاط التجاري، وااأل الضرٌبة تصٌب األرباح

 تقدٌم خدمات. واألرباح الرأسمالٌة الناجمة عب تخلٌها عب  نًأو المهً أو الصناع

                                           
/ المعدلة من قانون الدخل على ما ٌلً : " تطرح الضرٌبة باسم الشخص الحقٌقً أو االعتباري الذي ٌمارس 21( تنص المادة / 1

 / كانون الثانً فً سنة التكلٌف ".1العمل الخاضع للضرٌبة وذلك فً محل ممارسة العمل بتارٌخ /
من فرع واحد فً سورٌة فتطرح الضرٌبة فً المركز األساسً وعلى أرباح جمٌع الفروع سواء أكانت إذا كان للمكلف أكثر 

على أرباح جمٌع  -حساباتها وأعمالها موحدة أم مستقلة. وإذا كان المركز األساسً واقعاً خارج البالد السورٌة فتطرح الضرٌبة 
 عاصمة السورٌة  أو فً مركز الفرع األوسع عمالً " .فً مركز الفرع الواقع فً ال –الفروع القائمة فً سورٌة 
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ل ضرٌبة رٌع ر و  األموال موجوداتها الرابتة لآلخرٌب.   كما تشمل ضرٌبة الدخ

 مرال الك فوائد األموال المقرضة أو المودعة لدر المصرؾ. والمتداولة 

وٌترتب على م سسات القطاع العام وشركاته الخاضعة للضرٌبة أب تقوم بالواجبات 

 التالٌة:

 تقدٌم بٌاب إلى الدوائر المالٌة بأرباحها السنوٌة الصافٌة المتحققة خبلل السنة التً -1

مب السنة  . أٌار31 فً  ًوالك فً أجل ٌنته ،تخضع أرباحها فٌها للضرٌبة

التالٌة لتحقٌق األرباح الماكورة إاا كانت مب الشركات المساامة، أو اات 

إاا كانت مب الم سسات  . آاار31 وفً أجل ٌنتهً فً  ،دةوالمس ولٌة المحد

 والشركات والمنش ت العامة األخرر.

صة حساب األرباح والخسائر، وصورة عب المٌزانٌة         وٌقدم مع البٌاب خبل

 السنوٌة، وجدول بالمبالػ المأخواة مب األرباح باسم االاتبلكات.

ٌوماس  ربلرٌبح بها خبلل مدة تسدٌد ضرٌبة الدخل المتوجبة عب األرباح المصر   -2

 التالٌة لتارٌخ تقدٌم البٌاب السنوي.

ة التً تظهر أرباحها الحقٌقٌة، وأب تحتفظ بجمٌع مسك القٌود الكاملة والمنتظم -3

الورائق الحسابٌة، وجداول التقوٌم، ودفتر صور الرسائل، وسندات القبض 

والصرؾ، وبصورة عامة جمٌع المستندات التً مب شأنها التربت مب صحة 

 بٌاناتها. 

منش ت وتجدر اإلشارة فً ااا الصدد إلى أب التدقٌق والمراجعة المستندٌة ل       

القطاع العام ٌتم مب قبل الجهاز المركزي للرقابة المالٌة
 1.

الفقرة  ب.  فقد نصت .

 على ما ٌلً: وتعدٌبلته 2003/ لعام 24/مب المرسوم التشرٌعً /24المادة / مب

  ٌخضع البٌاب المقدم مب م سسات القطاع العام للتدقٌق المكتبً فً الدوائر المالٌة  

, وٌجري حساب الضرٌبة تدقٌقهاح بها بعد باح المصر  وتفرض ضرٌبة أسا  األر

الصادر بشأنها أو الشركة  ةبصورة نهائٌة على أسا  المٌزانٌة الختامٌة للم سس

 ... قرار قبول مب الجهاز المركزي للرقابة المالٌة

وٌتبٌب مب النص الماكور أب البٌاب المقدم مب منش ت القطاع العام ٌخضع فقط فً 

 ،ٌة إلى تدقٌق ال ٌعدو كونه مراجعة حسابٌة لما ٌقدم مب بٌانات وورائقالدوائر المال

إلى تولً ااأل المهمة جهاز آخر  ومب رم فاب مفهوم المراجعة المستندٌة ؼائب نظراس 

 مب أجهزة الدولة واو  الجهاز المركزي للرقابة المالٌة.. 

قانونً ٌمنع على ااأل ألب النص ال ً،فالدوائر المالٌة ال تقوم إال بالتدقٌق المكتب

الدوائر حقها فً االطبلع وطلب الورائق والربوتٌات. ونحب نعتقد أب ااا االمتٌاز 

                                           
وتعدٌالتم  وومى ٌهمدل  لمً يت قٍم   2003/ لعمام 64( أحدث الجهاس الوزكشي للزقابة الوالٍة بوىجب أحكام الوزسىم التشزٌعً رقمن / 1

تها همي الٌاحٍمة الوالٍمة وٌ متف بتفتمٍ  رقابة فعالة على أهىال الدولة وهتابعة أداء األجهشة التٌفٍذٌمة اددارٌمة واتقتدمادٌة لولماولٍا

 حلاباتهاي.
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عب النصوص المطبقة على  مسوغ له وٌعد خروجاس  الممنوح لمكلفً القطاع العام ال

 سائر المكلفٌب. 

أما فٌما ٌتعلق بالتكلٌؾ فٌمكب أب تختلؾ أصول وأس  تكلٌؾ م سسات القطاع 

 –خدمات  –تجارٌة  –عام وشركاته باختبلؾ الفعالٌة التً تمارسها  صناعٌة ال

باختبلؾ الشكل القانونً  و مالٌة. واألحكام القانونٌة التً تنظم ش ونها، –زراعٌة 

شركة  –الاي تأخاأل الم سسة   أو الشركة المكلفة : شركة أموال  شركة مساامة 

شركة توصٌة بسٌطة. دوب  –امب توصٌة باألسهم. أو شركة أشخاص  شركة تض

تبلؾ إلى الشاوا عب األصول والقواعد العامة المنصوص عنها خأب ٌ دي ااا اال

فً قانوب الدخل والمتعلقة بأصول التكلٌؾ وأسسه، سواء ما ٌتعلق فٌه فً تحدٌد 

اإلٌرادات الخاضعة للضرٌبة، أو فً تقدٌر النفقات واألعباء المقبول تخفٌضها مب 

ال المكلؾ للوصول إلى الربح الخاضع للضرٌبة، وااا األمر طبٌعً نتائج أعم

         أو صناعٌاس  تجارٌاس  طالما أب م سسات القطاع العام وشركاته تمار  نشاطاس 

وتتمتع بشخصٌة معنوٌة مستقلة وامة مالٌة خاصة ولها مٌزانٌة  ،أو مالٌاس  أو زراعٌاس 

خاصة. لالك فاب ااأل  أموالهم أمواالس  مستقلة على نمط المٌزانٌات التجارٌة ،وتعد

الم سسات تخضع للضرائب التً تتوافر فٌها شروط الخضوع لها، كالضرٌبة 

المفروضة على األرباح الصناعٌة والتجارٌة، وضرٌبة رٌع ر و  األموال 

 المتداولة، وضرٌبة رٌع العقارات. 

أمٌب وإعادة والسٌما م سسات الت هولكب طبٌعة م سسات القطاع العام وشركات

عب تكلٌؾ  بٌناس  التأمٌب وم سسات التوفٌر، جعلت أس  تكلٌفها تختلؾ اختبلفاس 

وٌرجع الك إلى طبٌعة عمل ااأل الم سسات القائم على حساب  ،المنش ت األخرر

متوسط الوفٌات والحوادث... الخ، أو بسبب القوانٌب التً تلزم شركات التأمٌب 

وحتى ولو لم تكب قوانٌب تلك  ،تمار  فٌها أعمال باٌداع قٌم مالٌة فً الببلد التً

الببلد تحتم ااا اإلٌداع، فاب الشركة تقوم بمرل ااا اإلٌداع لمواجهة ما قد تتعرض 

مب مخاطر، فم سسات التأمٌب وإعادة التأمٌب والتوفٌر لها إاب معالجة  له مستقببلس 

 ضرٌبٌة خاصة بها. 
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 ركات المحدودة المسإولٌةالشركات المساهمة والش: يانٌاا 

 وشركات األشخاص بؤنواعها

الشركة   بأنها عقد ٌلتزم بمقتضاأل شخصاب أو أكرر  ؾ القانوب المدنً السوريعر  

بأب ٌساام كل منهم فً مشروع مالً بتقدٌم حصة مب مال أو عمل, القتسام ما قد 

ً او كوب والاي ٌهم الشارع الضرٌب .ٌنشأ عب ااا المشروع مب ربح أو خسارة..

 ،الشركة تهدؾ إلى االسترمار وتحقٌق الربح وتوزٌع ااا الربح بٌب الشركاء

فالضرٌبة فً ااأل الحالة تصٌب المكلؾ حتى ولو كاب شركة   أي أب المكلؾ 

فتطرح الضرٌبة باسم ااا  أو تجارٌاس  صناعٌاس  شخص اعتباري. ما دام ٌمار  نشاطاس 

 صٌل.الشخص االعتباري وااا ما سندرسه بالتف

      الضرٌبة المفروضة على شركات األموال.
 الضرٌبة المفروضة على شركات األشخاص. 

 :شركات األموال – 1
اكتسبت شركات األموال ااأل التسمٌة لما ي{دٌه المال مب دور رئٌ  فً تكوٌنها 

وفً استمراراا فً النشاط حٌث ٌقسم رأ  مالها إلى أسهم، وإاا ما تم االكتتاب 

مرسوم إحدارها. ولما كاب عدد المساامٌب فً شركات األموال كبٌراس فٌها صدر 

 ،ٌصعب معه قٌامهم جمٌعاس بادارة الشركة، لالك ٌتولى أمر اإلدارة مجل  اإلدارة

وتقتصر مس ولٌة المساامٌب على سداد دٌوب الشركة بحدود مسااماتهم فً رأ  

 الضرورة تبعاس إلفبلسها. مالها، وإاا أفلست الشركة فاب المساامٌب ال ٌفلسوب ب

الشركات اات المس ولٌة  ،شركات المساامةتنقسم شركات األموال إلى نوعٌب: ال

ومما ال شك فٌه أب الشركة المساامة تعد مب أام شركات  S.A.R.Lالمحدودة 

 األموال وأكرراا انتشاراس، والسٌما فً األنظمة االقتصادٌة الرأسمالٌة. 
 الشركات المساهمة : -

ؾ قانوب الشركات الشركة المساامة  بأنها    شركة تتألؾ مب خمسة وعشرٌب عر  

مسااماس على األقل ٌكوب رأسمالها مقسماس إلى أسهم متساوٌة القٌمة قابلة للتداول 

ولئلدرا  فً أسواق األوراق المالٌة، وتقوم بطرح جزء مب رأسمالها على االكتتاب 

حددة بالقٌمة االسمٌة لؤلسهم التً ٌملكها فً العام، وتكوب مس ولٌة المساام فٌها م

الشركة.. وكما او واضح مب التعرٌؾ فاب الشركة المساامة مجردة مب عنواب 

تجاري مستمد مب اسم أحد المساامٌب، ولكب ٌجب أب ٌطلق علٌها اسم معٌب ٌشٌر 

إلى ؼاٌتها كأب ٌقال مربلس شركة الزٌوت وأب ٌتبع اسم الشركة عبارة  مساامة 

 فلة. مرال الك  شركة الزٌوت المساامة.. مؽ

     وإاا  ،ٌقسم رأ  مال الشركة المساامة  إلى أقسام متساوٌة ٌمرل كل منها سهماس 

ما تم االكتتاب فٌها صدر مرسوم إحدارها, وٌطلق على ا الء األشخاص الاٌب 



 50 

ٌامهم ٌصعب معه ق ولما كاب عددام كبٌراس  ،اكتتبوا فً رأسمال الشركة  المساامٌب.

مب ربلرة أعضاء  اس بادارة الشركة لالك ٌتولى إدارة الشركة مجل  إدارة م لف جمٌعاس 

 على األقل، وسبعة أعضاء على األكرر. 

باإلضافة إلى ما تقدم على عدد مب الشروط ٌجب أب  قانوب الشركاتوقد نص 

 تتوافر فً الشركات المساامة:

 ٌمة حصة كل منهم، فااا أفلست أال ٌكوب المسااموب مس ولٌب إال فً حدود ق

 الشركة فاب المساامٌب ال ٌفلسوب تبعاس إلفبلسها.

 .أال ت دي وفاة أحد الشركاء إلى إنهاء الشركة 

 .أب ٌكوب رأ  المال موزعاس إلى أسهم قابلة للتنازل والتداول 

 . مب قانوب الشركات على ما ٌلً:156المادة   توقد نص

 قة تحدٌد المكاف ت السنوٌة ألعضاء مجل  النظام األساسً للشركة طرٌ ٌعٌب

 %.  مب األرباح الصافٌة.5ال تزٌد ااأل المكاف ت على  أاإلدارة على 

أما فٌما ٌتعلق بتوزٌع األرباح فاب الك ٌتم بعد تنـزٌل النفقات العامة واالاتبلكات 

ح و بعبارة أخرر ٌتم توزٌع الرب للقوانٌب النافاة, والمبالػ الواجب رصداا وفقاس 

 الصافً كما ٌلً:

مب األرباح الصافٌة ٌخصص لحساب  %.10 ٌجب أب ٌقتطع فً كل سنة 

ااا االقتطاع إاا بلػ االحتٌاطً ربع رأ   توقؾولها أب ,  االحتٌاطً اإلجباري

المال  إال أنه ٌجوز بموافقة الهٌئة العامة للشركة االستمرار فً اقتطاع ااأل النسبة 

 .كامل رأ  مال الشركة  ًلهاا االحتٌاطبلػ مجموع االقتطاعات ٌحتى 

اقتطاع جزء مب األرباح الصافٌة باسم احتٌاطً  ٌجوز للهٌئة العامة أب تقرر سنوٌاس 

األرباح الصافٌة %. مب 20 على  اختٌاري على أب ال ٌزٌد المبلػ المقرر سنوٌاس 

 لتلك السنة.

الصافٌة باسم للشركة المساامة أب تقرر سنوٌاس اقتطاع جزء مب األرباح ؼٌر 

 احتٌاطً استهبلك موجودات الشركة. ، على أال ٌتجاوز ااا المبلػ النسب المقبولة 

 محاسبٌاس.

 .ٌجوز تكوٌب احتٌاطً للتوسع الصناعً إاا ما وجد ضرورة لالك 

  ٌجوز تكوٌب احتٌاطً ضرٌبة الدخل المفروضة على األرباح الصناعٌة

 مرال الك: ،ة لضرٌبة نوعٌة أخرروالتجارٌة أي بعد استبعاد المبالػ الخاضع

 .تنـزٌل المبالػ الخاضعة لضرٌبة الرواتب واألجور 

  تنـزٌل المبالػ الخاضعة لضرٌبة رٌع ر و  األموال المتداولة، كسندات

 القرض التً تملكها الشركة.

  تنـزٌل اإلٌرادات الخاضعة لضرٌبة رٌع العقارات, كبدل إٌجار عقار

 .مملوك للشركة وم جر آلخرٌب
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 المعالجة الضرٌبٌة ألرباح الشركات المساهمة:
/ مب 3ٌتبٌب مب استعراض نصوص التشرٌع الضرٌبً السوري، والسٌما المادة /

، التً تنص على ما ٌلً:  تفرض الضرٌبة  وتعدٌبلته 2003. لعام 24القانوب  
 ،على أرباح األشخاص الطبٌعٌٌب واالعتبارٌٌب الناجمة عب أعمالهم فً سورٌة.

 ل ممارسة العمل بتارٌخ  كانوب الرانً مب سنة التكلٌؾ. حلك فً موا

 قانوب الشركاتمع  ع الضرٌبً اعترؾ بالشخصٌة المعنوٌة للشركة تمشٌاس والمشر  

الشخصٌة االعتبارٌة  –شركات المحاصة  –الاي منح جمٌع الشركات باسترناء 

على أرباح ولقد نص قانوب الدخل صراحة على وجوب فرض الضرٌبة وطرحها .

الشركة مجتمعة, ولٌ  على حصة كل شرٌك مب الربح على حدة, وبعبارة أخرر 

فاب الضرٌبة تفرض على مجموع األرباح الصافٌة المحققة باسم الشركة المساامة 

ولٌ  على ما ٌصٌب المساامٌب مب األرباح المعدة للتوزٌع, فما دامت المنشأة 

صفتها ااأل لضرٌبة األرباح الصناعٌة  اتخات صفة شركة أموال فانها تخضع بسبب

وبكونها تتمتع بشخصٌة معنوٌة مستقلة عب شخصٌة المساامٌب  ،والتجارٌة مب جهة

 مب جهة أخرر. 

الشركة شركة مساامة مب الناحٌة الضرٌبٌة، ولو تجمعت أسهمها فً  وٌستمر عد  

ا كشركة ٌد مساام واحد بعد التكوٌب، وال تنقلب إلى شركة واقع وال تفقد صفته

إال بحكم قضائً ألب قانوب الشركات السوري لم ٌتناول حالة نقص عدد  مساامة 

كما لم ٌتعرض لآلرار التً تترتب على ااا النقص, ولم  ،المساامٌب عب خمسة

الشركة منحلة بحكم القانوب. وٌشمل بالطبع ااا المبدأ الشركات  ٌنص على عد  

وآلت أسهمها إلى مساام واحد او  كلٌاس  مٌماس المساامة العامة   التً جرر تأمٌمها تأ

وآلت  جزئٌاس  وشركات االقتصاد المختلط المساامة  التً جرر تأمٌمها ،الدولة.

كما ٌشمل الشركات المساامة المصادرة كلٌاس أو  ،نسبة معٌنة مب أسهمها إلى الدولة.

أو الم سسة حٌث ب إجراء المصادرة ال ٌؽٌر الشكل القانونً للمنشأة     أجزئٌاس، إا 

ب ااا اإلجراء ٌقصد به وضع الحراسة القضائٌة على أموال المكلفٌب ما لم ٌكب إ

 انالك نص قانونً ٌقضً بخبلؾ الك. 

وعلى ااا األسا  تخضع للضرٌبة أرباح الشركات المساامة سواء وزعت ااأل 

جبارٌة األرباح على المساامٌب أم لم توزع وسواء تم ترحٌلها إلى االحتٌاطٌات اإل

لؤلقساط المتبقٌة  واالختٌارٌة أم وزع جزء منها أم رحلت إلى رأ  المال تسدٌداس 

والك بعد تنـزٌل تعوٌضات أعضاء مجل  اإلدارة التً تخضع ، بامة المساامٌب

واألنصبة األخرر الخاضعة لضرٌبة نوعٌة ؼٌر  ،لضرٌبة الرواتب واألجور

 لتجارٌة وؼٌر التجارٌة. ضرٌبة المفروضة على األرباح الصناعٌة واال

.         24المعدل للقانوب رقم   2006. لعام 51وقد أعطى المرسوم التشرٌعً رقم  

مزاٌا نسبٌة 2005.لعام 10وتعدٌبلته والمرسوم التشرٌعً رقم  2003لعام 
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للشركات المساامة بالمقارنة ببقٌة المكلفٌب بحٌث أصبحت الضرٌبة تفرض على 

 كما ٌلً:الشركات المساامة   

  تطرح الضرٌبة على األرباح الصافٌة التً تحققها الشركات المساامة

%. فً 50التً تطرح أسهمها لبلكتتاب العام بنسبة ال تقل عب  

القطاعٌب الخاص والمشترك التً مركزاا الرئٌسً فً سورٌة عب جمٌع 

%. بما فٌها اإلضافات عدا االضافة لصالح االدارة 14نشاطاتها بمعدل  

 محلٌة والمساامة فً اعادة االعمار.ال

  األرباح الصافٌة التً تحققها الشركات المساامة  تطرح ضرٌبة دخل

والشركات اات المس ولٌة المحدودة التً مركزاا الرئٌسً فً سورٌة 

فً القطاعٌب الخاص والمشترك والمملوكة مب الدولة عب جمٌع 

سترمار بمعدل قدرأل تشجٌع اال بقوانٌبنشاطاتها والمشارٌع المشمولة 

%.  بما فٌها جمٌع اإلضافات عدا اإلضافة لصالح اإلدارة المحلٌة 22 

 والمساامة فً اعادة االعمار .

  تحدد نسبة ضرٌبة الدخل على األرباح الصافٌة التً تحققها المصارؾ

جمٌع نشاطاتها  عب 2001. لعام 28المحدرة وفق أحكام القانوب رقم  

المساامة فً المجهود الحربً، وتسترنى ااأل %. بما فٌها 25بمعدل  

 اإلضافة لصالح اإلدارة المحلٌة.مب الضرٌبة 

 (:1مسؤلة )

لم تطرح أسهمها لبلكتتاب ”حققت شركة مساامة للؽزل والنسٌج مركزاا حلب 

. ل. ، وقد وزعت األرباح 2400000ربحا سصافٌا سمقدارأل   2013عام “ العام

%. احتٌاطً إجباري، واحتٌاطً ضرٌبة الدخل 10على المساامٌب بعد اقتطاع  

. ل.  وتعوٌضات مجل  اإلدارة الم لؾ مب سبعة أشخاص على 1075200 

 :المطلوب%. مب الربح الصافً. و5 أسا  

 تحدٌد األرباح القابلة للتوزٌع. -1

 تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة. -2

 حساب الضرٌبة المتوجبة.     -3
 اح القابلة للتوزٌع:تحدٌد األرب -1الحـــــــــل: 

 األرباح الصافٌة 2400000 
 ٌنزل منه         

 احتٌاطً إجباري        240000
 احتٌاطً ضرٌبة الدخل.       1075200
 تعوٌض مجل  اإلدارة.       54240

                         ]2400000- 240000  +1075200.[=1084800 
                       1084800×5=% 54240 

 األرباح القابلة للتوزٌع 1030560
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 تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة: -2
 األرباح القابلة للتوزٌع. 1030560

  ٌضاؾ   
  احتٌاطً إجباري     240000
 احتٌاطً ضرٌبة الدخل 1075200
 األرباح الخاضعة للضرٌبة 2345760

 حساب الضرٌبة المتوجبة: -3

 ل.  516068=         % 22×  2345760  الضرٌبة

 ل.  51607=         % 10×  516068           إدارة محلٌة

 ل.  51607=   %  10× 516068    مساامة إعادة إعمار   

 ل.س  619,282 =               الضرٌبة المتوجبة

 : ميـــــــال

تقدمت الشركة الصناعٌة الزراعٌة المساامة  أسهمها  25/4/2014بتارٌخ 

تسترمر خمسة  التً ،%. فً حمص53 على االكتتاب العام بنسبة مطروحة 

مخازب مبردة لحفظ الخضار والمواد الؽاائٌة إلى جانب استرماراتها األخرر ببٌانها 

وأرفقت به  ./ لٌرة519.200مصرحة بأرباح صافٌة مقداراا / 2013عب عام 

 المٌزانٌة الختامٌة وحساب األرباح والخسائر التالً:

 31/12/2013خ  حـ / أ .
أرباح إجمالٌة  2600000
 لمخازب

 التبرٌد              
 أجورورواتب   484800

أرباح إجمالٌة لبٌع   136000
 الجلٌد

 تعوٌضات أعضاء مجل  اإلدارة    24000

 ااتبلك أجهزة التبرٌد  360000 إٌرادات مختلفة 180000

 ااتبلك األراث   40000 

 
 

الستخرا  المٌاأل  تكلفة حفر بئر  424000
 الجلٌد  لصنع

 قسط استهبلك آلة 60000 

 تكلفة بناء ؼرفة جدٌدة للشركة 120000 

 ااتبلك سٌارة النقل 160000 

 
فوائد قرض مصرفً للتوسع    40000
 الصناعً

 تأمٌنات اشتراك بالهاتؾ   12000 

 مصارٌؾ انتقال وسفر  27200  

 
ق بدل فروغ وإٌجار مكتب بسو 388800

 الهال

 مصارٌؾ مختلفة 256000 

 األرباح الصافٌة 519200 

2916000 2916000 
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 بٌانها جدول االاتبلكات التالً:بكما أرفقت 
 النوع القٌمة األصلٌة تارٌخ الشراء قسط االاتبلك

 أجهزة تبرٌد 2400000 1/1/2010 360000

 أراث 200000 1/1/2010 40000

 ارة نقل صؽٌرةسٌ 480000 1/4/2013 160000

 بدل فروغ المكتب 360000 15/6/2013 360000

 تبٌب ما ٌلً: هاولدر التدقٌق مب قبل مراقب الدخل لدفاتر الشركة وورائق

إب مخصصات االاتبلك المحتجزة مب األرباح تختلؾ مب حٌث معدالت  -1

 واً عادة: االاتبلك المقبولة ضرٌبٌاس 

 ألجهزة التبرٌد.  10%

 لؤلراث.  10%

 لوسائط النقل.   20%

/ 560000اشترت الشركة أجهزة تبرٌد جدٌدة كلفتها / 1/4/2013بتارٌخ  -2

وقد وضعت  ،/ لٌرة1840000لٌرة أضٌفت إلى األجهزة السابقة والبالؽة /

 .1/7/2013األجهزة الجدٌدة موضع االسترمار فً 

فعت به بسوق الهال بعد أب د استأجرت الشركة مكتباس  15/6/2013بتارٌخ  -3

وبدل إٌجار سنوي ، / لٌرة سورٌة360000بدل فروغ مقدارأل /

 / لٌرة. 28800بمقدار/

سددت الشركة عب الموظفٌب اإلدارٌٌب ضرٌبة دخل الرواتب واألجور  – 4

لبلتفاق الجاري بٌب الشركة وموظفٌها مع  وحملتها على حساب الرواتب تبعاس 

 العلم أب لدر الشركة خمسة موظفٌب ام:

 ./ لٌرة شهرٌاس 12000مدٌر راتبه /  -        
 / لٌرة شهرٌاس.6400ربلرة موظفٌب راتب كل منهم / -        
 / لٌرة شهرٌاس..4800مستخدم راتبه / -        

 حمل حساب المصارٌؾ المختلفة بالنفقات التالٌة: -5

 جاادول لاام ٌاارد ااااا المبلااػ فااً 1/7/2013قٌمااة أراااث مشااترر فااً   24000

 االاتبلك.

 2012ضرٌبة دخل أرباح عام  48000 

 .2012ضرٌبة رٌع العقارات ألمبلك الشركة عب عام  38400 

/ لٌرة علماس 528000باعت الشركة آلة قدٌمة بمبلػ / 31/12/2013بتارٌخ  -6

لم ترد فً العملٌة . وااأل 600000بمبلػ   1/1/2012فً  تمأب الشراء 

 .2013بٌاب الشركة لعام 

اضً قطعة أرض بقصد المتاجرة باألر 2011/ 3/4فً اشترت الشركة  -7

بمبلػ  3/6/2013/ لٌرة وباعتها بتارٌخ 1.600.000/ بمبلػ
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والباقً ٌسدد  اس / لٌرة نقد1.200.000/ لٌرة قبضت قٌمتها/2.200.000/

/ لٌرة لقاء فوائد مقداراا 200.000على أقساط ربع سنوٌة متساوٌة كل منها/

قسط ولم تدخل أرباحها ضمب حساب  / لٌرة تضاؾ على كل12.000/

 األرباح والخسائر بحجة عدم قبض كامل رمب البٌع.

 : المطلوب -
         حساااااب الااااربح الخاضااااع لضاااارٌبة دخاااال األرباااااح الصااااناعٌة والتجارٌااااة  أوال: 

 وؼٌر التجارٌة فً ضوء مبلحظات مراقب الدخل.

 حساب الضرٌبة المتوجبة. يانٌا:

 ب الربح الخاضع للضرٌبة :حسا –: أوال الحـــــــل
 الربح المصرح به 519.200

 ٌضاؾ 

 الزٌادة فً الرواتب واألجور: 52800+
 484800- ]  12.000+6400 ×3 +4800×.12[ 

 484800- 432000 

 الزٌادة فً تعوٌضات مجل  اإلدارة: 0
 519200  ×5 = %25960  

 ال ٌوجد زٌادة   

 ة التبرٌد :الزٌادة فً ااتبلك أجهز 148000+ 
 1840000×10 =%184000 
 560000×10×%6/12=28000 

360000- 184000+28000=.148000 

 الزٌادة فً ااتبلك األراث : 18800+
 200000×10=%20000 

 24000×10×%6/12=1200 
40000- 20.000+1200=.18800 

 مب قانوب الدخل/ 8ألحكام المادة / تكلفة حفر بئر ألنها نفقة رأسمالٌة وفقاس  424000+

 تكلفة بناء ؼرفة للسبب السابق نفسه 120000

 الزٌادة فً ااتبلك سٌارة النقل: 88000+
160000-72000=88000 
480000×20×%9/12=72000 

 تأمٌنات اشتراك بالهاتؾ تظهر بجانب الموجودات فً المٌزانٌة 12000+

 الزٌادة فً اإلٌجار 13200+
 28800-15600=13200 
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 الفروغ ال ٌجوز ااتبلك الفروغ قانونٌاس  360000+

 الزٌادة فً المصارٌؾ المختلفة 110400+
 أراث 24000 - 
 2012ضرٌبة دخل عام  48000- 
 ضرٌبة رٌع العقارات 38400 - 
عبئاس على حساب األرباح والخسائر  ٌعد   ٌعد شراء األراث نفقة رأسمالٌة وال 

 الدخل. / مب قانوب 8وفقاس ألحكام المادة /
اا عبئاس على الربح ألنها فً فبل ٌجوز عد   2012أما ضرٌبة دخل عام  

 الواقع توزٌع للربح
وضرٌبة رٌع العقارات تضاؾ كونها متعلقة باٌراد خاضع لضرٌبة نوعٌة  

 أخرر

 دفترٌاس  المستهلكةأرباح رأسمالٌة ناتجة عب بٌع اآللة  48000+
600000×2×10=%120000 
600000-120000=480000 
528000-480000=48000 

 أرباح ناتجة عب تجارة األراضً 624000+
 2200000-1600000=600000 
 24000=12000+12000فوائد التقسٌط  
 624.000=24000+600000األرباح اً  

األرباح الصافٌة الخاضعة لضرٌبة دخل األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر  2538400
 التجارٌة

 

 ب الضرٌبة المتوجبة:حسا –يانٌا 
اً  اااس فبما أب المكلؾ شركة مساامة أسهمها مطروحة على االكتتاب العام، 

 .2006/ لعام 51/ مب المرسوم التشرٌعً رقم /3تخضع ألحكام المادة /
 ل.  355376=   % 14× 2538400 الضرٌبة الواجبة السداد

 ل.  35538%   = 10× 355376 ضرٌبة مساامة إعادة إعمار
    ل.س 390,914=                                        ضرٌبة المتوجبةال
 الشركات ذات المسإولٌة المحدودة:  -

اً الشركة اات المس ولٌة المحدودة  الشركات/ مب قانوب 55فت المادة /عر         

شركة تتألؾ مب شخصٌب على األقل، وتكوب مس ولٌة الشرٌك فٌها محدودة بمقدار 

 التً ٌملكها فً رأ  مال الشركة.حصصه 

والشركات اات المس ولٌة المحدودة تخضع للضرٌبة مهما كاب نوعها        

/ مب قانوب الدخل تنص 3والمادة / ،وألنها تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة ،وؼاٌتها

على فرض ضرٌبة أرباح األشخاص الحقٌقٌٌب واالعتبارٌٌب الناجمة عب أعمالهم 

 فً سورٌة. 
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لضرٌبة المفروضة على األرباح الصناعٌة لوتخضع أرباح الشركة الصافٌة         

والتجارٌة وؼٌر التجارٌة سواء وزعت على الشركاء أم لم توزع أو جرر ترحٌل 

 جزء منها إلى االحتٌاطٌات أم لم ٌجر.

