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المالية من منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصلحة  "السياسات
  الوطنية"

   .تمهيد
أثناء ترؤسه إلحدى اجتماعات مجلس الوزراء، "بقدر ما نكون أقوياء في  قال السيد الرئيس

  االقتصاد نكون أقوياء في السياسة"
المحررة من أسباب إخفاق اقتصاد السوق  -"انهيار الرأسماليةيقول الكاتب أولريش شيفر يف كتابه 

ار"القيود سيتخذ  بكل تأكيد. إن العامل 2008يف خريف العام  ، "إن االقتصاد الذي عرفناه حىت اآلن، ا
شكًال خمتلفًا يف املستقبل، سيطفو على السطح نظام عاملي جديد بكل تأكيد، سيتبلور اقتصاد سوق جديد، 

  سيتبلور اقتصاد سوق قائم على مبادئ العدالة االجتماعية. أو دعنا نقل: إن هذا هو األمل الذي يراودنا".

فعًال إدراك حقيقة أن التحول إىل اقتصاد سوق خال من القيود دفعة واحدة سيؤدي إىل   لقد مت يف سورية 
كما حصل فعًال يف دول أوروبا الشرقية على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي أيضًا  كوارث حقيقية 

ورجال  واالنرتنت (اقتصاد تكنولوجيا املعلومات، وأن االستسالم الكامل لوصفات االقتصاد املعومل وروسيا
القائم على استباحة ثروات األمم ) الذي حتكم قواعده الشركات متعددة اجلنسيات وأسواق املال األعمال

املتمثلة يف أمناط االستهالك املتنوعة املادية والبشرية والثقافية، ومن مث جعله مكبًا "لقيم" الليربالية اجلديدة 
ع "وصفات طبية" من أطباء خمتصني كصندوق النقد الدويل والبنك عن طريق توزي واجلاذبة إىل حد اإلدمان

معيار يكون فيها  ،تابعةريعية دول العامل الثاين والثالث إىل اقتصاديات العديد من ، حموًال اقتصاديات الدويل
يأ، والعمالة الذكية (من اجتاه واحد) ،والبضائع لرأس املاحترير أكرب ألسواق هو  الصحة والعافية لرجال  و

اجملتمع، إن هذا االستسالم وأمن  مبصلحةاألعمال سدة احلكم االقتصادي والرتبع على عرش الثروة مضحية 
 كما حدث يف فنزويال ودول التينية أخرى، ومن خالل  تدخل اجملتمع نفسه بدًال من احلكومةسيؤدي إىل 

  .واألردن واليمن دث اآلن يف تونس ومصرحيثورات عارمة كما 

نتائج  من زاوية املصلحة الوطنية أي بقيود أو شروط وطنية، حتققما تزال دوًال دخلت االقتصاد املعومل يف حني 
  كالصني وماليزيا.  خاصاً حيتذ به منوذجاً أصبح هلا حىت ، واالجتماعيعلى املستوى االقتصادي وفريدة مذهلة 

ع إصدار قانونني معروفني مها قانون م، 1989لقد بدأت سورية فعًال عملية االنفتاح االقتصادي منذ عام 
وضع مشروع  2000. ومن مث توالت عملية االنفتاح، فتم يف عام 20، والقانون رقم 10االستثمار رقم 

الذي  2005لإلصالح االقتصادي واملايل، وإصدار العشرات من املراسيم والقوانني اإلصالحية حىت عام 
جتماعي. فوضعت اخلطة اخلمسية العاشرة على خلفية التوازن ما شكل منعطفًا هامًا بتبين اقتصاد السوق اال

بني حتقيق الكفاءة االقتصادية من جهة والعدالة االجتماعية من جهة أخرى، أي دخول كامل ممنهج ومدروس 
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تماعية اليت مت تكريسها عدة عقود (طريق ثالث بني هلذا االقتصاد املعومل، دون التفريط باملكتسبات االج
  لية واالشرتاكية).الرأمسا

على السياسة املالية اليت مت انتهاجها من قبل احلكومة ووزارة املالية ومقاربتها مع هذه الورقة  تركز منهجية
توصيات صندوق النقد الدويل والنتائج اليت متخضت عنها خالل السنوات اخلمس السابقة، مث نقد هذه 

والفهم العميق لفلسفة اقتصاد السوق االجتماعي يف ضوء رة ما جاء يف اخلطة اخلمسية العاشاملنهجية يف ضوء 
  الظروف واملتغريات الدولية واملصلحة الوطنية مركزاً على أدوات رئيسية هي:

 منهجية إعداد وتنفيذ املوازنة العامة للدولة. -1

 العامة. اإليرادات -2

 .احلكومياإلنفاق  -3

  الدين العام. -4
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  مقدمة.
الضرييب أحد أهم النقاط اليت جاءت يف مشروع اإلصالح االقتصادي الذي مت تبنيـه ايل و امللقد شكل اإلصالح 

مــن قبــل احلكومــة يف مطلــع هــذا العقــد. مث تالهــا العديــد مــن الدراســات واألحبــاث الــيت أكــدت علــى أمهيــة هــذا 
 املســتقبلي للـــدور املوضــوع يف ضــوء العديـــد مــن الوقــائع الـــيت كانــت ســائدة يف تلـــك الفــرتة والتحليــل أالستشـــرايف

للماليـــــة العامـــــة يف حتقيـــــق التنميـــــة االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة انطالقـــــاً مـــــن اخلطـــــط االقتصـــــادية واملاليـــــة املتنـــــامي 
 اخلمـــسويف ضـــوء الوقـــائع الـــيت اســـتجدت خـــالل الســـنوات  وآليـــات إدارة املـــال العـــام، ،اإلســـرتاتيجية والتكتيكيـــة

السياسات الـيت أصـبحت تثـري جمموعـة مـن التسـاؤالت حـول مـدى جنـا  األخرية كنتيجة من نتائج تبين العديد من
عتهــا اقتصــادياً واجتماعيــاً كرتمجــة ملــنهج اقتصــاد الســوق االجتمــاعي الــذي مت إطالقــه يف املــؤمتر القطــري العاشــر 

  حلزب البعث العريب االشرتاكي يف دمشق.

اســية وفكريــة وثقافيــة وأخالقيــة عميقــة يــؤمن الفهــم ، بقــراءة سيأوالً يف املفهــوم العــام، تنطلــق احلكومــة مــن اجملتمــع 
 -كنتيجـــة لـــذلك الفهـــم  -الصـــحيح هلـــا املـــدخل األســـاس ألي تغيـــري يف األداء االقتصـــادي واملـــايل دون أن ميـــس

فالمشــكلة دائمــا بــاألمن االجتمــاعي، بــل وان جمــرد عــدم تكريســه وتقويتــه ســيتطلب إعــادة النظــر بــذلك األداء، 
كرتمجـة أوليـة لتلـك القـراءة، فتعكـف   الكليـةبدراسـة املؤشـرات االقتصـادية  وثانيـا،؛ منهجفي األداء وليس في ال

علــــى حتديــــد تلــــك املؤشــــرات كمتوســــط الــــدخل الفــــردي ومعــــدل البطالــــة والنمــــو والتضــــخم ومســــتوى اخلــــدمات 
 املالئمة.والنقدية  واملعيشة واألسعار والفقر وتوزيع الدخل وغريها استعداداً لوضع السياسات االقتصادية واملالية

إىل تـامني املـوارد املاليـة الالزمـة لتلبيـة متطلبـات اإلنفـاق العـام املتزايـد، كمـا وتشـكل أداة  تهدف السياسة المالية
  الكلية.واالجتماعية هامة وحامسة بيد احلكومة للتأثري يف العديد من املؤشرات االقتصادية 

األساسـية الـيت مـن خالهلـا ميكـن للدولـة أن تقـدر املـوارد الالزمـة لتنفيـذ  اخلطة املاليـة تعتبر الموازنة العامة للدولة
، ومتكينهــا مــن التــدخل االقتصــادي واالجتمــاعي خلدمــة أهــدافاً إســرتاتيجية اإلنفــاق، وحجــم وظائفهــا األساســية

تتمثـــــل يف زيـــــادة معـــــدل التنميـــــة ودخـــــل الفـــــرد وغريهـــــا مـــــن األهـــــداف الـــــيت تتحـــــدد يف ضـــــوء النظـــــام السياســـــي 
  االقتصادي واالجتماعي القائم، واخلطة اإلسرتاتيجية اليت تقرر.و 

واليت يعترب معدل  السياسة النقدية باستخدام وإدارتهعلى االقتصاد الوطين  التأثريتستطيع احلكومة  فكما
ااالحتياطي  الفائدة واخلصم ومعدل ا ،من أهم أدوا  يف إطار املالية السياسة أدواتتستخدم  أيضا فإ

السياسة املالية هي  ولعل من أهم أدوات ،والدور التدخلي للدولة العامةواالجتماعية ياسة االقتصادية الس
   . الفائض أووطريقة التعامل مع الدين العام احلكومي  واإلنفاق ،الضرائب

ضـرائب والرسـوم تشـمل ال جمموعة من املوارد الذاتية وغري الذاتية، النفطيـة وغـري النفطيـة،من  موارد الدولة تتألف
  املنح واإلعانات اخلارجية.القروض و ملوارد النفطية وفوائض القطاع العام االقتصادي و ابأنواعها املختلفة، 
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تســـتخدم الضـــرائب مـــثًال كـــأداة مـــن خـــالل حتديـــد صـــورة اهليكـــل الضـــرييب، واحلصـــيلة الضـــريبية، وتوزيـــع الـــدخل 
  والثروة، والتحفيز االقتصادي واالجتماعي....

إداريـة  مـن نـوعني أساسـني جاريـة واسـتثمارية، كمـا ميكـن أن تصـنف عـدة تصـنيفات أخـرى لنفقات فتتألفأما ا
وقطاعيـــة. وتســــتخدم كــــأداة مــــن خــــالل حتديــــد نــــوع وحجــــم اإلنفــــاق العــــام، وفلســــفة اإلنفــــاق وختصيصــــه علــــى 

  هلدر.قطاعات الدولة املختلفة، باإلضافة إىل حتديد حجم الدعم وتوجيهه، وحماربة الفساد وا

ومبــا أن الفــرق بــني املــوارد والنفقــات سيصــب إمــا يف فــائض أو عجــز، وألن احلالــة األكثــر حــدوثاً هــي يف العجــز 
  املرتتب على زيادة النفقات عن اإليرادات، سيتم الرتكيز على موضوع الدين العام.

تمـام حبجـم الـدين العـام واجتاهـات ، لذلك فـإن االهمن القضايا اجلوهرية يف املالية العامة يعتبر إدارة الدين العام
   تطوره، وكيفية متويله يعترب أيضاً من أولويات احلكومات يف هذا اجملال.
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  .  الحالية الفلسفة االقتصادية واالجتماعيةتقييم أوًال: 
ليـة، واعتـربت أن وجـود خلمسية العاشرة املالية العامة أوًال من زاوية السياسات االقتصادية الكلقد تناولت اخلطة ا

ماليـــة عامـــة قويـــة سيســـاهم يف زيـــادة معـــدالت النمـــو والتنميـــة والرفـــاه االجتمـــاعي. وهـــذا يتطلـــب إصـــالحاً علـــى 
ولــة، وبشــقيها اإليــرادات والنفقــات. ولكــن مــا هــي الفلســفة االقتصــادية واالجتماعيــة مســتوى املوازنــة العامــة للد

  الية العامة؟القائمة اليت ستبىن عليها فلسفة إصالح امل

  .2025سورية -واالجتماعية من خالل اإلطار المرجعيالفلسفة االقتصادية  -1
لكي تتمكن سورية من االنتقال خـالل العقـدين القـادمني إىل مصـاف الـدول الـيت تقـع ترتيبيـا وفـق املعيـار الـدويل 

طنيهــا، فــإن نقطــة اإلقــالع لــذلك يف أعلــى ســلم األداء املتوســط يف إجنــازات التنميــة البشــرية والتقــدم اإلنســاين ملوا
هـي التأسـيس جملتمـع سـوري خـال مـن الفقـر واجلهـل، لـذلك مـن املقـرر العمـل يف مـدى خطتـني متعـاقبتني ولغايــة 

% إىل النصــــف، 11.4ختفــــيض عــــدد األســــر الــــيت تعــــيش دون خــــط الفقــــر والــــيت تبلــــغ حاليــــاً  علــــى، 2025
% من السكان. وهذه املرامي جيب أن تـرتبط 19إىل حنو يجري القضاء الكامل على األمية اليت تصل حالياً وس
 ،تنويـع مصـادر اإلنتـاج احملليـة، و الدخل بوتائر عالية وباألخص بني الشرائح االجتماعيـة الضـعيفةزيادة معدالت ب

 2010% عــام 8إىل حنــو )% 12.3لبطالــة مــن مســتواه احلــايل (وختفــيض معــدل ا ،واالرتفــاع مبســتوى التشــغيل
  .2015ام )% ع5-4وحنو (

% خــالل الفــرتة 9و ،)2010-2006% ســنوياً خــالل الفــرتة (7وهــذا يتطلــب معــدل منــو اقتصــادي مســتدام 
ـدف إىل حتقيـق املواءمـة 2011-2015( )، وأن يتماشى مع سياسة سكانية وطنية وسياسة تشغيل مصاحبة 

)% 2.7الفرد تبلـغ علـى األقـل (وزيادة سنوية يف معدل دخل  تنمية االقتصادية والنمو السكاين،بني معدالت ال
  يف السنوات األوىل.

ويعتمــد حتقيــق مثــل هــذه املعــدالت للنمــو االقتصــادي علــى زيــادة حجــم االســتثمارات العامــة واخلاصــة، الوطنيــة 
ــــة. كمــــا يعتمــــد علــــى ضــــرورة الرفــــع مــــن مســــتوى مســــامهة  ــــة، وبصــــورة متزامن منهــــا بالدرجــــة األســــاس مث األجنبي

التنمويــة  واألولويــاتبــاملوارد املتاحــة...وتبين اخليــارات ن طريــق التعبئــة واالنتفــاع األمثــل القطاعــات غــري النفطيــة عــ
املشكلة يف سورية ليسـت يف نـدرة املـوارد بقـدر مـا تتمثـل يف سـوء  أناملالئمة، وإدارة املوارد بكفاءة عالية، حيث 

ـ االقتصـادية،   ةالتنميـا جنبـاً إىل جنـب مـع إدارة تلك املوارد. ويعين ذلك أن التنميـة اإلداريـة جيـب أن تأخـذ مكا
  كي ميكن الوصول إىل إدارة إمنائية فاعلة.

