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  جمعية العلوم االقتصادية السوريةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ندوة الثالثاء االقتصادية الثالثة والعشرون

 

 التنمية لعملية االجتماعي والخاص والبعد بين العام التشاركية إشكالية
 

 فضيلة عابد. د 
 

  :المقدمةما قبل 

أداة التنمية  )بالوقت ذاته(الذي هو , إن الهدف الرئيس ألي عملية تنمية هو أوالً وأخيراً رفاه المواطن** 

تبنت القيادة السياسية والجهات الحكومية العليا خالل العقد الماضي سياسات تنموية جريئة وبناًء على ذلك فقد , ومنطلقها

أدت إلى نقلة بلغت فيها نسب النمو , قيق قفزات اقتصادية واجتماعية كمية ونوعية كبيرةاستطاعت سورية من خاللها تح

ضبط ) أو استمر/و(من مناعة االقتصاد الوطني في حال تم ) ومن شأنها أن تُعزز أكثر(عززت , معدالت مرتفعة نسياً

األهداف المنشودة ويحافظ على تماسك  التشريعات والسياسات االقتصادية واالجتماعية الحكومية في اإلطار الذي يحقق

  .المجتمع

الذي أقره المؤتمر العاشر لحزب البعث العربي االشتراكي نقطة ) اقتصاد السوق االجتماعي(ُيعد التحول إلى نهج ** 

ه إن ُأحسن تطبيقه وضبط وتيرته وتناسبات(من شأنه , تحول وطنية في الرؤية االستراتيجية المستقبلية للحزب والحكومة

  . أن ُيعزز من قوة ومناعة االقتصاد الوطني والمجتمع السوري) الالزمة خالل الفترة القادمة

توجهات الحكومة نحو اقتصاد السوق االجتماعي من ) حتى في عنوانها(لترسخ , وقد جاءت الخطة الخمسية العاشرة

ج القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر في عملية رأسها إدماوعلى , تيجية الكمية والكيفيةاخالل العديد من المرامي االستر

, تطبيق مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاصبما في ذلك , على مختلف المستويات, التنمية االقتصادية واالجتماعية

  : يجب) حسب الخطة(حيث 

, ي مختلف الحقول االقتصاديةزيادة االستثمار واإلنتاج الخاص وتذليل كل القيود التي تحد من توسع إسهامه فـ * ـ 

  .وتحقيق أنماط مختلفة من التشارك مع القطاع العام في تنفيذ مشاريع التنمية

مساهمة القطاع الخاص في االستثمار بالبنية التحتية الفنية واالجتماعية مستفيداً بذلك من القوانين االستثمارية ـ * ـ 

  .الجديدة ونظم الحوافز التي تقدمها الحكومة

ن عملية تطوير التشريعات االقتصادية والمالية والنقدية والجمركية والمؤسساتية أ: عموماً يمكن القول** 

نجحت إلى , وبخاصة االستثمارية منها, ووضع وتطبيق السياسات االقتصادية, واالستثمارية التي تمت خالل الفترة الماضية

ار عملية اإلصالح االقتصادي والولوج إلى عتبات نهج اقتصاد حد ال بأس به في تحقيق األهداف الكبرى المنشودة في إط

على رأسها عدم , بطّأت من مسيرتها وقللت من شأن نتائجها) موضوعية وغير موضوعية(إال أن معوقات , السوق االجتماعي

واالجتماعية  ومن أهمها الخلل والتضارب في بعض السياسات االقتصادية, التفاعل السليم والمطلوب من القطاع الخاص

وخاصة في المستويات اإلدارية المتوسطة (اعس بعض شرائح العاملين الحكوميين ومن أشدها إيجاعاً تق, واالستثمارية

  .التي ال ينسجم اإلصالح مع مصالحها, )والدنيا
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ومسألةَ  ليوم أمراً واقعاًأصبحت ا وضرورات مواجهة تحدياتها, لباتها وشروطهاومتط أن العولمة أحد ال ُينكر** 

عن بسياسات التثبيت والتكييف الهيكلي التي تمخضت متجسدة اللية إال أنه ليس من الحتمي تحقيق ذلك عبر اآل, حتمية

بتحرير التجارة والتي توصي , والوصفات المعروفة لصندوق النقد والبنك الدوليين) توافق واشنطن(االجتماع المسمى بـ 

الق وإط) عند اللزوم(األجور وتخفيض قيمة العملة الوطنية  ار ورفع الدعم وتجميدل وتحرير األسعوانتقال رؤوس األموا

وخصخصة المؤسسات , اإلنفاق العام االستثماري والجاريبتقليص دور الدولة  العنان للقطاع الخاص مع ضرورة تقليص

   .إلى القطاع الخاصئياً أو جزببيعها أو تعهيدها كلياً العامة 

ما جاء في بتطبيق جميع  ,)بشكل غير ُمصرح به(إلى أن الجهات الحكومية قامت يشير ورية الواقع في سإال أن 

ولن تكون  ,إال أن النتائج التي تمخضت عن ذلك ليست, )وال اعتراض على معظم ما تم تطبيقه منها(بنود هذه الوصفات 

بسبب ) على تركيبة االقتصاد والمجتمع بل انعكست وستنعكس في بعض جوانبها سلباً(بالمستوى النوعي والكمي المطلوب 

  .وفي حسن اختيار الوقت المناسب وتوفير الظروف المالئمة, لل في آليات وأدوات وطرائق وجدية وموضوعية التطبيقخ

وسياسات االنفتاح التجاري ورفع الدعم وتثبيت األجور وإطالق , تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىف

واجتماعية هامة وإيجابية في اقتصادية  الخ هي مسائل.. لكامنة للقطاع الخاص وتطبيق مبادئ وفلسفة التشاركية القوى ا

الضعف في االستعداد المادي واالقتصادي واإلنتاجي و,  أن مسائل التوقيت المناسب وغير المناسبإال , الكثير من وجوهها

تطبيق ينعكس بشكل سلبي على جزء هام من النتائج جعل الكثير من , بيالتنفيذي والجمركي والضريوالتشريعي واإلداري و

   .المجتمععلى شرائح عريضة من و, فعاليات االقتصاد الوطني

  

  :المقدمـــة

لعملية التنمية االقتصادية البعد االجتماعي ب االلتزامأهداف ب ،ومن خلفها الفريق الحكومي, القيادة السياسية تُؤمن

, الخاص, العام, المركزي والمحلي الحكومي(الشراكة والتشاركية بين مختلف مكونات المجتمع السوري وبمبدأ , المادية

وقد تم , )بشار األسد(وبضرورة إجراء عملية اإلصالح الجذري والتطوير والتحديث التي ُيؤمن بها ويقودها الرئيس , )األهلي

من خالل (الواقع إال أن , لخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرةمن قبل الحكومة في النص القانوني ل) نظرياً(ترسيخ ذلك 

تقف أمام تحقيق هذه األهداف  ملموسة ما زالت موجودةمعوقات هناك يشير إلى أن ) السياسات الُمقررة واإلجراءات المتخذة

  : أهمها الفجوة ,والمبادئ

  .هداف الحكومية المتخذة لتحقيق النوايااألوبين  ,الصادقة) السياسية والحكومية(بين النوايا واإلرادة *** 

االستراتيجيات والسياسات وبين , )لحكوميةاالسياسية و( لتحقيق النواياالموضوعة الحكومية بين األهداف *** 

  ,اإلجراءات الموضوعة والمنفذة والُمتخذة لتحقيق األهداف

وبين النتائج , ُمتخذة لتحقيق األهدافبين االستراتيجيات والسياسات اإلجراءات الموضوعة والمنفذة وال*** 

  .   الواقعية التي تمخضت عنها

 :  ما زال يكتنف, والضبابية وعدم الوضوح, فالغموض

 ,االقتصاد السوريهوية */* 
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 ,بين االنفتاح اإليجابي الفاعلباالقتصاد العالمي وود عملية االنفتاح المتأرجحة بين االندماج الُمنفعل حد** 

 ,والجانب االجتماعي لهذا االقتصادالليبرالي الوحشي )/ اقتصاد السوق(متطلبات  والتوازن بينوازنة عملية الم* /*

أو /و(الذي يلعبه مصالح الشرائح العريضة من عامة المواطنين وطبيعة الدور االجتماعي عملية التوازن االجتماعي بين * /*

   :وبالتالي, ....رأس المال الخاص) يمكن أن يقوم به

تجسيد التي من شأنها  كيفيةالو, بين العام والخاص عملية التشاركيةلاالقتصادية واالجتماعية والجدوى بعاد األإشكالية * */

  ..على أرض الواقعتشاركية هذه ال

للقطاع الخاص وبين دوره والتنموي بين الدور االقتصادي ...  )عدم التوازنالحفاظ على أو /و(التوازن إشكالية تحقيق */* 

