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 تـصـريـح

دراسة قانونية حلوكمة املرافق العامة االقتصادية يف سورية



 / /ـت هذه الرســالة وأجيزت بتاريخ نوقشـ

 

 جلنــة املنـاقشــة واحلــكم
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عضــوًا     عمر فارس الـدكتــور -

مشرفًا     حممد السيد الـدكتــور -
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 اإلهــداء

مسكة بأحدها، حنو من بينها مُ خترجنيَ أمامي ، ثمَّ اخليولِ شراتُعَ ، كانت ترتاكضُ.. ي ، رأيتكِ يف حُلُمي ـوَّتـيف فُت.. سنني  منذُ

 .. املدى تنظرين 

 ن هذي ؟مَ :  حتُوصِ.. ومها ـمن يَتعلقتُ بك ِ

 نادوا وبامسكِ.. هذه حبيبتك : قالوا 

 حينها وأنا أسعى إليكِ ، وأنتِ عين تصدِّين نْمِ

هذه .. وقد مسعتكِ مراراً من الظلم تصرخني .. إنين اليوم مُحامٍ : وقلت لكِ .. أوىل شهاداتي ِ يوم محلتُ إليك .. أال تذكرين ؟ 

 ..اطليب ما تريدين ..وأنا رهن أمركِ .. هدييت إليك 

 ..فهجرةً دامت عشر سنني..فهجراً .. ثم بُعداً ..  لكنكِ بادلتِ تقربي إليكِ صدَّاً

 ..إليكِ وظننتُ أنكِ يل قد عُدتِ  دتُحتى عُ.. ذرفتُ دمعي .. شكوتُ شوقي .. ناجيتكِ يف بُعدي 

 ..أنتظر القبول ووقفتُ.. بابكِ  وطرقتُ.. وأعددتُ لك اهلدايا .. هيأتُ نفسي

 ..ين قُوإذ بنريانك  تلتهم ما معي وحترِ.. تطرحين .. ترمي بي . .وإذ بعواصف هوجاء جتتاحين ..  فُتحَ البابُ

 ..تنتحبني .. تبكني .. كأنكِ تستغيثني .. مسعتُ صوتكِ .. صدِّق أن كل هذا كان خمتبئاً ببيتكِ تُ على وجهي غري مُهِمْ

 ..الظالم ودياجريُ مَنَعتين الرياحُ اهلوج .. حاولتُ العودة ألنظر ماذا حلَّ بكِ 

 .. أكتبُ إليكِ  : قُلتُ

 

 



 

 ..مدادي بدموعي ودمي   أمزج.. جلستُ على ضوء الشموع أخط لكِ أوراقي 

 ..الرعود  الربوق وقصفِ بدفاتري حتت ملعِ أتنقلُ

 .. أمنعُ عنكِ علقماً .. أصفُ لك بلسماً .. سُ لكِ خمرجاً أتلمَّ

 ومحلتُها إليكِ.. وأنا اآلن قد مللمتُ أوراقي 

 ..فتىً طَوَّحهُ اهلمُّ بعيداً فطاح... أقفُ أمامَكِ كما كنتُ 

 ..أبلَّ من سَقَمٍ .. خَرَجَ من مَفازةٍ .. ثم آبَ من غُربةٍ 

 ..حُضناً يَضمُّهُ .. أوراقهُ وعيونهُ ترجو مِنكِ  يرفعُ إليكِ

 ..يف صدركِ  فـغيِّبيهِ ... وإال 

 .. ال تصدِّي عنه .. لكن 

 ..احلنني  به وفاضَ.. السنني فقد أتعبته 

 ..فاقبليهِ.. هذا ما كتبته لكِ

 ..يا سوريا يا حبيبيت 

 حممد ياسر بطيخ

  



 

ـص  الُملخَّ
 

ُيقــدم هــلا البحــة دراســة عــت إمقانيــة تطبيــق الحوقمــة عةــال المرافــق الرامــة اباتهــادية فــي ســورية باعتبارهــا 

أداة مــت أدوات الــتحقم المؤسســي والراابــة واللــبط ووســيةة مــت وســالل الن ــوا ب ــلي المرافــق ال امــة التــي ألــحت 

م ا ، أم عةـال الهـريد المـالي إل ترــاني بـمم  الحاجـة لالهـسو سـواى عةــال هـريد جـودة العـدمات الرامـة التــي تقـد

مـت ماـاقل أدت إلـال تحول ــا مـت اطاعـات رافـدة لساتهــاد الـوطني إلـال اطاعـات عاســرة تـلت تحـت عجـو ات بة ــت 

 .ملات المةيارات مت الةيرات السورية

 لــم يهــدر فــي ســورية إلــال اوت دليــل لحوقمــة المرافــق الرامــة اباتهــادية ، لقــت ب يرنــي للــ  عــدم الحاجــة

 .لحوقمت ا ، أو عدم إمقانية لل 

إت هلا البحة يدر  إمقانية حوقمة المرافق الرامة اباتهادية في ظـل البيلـة التاـريرية الحاليـة فـي سـورية، 

ويقتــرو دلــيسو لحوقمــة تةــ  المرافــق، ومــت لــم ُيطبــق دليــل الحوقمــة المقتــرو عةــال أحــد المرافــق الرامــة اباتهــادية ، 

أساســية مدادهـا أنــو ب يوجـد مــان  اــانوني أو إدارل لتطبيـق الحوقمــة عةـال المرافــق الرامــة ويهـل البحــة إلـال نتيجــة 

ت قــات يوجــد هنالــ  عــدة عقبــات لقــت يمقــت تجاو هــا ، ويعةــ  البحــة إلــال عــدد مــت  اباتهــادية فــي ســورية ، وا 

 . النتالج وُيقدم مجموعة مت التوهيات

 



1 

 

 
 

 
 

إن تحّوَل العالم إلى قرية صغيرة لم يكن على صععي  اتتصعاتف ط ع  ل ععل علعى الصععي  اتقتصعا ،  ي عا ل 

إعا كععا  را ف بععع   يهعاطع  يككععن ل ولعة إ ارة اقتصععا زا عكععقل عععن اقتصعا ياف العع ول اكاعرل ل لعععل  كعان لقاكععا  عل

لكععععايير ال وليعععة الكتهعععي عليهعععا طعععا ا، ارة واتقتصعععا  ل وكعععن تلععع  الكععععايير كععععا   تأاعععَع عااسعععتركاراف ااربيعععة  ن 

ععع  ف  وت  طععا ال  ععاص الاععال رععم كععا لعرععف  ن حيعع  لع ععو  الر رععة اكايععرة التععا احتلععف ككابععا  عععارقا  طععا او الحوككععة 

 .حوككة زعا ال  اص كحور ازتكام الكرير كن ال ولابت لف إلى ال  اص العام لتغ و 

زععا حعيسععة اك را  لكععن علععى اسععتحياا ل طكععا قالععف كعا   ل عع   الععف الحوككععة إلععى ال  ععاص الاععال طععا سععورية 

حعرا  على وري ؛ إع لم يعتم تهعيلهعا إلعى ابن عكعا يععو  عالهالع ة علعى ال  عاص الاعال واتقتصعا  العو با ككعل ل لكعن 

به  ن يصععرطبا عععن إ اععال الحوككععة إلععى ال  ععاص العععام طععا سععورية ل طهععو طععا  كعع   الحابععة إليهععا علعع  لععي  كععن  ععأ

 .والع، َوَبَ  طا زعا ال  اص عيلة اصعة له طعاَض طيها وطرَّخ ااصة و ن لها  ورا  زاكا  طا ككاطحة الهسا 

 لحعع إزعععا العحعع  يعع ر  إككابيععة ت عيععي الحوككععة علععى الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا سععورية عاعتعارزععا  إنَّ 

الوسالل الهاكة التا تساع  على تالعيل تلع  الكراطعي كعن  كرا عها وتعبهض عهعا لتع عم اتقتصعا  العو با ل إ عاطة 

ععع  لبععا كععن العحعع  طععا كازيععة الكراطععي وطععا سعععيل علعع  ط بععه ت . إلععى كععا للحوككععة كععن  ور زععام طععا ككاطحععة الهسععا 

العاكععة اتقتصععا ية ل وكععن رععم و ععم كعيععار يلككببععا كععن ا لععه تح يعع   ،ت كبهععا زععو كحععل صععال  لت عيععي الحوككعععة 

عليهل ويست عا عل  عال رورة كن بتعرض كسالي  إ ارة الكراطي العاكعة اتقتصعا ية وت يعيم تلع  اكسعالي  وكعن رعم 

 . ا على حوككة الكراطي العاكة اتقتصا ية راسة  رر كل  سلو  كبه
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طا سعيل الوصول إلى غايتبعا ط بعه كعن الكهعم ات ع ص علعى تبعار  الع ول اكاعرل التعا سعع تبا إلعى حوككعة و 

ال  اص العام ل وكعل  كن الكهم ات ع ص علعى كعا صع ر كعن كععا   لحوككعة ال  عاص الاعال طعا سعورية ل والعحع  

زعععا الاصععول ل حتععى إعا كععا اسععتوععبا العحعع  طععا كععل علعع  ط ببععا سععببت ل إلععى طععا  عكععا صعع ر ع ععأن ال  ععاص العععام

العاكععة و ععم  ليععل لحوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا سععورية ل وكععن رععم ت عيععي علعع  العع ليل علععى  حعع  كراط هععا 

 .اتقتصا ية الهاكة

 :أسباب اختيار موضوع البحث

 :ل كن  زكها الكراطي العاكة اتقتصا ية طا سورية ع ة  طعتبا تاتيار كو وص حوككة سعا  زبا  

 اتزتكام ال اصا عكو وص الكراطي العاكة اتقتصا ية ل والرغعة طعا ر يتهعا يوكعا  كعا قع وة لل  عاص الاعال -1

لهعا إلعى طا بو ة ت  يم الا كاف العاكة ل وطا  ري ة ا، ارة والرقاعة والتبظعيم ل إ عاطة إلعى اككعل طعا تحوّ 

 .وراط  ل قتصا  الو باق اص راع  

 زكية كو وص الحوككة عح  عاته ل إع تحتل الحوككة حاليعا  ككعان الصع ارة طعا ازتكعام الحكوكعاف والهيلعاف  -2

 صععع  كههععوم الحوككععة حاليععا   عععارا  إصعع حيا   ل ط عع  الرقاعيععة والكسععتركرين واك ععرات الكهتكععة طععا الكبتكععم

 .ا،ص ح رطعف رايةتا وبقاا  كن توبه سياسا واقتصا ، للحكوكاف ال

َم علععى  -3 زبععا  ازتكععام كتقايعع  كععن ق اعععاف الكبتكععم عالسععلو  الك سسععا الععع،  صععع  ك لعععا  كللحععا  ككععا  ععبَّ

 .تباكا  بظكة التحكم الك سسا ل والحوككة إح ل ت عي اتها الهاكة

 طعبعععا راطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية طعععا سعععورية ككعععا حوككعععة الك عععع م وبعععو   ، عحععع  قعععابوبا سععععي و ن  رَ   -4

 .للتص ، لهعا الكو وص

  عرارا  كعيعرة طعا ال  عاص  -وكاقالعف –هعف الكرحلة الحربة التا تكعر عهعا سعورية طعا زععا اكيعام ل والتعا الَّ  -5

العععام ل وقا تععه كعابععاة علععى كعابععاة ل و صععع  عبععا ا والبهععوض عععه وابعععا  و بيععا  ل وعلععى كععل قععا ر  ن يلسععازم 

 .عا العح  زو كن عا  الكسازكة الكككبةطا زعا البه  عالوسالل الكتاحة ل وز
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 :كالية البحثـإش

 :إ كالية العح  طا ا،باعة على التسا ل التالا تتكرل

 ذلك؟إلى هل يمكن تطبيق الحوكمة على المرافق العامة االقتصادية في سورية ؟ وما هو السبيل 

 

 :أهداف البحث

يه ت العح  إلى  راسة إككابية ت عيي الحوككة على الكراطي العاكة اتقتصا ية طعا سعورية وعلع  كعن اع ل 

 : كا يلا

 .التعريت عالحوككة وعيان  زكيتها و ورزا الهام طا إص ح ال  اص العام وككاطحة الهسا  -1

وكعععل  إ ارتهععا كععن   ععاال  راسععة  سععالي  إ ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية كععن   ععاال ال ععابون العععام  -2

 .وعيان زل سازم عل  طا إص ح الكراطي العاكة اتقتصا ية ل ال ابون الاال

اسعععتعراض بكيعععم كعععا صععع ر كعععن تعليكعععاف عاصعععول الحوككعععة طعععا ال  عععاص الاعععال واسعععتا ل إككابيعععة  -3

 .ت عي ها على الكراطي العاكة اتقتصا ية كن ع كه

 .تصا ية عكا يتواطي كم ال وابين واكبظكة الساريةاقتراح  ليل لحوككة الكراطي العاكة اتق -4

 ليعععل الحوككعععة الك تعععرح ل وت ععع يم التوصعععياف لتهعيلعععه وكعععن رعععم ت عععويرا ليصعععل إلعععى  راسعععة عوالعععي ت عيعععي  -5

 .الكأكول الكستول

 :الدراسات السابقة

الباحيععة ال ابوبيععة ل لععم بعرععر علععى رسععالة باكعيععة  و كل لَّععتح َعَحععَ  طععا حوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية كععن 

طكععن تبععاول الحوككععة تباولهععا كععن الباحيععة اتقتصععا ية وطععا كيعع ان ال  ععاص الاععال ل لعععل  طعع ن زعععا العحعع  زععو  ول 

 .عكل قابوبا طا كباله
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 :صعوبات البحث 

ط ببععا قعع  عابيبععا كععن البعع رة ال عع ي ة طععا الكرابععم  -حتععى علععى الصعععي  العع ولا  -بظععرا  لح ارععة زعععا الكو ععوص 

العرععععال وقععع  حاولبعععا تععععليل زععععا ال عععابون و وبيعععة الكتاصصعععة طعععا زععععا الكو عععوص علعععى صععععي  ال عععابون السعععور، ال اب

الصعوعة عاتعتكا  على الكتاعاف الغرعية طا كو وص الحوككعة ل وزعا طعا غالعهعا  عحعا  اقتصعا ية وقابوبيعة و وراي 

بهع  ال اصعا طعا  راسعة إككابيعة ت عيعي عكل قل كف طا ك تكراف ااصة عالحوككة ل إ اطة إلعى اتعتكعا  علعى ال

 .الحوككة على الكراطي العاكة اتقتصا ية

 :البحث منهج

 ل الععع، ي عععوم علععى تتعععم البقليعععاف للوصععول إلععى قعععابونالمقــارن المــنهج االســـتقرا يسععوت بتعععم طععا عحربعععا 

 عبتتععععَّمعسوعلعع  كععن اعع ل  راسععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية التععا سععب وم عت عيععي الحوككععة عليهععا ل رععم  ل  (1)اعععام لهعع

إن  –بكيععم كععا ور  كعععن قععراراف و بظكععة للحوككعععة طععا العيلععة ال ابوبيعععة السععورية طععا ال  عععاص الاععال وال  ععاص الععععام 

 .صا ية واستععا  كا ت يتهي كعهااكة اتقتوب ر  إككابية تواط ها كم ال عيعة ال ابوبية للكراطي الع -وِب ف 

وبع ر  عع عا  كبهعا  راسعة طاحصعة  بظكة الحوككة طا الع ي  كعن الع ول العرعيعة والغعرعيععة  عب لم علىعسكعل  

 .اتقتصا ية طا سوريةعباا  ليل كاكل لحوككة الكراطي العاكة وعل  عغيعة باق ة 

 

هم فــي إصــلق القطــاع العــام وبنــاع م سســات  علــى ـُيســ ا  متواضــع ا  هــذا الدراســة القانونيــة  هــد نعــد  إننــا 

 . منها لبناع دولة الم سسات د  ـراسخة ، وهي خطوة ال بو أصول متينة 

  

                                         

 12ل ل2002/ .كبهج العح  والتح ييل كب وراف باكعة حل ل كلية اب ا  والعلوم ا،بسابيةل  :  سكهان عقيق الصال ( 1)
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6 

 

 

 التطبيق القانوني لحوكمة المرافق العامة االقتصادية: الفصل الثاني
 ت ريعاف حوككة الكراطي العاكة اتقتصا ية : الكعح  اكول

 ت ريعاف الحوككة طا ال ابون الك ارن: الك ل  اكول
 ت ريعاف الحوككة طا ععض ال ول الغرعية: الهرص اكول

 ت ريعاف الحوككة طا ععض ال ول العرعية: رص الرابااله
  ت ريعاف الحوككة طا ال ابون السور، : الك ل  الرابا

 ت ريعاف الحوككة طا ال ابون الاال: الهرص اكول
 ت ريعاف الحوككة طا ال ابون العام: الهرص الرابا

 
 سورية إككابية ت عيي حوككة الكراطي العاكة اتقتصا ية طا: الكعح  الرابا

 راطي العاكة اتقتصا ية طا سوريةلحوككة الكعام  ليل  اقتراح: الك ل  اكول
 بكوع   ليل حوككة الكراطي العاكة اتقتصا ية: الهرص اكول
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 تمهيديالمبحث ال

 مفهوم الحوكمة

زععععا إ ارة ال عععركاف ورقاعتهعععا حععع يرا  بسععععيا  ل إع ب عععأ طيهعععا عال ري عععة الكبتظكعععة التعععا تبعععر،  كعععاقال اتزتكعععامل 
الك عام اكول اتزتكعام عحعاتف اتحتيعال ل  كعا كع ارا  طكعان  ا ل الع و  الر رة الكا عية ل وكعان  اطععه طعااتزتكام 

 .كر ا إلى ا،اهاي طا تصحي  ال صور الوا   طا الكهااة ا، ارية

عا كععا كابععف ال ععركة راغعععة طععا  ل عع  اق ا  اتزتكععام حعع يرا  عكسععألة تسععهيل اتسععتركاراف والتعع ط اف الكاليععة ل واك
الكعلوكععاف التععا تصعع ر تكعون إ ارتهععا و كابتهععا ل و ن ابتععا  اتسععتركاراف يبعع   ن تكعون قععا رة علععى إظهععار حسعن 

 ن الكاعععا رة ععععأكوالهم طعععا اتسعععتركار طعععا  ويعععرل الكسعععتركرون الكحتكلعععون. عبهعععا زعععا كعلوكعععاف واطيعععة وصعععحيحة 
 .(2) ركاف ت تستوطا زعا ال رو  يلع  كن عا  الحكاقة

الكعالغعة وصعت الحوككعة حتعى  بعه لعم يعع  كعن قعيعل وتصعاع  ععوتيرة كعيعرة ل اتزتكعام عالحوككعة  كن زبا ع  
طكععععا زععععا ل  ل السياسععععة  ي ععععا  وربععععاال ععععابون وا، ارة واتقتصععععا   ربععععالعأبهععععا قعععع  كععععؤف  روقععععة الكعععع تكراف و ععععغلف 

 وكا زا كعا  زا ؟ الحوككة؟  وكا زا  زكيتها ؟
 

 : سنقسم المبحث التمهيدي إلى المطلبين التاليين فإننا  هذا التسا التلإل ابة على 
 ماهية الحوكمة :المطلب األول
 الحوكمة مبادئ :المطلب الثاني

 
  

                                         

إر عععا اف كع عععاا كبعععال  إ ارة العبعععو  ل كععععن إصععع اراف العبععع  الععع ولا ل،ب عععاا والتعكيعععر ل  وا ععععب ن ل  : بوبارعععان ت عععاركهام ( 2)
 .12ل ل  2005كركق الك روعاف ال ولية الااصة ل وا ب ن ل : ل تربكة وب ر البساة العرعية  1/2003 
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 المطلب األول
 ماهية الحوكمة

 
وعلعى ل وكعن رعم عيعان  زكيتهعا ل  وت  كعن تعريههعا   َّ عت ععوتح يع  كازيتهعا لتكوين تصور وا   ععن الحوككعة 
 :عل  سب سم زعا الك ل  إلى الهرعين التاليين 

 تعريف الحوكمة :الفرع األول 
 أهمية الحوكمة :الثاني  الفرع

 

 الفرع األول
  تعريف الحوكمة

طععا كععل طععرص كععن  ف التععا رععارف التسععا تف عععن كعبازععاكععن  كرععر الكلكععا Governanceلهععظ الحوككععة  لعععلَّ 
ل كععم  ععرورة التكييععق عععين  ورعكععا يعععو  علعع  إلععى ح ارععة اسععتا اكها. طععروص ال ععابون واتقتصععا  وا، ارة اسععتلاِ كف طيععه
 .استا اكها طا اللغة العرعية وغيرزا كن اللغاف

 .سبعرض  وت  لكعبازا اللغو، رم اتص  حا
 

 :تعريف الحوكمة لغة -أوال  

ــك  و  الح   تربكععة  للكلكععة  2002ل  قععرا كبكععم اللغععة العرعيععة طععا ال ععازرة عععام  طععا اللغععة العرعيععة حعع ي    لهععظ   ةم 
َوزلعععَو  ل َ ْصعععل  َواِحععع   ( َحَكعععمَ )ل وي عععول اععععن طعععار  ععععأن (َحَكعععمَ ) كعععن كعابيهعععاوالتعععا GOVERNANCEا،بكليقيعععة

ْكمل َوَ وَّلل َعِلَ  . اْلَكْبمل  َا الحعاِكمل َععين البعاِ  ولععل   ل(3) ل َوزلعَو اْلَكْبعمل ِكعَن الظمْلعمِ  اْلحل  َكّبعه َيْكَبعمل الظعاِلَم كعن (َحاككعا)سلعك 
 .(5)ت اات َت طيه وت ا  را  :  و حكَم ال اَا طهو كلحَكم  ،. (4) الظمْلمِ 

                                         

 عها  الع ين  ععو عكعرو ل  ار الهكععر ل : يعي ل تح كعبعم الك ععايي  طعا اللغعة :  (ه395ف )طعار  العراق،  ععو الحسعين   حكع  ععن( 3)
 .222ل ل  1/1994عيروفل  

تا  العرو  ِكن بوازر ال اكو ل  ار :  (ه1205 ف)حّك  عن كحّك  عن عع  الرّقاي الحسيبال  عو الهيضل كرت ى القعي ،ل ك( 4)
 510ل ل31  ل1/1991 اله اية 

 . 12/141 ل 1993ل 3لسان العر ل  ار صا رل عيروفل  (: زع211ف )ل كحك  عن ككرم عن علا  عو اله ل  اعن كبظور( 5)
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زععو الكبععم كععن الظلععم الكعبععى العععام لهععا  إت  نَّ  ل حوككععةكععا ة َحَكععَم لععم تععر  طععا اللغععة العرعيععة عتركيعع  ن إ
ن طععا ا، ارة ككععا سععيتعيَّ تهعع ت الععى كبععم الظلععم والهسععا   الكلكععة الحوككععة التعع وزععو الكتهععي عليععه اصعع  حا   ل والهسععا 

إت  ن  ل ال ععععواع  الك سسععععية الحاككععععة: الحاككيععععة  و: إلععععىول عععع  حععععاول الععععععض تربكتهععععا ل كععععن  حكاكهععععا تح ععععا  
 .(6) الحالا الكتهي عليه زو الحوككةالكص ل   

 

ل والتععا  طعا ال ععرن الرالعع  ع ععرKUBERNANععو  إلععى اللغععة اليوبابيععةيط  كعا اكصععل ا،بكليععق، للكلكععة
ة ال عععرن يععطعععا ع اGUBERAREل رعععم ابت لععف إلعععى اللغععة ال تيبيعععة عكلكععة  قيععا ة الععععاارة الحرعيععة :  كابععف تعبعععا
كعععان و  GOUVERNANCEعكصعع ل  1478سععبة اللغععة الهربسعععية عل رععم ظهععرف  هبهسععالكعبى عععالراعععم ع ععر 
عكلف طععا ال ععرن ل رععم اسععتل  ل رععم لععم تععع  تلسععتعكل و صعععحف كععن الهربسععية ال  يكععة طععن  و  ري ععة الحكععم:  يل صعع  عهععا

ولعم يعع  اتسعتعكال طعا اللغعة الهربسعية GOVERNANCEالسا   ع ر طا اللغة ا،بكليقية عالكصع ل  الحعالا
إت طا ع اية التسعيباف

 

 وارتع عف كعم ال ععركاف  ع  ابت لعف زععا الكلكععة كعن السياسعة إلعى اتقتصععا  لتع ل علعى الكعبعى اتصعع  حال
Companies  لتصععع  وكأبهععا لهعععظ واحعع  كعععن بععق ينCorporate Governance ،   :لحوككععة ال عععركاف  

غيعر ال عركاف التباريعة ك عركاف ال  عاص الععام  رم ت ور اككر لت ال الحوككة كباتف  ارل .اعت   ت عي ها عليهاو 
 .وغيرزا عافالب اعاف والباكو 
 

 

 

 

                                         

ل ورقععة عكععل ك  كععة طععا الحل ععة الب ا ععية الرالرععة والر رععين "تعريععت كععم إ  لععة إسع كية"حوككععة ال ععركاف : كحكع  عععع  الحلععيم عكععر( 6)
 .2صال  عع  اهلل كاكل ل قتصا  ا،س كال لعباكعة اكقزر كركق  2005بيسان /إعريل 23عتاريخ 

ورقعة عكعل ك  كعة طعا  عحعا  اكرعععاا التعا يصع رزا كركعق  عحعا  اتقتصعا   الحوككعة طعا الكصعارت ا،سع كية ل:   وقا عورقعة( 7)
  . 2009/11/4باكعة الكل  عع  العقيق ل عتاريخ  –ا،س كا عب ة 

:بالتاليOXFORDGovernanceُيعرِّف قاموسكما 

The activity of governing a country or controlling a company or an organization; the way in which a 

country is governed or a company or institution is controlled

 : بظر ال اكو  الكعكور على كوقعه على اتبتربف
www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ 

http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
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 :اصطلحا  تعريف الحوكمة  -ثانيا  

بظعععرا  لت االعععه كعععم كريعععر كعععن البوابععع  الكاليعععة  حوككعععة ال عععركافت يوبععع  تعريعععت كتهعععي عليعععه لكصععع ل  
كبهعا علعى وبهعة البظعر التعا يتعبازعا  يع ل كعل   إع وق  تع  ف التعريهاف الك  كة لهععا الكصع ل  ل وال ابوبية وا، ارية

 .التعريتصاح  
IFCك سسة التكويل ال ولية 

البظام العع، يعتم كعن ا لعه إ ارة ال عركاف والعتحكم :  الحوككة عأبهاتلعر تل  (8)
كععالكا ال عركاف كعن الكسعازكين وت إلععى  ح عوييت ععكن ا، عارة إلعى  وببع  عععأن زععا التعريعت لعم .( 9) .طعا  عكالهعا

 .الكتعاكلين كعها كن  صحا  الكصال  ح وي
كععر   )بععراااف الكسععتا كة عواسعع ة ككرلععا  صععحا  الكصععلحة طععا الكبظكععة ،ا: وزبععا  كععن يعرطهععا عأبهععا

 (10) .ها ا، ارةلتوطير إ رات على الكاا ر ورقاعة الكاا ر التا ت وم ع( الخ...الكسازكين 
 

ععيع  عععن التوصععيت الصععحي  ل ( ككرلععو  صععحا  الكصععلحةإبععراااف يسعتا كها )تعسعي  الحوككععة عأبهععا إن 
بكععا  ور الكسععازكين زععو الرقاعععة علععى طهععا قواععع  قابوبيععة   قععر  كععا تكععون إلععى الت ععريم ل وت يتاعععزا الكسععازكون ل واك

ت عيععي قواععع  الحوككععة كععن اعع ل ك ععاركتهم طععا الهيلععة العاكععة ل ككععا يوبعع   بهععقة رقاعيععة  اععرل غيععرزم ت ععوم عهعععا 
لعون  صععحا  الكصععلحة ل ككععا  ن وزععا لببععة الحوككعة ولببععة الكرابعععة والكعع قي الع االا وغيععرزم وزععم ت يكرالكهكعة 

بكععا تبظعع،رض كععن الحوككعععة لععي  ط ععع  اغععال م الع قعععاف كععم  صعععحا  ي ععرات علععى الكاعععا ر ورقاعععة الكاعععا ر ل واك
 .والكتعاكلين كم ال ركة ل وزو كا  غهله التعريت السالت ككا يبعلبا ت بسلم عهالكصال  

التعا تبعر، عكوبعهعا إ ارة ال عركة  االيعا  ل ويعتم كبكوععة كعن ال واعع  : العاحرين عرَّت الحوككة عأبهعا   ح 
وط هعا إ عرات كبلع  ا، ارة علعى ال عركة عهع ت حكايعة الكصعال  واتسعتركاراف الكاليعة للكسعازكين الععين قع  يل يكععون 

 . (11)  .على علع  آتت اككيال كن ال ركة

                                         

(8 )International Financial Corporation 
 :ابظر( 9)

M . Alamgir, Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Corporate 
Governance and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a conference 

organized by the Egyptian Banking Institute, Cairo, May 7 –8, 2007 
ا   (10) ل ال ار الباكعية ل ( ل ت عي اف الحوككة طا الكصارت التبار ل  الكهازيم ل الكعا  )حوككة ال ركاف :  اري عع  العال حكَّ

 .11ل ل  2/2005  اتسكب رية ل
حوككة ال ركاف طعا ال عرن الواحع  والع عرين ل تربكعة سعكير كعريم ل إصع ار كركعق الك عروعاف : كاررين كوت ا زلعليبغ وآارون ( 11)

 .2ل ل  3/2003ل وا ب ن ل   الااصةال ولية 
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ع قععاف ال ععركة كععم كحي هععا كععن تتبععاول إن حصعر الحوككععة ععع  ارة ال ععركة  االيععا  يلععع  قصععور  ل طالحوككعة 
 . صحا  الكصال  والكتعاكلين كعها ل ككا يبعلبا ت ب عل زعا التعريت قعيل ع قتها كم

م موعـة مـن العلقـات بـين :  ط ع  عرَّطعف الحوككعة عأبهعا OECDالتعاون اتقتصا ، والتبكية  كبظكة  كا
  (13) .وم موعة أصحاب المصالح األخرى ،(12)وحملة األسهم بها ،وم لس إدارتها ،لشركةاإدارة 

كعععا   ل هات ع يكطعا  عا  رَ عَ  العيعان للحوككععةوالح ي عة  ن كبظكعة التععاون اتقتصعا ، والتبكيععة قع   ور ف زععا 
لكن الكريعر كعن   لعة الحوككعة الصعا رة قع  تعبَّعف علع  العيعان ل  ولم ت ص  عه و م تعريت اال للحوككةالحوككةل 

 .(14) الكعكورة الكبظكةعاعتعارا تعريها  للحوككة صا را  عن 
 

 ون  ن يت ععكن زعععا  لهععاعبععاا  علععى كععا ت عع م كععن تعععاريت للحوككععة ببعع   ععرورة وبععو  تعريععت بععاكم لكعا 
الم سسـي  االنضـباطم موعة األحكام التـي تحقـق :  عأبهاالتعريت آلياف ت عي ها ل وععل  يككن تعريت الحوككة 

 .المصالح فيها وفقا  للمعايير المعتمدة دوليا   وأصحابوحماية حقوق مالكيها  في إدارة الشركة
 

بكم كعا   الحوككعة ععععاراف كاتصعرة  ون  ن يتععرض بليعاف ت عي هعا ككعا إن التعريت الع، و عباا ق  
 .إع إن عل  لي  ك لوعا  طا التعريت ؛لعل  تعاريت ساع ة عزعف 

 

 ط بععععععه يككعععععن عيعععععان اصععععععالل حوككعععععة ال ععععععركافحوككعععععة ل لكعععععن كهععععععازيم ل عبعععععاا علعععععى كععععععا اسعععععععتعر باا
 : (15)كا يلايط

 .ويل ص  عه اتعاص سلو   ا قا كباس  وصحي  طا إ ارة ال ركة والتحكم عها:  االنضباط -1
                                         

 (طيها)ل والصحي   صل البل ور  طا  كعا( 12)
كعععا   كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة ع ععأن حوككععة ال ععركاف ل إصعع ار :  OECDكبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة  (13)

  www.oecd.orgكوقعها على اتبتربف علىكب ور العرعية ل  عاللغة 2004

البظعام العع، يوبعه وي عع  :  إلعى كبظكعة التععاون اتقتصعا ، والتبكيعة ور   ح  العاحرين تعريعت الحوككعة ككعا يلعا وبسععهل وق  
 -كبلعععع  ا، ارة "وتو ععععي  الح ععععوي والوابعععععاف عععععين كاتلععععت اك ععععرات طععععا ال ععععركاف  عكععععال ال ععععركاف كععععن اعععع ل توصععععيت 

ة ال ركة ل وتح ي  اكز ات وو م ال واع  وا،براااف ال قكة تتااع ال راراف الكتعل ة ع  ار " العاكلين -الكتعاكلين  -الكسازكين
والوسالل الكتاحة لتح يي  ز ات ال ركة وكراقعة   الها ل واتعتكا  على  العكل الك سساتا كن ا ل و م  بظكة عاتية ل، ارة 

 طععا كعا لهععا التععا و عععتها عععامكبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة وزعععا التعريععت عهعععا الصععيغة لععم تععور ا  .والتوبيععه والرقاعععة
قي  ال ركاف الكسازكة طا سوي  ك ي لؤوراي الكاليعةل : قيب  طات  ط يه:  بظر .  2004وت طا تع يلها الصا ر عام  1999

 101ل ل 2012( غير كب ورة)رسالة كابستير ق كف إلى كلية الح وي عباكعة حل  ل قسم ال ابون التبار، 

 ليعل حوككعة : كن   لة الحوككة التعا  ور ف علع  التعريعت للحوككعة علعى  بعه صعا ر ععن كبظكعة التععاون اتقتصعا ، والتبكيعة ( 14)
قواع  حوككعة ال عركاف الكسعازكة طعا سعورية  ل وكعل  الصا ر عن الكصرت الكركق، السور،( الت لي ية وا،س كية)الكصارت 

 .ة السورية سواي الكاليالصا ر عن زيلة اكوراي واك
ععا  (15) ل كربعم سععي عكععرا (الكهعازيمل الكعععا  ل التبعار ل ت عي عاف الحوككعة طععا الكصعارت)حوككعة ال عركاف :  عاري ععع  الععال حكَّ

 .23ل
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وتعبا إيصال كعلوكعاف ح ي يعة ووا عحة وكاطيعة إلعى اك عرات عاف الكصعلحة ،تاحعة الهرصعة :  الشفافية -2
 .(16)وتع  ال هاطية كهكة ل كان البقازة والر ة طا إ ارة ال ركة. ال ركةلها لتحليل عكلياف 

ويل صعععع  عهععععا  ععععكان ععععع م وبععععو  تععععأريراف ااربيععععة علععععى كبلعععع  إ ارة ال ععععركة  و إ ارتهععععا  : االســــتقللية -3
 .لتبهيعيةل و ن آلية اتااع ال رار تتم عحريةا
وتعبععا وبععو  بظععام طعععال لكحاسعععة الكسعع ولين  و اك ععاال العععين يتاعععون ال ععراراف الااصععة :  المســاعلة -4

 .عتبهيع اكعكال لتح يي  ز ات ال ركة
وبعو  وا   يح   ب ا  الكسع ولية والصع حية ل ط ع   ععن ويل ص  عها توطير زيكل تبظيكا :  المس ولية -5

ال العععع، ي كعع   ن سعععب ف كبكوعععة كععن العععبظم ل كالبظععام الععع االا لل ععركة ل وبظعععام الرقاعععة ال االيعععة الهعَّعع
تم كرابعتهععا وقععوابين تبظيكيععة ل وزعععا اكبظكععة تععال ععركة تتسععم عال قععة ل و ن ال ععركة تعكععل طععا ظععل  بظكععة 

 .اف يللَتَقم عهاسلو   ا قا وكهبا طعَّال وآليع كل  ور، ل ككا يب   ن يتواطر بظام 
ــة -1 كعاكلععة بكيععم اك ععرات عو، الع قععة وطععي قواععع  كو ععوعية غيععر  اصععية طععا الح ععوي وتعبععا :  العدال

 .والوابعاف ل وع م كحاعاة  ،  رت على حسا  اك رات اكارل
ها كوا بعا  صعالحا  ل طع  وتعبا اتزتكام عع ور ال عركاف طعا تبكيعة الكبتكعم عصعهت:  اال تماعية المس ولية -2

بكا يب   ن يكون لها  ور طا التبكية والعكل اتبتكاعا تهتم ط    .عالكس  الكا ، ل واك
 

 .خصائص حوكمة الشركات  (1)ويلال ال كل رقم 

 

  

  

                                         

 راسعة كي ابيعة طعا الهيلعة العاكععة  –التحكعيم الك سسعا و رعرا علعى الرقاععة والتوبيعه علعى ال عركاف العلكابيعة : ععع  العع ا الوزعا  ( 16)
 .23ل ل 2001الع   اكول / 22/لسوي كس   ل كبلة باكعة  ك ي للعلوم اتقتصا ية وال ابوبية ل الكبل  
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 الثاني الفرع
 أهمية الحوكمة

 
ل    صعحف الحوككة كن  زعم الكو عوعاف التعا توليهعا الك سسعاف والكبظكعاف ال وليعة ازتكاكهعا ل ععل إبهعا 

تلَعععع  كعععن الكو عععوعاف الكللحعععة علعععى بععع ول  عكالهعععا
 ععع  سعععازكف عواكعععل كريعععرة طعععا اق يعععا   زكيعععة الحوككعععة لو ل  (17)

 .طيكا باصل اله رة الرابية لعيان  ور الحوككة طا ا،ص ح اتقتصا ، وا، ار، للىو طا اله رة اك سععبعر ها
 

 : وامل ازدياد أهمية الحوكمةع -أوال  
 : كا يلال   اق ا ف  زكية الحوككة طا الع و  الر رة الكا ية بتيبة عواكل ع ي ة كن  زكها 

ككعا   ل إلعى ابهيعار عع   كعن  السياسعاالهسا  ا، ار، والهسا  الكالا والهسعا   ؛ (18)ته ا الهسا  عبكيم صورا -1
 .(19)كعرل ال ركاف طا العالم

 .1992آسيا عام اكقكة الكالية اكسيوية التا  رعف  ول  ري  -2

                                         

حوككععة ال ععركاف الك يعع ة عسععوي اكوراي الكاليععة ل كبلععة الح ععوي للعحععو  ال ابوبيععة واتقتصععا ية ل كليععة : كحكعع  إعععرازيم كوسععى ( 17)
 .951ل ل  2011باكعة اتسكب رية ل الع   الرابا ل الح وي ل 

ويعتععر زععا التعريعت عليغععا   إسعااة اسعتعكال السععل ة الكوكلعة لتح يعي ككاسع  ااصعةعرَّطعف كبظكعة ال عهاطية ال وليعة الهسعا  عأبعه (18)
وا اتسععتا ام البظععاكا و ععاك   ل طهععو يلغ ععا كبععاتف الحوككععة طععا ال  ععاص العععام والاععال والكبتكععم الكعع با ل ويل ععير إلععى سعع
تريليون  30حوالا  2004والهر ،ل ويلغ ا كل   كن الككاس  الكالية وغير الكالية ل وعيبكا علغ حبم اتقتصا  العالكا طا عام 

سعارة  وتر ط   َق َّر العب  ال ولا تكلهة الر وة على كستول العالم طا عل  العام عكعلغ تريليون  وتر ل ويتعين ععل  لي  ط   الا
 .الها حة البابكة عن الهسا  ل عل  ي ا  الهوال  الكعيرة التا يككن  ن تعو  على الكبتكم طا حالة البباح عككاطحة الهسا 

قعيم وكععا    -  واف ككاطحعة الهسعا  -العوصلة اكا قية لل ركاف -ال ليل الساعم: سوليهان. بون  : لكقي  كن التهاصيل ابظر
 5ل 1/2009وككة ال ركافل إصع ار ك سسعة التكويعل ال وليعة وكبتع ل حوككعة ال عركاف الع ولال  اكعكال وآ ا  الكهبة وح

 .وكا عع زا
 : كن  زم ال ركاف العالكية التا ابهارف ع اا  كن تسعيباف ال رن الكا ا  (19)

  كليار  وتر 60عاسالر علغف  1991عب  اتعتكا  والتبارة ال ولا عام. 
  كليار  وتر 179عاسارة  1994ك سسة ات اار وا،قراض اككريكية عام. 
 ركة إبرون  ENRON  2001طا الوتياف الكتح ة عام لل اقة. 
  وورل  كوم ركة WORLDCOM  2002ل تصاتف طا الوتياف الكتح ة عام 

الع ععرين ل وقع  حظيععف حالتهكعا عععالكرير كععن ويلعع  ابهيععار  عركتا إبععرون وورلع  كععوم كعن  كعععر كعوار  ابهيععار ال عركاف طععا ال عرن 
 :اكعحا  ل ل   ص على قصتا ابهيار زاتين ال ركتين يربى العو ة إلى 

 راسعة ااتعاريعة علعى )حوككعة ال عركاف و ررزعا علعى كسعتول ا،طصعاح طعا الكعلوكعاف الكحاسععية : حسين عع  البليل آل غعقو، 
ل رسععالة كابسععتير ك  كععة إلععى اككا يكيععة العرعيععة طععا العع بكار  ل قسععم ( سعععو ية ععركاف الكسععازكة العاكععة طععا الككلكععة العرعيععة ال

 .وكا عع زا 13ل ل ( غير كب ورة)ل 2010الكحاسعة عام 
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 .1999عام  الروسيةاكقكة الكالية  -3
 عكو عوص اتزتكعام اتبعاك إلعى كع ارا   ال يك را يعة تعبعفا التع العلع ان اطع وعالتح يع  الاصاصعةل كوبعة ف  َّ  -4

ا عته ع وسعكحفعاتقتصعا  العو با ل  سعي  ع عكل  يعرف ل  التعى الاصاصعة عكليعاف   عرف ط ع ؛ الحوككعة
 .(20)اصاصتها فبر  التى ال ركاف قيكة كن كعير ع كل واه ف ل الب   الكستركرينطا  الهسا 

ت كبعال  ا، ارة ل وعلع  إكعا ل عع على ال ركاف واستغ لها لكصالحهم ال اصعية التبهيعيينسي رة الك يرين  -5
 .(21)ا  و عالتوا   كعه

 .(22)ازكين لعكلياف ال ركة وتعاك تهاكراقعة الكس صعوعة -1
 

 : اإلصلق االقتصادي واإلداريدور الحوكمة في  -ثانيا  
وت عوم علعى قواعع  ت كع   ل إن الحوككة تسته ت ع عيعتها تح يي ال هاطية والع العة ل وكعب  حعي كسعاالة ا، ارة

 زكيعععة اتلتعععقام عأحكعععام ال عععوابين واكبظكعععة ل و عععكان الرقاععععة علعععى اك اا الكعععالا كعععن اععع ل تصعععكيم زياكعععل إ اريعععة 
بها  ن تعع  ، إلععى كلحاسعععة ا، ارة ل وتح يعع  كيهيععة اتاععاع ال ععراراف وتوقيععم السععل اف يكععون كععن  ععأو كلحككععة وتبهيعععزا 

والتعا كعن  عأبها  ن تع  ، عالبتيبعة إلعى ت ليعل التبعاقص ل عين كبلع  ا، ارة والكسعازكين وا، ارة و صعحا  الكصعال  
طوبععو  .  (23)ل السععل ةطععا السععل اف وتاهععيض التعععارض طععا الكصععال  وكبععم الهسععا  والكحسععوعية والحعع  كععن اسععتغ 

م ك سسععا بيععع  يعبععا اك اَا البعععاب  وا،ببععاق البيعع  لل عععركة  و الك سسععة ل واك ارة الكاعععا ر الكتبوعععة وو عععم تحكمعع
 . (24)تل  اتستراتيبية استراتيبية كعكال ال ركة كن طريي واح  وكتاععته وكراقعة بتالج

الحوككة تحاطظ على ح وي الكسازكين والعاكلين طا الك سساف و صعحا  الكصعال  ل وعلع  كعن اع ل  إنَّ 
تحععر، تبهيعععع العكليعععاف التعاق يعععة عيعععبهم ل ككعععا يععع  ، اتعععاص الحوككعععة السعععليكة إلعععى ككاطحعععة الهسعععا  وسعععوا ا، ارة كعععم 

