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نشأة وتطور القطاع العام االقتصادي في سورية

يف السبعينيات
استمر القطاع العام ابلنمو واهليمنة على السوق

استثمارات ضخمة قامت هبا الدولة
 من جممل % 60وصل اإلنفاق االستثماري العام إىل أكثر من

اإلنفاق احلكومي
 مع انفتاح أكرب على القطاع اخلاص... لكن

القطاع العام املشرتك
دخول استثمارات أجنبية مباشرة

 عقود اخلدمة يف قطاع النفط: مثالا
 التكوين من جممل ارتفعت حصة القطاع العام

%60االستثماري إىل أكثر من 

 (من القرن املاضي)يف الستينيات
اقتصاد تديره الدولة

دور مهيمن للقطاع العام يف توفري وتقدمي اخلدمات
ملكية الدولة للمنشآت االقتصادية الكربى
تقييد االسترياد وسياسة إحالل املستوردات
محائية الدولة
سياسة التأميم

هجرة عدد من الصناعيني خارج القطر
 السريعة( التجارية)توجه الباقني إىل النشاطات
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نشأة وتطور القطاع العام االقتصادي في سورية

يف العقد األول من األلفية الثانية
حالة ركود وانكماش اقتصادي يف بداية العقد
اصاستمرار التحرير االقتصادي والشراكة مع القطاع اخل

”اقتصاد السوق االجتماعي“
 لدعم االستثمار اخلاص8-2007املرسوم التشريعي
النقل، الصريفة، االتصاالت: حترير عدد من القطاعات االقتصادية ،

...التعليم، 
 بني القطاعني العام واخلاص“ املنافسة”مزيد من
ادغلبة اجلانب اخلدمي والعقاري والريعي على االقتص

احلرب على سورية: العقد الثاين...
 طرغم اخنفاض حجم النشا... مسامهة أكرب للقطاع العام

يف الثمانينيات والتسعينيات
األزمة االقتصادية يف منتصف الثمانينيات

اخنفاض اإلنفاق احلكومي
التوجه حنو إكمال املشاريع املباشر هبا فقط

 االقتصادي“ التحرير”توجه أكرب حنو
 لدعم االستثمار اخلاص10-1991القانون
يفة والقصرية أمد لكن املستثمرين استمروا يف التوجه حنو املشاريع اخلف

الربح
بقي القطاع اخلاص جتارايا يف الغالب
 (؟تكامل أم تبعية)عالقة غري واضحة للقطاع اخلاص ابلقطاع

مل توضع استثمارات يف تطوير الصناعة
ذروة اإلنتاج النفطي يف منتصف التسعينيات

متويل املوازنة العامة للدولة
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مشاريع سابقة إلصالح القطاع العام االقتصادي

سعينيات من عدة مشاريع يف هناية الثمانينيات وبداية الت
:القرن السابق، من أمهها

برانمج رعاه االحتاد العام لنقاابت العمال
 ادة وجرى عرضه على القي“ جلنة خرباء”برانمج وضعته

السياسية
مل جتد هذه املشاريع سبيلها إىل التنفيذ

لصناعي فقطاستعيض عنها ابلتفكري يف إصالح القطاع العام ا
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القتصادي ُأعيد إطالق التفكري يف إصالح القطاع العام ا
يف العقد األول من األلفية

جلان حكومية
 دويلمشاريع تعاون

خالف مستمر بني:
 إلنتاجيةللدولة يف العملية ا“ الدور التدخلي”أنصار استمرار
أنصار التوجه االنتقائي
أنصار التوجه اللربايل
 بني بني ”أنصار ما...  “
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الواقع القانوين والتنظيمي

7

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

إشكالية المرفق العام

 العامعدم وجود تعريف متفق عليه للخدمة العامة واملرفق
 العامالتفريق بني اخلدمة العامة كنشاط، واملرفق العام كبنية، واملؤسسة اليت تدير املرفق
تصنيف األموال اليت متلكها الدولة إىل:

 (أموال الدولة العامة)مال يقع يف النطاق العام
 (ات العامةأموال الدولة اخلاصة، ومنها األموال اخلاصة اليت متلكها وتتصرف هبا املؤسس)مال يقع يف النطاق اخلاص
 املرافق العامة االقتصادية عن املرافق العامة اإلدارية من نواٍح كثريةختتلف:

 يف عملها( ابملعىن الواسع هلذه الكلمة" )التجاري"وجود اجلانب
 يف مقابل اخلدمات اليت تقّدمها" أجور"حصول املؤسسة اليت تدير املرفق العام على
العمل وفق معايري الربح واخلسارة
 (اخلاصة)أسلوب اإلدارة، الذي يشابه أسلوب إدارة املشاريع أو الشركات التجارية
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المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي

 امةاملؤسسات الع"على املؤسسات ذات الطابع اإلداري، واسم " اهليئات العامة"، الذي أطلق اسم 1974لعام 18صدر املرسوم التشريعي "
1994لعام 20على املؤسسات ذات الطابع االقتصادي، واتبعه يف ذلك املرسوم التشريعي 

 املؤسسة العامة أبهنا(النافذ حالياا )2005لعام 2عّرف القانون ،:
و اقتصادي بنشاطه املباشر أشخص اعتباري عام يتمتع ابالستقالل املايل واإلداري، ويشارك يف تنمية االقتصاد الوطين، وميارس عمالا ذا طابع»

«ابإلشراف على عدد من الشركات العامة واملنشآت العامة ذات األغراض املتماثلة أو املتكاملة والتنسيق فيما بينها
:وعّرف الشركة العامة أبهنا

موعة وحدات اقتصادية شخص اعتباري عام يتمتع ابالستقالل املايل واإلداري، ويشارك يف تنمية االقتصاد الوطين، ويتكون من وحدة أو جم»
«متارس عمال زراعياا أو صناعياا أو جتارايا أو مالياا 

