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الغرفة الإدارية العليا
-*-

الق�ضية� :أ�سا�س  -لعام 2017
قرار/894 :ع 1/لعام 2017
تاريخ 2017/12/26
المحكمة الإدارية العليا.
ال�سادة :محمود قطان – �سليمان قداح –
رجب �أحمد.
ال���م���ب���د�أ� :أي���ف���اد – �إن����ه����ا�ؤه – ع��دم
ال��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال�����ش��ه��ادة – �أث����ره.
ث��ب��وت مناق�شة �أط��روح��ة دك��ت��وراه.
� -1إن ال �م��وف��د ال� ��ذي ي�ث�ب��ت ع ��دم ح�صوله
على ال�شهادة الموفد لأجلها �أو ع��دم دفاعه
ع��ن �أط��روح��ة ال��دك �ت��وراه ق�ب��ل ت��اري��خ �إنهاء
�إي � �ف� ��اده ي �ط��ال��ب ف �ق��ط ب��ال �ن �ف �ق��ات الفعلية
ال �م �� �ص ��روف ��ة ع �ل �ي��ه خ �ل��ال م � ��دة �إي � �ف � ��اده.
 -2ت�ستطيع الإدارة مطالبة الموفد بالمثل
الآخ ��ر م��ن ال�م��رت�ب��ات وال�ن�ف�ق��ات �إذا م��ا ثبت
لها م�ستقب ً
ال دفاعه عن �أطروحة الدكتوراه
ق�ب��ل ت��اري��خ ان �ت �ه��اء اي �ف��اده وف �ق �اً لالجتهاد
ال�ق���ض��ائ��ي ال�م���س�ت�ق��ر ف��ي م�ج�ل����س الدولة.
�إجراءات الطعن:
بتاريخ 2017/10/10م �أودع وكيل الجهة
الطاعنة دي��وان هذه المحكمة عري�ضة يطعن
فيها بالحكم ( )901ال���ص��ادر ع��ن محكمة
الق�ضاء الإداري بتاريخ  2017/10/1بالق�ضية
ذات الرقم ( )2791لعام 2017م المت�ضمن
قبول الدعوى واالدعاء بالتقابل �شك ًال وقبولهما
مو�ضوع ًا في �شطر منهما.

وبتاريخ  2017/10/22تبلغ وكيل المطعون
�ضده عري�ضة الطعن المذكور.
بتاريخ  2017/10/29قدم مفو�ض الدولة
تقرير ًا ارت�أى فيه الحكم بقبول الطعن �شك ًال
ورف�ضه مو�ضوع ًا وت�صديق الحكم المطعون
فيه.
وبتاريخ  2017/11/1قدم محامي الدولة
طعن ًا �أخر بالحكم المذكور.
بتاريخ  2017/12/26قررت دائرة فح�ص
ال�ط�ع��ون �إح��ال��ة ال�ط�ع��ن �إل ��ى ه��ذه المحكمة
وبالتاريخ نف�سه �أدرج الطعن في جدول �أعمال
المحكمة.
وب� �ع ��د االط� �ل ��اع ع �ل �ي��ه ق� � ��ررت بجل�سة
 2017/12/26بعد �أن ختم الطرفان �أقوالهم
حجزه للحكم بجل�سة اليوم.
المحكمة:
بعد االطالع على الأوراق و�سماع الإي�ضاحات
وبعد المداولة.
ومن حيث �أن الطعنين الموحدين ا�ستوفيا
�إجراءاتهما ال�شكلية فهما مقبوالن �شك ًال.
ومن حيث �أن وكيل الموفدة �سوزان ....كان
قد تقدم �إلى دي��وان محكمة الق�ضاء الإداري
بتاريخ  2016/8/17ملتم�س ًا ق�صر مطالبة
الموفدة وكفيلها على مثل المرتبات والنفقات
الم�صروفة عليها خ�لال فترة �إي�ف��اده��ا بد ًال
م��ن ال�ضعف مح�سوبة وف��ق �سعر ال�صرف
عند التحويل وبالليرة ال�سورية وبالمقابل
ك��ان��ت الإدارة ق��د تقدمت ب��ادع��اء بالتقابل
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بتاريخ  2017/4/11ملتم�سة �إل��زام الموفدة
(المدعية – المدعى عليها تقاب ًال) بدفع مبلغ
( )202031جنيه ا�سترليني ومبلغ ()358734
ل�.س مع الفائدة القانونية لقاء �ضعف المرتبات
والنفقات الم�صروفة عليها جراء نكولها �إ�ضافة
�إل��ى مبلغ مليون ليرة �سورية لقاء ج��رم ترك
العمل وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت المحكمة
ال�م��ذك��ورة ق��راره��ا الطعين رق��م ()1/901
�أ�سا�س ( )1/2791تاريخ .2017/10/1
وم��ن حيث �أن جهة الإدارة ب��ادرت للطعن
بالقرار المذكور ملتم�سة الحكم وفق ادعائها
المتقابل وك�م��ا ب ��ادر وك�ي��ل ال �م��وف��دة �أي�ض ًا
للطعن بالقرار ملتم�س ًا الحكم وف��ق طلباته
في الدعوى الأ�صلية وقد �أرف��ق طعنه بوثيقة
مترجمة وم�صدقة �صادرة عن جامعة (�أوتبرة
البريطانية) م�ؤرخة في  2017/3/21وكما
�أب��رز الحق ًا �صورة عن ال�ق��رار ال ��وزاري رقم
(/366و) لعام .2011
وم��ن حيث �أن��ه تبين من الأوراق والوثائق
المبرزة في الملف ب�أن المدعية (�سوزان)..
