
مجــاالت تطبيق المشــاريع 
التشــاركية بين القطاعين 
ــا  ــاص وآفاقه ــام والخ الع
فــي ســورية

ــة
ديــ

ـــا
ـــــ

ـــــ
صـــ

قت
ت ا

ـــا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
س

درا

د. رشا سيروب 



مؤسسٌة بحثيٌة مستقّلة تأّسست عام 2015، مقّرها مدينة دمشق، ُتعنى بالسياسات العاّمة 
والشؤون اإلقليمية والدولية، وقضايا العلوم السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية 
وتطبيقّيًا(،  )نظرّيًا،  الّشامل  المعرفّي  بالمعنى  وذلك  واألمنية،  والعسكرية  والقانونية 
السياسات  على  وتركيزها  المستقبلية/االستشرافية،  بالدراسات  عنايتها  إلى  باإلضافة 
والقضايا الّراهنة، ومتابعة فاعلي السياسة المحلية واإلقليمية والدولية، على أساس الّنقد 

والتقييم، واستقصاء التداعيات المحتملة والبدائل والخيارات الممكنة حيالها.

جميع حقوق النشر محفوظة © 2017

مداد ...

سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق 85

www.dcrs . s y

i n f o @ d c r s . s y



   

سورية في وآفاقها والخاص العام القطاعين بين التشاركية املشاريع تطبيق مجاالت  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ملخص تنفيذي

 على الضوء إلقاء ضرورة التنفيذية، إلى وتعليماته 6112 لعام/ 5/ رقم التشاركية قانون  صدور  أدى

 ليس أنه قد ُسمح للقطاع الخاص، بموجب هذا القانون،نجاحها، ذلك  وشروط التشاركية تطبيق مجاالت

 فيأ بل التحتية، البنى أو العامة املرافق في والاستثمار العامة الخدمات تقديم في كشريك الدخول  فقط
ً
 يضا

 العام. للقطاع ملكيتها العائدة املشاريع

خول بدُيسمح إلى التعرف على مجاالت تطبيق التشاركية في سورية وفي أي القطاعات  يهدف البحث

القطاع الخاص، وما هي املراحل والخطوات التي تؤدي إلى تحقيق املزايا املرجوة عند تنفيذ مشروع على أساس 

 وما هي الصيغة أو ألاسلوب التعاقدي ألانسب؟، تشاركي

 آفاقهاو  والخاص العام القطاعين بين التشاركية املشاريع تطبيق مجاالت

 سورية في
 د. رشا سيروب
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، يوكيفية إدارة شؤون الاقتصاد الوطن ،ومسؤولياتهافي دور الدولة  إعادة النظر ضرورة خلص البحث إلى 

وأنه بموجب القانون ونتيجة ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت إليها سورية طوال مّدة سنوات 

 في كافة املشروعات والقطاعات، ذلك 
ً
 مجموعة منبعد وضع الحرب، يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكا

هذه كون تتحديد املشروع الذي يمكن تنفيذه على أساس تشاركي، على أن في  ،يتم الركون إليهاالتي ر عاي امل

ن وبما يضمن سالمة ألام ،املعاي ر منبثقة من ألاهداف التنموية والحاجات الاقتصادية والاجتماعية في سورية

 القومي للدولة.

نسخه وتطبيقه على القطاعات واملشروعات يمكن صيغة عقدية واحدة،  ذو وحيد   نموذج   وال يوجد

 مختلفة ومعقدة ومركبة للتشاركيةكافة
ً
مة العقود وأقل ،ينبغي قولبة مشروعات التشاركيةو ، ، لذلك نجد صيغا

 لطبيعة املشروع ومّدته ونوع الخدمة والعديد  وإلابداع في استحداث آليات اقتصادية جديدة
ً
في التشاركية، وفقا

 قرار التشاركية تغ ر مع الظروف. وقبل طرح أي مشروع على أساس تشاركي، يجب أن يكون من العوامل التي ت

،
ً
 : مرحلة إلاعداد املبدئي للمشروع؛ ومرحلة إقرار املشروع.مرحلت ن على تحقيقه يمكن ما وهو واضحا

ية وضوعم عناصر أربعةمن  ٍن مكوّ  –يتم استخدامه في املرحلة ألاولى–توصل البحث إلى صياغة مؤشٍر 

، القدرة على خلق فرص العمل، رأس املال: حجم قائمة على تحقيق ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية لسورية

ر تقييم كافة املشروعات التي لمشروعاستقطاب وتوط ن التكنولوجيا، الواقع املالي ل
ّ

، ويتمُّ بوساطة هذا املؤش

اس طرح املشروع على أسبقرار الناء عليها يمكن اتخاذ بتتطلبها عملية التنمية في سورية للمرحلة القادمة، و 

 .يتشارك

ه يمكن تطبيق التشاركّية على كافة املشروعات وبصيغ مختلفة، 
ّ
أة إال أن سورية ما زالت غ ر مهيورغم أن

لم تستكمل بعد القوان ن والتشريعات واملؤسسات التي ترافق عادة  إذ إنهافي الوقت الراهن لتطبيق التشاركية، 

لتشاركية، االضريبية واملحاسبية ملشروعات  واملعالجة ،قوان ن مالية ومصرفية وتأمينيةمن  ،قانون التشاركية

ارتفاع ل ظنتيجة عدم توافر الكوادر املؤهلة والخب رة بعقود التشاركية في  ،ن الخطورة إبرام عقود التشاركيةمو 

ولن تحقق التشاركية مبررات وغايات  ،غ ر مرضيةمؤشر مدركات الفساد في سورية، ألنها ستؤدي إلى نتائج 

 وجودها.
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    مقدمة

إلى تدهور معدالت النمو  ،الدولية والعربيةأدت الحرب التي تعيشها سورية والعقوبات الاقتصادية 

الاقتصادي وارتفاع معدالت البطالة وتوقف جزئي في عجلة إلانتاج، بعد أن كانت قد حققت في سنوات ما قبل 

،( 6111-6111الحرب )
ً
 ملحوظا

ً
ة وضع سوري ما ،في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية تطورا

ت الذي تعاني فيه من تراجع في إلايرادا نفسه في النهوض باالقتصاد الوطني في الوقت ،أمام تحد خط ر وصعب

 من الكفاءاتوخسارتها  !وتدفق رؤوس ألاموال إلى الخارج )بشكل نظامي أو غ ر نظامي( ،العامة
ً
 كب را

ً
لفنية ا جزءا

 لوزير الاقتصا ،واملهنية واملوارد البشرية، وتم صدور قانون التشاركية
ً
د والتجارة الخارجية في الندوة وفقا

حرص الحكومة على »من باب  13/3/6117التعريفية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 

وزيادة فرص العمل وتحقيق كفاءات  ،وتحف ز النشاط الاقتصادي بمشاريع داعمة ،إيجاد صيغ لتفعيل العمل

ن خالل تفعيل التشاركية ب ن القطاع ن العام والخاص وفق أطر م ،أكبر الستخدامات رأس املال الحكومي

 .«ةتشريعية محدد

من أنه يتطرق إلى املعاي ر واملجاالت التي يمكن أن يدخل إليها القطاع الخاص  أهمية البحثوتنبع 

ة، الاقتصاديفي عملية التنمية  من أجل املساهمة ،في استثمار املرافق العامة والبنية التحتية ،كشريك

 .والاجتماعية

 اعالقط بدخول  ُينصح التي القطاعات وتحديد التشاركية، تطبيق   مجاالت   تعّرف إلى البحث إذ يهدف

لة املزايا تحقيق إلى املؤدية والخطوات املراحل وتبيان فيها، الخاّص   ساٍس أ على ما مشروٍع  تنفيذ ح ن املؤمَّ

 .تشاركي

 البحث في التساؤل عن مدى قدرة القطاع الخاص على الدخول في 
ُ
كافة القطاعات وتكمُن مشكلة

 واملجاالت التي سمح له القانون بالعمل فيها؟ وما هي الصيغة أو ألاسلوب التعاقدي ألانسب؟

لعامة ق اباالستثمار في املراف ،وتعليماته التنفيذية للقطاع الخاص 6112لعام  5لقد أجاز القانون رقم 

أو إنشاء  تصميم :أو أكثر من ألاعمال التاليةبواحٍد  ،أو البنى التحتية أو املشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام

من أجل تقديم خدمة عامة أو أي خدمة  ،أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل

 تتوخى املصلحة العامة.

 
ُ
قانون أنه سمح للقطاع الخاص بالدخول في كافة مفاصل ألانشطة الاقتصادية )باستثناء من ال ُيالحظ

 على القطاع العام. :مثل ،عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية
ً
 النفط( والتي كانت حكرا

من أجل ضمان توف ر وتأم ن الخدمات  ،قد يبدو للوهلة ألاولى أن التشاركية هي الحل  السحري لسورية

العامة للمواطن؛ هذا صحيح في حال كانت مشكلة توف ر الخدمات العامة مشكلة تمويلية بحتة )أي عدم قدرة 

ية أعقد لكن موضوع التشارك ،الحكومة على تأم ن التمويل الالزم لالستثمار في البنى التحتية واملرافق العامة(
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 ف ،من ذلك بكث ر
ً
دعم الحكومي وال ،والضمانات ،يتعلق بالصيغ التمويلية والهندسة املالية للمشروعي ما تحديدا

وشكل العقد ومدته......، وبالتأكيد حساسية نوعية الخدمة  ،وتقاسم املخاطر ونوعية الشركاء ،والتسهيالت

ة تمس حيا ،سياسيةاقتصادية واجتماعية وأمنية و  تأث راتالعامة املقدمة عن طريق التشاركية ملا لها من 

املواطن اليومية بشكل مباشر أو غ ر مباشر ، لذلك يجب أن تدرس بكث ر من الحرص والعناية قبل اتخاذ 

 الحكومة القرار بتنفيذ أي مشروع عن طريق التشاركية.

عرف التشاركّية بشكٍل عام بأنها
ُ
م يت ،ب ن القطاع ن العام والخاص التنموي أحد أشكال التعاون  ت

 ،يستطيع بمقتضاها القطاع العام توف ر السلع والخدمات العامة والاجتماعية ،وضع ترتيبات تعاقدية هابوساطت

إلى  السماح للقطاع الخاص بتقديمها، وتمتد مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام ليس فقطعن طريق 

قف . ويتو )جوهر التشاركية(ل وتقاسم املخاطر تحمّ تشمل بل  ،التمويل وإلادارة والتشغيل والصيانة ...إلخ

 شكل التعاقد على املهام التي يمكن أن يتوالها القطاع الخاص.

من أجل أن تحقق التشاركية ألاهداف املحددة لها، وتكون قادرة على تقديم الخدمة العامة، كما أنه 

 الجهات الحكومية التقّيد بأربعة مبادئ أساسية: يجب على

  تلبي الاحتياجات العامة، ويمكن تعريفها وتحديدها وقياسها  فرها،تواالتأكد أن الخدمات املطلوب

 بسهولة.

 نه من تقييم وإدارة املخاطر. ،التأكد أن القطاع العام يمتلك من الخبرة
ّ
 ما يمك

 ن من توف ر الخدمات بجودة عالية وبكفاءة  
ّ
توزيع  عن طريق ،التأكد من أن التشاركية سوف تمك

 املخاطر.

  .التأكد من وضوح في املساءلة واملحاسبة 

 
ً
تنسجم وتتوافق مع  ،التأكد من أن املشروعات التي يراد تنفيذها عن طريق التشاركية وُيعدُّ ضرورّيا

نها ال تؤدي إلى أنها ال تخلق مزايا ومكاسب لفئات معينة من القطاع الخاص، و أألاهداف العامة للدولة، و 

 وتحقيق العوائد الريعية للشركاء من القطاع الخاص. ،الاحتكار

 ،لذا يجب أن يدرس كل مشروع على حدى، ويختار لكل مشروع الشكل أو الصيغة القانونية املناسبة

  ،وفق استراتيجية الدولة تجاه مسألة املشاركة
ً
نه ألتوجهاتها وطبيعة املشروع وأهدافه، فقد تجد الدولة  تبعا

تراتيجيتها ساألسباب تتعلق ب ،ضمن قائمة مشروعات التشاركيةُض مشروعات البنية التحتية، ال يمكُن إدراُج بع

 العامة، أو بأمنها الوطني.

وتشابك وتعقد أبعادها الاقتصادية  ،ومساسها بالخدمة العامة ،ونتيجة حساسية التشاركيةهذا، 

علمية  على أسس ،من وضع معاي ر واضحة ودقيقة وشفافة مبنية ال بّد ، والاجتماعية والقانونية واملالية والفنية

أن يكون و  ،التي يمكن أن تنفذ عن طريق التشاركيةتحديد قائمة املشاريع في كيفية  ،واقتصادية واجتماعية

  التصور املرجعي
ً
بدقة بعد دراسة مستفيضة لطبيعة ونوعية وحساسية الخدمة واملشروع، وأن يتم  موضوعا

باختيار الشريك بكل شفافية  عند اتخاذ القرار ،والقيمة مقابل النقود مقارن القطاع العام لىالاستناد إ



   

سورية في وآفاقها والخاص العام القطاعين بين التشاركية املشاريع تطبيق مجاالت  2 

 

 عن التمي ز واملحاباة. ويجب أال نغفل آلية تحديد سعر الخدمة وكيفية  للفرص، وتنافسية وتكافؤٍ 
ً
بعيدا

 تحصيلها. 

يتألف البحث من ثالثة أقسام )ال تشمل املقدمة(، يتحدث القسم ألاول عن إلاطار النظري للتشاركية ب ن      

مبررات التشاركية في سورية وشروط نجاحها، أما القسم ويتناول القسم الثاني القطاع ن العام والخاص، 

 .اختتم البحث بالنتائج والتوصياتو الثالث عبارة عن إجراءات اختيار مشروعات التشاركية ومجاالت تطبيقها، 
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ا
 إلاطار النظري للتشاركية بين القطاعين العام والخاص -أوال

 البعد الاقتصادي لنشأة التشاركية .1

 ب جعل الشركات الوطنية ال تتنافس مع بعضها ما ،أدت العوملة إلى ازدياد املنافسة على الساحة العاملية     
ً
 عضا

 تخضع إلى منافسة الشركات ؛فقط
ً
يجة ، ونتسواء أكان ذلك في ألاسواق العاملية أم املحلّية ألاخرى  بل أيضا

 تحّفز وتركز الثروة وازدياد السيولة،  ،للتطورات الحاصلة على الصعيد الاقتصادي العالمي
ُ

ساليب عن أ البحث

  ،ومجاالت جديدة لالستثمار ذات طابع استراتيجي مبتكر
ُ

لق مشروعات استثمارية جديدة طويلة إلى خ تهدف

وذات معدالت عائد مرتفعة ومضمونة، وقد عّجلت تداعيات العوملة تطبيق مشروعات التشاركية،  ،ألامد

 
ً
مع تطور مفهوم املال العام، إذ تتعرض الحكومات )كمستثمرة أو مقدمة خدمات( للمشكالت ذاتها التي  تحديدا

 ؛ن في الدول كافة يرغبون بالحصول على خدمات أفضل وجودة أعلىيتعرض لها القطاع الخاص، فاملواطنو 

لكن بكلفة أقل )دون فرض ضرائب إضافية(، لذلك تتوجه الحكومة نحو آليات السوق، وملا كانت الاستثمارات 

 –ألاجنبية التي تحصل عليها البلدان 
ً
 إنَّ مع حساباتتحكمها في الغالب  -النامية منها تحديدا

ْ
ظم سياسية، إذ

 بشروط تمس السيادة الوطنية للدولة املتلقية لها، وإزاء العجز 
ً
ردااملنح والقروض واملساعدات مقترنة غالبا

ّ
 ملط

في م زانيات الدول النامية بصفة عامة، وغ ر البترولية بصفة خاصة، وأمام قصور موارد التمويل التقليدية عن 

ازل بالتن ذلكلتمويل مشروعات البنية ألاساسية،  سّد  احتياجات البلد، ظهرت فكرة البحث عن صيغ جديدة

عن دورها التقليدي في احتكار إقامة هذا النوع من املشروعات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليأخذ دوره في 

عد أن ب ،ولُيستفاَد من طاقاته وخبراته؛ باتباع صيغة التشاركية ب ن القطاع ن العام والخاص ،هذا املجال

يغة على صلة وثيقة بما يجري من تطورات على الساحة الاقتصادية والاجتماعية، إذ أّدت أصبحت هذه الص

 
ً
 هذه التطورات دورا

ً
على املستوى الدولي في تسريع العمل في ظل الاتجاه الواسع النطاق نحو التحرر  هاما

إلى سرعة تبادل ألافكار وإزالة القيود املفروضة على العالقات الاقتصادية الدولية، وهو ما أدى  ،الاقتصادي

 .1والنظريات الهادفة إلى تحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وقد ظهرت فكرة التشاركية في الواليات املتحدة في الستينيات من القرن املاض ي، عندما طورت طريقة 

خذ الدولة في ضرورة ألا ملحاكاة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، دون تهميش إلزامية تفعيل دور 

ضمان رقابة الحكومة على  عن طريق ،بمبدأ التعاون لتحقيق التنمية؛ فالفكرة أتت لتحمي املصالح العامة

6حسن أداء مشروعاتها، وفي الوقت ذاته لتجلب استثمارات جديدة محتملة وقيمة مضافة من القطاع الخاص
. 