 .(25)ت بيم ال هاطية طا الحياة اتقتصا ية وككاطحة ك اوكة الك سساف ل،ص ح

                                         

حوككعة ال عركاف طعا اكسعواي البا علةل إصع ار كركعق  -بصعال  إر عا ية لتح يعي ا،صع ح: Mikra Krasniq كيكعرا كراسعبي  ( 20)
 .4ل ل2009ل وا ب نل آ  CIPEالك روعاف ال ولية الااصة 

 .5تعريت كم إ  لة إس كيةل كربم سعي عكرال ل"حوككة ال ركاف : كحك  عع  الحليم عكر( 21)
 .5عكرا ل ل  الحوككة طا الكصارت ا،س كية ل كربم سعي:  وقا عورقعة ( 22)
والوقايععة كبععه طععا ال ععركاف الكسععازكة العاكععة  قواععع  الحوككععة وت يععيم  ورزععا طععا ككاطحععة ظععازرة الهسععا : طيصععل كحكععو  ال ععواورة ( 23)

 .120ل ل  2009ل الع   الرابا ل  25اكر بية ل كبلة باكعة  ك ي للعلوم اتقتصا ية وال ابوبية ل الكبل  
ة حالعة  راسعية لل عركاف الكسعازكة العاكع)ال ركاف الكسازكة كعا ععين الحوككعة وال عوابين والتعليكعاف : كها كحكو  ركق، ريحاو، ( 24)

 .90ل ل  2009ل الع   اكول  24ل كبلة باكعة  ك ي للعلوم اتقتصا ية وال ابوبية ل الكبل  ( العلكابية
 ور الحوككعة طعا قيعا ة رعحيعة الكب عصف الصعباعية الااصعة طعا سعورية ل كبلعة باكععة  ك عي للعلعوم اتقتصعا ية : بعيل الحلعا ( 25)

 .203ل ل 2009الع   الرابا ل / 25/وال ابوبية ل الكبل  
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 :اإلداري فيما يلياالقتصادي و بناع على ما تقدم ، يمكن إ مال دور الحوكمة في اإلصلق 
؛ إع يع  ، الهسعا  إلعى ت عويض ر عة ال عع  طعا الحكوكعاف وطعا  مكافحـة الفسـادتساع  الحوككعة علعى  -1

ن و عم  سع  قويعة لحوككعة ال عركاف زعو  حع    رعية كل كن ك سساف ال  اعين العام والاعال ل واك
ال ري لككاطحة الهسا  ؛ طعلعى كسعتول التععاك ف اليوكيعة تلسعِهم ككارسعة الحوككعة طعا صععوعة ت ا عا 

لععععى كسععععتول صععععبم ال ععععرار تلسععععِهم الحوككععععة طععععا تعقيععععق ال ععععهاطية الر عععوة وكعععععل  صعععععوعة إاهالهععععا ل وع
 .(26)يت   ع كل بلا كيت تتم صباعة ال رار ولكاعا إعوالكساالة 

ع ربعة كعيعرة ل ويلسعاع  علع  علعى  تعزيز ثقة ال مهور بنزاهة عمليـة الخصخصـةتعكل الحوككة على  -2
 ععععكان تح يععععي ال ولععععة كط ععععل عالعععع  علععععى اسععععتركاراتها ككععععا يعععع  ، ععععع ورا إلععععى قيععععا ة العكالععععة والبكععععو 

 .(27)اتقتصا ،
 .(28)ل وتح يي   اا  ط ل تخفيض تكاليف رأس المالإلى  الحوككة ت  ، -3
 .(29) ككا ي  ، إلى تباكا السوي تنظيم إدارة األعمالخفض تكاليف ت  ، الحوككة إلى  -4
ل وتعع عيم و عععها التباطسععال ككععا يككبهععا كععن تنــامي الثقــة بالشــركة فــي الســوقتسعاع  الحوككععة علععى  -5

 .(30)بع  كصا ر تكويل كحلية وعالكية للتوسم والبكو
 .(31) تلك األخطاء مثل حدوث تمنع التي الرقابية النظم باستخدام ممكن قدر أدنى إلى األخطاء تقليل -1
ح عوي كرعل حعي التصعويف ل وكععل   طعا ال عركة الحفـاظ علـى حقـوق المسـاهمينت  ، الحوككة إلى  -2

ل وكعععععععععل  تح يععععععع  ح ععععععععوي وكسععععععع ولياف كبلعععععععع  ا، ارة  ل و صععععععععحا  الكصعععععععال  الكتععععععععاكلين كعهعععععععا
 .(32)والعاكلين

                                         

 11كربم سعي عكرال ل العوصلة اكا قية لل ركاف -ال ليل الساعم: سوليهان. بون  ( 26)
 راسة ت عي ية على ق اص الكصارت العاكلة  – ور إ اراف الكرابعة ال االية طا تهعيل كعا   الحوككة : إعرازيم إسحاي بسكان ( 27)

غيعر ) 2009طا طلس ين ل رسالة كابستير ق كف إلى الباكعة ا،س كية عغقة ل كليعة التبعارة ل قسعم الكحاسععة والتكويعل ل ععام 
 .22ل ( كب ورة

 راسة ت عي ية ل عح   –الكصرية  رر ابلياف ال االية لحوككة ال ركاف على اك اا الكالا لل ركاف : عهاا ال ين سكير ع م ( 28)
   9ل ل 2009صا ر عن وقارة اتستركار الكصرية ل كركق الك يرين الكصر، عام 

ا،صعععع ح الحكععععوكا لتاهععععيض تكلهععععة الكعععععاك ف وتعقيععععق تبكيععععة ال  ععععاص الاععععال ل عحعععع  صععععا ر عععععن كركععععق : عععععول زولعععع ين ( 29)
 1ل ل www.cipe.orgاتبتربف  م الكركق علىعوا ب ن ل وكب ور على كوق CIPEالك روعاف ال ولية الااصة 

تبار  : ت بيم حوككة ال ركاف طا ال ري اكوس  و كال إطري يا –حواطق اتستركار طا حوككة ال ركاف : طيلي   ركستروبم ( 30)
 1ل ل 1/2011وحلول ل كب وراف كركق الك روعاف ال ولية الااصة ل وا ب ن  

الحساعاف و  راطه طا إ ار حوككة ال عركافل ورقعة عكعل ك  كعة طعا الكع تكر العرععا اكول للتع قيي ت قيي :   رت حبا كيااليل( 31)
 .5ل ل2005-21إلى  24ال االا طا إ ار حوككة ال ركاف الع،  قيم طا ال ازرة كن 
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بيعة و ععم ؛ بظعرا  كبهعا تعرتع  ارتعا عا  كعا عرا  عقيعا ة اتبتا تحقيق التنميـةالحوككة عبصر  ساسا طعا  -9
 .(33)البكو على الك ل ال ويل

تكبم الحوككة كن ح و   قكاف كصعرطية حتعى طعا الع ول التعا ت يوبع  طيهعا تعاكعل ب ع  علعى كعظعم  -9
 . (34)ك سساتها طا  سواي اكوراي الكالية

 

ل طعلعى سععيل الكرعال عيبعف  إن تلك المكاسب التي تحققها الحوكمة قد  علتها مطلبا  هاما  في كل القطاعـات
ععض ال راساف  ن الكستركرين كستع ون ل طم قيا ة طا قيكعة السعهم طعا السعوي الكعالا ك اععل تعواطر تحكعم ك سسعا 

 وا، عرات ا، ارة عكليعاف لهعا الكوكولعة البهعاف كعل عهعا ت عوم التعا اك وار كعن تبععم ال عركاف طحوككعة. بيع  عهعا
 الكسعتركرين ر سعكال طع ن ال عركة طعا الك سسعا مَ العتحكم  ال ععتل   صعا  كعا طع عا ال عركة  زع ات لتح يعي والرقاععة
 .(35)السوي الكالا طا  سهكها  سعار اباهاض عن ط     سريم ع كل السوي زعا سيغا ر

 :ُتعــد  أكثر أهمية للدول النامية لسببينعلى ما تقدم ، فإن  الحوكمة  بناع  

ــي المــواردالهــدر إن زعععا العع ول ت تسععت يم تحكععل  -   الكحعع و ة  صعع   الععع، يبععتج عععن الهسععا  وسععوا  ف
 .الحوككة

وتعع م الحوككعة  القدرة علـى ا تـذاب االسـتثمار األ نبـي المباشـرإن التبكية تعتك  ع كل كعير على  -  
 .(36)كن العواكل التا تسهم طا إيبا  العيلة الباععة له

 

ـــب  عرضـــنابعـــد أن  ـــي هـــذا المطل ــــة الحوكمـــةف  وهـــو موضـــوعف علـــى مباد هـــا ، ال بـــد مـــن التعـــر   ماهي
 .المطلب الثاني

                                                                                                                               

ك  عععار لتهعيعععل حوككعععة ( IAS/IFRS) زكيعععة اتبت عععال للكععععايير ال وليعععة للكحاسععععة والكعلوكعععاف الكاليعععة : حسععيابا ععععع  الحكيععع  ( 32)
 2010ل كليعة العلعوم اتقتصعا ية ل العلعوم التباريعة وعلعوم التسعيير   3الك سساف ل رسالة كابسعتير ك  كعة إلعى باكععة البقالعر 

 .19ل( غير كب ورة)
الااصعة حوككعة ال عركاف طعا اكسعواي البا علة ل كعن كب عوراف كركعق الك عروعاف ال وليعة : كركق الك روعاف ال ولية الااصة ( 33)

CIPE   ل كب ور على كوقعه على اتبتربف 3ل ل 2009آ  /ل  غس www.cipe.org 
 راسعة كي ابيعة ل رسعالة كابسعتير قع كف إلعى  – ور الكرابعة ال االية طعا ت عيعي حوككعة الك سسعاف : عكر علا عع  الصك  (  34)

ل (غيعر كب عورة) 2009باكعة الك ية طعا البقالعر ل كليعة اتقتصعا  والعلعوم التباريعة وعلعوم التسعيير ل قسعم علعوم التسعيير ل ععام 
 11ل 

 .91ل ل ال ركاف الكسازكة كا عين الحوككة وال وابين والتعليكاف ل كربم سعي عكرا: كها كحكو  ركق، ريحاو، ( 35)
 ور الحوككة طا تككين الكسازكين والكستركرين واست رار اكسواي الكالية ل ورقعة عكعل ك  كعة إلعى الكلت عى : بها  اليل الوقير ( 36)

 .3ل ل  2002السبو، اكول لسوي ر   الكال الهلس يبا عرام اهلل طا  يلول 
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 المطلب الثاني
 مبادئ الحوكمة

 
عالبعا طيعه  ال ركة الح يرعة والكلكيعة الااصعة :كتاعا  ععبوان 1932و َم   ولت عيرلا و غا رِبر كيبق عام 

وكحاسععععة  ق عععايا طصعععل الكلكيعععة ععععن ا، ارة عععا قال وب ال عععركاف الح يرعععة طعععا سععععيل اتسعععتا ام الهعَّعععال للكعععوار  إ ارة
وقعع    ل علعع  إلععى ل (37)حوككععة ال ععركافكعععا   لكععا علععرت طيكععا عععع  ع وليععة  وزععو كععا يككععن اعتعععارا ععع اياف الكعع يرين

 Jensonكعن  كعل    ععرقَ  1921ل وطعا ععام  ال عركافقيا ة اتزتكام ع يبا  قوابين وقواع  تبظم الع قة عين   عرات 
and Meckling  زكيتهعا طععا الحع  كععن الك عاكل التععا قع  تب ععأ كعن الهصععل ععين الكللكيععة و كههععوم حوككعة ال ععركاف 
لببععة لحكايععة التبظيكععاف  (38)(AICPA)الكعهعع  اككريكععا للكحاسعععين ال ععابوبيين  ععكََّل  1992وا، ارة ل وطععا عععام 

(39)ا، اريعععة 
(COSO)  لببعععة تريععع وا، : الكعروطعععة عاسعععمTreadway Commission  والتعععا  صععع رف ت ريرزعععا

 الغع  حع و و عكبته كبكوععة كعن التوصعياف الااصعة عت عيعي قواعع  حوككعة ال عركاف وكعا يعرتع  عهعا كعن كبعم 
 الكرابععة كهكعة وت ويعة ال االيعة الرقاععة بظعامم عكههعو  اتزتكعام  ريعي ععن وعلع  الكاليعة ال عوالم إعع ا  طعا والت عع 
 .(40)ال ركاف إ ارة كبال   كام الااربية

 

 ععكََّل كبلعع ل الت ععارير الكاليععة وسععويل حيبكععا  البدايــة الحقيقيــة للهتمــام بمفهــوم حوكمــة الشــركاتل ع  كابععف 
اكعععا  الكاليعة : ععبعوان والتعا  صع رف ت ريعرا   Cadburyاكععا  الكالية لحوككة ال عركاف  لببةَ لب ن لؤوراي الكالية 
ل وقع   اععف حوككعة ال عركاف  The Financial Aspect of Corporate Governanceلحوككعة ال عركاف 

طعع   الكريععر كععن ال ععركاف لقكععاف الكاليععة علععع ا  آاععر عععع  حعع و  اك واله ععال  الكاليععة طععا كعريععاف الك سسعععاف  واك
 .(41)2001اككريكية طا بهاية عام 

 

                                         

ل وا عب ن ل ب عرة CIPEبظعرة عاكعةل كركعق الك عروعاف ال وليعة الااصعة  -ا، ار الععام لحوككعة ال عركاف: سوليهان . بون  ( 37)
 www.cipe.orgل كب ور على كوقم الكركق  2005عتاريخ 

(38)American Institute of Certified Public Accountants  
(39)   The Committee Of Sponsoring Organization  
 :ل   ص على بظرة تارياية عن الحوككة يككن العو ة إلى ( 40)

 ل1/2002حوككععة ال عععركاف و ور كبلعع  ا، ارةل كعععن إصعع اراف اتحعععا  الكصععارت العرعيعععةل  : ععع بان عععن حيععع ر عععن  وريععع  
 .25ل

 .2عكرا ل  ور الكرابعة ال االية طا ت عيي حوككة الك سساف كربم سعي: عكر علا عع  الصك  ( 41)



18 

 

 

كععن  ععع  لبهععو  التععا ععععلتها عصععورتها الحاليععة يعععو  اله ععل طيععه إلععى اكعععا   حوككععة ال ععركاف و ععم  إنَّ 
والتعععا  للحوككعععةلكبظكعععة التععععاون اتقتصعععا ، والتبكيعععة وتعععم تتعععويج تلععع  البهعععو  عو عععم كععععا    الكبظكعععاف ال وليعععة

 .اعتك تها  ول العالم التا  ع ف الحوككة طا ال  اعين العام والاال
 

 :، سـوف نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليينعلى ذلك  بناع  
 وضع مبادئ الحوكمةفي الدولية المنظمات  هود  :الفرع األول
 مبادئ الحوكمة لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :الفرع الثاني

 
 الفرع األول

 وضع مبادئ الحوكمةفي الدولية المنظمات  هود 
 

العبععع  : تلععع  الكبظكعععاف ال وليعععة حوككعععة ل وكعععن  ععععرق للو عععم كععععا   ل قععا ف عععع ة كبظكعععاف  وليعععة البهعععو َ 
عرض طيكععا يلععا عع ععا  كععن بهععو زم لتعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة ل وبسععل وكبظكععة ا الب عع  العع ولاوصععب وي العع ولا ل 

 .طا زعا الكبال
 

World Bankلبنك الدولي ا هود  -أوال  
 :في الحوكمة (42)

ل  العع ولا العع وَل الباكيععة علععى تعب ععا  ط ععل الككارسععاف ال وليععة وال يععام عا،صعع حاف ال ابوبيععة ي ععبم العبعع ل 
تهععازم كععم كبظكععة التعععاون اتقتصعععا ،  م كعععكرةَ البهععو  التععا ععععلها العبعع  العع ولا طععا كبععال الحوككععة  بععه وقَّععوكععن 

لرعايعععة الكبتععع ل الععع ولا ل واعععع  حوككعععة ال عععركاف ل وكعععان الهععع ت اكسعععا   1999يوبيعععو /حقيعععران 21والتبكيعععة طعععا 
التععا تسععتا كها طععا حوككععة  الكععايير للكبتع ل زععو كسععاع ة العع ول عاف الع اول الكباه ععة والكتوسعع ة علععى تحسععين

ع ال عركافل الع ولا عععع  ك عاوراف كععم الكبظكععاف اكاعرل إلععى و عم بكععوع  لحوككعة ال ععركاف طععا  ل العبعع ل وقعع  توصَّ

                                         

اع ة وقع  عع   ب عا ه عالكسع. التا تعبى عالتبكيعة اككم الكتح ة زو  ح  الوكاتف الكتاصصة طا  World Bankالعب  ال ولا ( 42)
طععا  ع عا  البقاعععاف  ا،عكعارععع  ل ويل 1944ععام  اككريكيععة (بيععو زاكع عير) عوتيعة( عريتععون وو ق)طععا كع تكر عكععار  وروععا إطعا 

كسع ولة  ويتعألت العبع  الع ولا كعن اكع  ك سسعاف  وليعة تلع عى عكبكوععة العبع  الع ولال وزعا. كو م تركيق عام لب ا  العب 
العب  : )ل وزعا الك سساف زاالعل ان عغرض الت وير وت ليل الهاقةل عا، اطة إلى ت بيم وحكاية اتستركار العالكا تكويل عن

الكركعق ل و وكالة  كان اتستركار كتع   اك راتل و ك سسة التكويل ال وليةل و ك سسة التبكية ال وليةل و والتعكير ل،ب ااال ولا 
 ( .ست اريةال ولا لتسوية الكباقعاف ات
 www.worlbank.orgكوقم العب  ال ولا على اتبتربف  قيارةلكقي  كن التهاصيل يككن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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عك   يتعي  طرصعة ت عويم ب عا  ال عوة وال ععت طعا كاتلعت اكسعواي ل وزععا الت عويم لزععا البكعوع   مَ ال ول الباكية ل وق  صل
الب ع  الع ولا ععن اتلتعقام عالكععايير وال واعع  الكعتعرت عهعا  وليعا   وصعب ويل الع ولا  العبع ل ا ع، يلعع م طعا الت ريعر العيلسهم 

ا،عسعار وح عوي : سع  حوككعة ال عركاف   ولا علعى  زكيعة  ن تت عكن قواعع  و الع وق   ك  العب ل . لحوككة ال ركاف
 .(43)ال البين وال هاطية طا بلظلم الكحاسعة والكرابعة
IFCوقعع  و عععف ك سسععة التكويععل ال وليعععة 

ترازعععا عاكععة  كعععاييرَ  2003التاععععة للعبعع  العع ولا طعععا عععام  (44)
غيعر كاليععة ل وعلع  علععى  رععم كسععتوياف   مكابعف كاليععة  ل سعواا الحوككععة طعا الك سسععاف علعى تبوعهععا  ساسعية لع عم

 : (45)زا
 .الككارساف الك عولة للحكم البي  -1
 .البي ا واف إ اطية ل كان الحكم  -2
 .إسهاكاف  ساسية لتحسين الحكم البي  كحليا   -3
 .ال يا ة -4

 
 
 
 
 

                                         

حوككععة ال عركاف و ررزععا علععى كسعتول ا،طصععاح طعا الكعلوكععاف الكحاسعععية ل كربعم سعععي عكععرال : حسعين عععع  البليعل آل غععقو،  (43)
 .وكا عع زا 33ل

 كعر ك سسة  وتلع م  ع اا كبكوعة العب  ال ولال زا  ح   International Finance Corporationك سسة التكويل ال ولية ( 44)
ككلوكة للعل ان وزا ل 1951ب لف عام  ل ل وق  تركق عصورة ك ل ة على ال  اص الاال طا عل ان العالم الباكيةل إبكالية عالكية

علعن عبهعا طعا ت عبيم اسعتركاراف وتتكرعل رسعالة الك سسعة الكل  لالععين ي عررون كععا  سياسعاتها ع عوا   194الععالغ عع  زم  اكع اا
وعيبكعا  .راا وتحسعين  حعوال البعا  الكعي عيةال  اص الاال الكسعت اكة طعا العلع ان الباكيعةل ككعا يسعاع  علعى تاهعيض  عع ا  اله ع

عت ع يم ال عروض والع عم الهبعا ( IDAوالوكالعة ال وليعة للتبكيعة  IBRDككر  عالعب  ال ولا ل،ب اا والتعكيعر )ي وم العب  ال ولا 
للحكوكعععافل طععع ن ك سسعععة التكويعععل ال وليعععة ت عععوم طعععا الك اععععل عت ععع يم ال عععروضل واتسعععتركار الكعا عععر طعععا ر   الكعععالل والاععع كاف 

 كوال إ اطية كن ا ل توطير قروض  ر و   ت وم ك سسة التكويل ال ولية  ي ا عتوطير ل ككا اص الاالاتست ارية والهبية لل 
طعا كبكوععة العبع  الع ولا ككعلل وقع   تعتععر ك سسعة التكويعل ال وليعة  سعرص الك سسعاف بكعوا  و  .ية لكبكوعة كن الكسعتركرينبكاع

 .م2002 كريكا طا العام الكالا  ركليار  وت 24تباوقف ح يعة الك سسة اتستركارية 
 www.ifc.orgى اتبتربف ل   ص على كقي  كن التهاصيل عن ك سسة الب   ال ولا يككن قيارة كوقعها عل

ك  عععار لتهعيعععل حوككعععة ( IAS/IFRS) زكيعععة اتبت عععال للكععععايير ال وليعععة للكحاسععععة والكعلوكعععاف الكاليعععة : حسععيابا ععععع  الحكيععع  ( 45)
 .44الك سساف ل كربم سعي عكرا ل ل 
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IMF صندوق النقد الدولي هود  –ثانيا  
 : في الحوكمة (46)

 عاصععولااصععة ع ععابون السياسععاف الكاليععة ل وقععابون الككارسععاف البيعع ة  و ععم صععب وي الب عع  العع ولا قواععع َ 
 :ال  اص الحكوكا ل ويككن تلايصهكا طيكا يلاوزكا ي ك ن  هاطية السياساف الكالية والب  ية ل 

 
 :كن  زم اكحكام التا ور ف طيه و   :قانون السياسات المالية  -1

يبععع   ن يكعععون زبعععا  إ عععار قعععابوبا واك ار، وا ععع  لععع، ارة الكاليعععة ل و ن : و عععوح اك وار والكسععع ولياف  -أ 
 .حا  و ن يبر، ا،طصاح عبها، ارة طا ال  اص العام وا  يكون  ور

يبعععع  تععععوطير الكعلوكععععاف الكاكلععععة للعاكععععة عععععن اكب عععع ة الكاليععععة والحوككععععة : تععععواطر الكعلوكععععاف للبكععععازير  -ب 
 .والكتوقعة ل ويب  اتلتقام عب ر الكعلوكاف الكالية طا وقتهاالكا ية والحالية 

يبعع  ان تحعع   ورععالي الكيقابيععة  زعع ات :  إععع ا  الكيقابيععاف وتبهيعععزا وت عع يم الت ععارير عبهععا ع ري ععة وا ععحة -ج 
ل عا، ععاطة إلععى الكاععا ر الكاليععة اكساسععية التععا يككععن تح يعع زا ل ويبعع  ت عع يم السياسععة الكاليععة و سسععها 

كعلوكعععاف الكيقابيعععة ع ري عععة تسعععهل تحليعععل السياسعععاف وت عععبيم الكسعععاالة ل ويبععع  تح يععع  بكيعععم ا،يعععرا اف 
 .يلة الت ريعية والكوا بينكالية  ورية للهعو وح ل وت  يم ت ارير 

يب   ن تتواطي العياباف الكاليعة وكععايير بعو ة العيابعاف الكتهعي عليهعا ل والكعلوكعاف الكاليعة : تأكي  البقازة  -د 
 .و ن تا م للت قيي الكست ل

 
 :شفافية السياسات المالية والنقدية  بخصوصقانون الممارسات ال يدة  -2

 ت الكوا بععون  زعع اتَ رَ ع ن تكععون  كرععر طاعليععة إعا كععا َعععلسياسععاف الكاليعة ه يككععن لزعععا ال ععابون علععى  بعع بعلَّ 
عا كععا  لقكععف الحوككععة بهسععها عهععا نَّ . السياسععة الكاليععة و  واتهععا ل واك  ككععا تعع عو إليععه ا، ارة البيعع ة  ن تكععون العبععو  واك

كاليعععة  ربعععة عاليعععة كعععن اا ععععة للكسعععاالة ل ااصعععة عبععع كا تلع عععى السعععل اف الب  يعععة والوالهيلعععاف الكاليعععة الكركقيعععة 

                                         

كبظكة  ولية ت رر إب ا زا طا الك تكر الب  ، والكالا لؤكم الكتح ة  International Monetary Fundصب وي الب   ال ولا ( 46)
طعا عريتعون وو ق عوتيعة بيوزاكع عر طعا الوتيعاف الكتحع ة اككريكيعةل وقع  تأسع  الصعب وي رسعكيا  طعا  1944العع، عل ع  طعا ععام 

ور والتععاون طعا الك عك ف الب  يعة عغرض تعقيق التععاون الب ع ، الع ولا ععن  ريعي بظعام  العم يهيع  بهعاقا  للت عا 22/1/1945
بكعاا الكعوار  ا،بتابيعة طعا بكيعم . ال ولية وكن  ز ات الصب وي الرليسة توسيم التبارة ال ولية وتوطير كستوياف عاليعة للعكعلل واك

 :لكقي  كن التهاصيل يربى العو ة إلى. ال ول اكع اا
 .209ل ل 1990/ .باكعة حل ل كلية الح ويل  البظرية العاكةل ك عوعاف  –الكبظكاف ال ولية : كحكو  كر حة -
 www.imf.orgكوقم صب وي الب   ال ولا على اتبتربف  -
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بعراااف ال عهاطية  علعىال عابون  عكعلوق  . اتست  لية يعة والب  يعة لع عم العبظم الكالت عوير كععايير وقواعع  ا،طصعاح واك
 .(47)تعاص  على  رباف ال هاطية طا العبو  التبارية والعبو  الكركقية و ركاف التأكينال ولية التا ت عو ت

 
OECD االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون   هود-ثالثا  

 : في الحوكمة (48)
ل عع  ب ععع ف بهععو  كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة طععا كبععال حوككععة ال ععركافل و سععهرف تلعع  البهععو  

 OECD Principles of Corporate Governanceكعا   للحوككعة تحعف اسععمالكبظكة الكعكورة ل عن و م
بيسععان /  29-22/ طععا ابتكاعهععا عتععاريخوعلعع  كعععا   كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة لحوككععة ال ععركافل :  ،

طععا العععام التععالال وغعع ف تل ععك لل  ساسععا  لكعععا راف حوككععة ال ععركاف طععا  وقعع  واط ععف عليهععا العع ول اكع ععاال  1998
ل وقععع   صععع رف الكبظكعععة الكععععكورة ععععام  (49)لقتصعععا ، والتبكيعععة وغيرزعععا كعععن الععع و كعععل كعععن  ول كبظكعععة التععععاون ات

 .كبهاكلب َّحة بساة  2004

                                         

حوككععة ال عركاف و ررزععا علععى كسعتول ا،طصععاح طعا الكعلوكععاف الكحاسعععية ل كربعم سعععي عكععرال : حسعين عععع  البليعل آل غععقو، ( 47)
 . 35ل

ل وااتصعارزا  Organization for Economic Co-operation and Developmentكبظكعة التععاون اتقتصعا ، والتبكيعة  (48)
OECD  ولعة  ورعيعة إ عاطة إلعى الوتيعاف الكتحع ة وكبع ا علعى تأسعي   19حيبكا اته عف  1910كبظكة  ولية تأسسف رسكيا  عام 

والعيلية ل وتعكل على الك اركة  كبظكة  ولية تهتم عالت  م العالكا ل إ اطة إلى ازتكاكها عع   كن ال  ايا اتقتصا ية واتبتكاعية
كم  والر اكعكعال وب اععاف العكعال وغيرزعا كعن كبظكعاف الكبتكعم الكع با ل إع ت عوم عو عم كععا   غيعر كللقكعة طعا ق عايا التبظعيم 

ر عا اتها)اتقتصا ، لتت ور طا كرير كعن اكحيعان إلعى ت عريعاف و بيعة كللقكعة  ل ل  و كعازع اف  وليعة ل كرع( ككععا   الحوككعة واك
 . عكالها طا التكهي  للكعاز اف ال ريعية الربالية طا الع ي  كن  ول العالم 

:  ولععة إ ععاطة إلععى كهو ععية اتتحععا  اكورعععا عصععهة كراقعع  ل  كععا العع ول اكع ععاا طهععا 34ت ععم الكبظكععة حاليععا  طععا ع ععويتها 
العرتغعالل علغاريعال عولبع ال تركيعال الت عي ل ت عيلال الع ابكر ل إسعابيال  سترااليال إستوبيال إسراليلل  لكابيال إيرلب ال آيسعلب ال إي اليعال 

 سلوطاكيال سلوطيبيال السوي ل سويسرال طربسال طبلب ال كب ال كوريا الببوعيةل لوكسكعرغل الككسي ل الككلكة الكتح ةل البرويجل البكسال
 .بيوقيلب ال زبغاريال زولب ال الوتياف الكتح ةل الياعانل اليوبان 

  www.oecd.orgعاصول زعا الكبظكة و عكالها يككن ات  ص على كوقعها على اتبتربف  للتوسم
 ةا ع عر تعربعلعى تلع  الكععا    عاعتعارزعا إحع ل الكععايير ا،  Financial Stability Forumواطعي كبتع ل اتسعت رار الكعالا ( 49)

الكعايير  ولا عن كراعاة حوككة ال ركاف طا ت ارير العب  ال لوتل كل تل  الكعا   حاليا  اكسا   .ة للبظم الكالية السليكةالرليس
ككا ص رف  ي ا  كبكوعة كن ال وابين وال راراف الرسكية ال ولية والكحلية تح  على ت عيي كعا   حوككة ال ركافل  ل  وال واع 

 : وكبها على سعيل الكرال
يعاف الكتحع ة اككريكيعة ل إرعر ابهيعار  عركة إبعرون طعا الوت 2002ععام ( Sarbanes-Oxley Act)قابون سارعب   وكسعلا  -  

Enron  تبريم الكس ولين العين يستغلون كباصعهم كن  بل الرراال وكعل  بل علعى  حكعام : ل و زم كا بل عليه ال ابون

 . ااصة عكرابعا الحساعاف 

 = للكب صف الك ربة طا العورصةصبيت قابون اككن الكالا طا طربسا ل الع، يلح    رو  كهبة كرابعة الحساعاف والت -  
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 زكيتهعا اع ل السعبواف ال ليلعة التعا  رعتعفوقع   .قطـاع األعمـال الخـاصالمبادئ على شركات تطبق هذا و 
ع صع  تاليصعه كعن الهسعا  لل  عاص الععام ل طتعالف اكصواف ت ال  عو م كعا   حوككعة  اعرل  طيها برل ت عي ها

 :لو م كعا   حوككة تحف اسم  2005عام ككا ح ا عتل  الكبظكة  ل ا، ار، وال صور الع، يعتريه
 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises  

ت عععكبف قواعععع   إر عععا اف كبظكعععة التععععاون اتقتصعععا ، والتبكيعععة لحوككعععة الك عععاريم الككلوكعععة لل ولعععة:  ،
ل وقعع  غعع ف تلعع  الكبظكععة زععا الرالعع   كععن تسععكيتها عك ععاريم ال  ععاص العععامزعععا البععوص كععن الك ععاريم والتععا يكلحوككععة 

ل ل و كسععف تلعع  الكعععا   وا،ر ععا اف الكربععم لكععا تصعع را العع ول كععن   لععة الحوككععة لكعععا راف الحوككععة حععول العععالم
يعهل وزعو ط هاعحع  طسعبهر  لهعا طرععا  ااصعا  بعر عوبظرا  كزكيتها وكبها ت عكل الكعا ة اكساسعية التعا سي رسعها زععا ال

 .الراباالهرص 
 

 الفرع الثاني
 مبادئ الحوكمة لدى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 
 :ون اتقتصا ، والتبكية إلى بوعين اتلصبَّت كعا   الحوككة التا و عتها كبظكة التع

 .وتل عي على ال  اص الاال Corporate Governance Principles كعا َ  حوككة ال ركاف -
 OECD Guidelines on Corporate Governance of حوككة الك اريم الككلوكة لل ولعةإر ا اف  -

State-Owned Enterprises ل وت عي على ال  اص العام. 
 

 ال  عععاصوعكعععا  ن كبعععال عحربعععا زعععو طعععا إ عععار ال عععابون الععععام ل ط ببعععا سعععبكتها عععععرض كععععا   الحوككعععة طعععا 
 .العام ل  اص اكعكالالاال  ون الاوض طا تهاصيلها ل طيكا سعبهصل ال ول طا إر ا اف الحوككة 

                                                                                                                               

سعوي ت عيعي الكععايير الكحاسععية ال وليعة علعى الكب عصف الك ربعة طعا  IAS\IFRSطر ف الهيلاف ال ولية لتبظيم الكحاسعة  -  

 .اكوراي الكالية

 Cooke و كا سلكيف عبس  كو   Basel I))  1و عف لببة عاقل للرقاعة الكصرطية قواعَ  احتراقية كن ا ل اتهاقية عاقل -  

Ratio 2ل رععم اتهاقيععة عععاقل ((Basel II  و كععا سلععكيف عبسعع  كاكعع وبا Macdona Ratio  ل ععع   ت عي هععا اعتعع اا  كععن عععام
 .عه ت حكاية اككوال الااصة وت وية الس كة الكصرطية 2005
 : ابظر

 :وكعل  . 5الحوككة طا الكصارت ا،س كية ل كربم سعي عكرال ل:  وقا عورقعة -
الحاككية الك سسية ععع  كعرور ععاكين علعى تحع يرها ل الكبلعة العرعيعة لع، ارة ل اكر ن ل : ازر  ازر ال  ابعيم  زك  وظ -

 .1ل ل  4ل الع    23ل الكبل   2004يار   هر 
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 : حوكمة الشركات في القطاع الخاصمبادئ  -أوال  
ل وواط ععف  1999  ععربا سععاع ا  إلععى  ن زعععا الكعععا   قعع  و عععتها كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة عععام 

ل وقع  ت عكبف  2004ل وقع   صع رف الكبظكعة الكععكورة بسعاة كب حعة لهعا ععام  1999عليها الع ول اكع عاا ععام 
 :(50)الكعا   التالية

  كان وبو   سا  ، ار َطعَّال لحوككة ال ركاف -1

 Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework 

 ة كصحا  ح وي الكلكيةح وي الكسازكين والوظالت الرليس -2
 The Right of Shareholders and Key Ownership Functions 

 الكعاكلة الكتساوية للكسازكين -3
The Equitable Treatment of Shareholders  

  ور  صحا  الكصال  طا حوككة ال ركاف -4
 The Role of Stakeholders in Corporate Governance 

 ا،طصاح وال هاطية -5
Disclosure and Transparency  

 كس ولياف كبل  ا، ارة -1
The Responsibilities of the Board 

قعع  اب سععكف وري ععة إصعع ار زعععا الكعععا   إلععى قسععكين ل  ععم ال سععم اكول تلعع  الكعععا   اكساسععية يتلععو كعع   و 
 .ل  كا ال سم الرابا ط   احتول على  روح لتل  الكعا    حكام  تهصيلية لكل كع  كبها 

 
 :حوكمة المشاريع المملوكة للدولة  إرشادات –ثانيا  

 ل بععق ينإلععى  -ككععا زععو حععال وري ععة كعععا   حوككععة ال ععركاف الااصععة  –وري ععة إر ععا اف الحوككععة  تب سععم
 كعا البعقا . الهرعيعة التعا تسعاب ا ا،ر عا افتعععه عع   كعن ترليسعا  إر عا يعر  كعل ل و  لحوككعةا إر عا افي م اكول 

ت عععم تلععع  و  ل طهعععم كعرراتهعععاعلعععى كسعععاع ة ال ع صععع  ا،ر عععا افالرعععابا كعععن الوري عععة طي عععم  عععرحا  وتعلي عععا  علعععى تلععع  
قعععا  ع يلعععة للتبهيعععع ال عععروح  ي عععا   وصعععاطا  ل تبازعععاف السعععال ة ل و كرلعععة قععع  تكعععون كهيععع ة طعععا بععععل زععععا  ل وت ععع م  لرل

 .(51)عكليا   قاعلة للت عيي ا،ر ا اف
                                         

 :ل   ص على زعا الكعا   وتهاصيلها يككن العو ة إلى ( 50)
ل وزععا كب ععورة علععى كوقععم الكبظكععة  2004والتبكيععة ع ععأن حوككععة ال ععركاف ل إصعع ار عععام  ،كعععا   كبظكععة التعععاون اتقتصععا 

 www.oecd.org الكعكورة على اتبتربف

 ليعل كععا   حوككعة  ععركاف ) 2001 صع رف وقارة اتسعتركار ععام  إعكعن البع ير عالععكر  ن كصعر قع   اععف عهععا ا،ر ععا اف ( 51)
 .طا الهصل الرابا كن زعا العح   بعر هل وسوت ( ق اص اكعكال العام عبكهورية كصر العرعية
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 ون الع اول طعا تهاصعيل ال سعم الرععابا  والكت عكن إر عا اف الحوككعةل سعم اكول بععرض طيكعا يلعا ع يبعاق ا
 .(52)الع، يت كن ال روح والتعلي اف

 

 ضمان و ود إطار قانوني وتنظيمي فع ال للمشاريع المملوكة للدولة -1
Ensuring an Effective Legal  and Regulatory Framework for State-Owned Enterprises 

كعععن العععع قم علععععى ال ولعععة إيبععععا  إ ععععار قععععابوبا وتبظيكعععا ي ععععكن  ن ت ععععوم الك عععاريم الككلوكععععة لهععععا وكعععععل  
واك عار العكعل زععا يبع   ن يلعبعى ع عكل يتواطعي كعم كععا   . ال ركاف الااصة عالعكل طا السعوي عبعو كعن التبعاط  

 :حوككة ال ركاف ل وكن ا،ر ا اف الهرعية طا زعا الكبال كا يلا كبظكة التعاون اتقتصا ، والتبكية ع أن 
ى حعاتف الهصل الوا   عين وظيهة الكلكية لل ولة ووظالههعا اكاعرل ل والتعا كعن الكككعن  ن تع رر علع -أ 

 .طيكا يتعلي عبظام السوي  الك اريم الككلوكة لها
وبيعععة التععا تعكعععل تحتهععا الك عععاريم علععى الحكوكععاف  ن تسععععى لتعسععي  ا،بعععراااف العكليععة والصععيغ ال اب -ب 

 .الككلوكة لل ولة 
بكيعععم اتلتقاكعععاف والكسععع ولياف التعععا تت لعهعععا الك عععاريم الككلوكعععة لل ولعععة يبععع   ن تكعععون وطعععي كععععايير  -ج 

 .عاكة 
 .يب   ت تلستربى الك اريم الحكوكية كن ت عيي ال وابين -د 

 

 تصر ف الدولة بوصفها مالكا   -2
The State Acting as an Owner 

ت عوصععععهها كالكععععا  ل و ن ت ععععكن حوككععععة الك ععععاريم الككلوكععععة لهععععا ع ري ععععة  ععععهاطة علععععى ال ولععععة  ن تتصععععرَّ 
 :وكس ولة ل وع ربة كن اتحتراطية والهعالية ل ويت كن عل  ع ة إر ا اف ل كبها 

بعةعلعى الحكوكعة  ن ت عور وتصع ر  -أ  ت طيهعا ر  تعع State Ownership Policyكللكيعة ال ولعة عأحكعام  ك وَّ
اكزعع ات العاكععة لكلكيععة ال ولععة ل و ور ال ولععة طععا حوككععة الك ععاريم التععا تكلكهععا ل وكيععت سععت وم عت عيععي 

 .سياسة الكلكية تل 
علععى ال ولعععة  ت تباعععر  طعععا ا، ارة اليوكيعععة للك عععاريم الككلوكعععة لهعععا ل و ن تتعععر  لتلععع  الك عععاريم اتسعععت  ل  -ب 

 .التام لتح يي اكز ات الكرسوكة لها 
 . ن تتر  لكبال  ا، ارة ككارسة ص حياتها واحترام است  ليتها على ال ولة  -ج 

                                         
(52) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) : OECD Guidelines on 

Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2005, Available on : www.oecd.org 
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ت ال ولعععة عصعععهتها كالكعععا  يهعععرض عليهعععا  ن تلكعععار  ح وقهعععا وط عععا  لعبيعععة قابوبيعععة ااصعععة عكعععل  عععركة ل تصعععرم  -د 
 .كلت كبة كس ولياتها اكساسية 

 .يب  و م بظام ت ارير يسك  عرقاعة وت ييم الك اريم الككلوكة لل ولة  -ه 
 

  للمساهمينالمعاملة المتساوية  -3
Equitable Treatment of Shareholders 

ال ولعة زعا  كعم ع عاا تعالج زعا ا،ر ا اف حالة عيم بقا كن  سهم ال ركة الككلوكة لل ولة لل  عاص الاعال 
ععا   حوككعة الكال  اككعر كسهم ر   الكال ل وعليها طا زععا الحالعة  ن تراععا ح عوي بكيعم حكلعة اكسعهم وط عا  لك

وكعععن تلععع  . كعععا ي عععكن  الكعاكلعععة الكتسعععاوية عيعععبهم عال عععركاف الصعععا رة ععععن كبظكعععة التععععاون اتقتصعععا ، والتبكيعععة 
 :ا،ر ا اف 

 .ال ركاف التاععة  و الككلوكة لل ولة  ن ت كن الكعاكلة الكتساوية لحكلة اكسهم  يب  على -أ 
 .ال هاطية لبكيم حكلة اكسهم  على الك اريم الككلوكة لل ولة  ن ت كن  على  رباف يب  -ب 
 .سياسة اتصال وتواصل كم حكلة اكسهم تعكل الك اريم الككلوكة لل ولة على ت وير وتهعيل  -ج 
 

 العلقة مع أصحاب المصالح  -4
Relations with Stakeholders 

عكسععع ولياف الك عععاريم الككلوكعععة لهعععا تبعععاا  صعععحا  الكصعععال  ل و ن  كلكيعععة ال ولعععة ك وبعععةيبععع   ن تعتعععرت 
عن ع قة تل  الك اريم كم  صعحا  الكصعال  ل و ن تحتعرم ح عوقهم الكبصعول عليهعا طعا ال عابون ل  ت ل  ت ارير

. يععة  و التعا تت عكبها اتتهاقيعاف الرباليععة ل و ن يل عار طعا زعععا الصع   إلعى كععا   كبظكععة التععاون اتقتصعا ، والتبك
ككععا علععى  ع ععاا كبلعع  إ ارة تلعع  الك ععاريم و ععم كبظوكععة طعَّالععة ل تصععال والتواصععل ل وكعععل  و ععم كععع وباف 

 . Internal Codes of Ethicsللسلو  ال االا 
 

 الشفافية واإلفصاق -5
Transparency and Disclosure 

الككلوكة لل ولة عأعلى  رباف ال هاطية وط عا  لكععا   حوككعة ال عركاف الصعا رة ععن  الك اريمل  تلتقمَ   نَّ يب  
 :كبظكة التعاون اتقتصا ، والتبكية ل وكن عل  

 .عن الك اريم الككلوكة لل ولة  سبويةب ر ت ارير  -أ 
 .ال ولية الك اريم الككلوكة لل ولة وااصة الكعيرة كبها للت قيي الااربا الكست ل وط ا  لل واع  تا م  -ب 
 .ا ال ركاف طا ق اص اكعكال الاالقواع  الت قيي والكحاسعة التا تتععهزعا الك اريم ت عي  -ج 
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طيت عععكن ب عععر الكعلوكعععاف ععععن بكيعععم ال  عععايا التعععا   عععارف إليهعععا كععععا   كبظكعععة التععععاون  أمـــا اإلفصـــاق
الكععا  ل والتععا تهععم كعععل  عاكععة اتقتصععا ، والتبكيععة ل إ ععاطة إلععى التركيععق علععى البععواحا التععا تهععم ال ولععة عصععهتها ك

