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  عامة متطلبات حتويل الرشاكت العائلية إىل رشاكت مسامهة
    

الرشـاكت " قبل البدء يف عـرض موضـوع الرشـاكت العائليـة ال بـّد مـن التوقـف قلـيًال عـىل تسـمية 
  ". املسامهة العامة

  

الرشاكت املسامهة اليت طرحت جـزءاً مـن "يف معرض هذا البحث  يقصد ابلرشاكت املسامهة العامة
متيزياً لها عن الرشاكت املسامهة املغلقة اليت اكتتب املؤسسـون باكمـل أسـهمها،  "كتتاب العامأسهمها عىل الا

  .وهذا ما ذهبت إليه معظم قوانني الرشاكت يف الوطن العريب
  

: وتعديالته عـىل مـا يـيل ١٩٩٧لعام  /٢٢/رمق  من قانون الرشاكت األردين /٦٥/ فقد نصت املادة
: عـىل مـا يـيل/ ٦٦/ونصـت الفقـرة آ مـن املـادة ". اصـة مـن خشصـني أو أكـرث تتألف الرشكة املسامهة اخل"
 كـام نصـت الفقـرة ج مـن". يكون رأس مال الرشكة املسامهة اخلاصة هو مجموع القمي الامسية ألسهم الرشـكة"

اد مع مراعاة قـانون األوراق املاليـة، للرشـكة املسـامهة اخلاصـة إصـدار أسـهم وأســن" عىل ما ييل  املادة نفس
قرض وأوراق مالية أخرى، وجيوز للرشكة أن تقرر إدراج أوراقها املالية يف السوق وتداولها من خـالهل وفـق 

  . "األنظمة والتعلاميت الصادرة عن هيئة األوراق املالية
  

العامـة مـن عـدد مـن تتـألف الرشـكة املسـامهة " من نفس القانون عىل ما يـيل /٩٠/كام نصت املادة
  ". عن اثنني يكتتبون فهيا يأسهم قابةل لإلدراج يف أسواق األوراق املالية وللتداولاملؤسسني ال يقل 

  

 /٢١٥/وتعديالته فقد نـص يف مادتـه رمق  ١٩٨٤لعام /٨/رمق أما قانون الرشاكت التجارية اإلمارايت
مهة جيوز لعدد من املؤسسني ال يقل عـن ثالثـة أشـخاص أن يؤسسـوا فـامي بيـهنم رشكـة مسـا: " عىل ما ييل

عىل / ٦٤/كام نص يف مادته " . خاصة ال تطرح أسهمها عىل الاكتتاب العام، وأن يكتتبوا باكمل رأس املال 
  " . يكون رأساملها مقسامً إىل أسهم متساوية القمية قابةل للتداوللك رشكة تعترب رشكة مسامهة عامة " ما ييل

  

لك رشكـة " لرشـكة املسـامهة بأهنـا فقـد عـرف ا ٢٠٠٢لعـام / ٥/رمق أما قانون الرشـاكت القطـري 
من نفـس القـانون عـىل /٧٦/وقد نصت املادة. "يكون رأساملها مقسامً إىل أسهم متساوية القمية وقابةل للتداول

مـن رأسـامل الرشـكة وال % ٤٥وال تزيـد عـن % ٢٠عىل املؤسسني أن يكتتبوا بأسهم ال تقل عن " ما ييل
منـه عـىل مـا / ٢٠٣/كام نصت املادة . مال الرشكةن رأس م% ١٠جيوز ألي مؤسس أن يكتتب بأكرث من 

جيوز لعدد من املؤسسني ال يقل عن مخسة أشخاص أن يؤسسوا فـامي بيـهنم رشكـة مسـامهة خاصـة ال : "ييل
  ."تطرح أسهمها لالكتتاب العام وأن يكتتبوا جبميع األسهم

  

اكت املسـامهة بتأسـيس وتعديالتـه بشـأن الرشـ  ١٩٨١لعـام /١٥٩/فقد مسح القـانون رمق ويف مرص
الرشاكت املسامهة بإتباع أحد أسلوبني األول عن طريق الاكتتاب العام وفيه يمت طرح نســبة مـن األسـهم ال 
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، واألســلوب الثــاين فيــمت تأســيس الرشــكة عــن طريــق الاكتتــاب اخلــاص وهــذا النــوع مــن %٣٠ تقــل عــن
  . تتبوا باكمل األسهمويعين ذكل أن املؤسسني قد اك الرشاكت يسمى الرشاكت املغلقة، 

  

وتعديالته فـمل يـمت المتيـزي يف  ١٩٤٩لعام  ١٤٩واستناداً إىل أحاكم قانون التجارة رمق  أما يف سورية
منـه عـىل أن الرشـكة /٨٨/تسمية الرشكة املسامهة من خـالل تعريـف الرشـكة املسـامهة حيـث نصـت املـادة

مث " د من األشخاص يكتتبون بأسهم قابةل للتـداولرشكة مغفةل عارية من العنوان تؤلف بني عد" املسامهة يه
جيوز للمؤسسني أن يغطـوا اكمـل قميـة األسـهم وحـدمه أو ابالشـرتاك مـع غـريمه " لتقول/ ١٠٧/جاءت املادة

وقد مت إلغاء الرشاكت املسامهة املغلقة يف مرشـوع قـانون الرشـاكت " . دون أن يطرحوها يف الاكتتاب العام
يه رشكة تتألف من مخسة وعرشين مساهامً عـىل "رشوع الرشكة املسامهة بأهنا اجلديد، حيث عرف هذا امل 

مـن األقل مقسامً إىل أسهم متساوية القمية قابةل للتداول واإلدراج يف أسواق األوراق املالية وتقوم بطرح جزء 
ونظـراً لعـدم هنائيـاً " رشكـة مغفـةل"ولكمـة " رشكـة مغلقـة"، ومت حـذف لكمـة رأس مالها عىل الاكتتاب العام

وجــود رشاكت مســامهة مغلقــة، فقــد مت الاكتفــاء بتعريــف الرشــاكت املســامهة بــدون اســـتخدام عبــارة عامــة 
  .وخاصة

  
  مفهوم الرشاكت العائلية

  

الرشاكت اليت متلكها وتديرها عائةل اكتسبت شهرهتا من الرشـكة نفسـها أو "  يقصد ابلرشاكت العائلية    
وتنترشـ الرشـاكت العائليـة بشـلك . "مؤسسـهاارخيي إىل خشص واحد هو ابلعكس، وتنتسب يف التأصيل الت

، وينحرصـ تصـنيفها القـانوين يف الصـغريةوبصفة خاصة، بني الرشـاكت املتوسـطة أو  يف اكفة دول العامل واسع
عدة مسـميات، فهــي إمـا رشاكت ذات مسـؤولية حمـدودة أو رشاكت تضـامن أو توصـية بســيطة أو توصـية 

واليت أجازت قوانني بعـض ادلول عـىل  )املغلقة ( ن يضاف إلهيا الرشاكت املسامهة اخلاصة ابألسهم، وميكن أ
إىل  يـؤدي وجود الرشاكت املغلقة يف سـوق األوراق املاليـة مع اإلشارة إىل أنها يف البورصات، أسهم  تداول

ت املقيدة يف بورصيت تواضع نسـبة الرشاكت املتداوةل إىل إجاميل عدد الرشاكت املقيدة حيث بلغ عدد الرشاك
رشكـة يـمت تـداول  /٤٤١/رشكـة مهنـا فقـط / ٧٤٤/ ٢٠٠٥القاهرة واإلسكندرية مبوجـب إحصـائيات عـام 

  . أسهمها بسبب ظاهرة الرشاكت املغلقة اليت تفضل الاحتفاظ مبا متلكه من أسهم
  

  األمهية الاقتصادية للرشاكت العائلية
  

ستامثرات وأعامل القطاع اخلاص يف العامل، فهـي متتص أعداد متثل الرشاكت العائلية العصب الرئييس ال    
، وتســتوعب قـدراً كبـرياً مـن الادخـارات الوطنيـة، املنتجـاتكبرية من العامةل ومتد السوق بمكيات كبـرية مـن 
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مـن عـدد الرشـاكت % ٨٥إضافة إىل أهنا تسامه جبانب كبري من التجارة اخلارجية، وتشلك الرشاكت العائلية 
  . رشكة عاملية ٥٠٠مضن اكرب % ٣٥عاملياً ومتثل كذكل املسجةل 

 ففي الوالايت املتحدة األمريكيـة. من الناجت القويم العاملي% ٧٠وتقدر مسامهة الرشاكت العائلية ب 
مــن العــامةل، وتــرتاوح نســـبة هــذه % ٥٩مــن النــاجت القــويم وتســـتوعب % ٤٩ تســامه الرشــاكت العائليــة بـــ

مـن إجـاميل عـدد % ٩٥إىل  ٧٠مـا بـني املسـجةل يف دول الاحتـاد األورويب الرشاكت من مجمـوع الرشـاكت 
  . الرشاكت

  

وكذكل يف ادلول العربية، فإن الشلك القانوين للرشاكت العائلية يف اململكة العربية السـعودية مـا زال 
 رشاكت توصـية بســيطة، %٢٣ رشاكت تضـامنية، %٦٧ رشاكت حمـدودة املسـؤولية: حىت اترخيه كام يـيل

عدد الرشاكت املسامهة املدرجة يف سـوق األوراق املاليـة السـعودية إذ ال يزيد . %١ رشاكت مسامهة، %٩
  . رشكة وما ينطبق عىل السعودية ينطبق عىل معظم ادلول العربية ٧٧فقط  ٢٠٠٥مبوجب إحصائيات عام 

  

مهنـا يف خمتلـف  فهـي لن تنـدثر أو يتوقـف تأسـيس اجلديـد العائلية ونظراً لبساطة تأسيس الرشاكت    
ن هـذه الرشـاكت ابقيـة لتحوالت الاقتصـادية يف العـامل، فـإدول العامل همام اكنت جحم التحدايت اليت تفرضها ا

ويعملـون  ببقاء أشخاص قادرين عىل حتقيق جناح جتاري واقتصادي ينتسـب هلـم، وينتقـل ابلتوريـث ألبنـاهئم
  . ات العرصبشلك مسـمتر عىل تطويرها وحتديهثا مبا يتناسب ومتطلب
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  التحدايت اليت تواجه الرشاكت العائلية
  

أوضـاع  جعلتعىل الرمغ من األمهية الاقتصادية للرشاكت العائليـة فـإن الظـروف ادلوليـة احلاليـة ســ     
  .الرشاكت العائلية يف مواهجة أخطار الاهنيار إذا مل تالمئ نفسها مع متطلبات الظروف املسـتجدة

  : ت إىل ثالثة مجموعات كام ييلوميكن تقسـمي هذه التحداي 
  

  : حتدايت داخلية وأمهها -أوال
  

مشلكة انتقال الرئاسة بعد وفاة املؤسس وما يرافقها من التقسـمي لرتكة املؤسس وتغري منط امللكية  •
 . العائلية والرصاع عىل السلطة واإلدارة

 

 ،%٣٠جليـل الثـاين عـن تعاقب األجيال حيث ال يزيد عدد الرشاكت العائليـة الـيت تنتقـل إىل ا •
 . سـنة بأحسن األحوال ٢٥ن متوسط العمر الزمين للرشكة العائلية ال يزيد عن  أابإلضافة إىل

 

ضعف التخطـيط الاسـرتاتيجي، وعـدم فصـل امللكيـة عـن اإلدارة، وغيـاب البنـاء املؤسيسـ يف  •
يـتالءم مـع اإلدارة السـلمية توجيه وقيادة العمل اإلداري مسة أساسـية من سامت الرشاكت العائليـة، وهـذا ال 

 . للرشاكت وال يضمن منوها واسـتقرارها
   
  : حتدايت البيئة احمللية وأمهها -اثنيا

  

 . اخنفاض جحم اإلنفاق احلكويم وزايدة الاعامتد عىل القطاع اخلاص يف حتقيق التمنية •
 

 . العربيةوالانتقال إىل اقتصاد السوق يف بعض ادلول تطبيق األنظمة الاقتصادية اجلديدة  •
مع التنويه إىل أن هذه التحدايت ختتلف من دوةل إىل أخرى حسب طبيعة النظام الاقتصادي القـامئ وادلور 

الياً من الاقتصـاد حبشلك كبري يف ادلول اليت تنتقل  بءامللقى عىل عاتق القطاع اخلاص حيث يزداد هذا الع
الاسـتامثري يف املوازنـة العامـة اذلي اكن يوجـه  تقـوم بتخفـيض اإلنفـاق وابلتـايلاملوجه إىل اقتصـاد السـوق، 