جز الدولة عن استمرارها بالدور ألابوي، نتيجة وأخذ مفهوم التشاركية يتوسع أكثر وأكثر، بسبب ع

التوسع الكب ر في التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، مقابل عدم كفاية ألاموال الالزمة إلنشاء مشروعات البنية 

                                                           
وراه ، أطروحة دكتتحليلية مقارنة لبدائل التمويل دراسة-سوريةالتشاركية بين القطاعين العام والخاص في رشا س روب،  1

 .25ص، 6116 سورية، غ ر منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق،

مجمع -منظمة املؤتمر إلاسالمي، "في تعم ر ألاوقاف واملرافق العامة BOTعقد البناء والتشغيل وإلاعادة "عكرمة سعيد صبري،  6

 .6الفقه إلاسالمي الدولي، إلامارات العربية املتحدة، الدورة التاسعة عشرة، ص
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 عن إخفاق السياسات املتبعة في توجيه 
ً
ألاساسية لضرورة التوسع في النشاط الاقتصادي والاجتماعي؛ فضال

منه العديد من الدول، وهكذا توافقت حاجة  يعانيت نحو البنية ألاساسية والتراجع الاقتصادي الذي الاستثمارا

الدول إلسهام القطاع الخاص في إقامة هذا النوع من املشروعات، وحاجة قطاع ألاعمال إليجاد مجاالت عمل 

3تكفي تشغيل طاقاتهم الكامنة
. 

 أنَّ 
ً
 إلى أنَّ ك ،من القطاع الخاص املستثمرين علما

ً
انوا يحجمون عن الاستثمار في البنية ألاساسية، نظرا

مشروعاتها تحتاج إلى استثمارات ضخمة من جهة، ومن جهة ثانية، قيام الدول بإنشاء هذه املشروعات وتقديم 

الخدمات العامة للمواطن ن بال مقابل أو بمقابل رسوم رمزية، إال أن حدثت معطيات جديدة تغّ رت بموجبها 

 نظرة إلى هذه املسألة؛ فالدول )ال
ً
وقفت  ،تلك التي اعتمدت سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة( تحديدا

عاجزة عن تمويل إقامة مشروعات البنية ألاساسية التي أصبحت الحاجة ماّسة إلى التوسع بإقامتها مع التوسع 

ا وب ن الدول ألاخرى، هذا من ناحية، ومن ناحية وتزايد حركة املبادالت التجارية داخل الدولة، وبينه ،العمراني

أخرى زيادة حجم السيولة النقدية في املؤسسات واملصارف الدولية ولدى ألافراد، وضيق مجاالت الاستثمارات 

العادية وعدم قدرة الاقتصادات الوطنية على استيعاب هذه السيولة الضخمة ضمن املنهج الاقتصادي السائد، 

 عن التطور 
ً
الجنسية ونفوذها وقوة تأث رها في قرارات املؤسسات  متعديةالحاصل في نمو حجم الشركات فضال

 تستطيع هذه الشركات استخدام القطاع الخاص في الدول ) على أن ،املالية الدولية
ً
ة( في الدول النامي تحديدا

 ،ة إلاداريةالتكنولوجية والخبر  عن طريق تقديم التمويل والخبرة ،كمعبر إلحكام هيمنتها على الاقتصادات العاملية

من السيولة الدولية  أساٍس من أجل إقامة مشروعات البنية ألاساسية التي أصبح بإمكانها استيعاب جزء 

مة من قبل املؤسسات الدولية  لالستثمار في هذه املشروعات، ويأتي ذلك في إطار برامج إلاصالح الاقتصادي املقدَّ

ة 
ّ
يأتي من ، و جديدت نالتي تضمنت تسليم مقاليد قيادة الاقتصادات الوطنية إلى القطاع الخاص بصيغة وحل

حي، )الكهرباء، املياه والصرف الصفق العامة والبنية ألاساسية وإدارتها ضمنها مشاركته في إقامة مشروعات املرا

 في إطار عملية التحول نحو اقتصادمما ينسجم مع السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة  النقل وغ رها...(؛

 إلىوص ،إلى تقليص دور الدولة الاقتصاديالسوق وانسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي، والتي تدعو 
ً
ما  وال

4يدعى بـ )حكومة الحد ألادنى(
. 

مشروعات التشاركية ب ن القطاع ن العام والخاص ليست جديدة أو حديثة،  إنَّ  :وبذلك يمكن القول 

رحت بحلة جديدة وبمصطلحات حديثة، ال تختلف عن املشروعات السابقة
ُ
 إال في ،لكن الذي اختلف أنها ط

 العام،  قطاعهابيد الدولة عن طريق  كونها تتجه نحو مشروعات كانت محتكرة
ً
ية مشروعات البنية التحت تحديدا

  ،واملرافق العامة، لكن ما يم ز املشروعات القائمة على أساس تشاركي أنه يتم التعاقد فيها
ً
ات املشروع ملخرج تبعا

                                                           
علوم ، كلية الرسالة ماجست ر) "عقود البوت: إطار الاستقبال القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية"حصايم سم رة،  3

 .3، ص(6111وزو، الجزائر، ت زي -ية والسياسية، جامعة مولود معمري القانون

 ق،سابمرجع  ،دراسة تحليلية مقارنة لبدائل التمويل-التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سوريةرشا س روب،  4

 .27ص
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 لنوعية وجودة الخدمات )السلع( املقدمة من القطاع الخاص أو القطاع العام، أما ف
ً
ي طرق التعاقد أي وفقا

 التقليدية عادة يركز القطاع العام ومشترياته على مدخالت املشروع.

 فالتشاركية ليست مجرد تقسيم العمل بين القطاعين العام والخاص، 
ا
عدُّ تغييرا

ُ
ما ت

ّ
فة في فلس إن

اسات سي، بوساطة وكيفية إدارة شؤون الاقتصاد الوطني ومسؤولياتهافي دور الدولة  نظر  التنمية، وإعادة 

 للدولة
ا
في كافة مجاالت الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فالتشاركية بين  ،تجعل القطاع الخاص شريكا

، القطاعين العام والخاص ليست إال 
ا
 جديدا

ا
 ومصطلحا

ا
يسعى ليشمل كافة الصيغ والعالقات تعبيرا

 والتعاقدات التي تسمح للقطاع الخاص في تنفيذ وتوفير خدمة عامة.

 التشاركيةتعريف  .2

عرّ 
ُ
 بـ ت

ً
، ففي أمريكا ترمز (Public Private Partnershipوهي ألاحرف ألاولى لـ ) PPPف التشاركية اختصارا

(، PSP(، ويشار إليها في بعض الدراسات بـ )PFI( )Private Finance Initiative(، وفي أوروبا بـ )3P(، وفي كندا )P3بـ)

وبناء  ،وال يخرج عن إطار مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام في تمويل ،لكن جميعها يدور في فلك واحد

بتوظيف إلامكانيات البشرية واملالية وإلادارية والتنظيمية  ذلك ،تشييد مشروعات البنية ألاساسيةو 

 في تقديم الخدمات العامة. ،والتكنولوجية واملعرفية لكال القطاع ن

طويل ألاجل ب ن السلطة العامة وتحالف القطاع الخاص  ترتيب تعاقدي»ويعّرفها البعض بأنها 

(Consortium قائم على أساس التعاون، ويهدف إلى خلق آلية لتزويد الخدمات العامة باستخدام أصول )

5«وخبرات القطاع الخاص على فترات طويلة، ويتطلب ذلك أن يقوم القطاع الخاص بتمويل جزء أو كل املشروع
. 

ف  ( في املادة ألاولى منه عقد التشاركية ب ن 6113تموز  63الصادر في ) الفرنس يالقانون وقد عرَّ

 ،عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام»( على النحو التالي PPPالقطاع ن الحكومي والخاص )

تجه زات والبمهمة شاملة تتعلق بتمويل الاستثمار املتعلق باألشغال  ،إلى أحد أشخاص القانون الخاص القيام

في مقابل  ،الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستغاللها وصيانتها طوال مدة العقد املحددة وفق طبيعة الاستثمار

2«املتعاقدة بدفعها إلى شركة املشروع بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقديةمبالغ مالية تلتزم إلادارة 
. 

عات البنية ألاساسية والخدمات واملرافق العامة في وقد أجاز قانون مشاركة القطاع الخاص في مشرو 

برم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة املشروع تمويل وإنشاء وتجه ز »للجهات إلادارية  مصر
ُ
أن ت

مشروعات البنية ألاساسية واملرافق العامة، وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه املرافق مع الالتزام بصيانة 

                                                           

5 Christiana D. Tvarno et al, “Guidelines for Successful Public- Private Partnerships- an International Analysis from a 

Legal and Economic Perspective”, European Union, August 2010, P23. 

، "دامة باملغربعقود الشراكة ب ن القطاع ن العام والخاص: سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية املست"أحمد بو عشيق،  2 

، 6119نوفمبر تشرين الثاني/ 4-1الرياض،  ،الدولي للتنمية إلادارية املؤتمر  في "نحو أداء متميز في القطاع الحكوميندوة: " من

 .4-3ص
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 لالستخدام في إلانتاج ما يتم إنشاؤ 
ً
ه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيالت الالزمة لكي يصبح املشروع صالحا

رادأو تقديم الخدمة بانتظام 
ّ
 .7«طوال فترة التعاقد واط

عالقة تعاقدية ملدة »بأنها  6112لعام  5التشاركية وفق قانون التشاركية رقم تم تعريف  سوريةوفي 

يقوم بموجبها الشريك الخاص باالستثمار في واحد  ،جهة عامة وشريك من القطاع الخاص زمنية متفق عليها ب ن

تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل  :أو أكثر من ألاعمال آلاتية

عامة أو أي خدمة تتوخى  وذلك بهدف املساهمة في تقديم خدمة ،مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة

 .3«املصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة املتعاقدة أو نيابة عنها إلى املستفيد النهائي

 للتعريف ن
ً
أن قانون  ،السابق ن ولتعاريف التشاركية في الدول املختلفة ُيالحظ من هذا التعريف خالفا

ال التي يجب ويمكن أن يقوم بها الشريك الخاص، التشاركية في سورية لم يذكر صراحة التمويل كأحد ألاعم

 أن التمويل يعد أحد أهم مبررات لجوء سورية إلى التشاركية، وقد وّسع القانون املجال للقطاع الخاص 
ً
علما

 املشاريع التي تعود ملكيتها للقطاع العام ،للدخول ليس فقط إلى البنى التحتية واملرافق العامة
ً
، (9)بل أيضا

 أن شركة  ،لك أن القانون لم يلزم بإقامة شركة املشروع بل ذكر "عند اقتضاء الحاجة"يضاف إلى ذ
ً
علما

املشروع هي من أركان أي مشروع تشاركي، ألنها تتألف من املؤسسات املمولة واملصارف املقرضة وشركات التأم ن 

 الضامنة وشركاء املشروع.

على مصراعيه لدخول القطاع الخاص إلى كافة فتح الباب بذلك نجد أن قانون التشاركية في سورية 

 للدولة، باإلضافة إلى السماح له  التي كانتاملجاالت 
ا
 طبيعيا

ا
التي تعود  اتاملشروعفي كافة  باملشاركةاحتكارا

 .مليكتها للقطاع العام

 تصنيف مشروعات التشاركية وأساليب التعاقد .3

 بسمات -أساٍس بشكل -ترتبط أهمية وضرورة دخول القطاع الخاص في توف ر السلع والخدمات العامة 

أن »هذه السلع والخدمات بعد دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، وقد أثبتت الدراسات املختلفة 

داء بوجه عام، وأداء العامل ن فشل أو نجاح أي نشاط اقتصادي ال يعود إلى طبيعة امللكية بل إلى كفاءة ألا 

بوجه خاص، وإلى الظروف التي تعمل في ظلها املنشأة )مستوى املنافسة والقيود على ألانشطة(، وإلى طبيعة 

 تبني موقف موضوعي، انطالبناًء على  ،السلع والخدمات املقدمة، لذلك يتع ن علينا التعامل مع هذا املوضوع
ً
قا

تحقيق التنمية وإقامة اقتصاد قّوي يؤمن الرفاه لجميع املواطن ن ويحقق من حاجات املجتمع وأهدافه في 

العدالة الاجتماعية، ويقتض ي هذا الابتعاد عن الخلفية إلايديولوجية وألاحكام املسبقة في تقسيم ألانشطة 

                                                           

، قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية ألاساسية والخدمات واملرافق العامة، 6111لسنة  27قانون رقم  7 

 (.6، املادة رقم )6111/أيار/13مكرر )أ(، السنة الثالثة والخمسون، املوافق  19الجريدة الرسمية املصرية، العدد 

  https://goo.gl/QSxGf1. (1املادة رقم ) ، موقع رئاسة مجلس الوزراء،ة، قانون التشاركي6112لسنة  5قانون رقم  3 

 (.9و 3املادت ن رقم )، ، املرجع السابق6112لسنة  5قانون رقم  9 

https://goo.gl/QSxGf1
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  ،الاقتصادية ب ن القطاع ن العام والخاص، والعمل على توزيع املهام الاقتصادية والاجتماعية
ً
روف للظ وفقا

 .11«في هذه الظروف ،الخاصة التي تمر بها سورية والدور املحدد للدولة وكّلٍ من القطاع ن العام والخاص

 عند اتخاذ القرار باللجوء إلى التشاركية  أربعة معاي ر هامةيرى البعض أنه ينبغي مراعاة  ،وعليه
ً
جدا

واملستوى  ،أهمية البنية التحتية»لتوف ر الخدمات العامة وعند تحديد املشروعات ذات ألاولوية، وهي 

11«التكنولوجي، وسهولة تحصيل ألاموال، إضافة إلى حجم منطقة إلانتاج أو الاستهالك
.  

إلى مرفق إلنتاجها، واملقصود بالبنية التحتية حجم  مةتحتاج أية خدمة عا أهمية البنية التحتية: .أ

أي مدى اعتمادها على رأس املال املادي، تتراوح أهمية البنية التحتية ب ن  ،الاستثمار الالزم إلنشائها

اء مطارات( والكهرب-مرافئ-تتعلق بالنقل واملواصالت )طرائقسلعة عامة وأخرى، فتكون كب رة عندما 

العكس تكون هذه ألاهمية أقل بالنسبة إلى السلع الاجتماعية )التربية والصحة(، والاتصاالت، وعلى 

، ماٍل  وينصح بأن تطبق التشاركية على املرافق التي تحتاج رأَس 
ً
 وممّوال

ً
 كب را

ً
ريك من قبل الش مادّيا

 الخاص.

ي سلوب الذدرجة التقنية املطلوبة تختلف من خدمة عامة إلى أخرى ووفق ألا  املستوى التكنولوجي: .ب

 وبعضها يحتاج إلى ،ستقدم به، بعضها يحتاج إلى تقنيات بسيطة )إنارة الطرقات أو خدمات البريد(

)الاتصاالت، النقل الجوي، الطاقات املتجددة(، وينصح بأن تطبق  وتتغّ ر بسرعة ،تقنيات معقدة

 .التشاركية على الخدمات التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة وقابلة للتغّ ر بسرعة

 مقابلها ثمٍن  إمكانية فرض  على أساس  ،تختلف السلع والخدمات العامة تحصيل ألاموال )الرسوم(: .ج

 لالستهال ،بعض السلع والخدمات العامة يمكن فرض رسم أو تعرفة عليها -والقدرة على قياسها
ً
ك طبقا

دالة لى )الدفاع والع)الاتصاالت واملياه والنقل بالسكك الحديدية(، لكن هذا ألامر غ ر ممكن تطبيقه ع

ها سلع عامة بحتة ال يمكن تجزئتها  إنَّ
ْ
ا وتحديد املبلغ املترتب على املستهلك، بل ُيدفع ثمنه ،والبحوث( إذ

الخزينة العامة للدولة )ممولة عن طريق الضرائب(؛ وهناك سلع يمكن دفع ثمنها وفرض  عن طريق

إقامتها على أساس  -تماعية أو سياسيةألسباب اج-لكن من غ ر املرغوب  ؛رسوم على استهالكها

مثل التربية والصحة؛ وبشكل عام، بقدر ما يمكن فرض تعرفة أو رسم على سلعة أو  ذلكالتشاركية، 

بقدر ما كان من السهل إشراك القطاع الخاص في توف رها، على أن ينظر في كل حالة على  ،خدمة عامة

َها َدت   .ح 

: طابع تقني وطابع قانوني، كلما كانت والبعد الجغرافّي بطابع نيتسم املكان  حجم منطقة إلانتاج: .د

الخدمة تتسم بطابع محلي أمكن تدخل القطاع الخاص في توف رها )الخدمات البلدية: النقل الحضري، 

                                                           
 .31صرشا س روب، مرجع سابق،  11

إلى الشراكة بين القطاعين العام  اللجوء-العامةتمويل البنية التحتية والخدمات  غوتييه ستانكو،، جان إيف ب رو 11

إدارة الشؤون الاقتصادية والدولية، وزارة التجه زات واملواصالت )فرنسا:  رجمة منال الحلو ورانيا عيد هللا، توالخاص

 .332، ص(6116وإلاسكان، 
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ومياه، وإنارة(، أّما إذا كانت سوق السلع والخدمات تتم ز بطابع وطني )ألامن( أو ذات طابع دولي )الدفاع 

فال ينصح بتدخل القطاع الخاص، خشية مساسها باألمن القومي، وعلى هذا يمكن  ،البحوث(وألامن و 

عن املشروعات  -قدر إلامكان-للقطاع الخاص أن يتدخل في مشروعات على مستوى املحليات، ويبتعد 

 التي تتسم ببعد وطني أو التي تتم ز بصفة الاحتكار الطبيعي.

