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 سوريا في الحرب القتصاد كارثية نتائج
 

 ، تقابمه اقتصاداتُ ، إلى اقتصاد حربٍ متسارعةٍ  بوتائرَ ل اقتصاد السمطة، في سوريا، تحوّ 
أو  سروري   عرب اقتصرادٍ  ثالتحردّ ة ترديراا المماعرات المقاتمرة، حترى برات مرب الصر ب مضرادّ  حرربٍ 
ل حرببرا بالمسرراعدات وتشرير الم طيرات والتحمريإت إلرى أبّ  .وطنريّ  اقتصرادٍ   السرمطة صرارت تمروح
عب تسوية  2010، ب د أب كانت الحكومة قد أعمنت في نيساب خاصة اإليرانية والروسية والديوب

عرررب مقررردار الرررديب  مؤكرردةٌ  ديونبررا الخارميرررة مرررا الرردول الشرررتراكية السرررابقة. ولرري  لررردينا م طيررراتٌ 
 3روب الررديوب الخارميررة بنحررو المترراك،، منررل للررا الترراريل حتررى اليررو،، ولكررب، ب ررض الخبرررا  يقرردّ 

 .2011، عا، مميار دولر أمريكيّ 
 اإلمماليررة، القتصرادية الخسرائر حمر،تنرامي ل رل مرا يشرير إلرى ت ايرد المديونيررة الخارميرة 

 %383 ، أي ما نسبتهأمريكيّ  دولرٍ  مميار 202,6 إلى 2014 ال ا، نباية حتى الن اع بداية لمن
لبحروث  حسرب المركر  السروريّ  الثابترة، باألسر ار 2010 لم را، اإلممرالي المحمري النرات  مرب

 الردع، عمرى العتمراد حمر، فري اائمرةٍ   يرادةٍ  إلرى الفادحرة الخسرائر ارل أدت  قردف السياسرات.
، أب 2015أب الحكومة اإليرانية، اشترطت عمى الحكومة السورية في شباط  . وم روفٌ الخارميح 

بقيمرة  مديردٍ  ائتمرابٍ  بميروب دولر مقابرل تقردي، خرطح  20قيمتبرا  ةٍ تحصل منبا عمرى ضرمانات سرياديّ 
 ة.ميار دولر، لتوفير المشتقات النفطية والمواد الغلائيّ  4,5

ي تشرظّ  الا النبيار القتصادي، بما او ومه مب ومو  انبيار شامل، وفي ظرلح  في ظلح 
مرسرومًا تشرري يًا لفترًا، ارو يرة ر الممبو تحكمبا قوى األمر الواقا، أصردر رئري   إيالتالبإد إلى 
أولويرات ترروفير شرروط الحيرراة ا دميرة، فرري  تسررتدعيه، ل 30/4/2015، تراريل 19 المرسرو، رقرر،

، لممنراط  التري ل تر ال تحرت سريطرة السرمطة، ناايرا عرب مقتضريات التنميرة والنمرو ىاألدناا حدّ 
، ةٌ وأمنّيرر ةٌ سياسرريّ  وتمبيرة حامررات مررا تبقررى مررب .الممتمررا.. برل تسررتدعيه، عمررى األرمرر ، اعتبرراراتٌ 

لعانبررا لشررروطب،، عرإوة عمررى المصررال  الخاصرة ال ميررا  لررر  تفرضربا عإقررات السررمطة بحمفائبرا واا
 المحاسيب.، التي أوصمت البإد إلى ما اي عميه..رأسمالية 

عمى اقتراح ممم   مب و ير اإلدارة المحمية بنا ً  يمو  بقرارٍ المرسو، عمى ا تي: . ينص  
عمررى  بنررا ً  قابضررة مسرراممة م فمررة  اصررة سررورية   شررركة  المحافظرة أو مممرر  المدينرة إحررداث 

 ء  الك الوحدة اإلدارية أو جز إدارة واستثمار أمتهدف إلى ة ة وتنظيميّ واقتصاديّ  ةٍ امتماعيّ  دراساتٍ 
ولمشركة القابضة المحدثة وفق أحكام مذا  .سربمباأالوحدة اإلدارية الملكورة مميا  وتمما ،منها
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دارتهررا المرسروم التشرري ي    ."تأسريس أو المسراممة فري شررركات أمروال تاب رة أو مسرامم بهرا وا 
ويرأ  ممم   ،وأعضا  ممم  الوحدة اإلداريةوتتألف البيئة ال امة لمشركة القابضة مب .رئي  

، حسررررب المرررادة الثانيرررة مررررب لتصررردي  المحرررافظ تبرررراقراراتخضرررا ، و إدارتبرررا رئررري  الوحرررردة اإلداريرررة
األمررإا المنقولررة إلررى الشررركة القابضررة أو مررب الشررركة القابضررة إلررى الشررركات و.ت فررى  .الدسررتور

ل يمرو  إلقررا  و. ..ببرا مرب مميرا الضرررائب والرسرو، مبمرا كانرت مسرمياتبا المسراا،تاب رة لبرا أو ال
 قضرائي   الحم  عمى أصول الشرركات القابضرة أو الشرركات التاب رة لبرا أو المسراا، ببرا إل بحكر،ٍ 

 ..، حسب المادة الخامسة مب المرسو،بأصل الح  مبر، يبت  
وأموالبرا  تؤس  بمومب أحكا، ارلا المرسرو، التشرري يح  ت تبر الشركات التي تحدث أوو. 