 :وكن عل  على سعيل الكرال . ال ع  
 .عيان وا   للعكوم عن  ز ات الك اريم الككلوكة لل ولة وكببقاتها  -أ 
 . ، عواكل كاا رة وك  ار الا ورة التا تم  اعزا ععين اتعتعار  -ب 
تكعععف عهععععا الصعععهة كعععن   ، كسععاع اف كاليعععة ل عكعععا طيهعععا ال ععكاباف الكسعععتلكة كعععن ال ولعععة والتعهععع اف التععا -ج 

 .الك اريم الككلوكة لها 
 . ، تعاك ف ك ررة كم الهيلاف عاف الع قة  -د 
 

 :مس ولية م الس إدارة المشاريع المملوكة للدولة  -6
The Responsibilities of the Boards of State-Owned Enterprises 

الككلوكعععة لل ولعععة عكعععا يلعععقم كعععن سعععل ة  ت كععع  زععععا ا،ر عععا اف علعععى  زكيعععة  ن تتكتعععم كبعععال  إ ارة الك عععاريم
 :وكن عل  على سعيل الكرال  سم اتستراتيبية ورقاعة ا، ارة لوكهااة وكو وعية لل يام عكهاكها طا ر 

زعع ات التععا اكعلععى كبععال  ا، ارة ال يععام عوظالههععا طععا الرقاعععة وا، ارة ورسععم اتسععتراتيبية عكععا يتواطععي كععم  -أ 
 .كة رسكتها الحكوكة والهيلاف الكال

عبعع كا يكععون علعع   ععروريا  ل طعع ن علععى كبععال  ا، ارة  ن تل ععكل لبابععا  كاتصععة ععع عم   اا الكبلعع  طععا  -ب 
 .تبهيع كهاكه ل ااصة طيكا يتعلي عالرقاعة واك ارة الكاا ر والككاطصف 

 .على كبال  ا، ارة إع ا  ت رير سبو، عن   الها -ج 
 

 :خاتمـة المبحث التمهيدي
 : إلى البتالج التالية ،الكعح  التكهي  لل طيكا ابتهيبا إليه كناب
كهععر ة وكلصع لحا  ح يرععة اتسععتا ام ل وقع  ابت ععرف ع عكل واسععم ععين الكصعع لحاف ال ابوبيععة  الحوكمـةإن  -1

 .وا، ارية والكالية
الك سسا طعا إ ارة ال عركة وحكايعة ح عوي كالكيهعا  اتب عا كبكوعة اكحكام التا تح ي : تعبا الحوككة  -2

 .الكصال  طيها وط ا  للكعايير الكعتك ة  وليا  صحا   و 
ل وكعععل  و ععععف  و عععف كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة كععععا   لحوككععة ق ععاص اكعكععال الاععال -3

 .إر ا اف لحوككة ق اص اكعكال العام
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ر ععا اتها كعععا   الحوككععة تعبَّععف العع ول اكع ععاا طععا كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة  -4 ت ععريعاتها طععا واك
ل كععل   اعععف عهعا كريعر كعن العع ول غيعر اكع عاا طععا  ع تهعا علعى ال  ععاعين الععام والاعالل و  ال االيعة

 .تل  الكبظكة
تلع ار  الك سسعة ن   عكان ل وزا تعبعا إن الحوكمة ترتبط باإلشراف والضمان وليس بالعمل في حد ذات  -5

 .(53) ون الحابة للت ال طا ا، ارة عاتهاع ري ة بي ة 
 .وال ابوبية وا، ارية ل وعلى بكيم الكستوياف اتقتصا ية لل ولة وال ركاف واكطرا للحوككة  زكية كعيرة  -1

 
كعن  زكيتهعا الكعيعرة ل ط ببعا سعبحاول طيكعا  كهي ، علعى الحوككعة ل وعر عبا  عيلا  عع   ن تعرطبا طا الكعح  الت

البظعععام  لكععن عليبعععا قعععل علعع   ن بعع ر يلععا  راسععة إككابيععة ت عي هعععا علععى الكراطععي العاكععة اتقتصعععا ية طععا سععورية ل 
 راسععة بظاكهععا ال ععابوبا ا كععن اكععة اتقتصععا ية ل حتععى إعا كععا طرغبععالكراطععي الع الحوككععة وزععو كحععل ت عيععيال ععابوبا ل

 .ةالحوككة على تل  الكراطي العاكة اتقتصا يببا سوت ببت ل لت عيي  طع كل كاكل ل 
 

 :علي  ، سوف نقسم هذا الدراسة إلى فصلين  بناع  
 .النظام القانوني للمرافق العامة االقتصادية :الفصل األول 
 .لتطبيق القانوني لحوكمة المرافق العامة االقتصاديةا :الفصل الثاني 

                                         

 .5ل ل  1/2001وب ، وزعة ل ك سسة بيرطب  للتبكية ل الككلكة الكتح ة  ل  : حوككة الك سساف ل تربكة : را يل ع ككان ( 53)
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 للفصل األوا
 القانوني للمرافق العامة االقتصاديةلنظام ا

 

طععا  عععي علععى زعععا الكراطععي وبيععة التععا تل اكحكععام ال اب : الك صععو  عالبظععام ال ععابوبا للكراطععي العاكععة اتقتصععا ية
لغالهإب الها واك ارتها   .تبظيم ب ا هال و عيعتها ال ابوبيةكن  ععل وكا يتصل ل اواك
تبعاول و  ل تهعاورقاعتهعا زعو الباحيعة ال ابوبيعة طعا إ ار اتقتصعا ية  العاكةلكراطي البظام ال ابوبا ليهكبا طا إن كا 

ل ولكعن علع  سعيكون عكعا  ال عابوبا ازعا الباحية يست عا عال عرورة التععرض لععاقا اكحكعام ال ابوبيعة الككوبعة لبظاكهع
اتقتصعععا ية زعععا الكععع ال الكراطعععي العاكعععة ورقاععععة الباحيعععة ال ابوبيعععة ، ارة ط راسعععة  ل لعحععع ياععع م الكحعععل اكصعععلا ل

ل طععع  حابعععة  ل والرقاععععة عليهعععا طعالعععة كعععا كابعععف  عععري إ ارتهعععا ر عععي ة؛ كبعععه إعا  ااكساسعععا لتبعععاول كسعععألة حوككتهععع
علعع ل  كععا إعا تعععين اعع تل   .آاععر ورقاعععة؛ إع يكععون الك صععو  كلتح  ععا  ِطععع  ل وت  اعععا لت عيععي بظععام إ ارة  لحوككتهععا
 : زعا الهصل إلى كعحرين سعب عسعمل راسة عل  ل و  .الكراطي اقتراح حوككة تل  سيتمطعب زا 

 

 .ماهية المرافق العامة االقتصادية :المبحث األول 
 .العامة االقتصادية إدارة المرافق :المبحث الثاني 
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 األول المبحث
 امة االقتصاديةعالمرافق ال ماهية

 
عععع َّفوقعع  ل  ارتععع  عب ععأة ال ولععةل طهععو قعع   م َ الِ ععطععا  وغععل  كل إن ظهععور الكراطععي العاكععة  ال ولععة كبكوعععة كععن  عل

إت كعم عع اياف ال عرن الع عرينل ل طهعا لعم تب عأ  الب عأة ح يرعة تعععع م عي   ن الكراطي العاكعة اتقتصعا ية  .الكراطي العاكة
 .ل وِكن َرم التعرت على  عيعتها ال ابوبية ا ول راسة كازيتها ت ع   وت  كن الوقوت على كههوكه

 
 :سوت ب سم زعا الكعح  إلى الك لعين التاليين 

 مفهوم المرافق العامة االقتصادية :المطلب األول 
 الطبيعة القانونية للمرافق العامة االقتصادية :المطلب الثاني 
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 المطلب األول
 مفهوم المرافق العامة االقتصادية

 

 تعلعور طكرتهعال   ارتع  ظهور الكراطي العاكعة اتقتصعا ية ععواكعل سياسعية واقتصعا ية كعان لهعا  رعر كعيعر طعا 
التا ع  ف على استحياا رم كا لعرف  ن توسعف وا ت  عو زعا طعا كريعر كعن كبعاتف ب عا  ال ولعة ل رعم طعا السعبين 

كحكوكعة ععواكعل سياسعية واقتصعا ية كغعايرة اكايرة  اعف تععو، لتبسعح  علعى اسعتحياا ككعا عع  ف ل وزعا طعا علع  
 .لتل  التا  بعف على وت تها

 

ل ععع    ل ابت عععار الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية وتوسععععها طعععا  حيعععان كريعععرة إلعععى صععععوعة التكييعععق عيبهعععا وععععين 
 .الكراطي العاكة ا، ارية ل وكعل  صعوعة تكييقزا عن ععض  وبه الب ا  الك اعهة لها

 

 :الفرعين التاليينطلب إلى هذا المسوف نقسم 
 .التطور التاريخي للمرافق العامة االقتصادية : الفرع األول
 .التمييز بين المرافق العامة االقتصادية والمرافق العامة اإلدارية : الفرع الثاني

 

 الفرع األول
 التطور التاريخي للمرافق العامة االقتصادية

ل  ت ورزعا التعارياا ن ب لعم علعى  ي ت عا كبعاإن تكوين تصور صحي  لكههوم الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية 
ل كعععن علععع  كعععا قاكعععف ععععه ا،كعرا وريعععة  كراطعععي عاكعععة اقتصعععا ية ب عععأف طعععا عكعععي التعععاريخ وبعععو َ  يككعععن  ن بلكععع َ و 

  كَّكعف ط ع ل  كعن السعي رة علعى عع   كعيعر كعن طعروص الصعباعة والتبعارة )54)الروكابية طا عه  ا،كعرا ور  قلع يابو 
ل ال ولعة طعا الحيعاة لكن ت يككن التعويعل علعى زععا الصعورة التاريايعة لتع اّ  .( 55)كن الكصابم و  ارتها عبهسها الع ي َ 

 . ولةيتماهى شخص اإلمبراطور مع شخصية الد إع؛  اتقتصا ية لكوبها تهت ر إلى التبظيم ال ابوبا
 

                                         

ر لبهسه وق  ااتا Dioclesاسكه  يوقليق كان ( 305إلى  294)إكعرا ور روكابا ل حكم كن عام ( م313-م245: ) قل يابو ( 54)
 عا  عري ابيا إلى حظيرة ا،كعرا وريعة الروكابيعة ل و ا عم الهعر  ل و عر  عععض غعقاة العراععرة ل وقعام . اسم  قل يابو  طيكا عع 
 :طا بظر تربكته .  ع ص حاف اقتصا ية

 . 299ل /1ل  1999/ .الكوسوعة العرعية الكيّسرةل  ار به ة لعبان لل عم والب رل عيروفل  
 ل  2010/ .  ل ل تعععععوب  الكبظكععععة العرعيععععة للترعيعععععة والر اطععععة والعلععععومل  ل عيععععروف ل  ار البيعععععل الح ععععارة قصععععة: ول  يورابععععف( 55)

 .وكا عع زا 359ل /11قكا ببي  كحكو  وآارونل   . : تربكة 
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الكراطعي   اععف كععالمل  حيبهعال  1871ام والدولـة إال بقيـام الثـورة الفرنسـية عـام لم يبدأ الفصـل بـين الحك ـ
ي تصعععر  ورزعععا علعععى تح يعععي اككعععن  ل والتعععا كابعععف  ولعععة حارسععة كعععم ظهعععور كههعععوم ال ولععة الح يرعععة عالت عععكلالعاكععة 

قاكة الع ل عين البا  الااربا وال االا علع   كن ؛ طعا الب عا  اتقتصعا ، واتبتكعاعا التع ال ل وت يحي لها ل واك
 . البظام العام وي تصر  ور ال ولة على و م ال واع  الكبظكة لسلوكهم والتا تحاطظ على ل كن  أن اكطرا 

 

عععع  ف ال ولعععة تتععع ال طعععا الب عععا  اتقتصعععا ، عسعععع  ( 1919-1914)ع ايعععة الحعععر  العالكيعععة اكولعععى كعععم 
طععا السععاحة كراطععي عاكععة ب يعع ة ععع  ف تظهععر وعالتععالا  ل  اععرل سععيتم ا، ععارة إليهععا تح ععا   ظععروت الحععر  وكسعععا 
كععم وعكععا يععت ام إيبععا  قواععع  قابوبيععة تبظكهععا ل طكععان ت ععع  كععن  ل وتبععاط  ال  ععاص الاععال تلكععار  ب ععا ا  اقتصععا يا  

  .(56) عيعتها
 

ــــى الصــــعيدين السياســــي نشــــتت نتي ــــة ععععععل  يتعععععين عععععأن الكراطععععي العاكععععة اتقتصععععا ية قعععع   تطــــورات عل
 : ناله رتين التاليتيل وسبعرض لعل  الت ور طا  قابوبيا   عل ل وكان ت ع  كن تبظيم واالقتصادي
 .تطور المرافق العامة االقتصادية في فرنسا  -أوال  
  .تطور المرافق العامة االقتصادية في سورية -ثانيا  

 

 : فرنساتطور المرافق العامة االقتصادية في  -أوالُ 
اتاععع ع ايععة   وقعع  ل 1914الحععر  العالكيععة اكولععى عععام  ععع   تعع ال ال ولععة طععا الب ععا  اتقتصععا ، كععم ع ايععة

إلععى  ععكل  اككععر رععم ت ععور. ل وتوقيععم كععوا   اععرل  ععك   تبظيكيععا  كععن قعيععل طععرض رسععوم وكبععم تعع اول ععععض الكععوا 
ل ال ولععة طععا الحيععاة اطعععا  آاععر لتعع الت ععكل   1929وقعع  بععااف اكقكععة اتقتصععا ية عععام . ك ععروعاف تعع يرزا ال ولععة

ععه 1930ععع  ف كبععع عععام  ط عع ل  اتقتصععا ية  اعععف ال ولععة عكراقعععة  1931وطععا عععام . تبععتهج سياسععة اتقتصععا  الكوبَّ
ال القراععا بتيبعة الهي عاباف التعا  رَّعرف علعى الكحصعوتف وطا العام بهسه حصل ت ال ال ولة طا الكب. اتستيرا 
وقعع    ف كععل تلعع  ل  تعع الف ال ولععة طععا كبععال الب ععل بتيبععة  قكععة  صععاعف علعع  ال  ععاص 1934وطععا عععام  .القراعيععة

ل رعععم  ل والتعععا ععععرقف  ول اككعععر طعععا تسعععكية العععوقاراف الت بيعععة التععع ا ف إلعععى ظهعععور ك سسعععاف ا، ارة اتقتصعععا ية
ل ككععا   ل علعع  التعع ال  طععا  ععكل ب يعع  1931وت ععور عععام  1925قتصععا ، الععو با الععع، وِلعع  عععام عععالكبل  ات

ل وت عيععي السياسععة  إلععى إب ععاا الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية ، عععاص حابععاف البععا  طععا ظععل تلعع  الحععرو  واكقكععاف
 .اتقتصا ية لل ولة

 

                                         

   .12ل ل  1991/ . ار البه ة العرعية ل ال ازرة ل  ل  بظرية الكرطي العام: كحكو  كحك  حاطظ (56)
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إلععى كقيعع  كععن تعع ال ال ولععة طععا الكبععال اتقتصععا ،ل ( 1945-1939)الحععر  العالكيععة الرابيععة  ل عع   طعععف
  .وعابتهاا زعا الحر  كابف ال ولة ق  ت الف طا  غل  الكباتف اتقتصا ية

ل وتكرلععف  اسععتب ف ظععروت  ع ععف عليععه إع؛  الحععر  إلععى ابحسععار علعع  التعع ال  و إ عععاطه لععم يعع ِ  ابتهععاال 
؛ كرععل إب ععاا الكصععارت الحكوكيععةل  ل والسعععا ،يبععا  كبععاتف ب يعع ة لعععل  التعع ال ي  اتقتصععا ،والتا عع عالتععأكيم

 .(57)وال ركاف العاكة ل،ب اااف 
 

طععا ك لععم الركابيبععاف كععن ال ععرن الكا ععال وكععم طععوق اليسععار طععا اتبتااعععافل ابتاحععف طربسععا كوبععة تععأكيم 
الهععع ت كبهعععا توسعععيم ال  عععاص الععععامل والهيكبعععة علعععى ال  عععاص  عععكلف عععع  ا  كعيعععرا  كعععن الكبكوععععاف الصعععباعيةل وكعععان 

اتقتصععا ، كععن  بععل حععل ك ععاكل اتقتصععا  والع الععة و عععت الكر و يععةل إ ععاطة إلععى الرغعععة طععا تر ععي  السياسععة 
 .الصباعية وتبكية اتقتصا 

لعة إلعى   عاال ل ولبعأف ال و  ابحسر ت ال ال ولة طا كبتصت الركابيبعاف إعل  التأكيم  وي    كوبةل  لم َت لم
ل ككعا لبععأف إلععى اصاصعة ععععض ال ععركاف التعا كابععف تكلكهععا  ال عابون الاععال ، ارة الكراطعي العاكععة اتقتصععا ية

هكعا  طعا اتقتصعا  كن  بل ت ليل حبم ال  اص العام اتقتصعا ، علعى العرغم كعن  ن تلع  الك سسعاف تحتعل كركعقا  كل 
كععالتا كليععون يععورول ط عع   عععن اسععتا اكها  كرععر كععن كليععون  تبععاوق رقععم  عكالهععا 2002ل طكععم بهايععة عععام  الهربسععا
 . (58)عاكل

 

 : رافق العامة االقتصادية في سوريةالم تطور -ثانيا  
ل وظهعور الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية طعا سعورية إلعى عع ة  يككن ت سيم ت ال ال ولة طعا الب عا  اتقتصعا ،

 :زا التالية  كراحل
 
ل  كععععا الاعععع كاف  الهتععععرة عععععراعم لاعععع كاف صععععباعية وتباريععععة زعععععاظهععععرف طععععا  :1152 مــــا قبــــل عــــام  - -1

كععال ال ل ويغلعع  عليهععا إب ععاا صععباعاف يعبععق عبهععا ر   الصععباعيةل طهععا كععن بععوص رقععاعا عال ربععة اكولععى
 لععف إلعى كللكيتهعا كبععع كابععف ال ولعة قع  بَ ل و  كصعابم ا،سعكبف طععا  لكَّعر وحلع : وكرالهععا لالصعباعا الاعال

 .كابف تستركرزا ال ركاف اكببعية كهرعالية التاالصباعاف ال 1945عام 

                                         

 . وكا عع زا 240فل ل . / .  ل ال ابون ا، ار، ِعلكا  وعك  ل الكبل  اكول: عع  ا،له الاابا( 57)
 -ل تهععويض الكرطععي العععامBOTاتكتيععاقل ال ععركاف الكاتل عةل  – لععري اصاصععة الكراطععي العاكعة : كعروان كحععا العع ين ال  ع ( 58)

 .24ل ل  1/2009 راسة ك اربة ل كب وراف الحلعا الح وقية ل عيروفل  
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لعف ل وتحوّ  ل والتعا  لب علف اع ل الحعر  العالكيعة الرابيعة كصعلحة الكيعرة: ل طكرالهعا   كعا الاع كاف التباريعة
 .ا،سكبف تسويي لف ال ولة عكليةَ ل وكعل  توّ  عع زا إلى الك سسة العاكة للحعو  والك احن

 

 لككعف  عركةل  ط ع ؛  غلَ  على ال  اص العام الصعباعا  عاعم التعأكيم :الستيناتإلى بداية  1152من عام  -2
ل  واعتععع  ف طععا زععععا الهتعععرة طكععرة إب عععاا ال عععركاف العاكعععة ل ل وال عععركة الاكاسععية للبسعععيج الكغععاقل والكباسعععج

 .البصر لتبكيم  بهقة التلهقيون  لب لف  ركةل و 
 

ــة التســعينات 1161مــن عــام  -3 ــى نهاي أف  ععع ا ا  بَ ععال ولععة طععا الكبععال اتقتصععا ، ل طَأ توسَّععَم  اععولل  :إل
َا  كريععرة كععن الكصععابم ل وعكلععف علععى حصععر التبععارة الااربيععة  رف تبععارةَ َصععالتععا حَ ( وكا ععين طت)طيكععا سلععك 

وقع  ل  رف تبعارة اكقك عةَصعالتعا حَ (  طتعوكك )رف تبعارة الكععا ن ل و َصعالتعا حَ (  طتوكيتعال)و  ل ابلياف
ب عععلف لعععه  عععركة ك سسعععة  و  عععركة عاكعععة  عععركة ككارلعععة للتسعععويي ؛ ط بتعععا  العتعععرول  ل قيكعععف عبابععع  كعععل  ل 
لتسويي العترول وكلبتباته( سا كو )

(59) . 
 

هعف كعن قع عتها اهَّ  ط ع ؛  عع  ف ال ولعة عابتهعا  سياسعة اقتصعا ية  كرعر ابهتاحعا   :إلـى انن 2222منذ عام  -4
 .ق را   كعر كن الحرية طا العكل واتستركارل وتركف لل  اص الاال  على ال  اص الصباعا والتبار،

 طسععكحف ال ولععة ل  إبهععاا احتكععار الكصععارت الحكوكيععة ل  ععاص الكععالل عع  كععان كععن العع قم لعع طم عبلععة اتقتصععا  
تهعويض إ ارة الكراطعي العاكععة عالتوسمعم طعا ل وكععل  ععع  ف ال ولعة  عتأسعي  الكصعارت الااصعة و عركاف التعأكين

ل واتاعععععف  ولععععى الا ععععواف بحععععو اصاصععععة الكراطععععي العاكعععععة  ل ععععابون الاععععالاتقتصععععا ية إلععععى   ععععاال ا
ل وتحويعععل عععع   كعععن الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية إلعععى  عععركاف B.O.Tع ععع  : ععععع ة  سعععالي ل كبهعععااتقتصعععا ية 

 .تكهي ا  لعيم  سهكها إلى ال  اص الاال ىلكاكل لل ولةل وزا الا وة اكولكلسازكة عاكة ككلوكة عا
 

ل زعععل زعععا كراطعععي عاكعععة إ اريعععة  م  م الكراطعععي العاكعععة إلعععى ك عععكلة تح يععع  بعععوص عععععض الكراطعععي ععع    ل توسمعععل
 اقتصا ية ؟

وزعو كعا سعبعحره ل  إن زعا التكييق ق  يكعون زي بعا  طعا  حيعان كريعرة ل لكبعه طعا  حيعان  اعرل قع  ت يكعون كععل 
 .لراباتهصي   طا الك ل  ا

 

 

                                         

 .وكا عع زا 301ل كربم سعي عكرال  ال ابون ا، ار، ِعلكا  وعك  ل الكبل  اكولل: عع  ا،له الاابا ( 59)
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 الثاني الفرع
 المرافق العامة اإلداريةو المرافق العامة االقتصادية  بين تمييزال

 

ص  ب عع تهال وتبعوّ قيعا ة تع ال ال ولعة طعا الكبعال اتقتصعا ، إلعى قيعا ة عع   الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية    ل
كعة تكييعق الكراطعي العا ية تع  ، طعا  حيعان كريعرة إلعى اتلتععا  طعا  طا الكراطعي العاكعة اتقتصعاوزعا القيا ة الك ر ة 

تعع  ، اعع كاف ك اعععل رسععوم  ل ااصععة إعا كععا كابععف تلعع  الكراطععي ا، اريععة اتقتصععا ية عععن الكراطععي العاكععة ا، اريععة
 .تلكار  ب ا ا  ق  ت يأتلت كم بوعهاحاتف  ارل  ل  و كابف طا كالية

ل زعععل زعععو ب عععا  ععععام  م ب عععا   كعععن بهعععة  اعععرل قععع  يكعععون اتلتععععا  طعععا تكييعععق ب عععا  ال ولعععة اتقتصعععا ،
 .قابوبية طا غاية اكزكية بتج عبه  رار  تاالل إع تح ي  بوص عل  الب ا  

حعععل صعععال  أبعععه كعل يعبعععا  تكييعععق كرطعععي ععععام علعععى  بعععه كرطعععي ععععام اقتصعععا ، إ عععاطة إلعععى كعععا ت ععع م ل طععع ن
ععععن الكراطعععي العاكعععة ة ككعععا يبععععل كعععن اكزكيعععة عككعععان و عععم كعيعععار لتكييعععق الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ي للحوككعععة ل
 .ا، ارية

 

ع عع  تعريعت اعال عهعا زعو الكع ال لععل  التكييعق ل   إن تكييق الكراطي العاكعة اتقتصعا ية ععن غيرزعا يعع 
 :وعلي  سنعرض في هذا الفرع للفقرتين التاليتين 

 .ة االقتصاديةمتعريف المرافق العا -أوال  
 .عن المرافق العامة اإلداريةتصادية قالتمييز المرافق العامة ا وسا ل -ثانيا  

 
 : االقتصاديةتعريف المرافق العامة  -أوال  

قع  يعع و للوزلعة اكولعى  بعه كعن السعهل تعريعت الكرطععي الععام اتقتصعا ، عأبعه كرطعي ععام ي عوم عب عا  تبععار، 
 ، بعقاص طععا تكييععق الكرطعي العععام اتقتصععا ، لحسععم عحعع  عاتعه  لكعن زعععا التعريععت لعي  كاطيععا  .  و صعباعا  و قراعععا

ل ععل طعا و عم كعيعار  قيعي تعتعععار  ليسعف طعا توصععيت ب عا هة الرليسعل كن الك عكلة ععن الكرطعي الععام ا، ار، 
لععل  ت عع   وت  كعن الوقعوت  ل ابراا طيعه عفل وزعو كعا تعع  ف طيعه اكقعوال وت ععَّ   ح كعين  و زيلة كا كرط عا  عاكعا  ب ا

وصععوت  إلععى تعريععتح للكرطععي العععام اتقتصععا ، يتهععي كععم غر ععبا طععا  كرطععي العععاملاتتبازععاف طععا تعريععت اعلععى تلعع  
لعه عر ععبا عباصعر الكرطعي العععام وزعو حوككععة الكراطعي العاكعة اتقتصععا ية ل حتعى إعا كعا اعتكعع با تعريهعا   زععا العحع 
 .اتقتصا ،
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 : تعريف المرفق العام في الفقهية االت اهات -1
ل طعععز  كععل  كععبهم يلعع لا  لععهطععا و ععم تعريععت ه هععاا ال بعع َّ ل لعععل   يععأِف ال ععابون عتعريععت للكرطععي العععاملععم 

 Serviceكرطععي ععام ل ولعععل كععن  سعععا  علعع   ن اصعع  ح  كععابم ل عيعع   بهععم لععم يته هععوا علععى تعريععت بعاكمعع لوا

Public  ل، ارة إلى ك لولينيلستا م: 
لهكا  وزعو كعا يلععرت  ل بهعم ععام عاتكعار  ب عا ا  التعا  Organism المنظمـة الهي ة أولل تلة علعى :  وَّ

 .ووقاراف ال ولة العاكة والكست هيافالحكوكية  الباكعاف:  ل وكراله بالمدلول العضوي
 

بالمــدلول وزععو كععا يلعععرت  تح ي ععا  للبهععم العععام الععع، يلكارسععه الكرطععيل  Activitéشــاط نالطهععو  :  كععا اباععر 
 .(61)ل وبكيم الب ا اف التا ت  كها ال ولة للبكهور ل وصيابة اككن التعليم: ل وكراله (60)المادي

 (كرطعععي ع عععو،)ل إع بكعععون  كعععام  يتح عععي الت عععاعي ععععين الكععع لولين الكععععكورين طعععا الكراطعععي العاكعععة ا، اريعععةو 
ويتكرعل عالب عا  العع، ( كرطعي كعا ،)ل إ عاطة إلعى  التا تلكار  الب عا  الععام -على سعيل الكرال  -عالوقارة  ويتكرل

 .تلكارسه تل  الوقارة
ــة  ــين لكــن بظهــور المرافــق العامــة االقتصــادية بــدأت الحا ــة تظهــر ألهمي المــدلولين المــادي التفريــق ب

بهععة ااصععة ك ععركاف اتكتيععاق ل وعلعع  طععا حالععة قيععام  زععو الب ععا  الكرط ععا( كرطععي كععا ،)بكععون  كععام ط ل والعضــوي
 البهعععة التعععا تقاولعععه تلعععععععع م ل وت  ل ككرطعععي الب عععل كعععر    عععع  ارة  حععع  الكراطعععي العاكعععةالتعععا تعهععع  إليهعععا السعععل ة العاكعععة 

 . كبها زيلة ااصة( كرط ا  ع ويا  )
ل ط ببععا  الكراطععي ا، اريععة ةحالعع اككععا زعع عاكععا    اصععا   كععا إعا كابععف تلعع  الهيلععة التععا تعع ير الب ععا  الكرط ععا 

ل وتاتهععا طععا زعععا الحالععة  زكيععة التهرقععة عععين  وزععو الب ععا ( كععا ،)وزععو الهيلععةل وآاععر ( كرطععي ع ععو،)بكععون  كععام 
 . (62)بوعا الكراطي الكا ية والع وية

 

تختلـف بـاختلف المـدلول الـذي  القانون عـدة تعـاريف للمرفـق العـاموضع فقهاع فقد  على ما تقدم بناع  
بتوصعل كعن ا لعه إلعى تعريعت كعتكع  للكرطعي  وزعا عرض لكععاز  اله هعاا طعا علع ل  منهم في تعريف  اعتمدا كل  

 .العام اتقتصا ، يتهي كم زعا العح 
 

 

                                         

لى الك لول الع و، عال كلا عالكو وعايل ار  ي ا  إلى الك لول الكا ،  (60)  .ل واك
 : بظر61) )

J. Rivero, “Droit Administratif”, 13
e
 edition- Dalloz, Paris, 1990, pp. 552-556. 

  409 ل ل1999/ .ال ابون ا، ار، ل  ار الك عوعاف الباكعية ل اتسكب رية ل  : كاب  راغ  الحلو( 62)
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 : تعريف المرفق العام وفقا  للمدلول العضوي -أ
طغلَّععوا عبصعر السعل ة العاكعة علعى الب عا  العع، ل  الع عو،الكع لول عباب  كن اله ه ا، ار، الهربسا   اع

كبظكععة عاكععة تتكتععم عالسععل اف  : ت الكرطععي العععام عأبععهيعععر   Hauriouالعكيعع  زوريععو طببعع   لي ععوم عععه الكرطععي العععام
كععل  ي ععا   وقعع  عزعع  إلععى علعع  ل  (63)واتاتصاصعاف التععا تكهععل لهععا ال يععام عاعع كاف ت عع كها للبكهععور ع عكل كبععتظم

Rolandروتن  ول  Jean Rivero (64)بان ريهيرو كن 
(65). 

يكارسعه ال ععال ل طلعي  كععل ب عا   طععا الكراطعي العاكعة كععا لعي  كبهعا  اعلَ   زععا الكعععز  عأبعه قع  َ ِ ع ع   بتل ل
ن كا يلععع م إع ل  كك كها الااصة إ ارة ال ولةوكن عل    كرط ا  عاكا ل يلعععع م  العام رسعه علع  كعن قعيعل الب عا  الاعال واك

 .لعل  اتبه ط هاا آارون لؤاع عالك لول الكا ، طا تعريت الكرطي العام.  ال عام
 

 :الماديتعريف المرفق العام وفقا  للمدلول  -ب
ل عوا اعتععارا  لل عال العع، يكعار  يهتم  صحا  زعا الكعز  عالب عا  العع، يح عي الا كعة العاكعة  ون  ن يل 

 ن يا عععم علععع  الب عععا  علعععى ل وزعععم كته عععون  طيكعععا إعا كعععان كعععن   عععاال ال عععابون الععععام  م الاعععال علععع  الب عععا 
كعل الكرطعي الععام عأبعه ععرََّت  إع Duguitعععل  اله يعه  يبعا ل وككن  اع  العاكة وزيكبتهاالكرط ا ، رات السل ة 

العععع، ت يككععن  ن يتح عععي علعععى ل  ع صععع  تح يععي الت عععاكن اتبتكععاعا ب ععا  يبظكعععه ويتععوتا وي عععرت عليععه الحكعععامل 
 .(66)الوبه الكاكل إت عت ال السل ة الحاككة

 

De Laubadére ، لوعععا ير اله يععه : ل عع  اتهععي ععع ة ط هععاا كععم كععا عزعع  إليععه  يبععا ل وكععبهم 
وطععالين  (67)

Waline
ل طيكعا العر ، العراب  طعا اله عه الهربسعا  كعا ،وق   اع كبلع  ال ولعة الهربسعا عالكع لول ال. (69)اوغيرزك (68)

 .(70)يأاع عالك لول الع و،

                                         

 :ابظر( 63)
M. Hauriou, note, R.D.P, 1917. p.476 

 :وزو كعكور ل ل
 .19ل ل2004/ .الكراطي العاكة ل كب وراف باكعة حل  ل كلية الح وي ل  : إعرازيم الهب ، و ععسا الحسن وسعي  بحيلا 

 :ابظر 64))
J. Rivero, “Droit Administratif”, Paris, D1985, p 207 

 :ابظر(  65)
Rolland Drago, “Cours de Droit Administratif”, 1947, p.19 

 :ابظر( 66)
  
L. Dugut, “Traité de droit constitutional”, Paris, 1923T.II.p.55 

 : بظر( 67)
A. De Laubadére, “Traité élémentaire du Droit administrative, 1953, pp. 553 et 554. 

https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0CDIQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FTrait%25C3%25A9_de_droit_constitutionnel.html%3Fid%3D7WhDAAAAIAAJ&ei=kOcPUbTMDKjI0AWptoGYCg&usg=AFQjCNGfyMmkEW4Y5c9h5IV_wGq8HMp7Zg&bvm=bv.41867550,d.d2k&cad=rja
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ت الكرطعي ععر  سعليكان ال كعاو، يل .ل طببع    الكعا ،ل ط    اع قسعم كعيعر كبعه عالكع لول  ربيبالنسبة للفق  الع  
ك ععروص يعكععل عا عع را  وابتظععامل تحععف إ ععرات ربععال الحكوكععة ع صعع    اا ا كععة عاكععة للبكهععورل كععم :العععام عأبععه

  . (71).ا وعه لبظام قابوبا كلعين
ل كسععتا كة طععا  عا عع را  وابتظععامل ت ععوم عععه سععل ة إ اريععةك ععروص يعكععل :عععع  اهلل  لعععة عأبععه.طععه  عرَّ ككععا 

ل كععم ا ععوعه  إ ارتععه كععا تتكتععم عععه عوصععهها سععل ة عاكععة كععن اكتيععاقاف ووسععالل ع صعع    اا ا كععة عاكععة للبكهععور
 .(72).لبظام قابوبا كعين

 

ت رقعف  ي عا   ل ععل لم ت تصر على عكعر عباصعر الكرطعي الععام بها  التعاريتتل  إن ككا ي اع على  غل  
العبل علععى ا عوعه لبظعام قعابوبا كعععينل  كععل ككععا ت عكبف ل  ل كسعيرا عابتظعام وا ع را كعا لععهعععض إلعى عكعر 

بكا زو بتيبة تعتعارا كرط ا  عاكا    .كم  ن عل  لي  كن عباصرا واك
 

غفــال تعريــف المرفــق العــام بــالنظر لطبيعــة نشــاط  فقــط ال يمكننــا قبــول إ ععاطة لكععا سعععي ط بععه  طبيعــة وا 
إر ععا اف سععاع ا  عععأن  عكربععال ط عع  عحوككععة علعع  الكرطععي لسععع  اععال  ل وعلعع  الشــخص الــذي يمــارس ذلــك النشــاط

وحكايعععة  صععحا  الكصعععال  ل  ل وتكععوين كبععال  ا، ارة تتععولى طعععا بابعع  كبهععا تبظعععيم إ ارة الكرطععي الععععام الحوككععة
 كسعععالل تتصعععل عالهيكعععل التبظيكعععا للكرطعععي الععععاموغيعععر علععع  كعععن  ل  كلون كعععم الكرطعععي الععععام اتقتصعععا ،االععععين يتعععع

ل وت يككععن  يكععار  ب عا ا  عاكعا  عاكعا   اعتعاريعا  ل والعع، يهتعرض  ن يكععون  اصعا  عصعهته ك عروعا  لعه كععا را الع عر، 
ل لبا ت عيي تل  ا،ر عا اف علعى اك عاال الااصعة كبهعا تا عم طعا حوككتهعا لكععا   حوككعة ال عركاف الااصعة

 العاكعععة التعععا تععع ار ع ريعععي اتكتيعععاقحوككعععة الكراطعععي  عبععع   راسعععةوسععوت بتبعععاول زععععا الكسعععألة ع عععاا كعععن التهصعععيل 
 .B.O.Tوع   

ويبتكععم طيععه ل  لععل  طعع ن التعريععت اككرععل زععو كععا ي تصععر علععى عكعر  ركععان الكرطععي العععام ط عع   ون  ، تقيمععع 
 .الكعكورينحاول البكم عين الك لولين  رال وزو كا  عا إلى ظهور اتباا ل  الك لوتن الكا ، والكعبو،

                                                                                                                               

 :ابظر( 68)
M. Waline, “Droit administratif.”, 1963, pp .661 et s. 

 :ابظر كعل ( 69)
G. Jèz, “les Principes gènèraux du droit administratif”, Tome 3

e
 èdition1938 t. II, p.9 

 1992/ . ار البه ة العرعية ل ال ازرة ل  ل  الكرطي العامبظرية :  كحكو  كحك  حاطظ( 70)
ل 4/1911باعععر ت عععوراف الت عععريم وال  عععاال  ار الهكعععر العرععععال ال عععازرةل  كععععا   ال عععابون ا، ار،  ع عععا  : سعععليكان ال كعععاو، ( 71)

 :وابظر  ي ا  . 343ل
 .29 ل ل. /ف.ل   ال ابون ا، ار، ل ككتعة الهرح ل الكويف:  إعرازيم  ه الهياض -

 .23ل ل5/1992كعا   ال ابون ا، ار،ل البقا اكولل ك ععة  ار الكتا ل  ك يل  : عع  اهلل  لعة (72)
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 :ب مع المدلولين العضوي والماديتعريف المرفق العام  -ج
اتبه قسم كعتعر كن اله عه ا، ار، إلعى و عم تعريعت للكرطعي الععام يبكعم ععين الكع لولين الع عو، والكعا ،ل 

تب عععلها ال ولعععة  و ت عععرت علعععى  Enterprisesك عععروعاف :  عأبهعععاكحكععع  طععع ا  كهبعععا الكراطعععي العاكعععة . ط ععع  ععععرت 
ل  لتقويعع  البكهععور عالحابععاف العاكععة التععا يت لعهععا –كسععتعيبة عسععل اف ا، ارة  –إ ارتهععال وتعكععل عابتظععام واسععتكرار 
وككعععا بأاععععا علعععى زععععا ل  (73).كة طعععا صعععيابة البظعععام وا كعععة الكصعععال  العاكعععةزت ع صععع  العععرع  ععععل ع صععع  الكسعععا

 .عأركابه وع م اتكتهاال  له عابتظام وا  را ك؛ كع كعا   الكرطي العامو كراله اتست را  طا التعريت 
عععين الكعع لولين الع ععو، والكععا ، واقتصععر علععى  ركععان  مَ َكععلعععل  ببعع  عععأن  ط ععل تعريععت للكراطععي العاكععة بَ 

ك عروعاف تهع ت إلعى تح يعي البهعم الععامل : علعى  بهعابعل  إعل  كاب  راغع  الحلعو.الكرطي العام ط   زو تعريت  
لغالها  (74).تحتهظ الحكوكة عالكلكة طا إب الها واك ارتها واك

 

مشـروع صـناعي أو ت ـاري أو  :بتنـ تعريف المرفق العام االقتصادي  ، يمكن الحلو.على تعريف د بناع  
دارت  و زراعي، يهدف إلى تحقيق النفع العام، تحتفظ الحكومة بالكلمة   (75) .لغا  ا  في إنشا   وا 

 

 :عناصر المرفق العام االقتصادي -2
الكرطععععي العععععام يككععععن ال ععععول عععععأن كععععن اعععع ل التعريععععت الععععع، اعتكعععع باا للكرطععععي العععععام اتقتصععععا ، ل ط بععععه 

 :زاو كن ر رة عباصر يتألت  ،اتقتصا 
 .ك روصاتقتصا ، الكرطي العام  -أ 
 .العاميسته ت البهم اتقتصا ، الكرطي العام  -ب 
 .يا م لهيكبة السل ة العاكةاتقتصا ، الكرطي العام  -ج 

 :(76)لتل  العباصروزعا تهصيل 

                                         

ال عععابون ا، ار، الكصعععر، والك عععارنل البعععقا اكولل الكراطعععي العاكعععةل ك عععععة  ار ب عععر الر اطعععةل ا،سعععكب ريةل : كحكععع  طععع ا  كهبعععا( 73)
 :وابظر كعل .  99ل ل1952/ . 
عععععانل (  راسعععععة ك اربععععة)ال ععععابون ا، ار، : االعععع  اليععععل الظععععازر - الكتععععا  الرععععابا ل  ار الكسعععععيرة للب ععععر والتوقيععععم وال عاعععععةل َعكَّ

 .21ل ل1/1992 
ال ععابون ا، ار، ل  راسععة ك اربععة كسعع  وكعععا   ال ععابون ا، ار، وت عي هععا طععا كصععر ل كب ععأة : عععع  الغبععا عسععيوبا عععع  اهلل  -

 .400ل ل1991/ .الكعارت ل ا،سكب رية ل  
 .409ال ابون ا، ار،ل كربم سعي عكرال ل: كاب  راغ  الحلو( 74)
الكرطعي العععام  تاصعيلص الب عا  الر رعة التعا يككعن للكراطعي العاكعة اتقتصعا ية ككارسعتها عغيعة  بعوال ع  آرربعا طعا التعريعت عكعر ( 75)

 .اتقتصا ، عتعريت كست ل له عن الكرطي العام ا، ار،
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 : مشروع االقتصادي المرفق العام -أ
مووا ، وهووو Organization ويععععر عبععه  ي ععا  عالكبظكععة   Enterpriseالكرطععي العععام ععععارة عععن ك ععروص 

ل  بهععاق إ ار، يتكرععل عكبلعع  ا، ارة ولبابععهيتكععون كععن ، وهوو ا المشوورو   مثووا الموو لوع ال لوووف لامراوو  ال ووا ي  
ل وكععععل  لعععه والكععع راا التبهيععععيين وغيعععرزم ل  CEO (77)العععرلي  التبهيعععع، كالكععع ير الععععام  و وكععععل  ا، ارة التبهيعيعععة 
 .وكل عل  ككا تتباوله الحوككة عالتبظيمل  ك سساف كالهيلة العاكة

 

 : العاميستهدف النفع  االقتصاديالمرفق العام  -ب
وعلعع  كععن اعع ل ت عع يم اعع كاف عاكععة  و  امت يلععع م الك ععروص كرط ععا  عاكععا  كععا لععم يسععته ت تح يععي البهععم الععع

اقتصعا ية الكرطعي الععام اتقتصعا ، عأبهعا اع كاف  ل وتتكيعق تلع  الاع كاف العاكعة طعا إ عاص حاباف عاكة للبكهعور
العاكععة اتقتصععا ية ععن الكراطععي العاكععة ا، اريععة التععا قعع  وزععو كععا تتكيعق عععه الكراطععي ( صعباعية  و تباريععة  و قراعيععة)

 ..وكرطي اككن وغير عل   وكرطي ال  اا ،ا، ار   تكون ا كاتها كعبوية ل كال ع
نَّ و  هعععم الععععام يله عععع  الك عععروص صعععهة الكرطععععي الععععام ويل العععه طععععا ب عععاي الك ععععروعاف بط ععع ان  عععر  تح يععععي ال اك

بكعععا تح يعععي  ت تعععع م كرط عععا  عاكعععا  كبهعععا ت تسعععته ت الكبهععععة العاكعععةالااصعععةل طععع  ارة ال ولعععة كك كهعععا الااصعععة  ل واك
وت يتبععاقض  ععر  تح يععي البهععم العععام كععم تح يععي الك ععروص لععرع  كععا ع ععر   ت يكععون تح يععي  ل كصععلحة كاليععة ااصععة

  .(78)كن الك روص  تالرع  زو اله 

                                                                                                                               

ن كان له ععض الوبازعة ( ااري لل ريعة العاكة)زبا  عبصر راعم كلاَتلت طيهل وزو ا وص الكرطي العام لبظام قابوبا ( 76) وزو واك
عالبسعة للكرطي العام ا، ار، ل إت  به ت يع  كعل  عالبسعة للكرطي العام اتقتصا ، الع، يا م لكقيج كن  حكام ال ابون العام 
وال ابون الاال ل إ اطة إلى  ن ا وص الكرطي العام اتقتصا ، لبظام قابوبا اال عالكراطي العاكعة زعو بتيبعة لرععوف صعهة 