أصبحت  2006/ لعام 51ومع صدور المرسوم التشرٌعً رقم /        
التً مركزاا الرئٌسً أو فرعها فً سورٌة المحدودة الشركات اات المس ولٌة 

جمٌع نشاطاتها والمشارٌع المشملة بقوانٌب  عبالقطاعٌب الخاص والمشترك  فً
%. بما فٌها جمٌع اإلضافات عدا 22 تخضع لنسبة رابتة اً تشجٌع االسترمار 

 اإلضافة لصالح اإلدارة المحلٌة. 

 :ميـــــــال

 السٌاحة، شركة اات مس ولٌة محدودة مركزاا دمشقشركة الشرق للنقل و       

صافٌة مقداراا  أرباحاس  2013/ لٌرة حققت عام 25000000/ رأسمالها

 : حساب الضرٌبة المتوجبة.المطلوبو. سورٌة / لٌرة2000000/

 :الـحـــــل 

 440000%           = 22×2000000الضرٌبة 

  44000=           %10×440000إدارة محلٌة 

 44000 = %10×440000اامة إعادة إعمارمس

 528,000                   الضرٌبة واجبة السداد   

 مسؤلة :

واً شركة اات مس ولٌة بدمشق تقدمت الشركة السورٌة للصناعات الؽاائٌة        

مصرحة بأرباح صافٌة مقداراا  2013محدودة ببٌانها الضرٌبً عب عام 

 ع البٌاب حساب األرباح والخسائر التالً:. لٌرة. ولقد أرفقت م840.000 

 31/12/2013حـ /أ.خ                             
 مجمل الربح 2611500 نفقات عامة 1240000

 دٌوب محصلة سبق إعدامها 30000 رواتب وأجور 336000

 إٌرادات زراعٌة عارضة 54000 مصارٌؾ قضائٌة 100000

 40000 ااتبلكات 152500
 

ة فً صفقة تمت فً أرباح محقق
30/12/2012 

 تعوٌض مب شركة التأمٌب عب البضاعة
 500000 نفقات مختلفة 235500

   مكافأة سنوٌة للعمال 84000

   تأمٌنات للشركة 157500

   فوائد رأ  المال 90000

   أرباح صافٌة 840000

3235500  3235500  
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 لشركة تبٌب ما ٌلً :وعند قٌام مراقب الدخل بتدقٌق دفاتر ومستندات ا
لم ٌتضمب حساب الرواتب واألجور راتب المدٌر العام السنوي الاي ٌبلػ  -1

 %. .14. ل.  شهرٌاس ومساامة الشركة فً التأمٌنات البالؽة  15000 
ل.  مصارٌؾ سٌارة المدٌر العام  60.000تضمب بند النفقات العامة مبلػ  -2

 . التً ٌستخدمها لؤلؼراض الشخصٌة للشركة
 إب بند المصارٌؾ القضائٌة قد تضمب: -3
/ لٌرة تعوٌض دفعته الشركة بناء على حكم مب القضاء على 25.000/ -أ 

 مدٌراا ألنه صدم بسٌارته أحد المارة.
/ لٌرة أتعاب خبٌر الضرائب لقاء استشارة ضرٌبٌة خاصة 25.000/ -ب   

 بالشركة.
القضائٌة التً أقٌمت على / لٌرة أتعاب المحامً بشأب الدعور 25.000/ - 

 المدٌر العام مب جراء حادث السٌارة.
رسوم تسجٌل المحامً وأتعابه عب قضٌة خاصة بالمبنى الاي اشترته  -د  

 / لٌرة. 25.000الشركة بلؽت /
ؽت الزٌادة وقد بل استهلكت الشركة أدواتها وآالتها بزٌادة على المقرر قانونٌاس  – 4

 / لٌرة.22.500مبلػ /
وقد بلػ  ستهلكت الشركة األراث بمعدل ٌزٌد على المعدل المقبول ضرٌبٌاس ا – 5

 / لٌرة.8.600الفرق /
 / لٌرة.42.300ااتبلك عقار بمبلػ / تضمب بند االاتبلكات أٌضاس  – 6
 المكافأة السنوٌة للعمال مدفوعة عب ربلرة أشهر. – 7
سكب للمدٌر / لٌرة مب أجل تأمٌب 52.500ٌتضمب بند التأمٌنات مبلػ / – 8

التجاري فً الشركة، والباقً مب التأمٌنات دفعت كبدل تأمٌب للعمال 
 والمستخدمٌب.

. 20000دٌوب معدومة محصلة عبارة عب دٌوب معدومة ٌعود منها مبلػ   – 9
لم تقبل  2011مب الدوائر المالٌة والباقً ٌعود لعام قبلت  2012ل.  لعام 

 مب الدوائر المالٌة. 
  

 المطلوب:
   دٌد الربح الخاضع للضرٌبة.تح .1

 حساب الضرٌبة . .2
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 ل:ـــــــالح
 تحدٌد الربح الخاضع للضرٌبة: -1

 البٌان المبلػ )ل.س(

 الربح المصرح به 480000

 ٌضاؾ 

/مب قانوب 8مصارٌؾ سٌارة المدٌر ألنها مصارٌؾ شخصٌة المادة / 60000

 الدخل

ا نتٌجة حادث السٌارة للسبب السابق تعوٌض دفعته الشركة عب مدٌرا 250000

 نفسه

/ 8أتعاب المحامً بشأب الحادث الماكور أٌضا نفقة شخصٌة المادة / 25000

 مب قانوب الدخل.

رسوم تسجٌل المحامً وأتعابه عب قضٌة متعلقة بالمبنى الاي اشترته  25000

دة الما –الشركة ألنه  مب النفقات الرأسمالٌة ولٌ  مب النفقات العامة 

 / قانوب الدخل.8/

 فرق ااتبلك اآلالت واألدوات. 22500

 فرق ااتبلك األراث. 8600

 / مب قانوب الدخل.7ااتبلك عقار ألنه ممنوع قانونٌاس بموجب المادة / 42300

الزٌادة فً المكافأة للعمال حٌث ال ٌجوز قانونٌاس سور دفع مكافأة عب  28000

 شهرٌب فقط.

 / قانوب الدخل.8المدٌر التجاري نفقة شخصٌة المادة / بدل تأمٌب سكب 52500

فوائد رأ  المال: ٌعد توزٌعاس للربح وال ٌقبل تخفٌضه حسب التشرٌع  90000

 الضرٌبً السوري.

 ٌنزل 

/ مب قانوب 4إٌرادات زراعٌة عارضة ألنها معفاة مب الضرٌبة المادة / 54000

 الدخل.

إا ٌجب أب ٌقدم عنها  30/12/2012أرباح محققة فً صفقة تمت فً  40000

/ مب قانوب 5وبصورة مستقلة بحسب المادة / 2012بٌاب الحق لبٌاب 

  الدخل .

 راتب المدٌر العام ألنه نفقة مقبولة. 205200

 لم تقبل مب الدوائر المالٌة2011دٌوب محصلة سبق إعدامها تعود لعام  100000
 اعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة .الربح الخاضع لضرٌبة األرباح الصن 909700
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 ل. . 200134=      %  22×  909700.حساب الضرٌبة: 2

 ل.س 20014% =  10×  200134رسم اإلدارة المحلٌة : 

 ل.س 42001=  %10×  200134مساامة إعادة إعمار : 

 ل.س 240,162    :                     السداد الواجبةالضرٌبة 

 اص: شركات األشخ – 2
الصفة األساسٌة لشركات األشخاص اً أب مس ولٌة الشركاء ؼٌر محدودة بقٌمة 

 وتنقسم شركات األشخاص إلى أربعة أنواع: .الحصة فً رأ  مال أو فً األرباح

شركات تضامب, شركات توصٌة بسٌطة, شركات محاصة وشركات الواقع. ولقد 

 أل, أما القانوب الضرٌبً فانهوب الشركات ااأل الشركات فً العدٌد مب موادنعالج قا

نظر إلى بل لم ٌمٌز فً فرض الضرٌبة بٌب شركات األشخاص وشركات األموال 

وااا ما سنعالجه بالتفصٌل  .الشركة بوصفها شخصٌة ضرٌبٌة مستقلة عب الشركاء

 فً الصفحات القادمة. 

 شركات التضامن: -أ

ها شركة  تعمل تحت الشركات شركة التضامب بأن / مب قانوب29فت المادة /عر  

عنواب معٌب لها، وت لؾ ما بٌب شخصٌب أو عدة أشخاص مس ولٌب بصفة شخصٌة 

وبوجه التضامب عب دٌوب الشركة.. وٌتألؾ عنوانها التجاري مب أسماء الشركاء 

فقط أو عدد منهم مع إضافة كلمة  شركا ام. كما أب دائنً شركة  وألقابهم جمٌعاس 

بة بدٌنهم مب أي شرٌك فً الشركة إاا لم تكب التضامب لهم الحق فً المطال

     موجودات الشركة كافٌة لتسدٌد ااأل الدٌوب. بعبارة أخرر إب الشرٌك المتضامب

ال تنحصر مس ولٌته بمقدار إسهامه برأسمال الشركة فقط بل او متضامب برروته 

دارتها، الشخصٌة لسداد ما على الشركة مب دٌوب، أما فٌما ٌتعلق بتنظٌم الشركة وإ

فالعقد المنشئ للشركة ٌتضمب ؼاٌة الشركة وحصة كل شرٌك. كما ٌتضمب نسبة 

توزٌع األرباح والخسائر، واختٌار الشرٌك المتضامب المكلؾ القٌام بأعمال 

 اإلدارة.... الخ. 

 المعالجة الضرٌبٌة ألرباح شركات التضامن:

التضامب لم ٌنص التشرٌع الضرٌبً السوري بشكل صرٌح على أب شركات 

غ له مب الناحٌة القانونٌة فنحب نجد أب وااا السكوت ال مسو   ،خاضعة للضرٌبة

ع الفرنسً ٌنص صراحة على أب شركات التضامب خاضعة للضرٌبة. لكب المشر  

مب القانوب رقم / 3ع الضرٌبً السوري نص فً الفقرة األولى مب المادة /المشر  

م الشخص الحقٌقً أو االعتباري على أب تطرح الضرٌبة باس 2003/ لعام 24/

الاي ٌمار  العمل الخاضع للضرٌبة، والك فً محل ممارسة العمل ... إلخ. وبما 

ضرٌبة على أرباح الفلالك تطرح  ،أب شركة التضامب لدٌها شخصٌة اعتبارٌة
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عب الضرٌبة المترتبة  الشركة، ولٌ  على أرباح الشركاء، وٌعد كل شرٌك مس والس 

 على الشركة. 

  مسؤلة:   

شركة تضامب مركزاا السوٌداء م لفة مب ربلرة شركاء ام : عادل وحسب  

تقدمت ببٌاب عب نتائج أعمالها عب عام  2: 1: 1ومحمود ٌقتسموب األرباح بنسبة 

/ لٌرة، وأرفقت بالبٌاب 4.636.280مصرحة بأرباح صافٌة مقداراا / 2013

 حساب األرباح والخسائر التالً:

 

 31/12/2013حـ / أ.خ/

نفقات    1800000 
 وأعباء

 مجمل الربح    6249280 

 75800         
 ااتبلكات

 خصم مكتسب         45600 

 50000         
 تبرعات

تعوٌضات عب أضرار    114000 
بضاعة مستوردة دفعتها شركة 
 التأمٌب.                       

ار فً إٌرادات استرم      129200  األرباح الصافٌة  4636280
 المنطقة الحرة

 إٌرادات مب بضاعة مستوردة         24000                                 

 6562080  6562080 

 وعند التدقٌق مب قبل مراقب الدخل تبٌب ما ٌلً:

وقد بلؽت ااأل الزٌادة  ،اناك زٌادة فً االاتبلك على النسب المقبولة ضرٌبٌاس  -1

بمقدار  1/7/2013اناك آلة اشترٌت فً  كما أب /ل. ،18.640مقدار /

وتقدر مدة استخدامها ربلث  ،/ل.  حملت جمٌعها لبلاتبلكات4.800/

 سنوات.

 التبرعات تمت لجمعٌات خٌرٌة مورقة باٌصاالت. إب   -2

 بند النفقات واألعباء ٌشمل: ب  إ -3

 نفقات شخصٌة للشركاء: -آ

 /  .               15.000عادل /-1 

 / .12.500حسب /-2 

 /.12.500محمود    / -3 

  احتسب راتب شهري للشرٌك حسب بصفته المدٌر العام وبمقدار  -ب

 / لٌرة سورٌة.10.000/
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وضرٌبة رٌع ر و   ،/ لٌرة37.500ضرٌبة رٌع العقارات بمقدار / - 

 / لٌرة.900األموال المتداولة بمقدار /

 / لٌرة.58.250/تكلفة شراء أرض لبناء مستودع للشركة بمقدار   -د  

/ لٌرة إعبلنات وااأل النفقة تمرل حملة للتروٌج عب منتج جدٌد 82.250/ - ا

 وتقوم الشركة بهاأل الحملة كل خم  سنوات.

 / لٌرة ااتبلك شهرة محل.18.400/ -و 

 

 فوائد لرأسمال الشركة على أسا : تاحتسب -ز 

 لعادل   17000 

 لحسب   8750 

 لمحمود   8750 

/ لٌرة لم ترد فً حساب 75.000البضاعة التالفة او / إب تكلفة -ح 

 المشترٌات.
 المطلوب:

      دخل األرباح الصناعٌة والتجارٌة لضرٌبة حساب األرباح الخاضعة -1

 وؼٌر التجارٌة.

 حساب الضرٌبة. -2
 الحــل: 

 4.636.280 الربح المصرح به

  ٌضاؾ إلٌه:

 18.640 ة توزٌع للربح.الزٌادة فً االاتبلك ألب ااأل الزٌادة تعد بمنزل

 فرق ااتبلك اآللة :

4800 ÷3  =1600 

1600  ÷2  =800 

4.800 – 800  =4.000 

4.000 

% مب صافً 3التبرعات: تضاؾ م قتاس ألب المسموح به او 

 الربح.

50.000 

/ ماب الماادة 2النفقات الشخصٌة والك لمخالفتها أحكام الفقرة /

 / مب قانوب الدخل.8/

40.000 

ب الساانوي للشاارٌك حسااب ،ال ٌجااوز للشاارٌك المتضااامب الراتاا

       / ماااااااب قاااااااانوب الااااااادخل 8أب ٌحتساااااااب راتبااااااااس لاااااااه ماااااااادة /

 10.000  ×12  . 

 

120.000 
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ضرٌبة رٌع العقارات ألنها نفقة متعلقة باٌراد خاضع لضرٌبة 

 نوعٌة أخرر.

37.500 

 900 ضرٌبة رٌع ر و  األموال المتداولة للسبب السابق نفسه.

ة لشراء أرض لبناء مستودع، والاك لكونهاا نفقاة رأسامالٌة نفق

 / قانوب الدخل.8مادة /

58.250 

 الزٌادة فً الحملة اإلعبلنٌة:

82250 – 16450  =65.800 

وفقااااس لمبااادأ اساااتقبلل السااانوات المالٌاااة ألب ماااا ٌخاااص العاااام 

 / لٌرة والباقً ٌضاؾ لؤلرباح.16450الماكور او فقط    /

 +65.800 

شااهرة محاال ال ٌجااوز وإنمااا تعااد شااهرة المحاال مااب  ااااتبلك

 موجودات المحل ؼٌر العٌنٌة وال ٌجوز ااتبلكها.

 +18400 

فوائاد رأ  المااال ألنهاا تعااد توزٌعااس للااربح ولٌسات عبئاااس علٌااه 

 / مب قانوب الدخل.8عمبلس بأحكام المادة /

 +34.500 

 5.084.270 

  ٌنــــزل

رة ال تخضاااع لضااارٌبة إٌااارادات اساااترمار فاااً المنااااطق الحااا

 الدخل.

129.200 

 75.000 تكلفة البضاعة التالفة.

 %:3األرباح الصافٌة بعد التعدٌبلت ٌنزل تبرعات بحدود 

4880070×3 = %146402 

4880070 

  / لٌرة.50.000إاب ٌنزل /

 50.000 تبرعــــــــــات.

األرباااح الصااافٌة الخاضااعة لضاارٌبة دخاال األرباااح الصااناعٌة 

 رٌة وؼٌر التجارٌة.والتجا

4830070 
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 حساب الضرٌبة: -2

 5000% = 10.×150000 -200.000   الشرٌحة األولى:

 45000% = 15× 300.000 الشرٌحة الرانٌة :

 100000% = 20× 500.000 الشرٌحة الرالرة:

 480000% = 24× 2000.000  الشرٌحة الرابعة:

 512419.6% = 28× 1830070 الشرٌحة الخامسة:

الضاااارٌبة بعااااد التقرٌااااب للٌاااارة 

 األعلى

                              1142420 

 114242%= 10×1142420    إدارة محلٌة:

 114242%= 10×1142420   مساامة إعادة إعمار 

                  1,370,904                                   الضرٌبة الواجبة السداد

 توصٌة:شركات ال -ب
شركة التوصٌة ااً شاركة تعمال تحات عناواب معاٌب ٌكاوب فٌهاا أحاد الشاركاء علاى 

 إضافة إلى شرٌك أو شركاء موصٌب. متضامناس، األقل شرٌكاس 

  الشركاء المتضامنوب: ام الاٌب ٌحق لهم االشتراك فً إدارة الشركة وٌكونوب

ا فً أموالهم مس ولٌب بالتضامب عب دٌوب الشركة، وااللتزامات المترتبة علٌه

 الخاصة.

  الشركاء الموصوب: ام الاٌب ٌقدموب حصة فً رأسمال الشركة دوب أب ٌكوب

لهم الحق باالشتراك فً إدارة الشركة، وتكوب مس ولٌة كل منهم عب دٌوب 

الشركة، وااللتزامات المترتبة علٌها محصورة بمقدار حصته فً رأسمال 

 الشركة.

ماء الشركاء المتضامنٌب مع جواز إضافة وتعمل عادة شركة التوصٌة  تحت أس

وشركا ام. إاا لم ٌكب اناك إال شرٌك متضامب واحد. ولقد حظر قانوب  كلمة 

الشركات أب ٌظهر اسم الشركاء الموصٌب فً عنواب الشركة كما منعهم مب 

 االشتراك فً األعمال اإلدارٌة للشركة.

 المعالجة الضرٌبٌة ألرباح شركات التوصٌة:
ع الضرٌبً السوري شركات التوصٌة كشخصٌة ضرٌبٌة كاملةٌعامل ال أي  ،مشر 

أب الضرٌبة تفرض على مجموع صافً أرباح الشركة قبل توزٌع األرباح على 

/ مب قانوب الدخل التً تنص على أب 3والك عمبلس بأحكام المادة / ،الشركاء

الخاضع الضرٌبة تطرح باسم الشخص الطبٌعً أو االعتباري الاي ٌمار  العمل 

 للضرٌبة، أما األرباح الموزعة على الشركاء فهً معفاة مب كل الضرٌبة. 
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 مسؤلة:
شركة توصٌة مركزاا البلاقٌة مكونة مب أربعة شركاء ام: خالد وخلود وعلً 

وكاب عقد  ،وعلً وعلٌا شرٌكاب موصٌاب ،وعلٌا. خالد وخلود شرٌكاب متضامناب

إلى خالد  %.50 فٌما بٌنهم بنسبة  الشركة ٌنص على توزٌع األرباح الصافٌة

عب نتائج أعمالها عب  وقد قدمت ااأل الشركة بٌاناس  ،لعلً وعلٌا%.50 و     وخلود 

وصرحت بأنها لم تحقق أي ربح، وأرفقت بالبٌاب حساب األرباح  2013عام 

 والخسائر التالً:

 31/12/2013حـ/ األرباح والخسائر  
 نفقات وأعباء   6.221.000 مجمل الربح   6.354.000 
 نة دٌوب مشكوك فٌهاوم      33.000  إٌراد استرمار فً المنطقة الحرة       48.000 
 فوائد مقبوضة عب ودٌعة فً المصرؾ 24.000 
 دٌوب معدومة محصلة       40.000 

 مصروفات قضائٌة         47.000

 دٌوب معدومة        15.000

 ااتبلكات     150.000

 6.466.000  6.466.000 

 ولدر التدقٌق مب قبل مراقب الدخل تبٌب ما ٌلً: 

 بند النفقات واألعباء تضمب: -آ

الشاطئ األزرق واإلقامة اناك لمدة أسبوع مع  إلىأجور سفر المدٌر العام  .1

 / لٌرة.15.540زوجته بمقدار /

 احتسب راتب شهري للشرٌك خالد كونه المدٌر العام للشركة بمقدار .2

شهرٌاس، كما احتسب راتب شهري للشرٌكة علٌا كونها  / لٌرة10.000/

 / لٌرة شهرٌاس.5.600محاسبة فً الشركة وبواقع /

 / لٌرة عب أربعة أشهر.96.000دفع للعمال مكافأة سنوٌة بمقدار / .3

 / لٌرة موزعة كما ٌلً:45.000اناك تبرعات بمقدار / .4

رقة باٌصاالت / تبرعات لجمعٌة دار األٌتام اإلسبلمٌة فً دمشق مو15.000/

 رسمٌة.

 / تبرعات لمنكوبً المجاعة فً الصومال.25.000/

 / زكاة.15.000/

 / لٌرة ااتبلك عقارات.22.500تضمب بند االاتبلكات مقدار / -ب

 نة الدٌوب المشكوك فٌها قد احتسبت بنسبة إجمالٌة مب المدٌنٌب.وإب م  - 

 عة ضد الشركة.رفوم قضاٌا إب المصروفات القضائٌة لمقابلة خسارة -د 

 /ل.   فقط.14.000اً / إب الدٌوب المعدومة فعبلس  - ا

/ل.  بحجة 45.000لم ٌتضمب الجرد بضاعة أمانة لدر أحد الوكبلء قٌمتها / -و

 عدم وجوداا فً مستودعات الشركة.

     /ل.   48.000مقدار / 2013كما وجد إٌصال باٌجار المحل عب عام  -ز

 ساب األرباح والخسائر.ولم تدخل ااأل النفقة ضمب ح
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كانت الدوائر المالٌة قد اعترفت  إب الدٌوب المعدومة المحصلة تخص دٌناس  -ح

 / لٌرة منه فقط.25.000بمقدار /
 المطلوب: 
 . حساب األرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة.1
 . حساب الضرٌبة المتوجبة على الشركة. 2
 الحــل: 

 صفر  الربح المصرح به 

   ٌضاؾ إلٌه: 

جور سفر المدٌر العام نفقة لٌ  لها عبلقة بالعمل التجاري أ 
 / ق. د.8وتعد نفقة شخصٌة المادة /

 15.540 

راتب الشرٌك المتضامب خالد نفقة ؼٌر مقبولة قانونٌاس المادة  
 / قانوب الدخل.8/

 120.000 

الزٌادة فً مكافأة العمال حٌث ال ٌجوز ضرٌبٌاس إال فً حدود  
 شهرٌب فقط.

 48.000 

 15.000  تبرعات لجمعٌة دار األٌتام اإلسبلمٌة تضاؾ  م قتاس.. 

تبرعات لمنكوبً المجاعة فً الصومال ألنها مدفوعة لجهة  
 لٌ  لها مركز فً سورٌة.

 25.000 

 15.000  زكاة نفقة لٌست مب مقتضٌات العمل التجاري. 

 22.500  / ق . د7ااتبلك عقار ال ٌجوز قانونٌاس المادة / 

مشكوك فٌها ال ٌجوز ضرٌبٌاس أب تشكل نسبة نة دٌوب وم  
 إجمالٌة مب حساب المدٌنٌب.

 33.000 

نة لمقابلة خسائر قضاٌا مرفوعة ضد الشركة ألنها وم  
 .مصروؾ وعبء احتمالً ولٌ  م كداس 

 47.000 

 1.000  الزٌادة فً الدٌوب المعدومة ألنها توزٌع للربح. 

ئع المملوكة بضاعة أمانة ألب الجرد ٌجب أب ٌتضمب البضا 
 للمنشأة كاملة.

 45.000 

   387.040 

   ٌنــــــزل 

 ال ٌخضع لضرٌبة الدخل.إٌراد استرمار فً المنطقة الحرة  
  

 48.000 

فوائد مقبوضة عب ودٌعة فً المصرؾ ألنه إٌراد خاضع  
 أخرر. نوعٌةلضرٌبة 

 24.000 

 لبلزدوا  الضرٌبً. دٌوب معدومة محصلة، والك منعاس  
 15.000 

حسب مبدأ استقبلل السنوات  2013المحل عب عام  إٌجار 
المالٌة وحٌث ٌجب أب تحمل كل سنة مالٌة بكامل نفقاتها 

 وكامل إٌراداتها.

 48.000 

 األرباح الصافٌة بعد التعدٌبلت التً أجرااا مراقب الدخل: 
 لٌرة %7561 = 3×  252.040 

 252.040 



 67 

 / لٌرة كتبرعات لجهة7561إاب ٌسمح بتنـزٌل مبلػ / 
 معترؾ بها.

  

 7561  التبرعــــات. 

األرباح الصافٌة الخاضعة لضرٌبة دخل األرباح الصناعٌة  
 والتجارٌة وؼٌر التجارٌة.

 244.479 

 

 حساب الضرٌبة:-2

/          51/ مب المرسوم التشرٌعً رقم /3ألحكام المادة / ٌتم حساب الضرٌبة وفقاس 

 :2006لعام 

 

 10.000% = 10×.100000 -200.000  الشرٌحة األولى:

   6671.85 =       % 15× 44.479 الشرٌحة الرانٌة:

الضرٌبة بعد التقرٌب 

 للٌرة األعلى 

             =    16672 

       1668      =%       10×16672 اإلدارة المحلٌة

       1668      =    %   10×16672 مساامة إعادة اإلعمار

الضرٌبة الواجبة 

  د:السدا

               =   20,008 

 شركات المحاصة: -جـ

 طبلع الؽٌر د بٌب شخصٌب أو أكرر لٌست معدة الشركة المحاصة اً شركة تعق

علٌها، وٌنحصر كٌانها بٌب المتعاقدٌب، وٌمار  أعمالها شرٌك ظاار ٌتعامل 

 مع الؽٌر.

  لٌ  لشركة المحاصة شخصٌة اعتبارٌة، وال تخضع لمعامبلت الشهر

 مفروضة على الشركات األخرر.ال

  ٌحدد عقد شركة المحاصة الحقوق وااللتزامات المتبادلة بٌب الشركاء ومدتها

وكٌفٌة تسدٌد رأ  المال وتقاسم األرباح والخسائر فٌما بٌنهم، مع االحتفاظ 

 بتطبٌق المبادئ العامة بعقد الشركة.

 لمواد التجارٌة إاا ٌربت عقد شركة المحاصة بجمٌع طرق اإلربات المقبولة فً ا

كاب موضوعها تجارٌاس، وبطرائق اإلربات المحددة فً المواد المدنٌة إاا كاب 

 موضوعها مدنٌاس.

 .ال ٌكوب للؽٌر رابطة قانونٌة إال مع الشرٌك الاي تعاقد معه 

  ٌجوز أب تعامل شركة المحاصة التً تظهر تجاأل الؽٌر بهاأل الصفة كشركة

  ولٌب تجاأل الك الؽٌر بالتضامب.فعلٌة وٌصبح الشركاء فٌها مس
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 المعالجة الضرٌبٌة لشركات المحاصة:
ع الضرٌبً ألنها ؼٌر معروفة تجاأل إب شركة المحاصة تطرح مشكلة للمشر         

صٌة االعتبارٌة. و مب الناحٌة القانونٌة تعد شركة اآلخرٌب، وؼٌر متمتعة بالشخ

       المحاصة شركة نظامٌة. والس ال الاي ٌطرح  او ما دامت شركة المحاصة 

/ مب 3ال تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة فهً ال تخضع للضرٌبة عمبلس بأحكام المادة /

 قانوب الدخل، 

دٌد كمكلؾ خاضع للضرٌبة. الدخل لم ٌتعرض لشركة المحاصة بالتح كما أب قانوب

على كل شرٌك عب حصته فً أرباح  تفرضفهل  علٌها وإاا   ما فرضت الضرٌبة

 الشركة قبل توزٌعها على الشركاء. أرباح تفرض على أمالشركة 

لئلجابة عب الشق األول مب الس ال البد مب القول إب شركة المحاصة مكونة        

ة للضرٌبة. أما مب ناحٌة طرائق طرح لممارسة نشاط بهدؾ الربح، فهً خاضع

الضرٌبة فٌجب أب ٌنظر إلى الشكل الاي تتعامل به الشركة مع اآلخرٌب. فتطرح 

الضرٌبة باسم كل شرٌك على حدة إاا قام المدٌر الظاار بالتصرٌح إلى الدوائر  مربلس 

 المالٌة عب أسماء أعضاء الشركة، ونصٌب كل منهم مب األرباح. 

لم ٌقم المدٌر بالك فتطرح الضرٌبة باسمه عب كامل األرباح التً  أما إاا        

وٌبلػ التكلٌؾ للمركز المشترك للشركة، أي تعد ااأل الشركة ، حققتها الشركة

شخصٌة اعتبارٌة واحدة فً التكلٌؾ، والسٌما أنها تظهر تجاأل اآلخرٌب كشركة 

ة التً حققتها فعلٌة، وتفرض الضرٌبة باسم الشرٌك الظاار على األرباح كاف

 الشركة دوب النظر إلى وضع الشركاء المستترٌب.

 :الحالة األولى 

حالة الشرٌك المكلؾ أي تفرض الضرٌبة باسم الشخص الطبٌعً الاي                   

  او شرٌك فً شركة محاصة.

