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ملحق خا�ص ب�سو ق دم�شق للأوراق املالية

وجهة نظر حول �أ�سواق ر�أ�س املال

�شركة بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية:

حول تطور ال�شركات العائلية ال�سورية
من �أجل اال�ستمرارية واملناف�سة
افتتحت �سوق دم�شق للأوراق املالية �أبوابها يف العا�رش من �آذار عام  2009ب�ستة �رشكات مدرجة ،وقد م ّر ما يقارب عام حتى
الأن و�صل خاللها عدد ال�رشكات املدرجة �إىل اثنتي ع�رشة ،وجميعها فاقت ر�سملتها ال�سوقية على ما كانت عليه قبل الإدراج
كما ازداد م�ؤ�رش بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية العام لل�سوق  BSFF Market Indexبـ  ٪95هذه النتائج �إيجابية للغاية
لكنها ت�ستتبع ال�س�ؤال اجلوهري:
ملاذا مل يدرج عدد �أكرب من ال�شركات؟
و�أين ال�شركات العائلية؟
يف ه��ذا التحليل نحاول ت�سليط ال�ضوء على هذا
املو�ضوع فنجد �أن عدد ال�شركات امل�ساهمة و�صل �إىل
 360ومنها � 51شركة م�ساهمة عامة والعدد الأكرب
منها ال يحقق �شروط الإدراج ونتيجة هذا الو�ضع
ف�إن �أمل ال�سوق املايل الأكرب يكمن بني يدي ال�شركات
العائلية (ت�ضامن ،تو�صية ،حما�صة� ،أو حمدودة
امل�س�ؤولية) وفر�ص حتولها �إىل �شركات م�ساهمة
ثم �إدراجها يف ال�سوق امل��ايل .وقد �أدرك��ت اجلهات
الناظمة هذا وب��د�أت اخلطوات الأولية للت�أكد من
حتقيق هذه الإمكانية .فيمكننا �أن نر�صد اخلطوات
الإيجابية التالية :خف�ض ال��ف��ات��ورة ال�ضريبية
الناجمة عن �إع��ادة تقومي الأ�صول �إىل  2باملئة (1
باملئة �إذا كانت ترغب بالتحول �إىل �شركة م�ساهمة)
كخطوة ت�سهيلية �أم ًال ب�أن ال�شركات �ستنتهز الفر�صة.
كما خف�ضت معدالت ال�ضريبة لل�شركات امل�ساهمة
�إىل 22باملئة و 14باملئة �إذا مت طرح �أكرث من 50
باملئة من ر�أ�س املال لالكتتاب العام ،و�أن�ش�أت �سوق
دم�شق للأوراق املالية ورخ�صت ل�شركات الو�ساطة
املالية بالعمل لتدير وتن�سّ ق عملية التحول والطرح
العام ،وخف�ضت م�ؤخر ًا قواعد و�شروط الإدراج من
خالل �إن�شاء «ال�سوق امل��وازي ب» (لت�صبح �سهلة
املنال ل�شريحة �أكرب من ال�شركات) ،وفعّلت �أن�شطة
تثقيفية للم�ستثمرين وال�شركات العائلية حول فوائد
وج��ود �سوق �أوراق مالية �أك�ثر �شفافية وجديرة
بالثقة .ولكن من جهة �أخرى ،ال تزال بع�ض القوانني
والأنظمة غري وا�ضحة وحتى مانعة لعملية التحول
هذه .فعلى �سبيل املثال ،فقانون ال�شركات يطلب
من ال�شركات الراغبة بتحويل �شكلها القانوين �إىل
�شركات م�ساهمة عامة �أن تطرح  45باملئة على الأقل
من �أ�سهمها لالكتتاب العام ،فهذه الن�سبة مرتفعة
(جتدر الإ�شارة اىل �أن هناك م�سودة تعديالت لقانون
ال�شركات اجلديد قد تخف�ض الن�سبة).
بالإ�ضافة �إىل ذلك فاملر�سوم الت�شريعي  61لعام
 2007ال��ذي ينظم عملية �إع���ادة تقومي الأ�صول
الثابتة للم�ؤ�س�سات الفردية وال�شركات مل ي�شمل
الأ�صول املعنوية .ومت تعديله بالقرار 3319/1
عام  2009لي�شمل تقومي الأ�صول املعنوية ك�أ�سماء
امل��ارك��ات التجارية وب���راءات االخ�ت�راع التي لها
ر�صيد جتاري كبري ولكن ب�شرط مرور عامني على
تقومي الأ�صول املادية ،كما �أن التعليمات التنفيذية
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لهذا التعديل مل ت�أخذ بعني االعتبار الطرق احلديثة
يف التقومي كالتدفق النقدي املخ�صوم �أو م�ضاعفات
ال�سعر .من خالل قربنا وتفاعلنا مع هذه ال�شركات قد
التم�سنا نوعاً من القلق وحالة عدم ثقة جتاه اجلهات
الناظمة انعك�ست على الواقع فكانت نتيجتها �أنه مل
يتقدم �إال القليل من ال�شركات بطلب �إعادة التقومي
رغم احلمالت الرتويجية وامل�ؤمترات التي نظمت
لهذا الغر�ض .فبالن�سبة ل�شركة ترغب يف �إعادة تقومي
الأ�صول واال�ستفادة من ميزات املر�سوم  61فعليها
التخلي عن دفاترها املعلنة مل�صلحة دفاترها الفعلية
احلقيقية .هذا الذي من ال�صعب �أن يتم مع وجود
�شركات �أخرى قد تكون مناف�سة لها تخفي دفاترها
الفعلية وال تتعر�ض للمالحقة ال�ضريبية/القانونية.
فبذلك �ستكون خطوة �إعادة التقومي ل�سوء ال�شركة
ولي�س مل�صلحتها لأنها �ستفقد القدرة التناف�سية.
على �أر�ض الواقع عملية التطوير بد�أت بال �شك ،ومن
�ش�أن احل���وارات وال��ت��داوالت بني جمتمع الأعمال
و�أ�صحاب ال�شركات مع اجلهات الناظمة كما دور
ال�صحافة املحلية يف الن�شر والتوعية �أن تثمر تطوير
الآلية الت�شريعية والتنظيمية خلدمة االقت�صاد كله
وت�أكيد الثقة بني القطاع اخلا�ص (املمثل بال�شركات
العائلية يف مثالنا ه��ذا) واجلهات الناظمة .ن�أمل
�أن تنتج من خاللها اندفاع وازدي��اد طلبات �إعادة
تقومي الأ�صول من بعدها طلبات حتويل ل�شركات
م�ساهمة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن التحول �إىل �شركات م�ساهمة لي�س