 عمال والشركاتأصبح متييزاا يشوبه القصور، بفعل أتثري التنظيم السائد يف قطاع األ" الشركة"و " املؤسسة"هذا التمييز بني:
 وتطور وشيوع أشكال الشركات القابضة والشركات التابعة"الشركات املشرتكة"ظهور ،
اللجوء إىل أمناط الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
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الهيئات العامة ذات الطابع اإلداري

 أو مبهام إشرافية أو انظمة أو تطّوراا كبرياا، ومل تعد تقوم فقط مبهام إدارية حبتة،( اإلدارية)تطّورت اهليئات العامة
...(صحية، ثقافية، تعليمية، حبثية، )رقابية، بل تقّدم أيضاا خدمات مأجورة 

 ايفبعضها أصبح يعتمد على إيراداته يف سد جزء من نفقاته، ويدخل يف املوازنة العامة للدولة على الصو

كل ذلك جعل التقسيم التقليدي الثنائي إىل إداري واقتصادي غري صاحل
 اا أبصناف متنوعة من ، مرور "التجاري"الصرف إىل " اإلداري"املرافق العامة أصبحت تشّكل طيفاا مستمراا ميتد من

، مع تداخالت كثرية ومتنوعة"اخلدمي"و" االستهالكي"و" اإلنتاجي"
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(1)العامة التكييف القانوني للمؤسسات 

هل املؤسسات العامة من أشخاص القانون العام، أم القانون اخلاص؟
أم ينطبق القانون العام على بعض نشاطاهتا والقانون اخلاص على نشاطاهتا األخرى؟

 على خضوع مجيع املرافق العامة، حىت االقتصادية منها، خضوعاا كامالا للقانون العاميصر البعض
املؤسسات االقتصادية جمرد أجهزة إدارية متارس نشاطاا اقتصادايا ختّوهلا به الدولة، وليس هلا شكل الشركات التجارية

 إىل أن املؤسسات العامة االقتصادية ختضع للقانونني العام واخلاص معاا يذهب البعض
ختضع للقانون اإلداري العام يف عالقتها مع الدولة
وختضع للقانون التجاري اخلاص فيما يتعّلق بتقدمي خدماهتا إىل املستفيدين منه

 ختضع للقانون اخلاص إىل أن املؤسسات العامة االقتصادية، بصرف النظر عن املرفق االقتصادي العام الذي تتوىل إدارتهيذهب البعض ،
، وال حق هلا يف ممارسة السلطة العامة(وخباصة عندما متارس نشاطاا يتوخى الربح)
 فصل امللكية عن اإلدارة»هذا يشبه ما يعرّب عنه القانون السوري بـ»
 للمؤسسة العامة، مثلها يف ذلك مثل أي مالك خاص" مالك"يف هذه احلالة تكون الدولة جمرد
 اليت متلكها الدولة( ريةالتجا)يسمح ذلك مبّد مفهوم املؤسسة العامة اليت متلكها الدولة إىل أبعد من حدود املرفق العام، وصوالا إىل مفهوم الشركات
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(2)العامة التكييف القانوني للمؤسسات 

يف سورية، جند ازدواجية يف التكييف القانوين للمؤسسات العامة
:فهي ختضع للقانون العام

 (مبرسوم)يف إحداثها
يف تطبيق القانون األساسي للعاملني يف الدولة على العاملني فيها
يف تطبيق قانون العقود عليها
 (اإلداري واملايل)يف خضوعها للرقابة والتفتيش
يف عملها بضمانة الدولة

:وختضع للقانون اخلاص
 (وهي مسألة غري واضحة، إذ ال يوجد نّص صريح على انطباق قانون التجارة عليها)يف اعتدادها اتجراا يف عالقتها مع الغري
يف النظام الضرييب املطّبق عليها
يف إجراءات تقدمي خدماهتا إىل املستفيدين
يف مسؤولياهتا جتاه الغري

هذا اخلضوع املزدوج للقانون العام واخلاص أصبح اليوم إشكالية تتطّلب املعاجلة السريعة
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أموال المؤسسات العامة

يرتبط التكييف القانوين للمؤسسات العامة مبفهوم طبيعة األموال اليت متلكها أو هلا حّق التصّرف فيها:
أهي من أموال الدولة العامة أم اخلاصة؟
 ؟(فتصبح حكماا من أموال الدولة العامة)هل هي خمّصصة للنفع العام
ما هي آلية هذا التخصيص؟

أموال الدولة العامة ختضع إىل نظام محاية مينع التصرف فيها
أموال الدولة اخلاصة ملكية مدنية ختضع للقانون اخلاص، وميكن التصّرف هبا

 من القانون املدين السوري على أنه90تنص املادة:
نون امة ابلفعل أو مبقتضى قاتعترب أمواالا عامة العقارات واملنقوالت اليت للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة، واليت تكون خمصص ملنفعة ع»

«أو مرسوم
 ن ممارسة املؤسسة ، كاألموال املعّدة لالستثمار أو املتأتية م(بنص صريح)كل مال متلكه املؤسسات العامة، وغري خمصص للمنفعة العامة

، هو من أموال الدولة اخلاصة...(اإلنتاجية واخلدمية، )نشاطاهتا االقتصادية 
مثة ازدواجية أيضاا يف مفهوم األموال اليت متلكها املؤسسات العامة االقتصادية:

ُتطّبق على أموال املؤسسات العامة االقتصادية يف سورية القواعد ذاهتا أايا كانت طبيعتها
تطبيق بعض القوانني االستثنائية، مثل قانون العقوابت االقتصادية
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إدارة المؤسسات العامة وتنظيمها الداخلي