قد �أوفدت في عام � 2008إلى جامعة هيربوت
وات ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ة ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى درج��ة
الدكتوراه باخت�صا�ص ت�صميم ديكور م�سرحي
م�سبوقة بدرجة الماج�ستير وبموجب القرار
الوزاري رقم (/366د) لعام  2011نقلت �إلى
جامعة (�أدن �ب��رة) لمتابعة درا��س��ة الدكتوراه
وق��د م��دد �إي�ف��اده��ا وجمد لغاية 2016/5/6
وبموجب القرار الوزاري رقم (/136د) تاريخ
� 2017/1/21أنهي ايفادها واعتبارها بحكم
الم�ستقيل اعتبارا من  2016/5/6ومطالبتها
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وكفيلها ب�ضعف المرتبات والنفقات الم�صروفة
عليها خالل مدة �إيفادها.
ومن حيث �أن الثابت من الوثيقة ال�صادرة
عن جامعة (�أدنبرة) الم�ؤرخة في 2017/3/21
والمترجمة والم�صدقة �أ� �ص��و ًال م��ن الجهات
المعنية �أن الموفدة (المدعية) وبتاريخ انتهاء
تجميد �إيفادها في  2016/5/6لم تكن قد
تقدمت بعد ب�أطروحة الدكتوراه في حين �أن
الإدارة الطاعنة لم تقدم بين يدي المحكمة ما
يثبت خالف م�ضمون تلك الوثيقة وبهذه المثابة
ف�إن المدعية وبتاريخ انتهاء تجميد �إيفادها لم
تكن قد دافعت عن �أطروحة الدكتوراه الموفدة
لأجلها وبالتالي ف�إنه يترتب عليها �أن تدفع
ل�ل�إدارة مثل النفقات والمرتبات الم�صروفة
عليها خالل مدة �إيفادها وذلك بح�سب �أحكام
قانون الإيفاد واالجتهاد الق�ضائي في مجل�س
الدولة الم�ستقر على �أن الموفد ال��ذي يثبت
عدم ح�صوله على ال�شهادة الموفد لأجلها �أو
عدم دفاعه عن �أطروحة الدكتوراه قبل تاريخ
�إنهاء �إي�ف��اده يطالب فقط بالنفقات الفعلية
الم�صروفة عليه خالل مدة �إيفاده الأمر الذي
ال معدى معه من تعديل الحكم الطعين وفق
ما �سلف بالن�سبة لطلبات الطرفين بال�صدد
المذكور مع الإ�شارة �إلى �أن هذه النتيجة ال تغل
يد الإدارة من مطالبة الموفدة بالمثل الآخرين
المرتبات والنفقات �إذا ما ثبت لها م�ستقب ًال
دف��اع الموفدة على �أط��روح��ة ال��دك�ت��وراه قبل
تاريخ انتهاء �إيفادها.
ومن حيث �أنه وفيما عدا ما تقدم وبالن�سبة
لبقية ط�ل�ب��ات ال�ط��رف�ي��ن ف�ق��د وج���دت هذه
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المحكمة ب�أن الحكم الطعين قد قام على �أ�سا�س
قانوني �سليم وبما يتفق مع القانون واالجتهاد
الق�ضائي في مجل�س الدولة وهو جدير بالت�أييد
والت�صديق مع الإ�شارة �إلى �أن كفيل الموفدة لم
يكن ممث ًال في الدعوى الأمر الذي يجعل من
االدعاء لجهته جدير ًا بعدم القبول.
فلهذه الأ�سباب:
حكمت المحكمة بما يلي:

�أو ًال -قبول الطعنني املوحدين �شك ًال.