ْدر 
َ
ه بق  وقابلة لفرض الرسوم ما تكون الخدمة أ كما أنَّ

ً
و السلعة بحاجة إلى تمويل كب ر ومعقدة تكنولوجيا

)
ً
لد ذلك احتكارا   ،)يمكن قياسها( وتكون محلية )دون أن يّو 

َ
ر ما تكون إمكانية تشاركية القطاع الخاص مع ْد بق

ن أشكال القطاع العام كب رة؛ وأهم ما في ألامر هو أن تؤخذ هذه السمات بالحسبان عند صياغة أي شكل م

 التشاركية مع مراعاة الظروف الراهنة والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ات ذات تحديد املشروعاملذكورة أعاله التي يمكن البناء عليها عند  ألاربعةاملعاي ر ويعكس الجدول التالي 

ألارقام الواردة ضمن الجدول على مدى إمكانية وأهمية  وتدل، باللجوء إلى التشاركيةالتخاذ القرار  ألاولوية

( إلى ضرورة 5ويش ر رقم ) ،(5إلى  1تتراوح قيم املعيار )من  إذمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخدمة العامة، 

( يدل على انخفاض أهمية 1أما رقم ) ،إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتقديم الخدمات العامة وأهمية

 طاع الخاص في تنفيذ وتقديم الخدمات العامة.الق مساهمة

  ،وللتوضيج أكثر فإن تنقية املياه املستعملة
ً
ادي )البنية في رأس املال امل ،تحتاج إلى استثمارات كب رة جدا

(، ومنطقة 1(، وال يمكن فرض تعرفة أو رسم حسب الاستهالك )4) (، ودرجة تكنولوجيا مرتفعة5ية( )التحت

 (.5حلي )إنتاجها ذات طابع م

 سمات السلع والخدمات العامة -(1الجدول رقم )

السلع والخدمات 

 العامة

 الحجم الرسوم درجة التقنية البنية التحتية

 5 5 4 5 الكهرباء

 5 5 4 5 املياه

 5 1 4 5 تنقية املياه املستعملة

 4 5 5 6 النقل الجوي 

 4 4 3 5 النقل البري 

 3 5 4 4 سكك الحديد

 5 6 6 4 النقل الحضري 

 5 1 6 5 إلانارة

 5-3 5 6 1 الخدمات البريدية

 337جان إيف بيرو وغوتييه ستانكو، مرجع سابق، ص املصدر: 

 مللكية ألاصول والتمويل، ومسؤولية الاستثمار، وطبيعة  
ً
وتختلف أنواع العقود وأساليب التعاقد وفقا

العقد؛ بشكل عام تصّنف عقود التشاركية ضمن خمس  ومدةاملخاطر وحجمها، ونوع الخدمة املقدمة 
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  ،مرتبة رئيسةمجموعات 
ً
 وفقا

ً
ملسؤولية ودور القطاع الخاص واملخاطر التي يتحملها، وأكثر التصنيفات قبوال

16من قبل العديد من الباحث ن يندرج في التصنيف التالي
: 

 (.Management Contractعقود إلادارة ) .1

 (.Turnkey Projectعقود تسليم املفتاح ) .6

 (.Lease Contractعقود إلايجار ) .3

 (.Concession Contractعقود الامتياز ) .4

 (.Private Ownership of assetsامللكية الخاصة لألصول ) .5

ويب ن الجدول أدناه أنواع عقود التشاركية وأساليب التعاقد، مع أخذ العلم أنه باإلمكان ملشروع واحد 

ويمكن أن ينفذ على أساس الدمج ب ن أكثر  ،احد من أشكال العقود )عقد إدارة(أن ينفذ على أساس شكل و 

 من نوع من عقود التشاركية )عقود تأج ر ألصول موجودة، مع بناء وتشغيل وتحويل ألصول جديدة(.

 أنواع عقود التشاركية وأساليب التعاقد -(2الجدول رقم )

 ملكية ألاصول  العقد الفرعي الفئة ألاساسية
مسؤولية 

 الاستثمار

احتماالت 

 املخاطر

فترة 

 العقد

 3-1 عام عام عام خارجي عقد إدارة وتوريد

 5-3 خاص/عام عام/خاص عام صيانة

 5-3 عام عام عام تشغيل
 3-1 خاص/عام عام عام تسليم املفتاح

 10-5 خاص/عام عام عام عقد إلايجار

 20-10 خاص/عام خاص/عام عام/خاص عقود الامتياز

امللكية الخاصة 

لألصول )تمويل 

 القطاع الخاص(

تحويل -تشغيل-بناء

(BOT*) 
 30-10 خاص خاص خاص

مبادرة تمويل القطاع 

 الخاص
 40-20 خاص/عام خاص خاص/عام

* BOT  قيامعن عبارة ( القطاع الخاص بتشييد وبناءB)  أحد مشروعات البنية ألاساسية من موارده الخاصة ثم

، إذ يحصل على التكاليف التي تحملها باإلضافة إلى تحقيق أرباح عن متياز( في مدة الا Oيقوم بتشغيله وإدارته )

  BOTيتم نقل املشروع بعناصره إلى الدولة، وتشمل رسوم، وبعد انتهاء مدة الامتياز طريق العوائد وال
ً
صيغا

 مختلفة تتجاوز وعقود
ً
 (.6و 1، انظر امللحق رقم )صيغة 75ا

 

                                                           
12 Transport and Tourism Division UNESCAP, Public Private Partnership in Infrastructure Development- An 

Introduction to issues from different perspective (Thailand: September 2007), Version 1, P16. 

 



   

سورية في وآفاقها والخاص العام القطاعين بين التشاركية املشاريع تطبيق مجاالت  14 

 

خاصة به، وإن خصائص بعض القطاعات ومدى  وسلبياتولكل نموذج من النماذج أعاله إيجابيات 

شكل  مالءمةلها دور في تحديد مدى  ،التطور التكنولوجي وألانظمة والقوان ن والنظرة السياسية حول الخدمات

 .مع ن من أشكال التشاركية

وسمح للقطاع الخاص بالدخول إلى كافة  ،التعاقد مدةوبما أن قانون التشاركية في سورية لم يحدد 

 تعاقدية ترتيبات مجرد يمكن أن تتراوح من ،املشروعات التي تعود ملكيتها للدولة، فإن نماذج عقود التشاركية

  ،محددة )جمع القمامة( خدمة لتقديم بسيطة
ً
 ألاساسية البنية خدمات لتصميم معقدة ترتيبات إلى وصوال

 ملختلف أنواع وصيغ العقود ريثما  وصيانتها وتشغيلها وإنشائها
ً
وتمويلها )املطارات(، إذ ترك القانون الباب مفتوحا

  ،يقوم مجلس التشاركية بوضع ألانواع أو النماذج املختفة لعقود التشاركية
ً
 .13منها كّلٍ ل ويصدر دليال استرشاديا

 لقدرة املشروع على تحقيق أموال ذاتية ،صول الشريك الخاص على أجرهوتختلف طريقة ح
ً
 و  ،وفقا

ً
 وفقا

 تقديم على أجر نظ ر ويحصل الشريك الخاص في بعض أنواع العقود، لنوع ومواصفات الخدمات العامة، 

على استخدام؛ ال يوجد خدمة عامة مجانية،  مصاريف أو رسوم على الخدمة مقّدم يحصل أو محددة، خدمات

إّما عن طريق املستخدم بواسطة تعرفة أو رسم، أو عن طريق  ،أحد ما أن يدفع ثمنها، ويتم الدفع لقاء الخدمة

، وبناء على قدرة املشروع على توف ر أمواله 
ً
دافع الضرائب بواسطة الضرائب، أو باعتماد هات ن الطريقت ن معا

 :14رئيسة مأقسا ثالثة يمكن تصنيف مشروعات التشاركية إلى الخاصة

1. ( 
ا
وهي املشروعات التي يمكن : (Financially self-standing concessionاملشروعات املمولة ذاتيا

وتكون قادرة على تغطية وتمويل نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية،  ،بموجبها تحصيل رسوم مقابل استخدامها

 مثل في الضروري  والخدمات البريدية، ومنوالجسور واملرافئ والسكك الحديدية  وينطبق ذلك على الطرق 

 يمكنإذ  ،اقتصادية حساباتبناًء على  ،وآلية الدفع الاستخدام رسوم تحديد يتم هذا النوع من الشراكات أن

 تقديم الخدمة العامة. فيلهذا املشروع دون التأث ر  الالزمة ألاموال توف ر

 : وهي املشروعات (Hybrid PPP) املختلطة املشروعات .6
ً
 واجتماعيا

ً
ولكن  ،التي تكون مجدية اقتصاديا

، أي أن هذه املشروعات غ ر قادرة على تغطية كافة مصاريفها الرأسمالية ومصاريف
ً
 غ ر مجدية ماليا

سهم الجهة  الحالة هذه مثل اجتماعية؛ وفي /أوو سياسية إما ألسباب ذلك التشغيل؛
ُ
يكون من الضروري أن ت

قطاع  :)مثال ذلك ذه الخدمة بالفرق ب ن رسوم الاستخدام والتكلفة الحقيقيةالعامة بتقديم الدعم لسعر ه

 الكهرباء(.

 ا النوع من الشراكات هذ ُيعدُّ  :(Private Finance Initiativeخاص ) تمويل مشروعات مبادرات .3
ً
قابال

 مقبول  غ ر الرسوم هذه مثل فرض يكون  أو ،فرض رسوم استخدام فيها يمكن ال التي القطاعات كل في للتطبيق

                                                           

 (.5املادة رقم )، سابق، مرجع 6112لسنة  5رقم قانون  13 

 )مصر: "الدليل إلى عمل شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص" لوحدة املركزية لشراكة القطاع العام والخاص،ا 14 

 .6، ص(6112نوفمبر وزارة املالية، تشرين الثاني/
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 ، وفيتنقية املياه املستعملةإنارة الطرقات و  :العامة الخدمات مثال ذلك في مجال ؛السياسية الناحية من

 وغ رها. املحليات، ومباني والسجون  املحاكم :مثل ،مرافق الاستخدام الحكومي مجال

 بالطريقة نفسها، كذلك  لقد حاولنا
ً
أن نب ن تنوع السلع والخدمات التي ال يمكن أن نتعامل معها جميعا

 تنوع الحلول والصيغ التي يمكن تطبيقها، وبناًء على ما سبق، يمكن القول: نابيّ 

 عن توف ر السلع العامة، وهي التي يجب إنتاجها .أ
ً
  ،يبقى القطاع العام مسؤوال

ً
 ونوعا

ً
  ،كما

ً
حاجات لتلبية

لع دون تمي ز، ومن هذه الساجتماعية غ ر مرتبطة بالطلب في السوق أو بالقدرة الشرائية للمنتفع ن و 

 )أو التي يصعب قياسها(.
ً
 خدمات الدفاع وألامن، ومرافق البنى التحتية التي ال يمكن قياس خدماتها كميا

ا بم ،ميعها تحت إشراف الدولةيتولى القطاعان العام والخاص إلانتاج في النشاطات الاقتصادية ج .ب

يضمن عدم تعارضها مع ألاهداف العامة للتنمية، وأن يتوجه الاهتمام إلى تقديم الخدمة أو السلعة 

 وليس إلى الجهة التي تقدمها، وأن تنفذ هذه الخدمات على أسس اقتصادية ومالية سليمة.

السوق، وكفاية املعلومات  أن تسود عوامل التنافس وضمان حرية دخول منتج ن كثر إلىينبغي  .ج

 غ ر تنافسية أو منقوصة وشفافيتها، ذلك 
ً
أن تولي القطاع الخاص إنتاج السلع التي تواجه أسواقا

التنافس، يتيح له جني أرباح ريعية غ ر مبررة على حساب جودة الخدمة والهدف من تقديم الخدمة، 

 ،قلوقطاع الن ،ومياه الشرب ،الكهرباء :ثلوعلى رأس هذه السلع تلك التي تعدُّ "احتكارات طبيعية"، م

ها التي ال يتحمل السوق منها سوى عدد قليل لتتعذر معه املنافسة.
ّ
 واملشروعات الضخمة كل
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ا
 التشاركية في سورية وشروط نجاحها مبررات -ثانيا

 دور القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية في سورية .1

إلى جانب الدور املحدود للقطاع املشترك والقطاع –من القطاع ن العام والخاص في سورية  كل  ُيسهم 

 لطبيعة إلاسهام، متفاوتة في النشاط الاقتصادي واختلفت نسبة  بدرجات –التعاوني
ً
لسياسية ا الظروفوفقا

 والاقتصادية ونمط التنمية املتبع في سورية.

التالية لالستقالل السياس ي، على حساب دور القطاع الخاص وتطور القطاع العام واتسع في السنوات 

كنتيجة مباشرة لضخامة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وعدم قدرة أو  ،الاقتصادّي 

لضعف املبادرة لديه، ولكن العالقات  أم ،ملحدودية إمكاناته واستثماراتهأكان ذلك رغبة القطاع الخاص، سواء 

ع ات من القرن املاض ي والتوسع الحاصل في فرو يالتأميم في الستين»ن القطاع ن لم تكن مقطوعة فمنذ ب ن هذي

ن ما ب  القطاع العام كافة، كان هناك عالقات ب ن القطاع العام والقطاع الخاص، فلم يكن هناك انغالق في

قطاع ن يقوم من خاللها ببعض بل كانت هناك عالقات تبادلية واسعة، وكان، وال يزال كل من ال ؛القطاع ن

 من إنتاج أو است راد 
ً
العمليات املكّملة لنشاط آلاخر في حلقات إلانتاج والتوزيع أو التبادل والاستهالك، بدءا

15«السلع وحتى تصريفها النهائي
. 

 إذا كانت العالقة ب ن القطاع ن العام والخاص»إلى التكامل السلبي ب ن القطاع ن  وأشار باحثون آخرون

، فإ لم تتصف بالتنافس من أجل كسب املستهلك النهائي، وهو ما كان باإلمكان اعتباره
ً
 إيجابيا

ً
ن هذه تنافسا

العالقة كانت تتخذ في معظم ألاحيان طابع التكامل السلبي، أي أن كل قطاع كان يبحث عن ثغرات وأسواء 

ت الخاصة، وكان ثمن هذا التكامل السلبي ستر املشكال القطاع آلاخر وال عقالنيته ليغطي بها أسواءه وال عقالنيته 

 .12«وتفاقمها والضغط على إمكانات النمو، والبحث عن الاستمرار بوسائل ال اقتصادية

 أكبر  كان القطاع الخاص في الناتج املحلي إلاجمالي إسهام ( أدناه أن  1وُيالحظ من الشكل رقم )
ً
دائما

إلى  6111عام  %52.34املدروسة من  في املّدةالقطاع الخاص  سهامإذ ازداد إالقطاع العام،  إسهاممن 

 6111عام  %43.22القطاع العام في الناتج املحلي إلاجمالي من  إسهاممقابل انخفاض  6111عام  24.25%

 :وفق آلاتي، ويمكن تفس ر ذلك 6111عام  %35.35إلى 

بسبب انخفاض إنتاج النفط  ؛ستخراجيةتراجع الناتج املحلي إلاجمالي الناجم عن قطاع الصناعة الا  -

 يشكل قطاع الصناعة الاستخراجية الحصة ألاكبر في نشاط القطاع العام. إذالخام، 

                                                           
: دراسةالاقتصاد السوري في أربعين من ر الحمش،  15

ا
-1771قتصادية والاجتماعية في سورية تحليلية للتطورات الا عاما

 .151، ص(6111منتدى املعارف، )ب روت:  2212
القطاع العام والقطاع ، في الندوة الفكرية "تجربة سورية مع القطاع ن العام والخاص ومستقبل التجربة"عارف دليلة،  12

 روت، ب ، مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي لإلنماء الاقتصادي والاجتماعي،الخاص في الوطن العربي

 .397، ص1991
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العديد من التشريعات  إذ صدر  ،التحرير الاقتصادي وإعطاء املزيد من التسهيالت للقطاع الخاص -

التجارية واملالية والاقتصادية التي تحفز القطاع الخاص وتشجعه ملشاركة أكبر في ألانشطة 

 الاقتصادية.

 أن نشاط القطاع الخاص ازداد بشكل كب ر في قطاع املال والتأم ن والعقارات وقطاع التجارة، 
ً
علما

وزيعها، وكذلك في مشروعات املياه، فقد تركز الناتج املحلي ونتيجة النفراد القطاع العام في توليد الكهرباء وت

 .17إلاجمالي لهذا القطاع في القطاع العام

 طوال املدة  الزمنية الواقعة بينالقطاعين العام والخاص في الناتج املحلي إلاجمالي  مساهمة -(1الشكل رقم )

2222-2212 

 ( وتم إعداد الشكل البياني من قبل الباحثة3الواردة في امللحق رقم )احتسبت النسب باالعتماد على ألارقام املصدر: 

 

 ساهمةمالتحتية، سنوضح أدناه  يةفي املرافق العامة والبنوبما أن التشاركية هي استثمار القطاع الخاص 

التشييد و يشمل الاستثمار في البناء الذي في مجمل التكوين الرأسمالي الثابت  ،كل من القطاع ن العام والخاص

 ووسائط النقل والتجه زات.