قانوب الشرركات وقرانوب التمرارة النافرليب والقروانيب حكا، ألوتخضا  ،مب أشخاص القانوب الخاص
 .واألنظمة النافلة بما ل يت ارض ما أحكا، الا المرسو، التشري يح 

 ةٍ إدارّيرر كثرر مررب مممر  وحردةٍ عمررى اقترراح أ مرب و يررر اإلدارة المحميرة وبنرا ً  يمرو  بقررارٍ و.
 . ألحكا، الا المرسو، التشري يّ  وفقاً  ةٍ إداريّ  مشتركة بيب أكثر مب وحدةٍ  قابضةٍ  إحداث شركةٍ 

ة مرررب ممررررال  الوحررردات اإلدارّيرررر ب البيئررررة ال امرررة لمشررررركة القابضرررة المشررررتركة مرررب أعضررررا ٍ وتتكررروّ 
يراعرري فيره نسررب رأ  المررال  بشرركلٍ  ،المشراركة فيبررا ويحردد عررددا، مررب قبرل و يررر اإلدارة المحميرة

إداريرررة ويررررأ  مممرر  إدارتبرررا رئررري  الوحرردة اإلداريرررة صررراحبة نسررربة  وحررردةٍ  المشررارا بررره مرررب كررلح 
  ..، حسب المادة التاس ةالمشاركة األكبر في رأ  المال

 يخضرا ال رامموب فري الشرركات التري تحردث أو تؤسر  بمومرب ارلا المرسرو، التشرري يّ .و 
ة كما تخضا الشركات التي تحدث بمومب الا المرسو، وب التأمينات المتماعيّ لقانوب ال مل وقان

 ..، حسب المادة الساب ةلمرقابة في م رض تطبيقه لقانوب الشركات حصراً  التشري يّ 
الشررركة / الشرركات القابضررة وممررالت نشرراطبا، فيحردداا المرسررو، عمررى النحررو ا، مبررأمرا 

 ا تي:
يمكب لموحدة اإلدارية وبإشرافبا المباشر تفويض الشركة القابضة بتكميف إحردى شرركات .

 :ة بما في للا المبا، التاليةاإلدارة التاب ة لبا بمبا، إدارة المناط  التنظيميّ 
القيا، بإمرا ات مرن  ترراخيص البنرا  ومراقبرة تنفيرلاا ومرن  إمرا ات السركب ومطابقرة  - أ

 وللا لصال  الوحدة اإلدارية وتحت رقابتبا. ،ةإفرا  األقسا، المنفل
والغرامرررررات المت مقرررررة بأعمالبرررررا لصرررررال  الوحرررررردة  والبررررردلتتحصررررريل مميرررررا الرسرررررو،  - ب
 اإلدارية.
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ة المحدثرة وتحصريل األقسرراط ومتاب رة سررداد ترولي مبرا، صررنادي  المنراط  التنظيمّيرر - ج
 القروض وفوائداا مباشرة أو عبر المصارف.

دارة مراك  خدمة المواطب.إحداث  - د  واا
دارة الرررنظ، اإلتنفيرر - ه وعميبرررا فررري  ؛ةلكترونيرررة فرري المنررراط  التنظيمّيررل البنرررى التحتيررة واا

سررربيل للرررا تطبيررر  القررروانيب واألنظمرررة النافرررلة المت مقرررة ببرررل  األعمرررال بمرررا ل يخرررالف أحكرررا، ارررلا 
الوحرردة اإلداريررة واللت امررات ويحرردد التفررويض  ليررة اإلشررراف والرقابررة مررب قبررل  المرسررو، التشررري يّ 

 )انتبى نص المرسو،( ..المالية
 يإحظ، عمى الص يد القانوني:

ة الوحيدة اي و ير اإلدارة المحميرة. ويقتصرر دور مممر  الرو را  أوًل، أب المبة الوصائيّ 
شركات يراعي استفادة الشركة القابضة وال، .والت اقديح  لمنظاميب الماليح  إرشادي   عمى وضا نمولجٍ 

وللرا ضررمب  ،التاب رة مرب م ايرا القطرراع ال را، والمشرترا فرري م ررض الت اقرد م برا أو إبرررا، عقودارا
اعتمرراد اررل  النمررالج مررب قبررل و ارة اإلدارة  ويررت،   .مرردة شرربريب مررب صرردور اررلا المرسررو، التشررري يّ 
 لتاب رة التري سريت،  مب الشركات القابضة أو ا شركةٍ  المحمية إلصدار األنظمة المالية الت اقدية لكلح 
 ..إحداثبا بمومب أحكا، الا المرسو، التشري يح 