  . والاكتفاء بمتويل مشاريع البنية التحتية فقطللقطاع الاقتصادي 
  
  : حتدايت عرص العوملة وتضم -الثاث
  

يمت اكفة صور امحلاية وادلمع والاحتاكر و  تزول من خالهلنظام اقتصادي عاملي جديد  •
 . ملنافسة الرشسةالانتقال إىل األسواق املفتوحة وظهور ا

 . ثورة املعلومات والاتصاالت •
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 . الت الاقتصادية ادلوليةتك ت ال  •
 . التغيري والتحديث والتجديد والرسعة والشفافية •
 . الاستامثرات األجنبية •
  

اذلي عقد  "الرشاكت العائلية " وقد خلص ادلكتور عيل لطفي رئيس وزراء مرص األسـبق يف ملتقى 
  : ت عرص العوملة مبا ييلحتداي ٢٠٠٦يف ديب خالل عام 

 –منافسة الرشاكت متعددة اجلنسـيات  –ظاهرة الاندماج  –اتفاقية اجلات  –الثورة التكنولوجية     
هل تسـتطيع الرشاكت العائلية يف املنطقة العربية بأوضاعها احلالية الصـمود ادلكتور لطفي  لءوقد تسا العوملة،

  . ؟أمام هذه التحدايت
  

  واهجة التحدايت السابقةاخليارات املتاحة مل
  

إن ضامن اسـمترارية ومنو الرشاكت العائلية ومواهجة التحدايت اليت تواهجها مصلحة وطنية عامة، فـأي     
ملســهتلكني ملنتجاهتـا خلل يف هذه الرشاكت يؤثر سلباً عىل حركة الاقتصاد معوماً وعىل العاملني فهيـا وعـىل ا

  .أو خدماهتا
  

ة مطالبة برضورة الاسـتعداد والتحصني الاجيايب مـن خـالل إعـادة النظـر ذلكل فإن الرشاكت العائلي
يف سـياسـهتا وإدارهتا واكمل أوضاعها، وخاصة يف ظل التطورات الاقتصادية اجلديـدة والتوجـه حنـو اقتصـاد 

  . السوق اذلي أفقد الرشاكت العائلية الكثري من املزااي اليت اكنت تنعم هبا
    

ية واإلقلميية والعربيـة ملوضـوع الرشـاكت العائليـة وكيفيـة العمـل عـىل رفـع ذلكل تصدت املنظامت ادلول 
مسـتوى أداهئا وفق منظور معارص مـن أجـل تعزيـز قـدرهتا عـىل مواهجـة التحـدايت اخملتلفـة ومبـا يضـمن لهـا 

  : الامتسك والاسـمترارية والمنو، ومن هذه املنظامت ما ييل
  

  ).رشاكت العائلية العربيةال وحدة ( املنظمة العربية للتمنية اإلدارية  •
 . IFCمؤسسة المتويل ادلولية  •
 .CIPF  مركز املرشوعات ادلولية اخلاصة  •
  . أاكدميية الرشاكت العائلية يف جدة •
  . قسم الرشاكت العائلية –احتاد غرف التجارة اخلليجية   •
 .مجعية الرشاكت العائلية يف منطقة اخلليج ومقرها البحرين •
 

  .حول موضوع الرشاكت العائليةمن املؤمترات والندوات عقد العديد مت وقد 
  



٦  

وعــن مركــز  IFCوقــد صــدرت العديــد مــن ادلراســات واألحبــاث مــن مؤسســة المتويــل ادلوليــة 

املتعلقة بتطوير الرشاكت العائلية مبا يف ذكل إدخال احلومكة إىل هـذه CIPE املرشوعات ادلولية اخلاصة 
  :ندوات إىل وجود أربع خيارات لتطوير الرشاكت العائلية ويهالرشاكت وقد خلصت هذه املؤمترات وال 

  

  .إعادة هيلكة الرشكة -أوالً 

 ً   .الاندماج مع الرشاكت احمللية -اثنيا

 ً   .التحالفات الاسرتاتيجية -اثلثا

 ً   .التحول إىل رشاكت مسامهة عامة -رابعا

  

  .موجز ملتطلبات لك خيار وفامي ييل رشح
  
  .إعادة هيلكة الرشكة -أوالً  
  

  :تتطلب معلية إعادة هيلكة الرشكة ما ييل
  

التاكمـل  –التخطـيط  –البناء املؤسيسـ : العمل عىل رمس اإلدارة الاسرتاتيجية اليت تتكون من •
الاعـامتد عـىل  –الرتكـزي عـىل خفـض التاكليـف  –الرتكزي عىل البيئة اخلارجية ومتطلبـات العميـل  –األفقي 

 .التقنية احلديثة
  

 :التنظمي ادلاخيل للرشكة حبيث يراعى يف هذا التنظمي ما ييلإعادة النظر يف  •
تمنية همـارات القيـاديني   -رمس األهداف العامة واخلطط الاسرتاتيجية للرشكة  –الفصل بني امللكية واإلدارة 

إدخال أعضاء مـن خـارج العـائةل يف جملـس  –تشجيع العمل امجلاعي  –ابلعائةل واسـتقطاب الكفاءات املهنية 
وضع نظام رقابة داخلية يعمتد عىل الفصـبل بـني املسـؤوليات ووضـوح خطـوط  –دارة أو جملس املديرين اإل

  .السلطة واملسؤولية
  

الاهامتم ابلشفافية وإجياد أطر قانونية وإدارية ومالية متينة لضامن سالمة األداء وإعطاء األولويـة  •
 .للتخطيط طويل األجل

 

  .راد عائالت األعامل طبقاَ ملعايري الكفاءة اإلداريةانتقاء القيادات الشابة من بني أف •
   



٧  

ً اثني   :الاندماج مع الرشاكت احمللية -ا
  

هذا اخليار عبـارة عـن توجـه عـاملي بـني الرشـاكت املتنافسـة ويفضـل تطبيقـه يف الرشـاكت العائليـة متوسـطة 
  :زااي أمههاالعديد من املحيقق الاندماج حيث احلجم، 

  

الاســتفادة مـن األسـواق املاليـة والتجاريـة   -تنويع القاعدة اإلنتاجيـة  –عىل املنافسة إنشاء كيان أكرب قادر 
حتقيق املـزية التنافســية ابالســتفادة مـن اقتصـاد  –التطور التقين   -تطبيق قواعد اإلدارة احلديثة  –العاملية 

 .ختفيض التاكليف نتيجة لالندماج –احلجم الكبري 
   

 ً   .تيجيةالتحالفات الاسرتا -اثلثا
  

ويقصد ابلتحالفات الاسـرتاتيجية عقـد اتفـاق بـني رشكتـني أو أكـرث لتحقيـق أهـداف معينـة واحضـة ملصـلحة 
الرشاكت املتحالفة عىل األجلني الطويل والقصري األجل، وعادة ما يمت هذا التحالف مع رشكـة دوليـة يـمت مـن 

لية بدون حتمل تاكليف تكوين فروع، كام خالهل حتقيق ماكسب متعددة مهنا فتح أسواق دولية للمنتجات احمل 
التعاقـد مـن  –املرشـوع املشـرتك : مه صـيغ التحـالفأ يسامه يف تعزيز قدرة الرشكة احمللية إداراًي وتقنياً ومـن

  .التحالف التكنولويج –التحالف التسويقي  –الباطن 
   

 ً   .التحول إىل رشاكت مسامهة عامة -رابعا
  

امة من أمه اخليارات املطروحة للمحافظة عىل اسـمترارية الرشـاكت العائليـة يعد التحول إىل رشاكت مسامهة ع
  .وأداء دورها يف معلية التمنية الاقتصادية ومصودها أمام اكفة التحدايت احمللية واخلارجية

  

 وميكن تصنيف مزااي هذا التحول يف مجموعتني، األوىل تتعلق ابلرشكة العائلية نفسها وتـنعكس علهيـا، والثانيـة
  .تتعلق ابالقتصاد القويم لدلوةل

  

 :مزااي التحول إىل رشاكت مسامهة عامة ابلنسـبة للرشكة العائلية - أ
  

  .امللكية إىل الورثةاجليل األول من املؤسسني وانتقال جتنب الاهنيار عند غياب  - ١

مـن خـالل القـروض املرصـفية  ويل برشوط ميرسة نسـبياً تسـاعد عـىل المنـوتساعد احلصول عىل المت - ٢
 .دار قروض سـنداتوإص

بشـقهيا  لـزايدة املوجـوداتالاسـتفادة من مزااي الرشاكت املسامهة وخاصـة إماكنيـة زايدة رأس املـال  - ٣
 .الثابتو واملتدالوةل واختيار الهيلك المتوييل املناسب لطبيعة الرشكة مع الاسـتفادة من الرفع املايل



٨  

لطارئـة نتيجـة تـوافر اخلـربات والكفـاءات تعزيز القدرة عىل مواهجة املصاعب واألزمات الاقتصـادية ا  - ٤
 .اإلدارية وتوزيع املسؤوليات

 .الاسـتفادة من ادلمع احلكويم وخباصة يف اجملال الرضييب - ٥

 .تقليل نسـبة امللكية الاحتاكرية سواء لألفراد أو اجملموعات املرتبطة اكلعائةل يف رأس مال الرشكة - ٦

اء إدارة الرشـكة عـن عاهتـا الســنوية حملاســبة وتقيـمي أدزايدة فاعلية الهيئات العامة للمسامهني يف اجامت - ٧
 .، وسهوةل إدخال مبادئ احلومكة إىل الرشكةالعام املايض

الارتقاء مبسـتوى اإلفصاح والشفافية من خالل زايدة اإلفصـاح ادلوري ممـا يسـاعد يف تـدعمي الـوعي   - ٨
 .عىل أداء الرشاكتمحلةل األسهم واملستمثرين احملمتلني إىل جانب الرقابة  الاستامثري

إنشاء كيان أكرب قادر عىل املنافسة وتنويع القاعدة اإلنتاجية وإجراء التحالفـات الاسـرتاتيجية وحتقيـق  - ٩
 .املزية التنافسـية من اقتصاد احلجم الكبري وختفيض التاكليف

  

  :مزااي التحول إىل رشاكت مسامهة عىل مسـتوى الاقتصاد الوطين كلك -  ب
  

 .مثر اذلي يريد الرحب بدًال من الفائدة املرصفيةضامن فرص استامثر للمست  .١

 .جذب الاستامثرات األجنبية اخلاصة وما حتمهل من خربات إدارية ومعرفة فنية .٢

 .اسـتقطاب كفاءات برشية عالية وخلق فرص معل جديدة .٣

 .توسـيع القاعدة الاقتصادية ابحملافظة عىل اسـمترارية املؤسسات الاقتصادية .٤

 .للقطاع الاقتصادي ومفهوم العمل امجلاعيتعزيز البناء املؤسيس  .٥

 .تنظمي القطاع اخلاص وقطاع األعامل .٦

 .دمع السوق األولية اليت تعد ركزية منو األسواق املالية وتطورها .٧

حشــد مــوارد القطــاع اخلــاص مبــا يف ذكل صــغار املســتمثرين واملــدخرين وتوظيفهــا يف معليــة  .٨
 .التمنية



٩  

ية بزايدة عرض األوراق املاليـة وتنوعهـا هبـدف خلـق زايدة معق واتساع سوق األوراق املال  .٩
  . الطلب علهيا

اإلسهام يف تفعيل وظائف سوق األوراق املالية الاقتصـادية واملاليـة والـيت تعـد أحـد أدوات اقتصـاد  .١٠
 . السوق

  

مما تقـدم يتضـح أن حتـول الرشـاكت العائليـة إىل رشاكت مسـامهة حيقـق متطلبـات التطـوير مـن هجـة وتعبئـة 
ارات احمللية ابجتاه تكوين كياانت اقتصادية كبرية قادرة عىل املنافسة يف السوق من هجـة اثنيـة، ويضـمن الادخ

  .تقوم عىل مبدأ الفصل بني امللكية واإلدارةيف الوقت نفسه صيغة جديدة لإلدارة 
  

ثقة هبا مـن هجـة  إال أن واقع الرشاكت العائلية ومتسكها مباكسـهبا من هجة، وواقع الرشاكت املسامهة وضعف ال 
  :أخرى رمبا يقف جحر عرثة أمام حتويل الرشاكت العائلية إىل رشاكت مسامهة وذكل لعدة أسـباب من أمهها