   .. اة العامةفي الحيعي والتنفيذي والتشريالسياسي 

والقيادي الذي نص ي السياس هادوروبين , للدولة) المخطط/ الجديد( التدخليالدور ) أو تحجيم(وحجم وحدود طبيعة بين */* 

  ,عليه الدستور

الحكومة المعينة  تلعبهسيادي الذي الدور الحدود وبين , )كقائد للدولة والمجتمع(بين دور حزب البعث العربي االشتراكي  */*

          !! قيادة الدولة والمجتمعالً من قبل أص

  :نقتصر في بحثنا هذا علىوفي هذا اإلطار س

  بين العام والخاصلتشاركية ا إشكالية

  ما لها وعليها
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  : )Public Private Partnership/ ppp( أوالً ـ إشكالية وحدود التشاركية بين العام والخاص

  :ةـ ضرورات التشاركي 1  

االقتصاد السوري خالل شهد : فقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية بحسب األستاذ عبد اهللا الدردري

من انتقلت التي المرحلة الماضية إصالحات هيكلية هامة انعكست على مجمل المتغيرات والمؤشرات االقتصادية في سورية، 

لنفط والمواد األولية في صادراتها وتمويل إنفاقها العام إلى االعتماد على صادرات سلعية ذات قيمة االعتماد الكبير على ا

مع استمرار ضبط عجز %) 68(وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج لمحلي اإلجمالي إلى أكثر من , مضافة أعلى

  !العام ضمن حدود منخفضة الموازنة والدين

أهال لتكون ممراً استراتيجياً لحركة التجارة العالمية ومرتكزاً إلقامة استثمارات يجعلها  موقع سورية الجغرافيإن 

والمشاركة من شأنها اإلسهام في تسريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في ... مشتركة مع دول الجوار في مختلف المجاالت 

وبالتالي تشجيع , المجاالت بما فيها البنية التحتيةاالقتصاد من خالل تشجيع االستثمار الخاص المحلي واألجنبي في كل 

 – 5(إضافةً إلى توفير البنية التحتية المادية الالزمة لتحقيق النمو والوصول إلى نسبة تتراوح بين , االستثمار وتحفيز النمو

لحكومة لذا تقوم ا .ليةاألمر الذي يتطلب تنفيذ مجموعة مشاريع ضخمة في البنية التحتية والخدمات ذات الجودة العا ,%)7

من خالل مشاورات مع كبريات الشركات العالمية ومكاتب المحاماة , مشروع قانون التشاركيةبإعداد ) حسب األستاذ الدردري(

  . والمؤسسات المالية والقانونية المتخصصة في قضايا المشاركة

بمذكرة تتضمن المبادئ العامة لهذه الشراكة  إلى مجلس الوزراء) سابقاً(قد تقدم ) عبد اهللا الدردري(وكان األستاذ 

وآلية عملها ونواظمها القانونية وهيكليتها المقترحة بهدف ترسيخ مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة وفق 

  .أسس وضوابط موضوعية تحدد الحقوق والواجبات لكل من القطاعين العام والخاص
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  :ـ وثيقة التشاركية 2

,  .. ,في المتوسط%) 6(وصل إلى أكثر من حقق االقتصاد السوري خالل السنوات الثالث األخيرة نمواً قوياً : قةالوثيمقدمة 

استدامة النمو المحقق وتحسين القدرة التنافسية لالقتصاد يتطلبان جذب استثمارات ضخمة في مختلف الحكومة أن تدرك و

أن تتطور كماً ونوعاً بما يمكن سورية من لعب دورها اإلقليمي كقطب التي يجب  القطاعات وخاصة في مجال البنية التحتية

جم االستثمارات المطلوبة في مختلف مجاالت البنية ح إن.. .للنمو وجسر لمرور الطاقة والبضائع والخدمات بين دول المنطقة

) بليون دوالر 11(لى استثمار إوعلى سبيل المثال تحتاج سورية  , دوالر) مليار 50(يبلغ نحو ) 2015(التحتية حتى عام 

األمر الذي يشكل تحدياً للموازنة العامة في ظل تراجع إيرادات النفط , )2020(لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء حتى عام 

الحكومة التصدي لهذه وتعتزم  ...وتزايد أعباء اإلنفاق العام على الخدمات االجتماعية األساسية من تعليم وصحة وسواها

تحديات وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته في عملية التنمية وفتح المجال أمام جذب المزيد من االستثمار الخارجي ال

من %) 10(المباشر من خالل إطالق برنامج طموح للشراكة بين العام والخاص تستهدف من خالله تنفيذ ما ال يقل عن 

وستكون قطاعات الطاقة والنقل وبرامج توفير ) 2015 -2011(خالل األعوام االستثمارات المطلوبة لتطوير البنية التحتية 

الشراكة تمثل تعاوناً ف.. .السكن االجتماعي والمياه والصرف الصحي أولى القطاعات التي سيستهدفها برنامج الشراكة المقترح

في مجال البنية التحتية أو تلك المتصلة  بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ وبناء وإدارة مشاريع ذات أهمية وطنية خاصة

  .سيةيبالمرافق العامة الرئ

عقود طويلة األجل بين القطاعين العام والخاص الهدف الرئيسي منها هي : )التشاركية وثيقةبحسب (عقود الشراكة تعريف 

عن طريق , لمناسب وبأقل تكلفةوإنشاء البنية التحتية الجيدة في الوقت ا) كلياً أو جزئياً(ضمان تقديم الخدمات العامة 

  .االستفادة من كفاءة القطاع الخاص وإمكاناته المالية وخبراته مع نقل جزء من المخاطر إليه

تقديم رأس المال وتكاليف التشغيل وتتحمل , نشاء البنية التحتيةإوتتولى الحكومة في األسلوب التقليدي المباشر 

يمكن للحكومة من خالل الشراكة في المقابل , )ارتفاع التكاليف أو التأخير في التنفيذ( المخاطر المرتبطة بالتمويل والتنفيذ مثل

  .أن تشتري الخدمات بما فيها البنى التحتية وغيرها من القطاع الخاص

  :)في الوثيقة( أهداف ومبررات استخدام أسلوب الشراكة

هة تسريع وزيادة وذلك لج, للخطة الخمسية العاشرة  دة المدىستراتيجية بعيذ ما جاء في الغايات والمرامي اإلمتابعة تنفيـ  أ

مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد من خالل تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي في كل المجاالت بما فيها قطاعات البنية 

  . التحتية

المستهدفة في الخطط الحكومية لغاية  حيث إن تحقيق معدالت النمو, توفير البنية التحتية المادية الالزمة لتحقيق النموـ  ب

يتطلب تنفيذ مجموعة ضخمة من مشاريع البنى التحتية والخدمات ذات الجودة %) 7 – 5(والمقدرة بين ) 2015(عام 

وأنه يمكن للمشاريع المطروحة وفق أسلوب الشراكة والمعدة بشكل جيد ومدروس المساعدة على توفير جزء كبير , العالمية

  .ثمارات وتوفير البنى التحتية في الوقت والكلفة المحددةمن هذه االست

ستراتيجية بين القطاع العام والخاص حيث يؤدي إحداث شراكات إ, العامة فع الجودة وكفاءة البنى التحتية والخدمات ـ ر ج

دى القطاع الخاص ونقلها إلى المتوافرة ل) المالية واإلدارية والتنظيمية(في مختلف المجاالت واالستفادة من الطاقات والخبرات 

ويشكل ارتباط العوائد . الكوادر الحكومية إلى تحسين كفاءة إدارة المرافق العامة وصيانتها وتخفيض تكاليفها على المواطنين
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التي سيحصل عليها القطاع الخاص من الشراكة بمدى نجاحه في تقديم الخدمات واألعمال المطلوبة في الوقت المحدد والجودة 

  .دافعاً قوياً له لتقديم خدمات ومرافق ذات جودة عالية, تفق عليهاالم

يتمثل بوجود فجوة  اًكبير ياًتحدتواجه المالية العامة في سورية ف.. ويلية عن الموازنة العامة للدولة تخفيف األعباء التمـ  د

  .        ذي سيؤدي حتماً إلى إعاقة النمو بشكل كبيراألمر ال, في توفير االستثمارات الالزمة إلنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية

إذ سيؤدي إطالق مشاريع الشراكة في مجال , تشجيع االستثمار وتحفيز النمو بما يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعيةـ  هـ

وتخفيض معدالت البنى التحتية بنجاح أيضاً إلى تحفيز وزيادة معدالت النمو االقتصادي والمساهمة في خلق فرص العمل 

كما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية من خالل توفير البنية , البطالة ومكافحة الفقر