: عامررررة، باعتبررررارا، م دومرررةً  ثانيرررًا، أب لرررررئي  مممررر  الوحرررردة اإلداريررررة وأعضرررائبا صررررفةً 
منتخبيب، إلدارة شؤوب الوحدة اإلدارية، حسب قانوب اإلدارة المحمية، وخاصة، باعتبارا، أعضرا  

ر قابضرةٍ  البيئرة ال امرة لشرركةٍ  ، مسراامة مغفمرة، مرا ي نري أب إدارة القتصراد سرتكوب مسررتقمةً  ة   اص 
فحسب، بخإف  ةً إداريّ  ، عب اإلدارة ال امة، وأب وظيفة األخيرة ستكوب وظيفةً إب ل، نقل منفصمةً 

 قانوب اإلدارة المحمية.
مية ثالثًا، ينت  مب الصفة الم دومة المشار إليبا ا دوامية الوضا القانوني لمممال  المح

، يخضا لمدستور والقانوب، عمرى مرك ي   إداري   منبا م  ًا مب ايكلٍ  وممال  المدب، إل يغدو كل  
وقررانوب الشررركات .اررو قرانوب  خرراص   الصر يد ال ررا،، ومممرر  إدارة شرركة خاصررة، يخضررا لقرانوبٍ 

.. مرا بما ل يت ارض ما أحكرا، ارلا المرسرو، التشرري يح  ،والقوانيب واألنظمة النافلةب االنافلالتمارة 
الشرركات الترري أب .ما سريّ ولالقروانيب واألنظمررة النافرلة،  عمرى ي نري أب ألحكرا، ارلا المرسررو، أولويرةً 

لقررانوب الشرررركات  ،فررري م رررض تطبيقررره ،لمرقابررة تخضرررا تحرردث بمومرررب اررلا المرسرررو، التشررري ي
. كمرررا أب المررررادة .. مرررا ي نررري أب مرمرررا الشرررركة / الشرررركات القابضرررة ارررو القرررانوب الخررراص  حصرررراً 

قانونيررة، سررتكوب ارري النافرررلة، ل  القيررا، بأعمرررالٍ  الراب ررة مررب المرسررو، تمررن  الشرررركة القابضررة حرر   
 القوانيب ال امة الوامبة التنفيل.
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يرررة لممنرراط ، عمرررى الرررر ، مرررب إلرررى اإلدارة اللات اررلا المرسرررو، مرررا ميررلٍ  يتماشرررىراب ررًا، قرررد 
عمى للرا حصرر سرمطة القررار بإحرداث الشرركات القابضرة فري   ير المم ،. يدل   طاب ه الختياريح 

سررمطة الرررو ير، ود حرردى منصرربه. ولرر، يشررر المرسرررو، إلررى شررخص و يررر اإلدارة المحميررة إضررافة إلررر
 المدينرة. وارلا مخررالفٌ باسرتثنا  موافقتره أو عررد، موافقتره عمرى اقتررراح مممر  المحافظرة أو مممرر  

 لمقوانيب النافلة، التي م مت الموافقة عمى إنشا  الشركات مب اختصاص و ارة القتصاد.
مررب تنرررا ع  أب ينرررت  منرره نرروعٌ  خامسررأ، الطررابا المرر دوج ألعضرررا  الممررال  المحميررة ل بررد  

الشرركات الخراص، صات، وا دوامية المبا،، إل المبرا، التري يحردداا المرسرو،، وفقرًا لقرانوب التخصّ 
 تت ارض ما مبا، ال  الممال  وفقًا لقانوب اإلدارة المحمية.

 فيإحظ ا تي: أما عمى ص يد القتصاد السياسيّ 
ألمرررإا الدولرررة  متطرفرررةٍ  إلرررى خصخصرررةٍ  واضررر ٍ  منطرررو  المرسرررو، عمرررى اتمرررا ٍ  أوًل، يررردلّ 

طمر  ال نرراب لشربوة الرررب  عمررى  ررات الميبراليرة القتصررادية المديرردة، وتوالقطراع ال ررا،، تتمراو  تطمّ 
لمشرررركات القابضرررة ل  أب رأ  المرررال الف مرريّ ما لسرريّ و حسرراب الممتمرررا، تحررت عنرررواب التشررراركية، 

ى األراضرري وال قررارات والمنشررتت، الترري سررتدخل سررو  األورا  الماليررة )البورصررة(، وتخضررا يت رردّ 
مررب الشررركات القابضررة، ل ينطبررر   خرراص   لقررانوب ال رررض والطمررب. فالشررركة القابضررة انررا شرركلٌ 

فرري شرررركات  لمشررركة القابضرررة الترري تشررتري بأموالبررا أسرربماً  والحقرروقي   عميبررا الت ريررف القتصررادي  
نبرا مررب إدارتبرا والسرريطرة عميبرا، بأسرراليب السريطرة المختمفررة ومنبرا الشرررا  اإلنتراج والخرردمات، تمكّ 