 .عي املمتزي بسبب ملكيهتا للرشكةفقد العائةل للوضع الاجامت -
 .من سـيطرة الغري عىل إدارة الرشكة العائةل ختوف -
  .عائةل عرب سـنوات طويةلإقصاء العائةل عن مكتسـبات حتققت بفضل هجود ال -
  

وقد مت طرح العديد من وهجـات النظـر يف النـدوات واملـؤمترات الـيت عقـدت مـؤخراً حـول حتـول الرشـاكت 
  :العائلية إىل رشاكت مسامهة عامة، ومن هذه الاقرتاحات ما ييل

  

خـالل ملتقـى / عضو جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة ديب/اقرتح السـيد هشام الشرياوي  .١
يف ديب أن قـرار حتـول الرشـاكت العائليـة إىل رشاكت مسـامهة عامـة  ٢٠٠٦املنعقـد يف هنايـة عـام  الرشاكت

ن عــامل التكــتالت والتحالفــات التجاريــة أل نظــراً رضورة ولــيس خيــاراً رمغ صــعوبة اختــاذ القــرار للمؤسســني، 
األسـاس رشاكت عائليـة  العمالقة تفرض علينا التحول خصوصاً أن غالبية الرشاكت العمالقـة حاليـاً اكنـت يف

وأوحض أنه يف ظـل متطلبـات عضـوية منظمـة التجـارة العامليـة واتفاقيـات التجـارة . وحتولت إىل مسامهة عامة
احلرة سيشهد القطاع اخلاص جهامت متنوعة عىل قطاعات اقتصادية خمتلفـة وابلتحديـد القطاعـات الـيت حتقـق 

 .اًي يف الاندماج فامي بيهنارحبية عالية، وهنا يتعني عىل الرشاكت التفكري جد
 

خادل اخلزريج أسـتاذ الاقتصاد يف جامعـة اإلمـارات عـىل أمهيـة حتويـل الرشـاكت . أكد د .٢
العائلية إىل مسامهة عامة إذا اكنـت راغبـة يف الاســمترار ومواهجـة تـكل التحـدايت، ابإلضـافة إىل التحـدايت 

تتصـل خبـالف الورثـة معتـرباً أن التحـول صـار  التقليدية املتصةل بتجارب تفكك الرشـاكت العائليـة ألســباب
 .حمتياً يف املرحةل الراهنة محلاية الرشاكت العائلية الكربى من التآلك والاهنيار

 



١٠  

أن  ٢٠٠٦ي املنشـور يف جمـةل الاقتصـادية يف هنايـة عـام و اقرتاح اخلبري السـيد عصام بد .٣
لرشاكت العائلية العربيـة يه الرشـاكت املسـامهة أفضل األشاكل التنظميية والقانونية اليت ميكن أن تتشلك هبا ا

اخلاصـة الــيت تتوافـق مــع اإلمـاكانت املاليــة ألفـراد العــائةل العربيـة مــع رضورة احتـواء عقــد الرشـكة لنصــوص 
وضوابط وأسس حمددة سلفاً حىت ميكن تاليف مـا قـد تتعـرض هل الرشـكة العائليـة مـن عيـوب ومسـاوئ قـد 

رشكة قامئة بني أفراد العائةل دامئـاً وتزيـد مـن روابـط األلفـة وأوارص احملبـة بيـهنم تعرتهيا مسـتقبًال وحىت تظل ال 
 .هنوضاً بأفراد العائةل

  

فالرشكة املسامهة اخلاصة يمتتع فهيا الرشاكء حبرية ال تقف عند حـدود النظـام القـانوين التقليـدي للرشـكة بـل  
اره أساس العالقة القانونية والاقتصادية وفقاً ملبدأ تأخذ شالًك جديداً من الرشاكة يكرس مفهوم التعاقد ابعتب

  .وتقليص تدخل ادلوةل يف تنظمي املؤسسات" سلطان اإلرادة"
وابلرمغ من غياب تعريف حمدد لهذا النوع من الرشاكت إال أنـه ميكـن وصـفها بشـلك عـام بأهنـا رشاكت ذات 

إذ ). املسـامهة العامـة(ع صـفات الرشـكة مـ) ذات املسـؤولية احملـدودة(طابع خمتلط جتمع بني صفات الرشـكة 
يف أن اذلمة املالية للرشكة مسـتقةل ) الرشاكت ذات املسؤولية احملدودة(تتشابه الرشاكت املسامهة اخلاصة مع 

عن ذمة الرشاكء فهيا، وابلتايل تكون مسؤولية لك مسامه مبقدار حصـته يف رأسـامل الرشـكة فقـط، وتكـون 
 . سؤوةل عن ديون والزتامات الرشكةموجودات الرشكة يه وحدها امل 

  

يف أنـه جيـوز للرشـكة أن ) الرشـاكت املسـامهة العامـة(ويف املقابل تتشابه الرشاكت املسـامهة اخلاصـة مـع     
تصدر أسهام وسـندات قرض وأوراقا مالية أخرى، ولها أن تدرج أوراقها املالية يف السوق وتداولها من خالهل 

إضافة إىل ذكل تتشابه الرشكة املسامهة اخلاصة مـع . درة عن هيئة األوراق املاليةوفق األنظمة والتعلاميت لصا
  .إدارهتـــا ملـــدة حمـــددةالرشـــاكت املســـامهة العامـــة يف أنـــه يســــتوجب أن يكـــون لهـــا جملـــس إدارة يتـــوىل 

  ."مبدأ سلطان اإلرادة"كام وتمتزي الرشاكت املسامهة اخلاصة بصفات أخرى مصدرها 
ساس يمتتع الرشاكء يف الرشاكت املسامهة اخلاصة حبرية واسعة يف صياغة بنود عقد تأسيس وبناًء عىل هذا األ

الرشــكة ونظاهمــا ادلاخــيل، حيــث ميكــن للرشــاكء أن حيــددوا إطــار عالقــاهتم وصــياغة قواعــد الرشــكة ومــنح 
جملـس إدارة كـام ميكـن تعيـني . امتيازات خاصة ملصلحة الرشاكء اذلين ميلكون بعض أنواع األسهم دون غريهـا

الرشكة من غري الرشـاكء، إذ يســتطيع الرشـاكء حتديـد رشوط تعييـهنم وختصصـهم حبيـث يـمت اختيـارمه وفـق 
  .الكفاءة واخلربة يف إدارة األعامل اليت تقوم هبا الرشكة

 

 :اقرتاح ورد يف تقرير املؤسسة العربية لضامن الاستامثر يتضمن ما ييل .٤
  

إىل رشاكت مسـامهة عامـة ختضـع لضـوابط عديـدة يف اكفـة ادلول، وذكل إن معلية حتويل الرشـاكت العائليـة 
  .لضامن حقوق املسامهني وعدم ترك اجملال للرشاكت الضعيفة ليك تنفذ لألسواق
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املــنظم لعمليــة التحــول وجتــاوز بعــض الثغــرات ويــرى التقريــر أنــه مــن الرضــوري تطــوير اإلطــار الترشــيعي 
تثري الكثري من املشالك نتيجة مليـل أحصـاب الرشـاكت إىل املبالغـة يت واملصاعب مثل قضية تقيمي الألصول ال

اعمتـدت بعـض ادلول صـيغ وقـد . يف تقيمي أصول رشاكهتم السـامي يف حاالت ارتفاع الطلـب يف السـوق املاليـة
معلية لتجاوز هذه املشلكة مثل إلزام أحصاب الرشكة األصليني ابالحتفـاظ بنســبة معينـة مـن األسـهم وعـدم 

، ومن املشالك الهامة أيضـاً قضـية تقيـمي ح هلم ببيعها إال بعد تقدمي الرشكة املتحوةل مخلس مزيانيات راحبةالسام
  .اخلاصة ابلرشكة أو املنتج إذ البد من حتديد معايري واحضة ودقيقة ذلكل) السمعة احلسـنة(
  

يكـون ابلرضـورة رشكـة مسـامهة وأخرياً يشري التقرير إىل أن اختيار الشلك األنسب للملكية اجلديـدة قـد ال 
  .خاصةعامة فقط بل قد يكون رشكة ذات مسؤولية حمدودة أو رشكة مسامهة 

وتشـجع ادلول العربيـة بوجــه عـام اعــامتد مبـدأ التـدرج لتحويــل الرشـاكت العائليــة إىل رشاكت مسـامهة عامــة 
يكفـل املالية السـلمية مبـا وتفرض ضوابط حمددة يف هذا الشأن لضامن حتويل الرشاكت الناحجة ذات األوضاع 

، حبيــث يــمت يف البدايــة التحــول إىل رشكــة حمــدودة املســؤولية مث إىل رشكــة احلفــاظ عــىل مصــاحل املســامهني
العام، األمر اذلي يعطي الوقت الاكيف ألحصاب الرشـاكت ة تلهيا مرحةل طرح األسهم لالكتتاب خاصمسامهة 

رة والتخيل التدرجيي عـن السـلطات املطلقـة الـيت ميارسـوهنا، كـام العائلية للتكيف مع مفاهمي املشاركة يف اإلدا
يســمح للســلطات املعنيــة ابلتأكــد مــن ســالمة األوضــاع املاليــة والتشــغيلية للرشــكة والاطمئنــان إىل منوهــا 

 .املسـتقبيل حفاظاً عىل مصاحل املسامهني واسـتقرار السوق املالية
  

  واقع الرشاكت العائلية يف سورية
  

اكت العائليـة يف سـورية مـن نفـس التحـدايت الـيت تعـاين مهنـا الرشـاكت العائليـة يف معظـم ادلول تعاين الرش 
والسـامي ادلول النامية واليت اكنت تعمتد عىل نظام الاقتصاد املوجه والاعامتد عىل القطاع العام مكصدر رئييسـ 

  .لمتويل اإلنفاق الاستامثري
  

ويه مرحةل التخطيط الاشرتايك وقد اســمترت مراحل، األوىل  وقد مرت الرشاكت العائلية يف سورية بثالثة
، مث مت تعديلها مبا مسي ابلتعدديـة الاقتصـادية وإرشاك القطـاع اخلـاص والتعـاوين يف معليـة ١٩٧٠لغاية عام 

  .التمنية ابإلضافة إىل القطاع العام واذلي احتفظ ابدلور القيادي يف هذا اجملال
واليت نعيشها اآلن ويه مرحةل الانتقال إىل اقتصاد السوق وزايدة الاعـامتد عـىل  وأخرياً جاءت املرحةل الثالثة

تكـوين القطاع اخلاص بشلك أكرب يف معلية التمنية الاقتصادية حيث وصلت مسـامهة هـذا القطـاع يف مجمـل 
سـتامثري وتزداد هذه املسامهة تدرجيياً مع اخنفاض مسامهة ادلوةل يف اإلنفاق الا% ٥٥رأس املال الثابت عن 
  .يف اجملال الاقتصادي
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وقــد ازدادت التحــدايت الــيت تواهجهــا الرشــاكت العائليــة والقطــاع اخلــاص معومــاً حــدة مــع توجــه الاقتصــاد 
السوري حنو الانفتاح وتقليص امحلاية وادلمع ودخول منطقة التجارة احلرة العربية يف مرحةل التحرير الاكمل يف 

اتفاقيـة التجـارة احلـرة مـع تركيـا ة، وسوف تـزداد هـذه الضـغوط مـع تطبيـق وزايدة املنافس ٢٠٠٥بداية عام 
  .واتفاقية الرشاكة السورية األوربية

  

وملعاجلة هذه التحدايت أصـدرت احلكومـة العديـد مـن الترشـيعات الاقتصـادية الالزمـة لعمليـة الانتقـال إىل 
ا يف ذكل املصـارف اإلسـالمية لتسـامه اقتصاد السوق ويأيت يف مقدمهتا السامح بإحداث املصارف اخلاصة مبـ

بشلك فعال يف متويل معلية التمنية من خالل معلية اإلقراض والتسليف والتسـهيالت الائامتنيـة غـري املبـارشة 
لتشجيع املستمثرين عىل إقامة مشـاريع جديـدة وتطـوير القـامئ مهنـا، وكذكل تعديل قانون الرضيبة عىل ادلخل 

  .بة إىل احلدود ادلنيا والسـامي للرشاكت املسامهةوقد مت ختفيض معدالت الرضي 
كام أصـدرت الترشـيعات املتعلقـة بإقامـة سـوق لـألوراق املاليـة للتـداول ابألسـهم والســندات هبـدف تعيئـة 
املدخرات احمللية وإدخالها يف معلية الاستامثر وتوسـيع قاعدة املستمثرين وإفساح اجملال دلخول رؤوس األموال 