فً مرل ااأل الحالة فاب حصته مب أرباح شركة المحاصة تضاؾ إلى أرباحه        

نشاطات أخرر خاضعة لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر  الناجمة عب

التجارٌة. وٌطبق فً مرل ااأل الحالة مبدأ تحقق الربح، ولٌ  توزٌعه الفعلً. كما 

ٌطبق أٌضا مبدأ سنوٌة الضرٌبة، أي إجراء التقاص بٌب الخسارة والربح ضمب سنة 

فاب الك  ،أكرر مب سنة التكلٌؾ الواحدة حتى إاا استمرت عملٌات شركة المحاصة

أي  ،ال ٌعنً التجاوز عب القواعد الناظمة ألحكام الضرٌبة المفروضة على الدخل

ٌترتب على المدٌر المحاصص والمس ول عب إدارة الشركة قطع الحسابات 

 السنوٌة، وتحدٌد النتائج الكلٌة، وبٌاب أس  توزٌعها على الشركاء.
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 مسؤلة: 
تكوٌب شركة محاصة بٌنهما بدمشق لتسوٌق الزٌتوب اتفق أسعد وسعٌد على        

على  2:3وكاب مب شروط العقد أب توزع األرباح  ،وتصدٌرأل إلى دول الخلٌج

 / لٌرة. 1.440.000: /2013الترتٌب، وكانت أرباح المحاصة لموسم 

 المطلوب:  
 تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة علماا أن.. 

سم سعٌد وشركاأل، ولقد بلؽت حصته مب الشرٌك سعٌد شرٌك فً شركة تضامب با -1

 / لٌرة.450.000أرباح شركة التضامب مبلػ /

      الشرٌك أسعد ٌعمل تاجراس بالجملة، وكانت نتائج أعماله خبلل السنة الماكورة  -2

 كما ٌلً:

 31/12/2013حـ/األرباح والخسائر 

 مجمل الربح   3.518.000  نفقات مختلفة   125.000 
 دٌوب معدومة محصلة.  50.000  تااتبلكا   150.000 

 عموالت دائنة         43.000  مصارٌؾ ماء وكهرباء        10.000 
 خصم مكتسب         24.000 

   احتٌاطً تعوٌض التسرٌح140.000 
   مصارٌؾ قضائٌة      45.000 
   رواتب وأجور      195.000 
   أرباح صافٌة  2.970.000 
 3.635.000  3.635.000 

 

 التدقٌق مب قبل مراقب الدخل تبٌب ما ٌلً:ولدر 

 إب بند النفقات تضمب: 

 / لٌرة ؼرامة لقاء مخالفة التسعٌرة الحكومٌة.5500/ *

راتباس شهرٌاس البب المكلؾ علً الطالب فً كلٌة االقتصاد كونه مب األوائل فً  *

 / لٌرة شهرٌاس.3500الكلٌة بمقدار /

/ لٌرة 35.000لػ /بمحل بم بند االاتبلكات قد تضمب ااتبلك شهرة إب   *
/ 65.000/ لٌرة وااتبلك عدد وأدوات بمبلػ /50.000وااتبلك عقار بمبلػ /

 لٌرة.
/ لٌرة مب المصارٌؾ القضائٌة تمرل أتعاب محاما بشأب قضٌة 30.000/ إب   *

حادث سٌر ٌخص ابب المكلؾ والباقً لمواجهة خسارة قضاٌا مرفوعة ضد 
 المكلؾ.

/ لٌرة ناتجة عب عملٌات 950.000ها مبلػ /تتضمب األرباح المصرح ب *
 التصدٌر .

 المطلوب: 
 تحدٌد الربح الخاضع للضرٌبة. -1
 حساب الضرٌبة المتوجبة. -2
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 :الحـــــــل
 

 نصٌب الشرٌك أسعد: -أوال 
440.000.1   ×  3        =864.000  
                            5 

 نصٌب الشرٌك سعٌد : –رانٌاس 
440.000.1   ×  2        =576.000  

                            5        
وال تضاؾ  ،/ لٌرة576.000األرباح الخاضعة للضرٌبة بالنسبة إلى سعٌد اً /

ألب شركة التضامب تتمتع بالشخصٌة  ،إلٌها األرباح الناشئة عب شركة التضامب
جوز ضم أرباح وال ٌ ،االعتبارٌة، وتخضع أرباحها للضرٌبة، ولٌ  أرباح الشركاء

 التضامب، والك منعا لبلزدوا  الضرٌبً.

 أما األرباح الخاضعة للضرٌبة بالنسبة إلى المكلؾ أسعد فهً:

 2.970.000  الربح المصرح به 

   ٌضاؾ: 

 864.000  .أرباح المحاصة مع سعٌد ألنه ٌكلؾ عب جمٌع أرباحه  

مخالفة التسعٌرة الحكومٌة ألنها توزٌع للربح ولٌست عبئاس  
 لٌه.ع

 5.500 

راتب ابب المكلؾ: نفقة شخصٌة ال عبلقة لها بالعمل  
 / مب قانوب الدخل.8التجاري المادة /

ااتبلك عقار: مب االاتبلكات ؼٌر المقبولة قانونٌاس المادة   
 / مب قانوب الدخل.7/

 42.000 
  

 50.000 

 35.000  ااتبلك شهرة المحل مب االاتبلكات ؼٌر المقبولة قانونٌا. 

محاما بشأب الحادث: نفقة شخصٌة لٌست مب  مصارٌؾ 
 مستلزمات العمل.

 30.000 

 3996500  الربح الخاضع للضرٌبة 
 

 حساب الضرٌبة بالنسبة للمكلؾ أسعد:
 15000% = 10. × 50000-200000  الشرٌحة األولى:

 45000  =             % 15× 300000 الشرٌحة الرانٌة:

 100000=                % 20× 500000 الشرٌحة الرالرة:

 480000=              % 24× 2000000  الشرٌحة الرابعة:

 279020=          % 28×  996500 الشرٌحة الخامسة :

 919020                             الضرٌبة

 91902=           %10×  919020  إدارة محلٌة:

 91902=          % 10×  919020 مساامة إعادة اإلعمار

 1,102,824                                      الضرٌبة الواجبة السداد:
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 حساب الضرٌبة بالنسبة إلى المكلؾ سعٌد:
 على اعتبار أنه استفاد مب الحد األدنى فً شركة التضامب:

 

 20000%  = 10× 200.000 الشرٌحة األولى:

 45000%  = 15× 300.000 الشرٌحة الرانٌة:

 15200  =    % 20× 76000 الشرٌحة الرالرة:

 80200                            الضرٌبة

 8020 =       %10× 80200 إدارة محلٌة

 80200 ×10%       = 8020 

 96,240              الضرٌبة المتوجبة السداد
 

 الحالة اليانٌة:
وب لدٌها مدٌر ٌعمل باسم ٌك حٌبتفقد شركة المحاصة صفتها المستترة        

 الشركة، ولها شخصٌة اعتبارٌة فً عبلقاتها مع اآلخرٌب. 

 مب الناحٌة الفعلٌة تفقد شركة المحاصة صفتها المستترة فً الحاالت التالٌة:       

 هم، أو باسم الشركاء على السواء.ائسمأأب ٌتعامل الشركاء فٌها مع اآلخرٌب ب -1

 صة بها مستقلة عب أموال الشركاء.خا أب ٌربت أب للشركة أمواالس  -2

 أب تتخا مب وسائل الشهر ما ٌجعلها تظهر أمام اآلخرٌب بمظهر الشركة الفعلٌة. -3

 أب تبنى عبلقاتها مع اآلخرٌب على أسا  أنها شركة فعلٌة.  -4

فً مرل ااأل الحاالت فاب شركة المحاصة تعامل مب قبل الدوائر المالٌة معاملة بقٌة 

/ مب قانوب 54مع أحكام المادة / بشخصٌة اعتبارٌة تمشٌاس الشركات التً تتمتع 

ٌجوز أب تعامل شركة المحاصة التً تظهر تجاأل الؽٌر بهاأل  الشركات التً تنص 

. أي .الصفة كشركة فعلٌة، وٌصبح الشركاء فٌها مس ولٌب تجاأل الك الؽٌر بالتضامب

تحققها الشركة. أب الدوائر المالٌة تطرح ضرٌبة مجموع األرباح السنوٌة التً 

وال عبلقة لنشاطات الشركاء الاٌب ٌ لفوب  فالضرٌبة انا تصٌب شخصاس اعتبارٌاس 

 الشخصٌة االعتبارٌة بأعمالهم أو أرباحهم الناتجة بمعزل عب ااأل الشخصٌة. 

ولكب ٌجب اإلشارة فً ااا الصدد إلى أب الشخص الاي ٌقوم عرضاس فً أرناء عام 

رم ٌقوم بنشاط تجاري بمشاركة  ،اتفاق مع شخص آخرالتكلٌؾ بنشاط تجاري واحد ب

ال ٌمكب فً مرل ااأل الحالة أب ٌنظر إلى ااا الشخص على أنه ٌ لؾ  .إلخ …آخر

 .الخ …وشركة مع الرالث  ،وشركة مع الشخص الرانً ،شركة مع الشخص األول

بل ٌجب معاملته كشرٌك محاصص وٌضم جمٌع أوجه نشاطه مب مختلؾ فعالٌاته 

ارسها أرناء العام وتكلٌفه باعتبارأل مكلفاس طبٌعٌاس عب مجموع نشاطاته الماكورة التً م

 مرة واحدة. 



 72 

وٌقوم معهم بنشاط تجاري فً  ،أما إاا كاب ٌشارك أشخاصاس محددٌب بشكل متبلزم

كل العام أو فً جزء منه، فٌمكب فً مرل ااأل الحالة أب ٌنظر إلى الشركة التً 

فعلٌة وخاضعة للضرٌبة على أنها شخص اعتباري  ٌشارك فٌها على أنها شركة

 على مجموع فعالٌاتها. 
 :مسؤلة
اتفق المهند  سعٌد مع المتعهد فرٌد على تكوٌب شركة محاصة  1/1/2013فً 

 لبناء عدة مدار  وكاب مب شروط االتفاق:

 أب ٌقوم سعٌد بأعمال التصمٌم واإلشراؾ واإلدارة، وٌقوم فرٌد بتموٌل المشروع. -1

على أب ٌمسك ساعٌد الحساابات.  1: 1وزٌع األرباح بعد احتساب المصارٌؾ ٌتم ت -2

 ولقد قام سعٌد بتنظٌم حساب األرباح والخسائر التالً:

 31/12/2013حـ/ األرباح والخسائر بتارٌخ  

 نفقات إدارٌة     123.120  مجمل الربح 1935720 
 ااتبلكات      41.040   
 راتب الشرٌك سعٌد    155.000   

 مكافأة الشرٌك فرٌد     75.240 

 فائدة رأ  المال       92.560 
 مصروؾ سٌارة       95.760   
 مصروفات عمومٌة                 109.440   
 دراسات وتصمٌم    513.000   
 صافً الربح    730.560   
    
 1.935.720  1.935.720 

 
 المطلوب:
ب لشركة المحاصة رأ  مال خاص بها تحدٌد الربح الخاضع للضرٌبة علماس أ       

وأب الشرٌك المهند  سعٌد ٌتعامل مع اآلخرٌب باسم  ،/3.420.000مقدارأل /

 الشركة. 

 وفً أرناء تدقٌق حسابات الشركة تبٌب لمراقب الدخل ما ٌلً:

 / لٌرة شراء أراث لمنزل الشرٌك سعٌد.65.400النفقات اإلدارٌة تضمنت / ب  إ -1

 مل واألؼراض الشخصٌة.السٌارة تستخدم للع ب  إ -2

/ لٌرة مسحوبات شخصٌة 25.800المصروفات العمومٌة تضمنت مبلػ / ب  إ -3

 للشرٌك فرٌد. 
 الحـــــل:

 إب الشركة فقدت صفتها كشركة مستترة لؤلسباب التالٌة:

 الشرٌك سعٌد ٌتعامل مع اآلخرٌب باسم الشركة.
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الشركة معاملة  للشركة رأسمال خاص بها منفصل عب مال الشركاء، لالك تعامل

 شخصٌة اعتبارٌة وتطرح ضرٌبة أرباح الشركة.
 المبلػ  ل. . البٌـــــــــــــــان            

 730.560 الربح المصرح به

  :ٌضاؾ

/ 8شراء أراث لمنزل الشرٌك سعٌد: نفقة شخصٌة المادة /
 مب قانوب الدخل.

65.400 

 155.000 له. وزٌعاس راتب الشرٌك سعٌد: ال ٌعد عبئاس على الربح بل ت

مكافأة الشرٌك فرٌد: ألنه لٌ  مستخدماس وااا توزٌع للربح 
 ولٌ  عبئاس علٌه.

75.240 

/ مب قانوب 8فائدة رأ  المال: ممنوعة وفق أحكام المادة /
 الدخل.

92.560 

الزٌادة فً مصروؾ السٌارة: ألب المصروؾ ٌحسب 
 مناصفة.

47.880 

 ٌع للربح ولٌ  عبئاس المسحوبات الشخصٌة: ألنها توز
 علٌه.

25.800 

 1.192.440 األرباح الخاضعة للضرٌبة.

 
 شركة الواقع: -د

/ مب قانوب الدخل على ما ٌلً:  تفرض ضرٌبة أرباح 3نصت المادة /       

أي أب الضرٌبة  ،األشخاص الحقٌقٌٌب واالعتبارٌٌب الناجمة عب أعمالهم فً سورٌة.

   وموضوع شخصٌة المكلؾ  ،أو االعتباري ًتفرض على أرباح الشخص الطبٌع

او انعكاسات ضرٌبٌة كبٌرة طالما أب قانوب الضرٌبة المفروضة على الدخل قد أخا 

 بأسلوب المعدالت التصاعدٌة على الشرائح الضرٌبٌة المتزاٌدة مب األرباح. 

التصاعد فً  –طبٌعٌوب واعتبارٌوب  –فكما او معروؾ ٌتجنب المكلفوب        

الت الضرٌبة باستعارة أسماء أشخاص آخرٌب ٌسجلوب جزءاس مب أعمالهم معد

حٌث ٌتفتت مطرح الضرٌبة، وتزول معظم آرار التصاعد فً معدالت  ،بأسمائهم

 الضرٌبة. 

رم ،  تضع كل جزء باسم شرٌك على حدةوفعندما توزع شركة أعمالها،       

 وفق أنصبتهم، وانا ٌتوجب علىٌعودوب فٌما بٌنهم بجمع األرباح، وإعادة اقتسامها 

بٌب ا الء األشخاص  –شركة  –مراقب الدخل إربات وجود شخصٌة اعتبارٌة 

أي الشركة القائمة  –شركة الواقع  –وااا ما ٌسمى  ،الطبٌعٌٌب أو حتى االعتبارٌٌب

أي أب شركة الواقع اً اشتراك شخصٌب أو أكرر  ،ح عنها رسمٌاس ؼٌر المصر    فعبلس 
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ي، أو ؼٌر الك بهدؾ الربح، وٌنتج عب الك شركة اات شخصٌة فً نشاط تجار

وإاا كاب مب المتوجب مب حٌث المبدأ لتقرٌر وجود شركة اات شخصٌة  .اعتبارٌة

وب نقا وفقاس ألحكام  اعتبارٌة وجود عقد مكتوب بٌب الشركاء ومشهور أصوالس 

لتجارٌة ع الضرٌبً طرح ضرٌبة األرباح الصناعٌة واإال أب المشر   الشركات.

وؼٌر التجارٌة على األشخاص االعتبارٌٌب، ولو لم ٌقوموا بالواجبات المنصوص 

أو القانوب المدنً مب حٌث الشهر والتسجٌل وخبلفهما.  علٌها فً قانوب الشركات

وعلى الك فاب عدم وجود نص فً قانوب الشركات ٌتعلق بشركات الواقع إلربات 

على حدة لمعرفة ما إاا كنا فعبلس أمام وجوداا أو عدمه ٌتطلب دراسة كل حالة 

مب دوب عقد  شركة مب شركات الواقع، و السٌما أب شركة الواقع اً شركة ؼالباس 

وضع قائمة باألعمال التً تقوم بها  مكتوب ودوب إشهار، ومب الصعب أٌضاس 

شركات الواقع، ولكب ٌوجد بعض الشروط إاا اجتمعت ٌمكننا القول إننا أمام شركة 

 مرال الك:واقع. 

أب ٌكوب كل شرٌك فً شركة الواقع قد أسهم بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة  .1

 بجزء مب رأ  مال الشركة.

 أب ٌسهم كل شرٌك بقسط فً أعمال اإلدارة والمراقبة. .2

 أب ٌنال كل شرٌك حصته مب األرباح أو ٌتحمل جزءاس مب الخسارة.  .3

 له كل شرٌك فً الشركة ٌحق شركة واقع فً حالة كوب موٌمكب أب نكوب أما       

أب ٌلزم بقٌة الشركاء إزاء اآلخرٌب بتوقٌعه. أو أب أحد الشركاء ٌملك كامل 

وأب ٌملك الحق بربط  .موجودات الشركة، وٌسهم الطرؾ اآلخر بالعمل فقط

المشروع بتوقٌعه إزاء اآلخرٌب، وٌتقاضى نسبة مب األرباح. أما إاا ربت أب بٌب 

 . لوجود لشركة واقع، وإنما عبلقة رب عمل وعامالطرفٌب عقد عمل فبل 

 المعالجة الضرٌبٌة لشركات الواقع:

مب أشكال  ب لم تتخا شكبلس إإب الدوائر المالٌة تعامل شركات الواقع  و       

الشركات الواردة فً قانوب الشركات أو القانوب المدنً. على أنها شركة قائمة 

وٌعد كل الشركاء مس ولٌب  .تً تحققهابااتها وتطرح ضرٌبة كامل األرباح ال

والك  ،اعتبارٌاس  شخصاس  بالتضامب عب الضرٌبة ألب الشركة تعد بمجرد تكوٌنها

/ مب القانوب المدنً. كما أب اجتهادات الهٌئة العامة للجاب 474بأحكام المادة / عمبلس 

تع إعادة النظر قد استقرت على أب  جمٌع الشركات باسترناء شركات المحاصة تتم

لالك تعامل  .بشخصٌة اعتبارٌة، وتخضع للتكلٌؾ بضرٌبة الدخل على ااا األسا .

 الشركات الواقعٌة معاملة شركات التضامب مب حٌث التكلٌؾ بضرٌبة الدخل. 

إب إربات وجود شركة واقع بٌب مجموعة مب المكلفٌب ال بد مب تمحٌص        

تً تظهر بها الشركة أو الشركاء تجاأل مجموعة العبلقات التجارٌة والمالٌة العدٌدة ال

فااا تحقق مب خبلل مجموعة التكلٌؾ وااللتزامات  ،اآلخرٌب خبلل عام التكلٌؾ
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التعاقدٌة المشار إلٌها ظهور الماكورٌب بشكل تضامنً موحد أمكب فً ااأل الحالة 

 معاملتهم ضرٌبٌاس كشركة واقع. 

 :مســـؤلة

/ لٌرة، ٌوزع الربح بٌنهما 1.500.000زٌد وعمر شرٌكاب فً شركة رأسمالها /

% وراتب للشرٌك عمر 9ولقد اتفقا على احتساب فائدة لرأ  المال بمعدل  ،مناصفة

  مقدار  31/12/2013/ شهرٌاس، وقد بلػ صافً الربح فً 12500بواقع /

 / لٌرة ولدر التدقٌق مب قبل مراقب الدخل تبٌب ما ٌلً:189.300/

 / لٌرة.16.000افأة شهر فقط بمقدار /مدفوع للعاملٌب فً الشركة مك .1

للنجاحات التً  / لٌرة التحاد كرة القدم تقدٌراس 25.000تبرعات بمقدار / .2

 حققها فرٌق كرة القدم.

/ لٌرة ألب أحد الزبائب طلب 12.300بلؽت م ونة الدٌوب المشكوك فٌها / .3

 تجدٌد أجل األسناد المسحوبة علٌه.

 / لٌرة .5000مقدار/اناك إٌراد عقار شهري م جر آلخرٌب ب .4

/ لٌرة لم تدر  50.000جمارك مرفأ طرطو  بقٌمة / راناك بضاعة لد .5

 ضمب بضاعة آخر المدة.

/ لٌرة قد أدرجت ضمب 10.000اناك بضاعة لدر أحد الوكبلء بقٌمة / .6

 بضاعة آخر المدة.

 / لٌرة مخالفة تسعٌرة وزارة التموٌب.500/ .7

اب للحصول على زبائب جدد، / لٌرة مصارٌؾ سفر المدٌر إلى لبن50.000/ .8

 / لٌرة .40.000ولكب لم تقدم مستندات صرؾ إال بمبلػ /

 :المطلوب

 حساب األرباح الصناعٌة والتجارٌة الخاضعة للضرٌبة.

 :الحــــــل

 189.300  الربح المصرح به 

   :ٌضاؾ 

 علٌه: فائدة رأ  المال: توزٌع للربح ولٌست عبئاس  
 1.500.000  ×9 = %135.000 

 135.000 

/ 8راتب الشرٌك عمر: ال ٌجوز وفق أحكام المادة / 
 مب قانوب الدخل.

 12.500  ×12  =150.000 

 150.000 

 25.000  ..تبرعات  تضاؾ م قتاس  

نة دٌوب مشكوك فٌها ألنه ال ٌوجد سبب كاؾ وم  
 نة.ولتشكٌل ااأل الم 

 12.300  
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بضاعة لدر جمارك طرطو : كونها مملوكة مب  
ب أب تدر  ضمب بضاعة آخر قبل الشركة لالك ٌج

 المدة.

 50.000  

  500  مخالفة تسعٌرة التموٌب: نفقة ؼٌر مقبولة قانونٌاس. 

  10.000  الزٌادة فً مصارٌؾ السفر إلى لبناب: توزٌع للربح. 

   572.100 

   ٌنـــــــزل 

إٌرادات عقارٌة: ألنها إٌرادات خاضعة لضرٌبة  
× 5000نوعٌة أخرر اً ضرٌبة رٌع العقارات. 

12  =60.000 

 60.000 

 512.100  األرباح الصافٌة. 

   ٌنــــــــزل 

 15.363  15.363% = 3×  512.100تبرعات:  

 496.737  األرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة. 

 مالحظات حول الحل:

فالك  ،بما أننا أمام واقعة اشتراك شخصٌب فً نشاط تجاري ٌهدؾ إلى الربح       

بٌنهما تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة، وإب لم تتوافر الشروط  ٌعنً قٌام شركة فٌما

الشكلٌة والموضوعٌة للشركات، لالك تعامل ضرٌبٌاس معاملة شركات التضامب مب 

وٌتم حساب  ،حٌث التكلٌؾ بضرٌبة الدخل أي تفرض ضرٌبة الربح الكلً للشركة

 .2006لعام  .51رقم   المرسوم التشرٌعً/ مب 3الضرٌبة بتطبٌق أحكام المادة /

 
 

المإسسات التجارٌة والصناعٌة التابعة لمنشآت واقعة خارج : يالياا 
والمنشآت التجارٌة والصناعٌة التً تنتسب إلٌها مإسسات  سورٌة 

 كائنة خارج سورٌة

إب بعض المكلفٌب ال تقتصر فعالٌتهم على األعمال الواقعة فً سورٌة وإنما        

  تتعدااا إلى الخار  مرال الك:

الشركات التجارٌة والصناعٌة التابعة لشركات األم الواقعة خار  األراضً  .1

 السورٌة.

الشركات القابضة  األم. التجارٌة والصناعٌة الكائنة فً سورٌة، وتنتسب إلٌها  .2

شركات تابعة موجودة خار  سورٌة.  سندر  ااا بالتفصٌل فً فصل إقلٌمٌة 

 الضرٌبة.. 
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 الصناعٌة التً لها فر  على األقلالمنشآت التجارٌة و: رابعاا 

 فً ؼٌر الوحدة اإلدارٌة التً تعمل فٌها

الوحدة اإلدارٌة اً  المحافظة الواحدة.  أو  المنطقة اإلدارٌة الواحدة. وفً ضوء 

الك فانه ٌخضع للضرٌبة  نظام األرباح الحقٌقٌة. المكلفوب الاٌب ٌمارسوب نشاطاس 

 ،األقل فً ؼٌر الوحدة اإلدارٌة التً ٌعملوب بها تجارٌاس   أو صناعٌاس ولهم فرع على

 وعلى سبٌل المرال تعد المنش ت الصناعٌة والتجارٌة المشمولة بهاا التعرٌؾ: 

المنشأة التً ٌكوب مركزاا الرئٌ  فً مركز المحافظة، ولها فرع فً إحدر  .1

 المناطق اإلدارٌة التابعة للمحافظة نفسها.

ولها فرع فً  ٌ  فً إحدر مناطق المحافظة،المنشأة التً ٌكوب مركزاا الرئ .2

 إحدر المناطق األخرر التابعة للمحافظة نفسها.

المحافظات، ولها فرع فً  إحدر المنشأة التً ٌكوب مركزاا الرئٌ  فً مركز .3

 مركز أو إحدر مناطق محافظة أخرر. 

طوعاس. دخبلس مق –كانت فئة الضرٌبة  أرباحاس حقٌقٌة  وفً كل األحوال وأٌاس         

فاب الضرٌبة تطرح على مسترمري ااأل  ،التً تخضع لها المنشأة اات الفروع

المنش ت فً المركز الرئٌ ، وعلى مجموع أرباح المنشأة  أرباح المركز والفروع. 

 سواء أكانت حساباتها وأعمالها موحدة أم مستقلة.

وصٌة سلٌم وسلٌماب شرٌكاب متضامناب، ودٌمة شرٌك موصً فً شركة تمسؤلة: 

بسٌطة مركزاا  الرئٌ  حمص، ولها فرع فً البلاقٌة، وفرع فً حلب. تقدمت 
 معلنة النتائج التالٌة: 2013الشركة ببٌانها عب نتائج أعمالها عب عام 

 31/12/2013حـ/األرباح والخسائر  المركز الرئٌس فً حمص 

 أجور و رواتب     150.000  مجمل الربح   1.540.800 
 نفقات عامة      230.000  دومة محصلة.دٌوب مع   90.000 
 دٌوب معدومة         54.000  خصم مكتسب       67.500 

 أرباح صافٌة   1.264.300 

    
 1.698.300  1.698.300 

 وعند التدقٌق مب قبل مراقب الدخل تبٌب ما ٌلً:

/ لٌرة 4500ب بند الرواتب واألجور قد تضمب راتباس شهرٌاس لدٌمة بمقدار /إ .1

 لتً تعمل محاسبة فً الشركة.ا

 / لٌرة فقط.28.300/ ب الدٌوب المعدومة فعبلس إ .2

كانت الدوائر المالٌة قد اعترفت  ب الدٌوب المعدومة المحصلة تخص دٌناس إ .3

 / لٌرة.52.600بمبلػ /
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/ 600.000اناك بضاعة مستوردة وصلت لمستودعات الجمارك تكلفتها  / .4

/ لٌرة وقد أدرجت 32.700ا اً /لٌرة والرسوم الجمركٌة المستحقة علٌه

ولكنها لم تدر  ضمب بضاعة آخر المدة عند الجرد لعدم  ،ضمب المشترٌات

 استبلمها بعد.

على أسا   31/12/2013اناك بضاعة موجودة فً مخازب الشركة بتارٌخ  .5

% وقد بلؽت قٌمتها آنااك 10سعر السوق الاي ٌقل عب سعر الكلفة 

قد قٌدت بضاعة أول المدة بـ  / ل.  علماس أب الشركة40.000/

 /ل. .42.000/

لم ٌتضمب حساب األرباح والخسائر التأمٌب على العمال والمستخدمٌب والبالػ  .6

 . 2013بتسدٌدأل عب عام  / ل.  مع العلم أنه وجد إٌصاالس 21.600/

 والك تبعاس         .ل.  /868.680أما فرع البلاقٌة فقد حقق أرباحاس صافٌة مقداراا /
 جاء فً حساب أرباح الفرع وخسائرأل: لما 
 
 

 31/12/2013حـ/األرباح والخسائر  

 مصروفات إدارٌة     273.600 مجمل الربح    1.224.180
 ااتبلكات       95.120 دٌوب معدومة محصلة.         90.000
 أرباح محققة عب صفقة         31.860

 31/12/2012تمت فً                    
 

 دٌوب معدومة        67.600

 احتٌاطً مكافأة ترك   41.040
 الخدمة              

 أرباح صافٌة    868.680
1346040 1346040 

 
 فااا علمت:

/ لٌرة مكاف ت للعمال 27.800أب المصروفات اإلدارٌة تضمنت مبلػ /
 والمستخدمٌب على أسا  منح كل منهم راتب شهر.

 / لٌرة ااتبلك عقار.25.250بلػ /أب بند االاتبلكات تضمب م .1

 / لٌرة.71.600أب الدٌوب المعدومة فعبلس اً / .2

كانت  ./ لٌرة90.000أب الدٌوب المعدومة المحصلة تخص دٌناس مقدارأل / .3

 الدوائر المالٌة قد اعترفت به.

أب الشركة قد سجلت قٌمة بضاعة مبٌعة ضمب مردودات المشترٌات بمبلػ  .4

 /ل  . 50.000قٌمة المبٌعات بلؽت / علماس بأب  ./ لٌرة37.875/

كما او وارد  ./ لٌرة2.070.000أما فرع حلب فقد حقق أرباحاس صافٌة مقداراا /

 فً حساب األرباح والخسائر المقدم مب قبل الفرع واو كما ٌلً: 
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 31/12/2013حـ / أ . خ   

 نفقات عامة    450.000  مجمل الربح    2.597.400 
 ااتبلكات    117.000  ة.عموالت مقبوض 108.000 
 خصم مكتسب         57.600 
  

قسط تأمٌب        43200 
 ضد الحرٌق 

 مصارٌؾ برٌد،   82800 
 برق، ااتؾ

 أرباح صافٌة 2.070.000 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 2.763.000  2.763.000 

 

 فااا علمت:

/ لٌرة وطبق علٌها 100.000بمبلػ / 1/9/2013اناك آلة اشترٌت فً أب  .1

 % عب سنة كاملة.10قسط االاتبلك  

ولمدة عام كامل  1/4/2013أب قسط التأمٌب ضد الحرٌق قد أجري بتارٌخ  .2

 وقد تم تحمٌل الك لحساب األرباح والخسائر.

ت / لٌرة دفع36.000ااتؾ تتضمب مبلػ / –برق  –أب مصارٌؾ برٌد  .3

تأمٌنات خطوط ااتفٌة ٌحق للشركة استرداداا فً أي وقت ترؼب فٌه بانهاء 

 ااأل الخدمة.