 . ر ا   و سععا  ل يام عل  الكرطي الكرطي العام للك روص ولي 
 :ل   ص على زعا الا ت اله ها يككن العو ة إلى

ك عععععععة الباكععععععة اكر بيعععععةل ( الب عععععا  ا، ار،)كععععععا   ال عععععابون ا، ار، اكر بعععععال الكتعععععا  الرعععععابا : علععععا ا عععععار  ععععع باو، -
 .35ل ل 1/1991 

 .109ل ل  1993/ .ال ازرة ل  ال ابون ا، ار، ل  ار البه ة العرعية ل : سعا  ال رقاو،  -
زبا   ل ا  كلتع  ة تل لي على ال ال  و اك اال العين يتولون ا، ارة التبهيعية ل كرل الك ير العام ل وع و كبل  ا، ارة ( 77)

اككرعر  عيوعا  ل لكعن ي تصعر علع    Chief Employees Officer(CEO) الكبت   ل وح يرا   صع  كص ل  العرلي  التبهيعع،
 : بظر . الحاتف التا تتركق طيها السل ة عي  طر  واح  على

 .9إر ا اف كع اا كبال  إ ارة العبو  ل كربم سعي عكرا ل ل : بوباران ت اركهام 
 21الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرال ل: إعرازيم الهب ، وععسا الحسن وسعي  بحيلا  78))
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عتح يعي تعواقن كعالا تح يي الكراطي العاكة اتقتصا ية لهاك  كن العرع  يبع  تعريعرا طعا  بهعا ك الععة  نَّ إككا 
وتغ يععععة به ععععاف    يسععععك  لهععععا عتكويععععل ب ععععا ها عاتيععععا  وت ععععوير الا كععععة الك  كععععةالععععرع وعلعععع  ل اتهععععاهعععععين إيرا اتهععععا وب
 .(79) اتستركار الب ي ة

 

 : السلطة العامةالمرفق العام االقتصادي يخضع لهيمنة  -ج
اصعر الككيععقة لعه ععن الك ععروعاف بالع زعم عع  ا عوص الكرطعي العععام اتقتصعا ، لهيكبعة السعل ة العاكععة كعن يل 
المشـــروعات ى تكييعععقا  لهععا ل ولكبهععا تلسعععكَّ  يتعععواطر طيهععا عبصعععر البهعععم الععععامل طكريعععر كعععن تلعع  الك عععروعاف  الااصععة

لكعن ت تهعيكن عليهعا ل  ل طها ك روص يل ع م ا كعة عاكعة ل وكرالها البكعياف الايرية (80) الخاصة ذات النفع العام
 .السل ة العاكة

فـي إنشـا    فـي مصـير المشـروع العـام م  هيمنة السلطة العامـة حينمـا تملـك هـذا السـلطة الـتحك  وتتحقق 
ــ  لغا  ــة عــن  وي ــب. هصععل طععا بكيععم كراحععل حيععاة الك ععروصن لهععا الكلكععة الل طتكععو  وتنظيمــ  وا  ــز هــذا الهيمن تميي

ل ط ع  بكعون عصع   كرطعي  العبصران غير كلت قكين طا كريعر كعن الحعاتف نل طهعا استعمال امتيازات القانون العام
وطعا الك اعععل قع  بكععون عصعع   ( ك ععركاف اتقتصعا  الكاععتل ) ع ععا  ل واعع  و سععالي  ال عابون الاععال ععام ولكبععه يلع ار 

 .ععض اكتياقاف ال ابون العام عه ت تسهيل ب ا ه الع، يب و، على بهم عام ك روص اال لكبه كلِبَ  استرباا  
ل  ـزعا  مـن سـيطرة اإلدارة العامـة علـى المرفـق العـامال ُيعد اسـتعمال امتيـازات القـانون العـام ل  عباا عليعه

ععن الك عروعاف  وعالتالا ط ن الا وص لهيكبة السعل ة العاكعة زعو وحع ا العبصعر الككيعق للكراطعي العاكعة اتقتصعا ية
وك  عرا  كعا عرا  علعى وبعو  الكرطعي إن التكتم عاكتياقاف ال ابون العام يلع   لعي   قويعا  :  -وعحي –ل لهعا قيل  الااصة
 . (81)  روريا  وتقكا  ل يام زعا الكرطي ركبا   يلععع م ل لكبه ت  العام
 

كعأن  ؛ العامـة حـق الرقابـة علـى المشـروعالمشروع مرفقا  عامـا  أن يكـون للسـلطة كذلك ال يكفي العتبار 
لك ععروص ل  و  ن يكععون لهععا حععي عقلععه ل  و  ن ت ععتر  كواط تهععا علععى ال لحععة  و اكعع ير ت ععتر  كواط تهععا علععى تعيععين 

البظععام الععع، يحكععم الك ععروص ل  و  ن يكععون لهععا حععي التهتععي  علععى العكععل طععا الك ععروص ل  و إرسععال كبعع وعين للتأكعع  
 .(82)الك رركن البظام 

 

                                         

 31ل كربم سعي عكرا ل ل (الب ا  ا، ار،)اكر بال الكتا  الرابا كعا   ال ابون ا، ار، : علا ا ار   باو،( 79)
كهعععازيم طعععا الت عععاركية ععععين  - راسعععة ك اربعععة - ور ال  عععاص الاعععال طعععا إ ارة الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية: يععععر  كحكععع  ال عععرص( 80)

 .29ل ل1/2010ال  اعين العام والاالل  ار الهكرل  ك يل  
 .وكا عع زا 34ل كربم سعي عكرال ل(الب ا  ا، ار،)ال ابون ا، ار، اكر بال الكتا  الرابا كعا   : علا ا ار   باو،  (81)
 .55ل ل  1/1922 ار الهكر العرعا ل ال ازرة ل  ل (  راسة ك اربة)الكرطي الكحلا : كبير إعرازيم  لعا ( 82)
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تتح عي سععواا  طيكعا سعلتإن زيكبعة السعل ة العاكعة علعى الكرطعي الععام اتقتصعا ، عالصععورة التعا تعم عر عها 
كهكععة ا، ععرات عتهععويض ا، ارة إلععى الغيععر وتوليهععا زععا   م كععن ا، ارة كعا ععرةإ ارة الكرطععي العععام اتقتصععا ،  فتكعع

 .(83)عرت عأسلو  ا، ارة غير الكعا رة كا يل  ووزل على الك روص وتوبيهه 
 

 االلتبـاسل وتح يع  عباصعرا ت يبهعا  ن يعتم طعا عععض اكحيعان  و م تعريت للكرطي الععام اتقتصعا ، إنَّ 
ععععن تكييعععق الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية  وسعععالل راسعععة طعععا كرطعععي كعععا زعععل زعععو اقتصعععا ،  م إ ار،؟ ككعععا يب لبعععا إلعععى 

 .ةالتالي اله رةالكراطي العاكة ا، ارية طا 
 

 : عن المرافق العامة اإلداريةتمييز المرافق العامة االقتصادية وسا ل  -ثانيا  

ل وكععا تعععم  ةيعععالغععرض كععن  راسعععتبا لوسععالل تكييععق الكراطعععي العاكععة اتقتصععا ية ععععن الكراطععي العاكععة ا، ار  إنَّ 
ـــام زعععو و طعععا سععععيل علععع اسعععتح اره كعععن كععععايير  ـــق الع ـــ  المرف ـــز ب ـــار نمي ـــرض ضـــع معي ـــقاالقتصـــادي بغ  تطبي

ل لعل  سوت بععرض للوسعالل التعا يككعن اعتكا زعا للتكييعق ععين الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية والكراطعي  الحوكمة علي 
 .العاكة ا، ارية ل وكن رم للكعيار الع، بستالصه كن تل  الوسالل

 

  : قانونيبمو ب نص  التمييز  -1
  لهعا ل ل وعلع  طعا الصع  الكب ع   إ ار،  و ِكرطعي ععام اقتصعا ،كرطعي ععام  اعأبهع بهة عاكةق  ير  وصت 

لك سسعة العاكعة لب عل الكهرععاا ل كرط عا  عاكعا  ب يع ا  زعو ا 2011لععام / 355/الكرسعوم رقعم   حعَ  َ طعلى سعيل الكرال 
ت  ل وقعع  بصععف الكععا ة الرابيععة كععن الكرسععوم الكعععكور علععى  بهععا ك سسععة عاكععة عاف  ععاعم اقتصععا ، ل وتتكتععم عاتسعع

 .ا، ار، وترتع  عوقير الكهرعااالكالا 
لكعن التصعبيت  .ل وععيَّن بهعة ارتعا عهل   ح   الكرسوم ال عيعة ال ابوبيعة لععل  الكرطعي الععام عأبعه اقتصعا ، 

لي  عهععا السعهولة طعا بكيعم اكحيعان ل وت يككعن اتسعتبا  إليعه  الكعا  لتح يع  بعوص الكرطعي الععام  قابوباعكوب  بل 
 .ظر بقاعاتهوالبهة ال  الية صاحعة اتاتصال طا ب

سعه   طعا حالعة حع ََّ  صع  إب عاا الكرطعي الععام  عيعتعه إن تكييق الكراطي العاكة عين إ ارية واقتصا ية يكعون 
لععل  طا حالة غيا  العبل ال عابوبا العع، يلحع    عيععة الكرطعي الععام ل  صععا  يغ و عل  ق  عصورة صريحة ل ولكن 

 عععع ة كععععايير طعععا زععععا ال عععأن ل وقععع  و عععم اله عععهل  زععععا التح يععع كعععن اللبعععوا إلعععى كعيعععار يلسعععاع  علعععى حيبهعععا ت عععع  
 .التكييق عن  ريي اله هبستعر ها طا 

                                         

وكععا   ال ععابون ا، ار، وت عي هعا طععا كصعرل كربععم سعععي  راسععة ك اربعة كسعع   -ال عابون ا، ار،: ععع  الغبععا عسعيوبا عععع  اهلل( 83)
 .403عكرال ل
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  : التمييز عن طريق الفق  - 2
عععين الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية وا، اريععة ل ولععم تسععلم طععا كلبكلهععا كععن  للتكييععقععع ة كعععايير  و ععم اله هععاال 

 بعه  يلعععع م  إعالب  ل ولعل  كرر تل  الكعايير  عيوعا  زعو العع، يعتكع  علعى  عيععة الب عا  العع، يلكارسعه الكرطعي الععام ل 
ــاا كععم  ن زعععا الكعيععار قعع  و  .لل ععابون الاععال  يهععا تباريععة وط ععا  عو  عيعععة اقتصععا ية إعا كابععف الاعع كاف التععا ي   تبن

عععض الك سسععاف ن إ إع؛  (84)باسـتمرار ن القضـاع اإلداري لــم يتقيـد بـ الكثيـر مـن فقهـاع القـانون اإلداري ، إال أ
ل الك سسعععععاف العاكعععععة عاف العععععوبهين: ا العاكعععععة تلكعععععار ل  ب ععععع ة كلاتلهعععععة طعععععا  عيعتهعععععا ل وزعععععا كعععععا يككعععععن تسعععععكيته

ل إ ععاطة إلععى  ن عع ععها قعع  يلكععار  ب ععا اف إ ععاطية كلغععايرة للب ععا   (85)عاف الوبععه الك لععو والك سسععاف العاكععة 
 .ال  اا لتح ي  بوص الكرطي العامطها زعا الحالة ت ع  كن ت ال ل  الرليسا للك سسة العاكة

 

 :التمييز عن طريق القضاع - 3
بوععه ل  و طعا حالعة تععارض  ق  يت ال ال  اا لتصبيت كرطي عام طعا حالعة عع م بعل صع  إح ارعه علعى

ويهتعرض ال ا عا  وت   ن الكرطعي الععام إ ار، ل وكعن رعم يعحع  ععن . ح ي ة ب ا ه كم وصهه الوار  طا عل  الصع 
 : كعايير ةطيه ل وزا ر ر معايير المرفق العام االقتصاديك ل تواطر 
 . عيعة ب ا  الكرطي العام -أ 
 .كصا ر تكويله -ب 
 . ري ة التبظيم والت غيل -ج 

ت ع ععععا اطتععععراض .  ععععرر ال ا عععا عععععأن الكرطعععي العععععام اقتصعععا ، ر تلعععع  الكععععايير الر رععععة كبتكععععة يوعتعععواط واك
  .ال عيعة ا، ارية قالكا  

 

طعا ك العتعه  Laurentقد كر س  تلـك المعـايير ُمفـو ض الحكومـة لـدى م لـس الدولـة الفرنسـي لـورون ل
  Union syndicale des industries aéronautiques 11/11/1951لل عرار الصعا ر ععن كبلع  ال ولعة طعا 

                                         

 : ل   ص على تل  الكعايير اله هية واتبت ا اف التا ولبهف إليها يلربى العو ة إلى ( 84)
 .وكا عع زا 20ل كربم سعي عكرال بظرية الكرطي العام ل : كحكو  كحك  حاطظ

زا الك سساف العاكة الكلصبَّعهة إ ارية  و اقتصا ية طا ص   إب الهال لكن يرل ال ا ا  بها : الك سساف العاكة عاف الوبهين ( 85)
طهعا :  كعا الك سسعاف العاكعة عاف الوبعه الك لعو . تلكار ل ب اَ  كرطيح عام إ ار، وب عاَ  كرطعي ععام اقتصعا ، طعا الوقعف بهسعه

لكقي  كعن التهاصعيل . التا يكون تصبيهها الكلح َّ  طا ص   إب الها كلاتلها  عن  عيعة الب ا  العام الع، تل يرا عاكةالالك سساف 
 :يككن العو ة إلى

 . 32ل ل  لري اصاصة الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرا :  كروان كحا ال ين ال   
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ععععام  Maronطعععا كل العتعععه ل عععرار كبلععع  ال ولعععة طعععا ق عععية  Bertrandالحكوكعععة عرتعععران  كهعععوَّضل  اككعععا  كععع  عليهععع
 :باولها ع اا كن التهصيل طيكا يلابتوكزكية زعا الكعايير سوت  .(86)1919

 
 :طبيعة نشاط المرفق العام -أ

اتقتصعععا ية  ب ععع ة تلكارعععل تلععع  التعععا ي عععوم عهعععا ال  عععاص الاعععال ؛ ك بتعععا  السعععلم تلكعععار  الكراطعععي العاكعععة 
غيععر  زععا الكعيعار اقتصعا يا  ل ولكعنالعععام اعتععار الكرطعي  وتسعوي ها ل والعيعم وال عراا ل وزعو ك  عر زععام علعى إككابيعة

 ب ععع ة كلتعععع  ة لهعععا   ي عععا   تلكعععار  الك سسعععاف العاكعععة والتعععا تكعععار  ب ععا ا  كرط يعععا  ل قععع كععاتح لوحععع ا ؛ كن عععععض 
 .لعل  يت ال ال  اا طا زعا الحالة لي ول كلكته طا بوص زعا الكرطي ل   عيعة كاتلهة

 

كععا قررتععه الكحككععة ا، اريععة العليععا طععا سععورية كععن ااتصاصععها للبظععر طععا البقاعععاف التععا تلعع  اكحكععام كععن 
ــيس فيهــا أي تكععون  ععركة الععبه  العاكععة  رطععا  طيهععا ؛  ـــوى الشــيع ألن هــذا الشــركة ل مــن الصــفات الشــركوية سـ

 . (87)ل عيبكا زا كرطي عام كاكل للبه  الزهيد
ن كابعععف كرط عععا  عاكعععا  ل لكبهعععا ليسعععف كرط عععا  عاكعععا  الكههعععوم كعععن الحكعععم الكععععكور  ن   عععركة العععبه  العاكعععة ل واك
بكععا زععا كرطععي عععام إ ار،  ولععي  الععع، ي تصععر علععى اعع كاف إ اريععة  ب ععا هال وعلعع  عععالبظر إلععى  عيعععة اقتصعا يا  واك
ككععا يعبععا  بهععا تا ععم طععا بقاعاتهععا لوتيععة ال  ععاا ا، ار، ولععي  لوتيععة ل ب ععا ا  اقتصععا يا  ككععار   لب ععا  اكطععرا  

 .وزو اتباا س ي  طا ر يباال  اا العا ، ل 
 

( سعععا كو )رطعه  عركة ع م ااتصاصها للبظر طعا البعقاص العع، كابعف  الكحككة ا، ارية العليا عيبكا قررف 
وعلعى اع ت كعا قعررا طعا  -وببع  ال  عاا ا، ار، طعا زععا الحالعة . (88)ألنها ُمنشـتة من منشآت القانون الخـاص

                                         
  Actualité juridique – Droit administratife, 1968, p293 (86) 

إن ال عيععة ا، اريعة  : كعا يلعا Maronل رار كبل  ال ولة طعا ق عية  Bertrandعرتران وككا باا طا كل العة كهوض ال ولة 
 إتللكرطي العام تلهتَرض ل وت يككن اعتعار الكرطعي الععام لعه ال عاعم الصعباعا  و التبعار، طعا حعال لعم يعبل علعى علع  ال عابون 

 ن يكعون ب عا ه كلكعار   للب عا  الككعار  كعن قععل اكطعرا   و الكب عصف الااصعة ل و ن يلكعوَّل كعن قععل : ر رة  رو  زا[ عتواطر]
 .كوار  كلتأتية كن تأ ية الكستهي ين كن ا كاته عع تف تل كل ركبا  للا كاف الك  اة ل و ن يل ار وط ا  ل واع  ال ابون الاال

 . 39ل ل  لري اصاصة الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرا: كروان كحا ال ين ال   والك العة ل ل ور  الكربم الكعكور 
طا ال عن رقم  52ل وحككها رقم ( غير كب ور) 21/02/1929عتاريخ  35ال عن طا  34 رار رقم ال:  الكحككة ا، ارية العليا( 87)

ال ابون ا، ار، علكا  وعك   وك اربعا  ل الكبلع  اكول ل :  الااباعع  ا،له  :عن  ب    ( غير كب ور) 21/02/1929عتاريخ  42
 319ل  لكربم سعي عكرا 

عععع  ا،لععه  :عععن  ب عع   ( غيععر كب ععور) 23/10/1929عتععاريخ  319طععا ال عععن رقععم  259  ععرار رقععمال:  الكحككععة ا، اريععة العليععا (88)
 319ل  لال ابون ا، ار، علكا  وعك   وك اربا  ل الكبل  اكول ل كربم سعي عكرا :  الاابا
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كبهعا تكعار   عكعات  تباريعة ككارلعة لعكعل  ركة سا كو  زا كرطعي ععام اقتصعا ، ق  ر ل  ن  –الحكم الوار  ساع ا  
 تلعععععع م  طهععاهععا التباريععة ل ال  ععاا العععا ، طععا بقاعاتهععا الباتبععة عععن تعاك تل وعالتععالا ياععتل  طععرا  ال  ععاص الاععال 

 .طا ع قتها كم الغير تابرا  
 

: وزعول لععل  يلَ عم إليعه كعيعار آاعر  معيار طبيعـة المرفـق العـام لوحـدا كافيـا   ُيـعــد  فل على كا ت  م ل  عباا  
 .كصا ر تكويل الكرطي العام

 

 :العاممصادر تمويل المرفق  -ب
هعععور كبابعععا   و ك اععععل ت ععع م اععع كاتها للبككن تلععع  الكراطعععي تتعععولى ال ولعععة تكويعععل الكراطعععي العاكعععة ا، اريعععة ل 

ــار االقتصــادي رسععوم ركقيععة عصععورة  - كععا الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طهععا تلكععوَّلل . ال يمكــن اعتبارهــا ربحــا  بالمعي
 .ل وزا كلست لة إ اريا  وكاليا   ب ا هاها التا تببيها كن ككارسة كن  رعاح - ساسية 

 بعععه لعععم يعععتم تح يععع  اعتكعععا  كعععالا للكراطعععي  (89) 2012بععع  طعععا الكواقبعععة العاكعععة لل ولعععة للسعععبة الكاليعععة طكعععر   ب
 :ل وكبها على سعيل الكرال تمويل ذاتيعلى  بها عاف  كل كبهاالعاكة اتقتصا ية ل عل تم البل عباب  

 .البه  وتوقيم الك ت اف البه يةالك سسة العاكة لتكرير  
 .الك سسة العاكة لحلج وتسويي اكق ان 
ت ي ععل عبهكعا  زكيععة ل  رالع تعواطر الكعيععارين السعاع ين ت يكهعا ل إع ت ععع  كعن  ن يب عم إليهكععا كعيعار لكعن 

 . ري ة التبظيم والت غيلوزو 
 

 : التنظيم والتشغيلطريقة  -ج
اكاععع ععععالعرت :   وط عععا  لل ععري الكتععععة طععا ال  ععاص الاعععال ل وكععن علعع تلعع ار الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية 

ويككعن  ن تلع ار زععا الكراطعي ععن . اعتكا  بظعام الكحاسععة التباريعة ل وغيعر علع و التبار، طا التعاكل كم العك ا ل 
 .الككا يككن ان تل ار عن  ريي   اال ال ابون الا.  ريي  ال عام  ون  ن يلغي َر عل  كن  عيعتها 

 

 عيعععة ب ععا ه ل وكصععا ر تكويلععه ل و ري ععة تبظيكععه : عتععواطر زعععا الكعععايير الر رععة كلبتكعععة طععا كرطععي عععام 
 .وت غيله ل يككن حيبها الحكم عليه عأبه كرطي عام اقتصا ، 

 

                                         

ل  20/12/2011تعاريخ / 22/ل ال ابون رقم  2012صا رة عكوب  قابون تح ي  اعتكا اف الكواقبة العاكة لل ولة للسبة الكالية ( 89)
 .1129ل ل  29/12/2011تاريخ / 52/والكب ور طا البري ة الرسكية ل الع   
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ل العليعا  ععن الكحككعة ا، اريعة 1929طا حكم ص ر عام  قد أخذ القضاع اإلداري السوري بهذا المعاييرل
لع ل الربعوص إلععى صع  إحع ا  ال عركة العاكعة للا عار والهواكععه اسعتعان  بهعا  عركة ككلوكعة لل ولععة  :  بعاا طيعه وقع 

وليسعععف لهعععا  ، كعععن ك وكعععاف الك سسعععاف العاكعععة  و الهيلعععاف ا، اريعععة العاكعععة التعععا تحعععتهظ لهعععا عصعععهاف ا، ارة  و 
ن ع و زعععا تباريعععة العبيعععة ل وتتععععم طيهعععا   حكعععام ال عععابون الاعععال وال عععابون التبعععار، طعععا   عععاال ال عععابون الععععام ل واك

تعاكلها ل ككا  ن الغرض الع، تسععى إليعه لعي  زعو إ ارة كرطعي ععام وتسعييرا ككعا زعو الحعال طعا الهيلعاف ا، اريعة ل 
بكا زا تتعم ز طا  يتكيق عالرغععة طعا العرع  بظعرا  كن كعا تلكارسعه كعن ب عا  ت يعقال اكطعرا  الععا يون يلكارسعون كرلعه  واك

كععم الك عععون  عع ا كععن الع ععو  الك بيععة ل وععععل  ياععر  ( ت عع يم  ععواتف)هععا علععى قعع م الكسععاواة ل لهعععا كععان ع عع زا كع
 (90) .البظر طا ال عن الكوبه إلى لببة التحكيم عن  الرة ااتصال كبل  ال ولة عهيلة ق اا إ ار،

طالحكم الكعكور ق  اطترض  وت  ال عيعة ا، ارية طا ال عركة العاكعة للا عار والهواكعه ل وكعن رعم  ععي عليهعا 
 :العكر ل وتعين له  بها ت تتهي كم  عيعتها سالهة الكعايير الر رة 

 .اة كعهموب زا تلكار  ب ا ا  كلكار   لب ا  اكطرا  العا يين ل وعلى ق م الكساو :  عيعة الب ا   كن بهة -أ 
 .ل عكعبى  بها تح ي  ا   يتم عه تكويل  عكالها وب   بها تسعى إلى الرع :  لتكويلكصا ر ا بهةوكن  -ب 
 ار وط ععا  لععي  طيهععا كععن صععهاف إ ارة   ععاال ال ععابون العععام  ععاا ل وعالتععالا طهععا تلعع:  ا، ارة بهععةوكععن  -ج 

 .كسلو  إ ارة   اال ال ابون الاال
 .بتهي كعهالعليا  ي  للكحككة ا، ارية عوزو ر ، س

 

العاكعععة ا، اريعععة ل والكععععايير التعععا  الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية ععععن الكراطعععي تكييعععقععععع   ن عر عععبا  عععري 
ل وعالتععالا يكععون  عتمدا العتبــار مرفــق عــام بتنــ  اقتصــادينـيبقــى الســ ال عــن المعيــار الــذي ســوِ عععف لعععل  ل 

 .اا عا  للحوككة ل وزو كا سعب عوا عكعيار الكرطي العام الكحوكم
  

                                         

م ل 2000-م1959ابتهععا اف الكحككععة ا، اريععة العليععا طععا  رععععين عاكععا   - كعععا   ال  ععاا ا، ار،:   لكهععايباكصعععاح بععور، ا( 90)
 .914ل الكع   رقم  333ل البقا اكول ل  1/2004ل   ل  ك ي ك سسة البور،
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 (91)معيار المرفق العام المحوكم -4
ل   تعين ككا سعي  ن الكعيار اله هعا اك عهر العع، يعتكع   عيععة ب عا  الكرطعي زعو كعيعار ت يككعن الركعون 
إليعه لؤسععا  التعا ور ف عبع  ععرض  ور ال  عاا طعا تصعبيت الكراطعي العاكعة ل وكبهعا قيعام الكرطعي ععع ة ب عا اف 

 إع؛  قعععععععابوباصعععععععبيت ععععععععبل علعععععععى الت كعععععععا يب ععععععععي كععععععععل عاف  عيععععععععة كاتلهعععععععة ؛ إ اريعععععععة واقتصعععععععا ية ل وزعععععععو 
طععا صعع  إح ارععه ل إ ععاطة إلععى ك ععكلة الععو كريععر كععن تلععع   ةي ععا  لتح يعع   عيعععة الكرطععي الععوار  ت يككععن الركععون 

 .رةح َ كن تح ي   عيعة الكراطي الكل  الصكو 
ل  األفضـل بينهـاالمعيار الثلثي الذي كر س  م لس الدولة الفرنسي هو المعيار  طع نعباا على كا سعي ل 

 .طيكا سلتالحكم الع، ور   طا  له ص ل طا كبل  ال ولة السور، بَ ااصة و به ق  وَ 
 

  أي  من المرافق العامة االقتصادية هي التي ستكون محل  للحوكمة ؟: الس ال الع، ي رح بهسه زو إن 
إب عالها إعا  صع هل يككن ت عيي الحوككعة كو عوص زععا العحع  علعى الكراطعي العاكعة التعا زعا إ اريعة طعا ط

عالك سسععة العاكععة  تلعع عىكعا قععرر ال  ععاا  بهععا تكععار  ب ععا ا  اقتصععا يا  يا ععم كحكععام ال ععابون الاععال ل وزععا كععا 
وزععل يككععن ت عيععي الحوككععة علععى الك سسععة العاكععة التععا تلكععار  ب ععا ا  كلق وبععا  ؛ اقتصععا يا  ؟  عاف الوبععه الك لععو 

وزل يككعن ت عيعي الحوككعة علعى تلع  الك سسعة ل  (92) وبهينالك سسة عاف ال : وزا كا تلسكى طا اله ه ؟واك اريا  
 ا، ارية التا تلكار  ب ا ا  تباريا  ؟

 

طعرض الحوككعة علعى الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية إن  إعل  بعـدة عوا ـقإن تطبيق المعيار الثلثـي يصـطدم 
 .ق الاحكم ت يككن  ن يتم طر ها عكوب   ل وعالتالا عت ريم االيكون 

كععن بهععة  اععرل ل طعع ن علعع  يسععتلقم  ن تحكععل بكيععم ت ععريعاف إحعع ا  الكراطععي العاكععة وصععها  ل عيعععة كععل 
 .عه بوصااقتصا ، ل وزو كا كرطي ل عأبه كرطي إ ار،  و 

 

 

 

                                         

ن  .وغيرزععا ك ولعع و  كحوسعع قياسععا  علععى قععولهم وقعع  و عععبازا ل زععا ِكععن اقتراحبععا لغععة  واصعع  حا   الكحععوكمإن كلكععة ( 91) واك
ن لعم تعتم حوككتعه ععع  بعالقاتقتصا ، ى الكرطي العام لع الكحوكمإ  ي وصت  ن ل طكعالع، ابتكعف طيه  رو  الحوككعة واك

كا  الع، ع قته اعتعار اكصول الكعتك ة طا علم الع غة  ن ال اا يبوق تسكيته عاسم كا ي ول إليه على سعيل الكباق الكرسل
ٓ  : سورة يوستل وق  باا طا سيكون  إِِّنِ

 
ۡر  أ ۡعِِصُ َخ 

 
ىِِٰنٓ أ ط   سكَّى العب  اكرا  عاعتعار كا سيكون عليه كست ع  ل [ 31:ابية] ا  ر 

 . و سكيبا الكرطي كحوككا  عاعتعارا باكعا  ل رو  الحوككة ل و به سيكون كح   لها كلست ع   
 .32 ري اصاصة الكراطي العاكة اتقتصا ية ل كربم سعي عكرا ل ل : كروان كحا ال ين ال     (92)
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 :  النتا ج التالية نصل إلىخلصة لما تقدم ، 
 :تواطر طا كحل ت عيي الحوككة كو وص زعا العح  صهتانتيب   ن  -1

 . عكوب  ص  قابوبا ح    ن يكون كرط ا  عاكا   -  
 . ن يكون اقتصا يا   -  

 

صعع  إب ععاله ل وكعععل  زععو إن الكرطععي العععام اتقتصععا ، الكحععوكم ل زععو كرطععي عععام اقتصععا ، عكوبعع   -2
وعالتععالا كرطعي عععام ي ععوم عب عا  اقتصععا ، ت يتعععارض كععم وصعهه الكبصععول عليععه طعا صعع  إب ععالهل 

 :اتقتصا ية ت تالو كن إح ل زعا الحاتفط ن الكراطي العاكة 
إب عععالها صعععراحة علعععى  بهعععا ت عععوم عب عععا  اقتصعععا ، ل وزعععا تكعععار  طعععع   زععععا  صععع  ن يعععبل  -أ 

 .كحوككةتل  الكراطي  تلعععع م طها زعا الحالة . الب ا  ط  
 

 تكععار  ب ععا ا  إب ععالها علععى  بهععا ت ععوم عب ععا  اقتصععا ، ل ولكبهععا طععا الواقععم  صعع  ن يععبل  -ب 
ل ي عليهعا الحوككعة هعا زععا الحالعة  ي عا  تل عَّعل ط( اقتصا يا  واك اريعا  )ل  و ب ا ا  كلق وبا  ا  إ اري

 .وصهها طا ص  إب الها  ن تع ل السل ة الكاتصةكم  رورة 
 

 بهعا طعا الواقعم إب الها على  بها كرطي عام إ ار، ل وزا طعع   ت عوم عععل  ل  و  ص  ن يبل  -ج 
 .الكحوككةا زعا الحالة تار  عن الكراطي  ط ل ب ا ا  كق وبا   تلكار  ب ا ا  اقتصا يا   و

 

يل عععي عليهععا الكعيععار ل عبعع زا ( اقتصععا ية  و إ اريععة)إب ععالها علععى صععهتها  صعع  ن ت يععبل  -د 
تكعععون اا ععععة للحوككعععة كحعععل زععععا الر رعععا العععع، سععععي عر عععه ل وطعععا حعععال اب عاقعععه عليهعععا 

 . العح  
 

 :زو تح ي   كرين العامة االقتصادية عن المرافق العامة اإلداريةتمييز المرافق بحث إن الهدف من  -3
ل وعالتعععالا  تح يععع  الكراطعععي التعععا سعععتكون كحععع   للحوككعععة ل وزعععا الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية  -  

 .إارا  الكراطي العاكة ا، ارية كن كحل العح 
ال  عالية التعا سعتبظر تح يع  البهعة وعالتعالا ل  طعياالكر  تلع تح ي  ال ابون الع، سعي عي علعى  -  

ل وزعو كعا سعبعرض لعه تهصعي   طعا الك لع   ل زل زا ال  اا العا ،  م ا، ار، اطا بقاعاته
 .الاال عال عيعة ال ابوبية للكراطي العاكة اتقتصا ية
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 .معيار المرفق العام المحوكم( 2)رقم  ُيلخص الشـكلو 
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 الثاني المطلب
 العامة االقتصادية لمرافقل الطبيعة القانونية

 
تا ععم كحكععام ال ععابون العععام وتاتصععال ال  ععاا ا، ار، ل وقعع  كععرَّ  كابععف الكراطععي العاكععة كلهععا إ اريععة 

حعين قعررف تلع   1923ععام  Blancoالصا ر عن كحككعة التبعاقص الهربسعية طيكعا يلععرت ع  عية ع بكعو  عل  الحكمل 
الهعا ت يككعن كَّ ععن الكراطعي العاكعة طيكعا ياعل التععويض ععن اك عرار التعا يسعععها عل  ولعة الكحككة ععأن كسع ولية ال

 لل عععل زععا كععن ااتصععال ال  ععاا ا، ار،  ن تا ععم كحكععام ال ععابون الكعع با الععع، يععبظم الع قععاف عععين اكطععرا  
 .(93)ا، ارية الكس ولية  حكام عليها وتل عَّي

 

 ل الكراطعي زععا علعى ط ع  الععام ال عابون  حكعام ت عيعي الكككعن كن يع  لم اتقتصا ية العاكة الكراطي ظهور كمو 
 طععا الهربسععية التبععاقص كحككععة عععن الصععا ر الحكععم بععاا وقعع  ل (94)الاععال ال  ععاص عأسععلو   عكالهععا تعع ير و بهععا ااصععة

 ع لععع  اكطعععرا  يرطعهعععا التعععا العع عاول عبظعععر الك بيعععة الكحعععاكم ااتصعععال لي ععرر Bac d’Eloka  الوكعععا ععععا  ق ععية

 .(95)ةاتقتصا ي العاكة الكراطي استغ ل عن البا لة اك رار عن التعويض

                                         

 :ور  حكم ق ية ع بكو طا( 93)
T.C : 3 Février 1873 D. 1873. 3. 17 

 .42ل كربم سعي عكرا ل ل (  راسة ك اربة)الكرطي الكحلا : كبير إعرازيم  لعا : وزو كعكور ل ل 
ككلوكة لكصبم التعغ الحكوكا  صاعف  هلة السي  ع بكو عبراح ل طرطم وال زا  عول ع بكو طا  ن ك  ورة وتتلال وقالم ق ية 

 كام الكحاكم الك بية  ال  طيها ال ولة عالتعويض عاعتعارزا كس ولة ك بيا  عن اكا اا التا يرتكعها عكَّال الكصبم الكعكور ل وق  
ل طم ععأن بظعر زععا الع عول كعن ااتصعال كبلع  ال ولعةل وقع   صع رف كحككعة التبعاقص  حيلف ال  ية إلى كحككة التباقص عسع  ا

 حككهعععا كل عععررة اتاتصعععال للكحعععاكم ا، اريعععة علعععى  سعععا   ن الب عععا  العععع، ت عععررف عليعععه الكسععع ولية كعععرتع  عب عععا  الكرطعععي العععع،
 .تل يرا ال ولة

إ ارة العحعو  وال راسعافل  ل إصع ار (  راسعة ك اربعة)الحكايعة البباليعة للكراطعي واككعوال العاكعة : قي ان بايت كحكع  العبعق، حك  ( 94)
 .30ل ل  1/1991 طا وقارة ال االية الكويتية ل  را، ارة العاكة للتا ي  والت وي

 :ابظر  (95)
A.S.Mescheriakoff: Larret du Bac d’Eloka, légende et réalité d’une gestion privée de la puissance 

publique. RDP. Juillet-Aout 1988. p 1059 
 .23 ري اصاصة الكراطي العاكة اتقتصا ية ل كربم سعي عكرا ل ل: كروان كحا ال ين ال    : وزو كعكور ل ل 

اي أن إدارة إح ى المست مرات الفرنسية كانت تتولى مباشرة إدارة رصوي  لاوى إحو ى  Bac d’Elokaوتتاخص وقائع قلية 

، ونجوا م  موا الركواال إن أن السويارات التوي كانوت لاوى موتة السوفينة أصويبت  Elokaالبحيرات ، اغرقت سفينة صغيرة ت  لى 

الب بالت ويض لة األضورار التوي لحقوت ب وا بأضرار جسيمة ، ارا ت الشركة المالكة لاسيارات دلوى أما  القلاء الم ني تط

بف وا خطوأ اادارة ، لكوة اادارة دا وت ب و   اختصواا القلواء المو ني لانمور اوي الو لوى لت حواع إلوى محكموة حوا الخ اووات 

= ةالفرنسية ، والتي قررت اختصاا المحاكا الم نية لانمر اي ال لاوى التي يرا  ا األاراد بالت ويض لة األضرار الناشئة ل
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 .الاعععال وال عععابون الععععام ال عععابون زكعععا ل قعععابوبيين لبظعععاكين تا عععم اتقتصعععا ية العاكعععة الكراطعععي طععع ن عالتعععالاو 
 سعتكون والتعا ل الععام ال عابون يتباولهعا التعا اكحكعام تح يع  عغعرض وعل  البظاكين زعين عرض الك ل  زعا طا وسيتم

 سعععيتم والتعععا ل الاعععال لل عععابون تا عععم التعععا اكاعععرل اكحكعععام تح يععع  وكععععل  ل العحععع  زععععا كو عععوص للحوككعععة كحععع   

  .العح  زعا كو وص اار  استععا زا
 

 : فرعين إلى المطلب هذا ـنقســمـس ، سلف ما لدراسة
 .االقتصادية العامة المرافق على العام القانون تطبيق : األول الفرع
 . االقتصادية العامة المرافق على الخاص القانون تطبيق : الثاني الفرع

 
 األول الفرع
  المرافق العامة االقتصادية تطبيق القانون العام على

ل وتلككبهععا كععن إ عععاص حابععاف يرزا عَسعع سععنِ كعععا   عاكععة تهعع ت إلععى حل ل اتقتصععا ية العاكععة الكراطععيتا ععم 
 الكراطععي عععين كل ععتركة كعععا   وزععا  (96) العــام للمرافــق العامــةالقــانون ل وتح يععي الكصععلحة العاكععة ل تلسععكى البععا 

  .ا، ارية العاكة والكراطي اتقتصا ية العاكة
 وسعبتباول .تعاك تهعا كعن وبابع  ل تبظيكهعا طعا الععام ال عابون كحكام اتقتصا ية العاكة الكراطي تا م كعل 

 الكراطععي وعكعل تبظععيم طعا الععام ال ععابون الرابيعة اله ععرة طعا بتبعاول طيكععا ل اكولعى اله ععرة طعا العاكعة للكراطععي العاكعة الكععا  

 .اتقتصا ية العاكة
 

 : المبادئ العامة للمرافق العامة -أوال  
كهكععا كابععف وسععالل تح ي ععه  و  عيعععة ال ععال الككلععت عتح ي ععه  و البظععام الععع، يا ععم الب ععا  الكرط ععا 

 الععععام ال عععابون كعععن كلسعععتك ةسعععا  البظعععام ال عععابوبا لعععه ل وزععععا الكععععا    يا ععم لعععه لكععععا   عاكعععة تحككعععه ل وت عععكل 

 .كلبَكل ع كل يلا طيكا بعر ها
 

 

 

                                                                                                                               
استغ ع المراا  ال امة انقتصوادية ، وكوان موة نتيجوة هو ا الحكوا وجوود نوو  ج يو  موة المرااو  ال اموة هوي المرااو  ال اموة =

 .ك لك خلو  تاك المراا  لقوال  القانون الخاا إلى جانب قوال  القانون اادارف. انقتصادية

 . 312عكرا ل ل  سعيكربم كعا   ال ابون ا، ار، ل :  سليكان كحك  ال كاو،( 96)
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  :االستمرارية مبدأ -1
 ل اب  عاص  ون البعا  حابعاف إ ععاص كبعه والهع ت ل العامـة المرافق ريس دوام عكعع    ي ا   عبه ريلععَّ  كا وزو

 لعىإ تل عير ككعا اتسعتكرارية وزععا (97) التعـارض عنـد الخـاص الصـالح علـى العـام الصالح تفضيل المبدأ هذا وأساس

 اسـتمرارية هنـاك لـيس المرافـق بعـض اسـتمرارية فبـدون ؛ ال ولعة اسعتكرارية إلعى ي ا    تل ير ط بها ل الكرطي استكرارية

هعا   اتسعتكرارية كعع   تعتععار الععاحرين عععض  ععا ككعا ل لهـا و ـود ال أنـ  يعنـي الدولـة اسـتمرارية وعـدم ، للدولة  كوبَّ

 كاقالعف التعا الع ول طعا وااصعة ل إليعه عزع  طيكعا حعي علعى وزعو ل (98)الكبتهععين إلعى ولعي  ال ولعة إلى اكولى عال ربة

  ولععععة  سععععا  علععععى قالكععععة وليسععععف وععععع كا   وبععععو ا   السياسععععا عبظاكهععععا كرتع ععععة وا، اريععععة اتقتصععععا ية العاكععععة كراط هععععا

 .الك سساف
 

 العاكعة الكععا   كعن زعو العاكعة الكراطعي سير استكرار كع    ن على عونكلبكِ  االه ها ط ن ل ت  م كا على تأسيسا  

عا ل تلحعة  و ت عريم  و  سعتور طعا عليهعا العبل إلعى تحتعا  ت التا  علِكعرَ  ككعا  ،ت  طعا الكعع   زععا علعى العبل ور  كعا واك

بكا ب ي  لكع   كلبِ َلة تلعععع م  ت البصول زعا ط ن  .(99)وراعف كوبو  لكع   كا هة واك
 

 :العامة المرافق أمام المساواة مبدأ -2
ععل عاعع كاتها عابتهععاعهم يتعلععي طيكععا العاكععة الكراطععي كععن الكبتهعععين بكيععم كسععاواة :عععه الك صععو   ل  ععالهععا وتحكم

 للنتفـاع شـروط وضـع المسـاواة مبدأ مع يتنافى وال .كعا رة غير  م كابف كعا رة ل إ ارتها  ري ة عن البظر عصرت

 وعالتععالا ل (100)  اصععية غيععر عاكععة كابععف  ال ععرو  تلعع   ن  الكععا كعيبععة  ععها ة ا ععترا   و رسععوم كعع طم ؛ بخــدماتها

 الهربسعا ال ولعة كبلع  قعرر ط ع  ل علع  على وعباا .متماثلة قانونية مراكز في المو ودين لألشخاص تكون فالمساواة

 لكععع   ارقععا   يلععع  ت ا كاتععه كععن الكسععتهي ين عععين الكيععاا توقيععم تعرطععة ااععت ت  ن 21/2/1991 عتععاريخ صعع ر حكععم طععا

 ل الك ا عععة  قسععام كععن قسععم لكععل عالبسعععة الكيععاا  عععكة تك يعع  كلهععة ااععت ت يلعععررا التعرطععة طععا اتاععت ت كن ؛ الكسععاواة
 .(101)اتستركار  رو  اات تو 
 

                                         

 .9ل ل1925/ .ل  ار وز ان لل عاعة والب رل ال ازرة ل  ( راسة ك اربة) وام سير الكراطي العاكة : كحك  عع  الحكي   عو قي ( 97)
  راسعععععععة ك اربعععععععة ل كب عععععععوراف الحلععععععععا الح وقيعععععععة ل  -التهعععععععويض طعععععععا إ ارة واسعععععععتركار الكراطعععععععي العاكعععععععة : وليععععععع  حيععععععع ر بعععععععاعر ( 98)

 90ل ل1/2009 
 .131ال ابون ا، ار، ل كربم سعي عكرا ل ل : سعا  ال رقاو، ( 99)
 . 441ل ل  كربم سعي عكراال ابون  ا، ار، ل :  كاب  راغ  الحلو( 100)
  .41ل ل  عكرا كربم سعي لاصاصة الكراطي العاكة :  كروان كحا ال ين ال   ( 101)
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 الكرطعي كللتَعِقمَ  السعور، با الكع ال عابون كعن /131/ الكعا ة  لقكعف ط ع   العاكعة الكراطعي  كام الكساواة لكع   ت عي ا  