لهوة بـني الادخـار احملـيل املتـدين والاسـتامثرات املطلوبـة لتحقيـق معـدالت المنـو اخملططـة يف األجنبية لردم ا
  .اخلطة امخلسـية العارشة

  

لكن ذكل جيب أن يرتافق مع معاجلة بقية التحدايت اليت ماتزال تشلك عائقاً كبرياً أمام تطوير مسامهة القطاع 
الرشاكت العائلية خباصة التحدايت ادلاخلية املتعلقة خبصائص اخلاص يف معلية التمنية وزايدة معدالت المنو، و 

وغيـاب  واليت سـبق اإلشارة إلهيا من ضـعف يف اإلدارة وغيـاب التخطـيط وعـدم فصـل امللكيـة عـن اإلدارة
وعـدم كفايـة  االبناء املؤسيس يف توجيه وقيادة العمل اإلداري وعدم الرتكزي عىل تمنية املـوارد البرشـية وتأهيلهـ

  .فة وغياب أنظمة املعلومات واألمتتة يف معظم الرشاكت العائليةالثقا
والعمـل عـىل التوجـه  ت وزايدة الطاقـات اإلنتاجيـةتوسـعاابإلضافة إىل ضعف المتويل وعدم كفايتـه لمتويـل ال 

، وابإلضافة إىل ذكل لكه غياب دراسـات اجلـدوى الاقتصـادية ادلقيقـة والنظـرة املســتقبلية لواقـع التصديري
ت بسبب اعامتدها يف املايض عىل سـياسة اإلحالل ماكن املسـتوردات واعامتدها يف تسـويق منتجاهتـا الرشاك

  .عىل السوق ادلاخلية
  

حتول الرشـاكت العائليـة "ومن أمه اخليارات املطروحة ملعاجلة التحدايت أمام الرشاكت العائلية يف سورية هو 
  .البحثكام ذكران يف مقدمة هذا " إىل رشاكت مسامهة عامة

  

الرشاكت العائلية والسـامي الرشاكت املسامهة املغلقـة وتعكف احلكومة حالياً عىل إصدار الترشيع الالزم لتحفزي 
لطرح جزء من أسهمها عىل الاكتتاب العام أو زايدة رؤوس أموالها من خالل ختفيض معدالت الرضيبة عـىل 

  .مسامهة األرابح الرأساملية الناجتة من معلية التحول إىل رشاكت
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/ ٢٥٠/وتشرب إحصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة ادلاخلية إن عدد الرشاكت املسامهة القامئـة حاليـاً حبـدود 
رشكـة ذات مسـؤولية / ٨٠٠/رشكة مسامهة عامة والبايق رشاكت مغلقة، وهنـاك حـوايل / ٤٦/رشكة مهنا 
  .حمدودة

  
  مة يف سوريةمتطلبات حتويل الرشاكت العائلية إىل رشاكت مسامهة عا

  

إن التحول إىل رشاكت مسامهة عامة ليس خياراً وحيداً أمام الرشـاكت العائليـة، بـل توجـد خيـارات 
الانـدماج مـع رشاكت  -إعـادة هيلكـة الرشـكة: أخرى يف مواهجة التحدايت ســبق أن عرضـناها أعـاله، ويه

تحول قـد ال يكـون ابلرضـورة إىل ابإلضافة إىل ذكل فإن الشلك األنسب لل . التحالفات الاسرتاتيجية -أخرى
  .رشكة مسامهة عامة بل قد يكون إىل رشكة ذات مسؤولية حمدودة أو رشكة مسامهة خاصة

  

ويعود تقدير ذكل إىل تقرير بيوت اخلـربة الاستشـارية املتخصصـة يف دراسـات اجلـدوى الاقتصـادية 
قع الرشكة ومعوقات تطورهـا واملشـالكت وإعادة الهيلكة أو إعادة التنظمي من خالل إجراء دراسة ميدانية لوا

نتقـال إىل اقتصـاد الااآلنية واملسـتقبلية اليت تعاين أو قد تعاين مهنـا مســتقبًال نتيجـة للتحـدايت الاقتصـادية و
وجيب أن تتضمن ادلراسة البدائل اخملتلفة للتطوير والاقـرتاح ابختيـار البـديل األنسـب وقـد يكـون . السوق

  .إىل رشكة مسامهة عامة أو غري ذكل من البدائل نتيجة لدلراسة هو التحول
  

ابإلضافة إىل ذكل فإن اعامتد مبدأ التدرج يف التحول إىل رشاكت مسامهة عامة حبيث يمت يف البدايـة التحـول 
، ومـن مث إىل رشكة ذات مسؤولية حمدودة أو رشكة مسامهة مغلقـة، وخباصـة ابلنســبة لرشـاكت األشـخاص

رحةل طرح األسهم لالكتتاب العام أي التحول إىل رشكـة مسـامهة عامـة يتـيح الوقـت تلهيا مرحةل اثنية ويه م
الاكيف ألحصاب الرشاكت العائلية للتكيف مع مفاهمي املشـاركة يف اإلدارة، والـتخيل التـدرجيي عـن السـلطات 

األوضـاع املاليـة  املطلقة اليت متارسها إدارة الرشاكت العائلية، كام يسمح للسلطات املعنية ابلتأكد مـن سـالمة
  .والتشغيلية للرشكة والاطمئنان إىل منوها املسـتقبيل حفاظاً عىل مصاحل املسامهني واسـتقرار السوق املالية

  :وتضم متطلبات التحويل إىل رشاكت مسامهة عامة ما ييل

 .إجراءات قانونية .١
 .دراسة تقدير القمية السوقية العادةل للرشكة .٢
 .عن معلية التحولمعاجلة الوضع الرضييب الناشئ  .٣
  

  :اإلجراءات القانونية: أوالً 
وتعديالته أية أحاكم خاصة بتحويل الشلك  ١٩٤٩لعام / ١٤٩/مل يتضمن قانون التجارة رمق     

  .القانوين للرشاكت، خالفاً لاكفة قوانني الرشاكت يف العامل
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مل بعنوان مت ختصيص ابب اك وتعديالته، ١٩٩٧لعام / ٢٢/ين رمق ففي قانون الرشاكت األرد
للتحول، وخصصت من املادة / ٢٢١/إىل / ٢١٥/حيث خصصت املواد من " حتول الرشاكت واندماهجا"
ومن املفيد هنا أن نعرض بشلك موجز ملا ورد يف هذا . الندماج الرشاكت/ ٢٣٩/إىل املادة / ٢٢٢/

  :السابقة القانون حول معلية التحول من خالل مضامني املواد

موافقة مجيع ن أن تتحول إىل رشكة توصية بسـيطة أو ابلعكس رشيطة جيوز لرشكة التضام -
 .الرشاكء، وابتباع اإلجراءات القانونية يف تسجيل الرشكة وتسجيل التغريات الطارئة علهيا

للرشكة أن تتحول إىل رشكة ذات مسؤولية حمدودة أو رشكة توصية ابألسهم أو رشكة  -
العامة للرشكة حسب واقع احلال، ابلرغبة يف حتويل الرشكة مع مسامهة خاصة رشيطة وجود قرار من الهيئة 

ويرفق ابلطلب مزيانية الرشكة للسـنتني . بيان أسـباب التحويل ومربراته ونوع الرشكة اليت سيمت التحويل إلهيا
األخريتني السابقتني لطلب التحويل مصدقة من مدقق حساابت قانوين، مع بيان بتقديرات الرشاكء 

 .رشكة ومطاليهباملوجودات ال 
وملراقب الرشاكت يف الوزارة أن يتحقق من حصة تقديرات صايف حقوق الرشاكء أو املسامهني حسب واقع 

 .احلال ابلطريقة اليت يراها مناسـبة مبا يف ذكل تعيني خبري أو أكرث للتحقق من حصة هذه التقديرات
كة املسامهة اخلاصة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة التوصية ابألسهم والرش  للرشكة  -

التحول إىل رشكة مسامهة عامة وفقاً لألحاكم املنصوص علهيا يف هذا القانون، عىل أن يرفق طلب التحويل 
بقرار الهيئة العامة للرشكة ابملوافقة عىل التحويل مع بيان أسـباب ومربرات التحويل مبنية عىل دراسة 

 .ه الوضع بعد التحويلاقتصادية ومالية عن أوضاع الرشكة وما سـيكون علي
ملزيانية السـنوية املدققة للسـنتني املاليتني السابقتني عىل طلب التحويل رشيطة ابويرفق الطلب أيضاً 
  .قت أرابحاً صافية خالل أي مهنامأن تكون الرشكة قد حق

لية كام يرفق الطلب ببيان رأس مال الرشكة وأنه مدفوع ابلاكمل مع بيان من الرشكة ابلتقديرات األو 
  .ملوجوداهتا ومطاليهبا

ويمت تقدير موجودات ومطاليب الرشكة الراغبة ابلتحول من قبل جلنة من ذوي اخلربة والاختصاص 
  .يشلكها الوزير عىل أن يكون من بيهنا مدقق حساابت قانوين

وقد تضمنت تعلاميت اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق املالية األردنية عىل رضورة 
ني نرشة اإلصدار ملخص لدلراسة الاقتصادية واملالية لتحويل الرشكة إىل رشكة مسامهة عامة وأسـباب تضم

 :ومربرات هذا التحويل مبا يف ذكل
 .تقرير جلنة إعادة تقيمي موجودات ومطاليب الرشكة .١
 .ة بعد إعادة التقيمياليالبياانت املالية قبل التقيمي والبياانت امل .٢
 .ابعامتد األرصدة اإلنتاجية حلقوق املسامهني بعد إعادة التقيميشهادة مفتش احلساابت  .٣
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منه / ٢٧٣/فقد نصت املادة وتعديالته،  ١٩٨٤لعام / ٨/الرشاكت التجارية اإلمارايت رمق أما قانون  -
ً لألوضاع املقررة لتعديل  عىل جواز حتول الرشكة من شلك إىل آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقا

 .نظاهما وإمتام إجراءات التأسيس املقررة للشلك اذلي حتولت إليه الرشكةعقد الرشكة أو 
وجيب أن يكون قرار التحول مصحواًب ببيان بأصول الرشكة وخصوهما والقمية التقريبية لهذه األصول 

  .واخلصوم
جيوز للرشكة املسامهة اخلاصة أن تتحول إىل : من نفس القانون عىل ما ييل/ ٢١٧/كام نصت املادة 

 :رشكة مسامهة عامة إذا توفرت الرشوط اآلتية
 .أن تكون القمية الامسية لألسهم املصدرة قد دفعت ابلاكمل .١
 .أن تنقيض مدة ال تقل عن سـنتني ماليتني للرشكة .٢
% ١٠أن تكون الرشكة قد حققت أرابحاً صافية قابةل للتوزيع عىل املسامهني ال يقل متوسطها عن  .٣

 .تني السابقتني لطلب التحويلمن رأس املال وذكل خالل السـن 
يف  ٢٠٠٢لعام / ٥/نفس النصوص السابقة يف قانون الرشاكت القطري رمق  وقد وردت -

منه مع خالف بسـيط حول عدد السـنوات اليت انقضت قبل التحول، حيث نصت املادة بأن / ٢٦٧/املادة 
من خالل مزاوةل  تكون قد مضت ثالث سـنوات عىل قيدها يف السجل التجاري، وأن تكون قد حققت

ً صافية قابةل للتوزيع ال تقل عن  من رأس املال، وذكل خالل % ١٠الغرض اذلي أنشئت من أجهل أرابحا
 .السـنتني املاليتني السابقتني عىل طلب التحويل

 
يف  وأخرياً البد من اإلشارة إىل أمه األحاكم القانونية الواردة يف مرشوع قانون الرشاكت -

 :ليت نصت عىل ما ييلقيد الصدور وا سورية
 .ألي رشكة تضامنية أن حتول شلكها القانوين إىل رشكة توصية وابلعكس 
رشكة تضامنية أو توصية أن تغري شلكها القانوين بعد ثالث سـنوات عىل ألي  

األقل من شهرها بتحويهل إىل رشكة حمدودة مسؤولية أو رشكة مسامهة ابتباع اإلجراءات 
 :التالية