و األشكال لتوجه حنإذا أخذان بفكرة التفريق بني اخلدمة العامة من جهة، واملؤسسة العامة املخّولة بتقدمي اخلدمات من جهة أخرى، جند أن ذلك يسمح اب
از املسؤوليات ل إبر احلديثة من احلوكمة واإلدارة يف املؤسسات العامة، إلعطائها أكرب قدر ممكن من االستقالل اإلداري واملايل، ومن الصالحيات، يف مقاب

املرتتّبة عليها، ومتتني آليات الشفافية واملساءلة
هذه األشكال من احلوكمة واإلدارة والتنظيم تسمح ابلتقارب بني هذه املؤسسات العامة، والشركات التجارية ومؤسسات األعمال

 اليوم يعاين من عدد من النواقص اليت تعيق تطوير عمل املؤسسات العامة2005لعام 2يف سورية، أصبح القانون:
الصالحيات واملسؤوليات الضعيفة وغري الواضحة جملالس اإلدارة، وآليات أتليفها واختيار أعضائها
عالقة جمالس اإلدارة ابملدير العام واإلدارة التنفيذية
مجيع مفاهيم حوكمة الشركات احلديثة هي غائبة متاماا عن هذا القانون
الدور غري احملّدد بدقة للوزير املختّص يف تدخله يف شؤون املؤسسات العامة

 خمتزل جلميع املؤسسات والشركات العامة" نظام أساسي"مبنزلة 2005لعام 2أيضاا، يعّد القانون
 وهو من هذه الناحية قاصر قصوراا كبرياا

 التصنيف السائد يف قطاع ال يتوافق مع( حبيث تكون الشركة أحياانا اتبعة للمؤسسة)العامة االقتصادية إىل مؤسسات وشركات ومنشآت " اجلهات"تصنيف
(شركات قابضة، شركات اتبعة)األعمال 

هذا ما جيعل القطاع العام خمتلفاا يف شكله التنظيمي عن القطاع اخلاص
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مالية المؤسسات العامة

 موّحدة"ختضع املؤسسات االقتصادية العامة يف سورية ألنظمة مالية وحماسبية:"
 املتضّمن القانون املايل األساسي2006لعام 54املرسوم التشريعي ،
 املتضّمن النظام املايل للجهات العامة ذات الطابع االقتصادي2007لعام 489املرسوم ،
 املتضّمن النظام احملاسيب للجهات العامة ذات الطابع االقتصادي2007لعام 490املرسوم

 أي إن عليها أن متّول نفقاهتا من إيراداهتا"التمويل الذايت"وتتمّيز املؤسسات العامة يف سورية آبلية ،
 ارتباط امللكية( ممثّلة ابخلزينة العامة)وهي يفرتض بذلك أن ترتبط ابلدولة
 (طاهتا، اخلوبعد ختفيض االحتياطيات واألرابح احملتجزة وغري املوزعة املعدة لتطوير وتوسيع نشا)حتصل منها على حصة املالك من األرابح الصافية بعد الضريبة.
أو تقوم على العكس بسداد خسائرها

ستقالل اإلداري طلوب لاللكن األنظمة املالية واحملاسبية اخلاصة ابملؤسسات ذات الطابع االقتصادي، النافذة حالياا، ال تذهب يف هذا االجتاه إىل احلد امل
واملايل الناجز

 اليت تتشابك حساابهتا مع ( اليت ُيصطلح أحياانا على تسميتها ابخلدمية، وهي تسمية غري دقيقة)تزداد اإلشكالية عند النظر إىل بعض املؤسسات العامة
حساابت الدعم الذي تقّدمه الدولة لبعض السلع واخلدمات
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الواقع االقتصادي واملايل
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النمو االقتصادي واالستثمار

قبل احلرباالستثمار العام واالستثمار اخلاص 
كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

(املكتب املركزي لإلحصاء: املصدر)
النمو االقتصادي قبل احلرب وبعدها

(املكتب املركزي لإلحصاء: املصدر)
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

االقتصادية في القطاعات وسطي النمو 

19
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االستخراجية
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

النموفي القطاعات االقتصادية مساهمة 

20

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2001-2010 2011-2016



11

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

اإلنفاق االستثماري العام

الصناعة التحويلية مثاالا --

توزع اإلنفاق االستثماري العام على املؤسسات العامة
2017-2011وسطي املرحلة 

(املكتب املركزي لإلحصاء: املصدر)

توزع اإلنفاق االستثماري العام على املؤسسات العامة
2010-2001وسطي املرحلة 
(املكتب املركزي لإلحصاء: املصدر)

21

االمسنت
34%

يةالكيميائ
22%

اهلندسية 
13%

ةنسيجي
10%

التبغ
10%

السكر
6%

ةغذائي
5%

ية اهلندس
47%

التبغ
20%

االمسنت
9%

يةالكيميائ
8%

السكر
6%

ةنسيجي
6%

ةغذائي
4%

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

(باستثناء القطاع المالي)إجمالي استخدامات القطاع العام االقتصادي 
2017

22
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رواتب وأجور  مستلزمات سلعية  مستلزمات خدمية  مشرتايت بغرض البيع  أخرى  

(مليار)توزيع االستخدامات على أهم احلساابت ونسبتها من إمجايل االستخدامات 
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

(س.مليار ل)حسب القطاعات القطاع العام االقتصادياستخدامات توزع 
2017

23

2,746

2,183

540

244 169
54 48 14

0

500

1,000
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2,000

2,500

3,000

وزارة النفط الكهرابء واملاء  التجارة ةالصناعة التحويلي البناء والتشييد الزراعة والغاابت 
واألمساك

النقل واملواصالت 
والتخزين

اخلدمات اجلماعية 
واالجتماعية 
والشخصية

(س.مليار ل)توزع إمجايل االستخدامات حسب القطاعات 

تشكل استخدامات وزارة النفط والكهرباء

من إجمالي استخدامات القطاع العام االقتصادي%( 82)