 الكسعاواة زععا تحعول وت .اكبعور ت ا عا طعا   م العاكعة الاع كاف طعا سعواا ل علَك لعه ععين التاكة الكساواة عتح يي العام

 كععن الكعاكلعة عهععا يبتهععم  ن علعى ل كبهعا ا،عهعاا  و اكبععور تاهعيض علعى تب عو، ااصععة كلعاكلعة زبعا  تكعون ن   ون

م الكسعاواة ولكعن ل ععام عوبعه الكلتعقمل  يلعي بهعا  عرو  طيه تواطرف ككن عل  ي ل   عك لعه  حع  يكعب   ن الكلتعقم علعى تلحعر 

 كللتععقمَ   العع يل   ن الكسععاواة كععع   اععري كععن يت ععرر كععن كععلل بهسععها الكععا ة  بععاقف وقعع  .لآلاععرين كبحهععا يععرطض كيععقاف

 . (102)لح ه الع، ال رر عن عالتعويض العام الكرطي
 

 كسععاواة لكععع   العععام الكرطعي احتععرامَ  يلراقعع  – عععه تأاعع التععا العع ول طععا - ا، ار، ال  عاا  ن عالعععكر البعع ير كعن

 .عا كاته الكبتهعين
 

 :للتغيير العام المرفق قابلية مبدأ -3
 سععواا ل العاكععة طععياالكر  تحكععم التععا واللععوال  الععبلظلم عتععع يل وقععف  ، طععا ا، ارة حععي :زععو الكععع   هعععاع الك صععو 

 الععاكلين عبظعام يتعلعي طيكعا  م ل الكرطعي يل ع كها التعا عالاع كاف يتعلعي كعاطي  م ل تسييرا و ري ة الكرطي عبظام يتعلي طيكا

 الكرطععي لكععوظها يبععوق وت .وبععه  ككععل علععى العاكععة الكصععلحة تح يععي زععو التغييععر زعععا كععن الغععرض يكععون ن  علععى طيععه

 .لهعم ككتسععة ح عوي وبعو  عريععة تحعف التغييعر زعا على اتعتراض ا كاته كن الكستهي ين  و كعه الكتعاق ين  و العام
 حابععة  ون رةلع، ا راععف الحعي وزععا ل إ ارتهعا  سعالي  كابعف كهكعا العاكعة الكراطعي  بعواص بكيعم علعى الكعع   زععا ويسعر،

 .(103)صراحة عليه البل إلى
 

 العاكععة للسععل ة السععور، الكعع با ال ععابون كععن /132/ الكععا ة  بعاقف ط عع  للتغييععر العععام رطععيكال قاعليععة لكععع   وط عا  و 

 الع ععو  علعى ربععا  رعر  ون التععع يل زععا ويسعر، ل اكسععار تعريهععاف تعع  لَ   ن العاكعة الكراطعي اكتيععاق ع ع  ياعل طيكعا

                                         

 : كن ال ابون الك با السور، على كا يلا / 131/تبل الكا ة ( 102)
ح ععي الكسععاواة التاكععة عععين عك لععه سععواا طععا ل وبعع  عليععه  ن يل   و طعليععا   قابوبيععا   لععه احتكععارا   حتكععرا  لتععقم الكرطععي كل إعا كععان كل  -1 

 . الا كاف العاكة  و طا ت ا ا اكبور
علعى  ن يبتهعم عهععا ل ت تحول الكساواة  ون  ن تكون زبا  كعاكلة ااصة تب و، علعى تاهعيض اكبعور  و ا،عهعاا كبهعا و  -2

الكلتعقم  ن يكعب   حع   ولكعن الكسعاواة تحعرم علعى. عوبعه ععام عيبهعا الكلتعقمل الكعاكلة كن ي ل  عل  ككعن تعواطرف طيعه  عرو  يل 
 . عك له كيقاف يرطض كبحها لآلارين

 صعي  الغيعرَ العع، قع  يل  ل يوبع  علعى الكلتعقم  ن يععوض ال عررَ  كا ت  ا عه اله رة السعاع ة تل تكييق يكب  على ا و ك -3
 .اا كا يترت  على زعا التكييق كن إا ل عالتواقن ال عيعا طا الكباطسة الك روعةرَّ كن ب

 .121كربم سعي عكرا ل ل الكراطي العاكة ل: إعرازيم الهب ، و ععسا الحسن وسعي  بحيلا  (103)
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 كع ة كعن كبهعا ع عا كعا طعا البارية الع و  على التع يل زعا ويسر، ل عك له كم العام الكرطي كلتقم  عركها ق  يكون التا

 .(104) ةالب ي  اكسعار لسريان الكعين التاريخ عع 
 

 :  طعععا حكعععم لهعععا كعععا يلعععاالسعععورية قعععررف كحككعععة العععب ض      قاعليعععة الكرطعععي الععععام للتغييعععر ط ععع ععععت عي عععا  لكو 
؛  ات عترا  لع ع  ا طعا   الك سسعة ت ع هعا لتعاا التعريهعاف علعى عتعراضات الكهرععاا ك سسعة ل ل لك تر   يحيت  

 بتنظـيم الخاصـة القانونيـة القواعـد مـن نمـاا  و  العقـد مـن حقـوقهم يسـتمدون ال العامـة بـالمرافق المنتفعـينألن 
 (105).اتبتهاص وك ة الكبهعة طيه له   متل  الع، والككان الكبتهم  ال تعيين على طك صورة الع   وظيهة كاو  لالمرفق

 

 : االقتصاديةظيم وعمل المرافق العامة نالقانون العام في ت -ثانيا  
لغاالكراطعي العاكعة اتقتصعا ية  يبظم ال ابون العام إب ااَ  ل ككعا تسعتهي  زععا الكراطعي كعن وسعالل ال عابون  زعااَ واك

 .يلا طيكا عيابه سيتم كا وزو ل وكعل  تا م الرقاعة عليها كحكام ال ابون العامل العام طا   اا وظيهتها 
 

لغا االقتصادية العامة المرافق إنشاعُ  -1  :ها  وا 
لغا اتقتصععا ية العاكععة الكراطععي إب ععاال  يا ععم  بظععام كععن / -2/ الكععا ة بصععف ط عع  ل العععام ال ععابون كحكععام  زععاواك

 الك سسعة إحع ا  يعتم : ه بع على 2005 لعام /2/ رقم ال ابون عكوب  الصا ر العاكة والكب صف وال ركاف الك سساف

  كععج يععتم  بععه علععى الكعععكور ال ععابون كععن /5/ الكععا ة بصععفو  ل (106) عكرسععوم العاكععة والكب ععأة العاكععة وال ععركة العاكععة

لغا زا العاكة والكب صف العاكة وال ركاف العاكة الك سساف    .. إح ارها لص  كلكارل عص  ارتعا ها وبهة وتغيير واك

                                         

 :على كا يلاكن ال ابون الك با / 132/الكا ة  فبص( 104)
 طع  ل عك لعه كعم الكلتعقم يعركهعا التعا الع عو  الى عالبسعة ال ابون قوة العاكة السل ة قررتها التا سعاراك لتعريهاف يكون   -1  

 .ياالهها كا على يته ا  ن للكتعاق ينيبوق 
ع عهعا الكعكول سعاراك  لفعل  ط عا . وتع يلها ال والم زعا طا البظر عا ةإ ويبوق  -2  سععاراك سعرف ل التعع يل علعى  يوصل

 طعا ا عتراكاف كعن التعع يل وقعف باريا   يكون وكا . لسريابها التص يي قرار عيبه الع، الوقف كن ربعا رر   ون الب ي ة
 لسعريان الكععين التاريخ عع  الك ة كن ع ا طيكا وعل  بوراك طا ب ل و  قيا ة كن التع يل زعا عليه يسر، العام الكرطي
 .الب ي ة اتسعار

 ل1921 ور طا كبلة الكحاكون لعام  ل كب/ 402/ل  سا   1921لعام / 335/ل الغرطة الك بية ل ال رار رقم  كحككة الب ض( 105)
 /59332/ب    عن كوسوعة حكوراعا ال ابوبية ل عرقم كربعية 

ل وزععععو كععععن  المرســــوم التنظيمــــيالك صععععو  عبععععوص كرسععععوم إحعععع ا  الك سسععععة العاكععععة وال ععععركة العاكععععة والك سسععععة العاكععععة زععععو ( 106)
اتاتصاصعاف ا، اريعة لععرلي  البكهوريعة ل وتلعععرَّت الكراسعيم التبظيكيععة عأبهعا صععكو  إ اريعة تت ععكن قواعع  قابوبيععة عاكعة وغيععر 

كا تستككال اكحكام ال ابوبيعة عأحكعام  اعرل تهصعيلية  اصية ل تص ر عن رلي  البكهورية إكا  كن ح  و  ااتصاصاته ل واك
 :كراسيم إح ا  الكراطي العاكة ل وكرالها : وكن الكراسيم التبظيكية . عه ت تأكين ت عي ها وتبهيعزا

 . =ع ح ا  الك سسة العاكة لب ل الكهرعاا 2011لعام / 355/الكرسوم رقم  -
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 علعى 2004 لععام /50/ رقعم عال عابون الصعا ر ال ولعة طعا للععاكلين ساسااك ال ابون كن /2/ الكا ة بصف ككا

حععع ا  ل ع عععابون ا، ار، ال عععاعم عاف العاكعععة البهعععاف إحععع ا  يعععتم  : ه بععع  اتقتصعععا ، ال عععاعم عاف العاكعععة البهعععاف واك

 .عكرسوم
 .إب الها لص  ككارل عص  طيكون اتقتصا ية العاكة الكراطي إلغاا  كا

 

 :عملها في العام القانون وسا ل استخدام -2
  بهععا إت ل الاععال ال  ععاص طععا الك ععاريم عهععا تلعع ار التععا عال ري ععة تلعع ار اتقتصععا ية العاكععة الكراطععي كابععف لععلن

 :الكرال سعيل على عل  وكن ل وتعاك تها عكلها كن ع ي ة بواب  طا العام ال ابون وسالل كن تستهي 
 لتوسعيعها  و اتقتصعا ية والوحع اف العاكعة والكب عصف العاكعة ال ركاف ،قاكة اتستك   حي العاكة للك سسة -  

 .2005 لعام /2/ رقم ال ابون كن / -19/ لكا ةا عليه بصف كا وزو ل اتستك   قابون كحكام وط ا   وعل 
 

 كعا إت الااصعة ال ولعة  كعوال كعن لهعا التاعععة العاكعة والكب عصف العاكعة وال عركاف العاكة الك سساف  كوال تلعععع م  -  
َل   .2005 لعام /2/ رقم ال ابون كن / -19/ الكا ة كحكام وط ا   وعل  ل ع ابون عاكة لكبهعة كبها الص 

 

 /43/ الكعا ة كحكعام وط عا   وعلع  ل ال ولعة ع عكابة العاكعة والكب عصف العاكعة وال ركاف العاكة الك سساف تعكل -  
 .2005 لعام /2/ رقم ال ابون كن

 

 والكهعععاتف ال عععكاباف ت ععع يم كعععن لهعععا التاعععععة العاكعععة والكب عععصف العاكعععة وال عععركاف العاكعععة الك سسعععاف تلعهعععى -  

 التاعععععععة العاكعععععة والكب عععععصف العاكعععععة وال عععععركاف الهيلعععععاف وبكيعععععم والعلععععع ياف العاكعععععة والك سسعععععاف لععععع، اراف

                                                                                                                               

 :ق  ص رف ع ح ا  بهاف عاكة عاف  اعم اقتصا ، ل وكبها على سعيل الكرال تشريعيةولكببا تحظبا  ن كراسيم = 
 .ع ح ا  الك سسة العاكة لتكرير البه  وتوقيم الك ت اف البه ية 2009لعام  14الكرسوم الت ريعا رقم  -
 .ع ح ا  ال ركة العاكة للراام وا،سهلف 2010لعام  13الكرسوم الت ريعا رقم  -

راسيم الت ريعية  ت تص ر إت طا حاتف ال عرورة لكوابهعة الظعروت العابلعة واتسعتربالية التعا يوابههعا رلعي  إن اكصل طا الك
البكهورية ل وتت ل  السرعة طا التصرت لتعليل الصعوعاف و را اكا عار التعا تتععرض لهعا العع   ل وعلع  وط عا  كحكعام الكعا ة 

ل وتتكيق زعا ال الهة كن الكراسيم عأن لها ( 1923كن  ستور / 111/الكا ة و ) 2012كن ال ستور الحالا الصا ر عام / 113/
ن إحداث المرافق العامة االقتصـادية لـيس عمـل  تشـريعيا  قوة الت ريم ل وكن رم ط بها ق  تص ر عتع يل قابون قالم  و إلغالعه ل  وا 

نمـا هـ و عمـل تنظيمـي ، لـذلك لـم ن ـد تفسـيرا  قانونيـا  يتوالا ر يس ال مهورية في األحوال المنصوص عليها فـي الدسـتور ، وا 
لصدور مراسيم تشريعية بإحداث  هات عامة اقتصادية كما يحصل في بعـض األحيـان ، ونـرى بـتن ذلـك ال يتفـق مـع القـانون 

 : للتوسم طا كهام رلي  البكهورية و بواص الكراسيم التا يلص رزا يربى العو ة إلى . وال مع الدستور
 :وكعل  . وكا عع زا 151كعا   ال ابون ا، ار، ل البقا اكول ل كربم سعي عكرا ل ل :  عع  اهلل  لعة

ععن رلعي  البكهوريعة ل رسعالة كابسعتير قع كف إلعى كليعة الح عوي  ةال عيععة ال ابوبيعة للكراسعيم الصعا ر : بكيل  حك  كعازر ك قعف 
 .عع زا وكا 23ل ( غير كب ورة)ل 2012عباكعة حل  ل قسم ال ابون العام عام 
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 التعععا التعهعع اف  و تلبريهععا التععا الع عععو   و (107) عهععا ت ععتر  التععا للكباقصعععاف عالبسعععة وعلعع  ل العععام لل  ععاص

 .2005 لعام /2/ ال ابون كن /45/ الكا ة طا باا كا وزو ل تبهعزا
 

 بكيعم طعا ال  عالية الكهعاتف ت  يم كن لها التاععة العاكة والكب صف العاكة وال ركاف العاكة الك سساف تلعهى -ه 

 .2005 لعام /2/ رقم ال ابون كن /41/ للكا ة وط ا   وعل  ل اتلتقام زعا ال ابون طيها يهرض التا الحاتف
 

 طيهعععا عععالبظر ياععتل ل إ اريععة قععراراف اتقتصععا ية العاكععة الكراطععي عععن تصعع ر التععا التبظيكيععة ال ععراراف تلعععععع م  -و 

 . ك روعيتها ك ل يل   رل  الع، ر،ا، ا ال  اا
 

 ا، ار، الع عع  ك وكععاف ت ععكبف حععال طععا إ اريععة ع ععو ا   اتقتصععا ية العاكععة الكراطععي تلعركهععا التععا الع ععو  تلعععععع م  -ق 

 ا، ارة بيعة طيعه وتظهعر ل ععام كرطعي تسيير ع ص  العام ال ابون   اال كن اعتعار،  ال   يعركه  ن : وزا

 وعالتععالا ل الاعال ال ععابون طعا كألوطععة غيعر اسععتربالية  عرو ا   يت ععكن عحيع  العععام ال عابون عأحكععام اكاعع طعا

 إ ارة حالعععة طععا وزعععا ل  يعععةعا ع ععو ا   تلعععععع م  ط بهعععا علعع  ععع ا وطيكعععا ل العععام ونال ععاب كحكعععام الع ععو  زعععا تا ععم

 كعع بيا   يلعععع م  الع ع  طعع ن الاعال ال ععابون   عاال كععن إ ارتعه حالععة طعا  كععا ل الععام ال ععابون   عاال كععن الكرطعي

 .العا ، ال  اا لوتية ويا م إ ار، غير
 

 : األضرار عن المس ولية -3
 ط بعه ل ععالغير  هعاحتلل قع  التعا اك عرار عسعع  اتقتصعا ية العاكعة لكراطيل التعاق ية غير كس وليةال كعرض طا

 . (108)الاال ال ابون يحككه الع، الشخصي والخطت ل العام ال ابون يحككه الع، المرفقي الخطت عين التكييق يتم
 

 :الرقابة -4
 طيكععا ل لهععا التاععععة ال ععركاف عكععلَ  تلراقعع  العاكععة طالك سسععة ل ا، ارة لرقاعععة اتقتصععا ية العاكععة الكراطععي تا ععم

 عهعععا ي ععوم كاليععة لرقاععععة العاكععة الك سسععاف تا عععم ككععا .لهععا الك سسععة تتععععم التععا الععوقارة لرقاععععة الك سسععة تلعع  تا ععم

  .والتهتي  للرقاعة الكركقية لهيلةا عها ت وم إ ارية لرقاعةو  الكالية للرقاعة ،الكركق  البهاق
 

 

                                         

 ت تر  طيها :  ل والصوا  كعا ور ف طا بل الكا ة ال ابوبية( 107)
عين الا أ الكرط عا  وللتوسم طا التكييق. 291ل ل كربم سعي عكرال  ل البقا اكول كعا   ال ابون ا، ار،:  عع  اهلل  لعة (108)

 : والا أ ال اصا يككن العو ة إلى 
ل 1990/ .ال  اا ا، ار، ل كب وراف باكعة حل  ل كلية الح عوي ل   –الرقاعة ال  الية على  عكال ا، ارة : عع  اهلل  لعة 

 .وكا عع زا 154ل
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 : الديه العاملين مع العلقة -5
 وال ععركاف العاكععة الك سسععاف طععا العععاكلون يا ععم 2005 لعععام /2/ رقععم ال ععابون كععن /39/ الكععا ة لععبل وط ععا  

 ويحكععم ل عععاكين كعوظهين يلعععععع مون بهعم   ، ل ال ولععة طععا للععاكلين اكساسععا ال عابون  حكععام إلععى العاكعة والكب ععصف العاكعة

 .ا، ار، ال  اال  طيها ويهصل ل العام ال ابونل  الك سساف تل  كم ع قتهم
 
 .االقتصادية العامة المرافق على العام القانون تطبيق (3) رقم الشكل يلخصو 
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 الثاني الفرع

  تطبيق القانون الخاص على المرافق العامة االقتصادية
 

سعععع ف ا، عععارة إلعععى  ن ال عععابون الععععام يحكعععم تبظعععيم الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية ل عيععع   ن علععع  لعععي  ع عععكل 
طعععا   ور   لل عععابون الاعععال نَّ إل ككعععا  كل لعععي؛ إع تا عععم بوابععع  طعععا تبظعععيم تلععع  الكراطعععي كحكعععام ال عععابون الاعععال

  :ل وسوت بعرض لعل  طا اله رتين التاليتين   قاف الكراطي العاكة اتقتصا يةع
 

 : دور القانون الخاص في تنظيم المرافق العامة االقتصادية -أوال  
وتلععع ار عكعععا  ن الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية تعكعععل طعععا ظعععروت كلكارلعععة لظعععروت عكعععل الك عععاريم الااصعععة ل 

باطسعتها ل لععل  كعان ت عع  كعن تبظعيم عععض بوابعهعا وط عا  لكلي  إ ارة تل  الك عاريم ل وتسععى سا ع ري ة ت تر  كن 
وبظعام  ل اكتسعاعها صعهة التعابر:  ال ابون الاال الع، يحكم العكل طا ق اص اكعكال الاعال ل وكعن علع كحكام 

 .وتكويل  عكالها ل واستركار  ك كهاالكحاسعة طيها ل 
 

 :التا ر صفة اكتساب -1
 2005 لععام /2/ رقعم ال عابون كعن / -2/ الكعا ة بصعف ط   ل التابر صهة اتقتصا ية العاكة الكراطي تكتس 

 بكيععم وتلكعار  ل الغيعر كععم ع قاتهعا طعا تععابرا   العاكعة والكب عأة العاكعة وال ععركة العاكعة الك سسعة كععن كعلت  اعتععار علعى

  .عل  على الكترتعة الب ا اف
 

  : المحاسبة نظام -2
 علععى كواقبتهعا وتلعبظم ل والصععباعية التباريعة الكحاسععة  سعع  علعى اتقتصعا ية العاكععة الكراطعي حسعاعافل  تلكسع 

 ل العاكعععة الك سسعععاف ياععل كعععاطي /19/ الكععا ة طعععا 2005 لعععام /2/ رقعععم ال ععابون عليعععه بععل كعععا وزععو ل اكسعععا  زعععا
 .العاكة والكب صف العاكة ال ركاف يال طيكا /32/ والكا ة

 

 : األعمال تمويل -3
 كوار زععا كعن الهعالَض  تعور   وزعا ل به اتهعا وتغ يعة  عكالهعا لتكويعل كوار زعا اتقتصعا ية العاكعة الكراطعيل  تسعتا م

 ل التكابيععة وتسعهي ف قععروض كعن عليعه تحصععل وكعا ل  رعاحهعا صععاطا كعن كوار زععا وتتكعوَّن . الععام العع ين صعب وي إلعى
 . (109) 2005 لعام /2/ رقم ال ابون عليه بل ككا عل  وغير ل اعتكا اف كن ال ولة لها تلاصصه وكا

                                         

 كا الكا ة . على استا ام كوار زا/ 12/كن ال ابون الكعكور على كوار  الك سسة العاكة ل وبصف الكا ة / 11/بصف الكا ة ( 109)
 . على استا ام كوار زكا/ 31/لى كوار  ال ركة العاكة والكب أة العاكة ل طيكا بصف الكا ة طبصف ع/ 30/
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 : األملك استثمار -4
 ل و زعع اطها يتهععي وعكععا ل لهععا اتقتصععا ية الريعيععة يلح ععي عكععا  ك كهععا اسععتركار اتقتصععا ية العاكععة للكراطععي يككععن

 .2005 لعام /2/ رقم ال ابون كن /33/ الكا ة طا باا لكا وط ا   الوقراا كبل  رلي  كواط ة لعل  ال ابون ا تر  وق 
 

 : علقات المرافق العامة االقتصاديةفي القانون الخاص دور  –ثانيا  
ة كعم الكسعتهي ين كعن اع كاتها ل وكعم ف ع يع االكراطي العاكعة اتقتصعا ية لب عا اتها ع قع ككارسةتبتج عن 
 :التالا للتهصيل وط ا   الاال ال ابون كحكام تا م غالعها طال وزا  وكم العاكلين ل يهاالكتعاق ين كعها ل 

 

 : خدماتها من المستفيدين مع العلقة -1
الكسعتهي ين كعن اع كاتها لل عابون الاعال ل وعالتعالا يبظعر طعا كم تا م ع قة الكراطي العاكة اتقتصا ية 

  وللعع  حابعاف الكرطعي يل عععم إع ؛ البكهعور عكعوم زعم الكراطععي تلع  اع كاف كعن الكسععتهي ونو  .بقاعاتهعا ال  عاا الععا ،

 :  بعععه علعععى بصعععف والتعععا ل 2005 لععععام /2/ رقعععم ال عععابون كعععن / -2/ للكعععا ة وط عععا   وعلععع  ل تعععابرا   عصعععهته الكسععتهي ين
 بكيعم وتكعار  الغيعر كعم ع قاتهعا طعا  ا  تعابر  العاكعة والكب عاة العاكعة وال عركة لعاكعةا الك سسعة كعن كعل تعتععر

  .عل  على الكترتعة الب ا اف
البقاعععاف الهر يععة البا ععلة عععن الع قععة عععين الكرطععي العععام  ن كحككععة حععل الا طععاف الهربسععية اعتعععرف قعع  و 

الصعععباعا والتبعععار، كعععن باحيعععة والكسعععتهي ين كعععن ا كاتعععه كعععن باحيعععة  اعععرل ل تعععع  كعععن رواعععع  ال عععابون الاعععال ل 
 العاكعة الكراطعي ععن تصع ر ال عراراف كن بوعين عين الهربسا ال  اا كيَّق وق ل   وتا م تاتصال ال  اا العا ،

 : ا كاتها كن الكستهي ين كم تعاكلها طا اتقتصا ية
 ل السعل ة حع  تباوقزعا عسعع  ا، ار، ال  عاا  كعام طيهعا ال ععن للكسعتهي ين يككعن : تنظيميـة قرارات - األولى

 .ك روعيتها ال  اا عل  ر    يل و 
 .(110)العا ، ال  اا لوتية وتا م ل الكرطي عل  ع  ارة وتتعلي ل طر ية  ، : تنظيمية غير قرارات - الثانية

 

 : معها المتعاقدين مع العلقة -2
 وتا عم عا يعة ع عو ا   تلععععع م  ع و زعا طع ن ل الععام ال عابون   عاال كعن اتقتصعا ، الععام الكرطعي إ ارة حالة طا

 : حالتين طا إت العا ، ال  اا لوتية
 لععبل وط ععا   وعلعع  ل توريعع وال عاكععةال  ععغالواك تععقاملات ع ععو  وزععا : عععالبل إ اريععة ع ععو ا   كابععف إعا – اكولععى

 .وتع ي ته 1959 لعام /55/ رقم ال ولة كبل  قابون كن /10/ الكا ة
                                         

 .وكا عع زا 50 ري اصاصة الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرا ل ل : كروان كحا ال ين ال    ( 110)
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  ععال يعركععه  ن وزععا ل ا، ار، الع عع   ععرو  اطيهعع تتععواطر نأععع : عالوصععت إ اريععة ع ععو ا   كابععف إعا – الرابيععة

 اكاعععع طععا ا، ارة بيععة طيععه وتظهععر ل عععام كرطععي تسعععيير ع صعع  العععام ال ععابون   ععاال كععن اعتعععار،

 . الاال ال ابون طا كألوطة غير استربالية  رو ا   يت كن عأن العام ال ابون عأحكام
 

 : التالية اكحكام الكرال سعيل على وكبها ل  حكاكه كن الع ي  طا ل ع على السور، ال ولة كبل   ك    ل
 كليعون للعبه  السعورية ال عركةَ  عليهعا الكع عى ال عركةِ  عيعم الكت عكن البعقاص كحعل الع ع  إلى الربوص كن يت   -أ 

 الع ععو  طععا الكألوطععة غيععر ال ععرو  كععن  ععر   ، يت ععكن ت الكعععكور الع عع   ن ل السععور، الاععام الععبه  كععن  ععن

بكععا ل العا يععة نو  ل العتروليععة الكبتبععاف عتسععويي يتعلععي  بععه اعتعععار علععى التباريععة لؤصععول وط ععا   عععرم ل  واك  ععع م اك

 البععقاص طععا الهصععل طعع ن وعالتععالا ل ا، ار، الع عع  صععهة عبععه يبهععا الكعععكور الع عع  طععا اسععتربالا  ععر   ، ورو 

 طععا عععالبظر الكحككععة زعععا ااتصععال ععع م إععع ن ويسععتوب  ا، ار، ال  ععاا وتيععة عععن ياععر  عبععه البا عع 
 (111) .ال عول
 للع ع  ال قكعة ال عرو  طيعه تبتكعم لعم للعبه  السعورية ال عركة  عركتعه العع، الع ع   ن الكععكور الحكم زعا طا بب 

 وع صعع  العععام ال ععابون   ععاال كععن اعتعععار،  ععال  عركععه ط عع  : ط عع   ععر ان طيععه ابتكععم إع ؛ كاكلعة ا، ار،

ععقيَ  لععم وعالتععالا ل العا يععة الع ععو  طععا كألوطععة غيععر  ععرو  ا ععترا  عبععه تتالَّعع طيكععا ل عععام كرطععي تسععيير  صععهة حل

 .العا ، ال  اا لوتية طيه لهصلا ويا م ل ا، ار، الع  
 

 ااتصاصعها ط عررف ل ا، ار، الع ع   عرو  اكتكعال لها تعين ق   العليا ا، ارية الكحككة  ن آار حكم طا بب  -ب 

 الحععو  صعواكم اسعتركار  عركة  عركتعه العع، الع ع  إن  : يلعا كعا قعررف ط ع  ل عبعه البا   البقاص طا للهصل

 ع ع ا   يلععععع م  الاعال ال عابون  حكعام طعا كألوطعة غيعر  اسعتربالية  عرو ا   يت عكن والعع، اككيعا  وتوريع  لتصبيم

 ععالبظر إ ار، ق عاا عهيلعة ال ولعة كبلع  وياعتل ععام رطيك إ ارة على مت و  الكعكورة ال ركة  ن  الكا إ اريا  

 (112) . عبه البا لة الكباقعاف طا
 

ن اتقتصععا ية العاكععة الكراطععي  ن علععى ع يعع ة كععراف العليععا ا، اريععة الكحككععة  كعع ف ل ع  -ج   عكعع    كععار تل  كابععف واك

 كتعى  الععا ، ال  عاا لوتيعة ع و زعا بكيم طا تا م  بها عل  يعبا ت ولكن ل التابر صهة تكتس و  تباريا  

                                         

ل م 2000-م1959ابتهععا اف الكحككعة ا، اريععة العليعا طععا  رعععين عاكععا   - كعععا   ال  عاا ا، ار،: الكهعايبا بععور، كصععاح ( 111)
 . 121/213/1990وال عن رقم  119/243/1990ال عن رقم ل / 915/ل الكع   رقم  312كربم سعي عكرا ل ل 

ال ععععععن رقععععععم / 924/ل الكعععععع   رقعععععم  301كربععععععم سععععععي عكعععععرا ل ل ل  كععععععا   ال  عععععاا ا، ار،: كصععععععاح بعععععور، الكهعععععايبا  (112)
42/144/1995. 
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 العاكععة ال عركة كعون إن: التعالا الحكععم طعا قررتعه كعا وزععو ل ا، ار، الع ع   عرو  الع عو  تلعع  طعا تعواطرف كعا

 البقاعععاف طعا البظعر ااتصععال ا، ار، ال  عاا ععن يبععقص ت تباريعا   عكع    تكععار  الصعباعية الك عاريم لتبهيعع

 (113) . ا، ار، الع   ك وكاف الع و  زعا طا تواطرف تىك تعركها التا الع و  حول ت بر التا
 

   ععاال كععم الكعركععة الع ععو  طعع ن اتقتصععا ، العععام لكرطععيل الاععال ال ععابون   ععاال  حعع  إ ارة حالععة طععا  كععا

 .العا ، ال  اا ااتصال كن بقاعاتها طا الهصلل  ويكون ل الاال ال ابون كحكام تا م ال ابون زعا
 

 : لديها العاملين مع العلقة -3
 يحككهععا ل يععه العععاكلين كععم الع قععة طعع ن اتقتصععا ، العععام لكرطععيل العععام ال ععابون   ععاال  حعع  إ ارة حالععة طععا

 الععع، طهععو الاععال ال ععابون  كععا .(114) 2005 لعععام /2/ رقععم ال ععابون كععن /39/ الكععا ة لععبل وط ععا   وعلعع  العععام  ععابونل ال

 .لالاا ال ابون   اال  ح  ي يرا الع، العام الكرطي طا العاكلين ع قة يحكم
 

 : التالية النتا ج إلى المبحث هذا من نخلص
 العاكعععة الكراطعععي ظهعععور كعععم لكعععن ل الععععام ال عععابون كحكعععام وتا عععم ل إ اريعععة كلهعععا العاكعععة الكراطعععي كابعععف -1

 تطبيـق الممكـن مـن يعـد لـم ل الااصعة الك عاريم إ ارة ل ري عة وط عا   ، ارتها الحابة وظهور ل اتقتصا ية

 .الاال ال ابون كحكام كريرة بواب  طا طا عف ل كامل بشكل عليها العام القانون
 اتسعتكرارية : كععا   وزعا ل واإلداريـة االقتصـادية العامـة المرافـق  ميـع عمل تحكم عامة مبادئ زبا  -2

 .العام ال ابون حكامك اتقتصا ية العاكة الكراطي طيها تا م للتغيير وال اعلية والكساواة
لغاالكراطععي العاكععة اتقتصععا ية إب ععاا  -3 ل وزعععا ال ععابون زععو الععع،  وفقــُا ألحكــام القــانون العــاميكععون   زععاواك

ككععا تسععتهي  زعععا الكراطععي كععن وسععالل  ل الرقاعععة عليهععاكعععل  يحكععم  الع قععة كععم العععاكلين لعع يها ل ويععبظم 
 .ال ابون العام طا   اا وظيهتها

 تلعععع م  إع ل االقتصادية العامة المرافق في هامةال  وانبال بعض تنظيم في ل  مكانا   خاصال القانون ي د -4

 لتكويععل زععا كوار  وتسععتا م التباريععةل الكحاسعععة بظععام وت عععي ل الغيععر كععم ع قتهععا طععا تععابرا   الكراطععي تلعع 

 .ل طهعا كله كن  حكام ال ابون الاال  وتستركر  ك كها  عكالهال

                                         

ال ععععععن رقععععععم / 925/ ل الكعععععع   رقعععععم 301ل كربععععععم سععععععي عكعععععرا ل ل  كععععععا   ال  عععععاا ا، ار،: كصععععععاح بعععععور، الكهعععععايبا  (113)
119/412/1991. 

 العاكعة وال عركاف العاكعة الك سسعاف طعا الععاكلون يا عم :زو التعالا  2005لعام / 2/كن ال ابون رقم / 39/بل الكا ة ( 114)
 ال ولة طا اكساسا للعاكلين ال ابون محكاإلى   العاكة والكب اف
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كعععل  يل عععي ال ععابون الاععال علععى ع قععاف الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية كععم الكسععتهي ين كععن اعع كاتها  -5
 . ور بازا التا لتهصي فل وط ا   كعها والكتعاق ين

 
 . االقتصادية العامة المرافق على الخاص القانون تطبيق (4) رقم الشكل يوضحو 
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 المبحث الثاني
 إدارة المرافق العامة االقتصادية

 

إ ارة تلع  الكراطعي  تلععععع م ل ككعا العاكة اتقتصا ية بابعا  زاكعا  طعا ال عابون ا، ار،  الكراطييحتل كو وص إ ارة 
 و ل وبباحهععا حسععن سععير تلعع  الكراطععي كععن  ولععى الكهععام التععا تحععرل ال ولععة علععى ت ويرزععا لكععا لهععا كععن  رععر علععى 

   .سوت يكون له تأرير زام على اتقتصا  الو با كلهط لها 
 ونال عععاب   عععاال  ريعععي ععععن  و الععععام ال عععابون   عععاال  ريعععي ععععن إكعععااتقتصعععا ية  العاكعععة تلععع ار الكراطعععي

 .يلا طيكا لها سبعرض سلعية و ارل إيباعية بواب   سلو  ولكل ل   سالي ع ة اككبه ولكل ل الاال
 

 :التاليين الك لعين لىإ الكعح  زعا سب سم ط ببا تصا يةاتق العاكة الكراطي إ ارة كو وص لتباول
 .االقتصادية العامة المرافق إدارة أساليب : األول المطلب
 .االقتصادية ةمالعا المرافق إدارة أساليب تقييم : الثاني المطلب
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 المطلب األول
 إدارة المرافق العامة االقتصادية أساليب

 

 ارتهععا  وقع  تعهع  عل  كلَكرلعة عأ ععاال ال عابون الععام  ن تتععولى إ ارة الكراطعي العاكعة اتقتصععا ية لع، ارةيككعن 
 .ك اال ال ابون الاال

 
 :الفرعيين التاليينفي إدارة المرافق العامة االقتصادية  سنتناول أسلوبيو 

 .إدارة أشخاص القانون العام للمرافق العامة االقتصادية :الفرع األول 
 .إدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة االقتصادية :الفرع الثاني 

 
 الفرع األول

 للمرافق العامة االقتصادية إدارة أشخاص القانون العام
 

ل  الكعا عر اتسعتغ ل:  كن ال عري التعا يتععهعا   عاال ال عابون الععام طعا إ ارة الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية
 .الك سسة العاكة ارة عوسا ة ا،و 
 

 :La régie directeالمباشر  غللاالست -أوال  
عتبظيكعععه  إعا قعععام ال عععال الكعبعععو، العععام العععع، يتعععععه الكرطعععيبكععون عصععع   اسعععتغ ل كعا عععر للكرطععي الععععام 

زا ال ري ة التا تلع ار عهعا الكراطعي العاكعة ا، اريعة ل كعالتعليم الرسعكال ل و (115) االيا  وتكهََّل عتسييرا عأكواله وكوظهيه
ت ععوم ال ولععة ععع  ارة زعععا الكراطععي كلسععتعيبة طععا علعع   إعوال  ععاا ل وقعع  تلعع ار عهععا  ي ععا  الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية ل 

عالعاكلين ل يها ل وكلستا كة اكتياقاف السل ة العاكة
(116) . 

 

                                         

 .142ل كربم سعي عكرال ل الكراطي العاكة: إعرازيم الهب ، و ععسا الحسن وسعي  بحيلا  (115)
عع  ا،لعه الاعابا  ن كرالهعا .الك ععة والبري ة الرسكية طا طربسا ل ويعكر  : كرال ا، ارة الكعا رة للكراطي العاكة اتقتصا ية ( 116)

طا ال ابون السور، كان الك ععة وك سسة الب   وعل  طا طترة الر ريباف ل إع كابف اكبهقة التا تعكل علعى بكع  الك سسعاف 
ارية با رة طا سورية ل وحيبكا كان يلعرا   ن يلع عى للا كعة العاكعة حع    بعى كعن اتسعت  ل كابعف ال ولعة العاكة الصباعية والتب

 ت عععرم علعععع  عت ععععكيل كيقابيعععة إ ععععاطية ل ولععععم يكعععن يوبعععع  سععععول ع ععععم ك سسعععاف عاكععععة صععععباعية كرعععل ك يريععععة السععععك  الح ي يععععة 
 . وكرطأ ال عقية
 .313ل كربم سعي عكرال ل  ار، ِعلكا  وعك  ل الكبل  اكولال ابون ا،: عع  ا،له الاابا :  بظر طا عل  
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طعا ا عوعه كحكعام  ا، ار،الععام اتقتصا ، الع، يلع ار عهععا ال ري عة يت عاعه كعم الكرطعي العام الكرطي إن 
تل ععات إيرا اتععه إلععى إيععرا اف ال ولععة ل وت يسععت يم  ن  إعال ععابون العععام طيكععا يتعلععي عسععيرا واك ارتععه وكوظهيععه وكاليتععه ؛ 

وزععو يتعععم وقارة كععن الععوقاراف عحسعع  ب ععا ه ل وا ععوص علعع  الكرطععي للععوقير  لتهظ كععن إيرا اتععه عععأكوال احتيا يععةيحعع
 .(117)رباكج يبهعا يكبعه  و على اكقل يعوقه عن و م سياسة عاكة  و ع

 : للكراطععععي العاكععععة اتقتصععععا ية ا،باعععععة علععععى السعععع ال التععععالا اتسععععتغ ل الكعا ععععرإن كععععا يهكبععععا طععععا كسععععألة 
 مباشرة من الدولة محل  للحوكمة ؟المرافق العامة االقتصادية التي ُتدار  تُـعــد  هل 

عه عععالكرطي  ععالكععالا وا، ار، ل وتبعلععه   إن إ ارة ال ولععة الكعا ععرة للكرطععي العععام اتقتصععا ، تله عع ا اسععت  له
تبظععيم ا، ارة وطصععلها عععن الكللكيععة زععو بععوزر عكععل الحوككععة ل طعع ن  وعكععا  ن ل طععا زععاتين البععاحيتينالعععام ا، ار، 

 لكعنعل  ت يتهي كم ال ري ة الكعا رة ، ارة زعا الكراطي ؛ ككا ي  ، عالبتيبعة إلعى اسعتععا زا كعن كبعال الحوككعة ل 
 .حوككة الكراطي العاكة ا، ارية طا حال ت عي هالسياسة  ن تا م يككن 

 

 :Les établissement publicالم سسة العامة اإلدارة بوساطة  -ثانيا  
وزععا ل  (118)ا، ارة عوسععا ة الك سسععة العاكععة إحعع ل ال ععري الكعا ععرة ، ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية تلعععععع م 

الكعا عععر إت طععععا تكتعععم الكرطععععي عال اصعععية الكعبويععععة وعالتعععالا اسععععت  له الكععععالا ت تاتلعععت عععععن  ري عععة اتسععععتغ ل 
كععن  كرععر ال ععري  ععيوعا  ل وقعع  إ ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية عوسععا ة الك سسععاف العاكععة  وتلعععععع م ل  (119)وا، ار،

لتبظععيم  حكاكهععا طععا ل وآاععر قععابون صعع ر (120)ل كهربسععا وكصععر وسععورية ل يععف ازتكاكععا  كععن العع ول التععا  اعععف عهععا
 .(121)2005لعام / 2/ة زو ال ابون رقم سوري

                                         

 . 329ل ل  عكرا كربم سعيكعا   ال ابون ا، ار، ل :  سليكان كحك  ال كاو،( 117)
ال ابون ا، ار، ل  راسة ك اربة كس  وكعا   ال ابون ا، ار، وت عي ها طا كصرل كربعم سععي : عع  الغبا عسيوبا عع  اهلل ( 118)

 .432لعكرال 
 .445ال ابون ا، ار، ل كربم سعي عكرال ل: كاب  راغ  الحلو( 119)
 :للتوسم طا  حكام الك سساف العاكة وال ركاف العاكة طا ال ابون الك ارن ل يربى العو ة إلى الكرابم الكاتصة ععل  ل وكبها( 120)

ل ال عازرةل  ل  ار الهكعر العرععا والك سسعافالبظام ال ابوبا لل  اص الاال وال  اص العام طا ال ركاف :  علا حسن يوب  
 .ف. / . 
 .1921/ .ل   ل ال ازرة ل  ار البه ة  راسة ك اربة -البظام ال ابوبا للك روص العام و ربة  صالته:   كيرة ص قا 
ة ل بظريععة الك ععروص العععام وقععابون  ععركاف ق عاص اكعكععال العععام الكصععر، ل  ار البه ععة العرعيععة ل ال ععازر : حسعبا الكصععر،  
 1/1929. 