صادي والقرانوني، أي شرركة أمروال، عميبرا أب والندماج. فمكي تكوب شركة قابضة بالم نييب القت
التاب ررة والشرررركات  % مررب أسررب، الشرررركات75تشررتري برأسررمالبا ارررلا أو بمرر   منرره مرررا ي يررد عمرررى 

مرررب  لشررررا  أسرررب، مرررب الشرررركات التاب رررة المسررراا، ببرررا مرررب شرررركات القطررراع الخررراص، إل ل م نرررىً 
 ال ا،(. ول فائدة منبا، )قطاع عا، يشتري مب القطاع  القطاع ال ا،

مرا ي رادل قيمرة  وفري ارل  الحرال سرتبيا الشرركة القابضرة ال تيردة لشرركات القطراع الخراّص 
ة، ألنبررا المانرب األضر ف موضرروعيًا اإلدارة الصروريّ  األسرب، التري ستشررتريبا، لكري يكروب لبررا حر   

، بحك، طبي ة رأسمالبا )المامد أو الثابت(، إلا استب دنا الفسراد ما القطاع الخاصح  شراكةٍ  في أيح 
ل ستضرررطر إلررى بيرررا األراضرري وال قررارات والمنشرررتت ومطررارح السرررتثمار، أو  المستشررري مؤقتررًا. واا

سررريما البمررررداب كثيررررة، ول بخرررر ، عمرررى نحرررو مرررا حررردث فرررري بمررردابٍ  ب ضررربا .. فإنبرررا سرررتبي با برررثمبٍ 
لا أدخم الفسررراد، حيررث يمرررب إدخالررره موضرروعيًا، سررريكوب اسرررتثمار  نررا عامرررلَ الشررتراكية السرررابقة. واا

 تاب ررةً  فري أمرإا الدولرة أو إدارتبررا، عمرى اعتبرار ارل  الشرركات .شرركاتٍ  شرركات القطراع الخراصح 
ضر افًا لقردرتبا عمرى السريطرة والرتحك،، حترى عمرى  لمشرركة القابضرة.، سريكوب وبراًل عمرى األخيررة واا

ساب األرباح وتو ي با، ناايا عب كيفية إنتاج رأ  المال وت ظيمره ص يد اإلدارة، عإوة عمى ح
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لسررتحوال  سرتكوب الشرركة القابضررة  طرا ً  مرب شرقا  ال ررامميب وبؤسرب، وت مير  ا ترررابب،. ومرب ثرر،  
 م ئيًا أو كميًا. عمى أمإا الدولة استحوالاً  القطاع الخاّص 

ب قبرل الشرركة القابضرة التري ستنشرئبا ثانيرًا، إب إدارة أمرإا الوحردة اإلداريرة واسرتثماراا مر
اررل   ر مررب الوضررا القررائ، شرريئًا، مررا لرر، تشررترِ ، ل يغّيررابأسرربمالوحرردة اإلداريررة لاتبررا وتممررا مميررا 

والمشترا، ال اممة فري سروريا، سروريًة كانرت أ،  يرر  مب شركات القطاعيب الخاّص  الشركة أسبماً 
القطراع الخراص. ولمرا كانرت السياسرة اقتصرادًا . فري قبضرة مرا سريم ل القتصراد .الروطنيّ  .سرورية

أي إب الشرركة القابضرة، سروف تسريطر عمررى  .مكثفرًا، فرإب السياسرة .الوطنيرة. سرتكوب فري قبضرته
مفاصررل الدولررة أو شرربه الدولرررة أو مررا يتبقررى منبرررا. انررا ل يمررو  اسرررتب اد الفسرراد ونفررول .رأسرررمالية 

، .فإحررو سررروريا.، ول يمررو  اسرررتب اد المحاسرريب.، حسرررب تشررخيص حنرررا بطرراطو، فررري كتابرره المبررر
 الشركات لات البوية السورية الوامية، عإوة عمى الشركات  ير السورية.

ثالثًا، في ضو  ما تقد،، سيكوب مب المرم ، إب ل، يكب مب المؤكد أب الشركات التاب ة، 
لبحريرررة مررب القطرراع الخررراص، ستسررتثمر فررري الصررحة والت مررري، والتصررالت والمواصرررإت البريررة وا

فقرارا،  والموية والما  والكبربا  والنفط والغا  والفوسفات .. ما ي ني م يدًا مب حرماب السورييب واا
خرامب، مب السياسة، ولو  % في الربا األخير 80سيما أب نسبة الفقر ال ا، بمغت نحو تبميشب، واا

 .2014مب عا، 
 رل إنشرا  الشرركات القابضررة راب رًا، إب صريغة المروا  التري افترت  ببررا المرسرو،، والتري تم

اختياريًا، ت ني أب ال  الشركات ستنشأ في الممالت األكثر ربحية ومردودية. والا ي ني ا داار 
 مناط  وتبميش مناط  أخرى وا داار قطاعات وتبميش قطاعات أخرى.