ثاني ًا – قبول طعن اجلهة املدعية مو�ضوع ًا
وتعديل احلكم الطعني لي�صبح وفق ما يلي:
1-1عدم اخت�صا�ص جمل�س الدولة بهيئة ق�ضاء
�إداري للنظر مبطالبة الإدارة املدعية تقاب ًال
بالتعوي�ض عن جرم ترك العمل.
2-2قبول الدعوى واالدع��اء املتقابل فيما عدا
ذلك �شك ًال.
3-3قبولهما مو�ضوع ًا يف �شطر منهما و�أحقية
املدعية (املدعى عليها تقاب ًال) ب�أن تقت�صر
مطالبتها على مثل امل��رت�ب��ات والنفقات
امل �� �ص��روف��ة عليها خ�ل�ال م ��دة �إيفادها
حم�سوبة وفق �سعر ال�صرف الر�سمي بتاريخ
التحويل وباللرية ال�سورية وف�ق� ًا لأحكام
القرار ال��وزاري رقم (/6-15و ب ) لعام
 2002و�إلزامها بدفع املبالغ املرتتبة عليها
لقاء ذلك �إىل جهة الإدارة املدعى عليها
(املدعية تقاب ًال) ورف�ض طلبات الطرفني
فيما يجاوز ذلك.
ثالث ًا – رف�ض طعن الإدارة مو�ضوع ًا.
رابع ًا� -إعادة ن�صف الر�سوم امل�سلفة من اجلهة
املدعية �أ�ص ًال يف درجتي املحاكمة وت�ضمينها
الن�صف الآخر وت�ضمني الطرفني منا�صفة

امل�صاريف يف درجتي املحاكمة وكل منهما
مبلغ ()500ل�ي��رة ��س��وري��ة مقابل �أتعاب
املحاماة و�إعادة كفالة الطعن مل�سلفها.

-*-

الق�ضية� :أ�سا�س  -لعام 2016
قرار/427 :ع 1/لعام 2016
تاريخ 2016/6/13
المحكمة الإدارية العليا.
ال�سادة :ه�شام ال�شعار – نبيل كرابيلي –
جهاد دم�شقي.
ال��م��ب��د�أ� :ضريبة – ال��رب��ح ال�صافي
– ك��ي��ف��ي��ة ح�����س��اب��ه – ���س��ن��ة مالية
– خ�����س��ائ��ر م�����ؤك����دة – �أث����ره����ا.
 العبرة في ح�ساب الربح ال�صافي الخا�ضعلل�ضريبة تعود لل�سنة المالية التي تحقق فيها.
 ال ي�ج��وز ال�ج�م��ع ب�ي��ن �أرب� ��اح �سنة و�أخ ��رىف � � ��الأرب � � ��اح ال � �ت� ��ي ت �ت �ح �ق��ق ف � ��ي �� �س� �ن ��ة م ��ا،
م �� �س �ت �ق �ل��ة ع ��ن الأرب � � � ��اح ال� �ت ��ي ت �ت �ح �ق��ق في
�سنة �أخ ��رى وف�ق�اً ل�م�ب��د�أ �سنوية ال�ضريبة.
 ف��ي ح��ال وج ��ود �أرب ��اح �صافية تطرحال�ضريبة على هذه الأرب��اح في نهاية ال�سنة.
 ف � ��ي ح � � ��ال وج� � � ��ود خ� ��� �س ��ائ ��ر فعليةم ��ؤك��دة وق�ب��ول�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال��دوائ��ر المالية
ف� ��إن ه��ذه الخ�سائر ال�ت��ي ظ�ه��رت ف��ي نهاية
ال���س�ن��ة ت� ��دور �إل� ��ى الأع� � ��وام ال�لاح �ق��ة ليتم
اط �ف��ا�ؤه��ا م��ن �أرب� ��اح ال���س�ن��وات ال�ت��ال�ي��ة حتى
ال �� �س �ن��ة ال �خ��ام �� �س��ة م� ��ن ه � ��ذه ال� ��� �س� �ن ��وات.
�إجراءات الطعن:
بتاريخ 2014/8/24م �أودع وكيل الجهة
الطاعنة دي��وان هذه المحكمة عري�ضة يطعن
فيها بالحكم رقم ( )650ال�صادر عن محكمة
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الق�ضاء الإداري بتاريخ  2014/6/29بالق�ضية
ذات الرقم ( )1258لعام 2014م المت�ضمن
قبول دع��وى الجهة المدعية �شك ًال ورف�ضها
مو�ضوع ًا.
وبتاريخ 2014/8/25م تبلغت �إدارة ق�ضايا
الدولة عري�ضة الطعن المذكور.
وبتاريخ 2014/9/16م قدم مفو�ض الدولة
تقرير ًا ارت�أى فيه الحكم بقبول الطعن �شك ًال
ورف�ضه مو�ضوع ًا وت�صديق الحكم المطعون
فيه.