 . وكا عع زا 329ل ل عكرا  كعا   ال ابون ا، ار، ل كربم سعي:  سليكان كحك  ال كاو، 
يحكم الك سساف العاكة ا، ارية واتقتصا ية ل وكعن رعم حعلَّ كحلعه الكرسعومل الت عريعا رقعم  1952لعام / 32/كان ال ابون رقم ( 121)

 =ت عيي ال ابون الساعي على الك سساف العاكة عاف ال اعمكبه على  به ي تصر / 40/ل وباا طا الكا ة  1924لعام / 19/
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ل تتبعاول  ط عرتينسوت يعتم ععرض  سعلو  إ ارة الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية ععن  ريعي الك سسعة العاكعة طعا 
 .الك سسة العاكة ل وتعرض الرابية ، ارة  اصالصهاو اكولى تعريت الك سسة العاكة 

 

 : هاوخصا صتعريف الم سسة العامة  -1
طععف الكععا ة اكولععى كععن ال ععابون  ــع  االك سسععة العاكععة عأبهعع 2005لعععام / 2/عرَّ ــاري عــام يتمت شــخص اعتب

باالستقلل المالي واإلداري ، وُيشـارك فـي تنميـة االقتصـاد الـوطني ، وُيمـارس عمـل  ذا طـابع اقتصـادي بنشـاط  
نشآت العامة ذات األغـراض المتماثلـة أو المتكاملـة المباشر ، أو باإلشراف على عدد من الشركات العامة ، والم

 .والتنسيق فيما بينها
طععععف الكععععا ة بهسععععها ال ععععركاف العاكععععة ل والكب ععععصف العاكععععة عأبهععععا   ععععال اعتعععععار، عععععام ل يتكتععععم ككععععا عرَّ

عاتسعععت  ل الكعععالا وا، ار، ل ويل عععار  طعععا تبكيعععة اتقتصعععا ، العععو با ل ويتكعععون كعععن وحععع ة  و كبكوععععة وحععع اف 
 .اقتصا ية تلكار  عك   قراعيا   و صباعيا   و تباريا   و كاليا  

ن الك سسععة العاكععة قعع  تعع ير كرط ععا  عاكععا  اقتصععا يا  عبهسععها  و عععن  ريععي  ععركة  و كب ععأة عاكععة ل عالتععالا طعع 
ن تاععععة ل  ون  ن تكععو وقعع  يععتم إب ععاا  ععركة عاكععة تعع ير كرط ععا  عاكععا  اقتصععا يا  كعا ععرة ل وتتعععم إلععى الععوقير الكاععت

 .لك سسة عاكة
 

كعععن ا، عععارة إلعععى  ن اتسعععت  ل الكعععالا وا، ار، العععع، تتكتعععم ععععه كعععل  كعععن الك سسعععة العاكعععة وال عععركة  ت عععع و 
ععالوقير الكاععتل ل بكيععا  ععاكعلى ل وكععن رعم يرتع عون  ا  كل ل ععا  ؛ إع تعرتع  اك بعى كبهعالعاكعة والكب عأة العاكعة لعي

كبهععا ل ويكععون كعيععارا بععوص  ترتعععا  يععبل عليععه صعع  إحعع ا  كععلت اكععن الكععا ة بهسععها ل وزعععا /  /وعلعع  وط ععا  لله ععرة 
كععل كععن الك سسعة العاكععة لتكريععر العبه  وتوقيععم الك ععت اف البه يعة ل وال ععركة السععورية : طعلععى سعععيل الكرعال . ب عا ها

 كعععا الك سسعععة العاكعععة للصعععباعاف الغعاليعععة وال عععركة العاكعععة للك عععاحن . كع بيعععة للغعععاق تتعععععان وقارة العععبه  والرعععروة ال
 .طتتععان وقارة الصباعة 

 

ل والتععا تب ععي عالتععالا علععى كععل  خصــا ص الم سســة العامــةكعن اعع ل كععا سععي  ععع ا يككععن اسععتا ل 
 : كن ال ركة العاكة والكب أة العاكة

                                                                                                                               

ل وع عا باطععا  حتعى ( الهيلعة العاكعة) يبكا ور ف طعا ال عابون السعاعي ععععارة ( سسة العاكةالك  )عن ععارة  ا، ار، ل ويلستعاض=
 .الك ار إليها وعالرقم بهسه / 40/ل والع،  ع ى على حكم الكا ة / 20/ليحل كحله ال ابون رقم  1994عام 

ل وكععل   2005لععام / 2/طهو ال ابون رقعم   كا ال ابون الباطع حاليا  على الك سساف العاكة وال ركاف العاكة والكب صف العاكة
 .كبه/ 49/الكعكورة ل وعل  وط ا  كحكام الكا ة / 40/ ع ى على حكم الكا ة 
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 .زا  ال كن   اال ال ابون العام -  
تتعععم  حعع    ععاال ال ععابون  بهععاإ ععاتسععت  ل الكععالا وا، ار، ل ولكععن زعععا اتسععت  ل لععه حعع و  ل إتتكتععم  -  

ع إا، ارية ل وزا الوقارة الكعبية ل وزعا اتسعت  ل كحكعوم  ي عا  عالا عة اتقتصعا ية العاكعة لل ولعة ؛  العام
 .الك سسة العاكة تل ار  طا تبكية اتقتصا  الو با

 .تصا يا  تلكار  ب ا ا  اق -  
 .(122)يكون ب ا ها طا غال  اكحيان ب ا ال كرط يا   -  
  عك   عا  اعم اقتصا ،التعريت  بها تكار   ات وم الك سسة العاكة على كع   التاصل ل ط   ور  ط  -ه 
 

 : إدارة الم سسة العامة -2
ويبعع   ن ل يتععولى إ ارة الك سسععة العاكععة كبلعع  إ ارة وكعع ير عععام ل ويلسععكى رلععي  كبلعع  ا، ارة عكرسععوم 

وكععل  يلععيَّنل الكع ير الععام عكرسعوم ل ويكعون ع عوا  طعا كبلع  ا، ارة وكسع وت   كعام  ليكون كعن غيعر الععاكلين طيهعا 
 .الكبل  و كام الوقير

 

كبلعع ل ا، ارة زععو السععل ة الكاتصععة  ويلعععععع م ل  عكععن طععيهم الععرلي كبلعع  ا، ارة كععن تسعععة  ع ععاا يتععألت 
عرسععم سياسععة الك سسععة العاكععة لتح يععي الغععرض الععع، قاكععف كععن  بلععه ل ويتكتععم عالصعع حياف طععا إ ارة الك سسععة ل 

: بهعا العع، تتععم لعه تلع  الك سسعة العاكعة طعا عع ة حعاتف ل ك الوقيروتسيير  عكالها ل ويبع   كبل  ا، ارة عرلاسة 
وحسعععا  اكرععععاح والاسعععالر ل وت عععويم ل السععبوية قعععرار الكيقابيعععة الاتاكيعععة لا عععة السعععبوية للك سسعععة العاكععة ل واك إقععرار ا

عراا عكة  ع اا كبلع  ا، ارة ل   .كراععة الهيلعة العاكعة للكسعازكينعكبلع  ا، ارة طعا زععا الحالعة  يلععععع م  إع  الها ل واك
 . (123)قراراف كبل  ا، ارة ل ويلصر ت اكعكال اليوكية للك سسة كا الك ير العام ل طيتولى تبهيع 

 

                                         

ــانقلبععا عععأن ب ععا  الك سسععة العاكععة يكععون طععا ( 122) ــب األحي ب ععا ا  كرط يععا  كن ععععض العععاحرين قعع  طرقععوا عععين الك سسععة العاكععة  غال
لعه تسعكيته  Personne Juridiueل وزعا  عال قعابوبا Organismeزا زيلة  و كبظكعة والكرطي العام ل طالك سسة العاكة 

و بهقتععه الااصععة عععه ل  كععا الكرطععي العععام طي ععوم  ساسععا  ع صعع  إ عععاص حابععة بكاعيععة و  اا ا كععة عاكععة ل طهععو عالتععالا ب ععا  
Activité  يه ت إلى إ عاص حابة كن الحاباف العاكة للكبتكم ل وزو الكعيار الكو وعا للكرطي العام الع، عر با له كن

وزو ر ، ب ير عال عول طا حالة اعتباي اتتباا الكو وعا للكرطي العام ل وزعو كعا يتهعي كعم اتبعاا اله عه الحع ي  ل ككعا . قعل
 :للتهصيل طا عل  يربى العو ة إلى . كراطي العاكةاعتعرف الك سسة العاكة  ري ة كن  ري إ ارة ال

البظرية العاكة للك سسة العاكة طا اله ه واتبتها  ل  راسة ك اربة ل كب وراف الحلعا الح وقية ل عيروفل : عع  الل يت ق ي 
 .59ل ل  1/2013 

/ 14/لغايعة الكعا ة / 1/ل كعن الكعا ة  2005لععام / 2/ور ف  حكعام إ ارة الك سسعة العاكعة طعا الهصعل الرعابا كعن ال عابون رقعم ( 123)
 .يككن العو ة إليها لكقي  كن التهاصيل
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رة ال ركة العاكة ل والكب أة العاكة ل طتتوتزا لببة إ اريعة إ عاطة إلعى الكع ير الععام ل وكععل  زعو ا عالبسعة ،
 .حال إ ارة ال ركة العاكة غير التاععة لك سسة عاكة 

 

ن الععععام للكراطعععي العاكععععة كععععن  سعععالي  إ ارة   عععاال ال عععابو  والك سسعععة العاكعععة زكعععا الكعا عععر اتسعععتركارإن 
 .طا الهرص الرابال وزو كا سبعحره  ي ا   اتقتصا ية ل لكن   اال ال ابون الاال ق  يتولون زعا ا، ارة 

 

 

 الفرع الثاني
 للمرافق العامة االقتصادية إدارة أشخاص القانون الخاص

 

َ ععفلععم ت تصععر إ ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية علععى   ععاال ال ععابون العععام ل عععل  هععا ك ععاال إ ارتل  طلو 
 :كن  زكهاوطي صيغ قابوبية  ي ا  ال اال ابون ال

 . التقام الكرطي العام -أ 
 B.O.T والتسليم وا، ارةإ ارة الكرطي العام وط ا  لع   العباا  -ب 
 .الكسازكة الككلوكة عالكاكل لل ولة  ة ركال -ج 

 
ل إع علعى ا،بكعالاتقتصعا ية زعا ال ري طا إ ارة   عاال ال عابون الاعال للكراطعي العاكعة  بتباولوسوت 

بكا  راسعة طا بكيم بوابعها و حكاكها ل  الغرض لي   راستها تهصيليا   ل الكراطعي للحوككعة تلع  علعى ا عوص   ررزعاواك
 .كبها للحوككة وكا يار  عبهاوعالتالا تح ي  كا يا م 
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  : (124)التزام المرفق العام –أوال  
 

 : التزام المرفق العام تعريف -1
طععف الكععا ة ع عقــدا الغــرض منــ  إدارة مرفــق كعع با السععور، التععقام الكراطععي العاكععة عأبععه لكععن ال ععابون ا/ 134/رَّ

المختصـة بتنظـيم هـذا المرفـق وبـين فـرد أو شـركة عام ذي صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بـين  هـة اإلدارة 
ا الكرطعي ك اععل الحصعول عوي عوم الكلتعقم عتأ يعة الاع كاف الك لوععة كعن زع ُيعه د إليها باستغلل المرفق لفترة ُمعينة

 . (125)كن ال ابون الكعكور /135/بر كن الكبتهعين عتل  الا كاف وط ا  لكههوم الكا ة  على 
ل م تعريهعا  لعهععع   ن قع َّ ل ولكن كا يهعم زععا العحع   (126)الكراطي العاكة واسم وكت ع  التقامكو وص عح  إن 

ككابية ت عيي الحوككة على الكراطي التا تل ار ع ريي اتلتقام  ن ي  .عرض  عيعته والرقاعة عليه ل واك
 

 : العام ة عقد التزام المرفقطبيع -2 
وعلععع  عكوبععع  بعععل الكعععا ة العا عععرة كعععن قعععابون الكراطعععي العاكعععة زعععو كعععن الع عععو  ا، اريعععة الكسعععكاة التعععقام ع ععع  

 : (127)تعاق ية و ارل تلحية :ن ال رو  بوعين ك ل وزو يت كن 1959لعام / 55/كبل  ال ولة رقم 
                                         

واكتيعاق الكرطعي  Concession de service publicكهبع  بعوح ععأن اله عه العرععا يعور  كصع لحا التعقام الكرطعي الععام .يعرل  ( 124)
على سعيل الترا ت ل عيبكعا يعرل زعو  ن عيبهكعا طرقعا  ؛ إع ي عوم الكلتعقم ع ب عاا كرطعي  L’affermage de service publicالعام 

غير كوبو   كن ب اي ع و  اتلتقام ل طا حين يتسلم الكرطي بازقا  للت غيل طا ب اي اتكتياق ل وزو ت ي طم إلى ا، ارة  ، 
 :لكقي  كن التهصيل  بظر . ك  وعا  طا ب اي اتكتياق كعلغ طا ب اي اتلتقام ل طا حين تت ا ى ا، ارة الكتعاق ة كعلغا  

 39ل ل  1/2002ل زيلة الكوسوعة العرعية ل  ك ي ل   B.O.Tع   العباا والت غيل والتحويل : كهب  بوح 
اله عه زعو كعا  كا زعا العح  طسيتعم كعا بعرل عليعه اله عه العرععا طعا عع م التكييعق ععين اكتيعاق الكرطعي الععام والتقاكعه ل إع إن علع  

 :اعتك ا زعا العح  طا كصا را التا  ور ف الكص لحين الك ار إليهكا على سعيل الترا ت ل وكن عل  على سعيل الكرال 
 . 124الرقاعة ال  الية على  عكال ا، ارة ل كربم سعي عكرا ل ل : عع  اهلل  لعة  
  411عكرا ل ل  كربم سعيال ابون ا، ار، ل : كاب  راغ  الحلو  
 .  52عكرا ل ل  كربم سعيل (  راسة ك اربة) ،ال ابون ا، ار : ال  اليل الظازر ا 

 طععا تعلي ععه علععى البصععول ال ابوبيععة الااصععة عععالتقام الكراطععي العاكععة والععوار ة طععا ال ععابون الكعع با الكصععر، السععبهور،.يععور    (125)
كن كحله اقتراح عحعت زعا الكو وص [ الكصر،] به ق  ت  م إلى لببة كبل  ال يوخ   -كص ر ال ابون الك با السور،  - 

ال عيعا ال ابون ا، ار، ل وكن كن الكتوقم  ن تكون الكباقعاف الكتعل ة عه كن ااتصال ال  اا ا، ار، ل وكن تعيين زعا 
ولم تَر اللببة اكاع عهعا اتقتراح ل كن الك روص تعرَّض لباب  . الت بين ا، ار، الكصر، اتلتقام يت ل  توطير اتبسبام كم 

 : بظر للتوسم  ..كح و  كن صلة الكبتهعين عالكلتِقم ل وزعا الباب  ك با الصعغة 
ل الكبل  اكول كن  2009/ .الوسي  طا  رح ال ابون الك با الب ي  ل كب وراف الحلعا الح وقية ل  : عع  الرقاي السبهور، 
 .219البقا الساعم ل ل

وكبها الكرابم الكعكورة طا إلى ععض ال راساف التا تباولته عالتهصيل ل  كو وص التقام الكراطي العاكة يلربى العو ةللتوسم طا ( 126)
العاكة ل رسالة  كتوراا  الت اركية عين ال  اص العام والاال طا إ ارة الكراطي: كبيرة عوض : الهاك  قعل الساعي إ اطة إلى 

 .وكا عع زا 42ل ل  2012( غير كب ورة)ك  كة إلى كلية الح وي عباكعة حل  ل قسم ال ابون العام ل 
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الكعالا ل ويحككهعا كعع   التعواقن تتعلي عبصعول كاليعة:  Clasuses Contractuellesفالشروط التعاقدية 
 .وكن  كرلتها ال رو  الكتعل ة عك ة اتلتقام ل والكقايا الكالية التا تكبحها ا، ارة للكلتقم . للع  
 

طتتصعل عتبظعيم الكرطعي وت عغيله ل وت ععها ا، ارة :  Clasuses Réglemntaires الل حيـةأما الشـروط 
وزععععا ت تاتلععععت عععععن اللععععوال  ا، اريععععة الكبظكععععة للكراطععععي التععععا تلعععع ار ع ريععععي  للوحعععع زا ل وتسععععتأرر عحععععي تععععع يلها 

وكعععن  لاتسعععتغ ل الكعا عععر ل ويسعععت يم الكبتهععععون ععععالكرطي اتسعععتبا  إليهعععا لل ععععن طعععا قعععراراف ا، ارة الكاالهعععة لهعععا
يععاق الكرطععي ل وزععو عالرقاعععة علععى تبهيععع ع عع  اكت ويتعلععي علعع ل  ععرو  اسععتغ ل الكرطععي ل ورسععوم اتبتهععاص :  كرلتهععا 

 .كو وص اله رة التالية
 

 :االلتزام الرقابة على تنفيذ عقد  -3
ل وتتح ععي  سععل ة واسعععة طعا الرقاععة وا، ععرات علعى تبهيعع زععا الع ع  ل لتعقامتلكعار  السعل ة ا، اريعة الكابحعة 
بهعا رقاععة إل ككعا  وزعا رقاععة كتبوععة ت عكل البوابع  الكاليعة وا، اريعة والت بيعة لكن الت عيي الصحي  ل طتر ال رو  

ل  اتلتعقامزععا الرقاععة حعي راععف لع، ارة ولعو لعم يعبل عليهعا ع ع  و  .الكلتعِقمتح ة تلكاَر ل على اكعكال التا يلببقزعا 
طعا ى ال  عاا لل ععن م ععاللبوا إلعوت اع  ا، ارة عن ككارسة زعا الحي يسك  للكسعتهي ين كعن اع كاف الكرطعي الععا

 .(128)ال رار الصري   و ال كبا عاتكتباص عن ككارسة زعا الرقاعة
 

 : حوكمة المرافق العامة االقتصادية التي تدار بطريقة االلتزام -4
وزععو )وع ععو، ( وزععو الب ععا )كععا ، : يلسععتا م ل، ععارة إلععى كعع لولين ر يبععا طععا تعريهبععا للكرطععي العععام عأبععه ل عع  

كرطععي )وطععا حالععة التععقام الكرطععي العععام كععن  حعع    ععاال ال ععابون الاععال بكععون  كععام ( . الهيلععة التععا تكععار  الب ععا 
ـــن  . (129)( ع عععويا  )البهعععة التعععا تقاولعععه كرط عععا   تلعععععع م طحسععع  زعععو الب عععا  الكرط عععا ل وت ( كعععا ، ـــق فهـــل يمك تطبي

 ؟( مرفق مادي)الحوكمة على 
 

ر ا اتها إن كعا   الحوككة  ل ولكبهعا تتبعاول طعا ال سعم اككععر كبهعا تبظعيم ورقاععة  النشـاطتتباول عالتبظيم واك
 طكا زو الحل ؟ .التا ت وم عالب ا  ل وعالتالا ط  يككن ت عيي الحوككة على  ح زكا عكعقل عن ابار  الهي ة
 
 

                                                                                                                               

 . 413 ل ل عكرا كربم سعيال ابون ا، ار، ل :  كاب  راغ  الحلو( 127)
 . 112عكرا ل ل  كربم سعي ري اصاصة الكراطي العاكة ل :  كروان كحا ال ين ال   ( 128)
 .كن زعا العح  / 31/رابم ل ( 129)
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 :حاالت م المرفق العام إلى ثلث شخصية ملتز   تصنيفيمكن في هذا الصدد 
 .ل  و  ركة ااصة غير كسازكة  ن يكون الكلتقم  اصا   عيعيا   و ك سسة طر ية ااصة –الحالة األولى 
 سهكها غيعر ك روحعة للتع اول طعا سعوي اكوراي  (130)كغهلة ركة كلسازكة  ن يكون الكلتقم  –الحالة الثانية 

 .الكالية 
 .اكوراي الكالية  كغهلة  سهكها ك روحة للت اول طا سوي ن يكون الكلتقم  ركة كلسازكة  –الحالة الثالثة 

 

 الاعععال للكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا يةإ ارة   عععاال ال عععابون ن وعكعععا  ل  بالنســـبة للحـــالتين األولـــى والثانيـــة
، ارة ن لعط بعه يككعل  الرقاععة طعا حع و  كعيبعةالتبظعيم و  بهةكن  لهاع يها تاععة تل عل  تكاكا  كن رقاعة ا، ارة هلتهات ت

ال ععرو  ال لحيععة التععا تبهععر  ا، ارة كععن قعيععل علعع   ويلعععععع م  ن تهععرض علععى الكلتععقم ت عيععي بظععام اععال للحوككععة ل 
ن لععم يكععن كراليعا  كل .  عو ععها طيععه  ن يلح ععي الحع  اك بععى الك لععو  كععن  إت  بععه يلراععىتكععاك   وبظععام الحوككععة زععا واك
ر ا اتالحوككة كعا    بكا تللقم ا، ارةَ ط   وزا ت تكون كلقكة للكلتقم ل  هاواك  .   ي ا   ل واك

كععا يتصععل عالع قععاف كععم عصععهتها كالكععا  ل و ( ا، ارة)ال ولععة تصععرت : التععا يككععن إ رابهععاتلعع  ا،ر ععا اف كععن 
الكعاكلعة : ت يككعن ت عي هعا ل كرعل ر عا اف عععض ا، كعم العلعم  ن لاك رات عاف الكصال  ل وال عهاطية وا،طصعاح 

ر عععا اف لالكتسععاوية لحكلععة اكسععهم  م حالععة التععقام الكرطعععي  اععرل ت ععع  كععن تعععع يل ععععض  حكاكهععا عكععا يتواطعععي كعع واك
ا، ارة ل ككععا يككععن  ي ععا  ت ععكين ععععض كععن كعععا   الحوككععة طععا ال ععابون كععا يتعلععي عأع ععاا كبععال  ل وزععا العععام

ا، ارة الااصععة للكلتعقم ل وعلعع  كعن قعيععل  حكعام ال ععهاطية وا،طصعاح الااصععة عحالععة ت يلعع  تعع ا   طعا  كععاالاعال وع
 .كحل اتلتقامالكلتقم بهسه إ اطة إلى ا،طصاح وال هاطية الااصين عالكرطي 

 

 -بظعععام الككارسععاف السععليكة ، ارة ال عععركاف طعع ن الكلتععقم يكعععون اا عععا  كحكععام  : ةثالثـــبالنســبة للحالــة ال
ل عكوبععع  ال عععرار رقعععم  قواعععع  حوككعععة ال عععركاف الكسعععازكة ل الصعععا ر ععععن زيلعععة اكوراي واكسعععواي الكاليعععة السعععورية

 .ل وعالتالا ط به ت كوب  ،لقاكه عبظام حوككة آار طا ع   ا،لتقام  2008/6/29تاريخ ( م/31)
 

 .تتثير التزام المرافق العامة االقتصادية على حوكمتها ( 5)يلخص الشكل رقم 
 
 
 

                                         

 . ركة الكسازكة الكغهلة زا كن  ركاف ال  اص الاال ويبظكها قابون ال ركاف ( 130)
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B.O.T واإلدارة والتسليمعقد البناع  –ثانيا  

(131): 
العععع، تلعركعععه  B.O.Tقععع  تعععتم إ ارة   عععاال ال عععابون الاعععال للكرطعععي الععععام اتقتصعععا ، عكوبععع  بظعععام ع ععع  

ن كعععا يهكبععععا طعععا زععععا الكبععععال زعععو ا، ارة كعععم  حععع    عععاال علعععع  ال عععابون   :ا،باععععة عععععن ععععن السععع ال التععععالال واك
  ؟B.O.T بمو ب عقد  التي ُتدارالقتصادية االمرافق العامة على  (132)هل يمكن تطبيق الحوكمة

العحع  طعا ل وكعن رَعمَّ وتح يع   عيعتعه ال ابوبيعة   B.O.Tل،باعة على زعا الس ال ل سعب وم  وت  عتعريعت ع ع  
 .اتقتصا ية التا تل ار عكوبعهإككابية ت عيي الحوككة على الكراطي العاكة 

 

                                         

 Biuld, Operate & Transfer: ل وزو ااتصار للكلكاف التالية  B.O.Tعكص ل  سب ير إلى ع   العباا وا، ارة والتسليم  (131)

رابم عرض اتات ت طا . علكا  عأن اله ه العرعا لم يتهي على تربكة واح ة لتل  الكلكاف (  العباا وا، ارة والتسليم: )وتعبا  
 :عل  ل ل 

ع ع  ا،ب عاا وا، ارة والتسعليم ل رسعالة  كتعوراا بوق عف  B.O.Tا، ارة التعاق ية للكرطي العام وطي بظعام : كحك    ي  الحسيبا 
  . 104ل ل  1/2010ل وزا ك عوعة  ون عكر  ار الب ر ل   1/10/2009طا كلية الح وي عباكعة  ك ي عتاريخ 

  الععع، حوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية وط ععا  لؤسععلو إن إ  قبععا للهععظ الحوككععة  يبكععا ور  طععا العحعع  إبكععا يبصععرت إلععى ( 132)
 .زعا كا لم ي ل السياي على غير عل  سبتوصل إليه عبتيبة زعا العح 
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 : B.O.Tتعريف عقد  -1
ل تلسعكى  ععرم ععين ا، ارة وبهعة كعن بهعاف ال  عاص الاعالع قة ع  يعة تل :  عأبه B.O.Tيككن تعريت ع   

ل وعلعع  علععى حسععا  راعععا  حعع  ةكواك ارتععه لهتععرة ( عبيععة  ساسععية غالعععا  )ل يكععون كحلهععا ت ععيي  ك ععروص  راعععا الك ععروص
ل لع اف زععا الك عروص  عوال كع ة الع ع ل و ون  ن تتكع  الحكوكة  ، به اف وك اعل الحصعول علعى عا وبه تهالك روص 
كاله الاعال وسع ا  ال عروض وتوقيعم اكرععاح علعى الكسعازكينل ر سعبه كن استعا ة التكاليت التا  به ها كن كك  وعكا يل 

الك عروص للحكوكعة عحعال بيع ة وصعالحة للتسعيير  ون وعلى  ن ي وم راعا الك روص عاته كعم بهايعة كع ة الع ع  عتسعليم 
 (133) .ك اعل

 
 : B.O.Tلعقد  يةالطبيعة القانون -2

 ب ععايل طكععبهم كععن  طعععه إلععى  B.O.Tال عيعععة ال ابوبيععة لع عع   تكييععتعزعع  ربععال ال ععابون يكيبععا  و ععكات  طععا 
رالعععع  ي ععععول عأبععععه عو  عيعععععة  ، ل ككععععا ظهععععر ر  ال ععععابون العععععام ل طيكععععا بععععععه آاععععرون إلععععى كيعععع ان ال ععععابون الاععععال

 لتعععععواطر  عععععرو  الع ععععع   B.O.Tزعععععو تعبعععععا العععععر ، ال العععععل عال عيععععععة ا، اريعععععة لع ععععع   بكيعععععل إليعععععهل وكعععععا (134)ااصعععععة
ل وي ععم ل ويععرتع  زعععا الع ع  عععالكرطي العععام الععع، يع عع ا زعو  ععال كععن   ععاال ال عابون العععام ط ؛ (135)ا، ار، طيعه
 .الكألوطة طا ال ابون الاالال رو  اتستربالية غير الكرير كن 

 
 : B.O.Tعقد  بطريقةالتي ُتدار االقتصادية حوكمة المرافق العامة  -3

اتلتععقام يب عععي زبععا علععى الكراطععي  ةإن كععا سعععي تهصععيله عاصععول حوككععة الكراطععي العاكععة التععا تلعع ار ع ري عع
 .زعا الع    ع عيعةكم إ اطة ععض التهاصيل الااصة  B.O.Tع    ةالعاكة التا تل ار ع ري 

                                         

تتهععي الكلكعة علععى  كعم ا، ععارة إلعى  بععه لعم. 19ل ل ل كربععم سععي عكععرا  B.O.Tع عع  العبعاا والت ععغيل والتحويعل :  كهبع  بعوح( 133)
زعا التعريت بظرا  كبه  ااترباوق   ل اتقتصا  ابون العام والاال و زلتع  ف طيه  قوال ط هاا ال  إع  B.O.Tتعريت واح  لع   
ا، ارة : كحكع    يع  الحسعيبا: ول   ص على تعريهاف  ارل يككن الربعوص إلعى  .وعباصرا البوزرية  الع   ا تكل على  ركان

 .هاوكا يلي 110ل لع   ا،ب اا وا، ارة والتسليم ل كربم سعي عكرا  B.O.Tالتعاق ية للكرطي العام وطي بظام 
 :يككن العو ة إلى  B.O.Tاتات طاف طا تكييت ال عيعة ال ابوبية لع    للتوسم طا( 134)

ل  1/2009الكحلعة الكععرلل  -ل كصعر ل  ار الكت  ال ابوبيعة ع و  العوف طا ال ابون الك ارن:  عع  الهتاح عيوكا حباق، 
 وكا عع زا 22ل

ل  ل عيععععروف ل كب ععععوراف الحلعععععا الح وقيععععة طععععا ال ععععابون الك ععععارن B.O.Tع عععع  العععععوف  –الع ععععو  ال وليععععة : إليععععا  باصععععيت 
 131ل ل2/2011 

ع   ا،ب اا وا، ارة  B.O.Tا، ارة التعاق ية للكرطي العام وطي بظام طا رسالته كحك    ي  الحسيبا :  بصار زعا الر ،  كن(  135)
 .205ل ل  والتسليم ل كربم سعي عكرا
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تعاق يعة وتلحيعة ل وقع  :    سعي ال ول عأن اله ه ق  بل علعى احتعواا ع ع  اتلتعقام علعى بعوعين كعن ال عرو  ل
والع عع   ل عزعبععا إليععهإت  ن زعععا اكايععر زععو ع عع  إ ار، وط ععا  للععر ، الععع،  ل B.O.Tي علعع  تكاكععا  علععى ع عع  صعع ل ت يَ 

طعا  الحع  اك بعى لكععا   الحوككعة ت عكينطعا الع عو  العا يعة ل ويككعن  ا، ار، ي م  عرو ا  اسعتربالية ت بظيعر لهعا
وط عا  للحعاتف العر   التعا  B.O.Tتل  ال رو  ل كم اكاعع عععين اتعتععار ل اصعية الكتعاقع  كعم ا، ارة طعا ع ع  

 . تم عر ها ساع ا  طا ت عيي الحوككة على الكلتقم 
بكعا كن الكسعتعع   ن يكعون الكتعاقع  كعم ا، ارة  اصعا   عيعيعا  ل  B.O.Tزعا كم ا، ارة إلى  به طا ع و   واك

  Special Purpose Vehicle (SPV) ركة كعيرة ل  و ق  تكون  ركة ااصة عالك روص غالعا  يكون 
 

 : B.O.T (136)عقد أحد العقود الشبيهة ب بطريقةالتي ُتدار االقتصادية حوكمة المرافق العامة  -4
اعرو  الكرطعي العععام وزعو بابع  زععام ل ولكبهعا تاتلععت عبعه طعا  B.O.Tع ع  زبعا  ع عو  تب عو، تحععف بظعام 
B.O.Oع عع  وكرالععه  لعععن كللكيععة ا، ارة إلععى ال  ععاص الاععال 

بظععام حوككععة الكراطععي العاكععة ل وزعععا يتبععاطى كععم (137)
ليع يهعا علع  الحعي طعا الرقاععة وا، عرات علعى إ ارة الع، يت ل  ع اا الكرطي الععام تحعف كلكيعة ا، ارة و اتقتصا ية 
 ال ععابون الاععال لعععل  الكرطعي اعع ل كعع ة الع عع  ل  كعا تالّععا ا، ارة عععن كللكيععة الكرطعي طيسععلعها حععي الرقاعععة   عاال

 ا،ككععان طعا تلعع  الع ععو  قع ر   ببععا بوصعا عععأن تل ععك َن ا، ارةل وكععم علع  ل ط . (138)وا، عرات ل  و قعع  يل ععهه كريععرا  
 .الح  اك بى لكعا   الحوككة

 
  B.O.Tعقد  بطريقةالتي ُتدار االقتصادية حوكمة المرافق العامة ( 6)يوضح الشكل رقم و 
 
 
 
 
 
 

                                         

ل  ع ص علعى تلع   B.L.Tو  B.O.O.Tو  B.O.Rو  B.O.O: كبهعا  B.O.Tع  ا  تب ر  تحعف عبعوان ك عروص  14يوب  ( 136)
 :الع و  يككن العو ة إلى 

 .وكا عع زا 121ل لسعي عكرال  طا ال ابون الك ارن B.O.Tع   العوف  –الع و  ال ولية : إليا  باصيت 
(137 )Build, Own & Operate  :إ ارةل  ل تكل  عباا 
 .كالكا   عوصههاكن إر ا اف حوككة الك اريم الككلوكة لل ولة على تصرت ال ولة الرابا بل ا،ر ا  ( 138)
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 : للدولةبالكامل المساهمة المملوكة  اتالشرك-ثالثا  
ب علف عكوبععه  ل و  30/4/1951بعل عليهعا قعابون  وقع زعا البوص كن ال عركاف كععروت كبعع قكعن طعا طربسعا 

 عركة الغويعان و ال عركة الع اريعة طعا اكبتيعل ل : ع   كبها طعا الكبعا ي والك ا ععاف ل وطعا كعا وراا العحعار ل وكبهعا 
كععل  زعا كعروطعة .  (139)الكالية والع ارية والتا يكل  ر سكالها عالكاكل الصب وي الكركعق، الهربسعا لكعا وراا العحعار

 . 1991لسبة  203طا كصر ل ويبظكها حاليا  قابون  ركاف ق اص اكعكال العام رقم 
 

 وقعع ل  2011لعععام / 29/قععابون ال ععركاف الصععا ر عالكرسععوم الت ععريعا رقععم  اسععتح رها عع   كععا طععا سععورية ط
كات ُمسـاهمة تنطبـق عليهـا األحكـام شـر  اكبعه ال عركاف الكسعازكة الككلوكعة عالكاكعل لل ولعة عأبهع/ 1/عرَّطف الكا ة 

ثلــة  بالخزينــة العامــة أو واحــدة أو أكثــر مــن ال هــات المتعلقــة بالشــركات المســاهمة المُ  غفلــة ، وتكــون الدولــة ُمم 
ق أسـهم هـذا الشـركات أو  ـزع منهـا للتـداول إال بموافقـة م لـس ر العامة مالكة ألسـهمها بالكامـل ، وال ي ـوز طـ

 .الوزراع
 

                                         

 .323ال ابون ا، ار، علكا  وعك   وك اربا  ل الكبل  اكول ل كربم سعي عكرا ل ل : عع  ا،له الاابا ( 139)
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ل عععركاف ال  عععاص الععععام العععوار ة  ن الكععععكور عتحويعععل ال عععكل ال عععابوباكعععن ال عععابو / 211/الكعععا ة ككعععا سعععكحف 
إلععى  ععركاف كسعععازكة كغهلععة عاكععة عععع  حصعععولها علععى كواط ععة كبلععع   2005لعععام / 2/ حكاكهععا طععا ال ععابون رقعععم 

حع   طيعه لعوقير الكاعتل تل ر قرار ععن كبلع  العوقراا عتحويلهعا عبعاا علعى اقتعراح او الوقراا والبهة التاععة لها ل وص 
 .ال واع  التا تا م لها ال ركة عع  التحول ل وتتولى الحكوكة اتااع ا،براااف ال ابوبية لتبهيع عل 

وط ععا  للبصععول ال ابوبيععة السععاع ة ل ط بععه يككععن إب ععاا زعععا ال ععال ال ععابوبا اعتعع اا  ل ككععا يككععن  ن تتحععول 
وت عي ععا  لعععل  ط عع  تأسسععف عالهعععل ععع ة .  لل ولععةعالكاكععل لوكععة ك سسععة عاكععة  و  ععركة عاكععة إلععى  ععركة كسععازكة كك

 عععركاف كسعععازكة كعععن زععععا البعععوص الب يععع  ل كبهعععا ال عععركة السعععورية ل تصعععاتف والتعععا حلَّعععف كحعععل الك سسعععة العاكعععة 
 .(140)ل تصاتف
لععععل  لعععم تبعععل ععععع ل  ؛ن اكحكعععام ال ابوبيعععة التعععا سععععي إيرا زعععا عاصعععول زععععا البعععوص كعععن ال عععركاف ب يععع ة إ

 كعا طعا زععا ل  (142)كاكلعة  ك لهعافل وزعا بع يرة ععأن تلهعَر  لهعا  (141)طا ال ابون السعور، بصيعها كن العح  وال راسة
 : وتتلال طا ا،باعة على التسا تف التالية تهكبا ععض بواب  كبها  سبتباولطالعح  

زعل  عركة الكسعازكة الككلوكعة عالكاكعل لل ولعة زععا كعن   عاال ال عابون الععام  م كعن   عاال ال ععابون  -1
 الاال ؟ 

 زل يككن اعتعار العكل الع، ت وم عه تل  ال ركة ب ا ا  كرط يا  ؟  -2
 كا زو الو م ال ابوبا لهعا ال ركة طيكا لو  ار  ال  اص الاال طا كللكيتها ؟ -3
 ة على كل حالة كن الحاتف الوار ة طا التسا تف الساع ة ؟كا زو كعيار ت عيي الحوكك -4

 

                                         

ل وبعل علعى  ن يلعَكعل ععه ععع   9/1/2010الصعا ر عتعاريخ / 19/عكوبع  ال عابون رقعم  تأسسف ال ركة السعورية ل تصعاتف(  140)
  ععهر كععن تععاريخ ب ععرا ل عاسععترباا اكحكععام الععوار ة طععا العععا  الراعععم كععن ال ععابون والااصععة عال ععركة السععورية ل تصععاتفل / 1/

كعن كبلع  العوقراا  عكن  ح ي  زعا الكوعع  قعرار  طتلع ى للعكل عها كهلة ت تتباوق سبتين كن تاريخ ب ر ال ابون ل وَيص ر عت
 .293ل ل  23/1/2010ل تاريخ / 25/ل الع   البقا اكول كن البري ة الرسكية الكهلة الكعكورةل وق  بلِ َر زعا ال ابون طا

 ار، علكعا  وعكع   ال عابون ا،: طعا ك لهعه (  عركاف ال  عاص الععام)عع  ا،له الاابا إلى زععا البعوص كعن ال عركاف عاسعم .  ار  ( 141)
: ولم يلهص ل ال ول طيهال وككا  ور ا عاصوصها طا ك لهه الكعكور كا بّصه( كربم سعي عكرا) 321وك اربا ل الكبل  اكولل ل

وكعلوم  ن ك لَّهه  .لهعا يكون عحربا زبا عحرا   كا يكيا  لي  غير. ت وبو  لهعا ال كل كن ال ركاف طا ق ربا العرعا السور،  
ن اطت رف إلى التبظيم ال ابوبا الكاكل   .يعو  إلى  والل ركابيباف ال رن الكا ا ل  كا ابن ط    صع  لها وبو  واك

 :عالعح  والتهصيل كا يلا(  ركاف ال  اص العام)كن الك لهاف التا تباولف ( 142)
 2000/ .ال ركاف التبارية ل  ار البه ة العرعية ل ال ازرة ل  :  حك  كحك  كحرق  
 1991/ .ال ركاف التبارية طا ال ابون الكصر، ل  ار البه ة العرعية ل ال ازرة ل  : كحكو  سكير ال رقاو،  
 .كربم سعي عكرا راسة ك اربة ل  –للك روص العام و ربة  صالته  االبظام ال ابوب:  كيرة ص قا  
 .كربم سعي عكرا البظام ال ابوبا لل  اص الاال وال  اص العام طا ال ركاف والك سسافل : علا حسن يوب   
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 :ر   ط راف زاسبعح  ا،باعة على التسا تف الساع ة طا 
 .للدولةبالكامل الشخصية القانونية لشركة المساهمة المملوكة  -1
 .للدولةبالكامل لشركة المساهمة المملوكة  المرفقيةالشخصية  -2
ل شركة المساهمة المملوكة بالكامل للدولة إلى  -3  .شركة ُمختلطةتحو 

 

 : للدولةبالكامل الشخصية القانونية لشركة المساهمة المملوكة  -1
 و  ععركة كسععازكة هععا طععا قععابون ال ععركاف تأاعع زعععا ال ععركة  ععكل  ععركة الكسععازكة الكغهلععة الكبصععول علي

يكعون  اصعا  واحع ا  ط ع   ت وزعو ال ولعة كلَكرلعة عالاقيبعة قع  م طيهعا وكالكهعا زو  ن الكسازِ و  كم طاري زام (143)قاع ة
عسعع  كللكيتهعا  هذا الشركة من أشـخاص القـانون العـام تُـعــد  فهل .  العاكة ل  و واح ة  و  كرر كن البهاف العاكة

 تتااعزا  كل  ركة كن   اال زعا ال ابون؟ أم من أشخاص القانون الخاصكن  ال عام ل 
 

تتاعع  عكل  كبهعا مـن أشـخاص القـانون الخـاصيذهُب الرأُي الرا ُح فـي الفقـ  إلـى اعتبـار هـذا الشـركة 
ال عركة الكسعازكة ل وزعو كعن   ععكال الب عا  الاعال ل ط ع   عععن قياكهعا عب عا  اقتصعا ، ككععا ي عوم ععه اكطعرا  طععا 
ق اص اكعكال الاال ل وكتى بقلف ال ولعة إلعى سعاحة العكعل الاعال ط ع  وبع  كعاكلتهعا كعاكلعة اكطعرا  ل وتسعر، 

وت ي ع ح طعا علع   ن تكعون بكيعم  سعهكها ككلوكعة لل ولعة كعا ام . عليها  حكام ال ابون الاال ل ولعي  ال عابون الععام
 .  (144)كن قعيل ككارسة السل ة العاكة يلععع م ب ا ها ت 

 

علـى بعـض الـدول  قُ صـدُ قـد ي   الخـاصإن اعتبار الشركة المملوكة بالكامل للدولة من أشـخاص القـانون 
وخاصة بالنظر إلى هذا النـوع على إطلق  ال ُنسلِّم بهذا الرأي  ، إال أننا فيهاالقانوني لتلك الشركات  للنظاموفقا  

 : نوردها فيما يلي ، وذلك لعدة أسبابمن الشركات في سورية 
 

كعن زععا و ل  لها في القـانون الخـاص انفراد شركة المساهمة المملوكة بالكامل للدولة بخصا ص ال نظير   -أ 
 :الاصالل على سعيل الكرال كا يلا 

                                         

كن قابون ال ركاف السور، ال ركاف ال اع ة عأبها  عركاف كلسعازكة كلغَهلعة ااصعة  و عاكعة ي تصعر عكلهعا / 1/عرََّطف الكا ة ( 143)
 سعهم طعا  عركاف كلسعازكة  و ات عترا  طعا تأسعي  كرعل زععا ال عركاف  على تكلمِ  حصل طا  ركاف كح و ة الكس ولية  و

 .وات ترا  طا إ ارة ال ركاف التا تكل  طيها  سهكا   و حصصا  
 .514ل ل ل كربم سعي عكراالبظام ال ابوبا لل  اص الاال وال  اص العام طا ال ركاف والك سساف :  يوب حسن علا ( 144)
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 يملـك  ميـع   هـو الدولـةفقـط إال ُمسـاهم واحـد  الكسعازكة الككلوكعة عالكاكعل لل ولعة  عركةَ لعيَ  طعا  - 1
ت ي ععل ععع   الكسععازكين  اععرو  عععن  حكععام قععابون ال ععركاف الععع، ا ععتر   وزعععال أســهم رأســمالها 

 الكغهلععة ععركة الكسععازكة الكلغهلععة العاكععة عععن ع ععرة كسععازكين ل و ت ي ععل طععا  ععركة الكسععازكة طعا 
 .(145)الااصة عن ر رة كسازكين

 

ت عيعععي عععععض  حكعععام ال عععركاف  يبععععلزعععو ال ولعععة  عععال واحععع  كعععن كللكيعععة  عععركة الكسعععازكة  إنَّ  - 2
 .(146)ععل  كن تهصي فل كأحكام الهيلة العاكة لل ركة وكا يتصل  الكسازكة عليها غير كككن

 

طععععا  اياتلعععت ععععن بظاكهععع إ ارة ال عععركاف الكسعععازكة الككلوكعععة عالكاكعععل لل ولعععة كبعععال   بظعععامَ  إنَّ  - 3
الككلوكعة لل ولعة  يعتم طعا تلع  إع ركاف الكسازكة الكغهلة الكبصول عليها طا قابون ال عركاف ل 

 ععركاف الكسععازكة الكغهلععة يععتم عيبكععا طععا ل تعيينــا  ولــيس انتخابــا  س إدارتهــا التعيــين أعضــاع م ــ
 . (147)الهيلة العاكة ابتااعهم طا ابتكاص

 
وبعور  علعى ل  ألحكـام القـانون العـام في بعض  وانبهـاخضوع شركة المساهمة المملوكة بالكامل للدولة  -ب 

 :سعيل الكرال كا يلا
ععيع ا  ععن ال عكل التعاقع ،  (148)تتوقف على اإلرادة المنفردة للسـلطة العامـةسيسها طريقة تت إنَّ  - 1

 .(149)الع، يصعغ تأسي  ال ركاف طا ال  اص الاال

                                         

 .2011لعام / 29/ال ركاف الصا ر عالكرسوم الت ريعا رقم كن قابون / 91/الكا ة ( 145)
بل  22/2/2012و عتاريخ .م/ 3224/البظام اكساسا لل ركة السورية ل تصاتف الصا ر ع رار رلاسة كبل  الوقراا رقم ( 146)

 : كبه على  ن الهيلة العاكة لل ركة تتألت كن / 19/طا الكا ة 
 وقير الكالية. 
 ابةوقير اتتصاتف والت . 
 رلي  كبل  ا، ارة طا ال ركة. 
  ،َكرل عن كلت كن وقارة اتقتصا  والتبارة ل ووقارة ا، ارة الكحلية ل وزيلة التا ي  والتعاون ال ولا ل والبهاق الكركق ك 

 ,للرقاعة الكالية ل ياتارزم كبل  الوقراا على  ت ت ل كرتعتهم عن كرتعة كعاون وقير  و ك ير عام  و ك ير كركق،
كن البظام اكساسا لل ركة السورية ل تصاتف على تر ي  الهيلة العاكة لل ركة كع اا كبل  ا، ارةل / 12/بصف الكا ة ( 147)

 .ويتم تعييبهم ع رار كن كبل  الوقراا
 .ق ى عتأسي   ركة اتستركاراف السورية الكسازكة ال اع ة 2010لعام / 91/رقم  الت ريعاالكرسوم كرال عل  ( 148)
 ععك   ب يعع ا  لل ععركة كحعع و ة  2011لعععام / 29/ل عع   وبعع  قععابون ال ععركاف الحععالا الصععا ر عكوبعع  الكرسععوم الت ععريعا رقععم ( 149)

 ال ععركة / 423/الكسع ولية إع يككعن  ن تتععألت كعن  ععري  واحع  ط عع  ل وزعو اععرو  ععن ال ععابون الكع با الععع، اعتععر طععا الكعا ة 
=  يلسازم كل كعبهم طعا ك عروص كعالا ل عت ع يم حصعة كعن كعال  و كعن عكعل تقتسعام ع  ا  عك ت اا يلتقم  اصان  و اكرر عأن
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(150) هازو الكربم اكول كحكاك يلعع م ص  إب الها  إنَّ  - 2
. 