تطوير األسواق المالية , جذب وضخ المزيد من االستثمار الخاص المحلي واألجنبي في مجاالت جديدة, التحتية المسهلة للنمو

  .لمدخرات المحلية ورؤوس األموال الصغيرةالمحلية وجذب وتشغيل ا

إن الحكومة السورية تدرك وجود متطلبات واحتياجات أساسية ال بد من توافرها : )حسب الوثيقة(متطلبات نجاح الشراكة 

  :ومنها, إلنجاح تجربة الشراكة بين العام والخاص في سورية وقد بدأ العمل فعلياً على توفير معظمها

   ,وضع إطار قانوني ومؤسساتي خاص بالشراكةو, اسة وطنية للشراكةـ إعداد وثيقة سي*

  ,)نقل, مياه, كهرباء(ـ إجراء التعديالت المطلوبة للتشريعات الناظمة للقطاعات المستهدفة *

  ,كة وتحديد المشاريع ذات األولويةوضع برنامج واضح وشفاف ومحدد زمنياً لمشاريع الشراـ *

  , سية ومعايير واضحة لجودة البنى التحتية والخدمات العامةوضع واعتماد مواصفات قياـ *

, تمويلي, فني(ـ التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة للحصول على كل أشكال الدعم الممكن *

  ,لبناء القدرات وإنجاح تجربة الشراكة في سورية) استشاري

  .وساط والترويج للشراكة محلياً وخارجياًـ حشد الدعم الشعبي ونشر مفهوم الشراكة في مختلف األ*

  :)حسب الوثيقة( اإلطار القانوني والمؤسساتي للشراكة

بحيث يتسم بالوضوح والشفافية بما يمكن القطاع , ر تشريعي وقانوني متماسك للشراكةعمل الحكومة على إعداد إطات

قد تم بقرار السيد رئيس مجلس كان و, التحتيةالخاص من المساهمة والمشاركة في تمويل إنشاء وتشغيل مرافق البنية 

يمي والمؤسساتي للشراكة تشكيل لجنة خاصة مهمتها إعداد اإلطار التشريعي والتنظ) 28/1/2009تاريخ  477رقم (الوزراء 

بعض  أن القانون الذي يتم إعداده بالتعاون بين مجموعة من الخبراء المحليين واألجانب وبدعم من :والتي بينت, في سورية

وسيوفر الشفافية في مختلف , سيتناول األحكام القانونية األساسية الضرورية الالزمة إلنجاح تطبيق الشراكة, الجهات الدولية

وهي الخاص , مراحل وإجراءات الشراكة وسيضمن الحماية القانونية لجميع األطراف والجهات ذات العالقة في عملية الشراكة

  .     حكومةوالمستفيدون من الخدمات وال

يجري العمل على وضع اإلطار المؤسساتي والهيكل التنظيمي : )حسب الوثيقة( اإلطار المؤسساتي والهيكل التنظيمي للشراكة

  :وسيتألف من ثالثة مستويات, بما يضمن التنفيذ السليم للمشاريع وفق أسلوب الشراكة
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  .)عملياتي/ تنفيذي/ استراتيجي(   

وهي شكلت بالقرار رقم (وحدة مركزية للشراكة في رئاسة مجلس الوزراء , للشراكةعليا هيئة وسيتضمن إحداث 

انتهى .. (.وحدات للشراكة في الوزارات المعنية –لجنة المشروع  –للجنة التوجيهية للمشروع او, )6/4/2009تاريخ  1759

   )نص الوثيقة

  :ـ التشاركية والخصخصة 3

ولها إلى حوت, وهي تقتطع أجزاًء من مؤسسات عامة, ة لالقتصادتجري حالياً في سورية عملية خصخصة صامت

ال شكل من أشكال الخصخصة إما هي في الحقيقة , )BOT(فالتشاركية المطروحة وتوقيع عقود . أو مشتركة/مشاريع خاصة و

عن األمر  يختلفنا وه, تعني بيعها للقطاع الخاص, )على سبيل المثال(مة لعااخصخصة المنشأة ف. لالقتصاد العامة

زيادة حصة القطاع الخاص في كل ما من شأنه تعني التي , القتصادالكلية لخصخصة بل إن ما نقصده هو ال.. شاركيةتال

االقتصاد  خصخصةتحت مظلة التشاركية  وهنا تنضوي, نقاص حصة القطاع العامعلى حساب إالكلية المؤشرات االقتصادية 

  .بكل معنى الكلمة

في النهاية إحالل كلي أو جزئي للقطاع وهي , االقتصاد لخصخصةالعديدة وجه واحدة من األهي إذن  فالتشاركية 

وما تراجع اإلنفاق االستثماري في الموازنة العامة للدولة منذ بداية الخطة الخمسية , م أو الحكومياالخاص مكان القطاع الع

سواء أكان ذلك , خصخصة االقتصادصريح على مؤشر سوى ) اقتصاد السوق االجتماعي(وكذلك التوجه نحو , العاشرة

  ! مخططاً رسمياً أم لم يكن كذلك

  :واحداً أو أكثر من الصيغ التالية, ُيعد من صيغ الخصخصة: لخصخصةالدارجة لصيغ ثانياً ـ ال

ل رسم حيث تتخلى الحكومة عن إدارة المنشأة العامة للقطاع الخاص مقاب): Management Contracts(ـ عقود اإلدارة  1

  ! مثل إدارة المطارات أو المرافئ جزئياً أو كلياً, محدد

أم  جير الطائراتمثل تأ, سؤولية التشغيل واإلدارةحيث يتحمل القطاع الخاص م): Leasing Contracts(ـ عقود التأجير  2

  !أراضي أمالك الدولة

رباء والماء من قبل القطاع الخاص ير الكهمثل قراءة العدادات وتحصيل فوات): Service Contracts(ـ عقود الخدمة  3

  !لصالح جهات حكومية

يقوم بموجبها القطاع الخاص بتقديم خدمات كانت تقوم بها المؤسسات ) : Concession Contracts(ـ عقود االمتياز  4

أو عقود , األرجنتين تجربة/ مثل إدارة شبكات توزيع مياه الشرب في مناطق محددة(العامة بكفاءة متدنية أو بتكاليف عالية 

  )الخ.. االمتياز الستخراج البترول

  ).PPP(ـ الملكية المشتركة للمشاريع بين القطاعين العام والخاص  5

  ).BOT(ـ عقود اإلدارة والتشغيل واالنتفاع طويلة األجل  6

  .ـ تخفيض مساهمة الحكومة في ملكية الشركات أو المشاريع المشتركة 7
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  . العامةمع نقل كامل أو جزئي للملكية , بملكية عامة طاع الخاص أو مقايضة الديونـ البيع المباشر للق 8

  .ـ إعادة ملكية المنشآت المؤممة أو المصادرة إلى القطاع الخاص 9

  . ـ تحويل المؤسسات العامة إلى شركة مساهمة عامة 10

  .الموظفين أو العمال أو العمالء إلى) أو إهدائها(ـ التخلي عن ملكية المؤسسات أو المشاريع الحكومية  11

  :)BOT(صيغ عقود 

  )Build, Operate and Transfer, BOT(نقل  –تشغيل  –بناء *

  )Build, Own and Transfer, BOT(نقل  –تملك  –بناء *

  )Build, Operate and Operate, BOO(تشعيل  –تملك  –بناء *

  )Build, Operate and Renewal of Concession, BOR(تجديد االمتياز  –تشغيل  –بناء *

  )Build, Own , Operate and Transfer, BOOT(نقل  –تشغيل  –تملك  –بناء *

  )Build, Lease and Transfer, BLT(نقل  –تأجير  –بناء *

  )Build, Rent and Transfer, BRT(نقل  –تأجير  –بناء *

  )Build, Transfer and Operate, BTO(تشغيل  –نقل  –بناء *

  ) Design , Build, Finance and Operate, DBFO(تمويل وتشغيل  –بناء  –تصميم *

  )Design , Construct, Manage and Finance , DCMF(إدارة وتمويل  –تشييد  –تصميم *

  )   Modernize , Own, Operate and Transfer, MOOT(نقل  –تشغيل  –امتالك  -تحديث *

  )Rehabilitate, Own and Operate, ROO(تشغيل  – امتالك –إعادة تأهيل *

  )Rehabilitate, Own and Transfer, ROT(نقل  –امتالك  –إعادة تأهيل *

  )Build , Own , Operate, Sails, BOOS(بيع  –تشغيل  –امتالك  –بناء %% 

هامش ربح معقول تتفق عليه  وتسمح كافة أشكال المشاركة هذه باسترداد التكاليف الرأسمالية وتحقيق... وغيرها 

  .األطراف ذات الصلة
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ويسمى شركة (القطاع الخاص المستثمر )/ قبل وعند وبعد منح االمتياز( الجهات الحكومية: )BOT(الـ أطراف عقود 