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

موارد واستخدامات القطاع العام االقتصادي
2017

24
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

(1)االستخدامات األساسية حسب القطاعات 

25
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

(2)االستخدامات األساسية حسب القطاعات 

26
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

صادرات ومستوردات القطاع العام االقتصادي
2017

27
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

عجز القطاع العام االقتصادي/فائض
2017
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

برانمج إصالح القطاع العام االقتصادي
يف إطار الربانمج الوطين لسورية يف ما بعد احلرب

29

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

البرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب

30

احلوار الوطين والتعددية السياسية

البناء املؤسسي وتعزيز النزاهة

تطوير وحتديث البىن التحتية

النمو والتنمية

التنمية االجتماعية واإلنسانية

مج
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

مكّونات البرنامج

 2017-2000التنموية لسورية حتليل احلالة
 على القضااي الواجب التعامل معهاالرتكيز

مقرتحات الرؤى الوطنية واألهداف
 2030اقرتاح الرؤى الكلية والقطاعية واملكانية لسورية حىت عام
وضع األهداف اإلمجالية
وضع األهداف املرحلية

 مقرتحات السياسات اإلرشادية
توجيه القرار لربط األهداف املوضوعة ابلربامج التنفيذية الالزمة للوصول إىل تلك األهداف

اإلطار التنفيذي الربجمي
 ومشاريع تنفيذية منبثقة عن الربامج اإلطارية على عدة مستوايتبرامج
مصادر التمويل

31

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

التنفيذياإلطار البرامجي 

 منهاتقع حتت حماور الربانمج اخلمس، اهلدف( وحدات التنسيق)برانجماا إطارايا 12يتألف اإلطار الرباجمي من:
اخلروج من تبعات احلرب واألزمة املرتبطة هبا
التحّول إىل جمتمع حديث واقتصاد وطين قوي، وفق الرؤية الوطنية املرغوبة
ضمان اتساق التنفيذ للوصول إىل األهداف املوضوعة

 (نفيذوحدات الت)يتفرّع عن كل برانمج من هذه الربامج اإلطارية جمموعة من الربامج التنفيذية األساسية
 برانجماا رئيسياا 90يبلغ عددها زهاء

التنفيذيةيتفرّع عن كٍل من هذه الربامج الرئيسية بدورها جمموعة من الربامج الفرعية واملشاريع واإلجراءات
 اخلاصة بهمصادر التمويل سيوضع لكل مشروع برانجمه الزمين، مع حتديد

ةوضاع الداخلية والدوليسيجري الرتكيز على العالقة بني تنفيذ املشاريع واألولوايت احملددة وفق مراحل الربانمج واإلمكانيات املتاحة واأل

32
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

قائمة البرامج اإلطارية: اإلطار البرامجي التنفيذي

33

اعيةاحلماية واملسؤولية االجتم•

تطوير دور اجملتمع األهلي•

لعلميمنظومة التعليم والبحث ا•

التكوين الثقايف•

الرعاية الصحية•

التحّول البنيوي •
لالقتصاد السوري

إصالح املالية العامة•

إدارة التضخم واستقرار •
األسعار

التنمية املتوازنة•

سسيسيادة القانون والبناء املؤ •

إعادة إعمار وتطوير البىن •
التحتية واخلدمات

فاظ إدارة املوارد الطبيعية واحل•
على البيئية

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

االقتصاديالقطاع العام معالجة قضايا 

34

وضع خطة إلصالح القطاع العام االقتصادي• يف إطار الربانمج الوطين
لسورية يف ما بعد احلرب

وريالتحول البنيوي لالقتصاد الس: البعد االقتصادي•
يمبادئ البناء املؤسسي واإلصالح اإلدار : البعد اإلداري•
تطوير مفهوم اخلدمة العامة واملرفق العام•

تعزيز الالمركزية املرفقية•

معاجلة مشكالت القطاع العام 
:يف سياقاالقتصادي
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

البنيوي لالقتصاد السوريالتحول  :الربانمج اإلطاري
المدىعلىميالتضخالركودمكافحةإلىيهدفكماالبنيوي؛التحولإنجازمنلتمكينهالسوري االقتصادفياالختالالتمعالجةإلىالبرنامجيهدف
.تدامتهاواسالنموهذاعوائدوتوزيعاالقتصادي،النموتعظيمفيوالمناطقالقطاعاتجميعومساهمةالتنموية،العمليةاستدامةوضمانالبعيد،
وتطويرالتنمية،مليةعلدعمفيهاالستقراروتحقيقالمالي،القطاععمقزيادةوإلىوالتنافسية،والريادةاألعمالبيئةتطويرإلىأيضاً البرنامجويهدف

.المجتمعائحشر لدىالماليالتخطيطوتمكينواالستثمار،والتمويلاالدخاروتحفيزالدخلمصادروتنويعالمالية،واألسواقالماليالقطاعمؤسسات
:الغايات األساسية التي يسعى البرنامج لتحقيقها

مكافحة الركود التضخمي، وضمان عدالة التوزيع•
مكافحة الفقر وتحقيق األمن الغذائي•
ة للمحافظات تعزيز التوازن التنموي، باالستفادة من الميزات النسبية والتنافسي•

واألقاليم السورية
إنجاز تنمية قائمة على التكنولوجيا الحديثة والمعرفة•
تحقيق معايير العمل الالئق•
الدولياالعتماد على الذات واالنفتاح على الخارج، وتعظيم االنتفاع من التعاون •
نميةضمان المشاركة التكاملية الفاعلة والمؤثرة لجميع الفئات في عملية الت•

رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والمرونة•
رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية•
توسيع تطبيق الالمركزية اإلدارية •
ديثةتطوير البنى التحتية بصورة متسقة واالستفادة من التكنولوجيا الح•
جذب االستثمار بتوفير البنى التحتية المالئمة•
تيةاعتماد مبادئ التخطيط اإلقليمي والمحلي لتحسين جغرافية البنى التح•
ضمان االنتفاع األمثل من الموارد المتاحة والطاقات المتجددة•
ية عاليةتحقيق معدالت نمو مستدام، تستند إلى اقتصاد متنوع، ذي قدرة تنافس•

:المشاركةالجهات :الجهة المسؤولة
القطاع الخاص- لإلحصاءالمركزي المكتب -

هيئة التخطيط اإلقليمي-
هيئة االستثمار السورية-

وزارة الزراعة-
الصناعةوزارة-
التجارة الداخلية وحماية وزارة-

المستهلك
وزارة السياحة-
وزارة االتصاالت والتقانة-

هيئة التخطيط والتعاون الدولي-
ةالخارجيوزارة االقتصاد والتجارة -
وزارة المالية-
مصرف سورية المركزي -

35

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

التحول البنيوي لالقتصاد السوري: اإلطاريالبرنامج 

36

(1)الرئيسية البرامج 
إلعادة إطالق البرامج اإلسعافية 
النشاط االقتصادي

الماليواستقرار القطاع تطوير
العام االقتصاديإصالح القطاع

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال

تعزيز كفاءة التجارة
المناطق االقتصادية الخاصة

ةتنظيم وتوجيه األسواق الداخلي
يةحماية الملكية الفكرية والصناع

(2)البرامج الرئيسية 
برنامج تطوير اإلنتاج الزراعي

البرنامج الوطني للنهوض 
بالصناعة

حةالبرنامج الوطني لتنمية السيا
ةبرنامج دعم الصناعات المعلوماتي

ةتعزيز بيئة األعمال اإللكتروني
التشاركية بين القطاعين العام

والخاص
البرنامج الوطني للجودة

تطوير منظومة العمل في التعاون 
الدولي
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

التحول البنيوي لالقتصاد السوري: اإلطاريالبرنامج 

37

البرامج الرئيسية
إلعادة إطالق البرامج اإلسعافية 
النشاط االقتصادي

القطاع الماليتطوير واستقرار
العام االقتصاديإصالح القطاع

ئة تعزيز االستثمار وتحسين بي
األعمال

تعزيز كفاءة التجارة
المناطق االقتصادية الخاصة

ةتنظيم وتوجيه األسواق الداخلي
يةحماية الملكية الفكرية والصناع

البرامج الفرعية
بناء اإلطار القانوني

الجهات العامةتصنيف
تحليل واقع المؤسسات العامة

وضع أدلة العمل
يميةوالتنظإعادة الهيكلة المؤسسية

إعادة الهيكلية المالية

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

مشكالت اقتصادية وإدارية: مشكالت القطاع العام االقتصادي

نقص يف االستثمار الرأمسايل يف القطاع العام االقتصادي
عدم كفاية اإلنفاق على االستبدال والتجديد

ة على حنو واف مل جتِر إعادة أتهيل البىن التحتية وال زايدة الطاقة اإلنتاجي
بعد أزمة الثمانينيات

اخنفاض مسامهة العوامل النوعية يف اإلنتاجية
اخنفاض املستوى التكنولوجي
اخنفاض كفاءة رأس املال البشري
اخنفاض مستوى العوامل املؤسسية

ورداته وجود فجوة كبرية بني صادرات القطاع العام االقتصادي ومست
(  عجز امليزان التجاري)

 اع وجود عجز صايف يف حساابت جممل مؤسسات القط: 2017يف عام
االقتصادي

38

ضعف الرتابطات األمامية واخللفية
 ومع القطاع اخلاص... داخل القطاع العام

عدم كفاءة املؤسسات املالية
 اخلدمية”ضعف املؤسسات العامة“

النقص يف العمالة النوعية+ العمالة الفائضة
ضعف نواظم وإجراءات احلوكمة واإلدارة
آليات ختصيص املوازانت االستثمارية
اخنفاض نسب التنفيذ االستثماري
معدم اعتماد املعايري واملؤشرات العاملية يف الرصد والتقيي
يفافتقار املؤسسات العامة إىل تطبيق معايري حماسبة التكال

وخباصة يف القطاع العام الصناعي
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

األهداف
 ظيم أسس قوية، وتععلىاالقتصادي إعادة بناء القطاع العام

التنميةمسامهته يف 
 يف مرحلة ما بعد األزمةوخباصة

رفع الكفاءة االقتصادية الكلية
 من املؤسسات والشركات العامة خدماهتا أبعلى مستوىتقدمي

بيئة وطنية تنافسية صحيةضمن الفعالية والكفاءة 
 اري أكرب قدر ممكن من االستقالل اإلدإعطاء املؤسسات العامة

الصالحياتواملايل، ومن 
 ؤسسات حنو األشكال احلديثة من احلوكمة واإلدارة يف املالتوجه

العامة، ومتتني مفاهيم النزاهة والشفافية واملساءلة
 احلكوميةترشيق األجهزة

املنطلقات
 حلل اتيجية اسرت ضرورة ( االقتصادي حتديداا )إصالح القطاع العام

احلرباالقتصادي يف مرحلة ما بعد املشكالت والنهوض 
 الستعادة التوازنجمرد وسيلة مؤقتة ليس
 نيوي مستدامبإىل حتّول واملضمون ويستند ابلشكل رتبط يإصالح
 مشول ل على املؤسسات والشركات اخلاسرة فقط، بعدم االقتصار

يةالعامة، وفق األولوايت القطاعاملؤسسات والشركات مجيع 
البناء على سياسات واضحة ومعايري عاملية
 كبريةتعديالت مؤسسية وتشريعية  إقرار