ن يقدم مجيع الرشاكء طلباً إىل الوزارة للتصديق عىل النظام األسايس للرشكة اليت سيمت التحول إلهيا أ .١
ً املعلومات اليت يوجب القانون إيرادها يف طلب تأسيس الرشكة املطلوب  مع أسـباب التحويل ومتضمنا

 :التحول إلهيا، ويرفق ابلطلب ما ييل
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ية أو املسامهة املطلوب التحول إلهيا وطلباً النظام األسايس للرشكة حمدودة املسؤول  - أ
ً للقواعد  املتعلقة بطلب تأسيس الرشاكت حمدودة املسؤولية أو ابلتصديق عليه وفقا

 .املسامهة
مزيانية الرشكة طالبة التحويل للك من السـنوات الثالث األخرية، مصدقة من  - ب

 .حماسب قانوين
كة حماسـبة دولية ومعمتدة من تقرير من هجة حماسبية سورية ذات خربة أو من رش  - ت

 .الوزارة يتضمن تقديراً لقمية الرشكة وبيااًن مبوجوداهتا ومطاليهبا
الحئة صادرة عن حماسب الرشكة تتضمن أسامء دائين الرشكة ومقدار دين لك مهنم  - ث

 .وعنوانه
الرشكة موجودات الرشكة طالبة التحويل وفقاً لتقرير التقدير، حصة عينية يف رأس مال  يعترب صايف .٢

 .حمدودة املسؤولية أو املسامهة املطلوب التحول إلهيا وختضع ألحاكهما
 

أن تغري شلكها القانوين بعد ثالث سـنوات عىل للرشكة حمدودة املسؤولية  
 :األقل من شهرها بتحويهل إىل رشكة مسامهة ابتباع اإلجراءات التالية

 .بتعديل شلكها القانوين وحتويلها إىل رشكة مسامهة الهيئة العامة للرشكة حمدودة املسؤولية قراراً أن تتخذ  .١
ً إىل الوزارة للتصديق عىل النظام األسايس للرشكة اليت سيمت تقدم الرشكة  .٢ حمدودة املسؤولية طلبا

ً املعلومات اليت يوجب القانون إيرادها يف طلب تأسيس  التحول إلهيا مع بيان أسـباب التحويل متضمنا
 :رأس املال يف هذه األخرية، ويرفق ابلطلب ما ييلالرشكة املسامهة وتوزيع 

النظام األسايس للرشكة املسامهة وطلب التصديق عليه وفقاً للقواعد املتعلقة بطلب تأسيس  - أ
 .الرشاكت املسامهة

مزيانية الرشكة للك من السـنوات الثالث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مفتش  - ب
 .حساابت الرشكة

سورية ذات خربة أو من رشكة حماسـبة دولية معمتدة من الوزارة  تقرير من هجة حماسبية - ت
 .يتضمن تقديراً لقمية الرشكة وبيااًن مبوجوداهتا ومطاليهبا

الحئة صادرة عن مفتش حساابت الرشكة تتضمن أسامء دائين الرشكة ومقدار دين لك مهنم  - ث
 .وعناويهنم
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ً لتيعترب  .٣ قرير التقدير حصة عينية يف رأس مال الرشكة صايف موجودات الرشكة اليت جيري حتويلها وفقا
 .املسامهة وختضع ألحاكهما

 
) املغلقة(هذا وقد أغفل مرشوع القانون املذكور اإلجراءات القانونية الالزمة لتحويل الرشكة املسامهة اخلاصة 

  .إىل رشكة مسامهة عامة
  

  :)التقيمي(دراسة تقدير القمية السوقية العادةل للرشكة  -اثنياً◌ً 
ن التحول من رشكة أشـخاص إىل رشكـة ذات مسـؤولية حمـدودة ومـن رشكـة ذات مسـؤولية حمـدودة إىل إ

رشكة مسامهة خاصة يتطلب وال شك إعداد تقدير لقمية الرشكة ايل سيمت حتويل شلكها القانوين، وقد نصت 
عينيـة يف رأس  معظم قوانني الرشاكت عىل اعتبار صايف موجودات الرشـكة بعـد إعـادة تقـديرها مبثابـة حصـة

مال الرشكة عىل أن يـمت التقـدير مـن هجـة حماسـبية ذات خـربة أو رشكـة حماسـبية دوليـة ومعمتـدة مـن وزارة 
ويظهر هذا التقدير مضن الحئة ابملوجودات واملطاليب متضـمنة القميـة ادلفرتيـة قبـل إعـادة التقـدير . الاقتصاد

  .والقمية اجلديدة ونسـبة التغري
  

 ً حلصص يف رأس املال يف نفس األشخاص اذلين اكنوا يف الرشكة قبل حتويل شلكها القانوين ما تنحرص ا وغالبا
ــار أن هــذا التحــول يطــال رشاكت األشــخاص أو الرشــاكت ذات  أو بإضــافة أشــخاص حمــددين عــىل اعتب

 الرشــاكتة الــيت يه أقــرب إىل الرشــاكت العائليــة مهنــا إىل اصــاملســؤولية احملــدودة والرشــاكت املســامهة اخل
  .املسامهة العامة

  

القمي املعدةل من قبل هؤالء الرشاكء أو املؤسسني مجيعاً وفق األحاكم الـواردة يف قـانون التجـارة،  عادة عمتدت و 
كام تنص معظم القوانني عىل عدم جواز تداول أسهم احلصص العينية إال بعد ميض عدد معـني مـن الســنوات 

/ ١٤٩/نـص قـانون التجـارة رمق الرشاكت املسامهة العامة، وقد ة أو اًء ابلنسـبة للرشاكت املسامهة اخلاصسو 
  .عىل عدم جواز تداول األسهم العينية إال بعد ميض سـنتني عىل األقل من اترخي تأسيس الرشكة

  
الـيت ) املغلقـة(حتديد القمية العادةل للرشاكت املسامهة اخلاصـة "إال أن املوضوع األمه يف موضوع التقيمي هو يف 

عن طريق زايدة رأس املال أو زايدة رأس مال الرشاكت املسـامهة عامة لتحول إىل رشكة مسامهة ترغب يف ا
ألن ذكل ســيكون هل أثـر كبـري عـىل سـعر السـهم . ة من خالل طرح أسهم الزايدة عىل الاكتتـاب العـاممئاقال

  . جودات الرشكةالسويق مسـتقبًال، وقد يؤثر سلباً عىل حقوق املسامهني يف حال املبالغة يف تقيمي مو 
  

املناجه وطرائق التقيمي املتبعة كأساس يف حتديد القمية السـوقية للرشـاكت املسـامهة متهيـداً لطـرح وقد تعددت 
  .أسهمها عىل الاكتتاب العام
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ورمغ أن هذه الطرائق لها أسـاس دويل متعـارف عليـه، إال أن ذكل ال يعـين أبـداً مثاليـة تـكل الطـرق يف أن 
 عاةل اليت يتحقق مـن خاللهـا النجـاح ألي معليـة طـرح لسـهم مـا يف سـوق األوراق املاليـةتكون الوسـيةل الف

فليس لك ما يصلح دولياً هو ابلتبعية ميكن أن يسـتخدم حملياً إذ أن للك جممتع خصوصيته احملليـة الـيت جيـب 
يف سـوق أوراق  أوالتقيمي املسـتخدمة يف سوق أوراق ماليـة يف دوةل انميـة ، فطرائق أن تؤخذ يف احلسـبان

  .ختتلف لكياً عن طرائق التقيمي يف دول متقدمة مهنا أسواق مالية عريقة انشـئةمالية 
  

كذكل فإن طريقة التقيمي يف ظل غياب سوق لألوراق املالية أو يف مرحةل تأسيس السوق ختتلف عن غريها 
 ً   .متاما

  

  :يلوبصورة عامة، فإن من طرائق التقيمي املتعارف علهيا دولياً ما ي
  

، وهذا ميثل صايف ثروة املـالك احلقيقيـة، وهـو مـا طريقة التقيمي بصايف القمية ادلفرتية للرشكة .١
 لصـاحل الغـري نطلق عليه حماسبياً صايف حقوق املسامهني، أي موجودات الرشكة انقصاً املطاليب املرتتبة علهيا

التارخييـة للموجـودات وهتمـل القميـة وتعمتـد هـذه الطريقـة عـىل التلكفـة . "حقـوق امللكيـة"حيث ميثل الفرق 
ضخم السعري والتغريات يف األسعار وهتمل القدرات الاقتصـادية للرشـكة التاحلقيقية حيث ال تراعي عوامل 

 .يف المنواملسـتقبيل
 

 طريقة القمية ادلفرتية املعدةل .٢
ي احلادث يف أسعار يمت مبوجب هذه الطريقة احتساب قمية موجودات الرشكة مبراعاة التضخم السـنوي التارخي

األصل وحىت اترخي التقيـمي بتعـديل قميـة األصـل دفـرتاًي ابســتخدام املوجودات لتكل الرشكة منذ اترخي رشاء 
  .جداول معروفة تعمتد عىل األرقام القياسـية املناسـبة لألسعار

  

الرأساملية، وال ختـرج هـذه وهذا يعين احملافظة عىل القوة الرشائية للمبالغ النقدية اليت مت استامثرها يف األصول 
الطريقـة عــن أحــد أمه املبـادئ احملاســبية الهامــة وهــو مبـدأ املوضــوعية إال فــامي يتعلـق ابختيــار الــرمق القيــايس 

  .املناسب لألسعار، ولكهنا وال شك تعطي بياانت أفضل الختاذ القرارات
  

لتكنولويج لـآلالت وافـرتاض بقاهئـا علـامً أهنا ال تراعي ما يعرف ابمس التقادم ا ةإال أنه يعاب عىل هذه الطريق
بأن العديد من الرشاكت القامئة تتصف ابلتقادم اإلنتايج والتكنولويج، كام هتمـل هـذه الطريقـة قـدرات المنـو 

  .املسـتقبيل للرشكة وال تأخذها يف الاعتبار

 طريقة القمية الاستبدالية .٣
ن بنفس خصائص الرشكة حمل التقيمي، ويعاب عىل وتقوم فكرة هذه الطريقة عىل تقدير تلكفة إنشاء رشكة اآل

هذه الطريقة أنه من الصعب افرتاض إعادة تأسـيس الرشـكة بـنفس خصائصـها وطاقاهتـا اإلنتاجيـة ومســتوى 
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تقادهما التكنولويج، كام أنه من الصعوبة مباكن حتديد سـعر لـآلالت ألن ذكل يتطلـب وجـود سـوق حـارضة 
ريقها التوصل إىل تلكفة اإلحالل بأصل مماثل يف حـاةل جيـدة، ويضـاف ومسـمترة لألصول املعنية ميكن عن ط

  .إىل ذكل أن هذه الطريقة هتمل أيضاً قدرات المنو للرشكة
  

  :مالحظات مشرتكة عىل طرائق التقيمي السابقة

 .تقوم الطرق الثالثة السابقة عىل إهامل فرص الرحبية والمنو املسـتقبيل للرشكة -
 .ي الرشكة يشرتهيا لوضعها التارخيي فقطتعمتد عىل افرتاض أن مشرت  -
 .الاعامتد عىل العامل البرشي يف تقدير القمي الاستبدالية عن طريق إعادة التقدير -
تعطي بعض هذه الطرق قاميً مغاىل فهيا السـامي ابلنسـبة لـبعض الرشـاكت العقاريـة أو  -

 أقـل لـبعض الرشـاكت الـيت متـارس الزراعية ال تتناسب مع إماكنية الرحبية لـتكل الرشـاكت، وقـد تعطـي قـاميً 
 .وال تتجانس مع قدرات الرحبية لتكل الرشاكت" لضآةل موجوداهتا"نشاطاً خدمياً مثل املصارف 

 

 طريقة منوذج خصم التدفقات النقدية .٤
وتقوم هذه الطريقة عىل وضع فروض من خاللها يمت التنبؤ ابلوضع املايل للرشكة حىت هناية أجل قد يزيد عـىل 

نوات يرتبط ابلعمر اإلنتايج لألصول املكونة للرشـكة ومـا يقـرتن بـه مـن توقـع نتـاجئ أعـامل الرشـكة سـ / ١٠/
ومراكزها املالية والوضع النقدي لها مث خصم صايف التدفقات النقدية املتوقعة للرشكة مبعامل خصم يـمت تقـديره 

  .نشاطومبا يراعى فيه معدالت فائدة القرتاض تلكفة مصادر المتويل وخماطر ال 
  

  :تأخذ هذه الطريقة بعني الاعتبار ما ييل

 ).املستمثر(املنافع املسـتقبلية اليت يتوقع احلصول علهيا ماكل األصل  -
 .توقيت اسـتالم تكل املنافع -
 .درجة اخملاطرة اليت يتحملها املستمثر -
  