 / لٌرة.72.000أب الخصم المكتسب الحقٌقً او / .4

ح بها أرباحاس صافٌة ناتجة عب أعمال أب مب ضمب أرباح الفرع المصر   .5

 / لٌرة.990.000التصدٌر إلى ألمانٌة بمقدار   /

/ لٌرة الاي ٌزٌد على 50.000مت بسعر السوق /أب بضاعة آخر المدة قد قٌ .6

 %. مب سعر التكلفة.12الكلفة بنسبة      

ل.  لكل  50000أب الشركاء الربلرة ٌستفٌدوب مب حد أدنى معفى بمبلػ  .7

 .2003لعام  24منهم وفق أحكام القانوب 
 

 المطلوب:
 تحدٌد األرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة فً ااأل الشركة. .1

 ة المتوجبة على الشركة. حساب الضرٌب .2
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 الحـــــل:

حساب الربح الصافً الخاضع للضرٌبة فً مركز الشركة الرئٌس  -أوال 

 )حمص(:

 1.264.300  الربح المصرح به  

   :ٌضاؾ 

 25.700  الزٌادة فً الدٌوب المعدومة ألنها توزٌع للربح. 

البضاعة الموجودة لدر الجمارك ألنها ملك للشركة وأي  
 فً بضاعة آخر المدة ٌ دي إلى تخفٌض الربح الضرٌبً.تخفٌض 

 632.700 

 فرق تقوٌم بضاعة أول المدة: 
 سوقاس  90كلفة     =      100كل  
 36.000كل      كلفة     =       
   =  100  ×36.000 ÷ .90  =40.000 
 42.000- 40.000  =2000 

 2.000 

   1.924.700 

   ٌنـــــــزل 

ا الدوائر المالٌة سبق أب خضعت دٌوب معدومة لم تعتمدا 
 للضرٌبة و منعاس لبلزدوا  الضرٌبً نستبعداا.

 90000-52600=37400 

 37.400 

 21.600  تأمٌب على العمال والمستخدمٌب : نفقة مقبولة لم تسجل 

 1.865.700 األرباح الصافٌة لمركز الشركة.

 حساب األرباح الصافٌة لفر  الالذقٌة:  –يانٌا 

 868.680  به الربح المصرح 

   :ٌضاؾ 

 25.250  ./ مب قانوب الدخل7اس المادة /ااتبلك عقار ممنوع قانونٌ 

أرباح بٌع بضاعة مبٌعة ومسجلة ضمب مردودات  
 المشترٌات:

 50000-37875 

 12.125 

   906.055 

   ٌنــــزل 

دٌوب معدومة لم ٌسجلها المكلؾ وكونها مستحقة  
ل السنوات المالٌة لمبدأ استقبل وتخص السنة المالٌة ووفقاس 

 ٌجب أب تنزل. 

 4.000 

 ٌجب  30/12/2012أرباح محققة عب صفقة تمت فً  
 وبصورة مستقلة.. 2012أب تقدم ببٌاب الحق لبٌاب 

 / مب قانوب الدخل.5حسب المادة / 

 31.860 

 870.195  الربح الصافً لفرع البلاقٌة. 
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 حساب الربح الصافً لفر  حلب: –ياليا 

 2.070.000  هالربح المصرح ب 

   ٌضاؾ: 

 الزٌادة فً ااتبلك اآللة: 
 100.000  ×10 × %8/12  =6.667 

 6.667 

 10.800  الزٌادة فً قسط التأمٌب ألنه توزٌع للربح: 
 43200÷12=3600×3=10800   

وٌحق للشركة  ،تأمٌنات خطوط ااتفٌة ألنها تأمٌنات 
 استرداداا متى أرادت إلؽاء االشتراك.

 36.000 

 14.400  رب مب الضرٌبة.لخصم المكتسب ألنه ته  النقص فً ا 

   2.137.867 

   ٌنــــزل 

 5.357  فرق تقوٌم بضاعة آخر المدة: 
 سوق 112كلفة            100كل  
 50000كل      كلفة           
   =  100  ×50.000 ÷ .112  =44.643 

  

   5.357=  44.643 – 50.000الفرق :  
   لربح.وٌعد الفرق بمنزلة تضخٌم ل 

 2.132.510  الربح الصافً لفرع حلب. 

األرباح الخاضعة للضرٌبة اً مجموع أرباح المركز مضافاس إلٌه أرباح الفروع، 

 وعنداا تكوب األرباح الخاضعة للضرٌبة:

 1.865.700  أرباح المركز الرئٌ :    

   870.195         أرباح فرع البلاقٌة:

  2.132.510      أرباح فرع حلب:

 4.868.405 األرباح الخاضعة للضرٌبة: 
 حساب الضرٌبة المتوجبة:

 األرباح تقسم إلى:
 أرباح تصدٌر معفاة مب الضرٌبة. 990000 -أ 
 أرباح النشاط الجاري الخاضع للشرائح الضرٌبٌة. -ب 

4868405-  990000 = .3878405 
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 5000  % =10× .150000 – 200.000   الشرٌحة األولى:

 45000=   % 15  ×  300.000 ٌة :الشرٌحة الران

 100000=    %20  ×  500.000 الشرٌحة الرالرة:

 480000=    %24  ×2000.000  الشرٌحة الرابعة:

 245953.4 =  %  28 ×    878405 الشرٌحة الخامسة:

    875954                                  الضرٌبة

    87596 =      %10×    875954  إدارة محلٌة:

    87596 =      %10×    875954 مساامة إعادة إعمار

 1,051,146=                         هً: الضرٌبة الواجبة السداد

 
 

 تجار االستٌراد والتصدٌر بالجملة أو نصؾ الجملة :خامساا 

 إذا كان االستٌراد والتصدٌر ؼالباا على نشاطاتهم 

قد ااب بعٌداس فً التمٌٌز بٌب فئات التجار. وكاب ع الضرٌبً السوري ر  إب المش
ٌكفً أب ٌحدد رقم أعمال معٌب لٌخضع المكلؾ للضرٌبة المفروضة على الدخل 
دوب اللجوء إلى مرل ااا التعداد الاي ال ضرورة له. فحسب النص الوارد فً قانوب 
الدخل اناك تاجر محلً وتاجر مصدر وتاجر مستورد وتاجر جملة وتاجر نصؾ 

  جملة وتاجر مفرق. وااا ٌتطلب بالطبع شروحاس لتحدٌد كل فئة على حدة.

التاجر المحلً : او المكلؾ بضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة -1

الاي ٌقتصر نشاطه على األراضً السورٌة و ٌقوم بشراء المواد والسلع البلزمة 

 لمزاولة العمل التجاري مب األسواق المحلٌة.

التاجر المصدر: او المكلؾ الاي ٌقوم بشراء السلع مب السوق المحلٌة وٌبٌعها -2

 فً السوق الخارجٌة  األجنبٌة. بعملٌة التصدٌر. 

التاجر المستورد: او عك  التاجر المصدر حٌث ٌتعامل بنشاطه التجاري مع  -3

فهو ٌشتري السلع مب خار  سورٌة، وٌقوم بتصرٌفها فً  ،السوق الخارجٌة

 لسوق السورٌة.ا

    .ع السوري قد مٌز فئات التجار مب حٌث أشكال التعاملواكاا نجد أب المشر         
  ،وإب كنا نجد أب الكرٌر مب التجار ٌقوموب باالستٌراد والتصدٌر فً الوقت نفسه

إا ٌخضعوب جمٌعاس لضرٌبة الدخل. كما أب  شٌئا س،وااا ال ٌؽٌر فً األمر مب 
ٌز التجار مب حٌث نوعٌة الصفقات المتعامل فٌها، فهناك تجار ع الضرٌبً مالمشر  

 كل فئة بوضع ضرٌبً خاص. ق وخص  جملة، ونصؾ الجملة والمفر  

قانوب التجارة التاجر بأنه الشخص الاي تكوب مهنته القٌام  عرؾتاجر الجملة :  -4

 بعمل تجاري. أما مب وجهة النظر الضرٌبٌة فالتاجر او:
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ي ٌقوم بممارسة أعمال شراء السلع والمواد بقصد بٌعها على  الشخص الا       
حالتها األصلٌة عند الشراء وبدوب أب ٌضٌؾ علٌها أي عملٌة شؽل أو تحوٌل، 
وسواء أباعها بعبواتها األصلٌة أم بعد وضعها بعبوات أخرر، أو باعها بوحداتها 

 أو مجزأة.. األصلٌة 
بها التاجر فهو أساسً مب الناحٌة الضرٌبٌة أما تحدٌد نوع الصفقة التً ٌقوم        

مب أجل تصنٌؾ التاجر فً زمرة األرباح الحقٌقٌة أو الدخل المقطوع. فتاجر الجملة 
او الاي ٌتعامل   بصفقات ٌكوب المشتري فٌها بائعاس لها وكمٌاتها تزٌد على الحدود 

 لصفقة الواحدة ..المألوفة للكمٌات التً ٌشتري بها عادة المستهلك األخٌر لها فً ا

تاجر نصؾ الجملة: ال ٌوجد قواعد رابتة ومحددة لتعرٌؾ تاجر نصؾ الجملة،  -5

 ،ولكب تاجر نصؾ الجملة ٌختلؾ عب تاجر الجملة مب حٌث كمٌة الصفقات

المشتري فً صفقة وفتاجر الجملة ٌتعامل بكمٌات أكبر مب تاجر نصؾ الجملة 

ٌب ٌكوب المشتري مب تاجر نصؾ الجملة الجملة ؼالباس ما ٌكوب تاجراس آخر فً ح

 ق.بائعاس بالمفر  

ق:او المكلؾ الاي ٌتعامل بصفقات ٌكوب فٌها المشتري المستهلك تاجــر المفـر   -6

األخٌر للمواد والسلع موضوع الصفقة والكمٌات التً ٌتعامل فٌها اً ضمب 

 الحدود المتعارؾ علٌها فً االاتبلك المحلً.

لضرٌبٌة لهاأل الفئات مب المكلفٌب فهً خاضعة للقواعد المنظمة أما المعالجة ا      
للضرٌبة المفروضة على الدخل ولكب ٌختلؾ تصنٌفها مب حٌث خضوعها لضرٌبة 

 األرباح الحقٌقٌة أو الدخل المقطوع. 

 

 

 الوسطاء بالعمولة والسماسرة: سادساا 

الخاص، وتحت باسمه  ٌعقد الوسٌط بالعمولة: او  كل شخص ٌأخا على نفسه أب-1

مس ولٌته لحساب موكله صفقات بٌع أو شراء أو ؼٌراا مب العملٌات التجارٌة 

فااا انتقلت البضاعة لحوزته  ،مقابل عمولة ٌتقاضااا دوب أب ٌكوب مالكاس للبضاعة

تكوب لدٌه بصفة أمانة أو ودٌعة، واو ؼٌر مس ول عما ٌصٌبها مب ابلك أو تلؾ 

و تقصٌرأل عب اتخاا االحتٌاطات االعتٌادٌة للمحافظة أو خٌا  إال فً حدود إاماله أ

 علٌها.. 

وٌنظم عمل الوسٌط بالعمولة عقد بٌب الوسٌط وموكله ٌكوب ااا العقد لفترة        

معٌنة أو لصفقة محددة، أو بصفة مستمرة، وٌمكب للوسٌط بالعمولة أب ٌخدم موكبلس 

لعمولة وسطاء البٌع والشراء وعلى الك ٌشمل مفهوم الوسٌط با ،وأكرر فً آب واحد

 ووسطاء التأمٌب. 
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ع الضرٌبً الوسٌط بالعمولة بمنزلة تاجر، واو ٌخضع المشر   ولقد عد         

لممارسة  لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة سواء اتخا محبلس 

 نشاطه أم لم ٌتخا.

معٌب، فبل ٌتعاقد لحسابه،   السمسار: او الشخص الاي ٌقوم بالتقرٌب بٌب طرفً عقد -2

وال تقع علٌه االلتزامات الناشئة عب العقد الاي جمع السمسار بٌب طرفٌه، وٌحصل 

         الوسٌط عادة على نسبة مئوٌة مب قٌمة الصفقة مب كل مب البائع والمشتري

 وٌعد العمل مب قبٌل السمسرة إاا توافرت فٌه الشروط التالٌة: .أو أحداما فقط

 ول السمسار المهنة بصفة مستمرة.أب ٌزا -
 أب ال ٌتحمل السمسار االلتزامات الناجمة عب العقد الاي أسهم فً إبرامه. -
أب ٌتحمل الشخص الاي ٌقوم بمهنة السمسرة مس ولٌة األخطاء التً تقع منه فً  -

 مزاولة عمله.
          فقات العمل الاي ٌقوم به مقابل الحصول على السمسرة،نأب ٌدفع السمسار  -

 حداما فقط.أأو عمولة مب طرفً العقد أو مب 

ٌعد السماسرة مب الناحٌة الضرٌبٌة مكلفٌب بضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة 

 وؼٌر التجارٌة. 

 

 وكالء المعامل والوكاالت المميلة لمنشآت أجنبٌة: سابعاا 

قد تطلق صفة الوكٌل عادة على كل شخص ٌعمل باسم موكله ولحسابه وٌربط به ع

لفترة محددة. ولكب الوكٌل بالعمولة او صاحب مشروع تجاري أي أنه لٌ  

           بأجر لدر موكله، وٌسجل فً السجل التجاري باسم وكٌل لمنشأة مستخدماس 

أو م سسة ما. وتتناول عملٌاته سلع مشروع حصر فٌه امتٌاز بٌعها مقابل نسبة 

ً السوري فً ااا الصدد بٌب وكبلء ع الضرٌبمئوٌة على المبٌعات. وقد مٌز المشر  

له المعامل ووكبلء المنش ت التجارٌة. فقد عد وكٌل المعامل الوكٌل الاي ٌكوب موك  

له منشأة تجارٌة فاب عمل الوكٌل ٌدخل تحت منشأة صناعٌة أجنبٌة. أما إاا كاب موك  

بعد.  مفهوم الوكاالت  ولعل ااا التمٌٌز مفٌد فً التصنٌؾ الضرٌبً كما سنرر فٌما

 التجارٌة كم سسات البٌع والنقل البري والبحري والجوي وشركاته. 

تم إلزام  2001/ لعام 15وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب المرسوم التشرٌعً رقم /

الدخل  لضرٌبة الشركات األجنبٌة بتسمٌة وكٌل لها فً سورٌة إلخضاع أرباحه

المشتري والبائع مهنة  باسترناء حاالت محددة. وٌدخل ضمب ااأل الوساطة بٌب

 الممرل التجاري.

الممرل التجاري: لٌ  اناك تعرٌؾ قانونً لمهنة الممرل التجاري، فهو عادة ٌقوم  -
بالبحث عب زبائب لحساب منشأة أو منش ت معٌنة ٌقوم بتمرٌلها بالاات فً منطقة 

كما  ،هامعٌنة ، واو ال ٌتعامل مع ا الء الزبائب باسمه بل باسم الشركة التً ٌمرل
أنه ال ٌعمل لحسابه الخاص بل لحساب تلك الشركة وٌتلقى تعلٌماتها، وال ٌتحمل 
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مس ولٌة العقود التً ٌبرمها إال إاا ارتبط بالشركة بما ٌسمى شرط الكفالة، 
        كما أنه ،مب السمسار ودواماس  فالصلة التً تربطه بالشركة أكرر استقراراس 

ى مس ولٌته كما او الحال فً الوكٌل بالعمولة. ال ٌتعاقد مع آخرٌب باسمه وعل
وقد أرارت العبلقة التً تربط الممرل التجاري بالمنشأة خبلفات كرٌرة. فبعضهم 
ٌرر أنها عبلقة وكالة وفً ااأل الحالة تخضع إٌراداته للضرٌبة المفروضة على 

 ،األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة
قة عبلقة تبعٌة بٌب الممرل التجاري الاي ٌعد أجٌراس وبعضهم اآلخر ٌرر أب العبل 

وبٌب المحبلت والمنش ت التً ٌتعامل معها، وفً ااأل الحالة تسري ضرٌبة 
إٌراداته للضرٌبة المفروضة على الرواتب واألجور، أي أب المعٌار فً تحدٌد 

 .نوع الضرٌبة الخاضع لها إٌراد المكلؾ او طبٌعة العمل الاي ٌزاوله المكل
 
 

 المنشآت الصناعٌة: يامناا 

         إب المشروع الصناعً او المشروع الاي ٌقوم بتحوٌل المواد األولٌة       

أو المنتجات نصؾ المصنوعة إلى سلع أخرر تختلؾ عنها مب حٌث الشكل ومااٌة 

االستعمال، مستخدمة اآللة عنصراس أساسٌاس لتحقٌق أعمال التحوٌل الصناعً
.
  

ع الضرٌبً المنش ت الصناعٌة لزمرة األرباح الحقٌقٌة أخضع المشر  ولقد        

 عندما تتجاوز قٌمة اإلنشاءات واآلالت المستعملة فٌها ألؼراض العمل الصناعً

/2000000/
 1.

لٌرة سورٌة بموجب التقدٌر المعمول به فً الضرٌبة المفروضة  

الشرط الماكور، فانها  على العقارات، أما المنشأة الصناعٌة التً ال ٌتوافر فٌها

 تخضع لضرٌبة الدخل المقطوع. 

ع الضرٌبً أب تكوب اآلالت واإلنشاءات المستعملة ولم ٌشترط المشر          

ألؼراض العمل الصناعً كلها مملوكة لمكلؾ واحد. إا تسري ضرٌبة المنشأة ولو 

وفً ااأل  تعدد المبلك، كما تسري ضرٌبة المنشأة إاا كاب المسترمر مستأجرا لها.

الحالة تقبل الدوائر المالٌة تنـزٌل بدل إٌجار المنشأة مب أرباح المكلؾ الصافٌة، 

وبالمقابل ترفض المبالػ السنوٌة لبلاتبلك والصٌانة والتصلٌحات، وٌخضع الم جر 

 للضرٌبة لكونه ٌزاول فعالٌة تأجٌر منش ت مهنٌة وحرفٌة. 

 

 

 

 

                                           
 . 2003/ لعام 24/ هي القاًىى رقن /2الوادة / ( 1
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على األرباح  المفروضة المكلفون الذٌن ٌخضعون للضرٌبة: تاسعاا 
 الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة

إب المكلفٌب الماكورٌب سابقاس ٌخضعوب حكماس لزمرة األرباح الحقٌقٌة بموجب        

للربح  ب لم ٌتضمب قانوب الدخل تحدٌداس معٌناس إنص قانوب الدخل الصرٌح، و

كما أب قانوب الدخل لم الصناعً والتجاري أسوة بما او متبع فً التشرٌع الفرنسً. 

ٌقدم تعرٌفاس شامبلس للمهب والحرؾ والمنش ت التً تخضع أرباحها لضرٌبة األرباح 

 الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة، بل عمد إلى تعداد أنواع ااأل المهب والمنش ت. 

فااا كاب باإلمكاب تحدٌد المنشأة الصناعٌة فانه مب الصعوبة تحدٌد المنشأة        
والك الختبلؾ أنواعها وتعدد النشاطات التً  ،جارٌة التً تهدؾ إلى تحقٌق الربحالت

فهناك المنش ت التً تقوم بالوساطة بٌب المنتج والمستهلك، والمنش ت  ،تقوم بها
ة للهو والتسلٌة، المشتؽلة باألعمال المصرفٌة وأعمال التأمٌب، والمنش ت المعد  

الخ باإلضافة إلى المنش ت الصناعٌة  …مبانًواناك مقاولو المطاعم والفنادق وال
التجارٌة ٌوجد أٌضاس أرباح أرباب الحرؾ والمهب ؼٌر التجارٌة، وام خاضعوب و

 أٌضاس لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة.
 

 أرباب الحرؾ : عاشراا 

هدأل الحرفً او  الفرد الاي ٌعمل فً إنتا  مواد أو خدمات حرفٌة ٌعتمد على ج

الشخصً وخبرته المهنٌة بصورة أساسٌة مستعٌناس بأفراد أسرته أو بعمال آخرٌب. 

 وتمتاز الحرفة بعدد مب الصفات:

 ال ٌشتري الحرفً المواد األولٌة وال ٌعمل فٌها إال لتنفٌا الطلبات التً تقدم له. -1

ٌحصل الحرفً على كسبه مب عمله الٌدوي وال ٌقوم بالمضاربة على المواد  -2

 ٌة.األول

 ال ٌبٌع الحرفً منتجاته بالطرائق المعروفة فً التجارة.  -3

إب قانوب التجارة ال ٌعد الحرفٌٌب تجاراس ألنهم ال ٌقوماوب باأي مضااربات، بال        
وتقل أامٌاة  ،ٌعتمدوب على عملهم الٌدوي، وإب عنصر العمل او الؽالب فً نشاطهم

ضرٌبٌة فاب التشارٌعات الضارٌبٌة رأ  المال عندام بدرجة كبٌرة. أما مب الناحٌة ال
ع الضارٌبً ولكاب المشار   .المعاصرة تعاملهم معاملة خاصة تتناسب وطبٌعة نشاطهم

قواعد خاصاة فهام خاضاعوب لضارٌبة األربااح الصاناعٌة  لم ٌكر  لهم أي   السوري
/  مب قانوب الدخل تنص علاى أناه 2والتجارٌة وؼٌر التجارٌة بنص صرٌح. فالمادة/

ٌبة المكلفااٌب اآلتااً بٌااانهم عااب أرباااحهم الناشاائة عااب ممارسااة المهااب  تتناااول الضاار
.، ولكاب أؼلاب اااأل المهاب تصانؾ …والحرؾ الصناعٌة والتجارٌاة وؼٌار التجارٌاة

والااك لضااعؾ نشاااطهم، ولصااعوبة قٌااامهم بتنظااٌم  ،ضاامب زماارة الاادخل المقطااوع
 دفاتر، وتنظٌم تصرٌح ضرٌبً مفصل.
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 )المهن الحرة(  المهن ؼٌر التجارٌة: الحادي عشر

 ،المهب ؼٌر التجارٌة اً   المهب التً ٌأتً ربحها مب العمل بصفة أساسٌة       

أو بعبارة أخرر اً المهب التً ٌكوب  ،وال ٌدخل فٌها المال إال بصفة رانوٌة

العنصر األساسً فٌها   او العمل، وتكوب قائمة على الممارسة الشخصٌة لبعض 

  ..العلوم والفنوب

ما ٌقصد بعبارة المهب ؼٌر التجارٌة المهب الحرة ألنه مب الصعب التفرٌق  وؼالباس 

بٌب المهب الحرة وؼٌراا مب المهب ؼٌر التجارٌة. والتشرٌعات الضرٌبٌة التً 

وضعت نظاماس ضرٌبٌاس مستقبلس للمهب ؼٌر التجارٌة   فرنسة ، مصر . لم تقصر 

وسعته لٌشمل كل مهنة ال ٌسود مفهوم المهب ؼٌر التجارٌة على المهب الحرة بل 

مرال الك  .قد تكوب مهنة تجارٌة صناعٌة زراعٌةفهً فٌها رأ  المال وحدأل، 

مع الك تبقى و. الخ …الكاتب العام  –المخلص الجمركً  –صٌادو األسماك  

 –ؼٌر التجارٌة واً   مهنة المحامً  العلمٌة المهب الحرة اً الؽالبة فً المهب

 الخ..  …والمحاسب  القانونً  – والمهند  –والطبٌب 

 ٌشترط فً المهب الحرة عدة شروط:

 أب ٌكوب العمل او العنصر األساسً. -1

 اعتماداا على الكفاءة العلمٌة أو الخبرة الفنٌة. -2

 االستقبلل فً مزاولة المهنة. -3

 مزاولة المهنة بؽٌة الكسب. -4

لمهب الحرة لٌ  لها ومب الناحٌة العلمٌة فاب التفرقة بٌب المهب التجارٌة وا       

أامٌة فً مجال سرٌاب الضرٌبة نظراس إلى أب جمٌع ااأل المهب خاضعة لضرٌبة 

 نوعٌة مستقلة اً ضرٌبة المهب والحرؾ الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة. 

 :مسؤلة شاملة
 تقدم المكلؾ عدي ببٌانه السنوي عب نتائج أعماله فً 25/3/2014بتارٌخ        
مدٌرٌة مالٌة دمشق وأرفق بالبٌاب المٌزانٌة الختامٌة وحساب  إلى 2013عام 

 جدول االاتبلكات. واألرباح والخسائر 
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 31/12/2013حـ/األرباح والخسائر فً 

 ااتبلك نفقات التأسٌ        264.000 مجمل الربح   8.662.500
 ألراثااتبلك ا        99.000 أرباح محققة مب مبٌعات فً      500.000

 المنطقة الحرة                    
 إٌراد شهادات االسترمار     140.700
 إٌراد مصرؾ التوفٌر      148.900

 ااتبلك وسائط النقل      825.000

 ااتبلك الفروغ وبدل اإلٌجار      814.000

 رواتب وأجور      359.370
 ئد قرض لتوسٌع النشاطفوا     11.000 دٌوب معدومة محصلة       112.500

 التجاري                 
 ااتبلك تأمٌنات عداد        30.000 

 الكهرباء                  
 دٌوب معدومة        99.000 
 خصم ممنوح         66.160 
 نفقات قضائٌة        55.000 
 ااتؾ –ماء  –كهرباء         44.880 
 2012ضرٌبة دخل عام     170.180 
 2012 ضرٌبة رٌع العقارات لعام          5410 
 مسحوبات شخصٌة     150.000 
 مصارٌؾ مختلفة      224.400 
 مصروفات السٌارة       79.200 
 أرباح صافٌة  6.268.000 
  

9.564.600 9.564.600 
  

 فٌما ٌلً جدول االاتبلكات المرفق ببٌاب المكلؾ:

القسط 
 السنوي

خ تارٌ
 الشراء

معدل 
 االهتالك

القٌمة 
 األصلٌة

 النو 

264.000 1/7/2013 33.33% 792.000 
نفقات 

 التؤسٌس

 األياث 660.000 15% 1/1/2013 99.000

550.000 1/4/2013 33.33% 
1.650.00

0 
 سٌارة نقل

 بدل الفرو  198.000 33.33% 1/5/2013 660.000

 ل تبٌب ما ٌلً:ولدر التدقٌق المستندي مب قبل مراقب الدخ

% لنفقات التأسٌ  20معدالت االاتبلك السنوٌة المقبولة ضرٌبٌاس اً  إب -1
 % لوسائط النقل.20% لؤلراث و10و
/ 66.000اشترر صاحب المحل أراراس جدٌداس بمبلػ / 1/9/2013ه بتارٌخ إن -2

 لٌرة مسجلة مع المصارٌؾ المختلفة.
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ل كبٌرة بمبلػ اشترر صاحب المحل سٌارة نق2013/ 1/4نه بتارٌخ إ -3
/ لٌرة وأنه استهلك 275.000/ لٌرة وسٌارة نقل صؽٌرة بمبلػ /1.650.000/

 السٌارة الصؽٌرة كاملة.
لمدفوع بمعدل االمكلؾ سجل قسط االاتبلك لبدل الفروغ بدل إٌجار المحل  إب -4
 .1/1/2013والك بدءاس مب  / لٌرة سنوٌاس 110.000/
/ لٌرة لؤلول وللرانً 11.000شهري /عدد مستخدمً المحل ارناب راتبهما ال إب -5
 / لٌرة.17.600/
 / لٌرة.68.000الدٌوب المعدومة فعبلس اً / إب -6
مب بٌب نفقات الماء والكهرباء والهاتؾ فواتٌر تخص الربع الرابع مب عام  إب -7

 / لٌرة.3575مقداراا / 2012
وجد نقص بمبلػ  1/1/2013نه لدر تدقٌق قائمة جرد بضاعة أول المدة فً إ -8
بضاعة آخر المدة فً فً كما وجد  ،/ لٌرة نتٌجة خطأ بالتسجٌل33.000/

صنؾ مب القمصاب لم ٌدخل فً قائمة الجرد سهواس والبالؽة  31/12/2013
 / لٌرة.99.000كلفته /

/ لٌرة باسم 35.200نه لدر تدقٌق حساب المتاجرة وجد أنه قد حمل بمبلػ /إ -9
 مصارٌؾ مشترٌات لم ت ٌد بالورائق البلزمة.
/ لٌرة 3.960/ طقماس سعر الطقم /20كما أب حساب المبٌعات قد تضمب مبٌع /
/ لٌرة مب دوب إبراز فاتورة 6.600مع أب سعر المرل فً السوق ال ٌقل عب /

 البٌع بسبب فقدانها.
لمكلؾ  كشؾ المصرؾ التجاري السوري قد تضمب مجموع الفوائد المستحقة إب -10

 / لٌرة.61.600بمبلػ / 2013عب عام 
 لمطلوب:ا
         حساب األرباح الخاضعة لضرٌبة دخل األرباح الصناعٌة والتجارٌة  -1

 وؼٌر التجارٌة. 

 .حساب الضرٌبة المترتبة على المكلؾ  -2

 الحــل:

 6.268.000  الربح المصرح به 

   ٌضاؾ: 

 الزٌادة فً نفقات التأسٌ : 
 264.000– 79.200  =184.800 
  792.000  ×20 × .%6  ÷12  =79.200 

 184.800 

 الزٌادة فً ااتبلك األراث: 
 660.000  ×10 =  %66.000 
 66.000     ×10 × %  4       =2.200 
                               12    
                                         68.200 
 99.000 - 68.200  =30.800 
  

 30.800 
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 الزٌادة فً ااتبلك وسائط النقل: 
  1.650.000  ×20 × .%9/12   =247.500 
  275.000     ×20  × .%9/12  =41.250   
                                        
                                            288.750 
 825.000 - 288.750  =536.250 

 536.250 

 660.000  عد موجودات معنوٌة.ٌبدل الفروغ ال ٌهتلك قانونٌا  

اإلٌجار ألنه توزٌع للربح، وتطبٌق لمبدأ استقبلل  الزٌادة فً 
 السنوات المالٌة.

 44.000 

 الزٌادة فً الرواتب واألجور: 
 359.370 - ] 11.000  +17.600  ×.12 [ 
 359.370 – 343.200  =16.170 

 16.170 

ااتبلك تأمٌنات عداد الكهرباء ال تهتلك وتظهر فً جانب  
 رداداا.الموجودات فً المٌزانٌة وٌمكب است

 30.000 

 31.000  الزٌادة فً الدٌوب المعدومة توزٌع للربح. 

لمبدأ  ااتؾ وفقاس  –كهرباء  –الزٌادة فً نفقات الماء  
 استقبلل السنوات المالٌة.

 3.575 

 170.180  علٌه. ألنها توزٌع للربح ولٌ  عبئاس 2012ضرٌبة دخل عام  

ة كونها نفقة متعلق 2012ضرٌبة رٌع العقارات عب عام  
 باٌراد خاضع لضرٌبة نوعٌة أخرر.