 

 

 

 

                                                           
-166رشا س روب، صصيل حول مساهمة القطاع ن العام والخاص في الناتج املحلي إلاجمالي، يرجى العودة إلى املزيد من التف 17

164. 
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طوال املدة الزمنية الواقعة القطاعين العام والخاص في التكوين الرأسمالي الثابت  مساهمة -(2الشكل رقم )

 2212-2222 بين

 الباحثة( وتم إعداد الشكل البياني من قبل 3احتسبت النسب باالعتماد على ألارقام الواردة في امللحق رقم )املصدر: 

 

 ( نالحظ ما يلي:6( والشكل البياني أعاله رقم )3بالعودة إلى امللحق رقم )

عام  %17.1ارتفعت نسبة التكوين الرأسمالي الثابت إلى الناتج املحلي إلاجمالي باألسعار الثابتة من  -

 .6111عام  %63إلى  6111

إال أن معدل نمو إلانفاق  ،قطاع نرغم زيادة حجم إلانفاق على التكوين الرأسمالي الثابت في كال ال -

  إذ ،كان أقل منه في القطاع الخاص ،الاستثماري في القطاع العام
ً
بينما معدل نمو  %4.5بلغ وسطيا

 
ً
 .%6443إنفاق القطاع الخاص بلغ وسطيا

 %46.76 إلى 6111عام  %24414انخفضت حصة القطاع العام من التكوين الرأسمالي الثابت من  -

 6111عام  %35432القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي الثابت من  مقابل زيادة مساهمة 6111عام 

 . مما يش ر إلى تزايد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.6111عام  %57463إلى 

  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

قطاع عام قطاع خاص نسبة التكوين الرأسمالي الثابت إلى الناتج المحلي اإلجمالي



   

سورية في وآفاقها والخاص العام القطاعين بين التشاركية املشاريع تطبيق مجاالت  19 

 

 للقطاعين العام والخاص  -(3الجدول رقم )
ا
ملّدة الزمنية طوال انسبة مكونات التكوين الرأسمالي الثابت وفقا

 (2212-2222)الواقعة بين 

 التجهيزات وسائط النقل التشييد البناء 

 خاص عام خاص عام خاص عام خاص عام

2000 5.85% 12.12% 30.93% 0.17% 1.70% 10.16% 25.67% 13.41% 

2001 5.53% 7.66% 29.32% 0.08% 1.42% 8.75% 30.81% 16.43% 

2002 4.97% 8.74% 26.80% 0.20% 3.40% 13.44% 26.79% 15.66% 

2003 5.84% 11.36% 26.71% 0.22% 1.93% 10.67% 28.94% 14.32% 

2004 4.49% 14.27% 23.15% 0.33% 2.43% 14.35% 22.84% 18.14% 

2005 4.35% 17.29% 22.32% 0.30% 2.28% 15.76% 21.95% 15.76% 

2006 5.63% 21.34% 19.11% 0.27% 1.05% 17.43% 20.80% 14.38% 

2007 6.69% 23.91% 20.81% 0.33% 0.61% 13.93% 20.07% 13.65% 

2008 5.88% 27.68% 16.96% 0.35% 1.06% 13.54% 18.42% 16.12% 

2009 6.66% 20.73% 19.92% 0.02% 1.07% 11.39% 20.75% 19.45% 

2010 4.67% 22.72% 16.15% 0.01% 0.81% 12.61% 21.09% 21.94% 

، أعداد مختلفة، وتم احتساب النسب من املجموعة إلاحصائية: املكتب املركزي لإلحصاء، الجمهورية العربية السورية، املصدر

 قبل الباحثة.

 ن ارتفعت نسبته من إجمالي التكوي إذ ،تركزت استثمارات القطاع الخاص بشكل رئيس في مجال البناء

قطاع املال  إلىوتعود تلك الزيادة  ،6111عام  %66.7إلى  6111عام  %16.16الرأسمالي الثابت من 

انخفاض مجمل نسب مكونات التكوين الرأسمالي الثابت، يليها  فيوهي التي أثرت  ،والتأم ن والعقارات

التي احتلت  6111الي التكوين الرأسمالي الثابت عام من إجم %66التجه زات التي وصلت إلى ما يقارب 

 الصناعات التحويلية القسم ألاكبر منها.

  إال  ،6111من مكونات رأس املال الثابت عام  %31493القطاع العام في شكل إلانفاق على التشييد

 تية فيتراجع دور الدولة في تشييد البنى التحإلى ويعود ذلك  ،6111عام  %12415أنه انخفض إلى 

 من نصيب القطاع  وُيالحظقطاع الزراعة والصناعة الاستخراجية، 
ً
أن وسائط النقل هي دائما

 شبه معدومة لم تتجاوز  الخاص، إذ إن مساهمة
ً
القطاع العام في إلانفاق على وسائط النقل تقريبا

 .6116عام  %344، وأعلى نسبة لها 6111عام  1%

على البنية التحتية )الكهرباء واملياه، البناء والتشييد، النقل وعند دراسة حجم إلانفاق الاستثماري  -

واملواصالت(، نالحظ أن نسبة التكوين الرأسمالي الثابت تنخفض بشكل ملحوظ، وهذا ما يبينه 

 الجدول التالي:
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 للقطاعين العام والخاص  -(4الجدول رقم )
ا
-2222) طوال املدة الواقعة بينإلانفاق على البنية التحتية وفقا

 مليون ل. س (2212

 

 القطاع
الكهرباء 

 واملاء

البناء 

 والتشييد

النقل 

 واملواصالت

مجموع 

 إلانفاق

على البنية 

 التحتية

الناتج املحلي 

 إلاجمالي

إلانفاق على البنية 

 التحتية

إلى الناتج املحلي 

 إلاجمالي

2000 
 41,293.05 20,758.00 397.05 20,138.00 عام

903,944.00 5.8% 
 11,232.00 8,621.00 2,611.00 - خاص

2001 
 55,375.24 26,725.61 455.12 28,194.51 عام

950,245.00 8.4% 
 24,669.60 13,292.59 717.89 10,659.12 خاص

2002 
 50,116.66 25,519.23 461.01 24,136.41 عام

1,006,431.00 6.8% 
 17,995.86 13,827.18 4,168.68 - خاص

2003 
 53,064.79 21,347.59 457.15 31,260.05 عام

1,017,619.00 6.9% 
 17,652.66 13,548.95 4,103.71 - خاص

2004 
 60,214.26 25,162.81 351.92 34,699.53 عام

1,089,027.00 7.9% 
 25,573.97 19,639.87 5,934.10 - خاص

2005 
 65,004.10 27,113.79 375.60 37,514.71 عام

1,156,714.17 8.3% 
 30,457.52 23,437.44 7,020.09 - خاص

2006 
 52,459.11 18,302.62 759.09 33,397.40 عام

1,215,082.00 7.0% 
 33,084.10 25,485.49 7,598.60 - خاص

2007 
 50,167.26 21,282.37 428.89 28,456.00 عام

1,284,034.72 5.9% 
 25,244.94 19,421.82 5,823.12 - خاص

2008 
 41,614.61 14,742.82 512.40 26,359.39 عام

1,341,516.10 4.9% 
 24,058.78 18,475.24 5,583.54 - خاص

2009 
 54,591.82 21,784.99 566.78 32,240.06 عام

1,420,830.48 5.7% 
 26,786.57 20,514.59 6,271.98 - خاص

2010 
 58,638.52 18,637.30 879.97 39,121.26 عام

1,469,703.11 6.3% 
 33,947.00 25,993.54 7,953.45 - خاص

، أعداد مختلفة، وتم احتساب النسب من املجموعة إلاحصائية: املكتب املركزي لإلحصاء، الجمهورية العربية السورية، املصدر

 قبل الباحثة.
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 ما يلي: ُيالحظ

 في س ،الناتج املحلي إلاجماليأن حجم إلانفاق على البنية التحتية نسبة إلى  -
ً
 ،وريةتعد منخفضة نسبيا

، وقد شهدت 6111عام  %344أعلى نسبة لها بلغت  إذ إنَّ  ،من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية فيها

 التي تلتها. املدةنسبة من إلانفاق على التكوين الرأسمالي أعلى من  6115لغاية  6111ألاعوام من 

كان  ،الخاص في قطاع الكهرباء واملياه، ألنه قبل صدور قانون التشاركية للقطاع ال يوجد أي مساهمة -

 من غ ر املمكن السماح للقطاع الخاص باالستثمار في هذا املجال.

تأم ن  بل في ،تركز حجم إلانفاق في البناء والتشييد في القطاع الخاص، لكن ليس على عملية البناء -

 وسائط النقل والتجه زات.

على قطاع النقل واملواصالت في مجال البناء والتشييد وترك  الرئيس،عام املستحوذ بقي القطاع ال -

 للقطاع الخاص مسألة تأم ن وسائط النقل والتجه زات. 

 

 وبذلك يمكن القول:

  فهو الذي أنجز، على نحو دور  إيجابي  كان للقطاع العام ،
ً
 وتنمويا

ً
 واجتماعيا

ً
 رئيس، اقتصاديا

مشروعات البنية التحتية من سدود ومشاريع الاستصالح وشبكات الري والطرق واملواصالت 

باإلضافة إلى تشييد العديد من املشروعات التي وفرت مئات آلاالف من فرص التشغيل  ،والصوامع

 للعمالة الوطنية.

 متهمساه وانحصرت ،اتجه القطاع الخاص في نشاطه الاستثماري نحو قطاع املال والتأم ن والعقارات 

 في التجه زات ووسائط النقل.

  هناك عقبة جّدية في وجه القطاع الخاص )املحلي وألاجنبي(، إذ تمت مراجعة وتعديل وإصدار  تبقلم

العديد من القوان ن واملراسيم والتشريعات التي منحت القطاع الخاص فرصة الاستثمار في أنشطة لم 

 عن امل
ً
، فضال

ً
 بهدف تشجيعه للقيام بمشروعات ،زايا والتسهيالت وإلاعفاءاتتكن مسموحة له سابقا

إال أن املشروعات التي استطاعت الدولة وتستطيع إقامتها بفضل عالقاتها الدولية »داخل سورية، 

 .18»ليس بمقدور القطاع الخاص إقامتها من خالل عالقته بالشركات املتعدية الجنسية

 ى إال أنه ما زال غ ر قادر عل ،في الناتج املحلي إلاجمالي ب رة،لئن كانت نسبة مساهمة القطاع الخاص ك

قيادة عملية التنمية والقيام باستثمارات طويلة ألاجل، إذ تتم ز وحداته الاقتصادية بصغر حجمها 

 
ً
وعجزها عن الاستثمار في منشآت كب رة ذات كثافة رأسمالية عالية، وتشغيل يد عاملة كب رة، فضال

عن طريق ستثمارات سريعة الربح وقليلة املخاطر، ومازال يعتمد على دعم الدولة عن توجهها نحو ا

 بعد عام.
ً
 املزايا والتسهيالت التي تمنح له عاما

                                                           
 .431، صمرجع سابق، "التجربة ومستقبل والخاص العام القطاع ن مع سورية تجربةعارف دليلة، " 13
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 مبررات التشاركية في سورية .6

 العام القطاع ن ب ن الشراكة في مؤتمر ،أطلقت الجمعية السورية البريطانية الوثيقة الوطنية للشراكة

 ،تعتزم الحكومة التصدي لتحدي التنمية»، وقد جاء فيها 6119من عام  1/11-31/11يومي املنعقد  والخاص

وتمك ن القطاع الخاص من زيادة مساهمته في عملية التنمية وفتح املجال أمام جذب املزيد من الاستثمار 

قل تنفيذ ما ال يالخارجي املباشر من خالل إطالق برنامج طموح للشراكة ب ن العام والخاص تستهدف من خالل 

، وستكون قطاعات الطاقة 6115-6111من الاستثمارات املطلوبة لتطوير البنية التحتية خالل ألاعوام  %11عن 

والنقل وبرامج توف ر السكن الاجتماعي واملياه والصرف الصحي أولى القطاعات التي سيستهدفها برنامج الشراكة 

 .19«املقترح

 لتطبيق التشاركية على النحو آلاتي: الرئيسةثيقة، فإن الغايات وبناء عليه، ووفق ما ورد في الو 

يتطلب تحقيق معدالت النمو  ضمان توفير ألاموال والاستثمارات الضرورية لعلمية التنمية: .أ

، تنفيذ مجموعة ضخمة  %7-5واملقدرة ما ب ن  6115املستهدفة في الخطط الحكومية لغاية عام 
ً
سنويا

من مشاريع البنى التحتية والخدمات ذات الجودة العاملية، وبالتالي يمكن للمشاريع املطروحة وفق 

 ،لى توف ر جزء كب ر من هذه الاستثماراتأسلوب التشاركية واملعدة بشكل جيد ومدروس املساعدة ع

 وتوف ر البنى التحتية في الوقت والكلفة املحددين.

يؤدي إحداث شراكات استراتيجية ب ن القطاع ن العام  جودة الخدمات العامة وانخفاض تكلفتها: .ب

( يةوالاستفادة من الطاقات والخبرات )املالية، إلادارية، والتنظيم ،والخاص في مختلف املجاالت

ا إلى رفع وكفاءة إدارة املرافق العامة وصيانته ،لدى القطاع الخاص ونقلها إلى الكوادر الحكومية املتوافرة

 وتخفيض تكاليفها على املواطن ن، وجودة الخدمات.

جزء من الاستثمارات عن طريق ذلك بتمويل  :تخفيف ألاعباء التمويلية عن املوازنة العامة للدولة .ج

 ئيس نر القطاع الخاص، وتنقسم ألاعباء املالية املطلوبة في مجال البنية التحتية في سورية إلى مكون ن 

 هما:

 .الاستثمار في ألاصول الجديدة الضرورية للتنفيذ الفعال لخدمات البنية التحتية 

  طوال املدة تناقصها  منعتتكاليف أعمال الصيانة وإلاصالح التي 
ُ
ة على البنى التحتي املاضية قدرة

 تقديم خدمات عالية الجودة.

سيؤدي إطالق مشروعات التشاركية في مجال البنى التحتية إلى  تخفيض معدالت البطالة والفقر: .د

ت وتخفيض معدال  ،في خلق املزيد من فرص العمل تحف ز وزيادة معدالت النمو الاقتصادي واملساهمة

جذب وضخ املزيد من الاستثمار الخاص املحلي وألاجنبي في مجاالت بفعل ة الفقر، البطالة ومكافح

 جديدة، وتوف ر البنية التحتية الداعمة للنمو.

                                                           
 .6ص ،6119 ،"والخاص العام بين للشراكة الوطنية الوثيقة مسودة" السورية، العربية الجمهورية الوزراء، مجلس رئاسة 19
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فإن مبررات  ،وبعد مرور أكثر من سبع سنوات على الحرب في سورية والعقوبات الاقتصادية الدولية

 للغايات
ً
أدت الحرب إلى تدم ر جزء كب ر من ألاصول إذ أعاله،  التشاركية أصبحت أكثر ضرورة من ذي قبل وفقا

العامة والخاصة بما في ذلك البنية التحتية للطاقة واملياه والصرف الصحي والنقل والتعليم والزراعة وإلاسكان 

 
ً
بسبب انهيار في العائدات النفطية وتراجع حصيلة  ،وغ رها من البنى التحتية، وتراجع املوارد العامة كث را

رائب والرسوم الجمركية، وتركز إلانفاق الحكومي على إلانفاق العسكري وتوف ر املواد الحياتية اليومية، الض

 وارتفاع معدالت البطالة، ترافق كل 
ً
باإلضافة إلى تدهور معدالت النمو الاقتصادي إلى مستويات متدنية جدا

 كب رة على  ما ،ركة التجارةذلك مع تزايد حاد في عجز املوازنة العامة للدولة وتوقف جزئي لح
ً
سبب ضغوطا

 م زان املدفوعات وسعر الصرف.