ومن أولويات املرامي والغايات بعيدة املدى إيالء أمهية أكرب للمساواة والعـدل االجتمـاعي وحتقيـق تنميـة متوازنـة. 
ذا الشأن وضع  وانـب النـوع االجتمـاعي يف بـرامج وطنيـة للنهـوض بـاملرأة ومراعـاة ج إسـرتاتيجيةومن املخطط له 

والتخصــــيص األمثــــل للمــــوارد التنميــــة. وإدمــــاج أوســــع الشــــرائح املمكنــــة يف االقتصــــاد الــــوطين عــــن طريــــق التعبئــــة 
نظـام السـوق  إتبـاعواألصول املتاحة، وتؤكد على االنتفاع العادل بالعوائد واالسـتفادة مـن الفـرص الناشـئة يف ظـل 

ذا الصدد   إيالء أمهية قصوى لتطوير وحتديث املنشآت الفردية والصغرى واملتوسطة. االجتماعي. وسيتم 
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     الخطة الخمسية العاشرة.الفلسفة االقتصادية واالجتماعية من خالل  -2
ا اخلمســة علــى ختفــيض عــدد  الــيت تقــع حتــت خــط الفقــر مــن  األســرتعمــل اخلطــة اخلمســية العاشــرة خــالل ســنوا

ألــف  1250% ســنوياً، واســتحداث 2.7الفــرد مــن النــاتج مبــا يعــادل %. وزيــادة حصــة 7.12% إىل 11.4
  %.7-5)%. ومعدل منو من 8)% إىل حنو (12.3فرصة عمل، ومن مث خفض معدل البطالة من (

  المرمى
الخطة الخمسية 

  التاسعة

  مرامي الخطة العاشرة

  النمو المنخفض  النمو المرتفع

  %5  %7  3.2  معدل النمو االقتصادي

  %24  %28  20  دخار الوطني/الناتج المحليمعدل اال

  %28  %32  23  معدل االستثمار/الناتج المحلي

  المرامي االجتماعية

  ؟  %9.4  %11.4  معدل السكان تحت خط الفقر

  هي:اور اإلسرتاتيجية احملوترتكز اخلطة على جمموعة من 

عامــة واحلــد مــن التكــاليف، والتخطــيط مــن خــالل إعــادة هيكلــة وتطــوير أداء اإلدارة ال اإلدارة الكــفء للتنميــة.-
تطـــوير األداء اإلداري والـــتخلص مـــن الـــروتني وإجنـــاز املعـــامالت....وحتقيق إدارة عامـــة تتمتـــع ، و للتنميـــة اإلداريـــة

بالشــفافية وختضــع للمســاءلة مــع تفعيــل ضــوابط احلــد مــن الفســاد املــايل واإلداري واعتمــاد نظــم حماســبية شــفافة 
حملايـد، مـع إطـالع املـواطن علـى بنـود اإلنفـاق العـام وامليزانيـة، وتـوفري البيئـة االقتصـادية خاضعة للتـدقيق الـدوري وا

والقانونيــة واإلجرائيــة لتنظــيم عمــل الســوق والقطــاع اخلــاص مــع العمــل علــى رفــع القيــود القطاعيــة. باإلضــافة إىل 
مليــة التحــول حنــو اقتصــاد الســوق وضــع نظــام موضــوعي ودقيــق الختيــار القيــادات اإلداريــة العليــا اجلــديرة بقيــادة ع

  االجتماعي وفق معايري اجلدارة واملعرفة الواسعة لعملية التحديث املطلوبة.

  النمو االقتصادي والتنمية املتوازنة....وتوفري البيئة التمكينية لعمل السوق. -

  النهوض بالبنية األساسية االجتماعية واخلدمية والفنية.-

يج لثقافــة الســوق االجتمــاعي والتعريــف بطبيعــة األدوار واملســؤوليات اجلديــدة للدولــة الــرتو  الثقافــة االقتصــادية.-
وللقطــاع اخلــاص ولألطــراف األخــرى الفاعلــة يف الســوق والتعريــف بالقواعــد واحلقــوق والواجبــات املطلوبــة لضــمان 

  التنافس احلر واملسؤولية جتاه اجملتمع واالقتصاد الوطين.

  املنشآت العامة واخلاصة وترتكز على تطبيقات العلوم والتكنولوجيا.تنمية توجهات عملية حتديث -
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  تنمية تراعي التوزيع العادل للدخل والثروة والقوة.-

  تنمية حترص على اإلدارة السليمة للبيئة واحلفاظ على املصادر الطبيعية.-

  تنمية متوازنة.-

  الكلية. من خالل: راجعة وتكييف السياسات االقتصاديةم-
  القطاع النقدي وضمان االستقاللية للقرارات اليت يصدرها البنك املركزي. تطوير-

  تطوير القطاع املصريف والسياسات املالية وإقالع السوق املالية.-

  وضع نظام جديد للموازنة العامة واإلنفاق العام يتماشى مع السياسات الكلية للخطة.-
  قيود الكمية.وضع خطة تدرجيية لتحرير التجارة وختليصها من ال-

  العمل على زيادة إيرادات الدولة ووضع سياسة ضريبية جديدة وتقوية جوانب اجلباية.-

األخذ بسياسات جديدة للتشغيل قائمة علـى أسـاس أن العمـل هـو وظيفـة إنتاجيـة بالدرجـة األسـاس وخاضـعة -
  حلساب التكاليف والعوائد.

يـــذ الـــربامج االســـتثمارية وحتديـــد أشـــكال توظيفهـــا يف ظـــل ســـيتم تنفأمـــا عـــن اإلطـــار العـــام للسياســـة االقتصـــادية، 
االسـتثماري العـام مـن  اإلنفـاقاقتصاد السوق االجتماعي الذي تعتمده اخلطة اخلمسية العاشـرة عـن طريـق أوجـه 

جانــب وعــن طريــق حتفيــز تــدفق املــوارد مــن القطــاع اخلــاص احمللــي واألجنــيب مــن جانــب آخــر. باإلضــافة إىل تركيــز 
وظيف املوارد العامة بالشـكل األمثـل وإعـادة هيكلـة القطـاع العـام واختيـار املشـروعات وفـق أولويـات اخلطة على ت

ــا تشــتمل علــى حزمــة مــن السياســات واإلجــراءات الــيت ســيتم اختاذهــا لضــمان الوصــول إىل  تنمويــة مدروســة، فإ
  يف عملية االستثمار.املعدالت املرسومة إلسهام القطاع اخلاص يف متويل اخلطة وتشجيعه على الدخول 

وقــد مت عنـــد اختيــار البـــدائل األفضــل للسياســـات االقتصـــادية، ومبــا يالئـــم اخلصوصــية الســـورية، التأكــد مـــن ربـــط 
للتنفيــذ بكيفيــة توظيفهــا واالنتفــاع منهــا، حيــث حتــوز الدولــة نــوعني مــن األدوات أوهلمــا مباشــر األدوات املختــارة 

لبيئــة االقتصــادية املالئمــة وتعــديل التشــريعات ورفــع القيــود لتســهيل وميكــن الــتحكم بــه، وذلــك عــن طريــق تــوفري ا
  عمل السوق، وثانيهما غري مباشر يتعلق بالضبط املايل من خالل سياسات املالية العامة والنقدية.....

  

  نقد وتحليل. -تقارير التنافسية وصندوق النقد الدولي -3
  مبا يلي:مما سبق ميكن أن نلخص الفلسفة االقتصادية للخطة 

متحــورت الفلســفة االقتصــادية للخطــة حــول تبــين اقتصــاد الســوق االجتمــاعي كمــنهج ونظــام، وهــو مــن  -
الناحيـــة النظريـــة احلـــل املثـــايل لعمليـــة التحـــول االقتصـــادي االجتمـــاعي الـــذي يقـــوم علـــى احلفـــاظ علـــى 

ال إىل تطبيـق اقتصــاد وبـنفس الوقـت االنتقــ ،يف املرحلـة الســابقة املكتسـبات االجتماعيـة الــيت مت حتقيقهـا
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والسلع والعمالة بالتـدريج ووفـق قيـود حمـددة. أي ربـط عمليـة  لالسوق من خالل حترير أسواق رأس املا
وال ميكــن أن يــتم ذلــك إال مــن خــالل دولــة قويــة، "التحريــر بضــمان املنعكســات االجتماعيــة اإلجيابيــة، 

ا أن تتبوأهدولة فوق االقتصاد وفوق املصاحل الفردية، دولة تتبوأ املك  (كينز). "ان الذي يليق 

 لذلك رمست اخلطة ما يلي: -

حتديــد املــدخل االقتصــادي التنمــوي مبعامــل االســتثمار الــذي يشــكل زيادتــه قــاطرة النمــو املفرتضــة،   - أ
يئة األرضية املناسبة له، االستثمار العام واخلاص، احمللي واألجنيب.   و

رة املوارد، من خالل تنمية إدارية تتناول كل مـن القطـاع املدخل الثاين هو املدخل اإلداري أي إدا   - ب
 ."إدارة رأس املال" العام بشقيه االقتصادي واإلداري، والقطاع اخلاص

افرتاض أن يقود كل من املدخلني السابقني إىل زيادة معدل النمو والتنمية الـيت تكـون كفيلـة باحلـد   - ت
 من الفقر والبطالة وزيادة الدخل الفردي....

أيضاً جند أن هناك قصـور علـى عـدة  الناحية النظريةالرغم من أمهية املداخل السابقة إال أنه من وعلى  -
 اجتاهات يف حتديد مالمح هذا النظام وهي:

، وحجــم القطــاعي، واملخصــص منهــا للتصــديرمل يــتم حتديــد طبيعــة هــذه االســتثمارات وتركيبهــا   - أ
 كل قطاع.  يفاالستثمارات املطلوبة 

روط أو القيود القطاعية أمام القطاع اخلـاص، أي هـل ميكـن لـه االسـتثمار يف حتدث عن رفع الش  - ب
مجيـــع القطاعـــات دون اســـتثناء؟ وهـــل هـــذا ينســـجم مـــع مفهـــوم الدولـــة القويـــة، واقتصـــاد الســـوق 

 االجتماعي؟

ا.  - ت  لقد حتدث عن هيكلة القطاع العام، ومل حيدد ماهية هذه اهليكلة، وحمددا

طــار اقتصــاد الســوق االجتمــاعي لكــل مــن الدولــة والقطــاع اخلــاص كمــا حــدد أدواراً جديــدة يف إ  - ث
والتعريـف بالقواعـد واحلقـوق والواجبـات املطلوبـة لضـمان  ،ولألطراف األخـرى الفاعلـة يف السـوق

والقواعــد األدوار  تلــكالتنــافس احلــر واملســؤولية جتــاه اجملتمــع واالقتصــاد الــوطين. مل حيــدد طبيعــة 
ــاملــذكورة. علمــاً أن كــل  ــة المســتهلك ومنــع االحتكــارمــن ق مل يطبقــا علــى النحــو  انوني حماي

  املطلوب.

مًال حامســاً يف عمــل نظــام اقتصــاد اكمــا مل يــتم التعــرض إىل العديــد مــن اجلوانــب الــيت تشــكل عــ   -  ج
والرقابــة احلكوميــة علــى قطاعــات الســوق االجتمــاعي، كاحلمايــة اهلادفــة، واملســؤولية االجتماعيــة، 

 ق.إسرتاتيجية وعلى األسوا

عــادل للــدخل والثــروة ولعــل األهــم مــن ذلــك كلــه، مــا هــي األدوات احلامســة الــيت تضــمن التوزيــع ال  -  ح
 ؟ وهل فعلت فعلها؟، كالضرائب واإلنفاق العامومكاسب النمو
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 ، ومن خالل حتليل الواقع العملي خالل فرتة تنفيذ اخلطة يتبني ما يلي:الناحية العمليةمن أما  -

دي واملايل من الناحية العملية من زاوية إصـالح القطـاع املـايل (سـوق لقد انطلق اإلصالح االقتصا  - أ
مـع تبـين املعـايري الدوليـة مالية، شركات وساطة ومسسـرة، املؤسسـات املصـرفية وشـركات التـأمني..)، 

يئــة البيئــة القانونيــة واإلداريــة والفنيــة الالزمــة  يف احملاســبة والتــدقيق، وتشــجيع الشــركات املســامهة، و
ــا وعلــى أمهيتهــا، إمنــا تــدلل علــى البــدء أوًال بسياســةلســوق، لعمــل ا  ،حتريــر أســواق رأس املـــال وإ

 وتدفق رأس املال السيما األجنيب منه.

قطـــع أشـــواط مهمـــة يف حتريـــر أســـواق الســـلع واخلـــدمات، ســـواء بإلغـــاء للرســـوم اجلمركيـــة، أو حريـــة   - ب
 التسعري ضمن السوق احمللية...

القطــاع املــايل واملصــريف بــدوره  حيــث جــاء بــاحلرف: " 2007ة لعــام يؤكــد مــا ســبق تقريــر التنافســي  - ت
شهد إصالحات ملموسة انطالقا مـن أمهيـة الـدور الـذي ميكـن أن تلعبـه السياسـة النقديـة والقطـاع 
املايل واملصريف كقاطرة لإلصالح وحمرك للنمو، حيث صدرت جمموعة كبرية من القـرارات والقـوانني 

للعـــام  15) وصـــوًال إىل املرســـوم رقـــم 2002لعـــام  23ساســـي (رقـــم ابتـــداء مـــن قـــانون النقـــد األ
يف عـــــام  80علمـــــاً أن ســـــورية احتلـــــت الرتتيـــــب  اخلـــــاص مبؤسســـــات التمويـــــل الصـــــغري". 2007
املسـتوى اإلمجـايل يشـري إىل تراجـع علـى ل. 2010يف عام  97، يف حني احتلت الرتتيب 2007

  لتنافسية االقتصاد السوري.

علـى مـا يلـي: "يتعـني  2008الصندوق حـول مشـاورات املـادة الرابعـة لعـام  كما نص تقرير خرباء  - ث
استمرار ضبط أوضاع املالية العامة مبواصـلة خفـض الـدعم علـى البـرتول، وتطبيـق الضـريبة املضـافة، 
ومواصــلة تشــديد اإلنفــاق العــام، ويف الوقــت نفســه تشــجيع اتفاقــات الشــراكة بــني القطــاعني العــام 

 البنيـة التحتيــة، مـع تقـدمي ضــمانات كافيـة. كمـا حــدد برنـامج تقيـيم القطــاع واخلـاص لالسـتثمار يف
املــايل أولويــات إصــالح القطــاع املــايل يف الفــرتة املقبلــة، كضــرورة إخضــاع مصــارف الدولــة للتــدقيق 
وإعــادة هيكلتهــا، وبنــاء القــدرات التنظيميــة والرقابيــة، وتعزيــز إنفــاذ التنظيمــات. وال ختتلــف الصــيغة 

باستثناء إعادة النظر بالزيادة الكبـرية يف االسـتثمارات  عما سبق 2010ءت يف تقرير عام اليت جا
)، وهـــذه مـــن اإلجـــراءات املوفقـــة (بتوصـــية 2009(بـــدأت يف عـــام  2010العامـــة يف موازنـــة عـــام 

 مباشرة من سيد الوطن).

أن ال تغـــري  -كمــا ســـنرى الحقــاً -مـــن التقــارير واإلحصــائيات والدراســـات املتعــددة يظهــروأخــرياً،   -  ج
كتوزيــع الــدخل والثــروة، علــى العديــد مــن املتغــريات الكليــة،   تطــرأبــل هنــاك زيــادة ســلبية جــوهري 

 أن معــدالت النمــو الــيتممــا يؤكــد وغريها، (التقريــر العــريب االقتصــادي املوحــد)... البطالــة، والفقــرو 
االجتماعيـة األقـل حتققت خالل سنوات اخلطة مل تنعكس إجيابـاً بالشـكل املطلـوب علـى الشـرائح 
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دخـًال، وهــذا يظهـر تناقضــاً بــني مضـمون الســوق االجتمـاعي ومــا هــدفت إليـه اخلطــة وبـني مــا نفــذ 
    فعًال. 