 5.410 

 150.000  علٌه. مسحوبات شخصٌة توزٌع للربح ولٌست عبئاس  

 66.000  / مب قانوب الدخل.8نفقة رأسمالٌة المادة / –أراث  

 فرق سعر البضاعة: 
 99.000 – 33.000  =66.000 

 66.000 

 35.200  مصارٌؾ مشترٌات لم ت ٌد بالورائق. 

 52.800  فرق بٌع األطقم: 

 20   ×6.600 – 3.960  = .52.800   

   8.350.185 

   ٌنــــــــــــــــزل 

لمبدأ إقلٌمٌة الضرٌبة  أرباح محققة فً المنطقة الحرة وفقاس  
 وألب المنطقة الحرة تقع خار  الحدود الجمركٌة.

 500.000 

إٌراد شهادات االسترمار: خضوعها لضرٌبة نوعٌة أخرر  
 .2003. لعام 24مب القانوب  / 105وفقا س للمادة /

 140.700 

 148.900  للسبب نفسه.إٌراد مصرؾ التوفٌر  

األرباح الخاضعة لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة  
 وؼٌر التجارٌة.

 7.560.585 
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 :2006/ لعام 51المرسوم التشرٌعً رقم /حساب الضرٌبة وفق أحكام  

 15000%  = 10. × 50000-200000  الشرٌحة األولى:

 45000=              % 15× 300000 الشرٌحة الرانٌة:

 100000=               %20× 500000 الشرٌحة الرالرة:

 480000=            % 24× 2000000  الشرٌحة الرابعة:

 1276963.80=  % 28×  4560585 الشرٌحة الخامسة :

بعد التقرٌب  الضرٌبة

 للٌرة األعلى

                                      1916964              

 191697%         = 10×1916964 %10إدارة محلٌة 

 191697= %         10×1916964 مساامة إعادة إعمار

     2,300,358                                       الضرٌبة المتوجبة
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 ٌمٌة الضرٌبةإقل: المبحث الرابع

  الربح الذي ٌعد متحققاا فً سورٌة، وخاضعاا لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة
 وؼٌر التجارٌة

 ع السوري الضرٌبة سارٌة على ربح كل منشأة لها نشاط صناعًالمشر   عد         
أو تجاري مستمر فً سورٌة بؽض النظر عب جنسٌة مالكها وموطنه. وٌستوي أب 

    لتً تعمل فً سورٌة مملوكة لسوري أو ألجنبً، مقٌم فً سورٌةتكوب المنشأة ا
أو فً الخار . فالضرٌبة تصٌب المنشأة ااتها أٌاس كاب مركزاا ما دامت تعمل فً 

  ع السوري أخا بمبدأ   مصدر الدخل أو اإلٌراد ..سورٌة. فالمشر  
كوب مركز إب مصدر الدخل ٌبدو للوالة األولى بسٌطاس والسٌما عندما ٌ       

لٌ  لها امتداد دولً. ولكب مب المعروؾ أب المنشأة ٌمكب أب والمنشأة سورٌة 
الخ، وااا  …تمار  نشاطها فً أكرر مب دولة والك بوساطة م سسات أو وكبلء 

  ما سنعالجه بالتفصٌل.
 :(Etablissement)المإسسة:  -أ

      للمنشأة الرئٌسة، أي أنها تشكل الم سسة مب الناحٌة القانونٌة امتداداس مادٌاس        
ال تملك شخصٌة قانونٌة منفصلة فهً تحمل جنسٌة الشركة األم. فالم سسة إاب اً 
مفهوم تقنً واقتصادي، ألنه مب الممكب أب ٌكوب للمنشأة عدد مب الم سسات 
منفصلة عب بعضها بالمكاب، وبطبٌعة النشاط. ومب الناحٌة العملٌة لٌ  للم سسة 

بها بل اً جزء مب المنشأة التابعة لها. ولكب ااا ال ٌعنً أب رأسمال خاص 
الم سسة ال تتمتع ببعض االستقبللٌة والسٌما فً مجال النشاط االقتصادي، ومب 
ناحٌة الجهاز اإلداري والمحاسبً الاي ٌدٌراا. وٌمكب القول إنه ٌوجد م سسة إاا 

 :.1 التالٌة  وجدت بشكل مب األشكال
 لعمل لممارسة كل نشاط اقتصادي أو جزء منه.تجهٌزات رابتة ل -
 مركز إداري. -
 مكتب. -
 مصنع. -
  ورشة بناء وتركٌب. -

ع السوري فقد عد  كل م سسة مقٌمة فوق األراضً السورٌة أما المشر         
خاضعة لضرٌبة الدخل مادامت تتمتع بجمٌع مقومات الم سسة المستقلة. وااأل 

 فرت الشروط التالٌة:االستقبللٌة موجودة إاا توا
أب ٌكوب للمنشأة   الشركة األم . وكٌل مفوض ٌقوم بابرام العقود لحساب المنشأة  -

وٌربط المنشأة بتوقٌعه، أو أب ٌكوب لدٌه بضائع بصفة معتادة للمنشأة، ومعدة 
 للبٌع.

أب ٌكوب للمنشأة ممرل مرتبط بها بعقد استخدام، وٌزاول النشاط التجاري نٌابة عب  -
  منشأة لقاء أجر معٌب.ال

                                           

1
 مشروع اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ملنظمة التعاون للتنمية االقتصادية . ( 

Le Comite Fiscal de L’O.C.D.E “Conférence de Mexico” 1963. 
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وٌمكب مب الناحٌة العملٌة أب ٌكوب اناك م سسة تابعة لمنشأة واقعة خار         
 سورٌة أو منشأة واقعة فً سورٌة وٌتبع لها م سسة خار  األراضً السورٌة. وااا 

  ما ندرسه بالتفصٌل فً األسطر التالٌة:
 المإسسة التابعة لمنشؤة واقعة خارج سورٌة: -أوالا 

    الشركة القابضة فً الخار  والشركة التابعة فً سورٌة .
        تخضع للضرٌبة حسب التشرٌع الضرٌبً السوري كل م سسة تجارٌة       

أو صناعٌة  بصفة فرع أو وكالة أو أي صفة ممارلة. تابعة لمنشأة مركزاا فً 
ة الرئٌسة الخار ، وتعمل فوق األراضً السورٌة تحت العنواب التجاري للمنشأ

وباسمها ولحسابها، وسواء أكاب الك بقصد الحلول محل المركز الرئٌ  للمنشأة فً 
أعمالها، أم بقصد السهر على مصالح المنشأة وتوفٌر سبل عملها ومتابعته. فاألرباح 

 انا تعد خاضعة للضرٌبة إاا توافر فً الم سسة التابعة عدد مب الشروط:
 سورٌة مستقلة.أب تكوب الم سسة القائمة فً  -
 أب تمار  نشاطها الصناعً أو التجاري على وجه االعتٌاد. -
  أب تشكل العملٌات التً تقوم بها الم سسة فً سورٌة دورة تجارٌة كاملة. -

لم  ع أب تزاول النشاط بوساطة م سسة مستقلة ، فاااواكاا اشترط المشر         
فاب مفهوم االستقبللٌة  رنا سابقاس فبل ٌوجد التزام ضرٌبً . وكما أش توجد الم سسة

ٌشمل الفروع ومكاتب الشراء، وأماكب تخزٌب البضائع والعملٌات كافة التً تجري 
أو عدم  وتستهدؾ الربح، بصرؾ النظر عب وجود مكاب  خاص  لمزاولة  النشاط

وجودأل  ما دام عنصرا  االعتٌاد  واالستمرارٌة 
 1.

 متوافرٌب .       
بعملٌة عارضة منفردة ال تحقق  وكاب األمر ٌتعل قالعتٌاد متوافراس، فااا لم ٌكب ااا ا
كاملة  دورة تجارٌة

 1.
  فبل مجال لفرض الضرٌبة. 

 المنشؤة التً تنتسب إلٌها مإسسة واقعة خارج سورٌة: -يانٌاا 
    الشركة القابضة فً سورٌة والشركة التابعة فً الخار  .       
جارٌة أو صناعٌة تمار  نشاطها خار  األراضً ونقصد انا كل م سسة ت       

ع إٌراد ااأل المشر   السورٌة وتابعة لمنشأة واقعة فوق األراضً السورٌة. عد  
  الم سسة خاضعاس للضرٌبة فً سورٌة إاا توافرت فٌها الشروط التالٌة:

إاا مارست الم سسة نشاطها فً الخار  بوساطة أشخاص ٌتمتعوب بشخصٌة     -1
فً ااأل الحالة تعد األرباح الناشئة عب ااأل األعمال جزءاس مب أرباح مستقلة، ف

 الشركة األم، وتخضع للضرٌبة فً سورٌة ومرال الك:
 عملٌات البٌع التً ٌقوم بها وكٌل بالعمولة ٌتمتع بشخصٌة حقوقٌة مستقلة.  -أ      
اب أرباح المبٌعات المباشرة مب قبل المنشأة فً سورٌة فً السوق األجنبٌة، ف -ب 

 ااأل المبٌعات تخضع للضرٌبة فً سورٌة.

                                           

1
وم دورة تجارٌة كاملة ، ولكن ٌمكن القول إن تعرٌف دورة ال ٌوجد تعرٌف شامل لمفه ( 

 تجارٌة كاملة ٌنطبق على عملٌات شراء بقصد البٌع وعملٌات بٌع بقصد الشراء.
Dalimier “G” Droit Fiscal International Francais J.cl p 114 . 
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تقوم الشركة القابضة فً سورٌة بعملٌات فً الخار  تشكل جزءاس متمماس  -2
لعملٌاتها فً سورٌة، وال ٌمكب الفصل بٌب ااأل العملٌات أو تلك بسبب طبٌعتها، 

  أو أسلوب تنفٌااا.
ة المقٌمة القابضة فً وااا ٌعنً أب الضرٌبة ال تسري على أرباح الشرك       

سورٌة الناجمة عب عملٌات قامت بها م سسة مستقلة عنها خار  األراضً 
 السورٌة.

وكالك إاا كانت العملٌات التً تقوم بها الم سسة فً الخار  مب شأنها أب تكوب  
أو بطرٌقة  بطبٌعتها منفصلةااأل العملٌات  تكوب حلقة تجارٌة كاملة بااتها، أو

  الها فً سورٌة.ممارستها عب أعم
 ع السوري فرض الضرٌبة على كل شركةواكاا نصل إلى القول إب المشر         

أو منشأة مستقلة فً سورٌة والك بمقدار ما تباشر مب األعمال فوق األراضً 
قد و .ع أخا بمبدأ مكانٌة القانوب أي سلطاب الدولة على أرضهاالسورٌة. فالمشر  
على أنه   تفرض الضرٌبة  2003. لعام 24م  / مب القانوب رق3نصت المادة /

  على أرباح األشخاص الطبٌعٌٌب واالعتبارٌٌب الناجمة عب أعمالهم فً سورٌة..
تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة فً سورٌة للمنشآت والمإسسات التً  -يالياا 

 تعمل فً سورٌة والخارج:
أو الم سسات المستقلة فً إلى أنه إاا كاب للمشروع عدد مب الفروع  أشرنا سابقاس 

سورٌة والخار   فبل تسري الضرٌبة إال على األرباح التً تعد محققة فً سورٌة، 
وفرض الضرٌبة  ،وااا ٌعنً تقسٌم األرباح، واستبعاد ما تحقق منها فً الخار 

  ما تبقى بعد ااا االستبعاد. على
فروع القائمة فً فاإلدارة الضرٌبٌة السورٌة تفرض الضرٌبة على أرباح جمٌع ال

بأحكام  سورٌة وفً مركز الفرع الواقع فً دمشق، أو مركز الفرع األوسع عمبلس 
               تطرح الضرٌبة باسم الشخص الحقٌقً / مب قانوب الدخل:21المادة /

أو االعتباري الاي ٌمار  العمل الخاضع للضرٌبة والك فً محل ممارسة العمل 
سنة التكلٌؾ. وإاا كاب للمكلؾ أكرر مب فرع واحد فً كانوب الرانً مب  1بتارٌخ 

سورٌة تطرح الضرٌبة فً المركز الرئٌ ، وعلى أرباح جمٌع الفروع سواء أكانت 
حساباتها وأعمالها موحدة أم مستقلة. وإاا كاب المركز األساسً واقعاس خار  الببلد 

فً  –رٌة على أرباح جمٌع الفروع القائمة فً سو –السورٌة تطرح الضرٌبة 
  مركز الفرع الواقع فً العاصمة السورٌة أو فً مركز الفرع األوسع عمبلس ..

أي كلها فً  ،ال ٌوجد صعوبة فً تحدٌد األرباح إاا كانت أعمال الفروع مستقلة
وإنما تنشأ الصعوبة فً تقسٌم األرباح واألعباء فً  ،سورٌة    أو كلها فً الخار 

   كأب ٌكوب الشراءاألخر ببعضها  بعضها ةأال المنشأعم فٌها الحاالت التً تتداخل
أو اإلنتا  فً سورٌة، وٌكوب البٌع فً الخار  أو أب ٌكوب اإلنتا  أو الشراء فً 

  الخار  والبٌع فً سورٌة.
كرٌراس ما تستؽل المنشأة الترابط بٌب أعمالها فتلجأ إلى التهرب الضرٌبً، واو ما 

 ..((  Les Transferts Indirects de Benefices a L’Etrangerٌسمى 
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مرال الك: تحول المنشأة البضائع إلى فروعها   بالتحوٌل ؼٌر المباشر لؤلرباح.
رم تقوم بضاعة آخر المدة الباقٌة فً الفروع بسعر ، بسعر البٌع ولٌ  بسعر التكلفة

       وااأل األرباح ،ٌزٌد على مقدار األرباح الصافٌة إلٌها بوساطة المركز الرئٌ 
وبما أب الامة المالٌة للمنشأة وفروعها  ،ال تعد ربحاس حقٌقٌاس ألب البٌع لم ٌتم بعد

         واحدة، وال تعد عملٌة تحوٌل البضائع بٌب الفروع بٌعاس، ولهاا فاب الضرٌبة
ال تسري على األرباح الناجمة عب المعامبلت التً تتم بٌب المنشأة وفروعها، وٌجب 

 ااا النوع مب وعاء الضرٌبة، وااا ما سنعالجه بالتفصٌل:  استبعاد كل ربح مب
 أرباح تداول السلع بٌن الشركة التابعة والشركة القابضة: 

 ) المإسسات التابعة لمنشؤة واقعة خارج سورٌة (
ع األجنبً نشاطه فوق األراضً السورٌة بوساطة م سسة عندما ٌمار  المشر  

تحدٌد الربح المتحقق فوق األراضً فاب المشكلة مطروحة مب أجل  ،مستقلة
 ع السوري عالج ااأل الحالة معتمداس على حساب الم سسة المستقلة،السورٌة. فالمشر  

  وإاا ؼابت ااأل الحسابات فانه ٌعتمد على أسلوب المقارنة والمقاٌسة حسب الحال.
 حالة وجود حسابات فً المإسسة المستقلة القائمة فً سورٌة: -أ

كات و المحبلت التجارٌة الم سسة خار  األراضً السورٌة على قانوب الشر أوجب
الشركة أب تمسك فً سورٌة جمٌع الحسابات المتعلقة باألعمال التً تقوم بها فوق 

  األراضً السورٌة بما فٌها حساب األرباح والخسائر.
فاإلدارة الضرٌبٌة عدت النص القانونً الماكور أعبلأل ملزماس للم سسات األجنبٌة 

قائمة فً سورٌة بأب تمسك حسابات مستقلة عب مركزاا. ولكب ااا ال ٌعنً أب ال
وجود مرل ااأل الحسابات المستقلة ٌمنع مب التحوٌل ؼٌر المباشر لؤلرباح إلى 

 الخار . 
 ما ٌلً: بل إب ااا التحوٌل كرٌراس ما ٌحدث والك باتباع

 ر الشراء.تحوٌل األرباح مب الفرع إلى المركز الرئٌ  بزٌادة أسعا -
وااا ما أدركه  ،نقل األرباح مب الفرع إلى المركز الرئٌ  بانقاص أسعار البٌع -

/ مب قانوب الدخل  إب 11ع الضرٌبً السوري حٌث جاء فً نص المادة /المشر  
والم سسات التً تنتسب إلٌها  ،الم سسات التابعة لم سسات كائنة خار  سورٌة

أرباحها بصورة ؼٌر مباشرة لتلك  م سسات كائنة خار  سورٌة التً تنقل
الم سسات، والك إما بزٌادة أسعار الشراء أو البٌع أو بانقاصها، أو بأي وسٌلة 

 أخرر تخضع للضرٌبة بعد إدخال األرباح الماكورة على نتائج حساباتها. 
وفً حال عدم وجود عناصر صرٌحة تمكب مب إجراء التصحٌحات المنوأل عنها فً 

قق التكالٌؾ بطرٌقة المقارنة مع الم سسات الممارلة المستترة الفقرة السابقة تح
 بصورة عادٌة ..
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حالة التحوٌل ؼٌر المباشر لألرباح من الفر  إلى المركز الرئٌس بزٌادة  -ب 
 أسعار الشراء: 

شركة إٌطالٌة لصنع الؽساالت الكهربائٌة وبٌعها تمتلك فرعاس لها فً دمشق، وقد قام 
/ 1470باألعمال التالٌة: استورد الفرع مب المركز الرئٌ  / 2013الفرع عام 

لقوائم األسعار الصادرة عب مركزاا  ؼسالة وسجل سعر كلفة كل ؼسالة وفقاس 
 /.38.220الرئٌ  بمبلػ/

/ 42.630/ ؼسالة بسعر الؽسالة مبلػ /1029باع الفرع خبلل العام الماكور /
  / ل. .955.500ل.  لكل ؼسالة. وبلؽت نفقات الفرع السنوٌة /

تحدٌد األرباح الخاضعة لضرٌبة دخل األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر  المطلوب:
التجارٌة مع العلم أنه قد تبٌب أب بعض التجار السورٌٌب ٌستوردوب ؼساالت ممارلة 

  / ل. .35.280فً الجودة والمتانة على أسا  أب سعر الؽسالة  /
 

 :الحـــــــل
 31/12/2013حـ / المتاجرة 

 مبٌعات     43.866.270
              1029  ×42.630 

 مشترٌات    56.183.400
       1470   ×38.220 

 بضاعة آخر المدة     16.855.020
                 441  ×38.220 

 مجمل الربح     4.537.890

60.721.290 60.721.290 
 3.582.390=  955.500 -  4.537.890الربح الصافً المصرح به: 

 
 حـ / المتاجرة المعدل

                  مبٌعات        43.866.270
1029  ×42.630 

 مشترٌات     51.861.600
1470   ×35.280 

 بضاعة باقٌة      15.558.480
441 ×35.280 

 مجمل الربح      7.563.150

  
59.424.750 59.424.750 

 
 6.607.650=  955.500 –7.563.150الربح الصافً: 

 الربح المحول إلى إٌطالٌة بشكل ؼٌر مباشر: 
6.607.650 – 3.582.390 =3.025.260 

 األرباح بإنقاص سعر البٌع: تحوٌل حالة -ج 
وااا الفرع ٌتولى شراء  ،الشركة السعودٌة للزٌت والصابوب لها فرع فً إدلب

وقد قام الفرع  ،اضإلى المركز الرئٌ  فً الرٌ تصدٌرأل زٌتاس وعصرأل والزٌتوب 
 باألعمال التالٌة: 2013عام 
 / كػ مب الزٌت.97.500أنتج /
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 / لٌرة.125/ كػ للمركز الرئٌ  بسعر الكٌلو /58.500أرسل منه /
 / لٌرة.130/ كػ بسعر الكٌلو /39.000باع فً األسواق المحلٌة /
 ./ لٌرة200.000/ لٌرة والنفقات العامة /46.800بلؽت النفقات اإلدارٌة /

  / لٌرة.95بلؽت تكلفة صنع كٌلو الزٌت بحسب قوائم التكالٌؾ الدقٌقة والمورقة /
 المطلوب: 

حساب األرباح الصافٌة للفرع علماس أب سعر كٌلو الزٌت الممارل مب حٌث الجودة 
  / لٌرة.130والنوع ٌباع فً األسواق المحلٌة بـ /

 الحــل:
 حـ / المتاجرة

 ارجٌةمبٌعات خ          7.312.500
  58.500  ×125 

 تكلفة الزٌت  9.262.500
97500  × 95 

 مبٌعات محلٌة           5.070.000
39.000 ×130 

 األرباح اإلجمالٌة   3.120.000

  
12.382.500 12.382.500 

 
 حـ/ األرباح والخسائر

 نفقات إدارٌة        46.800 مجمل الربح    3.120.000
 امة نفقات ع      200.000 
 أرباح صافٌة    2.873.200 
  

3.120.000 3.120.000 
 الربح الخاضع للضرٌبة = الربح الصافً المصرح به + الربح المهرب

 2.873.200 الربح المصرح به
  ٌضاؾ 

 األرباح المهربة إلى الخار 
58.500    ×130 – 125  . 
58.500  ×5   =292.500 

292.500+ 

 ضرٌبةاألرباح الخاضعة لل
 

3.165.700 

 حالة ؼٌاب الحسابات المستقلة فً المإسسات العاملة فً سورٌة: -د
إب حالة ؼٌاب الحسابات المستقلة فً الم سسة العاملة فً سورٌة ترٌر أكرر مب 

ع السوري مشكلة مب أجل الوصول إلى الربح الخاضع للضرٌبة. ولقد لجأ المشر  
المرل أو القٌا  أو المقارنة: أي ٌحاسب الفرع فً مرل ااأل الحاالت إلى مبدأ أرباح 

األجنبً كأنه منشأة سورٌة مستوردة إاا كاب ٌشتري مب الخار  وٌتم البٌع فً 
وكأنه مصدر سوري إاا كاب ٌشتري مب سورٌة وٌبٌع فً الخار . فقد  ،سورٌة

  ال تعد حسابات األشخاص الحقٌقٌٌب / مب قانوب الدخل على أنه 10دة /نصت الما
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و االعتبارٌٌب الاٌب ٌكوب مركزام فً الببلد األجنبٌة، وٌقوموب فً أراضً أ
الجمهورٌة العربٌة السورٌة بأعمال ال تخضع لضرٌبة األرباح الصافٌة ما لم تظهر 
ااأل الحسابات مباشرة األرباح المتحققة الناشئة عب ممارسة تلك األعمال وإال فتحدد 

أو المهب النسبة لنتائج أعمال الم سسات األرباح الماكورة بطرٌقة المقاٌسة ب
. واإلدارة الضرٌبٌة تأخا عدداس مب المعاٌٌر مب أجل تحدٌد الربح المحقق فً الممارلة

 سورٌة والخاضع للضرٌبة، ومنها:
أب تطبق على رقم أعمال الم سسة التابعة معدالس مئوٌاس صافٌاس محسوباس على  -

 ارلة قائمة فً سورٌة.أسا  الربح الصافً الاي تحققه م سسة مم
أب تطبق على رقم أعمال الم سسة التابعة معدالس مئوٌاس ؼٌر صاؾا محسوباس  -

على أسا  الربح ؼٌر الصافً الاي تحققه م سسة ممارلة قائمة فً سورٌة 
على أب ٌنزل مب الناتج جمٌع النفقات العامة التً تتكبداا الم سسة التابعة 

 خبلل السنة.
األرباح بنسبة ر و  األموال المسترمرة للم سسة  بتطبٌق معٌار تقسٌم -

 التابعة فً سورٌة إلى ر و  األموال للشركة القابضة فً الخار . 
 مسؤلة:

لها م سسة تابعة لها تعمل  ./ لٌرة9.760.000شركة مركزاا القاارة رأسمالها /
حققت الشركة القابضة أرباحاس  ./ لٌرة2.620.000فً دمشق برأسمال مقدارأل /

  / لٌرة.2.486.000مقداراا / 2014افٌة لعام ص
 تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة فً سورٌة. المطلوب: 
 الحل : -

 / إاب :2.486.000رأسمال الشركة القابضة حقق ربحاس مقدارأل /
 2.486.000لٌرة رأسمال حققت أرباحاس بمقدار  9.760.000كل 
 ر  لٌرة رأسمال حققت أرباحاس بمقدا 2.620.000كل 

         2.620.000  ×2.486.000 
  =                                          =  667.348 

  9.760.000 
 مسؤلة :

وقد  ،شركة إٌرانٌة لتصنٌع التنباك مركزاا طهراب لها م سسة تابعة لها فً سورٌة
علماس أب  .2014/ لٌرة لعام 8.500.000حققت الم سسة التابعة رقم أعمال /

/ وربحها الصافً  80.000.000جموع رقم أعمال الشركة اإلٌرانٌة قد بلػ /م
 / لٌرة .12.000.000المتحقق للفترة نفسها  المركز والفروع . مقدار /

 المطلوب : -
 تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة فً سورٌة .

 الحل : -
 12.000.000رقم أعمال حقق              80.000.000
 رقم أعمال حقق                      8.500.000
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            8.500.000 ×12.000.000 
 =                                              = 1.275.000 

                 80.000.000 
 

 1.275.000إاب فالربح الخاضع للضرٌبة فً سورٌة او : 
 

 مسؤلة: 
ٌة بوساطة وكٌل لها، تقدم الوكٌل إلى الشركة الهندٌة للشاي تبٌع منتجاتها فً سور
مصرحاس بأرباح صافٌة مقداراا  2014الدوائر المالٌة ببٌاب عب أرباح وكالته عام 

  / لٌرة، وأرفق بالبٌاب حساب األرباح والخسائر التالً:1.800.000/
 

 31/12/2014حـ/ األرباح والخسائر فً 

 ٌةإعبلنات محل    360.000 مجمل الربح    2.940.000
 إعبلنات دولٌة     540.000 
 مصروفات إدارٌة     240.000 
 أرباح صافٌة  1.800.000 
  ـ

2.940.000 2.940.000 
 

 وعند التدقٌق مب قبل مراقب الدخل تبٌب ما ٌلً: 
/ لٌرة دفعت لبعض الوسطاء 120.000اإلعبلنات المحلٌة تتضمب مبلػ / -1

قبول طرح ااا النوع مب الشاي فً األسواق والسماسرة إلقناع م سسة ؼاائٌة ب
 المحلٌة.

/ 24.000إب المصروفات اإلدارٌة تضمنت ضرٌبة الرواتب واألجور بمبلػ / -2
لٌرة، وؼرامة مباشرة البٌع قبل الحصول على الترخٌص البلزم بمبلػ 

/36.000./ 
الشاركة تمكب مراقب الدخل مب التعرؾ على مبلػ اإلعبلنات الدولٌة الاي دفعته  -3

/ دوالر علاى رقام المبٌعاات العاام للشاركة والباالػ 7.200.000الهندٌة والباالػ /
/ دوالر، وكااااااااااااب رقاااااااااااام المبٌعاااااااااااات فااااااااااااً القطاااااااااااار 576.000.000/
 ./لٌرة24.000.000/
 

 بٌاب الربح الخاضع للضرٌبة.المطلوب: 
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 الحـــــل:  -
 1.800.000 الربح المصرح به

  ٌضاؾ
/ قانوب 7نفقة ؼٌر مقبولة المادة /عمولة وسطاء وسماسرة: 

 الدخل.
120.000 

ضرٌبة الرواتب واألجور: نفقة متعلقة باٌراد خاضع لضرٌبة 
 نوعٌة أخرر وتعد عبئا على مب ٌتقاضى األجر.

24.000 

ؼرامة مباشرة البٌع قبل الحصول على الترخٌص البلزم ألنها 
 مخالفة شخصٌة وال ٌجوز تحمٌلها على الربح.

36.000 

 فرق نصٌب المبٌعات داخل سورٌة مب اإلعبلنات الدولٌة:
 
 7.200.000            576.000.000كل 
                      24.000.000كل 

          24.000.000  ×7.200.000 
=                                               =300.000 

                 576.000.000 
540.000 – 300.000  =240.000 

240.000 

  
 2.220.000 األرباح الخاضعة للضرٌبة

المإسسات التجارٌة والصناعٌة التً تنتسب إلٌها مإسسات كائنة خارج  -رابعاا 
 سورٌة:

ٌعد فً حكم الم سسات التجارٌة والصناعٌة التً تنتسب إلٌها م سسات كائنة خار  
ٌة أم اعتبارٌة مركزأل الرئٌ  سورٌة كل مشروع سوري سواء أكاب شخصٌة طبٌع

وٌقوم فرع أو وكالة فً الخار  بالعمل تحت عنوانه وباسمه ولحسابه  ،فً سورٌة
/ مب قانوب الدخل نستنتج أب 3وبالرجوع إلى المادة / .بأعمال تجارٌة أو صناعٌة

 األرباح التً تحققها المشارٌع الماكورة أعبلأل مب األعمال التً تقوم بها فً الخار  
تخضع للضرٌبة فً سورٌة ولو كاب المسترمر شخصاس مقٌماس فً األراضً  ال

ولكً ال تخضع األرباح  ،أو كاب المشروع مركزأل الرئٌ  فً سورٌة السورٌة،
 آنفة الاكر للضرٌبة ٌجب توافر أحد الشروط التالٌة:

 أب تكوب الم سسة المسترمرة فً الخار  م سسة مستقلة. -أ 
الخار  بوساطة ممرل ال ٌتمتع بشخصٌة مستقلة عب أب تتم األعمال فً  -ب

 المشروع األصلً.
أب تشكل األعمال الجارٌة فً الخار  حلقة كاملة فً ااتها، وأب تكوب منفصلة  - 

  عب أعمال المكلؾ فً سورٌة.
ع الضرٌبً السوري أب تكوب حسابات األعمال فً سورٌة لقد اشترط المشر         

ت الفروع فً الخار  كً نعرؾ ما إاا كاب اناك تهرب عب حسابا منفصلة تماماس 
ضرٌبً بوساطة تحوٌل األرباح إلى الفروع الخارجٌة. إب تحدٌد األرباح ال ٌرٌر أي 
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صعوبة عندما تكوب حسابات األعمال الجارٌة فً سورٌة منفصلة تماماس، وتبدو 
ب فً ااأل الصعوبة عندما تكوب محاسبة المركز الرئٌ  والفروع واحدة، إا ٌتوج

الحالة تحدٌد جزء الربح الصافً الاي حققه المركز الرئٌ  فً سورٌة، وطرح 
  الضرٌبة على أساسه.