 ل ،6117-6111 طوال املدة الواقعة ب نعجز املوازنة العامة للدولة يب ن الجدول أدناه 
ً
بيان ذلك وفقا

 الحكومة املالي لسنوات مختلفة:

 

  (2217-2211)الزمنية الواقعة بينطوال املّدة تطور أرقام املوازنة العامة للدولة  -(2الجدول رقم )

 مليار ليرة سورية 

 2217 2211 2212 2214 2213 2212 2211 الـبيـان

 2112 1752 1224 1372 1353 1321222 532 إجمالي اعتمادات املوازنة

 1936 1471 1144 1111 1113 951.55 455 اعتمادات جارية

 273 511 411 331 675 375 331 اعتمادات استثمارية

 171524 1335227 752234 512257 133271 7772223 145211 إجمالي إلايرادات املقدرة

 74121- 141243- 273211- 224211- 747224- 2472477- 151234- إجمالي العجز املقدر

 ، سنوات مختلفة"البيان املالي للحكومة"املصدر: رئاسة مجلس الوزراء، الجمهورية العربية السورية، 
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-2211) طوال املدة الزمنية الواقعة بيننسبة الاعتمادات الجارية والاستثمارية في املوازنة العامة  -(3الشكل رقم )

2217) 

 
، سنوات مختلفة، وتم إعداد الشكل البياني البيان املالي للحكومة: رئاسة مجلس الوزراء، الجمهورية العربية السورية، املصدر

 من قبل الباحثة

 

 وفق الجدول والشكل البياني أعاله ما يأتي
ُ
 :وُيالحظ

على إلانفاق الجاري استجابة لالحتياجات طوال سنوات الحرب إعطاء ألاولوية في املوازنات العامة  -

بلغت نسبة الاعتمادات  إذإلانسانية وأمور إلاغاثة وإلايواء، وتأم ن الاحتياجات من السلع ألاساسية، 

 .6111عام  %54449بعد أن كانت  ،6117عام  %74451الجارية من إجمالي الاعتمادات املوازنة 

من إجمالي  ،إذ تراجعت نسبة الاعتمادات الاستثمارية ،تراجع دور الدولة في إلانفاق الاستثماري  -

 .6117عام  %6549إلى  6111عام  %45451الاعتمادات املوازنة من 

( مليار ل. س عام 74142إلى ) 6111( مليار ل. س عام 132.34ادة عجز املوازنة العامة للدولة من )زي -

  %51بمعدل نمو وسطي  6117
ً
نتيجة تراجع نتيجة انخفاض مصادر التمويل الداخلية  ،سنويا

وتقلص املطارح الضريبية الناجمة عن انخفاض حجم النشاط الاقتصادي والخسائر  ،والخارجية

  رة التي لحقت بأعمال املنشآت والشركات.الكب

 ستشفياتواملكما أنه نتيجة الدمار الكب ر الحاصل في البنية التحتية واملرافق العامة والقطاع السكني 

 بسبب توقف عجلة إلانتاج جزئي ،العجز الكب ر في املوازنة العامةواملدارس والطرق والجسور والسدود وغ رها، و 
ً
ا

 في مؤسسات أخرى، وتراجع إلايرادات العامة للدولة سواء أكان ذلك من قطاع في بعض املؤسسات و 
ً
كليا

الضرائب والرسوم، أم من تقلص حجم النشاط التصديري وإلايرادات التي كانت تتأتى من قطاع السياحة أو 

 ة واملرافقمجال البنية ألاساسيالقطاع النفطي، وألن مرحلة إعادة إلاعمار بحاجة إلى استثمارات ضخمة في 

 تسخ ر كافة القوى والقطاعات وفي كافة املجاالت والقطاعات وألانشطة الاقتصادية،  ،العامة
ً
لذا بات ملحا
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لتساعدها في تحس ن ألاوضاع  ،منظمات املجتمع املدني( -القطاع الخاص -الاقتصادية )القطاع العام

 .الاقتصادية والاجتماعية واملعاشية للمواطن

اركية ب ن القطاع ن العام والخاص في مجال البنية التحتية واملرافق العامة هو ضرورة من هنا فإن التش

 في املرحلة ألاولى من إعادة إلاعمار التي ستوجه الدولة معظم مواردها لتلبية ا
ً
سية لحاجات ألاساقصوى، تحديدا

نية ق على الخدمات العامة والبوبالتالي سيتم إلانفا للمواطن ن من خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية وإغاثية،

 .املالية العامة قد تعجز عن تأمينها لوحدهاالتحتية، عن طريق التشاركية، ألن 

ال بد من شروط يجب مراعاتها  ،لذلك كي تتمكن التشاركية من تحقيق الغايات التي وجدت من أجلها

 قبل طرح أي مشروع على أساس تشاركي.

 

 القطاعين العام والخاص في سوريةشروط نجاح التشاركية بين  .3

يتداخل فيها الاقتصاد مع السياسة والقانون، وتلعب العوامل  ،بما أن التشاركية هي قضية مجتمعية مركبة    

 ال يمكن إهماله
ً
ة ليست التشاركي أن وبحسبان ،الاجتماعية والتكنولوجية والسكانية والتطورات التاريخية دورا

 
ً
إلى توافر عدة  تنمية الاقتصاد الوطني، لذا فهي تحتاج لة لتحقيق أهداف الدولة فيبل وسي ؛بحد ذاتها هدفا

وعدم تعارضها  ،من أجل تحقيق ألاهداف املتوقعة منها ،صحيحة ومتكافئة أسس على ،إلنجاحها وإقامتها شروط

 هذه الشروط: أهم ومنالعامة، مع املصالح 

ينبغي توافر إطار سياس ي وقانوني وضريبي وإداري عادل  : البيئة التشريعية والهيكلية التنظيمية .أ

رها في شكل يحدد أهدافها وضوابطها ،يحكم مشروعات التشاركية ،وواضح  
ّ
وينظم شكل  ،ويؤط

ويؤكد على أهمية تحقيق الهدف املنشود وهو تنشيط الاقتصاد وتخفيف العبء املالي على  ،العالقة

املوازنة الحكومية وإلاسهام في تحقيق التنمية املستدامة، كما ويجب أن يوضح التشريع املنظم لهذا 

رض ذلك تإلاطار أسس حل املشكالت واملنازعات التي قد تنشأ ب ن ألاطراف الداخلة في التشاركية، ويف

ترابط وتنسيق جميع التشريعات والسياسات ذات العالقة بمشروعات التشاركية لدى جميع 

املستويات العليا للحكومة )رئيس، رئيس مجلس وزراء، وزراء...(، وأن تكون منسجمة ومتوافقة مع 

 عند املستويات ألادنى للحكو 
ً
مة خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون واضحة أيضا

)إلاداري ن، املوظف ن، التقني ن، املالي ن...( من أجل تنفيذ إلاصالحات والتوجهات املطلوبة لتجنب 

ن إال أنه لم يترافق مع قوان  ،معوقات التشاركية(، وقد صدر قانون التشاركية وتعليماته التنفيذية

 شاركية.سبية ملشروعات التتب ن كيفية املعالجة املالية والضريبية واملحا ،مالية ومصرفية وتأمينية

وال يمكن فصل البنية املؤسسية عن البنية التشريعية، ولهذا فال يكفي وجود القوان ن والتشريعات، 

وإنّما ال بد من وجود املؤسسات القادرة على حمل أعباء قيام مشروعات التشاركية، ولعل من أهم الخطوات 
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في وكفاءات الحقوقية والاقتصادية واملالية وإلادارية والتقّنية، بهذا الشأن وجود إدارة مركزية خاصة مزّودة بال

 :61/ نجد أن إلاطار التنظيمي واملؤسساتي يتكون مما يلي5قانون التشاركية رقم /

 .مع رئيس مجلس الوزراء يرتبطمجلس التشاركية:  -

 .مكتب التشاركية: يرتبط برئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي -

 لكل مشروعباإلضافة إلى لجان  -
ً
 .تحدث وفقا

 إعداد إنَّ في آليات س ر عمل مشروعات التشاركية، إذ  ،أن القانون أغفل أهمية دور وزارة املالية ُيالحظ

وقد أسند هذه املهمة إلى مشاور  ،من أهم بنود ومتطلبات نجاحها دُّ عَ يُ  ،التصور  املرجعي لعقود التشاركية

 للوزير  ،ؤسسات تشكيل وحدة للتشاركية، لذا يجب أن نضيف إلى هذه املاملشروع
ً
في كل وزارة تتبع إداريا

 للوحدة املركزية للتشاركية التي يجب أن تؤسس في وزارة املالية، وتتألف كل وحدة من الكوادر  ،مباشرة
ً
وفنيا

إعداد و  الحقوقية والاقتصادية واملالية وإلادارية والتقّنية مهمتها اقتراح املشروعات وتقديم دراسات الجدوى 

 مقارن القطاع العام والتصور املرجعي ألي مشروع.

في الواقع ال يكفي وجود إطار قانوني تشريعي  :شفافية البيئة الناظمة ملشروعات التشاركية .ب

ة دون وجود شفافي ،ومؤسسات وأجهزة لتضمن نجاح التشاركية، وال يمكن تحقيق النجاح الاقتصادي

ي العالقة وفعاليتها في تحقيق أهدافها، ولك فالشفافية أساسية لنجاحفي العالقة ب ن ألاطراف كافة، 

 ،ال بد من توسيع قاعدة املشاركة في املناقشات ألاولية وفي املراحل التالية ،تتحقق هذه الشفافية

 إلى مرحلة صنع القرار ب ن ألاطراف وفرص املشاركة ب ن الالعب ن في الاقتصاد الوطني، وهنا ال 
ً
وصوال

وجود عقد واضح وشفاف يحدد التزامات وحقوق جميع ألاطراف الداخلة في التشاركية، وينبغي  بد من

قة في كل ما يتعلق باملعنى الذي تكتسيه نصوص العقد، بغية تجنب ظهور أّية أن يتوخَّ  ى العقد الّد 

 
ً
 أدنى من خالفات أو سوء فهم وتفاهم أثناء تنفيذ املشروع، وبالتالي يتَوَجب أن يضمن العقد حدا

بغية ضمان حسن س ر املشروع بأكمله، وتوزيع املخاطر التي ينبغي أن يتحملها كل من  ، ذلكألاحكام

 عن شفافية إجراءات إرساء العقود في مراحلها كافة من التصميم إلى التنفيذ 
ً
الطرف ن، فضال

لها ت املكتشفة وحمنهجية واضحة وفعالة لتصحيح ألاخطاء والتجاوزا تتوافر والتشغيل، كما يجب أن 

 ومنع تكرار حدوثها مرة أخرى.
ً
 جذريا

 إلى وجود مسبق آلليات وضوابط سليمة 
ً
وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور عابد فضلية على أنه إضافة

 »ال بد من الوضوح في كيفية  ،وواضحة وشفافة لبرامج التشاركية
ً
 وإداريا

ً
معالجة مشروعات التشاركية، قانونيا

 وفني
ً
 بآليات وكيفّيات وضوابط وتنظيميا

ً
 من اختيار ألاسلوب املناسب للشراكة، مرورا

ً
، بدءا

ً
 ومحاسبيا

ً
 وتشغيليا

ً
ا

التفاوض، وطرح العطاءات ودراستها وإقرار الفائز منها، وشكل وشروط العقود ومحدداتها وضوابطها، وكيفية 

                                                           
 (.9و 3سابق، املادت ن رقم )رجع م ،6112لسنة  5قانون رقم  61
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ارية داء والرقابة وتوزيع العوائد واستمر متابعة البناء والتنفيذ، وانتهاًء بضوابط التشغيل وشروطه ومؤشرات ألا 

 .61«لخإمراحله ألاخ رة ونقل امللكية..  املشروع و/أو معالجة

أن  البدهيّ بما أن التشاركية هي اتفاق ب ن عدة أطراف، لذا من  :البيئة الاقتصادية والاجتماعية .ج

يحاول كل طرف أن يستفيد قدر إلامكان من التشاركية، إذ تحاول الدولة أن تعظم الربحية الاقتصادية 

والاجتماعية الستثماراتها، كما يسعى القطاع الخاص بدوره إلى تعظيم ربحه املالي، وفي ذات الوقت 

اح، ط أخرى )تقاسم ألاربعلى نقا تتفاوُض ألاطراف على نقاط معينة بهدف نجاح املشروع، بينما  تتفُق 

التشاركية ليست مجرد عملية تقوم على توازن املصالح املادية ب ن الشركاء،  وبما أنَّ »توزيع املخاطر(، 

 ُيقر بتولي املسؤوليات التنموية والاجتماعية من قبل)القطاعات والقوى 
ً
 وطنيا

ً
بل في الوقت ذاته ميثاقا

بالتالي، فإن من أهم متطلبات نجاح هذه التشاركية الاقتصادية الوطنية( بمختلف مسمياتها، و 

املواءمة ب ن ألاهداف الاقتصادية الربحية وألاهداف الاجتماعية لجميع أطرافها،  وهذا ليس باألمر 

 
ً
فقد أثبتت التجارب ؛ (22)«وليس من اليس ر تحقيقه وضبطه على أرض الواقع ،السهل تصميمه قانونيا

ألاولى في مشاريع التشاركية أن من أخطر أسباب فشل التشاركية في تحقيق أهدافها هو تضارب املصالح 

ضيقة املصالح الخاصة ال تغليبفي عقود التشاركية، ومن أسوأ أسباب التضارب  املشاركةب ن ألاطراف 

 .على املصلحة الوطنية العامة

يمكن فصل البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية عن البيئة الثقافية  ال  البيئة الثقافية والعامة: .د

حشد عند اللجوء إلى التشاركية، ال زالت التشاركية غ ر واضحة املعالم في ألاوساط 
ُ
وعن القيم التي ت

أن الخصخصة مرتبطة  ذلكالشعبية والرسمية، وما زال ُينظر إليها كأحد وجوه الخصخصة، 

ها ل وكانت ،برامج إلاصالح الاقتصادي والتثبيت الهيكيلي بفعل   ،بطروحات املؤسسات الدولية

انعكاسات سلبية على الواقع الاجتماعي واملعاش ي لدى معظم الدول التي طبقت هذه البرامج، وبالتالي 

 تلقى مقاومة 
ً
ة موضوعي التشاركي بكلفكر من الشعب. لذلك ُينَصح أن يتم نشر ثقافة الورفضا

وتوضيح إيجابيتها ومحاذيرها، ومبررات اللجوء إليها، ولكيفية اختيار املشروعات  ،وشفافية وصدقّية

 ،وإجراءات الطرح وإلاحالة، وأن يوجد وضوح وشفافية ومشاركة للمواطن ن في كافة خطوات التشاركية

 .
ً
 ومؤسساتيا

ً
 من أجل أن تلقى القبول شعبيا

د دون وجو  ،كل ما ذكر أعاله ال يؤدي إلى ضمان نجاح التشاركية في تحقيق أهدافها البشرية: املوارد .ه

َعّد إذ  والنجاح، والتجديد لالبتكار بالرغبة املدفوع ن واملفكرين الاقتصادي ن وألاكَفاء املتم زين ألافراد
ُ
 ت

، الحكومة  وموظفيالكفاءة والخبرة لدى ألاطراف 
ً
 وضرورّيا

ً
 حاسما

ً
من أجل إدارة عقد التشاركية شرطا

                                                           
ي الثالثة د، في ندوة الثالثاء الاقتصا"إشكالية التشاركية ب ن العام والخاص والبعد الاجتماعي لعملية التنمية"عابد فضلية،  61

إلى  5/1/6111دمشق، من عية العلوم الاقتصادية السورية، جم، املستقبلالاقتصاد السوري... وآفاق والعشرين 

 .19-13ص، 13/5/6111

 .61املرجع السابق، ص66 
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بشكل جيد، بما يضمن حسن تنفيذ العقود وصياغتها ومراقبة جودة الخدمة، وبالتالي ضمان تحقيق 

 العقد من أجلها. أنش ئالغاية التي 

 :63ةيولكي تحقق التشاركية ألاهداف والغايات التي وجدت من أجلها، يجب التقّيد بأربعة مبادئ أساس

تلبي الاحتياجات العامة، ويمكن تعريفها وتحديدها وقياسها  توافرهاالتأكد أن الخدمات املطلوب  -

 بسهولة.

نه من تقييم وإدارة املخاطر. -
ّ
 التأكد أن القطاع العام يمتلك من الخبرة ما يمك

ن من توف ر الخدمات بجودة عالية وبكفاءة -  
ّ
 اطر.توزيع املخ عن طريق ،التأكد من أن التشاركية سوف تمك

 التأكد من وضوح في املساءلة واملحاسبة. -

ويعد الفساد من أخطر العناصر التي تحول دون تحقيق املبادئ ألاربع للتشاركية، ويعدُّ الفساد عنصر 

إجراءات الطرح  يويحد من الشفافية عند صياغتها أو ف ،فهو يزيد من تكاليف العقود ،تقويض اقتصادي

الاستثمارات،  تأث ر  سلبي  فيوللفساد  ويشوه السياسات، عية الخدمات وجودة املنتجات،نو  والترسية، ويخفض

 ص ،وتتردد املؤسسات املانحة واملصارف والبنوك املحلية أو الدولية في تمويل املشروعات
ً
ارمة وتضع شروطا

د العوامل التي تساعولعل من أهم ؛ بسبب التكاليف الاقتصادية والسياسية الباهظة ،لإلقراض لهذه الدول 

على انتشار الفساد: عدم سيادة القانون وعدم استقالل القضاء، وغياب الشفافية واملساءلة، وعدم وجود 

 وهو غياب إلاعالم )السلطة  هامأسس موضوعية وصحيحة ملمارسة ألاعمال والرقابة، إلى جانب عامل 
ً
جدا

 الرابعة(.

 أنَّ الفساد 
ً
الخاص  يب ن أن القطاع الحكومي ن، إال أن الواقع املوظف ن يتفش ى ب نولئن أشيع كث را

 للكسب خدمات أو التماس للمال استعمال إساءة على تنطوي  التي الحكومي الفساد حاالت معظم في يتورط

 العامة باملصلحة إخالل أو أو خدمات، مال النفوذ مقابل أو الرسمية السلطة استعمال إساءة أو الشخص ي،

 .64شخصية خاصة زاتامتيا الكتساب

 ، نجد أن سورية تحتل 6112وبحسب تقرير مؤشرات مدركات الفساد لعام 
ً
 بعيدا

ً
في سلم درجات  موقعا

 )بدرجة  173من أصل  131مدركات الفساد العالمي فقد جاءت في املرتبة 
ً
(، بعد أن كانت تحتل 6.5دولة عامليا

، لذا من الخطورة إبرام عقود تشاركية باإلجراءات 65(3.4)بدرجة  6114دولة عام  142من أصل  73املرتبة 

                                                           
23 Timothy J. Murphy, "The Case for Public-Private Partnerships in Infrastructure", Canadian Public 

Administration, Volume 51, NO. 1, March 2008, P120. 