/ المقاول الذي ينفذ المشروع /  وقد تكون مكونة من عدة جهات خاصة تندمج في كيان قانوني موحد مشترك, )المشروع

أصحاب المصالح من )/ إذا كان طرف آخر(الُمشغّل / المصنعون أو الموردون/ أو جزئياًلياً كللمشروع رف الممولة المصا

مؤسسات / أو فوائدباحاً ممن يتلقون أر, أصحاب األموال واألسهم أو الحصص مع الجهات الخاصة أو المصارف الممولة

أو المشترين أو المستخدمين  يدينالمستف واطنينالمالجهات أو بائن أو الز/ ذات الصلة بالمشروع المشترك الضمان أو التأمين

  . خدمات أو منتجات المشروعل

  :)BOT(أهمية شراكات الـ 

على المدى القصير تلك التي ال يمكن (كماً ونوعاً , للمجتمع الضرورية والالزمةأو المرافق الخدمات السلع أو أ ـ توفير 

  ,)المحدودة نسبياً كوميةالحالمالية توفيرها بالموارد 

وتخفيف األعباء على ميزانية الدولة لتستطيع توجيه الموارد , ب ـ سد النقص في التمويل الحكومي لمشاريع البنية التحتية

   ,كالتعليم والصحة على سبيل المثال, السلعية أو الخدمية األخرىالعامة إلى القطاعات 

وبالتالي خلق , بفتح مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص, النمو االقتصاديج ـ تحريك عجلة االقتصاد وزيادة في معدل 

 ,عمل على المدى الطويلالفرص مزيد من 

  .القطاع الخاص بين القطاع الحكومي أو العام وبيند ـ نقل وتوزيع المخاطر وتقاسمها 

فاءة االقتصادية لوحدات النشاط االقتصادي وبالتالي رفع الك, هـ ـ االستفادة من خبرة القطاع الخاص في اإلدارة والتشغيل

, ة المختلفة إلى أدنى حد ممكنوالتسويقيشغيلية نوالعن طريق ترشيد ممارسة هذا النشاط بتخفيض التكاليف اإلنتاجية 

  !وزيادة كفاءة التشغيلتقليل الهدر وبالتالي 

وجود عموماً تشترط الشراكة والتمويل والتأمين توقيع عقود ألن , الجدوى االقتصادية للمشروعالحد األدنى من ـ ضمان  و

  .جدوى اقتصادية إلقامة المشروع

توظيف إتاحة المجال أمام إمكانية وبالتالي  ,ز ـ تنشيط سوق األوراق المالية في حال تم تأسيس شركات مشتركة مساهمة

  .طلة أو العقيمةأكبر قدر من األموال االستثمارية والمكتنزات العائلية والفردية الصغيرة والمع

  .ـ نقل التكنولوجيا الحديثة التي تحتاجها عادةً المشروعات التشاركية الكبيرة ح

  

  :في سورية التشاركية ـ برنامج ثالثاً

الشراكة بين القطاعين (ما يسمى ببرنامج ) مثل بريطانيا(منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي طورت بعض الدول 

منذ بداية ) تورغوت أوزال(وكان رئيس الوزراء التركي الراحل , توفير المزيد من الخدمات العامةبهدف ) PPPالعام والخاص 

  ).  باللغة اإلنجليزية(استخدم هذا المصطلح أول من الثمانينات 
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إلعداد وتنفيذ برنامج طموح وهي تخطط , السورية لدى الحكومة بأهمية كبيرةهذا يحظى موضوع التشاركية و

على األقل من االستثمارات %) 10(وتعتزم من خالل هذه الشراكات تنفيذ , اكة بين القطاعين العام والخاصلمشاريع الشر

, الكهرباء والطاقة(وستكون قطاعات , )2015(حتى عام ) إنشاء وصيانة(اإلجمالية المطلوبة لتمويل تطوير البنية التحتية 

المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة على , قل داخل المدنوالن, النقل كالطرق وسكك الحديد والموانئ والمطارات

كما سيمتد , من أولى القطاعات التي سيستهدفها البرنامج) إضافةً إلى مشاريع السكن االجتماعي, الصعيد الوطني والمحلي

مة إلى وضع مجموعة من وستعمد الحكو... البرنامج الحقاً ليشمل قطاعات الخدمات االجتماعية من صحة وتعليم وغيرها

  .   األسس والمعايير والمقاييس النتقاء وتحديد المشاريع التي سيتم اختيارها في البرنامج الوطني للشراكة في المرحلة القادمة

تم , ة السوريةعقد مؤتمر شراكة القطاعين العام والخاص الذي أقامته الجمعية البريطاني, )30/10/2009(بتاريخ 

ها لتكون ممراً لَموقع سورية الجغرافي أّهإن : فيه األستاذ عبد اهللا الدردريقال , ستراتيجية السورية للشراكةاإلعالن عن اإل

استراتيجياً لحركة التجارة العالمية ومرتكزاً إلقامة استثمارات مشتركة مع دول الجوار في مختلف المجاالت ما يتطلب استكمال 

ة التي يجب أن تتطور كماً ونوعاً بما يمكن سورية من لعب دورها اإلقليمي كقطب للنمو بناء منظومة متطورة من البنية التحتي

وجسر لمرور الطاقة والبضائع والخدمات بين دول المنطقة ما يستلزم توفير استثمارات ضخمة ال يمكن للدولة تحمل أعبائها 

  .ستراتيجياً لتمويل وإقامة عدد من المشاريع الكبيرةا اللجوء إلى أسلوب الشراكة بين العام والخاص خياراًمنفردة ما يجعل 

  :المشروعات التشاركية المطروحة في مجال الصناعة

شركة ) 15(وزارة الصناعة  طرحت, )2010أوائل نيسان (ضمن فعاليات مؤتمر االستثمار السوري السعودي 

للحرير لدريكيش انتان للغزل والنسيج وشركة منها أربع شركات لصناعة االسمنت والبورسالن واث, صناعية عامة لالستثمار

  ..إلطارات ووحدات لصناعة الكونسروة وشركة بردى وشركة أقالم الرصاص واألخشاب واأللمنيوم والمحركات وا, الطبيعي

وإذا  ؟يالصناع العامالقطاع تجه وإلى أين ي ة الصناعة لنفسهاماذا أبقت وزار: الذي يتبادر إلى الذهن في هذا السياق والسؤال

فما الصناعات التي  ,على سبيل المثال, واإلسمنتوالحرير كانت وزارة الصناعة ال تستطيع االستمرار في شركات النسيج 

  تستطيع إداراتها؟  

  :المشروعات التشاركية المطروحة في مجال النقل

  :هيو, )PPP(ومبدأ ) BOT(لى مبدأ لى المستثمرين عالتي يتم عرضها ع ,النقل الكبرىمشاريع العديد من هناك 

  ,)$مليار  1,8(بتكلفة  ,)شرق –غرب (و )جنوب – شمال(الطرق الكبرى ** 

  , مشروع المبنى المستقبلي لمطار دمشق الدولي للركاب مع الوصلة السككية مع سكة محطة الحجاز **

  , )كم 110(بطول دمشق الكبرى  مشروع تحويلة** 

  . رية التي تتضمن تطوير محطة القابون ومحطة الحجاز والمعضميةمشروع ميترو دمشق بمكوناته العقا** 

  , في مرفأ الالذقية صيانة وبناء السفنتأهيل حوض جاف لمشروع ** 

  ,وتحويله إلى منطقة ترفيهية, مشروع تأهيل الحوض القديم لمرفأ الالذقية** 
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تمول سحيث , الخليج العربيوأوربا سيصل إلى مشروع سكة القطار بين دمشق والحدود األردنية كجزء من محور سككي ** 

  ,لخطل ينلمشغوتبحث عن ممولين لتقديم المواد المتحركة والمحركة و, السككي الحكومة الخط

  ,)حسياء(/في المنطقة الصناعية في محافظة حمصمشروع المحطة اللوجستية  ** 

 ويتم تقييم عروضعا, )BOT(لمذكورة أعاله على مبدأ اتقدمت لتنفيذ الطرق الدولية قد شركات عالمية تسع علماً أن هناك 

   .حالياً لدى وزارة النقل

  :)14/3/2010القنديل ( المشروعات التشاركية المطروحة في مجال النفط والثروة المعدنية

الفرص العديد من والثروة المعدنية  النفطارة وز تعرض, )2010آذار (في ملتقى رجال األعمال السوري السعودي 