حلاليـة لدلخـل تقوم طريقة خصـم التـدفقات النقديـة عـىل أسـاس أن قميـة أي اسـتامثر يه عبـارة عـن القميـة ا
اليت سوف يسـتلمها صاحب الاستامثر مقابل استامثره، فإذا افرتضنا أنه دلينـا اسـتامثر الاقتصادي املسـتقبيل 

، %١٥س، والعائـد اذلي نقبـل بـه هـو .يعطينا تدفقات نقدية سـنوية ملـدة ثـالث ســنوات بواقـع مليـون ل
  :حلالية وفق معادةل القمي احلالية جملموعة دفعات هوفيكون املبلغ اذلي ندفعه اليوم لهذا الاستامثر أي القمية ا

  

=  
١،٠٠٠،٠٠٠    

+ 
١،٠٠٠،٠٠٠ 

+ 
١،٠٠٠،٠٠٠  

)٣)٠.١٥+١(  ٢)٠.١٥+١(  ) ٠.١٥+١  
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  س.ل ٦٥٧،٥١٦+  ٧٥٦،١٤٤+  ٨٦٩،٥٦٥=  
  

 ٢،٢٨٣،٢٢٥= ، أي ٢.٢٨٣وميكن اسـتخراجه من جداول القمية احلالية برضب صايف التدفق السـنوي بـ 
  .س.ل

 س ملـدة ثـالث ســنوات وحصـلنا يف هنايـة لك ســنة عـىل مبلـغ.ل ٢،٢٨٣،٢٢٥أي أننا لو استمثران مبلـغ 
  %.١٥س فإن العائد اذلي حنصل عليه سـيكون .ل مليون

  

إن حتديد التدفقات النقدية املناسـبة ألغراض تقيمي أي رشكة هبـدف حتديـد قميـة الاسـتامثر وابلتـايل  -
 :يمت عن طريق حتديد التدفقات النقدية السـنوية كام ييلللرشكة حتديد القمية العادةل 

التغـريات يف متطلبـات (انقصـاً ) اســهتالك املوجـودات الثابتـة+ صايف ادلخل مبا يف ذكل الفوائـد املدفوعـة (
التدفقات النقديـة غـري املقيـدة "لينتج معنا يف احملصةل ) تلكفة األصول الرأساملية املطلوبة+ رأس املال العامل 

  ".قابةل للخصمال
 

 Equity Capitalizationاخلصـم، أو مـا يسـمى معـدل رمسـةل امللكيـة يقصد مبعدل  -
Rate  وابلتـايل فـإن "معدل العائد اذلي يسـتخدم يف حتويل قمي مالية مسـتقبلية إىل قـمي ماليـة حاليـة"بـ ،

مقابـل احلصـول ) حاليـة قميـة(لتقدير املبلغ اذلي ميكن أن يدفعه مستمثر معني اليـوم "معدل اخلصم يسـتخدم 
ويـمت عـادة حتديـد معـدل اخلصـم ابســتخدام طريقـة أسـعار األصـول ". مســتقبلية) تدفقات نقدية(عىل منافع 

واليت من خاللهـا حيسـب  Capital Asset Pricing Model (CAPM)الرأساملية
 :معدل اخلصم كام ييل

  .عدل حتمل اخملاطر يف السوقم+ معامل بيتا + معدل العائد عىل الاستامثرات خالية اخملاطر 
 

مقياس إحصايئ للمخاطر املنتظمة يقيس حساسـية عائـد السـهم  عبارة عن " بأنه معامل بيتاعرف وي -
 .")الرشاكت اليت يمت احتساب مؤرش السوق علهيا(جتاه عائد حمفظة السوق 

لعائـد السـوق، ويفضـل ويمت احتساب معامل بيتا من خالل معلومات اترخيية للعوائد الشهرية لسهم معـني و  
  .اً أن يمت احتساهبا بناًء عىل فرتة سـتني شهر 

فـإن خمـاطر  ١، فإن خماطر السهم تسـاوي خمـاطر السـوق، أمـا إذا اكنـت بيتـا أكـرب مـن ١= إذا اكنت بيتا 
 .فإن خماطر السهم أقل من خماطر السوق ١السهم أكرب من خماطر السوق، وإذا اكنت بيتا أقل من 

الـيت قـد م اخملـاطر قسخملاطر، الزايدة اليت تضاف إىل معدل العائد خايل اخملاطر، وت بعالوة ا ويقصد  -
 :تصيب األوراق املالية إىل نوعني رئيسـيني
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م اويه اخملاطر الناشـئة بفعـل عوامـل مشـرتكة تـؤثر ابلنظـ )خماطر السوق(اخملاطر النظامية  .١
تة ومن دون أن يكون لإلدارة قـدرة الاقتصادي كلك وتصيب اكفة الرشاكت يف السوق وبدرجات متفاو 

 :يف جتنهبا، مثل
 ).تؤثر مبعدل العائد املطلوب(خماطر أسعار الفائدة  -
 ).التضخم(خماطر القمية الرشائية  -
 .خماطر ادلورة الاقتصادية من كساد ورواج -
 .خماطر طبيعية اكلكوارث -
 .ع الاقتصادي لدلوةلخماطر سـياسـية وأي أحداث عامة وهامة حملياً أو عاملياً تؤثر عىل الوض -

 

واليت تصيب ورقة مالية دون غريها أو تصيب صناعة وميكن للمستمثرين  اخملاطر غري النظامية .٢
 :التخلص مهنا أو ختفيفها بواسطة التنويع مثل

 .خماطر الصناعة اليت تنجم عن ظروف خاصة هبا -
 .خماطر ادلورة التجارية اليت تصيب الرشكة -
  .خماطر األعامل -

  

للون املاليون بشلك عام مناذج متعددة لتقيمي األسهم تعمتد عىل خصم التـدفقات يسـتخدم احمل .٥
، ومن هـذه الـامنذج منـوذج )معدل العائد املطلوب(النقدية املتوقعة من الاستامثر ابألسهم مبعدل خصم مقبول 

 :جوردون لتقيمي األسهم واذلي يعمتد عىل خصم األرابح املوزعة وفق احلاالت التالية
 .عدم المنو يف األرابح املوزعةحاةل  -
 .حاةل المنو الثابت يف األرابح املوزعة -
 .حاةل المنو املتغري يف األرابح املوزعة -
  

  :ونورد فامي ييل الصيغة العامة لمنوذج جوردون كام ييل
  

  =القمية احلالية للسهم 
  )معدل المنو يف التوزيعات النقدية+  ١(× آخر توزيعات نقدية للسهم 

  معدل المنو يف التوزيعات النقدية –لعائد املطلوب معدل ا
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 :تقيمي األسهم يف حاةل عدم المنو يف األرابح املوزعة - أ
 

  : أي توزيع أرابح اثبتة يف لك عام ال تمنو وال تنخفض قمية هذه التوزيعات، ويصبح المنوذج يف هذه احلاةل
  

  =القمية احلالية للسهم 
  آخر توزيعات نقدية للسهم

  عدل العائد املطلوب م
 

 :يف حاةل المنو الثابت يف األرابح املوزعة - ب
 

  .ويقصد ابلمنو الثابت أن تمنو األرابح املوزعة بنسـبة اثبتة من سـنة إىل أخرى
  

  =القمية احلالية للسهم 
  )معدل المنو يف التوزيعات النقدية+  ١(× آخر توزيعات نقدية للسهم 

  و يف التوزيعات النقديةمعدل المن –املطلوب  منومعدل ال 
  

 :يف حاةل المنو املتغري يف األرابح املوزعة - ت
 

 ١٠ – ٨ – ٥: أن الرشكة تنبـأت بتوزيعـات األرابح التاليـة خـالل الســنوات الـثالث القادمـةإذا افرتضنا 
ســنواًي، وإذا اكن معـدل % ١٠س للسهم، وبعد الســنة الثالثـة سـتمنو التوزيعـات مبعـدل اثبـت يسـاوي .ل
  :فتكون القمية العادةل للسهم كام ييل% ٢٠= د املطلوب العائ

  

يف البداية حتسب القمية احلالية للتوزيعات النقدية ألول ثالث ســنوات، وبعـد ذكل  )١
 :حتسب القمية احلالية للسهم يف هناية السـنة الثالثة وجنمع القميتني كام ييل

  

  =القمية احلالية للتوزيعات 
٥  

+  
٨  

+  
١٠  

)٣)٠.٢+١(  ٢)٠.٢+١( ) ٠.٢+١  
  

= ٠.٥٨× ١٠ + ٦٩× ٨ +٠.٨٣×٥  
  

  س.ل  ١٥.٤٧=  
  

ــة )٢ ــة يف الســـنة الرابع ــات النقدي ــا : التوزيع ــة مضــافاً إلهي ــات الســـنة الثالث يه توزيع
 :، وعليه تصبح هذه التوزيعات%١٠منوسـنوي 

  .س.ل ١١% = ١١٠×  ١٠
  :وبتطبيق منوذج جوردون، تكون قمية السهم يف هناية السـنة الثالثة
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قمية السهم يف هناية السـنة الثالثة
=  

٠.١+  ١(×  ١٠(  
  س.ل ١١٠= 

٠.١ – ٠.٢٠  
  

  :نقوم خبصم سعر السهم فيصبح
  

١١٠  
  س.ل ٦٣.٨= 

)٣)٠.٢+  ١ 

 

 .س.ل ٧٩.٢٧=  ١٥.٤٧+  ٦٣.٨= احلالية للسهم إذن، القمية  )٣
 

 تقيمي األسهم ابسـتخدام النسب السوقية .٦
 

تقيمي األسهم، وذكل عن طريق مقارنهتا بأسهم الرشـاكت املامثـةل يف نفـس  ميكن اسـتخدام النسب السوقية يف
  :السوق، ومن أشهر النسب املسـتخدمة يف هذا اجملال يه

 

  = P/Eسعر السهم إىل العائد  - أ
  سعر السهم السويق
  عائد السهم الواحد

  

  .ويطلق عىل هذا املؤرش مبضاعف الرحبية
  

ي اذلي يرغب املستمثرون بدفعه للك وحدة نقد مـن األرابح احلاليـة ويشري هذا املؤرش إىل املسـتوى السعر 
لرشـاء السـهم أمـًال يف حتقيـق أرابح رأسـاملية للرشكة، ولكام اخنفض سعر السهم للعائـد لكـام اكن ذكل حـافزاً 

  .نتيجة ارتفاع سعر السهم يف املسـتقبل
  

س، فـإن القميـة العـادةل .ل ٧٠يف ســنة مـا مرة واكن الـرحب املتوقـع للسـهم  ١٣فإذا افرتضنا أن هذه النسـبة 
  :للسهم يه

  .س.ل ٩١٠=  ١٣× س .ل ٧٠
  :، يكون السعر العادل للسهم٢٠هذه النسـبة يف السـنة التالية إىل وإذا ما ارتفعت 

  .س.ل ١،٤٠٠=  ٢٠×  ٧٠

 :نسـبة القمية السوقية إىل ادلفرتية - ب
 

  = PBVنسـبة القمية السوقية إىل ادلفرتية 
 P سعر السهم السويق
 BVالقمية ادلفرتية للسهم 
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عىل أن أرابح الرشكة واحتياطياهتا قد ارتفعت مبا يشلك ولكام ارتفعت القمية ادلفرتية للسهم لكام دل ذكل 
القمية / ويسـتخدم هذا املؤرش يف جمال التقيمي عن طريق احتساب النسـبة الوسطية لألسعار. حافزاً لالستامثر

يف رشكة مشاهبة فإنه ميكن رضب القمية ادلفرتية للرشكة موضوع / ٢/لنسـبة ادلفرتية، فإذا اكنت هذه ا
  .للوصول إىل القمية التقريبية للسهم/ ٢/البحث بـ 

  

ابالسـتئناس  املعدة أخرياً يف سورية لبعض الرشاكت دراسات التقيمييف بعض  ت هذه املؤرشاتاسـُتخدم
السورية اليت يُعد لها الرشكة  سقاطها عىل معلية تقيمي، ومت إاجملاورةالفعلية يف البدلان  ؤرشات السوقمب

عند  نفسه مضن املؤرش ، وحىتمؤرش وآخرنتاجئ فروقات خيالية بني  وقد نتج عن ذكل وجود. التقيمي
نتاجئ اسـتخدام نتاجئه عن فرتات خمتلفة علامً بأن نتاجئ اسـتخدام مؤرشات سوق األوراق املالية غالباً ما تعطي 