وبتاريخ 2016/6/13م قررت دائرة فح�ص
ال�ط�ع��ون �إح��ال��ة ال�ط�ع��ن �إل ��ى ه��ذه المحكمة
وبالتاريخ نف�سه �أدرج الطعن في جدول �أعمال
المحكمة.
وب� �ع ��د االط� �ل ��اع ع �ل �ي��ه ق� � ��ررت بجل�سة
2016/6/13م بعد �أن ختم الطرفان �أقوالهما
حجزه حكم بجل�سة اليوم.
المحكمة:
بعد االطالع على الأوراق و�سماع الإي�ضاحات
وبعد المداولة.
ومن حيث �أن الطعن قد ا�ستوفى �إجراءاته
ال�شكلية الأم ��ر ال��ذي يجعله ج��دي��ر بالقبول
�شك ًال.
ومن حيث �إن وقائع الدعوى تتح�صل ح�سبما
�أبداه وكيل الجهة المدعية ب�أن الجهة المدعية
تمار�س �أعمال اال�ستيراد والت�صدير وهي مكلفة
ب�ضريبة �أرباح حقيقية وقد قدمت بياناتها عن
عام  2008حيث �أ�صدرت لجنة فر�ض ال�ضريبة
القرار رقم (/176ح )2008/176/9/تاريخ
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ع��ن ع��ام  2005على �أ��س��ا���س �أرب���اح �صافية
م �ق��داره��ا ()44.208.23ل�� � � � �.س و�ضريبة
م��ع �إ�ضافاتها بمبلغ /16.984.91/ل�� ���.س
فاعتر�ضت الجهة المدعية �أم��ام لجنة �إعادة
النظر منوهة �إلى عدم التفات الجهة المدعى
عليها �إلى وجود ب�ضاعة تالفة لم تباع من قبلها
بقيمة /18.050.000/ل�� � � ��.س وت��م تكليف
الجهة المدعية رغ��م �أن تلف ه��ذه الب�ضاعة
ثابت بموجب الدعوى المقامة �أم��ام محكمة
البداية المدنية الأولى بطرطو�س برقم �أ�سا�س
 /2005.247/كما �أن الدوائر المالية اعتر�ضت
على قرار لجنة الفر�ض المذكور ،ف�أ�صدرت لجنة
�إع��ادة النظر قرارها رقم ()2009/3/771
ت��اري��خ  2009/12/13المت�ضمن -1 :قبول
اعترا�ض ال��دوائ��ر المالية من حيث الأ�سا�س
�سند ًا لما ذك��ر �أع�ل�اه وتعديل التكليف �إلى
الأرب ��اح ال�صافية التي انتهى �إليها التكليف
الم�ؤقت -2 ،رد اعترا�ض المكلف من حيث
الأ�سا�س ،وبالتالي تعديل التكليف على �أ�سا�س
�أرب��اح �صافية قدرها /51.269.832/ل�� �.س
منها مبلغ ()334.331ل�� �.س �أرب��اح م�شمولة
بالإعفاء المن�صو�ص عليه بالمر�سوم الت�شريعي
رقم  /15/لعام  2001ومبلغ ()50.935.501
ل�.س �أرب��اح خا�ضعة للتكليف ولقناعة الجهة
المدعية ب�أن تكليفها مخالف للأ�صول والقانون
مما كانت معه الدعوى الماثلة الهادفة �إلى
�إلغاء التكليف ال�ضريبي ال�صادر بحق الجهة
ال�م��دع�ي��ة ب�م��وج��ب الإخ��ب��ار ال���ض��ري�ب��ي رقم
/0094689/ت��اري��خ  2010/4/18والمت�ضمن
قرار لجنة �إعادة النظر  2009/3/771تاريخ
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 2009/12/13و�إل�غ��اء جميع الأث��ار والنتائج
والقرارات المترتبة على الإخبار ال�ضريبي رقم
 /0094954/تاريخ  2008/12/21والإخبار
ال�صادر عن لجنة �إع��ادة النظر /009468/
تاريخ 2010/4/18
ومن حيث �أن الجهة المدعية ت�ؤ�س�س دعواها
بالقول �أن التكليف ال�ضريبي ال ي�ستند �إلى وقائع
�سليمة حيث توجد فروقات في القطع نظر ًا
لوجود فارق في ح�ساب كلفة الم�ستوردات لكون
الجهة المدعية تعتمد �سعر ال�صرف الفعلي
بتاريخ الت�سديد في حين �أن الدوائر المالية
تعتمد و�سطي �أ�سعار القطع خالل ع�شرة �أيام
و�أي�ض ًا لعدم لحظ وجود ب�ضاعة تالفة �إ�ضافة
لعدم �صحة ن�سبة الأرباح المقدرة.