  :منها, االستثمارية في قطاع النفط

  , مشاريع نقل الغاز السعودي والقطري والعراقي عبر سورية إلى أوربا** 

  ,تكرير النفط وإنشاء المصافي وتحديثهافي مجال مشاريع ** 

  ,تصنيع األسمدة في المنطقة الوسطىفي ستثمار الفوسفات مشروع ال** 

  ,وتطوير وتأهيل معملي الرخام في الالذقية ودمشق, في الالذقية نتاج اإلسفلت الطبيعيمشاريع إل** 

  .غرب حلب) البتونيت( استثمارو, في البادية )لزيوليتا(استثمار و, ستثمار الطف البركاني في السويداءع اليرامش** 

 القطاع الخاص تولىي يمكن أن يالثروات التتم تحديد , وفي المذكرة التي تقدمت بها وزارة النفط إلى رئاسة الوزراء

البازلت والطف )/ (الحجر الكلسي)/ (الحصويات والرمال الدولوميتية(: منها, استثمارها في المجال المقلعي والمنجمي

  ).الرمال السيليسية وغضار السيراميك)/ (البركاني

  :الكهرباءالمشروعات التشاركية المطروحة في مجال 

األول في السويدية والثاني في , رية القابضة إلقامة محطتي توليد الطاقة الكهربائيةالقط –موقعين للشركة السورية تم تحديد 

تحديد آليات هذا االستثمار وال أسعار الطاقة إال أنه لم يتم بعد , لكل منهما) ميغا واط 450(ستطاعة با, المنطقة الحرة بعدرا

  .الوصائيةللجهات ) بحسب وزير الكهرباء(وهذا متروك , الكهربائية

  : المشاريع التشاركيةوإشكاليات ـ تحديات  خامساً

سياسياً واقتصادياً , البرامج والخطط الحكومية حول الشراكةالخطط السياسات ومدى وضوح وتبلور االستراتيجيات وأ ـ 

  !واجتماعياً

كل منهما  هل سيقوم !على مختلف المستويات الخاص لتحمل أعباء هذه الشراكةالعام و ينالقطاعكال مستوى استعداد ب ـ 

هل هو على مستوى : ومن أهم األسئلة في هذا اإلطار بالنسبة للقطاع العام؟ قوقهفيه لنيل ح بالقدر الذي يسعى بواجباته
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, سيلتزم بالمعايير المطلوبة منههل ف, ؟ أما بالنسبة للقطاع الخاصبدوره باإليفاء بمتطلبات التشاركيةالكفاءة المطلوبة للقيام 

. دكثيرون ومنهم يرى كما (والجواب باختصار أنه ؟ تترتب على عاتقهالتي س مستعد لتحمل المسؤولية االجتماعيةهو وهل 

   !ال يزال غير ديناميكي بشكل كاف والقطاع العام ال يزال يحتاج إلى تعزيز كفاءاته :القطاع الخاصأن ) نبيل سكر

إال أن , بامتيازوشعبية مسألة سياسية وبالتالي فهي , صادكلية لالقت هي في حقيقتها عملية خصخصةالتشاركية ج ـ 

 قانونحالياً مسودة  تصوغ) لوحدها(التي , التنفيذيةالحكومية ستوى الجهات على متتم فقط على أرض الواقع  تهااقشمن

   .بشكلها النهائي يتطلب موافقة سياسية صريحة وتوافق شعبياعتمادها  ويعتقد الكثيرون أن, التشاركية

المنوط والمستويات المتوسطة والدنيا من الطاقم الوظيفي األجهزة الحكومية وتعاون وتجاوب وتفهم وقناعة استعداد مدى ـ  د

على وكفائتها وتأهيلها وكذلك مدى قدرتها , )عملية اإلدارة والتنفيذالذي سيتولى بنفسه (مل مع القطاع الخاص التعا مبه

  !متوازنةموضوعية وشفافة وومرنة وحضارية وبعقلية منفتحة  فلسفةالتعامل مع مسألة التشاركية ب

وتجارب , والتي ترافق عادة آليات التعاطي مع القطاع الخاص, الفساد إلى عملية التشاركية تدخل سلوكياتهـ ـ الخشية من 

مليار جنيه مصري  200تم بيع أصول عامة بقيم على سبيل المثال ففي مصر (الدول مليئة بقضايا فساد رافقت هذه العملية 

  )!من الفساد شهد االتحاد السوفيتي حاالت أسوأكما , مليار جنيه فقط 17بمبلغ 

   :(*)المخاطر المحتملة لعقود التشاركية ـ  سادساً

 وأطرافها متعددة, فرؤوس أموالها كبيرة, من المخاطر المتنوعة ات التشاركية معرضة عموماً للكثيرإن المشروع

عدا عن طبيعة وخصوصية منتجاتها وخدماتها األساسية , جداًطويلة وتشغيلها  ومدة تنفيذ عقودها, حومتضاربة المصال

  : من أهم هذه المخاطرو, والتحتية

احتماالت و, ارتفاع التكلفة عن الُمخططاحتمال وفي مرحلة التصميم واإلنشاء و, ً ـ مخاطر في تأخر أو تعثر منح التراخيص1

  ,التنفيذ بشكل مخالف للمواصفات التعاقديةأو /التأخر بالتنفيذ و

تذبذب أسعار الصرف مخاطر واحتماالت أو /و, ً ـ مخاطر العجز بالتمويل سواء في مرحلة اإلنشاء أم في مرحلة التشغيل2

  !والفائدة

  .مخاطر توقف المشروعو, ً ـ مخاطر سوء اإلدارة أو مستوى الجودة أو الخدمة3

  .للمشروع) أو الزمنية(القيمة المستقبلية تقدير لة مشكالناجمة عن مخاطر الً ـ 4

  .تنفيذ أحد طرفي العقد اللتزاماتهً ـ المخاطر القانونية المتعلقة باالختالف في تفسير بعض بنود العقود أو عدم 5

شروع فالحكومة غرضها تحقيق المصلحة العامة وتشغيل الم: تعارض المصالحالتي يمكن أن تنجم عن مخاطر جميع الً ـ 6

أما شركة المشروع فهي تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح بأقل . وفقاً لالحتياجات واألغراض التي ُأنشئت من أجلها

نقل مصلحتها في و, على أكبر قدر من السيطرة على إدارة وقرارات تشغيل المشروع) بالوقت ذاته(تكلفة ممكنة مع االحتفاظ 

لالحتفاظ بأصول المشروع ألطول فترة  ومصلحتها في السعي, خرين بما في ذلك الدولةعدد من المخاطر إلى األطراف اآل
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المشروع في أصول ضمان حقها في االستيالء على ستحرص دائماً على فهي , )مؤسسات التمويل(أما مصالح . زمنية ممكنة

وأرباحه تعظيم فائدته إلى فع كل طرف للسعي سيدوالتداخل في المصالح هذا التعارض فإن , وبالتالي. أو اإلخفاق/التعثر وحال 

)/ IMF) (2004(صندوق النقد الدولي : انظر أيضاً. [*من جهة أخرى تقليل المخاطر على نفسه ونقلها لآلخروإلى , من جهة

  .]224ص , المرجع

  

  :ـ الصعوبات التي تواجه االستثمار الخاص في مشروعات الخدمات العامة والبنية األساسية سابعاً

  : ً ـ على المستوى التشريعي1

أسس التقييم  وضعف, تثمر األفضل والعرض األفضلخاصة باختيار المسمعيارية سليمة أ ـ االفتقار إلى وجود قواعد وأحكام 

قبل كل (لذا يجب ... التي تتفق مع طبيعة هذه المشروعات من النواحي المالية والفنية والتشغيلية الفني السليم والعلمي 

من خالل إجراءات تنافسية , األفضلاختيار المستثمر المعيارية التي من شأنها أن تضمن البنية التشريعية هذه لق خ) شيء

أيضاً يستلزم وهذا , وتختلف من مشروع آلخر بحسب طبيعته, ق مع طبيعة المشروع المطروحتتفة وشفافحقيقية فّعالة 

  !صلةذات الالنافذة لية األخرى تطوير قوانين المناقصات والمزايدات والقوانين الما

للسياسات التمويلية واالقتصادية الحديثة والمتطورة والتي في حالياً القواعد والتشريعات النافذة الكثير من ب ـ عدم مالئمة 

  ! بعضها قد تتعارض مع طبيعة المشروعات التشاركية الجديدة

الذي يتم أن يستطيع التشريع الجديد ) فيها اعتماد التشاركية أو من الصعب خالل الفترة القصيرة التي تم(ج ـ ال ُيتوقع 

لتنوعها وتباينها الشديد من قطاع آلخر ومن , اإلحاطة بكافة صور المشاركة المحتملة ,لتشاركيةإعداده حالياً لتنظيم عملية ا

  .مجال آلخر

ومن ثم سيتم تعديله , ضغط الوقتلتغطية المشروعات المطروحة ب, تم إصدار هذا التشريع على عجلبل نتوقع أن ي  