، إل ضرررروري   مررا إلررى الإمرك يررة، واررو ميررلٌ  مررا ميررلٍ  يتماشررىخامسررًا، إلا كرراب المرسررو، 
، بحكررر، مرررا تقرررد، فررري الفقررررة السرررابقة، المتوا نرررة، أي المرسرررو،، يمرررافي مبرررادئ ال دالرررة والتنميرررة أنررره

ة. فرإلا كراب أعضرا  الممرال  المحميرة ة والسياسريّ في البنية التشري يّ  ةٍ ملريّ  وسيؤدي إلى تغييراتٍ 
فاتب، فرري ممررال  إدارة الشرركات القابضررة، بصررفاتب، الوظيفيررة ل بصرر وممرال  البمررديات أعضررا ً 
لا سريؤثر ارل  الممرال  سريتغيروب وفقرًا لمبردأ النتخراب الردوري، فرإب ار الشخصية، وأب أشخاَص 

ل في عممية النتخاب، وفقًا ل إقات األشخاص بشركات القطاع الخاّص  تأثيرًا مباشرًا وعميقاً  ، واا
 ةٍ خاّصرررر مممررر  إدارة شررررركةٍ  رَ فررري الشررررراكة، فررررإ ي قرررل أب يتغّيرررر تنتفررري مصررررمحة القطررراع الخرررراّص 

 .  ، ل محدودةً إلا كانت الشركة مغفمةً  ولسّيماغفمة، بغير إرادة المسااميب، م مساامةٍ 
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إليبرا مررب  سادسرًا، إب إعفرا  الشرركة / الشررركات القابضرة والشرركات التاب رة الترري ستنضر،  
ة مرب ، مرب الضررائب والرسرو، سريحر، خ ينرة الدولرة المرك ّيرو ير السوريح  السوريح  القطاع الخاصح 

 ال  الموارد، وسيؤثر في الموا نات وخطط التنمية. 
د والرلي مررّ  ،ة لإلسكاب المقر حديثاً قانوب المؤسسة ال امّ ساب ًا، يتقاطا الا المرسو، ما 

ة المحميرة واألمنبيرة وعمرى لمصرمحة شرركات اإلعمرار الخاّصر ،المؤسسة مب كثيرر مرب صرإحياتبا
 .حساب المواطنيب أصحاب الحقو 

ة لمدولرررة وخطررررط الموا نرررة ال اّمررربفررري المرسرررو، إلرررى ال إقررررة  إشررررارةٍ  لررري  انررراا أي  ، ثامنررراً 
ل الرربإد إلرررى وفرر  الصرريغة المطروحررة سرروف تتحرروّ . فة فرري الرربإدة والمتماعّيررالتنميررة القتصرراديّ 

الررو ير ) و يرر اإلدارة المحميرة(، الرلي مررن   شرخص سروى بالدولرةيربطبررا  ل م  ولرةٍ  ةٍ خاّصر مر رٍ 
واررو خررارج  فبري تخضررا لمقررانوب الخرراّص ) ،واإلشررراف المتاب ررة ل حرر  ،وافقررة أو الرررفضحر  الم

 (.صإحياته
 الحررادح  ل تخمرو مرب  ثرار السرتقطاب السياسريح  متباينررةٍ  ف رلٍ  لقرد أثرار المرسرو، لغطرًا وردودَ 

أو لاا. فقد لكررت مريردة قاسريوب المقربرة  اللي يحك، األفكار والتصورات والمواقف إلى الا الحدح 
مب السمطة، ب د الستفسار مب م اوب و ير اإلدارة المحمية وخبرا  فري الرو ارة، لكررت فري عردداا 

مسررراامة الحكومرررة ممثمررة بالشرررركة القابضرررة فررري الشرررركات أب .، 2015/ 5/ 17الصررادر بتررراريل 
ساسررربا ال وائرررد التررري ت رررود لممرررال ال ررررا،، تحررردد عمرررى أ مختمفرررةٍ  رة، سرررتكوب بنسررربٍ الفرعيرررة المسرررتثمِ 

 براكاممب المساا،. وسرتكوب ممكيرة أسرب، الشرركة القابضرة عائردةً  وال وائد التي ت ود لمقطاع الخاصح 
 حسرب مسراامة كرل   أو ال را،ح  لمقطراع الخراصح  لمحكومة بينما ستكوب ممكية شرركاتبا الفرعيرة عائردةً 

أو  المرسررو، لاترره، إل ل لكررر فيرره لمحكومررة والمررال ال ررا،ح  د  نررص  يفنحرر وفرري اررلا ترردليٌ   ..منبمررا برره
ع األرباح وف  نسب المشاركة في رأ  المال. إضافة لكيفية تو يا األرباح، فمب المنطقي أب تو ّ 

مسرراامة مغفمرة، ارري الترري  ةٌ خاّصرر الصررري  أب الشررركة القابضرة، وارري شرركةٌ  إلرى تمااررل الرنصح 
فرإب األربرراح ت رود لمشرركة، ل لخ ينررة الدولرة أو المررال  ،  ومرب ثَرر تممرا مميرا األسررب،، ل الحكومرة،

ة التررري مررب الضررررائب والرسررو،، وكرررللا الشررركات الخاّصررر عي المريررردة. وارري م فررراةٌ ، كمرررا ترردّ ال ررا،ح 
 ستساا، في رأسمالبا، وتمتما م  ًا مب أسبمبا.