ن تشريالواليات املتحدة ألامريكية،  :نيويورك) مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم(، UNDPبرنامج ألامم املتحدة إلانمائي ) 64

 .9، ص(1993 /نوفمبرثانيال

25 International Transparency Organization, Transparency International- Annual Report 2010 (New York: 

United State), P80 



   

سورية في وآفاقها والخاص العام القطاعين بين التشاركية املشاريع تطبيق مجاالت  69 

 

طبيعة  يذ غ ر تنافسية أو عن طريق العروض التلقائية، أو القيام باملشروعات التي تصنف تحت بند مشروع ذو 

 لقانون التشاركية(.
ً
 معقدة )وفقا

 القطاع الخاّص 
ُ
 ملشكالت تنفيذ وإدارة م إذن، ال تمثُل تشاركّية

ً
 ومتاحا

ً
 سهال

ً
شروعات البنية حال

، لحسبانايجب أخذها في  ،ألاساسية في سورية، فهناك العديد من املخاطر واملحاذير التي تواجه عقود التشاركية

 ،ومحاولة التقليل منها قدر إلامكان، وضرورة وأهمية الرقابة واملتابعة الجيدة على أداء القطاع الخاص في التنفيذ

ا يتطلبه ذلك من وجود العديد من الضوابط التي تضمن الالتزام باألطر لضمان نجاح عقود التشاركية، وم ذلك

 عن تعزيز 
ً
والاشتراطات القانونية وبقواعد املنافسة التي يجب أن تطبق على القطاع ن العام والخاص، فضال

 والقضايا ذات الصلة بالتشاركية. الشفافية حول املوضوعات

 عام والخاصميزات ومحاذير التشاركية بين القطاعين ال .4

بالتأكيد إن التحقق من توافر شروط نجاح التشاركية ال يعني عدم وجود محاذير من تطبيقها، لكل 

يا يمكن تحقيق أفضل املزا ،عمل أو مشروع أو فكرة مزايا ومحاذير، لكن عند ضمان التطبيق ألامثل للتشاركية

 والحد قدر إلامكان من املحاذير.

 زايا التشاركيةم .أ

 تحقق التشاركية امل زات آلاتية:يمكن أن 

 ا : املعيار الرئيس لخيار التشاركية هو أنهتوفير السلع والخدمات املطلوبة بجودة أفضل وتكلفة أقل

 إلى تكلفته في حال قام به القطاع الخاص  ،تساعد على تخفيض التكلفة املالية للمشروع
ً
قياسا

 بالقطاع ،وحده
ً
. وتأتي التكلفة ألاقل العام إذا قام باملشروع وحده كما أنَّ الجودة فيها أفضل مقارنة

دام استخ وبفعلإدارة وتشغيل وتصميم البنية التحتية بفاعلية أكثر، بوساطة  ،والجودة ألاعلى

رات عن طريق نقل الخب ،التكنولوجية الحديثة والقدرة على الابتكار، وتدريب وتأهيل العمالة املحلية

 الخاص إلى الشريك العام.إلادارية والفنية من الشريك 

 سمح ت ،يتيح التمويل من قبل القطاع الخاص موارد مالية إضافية ذلك بأن :تسريع عملية التنمية

حة لعملية التنمية، كانت ستضطر إلى تأجيلها حتى تتوافر 
ّ
للحكومة بتمويل مشروعات ضرورية ومل

 املوارد املالية املطلوبة لتمويلها.

  تتطلب  ،مشروعات جديدة يكون ذلك بتنفيذ: وتقليص معدالت البطالةخلق فرص عمل جديدة

ية واملوردون من   
ّ
موارد بشرية ومالية كب رة، وأن تشترط على الشريك الخاص أن تكون العمالة محل

 عجلة تحريك»يؤدي إلى  ماالباطن محلي ن، وكذلك املواد التي يحتاجها املشروع من صناعة محلية، 

ومن ثمَّ خلق  الخاص، القطاع أمام الفرص من مزيد الاقتصادي، بفتح النمو معدل يف وزيادة الاقتصاد

 .62«الطويل املدى على العمل فرص من مزيد

                                                           

 .11سابق، صرجع معابد فضلية،  62 
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 بإقامة مشروعات تتطلب تكنولوجية يكون ذلك : توطين التكنولوجية الحديثة ونقل الخبرات

 إلى الاقتصاد السوري.متطورة ومعقّدة، ومن ثمَّ نقل الخبرات من موردي هذه التكنولوجيا 

 املخاطر الناجمة في مّدة يكون ذلك بتحديد :توزيع مخاطر وعبء املشروع على القطاع الخاص 

إلانشاء والتشييد واملخاطر التشغيلية والتمويلية، ذلك أن القطاع الخاص هو املسؤول عن تمويل 

 املدة املتفق عليها. طوالوإنشاء وتشغيل وصيانة املشروع 

 سية الاقتصاد السوريتحسين تناف:
ْ
 ، إذ

َدته، بفعل  تأثا يستطيع أن يحقق كل فريق على مّم  ،إن ترتيبات التشاركية تحقق نتائج أفضل -  ر الشركاء ح 

،أهداف وقيم بعضهم  في
ً
 عن طريق التفاوض والتوصل إلى معاي ر عمل أفضل. بعضا

 إمكانية أمام املجال وإتاحة مساهمة، مشتركة شركات تأسيس تم حال في املالية ألاوراق سوق  تنشيط» -

ومن  67«العقيمة أو واملعطلة الصغ رة العائلية والفردية واملكتنزات الاستثمارية ألاموال من قدر توظيف أكبر

ال يوجد حاجة إلى إصدار سندات أو أذون الخزينة التي تؤدي إلى زيادة في العجز الحكومي والدين »ثمَّ 

 .63«العام

 أوسع في السياسات ذات العالقة وإدارة املشروعات على أسس اقتصاديةإيالء البعد  -
ً
 ،الاقتصادي اهتماما

بما يحقق املكاسب الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مبادئ إلافصاح واملساءلة في كيفية إدارة املوارد، 

 والتأم ن مويلوالت التشاركية عقود توقيع للمشروع، ألن الجدوى الاقتصادية من ألادنى الحد وضمان

 
ُ
  يشترط

ً
 جميع مراحله. في املشروع إلقامة اقتصادية وجود جدوى  عموما

ل الشريك املحلي مواءمة  -  يسّه 
ْ
التوصل إلى الحلول املرنة التي تستجيب للسياسات التنموية والتطويرية، إذ

سواق تاحة أل البرامج التي تشملها هذه السياسات لغرض توصلها إلى حل املشكالت القائمة، والفرص امل

 .العمل

 تال يمكن لهذه الفوائد أن تظهر إذا لم تتم التشاركية في ظل ظروف جيدة وشروط مناسبة، لكن، 
ً
 حديدا

أهدافها بطريقة واقعية وبتحض ر دوائرها ومؤسساتها ضمن إطار قانوني يحكم  برسمإذا لم تقم الدولة 

الشراكات ب ن القطاع ن والالتزامات التعاقدية التي تستند إليها التشاركية التي تحدد بصورة مباشرة املخاطر 

 عن ضرورة توخي الشفافية في جميع مراحل إجراءات اختيار الشر 
ً
 يذها.اكات وتنفالتي تتحملها الحكومة؛ فضال

 

 محاذير التشاركية .ب

 تقترن مشروعات التشاركية ب ن القطاع ن بمجموعة من املخاطر املختلفة، منها:

                                                           
 .11املرجع السابق، ص 67

28  Liběna TETŘEVOVÁ, "Theoretical and Practical aspect of PPP Projects", VADBA Management, Nr. 3-4 (12-13), 

2006, P106. 
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  مع البعد الاجتماعي والبعد البيئي ،أهمية أكبر للبعد الاقتصاديإن مشروعات التشاركية تولي 
ً
 مقارنة

 وغ رهما من ألابعاد. 

  يستغرق 
ا
 تحضير العقد ذاته وقتا

ا
، وسورية لها تاريخ طويل في إجراء مفاوضات مطّولة ومكلفة طويال

 دون أن تتوصل إلى نتيجة.

 عند  أمعند اختيار الشريك، أكان ذلك ، سواء عدم القدرة على التحقق من ضمان عالقات شفافة

زايد تتحديد الشروط واملواصفات، أو الاختصاصات واملسؤوليات، أو أثناء إبرام العقود نفسها، التي ت

 كلما طالت مدة العقد.

 ذلك أنه : (29(وتحويل مخاطر القطاع الخاص إلى القطاع العامالاقتصادية واملالية السلبية  التأث رات

حال قرر الشريك الخاص التوقف عن العمل، ألي سبب كان )مخاطر إفالس، أو مخاطر سياسية...(،  في

تم إيجاد ريثما ي ،منها تأخ ر العمل باملشروع كب رة وتبعات كث رة، سيحمل الاقتصاد الوطني تكاليف

البديل، الديون املتعلقة والضمانات املمنوحة، العمالة، وغ رها من املنعكسات السلبية الكب رة على 

 استثمارات الشركات النفطية ألاجنبية في سورية.  :الاقتصاد الوطني، مثال ذلك

  وعدم التعاقد على هكذا نوع من املشروعات،  منطلقعدم وجود خبرة كافية لدى القطاع العام من

وضعف مستوى املراقبة بشكل قوي كما هو الحال في القطاع الخاص،  قدرته على التفاوض

ومن ثمَّ ينجم عنها زيادة  ،يؤدي إلى فقدان السيطرة من جانب الحكومة على العمل واملساءلة

ستوى التنافس ب ن الشركاء، وظهور التكاليف، وإنتاج غ ر مطابق للمواصفات واملقاييس، وضعف م

 .تحّ ز في اختيار الشركاء

  ق عن طري ،أحد الشروط ألاساسية للسماح للقطاع الخاص باالستثمار في البنية التحتية كانملا

ا كانت البنية التحتية محصورة بيد الدولة  وباٍع  خبرةٍ  ذاأن يكون  ،التشاركية
ّ
طويل في هذا املجال، ومل

 ،
ً
ه سابقا

ّ
 دون اللجوء إلى رأس املال  لن يستطيع القطاع الخاص املحلي من ثمَّ فإن

ً
الاستثمار منفردا

خضوعه إلرادة وأهداف الشركات متعدية الجنسيات، وسعيه املتواصل لتتالءم  بما يقتض يألاجنبي، 

 مصالحه الخاصة مع مصالح الخارج على حساب املصلحة العامة.

  بما أن رأس املال ألاجنبي سيكون املستثمر الرئيس في الطويلعجز في ميزان املدفوعات على املدى :

إنشاء املشروع،  في مدةإلى دخول الاستثمار ألاجنبي إلى سورية ذلك سيؤدي ، مشروعات التشاركية

يؤدي إلى استنزاف  مامال إلى الخارج،  لكنه سيعود للخروج على املدى الطويل على شكل أرباح ورأس

 في م زان املدفوعات على املدى الطويل.وعجز  ،القطع ألاجنبي

 تقديم الخدمات بجودة منخفضة وبسعر يؤدي إلى  نشوء الاحتكار وسيطرة املستثمر على املشروع، مما

 .مرتفع

  وجهة نظر الاقتصاد الكليمن: 

                                                           
29 Ibid, P106. 
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رفض املجتمع للمشروع، فما زال مفهوم التشاركية في املشروعات التي تَمس متطلبات الحياة ألاساسية   -

 .صعوبة في القبول  انييع

 أّن بعض املشروعات، إلى العديد من شرائح املجتمع في سورية  يرى  -
ً
ات في البنية التحتية )كاملطار  تحديدا

 الرتباطها باألمن الوطني والقومي، وأن التشاركية ب ن 
ً
واملرافئ...(، يجب أن تظل تحت سيطرة الدولة، نظرا

 القطاع ن بتنفيذ هذه املشروعات وإدارتها قد يعّر ض ألامن الوطني والقومي للخطر. 

 سينتقل  -
ْ
القرار فيما يتعلق بهذه املشروعات من الدولة )أو إضعاف دور الدولة الاقتصادي والسياس ي، إذ

َمن يمثلها( إلى إدارة مشتركة ب ن القطاع ن، سوف تكون الغلبة فيها للقطاع الخاص، الذي يرتبط بأجهزة 

 خاصة قد تكون مرتبطة بمصالح الشركات متعدية الجنسية في حال وجودها.
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ا
 اختيار مشروعات التشاركية ومجاالت تطبيقها إجراءات -ثالثا

عند تحقق وتوافر شروط نجاح التشاركية، يمكن اتخاذ إلاجراءات التالية الختيار املشروع الذي سينفذ 

 على أساس تشاركي:

 ألسلوب التشاركية املشروع قرار طرحمراحل اتخاذ  .1
ا
 وفقا

 من السلطة املختصة قرار التشاركية مشروع أن يكون قبل املوافقة على خيار التشاركية لتنفيذ أي ينبغي 

،
ً
 واضحا

ً
 :31مرحلت ن على تحقيقه يمكن ما وهو قرارا

السليم  الاستثماري  بناًء على التخطيط ،املشروع جدارة حول مدى قرارال : تتألف من اتخاذاملرحلة ألاولى

 املشروعات كل ثم ترتيب والعائد(، ومن تحليل التكلفة سبيل املثال استخدام )عن املشروعات تقييم وإجراءات

وحسب ألاولويات املخططة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم  )و/أو الاجتماعية الاقتصادية(عائداتها  حسب

املشروع  أهداف شرحيتم ، بل وفي هذه املرحلة ال تحدد طريقة تنفيذ املشروع"إلاعداد املبدئي للمشروع"، 

تحقيق ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية )رفع معدالت النمو الاقتصادي، خلق في ومبرراته ومدى مساهمته 

 إضافة يتم سوف كان ما إذااملشروع بشكل موسع ) حجم فرص العمل، ألاثر البيئي، توف ر الوقت.(، وتحديد

 املطلوب الزمني الجدول  وتفصيل امللحة له، الحاجة ومدى، الحالية( املنشآت تطوير يتم سوف أو جديدة أصول 

 املشروعات أولويات سياق في املشروع الخدمات، وتوضيح وضع تقديمو  التشغيل عمليات بدء حتى للمشروع

 ،التصور املرجعي"(، أو "Business Case) "الحالة املرجعية"ويطلق على هذه الدراسات والتحليالت  ألاخرى،

 ملا ورد في قانون التشاركية
ً
نة متضم ،املعالم ألاساسية ملشروع التشاركيةجملة »الذي عرفه بأنه  وفقا

الافتراضات الاقتصادية والاجتماعية التي يجري الانطالق منها في مرحلة دراسة الجدوى وقبل البدء بإجراءات 

  ،التعاقد
ً
ثناء مدة املشروع ألالستثمار و/أو تكاليف تشغيل املشروع مع تدفقات الدخل  وتشمل تقييما

 وتقع مسؤولية إعداد حالة العمل على الجهة العامة املتعاقدة. 31«ئيسةالر واملؤشرات املالية 

عناصر مشتقة من أهداف  أربعةن من صياغة مؤشر مكوّ  بوساطة ،ويمكن تبويب مفاصل هذه املرحلة

ومن الضرورات والحاجات التي تحتاج إليها سورية في املرحلة  ،السياسة الاقتصادية والاجتماعية في سورية

 املقبلة من إعادة إلاعمار وتحقيق التنمية، هذه العناصر هي:

حجم إلانفاق الاستثماري، ونسبة القطع ألاجنبي لتمويل املشروع،  :بنود وهي ثالثةوهو مكون من  رأس املال: .أ

 لتمويل املشروع. الهيكلية التمويلية ومدى الحاجة إلى الاقتراض

                                                           

30 Bernardin Akitoby, Richard Hemming and Gerd Schwartz, "Public Investment and Public-Private Partnerships", 

International Monetary Fund, Vol. 40, IMF, 2007, P 10. 

 (.1املادة رقم ) ،سابق مرجع، 6112لسنة  5قانون رقم  31 
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وبالتالي مدى مساهمته في تخفيض  ،ويعكس مدى قدرة املشروع على خلق فرص عمل محليةالتشغيل:  .ب

معدالت البطالة في سورية، ويتكون هذا العنصر من بندين: عدد فرص العمل املباشرة، نسبة أعمال 

 .التوريد من الباطن

قدرة املشروع على توط ن التكنولوجيا املتقدمة ومدى تكمن أهمية هذا العنصر في مدى التكنولوجيا:  .ج

 ديمومتها، ويتكون من بندين: مصدر التكنولوجيا، ونقل املعرفة وتوطينها.