 حالة وجود حسابات مستقلة:  -أ
ع الضرٌبً الصمت تجاأل مسك حسابات للشركة التً مركزاا سورٌة لم ٌلتزم المشر  

نظٌم حسابات مستقلة ولها فروع فً الخار ، فالدوائر المالٌة تلزم ااأل الشركات بت
ولنعرؾ إاا كاب اناك  .عب فروعها الخارجٌة لتستطٌع أب تمار  نوعاس مب الرقابة

 تهرب ضرٌبً بوساطة تحوٌبلت ؼٌر مباشرة لؤلرباح إلى الفروع الخارجٌة نتبع
  ما ٌلً:

 التحوٌل ؼٌر المباشر لألرباح بإنقاص أسعار البٌع: -1
ج شركة مساامة مركزاا حلب، ولها فرع فً الشركة الوطنٌة للؽزل والنسٌ ميال:

بٌروت تتولى شراء القطب وحلجه وؼزله وتصدٌرأل، وبٌع جزء منه محلٌاس، وقد تبٌب 
 لمراقب الدخل ما ٌلً:

/ لٌرة فً 110أب الشركة كانت تصدر الؽزل إلى فرعها بسعر الوحدة / -
 / لٌرة.115حٌب كانت تبٌع الوحدة فً السوق المحلٌة بسعر الوحدة /

/ وحدة صدرت منها إلى 180.000/ 2013أب الشركة قد أنتجت عام  -
/ وحدة، وباعت فً األسواق المحلٌة 40.000فرعها فً بٌروت /

 / وحدة.90.000/
/ لٌرة، والنفقات العامة 750.000بلؽت النفقات اإلدارٌة للشركة / -

 / لٌرة، وااأل النفقات تشمل نفقات المركز والفرع.275.000/
 / لٌرة، وأب بضاعة الفرع قد بٌعت بالكامل.85الوحدة او / أب تكلفة صنع -

 المطلوب:
 بٌاب األرباح الخاضعة للضرٌبة.

 الحـــــل:
 31/12/2013 حـ / المتاجرة

 مبٌعات محلٌة     10.350.000
                    90.000  ×115 

 تكلفة البضاعة 15.300.000
     180.000 ×85 

 لفرع مبٌعات ل     4.400.000
                    40.000 ×110 
 بضاعة باقٌة                     

 مجمل الربح    3.700.000

4.250.000     50.000  ×85  
  

19.000.000 19.000.000 
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 31/12/2013حـ / األرباح والخسائر 

 مصروفات إدارٌة      750.000 مجمل الربح    3.700.000
 مصروفات عامة       275.000 
 أرباح صافٌة    2.675.000 

 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
3.700.000 3.700.000 

 
 
 

 2.675.000 الربح المصرح به
  ٌضاؾ

 فرق سعر بضاعة مصدرة:
40.000   ×115 – 110. 

200.000 

 مصروفات الفرع اإلدارٌة:
 إجمالً مصروفات الشركة × ال الفرعرقم أعم      
 

 رقم أعمال الشركة               
                     40.000  ×750.000 

 230.769ــــــــــــــــــ                                              =    
             90.000   +40.000. 

230.769 

 84.615 مصروفات الفرع العامة:
               40.000   ×275.000 

                                                      =84.615 
                    130.000  

 

 3.190.384 األرباح الخاضعة للضرٌبة

 
 التحوٌل ؼٌر المباشر لألرباح بزٌادة أسعار الشراء: -2

ٌقوم و .ولها فرع فً تركٌةشركة تضامب تجارٌة مركزاا الرئٌ  حلب،  ميال:
وقد قامت  ،الفرع بشراء البضائع لتموٌب ااته، وإلرسال بعضها إلى المركز الرئٌ 

 بالعملٌات التالٌة: 2013ااأل الشركة خبلل عام 
 / لٌرة.1200/ وحدة بسعر الوحدة /9.000استلمت مب الفرع التركً / -1
/ لٌرة، وااأل 800لوحدة // وحدة بسعر ا37.500اشترت مب األسواق المحلٌة / -2

 الوحدات مشابهة للبضائع المستوردة.
/ 42.862.500بلؽت البضاعة المباعة لهاأل الشركة خبلل العام الماكور / -3

 لٌرة.
أنه ضمب البضاعة  علماس  ./ لٌرة1.350.000بلؽت قٌمة البضاعة الباقٌة / -4

 / وحدة مب الفرع.1800الباقٌة /
 / لٌرة.270.000لشركة  المركز. /بلؽت المصارٌؾ السنوٌة ل -5

 تحدٌد األرباح الخاضعة للضرٌبة.المطلوب: 
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 الحــل:

  31/12/2013حـ / المتاجرة 

 مبٌعات      42.862.500
                    

 مشترٌات خارجٌة    10.800.000
                   9.000  ×1200 

 بضاعة باقٌة     1.350.000
                    

 مشترٌات محلٌة    30.000.000
                    37.500  ×800  

 مجمل الربح       3.412.500 
44.212.500 44.212.500 

 
  3.142.500=  270.000 – 3.412.500الربح الصافً: 

 3.142.500 الربح المصرح به
  ٌضاؾ

 3.600.000  3.600.000. =   800 – 1200  9000الربح المهرب: 
  

 6.742.500 ٌنزل
 الزٌادة فً تقوٌم بضاعة آخر المدة:

1800  1200 – 800  = .720.000 
720.000 

 
 األرباح الصافٌة الخاضعة للضرٌبة

 
6.022.500 

 
 حالة ؼٌاب حسابات مستقلة للشركة فً سورٌة ) طرٌقة المقارنة (: -ب

خار  مب الصعب تحدٌد عندما تتداخل عملٌات المركز الرئٌ  والفروع فً ال       
النشاط لكل مب الشركة القابضة والشركة التابعة فٌحدث ارتباك لدر الدوائر المالٌة 

اصة مع ؼٌاب حسابات خو ،مب أجل تحدٌد الربح الخاضع للضرٌبة فً سورٌة
 مستقلة للشركة الرئٌسة فً سورٌة. 

نة التً تتخا المعاٌٌر عندئا تلجأ الدوائر المالٌة إلى قاعدة المرل أو المقار        
 التالٌة:
تطبٌق نسبة ربح مئوٌة صافٌة على األعمال الاي تحققه الشركة القابضة فً  -1

 سورٌة مأخواة عب شركة ممارلة.
األعمال الاي تحققه شركة قابضة فً  رقم تطبٌق نسبة ربح ؼٌر صافٌة على -2

ة التً تتكبداا الشركة سورٌة، بعد تنـزٌل المقدار الحقٌقً للنفقات واألعباء العام
 القابضة عب عملٌاتها فوق األراضً السورٌة.

توزٌع مجموع األرباح الصافٌة بٌب الشركة القابضة والفروع بالنسبة إلى رقم  -3
 أعمال كل منها.

      تقدٌر األرباح الصافٌة فً سورٌة تبعاس لوزب البضاعة المباعة، أو حجمها ، -4
  صنوعة فٌها، وما ٌمارلها فً الم سسات األخرر.أو كمٌتها فً سورٌة، أو الم
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 نفقات الشركة القابضة والشركة التابعة: -
ٌرٌر تحدٌد الربح المتحقق فً سورٌة أكرر مب صعوبة بالنسبة إلى لم سسات        

وكالك النفقات واألعباء التً ٌتكبداا الفرع أو مركز الشركة  ،والمنش ت األجنبٌة
 .ه ٌوجد نفقات مشتركة بٌب الشركة القابضة والشركة التابعةالقائم فً سورٌة، ألن

 إلخ. …مرال الك نفقات اإلدارة ونفقات تنظٌم الحسابات ونفقات التوزٌع 
  ولقد تمت معالجة ااأل النفقات كما ٌلً:

 
 حالة وجود مإسسة فً سورٌة والمركز الرئٌس فً الخارج: -1

كها فً معالجة والطرٌقة الواجب سل ع الضرٌبً السوري نصلم ٌحدد المشر         
وترك األمر الجتهادات وزارة  ،النفقات المترتبة على الفروع القائمة فً سورٌة

  .المالٌة
وقد سارت وزارة المالٌة على قبول تنـزٌل النفقات التالٌة مب نتائج أعمال المنشأة 

  القائمة فً سورٌة على الشكل التالً:
مب نفقات المكتب الرئٌ  مب أعباء لؽرض  ما ٌصٌب المنشأة فً سورٌة -

 اإلشراؾ والتوجٌه.
ما ٌصٌب المنشأة فً سورٌة مب نفقات مشتركة بٌنها وبٌب الفروع القائمة فً  -

 البلداب األخرر، مرال الك:
النفقات التً تدخل فً كلفة البضاعة المعدة للتوزٌع بٌب البلداب التً تقوم بها  -

 الفروع.
 والتعوٌضات العائدة لموظفً الشركة فً الخار . الرواتب واألجور -
       النفقات األخرر بشرط أب ٌكوب لها الصفة المشتركة بٌب المركز وفروعه -

 وال تتعلق بالمركز وحدأل أو الفروع األخرر وحداا.
 فوائد القروض التً تعقداا الشركة القابضة لصالح المنشأة بكاملها. -
والمنطقٌة التً كاب معموال بها قد حلت محلها طرٌقة  ولكب ااأل الطرائق العلمٌة -

      النسبة الرابتة. أي عدم قبول تنـزٌل أعباء الفرع ونفقاته فً سورٌة إال بنسبة 
  مب مجموع النفقات الممارلة لدر الفرع فً سورٌة. %.5 ال تتجاوز 

 
 حالة وجود المركز فً سورٌة والفرو  فً الخارج: -2

ة التً ٌدفعها المركز الرئٌ  ٌستفٌد منها فرعه فً الخار  لالك ٌتم إب النفق       
تقسٌم ااأل األعباء وااأل النفقات بٌب المركز والفروع بحسب رقم األعمال المتحققة 

  فً المركز إلى رقم األعمال اإلجمالً للفروع والمركز معاس:
شق حققت فً عام الشركة السعودٌة لصنع المواد الببلستٌكٌة مركزاا دم ميال ذلك:
/ ل . ، أما فروعها فً الخار  فقد 10.000.000رقم أعمال مقدارأل / 2014

  / ل . .20.000.000أعمال مقدارأل /حققت رقم 
وتبٌب أب النفقات التً تكبداا المركز الرئٌ  فً دمشق إلدارة الشركة والفروع قد 

  / ل . .420.000بلؽت /
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 أعباء.تحدٌد ما ٌصٌب المركز مب   المطلوب:
 

 الحــــل:
 
                 10.000.000                10.000.00         2            1          

                                                              =          =     =      
10.000.000+20.000.000      30.000.000      6            3  

                                                                1  
 

 ل.  140.000=              ×  420.000نفقات المركز الرئٌ  فً دمشق = 
                                       3  
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 تدوٌر الخسائر: الخامس مبحثال

ولام نتعارض  ،االت التً ٌكوب فٌهاا المشاروع فاً حالاة رباحإلى الح لقد أشرنا سابقاس 
إلاى الحاااالت التااً ٌتكبااد المكلااؾ خسااارة. فاالمكلؾ كمااا ٌحقااق ربحاااس مااب الممكااب أب 
تكوب فعالٌته فً نهاٌاة الفتارة الزمنٌاة خساارة. فأؼلاب التشارٌعات الضارٌبٌة نظارت 

ب الضارٌبة تفارض إلى حالة الخسارة التاً ٌقاع فٌهاا المشاروع نظارة واقعٌاة. وبماا أ
على المكلؾ ألنه حقق ربحاس فً سنة مب السنوات فمب المفروض أب ت خا بالحسباب 

لاالك فااب اااأل الخساارة تخصام ماب  .أٌضاس الخسارة التاً تقاع فاً سانة ماب السانوات
لم ٌكؾ الربح لتؽطٌاة الخساارة بأكملهاا نقال البااقً للسانوات  إااوأرباح السنة التالٌة،
 والرابعة حسب التشرٌع الضرٌبً النافا.الرانٌة والرالرة 

إب تدوٌر الخسارة ٌشكل خروجاس عب مبدأ سنوٌة الضارٌبة الااي سابق شارحه والااي 
ع ٌقضً بأب كل سنة مستقلة عب األخرر لها إٌراداتهاا وعلٌهاا نفقاتهاا، ولكاب المشار  
ساامح بترحٌاال الخسااارة مااب منطلااق العدالااة، إا ال ٌجااوز احتساااب ضاارٌبة األرباااح 

حققااة فااً إحاادر الساانوات ،وعاادم حساام خسااائر الساانوات السااابقة. ومااب منطلااق الم
تضامب السنوات المالٌاة المتتالٌاة حٌاث ٌعاد المشاروع وحادة اقتصاادٌة ٌمشاً أحٌانااس 
وٌكبو أحٌاناس. لالك ال ٌمكب أب تعبر محاسبتها السانوٌة إال عاب صاورة آنٌاة لوضاعها 

مماا ٌجعلناا ننتظار الٌاوم الااي ٌنتهاً  بما فٌها مب رباح أو خساارة، محددة  فً لحظة
            فٌاااه المشاااروع نهائٌااااس عناااد التصااافٌة لمعرفاااة وضاااعه الحقٌقاااً ماااب حٌاااث الاااربح

 أو الخسارة.
ع الضاارٌبً السااوري عااب ااااا المباادأ: فمااب جهااة تمسااك فااً فاارض ولاام ٌشااا المشاار  

السانوات، الضرٌبة على األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌاة بمبادأ اساتقبلل 
     ومب جهاة أخارر لام ٌتجااال أب حٌااة كال مشاروع تمرال وحادة متماساكة فاً الازمب
ال ٌمكااب تجزٌئهااا إلااى أجاازاء ومعاملااة كاال جاازء منهااا معاملااة مسااتقلة عااب األجاازاء 
األخرر، لالك أقار مبادأ قباول ترحٌال الخساائر التاً تقاع فاً سانة ماب السانوات إلاى 

إاا وقاع عجاز ( / ماب قاانوب الادخل علاى أناه:12السنوات التالٌة، وقد نصت المادة /
أل عبئاااس علااى الساانة المالٌااة التالٌااة، وتنااـزٌله مااب الااربح فااً إحاادر الساانٌب ٌمكااب عااد  
وإاا لم ٌكؾ ااا الربح لتؽطٌة العجاز بكاملاه ٌطارح البااقً .المتحقق خبلل ااأل السنة

وإاا بقاً  ،جازمب األربااح التاً تتحقاق خابلل السانة الرانٌاة التاً تلاً سانة وقاوع الع
واكاا دوالٌاك حتاى السانة الخامساة التاً تلاً سانة  ،شًء ٌمكب نقله إلى السنة الرالرة

 وقوع العجز ..
واكاااا إاا وقعاات خسااارة فااً إحاادر الساانٌب  الخسااارة الضاارٌبٌة فقااط، أي الخسااارة 

اا عبئاس على السنة التالٌاة التً ٌتم التوصل إلٌها بعد تطبٌق قانوب الضرٌبة. ٌمكب عد  
وال ٌجاوز  ااأل السنة، واكاا حتى السنة الخامسة، وتنـزٌلها مب الربح المتحقق خبلل

 تنـزٌل ما قد ٌتبقى مب الخسارة بعد السنة الخامسة.
شركة جمال فتح هللا للمنتجات الببلستٌكٌة تقدمت بتصرٌحها الضارٌبً لعاام  ميــــال:
وات التالٌاااة / ل. . ولكاااب السااان4800000معلناااة عاااب خساااارة مقاااداراا / 2007

 صافٌة مقداراا كما ٌلً: حققت أرباحاس 
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2008 600000 

2009 1500000 

2010 900000 

2011 900000 

2012 900000 

2013 900000 

 :المطلوب
 بٌاب األرباح الخاضعة للضرٌبة فً كل مب السنوات الماكورة.

األرباح الخاضعة 
 للضرٌبة

 السنة األرباح العجز رصٌد العجز

- - 4800000 - 2007 

 4200000 - 600000 2008 

 2700000 - 1500000 2009 

 2280000 - 420000 2010 

 1380000 - 900000 2011 

     2007رصٌد عجز 
ال ٌجوز تدوٌرأل لشموله 
 بالتقادم الخمسً

480000 - 900000 2012 

900000  - 900000 2013 

الخساارة وفاق السانة الضارٌبٌة إلاى أوالس تادور  :ٌجب اإلشاارة اناا إلاى شاٌئٌب       
الدورة الحسابٌة الخاصة باالمكلؾ، وإال لكااب باساتطاعة المكلاؾ أب ٌلجاأ إلاى زٌاادة 
مدة دورته الحسابٌة بقصد التحاٌال علاى القاانوب وتجااوز المادة القصاور التاً سامح 

ٌجاب أب تكاوب الخساارة فعلٌاة ماب جهاة وواقعاة  :ع لتدوٌر الخسارة. رانٌااس بها المشر  
فً المشروع ااته مب جهاة أخارر. وبعباارة أخارر انااك عادد ماب الشاروط لتادوٌر 

  الخسارة.
 :2003( لعام 24/ من القانون )12شروط تدوٌر الخسائر كما وردت فً المادة /
 ٌشترط لتدوٌر الخسائر أو ترحٌلها ما ٌلً:

ماا لام أب ٌكوب للمنشأة قٌود نظامٌاة ألب المكلاؾ ال ٌمكناه المطالباة بنقال العجاز  -1
ٌكااب باسااتطاعته إربااات وجااود العجااز، وتحدٌااد مقاادارأل عااب طرٌااق إبااراز قٌااود 

 نظامٌة لها قوة اإلربات.
 أب ٌكوب العجز على عاتق المنشأة. -2
وكااب  ،أب تكوب اناك وحدة فً المنشأة فااا اندمجت مع ؼٌراا أو ؼٌرت شكلها -3

أو إنشاااء  ،ةمااب شااأب ااااا االناادما  أو التؽٌٌاار زوال الشخصااٌة الحقوقٌااة للمنشااأ
منشأة جدٌدة اات شخصٌة حكمٌة متمٌزة عب الشخصٌة السابقة فبل مجال لقباول 

 نقل العجز.
أال ٌكوب العجز قد نزل على رأ  المال أو الحسابات الجارٌة والسابب فاً الاك  -4

 أب الخسارة لب تظهر بعد عملٌة التخفٌض فً حسابات المنشأة.
أل الحالة ال ٌستفٌدوب مب حكم اااأل الماادة انتقال ملكٌة المنشأة إلى الوررة وفً اا -5

 ألنهم مالكوب جدد لهم امة مالٌة مستقلة عب امة موررهم.
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 أميلة عامة: -
 :1ميال

تكبد المكلؾ سعٌد عبد اللطٌؾ الخاضع لضرٌبة األرباح الحقٌقٌة خسارة عب نشاطه 
 التجاري خبلل السنوات التالٌة:

 ل.   4200000خسارة 2012
 ل.  7200000خسارة  2013

 ل. . 16800000ربحاس مقدارأل  2014ولكنه حقق فً عام 
 بٌاب األرباح الخاضعة للضرٌبة فً كل مب السنوات الماكورة. المطلوب :
 الحــــل :

ألنه واقع فً  2013و 2012عب تكالٌؾ عام  للضرٌبةإب المكلؾ سعٌد ال ٌخضع 
 فٌحسب كما ٌلً: 2014خسارة أما ربحه المتحقق فً عام 

   16800000                        2014بح المتحقق فً عام الر
 ٌنزل :

 ل.  4200000   2012الخسارة فً عام 
 11400000          ل.   7200000           2013الخسارة فً عام 

    
                         :2014الربح الخاضع للضرٌبة عب 

5400000 
  :2ميال

لمؽفلاااااة إلنتاااااا  الساااااكر خساااااارة بلؽااااات فاااااً عاااااام تكبااااادت الشاااااركة المسااااااامة ا
 / ل. ، وحققت فً السنوات التالٌة األرباح اآلتٌة:2009/15000000

 األرباح السنة

2010 3600000 

2011  1800000 

2012 600000 

2013 3000000 

2014 600000 

 تحدٌد الوضع الضرٌبً للمشروع. المطلوب:
 الحــــل:
 
 السنة

 
 األرباح

 
 الخسائر

الخسائر 
 المدورة

الربح 
الخاضع 
 لضرٌبة

 رصٌد العجز المدور

 2010العجز المدور لعام  - 15.000.000 15.000.000 - 2009

 2011الرصٌد المدور لعام  - 11.400.000  3.600.000 2010

 2012الرصٌد المدور لعام  - 9.600.000  1,800,000 2011

 2013لعام  الرصٌد المدور - 9.000.000  600.000 2012

 2014رصٌد العجز المدور لعام  - 6.000.000  3.000.000 2013

2014 
600.000  

5.400.000 
رصٌد العجز فً نهاٌة السنة  -

 الخامسة ال ٌجوز تدوٌرأل
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 :3ميال
الشااركة السااورٌة لصااناعة األحاٌااة واااً شااركة مساااامة خاابلل  أعمااال كاناات نتااائج

 األخٌرة كما ٌلً: ةالسنوات العشر

للضرٌبة فً كل سنة مب السنوات إب وجاد والاك ماب  الخاضع: بٌاب الربح المطلوب
على الحقول التالٌة : السنة، النتائج، والخساارة، والخساارة التاً   خبلل جدول ٌحتوي

 .ال ٌمكب تدوٌراا ، الربح الضرٌبً
 الحــــل:

خسثثثثثثثثثثثثثثارة  النتائج السنة
 مدورة

خسثثثثثثثثثارة ال  لعام
ٌجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوز 

 تدوٌرها

ربثثثثثثثثثثثثثثثثثح 
 خسارة ربح ضرٌبً

2005 - 2700000 2700000 2005 - - 

2006 378000 - 2320000 2005 - - 

2007 658800 - 1663200 2005 - - 

2008 189000 - 1474200 2005 - - 

2009 - 151200 1474200 2005 - - 

  - 151200 2009 - - 

2010 745200 - 151200 2009 729000 - 

2011 378000 - - - - 226800 

2012 - 324000 324000  2012 - - 

2013 604800 - - - - 280800 

2014 540000 - - - - 540000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السنة الربح خسارةال

2700000 - 2005 

- 378000 2006 

- 658800 2007 

- 189000 2008 

151200 - 2009 

- 745200 2010 

- 378000 2011 

324000 - 2012 

- 604800 2013 

- 540000 2014 
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 الضريبة على دخل الرواتب واألجور
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   المكلفون الخاضعون لضرٌبة الرواتب واألجورالمبحث األول: 

 :المكلفون بضرٌبة الرواتب واألجور بالنص القانونً –أوال 
المكلفٌب الخاضعٌب  2003. لعام 24/ مب القانوب  66لقد حددت المادة /       

ل  االموظفوب، ومدٌرو الشركات، وأعضاء مج”لضرٌبة الرواتب واألجور وام 
اء، والفنانوب، والمستخدموب، والعمال، واألجر   تها، ومفوضو الحسابات،اإدار

فضرٌبة الرواتب “ وبصورة عامة كل شخص ٌتقاضى راتباس أو أجراس أو تعوٌضاس 
 واألجور تصٌب :

 العامل: -1
وقد أطلق تعبٌر عامل على كل مب ٌعٌب فً إحدر الوظائؾ الملحوظة فً        

المبلك العددي إلحدر الوزارات واإلدارات والهٌئات العامة، أو الم سسات 
والشركات والمنش ت العامة، أو إحدر البلدٌات أو الم سسات البلدٌة أو وحدات 

 رر. اإلدارة المحلٌة، أو إحدر جهات القطاع العام األخ
 الشركات:و مدٌر -2

على أب ٌتولى  2008. لعام 3. مب قانوب الشركات رقم  147نصت المادة         
مدٌر الشركة المساامة مدٌراس تنفٌاٌاس أو أكرر، ورئٌساس لمدٌري الشركة التنفٌاٌاة علاى 
أب ٌقاااوم مجلااا  اإلدارة بتحدٌاااد تعوٌضااااتهم. فهااااأل التعوٌضاااات خاضاااعة لضااارٌبة 

. مااب القااانوب الماااكور قااد حااددت مكافاا ت 156جااور. كمااا أب المااادة  الرواتااب واأل
 الصااافٌةمااب األرباااح %. 5 ساانوٌة ألعضاااء مجلاا  اإلدارة علااى أب ال تزٌااد علااى 

التاً قاد  اإلضاافاتلضارٌبة الرواتاب واألجاور ماع وتخضع اااأل المكافا ت السنوٌة، 
 ٌحصلوب علٌها . 

 : بحسب طبٌعة إٌرادهم ونالمكلف – يانٌاا 
 أو تعوٌضاس  اس أو أجر مجموعة مب األشخاص ٌتقاضوب راتباس  اناك أٌضاس        

ٌحصلوب علٌه بصفتهم أُجراء، أي تربطهم برب العمل رابطة التبعٌة وعقد عمل. 
 فهاا الدخل خاضع لضرٌبة الرواتب واألجور ومنهم: 

 المميلون التجارٌون: -1
العمبلء خار  مركز  زٌارةوام أشخاص مهنتهم البحث عب عمبلء جدد أو        

، وٌحمل ا الء نماا  مب سلعهم باحرٌب عب طلبات هعمل التاجر الاي ٌمرلون
ٌرسلونها إلى المحبلت التً ٌمرلونها، وٌتقاضوب لقاء عملهم ااا أجراس محدوداس 

إلٌه نسبة مئوٌة مب رقم األعمال الاي ٌحققونه وتعوٌض انتقال. فدخل ا الء  مضافاس 
ارٌٌب خاضع لضرٌبة الرواتب واألجور، إاا كانت الرابطة التً الممرلٌب التج

تربطهم بأرباب العمل رابطة تبعٌة لصاحب  العمل، أي أب المعٌار فً تحدٌد نوع 
الضرٌبة الخاضع لها إٌراد المكلؾ او طبٌعة العمل الاي ٌزاوله المكلؾ. فااا كاب 

اته الضرٌبة المفروضة على فتسري على إٌراد مستقبلس  الممرل التجاري ٌعمل ممربلس 
 األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة. 

 وكالء التؤمٌن: -2
ٌنقسم وكبلء التأمٌب إلى فرٌقٌب، الفرٌق األول تربطه بالشركة التً ٌعمل        

لحسابها عبلقة تبعٌة أي ٌخضع لنظام الشركة وأحكامها ولوائحها، واو فً ااأل 
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 -كأب ٌكوب أجراس رابتاس أو نسبة مئوٌة  –مهما كانت صفته  ودخله الحالة ٌعد أجٌراس 
خاضع لضرٌبة الرواتب واألجور. أما الفرٌق الرانً فاب عبلقته بشركات التأمٌب 
تخلو مب التبعٌة، فالوكٌل ٌعمل فً ااأل الحالة باسمه الشخصً وٌمار  مهنة 

ااأل الحالة خاضع مستقلة مب دوب توجٌه مب الشركات التً ٌتعامل معها. فدخله فً 
 لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة. 

 العمال الذٌن ٌمارسون العمل فً منازلهم: -3
إب دخل ا الء ٌخضع لضرٌبة الرواتب واألجور،   إاا كاب صاحب العمل        

مادامت و ،ٌقدم لهم وسائل العمل مب أدوات ومواد أولٌة وٌدفع لهم أجور عملهم .
ضرٌبة  فاب ،واً عنصر أساسً مب عناصر عقد العمل ،التبعٌة موجودةصفة 

 وال عبرة فً كوب اآلالت التً ٌعملوب علٌها ملكاس تسري علٌهم، الرواتب واألجور 
أو كانت  مباشرة، لصاحب العمل، أو كانوا ٌشتروب اللوازم اإلضافٌة لعملهم ولهم أ

 بسجل العمال.العمل، أو كونهم مسجلٌب صاحب قبل تقدم لهم مب 
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   المبحث اليانً: اإلٌرادات الخاضعة لضرٌبة الرواتب واألجور    

ٌعتبر فً تحدٌد الدخل ”أنه  2003. لعام 24/ مب القانوب  70جاء فً المادة /    
الصافً المقدار الحقٌقً للرواتب والمخصصات والعوائد واألجور  ؼٌر

        والمكاف ت وسائر المنافع النقدٌة أو العٌنٌة، أي جمٌع والتعوٌضات والجوائز
 . “أو العامل مب دوب استرناء ما ٌتقاضاأل الموظؾ

وبالك تسري ضرٌبة الرواتب واألجور على الدخول التً ٌحصل علٌها        
شخص طبٌعً كأجر مقابل عمله لحساب اآلخرٌب، سواء أخا ااا األجر شكل 

 أم شكل تعوٌض، أم أي شكل مب أشكال الدخول.أم شكل أجرة،  راتب،
 سندر  إاا: 

 األجر. :أوالا 
 التعوٌضات. : يانٌاا 
 المنافع األخرى. :يالياا 
 

  :رــاألج –أوالا 
 مأجوراس  األجر او المكافأة التً ٌحصل علٌها شخص طبٌعً ٌمار  عمبلس        

ه فً فترات لحساب الدولة أو لحساب المشارٌع الخاصة، وٌ در إلى مستحقٌ
أو كل شهر. وٌكوب ااا األجر  أو كل خمسة عشر ٌوماس  متقاربة: ٌومٌاس أو أسبوعٌاس 

 على شكل:
 مبلػ نقدي مقطوع ورابت ٌدفعه صاحب العمل.  -1
 نسبة مئوٌة مب األرباح الصافٌة أو مب رقم األعمال ٌحصل علٌه األجٌر. -2
 مل. مبلػ نقدي ٌدفعه رب العمل على أسا  إنتا  العا -3

األشكال المختلفة، أو على  ااأل وقد ٌقوم حساب األجر على أسا  مز  بٌب       
أسا  طرٌقة تجمع بٌب أحد ااأل األشكال باإلضافة إلى المنافع العٌنٌة المختلفة. 
 ومهما اختلؾ اسم األجر أو طرٌقة دفعه فهو خاضع لضرٌبة الرواتب واألجور. 