   :)1( خالصة-4

ممـــا ســـبق يتبـــني مبـــا ال يـــدعو للشـــك أن البيئـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة الســـورية حتمـــل مـــن املورثـــات الصـــناعية 
ســـواء يف الـــداخل أو اخلـــارج ومكتســـبات اجتماعيـــة حفظـــت االســـتقرار والزراعيـــة ورســـاميل وإدخـــارات موجـــودة 

الضروري مبكان إعادة تقيـيم للفلسـفة االقتصـادية االقتصادي واالجتماعي طيلة أربعة قرون مضت، ما جيعل من 
  واالجتماعية احلالية كما يلي:

فعـت العديـدين إىل التسـاؤل لقد شاب تطبيق نظام اقتصاد السوق االجتماعي العديد من نواحي القصـور الـيت د
حول الشق الثاين من هذا النظام، وأضيف إليهم تساؤًال حول الشق األول أيضاً. فالكفاءة االقتصادية اليت تعـين 
االســتغالل األمثــل للمــوارد مــن خــالل حركــة حــرة لألســواق، وإدارة فاعلــة لــرأس املــال، مل تتحقــق علــى مســتويات 

توسط األجر دون املطلوب، وهذا يعين خلل مهم يف سوق العمالة، كما تركزت عدة، فالبطالة ما تزال قائمة، وم
ســـامهت يف حتقيـــق معـــدالت منـــو معظـــم االســـتثمارات اخلاصـــة يف قطاعـــات الســـياحة والعقـــارات والقطـــاع املـــايل 

% باملتوســـط تركـــزت املكاســـب يف أيـــدي قليلـــة، باعتبـــار أن العديـــد مـــن هـــذه االســـتثمارات ذات 5وصـــلت إىل 
هلــذه العمالــة جعــل مــن االســتفادة اجملتمعيــة يف  وأن قلــة العمالــة املوظفــة ومســتوى الــدخل الفــردي  ،ة ريعيــةطبيعــ

يف حـني تنـوء املصـارف العامـة % متوسط الدخل الفردي إىل الناتج ليس ذي معـىن. 2.5، ومؤشر احلدود الدنيا
عـدل االدخـار بشـكل ملحـوظ عـن معـدل واخلاصة بسيولة فائضة تنتظر من يسـتثمرها، وهـو مـا يشـري إىل زيـادة م

. وإذا مــا أضــفنا األثــر الســليب للتحريــر العشــوائي ألســواق الســلع واخنفــاض اإلنتــاج مقارنــة باالســتهالك االســتثمار
(تصــاعد عجــز امليــزان التجــاري بصــورة ملحوظــة يف  أثــر بشــكل ملحــوظ علــى امليــزان التجــاريالــذي واخلــدمات، 

وذلــــك يف ظــــل تراجــــع حصــــيلة  مليــــار $2.5صــــل هــــذا العجــــز إىل % لي227.3بلغــــت نســــبتها  2009عــــام 
، ترافــق مــع حتــول العديــد مــن )% مــن النــاتج4.8، الصــادرات بنحــو ثالثــة أضــعاف تراجــع مــدفوعات الــواردات

، يف ظــل املصــنعني إىل جتــار، وســقوط العديــد مــن املنتجــات احملليــة حتــت حالــة اإلغــراق أمــا البضــائع الصــينية مــثالً 
وهــو مــا يتوافــق مــع رؤيــة بعــض البــاحثني ببــدء  .لكــل مــن قــانوين منــع االحتكــار ومحايــة املســتهلكتطبيــق حمــدود 

 وإذا مــا أضــفنا، ، حتــول االقتصــاد إىل اقتصــاد ريعــي كنتيجــة لتحريــر غــري مــدروس أو هــادف أو مراقــب لألســواق
ول علــى حنــو فاعــل أمــر يــدعو ، جيعــل مــن تطبيــق الشــق األلتنميــة اإلداريــة الــيت تكفــل إدارة فاعلــة للمــواردامهــال إ

 .للتساؤل

وختفيض غري عادل للدعم مع ختفـيض  ،على ختفيض العبء الضرييب على أصحاب الدخول والثروات العملإن 
املـال اخلـاص علـى حسـاب توزيـع الـدخول والثـروات بشـكل  اإلنفاق العام بدًال من ترشـيده يف حماولـة لتنميـة رأس

 12.3ومعـــدل الفقـــر وخـــط الفقـــر الـــوطين ( ،)2007-2006% حســـب مؤشـــر جيـــين أعـــوام 33.8(عـــادل
على حساب حمددات العدالة والرفاه االجتمـاعي، جيعـل مـن تطبيـق الشـق الثـاين علـى  )،2007-2006أعوام 

  حنو فاعل أمر يدعو للتساؤل أيضاً.
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ود الـيت تضـمن واخلالصة، تدعو إىل إعادة النظر بسياسة التحريـر االقتصـادي يف إطـار جمموعـة مـن الشـروط والقيـ
والبنيــــة  بقــــاء الدولــــة القويــــة، واســــتبدال املــــدخل التنمــــوي القــــائم بقطــــاع الصــــناعة وخاصــــة الصــــناعات التحويليــــة

، مــع إيــالء األمهيــة يف الوقــت املنحــىهــذا إىل منهــا احملليــة وحتديــداً ، وتوجيــه االســتثمارات العامــة واخلاصــة التحتيــة
احلـــد مـــن التهـــرب املاليـــة العامـــة، مـــن خـــالل دية الســـيما علـــى مســـتوى إلدارة الفاعلـــة للمـــوارد االقتصـــالـــاحلاضـــر 

ـــدف زيــادة املـــوارد غـــري النفطيــة، وترشـــيد الضــرييب وا لـــيس علـــى اإلنفـــاق العــام لوصـــول إىل أعبـــاء ضــريبية عادلـــة 
  .ةاحلد من اهلدر بأنواعه املختلفمستوى احلجم بقدر ما يكون على مستوى إصالح ممنهج إلدارة املال العام ب
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  إصالح سياسة المالية العامة.ثانياً: فلسفة 
فلســـفة إصـــالح السياســـة املاليـــة مـــن عـــدة منـــاظري، للوقـــوف أوًال علـــى تلـــك ســـنحاول يف هـــذا اجملـــال اســـتعراض 

السياســات الــيت تنســجم والسياســات االقتصــادية الكليــة ونظــام اقتصــاد الســوق االجتمــاعي، ومــدى تطبيــق تلــك 
  حتليل دور كل مكون من مكونات تلك السياسة. السياسات قبل الدخول يف

  فلسفة اإلصالح من منظور الخطة الخمسية العاشرة.-1
يـرادات وزيـادة اإليف اخلطة اخلمسية من زاويـة تراجـع عائـدات الـنفط لرتاجـع اإلنتـاج،  لقد انطلق منطق اإلصالح
يف حتقيـــق معـــدالت منـــو مرتفعـــة مـــن أجـــل حجـــم دور الدولـــة واملوازنـــة العامـــة  ولزيـــادةأو العوائـــد غـــري النفطيـــة). 

النهــوض بعمليــة التنميــة ورفــع مســتوى الرفــاه واحلــد مــن الفقــر، ال بــد مــن تعبئــة املزيــد مــن املــوارد، هــذا مــن جهــة، 
ومن جهـة أخـرى، ومـن أجـل تصـحيح االخـتالل بـني املـوارد واالحتياجـات مـن أجـل حتقيـق التـوازن املـايل السـليم 

تسم بالنمو والعدالة االجتماعيـة، ال بـد مـن مراجعـة وتعـديل املوازنـة العامـة بشـقيها ضمن توازن اقتصادي سليم ي
، (وضـع نظـام جديـد للموازنـة العامـة واإلنفـاق العـام يتماشـى مـع السياسـات الكليـة للخطـة) اإليرادات والنفقات

االقتصــادية فإننــا ال مراجعــة التشــريعات واإلدارة الضــريبية، وبــدون هــذه املراجعــة وحــدوث حتــول يف السياســات و 
  نستطيع حل مشكلة البطالة والفقر والتوازن االقتصادي الكلي.

اتســمت سياســة املاليــة العامــة يف ســورية باعتمادهــا الكبــري واملســتمر علــى مصــدر أحــادي حمــدود للحصــول علــى 
يـة مـن تذبــذب اجلـزء األكـرب مـن اإليـرادات وهـو قطــاع الـنفط، األمـر الـذي كـان يعــرض االقتصـاد للصـدمات املتأت

األســـعار العامليـــة. ومـــن احملتمـــل خـــالل املرحلـــة القادمـــة أن تـــتقلص عائـــدات الـــنفط نتيجـــة لرتاجـــع اإلنتـــاج حيـــث 
دور الدولـة  أنوال يصـح القـول سيدخل االقتصاد السوري فرتة حامسـة تفـتح خالهلـا آفـاق ومتطلبـات جديـدة. 

تـنهض أكثـر ممـا مضـى  أناملؤكـد أنـه علـى الدولـة  بـل مـن والموازنة العامة سيقلص نتيجـة للتحـوالت المنتظـرة
بالعديد من القطاعات التنموية مـن اجـل النهـوض بعمليـة التنميـة وبالتنميـة البشـرية وتقـدمي اخلـدمات االجتماعيـة 

املتوازنـة  اإلقليميـةورفـع مسـتوى الرفـاه االجتمـاعي واحلـد مـن الفقـر وحتقيـق التنميـة  األساسـيةوتـوفري البنيـة التحتيـة 
  املستقبلية من خالل اإلصالح املؤسسايت. االستعداد للتحوالت و 

ولـذلك كلــه سـوف حتتــاج الدولـة إىل حتقيــق معـدالت منــو عاليــة، األمـر الــذي يـدعوها إىل تعبئــة املزيـد مــن املــوارد،  
كــــون املــــوارد املتاحــــة حاليــــاً ال تفــــي بكــــل هــــذه االحتياجــــات. ونظــــراً حلتميــــة تصــــحيح االخــــتالل بــــني املــــوارد 

االحتياجــات مــن اجــل حتقيــق التــوازن املــايل املســتدام ضــمن تــوازن اقتصــادي كلــي ســليم يتســم بــالنمو والعدالــة و 
، وبالتــايل مراجعــة اإلنفــاقوشــق  اإليــراداتاالجتماعيــة، فــال بــد مــن مراجعــة وتعــديل املوازنــة العامــة بشــقيها: شــق 

يف السياسـات االقتصـادية فإننـا ال نسـتطيع حـل ة، ودون هذه املراجعة وحدوث حتول التشريعات واإلدارة الضريبي
مشـــكلة البطالـــة والفقـــر والتـــوازن االقتصـــادي الكلـــي. لـــذلك جيـــب القيـــام بإصـــالحات هامـــة وشـــاملة وحتـــول يف 
السياسات االقتصادية واملؤسسات العامة تبعاً ملقـررات املـؤمتر القطـري العاشـر حلـزب البعـث العـريب االشـرتاكي يف 
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فـــذلك هـــو الســـبيل حنـــو حتقيـــق منـــو الـــدخل الفـــردي واحلـــد مـــن الفقـــر والبطالـــة وإرســـاء منـــاخ اجملـــال االقتصـــادي 
  اقتصادي كلي مستقر وذي هامش يقني عال.

  

 .2006ما جاء في محاضرة للسيد وزير المالية على نفس هذا المنبر عام 2-

ـا الواســعة املباشـرة وغــري إن اسـتخدام أدوات السياسـة املاليــة جيـب أن يكــون مدروسـاً بشــكل معمـق نظــراً لتأ" ثريا
املباشــرة..وباعتقادنا فــإن أســوأ السياســات املاليــة هــي الــيت تركــز يف ذات الوقــت علــى تعظــيم اإليــرادات وختفــيض 
اإلنفاق العام بغض النظر عن حالة االقتصاد.. ألن ذلك من شأنه أن يرتك أثر سليب على االقتصاد، أمـا أفضـل 

.. حــىت أن افظ علــى وزيــادة اإليــرادات العامــة مبــا يلــيب احتياجــات اإلنفــاق العــامالسياســات املاليــة فهــي الــيت حتــ
اإلنفاق العام هو املتغري املستقل بينما اإليرادات العامة هي املتغري التابع.. وحبسب رأينا فـإن حركـة اإلنفـاق العـام 

االعتبارات االقتصادية وفق املؤشرات واإليرادات العامة جيب أن ترتبط باجتاه النمو يف االقتصاد الوطين وحتكمها 
  ."اإلمجالية لالقتصاد إىل جانب االعتبارات املالية البحتة

 .نقد وتحليل -مما جاء في تقارير التنافسية وصندوق النقد الدولي-3

  على النحو التايل:خالل سنوات اخلطة مما سبق ميكن أن نلخص فلسفة املالية العامة 

اعي والسياســـات االقتصـــادية الكليـــة، بزيـــادة حجـــم دور الدولـــة، جتمـــدعـــم تطبيـــق اقتصـــاد الســـوق اال -
مــن خــالل ضــخ اســتثمارات عامــة، وحتفيــز الــواردة يف اخلطــة، معــدالت النمــو  ولــيس تقليصــه، لتحقيــق

الطلــب الكلــي، واالســتمرار يف تقــدمي الــدعم مــع حماولــة ترشــيده ليصــل إىل مســتحقيه، يف الوقــت الــذي 
الـالزم لعمليـة التنميـة، وحتقيقـاً وارد غري النفطية ويف حدود متطلبات اإلنفاق ستعمل فيه على حتسني امل

  للعدالة االجتماعية.

إصالح األسلوب املعتمد يف إعداد وتنفيذ املوازنة العامة للدولـة بتطبيـق موازنـة الـربامج واألداء بـدًال مـن  -
 عالية وكفاءة.الشكل التقليدي موازنة البنود يف حماولة أفضل إلدارة املوارد بف

ــدف احلــد مــن و  القــائم ســواء علــى مســتوى التشــريعإصــالح النظــام الضــرييب  - التطبيــق(اإلدارة الضــريبية) 
التهـــرب الضـــرييب وزيـــادة احلصـــيلة الضـــريبية، ومتكـــني هـــذه األداة مـــن التـــدخل يف احليـــاة االقتصـــادية مـــن 

زيع الدخل والثـروة واإلنفـاق للحـد مـن خالل عمليات التحفيز، ويف احلياة االجتماعية بتوزيع وإعادة تو 
 الفقر والبطالة.

ي مما يسـتلزم إصـالحاً إداريـاً وماليـاً وللقطـاع العـام حتسني إدارة عملية اإلنفاق بشقيه اجلاري واالستثمار  -
 بشقيه االقتصادي واإلداري.

 تحليل الواقع خالل فرتة تنفيذ اخلطة يتبني ما يلي:وب، الناحية العمليةأما من  -
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مهـن وعقـارات) إىل حـدود دنيـا، وهـو مـا -الضرائب على الدخل (دخل األربـاحمعدالت ض ختفي  - أ
يصــب يف إطــار التخفيــف مــن العــبء الضــرييب املرتتــب علــى املؤسســات والشــركات دون أن تــؤدي 

بشكل فاعل واحلد من التهرب الضرييب. مع االعتمـاد واإليرادات الضريبية إىل زيادة معدل االلتزام 
ضـــرائب غـــري املباشـــرة الـــيت يتحمــــل عبأهـــا املســـتهلك النهـــائي وتـــنعكس ســـلباً علــــى أكثـــر علـــى ال

 أصحاب الدخل األقل. 