 املنيابلعإحلاق الضرر اإلصالح دون وتصميم عملية ختطيط
 ادي والتنمية على العالقة بني إصالح القطاع العام االقتصالتأكيد

العاماإلدارية يف القطاع 

39

العام االقتصادي المستهدف في المرحلة المقبلةالقطاع 

هيئة التخطيط والتعاون الدولي

تصنيف القطاعات االقتصادية العامة اليوم

 (األشغال العامة واإلسكان)القطاع العام اإلنشائي
 التشغيلي”القطاع العام“

الطاقة
النقل
االتصاالت

القطاع العام السياحي
القطاع العام اإلعالمي
القطاع العام الثقايف
 االجتماعي”القطاع العام“

القطاع العام الزراعي
القطاع العام الصناعي:

مؤسسات عامة وشركات ومعامل اتبعة هلا
صناعة حلج وتسويق األقطان
الصناعات الغذائية
الصناعات النسيجية
الصناعات الكيماوية
صناعة اإلمسنت مواد البناء
صناعة السكر
صناعة التبغ
الصناعات اهلندسية

القطاع العام التجاري
القطاع العام املصريف

40

جهة عامة اقتصادية230حنو : اإلمجايل
ةمؤسسة وشركة عامة مستقل100حنو )

(شركة اتبعة130يرتبط هبا حنو 
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

مالحظات أولية على التصنيف

 االقتصادي"و" اإلداري"وجود إشكاالت وتداخالت كبرية بني"
 ة العامة املؤسس: مثل)مؤسسات مصّنفة على أهنا ذات طابع اقتصادي، وعملها أقرب إىل الطابع اإلداري وجود

(للمواصالت الطرقية، املؤسسة العامة للمساحة
 ال بد من النظر يف وضعها( املؤسسة العربية لإلعالن: مثال" )ريعي"وجود مؤسسات ذات طابع
جزئياا أو )ة نفقاهتا من إيراداهتا وجود الكثري من اهليئات العامة اليت تتقاضى أجوراا يف مقابل تقدمي خدماهتا، وميكن هلا تغطي

، دار األسد للثقافة اجلامعات العامة، اهليئات العامة للمشايف: مثال)، فهي تكاد تكون أقرب إىل املؤسسات العامة (كلياا 
(والفنون، اهليئة الوطنية خلدمات الشبكة

 املشاريع :مثال)وجود نشاطات اقتصادية يسهم فيها القطاع العام، وال تدخل ضمن املؤسسات العامة االقتصادية
(السياحية

رافق العامة، وهو األمر التنّوع الكبري يف املؤسسات العامة االقتصادية، ومعظمها ال ميكن ربطها ربطاا واضحاا بفكرة امل
، وتدار (ائي واملايلمثل القطاع العام الصناعي والتجاري واإلنش)الذي يؤسس إلدخال مفهوم الشركات اليت متلكها الدولة 

اخلاصةعلى حنو مماثل لشركات األعمال 

41

هيئة التخطيط والتعاون الدولي
42
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

املقرتحةمالمح اخلطة 
القطاع العام االقتصاديإلصالح 

43
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المرجعية القانونية

وضع دراسة قانونية مفّصلة عن:
تطبيق الالمركزية املرفقية وآليات إدارة املرافق العامة
 ليات إحداثها، واملؤسسة العامة، وآ(من اإلداري إىل االقتصادي)توضيح مفاهيم النفع العام واخلدمة العامة، واملرفق العام وامتداده
 أموال الدولة اخلاصة، )ومال يقع يف النطاق اخلاص ( أموال الدولة العامة)تصنيف األموال اليت متلكها الدولة إىل مال يقع يف النطاق العام

(نني العقوابت االقتصاديةوخضوعها لقوا)، وتبيان آليات الرقابة عليها (ومنها األموال اخلاصة اليت متلكها وتتصرف هبا املؤسسات العامة
التكييف القانوين للمؤسسات العامة من حيث خضوعها إىل القانون العام أم القانون اخلاص
توضيح مفهوم فصل امللكية عن اإلدارة
يئة تنافسيةأتسيس الشركات اليت متلكها الدولة وتدار على حنو مشابه للشركات يف القطاع اخلاص، وخباصة عند عملها يف ب
إحداث اهليئات العامة ذات الطبيعة الناظمة، وعالقتها بتنظيم العمل يف القطاعات احملّررة

العامةوضع قانون جديد ينظم إحداث وتنظيم اهليئات واملؤسسات العامة والشركات اليت متلكها الدولة، وعالقتها ابملرافق

44
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

الجهات العامةإعادة تصنيف 

إعداد تصنيف مفّصل جلميع اجلهات العامة، وذلك حبسب:
مث الدقيقالعريضنطاق عملها
اجلهة الوصائية املسؤولة عنها
 (إيراداهتا ونفقاهتا)ارتباطها ابملوازنة العامة للدولة
مث يف حالة املؤسسات العامة االقتصادية:

 ،االستثمار الوطنية، وخططمدى أمهيتها االسرتاتيجية ضمن خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت جيب أن يقودها القطاع العام
وذلك حبسب السياسة العامة للدولة

ارتباطها جبهات عامة أخرى، ضمن سلسلة اإلنتاج أو تقدمي اخلدمة
 (2011اآلن، مقارنة بعام )إنتاجيتها ورحبيتها ومديونيتها وابقي مؤشراهتا املالية واألدائية
 (2011اآلن، مقارنة بعام )حجم وفائض العمالة فيها
 (حصرية، منافسة ضعيفة، منافسة قوية، )وضعها يف السوق...
أي معايري أخرى...