مت اذلي ومن املفارقات العجيبة أن معدل اخلصم  .ة اسـتخدام مؤرش دون آخر عند إجراء التقيمينتيجة ينابمت 
ً يف سورية خيتلف بنسـبة  عن معدل اخلصم % ٢٥٠احتسابه يف دراسة تقيمي لرشكة مسامهة حاليا

  .املسـتخدم يف دراسة اثنية ولنفس الرشكة
  

  :مدى دقة نتاجئ التقيمي
واقع توقعاهتا املسـتقبلية وقدرهتا عىل ما من  معلية حساب القمية املسـتقبلية لرشكةمبعناه اجملرد هو التقيمي 

  .حتقيق الرحب من عدمه
  

فر ادلراسة الواعية و ، حيث جيب تتوافر مجموعة من العوامل عند حساب قمية الرشاكت أو األسهم والبد من
اإلماكانت الفنية جانب دراسة  لظروف السوق واحتياجات الطلب عىل منتجات الرشكة حمل التقيمي إىل

  .والتكنولوجية للصناعة واحتياجات التحديث والتطوير خاصة يف ظل اقتصاد السوق
  

وابلتايل فإن التقيمي يعمتد عىل قدرة الرشكة عىل المنو وقدرهتا عىل حتقيق األرابح بسعر اليوم يف ضوء اخملاطر 
  .ر السهماحملسوبة لهذا النشاط اذلي يمت عىل أساسها حساب سع

  

  :ومن العودة إىل طرائق التقيمي اليت سـبق عرضها يف هذا البحث، تالحظ الاسـتنتاجات التالية
  

ً عىل أساس اترخيي  .١ طريق صايف (هناك طرق هتمت ابلنظرة القامئة للرشكة اآلن سواء اكن ذكل مبنيا
 ).طريقة القمية الاستبدالية –ية املعدةل طريقة القمية ادلفرت (أو عىل أساس التقيمي ابلتارخي اآلين ) القمية ادلفرتية

 

مبا يف ذكل القمية اإليردية للموجودات للرشكة  املسـتقبيل هناط طرق أخرى هتمت مبراعاة إماكنية المنو .٢
 ). التدفقات املتوقعة، واألرابح والتوزيعات املتوقعة(القامئة 
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فرتية املعدةل تقوم عىل وضع لقمية ادلإن مجيع الطرق فامي عدا طريقة صايف القمية ادلفرتية وطريقة ا .٣
فروض يتدخل فهيا العامل البرشي ومدى توافر املعلومات ومدى حصهتا بصورة مؤثرة، ويتعاظم هذا التأثري 
 .مع اجملموعة الثانية من طرق التقيمي اليت حتتاج إىل ختيل ووضع فروض للتنبؤ يرتفع فهيا خماطر عدم التحقق

 

تقيمي تؤدي إىل قمية للرشكة أو السهم ختتلف عن الطرق األخرى، وإذا إن لك طريقة من طرائق ال  .٤
توافقت قمية الرشكة بناء عىل طريقتني فقط من طرائق التقيمي اكن ذكل من قبيل املصادفات النادرة 

ة كام أنه إذا قام أكرث من خبري أو بيت خربة بتقيمي رشكة واحدة بنفس الطريقة، فإن اتفاقهم عىل قمي. والعجيبة
 ً  .واحدة يعد من قبيل املصادفات النادرة والعجيبة أيضا

 
مفوضوع التقيمي يعترب مثرياً للجدل وتقدم نتاجئه مادة خصبة لالعرتاض والنقد وإلاثرة الرأي العام أحيااًن ذلكل 

  .حبق أو بدون حق
  

ابسـتخدام طريقة دراسات التقيمي اليت جرت لبعض الرشاكت املسامهة املغلقة يف مرص ومثالنا عىل ذكل 
  :وظهور مبالغة كبرية يف تقيمي تكل األسهم من خالل صايف التدفقات النقدية اخملصومة

  

اخلالية من اخملاطر اسـتخدام معدالت خصم منخفضة ال تعكس معدالت العائد  -
اليت ميكن أن يتحملها املستمثر يف سوق  ونسـبة عائد اخملاطرةالفعلية السائدة يف السوق 

 .ليةاألوراق املا
 

بناء التقيمي عىل فرضيات عن جحم ونتاجئ ومبيعات مسـتقبلية وتوقع معدالت  -
ً عن الواقع دون حتليل حلساسـية تكل املؤرشات  رحبية وعوائد لهذه الرشاكت بعيدة متاما

املنافسة احمللية، : هاومن أمه  ،للمتغريات اليت ميكن أن تسـتجد عىل النشاط الاقتصادي
 تؤثر سلباً عىل مسـتوردات تكل الرشاكت، إهامل اآلاثر املرتتبة تغريات أسعار الرصف اليت

ة العاملية عىل نشاط تكل الرشاكت، عدم عىل تطبيق اتفاقية الانضامم إىل منظمة التجار 
يف ضوء اإلجراءات والقرارات ربط نتاجئ الرشاكت هبيلك أداء الاقتصاد املرصي املتوقع 

واملالية والتجارية، وأخرياً،  ةت الاقتصادية والنقدياليت يتخذها القانون يف حمال السـياسا
  .إهامل آاثر التغريات العاملية اليت تنعكس عىل السوق وعىل النشاط الاقتصادي بآن واحد

 

بوابة  -  إعادة التقيمي"األسـتاذ يف جامعة القاهرة من خالل حبثه  يعتقد ادلكتور محمد يوسف .٥
ً يف ت  "التالعب واليت تتضمن  قيمي األسهم يه طريقة التدفقات النقدية اخملصومةأن أكرث الطرق اسـتخداما

العديد من التوقعات والتقديرات اليت الميكن اجلزم بصحهتا بشلك موضوعي، ابإلضافة إىل قابليهتا إلحداث 
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العديد من التغريات لتحديد قمي خمتلفة للرشكة وأسهمها مما يتيح الفرصة لتحديد قمي خمتلفة للسهم حسب 
 .وض اليت مت إدخالها يف إطار العمل هبذه الطريقةالفر 

 
وأضاف ادلكتور يوسف أنه عادة ما يتحقق عند اسـتخدام هذه الطريقة التوصل إىل قمية للسهم أكرب من 

ومن مث، فإن محةل األسهم إذا ما متكنوا من حيازة أكرب عدد من هذه األسهم قبل . قميته احلقيقية أو السوقية
يمي، مث متكنوا بعد ذكل من إقناع اآلخرين حبقيقة وعداةل القمية اجلديدة للسهم فإهنم بذكل معلية إعادة التق 

  .يمتكنون من حتقيق أرابح كبرية وخضمة عند طرح أسهمهم للبيع بعد إعادة التقيمي أو زايدة رأس املال
السهم وعرضه عىل بعض  عند إعادة تقيمي الرشاكت املسامهة املغلقة، حيث يمت حتديد قميةويظهر ذكل جلياً 

  .املستمثرين اجلدد لرشاء حصة من هذه األسهم بأسعار مرتفعة
  

ويرى ادلكتور يوسف أنه عند تداول هذه األسهم يف السوق، فإن أسعارها ما تلبث أن تنخفض مبارشة بعد 
غاالة، مما يرتتب عليه معليات إعادة التقيمي وطرح نسـبة مهنا للبيع، لتعود قمية السهم إىل قميهتا احلقيقية دون م

  .خسارة املسامه اجلديد مبا حققه املسامهون القداىم من أرابح
  

  .بعد ذكلبياانت أو معلومات يمت اإلفصاح عهنا  يوهذا ما يفقد الرشكة مصداقيهتا مع املستمثرين حول أ
  

اليت " لتمنيةأسواق األوراق املالية ودورها يف معلية ا"يف حمارضته  أمين عزة ميداين حذر ادلكتور .٦
من عدم ادلقة يف معلية التقيمي ادلقيق حيث قال  ٢٣/١/٢٠٠٧ألقاها يف ندوة الثالاثء الاقتصادية بتارخي 

هناك رشاكت عائلية مغلقة واليت تتطلع للتحول إىل رشاكت مسامهة وال يرى أحصاهبا يف هذه العملية إال "
يساعدمه يف ذكل دراسات تقيميية استشارية مبالغ فهيا فرصة ذهبية لتحقيق املاليني أو املليارات من الرحب و 

كثرياً، وأكد أن مسؤولية منع حدوث هذه التجاوزات برأيه تقع عىل عاتق هيئة األوراق واألسواق املالية 
 .)٢٥/١/٢٠٠٧اترخي  ٩٧٧٥جريدة ترشين العدد : املصدر(
  
  

  :معاجلة الوضع الرضييب الناشئ عن معلية التحويل -اثلثاً◌ً  
ذكران يف مقدمة هذا البحث أن هناك مرشوع قانون قيد املناقشة وادلراسة يف وزارة املالية هيـدف ق أن سـب

إىل معاجلة موضوع الرضيبة عىل األرابح الرأساملية الناجتة عن فروقـات التقيـمي ملوجـودات الرشـاكت، ونمتـىن 
ــة يف التحــول إىل رشاكت مســامه ــارش الرشــاكت الراغب ــاً لتب ــة أن يصــدر قريب ــدء ابإلجــراءات ادلاخلي ة ابلب

  .واخلارجية الالزمة ذلكل



٢٧  

  النتاجئ والاقرتاحات
  

  :من خالل هذا البحث ميكن اسـتنتاج ما ييل

ليس ابلرضورة أن تتحول اكفـة الرشـاكت العائليـة يف سـورية إىل رشاكت مسـامهة عامـة، ألن خيـار  .١
واخلارجية اليت تواجـه الرشـاكت العائليـة ولـيس التحول هو أحد اخليارات املمكنة ملواهجة التحدايت ادلاخلية 

 .هو احلل الوحيد
 

إن التحول من شلك قانوين إىل آخر جيب أن ال يمت بناء عىل رغبة أحصاب الرشكة فقـط وإمنـا بنـاء  .٢
عىل دراسة جدوى اقتصادية دقيقة تتضمن اكفة اجلوانـب الاقتصـادية والفنيـة واملاليـة والتسـويقية مبـا يضـمن 

 .للك من الرشكة راغبة التحويل ولالقتصاد الوطين بآن واحدحتقق فوائد 
 

رضورة الاعامتد عىل مبدأ التدرج لتحويل الرشاكت العائلية إىل رشاكت مسامهة عامـة وفـق ضـوابط  .٣
حمددة إلعطـاء الوقـت الـاكيف ألحصـاب الرشـاكت العائليـة للتكيـف مـع مفـاهمي املشـاركة يف اإلدارة والـتخيل 

ت املطلقــة الــيت ميارســوهنا، ابإلضــافة للســامح للســلطات املعنيــة ابلتأكــد مــن ســالمة التــدرجيي عــن الســلطا
األوضاع املالية والتشغيلية للرشكة والاطمئنان إىل منوها املسـتقبيل حفاظاً عىل مصـاحل املسـامهني واســتقرار 

 .السوق املالية
  

رشكـة مسـامهة / ٢٠٤/وجـود التنويه عهنا، تبني ابلعودة إىل إحصائيات وزارة الاقتصاد اليت سـبق  .٤
الانطـالق مهنـا يف معليـة التحـول إىل رشاكت مسـامهة عامـة فـامي إذا تـوفرت الرشـوط ميكن ) مغلقة(خاصة 

 :املوضوعية الالزمة ذلكل وأمهها ما ييل
 .وجود رضورة اقتصادية وفنية ومالية للتحويل -
 .وجود جدوى اقتصادية معدة من هجة استشارية خمتصة وحمايدة -
 .أسـباب التحويل ومربراتهحتديد  -

ــاميت واخلطــط ورمس اإلدارة وابإلضــافة  ــة والتعل ـكة ووضــع األنظم ــة الرشـ ــادة هيلكي ــن إع ــد م إىل ذكل الب
الاسرتاتيجية للرشكة من خالل البناء املؤسيس والتخطيط والاعامتد عىل التقنية احلديثة ووضـع نظـام رقابـة 

 .وإدارية وبرشية متاكمةل ومؤمتتةفعاةل وكذكل إجياد أنظمة معلومات مالية وفنية 
  

بتحويل العديد مـن الرشـاكت إىل رشاكت مسـامهة عامـة لتـأمني حاجـة سـوق إن الادعاء ابإلرساع  .٥
األوراق املالية ال يربر إطالقاً إجراء التحويل بدون وجود مربرات اقتصادية وفنية، علامً بـأن عـدد الرشـاكت 