وم��ن حيث �أن الإدارة المدعى عليها قد
�أج��اب��ت على ا�ستدعاء ال��دع��وى مو�ضحة ب�أن
الجهة المدعية لم تقدم الم�ستندات الكافية
وال �م ��ؤي��دة لكل م��ن المبيعات والم�صاريف
وانخفا�ض ن�سبة الربح ال�صافي والإجمالي وقد
تم التكليف ا�ستناد ًا �إلى �أحكام الفقرة /ج/
من المادة  /18/من القانون رقم  /24/لعام
 2003وب�أن لجنة الفر�ض ردت اعترا�ض الجهة
المدعية حول تنزيل الب�ضاعة التالفة البالغة
/18.050.000/ل���.س من رقم العمل لأنه ال
يتم ذلك �إال بعد الأخذ بقرار لجنة خبرة م�ؤلفة
من قبل الدوائر المالية بهذا الخ�صو�ص.
وبنتيجة المحاكمة �أ�صدرت محكمة الق�ضاء
الإداري حكمها الطعين رق��م  /650/في
الق�ضية رقم  /1258/لعام  2014بالأكثرية
والقا�ضي من حيث النتيجة برف�ض الدعوى

مو�ضوع ًا ت�أ�سي�س ًا على �أن المحكمة قد كلفت
الجهة المدعية م��رار ًا وت �ك��رار ًا ب��إب��راز بيان
عن الدعوى التي �أقامتها �أمام محكمة البداية
المدنية بطرطو�س برقم �أ�سا�س  /247/لعام
� 2005ضد التوكيالت المالحية للمطالبة
ب�إجراء الك�شف على الب�ضاعة الموجودة على
الباخرة المدعى عليها لو�صف حالتها الراهنة
وبيان الأ�ضرار الالحقة بها وبيان �سبب ومن�ش�أ
هذه الأ�ضرار� ،إال �أن الجهة المدعية امتنعت
عن تنفيذ تكليف المحكمة لها وفي �ضوء عدم
تنفيذ تكليف المحكمة ف�إنه يتعذر معرفة م�صير
هذه الب�ضاعة وفيما �إذا كانت الجهة المدعية
قد ح�صلت على تعوي�ض عنها �أم ال مع الإ�شارة
�إلى �أن الع�ضو المخالف قد بين في مخالفته
�إن وجود ب�ضاعة تالفة ثابت بالأوراق المبرزة
بالملف وبالتالي وجود الخ�سارة ثابت وبتعيين
تنزيلها من الأرب ��اح المحققة بعام التكليف
و�أما لناحية �أن الجهة المدعية لم تثبت ب�أنها
لم تقب�ض تعوي�ض نتيجة للدعوى التي �أقامتها
�أم��ام الق�ضاء العادي على �شركة التوكيالت
المالحية ف��إن هذا الأم��ر يتعين على مديرية
المالية التحقق منه وعند ذلك تقوم بتكليف
الجهة المدعية عن العام الذي قب�ض فيه ذلك
التعوي�ض �إذ �أن قب�ض التعوي�ض قد ال يتم �إال
بعد �سنوات بعيدة وال يجوز �أن يبقى خاللها
التكليف معلق ًا.
ومن حيث �أن محكمة الق�ضاء الإداري قد
�أج��رت خبرة فنية �أح��ادي��ة انتهت بتقريرها
الم�ؤرخ في � 2012/1/15إلى تثبيت قرار لجنة
الفر�ض المنتهي �إل��ى تكليف الجهة المدعية
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ب�أرباح �صافية قدرها /44.208.331/ل�.س
منها مبلغ /334.331/ل�� �.س �أرب��اح م�شمولة
بالإعفاء المن�صو�ص عليه بالمر�سوم الت�شريعي
رق��م  /15/ومبلغ /43.874.000/ل�� � � �.س
ب�أرباح �صافية لعام  2005خا�ضعة للتكليف فقط
كما انتهت الخبرة الفنية الح�سابية الثالثية
الجارية �أمام محكمة الق�ضاء الإداري �إلى �أنه
من حق الجهة المدعية �أن يتم تنزيل قيمة
الب�ضاعة التالفة البالغة /18.050.000/
ل���.س من تكليف عام  2005وع��دم تقدير �أي
ربح عليها وعلى �أن تعالج الأرب��اح والخ�سائر
الناتجة عن عملية بيعها �أو �إتالفها بتاريخ البيع
�أو الإتالف الفعلي.