 نسبة الدعم املقدم :بنود أربعةويتكون من  ،وهو عنصر يعكس الواقع املالي للمشروع طبيعة املشروع: .د

 للتمويل، وال
ً
 تدفقات النقدية الواردة للمشروع، وعمر املشروع.للخدمة العامة، تصنيف املشروع وفقا

إذ يتم تحديد نسب  ،نسب التثقيل فينقاط(، لكنها تختلف  5وللعناصر ألاربعة نقاط متساوية )لكل عنصر 

 ألهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن توزيعها على النحو آلاتي: رأس املال ) ،التثقيل
ً
(، %15وفقا

 (.%41(، طبيعة املشروع )%15(، التكنولوجيا )%31التشغيل )

ويعاد النظر بنسب التثقيل عند إعداد الخطط الخمسية، وال يجب اقتراح أي مشروع على مجلس       

 كحد أدنى. ثالث نقاطل على التشاركية إن لم يحص

 نموذج تقييم مشروع في املرحلة ألاولى من اتخاذ القرار -( 1الجدول رقم )

 

 

  تاريخ البدء بالتقييم   اسم املشروع

  تاريخ اتخاذ القرار   الجهة التي يتبع لها

  املصادقة   الوزارة املعنية
 

 دراسة املؤشرات

 املؤشر العنصر املؤشر العنصر

 رأس املال

 حجم الاستثمارات الرأسمالية
 التكنولوجية

 مصدر التكنولوجية

 نقل التكنولوجية نسبة القطع ألاجنبي إلى رأس املال

 الهيكلية التمويلية

طبيعة 

 املشروع

 حجم الدعم

 التشغيل

 للتصنيف( خلق فرص عمل محلية مباشرة
ً
 تمويل املشروع )وفقا

 الباطن إلى املشروعنسبة أعمال موردين من 
 التدفقات النقدية الواردة

 عمر املشروع
 

 وسطي عدد النقاط )أ( العنصر

 )أ(

 التثقيل )ب(

 )ب(

 )ب( X)أ( 

 1.75 %15 5 رأس املال

 1.5 %31 5 التشغيل

 1.75 %15 5 التكنولوجية

 1.75 %41 5 طبيعة املشروع

 5   املجموع
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رشا س روب، التشاركية ب ن القطاع ن العام والخاص في سورية )دراسة تحليلية مقارنة لبدائل التمويل(، رسالة  املصدر:

 .627، ص 6116دكتوراه، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، 

 

 لألهداف التنموية لسورية ،بعد تحديد نقاط املشروعالثانية:  املرحلة
ً
 يتم فرز املشروعات التي ،وفقا

على أساس  أو حول طريقة تنفيذها، هل ستتم بالطريقة التقليدية القرار واتخاذ ،وأكثرثالث نقاط حققت 

واملشروعات التي يمكن طرحها على أساس العام القطاع  يقوم بها أن املشروعات التي يمكن أي تحديد ؟تشاركي

، ويطلق على هذه املرحلة اسم 36تشاركي )قائمة مشاريع التشاركية( والتي يجب أن تقر من مجلس التشاركية

(، Public Sector Comparator-PSCالعام ) القطاع مقارن  استخدام يمكن هذه الغاية ؛ ولبلوغ"إقرار املشروع"

ة بينها  ُيعّد إحدىالذي 
َ
مة من قبل القطاع الخاص واملفاضل أهم أدوات القياس الكمية لتقييم العروض املقدَّ

 (.Value For Money-VFMقيمة مقابل النقود ) الختيار العرض الذي يحقق أفضل

لة)مقارن القطاع العام( ويمثل   للمخاطر املحتملة للمشروع بعد تحييد  ،التكلفة املعدَّ
ً
 أث راتالتوفقا

التنافسية التي يتمّ ز بها املشروع في حال قيام القطاع العام بتقديم الخدمات العامة، وهي تتضمن رأس املال 

مة بالقيمة الحالية )بالكامل، والتكا يتم تقدير تكاليف  إذ، (Net Present Valueليف التشغيلية وإلادارية مقيَّ

عن طريق  ،املشروع وتعديلها بعد حساب التكاليف املترتبة عن تحويل املخاطر بفرض أنه سينفذ ويمّول ويصمم

 القطاع العام )طريقة إلانشاء التقليدية(.

مؤشر يسهل عملية املقارنة ب ن ألاساليب املمكنة »القطاع العام بأنه: ويعرف قانون التشاركية مقارن 

ويأخذ في  ،لتقديم خدمات عامة معينة ويستخدم في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية ملشروع التشاركية

 .33«الحسبان أفضل املمارسات العاملية التي يعتمدها املجلس

الصافية املتحققة للجهة العامة املتعاقدة خالل املدة املحددة املنفعة »وتعرَّف القيمة مقابل النقود بأنها 

حسب عقد التشاركية وتقاس من  ،في مقابل استخدام املشروع أو تقديم الشريك الخاص الخدمة ،للمشروع

حيث الكلفة أو السعر أو الجودة أو تحس ن أو تكييف الخدمة أو نقل املخاطر أو جميع أو بعض هذه املعاي ر 

 .34«مجتمعة

 هو: )ألاسلوب ألاكثر العام التنفيذ حول  ألاوروبية املفوضية إرشادات في املستخدم املصطلح وإن

حدد بناًء على  إنَّ  :، بذلك يمكن القول 35«فائدة( ألاسلوب ألاكثر هو اقتصادية
ُ
القيمة مقابل النقود ال يجب أن ت

                                                           

 (.1املادة رقم ) ، مرجع سابق،6112لسنة  5قانون رقم  36 

 (.1املادة رقم )، املرجع السابق 33 

 (.1املادة رقم ) املرجع السابق، 34 

مرجع  ،ناجحة بين القطاعين العام والخاصالدليل إلى عمل شراكة  لوحدة املركزية لشراكة القطاع العام والخاص،ا 35 

 .61سابق، ص
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عرَّف القيمة فعالية التكلفة فقط، بل يجب أن تأخذ بالحسبان جودة الخدمات 
ُ
مة، ومن ثمَّ يمكن أن ت املقدَّ

 للمخرجات ذاتها وعند مستوى الجودة ذاته»مقابل النقود بأنها 
ً
 .32«هو الخيار ألاقل كلفة

يضم التكاليف  ،تفصيلي مالي نموذج تطوير تتطلب فنية عملية هي النقود( مقابل )القيمة تقدير إن

ها
ّ
، ومن ثم تعديل هذه التقديرات للمشروع يبّ ن التدفقات النقديةو  ،الاستثمارية والتشغيلية التقديرية كل

ذ بالطريقة للمقارنة قابلة إلى قيم للوصول  ذاته )عند املواصفات نفسها(  واملشروع التقليدية ب ن املشروع املنفَّ

ذ  الرأسمالية تتضمن املقارنة التكاليف أن يجب ،شفافة ودقيقة التشاركية، ولكي تكون املقارنة بوساطة ،املنفَّ

ها  حياة دورة وتكاليف
ّ
ُل التشاركيةيمكن إلاجابة عن سؤال  ثم ومن ،بالقيمة الحالية املشروع كل  

ّ
ب ن  هل تشك

  العام والخاص القطاع ن
ً
 ل تمثيال

ً
 ؟النقود" مقابل القيمة" ـحقيقيا

 لآلت
ً
قاَرُن التكاليف إلاجمالية ألي مشروع في مدة زمنية معينة، تبعا

ُ
دَرس وت

ُ
 : 37يوت

(: وهي التكاليف التقديرية الكلية التي يتحملها Traditional Project Deliveryتعاقدات الشراء التقليدية ) .أ

ذ املشروع ّف 
ُ
عقود إلانشاء التقليدية؛ وهو ما يعرف بـ مقارن القطاع العام بوساطة  ،القطاع العام إذا ما ن

(PSC.) 

(: وهي التكاليف Alternative Financing and Procurementتعاقدات الشراء والتمويل البديلة ) .ب

ذ املشروع نفسه وباملواصفات نفسها ّف 
ُ
وساطة ب ،التقديرية الكلية التي يتحملها القطاع العام إذا ما ن

ل )AFPعقود الشراء والتمويل البديلة )  (.ASB، أو Adjusted Shadow Bid(؛ وهو ما يعرف بـ العطاء املعدَّ

ُر الفرُق ب ن مقارن القطاع العام والعطاء املعّدل  ( أصغر ASBعن )القيمة مقابل النقود(، فإذا كان )وُيَعّب 

 (.AFP( إيجابي، ومن ثمَّ تنفيذ املشروع أفضل عن طريق )VFM( هذا يعني أن )PSCمن )

ثبت جدواه الاقتصادي
ُ
لى عة والاجتماعية، ويجب أال يتم إقرار أي مشروع على أساس التشاركية إذا لم ت

، وال ينبغي التسرع في اللجوء إلى التشاركية،  أن
ً
 اجتماعيا

ً
تولد التشاركية رفاهية ومنفعة اقتصادية واستقرارا

بل من الضروري التمهل في عملية تهيئة السكان والعمل على تقبلهم مفهوم التشاركية، وأن تقوم الدولة بتحديد 

تجنب  يتيح ،مؤسساتها وتوف ر إطار تنظيمي جيدأهدافها بطريقة علمية موضوعية، وتقوم بتهيئة دوائرها و 

 ويمكن تنفيذ التشاركية بطريقة تحقق منفعة لكافة فئات وأطياف املجتمع.  ،املمارسات التعسفية

                                                           

36 Joaquim Miranda Sarmento, “Do Public-Private Partnerships Create Value for Money for the Public Sector? The 

Portuguese Experience”, OECD Journal on Budgeting, Volume 1, 2010, P2. 
37 Assessing Value for Money: A Guide To Infrastructure Ontario’S Methodology, Infra Structure Ontario, 2007, 

P4. 
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 ألسلوب التشاركية مراحل تنفيذ املشروع .6
ا
 وفقا

 عوةتتخذ في هذه املرحلة الخطوات العملية لتنفيذ املشروع، ابتداًء من تحض ر طلب العروض ود

العارض ن لتقديم عروض للتصميم والتشغيل والتمويل، وانتهاًء باختيار الشريك الخاص وتأسيس شركة 

 املشروع، باتباع الخطوات آلاتية:

 الخطوة آلاتية هي دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع والتحضير الحكومي للعطاء :

طلب للعارض ن الراغب ن في الاستثمار، ومن ثمَّ  (Request For Quotation-RFQ) التأهيل املسبق

 والشروط واملالية الفنية ودفاتر الشروط مستندات نماذج عروض أسعار، وعلى الحكومة إعداد

، وتعدُّ هذه الخطوة (PSC) الطرح، وإعداد مقارن القطاع العام واتفاقية املشروع وشروط التعاقدية

، إذ إنَّ التعريف ألاولي لل
ً
 ووضع معاي ر واقعية وواضحة يمكن القياس هامة جدا

ً
 عمليا

ً
مشروع تعريفا

ن الحكومة من الاختيار الصحيح للشريك الخاص القادر على القيام بهذا الاستثمار مما   
ّ
عليها، سيمك

 أدنى لنجاح املشروع.
ً
 يضمن حدا

 تأهيلهم  : توّجه الدعوة إلى العارض ن الذين تّم اختيار الشريك الخاص وتأسيس شركة املشروع

ل القطاع الخاص ، و (33)بموجب إجراءات التأهيل املسبق  
ّ
استجابة لطلب عروض ألاسعار يشك

( يقوم بتحض ر عرض أسعاره وتقديمه إلى الحكومة
ً
-Request For Proposal) كونسورتيوم )تحالفا

RFP) تقييم عروض ، وال بدَّ أن يشترط طلب عروض ألاسعار تأم ن التمويل الالزم، وال يستند عادة

 في 
ً
ألاسعار إلى العرض املالي والفني فقط، بل يجب أن ُيبنى على مدى التأث ر الذي سيحدثه مستقبال

الاقتصاد الوطني، مثل: )وفورات القطع ألاجنبي، وخلق فرص للعمل، وتدريب وتأهيل العمالة املحلية، 

وهو ما ُيعرف بـ اختبار القيمة مقابل ومدى الاعتماد على املوارد املحلية، ونقل التكنولوجية...إلخ(، 

ل شركة املشروع )( VFMالنقود )
َّ
شك

ُ
 (.Special Purpose Vehicle-SPVوبعد اختيار العارض الفائز ت

  :ع العقودإلاقفال املالي
َّ
وق

ُ
والاتفاقيات امللحقة به،  بعد التفاوض على اتفاقيات املشروع جميعها ت

 يبدأ املقر ضون واملستثمرون بتمويل املشروع، ويصبح عندها املشروع في مرحلة إلاقف
ْ
ال املالي، إذ

تأم ن التمويل الالزم من قبل العار ض الفائز خالل املدة املحددة في »ويعّرف إلاقفال املالي بأنه 

 .39«إلاعالن

  :مة و ح ن يصل املشروع مرحلة إلاقفال املالي يبدأ تنفيذ املشروع، وال ينتهي دور الحكاملتابعة والرقابة

تشاركي  إطار في تنفيذه على املوافقة تمت الذي املشروع تنفيذ بعد إلاقفال املالي، بل يجب أن تتم متابعة

  تنفيذها تتبع عن الدورية التقارير ورفع
ً
املشروع، وبموجب العقد املبرم  لتنفيذ الزمنية للخطة ووفقا

 ب ن القطاع ن العام والخاص.

                                                           
َهل  ن ما يسمح للتنافس 33

َ
 وعدم القدرة على احتكار املشروع.  يفّضل أن يكون عدد العارض ن املؤ

  /.1ابق، املادة /مشروع قانون الشراكة ب ن الجهات العامة والخاصة، مرجع س 39
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ثبت جدواه الاقتصادية والاجتماعية، 
ُ
 ذإباختصار، يجب أال يتم إقرار عقد أي مشروع تشاركي إذا لم ت

 
 
  يجب أن ينتج عن التشاركية رفاهية

 
  ومنفعة

 
، وال ينبغي التسرع في اللجوء إلى واستقرار  اجتماعي   اقتصادية

ثقافة تقديم الخدمات العامة عن طريق ونشر  ،بل من الضروري التمهل في عملية تهيئة السكان؛ التشاركية

القطاع الخاص والعمل على تقبلهم مفهوم التشاركية، وأن تقوم الدولة بتحديد أهدافها بطريقة علمية 

ارسات يتيح تجنب املم ،موضوعية ودقيقة، وتقوم بتأهيل مديرياتها ومؤسساتها وفي توف ر إطار تنظيمي جيد

ن من تنفيذ التش
ّ
هم.التعسفية، بما يمك

ّ
 اركية بطريقة تحقق منفعة ألطياف املجتمع وفئاتهم كل

 أفكار حول مشروعات املقترحة على أساس تشاركي .3

 
ُ
 نَّ أفي ضوء التجارب التاريخية والدراسات حول التشاركية ووفق برنامج ألامم املتحدة إلانمائي، ُيالَحظ

 لظروف سورية القطاع العام الظروف الخاصة بكل بلد هي ما يحدد دور كل من 
ً
والقطاع الخاص، وعليه ووفقا

 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الراهنة التي تعاني مما يلي:

 ؛وعجز كب ر في املوازنة العامة للدولة، انخفاض في إلايرادات العامة -

  ،ارتفاع معدالت البطالة إلى مستويات قياسية -
ً
 ؛لدى فئة الشباب تحديدا

 من طرق وجسور وسدود ومطارات ومساكن ومستشفيات ومدارس ...إلخ تدم ر كب ر للبنى التحتية -

 ؛تدهور رأس املال البشري وخروج عدد كب ر من أصحاب الكفاءات املهنية والفنية وألاكاديمية -

 .وانخفاض الادخار املحلي وارتفاع معدالت التضخم ،هروب رؤوس ألاموال إلى الخارج -

املدرجة في الجدول أدناه، حيث لحظنا عند اختيار املشروعات أن يكون فإننا نقترح املشروعات التالية 

 املنطقة  حجُم 
ً
 للمحافظة( صغ را

ً
خاص الاستثمار في قطاع مع ن على مستوى الشريك على أال ُيسمح لل ،)وفقا

  سورية
ً
ي فمن أجل زيادة التنافسية ب ن الشركاء من القطاع الخاص  -ككل في بداية تطبيق التشاركية: أوال

 املحافظات
ً
نتيجة انتشار الفساد وعدم وجود الخبرة الكافية للتفاوض بهكذا مشاريع، لذلك يصلُح جميُع  -، ثانيا

، ففي حال عدم نجاح أو فشل املشروع لن يكون له منعكس كب ر على للتنفيذ على مستوى املحليات الاقتراحات

 في الوقت ذاته قادرة على تحمل 
ُ
 تبعات إخفاقه.ألافراد وتكوُن الدولة

لة والقادرة على ، ألن الدولة هي الجهة الوحيدة املخوّ املقترحة اتال يمكن لباحث أن يحدد املشروعو 

بنود لابعض أنواع املشروعات التي تنسجم مع  يمكُن اقتراُح تحديد احتياجات سورية للمرحلة املقبلة، لكننا هنا 

 ألاربعة الرئيسة التالية:

من البنى التحتية املوجودة )خدمات تحويل  ،والاستفادة املثلى ق إيرادات سريعةقدرة املشروع على تحقي -

 ، دون الحاجة إلى مزيد من إلانفاق العام.ألاموال والطرود البريدية(

ذلك بتنفيذ مشروعات تمتاز بكثافة اليد العاملة،  ،الكوادر البشرية إمكانية خلق فرص العمل وتأهيل -

يام بمشروعات تزيد من مهارات القوى البشرية، وتمكنهم من دخول سوق العمل ( أو القصيانة الطرق مثل: )

 .مركز تطوير()
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ات ، بناء مستشفيالطاقات املتجددةلكن عن طريق  املتطورة )توليد الكهرباء استقطاب التكنولوجيا -

 .(بتجه زات طبية متطورة

)معالجة : نتيجة تدهور الخدمات الصحية وخدمات النظافة، مثل: والخدميالواقع الاجتماعي تحسين  -

 .النفايات(

دراسات مستفيضة من الجهات الحكومية قبل أن تعرض أي مشروع على أساس لذا ال بد من وجود 

 مع أولويات تشاركي
ً
 أن كافة املشروعات قد تتغ ر بعد إعداد الدراسة التفصيلية من قبل الدولة، انسجاما

ً
، علما

 من ألاهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية املرغوبة.و 
ً
 ضرورات متطلبات عملية التنمية، انطالقا

 ( بعض املشروعات املقترحة على أساس تشاركي7الجدول رقم )

نوع  املنطقة

 املشروع

 اسم املشروع القطاع القطاع الفرعي املرحلة

هاكل محافظة على  َدت   التشغيل والصيانة BOT ح 
الطرق 

 والجسور 
 تحس ن وصيانة الطرق  النقل

هاكل محافظة على  َدت   BOT ح 
تصميم وتشغيل 

 وصيانة

الطاقات 

 املتجددة
 الطاقة

توليد الطاقة 

 الكهربائية

 جميع املحافظات
عقد 

 امتياز
 تشغيل

الخدمات 

 البريدية

الاتصاالت 

 والتقانة

تحويل ألاموال 

 والطرود البريدية

 تصميم وتشغيل BOOT جميع املحافظات
التعليم 

 املستمر

التنمية 

 إلادارية
 مركز تطوير وتأهيل

 تشغيل وصيانة BOT املناطق املتضررة
الصرف 

 الصحي
 معالجة النفايات املياه

 بناء مستشفيات الصحة البنية التحتية تصميم وتشغيل DBOOT حلب

 املناطق السياحية
عقود 

 إدارة
 باصات سياحية السياحة وسائل النقل تصميم وتشغيل

-الالذقية-دمشق

 القامشلي
BOOT 

تصميم وتشغيل 

 وصيانة
 النقل املطارات

صاالت املسافرين مطار 

 دمشق الدولي

الفنادق في املحافظات 

 املختلفة

عقود 

 إدارة

تصميم وتشغيل 

 وصيانة

منتجعات 

 سياحية
 السياحة

إدارة فنادق ومناطق 

 سياحية

 

إن الرغبة في سرعة تنفيذ مشروع على أساس تشاركي، بصرف النظر عن كيفية التنفيذ ومتطلبات 

ُب النجاح، سوف يخلق عواقب وخيمة حتى في ظل أفضل النوايا. وهذا 
ّ
إعطاء و  ،التدرج في طرح املشروعات يتطل

  ،الوقت الزمني الكافي لدراسة املشروعات التي ستطرح على أساس تشاركي
ً
د ي املشروعات ذات البعف تحديدا

 الاجتماعي.