رشكـة، وتـزداد تـدرجيياً بعـد / ١٥/وراق املالية مبـارشة يزيـد عـن العامة املؤهةل نسبياً لدلخول إىل سوق األ
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البدء بإجراءات التحول علامً بأن عـدد الرشـاكت املدرجـة يف أسـواق األوراق املاليـة يف ادلول العربيـة والـيت 
 :مىض عىل إنشاء بعضها أكرث من ربع قرن مازال حمدداً كام يتضح من اجلدول التايل

 
  ٣١/١٢/٢٠٠٥عدد الرشاكت املدرجة يف   اترخي اإلحداث  السوق
  ٥٩  ٢٠٠٠عام   أبوظيب
  ٤٧  ١٩٨٧عام   البحرين
  ٣٢  ١٩٩٥عام   ادلوحة
  ٣٠  ١٩٩٠عام   ديب
  ١٣٩  ١٩٨٩عام   مسقط
  ٧٧  ١٩٨٤عام   السعودية
  ٢٠١  ١٩٧٨عام   األردن
  ١١  ١٩٧٥عام   لبنان

 

ةل للرشاكت الراغبـة يف التحـول، فـإنين طرائق التقيمي املسـتخدمة يف تقدير القمية العاد نظراً لعدم دقة .٦
 :أقرتح هنا ما ييل

 

الراغبة يف التحـول إىل شـلك آخـر عـدا الرشـاكت املسـامهة الاعامتد ابلنسـبة للرشاكت العائلية  -
العامة عىل إحدى الطريقتني إمـا طريقـة القميـة ادلفرتيـة املعـدةل أو طريقـة القميـة الاسـتبدالية كـأس يف 

داد دراسة اثنية وفق طريقـة القميـة احلاليـة للتـدفقات النقديـة لالســتئناس واملقارنـة التقيمي املعمتد مع إع
 .والتأكد من وجود جدوى للتحويل

ابلنسـبة للرشاكت املسامهة املغلقة واليت ترغب يف التحول إىل رشكة مسامهة عامة البـد إلجـراء  -
 :التقيمي األقرب إىل ادلقة من اتباع ما ييل

لها إجراء معلية التقيمي ابلرشـاكت أو املاكتـب املتخصصـة يف  حرص اجلهات اليت حيق 
رشاكت تقــدمي "جمــال التقيــمي واملعمتــدة مــن قبــل هيئــة األوراق املاليــة مضــن مــا يســمى 

املنصوص علهيا يف نظام الرتخيص لرشاكت اخلدمات " الاستشارات وحتليل ونرش املعلومات
 .٢٨/٨/٢٠٠٦لس الوزراء بتارخي الصاجر عن رئيس جم/ ٣٩٤٢/والوساطة املالية رمق 

 

الاستشــارية املاليــة التأكــد مــن مسعــة وكفــاءة لك مــن بيــوت اخلــربة الاستشــارية املاليــة والهندســـية  .٧
وإعداد ادلراسات الهندسـية اخلاصة بتقيمي اكفـة األصـول القوامئ املالية للرشاكت والهندسـية اليت تقوم مبراجعة 

املاكتـب وخـرباهتم يف تنفيـذ أعـامل التقيـمي لـتكل ة اذلاتية ري د عىل السامللموسة بتكل الرشاكت، وجيب الاعامت
 .لرشاكت مثيةل مبا متلكه من كوادر فنية مؤهةل إلعداد تكل ادلراسات
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التأكد من قيـام املسـؤول عـن التقيـمي أنـه قـد أخـذ يف اعتبـاره املالحظـات الـواردة بتقـارير اجلهـات  .٨
املالحظات الواردة ابلتقارير التفصيلية ملفتيش احلساابت ومالهـا مـن تـأثري وابألخص الرقابية اخلارجية اخملتلفة 

قـد عىل القوامئ املالية املسـتخدمة يف معلية التقيمي املايل والفين وكذكل التأكد مـن أن إدارات تـكل الرشـاكت 
ــزي ــاز املرك ــيلية للجه ــارير التفص ــمنه التق ــا تتض ــىل األخــص م ــات احلســاابت، وع ــل مالحظ ــت بتفعي  قام

 .للمحاسـبات
  

التأكد من قيام املسؤول عن التقيـمي ابســتخدام وتطبيـق عـدة طـرق للتقيـمي تضـمن احلياديـة الاكمـةل  .٩
تـكل الطـرق حبيث يعمتد عىل مزجي من الطرق تعرب عن وهجة نظر لك من البائع واملشـرتي عـىل أن تتضـمن 

ة احلاليةللتـدفقات النقديـة والقميـة عىل األقـل طريقـة التلكفـة الاسـتبدالية لألصـول ومضـاعف الرحبيـة والقميـ
 .املتبقية لألصول

  

تقيمي األسس اليت مت اتباعها من قبل املقمي والرشكة حمل التقيمي يف إعداد التوقعـات املســتقبلية لنتـاجئ  .١٠
أعامل الرشاكت وتشمل ما إذا اكن قد مت إعداد دراسة وحتليل لسـوق املنتجـات أو اخلـدمات الـيت تقـوم هبـا 

ها أو تقدميها أو الاعامتد عىل مؤرشات الصناعة يف نفس جمال تقـدمي اخلدمـة أو تصـنيع املنـتج مـع الرشكة ببيع 
يف إعداد تكل التقديرات مع رضورة رضورة التأكد من حصة وسالمة مصادر املعلومات اليت مت الاعامتد علهيا 
 .قةربط التوقعات املسـتقبلية مع متوسطات النتاجئ الفعلية خالل الفرتات الساب

  

تقيمي الفروض اليت مت اسـتخداهما لتقيمي معامل اخلصم للك من األرابح املسـتقبلية والتدفقات النقديـة  .١١
املسـتقبلية للرشكة وصـوًال إىل القميـة احلاليـة لـتكل األرابح والتـدفقات النقديـة وابلتـايل قميـة السـهم عـىل أن 

ا خالل فرتة التنبؤ مث تقدير اخملـاطر الـيت ميكـن تشمل أسعار الفوائد السارية يف السوق والتدفقات اخلاصة هب
مثـال ذكل، اخملـاطر الاقتصـادية والسـياســية مـن زايدة معـدالت التضـخم وتغـريات . أن تتعرض لها الرشـكة

أسعار الرصف للعمالت األجنبية وتوقعـات صـدور قـوانني حتـد مـن احلـرايت الاقتصـادية لـبعض قطاعـات 
 .النشاط

  

القضـااي املرفوعـة مـن الغـري ضـد "ت املكونة لاللزتامات الرضيبية والقضـائية التأكد من كفاية اخملصصا .١٢
ابإلضافة خملصصات ادليـون املشـكوك يف حتصـيلها للمـديونيات القامئـة والقـروض " الرشكة املزمع تقيمي أصولها

 .ضخمخاصة ابلنسـبة للبنوك والرشاكت الصناعية والرشاكت التجارية ذات رؤوس األموال وجحم األعامل ال
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التأكد من قيام املسؤول عن التقيمي من تقيمي النظام اإلداري ابلرشكة وحتديد مدى اتفاقه مع أهـداف  .١٣
واسرتاتيجيات الرشكة ودراسة تأثريه عىل اخلطط املسـتقبلية واتفاقه معهـا يف ظـل تفعيـل بـرانمج اخلصخصـة 

 .ومدى تأثره هبا
  

قيـمي للعنـارص الرئيســية اخلاصـة بنجـاح واســمترارية التأكد من مدى تعبري قمية أسهم املنشـأة حمـل الت  .١٤
نشاط الرشكة وعىل األخص مسعة وكفـاءة اإلدارة ابلرشـكة والاسـرتاتيجيات املزمـع تنفيـذها لالرتقـاء بـأعامل 

قمية األصول ورأس املال والسـيوةل، الرشكة خاصة يف حاةل البيع ابإلضافة لقوة املركز املايل للرشكة املمتثةل يف 
اجئ أعامل الرشكة خالل الفرتة السـابقة ابســتخدام بعـض املـؤرشات املاليـة املرتبطـة ابلرحبيـة وكفـاءة كذكل نت

 .وأخرياً النتاجئ املتوقعة من تقدمي املنشأة ألنشطهتا خالل الفرتة املسـتقبلية. اسـتخدام األصول والسـيوةل
  

مي الفـين واملـايل لسـعر السـهم التأكد من وجود اسـتقاللية اكمةل بـني اجلهـة الـيت قامـت بـأعامل التقيـ .١٥
واجلهة املسؤوةل عن الرتوجي لبيع السهم لضامن احليادية واملهنية عند تقيمي سعر السهم وعدم وجود عالقة بـني 

 .أعامل التقيمي والرتوجي
  

حساابت الرشكة بتنفيـذ أعـامل التقيـمي يف احلـاالت الـيت ال  مفتشيفضل يف بعض احلاالت عدم قيام  .١٦
الت ااحلساابت بإعداد تقارير تفصيلية عن نتاجئ أعامل مراقبتـه حلسـاابت الرشـكة، أمـا يف احلـ مفتشيقوم هبا 

املفتش بأعامل املراجعة بكفاءة وفعالية فسـيكون يف وضـع يسـمح هل ابلتعـرف أكـرث عـىل أوجـه اليت يقوم فهيا 
   .يف الهناية إىل القمية العادةل للسهمالقصور ابلقوامئ املالية للرشكة مما يؤدي إىل حيادية أعامل التقيمي والوصول 

 
منع اسـتخدام مؤرشات األسواق املالية العربية يف دراسات تقيمي الرشاكت السورية يف الوقت احلايل  .١٧

واألزمـات الـيت حـدثت يف األسـواق الختالف مسـتوى تطور لك سوق عن اآلخر السـامي يف جمال املضـاربة 
 .املالية العربية مؤخراً 

 

يف سوق دمشق لألوراق املاليـة واســتقراره البـد مـن وضـع أسـس علميـة ملـا هـو داول بعد بدء الت .١٨
متوفر يف السوق من بياانت لتحديـد مضـاعفات الرحبيـة لقطاعـات النشـاط يف سـورية مـع إصـدار نرشـات 
دورية مبتوسطات مضاعفات الرحبية عىل مسـتوى لك نشاط ضاماًن ملصداقية نتـاجئ التقيـمي بطـرق مضـاعفات 

 .ية لألنشطة اخملتلفةالرحب 
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عدم املوافقة عىل طلب التحويـل إىل رشكـة مسـامهة عامـة إال بعـد ميضـ ثـالث ســنوات عـىل قيـد  .١٩
الرشكة املسامهة املغلقة يف السجل التجاري وأن تكون قد حققت من خالل الغرض اذلي أنشئت من أجـهل 

 .اليتني السابقتني عىل طلب التحويلوذكل خالل السـنتني امل% ١٠أرابحاً صافية قابةل للتوزيع ال تقل عن 
 

ابالحتفـاظ ) املسـامهني يف الرشـكة املسـامهة اخلاصـة قبـل التحـول(األصـليني  إلزام أحصاب الرشـكة .٢٠
بنسـبة معينة من األسهم حتددها هيئة األوراق املالية وعدم السامح هلم ببيعها إال بعـد تقـدمي الرشـكة املتحـوةل 

 .مخلس مزيانيات راحبة
 

فـة املســتندات املنصـوص علهيـا يف نظــام إصـدار وطـرح األوراق املاليــة الصـادر عـن هيئــة تقـدمي اك .٢١
والتقيد بأحاكمه وأحاكم اكفة أنظمة الهيئـة للحصـول عـىل املوافقـة  ٢٠٠٦لعام / ٣٩٤٥/األوراق املالية رمق 

 .الهنائية عىل تأسيس الرشكة املسامهة أصوالً 
  

ة اليت طرحت جزءاً مـن أسـهمها عـىل الاكتتـاب العـام ملزمـة نظراً ألن اكفة الرشاكت املسامهة العام .٢٢
ابإلدراج يف سوق دمشق لألوراق املالية البـد مـن التوفيـق بـني مـا ورد يف رشوط اإلدراج واحلـدود ادلنيـا 
لرأس املال يف قانون الرشاكت، وكذكل إضافة بند إىل أحاكم قانون الرشاكت قيد الصدور يتعلق بـإجراءات 

 .إىل رشكة مسامهة عامة) مغلقة(ل من رشكة مسامهة خاصة متطلبات التحو 
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