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- * -
�لق�سية: �أ�سا�س - لعام 2017

قر�ر: 894/ع/1 لعام 2017
تاريخ 2017/12/26

�لمحكمة �لإد�رية �لعليا.
 �ل�سادة: محمود قطان – �سليمان قد�ح – 

رجب �أحمد.
– ع��دم  – اإن����ه����ا�ؤه  اأي���ف���اد  ال���م���ب���داأ: 
ال��ح�����س��ول ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة – اأث����ره. 
دك��ت��وراه. اأط��ر�ح��ة  مناق�سة  ث��ب��وت 
ح�صوله  ع����دم  ي��ث��ب��ت  ال����ذي  ال��م��وف��د  اإن   -1
دفاعه  ع��دم  اأو  لأجلها  الموفد  ال�صهادة  على 
ع��ن اأط���روح���ة ال���دك���ت���وراه ق��ب��ل ت��اري��خ اإنهاء 
الفعلية  ب��ال��ن��ف��ق��ات  ف��ق��ط  ي��ط��ال��ب  اإي����ف����اده 
ال���م�������ص���روف���ة ع���ل���ي���ه خ������ال م������دة اإي�����ف�����اده. 
بالمثل  الموفد  مطالبة  الإدارة  ت�صتطيع   -2
الآخ���ر م��ن ال��م��رت��ب��ات وال��ن��ف��ق��ات اإذا م��ا ثبت 
الدكتوراه  اأطروحة  عن  دفاعه  م�صتقبًا  لها 
اي���ف���اده وف���ق���اً لاجتهاد  ان��ت��ه��اء  ت���اري���خ  ق��ب��ل 
الدولة. م��ج��ل�����س  ف���ي  ال��م�����ص��ت��ق��ر  ال��ق�����ص��ائ��ي 

اإجراءات الطعن:
�لجهة  وكيل  �أودع  2017/10/10م  بتاريخ 
يطعن  عري�سة  �لمحكمة  هذه  دي��و�ن  �لطاعنة 
محكمة  ع��ن  �ل�����س��ادر   )901( بالحكم  فيها 
�لق�ساء �لإد�ري بتاريخ 2017/10/1 بالق�سية 
�لمت�سمن  2017م  لعام   )2791( �لرقم  ذ�ت 
قبول �لدعوى و�لدعاء بالتقابل �سكاًل وقبولهما 

مو�سوعًا في �سطر منهما.

وبتاريخ 2017/10/22 تبلغ وكيل �لمطعون 
�سده عري�سة �لطعن �لمذكور. 

�لدولة  مفو�س  قدم   2017/10/29 بتاريخ 
�سكاًل  �لطعن  بقبول  �لحكم  فيه  �رتاأى  تقريرً� 
�لمطعون  �لحكم  وت�سديق  مو�سوعًا  ورف�سه 

فيه. 
�لدولة  محامي  قدم   2017/11/1 وبتاريخ 

طعنًا �أخر بالحكم �لمذكور.
فح�س  د�ئرة  قررت   2017/12/26 بتاريخ 
�إل���ى ه���ذه �لمحكمة  �ل��ط��ع��ن  �إح��ال��ة  �ل��ط��ع��ون 
وبالتاريخ نف�سه �أدرج �لطعن في جدول �أعمال 

�لمحكمة.
بجل�سة  ق������ررت  ع��ل��ي��ه  �لط�������الع  وب���ع���د 
�أقو�لهم  �لطرفان  �أن ختم  بعد   2017/12/26

حجزه للحكم بجل�سة �ليوم.
المحكمة:

بعد �لطالع على �لأور�ق و�سماع �لإي�ساحات 
وبعد �لمد�ولة.

��ستوفيا  �لموحدين  �لطعنين  �أن  حيث  ومن 
�إجر�ء�تهما �ل�سكلية فهما مقبولن �سكاًل.

ومن حيث �أن وكيل �لموفدة �سوز�ن.... كان 
�لإد�ري  �لق�ساء  محكمة  دي��و�ن  �إلى  تقدم  قد 
مطالبة  ق�سر  ملتم�سًا   2016/8/17 بتاريخ 
�لموفدة وكفيلها على مثل �لمرتبات و�لنفقات 
بدًل  �إي��ف��اده��ا  فترة  خ��الل  عليها  �لم�سروفة 
�ل�سرف  �سعر  وف���ق  مح�سوبة  �ل�سعف  م��ن 
وبالمقابل  �ل�سورية  وبالليرة  �لتحويل  عند 
بالتقابل  ب��ادع��اء  تقدمت  ق��د  �لإد�رة  ك��ان��ت 

الغرفة الإدارية العليا
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�لموفدة  �إل��ز�م  ملتم�سة   2017/4/11 بتاريخ 
)�لمدعية – �لمدعى عليها تقاباًل( بدفع مبلغ 
)202031( جنيه ��سترليني ومبلغ )358734(
ل.�س مع �لفائدة �لقانونية لقاء �سعف �لمرتبات 
و�لنفقات �لم�سروفة عليها جر�ء نكولها �إ�سافة 
ترك  ج��رم  لقاء  �سورية  ليرة  مليون  مبلغ  �إل��ى 
�لمحكمة  �أ�سدرت  �لمحاكمة  وبنتيجة  �لعمل 
 )1/901( رق��م  �لطعين  ق��ر�ره��ا  �ل��م��ذك��ورة 