ومن حيث �أن الجهة المدعية ولعدم قناعتها
بالحكم المذكور فقد بادرت للطعن به طالبة
�إل �غ��ا�ؤه والحكم لها وف��ق طلباتها با�ستدعاء
الدعوى وذلك ت�أ�سي�س ًا على النواحي التالية:
 -1انعدام الأ�سا�س القانوين للتكليف املايل
وعدم ا�ستناده �إىل وقائع �صحيحة.
 -2وجود فروقات يف القطع نظر ًا لوجود فارق
يف ح�ساب كلفة امل�ستوردات لكون اجلهة
املدعية تعتمد �سعر ال�صرف الفعلي بتاريخ
الت�سديد يف حني �أن الدوائر املالية تعتمد
و�سطي �أ�سعار القطع خالل ع�شرة �أيام.
 -3عدم �صحة ن�سب الأرباح املقدرة.
 -4ح ��ول ح �� �س��اب امل �ت��اج��رة ع��ن الب�ضاعة
التالفة.
 -5ع��دم التفات اجلهة املطعون �ضدها �إىل
وج ��ود ب�ضاعة تالفة ثبت تلفها بدعوى
ق�ضائية مل تنزل قيمتها من الأرباح وبالتايل
ف�إن تكليف اجلهة الطاعنة بال�ضريبة على
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هذا الأ�سا�س يكون يف غري حمله وخمالف ًا
للأ�صول والقانون.
ومن حيث �أن هذه المحكمة قد كلفت الجهة
المدعية /الطاعنة /بتقديم �صورة عن الحكم
ال�صادر عن محكمة البداية المدنية بطرطو�س
رقم �أ�سا�س  247لعام  2005والمتعلق بالب�ضاعة
التالفة /مو�ضوع التكليف ال�ضريبي /وكذلك
تكليفها ب� ��إب ��راز � �ص��ورة ع��ن ق���رار محكمة
اال�ستئناف المدنية بطرطو�س رق��م /60/
�أ�سا�س  /76/لعام .2007
عن العام الذي قب�ض فيه ذلك التعوي�ض �إذ
�أن قب�ض التعوي�ض قد ال يتم �إال بعد �سنوات بعيدة
وال يجوز �أن يبقى خاللها التكليف معلق ًا.
من حيث �أن محكمة الق�ضاء الإداري قد
�أج��رت خبرة فنية �أح��ادي��ة انتهت بتقريرها
الم�ؤرخ في � 2012/1/15إلى تثبيت قرار لجنة
الفر�ض المنتهي �إل��ى تكليف الجهة المدعية
ب�أرباح �صافية قدرها /44.208.331/ل�.س
منها مبلغ /334.331/ل�� �.س �أرب��اح م�شمولة
بالإعفاء المن�صو�ص عليه بالمر�سوم الت�شريعي
رقم  /15/ومبلغ /43.874.000/ل�.س ب�أرباح
�صافية لعام  ،2005خا�ضعة للتكليف فقط كما
انتهت الخبرة الفنية الح�سابية الثالثية الجارية
�أمام محكمة الق�ضاء الإداري �إلى �أنه من حق
الجهة المدعية �أن يتم تنزيل قيمة الب�ضاعة
التالفة البالغة /18.050.000/ل�� � ��.س من
تكليف عام  2005وعدم تقدير �أي ربح عليها
وعلى �أن تعالج الأرباح والخ�سائر الناتجة عن
عملية بيعها �أو �إتالفها بتاريخ البيع �أو الإتالف
الفعلي.
ومن حيث �أن الجهة المدعية ولعدم قناعتها
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بالحكم المذكور فقد بادرت للطعن به طالبة
�إل �غ��ا�ؤه والحكم لها وف��ق طلباتها با�ستدعاء
الدعوى وذلك ت�أ�سي�س ًا على النواحي التالية:
 -1انعدام الأ�سا�س القانوين للتكليف املايل
وعدم ا�ستناده �إىل وقائع �صحيحة.
 -2وجود فروقات يف القطع نظر ًا لوجود فارق
يف ح�ساب كلفة امل�ستوردات لكون اجلهة
املدعية تعتمد �سعر ال�صرف الفعلي بتاريخ
الت�سديد يف حني �أن الدوائر املالية تعتمد
و�سطي �أ�سعار القطع خالل ع�شرة �أيام.
 -3عدم �صحة ن�سب الأرباح املقدرة.
 -4ح ��ول ح �� �س��اب امل �ت��اج��رة ع��ن الب�ضاعة
التالفة.
 -5ع��دم التفات اجلهة املطعون �ضدها �إىل
وج ��ود ب�ضاعة تالفة ثبت تلفها بدعوى
ق�ضائية مل تنزل قيمتها من الأرباح وبالتايل
ف�إن تكليف اجلهة الطاعنة بال�ضريبة على
هذا الأ�سا�س يكون يف غري حمله وخمالف ًا
للأ�صول والقانون.