حماولة التعويض عن نقص الضرائب من جراء هذه السياسات وعجوز املوازنة املفرتضـة، عـن طريـق   - ب
لإلصـــالح املتوقـــع علـــى ختفـــيض الـــدعم احلكـــومي، وتقلـــيص اإلنفـــاق العـــام يف ظـــل إمهـــال واضـــح 

، ممــــا مســــتوى إدارة اإلنفــــاق العــــاملإلصــــالحات اإلداريــــة علــــى وى إعــــداد وتنفيــــذ املوازنــــة، و مســــت
 ...مؤشرات االقتصاد الكليينعكس مرة أخرى سلباً على 

أمـــا بالنســـبة للماليـــة العامـــة والسياســـة "يف تقـــارير التنافســـية: مـــن تنـــاقض جـــاء يؤكـــد مـــا ســـبق مـــا   - ت
واملراجعــة الشــاملة للنظــام الضــرييب والتبســيط امللمــوس  الضــريبية وعلــى الــرغم مــن التطــورات الكبــرية

للنظـــام الضـــرييب وتوحيـــد الضـــرائب املتعـــددة، ورغـــم اخنفـــاض معـــدالت الـــدين العـــام، فـــان أخطـــاراً 
حقيقيـــة تتهـــدد اســـتمرار أوضـــاع املاليـــة العامـــة يف ســـورية، تتمثـــل يف تزايـــد أرقـــام العجـــز يف املوازنـــة 

لقـــد  ."اإليـــرادات النفطيـــة، إضـــافة ملشـــكلة التهـــرب الضـــرييبنتيجـــة ارتفـــاع حجـــم الـــدعم وتراجـــع 
) لعـــام 42تنافســـية االقتصـــاد الســـوري (صـــنفت فعاليـــة السياســـة الضـــريبية مـــن ضـــمن نقـــاط قـــوة 

) 30، واملعــدل اإلمجــايل للضــرائب (2010) يف عــام 67، وتــأخر يف ســلم الرتتيــب إىل (2007
ما على مستوى عجز املوازنـة فقـد كـان ، أ2010) يف عام 76، وتأخر كذلك إىل (2007لعام 

، أمـــا 2010) يف عـــام 99، ومعـــدل (2007) لعـــام 118مـــن نقـــاط الضـــعف الشـــديدة جـــداً (
هــدر األمــوال العامــة وشــفافية السياســات احلكوميــة وقــوة أنظمــة احملاســبة والرقابــة فقــد بالنســبة إىل 

 .واإلنفاق احلكومي، تليها الفساد يف قرارات املوظفني، ترتيباً متأخرًا جداً  سجلت

متحــورت ،  12/2/2010يف التقريــر املــؤرخ يف أمــا علــى مســتوى تقــارير صــندوق النقــد الــدويل،   - ث
الــيت تــدعم عمومـاً سياســات التحريــر غــري حــول جمموعــة مــن النقـاط يف سـورية  فلسـفة املاليــة العامــة

لعامـة تـدرجيياً بسـبل هي: اسـتئناف تعزيـز أوضـاع املاليـة ااملقيد وعلى حساب الكفـاءة والعدالـة...و 
، 2010مـــن بينهـــا إعـــادة النظـــر يف الزيـــادة الكبـــرية يف االســـتثمارات العامـــة املقـــررة يف موازنـــة عـــام 

اسـتكمال مـا -واحلفاظ على ضبط اإلنفاق واستثمار التقدم الذي جرى إحـرازه يف إصـالح الـدعم
وحتسـني إدارة املاليـة  2011تبقى مـن أعمـال حتضـريية السـتحداث ضـريبة القيمـة املضـافة يف عـام 

، 2008مواصلة العمل على تنفيذ التوصيات اليت انتهى إليهـا برنـامج تقيـيم القطـاع املـايل -العامة
وتعجيـــــــل وتـــــــرية  -الســــــماح بتقلـــــــب ســـــــعر الصــــــرف يف حـــــــدود.. -وإصــــــالح املصـــــــارف العامـــــــة

  اإلصالحات اهليكلية، ومواصلة ترشيد نظام الدعم الواسع، ومواصلة حترير التجارة.

 ):2خالصة (-4  
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مل ترتـــق السياســـة املاليـــة بأهـــدافها املتعـــددة إىل مـــا هـــو مقـــرتح ضـــمن اخلطـــة، كمـــا مل تـــدعم بشـــكل فاعـــل نظـــام 
اقتصــاد الســوق االجتمــاعي والسياســات االقتصــادية الكليــة املخططــة، بقــدر مــا قامــت بــدعم عمليــات التحريــر 

  على حساب الكفاءة والعدالة وذلك على النحو التايل:

تناقض الغريب يف حتليل مؤشـري السياسـة واملعـدالت الضـريبية وبـني مؤشـرات االقتصـاد الكلـي_ ال  - أ
 السيما جلهة االستثمار وعجز املوازنة_ الذي وقع فيه احمللل االقتصادي، وتؤكده الوقائع التالية: 

ــا تعــديالت تركــزت علــى  النظــام الضــرييبإن التعــديالت الــيت متــت علــى  - مل ختــرج مــن كو
يف قصــــور  ســــيط الــــذي كــــان علــــى حســــاب مســــتوى األداء والفعاليــــة والــــذي جتلــــى:التب

اهلدف التمويلي للضرائب بشكل عام والضرائب على الدخل بشـكل خـاص عـن تغطيـة 
الفــــوائض  -العجــــوزات املتزايــــدة املســــجلة يف حســــاب املــــوارد األخــــرى (القطــــاع النفطــــي

لعـام اخنفاضـاً ملحوظـاً يف الوقـت االقتصادية)، يف حني ما يزال يسـجل العـبء الضـرييب ا
 2005العـــبء الضـــرييب:  الـــذي يســـجل فيـــه التهـــرب الضـــرييب ارتفاعـــاً ملحوظـــاً أيضـــاً.

ة %، 11ومــــــا بعــــــد متوســــــط معــــــدل  2008%، 8.7معــــــدل  -20يف دول مشــــــا
سالب %، 6.5معدل  2008%، 5معدل  2005الضرائب على الدخل:  %.25

 300-200% مـن النـاتج، 15-10ح بـني التهرب الضـرييب: يـرتاو  .مستوى األسعار
% 44.2% ويف اليونــان 41.1بلــغ يف بريطانيــا  2005عــام  :حجــم احلكومــة مليــار.

العـــــام  % ، يف حـــــني بلـــــغ يف ســـــورية بـــــنفس46.1% ويف فرنســـــا 46.1ويف بلجيكـــــا 
مــــــع ، 2010% يف عــــــام 25و، 2008يف عــــــام  %26.36% مث اخنفــــــض إىل 31

اً يف حجم احلكومة عما كـان عليـه يف أوائـل الثمانينـات اإلشارة إىل الرتاجع الكبري عموم
%، علــى الــرغم مــن مجلــة املتغــريات الــيت حصــلت منــذ 48مــن القــرن املاضــي حيــث بلــغ 

تلـــك الفـــرتة وعلـــى خمتلـــف األصـــعدة األمـــر الـــذي تســـتدعي معـــه زيـــادة يف احلجـــم ولـــيس 
ع ارتفــاع ، مــ2010 و2005العكــس، مــع االنتبــاه إىل االخنفــاض امللحــوظ بــني عــامي 

 .2009% يف عام 4،6عجز املوازنة من إىل 

التوزيــع غــري العــادل للـــدخل، والــذي ينطلــق أساســاً مـــن افتقــار النظــام الضــرييب  للعدالـــة  -
الضــريبة، ســواء جلهــة تــوزع العــبء الضــرييب املــذكور، أو جلهــة فــرض الضــريبة علــى أســاس 

ام يف مســــتوى احلصــــيلة املقــــدرة التكليفيــــة، وهــــو مــــا يفســــر علــــى حــــد ســــواء الرتاجــــع اهلــــ
الضريبية منسوباً إىل كـل مـن تطـور مؤشـري النـاتج احمللـي والتضـخم، والرتاجـع اهلـام أيضـاً 

 على املستوى االجتماعي ( مؤشر اخلدمات )، وكما ورد يف التقرير نفسه.

ســـيما عجـــز الوعليـــه فـــإن التصـــحيح اهليكلـــي علـــى مســـتوى مؤشـــرات االقتصـــاد الكلـــي  -
لق أساساً من معرفة معمقة "للقدرة الفعلية"  لكل أداة مـن األدوات املوازنة جيب أن ينط
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االقتصــادية واملاليــة ( أمههــا الضــريبة ) علــى توليــد املــوارد ومــن مث إعــادة توزيعهــا بالشــكل 
 األمثل، دون املس بثوابت األمن االجتماعي املفرتض.

لضـريبة اجليـدة، ومـن احملركـات إذا كان كل من وفرة احلصـيلة، والعدالـة الضـريبية، مـن أهـم صـفات ا  - ب
 ؟املهمة ألي سياسة ضريبية، فأين يقع التحسن املذكور

إن ختفيض املعدالت الضـريبية إىل هـذا احلـد أفقـد السياسـة الضـريبية جانبـاً مـن املرونـة الضـرورية يف   - ت
مليــة ســيما يف ضــوء األزمــة االقتصــادية واملاليــة العاالاســتخدام هــذا املعــدل كــأداة للتــدخل والتحفيــز 

احلاليــة، يف الوقــت الــذي مل تســجل فيــه اجلــدوى االقتصــادية مــن عمليــة التخفــيض احلــاد املــذكور 
و مقابــــل الزيــــادة املتوقعــــة يف حجــــم ونــــوع االســــتثمار الــــالزم النتيجــــة املطلوبــــة يف ضــــوء العجــــوز 

 املشار إليها. االختالالت

قدين مـن الـزمن تقريبـاً يف أساساً لقد مت االستخدام املفرط لإلعفاء الضرييب على مدار ع -
السـابق، لـذلك مل يكـن النظـام الضـرييب وفـق هـذا احملـدد  10ضوء قانون االستثمار رقم 

عائقــاً كمــا أشــار التحليــل والعــائق دائمــاً كــان يف كيفيــة اســتغالل  -وفقــط هــذا احملــدد–
 هذه التضحيات املالية يف حتسني مؤشرات االقتصاد الكلي.

ة الضـــريبية يف ســـورية مؤشـــرات واضـــحة مبنيـــة علـــى دراســـات إىل اآلن مل تقـــدم السياســـ -
معمقــة حــول الطاقــة الضــريبية املتاحــة، احتســاب العــبء الضــرييب احلقيقــي وتطــوره علــى  
كــل مــن القطــاعني العــام واخلــاص وفقــاً لألســعار اجلاريــة والقياســية ( ألن إدخــال عامــل 

هـــر تراجعـــاً حقيقيـــاً يف التضـــخم يف احلســـاب يغـــري إىل حـــد كبـــري يف مجلـــة املؤشـــرات ويظ
ســيما جلهــة الضــرائب علــى الــدخل يف  الالعديــد منهــا )، تطــور احلصــيلة الضــريبية الفعليــة 

كل من القطاعني العام واخلاص بعـد فـك االرتبـاط بـني تـداخل السـنوات الضـريبية جلهـة 
احتســــاب املتحقــــق واحملصــــل فعــــًال يف كــــل عــــام (وهــــو مــــا يفســــر الطفــــرة الضــــريبية الــــيت 

واليت رمبـا بـين عليهـا التخفـيض الالحـق يف املعـدالت والشـرائح  2006عام  حصلت يف
)، تطـور مؤشـر التهـرب الضـرييب الـذي ال يـزال 2006لعـام  51الضريبية وفقاً للمرسوم 

من أكثـر املؤشـرات غموضـاً حـىت اآلن، العائـد املرتتـب مـن اسـتخدام هـذا املـورد أو هـذه 
 عي......اخل.األداة يف التدخل االقتصادي واالجتما

ــدف زيــادة احلصــيلة واحلــد مــن التهــرب الضــرييب ودون إضــافة  وبالتــايل فــإن الرتكيــز علــى إصــالح النظــام الضــرييب 
ضرائب ورسوم جديدة هو املدخل احلقيقي حلـل مشـكلة الـنقص يف املـوارد، مـع حتسـني الفـوائض االقتصـادية مـن 

ق العـــام مـــن خـــالل احلـــد مـــن اهلـــدر وحماربـــة الفســـاد، خـــالل إصـــالح القطـــاع العـــام االقتصـــادي، وترشـــيد اإلنفـــا
ـا يـوم بعـد يـوم،  ا االجتماعيـة الـيت تتزايـد متطلبا وبالتايل احلد من عجز املوازنة ومتكني الدولة من القيام بسياسـا

 وليس من خالل:
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 .تبسيط النظام الضرييب القائم على حساب األداء والفعالية 

 .تقليص حجم املوازنة 

 درجيي للــــدعم بـــدًال مــــن ترشــــيده ( وكـــأن املشــــكلة يف إعــــادة التوزيـــع ولــــيس يف التوزيــــع اإللغـــاء التــــ
 نفسه).

 .(الضريبة على القيمة املضافة ) زيادة الضرائب والرسوم غري املباشرة 

وعليه فإن البدء جدياً بالعمل على تطوير مورد الضريبة من خالل إصالح ضريبي ممنهج في ضـوء العجـز 
ــه (دون إغفــال المــالي القــائم، و  ــًى عن تضــاءل المــوارد األخــرى كــالنفط والفــوائض االقتصــادية  أمــرًا ال غن

األهميــة االقتصــادية والماليــة إلصــالح القطــاع العــام االقتصــادي)؛ فــي حــين أن الوقــوف الفعلــي علــى أداء 
يعــدو كونــه النظــام الضــريبي وفعاليتــه ال يــتم إطالقــاً مــن جهــة التبســيط والمعــدل الضــريبي المطبــق الــذي ال 

  متغيرًا يجب النظر إليه من جملة متغيرات سواء على المستويين الجزئي والكلي لالقتصاد كما بينا سابقاً.
  

  .العامة ثالثاً: اإليرادات
تعتـرب الضــريبة أهــم مكـون مــن مكونــات اإليــرادات العامـة يف ســورية باعتبارهــا املــورد الـذي مــن املتوقــع أن يضــطلع 

الوقـــوف علـــى فعاليـــة  اجملـــالســـنحاول يف هـــذا  يـــرادات النفطيـــة اآليلـــة للنضـــوب. لـــذلكبالـــدور الـــذي تلعبـــه اإل
السياسة الضريبية املتبعة من خالل الدور التمويلي، وكفاءة هذه السياسة من خالل توزيع الدخل والثـروة وحماولـة 

  قياس الدور التدخلي يف احلياة االقتصادية واالجتماعية.

 .لضريبيةالسياسة افعالية -1      
هيكـــل قبـــل البـــدء بتحليـــل صـــورة اهليكـــل الضـــرييب وفعاليـــة كـــل مكـــون ومـــن مث كفاءتـــه، ال بـــد مـــن الوقـــوف علـــى 

  ما يلي:ك  2010يف تقرير الصندوق لعام كما جاءت الضريبية  واإليرادات اإليرادات 

  

  

  

  )1جدول رقم(-(بالمليارات ل.س)-ملخص بعض العمليات المالية

  التوقعات  املوازنة  التوقعات  املوازنة  بيانات  املوازنة   فعلي  فعلي  فعلي  البيان

  2005  2006  2007  2008  2008  2009  2009  2010  2010  
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  592.4  577.9  533  459.3  491.2  408.1  459.1  435.3  358.1  اإليراد

  148.8  148.8  111.2  85.7  131.4  90.3  99.6  124.7  106.2  النفطي

  443.2  428.8  421.5  373.3  359.5  317.5  358.9  310.2  250.1  غري النفطي

  319.2  299.4  296.2  243.4  258  214.1  221.4  198.6  160.3  الضريبة

ــــــــــــــــــــــــدخل  ال
  واألرباح

59.3  65  69.8  81.2  88.6  102.7  105.2  131.1  116.8  

التجـــــــــــــــــــــــارة 
  الدولية

30.7  32.9  33.4  25.9  33.1  28.1  37.7  31.4  40.7  

  161.6  136.9  153.2  112.6  136.3  107.1  118.2  100.7  70.3  ض غ م

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
  الضريبية

89.9  111.6  137.5  103.4  101.5  129.9  125.3  129.4  124  

  108.2  111.5  109.3  117.8  88.5  91.2  124.6  103.1  75.9 منها:فوائض

  16.2  14.8  16.3  12.4  13.3  12.5  13.4  8.9  15.8  أخرى

منهــــــــــــــــــــــــــــــا: 
  صندوق

1.8  0.4  0.5  0.3  0.3  0.3  0.3  0.4  0.4  

  على الجدول: مالحظات
ا  اإليراداتالنفطية عن  اإليراداتمت فصل - غري النفطية وهو أمر أساسي ملعرفة مـدى تطـور هـذه األخـرية وقـدر

  تقريباً. 2005اإلحالل حمل اإليرادات النفطية اليت بدأت باالخنفاض منذ عام على 

رسوم غري املباشرة وهـو تصـنيف صـحيح مت اعتبار كل من إيرادات الباب السابع والباب الثامن من الضرائب وال-
  ).2001قد اعتمدناه يف العديد من الدراسات واألحباث السابقة (

  كان جيب اعتبار إيرادات فروقات األسعار من الضرائب والرسوم غري املباشرة أيضاً.-

ونــه يقــيس نالحــظ أن هــذه التقــارير قــد أغفلــت متامــاً جتزئــة ضــرائب الــدخل واألربــاح إىل قطــاع عــام وخــاص، ك-
، يف ضــــوء الضــــبط التــــام الفعاليــــة احلقيقيــــة ألداء اإلدارة الضــــريبية يف زيــــادة احلصــــيلة واحلــــد مــــن التهــــرب الضــــرييب

لضــرائب القطــاع العــام العتمــاد ميزانياتــه مــن قبــل اجلهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة، وانتفــاء ظــاهرة التهــرب بــاملفهوم 
  التقليدي.
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لنســـيب للضـــريبة علـــى دخـــل الرواتـــب وريـــع رؤوس األمـــوال، فـــأن معظـــم هـــاتني علـــى الـــرغم مـــن اخنفـــاض الـــوزن ا-
  الضريبتني يتأتى من القطاع العام أيضاً بشقيه اإلداري واالقتصادي.