�أ�سا�س )1/2791( تاريخ 2017/10/1.
للطعن  ب��ادرت  �لإد�رة  جهة  �أن  حيث  وم��ن 
�دعائها  وفق  �لحكم  ملتم�سة  �لمذكور  بالقر�ر 
�أي�سًا  �ل��م��وف��دة  وك��ي��ل  ب���ادر  وك��م��ا  �لمتقابل 
طلباته  وف��ق  �لحكم  ملتم�سًا  بالقر�ر  للطعن 
بوثيقة  طعنه  �أرف��ق  وقد  �لأ�سلية  �لدعوى  في 
مترجمة وم�سدقة �سادرة عن جامعة )�أوتبرة 
وكما   2017/3/21 في  موؤرخة  �لبريطانية( 
رقم  �ل���وز�ري  �ل��ق��ر�ر  عن  �سورة  لحقًا  �أب��رز 

)366/و( لعام 2011.
و�لوثائق  �لأور�ق  من  تبين  �أن��ه  حيث  وم��ن 
)�سوز�ن..(  �لمدعية  باأن  �لملف  في  �لمبرزة 
�إلى جامعة هيربوت  �أوفدت في عام 2008  قد 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى درج���ة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  و�ت ف���ي 
�لدكتور�ه باخت�سا�س ت�سميم ديكور م�سرحي 
�لقر�ر  وبموجب  �لماج�ستير  بدرجة  م�سبوقة 
�إلى  نقلت  لعام 2011  �لوز�ري رقم )366/د( 
�لدكتور�ه  در����س��ة  لمتابعة  )�أدن��ب��رة(  جامعة 
 2016/5/6 لغاية  وجمد  �إي��ف��اده��ا  م��دد  وق��د 
وبموجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )136/د( تاريخ 
بحكم  و�عتبارها  �يفادها  �أنهي   2017/1/21
ومطالبتها   2016/5/6 من  �عتبار�  �لم�ستقيل 

وكفيلها ب�سعف �لمرتبات و�لنفقات �لم�سروفة 
عليها خالل مدة �إيفادها.

�ل�سادرة  �لوثيقة  من  �لثابت  �أن  ومن حيث 
عن جامعة )�أدنبرة( �لموؤرخة في 2017/3/21 
�لجهات  م��ن  �أ���س��وًل  و�لم�سدقة  و�لمترجمة 
�لمعنية �أن �لموفدة )�لمدعية( وبتاريخ �نتهاء 
قد  تكن  لم   2016/5/6 في  �إيفادها  تجميد 
�أن  حين  في  �لدكتور�ه  باأطروحة  بعد  تقدمت 
�لإد�رة �لطاعنة لم تقدم بين يدي �لمحكمة ما 
يثبت خالف م�سمون تلك �لوثيقة وبهذه �لمثابة 
فاإن �لمدعية وبتاريخ �نتهاء تجميد �إيفادها لم 
تكن قد د�فعت عن �أطروحة �لدكتور�ه �لموفدة 
تدفع  �أن  عليها  يترتب  فاإنه  وبالتالي  لأجلها 
�لم�سروفة  و�لمرتبات  �لنفقات  مثل  ل��الإد�رة 
عليها خالل مدة �إيفادها وذلك بح�سب �أحكام 
مجل�س  في  �لق�سائي  و�لجتهاد  �لإيفاد  قانون 
يثبت  �ل��ذي  �لموفد  �أن  على  �لم�ستقر  �لدولة 
�أو  لأجلها  �لموفد  �ل�سهادة  على  ح�سوله  عدم 
تاريخ  �لدكتور�ه قبل  �أطروحة  عدم دفاعه عن 
�لفعلية  بالنفقات  فقط  يطالب  �إي��ف��اده  �إنهاء 
�لم�سروفة عليه خالل مدة �إيفاده �لأمر �لذي 
وفق  �لطعين  �لحكم  تعديل  من  معه  معدى  ل 
بال�سدد  �لطرفين  لطلبات  بالن�سبة  �سلف  ما 
�لمذكور مع �لإ�سارة �إلى �أن هذه �لنتيجة ل تغل 
يد �لإد�رة من مطالبة �لموفدة بالمثل �لآخرين 
م�ستقباًل  لها  ثبت  ما  �إذ�  و�لنفقات  �لمرتبات 
قبل  �ل��دك��ت��ور�ه  �أط��روح��ة  على  �لموفدة  دف��اع 

تاريخ �نتهاء �إيفادها. 
ومن حيث �أنه وفيما عد� ما تقدم وبالن�سبة 
هذه  وج����دت  ف��ق��د  �ل��ط��رف��ي��ن  ط��ل��ب��ات  لبقية 
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�لمحكمة باأن �لحكم �لطعين قد قام على �أ�سا�س 
و�لجتهاد  �لقانون  يتفق مع  وبما  �سليم  قانوني 
�لق�سائي في مجل�س �لدولة وهو جدير بالتاأييد 
و�لت�سديق مع �لإ�سارة �إلى �أن كفيل �لموفدة لم 
من  يجعل  �لذي  �لأمر  �لدعوى  في  ممثاًل  يكن 

�لدعاء لجهته جديرً� بعدم �لقبول. 
فلهذه الأ�سباب:

حكمت المحكمة بما يلي:
�أوًل- قبول �لطعنني �ملوحدين �سكاًل. 