علٌها أصحاب بعض المهب ترٌر أكرر مب ولكب اناك بعض األجور ٌحصل        
س ال وتطرح أكرر مب مشكلة، ولالك سنتعرض لها بشًء مب التفصٌل، ومب ااأل 

 األجور: 
 أجور األطباء:  -

إب األجر الاي ٌتقاضاأل الطبٌب مب ممارسة مهنة الطب ٌخضع للضرٌبة        
ب إاا كاب الطبٌب المفروضة على األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة. ولك

مرتبطاس بم سسة أو بمشروع ما بعقد، أو ٌعمل فً ااأل الم سسة أو المشروع طبقاس 
لنظامها األساسً، وكاب ااا العمل ٌفرض علٌه شكبلس مب أشكال التبعٌة، عدت 

 المبالػ المدفوعة له مب ااا العمل أجراس ٌخضع لضرٌبة الرواتب واألجور. 
خضوع المبالػ التً ٌتقاضااا األطباء المرتبطوب ببعض وعلى ااا فاب تقدٌر        

الم سسات أو المشارٌع للضرٌبة المفروضة على األرباح أو الضرٌبة المفروضة 
على  وإنما أٌضاس  ،على الرواتب واألجور ال ٌتوقؾ فقط على كٌفٌة دفع األجور
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ً فرض الشروط التً ٌمار  الطبٌب مهنته ضمنها، ولقد مٌزت الدوائر المالٌة ف
 الضرٌبة على مهنة الطب الحاالت التالٌة:

إاا كاب اناك عقد مبرم بٌب الطبٌب وإحدر دوائر الدولة وم سساتها  .1
وشركات القطاع العام، فاب اإلٌرادات الناجمة عب ااا العقد تخضع لضرٌبة 

ومدته  األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة مهما كانت صفة العقد
صفة موظؾ على المبلكات الخاصة، والطبٌب الموظؾ  باسترناء مب له

 بالتعاقد على أسا  التفرغ الكامل.
 العقد المبرم مع الجهات الخاصة وٌجب دراسة نصوص العقد: .2

العقود التً تنفا ضمب عٌادة الطبٌب الخاصة: فاب اإلٌرادات الناجمة عب  -
ااأل الحالة خاضعة للضرٌبة المفروضة على األرباح الصناعٌة 

سواء أكانت أجور الطبٌب محددة على أسا   ،لتجارٌة وؼٌر التجارٌةوا
وسواء  ،سنوٌاس.، أم على أسا  الزٌادة الفعلٌة –مبلػ مقطوع    شهرٌاس 

 أكاب الدافع المرٌض نفسه أم الجهة المتعاقد معها.
        العقود التً تنفا خار  عٌادة الطبٌب الخاصة: ٌقتضً التمٌٌز بٌب -

ٌرادات العقود الماكورة للتكلٌؾ بضرٌبة الدخل ما ٌخضع مب إ
المفروضة على الرواتب واألجور وما ٌخضع منها للضرٌبة المفروضة 
على األرباح، والك وفق طبٌعة كل عقد مب العقود موضوع البحث 

 وصٌاؼته وفقاس للمعاٌٌر التالٌة:

  تخضع العقود التً تتصؾ بالدورٌة واالستمرار والتبعٌة والمحددة
اداتها على أسا  مبالػ مقطوعة أو متموجة إلى حدٌب أدنى إٌر

وأعلى رابتٌب للتكلٌؾ بضرٌبة الدخل المفروضة على الرواتب 
واألجور، وال تضاؾ إلى حصٌلة أعمال الطبٌب األخرر الخاضعة 

 لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر التجارٌة.

  الواحدة، تخضع للتكلٌؾ العقود المحددة إٌراداتها على أسا  المعاٌنة
دت أجور المعاٌنة مب  بالضرٌبة المفروضة على األرباح، سواء أُسد 

 قبل المرٌض مباشرة أم مب قبل الجهة المتعاقد معها. 
إٌرادات الطبٌب مب العملٌات الجراحٌة: إب األجور التً ٌحصل علٌها  .3

ة الطبٌب مب العملٌات الجراحٌة التً ٌجرٌها فً مشاؾا عامة أو خاص
تخضع للضرٌبة على الدخل المقطوع 
وتضاؾ إلى إٌراداته مب فعالٌاته  .1 

 األخرر. 
واكاا فاب اإلٌرادات التً ٌحصل علٌها الطبٌب إما أب تكوب خاضعة         

لضرٌبة األرباح، وااا ٌتعلق باختبلؾ الشروط التً  لضرٌبة الرواتب واألجور أو
 ٌمار  ضمنها األطباء مهنتهم.

 
 
 

                                           
(1)

 .6/2/2005تارٌخ  3319/16عي وسارة الوالٍة بزقن وتعلٍوات  التٌفٍذٌة الدادرة  2004( لعام 60/ هي القاًىى )8الوادة / 
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 المحامٌن: أجور -
إب إٌرادات المحامً تخضع بشكل طبٌعً لضرٌبة األرباح، ولكب إاا كاب        

رمة عقد ٌربط ااا المحامً بمشروع ما، وااا العقد له صفة االستمرارٌة والتبعٌة 
 فاب اإلٌرادات الناشئة عب ااا العقد خاضعة لضرٌبة الرواتب واألجور. 

 أجور المحاسبٌن: -
رمة عقد مبرم بٌب المحاسب والمشروع فاب الرواتب الناجمة عب ااا إاا كاب        

العقد خاضعة لضرٌبة الرواتب واألجور سواء أكاب لهاا المحاسب مكتب خاص به 
أم لم ٌكب له مكتب لممارسة العمل المحاسبً. أما إاا كاب للمحاسب مكتب، وٌمسك 

تبه مب دوب عقد ٌربطه محاسبة عدد مب المشارٌع مع احتفاظه بتنظٌم عمله فً مك
بالمشروع فاب إٌراداته خاضعة لضرٌبة األرباح الصناعٌة والتجارٌة وؼٌر 

 التجارٌة. 
 أجور الفنانٌن: -

الخ، … ممرل  –مطرب  –إب األجر الاي ٌحصل علٌه الفناب: موسٌقً        
خاضع لضرٌبة الرواتب واألجور، سواء أكاب الفناب سورٌاس أم أجنبٌاس ؼٌر مقٌم 
ولهاا طلبت الدوائر المالٌة مب أصحاب المبلاً التً تعمل لدٌها فرق أجنبٌة تأدٌة 
الضرائب المترتبة على عقود الفنانٌب التً ستحقق علٌها مب قبل دوائر الدخل فً 

 لٌسدد فٌما بعد لقاء تحققات الضرٌبة. حساب األمانات م قتاس 
 

 :اتــالتعوٌض – يانٌاا 
لػ التً تمنح للعامل فً مقابل ظروؾ العمل، أو مشقته        التعوٌضات اً المبا       

أو مخاطرأل، أو مكانه وزمانه، أو لقاء تكوٌنه المهنً. والتعوٌضات تأخا أكرر مب 
 شكل منها ما ٌلً:

. إضافة دائمة ومستمرة على األجر مرل: تعوٌض ؼبلء المعٌشة، التعوٌض         1
مرل ااأل التعوٌضات مب حٌث  ...إبدارةالعائلً، تعوٌض التفتٌش، تعوٌض اإل

المبدأ خاضعة للضرٌبة علماس أب التعوٌض العائلً فً سورٌة او على النحو 
 التالً:
 عاملةالشهرٌاس للزوجة الواحدة ؼٌر  ل.    300
 عاملالشهرٌاس للولد األول ؼٌر  ل.    200
 عاملالشهرٌاس للولد الرانً ؼٌر   ل.   150
 . عاملاللد الرالث ؼٌر شهرٌاس للو  ل.   100

. إضافة ناشئة عب قٌام الشخص الطبٌعً بأعمال اات طبٌعة خاصة مرل تعوٌض 2
 ..إدارة وحفظ النقود والمواد والطوابعالمس ولٌة  تعوٌض مس ولٌة 

 
. إضافة لقاء قٌام الشخص الطبٌعً بأعمال إضافٌة على أعماله األساسٌة، أو بال 3

عات إضافٌة أو بالعمل فً اللٌل مرل: اإلكرامٌات نشاط إضافً أو بالعمل فً سا
تعوٌضات الساعات اإلضافٌة على اختبلفها، المكاف ت، تعوٌضات التألٌؾ 

 والنشر.
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. إضافة لقاء القٌام بعمل استرنائً أو عارض مرل: تعوٌض مراقبة الفحوص، 4
 إلخ. …تعوٌض اإلشراؾ على صنادٌق االقتراع 

نه ٌتقاضى إتصرؾ إلى شخص ال ٌمكب القول عنه  . إضافة لقاء المكاف ت الت5ً
أجراس مرل: مخصصات رئٌ  الجمهورٌة، وتعوٌضات مجل  الشعب، 

 إلخ.… وتعوٌضات الجزاء 
. إضافة لقاء نفقات مختلفة وأعباء تقع على عاتق العامل، وٌستلزمها العمل الاي 6

تعوٌض ٌقوم به الشخص الطبٌعً مرل: تعوٌض التمرٌل، وتعوٌض اإلقامة، و
 إلخ.… االؼتراب 

. إضافة ناشئة عب امتداد العمل الخاضعة أجورأل للضرٌبة، وإب كاب العمل الاي 7
ٌقوم به الشخص المعنً عمبلس مستقبلس عب عمله األساسً مرل: تعوٌضات 
اللجاب، وتعوٌض الخبرة الاي ٌحصل علٌه العامل فً الدولة باإلضافة 

 إلخ. … ألجرأل
ل تعوٌض خاضع لضرٌبة الرواتب واألجور، إاا كاب ناشئاس باختصار فاب كو       

مب ااا التعوٌض. ومب  عب عمل قدمه العامل بااته، وفً حدود استفادته شخصٌاس 
 ااأل التعوٌضات:

: إب التعوٌض الاي ٌحصل علٌه العامل مب إجازاته المأجورة اإلجازة المؤجورة -آ 
 خاضع لضرٌبة الرواتب واألجور.

إب ااا التعوٌض ٌحصل علٌه عامل مسرح مب  نا  عن العمل:تعوٌض االمت -ب
باإلضافة إلى تعوٌض تسرٌحه لقاء تعهدأل باالمتناع عب ، صاحب عمله األصلً

العمل لمدة معٌنة لدر رب عمل آخر. إب مرل ااا التعوٌض ٌعد أجراس لقاء خدمة 
 معٌنة ٌخضع لضرٌبة الرواتب واألجور.

تسرٌح ؼٌر خاضع لضرٌبة الرواتب واألجور إب تعوٌض ال تعوٌض التسرٌح: - 
 فع مب خزٌنة عامة أم مب ؼٌراا.سواء دُ 

أما التعوٌض الاي ٌحصل علٌه العامل المسرح نتٌجة حكم قضائً ٌقضً بالؽاء 
قرار تسرٌحه وإعادته مجدداس مع تعوٌضه عب الضرر الاي لحق به بمبالػ 

تعوٌض خاضع لضرٌبة ٌحصل فٌها على أجرأل السابق قبل تسرٌحه فاب ااا ال
 الرواتب واألجور.

ٌخضع تعوٌض الساعات اإلضافٌة على اختبلفها واألجور  الساعات اإلضافٌة: -د
المضاعفة التً ٌحصل علٌها العمال عب عملهم فً أٌام الراحة األسبوعٌة 

تضاؾ إلٌه ولضرٌبة الرواتب واألجور، وٌعد شأنها شأب األجر، وتحسب معه 
 لحساب الضرٌبة.

تعد تعوٌضات الدراسة والبحث العلمً التً تمنح  الدراسة واإلعانات الدراسٌة: -ا
إلى شخص طبٌعً لقاء انصرافه مدة معٌنة أو ؼٌر معٌنة ألعمال أو ألبحاث 
اات طبٌعة وادؾ واضح بحكم المكافأة وتخضع لضرٌبة الرواتب واألجور. 

 القطر.وٌشمل ااا تعوٌضات الموظؾ والطالب الموفد للدارسة خار  
: إب تعوٌض التفرغ الاي ٌدفع إلى أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة فً الجامعات التفرغ -و

 خاضعاس لضرٌبة الرواتب واألجور. ٌعد دخبلس 
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إب التعوٌضات التً تدفع لبعض المهب لقاء مخاطر العمل،  تعوٌض المسإولٌة: -ز
ى الدخل مرل أعمال أمانة الصندوق والمحاسبة وتحقٌق الضرٌبة المفروضة عل

لتؽطٌة الخسائر التً قد تنشأ عب ممارستهم وظائفهم تخضع للضرٌبة 
 المفروضة على الرواتب واألجور.

التعوٌض على العامل لقاء العمل  بمنزلةاً  رواتب اإلجازات ؼٌر المستعملة: -ح
الاي ٌقوم به خبلل فترة استحقاقه إلجازاته وعدم استعماله لها، واً تخضع 

الامة المقطوعة، وال ٌمكب  وتعد  بمنزلة ،اتب واألجورلضرٌبة دخل الرو
 حسابها راتباس أو أجراس لفقداب صفة االستمرار.

حكم  ٌخضع للضرٌبة على الرواتب واألجور وٌعد فً تعوٌضات مختلفة: -ط
 التالٌة: تعوٌض االختصاص، وتعوٌض طبٌعة العمل، وتعوٌضات التعوٌضات

وتعوٌضات الخبراء والقضاة، وتعوٌض لجاب الفحوص التً تنظمها الدولة، 
 إلخ.… التألٌؾ

 

 المنافع األخرى –يالياا 
    تسري ضرٌبة الرواتب واألجور على ما ٌحصل علٌه المكلؾ مب أجور        

 له مب المزاٌا نقداس أو عٌناس. وتعوٌضات، ٌضاؾ إلى الك ما قد ٌكوب ممنوحاس 
 المزاٌا النقدٌة: -1

ٌحصل علٌها الشخص الطبٌعً بصفة تبعٌة نتٌجة الرتباطه اً مبالػ نقدٌة        
بعقد العمل، بؽض النظر عما إاا كانت ااأل المبالػ تصرؾ دورٌاس أو عرضٌاس مب 

وسواء أكانت إلزامٌة أم  ،صاحب  العمل، أو مب عمبلئه أو المترددٌب على المنشأة
لته مب حٌث وااأل المزاٌا النقدٌة تضاؾ إلى األصل، وتعامل معام ،اختٌارٌة

 خضوعها لضرٌبة الرواتب واألجور. ومب أمرلة المزاٌا النقدٌة ما ٌلً:
إلى أجرأل  بدل السكب: إب تعوٌض بدل السكب الاي ٌحصل علٌه العامل إضافة -آ

ٌعد منفعة نقدٌة، وٌخضع لضرٌبة الرواتب واألجور، وٌعد فً حكم التعوٌض 
ع بدل اإلٌجار نتٌجة نقلهم مب مقر فرق بدل اإلٌجار الاي ٌمنح للعمال لقاء ارتفا

 إا ال ٌعد ااا الفرق نفقة ناشئة عب القٌام بأعمال الوظٌفة. ،عملهم لمكاب آخر
تعوٌض ؼبلء المعٌشة: ٌعد تعوٌض ؼبلء المعٌشة زٌادة على األجر، وٌخضع    -ب

 للضرٌبة، وٌعامل معاملة األصل.
كات الشهرٌة التً ٌدفعها صاحب اشتراكات التأمٌنات االجتماعٌة: ال تعد االشترا - 

العمل إلى م سسة الـتأمٌنات االجتماعٌة حسب القوانٌب النافاة مب األعباء التً 
 تنزل مب نتائج أعماله، ألنها تترتب على العامل ااته.

ولكب إاا أخا صاحب العمل على عاتقه ااأل االشتراكات الشهرٌة التً فرض  
نها تعد بالنسبة إلى العامل منفعة نقدٌة، القانوب اقتطاعها مب أجرة العامل فا

وتخضع بهاأل الصفة لضرٌبة الرواتب واألجور. وتنزل مب وعاء الضرٌبة 
 بالنسبة إلى صاحب العمل.
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الضرٌبة المفروضة على الرواتب واألجور: إاا تحملت المنشأة ضرٌبة الرواتب  -د
ة، فاب قٌمة مل، ودفع له األجر مب دوب خصم الضرٌباواألجور نٌابة عب الع

 الضرٌبة تعد فً ااأل الحالة مٌزة نقدٌة تسري علٌها ضرٌبة الرواتب واألجور.
بدل الؽااء: إاا صرؾ بدل الؽااء بصفة مستمرة ومتكررة فانه ٌصبح جزءاس  -ا

خضع لضرٌبة الرواتب واألجور. أما إاا ٌمتمماس لؤلجر. وبالك ٌعد مٌزة نقدٌة و
ً العمل الاي قد تستدعٌه ظروؾ طارئة صرؾ ااا البدل بصفة عارضة لدواع
 فاب ااا البدل ال ٌخضع للضرٌبة.

بدل المبلب : ال ٌخضع لضرٌبة الرواتب واألجور بدل المبلب  الاي ٌمنح  -و
تقتضً طبٌعة وظائفهم ارتداء زي معٌب ألسباب تتصل  بللعاملٌب الاٌ

 طة مربلس.بمقتضٌات أعمالهم الرسمٌة كالبدل الاي ٌمنح لرجال الجٌش والشر
اإلكرامٌات والمكاف ت: إب اإلكرامٌات والمكاف ت التً ٌدفعها صاحب العمل إلى  -ز

عماله سنوٌاس لقاء الجهد اإلضافً، الاي ٌبالونه فً عملهم سواء اتخات ااأل 
اإلكرامٌات والمكاف ت صفة راتب إضافً أم صفة راتب الشهر الرالث عشر فما 

ٌة عبلوة على الحصة المقررة لهم مب فوق ولو كانت ااأل الرواتب اإلضاف
أو كانت تدفع مب دوب مقابل للمستفٌد، فانها تخضع للضرٌبة ، األرباح

المفروضة على الرواتب واألجور على أسا  النسب التصاعدٌة، وموزعة على 
أشهر السنة، على فرض أب التعوٌضات والمكاف ت اإلضافٌة المدفوعة لقاء 

لعمل الاي ٌمارسه الموظؾ أو المستخدم أو جهود مباولة تتصل مباشرة با
العامل أو مب فً حكمهم، تعد جزءاس مب الدخل ؼٌر الصافً الشهري المعرؾ 

بالتالً ،و ٌخضع المجموع  2003. لعام 24/ مب القانوب  70فً المادة /
 للنسب التصاعدٌة.  للضرٌبة وفقاس 

 
 المزاٌا العٌنٌة: -2

الطبٌعً مب منافع أو خدمات مادٌة، بسبب اً كل ما ٌحصل علٌه الشخص        
وظٌفته أو بحكم عمله وسواء أكانت ااأل المزاٌا تمنح له دورٌاس أم بصفة عارضة، 

 وسواء أكانت تمنح له مجاناس أم بمقابل ال ٌتناسب مع قٌمتها الحقٌقٌة. 
األ وتعد فً حكم المنافع العٌنٌة: توفٌر السكب، وتوفٌر الؽااء، والنور والمٌ       
الخ. وٌشترط لخضوع تلك المنافع العٌنٌة للضرٌبة توافر الشرطٌب … والوقود 
 التالٌٌب: 

أب تمنح للعامل مجاناس ومب دوب مقابل، فااا دفع قٌمتها بالكامل فانها ال تخضع  -آ 
وب لها مقابل فعلً ٌتحمله العامل، أما إاا ٌكللضرٌبة ألنها ال تصبح رمزٌة بل 

ءاس مب قٌمتها فاب الفرق بٌب قٌمة المنفعة وما دفع ٌعد دفع صاحب المنفعة جز
 بمنزلة منفعة عٌنٌة تخضع للضرٌبة. 

أب تمنح للعامل بؽرض اإلنابة ال بؽرض تمكٌنه مب أداء وظٌفته. ألنه إاا كانت  -ب
ااأل المنفعة ٌتطلبها العمل، وال ٌستفٌد منها العامل بصفة مباشرة انتفت عنها 

 وب اناك مجال إلخضاعها للضرٌبة. صفة  المنفعة، وال ٌك
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 تقوٌم المنافع العٌنٌة: -
ٌمكب تقوٌم المنافع العٌنٌة بقصد إخضاعها لضرٌبة الرواتب واألجور باحدر        

 النظرٌتٌب األساسٌتٌب: 
 نظرٌة القٌمة الحقٌقٌة. -
 نظرٌة المنفعة الشخصٌة.  -

حقٌقٌة، مهما بلؽت ااأل القٌمة للنظرٌة األولى تقدر قٌمة المنفعة ال طبقاس        
 وبصرؾ النظر عب مدر حاجة صاحب العبلقة لها. 

أما النظرٌة الرانٌة، فٌتم فٌها تقدٌر المزاٌا العٌنٌة على أسا  المنفعة الشخصٌة       
التً تعود على المستفٌد مب وراء ااأل المزاٌا وبؽض النظر عب القٌمة الحقٌقٌة 

 والااتٌة لها. 
قانوب الدخل السوري المتضمب نظام الضرٌبة المفروضة على الدخل  لم ٌحدد     

أصوالس معٌنة لتقدٌر المنافع العٌنٌة، وإب كانت الدوائر المالٌة تأخا بالنظرٌة الرانٌة 
فً تقوٌم المزاٌا العٌنٌة على نحو ما سٌرد شرحه فٌما ٌلً بالنسبة إلى بعض أشكال 

 المنافع العٌنٌة:
 السكن المجانً: -
منفعة عٌنٌة  إاا منح العامل مسكناس مجانٌاس مب دوب أب ٌلتزم بالسكب فٌه عد         

وٌخضع بهاأل الصفة للضرٌبة المفروضة على الرواتب واألجور. وٌجري تحدٌد 
بدل ااأل المنفعة على أسا  تخمٌب قٌم العقارات، وتحدٌد بدالت اإلٌجار بحسب 

 األسعار الراانة. 
ت التً ٌكوب فٌها بدل السكب زاٌداس وال ٌتعدر الحدود اناك بعض الحاال       

المألوفة للنفقة التً تصرؾ إلقامة العامل منفرداس، فاب ااا البدل ال ٌعد منفعة عٌنٌة 
 تخضع للضرٌبة. 

 الؽذاء المجانً: -
إاا جرت العادة أب ٌقوم صاحب العمل بتقدٌم وجبات ؼاائٌة بصفة مستمرة         

أل الوجبات منفعة عٌنٌة تخضع للضرٌبة على أسا  تكلفتها     ومتكررة، عدت اا
ها، ولكب فٌالفعلٌة، ومب أمرلة الك الوجبات التً تقدمها الفنادق والمطاعم للعاملٌب 

إاا قدم الؽااء للعامل بصفة عرضٌة  فً أرناء قٌامه بالعمل فً ؼٌر الوقت المقرر 
 . فانه انا ال ٌعد منفعة عٌنٌة وال ٌخضع للضرٌبة

ال تعد مب قبٌل المنفعة العٌنٌة التً تخضع لضرٌبة الرواتب واألجور،  المالبس: -
المبلب  التً تمنح للعمال الاٌب تقتضً طبٌعة أعمالهم ارتداء زي معٌب ألسباب 

اٌئة السكك الحدٌدٌة فً تتصل بمقتضٌات أعمالهم الرسمٌة، مرل مبلب  العاملٌب 
 . ال تعد منافع عٌنٌة العامة فكلها ٌاراتـأو سائقً الس

 الدواء المجانً: -
إب األدوٌة المجانٌة التً تقدم للعمال نتٌجة إصابات، ال تعد مب المنافع العٌنٌة        

الخاضعة للضرٌبة، ألنها بمنزلة تعوٌض عب الضرر الاي أصاب العامل نتٌجة 
ء مجاناس للعاملٌب ممارسته للعمل المكلؾ به، أما إاا كانت المنشأة ملزمة بتقدٌم الدوا

  .عنداا وبموجب عقد العمل فهً تخضع للضرٌبة ألنها مب المنافع العٌنٌة
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 اإلنارة المجانٌة: -

إب العامل الاي ٌستفٌد مب استعمال الطاقة الكهربائٌة مجاناس. ٌعد مستفٌداس مب        
 ٌجب أب ٌخضع لضرٌبة الرواتب واألجور. ولالك منفعة عٌنٌة، 

 
 المكافآت: -

اً التً تدفع للعامل لقاء عمل إضافً أو جهد مباول متصل بالعمل الاي        
ٌمارسه، أو تدفع فً المناسبات واألعٌاد، أو مكافأة نهاٌة السنة لتشجٌعه على 

 اإلنتا . كل ااأل المكاف ت تخضع لضرٌبة الرواتب األجور.
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 ضرٌبة الرواتب واألجوراإلعفاءات من : اليالث المبحث

مازالت اإلعفاءات الضرٌبٌة تشؽل حٌزاس كبٌراس فً التشرٌع الضرٌبً السوري        
  فكما سنشااد فً بحث الضرٌبة المفروضة على األرباح الصناعٌة والتجارٌة 
وؼٌر التجارٌة قائمة مب اإلعفاءات مب ااأل الضرٌبة، كالك فً ضرٌبة الرواتب 

ممارلة ومجموعة كبٌرة مب النصوص تنص على إعفاءات  واألجور نجد قائمة
متنوعة. وااأل اإلعفاءات ت رر بالتأكٌد فً مبدأ شمولٌة الضرٌبة، ومبدأ حصٌلة 

 الضرٌبة. 
تكوب كاملة وشاملة تسري على دخل الشخص            أب وااأل اإلعفاءات إما

 الصافً. مب الدخل  المستفٌد، وإما أب تكوب جزئٌة ال تعفً إال جزءاس 
 اإلعفاءات الكاملة.  –أوال 
 اإلعفاءات الجزئٌة. –يانٌا 

 :اإلعفاءات الكاملة –أوالا 
اإلعفاءات الكاملة معنااا الرواتب واألجور والتعوٌضات كافة التً ٌحصل        

 علٌها الشخص الطبٌعً الاي عدأل قانوب الدخل معفى مب ضرٌبة الرواتب واألجور.
 ملة إلى نوعٌب :وتقسم اإلعفاءات الكا

 اإلعفاءات الشخصٌة: -1
األصل فً اإلعفاءات الكاملة أب تسري على األشخاص بؽض النظر عب        
. 24/ مب القانوب رقم  67الاي ٌتقاضونه وصفاته، وقد عددت المادة / الدخلأنواع 
 ا الء األشخاص تعدادا س حصرٌا س وام: 2003لعام 
 عربٌة الساورٌة، وؼٌارام ماب رجاال السالك السفراء المعتمدوب فً الجمهورٌة ال

السٌاسً والقناصل، ورجال السلك القنصلً وموظفوام األجانب بشرط المعاملة          
بالمرااال، وال ٌتنااااول اااااا اإلعفااااء ساااور ماااا ٌتقاضاااونه عاااب األعماااال المتعلقاااة      
بوظااائفهم، أمااا إاا كااانوا ٌتقاضااوب أجااورا س وتعوٌضااات وخبلفهااا لقاااء أعمااال 

رجاااة عاااب أعماااال وظاااائفهم فتخضاااع اااااأل األجاااور والتعوٌضاااات وخبلفهاااا خا
 .2003. لعام 24للضرٌبة على الرواتب واألجور طبقا س ألحكام القانوب  

   العسكرٌوب التابعوب للقوات المسلحة وعناصر قور األمب الاداخلً وعناصار
 اإلطفاء،  وٌشترط لشامول عناصار اإلطفااء باإلعفااء أب تكاوب صاكوك تعٌٌانهم
مااب الساالطة صاااحبة الحااق فااً التعٌااٌب تتضاامب تكلااٌفهم بهاااأل الصاافة والعماال.، 
وٌشمل ااا اإلعفاء أٌضا س رواتب كافاة المادعوٌب لخدماة االحتٌااط وتعوٌضااتهم 

 المستحقة لهم مب إداراتهم خبلل فترة وجودام فً الخدمة االحتٌاطٌة.
ناصار اإلطفااء، أما إاا تقاضى العسكرٌوب، وعناصر قاور األماب الاداخلً، وع 

رواتب وتعوٌضات عب أعمال مدنٌة لٌست لها الصفة العسكرٌة واألمب الداخلً    
     واإلطفاااء، فاابل ٌشااملها اإلعفاااء الماااكور، وكااالك إاا كااانوا ٌتقاضااوب رواتااب 
أو أجااوراس مااب مشااروعات خاصااة لقاااء أعمااال إضااافٌة ٌقومااوب بهااا لاادٌها، فانهااا 

ألدنى المعفى وفقا س ألحكام المرساوم التشارٌعً تخضع للضرٌبة بعد تنزٌل الحد ا
 ./12015/10. ل.  شهرٌاس اعتباراس مب 15000والبالػ   2015. لعام 46رقم  

 القائموب على المساجد والجوامع والكنائ . - 



 122 

العاااملوب المحلٌااوب المسااتخدموب فااً البعرااات السااورٌة الخارجٌااة مااب السااورٌٌب  -د
 وؼٌر السورٌٌب.

 فً المنازل الخاصة. أجور الخدم -ا
 اإلعفاءات النوعٌة: -2

تشمل اإلعفاءات النوعٌة الرواتب ،وبعض أنواع التعوٌضاات والمانح باالنظر          
 لصفتها، وااأل الرواتب والتعوٌضات والمنح اً:

 معاشات التقاعد والتعوٌضات العائلٌة التً تصرؾ معها. -أ 
ػ التاً تصارؾ للعامال تعوٌضات التسرٌح أو الصرؾ مب الخدمة وجمٌاع المباال -ب 

 بسبب انتهاء خدمته سواء دفعت مب الخزٌنة العامة أو مب خزٌنة خاصة.
التعوٌضات التً تدفع لضحاٌا حوادث العمل كوب ااأل التعوٌضات تعاد تعوٌضااس  -  

 عب الضرر الاي أصاب المستفٌد.
 المنح التً تصدر مب قبل السٌد رئٌ  الجمهورٌة. -د 
 % مب الراتب المقطوع شهرٌاس.7بنسبة  اشتراك التأمٌنات االجتماعٌة -ا
. لعااام 24. مااب القااانوب رقاام  70.مااب الفقاارة  ب. مااب المااادة 3بموجااب البنااد   -و

، ٌناازل 2013. لعااام 17.مااب المرسااوم التشاارٌعً رقاام  4،المعاادل بالمااادة  2003
%. 25مب الدخل ؼٌر الصافً لحساب ااأل الضرٌبة نفقات التمرٌل بماا ال ٌتجااوز  

 ل. /20000/أو األجر الشهري المقطوع بشرط أال ٌزٌد المبلػ عب  مب الراتب

 اإلعفاءات الجزئٌة: –يانٌاا 
ٌقصد باإلعفاءات الجزئٌة أب جزءاس مب دخل المكلؾ ؼٌر خاضع لضرٌبة        

وااأل اإلعفاءات وضعت فً األصل مب أجل ضماب حد أدنى  ،الرواتب واألجور
فاءات الجزئٌة تتمرل فً إعفاء حد أدنى مب وعلى ااا فاب اإلع ،لمعٌشة المكلؾ

كما او محدد فً المرسوم التشرٌعً  ،الراتب أو األجر الشهري مب الضرٌبة
. 1/10/2015. ل.  شهرٌاس والنافا اعتباراس مب 15000والبالؽة  2015.لعام 46 

 وااا المبلػ ٌستبعد مب الشرٌحة األولى للدخل الخاضع لضرٌبة الرواتب واألجور.
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 تحقق الضرٌبة: الرابع المبحث

صل على صاحب الدخل الخاضع تترتب ضرٌبة الرواتب واألجور فً األ        
. ؼٌر أب قانوب أو تعوٌضاس  أو أجراس  واو العامل أو أي شخص ٌتقاضى راتباس لها. 