  .  مراراً وتكراراً بحسب واقع الحال للمشروعات التي من المحتمل أن يتم االتفاق عليها مستقبالً

  :ً ـ الصعوبات المتعلقة باإلطار المؤسسي2

القطاع ة مع شاركيتالموضوعات أ ـ غياب رؤية استراتيجية موحدة واضحة متفق عليها على المستوى المركزي عند معالجة 

وكذلك تعدد الجهات المنوط بها منح التراخيص , تعدد الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه التشاركية) وهذا هام(وكذلك , الخاص

  )!حسب األنظمة النافذة(وتعدد هذه التراخيص 

ى الخلفية االقتصادية إل) والتماشي معها كموضة يتم تقليدها(افتقار بعض الجهات الحكومية التي تسعى إلى التشاركية ب ـ 

والتي يجب أن تُطرح وتعالج ! الخبرة الفنية والمالية والقانونية الالزمة لطرح المشروعات التشاركية أو التعاقد عليهاالكلية و
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جدوى هذه يأخذ بو, ت والضروريات بأولوياتها وأهميتهاالحتياجايتضمن ا, مخطط مسبقاًاستراتيجي ضمن منظور كلي 

  .على حد سواءواالجتماعية والبيئية واالقتصادية المالية النواحي يع جمالمشاريع من 

حيث بعض الجهات , نرى أن مثل هذا المنظور االستراتيجي غير موجود, فكما تشير سيرورة األمور على الواقع  

ية تراثية عائلية وأخرى تطرح مشروعاً لصناعة حرفية تقليد, الحكومية تطرح مشروعاً استراتيجياً إلقامة مصفاة للبترول

  . التي تتطلب تربية دود القز, كصناعة الحرير الطبيعي

    :والخاص والشعبي ً ـ ضعف الوعي العام3

  .ة على التنمية االقتصادية واالجتماعيةيشاركومحاذير ومخاطر المشاريع التبأهمية ومزايا ** 

   . ومدى انسجامه مع طبيعة المشروع, كل منهاوطبيعة مزايا ومساوئ بو, ولعقودها باألشكال المختلفة للتشاركية** 

  :المحاذير المحتملة لعقود التشاركيةاً ـ ثامن

وفي منح األراضي , الرخيصة اإلعفاءات الضريبية والحوافز واإلعانات والقروضمنح في ) الحكومية أو المبالغة(أ ـ التوسع 

  ,الموارد العامةوتضييع هدر اإلداري وفي زيادة الفساد األمر الذي سيسهم في , سواء بحسن النية أم غير ذلك, المجانية

, لضمان حمايتها للمشروع%) 25أكثر من (ب ـ مصلحة المستثمر بأن تكون مساهمة الحكومة بملكية المشروع كبيرة نسبياً 

  .أعمال المشروع إما معدومة أو ضعيفةإدارة وتشغيل وفي الوقت الذي تكون فيه سلطتها في الرقابة على 

 وخاصة في, ـ ضبابية وعدم وضوح القوانين فيما يتعلق بإلزام المستثمر بصيانة المشروع واستبدال األصول المتقادمة جـ

تكوين احتياطي من إيرادات المشروع الستخدامه في تلك المتعلقة بالرقابة على توجب أو , السنوات األخيرة من مدة العقد

  .العقدوالصيانة بعد انقضاء مدة عمليات التجديد 

وبخاصة في حاالت غير , د ـ عدم وضوح أو إلزامية أو ضبابية التشريعات التي تعطي الحق للحكومة بالتدخل في األسعار

  .من المواطنينكبيرة شريحة كأن ترتفع األسعار عن حدود معينة تفوق طاقة , متفق عليها مسبقاً

ت التشاركية بجزء كبير من تمويلها على القروض من اعتماد المشروعامن خالل : محاذير تتعلق بسحب السيولةهـ ـ 

لتغطية والضرورية الالزمة , النادرة نسبياً, ما يؤدي إلى استنزاف جزء ال يستهان به من السيولة المحلية, المصارف المحلية

  ..!االستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها

أو أن تُبالغ (بتحمل جانب كبير من المخاطر ) أو بدعوى الحاجة ا للمشروعلشدة حاجته(بعض الجهات الحكومية و ـ أن تُلزم 

وآثار مخاطر تحمل تكاليف مثل مخاطر تعثر التسويق وانخفاض الربحية و, التي تقع عادةً على المستثمر) بتحمل المخاطر

  ..!وغيرها , الكوارث

  :محاور رئيسية 3ى عل وهي تقوم, : ستراتيجية لعملية التشاركيةاً ـ الحلول اإلتاسع
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البنية المتعلقة بة العامة يمشروعات الخدماللالستثمار الخاص في  ح وتطوير اإلطار التشريعي الناظمـ إصال المحور األول

وجعلها شفافة ما بينها وإزالة التناقضات في, وفي جميع األنشطة المخطط إدراجها في العملية التشاركية األساسيةالتحية 

إصالح وتعديل وإلغاء كل التشريعات ذات الصلة  )وهو األهم(بل , د هنا فقط قانون التشاركية بحد ذاتهوال تقص ,وواضحة

أي القيام بكل ما يلزم من خطوات تشريعية لضمان عدم تعطيل , بتطبيق قانون التشاركية وإقامة المشروعات على أساسه

    .  يق من جهة أخرىوضمان حسن ومرونة وسرعة هذا التطب, تطبيق التشاركية من جهة

  :من خالل, التخطيطي واالستثماري والمؤسسيإصالح وتطوير الهيكل  المحور الثاني ـ

  ,وبالتالي مجمل المشروعات المطروحة ,التشاركيةمجمل العملية بشأن  توحيد الرؤية االستراتيجية للجهات الحكومية^  

   ,عملية التشاركيةوإدارة لتنظيم والقانونية اإلدارية الفنية والمالية واالستشارية وخلق اآلليات والكوادر ^ 

  ,)أو الخطة الخمسية الحادية عشرة/و(خطط التنمية اقتراح المشروعات ذات األولوية في ضوء ^ 

للمشروعات المختلفة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية والبيئية إعداد دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية ^ 

  !دائل التمويل وأشكال المشاركة المناسبةبلتحديد 

أي المتعلقة بتقييم العروض وتوقيع , لتجارية للمشروعات المطروحة بجميع مراحلهاوضع أسس التقييم الفنية والمالية وا^ 

  ,  أو تمديد عقد االستثمار/ولفترات اإلنشاء والتشغيل وتحويل الملكية و, العقود

وفقاً للمعايير الدولية بحيث تكون متوافقة ومتناسبة مع طبيعة النشاط و, بالتفصيل, اتإعداد نماذج العقود واالتفاقي^ 

  !والمصلحة العامة

حيث إن نجاح هذه  ,وخلفيات ومقتضيات العملية والمشاريع التشاركيةبأهمية ومكاسب العام نشر الوعي  المحور الثالث ـ

كما يستلزم التسويق المناسب , م إعداد استراتيجية متكاملة للتوعيةتأييد شعبي مما يستلزفهم وتفهم والتجربة يتطلب وجود 

  .انسجاماً من مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص, المحلي والخارجي للمشروعات المطروحة

  :(*)يجب , ولنجاح عملية التشاركية, لـــذا

  :من الجانب الحكومي

  ,المجتمع ً ـ وجود إدارة حكومية مؤهلة لتمثيل المصلحة العامة ومصالح1

إضافةً إلى وجود مسبق آلليات وضوابط سليمة , ً ـ أن يكون لدى الجهات الحكومية خطة شاملة لمجمل العملية التشاركية2

, قانونياً وإداريا وتنظيمياً وفنياً وتشغيلياً ومحاسبياً, وواضحة وشفافة لبرامج التشاركية ولكيفية معالجة المشروعات التشاركية

وطرح العطاءات ودراستها وإقرار , مروراً بآليات وكيفيات وضوابط التفاوض, األسلوب المناسب للتشارك بدءاً من اختيار
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وانتهاًء بضوابط التشغيل , ...وكيفية متابعة البناء والتنفيذ , وشكل وشروط العقود ومحدداتها وضوابطها, الفائز منها

  الخ.. أو معالجة مراحله األخيرة ونقل الملكية/ارية المشروع ووشروطه ومؤشرات األداء والرقابة وتوزيع العوائد واستمر

وتحديد الحصص العادلـة لعائـدات   , المراد المشاركة بها) جانب العرض(ً ـ ضرورة تقييم وتحديد القيمة العادلة للمنشآت  3 

  ..  العام من التشغيل

ت البيئية الحكومية واألهلية ممثلةً في اللجان وأن تكون الجها, ً ـ احترام الجانب البيئي في عمليات دراسات الجدوى4