مو�سوعًا  �ملدعية  �جلهة  طعن  قبول   – ثانيًا 
وتعديل �حلكم �لطعني لي�سبح وفق ما يلي:

عدم �خت�سا�س جمل�س �لدولة بهيئة ق�ساء  1 -
�إد�ري للنظر مبطالبة �لإد�رة �ملدعية تقاباًل 

بالتعوي�س عن جرم ترك �لعمل.
عد�  فيما  �ملتقابل  و�لدع��اء  �لدعوى  قبول  2 -

ذلك �سكاًل. 
و�أحقية  منهما  �سطر  يف  مو�سوعًا  قبولهما  3 -
�ملدعية )�ملدعى عليها تقاباًل( باأن تقت�سر 
و�لنفقات  �مل��رت��ب��ات  مثل  على  مطالبتها 
�إيفادها  م���دة  خ���الل  عليها  �مل�����س��روف��ة 
حم�سوبة وفق �سعر �ل�سرف �لر�سمي بتاريخ 
لأحكام  وف��ق��ًا  �ل�سورية  وباللرية  �لتحويل 
لعام   ) رقم )15-6/و ب  �ل��وز�ري  �لقر�ر 
�ملبالغ �ملرتتبة عليها  و�إلز�مها بدفع   2002
عليها  �ملدعى  �لإد�رة  جهة  �إىل  ذلك  لقاء 
�لطرفني  طلبات  ورف�س  تقاباًل(  )�ملدعية 

فيما يجاوز ذلك.
ثالثًا – رف�س طعن �لإد�رة مو�سوعًا. 

ر�بعًا- �إعادة ن�سف �لر�سوم �مل�سلفة من �جلهة 
�ملدعية �أ�ساًل يف درجتي �ملحاكمة وت�سمينها 
�لطرفني منا�سفة  وت�سمني  �لآخر  �لن�سف 

�ملحاكمة وكل منهما  �مل�ساريف يف درجتي 
�أتعاب  مقابل  ���س��وري��ة  )500(ل�����رية  مبلغ 

�ملحاماة و�إعادة كفالة �لطعن مل�سلفها. 
- * -

�لق�سية: �أ�سا�س - لعام 2016
قر�ر: 427/ع/1 لعام 2016

تاريخ 2016/6/13
�لمحكمة �لإد�رية �لعليا.

 – – نبيل كر�بيلي  �ل�سعار  �ل�سادة: ه�سام   
جهاد دم�سقي.

ال�سافي  ال��رب��ح   – �سريبة  ال��م��ب��داأ: 
مالية  ���س��ن��ة   – ح�����س��اب��ه  ك��ي��ف��ي��ة   –
اأث����ره����ا.   – م����وؤك����دة  خ�����س��ائ��ر   –
الخا�صع  ال�صافي  الربح  العبرة في ح�صاب   -
لل�صريبة تعود لل�صنة المالية التي تحقق فيها. 
اأرب����اح �صنة واأخ���رى  - ل ي��ج��وز ال��ج��م��ع ب��ي��ن 
ف��������الأرب��������اح ال����ت����ي ت���ت���ح���ق���ق ف�����ي ����ص���ن���ة م����ا، 
م�����ص��ت��ق��ل��ة ع����ن الأرب����������اح ال���ت���ي ت��ت��ح��ق��ق في 
ال�صريبة.  �صنوية  ل��م��ب��داأ  وف��ق��اً  اأخ���رى  �صنة 
اأرب����اح �صافية تطرح  ف��ي ح���ال وج���ود   -
ال�صريبة على هذه الأرب��اح في نهاية ال�صنة. 
فعلية  خ�������ص���ائ���ر  وج���������ود  ح�������ال  ف�����ي   -
م��وؤك��دة وق��ب��ول��ه��ا م��ن ق��ب��ل ال���دوائ���ر المالية 
نهاية  ف��ي  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  الخ�صائر  ه���ذه  ف���اإن 
ال�����ص��ن��ة ت�����دور اإل�����ى الأع�������وام ال��اح��ق��ة ليتم 
اط��ف��اوؤه��ا م��ن اأرب����اح ال�����ص��ن��وات ال��ت��ال��ي��ة حتى 
ال�������ص���ن���ة ال���خ���ام�������ص���ة م����ن ه������ذه ال�������ص���ن���وات. 

اإجراءات الطعن: 
�لجهة  وكيل  �أودع  2014/8/24م  بتاريخ 
يطعن  عري�سة  �لمحكمة  هذه  دي��و�ن  �لطاعنة 
فيها بالحكم رقم )650( �ل�سادر عن محكمة 
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�لق�ساء �لإد�ري بتاريخ 2014/6/29 بالق�سية 
�لمت�سمن  2014م  لعام   )1258( �لرقم  ذ�ت 
ورف�سها  �سكاًل  �لمدعية  �لجهة  دع��وى  قبول 

مو�سوعًا.
�إد�رة ق�سايا  وبتاريخ 2014/8/25م تبلغت 

�لدولة عري�سة �لطعن �لمذكور.
وبتاريخ 2014/9/16م قدم مفو�س �لدولة 
�سكاًل  �لطعن  بقبول  �لحكم  فيه  �رتاأى  تقريرً� 
�لمطعون  �لحكم  وت�سديق  مو�سوعًا  ورف�سه 

فيه.
وبتاريخ 2016/6/13م قررت د�ئرة فح�س 
�إل���ى ه���ذه �لمحكمة  �ل��ط��ع��ن  �إح��ال��ة  �ل��ط��ع��ون 
وبالتاريخ نف�سه �أدرج �لطعن في جدول �أعمال 

�لمحكمة.
بجل�سة  ق������ررت  ع��ل��ي��ه  �لط�������الع  وب���ع���د 
2016/6/13م بعد �أن ختم �لطرفان �أقو�لهما 

حجزه حكم بجل�سة �ليوم.
�لمحكمة:

بعد �لطالع على �لأور�ق و�سماع �لإي�ساحات 
وبعد �لمد�ولة.