تيراري  يرر الممرر ، يبردف إنشرا  الوحردات اإلداريررة الخوأضرافت المريردة المرلكورة قولبررا: .
 ةٍ عممّيرر يب ال رامميب فري و ارة اإلدارة المحميرة، إلررى إيمراد صريغةٍ ، بحسرب المختّصررقابضرةٍ  لشرركاتٍ 
، حيرث ّمبراكفي القطاعات  النشاط الحكوميح ، التي أصبحت عنواب ة ما القطاع الخاّص لمتشاركيّ 

عمررى  القطرراع الخرراّص   تخضررا لقررانوب الشررركات، يحفّرر بحسرب ت بيرررا،، إب عمميررة إنشررا  شررركةٍ 
إنشرا  شررركة، وارو يبرردف بحسربب، إلررى  رُ المسراامة بررأ  المررال أو الخبررات أو  يراررا، وارو مبرررّ 
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فقررط، وارررلا  ، وليسررت خدميررةً إتاحررة القرردرات الماليررة والفنيررة لموحرردات اإلداريررة لتقررو، بمبررا، تنمويررةٍ 
ى إنشرررا  مشرررراري با مرررب أمإكبرررا وأب تمتمرررا القررردرة عمررر يتطمرررب أب تحصرررل الوحررردات عمرررى عوائررردَ 

، بغرض النظررر عرب اويتره، إل القطرراع فالبرردف إلًا ارو تحفير  القطرراع الخراّص  ..الرابحرة المسرتقمة
ا ارو محف ر ، واررو ل ير ال يأخرل ول ي طرري، أكثررر مّمر إلرى تحفير ٍ  لري  فرري حامرةٍ  السروريّ  الخراّص 

المريرردة. ولررري  .، كمررا تررردعي تحررت عنرررواب التشرراركية، .التررري أصرربحت عنرررواب النشرراط الحكررروميّ 
ة المسراامة المغفمرة المرأمول إنشراؤاا لقرانوب الشرركات خضوع الشركة / الشركات القابضة الخاصّ 

القطرراع الخررراص، الررلي تممرررا النخبرررة  أكثررر تحفيررر ًا مررب التشرررري ات الترري فصرررمت تباعرررًا عمررى قررردح 
، والمررال ال رررا،ح  ة السررورية عمررى أب ب ضرره قطرراع نبرراب نشررأ مررتطفًإ عمررى القطرراع ال ررا،ح القتصرراديّ 

. والبدف ا خرر 2007و  2006في ال اميب حدثت أُ يا ية، التي سيما الشركات القابضة المتول
او .إتاحة القدرات المالية والفنيرة لموحردات اإلداريرة، لتقرو، بمبرا، تنمويرة.، مرب دوب إشرارة إلرى أب 

ب ومرررب إلداريررة، ارري مررا تسرررّ لموحرردات ا القرردرات الماليررة والفنيررة، الترري سرريتيحبا القطرراع الخررراص  
 .ب مب ال  الوحدات إلى القطاع الخاصح تسرّ 

سراامة يتي  الماو ما شكل الشركة القابضة،  ي تبروب بيالم نيوترى المريدة نفسبا أب .
التي ستقو، ببا الشركات الفرعية، ولكب ممكية ال  الشرركات التري  ّمباكواإلشراف عمى النشاطات 

فإب  للاالمشارا،  اإلنشائية أو الخدمية، ستكوب بحسب ما يقدمه القطاع الخاّص ستقو، باألعمال 
نشراط، ووفر  شرروطه،  ما مصمحة المسراا، األكبرر فري كرلّ   ليات وشروط عممبا ستكوب متوافقةً 

مب يمما يحك،، واو القادر عمى فرض شروطه، ب إالقوانيب المنطقية لمسو ، تقول  ألب بديبيات
  ..ربحهمقابل ماله وشرط 

الم نيرروب الررليب ي تبررروب ارررلا العتبررار يفترضرروب أب .الحكومرررة.، ارري المسرراا، األكبرررر، 
ي تبررر القطررراع  أب تتوافرر   ليرررات وشررروط عمررل الشرررركة مررا مصررمحته، وارررو افتررراٌض  الررلي ل بررد  
ة والمصرررمحة التضررحية بمصررالحه عمرررى مررلب  الحكومرررة الوطنّيرر  بيررًا، أو  يريرررًا إلررى حررردح  الخرراّص 
 بيرًا أو  ة. ل نمرادل فري مقولرة .مرب يممرا يحكر،. ولكننرا ل نسرتطيا اعتبرار القطراع الخراّص ال اّمر

 يريررًا. ومررب الصرر ب الررتكبب بمصررير الشررركة / الشررركات القابضررة، الترري سررتحدث، تب ررًا لنشرراط 
 القطاع الخاص وامتيا اته، وتب ًا لتقمب سو  األورا  المالية وأس ار األسب،.