بظعام الع عو  ل و  اوكعل  الحعال عالبسععة لبظاكهعا الكعالا والكحاسععل  بقرارات إداريةتص ر  بظكتها  - 3
ن زعم كعن ي ركاف الكسازكة طعا ال  عاص الاعال طع ن الك سسعطا ل عيبكا (151)وبظام العاكلين طيها

 .ي م بظاكها اكساسال طيكا يتولى كبل  إ ارتها إص ار  بظكتها ال االية
لل ولععة ل طعع ن عالكاكععل ل ك سسععة  و  ععركة عاكععة إلععى  ععركة كسععازكة عاكععة ككلوكععة طععا حالععة تحععوم  - 4

ــةزعععا  ل مشــروط بقــرارات إداري كععن قععابون / 211/الكععا ة اله ععرة اكولععى كععن بصععف عليهععا  التحــو 
يبعع  الحصععول علععى كواط ععة كبلعع  الععوقراا والبهععة التاععععة لهععا ل وكععن رععم يصعع ر  إعال ععركاف ل 

ل تلحعع   طيععه ال ععواع  التععا ا عبععاا علععى اقتععراح الععوقير الكاععتلقععرار كععن كبلعع  الععوقراا عتحويلهعع
طهعععا . ،بععراااف ال ابوبيععة لتبهيععع علعع ل وتتععولى الحكوكععة اتاععاع ا تا ععم لهععا ال ععركة عععع  التحععّول

 .ا،براااف كلها كن  عكال ال ابون العام
عععع  تحويععل الك سسععة  و ال ععركة العاكععة إلععى زعععا ال ععكل الب يعع  ل  و إب ععاا  ععركة ب يعع ة اعتععع اا   - 5

طعع ن بكيعم العععاكلين طععا الك سسعة  و ال ععركة العاكععة السععاع ة  وحلولهعا كحععل ال ععال الععام السععاعي
 .)152)ةظهم عح وقهم واكتياقاتهم الساع ن إلى ال ركة الب ي ة ل كم احتهايلب لو 

ل قـرارات إداريـةل راراف الصا رة عن الحكوكة طا إ ار تعاكلها كم زععا ال عركة الككلوكعة لهعا زعا ا - 1
 .كرل قرار تسكية  ع اا كبال  إ ارتها ل وغير عل 

كلكرلعة عرلاسعة كبلع   لرقابـة الحكومـة مباشـرةلل ولعة عالكاكل تا م ال ركاف الكسازكة الككلوكة  - 2
الهيلععععة الكركقيععععة : ل وكععععل  لرقاعععععة اكبهععععقة الرقاعيععععة اكاعععرل ل وزععععا ل والععععوقارة الكعبيععععة العععوقراا 

 . (153)للرقاعة والتهتي  ل والبهاق الكركق، للرقاعة الكالية
                                                                                                                               

ل ولي  زعا كحل كباق ة زعا ال كل الب ي  الع،  ح ره قابون ال ركاف ل  .كا ق  يب أ عن زعا الك روص كن رع   و اسارة= 
 . ري  واح لكبه على كل حال لم يسك  ك اال ال ابون الاال عتأسي   ركة كسازكة كلغهلة كن 

كحكعام قعوابين التبعارة وال عركاف  هاعلعى ا عوع/ 91/تأسي  ال ركة السعورية ل سعتركار رقعم كن كرسوم  /13/ بصف الكا ة( 150)
 .والعكل الباطعة طا كل كا لم ير  عليه بل طا زعا الكرسوم الت ريعا

ل على  به يص ر البظام اكساسعا لل عركة السعورية  2010لعام / 19/رقم كن قابون اتتصاتف الصا ر / 19/بصف الكا ة  (151)
ل تصععاتف وبظاكهععا الكععالا والكحاسعععا ع ععرار كععن كبلعع  الععوقراا ل وقعع  صعع َر بظاكهععا اكساسععا عكوبعع  قععرار رلاسععة كبلعع  

 .22/2/2012و عتاريخ .م/ 3224/الوقراا رقم 
عع  تأسي  ال ركة السعورية ل تصعاتف واك عهارزا ل   : 2010لعام / 19/ن اتتصاتف رقم كن قابو /  -20/ بصف الكا ة (152)

 ...يلب لل إليها حلككا  بكيم العاكلين طا الك سسة العاكة ل تصاتف 
 لرقاععة ل تصعاتف السعورية ال عركة  عكعال علعى ا عوص 2010لععام / 19/كن قابون اتتصعاتف رقعم /  -23/بصف الكا ة ( 153)

 ال عابون زععا  حكعام عتبهيعع يتعلعي كعا كعل طعا والتبعارة اتقتصعا  ووقارة الكاليعة ووقارة لت ابعةاو  اتتصعاتف ووقارة العوقراا كبلع 
 .الباطعين وال ركاف التبارة وقابوبا



79 

 

 

ــانوني واالقتصــادي فــي ســورية ت عــل مــن الشــركة المســاهمة المملوكــة بالكامــل  خصوصــية -ج  الواقــع الق
ل ااصععة و بععه ت يوبعع  حاليععا  طععا سععورية بظععام قععابوبا اععال  للدولــة أقــرب إلــى أشــخاص القــانون العــام

ععل طعا  حكعام تحععومل ك سسعاف و ععركاف  وكتكاكعل يحكعم زعععا البعوص كععن ال عركاف طعا إب ععالها واك ارتهعا ويلهص 
ل لعععل  بععرل عععأن ال ولععة لععم تعععِ  زعععا ال ععركاف اسععت  ت  طععا  (154)ال  ععاص العععام إلععى زعععا ال ععكل ال ععابوبا

كعن تعولا ال ولعة تعيعين  ع عاا كبلع  إ ارتهعا إلعى الرقاععة   ال طعا بكيعم  كورزعا اعتع اا  تتعزعا إ ارتهعا ععل 
 .عليها إلى رع ها عبهة وصاليةل ككا يبعلها  اصا  تاععا  لل ولة

 

كععن قععابون ال ععركاف السععور، بصععف علععى  حكععام تحويععل ال ععكل ال ععابوبا ل ععركاف ال  ععاص / 211/الكععا ة  -د 
ال يترتـب علـى لتعبل علعى  بعه / 212/ة عاكعة ل رعم بعااف ععع زا الكعا ة العام إلى  ركاف كلسازكة كلغهل

تعديل الشكل القانوني للشركة عندما ي ري تحويل  إلى شكل  ديد أي تغييـر فـي شخصـيتها االعتباريـة 
ــة الســابقة ــل تبقــى للشــركة شخصــيتها االعتباري ببععا بحِكععلل زعععا الععبل علععى  ن ال اصععية العاكععة  ..ب واك

سععازكة الكغهلععة العاكععة ل ركة العاكععة تع ععى علععى حالهععا عععع  التحععول إلععى  ععكل ال ععركة الكللك سسععة  و ال عع
 .ت تتحول إلى  ال كن   اال ال ابون الاال وعالتالا

 
بـتن شـركات المسـاهمة المملوكـة بالكامـل للدولـة فـي سـورية هـي  القـول   حُ ي علنا نـر ِّ  أعلا ماسبقكل 

الخـاص وفقـا  ألحكـام صـكوك من أشخاص القانون العام ، وهي تخضع في أحكامها لمـزيج مـن القـانونين العـام و 
 .(155)إنشا ها

 
 
 
 
 

                                         

كن ( 211)و ( 3اله رة  1)البصول ال ابوبية الوحي ة التا   ارف إلى  ركة الكسازكة الككلوكة عالكاكل لل ولة زا الكا تان ( 154)
ل عيبكا بب  طا كصر عأبه ق   طر  كحكاكها قابون عكاكلعه ل  2011لعام / 29/صا ر عالكرسوم الت ريعا رقم قابون ال ركاف ال

 .1991لعام / 203/وزو قابون ق اص اكعكال العام رقم 
العاكعة إن و عبا لل ركة الكسعازكة الككلوكعة عالكاكعل لل ولعة طعا ا عة العحع   عكن إ ارة   عاال ال عابون الاعال للكراطعي ( 155)

اتقتصا ية ت يعتعر تباق ا  كم ر يبا طا تربي  اعتعارزا كن   اال ال ابون العام ل وعل  لع ة  سعا  كبها  بها طعا كريعر كعن 
ال ول التا بظكف  حكاكها ع كل كاكل تلعتعر طيها كن   اال ال ابون الاال ح ي ة ل وق  برل غال  اله ه على زعا الت سيم 

 .لكببا لم بسلم عه عالبسعة للبظام ال ابوبا لهعا ال ركة طا سوريةوبريبا كعه طا عل  ل 
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 :الشخصية المرفقية لشركة المساهمة المملوكة للدولة  -2
 :عباصر ةيتكون كن ر رل    ور با كن قعل عأن الكرطي العام اتقتصا ، 

 .ك روص -أ 
 .ي  م ا كة عاكة  -ب 
 .تهيكن عليه السل ة العاكة -ج 

لل ولعة يعبعا إ عهاا الصعهة عالكاكعل زععا العباصعر طعا ال عركة الكسعازكة الككلوكعة  ابتكعاصعباا عليه ل ط ن 
يو عع  علعع  بتبععاول  البععوص قعع  ت تتكتععم عالصععهة الكرط يععة ل وزعععا كرععالوعالتععالا طعع ن  ععركاف كععن زعععا الكرط يععة عليهععال 

 .وكن رم  ركة اتستركاراف السورية ال اع ةطيه ال ركة السورية ل تصاتف 
 

عكوبع  ال عابون رقععم   ب علفزعا  عركة كلسعازكة عاكعة ككلوكعة عالكاكعل لل ولعة ل  : الشـركة السـورية للتصـاالت -أ
ل وغر عععها زعععو ت ععع يم اععع كاف اتتصعععاتف للعكعععوم وطعععي  حكعععام قعععابون إب عععالها ل وبععععل  2010لععععام / 19/

تعععععععاريخ / 1935/ال ععععععابون بهسعععععععه علععععععى حلولهعععععععا كحععععععل الك سسعععععععة العاكععععععة ل تصعععععععاتف الكح رععععععة عالكرسعععععععوم 
 :وتع ي ته ل وععل  يتعين كا يلا 10/2/1925
 .زا ت  يم اتتصاتف ل وععل  تل عم حابة عاكةعابتظام  ت وم ال ركة عا كة عاكة - 1
 .ت  ل زعا الا كة عن  ريي ك روص زو ال ركة بهسها - 2
 .طا بظاكها اكساساتهيكن ال ولة على زعا ال ركة ككا زو وا    - 3
تا ععم زعععا ال ععركة لبظععام قععابوبا اععال زععو كععقيج كععن ال ععابوبيين العععام والاععال ل ويتكرععل طععا قععابون   - 4

وبظاكهععا الكععالا والكحاسعععا وبظععام العععاكلين طيهععا ل وكلععه كععن  حكععام ال ععابون  اكساسععاإب ععالها وبظاكهععا 
وتععع ي تهكا طععا التبععارة وقععابون ال ععركاف  الاععال كتكععر   ع ععابون ل ععابونلالعععام ل إ ععاطة إلععى ا ععوعها 

 .طا قابون إب الها بل  كل كا لم ير  عليه 
 

تخضـع حوكمتهــا ، لكـن هــل قتصــاديا  مرفقــا  عامـا  ايمكــن اعتبارهـا تقـدم ، فــإن هـذا الشـركة  كععابنـاع علـى 
 العامة االقتصادية ، أم لنظام حوكمة الشركات في القطاع الخاص؟ المرافقلدليل حوكمة 
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: لؤحكععام ال ابوبيععة التععا تععبظم علعع  الكرطععي ل وكععن تلعع  اكحكععام تا ععمإن حوككععة  ، كرطععي عععام اقتصععا ، 
صعع  إب ععاا علعع  الكرطععي ل وال ععوابين التععا يا ععم لهععا ل واكبظكععة التععا ت ععع  عكلععه وغيععر علعع  كععن  حكععام قابوبيععة 

بعع   ن يتسععي كععم بكيععم تلعع  ال ععوابين يا ععم لهععا ل وعالتععالا طعع ن إععع ا   ليععل لحوككععة الكرطععي العععام اتقتصععا ، ي
حوككععة كععرط ين عععاكين اقتصععا يين يأاععع اكول  ععكل  ععع م التكارععل الكاكععل لعع ليلاواكحكععام ل ككععا يعبععا عال ععرورة 

ككلوكعة عالكاكعل لل ولعة ل وت عي عا  لععل  ل ط ببعا بعرل ععأن  ليعل  كسعازكة ركة طيكا يأاع ابَار  كل  العاكةالك سسة 
 ليلععا يبعع   ن يحعو، كقيبععا  كععن كعععا   الحوككعة الكسععتوحاة كععن وكععا يل ععاعهها ية ل تصعاتف حوككعة ال ععركة السععور 

 .كم ا وعها ِلِك  البظاكين ال ابوبيين الحوككة طا ال  اعين العام والاال وعل  تواط ا  
 

 سععهكها ل زععا  ععركة كسععازكة قاع عة تكلعع  ال ولععة بكيععم  : شــركة االســتثمارات الســورية المســاهمة القابضــة -ب
ل وقعععع  بصععععف الكععععا ة اكولععععى كععععن كرسععععوم  (156)2010لعععععام / 91/ لسسععععف عكوبعععع  الكرسععععوم الت ععععريعا رقععععم 

حععع ا   ععركاف كل عععتركة كعععم بهعععاف تكعععون كَ تأسيسععها علعععى  ن  هكتهععا إقاكعععة وت عععوير الك ععاريم اتسعععتركارية واك
الصعع حياف ال قكععة لتككيبهععا  االيععة وااربيععة ل وتكععون لهععا ال اصععية ال ابوبيععة واتعتعاريععة وبكيععم الح ععوي و 

  .كن ال يام عأعكالها ل وتتكتم عاتست  ل الكالا وا، ار،
تا ععععم ال ععععركة كحكععععام قععععوابين التبععععارة ككععععا بصععععف الكععععا ة الرالرععععة ع ععععرة كععععن الكرسععععوم الكعععععكور علععععى  ن 

 .وال ركاف والعكل الباطعة طا كل كا لم ير  عليه بل طا زعا الكرسوم الت ريعا
 

ال تمـارس  من مهام الشركة المذكورة في المادة األولى أنها ال تتعلق بتقديم خدمة عامة ، وبالتالييتبين 
ن  تُـعــد  وبالتالي ال  اقتصاديا  ، ا  وال يمكن اعتبارها مرفقا  عاما  ينشاطا  مرفق كـان محـل  للحوكمـة بهـذا الصـفة ، وا 
 .تطبيق الحوكمة عليها بصفتها مشروعا  مملوكا  للدولة من ال ا ز

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 كعا بظاكهعا الع االا ط ع  تعم . 1412ل ل  2010ت عرين اكول  20عتعاريخ / ككعرر 42/كب ور طا البري ة الرسعكية ل العع   ( 156)
 عا   9تاريخ / 2/الع   : وب ر طا البري ة الرسكية  9/12/2010تاريخ / 3240/تص ي ه عكوب  قرار وقير اتقتصا  رقم 

2011. 
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ل الشركة   -3  : إلى شركة ُمختلطةاهمة المملوكة بالكامل للدولة المستحو 
خاضــعة للقــانون الخــاص ، ُتســاهم فيهــا ر وس  (158)مةهشــركات مســا: زععا  (157)ة ععركاف الكاتل ععال

أموال عامة ور وس أموال خاصة ، وهـذا المسـاهمة المشـتركة تهـدف إلـى إدارة نشـاط بغيـة تحقيـق مهمـة ذات 
دارة مرفق عام  .(159).نفع عام ، وا 

 

ذا الشـكل نتي ـة هـ، أو قـد تتخـذ  على شـكل شـركة المسـاهمةإن الشركات المختلطة يتم إنشا ها ابتداع 
ا عاال ال عابون تتالى ال ولة إلى  ال  و  كرر كعن  ل إع (160)الخصخصة ال ز ية لبعض شركات القطاع العام

ل وععععل  طعع ن زعععا ال ععركة ته عع  التععا كابععف ككلوكععة عالكاكععل لهععا كسععازكة العععن كللكيععة ععععض  سععهم  ععركة  الاععال
كعن قعابون ال عركاف ل وكعن  عأن علع  / 1/ ة صهة ال ركة الكسازكة الككلوكعة عالكاكعل لل ولعة وط عا  لتعريههعا طعا الكعا

 .ل إعا يلقم تع يلها طيها ن ي رر على بظاكها اكساسا و بظكتها الكالية والكحاسعية وبظام العاكلين 
زعععو البعععوا  ععععن السععع ال  كو عععوص عحربععا ل وكعععا يهكبعععا زبعععاياعععر  ععععن إن التهصععيل طعععا كعععل تلععع  الحعععاتف 

 خاضعة للحوكمة ؟هل تبقى الشركة في هذا الحالة : التالا
 

 :ر   حاتف ل،باعة على زعا الس ال ل ت ع  كن التكييق عين 
ا فـي سـوق هحالة دخول شريك أو أكثر إلى  انب الدولـة دون أن يـتم ذلـك عـن طريـق طـرق أسـهم -أ 

طعا زععا الحالعة تكلع  ال ولعة :  مع احتفاظ الدولة بملكية أغلب أسهم رأس المـال (161)األوراق المالية
 .ت عيي بظام الحوككة الع، تراا ل وعل  عسع  سي رتها على  غل   سهم ر سكال ال ركةقرار 

                                         

 :ل وعرَّطها طعا الكعا ة السا سعة عأبهعا(  ركاف الك تركةال)ال ركاف الكاتل ة زا كا   لي عليها قابون ال ركاف السور، اسم ( 157)
لؤحكعام ال ركاف التا تلسازم طيهعا ال ولعة  و إحع ل البهعاف العاكعة عبسععة كلعيبعة كعن ر سعكالها ل وتا عم ال عركاف الكععكورة   

/ 10/وق  وب ف زعا ال ركاف ت عي ا  لهعا إع سعك  الكرسعوم الت عريعا رقعم  .وال واع  الكبصول عليها طا ال ابون الاال عها
كععن % 25عتأسععي   عركاف كسععازكة كغهلعة طععا كبعال ال  ععاص القراععا ع عع يه البععاتا والحيععوابا عبسععة ت ت ععل ععن  1991لععام 

 .يها الكرسوم الكعكورر سكالها ل وتتكتم عكقايا بل عل
ت يل تر  قابوبا  طا ال ركة الكاتل ة  ن تتاعع  عكل ال عركة الكسعازكة ل لكعن الواقعم العكلعا قع  بعرل علعى تأسيسعها وط عا  لهععا ( 158)

ال كل ال ابوبا بظرا  كبه ك لم ل عيععة عكلهعا واك ارتهعا والك عاركة طعا ر سعكالها ل ااصعة و بهعا غالععا  كعا تكعون  عركاف  عاكةل 
 .441التهويض طا إ ارة واستركار الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرا ل ل : ولي  حي ر باعر : رابم طا عل  

 .113الت اركية عين ال  اص العام والاال طا إ ارة الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرا ل ل : كبيرة عوض ( 159)
 .219سعي عكرا ل ل  ري اصاصة الكراطي العاكة ل كربم : كروان كحا ال ين ال    ( 160)
إن اكسعهم الككلوكععة لل ولعة طععا ال عركاف الكاتل ععة ت يعتم تعع اولها ل  كععا اكسعهم الككلوكععة ك عاال ال ععابون الاعال طعع  يععتم ( 161)

عع غ  تع اولها عالحريعة بهسعها لتع اول  سعهم ال عركاف اكاعرل ل إع يلعقم الحصعول علعى كواط عة كلسعع ة كعن كبلع  إ ارة ال عركة ل واك
ة الحكوكيعة الكسعع ولة ل وزعو كععن كظعازر الكاالهععة كحكعام ال ععابون الاعال بظععرا  لل عيععة الااصععة لل عركة الكاتل ععةل علع  للبهعع

= وحتى طا زعا الحالة ل وعع  الحصول على الكواط اف الك لوعة ق  يعتم تع اول  سعهم   عاال ال عابون الاعال عكوبع  كعاكلعة
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ا فـي سـوق هحالة دخول شريك أو أكثر إلى  انب الدولـة دون أن يـتم ذلـك عـن طريـق طـرق أسـهم -ب 
طعا زععا الحالعة إعا  :مع فقدان الدولة لسيطرتها علـى أغلبيـة أسـهم رأسـمال الشـركة  األوراق المالية

اتتهععاي عععين ال ولعععة وال ععري   و ال ععركاا البعع   علععى قععععولهم عبظععام حوككععة ال ععركة الك ععععي ل لععم يععتم 
الكرطعي الععام قع  تكعف اصاصعته ععن  يلعععع م طلي  زبال  كا يللقكهم عالا وص له ل كبه طعا زععا الحالعة 

 اكبظكععععة التععععاتعععع يل كعععالكا  غلعيععععة  سعععهم ر   الكععععال البعععع    ل عععركااِ ل ريعععي عيعععععه بقليعععا  ل ويكععععون 
 .ت تتهي كم الو م الب ي  لل ركة

 

ي ععا   ط بهععا عب لععع ته عع   : أســهم الشــركة أو  ــزع منهــا فــي ســوق األوراق الماليــة بيــعأمــا فــي حالــة  -ج 
بظععام والكسععكى عصععهة ال ععركة الككلوكععة عالكاكععل لل ولععة ل وتا ععم لبظععام حوككععة ال ععركاف الكسععازكة 

قواععع  حوككععة ال عركاف الكسععازكة ل الصععا ر عععن زيلععة اكوراي  -الككارسعاف السععليكة ، ارة ال ععركاف 
 . 2008/6/29تاريخ ( م/31)ل عكوب  ال رار رقم  واكسواي الكالية السورية

 

 : نخلص مما تقدم إلى النتا ج التالية
كعععن غيعععر الكككعععن تبععععل  B.O.T و ع ري عععة ع ععع   إن إ ارة الكرطعععي الععععام اتقتصعععا ، ع ري عععة اتلتعععقام -1

ت عيي بظام حوككة الكراطي العاكة اتقتصا ية عليعه بظعرا  ، ارتعه كعن  عال اعال ل ويككعن إ عاطة 
 .لكت لعاف الحوككةتراعا الح  اك بى طا كلت كن الع  ين الكعكورين  رو  تلحية 

 

ط عععع  ال عععركاف الكسععععازكة الككلوكعععة عالكاكععععل لل ولعععة عالبسععععة ، ارة الكرطعععي العععععام اتقتصعععا ، عوسععععا ة  -2
حبععا واقعيععة  و اععرلقابوبيععة ل  سعععا  كبهععا كسعععا   ور بازععا ل اعتعارزععا كععن   ععاال ال ععابون العععام  ربَّ

تتعلععي عاصوصععيتها طععا سععورية ل وكععم علعع  ط بهععا تا ععم لبظععام حوككععة زععو كععقيج كععن  حكععام ال ععابون 
ته عع  طيهععا ال ولععة كلكيععة  غلعيععة ر   العععام وال ععابون الاععال ل  كععا طععا حالععة تحولهععا إلععى  ععركة كاتل ععة 

( 8)لشــكل رقــم اويلخـص الكعال ل ط بهعا ته عع  صعهتها السعاع ة ل وتغعع و كعن   عاال ال ععابون الاعال ل 
 .أثر إدارة المرافق العامة االقتصادية على حوكمتها 

                                                                                                                               

ا ل وت تعتعرت ال عركة إت عكععاك ف التع اول الكسعبلة لع يها ل وعالتعالا ت  االية كور ة كن سبل الكسعازكين طعا ال عركة بهسعه=
يعتم علعع  طععا سععوي اكوراي الكاليععة ل لكببععا اطتر عبا طععا زعععا اله ععرة الحالععة التععا يسعك  طيهععا بظععام ال ععركة عتعع اول  سععهم   ععاال 

 .وق  تع و زعا طر ية ععي ة ولكبها بالقةال ابون الاال طا سوي اكوراي الكالية عع  الحصول على الكواط اف الك لوعة ل 
 :لكقي  كن ات  ص طا زعا الكو وص يربى العو ة إلى 

 .450التهويض طا إ ارة واستركار الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرا ل ل : ولي  حي ر باعر  
 .229 ري اصاصة الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرا ل ل : كروان كحا ال ين ال     
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 .كا باا طا الك ل  اكول ع أن إ ارة الكراطي العاكة( 2)ويللال ال كل رقم 



85 

 

 

 المطلب الثاني
 تقييم أساليب إدارة المرافق العامة االقتصادية

 

 سعععالي  إ ارة الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية طعععا الك لععع  السعععاعي ل ت عععع  كعععن وقهعععة لت يعععيم تلععع   عحربعععاععععع   ن 
ل وطععا سعععيل علعع  سب سععم زعععا  قاعععة والععتحكم واك ارة تلعع  الكراطععياكسععالي  ل وت عع ير كعع ل بباحهععا  و إاهاقهععا طععا الر 

 :الك ل  إلى الهرعيين التاليين 
 .العام إدارة أشخاص القانونتقييم  :الفرع األول

 .إدارة أشخاص القانون الخاصتقييم  :الثانيالفرع 
 

 الفرع األول
 تقييم إدارة أشخاص القانون العام

 

 اتسععتغ ل سععلو  : يبععا عععأن   ععاال ال ععابون العععام يعع يرون الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية عأحعع   سععلوعين زكععا  ر 
 :ل و سلو  الك سسة العاكة ل وسبعرض ت ييم كلت كبهكا طيكا يلا الكعا ر

 

 :المباشر االستغللتقييم أسلوب  -أوال  
عت عععغيل الكرطعععي الععععام كسعععتا كة طعععا علععع  ا، اريعععة  العاكعععة طعععا الكراطعععي بنفســـهات عععوم ا، ارة كعععن الكععععرر  ن 

ن ل ولكععن زعععا اكسععلو  طععا تعتعععاراف ااصععة قعع  تتعلععي عععأكن ال ولعة ككععا طععا العع طاص واككعع وعلعع عكالهعا و كوالهععا ل 
ت يتواطععي كععم كت لعععاف إ ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية ل والتععا كععن الكهتععرض  ن تلعع اَر وط ععا  كسععلو  إ ارة  ا، ارة

العيروقرا يععة  تغلعع  عليععه ل الكعا ععراتسععتغ  سععلو   علعع   نالك ععاريم الااصععة حتععى تكععون قععا رة علععى كباطسععتها ل 
وكععا تهععرقا كععن ععع اح طععا ا،بععراااف و كععراض وظيهيععة ل ك عععت ا،بتابيععة والتسععي  ا، ار، والر ععوة وغيععر علعع  ككععا 

 .كن  أبه  ن يبعك  سلعا  على الكرطي العام اتقتصا ، ل وي عَ  عه عن كباطسة ك اريم ال  اص الاال
 

عععن  ن يكععون  قعع   عععع االكعا ععر  اتسععتغ لاك ار، طععا  سععلو  و  ل كععالا إن ععع م تكتععم الكرطععي العععام عاسععت 
مــا أمكــن مــن إرشــادات  يــ ُيطبــق عل بــ  أن مــا نوصــيل لعععل    اتقتصععا يةحوككععة الكراطععي العاكععة كحعع   لت عيععي 

و ن يععتم التالعا قع ر ا،ككعان عععن  كعن قعيعل ال عهاطية وا،طصعاح لوعلعع  ل تـ  الحوكمـة التـي تـتلعم مــع طبيعـة إدار 
  .اكسلو  الكعا ر طا إ ارة الكراطي العاكة اتقتصا ية 
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 : (162)أسلوب الم سسة العامة تقييم  –ثانيا  
ن  ل للكراطعي العاكععة اتقتصعا ية إلعى اعتع اص طكعرة الك سسعة العاكععة الكعا عر اتسعتغ ل  ل قصعور  سعلو   واك

ل ولكععن  ا  كععن اتسععت  ل ا، ار، والكععالاععععض الكروبععة طععا إ ارة الكرطععي ل وتح ععي زاك عع تععوطركابععف زعععا ال ري ععة 
الهسعا  ا، ار،  ؛ إع ابت لف إليه  كراض الوظيهة العاكعة ل وابت عر طيعهالواقع العملي أثبت عدم ن اعة هذا األسلوب 

 .تحف سل اف رقاعية كتع  ة الك سساف العاكة  عالرغم كن رقوح
 

 ،بِّل  بموافقات روتينيـة تسلسـليةُمكلم سسات العامة ل ُمنح  لقد بقي ذلك االستقلل المالي واإلداري الذي 
بع  كعر   ععأن ال عركة العاكعة التععا تتععم ك سسعة عاكعة ل عليهعا  لع  كواط ععة تلع  الك سسعة علعى  غلع  تعاقعع اتها ل بط

تلع  ال  اععاف اتقتصعا ية بعقاا  كعيعرا  كعن وعععل  تلك عا .  وتل  الك سسة ت ل   ي ا  كواط ة الوقير الع، تتععم لعه
 .كتاعية والحوا ا ا، ارية ل والعري  الصا ر والوار لوقتها طا الكواط اف ا

 

بعع  عععأن  غلعع  تلعع  الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية تح ععي سععبويا  اسععالر كعيععرة بط لصــعيد االقتصــاديأمــا علــى ا
َل  ورل  إعتلر ل كازل ال ولة ؛  ى كلاصصعاف سعبوية لسع  إلعى ك سسعاف تعتكع  علع كن ق عاص راطع  لكعوار  ال ولعة زاَتحوَّ

 .العبق طيها
فــي الع ــوزات المتراكمــة لعــدد مــن الم سســات والشــركات العامــة فــي الموازنــة العامــة للدولــة بلغــت لقــد 

 خمســــما ة وســــتة مليــــارات وســــبعما ة وعشــــرة مليــــين ليــــرة : مبلغــــا  وقــــدرا  2221للســــنة الماليــــة ســــورية 
ن مليـون ليــرة يمليـار وثلثما ـة وتسـع وخمسـ وسـتينثمانما ـة وأربـع :  لتبلـ  2211، وزادت عـام (163)سـورية 
 .(165)الك سسافل وزعا كا ح ا عالحكوكة للتهكير ب يا  طا إلغاا ع   كن تل   (164)سورية

 

                                         

 .ال ركاف العاكة والكب صف العاكة   كن ت ييم  سلو  إ ارة الك سسة العاكة  ي ا  كل  كن إ ارة ال ت( 162)
البه ععاف )العععا  الراعععم كععن ( الكسعازكاف طععا الب ععا  اتقتصععا ،/ )41/الكعلعغ الكعععكور قعع  تكععف إ ععاطته إلععى اعتكععا اف العبعع  ( 163)

ل ويلاصل لتس ي  العبوق الكتراككة  2009العاكة لل ولة للسبة الكالية ال ين العام ل كن الكواقبة  -/19202/ل الهرص التحويلية
ل والكب عور طعا البريعع ة  30/12/2009 الصعا ر عتعاريخ/ 39/للك سسعاف وال عركاف الكععكورة طيعه ل وعلع  عكوبع  ال ععابون رقعم 

 .22ل ل  2010لسبة ( 2)ل الع    الرسكية ل البقا اكول
لسععبة ( 2)ل الععع    ل والكب ععور طععا البريعع ة الرسععكية ل البععقا اكول 29/12/2011  ر عتععاريخالصععا/ 29/ال ععابون رقععم   بظععر( 164)

 .43ل ل  2012
ععن  14/3/2012عتعاريخ  www.aliqtisadi.comالسعورية علعى كوقعهعا اتلكتروبعا ( اتقتصعا ،)كن عل  كعا ب عرته كبلعة ( 165)

كا ععا  طععا ال عقيععة بظععرا  لكعاباتهععا كععن ك ععك ف حععا ة كبععع بيععة الحكوكععة طععا إغعع ي كععل كععن  ععركاف اكلكبيععوم والكحركععاف وا
 .سبواف  ويلة
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هـو بحا ـة أسلوب إدارة المرافق العامة االقتصادية عـن طريـق الم سسـة العامـة على ما تقدم ، فإن  بناع  
التي تعاني منها المرافق العامـة فشل والفساد اإلداري ماسة إلى تطبيق الحوكمة على أمل أن تخر   من حالة ال

 .التي ُتدار بهذا األسلوبو االقتصادية 
 

 الفرع الثاني
 للمرافق العامة االقتصادية إدارة أشخاص القانون الخاصتقييم 

 

للكراطعي العاكعة ت ععوعها الكريعر كعن السعلعياف ل وزعو كعا  طعم إلععى  إ ارة   عاال ال عابون الععامتععين  ن  سعالي  
ل وتالصععف  لكععن زععل ح ععي علعع  الك لععو َ . اتسععتعابة عأ ععاال ال ععابون الاععال ، ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية

 كن بكيم السلعياف طا إ ارة تل  الكراطي؟ال ولة 
و ععركة الكلسععازكة الككلوكععة عالكاكععل لل ولععة  B.O.Tاتكتيععاق وع عع    سععلو َ ل،باعععة علععى زعععا السعع ال سعععبل ّيم 

 .طيكا يلا
 

 : التزام المرافق العامةتقييم أسلوب  –أوال  
 : (166)من أبرزها، و العديد من اإلي ابيات  اإللتزامحققت إدارة المرافق العامة االقتصادية بطريق 

 .الكروبة طا إ ارة الكرطي العام ععي ا  عن الروتين وال كلياف ا، ارية -1
 .إعهاا ا، ارة كن  ععاا ت غيل الكرطي وكاا را الكالية -2
 .عو ة الكرطي عكب صته كبابا  إلى ا، ارة عع  ابتهاا ك ة اتكتياق -3
 .اتعتعاراف السياسية التا ت و  ا، ارة الحكوكية للكرطي إ ارة الكرطي عكو وعية ععي ا  عن -4

 

 :ومع ذلك فإن إدارة تلك المرافق بهذا الطريقة لم تنُج من الوقوع في العديد من السلبيات ، من أبرزها
ارتهاص رسوم اتبتهاص عا كاف الكرطي العام الكع ار كعن ال  عاص الاعال ععن رسعوم تلع  الكراطعي الكع ارة كعن  -1

 .العاكةاك اال 
 . عت رقاعة ا، ارة على الكلتقم ق  ي  ، إلى ت با كستول الا كة الك  كة للبكهور -2
ال  اتقتصععا ية الكعععرل كاسععتغ ل الععبه  قعع  يعع  ، إلععى تععع ععو  التععقام الكراطععي إن  عععت رقاعععة ا، ارة طععا  -3

 . ببعا طا   ون ال ولة

                                         

 .413ل ل  عكرا كربم سعيال ابون ا، ار، ل :  كاب  راغ  الحلو( 166)



88 

 

 

قتصععا ية غيععر كتوقعععة وقععف إعععرام الع عع  تسععع  عكعع    ويلععة ل وغالعععا  كععا تب ععأ ظععروت اا،لتععقام تتكيععق ع ععو   -4
يع  ، إلعى التوقعت ععن الت عغيل ل وطعا زععا قع  طعا عبعق كعالا  الكلتعقماات ت  طا التواقن الكالا ل وتوقعم 

 .(167)الحالة ق  تت ال ال ولة لكبحه كساع اف كالية عغية إعا ة التواقن الكالا إلى الع   
 . ويلة ل وبرل تح ي  الع تف ع كل ساا ا،لتقام رعاحا  كرتهعة ب ا  طا حالة كابف ك ة  الكلتقميلح ي  -5

 

ص تلـك المرافـق مـن  ميـع خلِّـلم يُ  في إدارة المرافق العامة االقتصادية اإللتزاممما سبق أن أسلوب يتبين 
يـدعو إلـى ضـرورة إصـلح  ، والحوكمـة مـن وسـا ل ذلـك اإلصـلق سلبياتها ، بل قد أتى بسلبيات  ديدة ، ممـا 

مــا ســبق بيانــ  فــي مــا يتفــق مــع طبيعــة إدارتهــا وفقــا  لب وبالتــالي فإننــا نقتــرق حوكمــة تلــك المرافــق المطلــوب ، 
 .تضمين شروط حوكمة ال حية

 

 : B.O.Tتقييم أسلوب عقد  –ثانيا  
كابف ب لعة بوعيعة علعى الصععي  ال عابوبا واتقتصعا ، طعا الع ول  B.O.Tإ ارة الكراطي العاكة عن  ريي ع   

 : فمن اإلي ابيات التي حققها لالتا  اعف عه 
ل طهعو يرطعم العع ا الكعالا ععن ال ولعةعلى التكويل كن  رت ال  اص الاعال ل وعععل    B.O.Tي وم ع    -1

 .عل زو يح ي لها  ا   كاليا  
 .الكعرل ؛ ككا يلسازم طا التبكية اتقتصا ية واتبتكاعيةيكك ن ال ولة كن إقاكة الك روعاف  -2
 ن يععتم تبهيععع الك ععروص وط ععا  كط ععل  B.O.Tو   ععل طغالعععا  كععا ت ععتر  ع(التكبولوبيععا)يلسععازم طععا ب ععل الت بيععة  -3

 .الت بياف واكسالي  طا إ ارة الكراطي العاكة
لعععه لهععا عبععع  يتلتععقم  عععركة الك ععروص عتحو يع ععى الك عععروص عكلكيععة ال ولعععة و  إعالكحاطظععة علعععى كلكيععة ال ولعععة ؛  -4

 .ع  الابتهاا 
 

 : نهامن سلبيات اكتنفتها، وم B.O.Tعقد  بتسلوب إدارة المرافق العامة االقتصادية لم تخُل 
ل ط عع  ب ععأ زعععا اكسععلو   B.O.Tالت عيععي الاععا   كععن ا، ارة ل ري ععة إ ارة الكراطععي العاكععة عأسععلو  ع عع   -1

عالكيعععا  عهععع ت ت عععبيم اتسعععتركار طعععا الك عععاريم الكععععرل والعبيعععة التحتيعععة وبلععع  اتسعععتركاراف واككعععوال كعععن 
ــبعض مشــاريع الاععار  ل  ــي ل ــي التطبيــق العمل ــن ن ــد ف ــك ،  B.O.Tولك ــراع  ذل ــم ُت ــي ســورية أنهــا ل  ف

                                         

 .193عكرا ل ل  كربم سعي ري اصاصة الكراطي العاكة ل :  كروان كحا ال ين ال   ( 167)
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ل خار يــة ، بــل غــدت تلــك المشــاريع فــل المشــاريع كبيــرة ، ولــيس فيهــا  لــب اســتثمارات ور وس أمــوا
 .  (168)عب ا  على المنتفعين بها

ععتَ  -2 م سععي رة الحكوكععة علععى إب ععاا الك ععروص واك ارتععه ل وعالتععالا ععع م التأكعع  كععن ك اع تععه للكعععايير الكتهععي رابل
عليها ل ككا ي  ، إلى ت با العكعر اتطترا عا للك عروص ل وعالتعالا يعتم تسعليكه إلعى ال ولعة عحالعة ت تصعل  

 .(169)تستكرار ت غيله
ابهععة  قكععاف اقتصععا ية تهعع   و يعر ععها غالعععا  لك (سععبة ورعكععا  كرععر 50)لهتععرة  ويلععة  B.O.Tاكتعع ا  ع ععو   -3

لتعع ال للحهععاظ علععى التععواقن وتسععتكرار ت ععغيل الكراطععي إلععى اال ولععة عالتععواقن الكععالا للع عع  ل ككععا قعع  يعع طم 
 .العاكة

تبل على طض بقاعاتها عن  ريي التحكعيم ل وقع  يكعون زععا التحكعيم ااربيعا  ل ككعا  B.O.Tكلعظم ع و   -4
يبععر  ال ولععة كعععن اكتيععاقاف السعععل ة العاكععة ل وكععا يهتر عععه علعع  كعععن حرصععها علععى حكايعععة الكراطععي العاكعععة 

 .واستكرارزا
بيعععا  يلعععقم ععععارا قصعععورا  قابو تككعععا يككعععن اع B.O.Tت يوبععع  طعععا سعععورية ت عععريم يعععبظم التعاقععع  عأسعععلو  ع ععع   -5

 .استككاله عاب   
 

 افيهـحقق المطلوب ، بـل ضـعفت تلم  B.O.Tسلوب عقد إدارة المرافق العامة وفقا  ألأن  مما سبقيتبين 
لتعاقـد من إصدار تنظيم قـانوني كامـل  ذلكوال بد لمعال ة ، مما زاد من مشاكلها  ك المرافقسلطة اإلدارة على تل

ــة بتســلوب عقــد  عهعععا  طيهععا بععواص الك ععاريم التععا يععتم التعاقعع   يلحعع   طععا علعع  التبظععيم الك تععرحوككععا ل  B.O.Tالدول
 ن تكععون  ط ععلية و  B.O.Tطععا ع ععو   ، رابهععاعالحعع  اك بععى كععن كت لعععاف الحوككععة  اكاععع ويت ععكناكسععلو  ل 

 .للكعايير ال وليةك عوت  وط ا  يكون للحوككة طا إ ارتها كم ال ركاف التا ت عي بظاكا  طا تل  الك اريم التعاق  
 

                                         

طععا  ك ععي إ ارة واسععتركار كواقععت السععياراف  (ك ععروص)طععا سععورية  B.O.Tكععن اككرلععة علععى الت عيععي الاععا   لكههععوم ع ععو  ( 168)
وحلعع ل إع علهعع  عععه إلععى  ععركة كحليععة كععان كععل  ورزععا و ععم آتف العع طم طععا الكبععا ي الك ععكولة عالرسععوم وترعيععف كسععاكير علععى 

ب عل تكبولوبيعا كعن ل كعم  بعه لعم يت عكن  B.O.Tع عو  اكرض ااصة عالكواقتل وزعا العكل سكا ك روعا  و ل اعل تحعف بظعام 
إن ال واعا التا . الاار  ل وت بل  استركاراف ااربية وت اتستركار طا العبية التحتية وت زو عكل يحتا  تستركاراف  اكة 

كبلها برازا كه و ة طعا ك عروص كواقعت السعياراف ككعا يبعلبعا ت بعتععرا بع يرا  عالع اول تحعف كظلعة  B.O.Tتم اعتكار بظام ع   
عليعه والتعا تعوحا عوبعو  عكعل  عام لعم ببع ا كتعواطرا  علعى  رض ( الك روص)إ  ي لهظ بعز  إلى عل إببا ت ، B.O.T ع و  
طرَض على الكبتهعين كن ا كاته رسوكا  تهوي  عت الرسوم الك ع ة طا الع ول ق  ( الك روص)إ اطة لكا ت  م ط ن زعا  .الواقم 

 .الكباورة وغيرزا
ل ل  عكرا كربم سعيع   ا،ب اا وا، ارة والتسليم ل  B.O.Tا، ارة التعاق ية للكرطي العام وطي بظام : كحك    ي  الحسيبا( 169)

592. 
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 : أسلوب الشركة المساهمة المملوكة بالكامل للدولةتقييم  –ثالثا  
تتكتععم ال ععركة الكسععازكة الككلوكععة عالكاكععل لل ولععة عالكروبععة ال قكععة لكباطسععة الك ععاريم الااصععة لكوبهععا تتاععع 

لكن ما ي خذ عليها في سورية أنها تفتقـر إلـى التنظـيم ل ( ال ركة الكسازكة)غل  تل  الك اريم وزو  كل   كل 
؛ إع ت تبظكهععا إت ععع ة كععوا  طععا قععابون ال ععركاف ل وطيكععا ععع ا علعع  ط بهععا تا ععم لؤحكععام الععوار ة  الكامــلالقــانوني 

عدد األنظمة القانونية التي تخضع لها كل شركة من هذا النوع تبعا  لتعـدد يُ  ومن شتن ذلك أنطا ص  إب الها ل 
لععل  ب تعرح إصع ار بظعام قعابوبا . األحكام القانونية التي يتضمنها صك إنشـاع كـل شـركة منهـا -وربما اختلف-