ومن حيث ان هذه المحكمة قد كلفت الجهة
المدعية /الطاعنة /بتقديم �صورة عن الحكم
ال�صادر عن محكمة البداية المدنية بطرطو�س
رقم �أ�سا�س  247لعام  2005والمتعلق بالب�ضاعة
التالفة /مو�ضوع التكليف ال�ضريبي /وكذلك
تكليفها ب� ��إب ��راز � �ص��ورة ع��ن ق���رار محكمة
اال�ستئناف المدنية بطرطو�س رق��م /60/
�أ�سا�س  /76/لعام .2007
وم��ن ح�ي��ث �أن ��ه م��ن ال�ث��اب��ت م��ن الأحكام
الق�ضائية ال �م �ب��رزة ب�ن��اء ع�ل��ى تكليف هذه
المحكمة �أن الجهة المدعية قد �أقامت دعواها
�أمام محكمة البداية المدنية الأولى بطرطو�س

�ضد �شركة التوكيالت المالحية للمطالبة
بالتعوي�ض عن الأ��ض��رار الالحقة بالب�ضاعة
(�إر�سالية خ�شب ماركة م.د.ف) والمر�سلة عام
 2005على متن الباخرة ماج�سنيك بيكادوري�س
�إل��ى ميناء طرطو�س ت�أ�سي�س ًا على �أن��ه عند
التفريغ تبين �أن هناك عدد كبير من الربطات
مبعثرة في �أر���ض العنبر ومك�سرة ومت�ضررة،
ونتيجة المحاكمة �أ� �ص��درت محكمة البداية
المدنية الأول��ى بطرطو�س ب�صفتها الناظرة
بالق�ضايا البحرية العادية حكمها رقم /66/
في الق�ضية �أ�سا�س  /152/تاريخ 2006/8/16
والقا�ضي من حيث النتيجة � -1إل��زام الجهة
المدعى عليها الباخرة ماج�ستيك بيكادوري�س
تمثلها �شركة التوكيالت المالحية بدفع مبلغ
وق��دره /8.924.265/ل�� ���.س فقط للمدعي
غ�سان ريا�ض �سكر.
 -2قلب الحجز ال�صادر بالقرار � 24أ�سا�س
 1/247/ت��اري��خ � 2005/1/31إل���ى حجز
تنفيذي وتنفيذه على الكفالة الم�صرفية
المبرزة بالدعوى رقم  2/2005/001ال�صادر
عن بنك �سورية والمهجر و�إعادة كفالة الحجز
االح�ت�ي��اط��ي ف��ي ق ��رار الحجز ال�م��ذك��ور �إلى
م�سلفها ،وقد اكت�سب الحكم المذكور الدرجة
القطعية بت�صديقه ا�ستئناف ًا بموجب قرار
محكمة اال�ستئناف المدنية الأول��ى بطرطو�س
الناظرة بالق�ضايا البحرية ذي الرقم /60/
�أ�سا�س  /76/تاريخ  ،2007/4/11وت�صديقه
نق�ض ًا بموجب ق��رار الغرفة المدنية الأول��ى
لدى محكمة النق�ض ذي الرقم � /773/أ�سا�س
 /752/تاريخ .2007/12/18
المحامون  -الأعداد  3 ، 2 ، 1لعام  - 2018ال�سنة 83

 - 8ق�ضاء المحاكم

ومن حيث �أن الفقرة �/أ /من المادة /7/
من القانون رقم  /24/لعام  2003قد ن�صت
على ما يلي:
يت�ألف الربح ال�صافي من مجموع الإيرادات
الإج�م��ال�ي��ة لأع �م��ال المكلف الخا�ضعة لهذه
ال�ضريبة على اختالف �أنواعها بعد �أن تح�سم
منها الأعباء والنفقات التي تق�ضيها ممار�سة
هذه الأعمال �أو التي تالزم نوع العمل.
وم��ن حيث �أن ال �م��ادة  /5/م��ن القانون
ال�م��ذك��ور ق��د ن�صت على م��ا ي�ل��ي� :أ -تطرح
ال�ضريبة على �أ�سا�س الربح ال�صافي المتحقق
خالل �سنة الأعمال وتح�سب ال�سنة من  1كانون
الثاني �إلى  31كانون الأول.
ب -تعد �سنة الأع �م��ال بالن�سبة للتكليف
ب�ضريبة الدخل هي �سنة التكليف.