(، ةٌ خاّصرررر يررردة وصررررف الشرررركة / الشررررركات الم مرررا إحررررداثبا بأنبرررا )شررررركاتٌ ومثممرررا تماامررررت المر 
بريب أكثرر  مشتركة اصة  قابضة   شركة  إحرداث تماامت المادة التاس ة مب المرسو،، التي تمي  

مررب أعضررا  مررب ممررال  الوحرردات اإلداريررة المشرراركة  ةتتررألف ايئتبررا ال اّمرر ...مرب وحرردة إداريررة 
ا به شارِ يراعي فيه نسب رأ  المال المُ  بشكلٍ  ،قبل و ير اإلدارة المحميةد عددا، مب حد  ويُ  ،فيبا

ويرأ  ممم  إدارتبا رئي  الوحدة اإلداريرة صراحبة نسربة المشراركة األكبرر  .إدارية وحدةٍ  مب كلّ 
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كبررى أو عمإقرة ت ر   .احتكرار  ةٍ خاّصر قابضرةٍ  أي إب المرسو، يمير  قيرا، شرركةٍ  في رأ  المال.
توريرررة السرررو .، وتسررريطر عمرررى مطررررارح السرررتثمار األكثرررر ربحيرررة، ثررر، تسررريطر عمررررى القمرررة. و.دكتا

إلررررى ت ميرررر   واضرررر ٍ  الشررررركات الصررررغيرة مررررب طريرررر  النرررردماج أو الشرررررا . واررررلا ي بررررر عررررب ميررررلٍ 
مررب التنررراف  إب لرر، يحرررل دونرره، كمرررا ارري حرررال  الحتكررار، وتركيرر  الثرررروة فرري أيررردي القمررة، ويحرررد  

 ، ويتناقض ما خطاب .التشاركية..M.T.N شركتي التصالت، سيرياتل و
ة المحدثرررررة، أو المنرررراط  التنظيمّيرررررالإفررررت فررررري مررررا أوردتررررره مريررررردة قاسرررريوب حرررررديثبا عرررررب 

، والمقصود ببا مناط  سكنية مديدة 19األاداف ال ممية لممرسو، رق،  أا،  عمى أنبا المستحدثة، 
بسراتيب الررا ي(  -عامرة، أو تسرتمما مرب قبرل الدولرة، كمرا فري منطقرة )المر ة اً ت تبر أراضيبا أمإك

التي ستشمل لحقًا  ،التي يخطط أب تكوب نمولمًا يحتلى، لممناط  التنظيمية القادمة ،في دمش 
الشررررركات  . وأب الشرررركة القابضرررة سرررتقو، بتكميرررفوالتررري يمرررب إعرررادة إعمارارررا ،المنررراط  المبدمرررة
ار األمرإا، إلرى مبمررات تري ُتنشرئبا أو تسراا، فيبررا، بمبرا، تت ردى إدارة واسرتثمالفرعيرة المتنوعرة ال

، واإلنشررائيح  والخردميح  ، وحتررى المبمرات لات الطرابا القررانونيح كّمبرا عمميرات اإلدارة والتنظرري،تشرمل 
دارة الصرررررنادي  المرتبطررررة بالمنررررراط  التنظيمّيرررروالمبررررائيح  صرررررات ة، والتررررري قررررد تكررررروب مررررب مخصّ ، واا
شررررراف الشررررركة القابضرررررة الموا نرررر ة، أو مررررب إيرررررادات السرررررمطة المحميررررة و يراررررا، وللررررا بمشررررراركة واا

، ل ةً خاّصرررررر )المرسرررررو، يسرررررميبا شرررررركةً  الحكوميرررررة، أي عمميرررررًا الوحررررردة اإلداريرررررة والسرررررمطة المحميرررررة
الشرررركا  المسرررااميب فرري الشرررركات الفرعيرررة، التررري تشررارا فيبرررا الحكومرررة بشرررركتبا وأب  .حكوميررة(
بررا الترري يقومرروب ببررا، واررل  اإليرررادات مررب الخرردمات كمّ  سيسرر وب إلررى تحصرريل إيررراداتٍ القابضرة، 

سرتكوب بالنبايرة مرب مسررتخدمي الخردمات أي مرب المرواطنيب، وسررتتحول المنراط  التنظيميرة، إلررى 
، بأمر يحق  اسرت ادة النفقرات ستصب  مأمورةً  مب ث،  و ، رمتبابناط  تتخصخص فيبا الخدمات م

ة المخدمة، ولمشركة القابضرة دة التأايل، ويحق  استمرار أرباح لمشركات الخاصّ المدفوعة في إعا
 .!الحكومية المشاركة