  بالنسبة إىل الناتج فقد مت اعتماد الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار السوق.-

ريبية للوقوف على الواقـع التمـويلي خـالل سـنوات دراسة تطور اإليرادات الضتطوير اجلدول السابق بسيتم أوًال -
  اخلطة، ويف ضوء املالحظات السابقة، حبسب املؤشرات التالية:

  املؤشر األول: تطور إمجايل احلصيلة الضريبية إىل إمجايل اإليرادات.

  املؤشر الثاين: تطور إمجايل ضريبة الدخل واألرباح إىل إمجايل اإليرادات.

  الضرائب والرسوم غري املباشرة إىل إمجايل اإليرادات. إمجايلاملؤشر الثالث: تطور 

  املؤشر الرابع: العبء الضرييب لكل مؤشر.

رباح لكل من القطـاع العـام واخلـاص، علـى تطور الواقع التمويلي لضريبة الدخل واألكما سيتم دراسة مؤشرات -
  % قطاع خاص).65-% قطاع عام35أساس نسبة توزيع للناتج غري النفطي على التوايل: (

  ).3خالصة(-

مالحظة: من خالل تتبـع األرقـام الـواردة فـي الجـدول السـابق، يتبـين أن التقريـر قـد وقـع فـي خطـأ فنـي، -
عندما احتسب العـبء الضـريبي لإليـرادات غيـر النفطيـة، فكـان مـن المتوجـب أن تنسـب تلـك اإليـرادات 

ؤشــر ســيعطي داللــة خاطئــة. وقــد تــم تــدارك الخطــأ ال فــإن المإلــى النــاتج مطروحــاً منــه اإلنتــاج النفطــي، وإ
  المذكور.

  

  

  

  

  

  

  

  )2جدول رقم (-(بالمليارات ل.س)-الواقع التمويلي لإليرادات الضريبية بمكوناتها

  التوقعات  املوازنة  التوقعات  املوازنة  بيانات  املوازنة   فعلي  فعلي  فعلي  البيان
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  2005  2006  2007  2008  2008  2009  2009  2010  2010  

  592.4 577.9  533 459.3  491.2 408.1  459.1  435.3 358.1  اإليراد

  148.8 148.8  111.2  85.7  131.4  90.3  99.6  124.7 106.2  النفطي

  443.2 428.8  421.5 373.3  359.5 317.5  358.9  310.2 250.1  غري النفطي

  319.5 299.8  296.4 243.7  258.3 214.5  221.9  199 162.1  الضريبة

  116.8 131.1  105.2 102.7  88.6  81.2  69.8  65  59.3  رباحالدخل واأل

  202.7 168.7  191.2  141  169.7 133.3  152.1  134 102.8  ض غ م

  2758  -  2437  -  2535  -  2025  1709  1491  الناتج احمللي

النــــــــــــــاتج بــــــــــــــدون 
  النفط

818.5 1244.7 1341.7 -  1651.2 -  2088.8 -  2395.8 

إمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايل 
 احلصيلة/اإليرادات

45.3  45.7  48.3  -  52.6  -  55.6  -  53.9  

  13.3  -  14.2  -  15.6  -  16.52  15.98  19.8  العبء الضرييب 

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبة 
ـــــدخل/اإليرادات  ال

  الضريبية

36.6  32.7  31.5  -  34.3  -  35.5  -  36.6  

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبة 
ـــــدخل/اإليرادات  ال

  غري النفطية

23.71 21  19.4  -  24.6  -  25  -  26.3  

  4.9  -  5  -  5.4  -  5.2  5.22  7.5  العبء الضرييب

  63.4  -  64.5  -  65.7  -  68.5  67.3  63.4  غاملباشرة/الضريبة

  8.5  -  9.15  -  10.3  -  11.3  10.8  12.6  العبء الضرييب

جـدول رقـم -بمليـارات ل.س-ربـاح لكـل مـن القطـاع العـام والخـاصالواقع التمـويلي لضـرائب الـدخل واأل
)3(  
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  التوقعات  املوازنة  التوقعات  املوازنة  بيانات  املوازنة   فعلي  فعلي  فعلي  البيان

  2005  2006  2007  2008  2008  2009  2009  2010  2010  

  592.4 577.9  533 459.3  491.2 408.1  459.1  435.3 358.1  اإليراد

  148.8 148.8  111.2  85.7  131.4  90.3  99.6  124.7 106.2  النفطي

  443.2 428.8  421.5 373.3  359.5 317.5  358.9  310.2 250.1  غري النفطي

  319.5 299.8  296.4 243.7  258.3 214.5  221.9  199 162.1  الضريبة

  116.8 131.1  105.2 102.7  88.6  81.2  69.8  65  59.3  الدخل واألرباح

  2758  -  2437  -  2535  -  2025  1709  1491  الناتج احمللي

 2395.8  - 2088.8  - 1651.2  - 1341.7 1244.7 818.5  الناتج بدون النفط

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبة 
ل/اإليرادات الــــــــدخ
  الضريبية

36.6  32.7  31.5  -  34.3  -  35.5  -  36.6  

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبة 
الــــــــدخل/اإليرادات 

  غري النفطية

23.71 21  19.4  -  24.6  -  25  -  26.3  

-العـــــبء الضـــــرييب
  الناتج غري النفطي

7.5  5.22  5.2  -  5.4  -  5  -  4.9  

الضـــــــــــــــريبة علـــــــــــــــى 
-أربــــــــــاح الــــــــــدخل
  قطاع عام

49.12 51.58  -  -  -  -  -  -  -  

علـــــــــــــــى الضـــــــــــــــريبة 
قطــــــــــــاع -الــــــــــــدخل
  خاص

10.18 13.42  -  -  -  -  -  -  -  

قطــــــــــــاع -العــــــــــــبء
  خاص

1.9  1.65                

المصـــادر: الموازنـــات العامـــة للدولـــة، وتقـــارير وزارة الماليـــة حـــول الموازنـــات، وقطـــع الحســـابات، باإلضـــافة إلـــى تقريـــري 
  الصندوق.
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جــاء يف اخلطــة، وداعمــاً إىل حــد مهــم  أن الواقــع التمــويلي مل ينســجم مــع مــامــن تفحــص اجلــداول الســابقة يتبــني 
للسياسات االقتصادية واملالية اليت مت تطبيقها كما أشرنا عند التعرض إىل تقارير التنافسية وصندوق النقـد الـدويل 

  وذلك على النحو التايل: 2006وحماضرة السيد وزير املالية عام 

ملوازنة، وهو ما يلقـي بأعبائـه الثقيلـة علـى كاهـل املوازنـة يف عملية متويل ا املوارد العامةالقصور الواضح يف فعالية -
واالقتصاد السـوري جلهـة متويـل اإلنفـاق العـام الـالزم لعمليـة التنميـة، وحتقيـق عدالـة التوزيـع وإعـادة التوزيـع، ودعـم  

حيــث كــان  كفــاءة األنشــطة الــذي يــنعكس بشــكل مباشــر علــى البعــد االقتصــادي واالجتمــاعي لتنفيــذ اخلطــة.
% مــن 24(العــام الــذي يعتــرب آخــر عــام يف اخلطــة اخلمســية الســابقة)  2005العــام لإليــرادات يف عــام  العــبء

 إىل حســـــب توقعـــــات التقريـــــر (الـــــيت رفعـــــت مـــــن تقـــــديرات املوازنـــــة) 2010النـــــاتج، وانتهـــــى اخنفاضـــــاً يف عـــــام 
ة %، 21.5 أكثــر منــواً  % أمــا علــى مســتوى40-%30بــني حيــث يــرتاوح باملتوســط مقارنــة بــدول عربيــة مشــا

فاملؤشر أكثر من ذلك بكثري، ناهيك عن التدين احلاصل الذي جاء نتيجة لقصور السياسـات التنمويـة، وخاصـة 
جلهة الضرائب. وإذا كان السبب هو يف تراجع اإليرادات النفطية، فهذا يؤكد عدم حتقق الوعود مبحاولـة تعـويض 

  .)2م(جدول رق النقص احلاصل يف تلك املوارد وإىل حد مهم

مــن إمجــايل املــوارد العامــة، مبعــدل زيــادة ســنوي  2010و 2005لقــد زادت احلصــيلة الضــريبية فعــًال بــني عــامي -
% يف دول كمصــــر ولبنــــان واألردن 75% و50(تراوحــــت بــــني  % فقــــط وهــــو أقــــل مــــن املخطــــط3باملتوســــط 

اخنفاضـاً كبـرياً، حيـث  %13ضـرييب العـبء كمـا يظهـر ال  % يف دول كاملغرب وتونس).80وموريتانيا، وجتاوزت 
%، ويف دول أكثــر تقــدماً 23%، ويف تــونس21%، ويف مصــر 17.5قلمــا جنــده يف دول أقــل منــواً، ففــي لبنــان 

%. ناهيــك عــن االخنفــاض التــدرجيي مــن بــني الســنة األوىل واألخــرية، وهــو مــا يعــرب مــرة أخــرى عــن 40-30بــني 
  .).2(جدول رقمالقصور املذكور أعاله

هــم الــذي يقــيس إىل حــد معــني توزيــع الــدخل هــو يف مركبــات املؤشــر املتعلــق بتمويــل كــل مــن ولعــل العنصــر األ-
الضــرائب والرســوم املباشــرة (مــن أمههــا ضــرائب الــدخل واألربــاح وحتديــداً األربــاح الــيت تشــكل القســم األكــرب مــن 

% مــن 65ســط حــوايل الضــرائب املباشــرة) وغــري املباشــرة، حيــث جنــد أن الضــرائب غــري املباشــرة قــد شــكلت باملتو 
% فقــط. كمــا يالحــظ أن املؤشــرات يف بدايــة 35إمجــايل احلصــيلة يف حــني أن الضــرائب علــى الــدخل قــد شــكل 

ايتهــا الــدول  بعــض% يف 40وللعلــم فقــط أن معــدل الضــرائب علــى الــدخل يزيــد عــن  !اخلطــة هــي نفســها يف 
(جـدول يف العديـد مـن الـدول املتقدمة% 60وأكثـر مـن  ،ومتقدمة% يف دول نامية 50العربية،كما يزيد عن ال

   .).2رقم

أمـــا العنصـــر األهـــم أيضـــاً مـــن حيـــث قيـــاس حجـــم التهـــرب الضـــرييب ســـواء علـــى مســـتوى الفعاليـــات واألنشـــطة -
اخلاضـــعة للضـــريبة، أو تلـــك غـــري املكتشـــفة، وحجـــم القطـــاع غـــري الرمســـي، والقصـــور الواضـــح يف فعاليـــة السياســـة 

القطـــاع رييب وزيـــادة االلتـــزام الطـــوعي، يكمـــن يف قيـــاس العـــبء الضـــرييب علـــى الضـــريبية يف احلـــد مـــن التهـــرب الضـــ
اخلاص من خالل نسبة احلصـيلة مـن ضـرائب الـدخل واألربـاح إىل مسـامهة هـذا القطـاع يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل 

  )..3(جدول رقم% 1.6 2006%، ويف عام 1.9 2005حيث بلغت يف عام 
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% ، 12%، وأن حصـــيلة ضـــرائب الـــدخل يف حـــدود 22يف حـــدود  وعلـــى فـــرض أن العـــبء الضـــرييب ســـيكون
وبافرتاض توزع العبء حبسب النسبة السـابقة بـني القطـاع العـام واخلـاص، سـيكون العـبء املفـروض علـى القطـاع 

% تقريبــاً، أي أننــا أمــام طاقــة ضــريبية غــري مســتثمرة (مــن جــراء التهــرب الضــرييب وضــعف الــوعي 8اخلــاص مبعــدل 
%، ميكــــن إضــــافتها إىل احلصــــيلة الضــــريبية يف إطــــار 6مبعــــدل  د، قصــــور األجهــــزة الضــــريبية...)الضــــرييب، الفســــا

، ويف حال مت افرتاض ناتج غري نفطي يف حدود إصالح بنيوي دون أن يتم ؟إضافة أي ضرائب أو رسوم جديدة
لـــدخل س فقـــط مـــن الضـــرائب علـــى امليـــار ل. 150مليـــار فنكـــون أمـــام حصـــيلة ضـــريبية ضـــائعة مببلـــغ  2400

  .    واألرباح، دون اإلشارة إىل التهرب القائم يف أنواع أخرى من الضرائب والرسوم كرسم اإلنفاق االستهالكي مثالً 

  ).3خالصة (
ومن أجل تفعيل اهلدف التمويلي للضرائب بشكل عام والضرائب علـى الـدخل بشـكل  باالعتماد على ما سبق،

  :خاص ميكن تناول النقاط التالية

ـا الـيت عرفهـا منـذ بدايـة األربعينيـات مـن ال يزال - يعتمد النظام الضـرييب السـوري علـى صـورة اهليكـل الضـرييب ذا
القــرن املاضــي، تلــك الصــورة الــيت تعتمــد جمموعــة مــن الضــرائب النوعيــة املباشــرة وغــري املباشــرة، وإن اعتمــاد هــذا  

دن والعـراق والسـودان، ومجيـع الـدول املتقدمـة الذي ختلت عنـه معظـم الـدول الناميـة مبـا فيهـا مصـر واألر  -النظام 
حيول دون الوصول إىل مجيع املطارح الضريبية مما حيد من نطاق سـريان هـذه الضـرائب، ويعـزز انتشـار القطـاع   -

ا تتنـاىف ومبـدأ العدالـة  غري الرمسي، فيزداد معدل التهرب الضرييب املشروع وغري املشروع ويضعف احلصيلة؛ كما إ
م يف جزء منها على مبدأ التشخيص، وأن مراعاة هذين املبدأين ال ميكن أن يتم بصـورة أفضـل إال يف الذي ستقو 

  .إطار الضريبة العامة  سواء على الدخل أو على اإلنفاق

وبالتايل فإن التعديالت اليت مت إجراؤهـا علـى النظـام الضـرييب القـائم خـالل السـنوات القليلـة املاضـية مل تكـن وفـق 
ة ومتكاملــة، ومل حتــدث التغيــري املطلــوب ســواء يف طبيعــة النظــام الضــرييب القــائم، أو يف العقليــة الــيت خطــة مدروســ

ا، األمر الذي أبقى النظام الضـرييب بعيـداً نسـبياً عـن  تدار من خالهلا عملية التطبيق، أو حىت يف آلية التطبيق ذا
  عملية التنمية بأبعادها املختلفة.