45
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االقتصاديالقطاع العام المقترحة إلصالح مالمح الخطة 

ل دراسة مناذج احلوكمة املالءمة وأشكال فص•
اإلدارة عن امللكية (1 )

بناء
طار

اإل
وين

لقان
ا

وضع قانون جديد ينظم إحداث وتنظيم •
ليت اهليئات واملؤسسات العامة والشركات ا

متلكها الدولة
قوانني )ة تطوير البيئة التشريعية ذات الصل•

، قوانني العمل والعاملنياملالية العامة، قوانني
...املشرتايت، 

46

:مةإعداد تصنيف مفّصل للمؤسسات العا•
نطاق عملها•
نمية مدى أمهيتها االسرتاتيجية ضمن خطط الت•

االقتصادية واالجتماعية العامة
(ا ونفقاهتاإيراداهت)ارتباطها ابملوازنة العامة للدولة •
إلنتاج ارتباطها جبهات عامة أخرى، ضمن سلسلة ا•

أو تقدمي اخلدمة
عالقتها بسياسات الدعم•
مؤشراهتا املالية إنتاجيتها ورحبيتها ومديونيتها وابقي•

واألدائية
حجم وفائض العمالة فيها•
ة، حصرية، منافسة ضعيف)وضعها يف السوق •

...(منافسة قوية، 

(2 )
يف

صن
الت
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

إعادة الهيكلة اإلدارية والتنظيمية للجهات العامة

دة هيكلتهاالواجب تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعا/االستفادة من نتائج التصنيف لدراسة واختيار اإلجراء املمكن
:ويتّضمن ذلك

ع هلااإلبقاء على شكلها القانوين املعروف، مع إعطائها القدر الكايف من املرونة يف العمل، وخباصة من حيث القوانني واألنظمة اليت ختض
دجمها مبؤسسات أو شركات أخرى، أو على العكس جتزئتها إىل وحدات اقتصادية أصغر، وذلك متهيداا لتحويلها إىل كيان اقتصادي
 تنطبق عليها القوانني يعمل وفق آليات السوق، ذي تنافسية عالية، وذلك بعد إعادة هيكلتها، حبيث( أي شركة أعمال)حتويلها إىل كيان اقتصادي مستقل

(corporatizationوهو ما يعرف ابلـ )واألنظمة وممارسات اإلدارة ذاهتا اليت تنطبق على القطاع اخلاص 
حلها وتصفيتها
أي إجراء آخر مناسب...

 إىل شركات ( شائيمؤسسات القطاع العام الصناعي أو اإلن: مثال)دراسة حتويل بعض املؤسسات العامة اليت تتبع هلا جمموعة من الشركات
قابضة، والشركات العامة التابعة هلا إىل شركات متلكها تلك الشركات القابضة

معاجلة موضوع العمالة الفائضة ابالستفادة من البىن املؤسسة القائمة
 الح القطاع العام جملس أعلى إلص: مثالا )إدارة عملية حتويل املؤسسات والشركات العامة إىل كياانت اقتصادية لدى جهة جيري حتديدها

، تتمتع ابلصالحيات الالزمة(االقتصادي حيدث هلذا الغرض

47
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(1)األطر القانونية التي تنظم عمل المؤسسات العامة 

 واألنظمة اليت ختضع وحتديد جمموعة القواننيابملرافق العامة وتقدمي اخلدمات العامة،كل مؤسسة أو شركة عامة ارتباط  توضيح شكل 
:هلا
يف حال حتويلها إىل كيان اقتصادي، أي إىل شركة خاصة متلكها الدولة:

وتنظيمي، ونظام تعمل الشركة اجلديدة حتت أحكام قانوين التجارة والشركات، ويكون هلا نظام أساسي خاص هبا، ونظام داخلي
لالستخدام يتوافق مع قانون العمل، وأنظمة مالية وحماسبية، ونظام للمشرتايت

ة التنفيذيةوختضع يف هذه احلالة إىل قواعد احلوكمة املعروفة من حيث صالحيات اهليئة العامة وجملس اإلدارة واإلدار 
يف حال اإلبقاء على الشكل القانوين املعروف اليوم:

ة، األنظمة املالية قانون املؤسسات العامة، القانون األساسي للعاملني يف الدول)راسة تعديل القوانني الناظمة لعملها جيب د
ملنحها املرونة املطلوبة، مع ضرورة منح جملس اإلدارة صالحيات واسعة.( واحملاسبية، قانون العقود، اخل

التمويل )وازنة العامة للدولة وجيب أيضاا توضيح النظام الضرييب املطّبق عليها، ومتتعها بضمانة الدولة، وأسلوب ارتباطها ابمل
(الذايت

حتديد تشكيل اهليئات العامة وجمالس اإلدارة للشركات وفق اخليار املعتمد عند إعادة اهليكلة

48
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

(2)األطر القانونية التي تنظم عمل المؤسسات العامة 

 أن يعّدال حبيث ينطبقان جيب( املوّحد)للعاملني يف الدولة وقانون العقود ( املوّحد)األساسي التنبه إىل أن القانون
(وبعض العاملني اإلداريني يف القطاع االقتصادي)يف املقام األول على القطاع العام اإلداري 

 ّمن أن تكون أما مؤسسات وشركات القطاع العام االقتصادي، عند اإلبقاء على شكلها املعروف اليوم، فال بد 
ٍل منهاهلا أنظمة خاصة لالستخدام وللمشرتايت، وأنظمة مالية وحماسبية، تتناسب مع طبيعة عمل ك

دراسة عالقة سياسات الدعم احلكومية املعتمدة بنفقات وإيرادات املؤسسات العامة

49
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الماليةإعادة الهيكلة 

 ،و شركة عامة، تقييم يف كل مؤسسة أإطالق عملية إعادة اهليكلة املالية على التوازي مع إعادة اهليكلة التنظيمية، حبيث جيري
جُترى لكل حالةأصوهلا احلقيقية، وختفيض األصول غري املستخدمة، هبدف حتديد بنية رأس املال، وذلك وفق دراسات جدوى