 الدخل أوجب على رب العمل اقتطاع الضرٌبة حٌب دفعه األجر أو التعوٌض. 
الضرٌبة او بٌاب ٌقدمه الشخص الاي ٌدفع الدخل الخاضع للضرٌبة. فأسا  طرح 

 وٌتم تحقق الضرٌبة وتحصٌلها استناداس إلى ااا البٌاب مب دوب أي معاملة أخرر: 
  بٌانات المكلفٌب. –أوال 
 تحقٌق الضرٌبة.  –رانٌا 
 طرائق المراجعة. –رالرا 

 بٌانات المكلفٌن: –أوال 
سماب: بٌانات ٌقدمها المكلؾ الخاضع للضرٌبة بنفسه، بٌانات المكلفٌب ق       

 وبٌانات ٌتقدم بها رب العمل. 
 بٌان المكلؾ األصلً: -1

كل شخص خاضع  2003. لعام 24/ مب القانوب رقم  74ألزمت المادة /       
/ ٌوما س مب تارٌخ 30للضرٌبة أب ٌقدم إلى الدوائر المالٌة التً ٌنتسب إلٌها خبلل /

 لعمل بٌانا س ٌتضمب ما ٌلً:مباشرته ا

 .اوٌته وعنوانه 

 .اوٌة صاحبً عمله الحالً والسابق وعنوانهما 

   مب القانوب .70ؾ فً المادة /مقدار دخله كما او معر / 

  أب ٌخطر الدوائر المالٌة بكل تعدٌل طرأ على حالته أو على دخله وأب ٌقدم بٌاناس
 / ٌوماس مب تارٌخ وقوع التبدٌل. 30بالك خبلل /

باالمترال لؤلحكام القانونٌة، وإب لم  وإاا لم ٌتقدم المكلؾ بالبٌاب ٌبلػ إنااراس        
ؽه اإلناار، تضاؾ إلى الضرٌبة ؼرامة ٌمترل خبلل خمسة عشر ٌوما س مب تارٌخ تبل  

ؼٌر صحٌح تضاعؾ الضرٌبة  %. مب الضرٌبة المتحققة، وإاا قدم بٌاناس 20تعادل  
طبق ااتاب الؽرامتاب إاا قدم صاحب العمل القائمة المكتوم، وال ت مب الدخل

/. وٌسترنى مب تقدٌم البٌاب موظفو الدولة والبلدٌات 77المنصوص علٌها فً المادة /
 والدوائر الرسمٌة. 

علما س أب عدم القٌام بهاأل الواجبات ٌعد  مب واقعات التهرب                       
ملٌب فً مجال االستعبلم ومكافحة التهرب الضرٌبً، وإاا تم ضبطها مب قبل العا

وإال   ه،وعقوبات 2003. لعام 25الضرٌبً فٌكتفى بتطبٌق ؼرامات القانوب رقم  
 فتطبق الؽرامات والعقوبات المشار إلٌها أعبلأل.

 بٌان صاحب العمل: – 2
فانه ٌجب على  2003. لعام 24/ مب القانوب رقم  75بموجب المادة /        

العامة والخاصة وؼٌراا مب الجهات واألفراد الاٌب ٌستخدموب  جمٌع الجهات
         أو أجر تبموظفٌب أو عماالس أو مساعدٌب، أو ٌتعاقدوب مع فنانٌب مقابل را
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أو تعوٌض، أب ٌمسكوا سجبل س ٌدوب فٌه جمٌع البٌانات اآلتٌة بتسلسل، وبدوب فراغ، 
 الستخدام:وال حواش بٌب األسطر، وال شطب ،وبتتابع تارٌخ ا

اوٌة األشخاص الماكورٌب، ونوع عملهم، وتارٌخ بدء استخدامهم، وتارٌخ  -أ 
 انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عب العمل.

ؾ فً المادة / -ب  / مب ااا القانوب، والمبالػ 70مقدار الدخل ؼٌر الصافً المعر 
 المدفوعة لكل منهم.

 بٌاب بالتبدالت التً طرأت على وضع أو دخل كل منهم. -  
/ القٌام 75وتجدر اإلشارة إلى أنه ٌجب على الجهات المحددة فً المادة /       

 أٌضا س بما ٌلً:
أب ٌقدموا إلى الدوائر المالٌة خبلل خمسة عشر ٌوما س مب تارٌخ انقضاء كل  -

 ستة أشهر مب السنة قائمة تتضمب ما ٌلً:
 / مب القانوب.75جمٌع البٌانات الماكورة فً المادة / -1
المقتطعة مب استحقاق المكلفٌب الماكورٌب فً المادة  مقدار الضرٌبة -2

 / مب القانوب.75/
 وٌمكب تلخٌص مدة تقدٌم القائمة وتسدٌد الضرٌبة بما ٌلً:        
 بموجب ااأل المادة تم تقسٌم العام إلى دورتٌب:       

، وقد حددت مدة تقدٌم 30/6ولؽاٌة  1/1عب الفترة الممتدة مب  الدورة األولى:
 .15/7اب وتسدٌد الضرٌبة عب ااأل الدورة خبلل مدة أقصااا البٌ

، وحددت مدة تقدٌم  31/12ولؽاٌة  1/7: عب الفترة الواقعة بٌب الدورة اليانٌة
 مب السنة التالٌة. 15/1البٌاب وتسدٌد الضرٌبة عب ااأل الدورة خبلل مدة أقصااا 

حكام السابقة نظرا س لكوب وتسترنى الدولة والبلدٌات والدوائر الرسمٌة مب األ       
 سداد الضرٌبة ٌتم على أسا  اقتطاعها فً جدول التأدٌة.

أما بالنسبة إلى الم سسات والمصارؾ وشركات القطاع العام، وكافة الجهات        
العامة التً تتمتع باستقبلل مالً وشركات القطاع المشترك فهً ؼٌر مسترناة مب 

ااأل الجهات بتقدٌم قوائم إجمالٌة إلى الدوائر المالٌة  قٌامبوٌكتفى  ،أحكام ااأل المادة
. وٌتوجب تسدٌد الضرٌبة ضمب ااأل المادة أٌضاس  هاخبلل المدة الماكورة سابقا سنفس

وأب  ،بحٌث تتضمب ااأل القوائم مجموع مبالػ ضرٌبة الرواتب واألجور المقتطعة
لمحددة فً ااأل المادة، تبادر إلى تسدٌداا إلى الخزٌنة بصورة إجمالٌة ضمب المدة ا

وأب تحتفظ بجمٌع البٌانات التفصٌلٌة المربتة لحساب الضرٌبة، وٌمكب للجهات 
القطاع ”العامة تسدٌد الضرٌبة المقتطعة لدٌها شهرٌا س، كما ٌمكب لبقٌة المكلفٌب 

 تقدٌم القائمة المنوأل عنها آنفاس وتسدٌد الضرٌبة قبل موعد استحقاقها.“ الخاص
لجدٌر بالاكر أنه إاا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عنه ومب ا       

/ حٌب الطلب، وفً محل العمل إلى موظفً الدوائر المالٌة المكلفٌب 75فً المادة /
/ ٌبل ػ إناارا س 77بالتدقٌق أو أنه تخلؾ عب تقدٌم القائمة المنصوص علٌها فً المادة /

عشر ٌوما س مب تارٌخ تبلؽه اإلناار .وانا باالمترال ألحكام ااا القانوب خبلل خمسة 
 لدٌنا الحاالت التالٌة:
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امترل صاحب العمل لئلناار خبلل مدة خمسة عشر ٌوما، وقدم  الحالة األولى:
%/ مب 10القائمة المنصوص عنها، فانه والحالة ااأل ٌعاقب بؽرامة تعادل /

حال قٌام المكلؾ فً  هاالضرٌبة المتحققة على العاملٌب. كما تطبق الؽرامة نفس
/ مب تلقاء نفسه بعد المدة 77بتقدٌم القائمة المحددة فً الفقرة  أ. مب المادة /

 القانونٌة وقبل تبلؽه إناارا س أصولٌاس بالك مب قبل الدوائر المالٌة المختصة.
م المكلؾ بالقائمة المنصوص عنها بعد مضً مدة خمسة عشر  الحالة اليانٌة: تقد 
%/ مب الضرٌبة المتحققة 20ة ااأل ٌعاقب بؽرامة مالٌة تعادل /ٌوماس فانه والحال
 على العاملٌب.
لم ٌمترل المكلؾ  صاحب العمل. نهائٌاس لئلناار ففً ااأل الحالة ٌجب  الحالة اليالية:

على الدوائر المالٌة تكلٌفه تكلٌفاس مباشراس، وٌعاقب صاحب العمل بؽرامة تعادل 
 العاملٌب.%/ مب الضرٌبة المتحققة على 20/

كما أنه إاا قدم المكلؾ بٌانات ؼٌر صحٌحة أو ؼٌر كاملة ٌعاقب بؽرامة        
%. مب الضرٌبة المترتبة عب الجزء المكتوم، وتعد  القائمة ؼٌر صحٌحة 50تعادل  

إاا عمد صاحب العمل إلى ارتكاب خطٌئة مقصودة أو ؼٌر مقصودة فً التصرٌح 
      كاف ت وخبلفها، والمدفوعة إلى العاملٌب لدٌهعب مقدار الراتب أو األجر أو الم

 أو ؼٌر أوضاعهم.

 :تحقق ضرٌبة الرواتب واألجور وتؤدٌتها -يانٌاا 
إب ضرٌبة الرواتب واألجور تحقق مبدئٌا س باالستناد إلى القوائم التً ٌقدمها        

ر أب ااأل ؼٌ ،صاحب العمل أو باالستناد إلى بٌانات المكلفٌب األصلٌٌب  العاملٌب.
القوائم والبٌانات اات صفة إجبارٌة ال تلزم الدوائر المالٌة التقٌد بما ورد فٌها مب 

إا ٌحق للمراقب المختص أب ٌدقق القوائم المقدمة مب كافة النواحً مب ،معلومات
 جهة، وأب ٌدقق بعض القٌود لدر المكلؾ مب جهة أخرر.

 وتواجهنا حالتاب:
باالمترال ألحكام القانوب     اس وائر المالٌة بتبلٌػ المكلؾ إناارإاا قامت الد الحالة األولى:

ولم ٌمترل المكلؾ لئلناار، عنداا تقوم الدوائر المالٌة باصدار تكلٌؾ مباشر بحق 
صاحب العمل وٌبلػ مضموب ااا التكلٌؾ بموجب إخبار إلى صاحب العمل، وعلٌه 

ولة خبلل خمسة عشر ٌوما س مب أب ٌدفع الضرٌبة الواردة فً اإلخبار إلى خزٌنة الد
 تارٌخ التبلٌػ.
فً حال وجود اختبلؾ بٌب المبالػ المترتبة على المكلؾ بموجب  الحالة اليانٌة:

طرح الدوائر المالٌة، والمبالػ المقتطعة مب قبل صاحب العمل بموجب القائمة 
ق وعلٌه أب المقدمة مب قبله تقوم الدوائر المالٌة باببلغ صاحب العمل إخبارا س بالفر

 ٌدفع الفرق الماكور إلى خزٌنة الدولة خبلل خمسة عشر ٌوماس مب تارٌخ التبلٌػ.

 :طرق المراجعة -يالياا 
الحق للمكلؾ  2003لعام  .24  / مب القانوب رقم81أعطت المادة /       

باالعتراض على التكلٌؾ المبلػ إلٌه، وجاء فٌها أنه على كل شخص ٌعتقد أنه كلؾ 
أب تكلٌفه زائد سواء أكاب الك ناجماس عب التكلٌؾ المباشر أم عب تعدٌل خطأس، أو 

 ،بٌاناته مباشرة مب قبل الدوائر المالٌة ،أم عب خطأ فً البٌاب، أم فً طرح الضرٌبة
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ربلرٌب ٌوماس تلً تارٌخ تبلٌػ صاحب العمل  خبللٌحق له االعتراض على التكلٌؾ 
كالك ٌحق للدوائر المالٌة، وصاحب / . 80اإلخبار المنصوص عنه فً المادة /

 .هاالماكورة نفس المهلةالعمل االعتراض خبلل 
ب طرق المراجعة فً ضرٌبة الرواتب واألجور تتم على أمب الجدٌر بالاكر، و

 مرحلتٌب واما:
 المرحلة األولى: اعتراض تحكم به لجنة فرض الضرٌبة .
عند االقتضاء علماس أب المرحلة الرانٌة: اعتراض تحكم به لجنة إعادة النظر 

االعتراض لدر لجنة الفرض ال ٌوقؾ التحصٌل ، أما االعتراض لدر لجنة إعادة 
 :التالٌةشروط التحقق فٌه تالنظر فٌجب أب 

أب ٌقدم االعتراض ضمب المهلة القانونٌة أي خبلل ربلرٌب ٌوما س تلً تارٌخ  -1
 /.80تبلٌػ صاحب العمل اإلخبار المنصوص علٌه فً المادة /

تها لجنة  -2 أب ٌسدد كامل األقساط المستحقة على أسا  المبالػ التً أقر 
 الفرض.

. ل. ، وٌجب أب ٌ در التأمٌب إلى 1000أب ٌسدد التأمٌب والبالػ   -3
الخزٌنة خبلل مهلة طلب إعادة النظر، أو طلب التصحٌح، أو طلب الطعب 

 أل.تحت طائلة رد  
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 ضرٌبة على الرواتب واألجورحساب ال: الخامس المبحث

 معدالت الضرٌبة:
 :المساتمر والادائم ، وقاد واً معدالت تتطبق علاى الادخل   الضرٌبة التصاعدٌة

، النافااا اعتباااراس مااب  2015/ 23/9. تااارٌخ 46صاادر المرسااوم التشاارٌعً رقاام  
، والمتضمب تحدٌد معدل الضارٌبة علاى الادخل الصاافً الشاهري  1/10/2015

الاوطنً معادل الضارٌبة بماا فاً الاك إضاافات الادفاع   مناه  / 1/ وحددت المادة
إلى  النقدٌة فً دعم التنمٌة المستدامة ورسوم المدار  وحصة البلدٌة والمساامة

ٌ ب، وأعطات الماادة / رمانٌة ماب اااا / 2شرائح وأخضعت كل شرٌحة لمعادل معا
الشرٌحة ل.  ٌنزل مب  (15000)الحق بتنزٌل حد أدنى معفى مقدارأل المرسوم 
 األولى .

 وفٌما ٌلً بٌاب بهاأل الشرائح، ونسبة الضرٌبة التً تخضع لها:       
%( خمسة بالمائة عن جزء الدخل الصافً الشهري الواقع 5)  : الشرٌحة األولى 

 / ل.س .20000بٌن الحد األدنى المعفى و/
لواقع %( سبعة بالمائة عن جزء الدخل الصافً الشهري ا7) الشرٌحة اليانٌة : 

 ( ل.س .25000و  20001بٌن )
%( تسعة بالمائة عن جزء الدخل الصافً الشهري الواقع 9) الشرٌحة اليالية :  

 ( ل.س .30000و  25001بٌن )
%( أحد عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافً الشهري 11) الشرٌحة الرابعة :  

 ( ل.س .38000و  30001الواقع بٌن )
يالية عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافً  %(13) الشرٌحة الخامسة : 

 ( ل.س .50000و  38001الشهري الواقع بٌن )
%( ستة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافً الشهري 16) الشرٌحة السادسة :

 ( ل.س .65000و  50001الواقع بٌن )

%( تسعة عشر بالمائة عن جزء الدخل الصافً 19)  الشرٌحة السابعة : 
 ( ل.س .75000و  65001بٌن )الشهري الواقع 

%( اينان وعشرون بالمائة عن جزء الدخل الصافً 22) الشرٌحة اليامنة :  
 ( ل.س .75000الشهري الذي ٌتجاوز )

أما التعوٌضات التً لها حكم الراتب أو األجر فانها تضاؾ للراتب أو األجر        
األجر، وٌجب توافر  وتخضع للضرٌبة التصاعدٌة باعتباراا مب متممات الراتب أو

 الشروط التالٌة العتباراا مب متممات الراتب أو األجر:
 أب ٌكوب لها صفة االستمرار والدورٌة. -
 أب ٌكوب لها صفة اإللزام فٌما ٌتعلق برب العمل لدفعه إلى مستحقٌه. -  
 أال  ٌكوب لرب العمل مجال لتقدٌر مقدارأل أو تحدٌدأل.  -  

تعوٌض التفرغ ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  ااأل التعوٌضاتوناكر مراالس على        
 فً الجامعات والتعوٌض العائلً وتعوٌض المس ولٌة.......
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%. وفق احكام المرسوم التشرٌعً رقم 10حددت بمعدل   الضرٌبة النسبٌة: -ب 
واً تتطبق على  1/11/2015النافا اعتباراس مب  1/10/2015. بتارٌخ 48 

لتً ٌحصل علٌها الفرد ولٌ  لها صفة االستمرارٌة والدٌمومة الدفعات المقطوعة ا
 مرل تعوٌض تصحٌح األوراق االمتحانٌة ، بدل اإلجازات ؼٌر المستعملة...

 2016. لعام 13ورقم   2015. لعام 7بموجب المرسومٌب التشرٌعٌٌب رقم   –  
ل .   على التوالً  7500ل .   و  4000تم منح تعوٌض معٌشً بمبلػ  

وال ٌخضع هذا التعوٌض للضرٌبة على الرواتب عاملٌب فً الجهات العامة للدولة  لل
 . واالجور

 كٌفٌة حساب الضرٌبة:
 إب حساب الضرٌبة على الرواتب واألجور ٌقتضً القٌام بما ٌلً:         
تحدٌد فٌما إاا كاب المكلؾ مشتركاس فً التأمٌنات االجتماعٌة علماس أب معدل  -1

مب الراتب األساسً واً معفاة مب ضرٌبة الرواتب %. 7االقتطاع  
 واألجور.

 تحدٌد الدخل الصافً الشهري الخاضع لضرٌبة الرواتب واألجور . -2
تطبٌق المعدالت الماكورة أعبلأل آخاٌب بعٌب االعتبار تنزٌل الحد األدنى  -3

 . ل.  مب الشرٌحة األولى. 15000المعفى البالػ  

 . ل.  48000شهرٌا س مقدارأل   تباس تقاضى راعامل فً جامعة دمشق ٌ (:1ميال )

 والمطلوب:
 حساب الضرٌبة على اعتبار أنه ؼٌر مشترك فً التأمٌنات االجتماعٌة. -1
 حساب الضرٌبة على اعتبار أنه مشترك فً التأمٌنات االجتماعٌة. -2
 : باعتبار أنه ؼٌر مشترك فً التأمٌنات االجتماعٌة : الحالة األولىالحـــل

 ل.    250%   = 5. × 15000 –20000لى  الشرٌحة األو
 ل.   350 %                    =7×  5000الشرٌحة الرانٌة  
 ل.   450%                      = 9×5000الشرٌحة الرالرة  
 ل.   880%                    = 11×8000الشرٌحة الرابعة  
 . ل 1300%                 =13×10000الشرٌحة الخامسة 

 ل.   3230                           الضرٌبة المترتبة على العامل
 : باعتبار أنه مشترك فً التأمٌنات االجتماعٌة الحالة الرانٌة

 ل.    3360%    =    7×  48000اشتراك التأمٌنات االجتماعٌة: 
 ل.  44640   =      3360 – 48000الدخل الخاضع للضرٌبة : 

 ل.     250=      %  5. × 15000 – 20000 الشرٌحة األولى 
 ل.     350     =              %        7× 5000الشرٌحة الرانٌة  
 ل.     450%                      =     9× 5000الشرٌحة الرالرة  
 ل.     880%                     =      11×8000الشرٌحة الرابعة 
 ل.   863.2=                        %13×6640الشرٌحة الخامسة 

 ل.  2793.2الضرٌبة المترتبة على العامل                                
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تجبر الضرٌبة  2005. لعام 41/ مب القانوب رقم  10واستنادا س إلى أحكام المادة /
. 2794إلى اللٌرة السورٌة األعلى لتصبح بالك الضرٌبة المترتبة على العامل  

  .ل.
. 33مب الجدٌر بالاكر فاب التعوٌض أصبح بموجب المرسوم التشرٌعً رقم  

 كما ٌلً: 13/5/2002تارٌخ 
 ل.  لزوجة واحدة 300
 ل.  للولد األول 200
 ل.  للولد الرانً 150
 ل.  للولد الرالث فقط 100
 وٌجب األخا بعٌب االعتبار ما ٌلً:       

اضوب حالٌا س التعوٌض العائلً عب تم االحتفاظ بالحقوق المكتسبة لمب ٌتق -
/ ل.  شهرٌا س عما زاد عب الولد 25ب ٌستمروا بتقاضً /أأكرر مب ربلرة أوالد ك

 الرالث.
ٌراعى فً ترتٌب األوالد المعددٌب سابقا س تارٌخ تسجٌل الوالدة فً  -

 مدٌرٌة األحوال المدنٌة وفقا س للبٌاب العائلً المقدم.
ألوالد المعددٌب سابقا س ال ٌحل الولد فً حال قطع التعوٌض عب أحد ا -

الاي ٌلٌه فً الترتٌب مباشرة محله بالنسبة لمقدار التعوٌض المخصص للولد 
 الاي قطع عنه التعوٌض.

، أي أب أي ولد رابع 1/6/2002علما س أب بدء نفاا ااا المرسوم التشرٌعً او 
 ً عنه . ٌولد بعد صدور المرسوم التشرٌعً ال ٌحق تقاضً أي تعوٌض عائل

محمود ٌعمل فً المصرؾ الدولً للتجارة والتموٌل ٌتقاضى أجراس (: 2ميال )
 . ل.  ومشترك فً التأمٌنات االجتماعٌة.120000شهرٌا س مقدارأل  

 تحدٌد صافً ما ٌتقاضاأل العامل محمود شهرٌا س.والمطلوب: 
جتماعٌة : لتحدٌد الدخل الصافً الخاضع للضرٌبة ٌجب حساب التأمٌنات االالحـــل
 %. مب الدخل المقطوع واً:7بنسبة  

التأمٌنات االجتماعٌة 
 1.

 ل.  8400 % = 7×  120000: 
 ل.  111600=  8400 – 120000الدخل الصافً الخاضع للضرٌبة: 

 ل.  250% = 5. × 15000 –20000الشرٌحة األولى   
 ل.  350 =         %        7×  5000الشرٌحة الرانٌة    

 ل.   450 =         %       9×   5000الرالرة     الشرٌحة
 ل.   880  =         %     11×   8000  الشرٌحة الرابعة 
 ل.  1560 =        %    13×   12000الشرٌحة الخامسة  
 ل.  2400=          %     16× 15000الشرٌحة السادسة 
 ل.  1900%              =  19× 10000الشرٌحة السابعة  
 ل.   8052%           = 22×    36600الشرٌحة الرامنة   
 ل.   15842                                  الضرٌبة المترتبة    

                                           
(1 )

  .19/11/2003( تارٌخ 26الوزسىم التشزٌعً رقن )



 130 

 حساب صافً ما ٌتقاضاأل العامل محمود كما ٌلً:     
 البٌـــــان المبلػ )ل.س(
 الدخل اإلجمالً 120000

 ٌنزل  
 %.7جتماعٌة بمعدل  اشتراكات التأمٌنات اال .8400 
 ضرٌبة دخل الرواتب واألجور  .15842 

 صافً ما ٌتقاضاأل العامل الماكور شهرٌا س  95758
%. 10الدفعات المقطوعة تخضع لنسبة رابتة اً   ب  أومب الجدٌر بالاكر        

وكالك األمر بالنسبة إلى التعوٌضات التً لٌ  لها حكم الراتب والك دوب تنزٌل 
 معفى.       حد أدنى 
األجر  أما التعوٌضات التً لها حكم الراتب أو األجر فانها تضاؾ للراتب أو       

وتخضع للضرٌبة التصاعدٌة باعتباراا مب متممات الراتب أو األجر، وٌجب توافر 
 الشروط التالٌة العتباراا مب متممات الراتب أو األجر:

 أب ٌكوب لها صفة االستمرار والدورٌة. -
 أب ٌكوب لها صفة اإللزام فٌما ٌتعلق برب العمل لدفعه إلى مستحقٌه. -  
 أال  ٌكوب لرب العمل مجال لتقدٌر مقدارأل أو تحدٌدأل.  -  

تعوٌض التفرغ ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  وناكر مراالس على ااأل التعوٌضات       
 فً الجامعات والتعوٌض العائلً وتعوٌض المس ولٌة.......

ٌتقاضى الموظؾ طارق الراتب الشهري المقطوع والتعوٌضات اآلتٌة،  (:3ميال )
 ومشترك لدر م سسة التأمٌنات االجتماعٌة :

 الراتب المقطوع  ل.    60000
 تعوٌض عائلً عب زوجة وسبعة أوالد  ل.      850

 ل.  تعوٌض معٌشً 11500
 تعوٌض مس ولٌة  ل.    5000
 ة تدفع مرة واحدة خبلل العام.بدل إجازات ؼٌر مستعمل ل.      7000
 إجمالً الراتب الشهري  ل. 84350

والمطلوب: تحدٌد صافً ما ٌتقاضاأل علما س أنه مشترك فً نقابة المعلمٌب بنسبة 
 %. مب الراتب المقطوع.30%.، وٌسدد قرض عقاري بنسبة  2 

 مبلحظات قبل الحل:
 4200=%7×60000:اشتراك التأمٌنات االجتماعٌة معفى مب الضرٌبة -أ 

 ل. 
بدل اإلجازات ؼٌر المستعملة تعد دفعة مقطوعة وتخضع لنسبة رابتة ، ومعدل  -ب 

 %. دوب تنزٌل حد أدنى.10وحٌد او  
 تم صرؾ المبلؽٌب بموجب أمر صرؾ واحد. -  
 االشتراك فً نقابة المعلمٌب ؼٌر معفى مب ضرٌبة الرواتب واألجور. -ا
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 :لــــالح
 البٌـــــان المبلػ )ل.س(
 إجمالً الدخل 84350

 ٌنزل  
 4200. 
  11500. 

 تأمٌنات اجتماعٌة 
 تعوٌض معٌشً  ؼٌر خاضع للضرٌبة .

 الدخل الخاضع للضرٌبة وٌقسم إلى قسمٌب:   68650
 ل.  دفعة مقطوعة  بدل اإلجازات ؼٌر المستعملة.  7000 

 ل.  الراتب بعد تنزٌل بدل اإلجازات ؼٌر المستعملة. 61650
 ل.  700% = 10×  7000وعة: الدفعة المقط

 ولحساب الضرٌبة على الراتب الصافً:
 ل.    250%  = 5. × 15000 –20000الشرٌحة األولى   
 ل.    350=            %       7×  5000الشرٌحة الرانٌة   
 ل.   450=             %       9×  5000الشرٌحة الرالرة   
 ل.   880 =           %      11×  8000 الشرٌحة الرابعة 
 ل.   1560=         %     13×  12000الشرٌحة الخامسة 
 ل.  1864=          %    16×  11650الشرٌحة السادسة 

 ل.   5354       الضرٌبة المترتبة                               
م إجمالً الضرٌبة على الراتب والدفعة المقطوعة طالما أب المبلؽٌب سوؾ ٌت

 قبضهما بنف  الوقت:
 ل.  6054=  700+ 5354

ب بتارٌخ ابالك فاب مبلػ صافً الراتب، وبدل اإلجازة ؼٌر المستعملة المصروفو
 واحد، وبأمر صرؾ واحد او كما ٌلً:

 ل.  إجمالً الراتب 84350
 ٌنزل                  

 ل.  اشتراك التأمٌنات االجتماعٌة 4200
 وأجورل.  ضرٌبة دخل رواتب  6054
 %.2ل.  اشتراك نقابة المعلمٌب  1200
 %. 30×60000ل.  قرض للمصرؾ العقاري  18000
ؼٌر  اتل.  صافً الراتب الشهري مضافا س إلى صافً بدل اإلجاز 54896
   .المستعملة
  (:4ميال )

الدكتور عبد الحمٌد عضو اٌئة تدرٌ  فً جامعة دمشق ٌتقاضى راتباس شهرٌاس 
 :2016ما تقاضاأل فً شهر تموز  وتعوٌضات وفٌما ٌلً

 ل.  راتب شهري 48000
% ماااب الراتاااب الشاااهري تعاااوٌض تفااارغ دائااام  الضااارٌبة علاااى اساااا  دفعاااة 100

 مقطوعة.
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 ل.  تعوٌض عائلً عب الزوجة وولد واحد 400
 ل.  تعوٌض دفعة مقطوعة عب التدرٌ  فً نظام التعلٌم المفتوح. 53000
 .2016. لعام 13وم.ت   2015. لعام 7تعوٌض معٌشً بموجب م.ت  ل.   11500
علماس أب الدكتور عبد الحمٌد مشترك بالتأمٌنات االجتماعٌة ومشترك فً نقاباة         

%. ماب راتباه الشاهري للنقاباة، وحاصال علاى قارض ماب البناك 2المعلمٌب وٌادفع  
 %. مب راتبه الشهري.25العقاري وٌدفع لهاا القرض شهرٌاس  

 :المطلوب
 .2015الرواتب واألجور المترتبة علٌه فً شهر آاار  تحدٌد ضرٌبة -1
 تحدٌد صافً الدخل الاي ٌتقاضاأل الدكتور عبد الحمٌد عب شهر آاار. -2

 
 حساب الضرٌبة: -أوالا 

 :لــــالح
المبلػ 
 ل.س

 البٌــــــــــــان 

 إجمالً الدخل    160900
 ٌنزل 

 3360. 
 

 11500. 

 تأمٌنات اجتماعٌة 
 ر خاضع للضرٌبة.تعوٌض معٌشً   ؼٌ

146040  

 
101000 
 

 
45040 

 

 الدخل الخاضع للضرٌبة وٌقسم إلى قسمٌب
 

تعوٌض دفعة مقطوعة  عب التادرٌ  فاً نظاام 
 التعلٌم المفتوح+ تعوٌض تفرغ دائم.

الراتااااب بالتعوٌضااااات بعاااااد تنزٌاااال تعاااااوٌض 
 التدرٌ  فً نظام التعلٌم المفتوح

 10010=   10  ×  101000الدفعة المقطوعة:  
                                       100            
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 .التعوٌضات الخاضعة للتصاعد الضرٌبً و ولحساب الضرٌبة على الراتب  
 

 
 
 
 

 الذي ٌتقاضاه الدكتور عبد الحمٌد عن شهر آذار تحدٌد صافً الدخل  -يانٌاا 
 الدخلإجمالً   160900

 ٌنزل
 اشتراكات التأمٌنات االجتماعٌة 3360 
 ضرٌبة دخل رواتب وأجور 12946 
 %.2اشتراك نقابة المعلمٌب   960 

الراتااب  %.25 قاارض للمصاارؾ العقاااري  12000 .29266 
 الشهري

 صافً الدخل  131634
 
 
 
 

 الشرٌحة األولى

 الشرٌحة الرانٌة

 الشرٌحة الرالرة

 الشرٌحة الرابعة

 الشرٌحة الخامسة

 

 الضرٌبة المتوجب

 

 20000- 15000×.5 = %250 

 5000 ×7 =                %350 

  5000   ×9 =             %450 

 8000  ×11    %         =880 

7040  ×13=              %915.2 

 ل. 2845.2                                 

10100 +2845.2       
 ل. 12945.2=

 ل.    12946ٌقرب إلى أقرب لٌرة لؤلعلى   