ـا مل ختـل مـادة منـه دون تعــديل،  1949/ لعـام 85ق القـانون /عامـاً مـن تطبيـ 55بعـد  - وتعديالتـه الـيت لكثر
واعتــرب نافــذاً بــدءاً مــن  2003/ لعــام 24مت إعــداد وإصــدار القــانون اجلديــد للضــرائب علــى الــدخل حتــت رقــم /

ا للقــانون القــدمي ومكــرراً للعديــد مــن مــواده، 1/1/2004تــاريخ  مــع إدخــال . لقــد جــاء القــانون اجلديــد مشــا
بعـــض التعـــديالت الـــيت مل تكـــن مقنعـــة للكثـــريين, أمـــا اجيابيـــات القـــانون فكانـــت يف توحيـــد التشـــريعات والقـــوانني 

وختفـــيض النســـب  عالقـــة،املتعـــددة الـــيت تناولـــت الضـــرائب علـــى الـــدخل والعديـــد مـــن التعليمـــات الوزاريـــة ذات ال
بعـض الفعاليـات واملهـن اجلديـدة علـى فئـة مكلفـي وإضـافة  يف حماولة لتخفيض العـبء الضـرييب، وتوسيع الشرائح

األربــاح احلقيقيــة مل تكــن خاضــعة ســابقاً أو معفــاة إعفــاءا كــامًال ودائمــاً يف حــني مل يتنــاول جوهريــاً العديــد مــن 
  القضايا اليت كان من املتوقع أن يتناوهلا نذكر منها:
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لضـريبة التكميليـة كمرحلـة مؤقتـة أو الضـريبة املوحـدة تغيري النظـام الضـرييب املعمـول بـه كليـاً باجتـاه تطبيـق نظـام ا -
  على الدخل مباشرة وفق برنامج متكامل. 

الــنص الصــريح علــى أســلوب التــدقيق الواجــب إتباعــه مــع تنظــيم آليــة التــدقيق الواجــب إتباعهــا ووضــع املعــايري   -
  تعليمات ناظمة.املالئمة الجناز تلك اآللية باملستوى املطلوب وذلك يف إطار استصدار لوائح و 

  تغيري جوهري يف اهليكلية الناظمة للجان البت يف االعرتاضات. -

الـــنص الصـــريح علـــى حـــاالت جلـــوء الـــدوائر املاليـــة إىل التقـــدير املباشـــر الـــذي جيـــب أن يـــرتبط عمليـــاً بتحديـــد  -
  العقوبات والغرامات املرتتبة وفقاً لكل حالة.

تكليف ) مبا ال يدعو للبس السّيما تلك املتعلقة بتحديـد أنـواع النص الصريح على واجبات املكلفني(أسس ال -
  الدفاتر والقيود املمسوكة والوثائق واملستندات املربزة.

( قـانون االسـتعالم الضـرييب ) ضـرورة كبـرية كمحاولـة إلعـادة  2003) لعام 25لقد كان يف إصدار القانون ( -
ة يف األسواق السورية. ولكن ما فائدة تلك اإلجـراءات إن مل يـتم التوثيق ولو باحلد األدىن إىل التعامالت املختلف

ربطهـــا بدراســـات ســـعريه شـــهرية أو ربعيـــه تظهـــر القـــيم احلقيقيـــة ألســـعار الســـلع واخلـــدمات, وتكشـــف يف الوقـــت 
وإال فـــان الكثـــري مـــن اإلجـــراءات تبقـــى بـــال فعاليـــة  ليـــة الـــيت حيققهـــا املكلفـــون عمومـــاً،نفســـه هـــوامش األربـــاح الفع

يمــات رقــم واملعدلــة بالتعل 22/12/2004تــاريخ  /3814ليمــات وزارة املاليــة رقــم / صــة عنــد ربطهــا مــع تعخا
واليت تنص على إلزام  مكلفي ضـريبة دخـل األربـاح احلقيقيـة ( الفئـات اهلامـة  ،11/5/2006/ تاريخ 1462/

م الســــنوية تتضــــمن أمســــاء املتعــــاملني ( زبــــائ ن ومــــوردين ) وأرقــــام عملهــــم منهــــا) علــــى إرفــــاق جــــداول مــــع بيانــــا
وعنــاوينهم التفصــيلية, كمــا إن ذلــك لــن يــتم بالصــورة املطلوبــة مــا مل يــتم الــنص علــى نظــام ربــط وتوصــيل فعــالني 

كمـــا إن   ريـــة الواحــدة ) ويف الوقـــت املناســـب،يضــمنان وصـــول تلـــك املعلومـــات إىل الــدوائر املاليـــة( مث ضـــمن املدي
عـــًال بصـــورة ناجحـــة مـــا مل تعيـــد وزارة املاليـــة النظـــر بإعـــادة تأهيـــل األجهـــزة تطبيـــق القـــانونني املـــذكورين لـــن يـــتم ف

ــا مــن أهــم  الضــريبية ســواء يف قســم االســتعالم أو يف قســم الــدخل أو يف غريهــا مــن األقســام، وبــرأي الباحــث فإ
  املشاكل اليت يعاين منها وسيعاين منها النظام الضرييب السوري. 

عمـدت وزارة املاليـة مـن خـالل إصـدار القـانون ن والفعاليات اخلاضـعة للتـدقيق! يف إطار التقليص املستمر للمه-
والقاضـي حبجـز كـل مـن ) الحقـاً، 41(سيتم احلـديث عـن القـانون (اخلاص مبهنة التعهدات 2004/ لعام 60/

عيــات ضــريبيت األربــاح احلقيقيــة والرواتــب واألجــور مــن املنبــع أي مــن قبــل شــركات ومؤســـسات القطــاع العــام واجلم
والنقابــات وغريهــا وتوريــدها إىل الــدائرة املاليــة، كمــا عمــدت إىل تكليــف الــدوائر اجلمركيــة باقتطــاع الســلف املرتتبــة 
على ضريبة دخل األرباح احلقيقية على فعاليـة االسـترياد لصـاحل الـدوائر املاليـة، يف حـني أن إرفـاق اجلـداول املشـار 

 هي حماولة لرقابة الغري على الغري وتتبع املطارح الضريبية وإعالم الـدوائر إليها سابقاً من قبل املستوردين واملصنعني
  املالية رمسياً بتلك املطارح. ولكن:
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يف ظـل غيـاب نظـام الضـريبة املوحـدة أو رقـم  -إخراج مهنـة كاملـة كمهنـة التعهـدات مـن دائـرة التكليـف الضـرييب 
أمر خاطئ عملياً. إن حجز الضريبة من املنبـع هـو أمـر هو  -وطين يتم من خالله تتبع تلك األنشطة والفعاليات

ائياً يعين خروج الكثري مـن املطـارح الضـريبية التابعـة  مشروع، ولكن فقدان هذه املهنة وخروجها من دائرة الضوء 
هلـا كالتعهــدات مــن البــاطن وبعــض املهــن واحلــرف احلــرة، وتعهــدات القطــاع اخلــاص وغريهــا. لــذلك كــان األجــدى 

ذه اخلطوة على األقل يف إطار إعادة هيكلة آللية التدقيق واالستعالم، تتضمن تنظيم رقم وطين يتم من أن تتم ه
خاللــه إدخــال مجيــع العقــود والتعهــدات وأي أنشــطة أو فعاليــات أخــرى لكــل متعهــد أو مكلــف علــى حــدا، مــع 

ارخيهـا وصـورة عنهـا ), هـذا تقدميهم لبيانات سـنوية تتضـمن فقـط معلومـات عـن تلـك األعمـال ( أرقـام العقـود وت
  يف حال ممارسة فعالية التعهدات فقط، وبيانات كاملة يف حال ممارسة فعاليات أو أنشطة أخرى.

بـل جيـب إبقائهـا يف طـار إيصـاالت  لضريبة النهائية ( حتقق وجباية )،ال جيب معاملة سلف االسترياد معاملة ا -
الـذي تقتطـع فيـه، وهـذا يصـب يف إطـار االحتسـاب الـدقيق  األمانة حىت ال تـدخل ضـمن أرقـام التحققـات للعـام
  للمنجز خالل العام والذي يعود فعًال للعام نفسه.

حتفيــــز كبــــار املكلفــــني وغــــريهم مــــن مكلفــــي األربــــاح احلقيقيــــة علــــى التصــــريح  عــــن أربــــاحهم احلقيقيــــة، وان  -
علــى املخـالفني واعتبـار التصـريح عــن  االسـتخدام الفعـال لالسـتعالم الضـرييب يف هــذا اجملـال مـع تشـديد العقوبـات

نســب أربــاح اقــل مــن النســب الفعليــة الــيت ميكــن احلصــول عليهــا مــن الدراســة الســعرية املشــار إليهــا وغريهــا مــن 
وخيضـــع للغرامـــات والعقوبـــات  مبثابـــة إخفـــاء فعاليـــة أو جـــزء منهـــا،مصـــادر املعلومـــات ودون مـــربرات موضـــوعية، 

اإلجراءات يف إطـار بنـاء الثقـة الـيت تشـجع املكلفـني علـى االلتـزام الطـوعي واحلـد املشار إليها بالقانون؛ وكل هذه 
  من التهرب الضرييب.

اخلطــأ العلمــي الكبــري يف فهــم مــا يســمى وحــدة كبــار املكلفــني الــذي بــين علــى تقــدمي خــدمات عاجلــة وشــفافة  
  مبعاملة خاصة، وإخضاع هؤالء املكلفني للتدقيق بالعينة.

 2500ينطبـق علـى أكـرب  –كمـا هـو احلـال يف النظـام الضـرييب األمريكـي مـثًال   –املكلفـني  إن منطق وحدة كبار
شركة يف الواليات املتحدة ممتدة على مجيع الواليـات، وكـان اهلـدف مـن التقسـيم إخضـاع هـؤالء للتـدقيق الضـرييب 

  وبشكل سنوي باعتبار أن نصف املوارد الضريبية تأيت من هؤالء املكلفني.

بء الضرييب على هؤالء املكلفني، مـع العلـم أن العـبء هنـا يف ختفـيض الوقـت واجلهـد والتكلفـة علـى  ختفيض الع
 كل من اإلدارة الضريبية واملكلفني على حد سواء.

تــوخي تطبيــق أحــدث األســاليب العلميــة والفنيــة واملهنيــة يف أعمــال التــدقيق الضــرييب وبشــكل عــادل وموضــوعي، 
 كمدير القضية، وفريق العمل، وخطر التقاضي وغريها.  لذلك جند تطبيق مداخل حديثة،

إن املعاملة الشفافة والعاجلة هي حق جلميع املكلفني كباراً وصغاراً، لذلك فإن مبدأ التمييز هو يف االلتزام وليس 
 يف امللكية، ويف االهتمام بعدم تفويت أي مبالغ هي حق للخزينة.
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و واضــح مــن الفهــم الســابق هــو غــري صــحيح إطالقــاً فالتــدقيق بالعينــة باســتخدام العينــة" كمــا هــ قإن مبــدأ "التــدقي
عــادة هــو للمكلفــني األفــراد الــذين يقــدر عــددهم يف دولــة كالواليــات املتحــدة بعشــرات املاليــني، لــذلك ولســرعة 

ة اإلجناز مع احلد من التهرب الضرييب يتم تطبيق هذا األسلوب، وهو تطبيق معقد يتطلب توفر بيئة تـدقيق متميـز 
  موارد بشرية مؤهلة، أنظمة وبرامج كومبيوتر معقدة، وعي ضرييب....

تـاريخ البـدء بتطبيـق مـا يسـمى  1984لقد عانت أعمال التدقيق الضرييب يف سورية معاناة كبرية بدء من عام  -
 ءو بأسلوب التدقيق املبسط الذي نسف ما يسمى بأسس التكليف الضرييب كالدفاتر والقيـود واملسـتندات، بـاللج

إىل التقـــدير املباشـــر الـــذي يعتمـــد علـــى احلكـــم الشخصـــي دون مراعـــاة لظـــروف املكلـــف والظـــروف االقتصـــادية 
واالجتماعيـــة وعلـــى حســـاب العدالـــة وزيـــادة التهـــرب واخنفـــاض احلصـــيلة. يف الوقـــت الـــذي مت فيـــه تفكيـــك بيئـــة 

هـا، والسـؤال ملـاذا التـأخري يف إصـدار التدقيق على حساب قانون االستعالم الضرييب اجملمد، ونظام الفـوترة.. وغري 
  هذا النظام؟

إن اخللـــل الواضـــح يف نظـــام التســـعري اجلمركـــي، يعتـــرب مـــن أهـــم معوقـــات وجـــود نظـــام فـــوترة، أو تفعيـــل  مالحظـــة:
اع السيارات اليابـاين التسعري اجلمركي الصحيح ألنو العديد من إجراءات االستعالم والتدقيق، حيث يالحظ مثًال 

  ما أنواع السيارات األخرى كالكوري والصيين واهلندي وغريها فما تزال تسعر بأقل من قيمتها! واألملاين، أ

تأهيل كوادر التدقيق ووضع آليـة للتـدقيق الضـرييب حتكمهـا جمموعـة مـن املعـايري تضـمن العدالـة لذلك جيب إعادة 
زامـات الضـريبية الفعليـة الـيت جيـب علـى واملوضوعية والنزاهة يف التكليف كما تضـمن حكمـاً مهنيـاً مميـزا حيـدد االلت

  املكلفني تأديتها مبا يكفل عدم ضياع حقوق اخلزينة.

ويبدأ ذلك مـن إعـادة تأهيـل األجهـزة  املايل ملكلفي الضرائب على الدخل،االهتمام بتفعيل التكوين احملاسيب و  -
ممــا  عــايري احملاســبة والتــدقيق الدوليــة،الضــريبية علــى مســتوى علــوم القــانون واحملاســبة ومراجعــة احلســابات مبــا فيهــا م

ممـا يصـب يف  لـى مسـتوى الشـركات واألشـخاص خصوصـا،ومـن مث ع رفع مسـتوى هـذه املهنـة عمومـا، يؤدي إىل
 إطار تامني املعلومات احملاسبية بـالتوثيق املالئـم والكـايف إلظهـار حقـائق األنشـطة والفعاليـات, وسـداد االلتزامـات

  ة عنها.الضريبية الفعلية املرتتب

ـــــــيت مـــــــن أجلهـــــــا أقـــــــرت التشـــــــريعات الضـــــــريبية يف- ـــــــة الضـــــــريبية ال ـــــــري مـــــــن مقومـــــــات العدال    العـــــــامل إلغـــــــاء الكث
بــل إن القــانون قــد فســح اجملــال للــدوائر املاليــة بــاالعرتاض يف كــل  مرحلــة مــن املراحــل,  ،حــق املكلفــني بــاالعرتاض

وهذا مـا يـوحي  ،وعدم إشراك املكلفني يف العملية على الرغم من أغلبية واضحة لتلك للدوائر يف جلان االعرتاض
  بعدم ثقة تلك الدوائر بأهلية وكفاءة ونزاهة العاملني فيها فكيف احلال بالنسبة إىل املكلفني.