�إجر�ء�ته  ��ستوفى  �لطعن قد  �أن  ومن حيث 
بالقبول  ج��دي��ر  يجعله  �ل���ذي  �لأم���ر  �ل�سكلية 

�سكاًل. 
ومن حيث �إن وقائع �لدعوى تتح�سل ح�سبما 
�أبد�ه وكيل �لجهة �لمدعية باأن �لجهة �لمدعية 
تمار�س �أعمال �ل�ستير�د و�لت�سدير وهي مكلفة 
ب�سريبة �أرباح حقيقية وقد قدمت بياناتها عن 
عام 2008 حيث �أ�سدرت لجنة فر�س �ل�سريبة 
تاريخ  )176/ح/2008/176/9(  رقم  �لقر�ر 
�لمدعية  �لجهة  تكليف  �لمت�سمن   2008/8/-

�سافية  �أرب����اح  �أ���س��ا���س  على   2005 ع��ام  ع��ن 
و�سريبة  )44.208.23(ل.����������س  م��ق��د�ره��ا 
/16.984.91/ل.�������س  بمبلغ  �إ�سافاتها  م��ع 
�إعادة  لجنة  �أم��ام  �لمدعية  �لجهة  فاعتر�ست 
�إلى عدم �لتفات �لجهة �لمدعى  �لنظر منوهة 
عليها �إلى وجود ب�ساعة تالفة لم تباع من قبلها 
تكليف  وت��م  /18.050.000/ل.���������س  بقيمة 
�لب�ساعة  ه��ذه  تلف  �أن  رغ��م  �لمدعية  �لجهة 
محكمة  �أم��ام  �لمقامة  �لدعوى  بموجب  ثابت 
�لبد�ية �لمدنية �لأولى بطرطو�س برقم �أ�سا�س 
/2005.247/ كما �أن �لدو�ئر �لمالية �عتر�ست 
على قر�ر لجنة �لفر�س �لمذكور، فاأ�سدرت لجنة 
 )2009/3/771( رقم  قر�رها  �لنظر  �إع��ادة 
قبول   -1 �لمت�سمن:   2009/12/13 ت��اري��خ 
�لأ�سا�س  حيث  من  �لمالية  �ل��دو�ئ��ر  �عتر��س 
�إلى  �لتكليف  وتعديل  �أع���اله  ذك��ر  لما  �سندً� 
�لتكليف  �إليها  �نتهى  �لتي  �ل�سافية  �لأرب���اح 
حيث  من  �لمكلف  �عتر��س  رد   -2 �لموؤقت، 
�أ�سا�س  على  �لتكليف  تعديل  وبالتالي  �لأ�سا�س، 
قدرها /51.269.832/ل.����س  �سافية  �أرب��اح 
م�سمولة  �أرب��اح  مبلغ )334.331(ل.����س  منها 
بالإعفاء �لمن�سو�س عليه بالمر�سوم �لت�سريعي 
رقم /15/ لعام 2001 ومبلغ )50.935.501(
�لجهة  ولقناعة  للتكليف  خا�سعة  �أرب��اح  ل.�س 
�لمدعية باأن تكليفها مخالف لالأ�سول و�لقانون 
�إلى  �لهادفة  �لماثلة  �لدعوى  معه  كانت  مما 
�لجهة  بحق  �ل�سادر  �ل�سريبي  �لتكليف  �إلغاء 
�ل��م��دع��ي��ة ب��م��وج��ب �لإخ���ب���ار �ل�����س��ري��ب��ي رقم 
و�لمت�سمن   2010/4/18 /0094689/ت��اري��خ 
تاريخ  �لنظر 2009/3/771  �إعادة  لجنة  قر�ر 
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و�لنتائج  �لأث��ار  جميع  و�إل��غ��اء   2009/12/13
و�لقر�ر�ت �لمترتبة على �لإخبار �ل�سريبي رقم 
و�لإخبار   2008/12/21 تاريخ   /0094954/
/009468/ �لنظر  �إع��ادة  لجنة  عن  �ل�سادر 

تاريخ 2010/4/18
ومن حيث �أن �لجهة �لمدعية توؤ�س�س دعو�ها 
بالقول �أن �لتكليف �ل�سريبي ل ي�ستند �إلى وقائع 
نظرً�  �لقطع  في  فروقات  توجد  حيث  �سليمة 
لوجود فارق في ح�ساب كلفة �لم�ستورد�ت لكون 
�لفعلي  �ل�سرف  �سعر  تعتمد  �لمدعية  �لجهة 
�لمالية  �لدو�ئر  �أن  حين  في  �لت�سديد  بتاريخ 
�أيام  �لقطع خالل ع�سرة  �أ�سعار  و�سطي  تعتمد 
�إ�سافة  تالفة  ب�ساعة  وجود  لحظ  لعدم  و�أي�سًا 