ومن حيث �أنه يت�ضح من ا�ستقراء الن�صو�ص
القانونية ال�سابقة �أن العبرة في ح�ساب الربح
ال�صافي الخا�ضع لل�ضريبة تعود لل�سنة المالية
التي تحقق فيها الربح ال�صافي وال يجوز الجمع
بين �أرب��اح �سنة و�أخ��رى فالأرباح التي تتحقق
في �سنة ما م�ستقلة عن الأرباح التي تتحقق في
�سنة �أخرى وفق ًا لمبد�أ �سنوية ال�ضريبة ،وفي
حال وجود خ�سائر فعلية م�ؤكدة وقبولها من قبل
الدوائر المالية ،ف�إن هذه الخ�سائر التي ظهرت
في نهاية ال�سنة تدور �إلى الأعوام الالحقة ليتم
�إطفا�ؤها من �أرباح ال�سنوات التالية حتى ال�سنة
الخام�سة من هذه ال�سنوات.
ومن حيث �إنه من الثابت من وثائق الدعوى
و�أوراقها وال�سيما حكم محكمة البداية المدنية
الأول� ��ى بطرطو�س رق��م  /66/ف��ي الق�ضية
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 /152/تاريخ  2006/8/16المكت�سب الدرجة
القطعية وكذلك تقرير الخبرة الفنية الثالثية
المقدم �أمام محكمة الدرجة الأولى �أن الجهة
المدعية لم تحقق �أي ربح عن قيمة الب�ضاعة
البالغة /18.050.000/ل����.س لعدم قيامها
ببيعها �أ��ص� ً
لا بعام  2005فقد �أورد ال�سادة
الخبراء في متن تقرير خبرتهم الم�ؤرخ في
 2012/10/23ب�أن الب�ضاعة مازالت موجودة
وثبت عدم قيام الجهة المدعية ببيعها بدليل
ورودها في ميزانياتها المتتابعة و�أن الب�ضاعة
ال�ت��ال�ف��ة تعتبر م��ن الأع �ب��اء وال�ن�ف�ق��ات التي
اقت�ضتها ممار�سة الجهة المدعية لأعمالها
وال�ضريبة تفر�ض على الأرب��اح ال�صافية التي
يحققها المكلف كما بينت محكمة النق�ض
بموجب حكمها ال�سابق ذك��ره ب ��أن التعوي�ض
الذي يلزم به الناقل البحري هو التعوي�ض الذي
يمثل حقيقة الأ�ضرار التي لحقت بالب�ضاعة وال
ي�شمل ف��وات الربح ،وبالتالي وفي �ضوء عدم
قيام الجهة المدعية ببيع الب�ضاعة المذكورة
ف ��إن تكليفها بال�ضريبة على �أرب��اح�ه��ا يكون
منعدم الأ�سا�س القانوني لعدم تحقق عملية
البيع �أ�ص ًال بعام التكليف.
ومن حيث �أن هذه المحكمة بعد �أن �أطلعت
على ملف الق�ضية وع�ل��ى ال��وث��ائ��ق المرفقة
بالدعوى وملف الطعن وعلى تقرير الخبرة
الثالثية وم��ا ت�ضمنه م��ن �أ�س�س ومعالجات
وجدت �أن هذا التقرير قد قام على �أ�س�س فنية
علمية وقانونية �سليمة ،الأمر الذي يتعين معه
اعتماده .والركون �إليه ك�أ�سا�س للبت في هذه
الق�ضية ،وبالتالي يتعين قبول الطعن مو�ضوع ًا
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في �شطر منه و�إلغاء الحكم الطعين وبالتالي
�إلغاء التكليف ال�ضريبي الم�شكو منه و�إعادة
تكليف الجهة المدعية (الطاعنة) ب�ضريبة
الأرب ��اح الحقيقية ع��ن ع��ام / 2005مو�ضوع
الدعوى /على �أ�سا�س ا�ستبعاد قيمة الب�ضاعة
البالغة /18.050.000/ل�� � � �.س م��ن تكليف
الجهة المدعية عن العام المذكور ،وذلك دون
الإحالل بحق الإدارة المطعون �ضدها ب�إعادة
تكليف الجهة المدعية /الطاعنة /بال�ضريبة
ع��ن الأرب ��اح الناتجة ع��ن بيع ه��ذه الب�ضاعة
وذلك بتاريخ بيعها في ال�سنوات الالحقة لعام
� 2005إن كان لذلك ثمة مقت�ضى قانوني.
لهذه الأ�سباب:

حكمت المحكمة بما يلي:
 -1قبول الطعن �شك ًال.
 -2قبوله مو�ضوع ًا يف �شطر و�إل �غ��اء احلكم
الطعني.
 -3قبول الدعوى �شك ًال.
 -4قبولها مو�ضوع ًا يف �شطر منها ،و�إلغاء
التكليف ال�ضريبي امل�شكو منه بكل ما يرتتب
عليها من �أثار ونتائج
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