  خلــــــــو مجيـــــــــع مراحـــــــــل التـــــــــدقيق واالعـــــــــرتاض مـــــــــن جدولـــــــــة زمنيـــــــــة فعليـــــــــة حتـــــــــدد بـــــــــدء وانتهـــــــــاء كـــــــــل مرحلـــــــــة 
  كما يلي:

  تهاء أعمال التدقيق وإجناز التكليف الضرييب. يتم حتديد مهلة زمنية لبدء وانمل  - أ
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  لضريبة.با الطعنعدم إلزام الفاحص الضرييب مبهلة للرد على االعرتاض وتقدميه إىل جلنة   - ب

  عدم حتديد مهلة زمنية للبت يف االعرتاضات الضريبية.  - ت

  عدم حتديد مهلة زمنية لرفع القضايا إىل جلان إعادة النظر.      - ث
  نية لقيام جلنة إعادة النظر بالبت يف االعرتاضات املقدمة إليها.عدم حتديد مهلة زم -هـ

بعـض املكلفـني و  بعـض يفسـح اجملـال أمـامقـد إن عدم النص على فرتات زمنية حمددة ملراحل التدقيق واالعرتاض, 
   .الدوائر املالية للتقاعس والتحايل والتهرب من سداد الضرائب املرتتبةالعاملني يف 

  كخطــــــــر التقاضــــــــي أو اإلحالــــــــة ،وإعــــــــادة النظر الطعــــــــنمعــــــــايري تضــــــــبط أداء جلــــــــان  عــــــــدم الــــــــنص علــــــــى أيــــــــة
ــــــــــاء املرتتبــــــــــة علــــــــــى املكلفــــــــــني ســــــــــواء مــــــــــن حيــــــــــث الوقــــــــــت أو اجلهــــــــــد    املبكــــــــــرة للقضــــــــــايا, ممــــــــــا يزيــــــــــد األعب

ـــــــة وممارســـــــة التهـــــــرب قـــــــد أو التكـــــــاليف, وهـــــــو مـــــــا    يـــــــنعكس ســـــــلباً علـــــــى تعـــــــاون املكلـــــــف مـــــــع الـــــــدوائر املالي
  الطرق املمكنة. أو التحايل ومبختلف

  

  كفاءة السياسة الضريبية (الدور التدخلي).-2       

  توزيع وإعادة توزيع الدخل والثروة.-
ال يوجـد شــك يف أن االرتفـاع النســيب للضـرائب والرســوم غـري املباشــرة إىل ضـرائب الــدخل وحتديـداً األربــاح، يعتــرب 

وزيــع العــبء الضــرييب بــني أصــحاب الــدخل األعلــى مؤشــراً يف تفســري تبــاين الــدخول، ويلقــي الضــوء علــى عمليــة ت
واألقل، باعتبار أن ضرائب دخل أرباح منخفضة، مع ازديـاد رقعـة التهـرب الضـرييب سـيجعل العديـد مـن الـدخول 
يف منأى من الضريبة، يف حني أن الضرائب والرسوم غـري املباشـرة تقـع علـى عـاتق املسـتهلك النهـائي وهـي عميـاء 

  ين. ال متيز بني فقري وغ
وهنا نشري أن األعباء الضريبية علـى أصـحاب الـدخل األعلـى مـن مكلفـي األربـاح هـي مـن املعـدالت املنخفضـة، 

% بالنســـــبة إىل شـــــركات 22% بالنســـــبة للمؤسســـــات الفرديـــــة وشـــــركات األشـــــخاص، و28حيـــــث تصـــــل إىل 
لضــرييب القــانوين الــيت % لــبعض الشــركات املســامهة. وإذا أشــرنا إىل حــاالت التجنــب أو التهــرب ا14األمــوال، و

ـم ال يتحملـون مـا يتوجـب علـيهم  ميارسها هؤالء كنتيجة لعدم فعالية عمليات الفحص الضرييب يعـين بالضـرورة أ
عمليــات االقتطــاع مــن املنبــع، والتقــدير املباشــر، وغيــاب نظــام فــوترة، وقلــة االلتــزام مــن التزامــات ضــريبية يف ظــل 

د ثــراء هــؤالء املكلفــني علــى حســاب املكلفــني اآلخــرين امللتــزمني، أو علــى الطــوعي، الــيت تســاهم مجيعــاً يف ازديــا
حســاب اجملتمــع. يف حــني أن الضــريبة علــى دخــل الرواتــب واألجــور مــا تــزال يف وضــع غــري جيــد يف إطــار التــزام 

، يف حـني العاملني يف القطاع العام كلياً يف سداد االلتزامـات املرتتبـة مـن ضـريبة دخـل وتأمينـات اجتماعيـة وغريهـا
ذه الضريبة يف القطاع اخلاص ال يلتزمون بالتصـريح عـن كامـل األجـر، أو عـدم التصـريح كليـاً  أن بعض املكلفني 

السابقة، مع اإلشارة إىل إعداد دراسة عاجلة ملعرفـة مـدى التـزام  تعن األجر، وبالتايل التهرب من مجيع االلتزاما
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لرغم من زيادة احلد األدىن املعفى من الضريبة هلؤالء العـاملني يبقـى هذه الفعاليات بقانون العمل اجلديد؟ وعلى ا
  غري كاف لشعورهم بوطأة هذا العبء مقارنة بالدخل اإلمجايل ومستوى املعيشة. 

) قـانون جتـارة العقـارات، 41ولعل من األمثلة الواضحة على قصور هذه األداة يف حتقيق التوزيع العادل القـانون (
داً مــــن الضــــريبة ســــواء تــــوفرت نيــــة الــــربح واملتــــاجرة أو مل تتــــوفر، فأخضــــع دور الســــكن مــــثًال فهــــو مل يســــتثين أحــــ

واألسطح وغريها، يف الوقت الذي جـاء فيـه هـذا القـانون ليعاقـب املتملـك القـدمي ويكـافئ املتملـك اجلديـد الـذي 
. انون تعــود لســنوات التملــكباعتبــار أن العــربة يف هــذا القــن هــو يف أغلــب األحيــان مــن كبــار املقــاولني واملتعهــدي

ســنوات قــد  10فنجــد مــثًال تــاجراً صــغرياً ميلــك حمــًال جتاريــاً واضــطر إىل بيعــه لظــروف معينــة كــان قــد متلكــه منــذ 
% من قيمة احملل وأحياناً أكثر مـن ذلـك مـن قيمتـه البيعيـة، يف حـني أن نفـس احملـل 30و 20تصل الضريبة إىل 

ذا احملــل بقصــد البيــع ال يــدفع إال القليــل ومبعــدل ال يــذكر أمــام قيمــة احملــل مت متلكــه مــن قبــل مقــاول، قــام ببنــاء هــ
الســـوقية. كمـــا يضـــاف أمـــراً آخـــر يف غايـــة األمهيـــة أن العديـــد مـــن الثـــروات قـــد تشـــكلت مـــن الفـــورة العقاريـــة الـــيت 

اليـة والثـروة استمرت عدة سنوات، ويف ظل غيـاب فـرض الضـريبة علـى أسـاس املقـدرة التكليفيـة مبـا فيهـا املـالءة امل
املقــدرة، فهــذا يعــين أن ثــروات تنمــو بشــكل كبــري دون اقتطــاع ضــرييب حقيقــي وصــحيح ممــا يفقــد هــذه األداة مــن 

  بعدها احليوي يف التوزيع العادل للدخل والثروة. 
وميكن أيضاً يف هذا اجملال ضرب مثال آخر كنت شخصياً قد اطلعـت علـى بعـض إجراءاتـه، وهـو تكليـف النقـل 

ضريبة دخل األرباح احلقيقية. لقد مت اإلعفاء التام والـدائم وبشـكل يتنـاىف حـىت مـع الذي أعفي متاماً من البحري 
توجــه السياســة الضــريبية بإلغــاء اإلعفــاءات، علمــاً أن هــذه الفعاليــة يتبــع هلــا فعاليــات مكملــة أو خمدمــة خرجــت 

بتشــكل ثــروات عــرب ســنني طويلــة مل تكلــف  بــدورها مــن دائــرة التكليــف الضــرييب. ولعــل إعفــاء هــذه الفعاليــة مســح
  بالضريبة، وحرم اخلزينة مرة أخرى من إيرادات تساهم يف إعادة توزيع الدخل.

    الضريبة واالستثمار.-
ـذا القـدر لكـي حتفـز املسـتثمرين احملليـني واخلـارجيني.  ال يوجد حتفيز أكـرب مـن وجـود معـدالت ضـريبة منخفضـة 

هــذا التخفــيض يف توجيــه االســتثمارات إىل قطاعــات معينــة دون أخــرى، أو ولكــن يــا تــرى إىل أي مــدى ســاهم 
عملت على تغيري املركب االستثماري باجتاه حتقيق معدالت تنمية أفضل، أم أن هذا التخفيض قـد قلـل إىل حـد  
كبــري مــن مرونــة هــذه األداة يف جــذب أو حتفيــز االســتثمار يف قطاعــات معينــة، وهنــا أتكلــم علــى وجــه اخلصــوص 

قطــاع الصــناعة بشــكل عــام. لقــد مت دفــع تكلفــة كبــرية ال يــزال اجملتمــع يعــاين منهــا مــن جــراء اإلعفــاءات الــيت  عــن
، والـــيت مل تـــؤدي الغـــرض منهـــا إطالقـــاً، وال أعتقـــد أن الضـــريبة حاليـــاً 10منحـــت يف ظـــل قـــانون االســـتثمار رقـــم 

ـــذا القـــدر علـــى اســـتقطاب اســـتثمارات صـــناعية وتقنيـــة وغريهـــا  االســـتثمارات املنتجـــة (ال الريعيـــة)،  مـــنتســـاهم 
  والدليل على ذلك تركز معظم هذه االستثمارات يف قطاعات أخرى، وهذا يعود إىل سبب املرونة املذكور.

  فوائض القطاع العام االقتصادي.-3     
عـن عمليـة  قد ال يكون صحيحاً ولعقود مضت إمهال دور القطاع اخلاص وإقصائه مبقدراته املادية والبشرية بعيداً 

ـذه املقولـة مـن بعـض  التنمية على حساب إعطاء القطاع العام الدور األكرب يف تلك العمليـة ( بـالرغم مـا حيـيط 
الضـــبابية )، إال انـــه مـــن غـــري الصـــحيح أيضـــاً ومبـــا ال يـــدعو للشـــك إعطـــاء األولويـــة للقطـــاع اخلـــاص حاليـــاً علـــى 

نــاؤه مليــارات الــدوالرات عــرب عقــود مــن الــزمن لتصــبح حســاب إمهــال القطــاع العــام االقتصــادي الــذي اســتنزف ب
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العديــد مــن مكوناتــه عبئــاً علــى املوازنــة العامــة للدولــة؛ كمــا انــه أصــبح مــن الواضــح أيضــا عــدم وجــود النيــة أساســا 
  فتنطبق عليه مقولة:" القطاع العام يف سورية كاملريض الذي تنتظر وفاته " –على األقل حىت اآلن  –إلصالحه 

% مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف العديــد مــن دول العــامل 40م مــن أن هــذا القطــاع يســاهم تقريبــاً ب علــى الــرغ
.... يف الوقــت الــذي خيتلــف ةيف بعــض الــدول االســكندينافيذلــك الرأمســايل املتقــدم كربيطانيــا وفرنســا، وأكثــر مــن 

يـد مـن الـدول الناميـة كسـورية مـثًال، فيه جذرياً مستوى أداء القطاع اخلاص يف تلـك الـدول عمـا هـو عليـه يف العد
مما يستدعي احلضور الدائم والفاعل لقطاعها العام يف عملية التنميـة، وحتسـني األداء االقتصـادي للقطـاع اخلـاص 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يفسر إىل حد كبري ضرورة اخـتالف التجـارب الدوليـة تبعـاً للخصوصـية الوطنيـة 

نـــاهج االقتصـــادية املتبعـــة، وهـــذا بالتأكيـــد ال ينســـجم كثـــرياً ووصـــفات البنـــك الـــدويل ولـــو اتســـمت بالتشـــابه يف امل
  االقتصادية واالجتماعية!؟

  ).4خالصة (
ممــا ســبق نســتنتج أنــه حــىت اآلن وعلــى الــرغم مــن بعــض اجلهــود املبذولــة يف حتقيــق إصــالح مــايل واقتصــادي علــى 

ا حىت اآلن مل ترتق إىل حتق يهـا الفعاليـة يق إصالح حقيقي وفق برنـامج متكامـل يعيـد إلمستوى هذه األداة إال أ
  والكفاءة املرجوتني.

  رابعاً: اإلنفاق العام.

 .هيكل اإلنفاق العام-1
للمــوارد العامــة بشــكل عــام وللضــرائب بشــكل خــاص قــد حــد مــن اإلنفــاق العــام،  إن القصــور يف الــدور التمــويلي

وتراجـــع يف بعـــض اخلـــدمات، واخنفـــاض يف مســـتوى األجــــور  وأدى يف الواقـــع إىل حالـــة انكماشـــية يف األســـواق،
مقارنة باألسعار، وخاصة يف ظل األزمـة املاليـة، األمـر الـذي اسـتدعى تـدخل للدولـة جتلـى يف التوسـع يف اإلنفـاق 

. وهـــذا دليـــل مـــرة أخـــرى علـــى دور الدولـــة 2010-2009احلكـــومي وخاصـــة االســـتثماري منـــه بـــدء مـــن عـــام 
  القوية كما أشرنا سابقاً.التدخلي ومفهوم الدولة 

  

  

  )4جدول رقم ( -األرقام بالمليارات ل.س- هيكل اإلنفاق العام

  التوقعات  املوازنة  التوقعات  املوازنة  بيانات  املوازنة   فعلي  فعلي  فعلي  البيان

  2005  2006  2007  2008  2008  2009  2009  2010  2010  

  714.6  749.9  666.4  681.4  561.3  602.1  539.3  454.9  424.5  النفقات

  451  422.8  415.8  406.4  388.3  420.7  344.5  278.4  270.1  النفقات اجلارية
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  157.1  157.1  147.6  147.6  119.7  115.4  99.3  94.6  78.3  األجور والرواتب

  29.9  33.2  26.5  30.5  27.5  30.6  24.3  22.5  21.5  السلع واخلدمات

  66  88.2  59.9  59.1  66.3  66.3  43.3  38.2  33.6  الدعم

  38.4  38.4  35.3  35.3  33.5  33.5  39.4  33.5  29.6  منه: صندوق 

  96.7  36.9  81.4  68.9  44.6  58.9  37.7  35.8  40.5  التحويالت إىل:

معاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  ومساعدات

16.3  19  21.3  23.8  23.8  32  32  -  34.1  

  37.6  36.9  36.9  36.9  20.9  35.2  16.5  16.8  24.3  املؤسسات العامة

دعــــــــــــــــــــــم نقــــــــــــــــــــــدي 
  حمروقات

-  -  -  -  -  -  12.5  -  25  

                    أخرى

  89.9  89.5  86.3  84  115.1  133  123.9  69.4  78.7  الدفاع

  11.4  18  14.1  16.2  15.1  16.5  16  17.9  17.4  مدفوعات الفائدة

النفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  (االستثمارية)اإلمنائية

154.4  176.5  194.8  181.4  173.1  275  250.6  327  263.6  

  122.2-  172-  133.3-  222.1-  70.1-  194-  80.3-  19.6-  66.4-  امليزان الكلي

  25.9  27.2  27.3  28  22.1  23.8  26.6  26.6  28.5  النفقات/الناتج

  16.4  15.3  17.1  16.7  15.3  16.6  17  16.3  18.1  اجلارية/الناتج

  9.6  11.9  10.3  11.3  6.8  7.2  9.6  10.3  10.4  االستثمارية/الناتج

  4.4-  6.2-  5.5-  9.1-  2.8-  7.7-  4-  1.1-  4.5-  العجز/الناتج

  .2009من تقرير صندوق النقد الدولي لعام 

  من الجدول السابق يالحظ ما يلي:
النفقـــات اجلاريـــة قـــد منـــت بـــالقيم االمسيـــة مبعـــدالت ســـنوية طفيفـــة، يف الوقـــت الـــذي اخنفضـــت فيـــه  نالحـــظ أن -

التوقعــــات معــــدًال  %، وتســــجل18.1معــــدًال قــــدره  2005كنســــبة مــــن النــــاتج احمللــــي حيــــث بلغــــت يف عــــام 
، وهــو مــا كــان علــى حســاب الــدعم والتوســع يف عمليــات التوظيــف وحتســني األجــور 2010% يف عــام 16.4

  أكثر منه على حساب احلد من اهلدر..