  .المؤقتة والدائمة للمشروع

  :المشتركوالقانوني والمالي من الجانب التنظيمي  

المتوازنة والعادلة في ظل مناخ استثماري , الشفافة والواضحة والمرنة, أ ـ وجود التشريعات والقوانين الكافية والمناسبة

  .مالئم

  .سي اجتماعي اقتصادي مالئم لعملية التشاركيةب ـ توافر مناخ سيا

في ظل ضوابط , وحسابات مالية وختامية خاضعة للرقابة والتدقيق, د ـ وجود نظام محاسبي شامل وواضح وشفاف وفعال

  .إفصاح شاملة وملزمة

  .هـ ـ وجود قنوات اتصال وتنسيق ومتابعه ولجان مشتركة مستمرة بين الشركاء

وليس باألطراف المشاركة ) Project Finance(وهذا ما يسمى دولياً , يل المشروع بأصوله مباشرةًو ـ يجب أن يرتبط تمو

وذلك تقليالً لمخاطر تسديد القروض ولضمان سداد أصل الدين والفوائد وضمان التدفقات النقدية , فيه لتعددها واحتمال تعثرها

)Cash Flow ( ,ؤسسات التمويل بتمويل المشروع إال إذا تحققت من جدواه حيث لن تقبل م, وهذا ُيحقق عامل أمان آخر

  .وكذلك من مصداقية أطرافه ومستندات تأسيسه وسالمة وتوازن عقوده, االقتصادية والفنية

  :من جانب القطاع الخاص

يق أهداف ً ـ أن يكون الشريك الذي تختاره الحكومة هو الشريك المالئم الذي يمتلك المقومات والمؤهالت المطلوبة لتحق1

  .الشراكة

  .بل اجتماعياً أيضاً, مادياً ليس فقط, ً ـ أن يكون الشريك جدياً وملتزما2ً

  .ً ـ اعتماد المنافسة وعدم االحتكار وضمان الجودة والتزام بالمواصفات والمقاييس3

  ]117رجع ص الم, 2004وشروط صندوق النقد الدولي لعام / 2008شروط المجلس القومي األمريكي : انظر أيضاً[* 

  :االستنتاجات
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في إطار التنموية التي ستتخذ على مستوى القطر التشريعات فضل يكون من أمن شأنه أن , إن قانون التشاركية الُمنتظرـ  1

 -  االقتصادية  - القانونية (الصكوك  من أسوأقد يكون القانون ننبه إلى أن هذا وبالمقابل , عملية اإلصالح والتطوير والتحديث

  :ويتوقف علىوكال االحتمالين وارد , )تماعيةاالج

  , ومعالجته لجميع محاذير ومخاطر التشاركية الواردة أعالهمراعاته ** 

  ,وشفافيتهووضوحه وتوازنه وعدالته  اغتهحسن صيموضوعيته و** 

  ,سالمة تعليماته التنفيذية ومدى انسجامها مع النصوص القانونية** 

على أرض للمشاريع التي يتم ترخيصها بموجبه  آليات التنفيذ والرقابة والمتابعة وشفافية ونزاهةصحة وسالمة ** 

  ,الخ.. الواقع 

والخاصة وتعميق مساهمتها الكفيئة في عملية  لدعم االستثمارات الحكوميةإما أن يشكل أرضية صلبة ومتينة وفرصة  فهو

ونقصد بذلك  !القطاع الخاصيد  معيشية للمواطن إلىلبوصلة اللمقدرات العامة وأمالك الدولة والتسليم مجرد أو أنه , التنمية

  :ما يلي

بل في الوقت ذاته ميثاقاً وطنياً ُيقر , المادية بين الشركاء مصالحالتوازن تقوم على عملية ليست مجرد ن التشاركية هي أ ـ أ

فإن من , وبالتالي, بمختلف مسمياتها )وطنيةاالقتصادية الوى طاعات والقالق( من قبلجتماعية االتنموية والمسؤوليات التولي ب

وهذا ليس , الموائمة بين األهداف االقتصادية الربحية واألهداف االجتماعية لجميع أطرافها, أهم متطلبات نجاح هذه الشراكة

  .هل تصميمه قانونياً وليس من اليسير تحقيقه وضبطه على أرض الواقعباألمر الس

ومن المؤكد أن يسعى الخاص إلى ذلك بكل ما , اومصالحهم اتحقيق أهدافهم) العام والخاص(من حق كال طرفي الشراكة ب ـ 

على مبدأ  ,أوراقهم الرابحة على طاولة المفاوضات أثناء صياغة العقوددفع إلى ممثليه سيعمد أكفأ  وبالتالي, أوتي من قوة

 ممثلي العام سيفعلون ذلك) جميع(يمكن التأكد من أن ولكن كيف , )وهذا من حقه( تعظيم المنافع وتقليل المخاطر والتكاليف

   ..من الدفاع والغيرية والكفاءة والنزاهة والشفافيةبقدر كاف ) دائماً(

بينما يمثل العام أشخاصاً عليهم أن يدافعوا عن مصالح غير , فالخاص يمثل نفسه ويدافع عن مصالحه مباشرةً

وبالتالي فإن من جملة  !ى منافع لن تعود عليهم إال بشكل جزئي وغير مباشروعل, مباشرة والتفاوض على أصول ال يملكونها

للدفاع عن المصلحة العامة بالقدر الذي يدافع فيه ) أو يسعى بالقدر الالزم(ما يخشاه المواطن أال يستطيع الشخص الحكومي 

  . ممثل الخاص عن المصلحة الخاصة

أحد األمثلة ما و, مؤسساتهم تجاه الخاصالعام بحقوق القطاع ممثلي لتساهل من الوقوع حاالت فالواقع يشير إلى أن 

بإيقاف عقد استثمار معمل اسمنت عدرا من قبل القطاع لخاص ) 2010/ 19/1بكتاب مؤرخ بـ (قامت به الحكومة مؤخراً 

      . لخلل في العقود ومخالفات تضر بالمصلحة العامة

تبين , )عاماً 20(الذي وبعد توقف عن العمل دام مدة , ل إسمنت دمريتعلق بمعم) 21/2/2010القنديل (ومثال آخر 

إال أن العرض األفضل لشرائها من , ل س) مليون 200(كما تبين أن قيمتها التخمينية قدرت بمبلغ , أن آالته قابلة للتشغيل

من قبل الجهات الحكومية لتخريب  وبالتالي إما أن القيمة التخمينية مبالغ بها, )...مليون 55(قبل القطاع الخاص لم يتعد 
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شرائها بثمن من القطاع الخاص أو أن قيمتها التخمينية موضوعية ويحاول العارضين , عملية البيع أو للتهرب من المسؤولية

   .يدعو إلى االستقراء بأن عملية التشاركية لن تكون مفروشة بالورودو, وكال االحتمالين غير مقبول, بخس

  :مع العام والخاص بمكيالينمسؤولين حكوميين سياق تشير إلى تعامل ا الهذوأمثلة أخرى في 

لشركتين من شركات القطاع الخاص الصناعي بزيارة ) 1/2010أواخر شهر (نؤيد قيام السيد وزير الصناعة  •

لزيارة وقت طويل أن مثل هذه امنذ ولكننا لم نسمع ! لالستماع إلى المشكالت والعقبات التي تواجهها هذه الشركات

 !تمت لمنشآت القطاع العام

جامعات في الطالب لج خالل الفترة القصيرة الماضية برعاية عدة حفالت تخّرنؤيد قام السيد وزير التعليم العالي  •

   !ت المستوى من الرعايةتخريج طالب الجامعات الحكومية بذا) في الكثير من األحيان(بينما ال يتم , خاصةال

هو االستفادة من رؤوس ) BOT(وخاصة على نظام , التشاركيةاعتماد المشاريع ب التي تبرر من أحد أهم األسباـ  2

يشير إلى أن معظم الواقع إال أن ما يدور على أرض , األموال الخاصة المحلية والخارجية في تمويل المشروعات التنموية

, صارف المحلية ذات الموارد المحدودة نسبياًالمشروعات المطروحة تتحدث عن قروض وتسليفات وتسهيالت ائتمانية من الم

ويقلل من السيولة االئتمانية المتاحة لدى المصارف للقطاعات , لرئيس من ترخيص مثل هذه المشاريعهذا يخالف الهدف ا

  .  االقتصادية األخرى

ة الحقيقية القطاعات اإلنتاجي) جعأو أدت إلى را/و(تشير التجربة التنموية واإلصالحية خالل العقد األخير إلى أنها أهملت ـ  3

سمحت السياسات الحكومية بتوجه قوي للقطاع الخاص إلى االستثمار العقاري والمضاربات في حيث , )الصناعة والزراعة(