لعدم �سحة ن�سبة �لأرباح �لمقدرة.
قد  عليها  �لمدعى  �لإد�رة  �أن  حيث  وم��ن 
باأن  مو�سحة  �ل��دع��وى  ��ستدعاء  على  �أج��اب��ت 
�لكافية  �لم�ستند�ت  تقدم  لم  �لمدعية  �لجهة 
و�لم�ساريف  �لمبيعات  م��ن  لكل  و�ل��م��وؤي��دة 
و�نخفا�س ن�سبة �لربح �ل�سافي و�لإجمالي وقد 
/ج/  �لفقرة  �أحكام  �إلى  ��ستنادً�  �لتكليف  تم 
من �لمادة /18/ من �لقانون رقم /24/ لعام 
2003 وباأن لجنة �لفر�س ردت �عتر��س �لجهة 
�لبالغة  �لتالفة  �لب�ساعة  تنزيل  حول  �لمدعية 
/18.050.000/ل.���س من رقم �لعمل لأنه ل 
يتم ذلك �إل بعد �لأخذ بقر�ر لجنة خبرة موؤلفة 

من قبل �لدو�ئر �لمالية بهذ� �لخ�سو�س.
وبنتيجة �لمحاكمة �أ�سدرت محكمة �لق�ساء 
في   /650/ رق���م  �لطعين  حكمها  �لإد�ري 
بالأكثرية   2014 لعام   /1258/ رقم  �لق�سية 
�لدعوى  برف�س  �لنتيجة  حيث  من  و�لقا�سي 

كلفت  قد  �لمحكمة  �أن  على  تاأ�سي�سًا  مو�سوعًا 
بيان  ب��اإب��ر�ز  وت��ك��ر�رً�  م���ر�رً�  �لمدعية  �لجهة 
عن �لدعوى �لتي �أقامتها �أمام محكمة �لبد�ية 
لعام   /247/ �أ�سا�س  برقم  بطرطو�س  �لمدنية 
للمطالبة  �لمالحية  �لتوكيالت  �سد   2005
على  �لموجودة  �لب�ساعة  على  �لك�سف  باإجر�ء 
�لباخرة �لمدعى عليها لو�سف حالتها �لر�هنة 
وبيان �لأ�سر�ر �لالحقة بها وبيان �سبب ومن�ساأ 
�متنعت  �لمدعية  �لجهة  �أن  �إل  �لأ�سر�ر،  هذه 
عن تنفيذ تكليف �لمحكمة لها وفي �سوء عدم 
تنفيذ تكليف �لمحكمة فاإنه يتعذر معرفة م�سير 
�إذ� كانت �لجهة �لمدعية  هذه �لب�ساعة وفيما 
قد ح�سلت على تعوي�س عنها �أم ل مع �لإ�سارة 
مخالفته  في  بين  قد  �لمخالف  �لع�سو  �أن  �إلى 
�لمبرزة  بالأور�ق  ثابت  تالفة  �إن وجود ب�ساعة 
بالملف وبالتالي وجود �لخ�سارة ثابت وبتعيين 
�لتكليف  بعام  �لمحققة  �لأرب���اح  من  تنزيلها 
باأنها  تثبت  �لمدعية لم  �لجهة  �أن  لناحية  و�أما 
�أقامتها  لم تقب�س تعوي�س نتيجة للدعوى �لتي 
�لتوكيالت  �سركة  على  �لعادي  �لق�ساء  �أم��ام 
مديرية  على  يتعين  �لأم��ر  هذ�  ف��اإن  �لمالحية 
بتكليف  تقوم  ذلك  وعند  منه  �لتحقق  �لمالية 
�لجهة �لمدعية عن �لعام �لذي قب�س فيه ذلك 
�إل  يتم  ل  قد  �لتعوي�س  قب�س  �أن  �إذ  �لتعوي�س 
خاللها  يبقى  �أن  يجوز  ول  بعيدة  �سنو�ت  بعد 

�لتكليف معلقًا. 
قد  �لإد�ري  �لق�ساء  محكمة  �أن  حيث  ومن 
بتقريرها  �نتهت  �أح��ادي��ة  فنية  خبرة  �أج��رت 
�لموؤرخ في 2012/1/15 �إلى تثبيت قر�ر لجنة 
�لمدعية  �لجهة  تكليف  �إل��ى  �لمنتهي  �لفر�س 
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/44.208.331/ل.�س  قدرها  �سافية  باأرباح 
�أرب��اح م�سمولة  مبلغ /334.331/ل.����س  منها 
بالإعفاء �لمن�سو�س عليه بالمر�سوم �لت�سريعي 
/43.874.000/ل.��������س  ومبلغ   /15/ رق��م 
باأرباح �سافية لعام 2005 خا�سعة للتكليف فقط 
�لثالثية  �لح�سابية  �لفنية  �لخبرة  �نتهت  كما 
�أنه  �إلى  �لجارية �أمام محكمة �لق�ساء �لإد�ري 
قيمة  تنزيل  يتم  �أن  �لمدعية  �لجهة  حق  من 
/18.050.000/ �لبالغة  �لتالفة  �لب�ساعة 
�أي  تقدير  وع��دم  عام 2005  تكليف  ل.���س من 
و�لخ�سائر  �لأرب��اح  تعالج  �أن  وعلى  عليها  ربح 
�لناتجة عن عملية بيعها �أو �إتالفها بتاريخ �لبيع 

�أو �لإتالف �لفعلي.
ومن حيث �أن �لجهة �لمدعية ولعدم قناعتها 
طالبة  به  للطعن  بادرت  فقد  �لمذكور  بالحكم 
با�ستدعاء  طلباتها  وف��ق  لها  و�لحكم  �إل��غ��اوؤه 

�لدعوى وذلك تاأ�سي�سًا على �لنو�حي �لتالية:
�ملايل  للتكليف  �لقانوين  �لأ�سا�س  �نعد�م   -1

وعدم ��ستناده �إىل وقائع �سحيحة.
2- وجود فروقات يف �لقطع نظرً� لوجود فارق 
�جلهة  لكون  �مل�ستورد�ت  كلفة  ح�ساب  يف 
�ملدعية تعتمد �سعر �ل�سرف �لفعلي بتاريخ 
تعتمد  �ملالية  �لدو�ئر  �أن  حني  يف  �لت�سديد 

و�سطي �أ�سعار �لقطع خالل ع�سرة �أيام.
3- عدم �سحة ن�سب �لأرباح �ملقدرة.