 (عند التحويل إىل كيان اقتصادي)وقد يتطّلب ذلك إعادة رمسلة الشركة الناجتة
حبث القضااي املتعّلقة ابمللكية

:ومثة خيارات متعددة ميكن اعتماد املناسب منها حبسب دراسة اجلدوى، والسياسة العامة للدولة، من أبرزها
 وفق قانوين التجارة ؛ أو شركة مغفلة تعمل(مع تعديل القوانني الناظمة لعملها)اإلبقاء على ملكية الدولة، ويكون الشكل الناتج مؤسسة أو شركة عامة

أسهمها كاملة( أو جهات عامة)والشركات ومتلك الدولة 
 املني يف الشركةبيع جزء من األسهم للعأو/، مع إمكانية طرح جزء من األسهم على االكتتاب العام، و(مغلقة أو مفتوحة)التحّول إىل شركة مسامهة

وال اخلاصة، أو عن النظر، عند احلاجة، يف رمسلة الشركات بعد إعادة اهليكلة، مثل الرمسلة املباشرة من اخلزينة العامة، أو من األم
.، اخلطريق االقرتاض من املصارف العامة أو اخلاصة

وميكن أيضاا دراسة إحداث صندوق متويلي خاص للهيكلة املالية للشركات، يف حال توّفر موارد كافية له

50
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هيئة التخطيط والتعاون الدولي

مالمح الخطة المقترحة إلصالح القطاع العام االقتصادي

:حتليل واقع عمل املؤسسات•
التحليل اإلداري والتنظيمي•
التحليل االقتصادي واملايل•
دراسة واقع العمالة الفائضة•
دراسة اآلاثر االجتماعية إلعادة اهليكلة•

(3 )
ليل

لتح
ا

51

دليل عمل إعادة اهليكلة والتنظيم•
عمل الدمج والتجزئةدليل•
دليل عمل احلل والتصفية•
دليل عمل التحول إىل شركة أعمال•
دليل عمل إعادة اهليكلة املالية•
دليل عمل نظم معلومات اإلدارة•
دليل بناء القدرات•

(4 )
مل

 الع
دلة

ع أ
وض
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مالمح الخطة المقترحة إلصالح القطاع العام االقتصادي

احلوكمة االستفادة من نتائج التصنيف ومنوذج•
:املناسب لكل مؤسسةالختيار اإلجراء

يره مع تطو )اإلبقاء على شكل املؤسسة العامة•
(قدراا أكرب من املرونةإلعطائه 

دجمها مبؤسسات أو شركات أخرى•
إىل وحدات اقتصادية أصغرجتزئتها•
حلها وتصفيتها•

(5 )
مية

نظي
 الت

كلة
 اهلي

ادة
إع

يةالبىن التنظيمية واألنظمة الداخلوضع•
تشكيل اهليئات العامة وجمالس اإلدارة•
دارةالتدريب والتأهيل وتطوير مهارات اإل•
معاجلة قضية العمالة الفائضة•
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تقييم األصول وحتديد بنية رأس املال•
إعادة الرمسلة عند احلاجة•
:حبث القضااي املتعّلقة ابمللكية•

يره مع تطو )اإلبقاء على شكل املؤسسة العامة•
(قدراا أكرب من املرونةإلعطائه 

لة شركة أعمال مغف:اإلبقاء على ملكية الدولة•
،تعمل وفق قانون الشركات وآليات السوق

لك الدولة أو اجلهات العامة أسهمها كاملة ومت
(corporatization)
التحّول إىل شركة مسامهة•
على الشراكة مع القطاع اخلاصالطرح•

(6 )
الية

ة امل
يكل

 اهل
ادة

إع
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يف اخلتام
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التحديات

 بعد اقتصادي، مث بعد إداري: ذات بعدينعملية مرّكبة إصالح القطاع العام االقتصادي
 ى القصري،، وهي عملية طويلة ومكلفة على املدخيار اسرتاتيجيعملية إصالح القطاع العام االقتصادي

لكنها راحبة على املدى املتوسط والطويل،
:والغاية منها

رفع الكفاءة االقتصادية الكلية
ضمان التكامل بني نشاطات القطاعني العام واخلاص
 ال زايدهتااملوازنة العامة للدولة، عن ختفيف األعباء
 كبريدعم سياسي وإداري  إىل عملية إصالح القطاع العام االقتصادي حتتاج

 الطريقإيقافها يف منتصف -حيث املبدأمن -جيوز ال
 ضوعةاملو مسارها ابستمرار حسب العقبات اليت تظهر أثناء التنفيذ للوصول إىل األهداف لكن جيب تعديل
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التحديات

 إلدارة التغيريطة شاملة املعنية بعملية إصالح القطاع العام االقتصادي؛ ووضع خبتأهيل املوارد البشرية إيالء عناية خاصة
 الالزمةابلصالحيات تتمتع ، و حتديدهاجهة جيري لدى إصالح القطاع العام االقتصادي عملية إدارة

 الغرضجملس أعلى إلصالح القطاع العام االقتصادي حيدث هلذا : مثالا
 لهإحداث صندوق متويلي خاص للهيكلة املالية للشركات، يف حال توّفر موارد كافية ميكن دراسة
 ذاتهميكن البدء جبميع املؤسسات يف الوقت ال

 االنطالق أوالا مبشاريع إرشادية خمتارة بعنايةيستحسن
  اآلنفيها منذ فيجب البدء كانت تكلفة وعوائق عملية إصالح القطاع العام، مهما:

 تنفيذ ند انطالق بّد من أن تكون املؤسسات والشركات االقتصادية العامة جاهزة للعمل بكفاءة وإنتاجية عالية عال
، وفق الدور املنوط هبا"احلربيف ما بعد لسورية الوطين الربانمج "
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...شكراا الستماعكم
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