يسود التوجه نحو دعم الصادرات ) على سبيل المثال(واليوم , وإلى قطاع التجارة على حساب الصناعة واإلنتاج, األراضي

وكذلك الصين لم تتقدم إال بعد أن صار عندها , علماً أن الدول المتقدمة, دون دعم حقيقي لمن ينتج هذه الصادراتوالمصدرين 

, وفي هذا اإلطار .ومخرجات صناعية كافية الستخدامها كمدخالت للزراعة, فائض زراعي كاف الستخدامه كمدخالت للصناعة

لتشاركية ومشاريعها ستنحو على المدى المتوسط والطويل باالتجاه غير فيما إذا كانت العملية ا, يبدو التساؤل مشروعاً

  !  المتوازن أعاله

يرهق كان ة سابقاً لتبرير رفع الدعم عن المازوت الذي يالحكومبعض الجهات إن األسباب والمسوغات التي ساقتها  ـ 4

   ,)التشاركية( عملية يتم استخدامها اليوم لتسويغالتي  تقريباًهي نفسها , خزينة الدولة

عن بل إما , من الموارد الذاتيةها تأمينكبيرة ال يمكن مبالغ يتطلب مشاريع استثمارية بالمخططة نمو الحيث إن تحقيق نسب 

طرحت الحكومة مفهوم لذلك , هذا ال تريده الحكومةو, طريق الديون الخارجية أو التصرف باالحتياطي االستراتيجي

  ..الخاص للمساعدة في تأمين التمويل الالزم لعملية التنميةالقطاع على  بهدف االعتماد, )التشاركية(

ألننا نؤمن بعملية , فيجب عدم التوقف عندها, سواء أكانت هذه المسوغات كافية أم غير كافية, ونحن نقول

التأكيد في تدعيم ونجاحاتهما تصب ب, التشاركية من حيث المبدأ ونؤيد قناعة الحكومة بأن العام والخاص شريكان وطنيان

وضع اآللية المتكاملة والمناسبة المتجسد بإمكانية تحدي الهو , إال أن ما سنتوقف عنده, عملية التنمية الوطنية الشاملة

  . والسليمة لنجاح هذه العملية التشاركية
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من خالل القتصادي في الفريق االحكوميين  المسؤولين بعضيقع فيها  ,ليست سهلةبل مغالطة , هناك مبالغة كبيرةـ  5

يلعب دوراً واضحاً كأهم  "المباشر في القطر وإصرارهم غير المبرر وغير الصحيح على أنه األجنبي االستثمار على هم عويلت

الدعامات االقتصادية األساسية التي تعزز النمو االقتصادي من خالل توفير التمويل الالزم إلقامة المشاريع اإلنتاجية ونقل 

والمساهمة في رفع مستويات الدخل الفردي وتوفير فرص العمل وتعزيز القواعد اإلنتاجية ورفع مستوى المهارات التكنولوجيا 

إن كان لدى  ونتسائل! "كما إن الدول النامية تعول عليه كثيراً لحل المشكالت التي تواجهها كالفقر والبطالة, والخبرات الوطنية

أو /دون أن يكون لهذا االستثمار األجنبي ثمن سياسي و, يدعمون فيه قناعاتهم) قطواحد ف(هؤالء المسؤولين مثال واحد فقط 

   .وال نحن كمواطنين عاديين, أثمان أخرى ال ترتضيها قيادتنا السياسية العليا

بالمقارنة مع احتياجات , ) 2008مليون دوالر عام  1187نحو (االستثمار األجنبي في سورية وعلى الرغم من ضآلة مبالغ 

  :أهمها, إال أن المبالغة في االعتماد على االستثمار األجنبي تكتنفه العديد من المحاذير والمخاطر المعروفة, عملية التنمية

 .الثمن السياسي والمحاذير األمنية**   

 .تركزه على القطاعات األقل أهمية الحتياجات االقتصاد السوري** 

يعلمون أن حجم أموال السوريين في الخارج يقدر جانب لالستثمار في سورية الذين يناشدون األعلماً أن هؤالء المسؤولين 

في رجال األعمال السوريين على وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا ال تتركز هذه المناشدات , بمائة مليار دوالر

  ). متطلباتهم الموضوعيةوالتحاور معهم للتجاوب مع (الخارج 

التوافق السياسي والحكومي والرسمي والشعبي على هذه التشـاركية وعلـى   وبخصوص , )ة التشاركيةفي إطار العملي(ـ   6

نحن مع تقلـيص دور الدولـة فـي األنشـطة     ف, حدود وحجم الدور الذي يجب أو يمكن أن تلعبه الدولة في المرحلة القادمة

وترسـيخ األسـس   , واالجتماعي والرقابي الفعـال  شريطة الحفاظ على دور الدولة السياسي, )غير اإلستراتيجية(االقتصادية 

وبالتالي تشجيع التنافسـية  , التي من شأنها دعم االنتقال إلى اقتصاد السوق ذو الجانب االجتماعي القوي والحقيقي) العادلة(

  . ع من المواطنينلتحقيق األهداف المادية الكلية دون المساس بالمكاسب االجتماعية للشرائح األوس, والمنافسة ومنع االحتكار

  : ةــــالخاتم

كل ما تعنيه هـذه  بخصخصة بل مع ال, اركية كصيغة من صيغ الخصخصةالتشنحن مع ) بكل وضوح وصراحة وشفافية(*** 

, )غير المخسـرة ( الخاسرةوالحكومية جزء من المؤسسات والشركات العامة أي أننا مع بيع . )ومشاركةً وتأجيراً اًبيع(الكلمة 

إلى أيدي مستثمري  القطاع الخاص ) مهما اختلفت تسميات عقودها(شرط أال يتم تسليمها , )غير اإلستراتيجية(ة وكذلك الحدي

وشرط أال يتم التفريط بحقـوق  , بالقيمة السوقية الحقيقية, من خالل عملية علنية وواضحة وشفافةبل , )مبالغ زهيدة(مقابل 

إستراتيجية  -استثمارية رائدة  -خصخصة في مشروعات حكومية أو تشاركية العاملين فيها وبشرط أن يتم استخدام أموال ال

استفهام  ةنرى نقطفي هذا اإلطار  ناولكن.  تنموية تتيح المزيد من فرص العمل والمنافع التنموية االقتصادية واالجتماعية  -

  :كبيرة تتلخص بالتساؤل التالي

قبل أن تكون , اسياً جماهيرياً برلمانياًيلخصخصة قراراً سأليست اأال تندرج التشاركية تحت مظلة الخصخصة؟ 

متفرقة؟ هل يجوز إبرام العقود والتفاوض على الصفقات والمشاريع التشاركية قبل أن  -حكومية متناغمة اقتصادية قرارات 
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أليس , قانون موجود فاوضات على أساستصاغ مسودات العقود واالتفاقات والميجب أن  أال يتم إصدار الصك الالزم والملزم؟

  تفاقات والمفاوضات؟هذه العقود واالومقياس صاغ القوانين الحقاً على قياس هذا أفضل من أن ت

الشك أن التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي تشهدها سوريا تصب على : بأنه, األخيرةالختامية وتتلخص الكلمة *** 

إال أن الواقع يشير أيضاً إلى أن مزيداً من التجار ورجال األعمال , تثناءالمدى الطويل في مصلحة جميع المواطنين بال اس

) رأسمالية- (في طريقهم إلى تشكيل طبقة اجتماعية , )وسيدات األعمال من زوجاتهم وأقاربهم(وأصحاب المال والمستثمرين 

إال أن الذي ال أحد , ي واالقتصاديبدأت تتربع على رأس الهرم االجتماع ,تربط أواصرها مصالح مادية وغير مادية مشتركة

) أيضاً وبشكل مواز(هو مقاصد هذه الطبقة وحدود وكيفية وآلية سعيها المحتملة للترقي , )أو يريد الحديث عنه(أحد يعرفه 

أن هذا من حقها ) حتماً(ألن هذه الطبقة ستعتقد على المدى المتوسط والطويل , على الهرم السياسي والحكومي والتشريعي

  .طبيعيال

تنمو في النور وتحت نظر وإشراف الدولة ) وطنية(فالواقع في سورية يشير إلى أن هناك شريحة رأسمالية 

يحتمل أن ولكن , لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعيةوطنية شاملة عامة وتمتلك رؤية , معهاوالتنسيق اإليجابي وبالتعاون 

على المدى (ُيخشى التي و ..اإلطار أعاله خارج) في الماء العكر(تنمو , ب المالهناك شرائح أخرى من الفعاليات وأصحايكون 

  .المواطن ومنعة الوطن مس ذلك أمانولو , من ال تهمه سوى مصالحه الخاصةفي رحمها أن يتشكل ) المتوسط والطويل

  عابد فضلية. د                

  جامعة دمشق –كلية االقتصاد               