�لب�ساعة  ع���ن  �مل��ت��اج��رة  ح�����س��اب  ح���ول   -4
�لتالفة.

�إىل  �سدها  �ملطعون  �جلهة  �لتفات  ع��دم   -5
بدعوى  تلفها  ثبت  تالفة  ب�ساعة  وج���ود 
ق�سائية مل تنزل قيمتها من �لأرباح وبالتايل 
فاإن تكليف �جلهة �لطاعنة بال�سريبة على 

يكون يف غري حمله وخمالفًا  �لأ�سا�س  هذ� 
لالأ�سول و�لقانون.

ومن حيث �أن هذه �لمحكمة قد كلفت �لجهة 
�لمدعية /�لطاعنة/ بتقديم �سورة عن �لحكم 
�ل�سادر عن محكمة �لبد�ية �لمدنية بطرطو�س 
رقم �أ�سا�س 247 لعام 2005 و�لمتعلق بالب�ساعة 
وكذلك  �ل�سريبي/  �لتكليف  /مو�سوع  �لتالفة 
محكمة  ق����ر�ر  ع��ن  ���س��ورة  ب���اإب���ر�ز  تكليفها 
 /60/ رق��م  بطرطو�س  �لمدنية  �ل�ستئناف 

�أ�سا�س /76/ لعام 2007.
عن �لعام �لذي قب�س فيه ذلك �لتعوي�س �إذ 
�أن قب�س �لتعوي�س قد ل يتم �إل بعد �سنو�ت بعيدة 

ول يجوز �أن يبقى خاللها �لتكليف معلقًا. 
قد  �لإد�ري  �لق�ساء  محكمة  �أن  حيث  من 
بتقريرها  �نتهت  �أح��ادي��ة  فنية  خبرة  �أج��رت 
�لموؤرخ في 2012/1/15 �إلى تثبيت قر�ر لجنة 
�لمدعية  �لجهة  تكليف  �إل��ى  �لمنتهي  �لفر�س 
/44.208.331/ل.�س  قدرها  �سافية  باأرباح 
�أرب��اح م�سمولة  مبلغ /334.331/ل.����س  منها 
بالإعفاء �لمن�سو�س عليه بالمر�سوم �لت�سريعي 
رقم /15/ ومبلغ /43.874.000/ل.�س باأرباح 
�سافية لعام 2005، خا�سعة للتكليف فقط كما 
�نتهت �لخبرة �لفنية �لح�سابية �لثالثية �لجارية 
�أنه من حق  �إلى  �أمام محكمة �لق�ساء �لإد�ري 
�لب�ساعة  قيمة  تنزيل  يتم  �أن  �لمدعية  �لجهة 
من  /18.050.000/ل.�������س  �لبالغة  �لتالفة 
عليها  ربح  �أي  تقدير  وعدم  عام 2005  تكليف 
�لناتجة عن  و�لخ�سائر  �لأرباح  تعالج  �أن  وعلى 
عملية بيعها �أو �إتالفها بتاريخ �لبيع �أو �لإتالف 

�لفعلي.
ومن حيث �أن �لجهة �لمدعية ولعدم قناعتها 
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طالبة  به  للطعن  بادرت  فقد  �لمذكور  بالحكم 
با�ستدعاء  طلباتها  وف��ق  لها  و�لحكم  �إل��غ��اوؤه 

�لدعوى وذلك تاأ�سي�سًا على �لنو�حي �لتالية:
�ملايل  للتكليف  �لقانوين  �لأ�سا�س  �نعد�م   -1

وعدم ��ستناده �إىل وقائع �سحيحة. 
2- وجود فروقات يف �لقطع نظرً� لوجود فارق 
�جلهة  لكون  �مل�ستورد�ت  كلفة  ح�ساب  يف 
�ملدعية تعتمد �سعر �ل�سرف �لفعلي بتاريخ 
تعتمد  �ملالية  �لدو�ئر  �أن  حني  يف  �لت�سديد 

و�سطي �أ�سعار �لقطع خالل ع�سرة �أيام.
3- عدم �سحة ن�سب �لأرباح �ملقدرة.

�لب�ساعة  ع���ن  �مل��ت��اج��رة  ح�����س��اب  ح���ول   -4
�لتالفة.