بال�ضرورة �إيجابياً جلميع احلاالت فهناك جمموعة
من االعتبارات التي يجب �أخذها يف احل�سبان عندما
تريد �شركة التحول �إىل �شركة م�ساهمة عامة ،وها هنا
عدة جوانب منها تتعلق بال�سوق ال�سورية:

المزايا

المساوئ

�سهولة الو�صول �إىل ر�أ�س
املال قد تكون العملية طويلة من
و انخفا�ض تكلفته مع �إمكانية
�إعادة هيكلة و تنظيم
�إ�صدار �سندات ال�شركات
قد تكون العملية مكلفة –
�شروط متويل �أف�ضل من
امل�صارف واملورّدين وغريهم ر�سوم � -أتعاب ا�ست�شارية
 خرباءمن املقر�ضني
تتطلب جزء ًا كبري ًا
انخفا�ض املعدالت ال�ضريبية
من وقت املالكني
درجة �أعلى من الإف�صاح
والعلنية و املوثوقية

قد تواجه ال�شركة مقاومة من
الإدارة احلالية

ف�صل الإدارة عن امللكية
و�إن�شاء �إدارة مبنية
على الكفاءة

قد تفقد العائلة ال�سيطرة
املطلقة على ال�شركة

�سهولة ا�ستمرارية العمل يف
حال وفاة املالك �أو خروجه

متطلبات الإف�صاح
عديدة و ملزمة

�سهولة �إقامة
م�شاريع م�شرتكة بع�ض ال�شركات ال ترغب �أن
واحل�صول على
�شركاء تكون حتت عيون عموم النا�س
جتاريني �أجانب
قد ت�صبح معلومات داخلية
قيمة ال�شركة واقعية
مهمة يف متناول املناف�سني
وملحوظة �أكرث

لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

ومبا �أن م�شروع الإ�صالح يف �سورية م�ستمر ف�إن البلد
ينفتح على التجارة العاملية واال�ستثمارات الأجنبية
والأ���س��واق املالية الدولية .وق��د ب��د�أت ال�شركات
العائلية مبواجهة مناف�سة ح��ادة على امل�ستويني
املحلي والعاملي ،ف�إذا حل ذلك الزمن ومل تكن تلك
ال�شركات متتلك هيكلية ال�شركة املنا�سبة �أو املرونة
املالية للتعامل مع تلك املناف�سة ف�ستعاين كثري ًا �إن
مل تنته .معظم العائالت تت�صرف بطريقة «لننتظر
ونر» لأنها ال تريد �أن تكون �أول من يقوم بالتحول.
ومن جهة ،هذه طريقة حذرة و�شديدة االبتعاد عن
املخاطرة ،لكنها ،من جهة �أخرى ،ت�ؤدي �إىل فقدان
فر�صة كبرية ج��د ًا يف �أن ي�صبح �أ�صحابها رواد ًا
�صناعيني با�ستخدام ر�أ���س امل��ال امل�ضاف لتنمية
عملهم وتو�سيعه ،وبالتحول �إىل معايري �إف�صاح �أكرث
�شفافية .ويف حني �أن التحول �إىل �شركة م�ساهمة عامة
قد ال يكون منا�سباً جلميع ال�شركات ،ف�إنه �ضروري
لبع�ضها .واالقت�صاد ال�سوري يف موقع جيد حالياً،
فالهيكلية الناظمة موجودة ،والنمو الناجت املحلي
م�ستمر ،وهناك الطلب الداخلي واخل��ارج��ي على
االكتتاب (وعلى �سندات ال�شركات يف امل�ستقبل
القريب) ،فما �إن تبد�أ ال�شركات العائلية تدرك كم
�ست�صبح �أقوى عندما ت�صبح �شركات م�ساهمة عامة،
فهي �أي�ضاً �ستكون يف موقع جيد وواعد.
اخلدمات التي تقدمها بيمو ال�سعودي الفرن�سي
املالية:

الو�ساطة املالية
خدمات الو�ساطة املالية التقليدية للأ�سهم املدرجة
يف �سوق دم�شق للأوراق املالية.

البحوث واال�ست�شارات
ا�ست�شارات بهدف الدمج واال�ستثمارات املبا�شرة
وال�شراكة.
درا�سات تقييم و�إعادة هيكلة ال�شركات.
ن�شر تقارير يومية� ،شهرية و�سنوية عن �أداء �سوق
املال.

ت�أمني ر�ؤو�س �أموال
�إدارة الإ�صدارات العامة واخلا�صة لل�شركات.
ت�أمني وهيكلة ا�ستثمارات مل�شاريع �ضخمة.

�إدارة املحافظ «غري مفعلة حالياً»
ت ��أ���س��ي�����س و�إدارة حم��اف��ظ م��ال��ي��ة ل�ل��أف���راد
وامل�ؤ�س�سات.
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