وما من نموذج وحيد يمكن نسخه وتطبيقه على القطاعات  ،وقد أثبت الواقع أن ما من حل واحد ووحيد

وأقلمة العقود وإلابداع في استحداث  ،واملشروعات كافة وفي الدول كافة، إذ ينبغي قولبة مشروعات التشاركية
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 ذلك ،يعتمد في نموه املستمر واملستدام على استحداث آليات مبتكرةآليات اقتصادية جديدة، فاالقتصاد 

لتحقيق الشراكات وتطوير املشروعات واستكشاف الفرص الواعدة، لهذا ال بد من إلابداع والابتكار في إيجاد 

  حسباُن طرق جديدة لتحقيق التشاركية وضمان نجاحها، لذلك ال يمكن 
ً
الصيغ الاقتصادية السائدة نصوصا

إذ ال بد من التطوير املستمر ألسس وآليات الاقتصاد،  ،سة ال يمكن املساس بها، بل على العكس من ذلكمقد

  ،وتصميم صيغ التشاركية
ً
 للمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية  تبعا

ً
لطبيعة املشروع والخدمة املطلوبة، ووفقا

 .الواجب تحقيقها، وبما يحافظ على الاقتصاد الوطني وسيادة الدولة
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  نتائج وتوصيات

 النتائج

 على
ً
 ما تقدم، توصل البحث إلى النتائج التالية: تأسيسا

 بحد ذاتها، بل هي تغي ر في فلسفة التنمية، وإعادة النظر في دور الدولة  .1
ً
التشاركية ليست هدفا

 بوساطة  ،ومسوؤلياتها وكيفية إدارة شؤون الاقتصاد الوطني
ً
سياسات تجعل القطاع الخاص شريكا

 في كافة مجاالت الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ،للدولة

ضرورة تطبيق التشاركية، بسبب الحاجة املتزايدة لالستثمار في البنية التحتية واملرافق ألاساسية، دون  .6

 في املراحل ألاولى من 
ً
قدرة املالية العامة للدولة وحدها على تغطية هذه الاحتياجات للمواطن ن، تحديدا

 عمار.إعادة إلا 

في ظل الوضع الراهن وبسبب ارتفاع مؤشر مدركات الفساد في سورية، من الخطورة إبرام عقود  .3

التشاركية عن طريق إلاجراءات غ ر التنافسية أو عن طريق العروض التلقائية، أو القيام باملشروعات 

 طبيعة معقدة. ذي التي تصنف تحت بند مشروٍع 

لم تستكمل بعد القوان ن والتشريعات التي ترافق  إذ إّنهاتشاركية، ما زالت سورية غ ر مهيأة لتطبيق ال .4

قوان ن مالية ومصرفية وتأمينية واملعالجة الضريبية واملحاسبية ملشروعات عادة قانون التشاركية من 

 إضافة إلى عدم ،ؤسسات الضرورية لتيس ر وإدارة املشروعات التشاركيةالتشاركية، وعدم إحداث امل

 وعدم تهيئة البيئة الثقافية والعامة.ة الكافية في التعامل مع هذه العقود، توافر الخبر 

 في كافة .5
ً
فسح  إذ التي تعود مليكتها للقطاع العام، املشروعات يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكا

 ؛املجال للقطاع الخاص للدخول ليس فقط إلى البنى التحتية واملرافق العامة/ 5قانون التشاركية رقم /

 املشاريع التي تعود ملكيتها للقطاع العام.
ً
 بل أيضا

ما من نموذج وحيد يمكن نسخه وتطبيقه على القطاعات واملشروعات كافة، وإن خصائص بعض  .2

 القطاعات ومدى التطور التكنولوجي ونوعية الخدمة لها دور في تحديد أسلوب وصيغة التعاقد.

 يمكن ،، التكنولوجيا، التشغيل، طبيعة املشروع(عناصر: )رأس املال أربعةصياغة مؤشر مكون من  .7

 ألسلوب التشاركية.  ،الركون إليه في املرحلة ألاولى من اتخاذ قرار طرح املشروع
ً
 وفقا

 التوصيات

 إلى ما وردفي البحث، يمكن اقتراح آلاتيبناء على النتائج أعاله 
ً
 :واستنادا

تحت إشراف الدولة، ويعدُّ معيار  ذلك ،بينهما القطاعان العام والخاص بشكل تنافس ي دون تمي ز يعمل  .1

وألافضل ملن يحق له تقديم السلع والخدمات التي تلبي طلب ألافراد املعياَر ألاساَس الكفاءة والفعالية 

 واملجتمع بأفضل جودة وأقل سعر.

 للوحدة املركزية على أن  ،تشكيل وحدة التشاركية في كل وزارة .6
ً
 للوزير املعني مباشرة وفنيا

ً
تتبع إداريا

حدث في وزارة املالية، 
ُ
تتألف كل وحدة من الكوادر الحقوقية والاقتصادية  إذللتشاركية التي يجب أن ت
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ن وإعداد مقار  ،وتقديم دراسات الجدوى  ،اقتراح املشروعات :مهمتها وتكون  واملالية وإلادارية والتقّنية

 والتصور املرجعي ألي مشروع. ،لعامالقطاع ا

 ،يةإدارة عقود التشاركلتصبح قادرة على  ،تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الدولة وفي القطاع العام .3

وحسن تنفيذها ومراقبة جودة الخدمة، وبالتالي ضمان تحقيق الغاية التي  ،بما يضمن صياغة العقود

 العقد من أجلها. أنش ئ

عندما تكون هذه الخدمة بحاجة إلى  ، ذلكالخاص إلى تقديم أي خدمة عامة ينصح بدخول القطاع  .4

  ،تمويل كب ر
ً
  متطورةوتكون أيضا

ً
وقابلة لفرض الرسوم )يمكن قياسها( وتنفذ على نطاق  تكنولوجّيا

 محلي.

يتضمن أهم ألاهداف التنموية العامة للدولة والتي  إذ ،إعداد مؤشر تفصيلي موسع من قبل الدولة .5

وفق أسس موضوعية قائمة على تحقيق  ،بناء عليها يمكن اتخاذ قرار طرح املشروع على أساس تشاركي

 ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية لسورية.
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 املراجع واملصادر

 العربيةاملراجع 

 كتب وأبحاث 

ب ن القطاع ن العام والخاص: سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية "عقود الشراكة  .بو عشيق، أحمد .1

 ،الدولي للتنمية إلادارية املؤتمر  في "ومينحو أداء متميز في القطاع الحك" ندوة املستدامة باملغرب"، من

 ،6119نوفمبر تشرين الثاني/ 4-1الرياض، 

إلى الشراكة بين  اللجوء-العامةتمويل البنية التحتية والخدمات  .جان إيف وغوتييه ستانكو ،ب رو .6

ا: فرنس. د هللابرجمة منال الحلو ورانيا ع، ترجمة منال الحلو ورانيا عيد هللا، تالقطاعين العام والخاص

 .6116إدارة الشؤون الاقتصادية والدولية، وزارة التجه زات واملواصالت وإلاسكان، 

 قتصاالا. "من رالحمش،  .3
ا
اعية والاجتمدراسة تحليلية للتطورات الاقتصادية -د السوري في أربعين عاما

 .6111 ،منتدى املعارف :ب روت ."2212-1771في سورية 

لقطاع ا، في الندوة الفكرية ""تجربة سورية مع القطاع ن العام والخاص ومستقبل التجربة" .دليلة، عارف .4

مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي "، العام والقطاع الخاص في الوطن العربي

 .1991لإلنماء الاقتصادي والاجتماعي، ب روت، 

منظمة ، "في تعم ر ألاوقاف واملرافق العامة BOTعقد البناء والتشغيل وإلاعادة " .سعيد صبري، عكرمة .5

 املتحدة، الدورة التاسعة عشرة.مجمع الفقه إلاسالمي الدولي، إلامارات العربية -املؤتمر إلاسالمي

الة رس ."عقود البوت: إطار الاستقبال القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية" .سم رة، حصايم .2

 .6111ت زي وزو، الجزائر، -، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة مولود معمري ماجست ر

سورية )دراسة تحليلية مقارنة لبدائل التشاركية بين القطاعين العام والخاص في " .س روب، رشا .7

 .6116، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، ، رسالة دكتوراه"التمويل(

ة الثالثاء ، في ندو "إشكالية التشاركية ب ن العام والخاص والبعد الاجتماعي لعملية التنمية" .فضلية، عابد .3

"، جمعية العلوم الاقتصادية الاقتصاد السوري... وآفاق املستقبلالاقتصادي الثالثة والعشرين "

 .13/5/6111إلى  5/1/6111 من ،دمشقالسورية، 

 

 تقارير وقوانين وقرارات 

 الواليات: نيويورك ".الحكم إدارة لتحس ن الفساد مكافحة" ،(UNDP) إلانمائي املتحدة ألامم برنامج .1

 .1993 نوفمبر/الثاني تشرين ألامريكية، املتحدة

 .، سنوات مختلفة"البيان املالي للحكومة"رئاسة مجلس الوزراء، الجمهورية العربية السورية،  .6

مسودة الوثيقة الوطنية للشراكة ب ن العام "رئاسة مجلس الوزراء، الجمهورية العربية السورية،  .3

 .6119، "والخاص

 .https://goo.gl/QSxGf1، موقع رئاسة مجلس الوزراء، ، قانون التشاركية6112لسنة  5القانون رقم  .4

https://goo.gl/QSxGf1
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، قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية ألاساسية 6111لسنة  27القانون رقم  .5

مكرر )أ(، السنة الثالثة والخمسون،  19، الجريدة الرسمية املصرية، العدد والخدمات واملرافق العامة

 .6111/أيار/13املوافق 

 .6112لسنة  5، التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية رقم 6117لعام  375رقم القرار  .2

 العام القطاع ن ب ن ناجحة شراكة عمل إلى الدليل" والخاص، العام القطاع لشراكة املركزية الوحدة .7

 .6112 نوفمبر/الثاني تشرين املالية، وزارة: مصر". والخاص
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 BOTأنواع عقود الـ  - (1امللحق رقم )

BOT  ،تحويلبناء، تشغيل Build, Operate and Transfer 

BTO بناء، تحويل، تشغيل Build, Transfer and Operate 

BOOT  ،تحويلتشغيل، بناء، تملك Build, Own, Operate  and Transfer 

BORC الامتياز بناء، تشغيل، تجديد Build, Operate and Renewal of Concession 

BLT بناء، تأج ر، تحويل Build, Lease, and Transfer 

BOLT  ،تأج ر، تمويلبناء، تملك Build, Own, Lease,  and Finance 

DBFT ،تحويل تصميم، بناء، تمويل Design , Build, Finance, and Transfer 

DBFO ،وتشغيل تصميم، بناء، تمويل Design , Build, Finance and Operate 

DBF تصميم، بناء، وتمويل Design , Build, and Finance 

DBM  ،تحديثتصميم، بناء Design, Build, and Modernize 

DBO تصميم، بناء، تشغيل Design, Build, and Operate 

DB تصميم، بناء Design and Build 

BBO شراء، بناء، تشغيل Buy, Build, and Operate 

MOOT  ،امتالك، تشغيل، تحويلتحديث Modernize , Own, Operate and Transfer 

ROO امتالك، تشغيلتأهيل،  إعادة Rehabilitate, Own and Operate 

ROT تأهيل، امتالك، تحويل إعادة Rehabilitate, Own and Transfer 

BOTT بناء، تشغيل، تدريب، تحويل Build, Operate, Training, and Transfer 

 لكل عقد وطبيعة املشروع والقطاع BOT لعقود الـصيغة  75يوجد أكثر من 
ً
 تختلف وفقا
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 الاختيارات املتاحة لهيكلة مشروعات التشاركية -(2امللحق رقم )

 آلية عقود التشاركية

متوسط 

مدة 

 العقد

 سنة

تقديم 

الخدمات 

 أو إلادارة

توفير رأس 

 املال العامل

الحصول على 

صافي إلايرادات 

أو صافي 

 الخسائر

توفير 

التمويل 

 طويل ألاجل

امتالك 

ألاصول 

 
ا
 قانونيا

توفير 

التخطيط 

للقطاع 

ومراقبة 

 الخدمات

تأسيس وتوفير سوق 

 التمويل الالزم

بدون 

 تحديد
 الدولة

الدولة 

والقطاع 

 الخاص

 الدولة
الدولة 

والقطاع 

 الخاص

 الدولة الدولة

قطاع  3 -2 عقد خدمات

 خاص

 الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة

قطاع  2-3 عقد إدارة

 خاص

 الدولة الدولة الدولة الدولة الدولة

قطاع  32-22 ةملكي وتشغيل ونقلبناء 

 خاص

 الدولة الدولة قطاع خاص قطاع خاص قطاع خاص

قطاع  32-22 بناء وتشغيل وتملك

 خاص
قطاع  قطاع خاص قطاع خاص قطاع خاص

 خاص
 الدولة

قطاع  32-22 حق الاستغالل

 خاص

 الدولة الدولة قطاع خاص قطاع خاص قطاع خاص

مبادرة تمويل القطاع 

 الخاص
قطاع  12-32

 خاص
قطاع  قطاع خاص قطاع خاص قطاع خاص

 خاص
 الدولة

الوحدة املركزية للشراكة مع القطاع الخاص، وزارة املالية املصرية، الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع املصدر: 

 .3، ص6119 يونيةالخاص، 
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طوال املدة الزمنية الواقعة مجمل التكوين الرأسمالي الثابت للقطاعين العام والخاص  -(3امللحق رقم )

 (2212-2222) بين

 مليون ليرة سورية           

التكوين الرأسمالي باألسعار الثابتة       

 مليون ليرة سورية

   الناتج املحلي إلاجمالي باألسعار الثابتة  

 مليون ليرة سورية

نسبة التكوين الرأسمالي إلى الناتج 

 % ملحلي إلاجمالي باألسعار الثابتةا

  
 إلاجمالي قطاع خاص قطاع عام إلاجمالي قطاع خاص قطاع عام

قطاع 

 عام
 إلاجمالي قطاع خاص

2000 99331 55525 154856 394643 509301 903944 11.0 6.1 17.1 

2001 114162 56025 170187 400766 549479 950245 12.0 5.9 17.9 

2002 121491 74577 196069 408841 597590 1006431 12.1 7.4 19.5 

2003 146048 84216 230263 392920 624699 1017619 14.4 8.3 22.6 

2004 135320 120447 255768 443145 645881 1089027 12.4 11.1 23.5 

2005 146688 141504 288193 424835 731880 1156714 12.7 12.2 24.9 

2006 143791 164878 308670 421045 794037 1215082 11.8 13.6 25.4 

2007 136399 146697 283095 466486 817549 1284035 10.6 11.4 22.0 

2008 112738 153750 266488 468780 872736 1341516 8.4 11.5 19.9 

2009 143819 153277 297096 483541 937289 1420830 10.1 10.8 20.9 

2010 144151 193266 337417 519469 950235 1469703 9.8 13.1 23.0 

، أعداد مختلفة، وتم احتساب النسب من املجموعة إلاحصائيةاملكتب املركزي لإلحصاء، الجمهورية العربية السورية، املصدر: 

 .قبل الباحثة

 

 باللغة الانكليزية واختصاراتهااملصطلحات  -(4امللحق رقم )

 املصطلح باللغة العربية املقابل باللغة الانكليزية الاختصار

PPP Public Private Partnership التشاركية ب ن القطاع ن العام والخاص 

PSC Public Sector Comparator مقارن القطاع العام 

VFM Value for Money القيمة مقابل النقود 

 Business Case الحالة املرجعية 

 Traditional Project Delivery تعاقدات الشراء التقليدية 

AFB Alternative Financing and Procurement تعاقدات الشراء والتمويل البديلة 

ASB Adjusted Shadow Bid العطاء املعدل 

RFQ Request For Quotation  
ً
 عرض سعر للعارض ن املؤهل ن مسبقا

RFP Request For Proposal عرض سعر 

SPV Special Purpose Vehicle شركة املشروع 
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