�إىل  �سدها  �ملطعون  �جلهة  �لتفات  ع��دم   -5
بدعوى  تلفها  ثبت  تالفة  ب�ساعة  وج���ود 
ق�سائية مل تنزل قيمتها من �لأرباح وبالتايل 
فاإن تكليف �جلهة �لطاعنة بال�سريبة على 
يكون يف غري حمله وخمالفًا  �لأ�سا�س  هذ� 

لالأ�سول و�لقانون.
ومن حيث �ن هذه �لمحكمة قد كلفت �لجهة 
�لمدعية /�لطاعنة/ بتقديم �سورة عن �لحكم 
�ل�سادر عن محكمة �لبد�ية �لمدنية بطرطو�س 
رقم �أ�سا�س 247 لعام 2005 و�لمتعلق بالب�ساعة 
وكذلك  �ل�سريبي/  �لتكليف  /مو�سوع  �لتالفة 
محكمة  ق����ر�ر  ع��ن  ���س��ورة  ب���اإب���ر�ز  تكليفها 
 /60/ رق��م  بطرطو�س  �لمدنية  �ل�ستئناف 

�أ�سا�س /76/ لعام 2007.
�أن���ه م��ن �ل��ث��اب��ت م��ن �لأحكام  وم���ن ح��ي��ث 
هذه  تكليف  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �ل��م��ب��رزة  �لق�سائية 
�لمحكمة �أن �لجهة �لمدعية قد �أقامت دعو�ها 
�أمام محكمة �لبد�ية �لمدنية �لأولى بطرطو�س 

للمطالبة  �لمالحية  �لتوكيالت  �سركة  �سد 
بالب�ساعة  �لالحقة  �لأ���س��ر�ر  عن  بالتعوي�س 
)�إر�سالية خ�سب ماركة م.د.ف( و�لمر�سلة عام 
2005 على متن �لباخرة ماج�سنيك بيكادوري�س 
عند  �أن��ه  على  تاأ�سي�سًا  طرطو�س  ميناء  �إل��ى 
�لتفريغ تبين �أن هناك عدد كبير من �لربطات 
ومت�سررة،  ومك�سرة  �لعنبر  �أر���س  في  مبعثرة 
�لبد�ية  محكمة  �أ���س��درت  �لمحاكمة  ونتيجة 
�لناظرة  ب�سفتها  بطرطو�س  �لأول��ى  �لمدنية 
 /66/ رقم  حكمها  �لعادية  �لبحرية  بالق�سايا 
في �لق�سية �أ�سا�س /152/ تاريخ 2006/8/16 
�لجهة  �إل��ز�م   -1 �لنتيجة  حيث  من  و�لقا�سي 
�لباخرة ماج�ستيك بيكادوري�س  �لمدعى عليها 
مبلغ  بدفع  �لمالحية  �لتوكيالت  �سركة  تمثلها 
للمدعي  فقط  /8.924.265/ل.�������س  وق��دره 

غ�سان ريا�س �سكر.
2- قلب �لحجز �ل�سادر بالقر�ر 24 �أ�سا�س 
حجز  �إل����ى   2005/1/31 ت��اري��خ   1/247/
�لم�سرفية  �لكفالة  على  وتنفيذه  تنفيذي 
�لمبرزة بالدعوى رقم 2/2005/001 �ل�سادر 
عن بنك �سورية و�لمهجر و�إعادة كفالة �لحجز 
�إلى  �ل��م��ذك��ور  �لحجز  ق���ر�ر  ف��ي  �لح��ت��ي��اط��ي 
�لدرجة  �لمذكور  �لحكم  �كت�سب  وقد  م�سلفها، 
قر�ر  بموجب  ��ستئنافًا  بت�سديقه  �لقطعية 
بطرطو�س  �لأول��ى  �لمدنية  �ل�ستئناف  محكمة 
 /60/ �لرقم  ذي  �لبحرية  بالق�سايا  �لناظرة 
وت�سديقه   ،2007/4/11 تاريخ   /76/ �أ�سا�س 
�لأول��ى  �لمدنية  �لغرفة  ق��ر�ر  بموجب  نق�سًا 
لدى محكمة �لنق�س ذي �لرقم /773/ �أ�سا�س 

/752/ تاريخ 2007/12/18.
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 /7/ �لمادة  من  /�أ/  �لفقرة  �أن  ومن حيث 
ن�ست  قد  لعام 2003  رقم /24/  �لقانون  من 

على ما يلي:
يتاألف �لربح �ل�سافي من مجموع �لإير�د�ت 
لهذه  �لخا�سعة  �لمكلف  لأع��م��ال  �لإج��م��ال��ي��ة 
�أن تح�سم  �أنو�عها بعد  �ل�سريبة على �ختالف 
ممار�سة  تق�سيها  �لتي  و�لنفقات  �لأعباء  منها 

هذه �لأعمال �أو �لتي تالزم نوع �لعمل.
�لقانون  م��ن   /5/ �ل��م��ادة  �أن  حيث  وم��ن 
تطرح  �أ-  ي��ل��ي:  م��ا  على  ن�ست  ق��د  �ل��م��ذك��ور 
�أ�سا�س �لربح �ل�سافي �لمتحقق  �ل�سريبة على 
خالل �سنة �لأعمال وتح�سب �ل�سنة من 1 كانون 