33 
 

كمــا منــى اإلنفــاق االســتثماري بــنفس الطريقــة، يف حــني ســجل اخنفاضــاً كنســبة مــن النــاتج احمللــي، مــع اتســاع -
، وتراجع إمنائي يف قطاعات حيوية كالصـناعة واالستثماري من جمموع النفقات العامة الفارق بني اإلنفاق اجلاري

  .والبنية التحتية

%، وحسب توصـيات اخلـرباء فـإن تثبيـت 5إىل من الناتج احمللي خالل سنوات اخلطة كنسبة العجز  لقد وصل-
ـــذه احلـــدود ســـيؤدي إىل زيـــادة الـــدين العـــام إىل  حمللـــي، وذلـــك يف ظـــل تراجـــع % مـــن النـــاتج ا30 -25العجـــز 

  اإليرادات النفطية وضغط اإلنفاق. 

  مما سبق نجد: 
أن هنــاك خطــى حثيثــة يف تقلــيص حجــم املوازنــة العامــة للدولــة يف ظــل تراجــع اإليــرادات النفطيــة، دون تعــويض -

ويف ملحــوظ يف جانــب اإليــرادات غــري النفطيــة، وهــو مــا بــدأت مالحمــه بــالظهور برتاجــع يف مســتوى اخلــدمات، 
  الدور اإلمنائي للموازنة.

املشـكلة احلقيقيــة يف سياسـة اإلنفــاق، هـي يف الســيطرة عليــه مبـدئياً مــن خـالل مــدخل ختفـيض اإلنفــاق بشــكل -
يف حــني أن عمليـة الرتشــيد الــيت تــدخل يف  -مــع أنــه ال خــالف علـى عمليــة الرتشــيد–عـام والــدعم بشــكل خـاص

لوبة ال على مسـتوى القطـاع العـام اإلداري وال علـى مسـتوى القطـاع العـام إطار التنمية اإلدارية مل تلق العناية املط
  االقتصادي (اإلصالح اإلداري واملايل) على الرغم من بعض احملاوالت اليت ال ترتق إىل حجم املشكلة واهلدف.

علـى مشـكلة  وعليه، فإن تفعيل املوارد، وترشـيد اإلنفـاق باحلـد مـن اهلـدر والفسـاد سـيؤدي ال حمالـة إىل التغلـب-
  تراجع اإليرادات النفطية ويساهم يف تقوية دور الدولة اإلمنائي يف املستقبل القريب واملتوسط.

إعـــادة النظـــر يف األســـلوب املتبـــع يف إعـــداد املوازنـــة، وحتديـــد متطلبـــات اإلنفـــاق وفقـــاً للـــربامج واألداء واحلاجـــة -
  احلقيقية والدور التنموي، وليس ألي اعتبار آخر. 

  

  

  

  إدارة اإلنفاق العام.-2     

   على مستوى القطاع العام االقتصادي.-

حيث يشهد هذا القطاع جمموعة من املشاكل احلقيقية سواء على مستوى إدارة هـذا القطـاع مبؤسسـاته وشـركاته، 
  أو على مستوى الكفاءة يف استخدام املوارد وزيادة اإلنتاجية واحملاسبة عنها. 

ات التدريبيــة الــيت قمــت بتنفيــذها يف العديــد مــن مؤسســات وشــركات القطــاع العــام ومــن خــالل العديــد مــن الــدور 
  االقتصادي على مستوى سورية تبني يل ما يلي:
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  المعوقات البيئية اإلدارية والمالية في القطاع العام االقتصادي:  - أ
ملتطلبـات اقتصـاد  إن حماولة إعادة بناء نظام معلومات حماسيب يف القطاع العام االقتصادي يف سورية وفقاً 

الســــوق االجتمــــاعي وبإطــــار مفــــاهيمي يســــتقي حمدداتــــه مــــن املعــــايري الدوليــــة إلعــــداد التقــــارير املاليــــة يف 
االعــرتاف والقيــاس واإلفصــاح احملاســيب إلنتــاج معلومــات حماســبية مالئمــة لتلــك املؤسســات والشــركات مل 

والــيت تكرســت عــرب ثالثــة عقــود مــن الــزمن،  يــراع اخلصــائص البيئيــة للقطــاع العــام االقتصــادي حمــل التغيــري،
وتتجلــى يف ثــالث قضــايا أساســية هــي: الرتهــل اإلداري، غيــاب أو ضــعف املنافســة وعــدم أولويــة هــدف 

  الربح من منظور قطاع األعمال، واالخنفاض الشديد يف كفاءة املوارد البشرية.

  الترهل اإلداري: -
وي على جمموعة من النظم الفرعية اليت من أمهها نظام جيب النظر إىل الوحدة االقتصادية كنظام كلي حيت

املعلومات احملاسبية ونظام املعلومات اإلدارية واليت جيب أن تتكامل فيما بينها بتنسيق معني كي يكون 
دف الوحدة  هلا قدرة أكرب وفاعلية أكثر يف حتقيق أهدافها الفرعية ومن ّمث حتقيق اهلدف العام املتمثل 

ا االقتصادية ب اعتبارها متثل النظام الكلي لتلك النظم. وعليه فإن من أوىل اهتمامات اإلدارة وأولويا
تأمني وجود نظام معلومات حماسيب متطور قادر على تأمني املعلومات الالزمة الختاذ القرارات املناسبة؛ 

يل يف مستوى األداء ولذلك فإن من أهم العوامل اليت سامهت يف ضعف أنظمة املعلومات احملاسبية وبالتا
في تمركز السلطة في يد يف مؤسسات وشركات القطاع العام االقتصادي اخللل اإلداري الذي جتلى 

مما يؤدي إىل عدم قدرة هذه اإلدارة العليا وعدم تفويضها إلى المستويات األدنى من اإلدارة، 
اإلتكالية ادرة)، ومن مث االعتياد على املستويات على إدارة العمل واختاذ القرارات املناسبة (احلد من املب

األمر الذي جيعل اإلدارة يف املؤسسات والشركات غري مهتمة بوجود  أو التهرب من تحمل المسؤولية،
نظام معلومات حماسيب جيد ملا قد يظهره من قصور يف األداء؛ وتتضح هذه الظاهرة يف العالقة بني 

سسات والشركات يف احملافظات؛ وينشأ عنها ثالث قضايا هامة الوزارات ووزارة املالية من جهة وبني املؤ 
  تساهم يف تعميق هذا اخللل:

  

تتمثل يف عدم مرونة اإلدارة العليا وتلكئها، والذي ينعكس يف تأخر إصدار احللول  القضية األولى:
ا اإلدارات احمللية، منها مثًال إصدار  ات قانون حل التشابكملشاكل أو أنظمة تطوير تطالب 

أو تشكيل لجنة وزارية حىت اآلن، بشكل كامل ومل يطبق  2003الذي صدر يف عام  المالية
يف تلك اإلدارات ومل يتحقق ذلك بعد، أو اعتذار وزارة املالية عن  إلعادة تقويم األصول الثابتة

لوقت القيام بدورات تدريبية للعاملني يف قسم احلسابات على تطبيق النظام احملاسيب اجلديد يف ا
منه على أن تطبيق هذه الدورات يتم بقرار من وزير املالية، أو عدم تشكيل  9الذي تنص املادة 

اللجنة االستشارية الدائمة حىت اآلن واليت ستشرف على تطبيق النظام احملاسيب اجلديد وتقوم باقرتاح 
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ق العملي، على أن اإلضافات والتعديالت والتفسريات الالزمة اليت تطلبها ظروف التطور والتطبي
تصدر بقرار من وزير املالية وتعترب جزءاً من هذا النظام احملاسيب؛ وختشى اإلدارات احمللية من استمرار 

 هذا الواقع مع تطبيق النظام احملاسيب اجلديد واملشكالت اليت ستنجم عن ذلك.

وعادة يتم وفق  إلداراتآلية اختيار وتعيين أفراد هذه افتتمثل يف عدم وضوح  :أما القضية الثانية
اعتبارات تبتعد عن العلمية واملهنية وهذا ينطبق على كل املستويات اإلدارية، مما ينشأ عنه خلق رغبة 
عند كل مستوى يف إخفاء معلومات قد تعطي انطباعًا عن سوء اإلدارة، كأن يتم إضافة مصاريف 

فاء هذه املبالغ، أو لتخفيض اخلسائر، الصيانة وخاصة املتعلقة بوسائط النقل إىل تكلفة األصل إلخ
 أو حماولة تعظيم اخلسائر للحصول على مزيد من القروض من صندوق الدين العام....إخل.

فهي انعكاس للقضايا األخرى وتندرج يف إطار عدم التعاون اجلدي لبعض  :أما القضية الثالثة
عاجلة العديد من القضايا وخاصة اإلدارات ضمن املؤسسة أو الشركة الواحدة مع قسم احلسابات مل

القسم الفين سواء يف حتديد طبيعة بعض األصول الثابتة، أو يف حتديد العمر اإلنتاجي هلا أو شروط 
ا غري متخصصة يف  ختزين بعض املواد.....إخل، وعادة ما ال يكون لإلدارات األعلى موقف داعم كو

  على حسابات النظام ونتائجه. اإلدارة، وال تدرك أمهية هذا التعاون وانعكاساته

إن العوامل السابقة سامهت يف إضعاف نظم املعلومات احملاسبية يف تلك اإلدارات، وستستمر يف ذلك 
 إن مل يتم تاليف هذه املشاكل.

 غياب أو ضعف المنافسة وعدم أولوية هدف الربح: -

املنافسة الضرورية لتحفيز اإلدارات لقد عمل القطاع العام االقتصادي لفرتة زمنية طويلة يف بيئة ختلو من 
على االستخدام األمثل للموارد املتاحة من خالل ختفيض التكاليف وتعظيم الرحبية وحتسني جودة املنتج 

وهذا ال ميكن دون استخدام خمرجات األنظمة احملاسبية "املعلومات احملاسبية" للمفاضلة بني أو اخلدمة، 
، مما يفسر إىل حد كبري العديد من املشاكل االقتصادية واملالية اليت يعاين البدائل واختاذ القرارات املناسبة

..... يف كالهدر والخسائر المتراكمة وانخفاض جودة المنتجات أو الخدماتمنها هذا القطاع 
الوقت الذي ينصب فيه معظم العمل الرقايب من قبل األجهزة الرقابية اخلارجية والداخلية على 

واحملافظة على صايف األصول، يف ظل الغياب الكامل  دخول يف اجلوهر كتقييم األداءالشكليات دون ال
  للوظيفة الرقابية للنظام احملاسيب ذاته املهمل عملياً.

 االنخفاض الشديد في كفاءة الموارد البشرية: -

هـــو إال نتيجـــة إن االخنفـــاض الشـــديد يف كفـــاءة املـــوارد البشـــرية الـــيت تعمـــل يف جمـــال الـــنظم احملاســـبية، مـــا    
طبيعيـــة      إلمهـــال نظـــم املعلومـــات احملاســـبية يف اإلدارات كمـــا بينـــا ســـابقاً، باإلضـــافة إىل عوامـــل أخـــرى  
كتعيــني غــري املختصــني مــن خرجيــي كليــات االقتصــاد قســم احملاســبة واخنفــاض التــدريب والتأهيــل النــوعي 

واحملاسـبية، واخنفـاض مسـتوى املهنـة بشـكل واملستمر وضعف املناهج اجلامعية املتخصصة يف العلوم املالية 
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عام يف سورية؛ وإن تدين كفاءة املوارد البشرية حالياً يشكل العامل األهم يف تأخر تطبيق النظـام احملاسـيب 
  اجلديد من قبل الكثري من مؤسسات وشركات القطاع العام االقتصادي.

  محاسبية المالئمة.النظام المحاسبي الجديد ومدى قدرته على إنتاج المعلومات ال  -  ب
ضـــرورة تتطلبهـــا الــذي أصـــبح تطـــوير النظــام احملاســـيب القـــائم  إن املشــكلة اإلداريـــة انعكســـت ســلباً علـــى

وقائع عديدة منها االرتفاع امللحوظ يف التكاليف نتيجة لعدم االستغالل األمثل للموارد، وإمهال مؤشـر 
ــا العديـــد مــن مؤسســـات الــربح، وعمليــات التـــدقيق واملراجعــة، ومـــن مث اخلســائر املرت  اكمـــة الــيت منيـــت 

وشــــركات القطــــاع العــــام االقتصــــادي، مــــع إمهــــال واضــــح ملــــداخل القيــــاس الــــيت تعتمــــد علــــى األســــواق 
ا، وعدم املقدرة على محاية األصول واحملافظة عليها كأحد أهم األهداف اليت يبـىن عليهـا نظـام  ومتغريا

 املعلومات احملاسيب.

 بعض المفاهيم الخاطئة.  -  ت

املؤسســـات اإلمنائيـــة كـــان الفـــرق بـــني الســـعر الفعلـــي للمنـــتج واملثبـــت يف إحـــدى حتلـــيالت القـــوائم املاليـــة إلحـــدى 
مليون ل,س. ويشكل هذا الفرق دعماً عادة ميول من املوازنة. إال أنه من خالل حتليل هـذا الـدعم  300حوايل 

احملتمــل، ممــا يســتدعي بالضــرورة إعــادة حســاب  يتبــني أنــه يتحمــل كفتــني أساســيتني مهــا كلفــة اهلــدر وكلفــة الفســاد
  الدعم وفقاً للنموذج السابق.

مليـارات ل.س ملـدة أربـع سـنوات علـى التـوايل يف الوقـت  4ولتلك املؤسسة أيضاً مت تقـدمي متويـل اسـتثماري مببلـغ 
تثماري وفقـاً الذي مل تتحسن فيـه مسـتوى اخلدمـة، أو قيمـة اإليـرادات، وهـذا يتطلـب إعـادة دراسـة التمويـل االسـ

لدراســات جــدوى حقيقيــة، ومراقبــة عمليــات التنفيــذ واألداء فيمــا بعــد، وهــذا الــدور الرقــايب ال يــزال مفقــوداً حــىت 
  اآلن.

  

  على مستوى القطاع العام اإلداري.-

 وهنا يسري على هـذا القطـاع مـا تناولنـاه سـابقاً، باإلضـافة إىل أن املشـكلة أكـرب باعتبـار افتقـاد هـذا القطـاع حـىت
اآلن ألنظمة حماسـبية وأنظمـة تكـاليف ومسـتودعات، ممـا يعقـد مـن عمليـة الرقابـة واملتابعـة، ويزيـد مـن احتمـاالت 

  اهلدر والفساد.  

  وشكراً 

  8/2/2011طرطوس 
  

  



37 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 