 إمررا ات مرن  تررراخيص البنرا  ومراقبرة تنفيرلاا، ومررن   ،مررب نروع وانرا ل تسرتثنى خردماتٌ 
يضراف إليبررا ة، مبرا، إدارّيرر ل ةٌ قانونّيرر مرا ات السركب، ومطابقررة إفررا  األقسررا، المنفرلة، وارري مبرا،  إ

مبرا، تحصرريل الرسررو، والبرردلت والغرامررات المت مقررة بأعمالبررا لصررال  الوحرردة اإلداريررة، مررا المبررا، 
دارة مركر  خدمرة المرواطب دارة وصروًل إلرى تنفير .الخدمية المرك ية مثرل إحرداث واا ل البنرى التحتيرة واا

فرري المرسررو، باعتباراررا مررب  اررل  المبررا، مررلكورةٌ  لكترونيررة فرري المنرراط  التنظيميررة . وكررل  الررنظ، اإل
 ..!ة التاب ة لباالممكب أب تفوض لمشركة القابضة والشركات الفرعية الخاصّ 

مريدة قاسيوب، وقد ت مدنا اقتباسربما ب مالمقتبستيب  السابقتيبل ل ما ما  في الفقرتيب و 
مررب نائرررب و يررر اإلدارة المحميررة والخبررررا  ال ررامميب فررري  حرفيررًا، اررو مرررب برراب الم مومررات المسرررتقاة
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الرو ارة، واررو مررا يكشررف عررب األسررباب المومبررة إلصرردار المرسررو، فرري اررلا الوقررت، ويشرري بمررا قررد 
تكروب عميره عمميرات إعررادة اإلعمرار، سروا  بقيرت .الحكومررة. أ، تغيررت. فإحرداث شرركة / شررركات 

 تماامه. قادمةٍ  واقا، ل تستطيا أي حكومةٍ  رٍ مب الا النوع ومباشرة نشاطبا سيفضياب إلى أم
أو شررركة قابضرررة فرري الوحرردات اإلداريرررة،  قابضرررةٍ  أخيرررًا، يطرررح مررروا  اسررتحداث شررركاتٍ 

حرول عإقرة الشررركة / الشرركات الم مرا إنشرراؤاا مديررة ، أسرئمة .تحرت عنررواب .التشراركيةمشرتركة، 
، 2007- 2006ظبررت فري ال راميب  ،قابضرةٌ  بشركات األموال المتيا ية القائمة، واري شرركاتٌ 

المتراب كراب يمررب  .،مرب أبر ارا، عمرى مسرتوى الحمر، والنفرول شرركتا .الشرا،. و.السرورية. القابضرتاب.
قردر رامري .ل مرب نظرا، المتيرا  إلرى نظرا، التررخيص. وقرد ، وتتحروّ 2013أب ينتبي عقدااما عرا، 

% مررررب النشرررراط 60مؤسسرررريبا بررررر مخمرررروف، كبيررررر مسرررراامي شررررركة الشررررا، القابضررررة، حمرررر، نشرررراط 
. )رامررررررا/ي، ممرررررال برررررراروت، ال قررررررد األخيررررررر فررررري سرررررروريا، مدليررررررة الممررررررود .القتصرررررادي السرررررروري

 (. 66 - 65، ص 2012واإلصإح، المرك  ال ربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
ما شرررركتا الشرررا، سررريّ ا أب شرررركات المتيرررا  الخاصرررة، وللحرررظ بررراروت فررري كتابررره ارررل وقرررد
، ل الدولررة، السرروريح  ورية القابضررة، ارري التري كانررت تررتحك، فرري النشراط القتصرراديح القابضرة والسرر

أب  خاصرررة، إب لررر، نقررل كانرررت ترررتحك، فيررره، اررري التررري كانرررت تررؤثر فررري القررررار السياسررريح  ومررب ثررر،  
أب شررررركة الشرررررا، و الشررررركتيب المررررلكورتيب نمولمرررراب واضررررحاب مررررب نمررررالج .رأسررررمالية المحاسرررريب.، 

عرررددًا مررب رمررال األعمرررال مررب عائمرررة  ،  مممرر  إدارتبررا رامررري مخمرروف، تضرر  يررررأالقابضررة، الترري 
 مخموف، حسب ما ما  في كتاب باروت.

برررال ودة إلرررى عنرررواب ارررل  المقاربرررة، فرررإب المرسرررو، ينررردرج فررري النترررائ  الكارثيرررة المسرررتقبمية 
لمنظراميب  رشرادي  إ لقتصاد / اقتصادات الحرب. ويفترض أب يصدر عرب مممر  الرو را  نمرولجٌ 

لمشرررركة / الشرررركات القابضررة، فررري خرررإل شررربريب مررب تررراريل صررردور المرسرررو،،  والت اقرررديح  المرراليّ 
  موس ة لممرسو، وتداعياته. إلى دراسةٍ  وحيب يصدر الا النمولج ستكوب لنا عودةٌ 

 