�لثاني �إلى 31 كانون �لأول. 
للتكليف  بالن�سبة  �لأع��م��ال  �سنة  تعد  ب- 

ب�سريبة �لدخل هي �سنة �لتكليف.
ومن حيث �أنه يت�سح من ��ستقر�ء �لن�سو�س 
�لربح  �لعبرة في ح�ساب  �أن  �ل�سابقة  �لقانونية 
�ل�سافي �لخا�سع لل�سريبة تعود لل�سنة �لمالية 
�لتي تحقق فيها �لربح �ل�سافي ول يجوز �لجمع 
تتحقق  �لتي  فالأرباح  و�أخ��رى  �سنة  �أرب��اح  بين 
في �سنة ما م�ستقلة عن �لأرباح �لتي تتحقق في 
وفي  �ل�سريبة،  �سنوية  لمبد�أ  وفقًا  �أخرى  �سنة 
حال وجود خ�سائر فعلية موؤكدة وقبولها من قبل 
�لدو�ئر �لمالية، فاإن هذه �لخ�سائر �لتي ظهرت 
في نهاية �ل�سنة تدور �إلى �لأعو�م �لالحقة ليتم 
�إطفاوؤها من �أرباح �ل�سنو�ت �لتالية حتى �ل�سنة 

�لخام�سة من هذه �ل�سنو�ت.
ومن حيث �إنه من �لثابت من وثائق �لدعوى 
و�أور�قها ول�سيما حكم محكمة �لبد�ية �لمدنية 
�لق�سية  ف��ي   /66/ رق��م  بطرطو�س  �لأول����ى 

/152/ تاريخ 2006/8/16 �لمكت�سب �لدرجة 
�لقطعية وكذلك تقرير �لخبرة �لفنية �لثالثية 
�لمقدم �أمام محكمة �لدرجة �لأولى �أن �لجهة 
�لب�ساعة  �أي ربح عن قيمة  �لمدعية لم تحقق 
قيامها  لعدم  /18.050.000/ل.�����س  �لبالغة 
�ل�سادة  �أورد  فقد   2005 بعام  �أ���س��اًل  ببيعها 
في  �لموؤرخ  خبرتهم  تقرير  متن  في  �لخبر�ء 
موجودة  ماز�لت  �لب�ساعة  باأن   2012/10/23
بدليل  ببيعها  �لمدعية  �لجهة  قيام  عدم  وثبت 
�لب�ساعة  و�أن  �لمتتابعة  ورودها في ميز�نياتها 
�لتي  و�ل��ن��ف��ق��ات  �لأع���ب���اء  م��ن  تعتبر  �ل��ت��ال��ف��ة 
لأعمالها  �لمدعية  �لجهة  ممار�سة  �قت�ستها 
�لتي  �ل�سافية  �لأرب��اح  على  تفر�س  و�ل�سريبة 
�لنق�س  محكمة  بينت  كما  �لمكلف  يحققها 
�لتعوي�س  ب��اأن  ذك��ره  �ل�سابق  حكمها  بموجب 
�لذي يلزم به �لناقل �لبحري هو �لتعوي�س �لذي 
يمثل حقيقة �لأ�سر�ر �لتي لحقت بالب�ساعة ول 
عدم  �سوء  وفي  وبالتالي  �لربح،  ف��و�ت  ي�سمل 
�لمذكورة  �لب�ساعة  ببيع  �لمدعية  �لجهة  قيام 
يكون  �أرب��اح��ه��ا  على  بال�سريبة  تكليفها  ف��اإن 
عملية  تحقق  لعدم  �لقانوني  �لأ�سا�س  منعدم 

�لبيع �أ�ساًل بعام �لتكليف.
ومن حيث �أن هذه �لمحكمة بعد �أن �أطلعت 
�لمرفقة  �ل��وث��ائ��ق  وع��ل��ى  �لق�سية  ملف  على 
�لخبرة  تقرير  وعلى  �لطعن  وملف  بالدعوى 
ومعالجات  �أ�س�س  م��ن  ت�سمنه  وم��ا  �لثالثية 
وجدت �أن هذ� �لتقرير قد قام على �أ�س�س فنية 
علمية وقانونية �سليمة، �لأمر �لذي يتعين معه 
هذه  في  للبت  كاأ�سا�س  �إليه  و�لركون  �عتماده. 
�لق�سية، وبالتالي يتعين قبول �لطعن مو�سوعًا 
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وبالتالي  �لطعين  �لحكم  و�إلغاء  منه  �سطر  في 
و�إعادة  منه  �لم�سكو  �ل�سريبي  �لتكليف  �إلغاء 
ب�سريبة  )�لطاعنة(  �لمدعية  �لجهة  تكليف 
/مو�سوع   2005 ع��ام  ع��ن  �لحقيقية  �لأرب���اح 
�لب�ساعة  قيمة  ��ستبعاد  �أ�سا�س  على  �لدعوى/ 
تكليف  م��ن  /18.050.000/ل.��������س  �لبالغة 
�لجهة �لمدعية عن �لعام �لمذكور، وذلك دون 
باإعادة  �لمطعون �سدها  �لإد�رة  بحق  �لإحالل 
بال�سريبة  /�لطاعنة/  �لمدعية  �لجهة  تكليف 
�لب�ساعة  ه��ذه  بيع  ع��ن  �لناتجة  �لأرب���اح  ع��ن 
وذلك بتاريخ بيعها في �ل�سنو�ت �لالحقة لعام 

2005 �إن كان لذلك ثمة مقت�سى قانوني. 
لهذه الأ�سباب:

حكمت �لمحكمة بما يلي:
1- قبول �لطعن �سكاًل.

�حلكم  و�إل��غ��اء  �سطر  يف  مو�سوعًا  قبوله   -2
�لطعني.

3- قبول �لدعوى �سكاًل. 
و�إلغاء  منها،  �سطر  يف  مو�سوعًا  قبولها   -4
�لتكليف �ل�سريبي �مل�سكو منه بكل ما يرتتب 

عليها من �أثار ونتائج