ععلل  كععا يععتم تأسيسععه اعتعع اا  كلتكاكععل يععبظم زعععا البععوص كععن ال ععركاف ل وتتبععاول  حكاكععه  كععن زعععا ال ععركاف ل وكعععل  يلهص 
 .ازكة ككلوكة عالكاكل لل ولةطا  حكام تحومل الك سساف وال ركاف العاكة إلى  ركاف كس

 

تحعععومل ال عععركاف والك سسعععاف العاكعععة إلعععى  عععركاف ككلوكعععة إن تأسعععي   عععركاف ككلوكعععة عالكاكعععل لل ولعععة  و 
La privatisation هـي خطـوة تمهيديـة ضـرورية للخصخصـة عالكاكعل لل ولعة

 إع إن الك سسعاف الحكوكيعةل  (170)
بكا يتم تحويلها إلى  عكل آاعر زعو  عكل ال عركة الكسعازكة ت يككن اصاصتها كن ا ل  كلها ال ابوبا عا  ل  واك

  . (172)السورية عع ة ا واف تكهي ية طا زعا الكبال  الحكوكةوق  قاكف ل  (171)ككا يلسه ل عكلية اصاصتها

                                         

عيم اكصول ا،بتابية التا تكلكها ال ولة  و  سهكها  و : عأبها  هايككن تعريه( Privatizationعاللغة ا،بكليقية )الاصاصة ( 170)
وتلبعععأ الععع ول إلعععى اصاصعععة . إلعععى ال  عععاص الاعععال –كليعععا   و بقليعععا   –حصصعععها لععع ل ك سسعععاف و عععركاف ال  عععاص الععععام 

 :ك اريعها العاكة عع ة  ري كن  زكها
ــة  -1 ــة أو ال ز ي و سععهكها للعيععم كعا ععرة طععا  سععواي  إع يععتم  ععرح بكيععم  و ععععض  صععول ال ععركاف العاكععة :الخصخصــة الكلي

 .اكوراي الكالية
ت رح ال ولة كل  و ععض  سهكها للعيم على العكوم  و ت رحها ط   على الكا ر ا، ار،  : الخصخصة الشعبية أو العمالية -2

 .والعكالا طا الك سسة الكرا  اصاصتها  و كبحها لهم كبابا   و عأسعار ركقية
لكية الك روص العام كلليا   و بقليا ل  و ق  تحعتهظ عكلكيتهعا للك عروص كعم  : خصخصة الُملكية أو اإلدارة -3 ق  تتالى ال ولة عن كل

 :ابظر طا عل . تهويض ا، ارة إلى ال  اص الاال
 329ل الكبل  الرال لل 1/2010الكوسوعة ال ابوبية الكتاصصة ل زيلة الكوسوعة العرعية ل  ك ي ل  : كازر كلب ، 

ل  95ل ل 1/1995الاصاصععة لكوابهعة كت لعععاف الع عاا وتحع ياف البكععول باكععة عععين  عك ل ال ععازرةل  : كحكعو  صعع  ( 171)
 .454التهويض طا إ ارة واستركار الكراطي العاكة ل كربم سعي عكرا ل ل : ولي  حي ر باعر : وابظر كعل  

 :كن الا واف التا اتاعتها الحكوكة السورية بحو الاصاصة ( 172)
 .ا ة  ور ال  اص الاال طا اتقتصا  ل وع ا اتبهتاح على اتستركار الااربا الكعا رقي -1
 . ت ليل ع    سعار الصرت الكستا كة رسكيا   -2
 .إبراااف عاتباا التحرير البقلا طا التبارة الااربية -3
 .التوبه بحو ت بيم التص ير إلى باب  إح ل الوار اف -4
 .اسة التسعيرإبراااف عاتباا قيا ة التحرير طا سي -5
 . =رطم  سعار الكبتباف القراعية الرليسة -1
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وكلععارض لعه عزع  طيعه الكاتصعون يكيبعا  و عكات  ععين ك يع وق  ل ن عح  الاصاصة واسم وكت ع إ
 ل  (173)

اتقتصععا ية ولعععل كععن  زععم تلعع  الك ععك ف ال ابوبيععة زععا الك ععك ف ال ابوبيععة و كععن ككععا  رععارف الاصاصععة الكريععر 
التععا و كعع   العاكععة اك سععاتير ععععض العع ول كععن  تععععّ زاالكراطععي العاكععة اتقتصععا ية والتععا كعع ل حععي ال ولععة طععا عيععم 

اصاصعععة  سععتورية ععع م عال ولععة الااصعععة ل ككععا  طععم عععالععض إلعععى ال عععن  زععا كلعع  ال ععع  وليسعععف كععن  كعع  
 .(174)ل ولن باوض طا زعا الباب  كبه يار  عن كو وص عحربا الكراطي العاكة

إن الاسعالر الكعيعرة التعا تعرقح تحتهعا الكريعر كعن الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية طعا سعورية قع  بعلعف الكريعر كعن 
وب ع م طعا سععيل علع  ل  رى بتن مـن الحكمـة التريـث فـي هـذا الشـتننببعا كولاكصواف تعلو ك العة عاصاصتها ل 

 :الك ترحاف التالية
ل وت عيعي  مقـدم علـى خصخصـتها العامـة االقتصـادية المرافـق فـي مكافحة الفساد اإلداري والمـاليإن  -1

عتلعع  البهععوض  زععو كععن وسععالل تلعع  الككاطحععة ل وكععن  ععأن الحوككععة  ي ععا  الحوككععة علععى تلعع  الكراطععي 
كسععا  توبع  علع  ل ط بعه يبع   ن يعتم كا ت رر اصاصتها طيكعا ععع  حتى إعا وقيا ة قيكتها ل  الكراطي

 .لهاعل  عال يكة العا لة 
اصاصععة الكرطععي العععام  سععع  اللبععوا إلعىطهعل ل  اعتمــاد معيــار واضــح للخصخصــة ولععة يبع  علععى ال -2

 ؟ي  كهاسوا الا كاف التا   م؟  زو الاسالر ال ح ة عهاتقتصا ، 

                                                                                                                               

 .كحاوتف طا إص ح ال  اص العام -2= 
 :للتهصيل طا عل  يربى العو ة إلى 
 .203ل ل 2011/ .كلية الح وي ل  /الكراطي العاكة ل كب وراف باكعة  ك ي: يوست  عا  وعع  الرحيم الصه ، 

 :على اتتبازاف طيها يربى العو ة إلى للتوسم طا كو وص الاصاصة وات  ص ( 173)
كههععوم ب يعع  لهكععرة ال ولععة و ورزععا طععا إ ارة الكراطععي العاكععة ل كب ععوراف الحلعععا ( التاصععيل)الاصاصععة :  ب ععوان البا ععت 

 1/2000الح وقية ل عيروفل  
 :للتهصيل طا عل  يربى العو ة إلى ( 174)

 21/الكههععوم ال ععابوبا والععع الل ل كبلععة  راسععاف اسععتراتيبية ل تصعع ر عععن باكعععة  ك ععي ل الععع  ين  –الاصاصععة : كهبعع  بععوح 
 . 111ل ل 2002/ 22و

علععى  ن الكراطععي / 14/الععع، بععل طععا الكععا ة ( 1923السععاعي الصععا ر عععام ) بععوح للكلكيععة طععا ال سععتور السععور، .وقعع  عععرض  
بيعة لكعا بعاا طعا ال سعتور كعن  حكعام الكلكيعة العاكعة عأبعه ت يوبع   ،  سعا  العاكة زا كل  لل ع  ل وق  قعرَر ععع  كباق عة قابو 

وبحعن .  ستور، للاصاصة كعكليعة قابوبيعة طعا سعورية ل وعالتعالا طع ن  ، ت عريم يصع ر طعا زععا الب عاي سعيكون غيعر  سعتور،
إع بصععف الكععا ة  2012 بتهعي كععم زعععا العر ، وبععرل عأبععه يب عععي  ي عا  علععى الاصاصععة طعا ظععل ال سععتور الحععالا الصعا ر عععام

ل تتولى ال ولة استركارزا وا، رات هي ملكية عامةالررواف ال عيعية والكب صف والك سساف والكراطي العاكة كبه على  ن / 14/
وزعا  حكعام كواط عة لكعا بعاا طعا ال سعتور السعاعيل وكعلعوم ععأن  عكعال ا، ارة ت ت عكل  ...على إ ارتها لصال  كبكوص ال عع  

ن اكاع عهعا الر ، يبعلبا بعز  إلى ال عول ععأن عكليعة تحويعل الك سسعاف العاكعة وال عركاف العاكعة إلعى  عكل  عركاف العيم ل  واك
 .كسازكة ككلوكة عالكاكل لل ولة ت يتهي كم  حكام ال ستور ل ويب  ال عن عع م  ستوريته
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ل وكبهعا علععى سععيل الكرععال كصععر  إلــى الخصخصــةاالسـتفادة مــن ت ــارب الــدول األخــرى التــي ســبقتنا  -3
طيكععا عععع   لِعععن ل طعاعععف الع يعع  كبهععا ل لكععن التععا ابعع طعف ع ععوة بحععو اصاصععة ك ععاريم ال  ععاص العععام و 

عععع م صععحة ل وقعع   صعع ر علعع  ال  ععاا  حكاكععا  ق ععف طععا ععععض تلعع  العكليععاف  كععام ال  ععاا ا، ار، 
ق عية  إععا ة ال عركاف إلعى ال ولعة ل وكبهعاطا الع ي  كن الحاتف ل وعالتالا ت رر إبراااف الاصاصة 

 .(175) ركة عكر  طب ،
 . (176)يبظم الاصاصةكتكاكل ت ريم  إص ار -4
 .(177)عا، رات على الاصاصة الكوروقية كن بهة على  ربة عاليةقيام  -5

  

                                         

عتعاريخ  www.aliqtisadi.comعلعى اتبتربعف ( اتقتصعا ،)كوقم كبلعة  ( عكر  طب ،)تهاصيل ق ية اصاصة  ركة ب ر  (175)
تبعاول صع ور  حكعام ععن ال  عاا  02/10/2011ككا ب ر كوقم العرعية علعى اتبتربعف  ي عا  ت ريعرا  عتعاريخ . 01/10/2011

ويككن قعرااة الك عال علعى  لبظرا  لكاالهتها لل ابون ص العامع ع ال ع ة حاتف لاصاصة  ركاف كن ال  اطا كصر ا، ار، 
 http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/02/169715.html: الراع  التالا

ل وقع  ب عر  31/5/2000تعاريخ / 229/زعو ال عابون رقعم  يلع  لعبان كن  والل ال ول العرعية التا بظكف الاصاصة ع عابون ل( 176)
 .2/1/2000تاريخ  24طا البري  الرسكية ل الع   

. ك روعا  حكوكيا  كلع ا  للعيم 12كابف تل رت على  وق ل ( INI)سعابيا  ركة إعلى سعيل الكرال تل رت على الاصاصة طا  (177)
عيبكعا طعا . ط ع  كابعف ت عرت علعى الاصاصعة وقارة الكعال اتتحا يعة  -قععل  ن تبهصعل إلعى  ولتعين  - كا طا ت يكوسعلوطاكيا 

 .14كربم سعي عكرا ل ل الاصاصة ل  : ب وان البا ت :  بظر . عولب ا ط   تم إب اا وقارة ااصة للاصاصة

http://www.aliqtisadi.com/
http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/02/169715.html
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 :خلصة الفصل األول 
 

يبعععا كيعععت عععع   ب عععوا وت عععور  الهصعععل اكول البظعععام ال عععابوبا للكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية ل ور   رسعععبا طعععال ععع  
و ن زععععا الكراطعععي اتقتصعععا  العععو با ل    عععحف إلعععى طتعععرة قريععععة عكعععا َ  إعطعععا سعععورية ل اتقتصعععا ية الكراطعععي العاكعععة 

البوابع  التععا تا ععم طيهعا الكراطععي العاكععة  الاععال ل  وعععع   ن عحربعا طععاو الععام  ينتا عم لكععقيج كعن قواععع  ال ععابوب
مـن أحكـام مبـادئ حوكمـة المرافـق العامـة االقتصـادية هيبعا إلعى  بعه يككعن اعتععار اتقتصا ية لكل كن ال عابوبيين ابت

 .اوالتحكم عه اورقاعته اطا إ ارته تل  الكراطي؛ كبها قواع  تبظيكية تتباول القانون العام 
 

عبعع  استعرا ععبا كسععالي  إ ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية وبعع با  ن كلعع   كععن  سععلوعا إ ارة   ععاال ال ععابون 
إصع ح  فكعن كحعاوت الع يع طيهكعا الكريعر كعن السعلعياف ل وعالتعالا ط ع  ط علف العام واك ارة   اال ال ابون الاعال 

ن  سلو  إ ارة الكراطي العاكة كن  أبه  ن ي رر علعى حوككتهعا ل وزععا  عاا زعام يبع   اععا عععين  تل  الكراطي ل واك
 اتعتكعا  علعى حلععول ع  يعة لحعين إصع ار  ليعل حوككععة اتعتععار عبع  إعع ا   ليعل حوككعة تلعع  الكراطعي ل ككعا يبع 

 عرو ا   B.O.Tعلعى ا، ارة  ن تل عكََّن ع عو  التعقام الكراطعي العاكعة وع عو  الكراطي العاكة اتقتصا ية ل وق  اقترحبعا 
. حكععل الحعع  اك بععى لكت لعععاف الحوككععة ل و ن تتعاقعع  كععم ال ععركاف التععا ت عععي بظععام حوككععة وط ععا  للكعععايير ال وليععةت

لكععا طععا زععا ال عأن الاصاصعة كحعلح لك عاكل ال  ععاص الععام طهعو كععا ت ب يع ا ل وبع عو للتريع    كعا لبعوا ال ولعة إلععى
  .العاكةكن سلعياف على اتقتصا  الو با والكلكية الاصاصة  يعتر،

 

بانتظـام ويحقـق أعلـى االقتصـادية يضمن سير المرافق العامة  حلإمكانية و ود يبقى أمامنا التسا ل عن 
در ات ممكنة من الرقابة واإلدارة والـتحكم ، مـع الحفـاظ علـى الملكيـة العامـة لتلـك المرافـق ، وعـدم التفـريط بهـا 

 .لمصلحة مستثمرين على حساب المصلحة العامة
الحوكمــة حــل  مــن شــتن  تحقيــق ذلــك ، وهــذا مــا تــم التــدليل عليــ  نظريــا  فــي الفصــل األول ، إننــا نقتــرق 

 . عمليا  في الفصل الثاني بحث وسوف يتم 
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 الفصل الثاني

 لحوكمة المرافق العامة االقتصاديةالتطبيق القانوني 
علعى الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية ل و عرورة ت عي هعا الحوككعة  زكيعة بظريعة كح عة ععن  كا ت تع ى  راستبا

وطعا سععيل  لت عي هعا كعن الباحيعة ال ابوبيعة علعى تلع  الكراطعيإككابيعة طا سوريةل ط ببا سب وم طعا زععا الهصعل ع راسعة 
ع ل عاا بظععرة علعى ت ععريعاف الحوككععة ال وليعة والعرعيععة ل وكعن رععم است صععاا كعا صعع ر كعن ت ععريعاف عهعععا  سععب ومعلع  

 راسعععة إككابيعععة حوككعععة الكراطعععي العاكعععة علععع  ل ط ببعععا سعععببت ل إلعععى  اسعععتككلبال حتعععى إعا كعععا ل طعععا سعععورية الاصعععو 
 .اتقتصا ية

 :الكعحرين التاليينببا سب وم عت سيكه إلى  ل طرض ا،حا ة عكوا يم الهصل الراباعغو 

 .تشريعات حوكمة المرافق العامة االقتصادية: المبحث األول 

 .إمكانية تطبيق حوكمة المرافق العامة االقتصادية في سورية: المبحث الثاني 
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 المبحث األول

 تشريعات حوكمة المرافق العامة االقتصادية

ي  ي عا  علعى صععي  الت عريم ل لكعن الت عريم يتكيعق ع عاا زعام يبع  صع ل إن اتستها ة كن تبعار  اكاعرين يَ 
طالت عريعاف اتقتصعا ية  اععا عععين اتعتععار عبع  إعع ا ا  ت وزعو الاصوصعية التعا تكيعق كعل كبتكعم ععن اباعر ل 

ط ععع   ععععن وبعععو  عععع م تععععارض يبععع   ن تكعععون كتسععع ة كعععم التوبعععه اتقتصعععا ، لل ولعععة ل  -علععى سععععيل الكرعععال –
عليهععا  ن التعا  (178)زعو كعا يصعع ي عالتعالا علععى الت عريعاف الااصعة عالحوككععةو م غيععرا كعن الت ععريعاف ل الت عريم كع
 .ال وابين التا تحكم الك سساف الكرا  حوككتهاكم  هاع م تعار إ اطة إلى اصوصية اتقتصا  الو با تلراعا 

العع ول اكاععرل يبعع   ن بأاععع  عبععاا علععى كععا ت عع م ل ط ببععا عبعع  استعرا ععبا عع ععا  كععن ت ععريعاف الحوككععة طععا
 .ععين اتعتعار اصوصية العيلة ال ابوبية واتقتصا ية لتل  ال ول

 

 :سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين

 .في القانون المقارنالمرافق العامة االقتصادية تشريعات حوكمة : المطلب األول

 .في القانون السوري ديةالمرافق العامة االقتصا تشريعات حوكمة: المطلب الثاني

  

                                         

اععع  ال ابوبيععة ال و : عكعبععى( الت ععريم)طععا ا، ععارة إلععى ت ععريعاف الحوككععة ت بعبععا عععه كصعع ل  ( الت ععريم)إن اسععتا اكبا للهععظ ( 178)
بكعا بعبعا ععه كعبعى   ععم وزعو  القاعـدة الصا رة ععن السعل ة الت عريعية الكاتصعة طعا بصعول ككتوععة ووط عا  كصعول كلعيبعةل واك

طت ريعاف الحوككعة يككعن . الا ا  الكوبَّه إلى اك اال طا صيغة عاكة له قوة ا،لقام: والتا يككن تعريهها عأبها القانونية
ا  عن كبل  الوقراا ل  و قرارا  وقاريا  ل  و قرارا  صا را  ععن زيلعة اكوراي واكسعواي الكاليعة ل  و غيعر علع   ن تكون قرارا  صا ر 

 .كن قراراف صا رة عن سل ة كلاتصة عالحوككة
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 المطلب األول

 االقتصادية في القانون المقارن تشريعات حوكمة المرافق العامة

طعا الكعحع  التكهيع ، ععأن كبظكعة التععاون اتقتصعا ، والتبكيعة قع  و ععف إر عا اف لحوككعة  سعي  ن عكربعا
والتعا  صععحف طيكعا ععع  كصع را  للت عريعاف الو بيعة طعا  غلع   ول الععالم  ل  2005الك اريم الككلوكة لل ولة عام 

ال  عاص الهعام  زععاإت  ن علع  ت يعبعا  بعه لعم تكعن زبعا  كحعاوتف لحوككعة  ل التا  ع ف الحوككة طا عل  ال  اص 
علعى ال  عاص كععا   عاكعة تحعاول كريعر كعن الع ول الكت  كعة ت عي هعا  زبالع  فطكابع لكن ق اعاف اتقتصا  العو با 

 وتععع عو إلعععى ت عيعععي تلععع  الكععععا   علعععى ال  عععاص الععععام ،  Best Practicesالععععام وتلععع عى عأط عععل الككارسعععاف 

 Public Sector سوة عت عيي الحوككة على ال  عاص الاعال  Privet Sector  ،  َكعن  وتعبظم تلع  الكععا   الكريعر
 :  (179)وكن عل  على سعيل الكرال لالبواب  ال ابوبية وا، ارية الكتعل ة ع  ارة وعكل  ركاف ال  اص العام 

 . ور كبل  ا، ارة  -
 . ور رلي  كبل  ا، ارة  -
 .لبان كبل  ا، ارة  -
 CEO ور الرلي  التبهيع،  -
 . حكام الهيلاف العاكة وبظام التصويف -

طععا ت عيععي إر ععا اف حوككعة الك ععاريم الككلوكععة لل ولععة الصععا رة  العع ول عععضتبععار  وسب عير طيكععا يلععا إلععى 
ل كعم  تععرض لكعا سعع ها كعن كععا    ط عل الككارسعافبولعن  ل 2005عن كبظكة التعاون اتقتصعا ، والتبكيعة ععام 

 سعععبعرض لت عععريعاف الحوككعععة تلععع ل و الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية  ي عععا  ا،ر عععا اف ت عععكل  ا، عععارة إلعععى  ن تلععع 
 : طا طرعين

 .تشريعات حوكمة المرافق العامة االقتصادية في بعض الدول الغربية : الفرع األول 

 .تشريعات حوكمة المرافق العامة االقتصادية في بعض الدول العربية: الفرع الثاني 

 

 

                                         

(179  ( Tony Whitfield : Achieving Best Practice Corporate Governance In The Public Sector, The 

Audit Office Of New South Wales. Public Sector Governance Forum 2003, p3. 
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 الفرع األول

 تشريعات حوكمة المرافق العامة االقتصادية في بعض الدول الغربية

 كبععع  ن  صعع رتها كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة ل الغرعيععة إلععى ت عيععي إر ععا اف الحوككععةعععا رف العع ول 
وعلعع  ل سعتها ة كبهعا طععا ت عيعي الحوككععة  ل ت عري ع ععكل إبكعالا إلعى التبععار  العكليعة لععععض تلع  الع ولبوسعوت 

 .(180)طا سورية كم اكاع ععين اتعتعار اات ت العبية اتقتصا ية وال ابوبية لت  ال ول عكا زا عليه طا سورية

و عععععتها كبظكععععة التعععععاون اتقتصععععا ، والتبكيععععة كصعععع را   التععععا  زععععاوكعا الحوككععععة إر ععععا اف ل عععع   صعععععحف 
ن كابعععف غيعععر إلقاكيعععة لععع ول لم لت عععريعاف الحوككعععة طعععا  ول الععععا ـــدول ل إت  ن  اتتحعععا  اكورععععال وزعععا واك ـــك ال تل

صدارها في تشريعاتها الوطنيةحرصت على   .لت كل عالتالا إ ارا  ت ريعيا  لحوككة ال ركاف  تبنيها وا 

ا،لكععاح لعععرض البابعع  ال ععابوبا لحوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا  ول تلعع  الكبظكععة ت ععع   وت  كععن و 
والتعععا كعععان لهعععا  ور كعيعععر طعععا تهيلعععة العبيعععة ال ابوبيعععة  1999لتعا يهعععا كعععم كععععا   حوككعععة ال عععركاف الصعععا رة ععععام 

 . 2005واتقتصا ية طا تل  ال ول لت عيي الحوككة على الك اريم الحكوكية عع  عام 

 

 :عامة  االتحاد األوربيدول في حوكمة ال -أوال  

للتوبيهععاف   -وزععا ت ععكل  غلعع   ول كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة  - ول اتتحععا  اكورعععا تا ععم 
والتععا يععتم  اعععزا ععععين اتعتعععار وع ربععة كععن الحريععة طععا الت ععريعاف الو بيععة  ل التععا تصعع ر عععن العرلكععان اكورعععا

 .لحوككة طا  ول اتتحا  اكورعال

 ل 2002العع، بل عر عععام  Winter Report كعم ت ريعر ويبتععر التو ــ  األوربـي لحوكمـة الشــركات ع  ظهعر ل
 ولويععاف  وقعع  و ععم زعععا الت ريععر ع ععرَ  لوتعكيععي كعععا   حوككتهععا  ل والععع، زعع َت إلععى التب يعع  طععا قععوابين ال ععركاف

وزععا كبكوعععة كععن الكعععا   التععا تتعلعععي  ليبعع   ن تت ععكبها الت ععارير السععبوية لحوككععة ال ععركاف العاكعععة الكل ربععة 
 .ل  وغير عل  كن كعا   الحوككة عح وي حكلة اكسهم و صحا  الكصا

 

                                         

 :ل   ص على تهصيل  كعر عن  تبار  ع   كن ال ول الغرعية طا كبال حوككة ال ركاف يربى العو ة إلى ( 180)
لل ععركاف الكصعرية ل كربععم سعععي عكععرا ل  رعر ابليععاف ال االيععة لحوككععة ال عركاف علععى اك اا الكععالا : عهعاا العع ين سععكير ععع م 

 .وكا عع زا 12ل
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 :حوكمة في فرنسا ال -ثانيا  

ككععا تععم تععع يل قععابون  لو بيععة ععع ة ت ععريعاف ل و صعع رف طععا علعع   حوككععة ال ععركاف اعععف طربسععا عكعععا   
وعلعع  ليعتم إكسععاا الصعهة الت عريعية للتوصععياف غيعر الرسععكية الكوبعو ة سععاع ا   ؛ 1911ال عركة العاكعة الصععا ر سعبة 

وقع  بعااف زععا الا عوة  ل  Best Practicesطيكا يتعلي عحوككة ال ركاف والتا كابف تلسعكى عأط عل الككارسعاف 
ثلثــة قــوانين وقــد صــدرت بــذلك  لطععا ال ععابون الععو با  وتلَ ععك بهالتأاععع ععععين اتعتعععار توصععياف اتتحععا  اكورعععا 

 : هامة ، وهي

 2111ل ا   قابون طا التبظيكاف اتقتصا ية الح يرة -1

 Loi Sur Les Nouvelles Régulations Économiques (The Law On New 

Economic Regulations) 

 2113ل ا   قابون طا السرية الكالية -2

 Loi De Sécurité Financière (The Law On Financial Security) 

 

 2115ل ا   قانون اي انئتمان والتح يث انقتصادف -3

Loi Pour La Confiance Et La Modernisation De L’économie  (The Law On Trust 

and Modernization Of The Economy) 

 2005وع صع ار كبظكعة التععاون اتقتصععا ، والتبكيعة ،ر عا اف الحوككعة طععا الك عاريم الككلوكعة لل ولعة عععام 
ت عرر تاهعيض  ع عاا كبعال  ا، ارة  إع لوكبهعا طربسعا لط   ل يف لها ص ل طا ال ول اكع اا طعا تلع  الكبظكعة 

 كعا  لبظكعة التععاون اتقتصعا ، والتبكيعةع وا   سعوة عععاقا  ول  ع عاا ك 19ع وا  إلى  30طا تل  الك اريم كن 
والرلعع   لورلعع  لككرلععين عععن ال ولععة ل رلعع  لككرلععين عععن العكععال:  ت ععكيل كبععال  ا، ارة ط عع  ع يععف ككععا زععا عليععه

 .(181)اكاير للكست لين

عه بكيعم  زع ات الك عاريم الككلوكعة لل ولعة ي  عا ععأن توَ  2010 ص رف الحكوكة الهربسعية قعرارا  ععام  كعل  بَّ
تعم تعيعين  2010وطعا آ  ععام يعة والسياسعاف اتبتكاعيعة لل ولعة ل للكسازكة الهاعلة طا الك اريم الصباعية الحكوك

 ل (182)كهععععوض للك عععععاريم الككلوكععععة لل ولعععععة والععععع، يلراقععععع  تبهيععععع زععععععا السياسععععاف ويتععععععم لععععوقارة اتقتصعععععا  والكاليعععععة

                                         
(181  ( Gérard Charreaux & Peter Wirtz : Corporate Governance in France, Virtues Intersperses, p2 

Available on : www.virtusinterpress.org 
(182  ( Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): Corporate Governance of 

State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005, OECD 

Publishing, 2011, p15 
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حوككععة الك ععاريم ن اتقتصععا ، والتبكيععة عاصععول و ععيلا  ط ععيلا  تععم ت عيععي ا،ر ععا اف الصععا رة عععن كبظكععة التعععاو 
  .(183)كعل  سارف عاقا  ول الكبظكة الكعكورة على زعا البهج. الككلوكة لل ولة 

وععععل  يتعععين اتزتكعععام ال عع ي  للعع ول الغرعيعععة عحوككععة الك عععاريم الككلوكععة لل ولععة ل واك اعععال إر ععا اف كبظكعععة 
الك عاريم طعا ت عريعاتها الو بيعة ل وعالتعالا ب لهعا كعن كععا   ااتياريعة إلعى حوككعة تلع  لالتعاون اتقتصا ، والتبكيعة 

 . حكام كللقكة صا رة ع وابين و بية ل وزو ي ك   زكية حوككة ال  اص العام

 

 الفرع الثاني

 القتصادية في بعض الدول العربيةتشريعات حوكمة المرافق العامة ا

كصععر زعا صعاحعة السعععي  وتلععععع م كاقالعف حوككعة الكراطععي العاكعة اتقتصعا ية ح يرععة العهع  طعا العع ول العرعيعةل 
علعع ل وقعع  اب ععكف إليهعا  ولععة ا،كععاراف العرعيععة الكتحعع ة طعا زعععا الركعع ل لكععن يوبع  اات طععاف عيبهكععا طععا بظععام طعا 

 .لبظام حوككة الكراطي العاكة اتقتصا ية طا كل كبها طيكا يلا تباولباالحوككة سوت بعرض لها عب  

 

 :حوكمة المرافق العامة االقتصادية في  مهورية مصر العربية -أوال  

دليــل مبــادئ حوكمــة شــركات قطــاع  2226يوليععو عععام / صعع رف وقارة اتسععتركار الكصععرية طععا  ععهر تكععوق
فكـرة  وت  كعن إع عاا بتبعاول زععا الع ليل ععالعرض والتعليعي ت عع  ل وقععل  ن  األعمال العام ب مهورية مصر العربية

 :ل وعل  طا اله رتين التاليتين ليل حوككتها وكا يككن  ن ي كله ل  عن شركات القطاع العام في مصر

 

 :شركات القطاع العام في مصر -1

الاعال عالك سسعاف العاكعة و عركاف ال  عاص الععام ل والعع،  1921لععام / 10/ص ر طا كصر ال ابون رقعم 
ععععع  َل عكوبعععع  ال ععععابون رقععععم  الععععع،  لغععععى الك سسععععاف العاكععععة واسععععتح َ  بظععععاَم الكبععععال  العلليععععا  1925لعععععام / 11/عل

                                         

تحععف  2011عععام التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة يككعن ات عع ص علععى تهاصععيل واطيععة عععن علعع  طععا الت ريععر الععع، ب ععرته كبظكععة ( 183)
 :عبوان 

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 
2005 

 www.oecd.org: كتواطر على كوقعها على اتبتربف على الراع  التالا وزو 
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و ايععرا  صعع ر قععابون  ععركاف . 1993لعععام / 92/لل  اعععاف ل رععم صعع ر قععابون زيلععاف ال  ععاص العععام و ععركاته رقععم 
ال عركافل ال اع عة َكَحعلَّ زيلعاف ال  عاص الععام  َتحعلَّ والع، ق عى ععأن  1991لعام / 203/ال  اص اكعكال العام رقم 

ال ععركافل التاععععةل كحععلَّ ال ععركاف التععا تل ععرت عليهععا زعععا الهيلععاف ل  حععلَّ الاا عععة كحكععام ال ععابون السععاعي ل ككععا تَ 
وبصععف الكععا ة اكولععى كبععه علععى  ن تأاععع ال ععركةل ال اع ععةل  ععكَل ال ععركة الكسععازكة ل وتلعتعععرل كععن   ععاال ال ععابون 

 .(184)الاال

ف قاع عة بالل كن عل  إلى  ن اك اال ال ابوبية التا يل عي عليها  ليعل الحوككعة طعا كصعر زعا  عركا
تأاع  كل ال ركة الكسازكة ل وعالتعالا ت يوبع  ك سسعاف عاكعة ككعا زعو الحعال طعا ال  عاص الععام طعا سعورية ل ككعا 
ي  ، عالتالا إلى  رورة اتات ت طا الع ي  كن كعا   الحوككة التعا تتهعي كعم  حكعام ال عركة الكسعازكة وت تتهعي 

ككابيعة تع اولها وت عكيل  ع عاا كبلع  ا، ارة كم  حكام الك سساف العاكة كن قعيل ت سعيم ر   ال كعال إلعى  سعهمل واك
 .وغير عل 

 

 : (185)دليل الحوكمة المصري -2

ل وال يقتصر على المرافـق العامـة االقتصـادية شركات قطاع األعمال العامإن  ليل الحوككة الكصر، ي كل 
طعا زعععا العحعع  لحوككععة الكراطععي العاكععة  الوصععول إليععهوزعو كععا يل ععكل اات طععا  آاععر عععن  ليعل الحوككععة الععع، بحععاول 

 .اتقتصا ية طا سورية

قعع  تععم إععع ا ا طععا  ععوا كعععا    الحوككععة الكصععر، كععا يككععن اعتعععارا تبويهععا  يععبل علععى  بععه ل عع  تصعع ََّر  ليععل
 2005طا يباير  OECDحوككة  ركاف ق اص اكعكال العام التا  ص رتها كبظكة التعاون اتقتصا ، والتبكية 

OECD Working Group on Privatization and Corporate Governance of State-Owned 

Assets  
(186)

. 

                                         

الرسعكية ل ل والكب عور طعا البريع ة  1992لسعبة / 203/الصعا ر عال عابون رقعم ( الكصعر،)قابون  ركاف ق اص اكعكال الععام ( 184)
 :ل ولكقي  كن التهصيل عاصول  ركاف ق اص اكعكال العام يربى العو ة إلى 1991يوبيه سبة  19طا / ككرر 24/الع   

 .وكا عع زا 120ال ركاف التبارية ل كربم سعي عكرا ل ل :  حك  كحك  كحرق 
 ليعل ععععارة  الععام عبكهوريعة كصعر العرعيعة ليعل كععا   حوككعة  عركاف ق عاص اكعكعال سب ير وعلى سعيل اتاتصار إلى ( 185)

 . الحوككة الكصر،
كابعف تحكعل العبعوان الك عار  2005كعابون الرعابا /إن ور ة العكل التا ع  تها كبظكة التععاون اتقتصعا ، والتبكيعة طعا يبعاير( 186)

بكا حكلف عبوا  :ن إليه طا اكعلى ل لكن ا،ر ا اف التا تم إقرارزا لم تحكل عل  العبوان واك
OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 
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 :ينقسم الدليل المصري إلى ستة إرشادات ر يسة هي و 

 .التأكي  على وبو  إ ار تبظيكا وقابوبا طعَّال ل ركاف ق اص اكعكال العام -1
 .ت ال ولة عوصهها كالكا  تصرم  -2
 (.الكل َّ )اكسهم  الكعاكلة الكتساوية لحكلة -3
 .الع قة كم اك رات عاف الكصلحة -4
 .ال هاطية وا،طصاح -5
 .كس ولياف كبال  إ ارة  ركاف ق اص اكعكال العام -1

ببعع  عععأن عبععاوين ا،ر ععا اف تواطععي تكاكععا  تلعع  الصععا رة عععن كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة ل عيعع   ن و 
بكعععا صعععيغف ع ري عععة تععأتلت كعععم العيلعععة ال ابوبيعععة تهاصععيلها ليسعععف تربكعععة حرطيععة لكعععا و ععععته الكبظ كعععة الكعععكورة ؛ واك

لسعععبة / 203/الكصعععرية ل إع  حالعععف طعععا عععععض الكوا عععيم إلعععى  حكعععام قعععابون  عععركاف ق عععاص اكعكعععال الععععام رقعععم 
ل وعكعععا  ن  عععركاف ق عععاص اكعكعععال الععععام الكصعععر، تتاعععع  عععكل ال عععركاف ال اع عععة ل ط ععع   لِاعععَع علععع  ععععععين 1991

عععَل تحعععف عبعععوان اتعتععععار طعععا  ل  حكعععاَم حوككعععة تلععع  ( ال عععركاف ال اع عععة –وحععع ة الكلكيعععة )يعععل حوككتهعععا العععع، طصَّ
 .(187)ال ركاف

كععم إر ععا اف الحوككععة الصععا رة ععععن  هعالكبكععلل ببعع  عععأن  ليععل الحوككععة الكصععر، قعع  بعععاا كلته ععا  طععا  غلععع
إ عععاطاف وتعععع ي ف اقت عععتها العيلعععة ال ابوبيعععة كعععن كعععا تعععم إ االعععه عليعععه كبظكعععة التععععاون اتقتصعععا ، والتبكيعععة ل كعععم 

علعى بكيعم الع ول العرعيعةل ويككعن اتسعتها ة كبعه طعا إعع ا   ليعل حوككعة  ت عريعيةالكصرية ل وق  َ كََّل ععل  سعاع ة 
 .للكراطي العاكة اتقتصا ية طا سورية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

ل وكعان حريعا  عالتبويعه الك عار إليعه  إر ا اف كبظكة التعاون اتقتصعا ، والتبكيعة لحوككعة الك عاريم الككلوكعة لل ولعة: وتربكتها 
وان ور ععة العكععل ل وزععو  حعع  الكصاععع علععى العع ليل طععا  ليععل الحوككععة الكصععر،  ن ي ععير إلععى عبععوان الكعععا   الصععا ر ت إلععى عبعع

 .الكعكور
 .وكا عع زا 11ل ل  ليل كعا   حوككة  ركاف ق اص اكعكال العام عبكهورية كصر العرعية( 187)
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 :المتحدةحوكمة المرافق العامة االقتصادية في اإلمارات العربية  -ثانيا  

 2011تكععوق /ويوليعع 19عتععاريخ / 29/ صعع ر كبلعع  الععوقراا طععا  ولععة ا،كععاراف العرعيععة الكتحعع ة ال ععرار رقععم 
طا  أن بظام حوككة كبال  ا، ارة طعا الهيلعاف والك سسعاف وال عركاف الرعحيعة وغيعر الرعحيعة الككلوكعة للحكوكعة 

 .زعا طا اله رة اكولىل وكن رم بل ّيكه طا اله رة الرابية ةل وسوت بعرض لبظام الحوكك (188)اتتحا ية

 

 :عرض نظام الحوكمة اإلماراتي  -1

كعا ة تباولعف تبظعيم الحوككعة طعا كبعال  ا، ارة طعا الهيلعاف والك سسعاف / 24/يتألت بظام الحوككعة ا،كعاراتا كعن 
 .الرعحية وغير الرعحية الككلوكة للحكوكة اتتحا ية

ــاتى علععى ععع   كععن بصععف الكععا ة اكولعع لععي  كععن عيبهععا تعريععت الحوككععةل طيكععا ور  تعريععت ع ععو كبلعع   التعريف
 .ا، ارة غير التبهيع، والع و الكست لل وزكا كن اتص  حاف الكتعل ة عالحوككة

ارزم ع عرار كعن كبلع  َازا يعتم ااتيعع عا وبصعف علعى  ن  لأحكام تشكيل م لـس اإلدارةط   تباولف / 2/ كا الكا ة 
كن البكعم ععين كبصععا رلعي  كبلع  ا، ارة والكع ير الععامل والبكعم ععين كبصععا بالع  / 5/الوقراال وكبعف الكا ة 

علعى ع عو كبلع  ا، ارة  ن يكعون ع عوا  طعا  كرعر كعن / 1/ل وحظعرف الكعا ة    كبل  ا، ارة والكع ير الععاميرل
 .ن ر   ك سساف اتحا ية طا الوقف عاتهالرلي  طا  كرر ك  رععة كبال ل ككا ت يبوق له  ن ي غَل كبص َ 

  يللكبلع   ن يتاعع قراراتعه ععالتكرير طعا حعاتف ااصعة يل ع رزا رلع/ 2/ط   سكحف الكعا ة  لقرارات الم لسعالبسعة 
 .(189) ري ة ت وين زعا ال راراف طا سبل كحا ر اتبتكاعاف للكبل  طا حيبهالكبل  

علعى كسع ولياف وااتصاصعاف الكبلع  / 9/ل طيكا بصف الكعا ة الم لسآلية عمل ط   بصف على / 9/ كا الكا ة 
الععععوقراا ععععن تح يععععي اكزععع ات وتبهيععععع كبلععع  السععععل َة العلليعععا للك سسععععة اتتحا يعععةل ويكععععون كسععع وت   كععععام  عع تعععععهإع 

 .السياساف التا  لب لف الك سساف كن  بلها

                                         

  .سوت ب ير إلى بظام الحوككة زعا ااتصارا  عبظام الحوككة ا،كاراتا( 188)
غيعععر وا ععحةل طعععالكعلوم  ن ال عععراراف التععا تصععع ر ععععالتكرير ت يكععون طيهعععا كحا عععر وزعععا / 2/زكعععا ور ف العععععارة طعععا الكععا ة ( 189)

 ن يععتم تعع ويبها طععا كح ععر  ول ابتكععاص يلع عع  عععع  تععاريخ ال ععراراف الصععا رة عععالتكريرل لكععن زععو ابتكاعععافل ويععع و  ن الك صععو  
 .الصياغة لم تكن كوط ة
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بعف كن  ن يكون رلعي  الكبلع  ع عوا  طعا  ، على  حكاكهال وك/ 11/ط   بصف الكا ة  بالنسبة لل ان الم لس
ــدقيق والمخــاطرعلععى / 12/وبصععف الكععا ة . كععن لبابععه ــة الت ــام ل ن ل طيكععا تركععف  حكععام عععاقا اللبععان لكبلعع  أحك
 .ها وط ا  للحابة التا يرازاا، ارة ي عل 

ار  الع عرية ع عع ا  بظعام الهيلعة اتتحا يعة للكعو  علعى قيعام/ 15/ط   بصعف الكعا ة  اإلفصاق والشفافيةعالبسعة كحكام 
اععال عا،طصععاح وال ععهاطية عععن بكيععم الكسععالل الكتعل ععة عتأسععي  الك سسععة اتتحا يععةل وترطعععه إلععى كبلعع  الععوقراال 

البتعالج  :على الحع  اك بعى العع، يبع   ن يت عكبه بظعام ا،طصعاحل وكعن علع / 15/وبصف اله رة الرابية كن الكا ة 
 .ا يةل وسل اف وص حياف الكبل  والرلي ل وغير عل الكالية والت غيلية للك سسة اتتح

 .الع، يرطعه كبل  ا، ارة إلى كبل  الوقراا أحكام التقرير السنويط   بصف على / 20/ كا الكا ة 

زعا عرض كاتصر كزعم اكحكعام العوار ة طعا بظعام ا،طصعاح ا،كعاراتال وععات  ص عليعه ببع  طيعه بوابع  إيباعيعةل 
 .وزو كا سعبتباوله طا اله رة التاليةف كعل ل سو ارل لي

 

 :تقييم نظام الحوكمة اإلماراتي -2

ككعععا ت ععع  طيعععه ععععأن  ليعععل الحوككعععة ا،كعععاراتا يلعععع  ا عععوة إيباعيعععة طعععا  عععع  ورقاععععة كبعععال  إ ارة البهعععاف 
 :اتتحا ية التا يل عي عليهال إت  ببا وب باا ق  وقم طا قصور كن ع ة بواحح بعين  زكها طيكا يلا

ل وكعععععل  يل عععععي علععععى كعععععا   يل عَّععععيل بظععععام الحوككععععة ا،كععععاراتا علععععى الكراطععععي العاكععععة ا، اريععععة واتقتصععععا ية -  
كععن رعحيععة إلععى )الك ععاريم الككلوكععة لل ولععةل وكعلععوم  ن ااععت ت  عيعععة ب ععا  كععل بهععة وااععت ت بظاكهععا 

 وزعععو كتهعععال عبعععا عال عععرورة وبعععو  ااعععت ت بظعععام حوكي( يعععة وكعععن ك سسعععة اتحا يعععة إلعععى  عععركةغيعععر رعح
ععع  بظعععام حوككعععة طبعععرل عأبعععه  لكعععا ت يتعععواطر طعععا بظعععام الحوككعععة ا،كعععاراتا بهعععاف كتعععع  ة اكب ععع ة قععع  وحَّ
 .(190) ي عواكبظكة ا، ارية وال ابوبية وزو اتباا غير س

                                         

ي بظام الحوككة ا،كاراتا على بهاف كاتلهة طا ب ا ها وبظاكها ال ابوبال  ن بظام الحوككة يككا يل لل على ع م س ا  ت ع( 190)
التعا عكلعف   ولعة ا،كعارافكعن  والعل الهيلعاف طعا زيلة اله ل اكحكر ا،كاراتال وتلعتععر زععا الهيلعة ا،كاراتا يل عي  ي ا  على 

لسعبة / 2/يي و الكاا ر عكوب  قرار رلي  كبل  إ ارة الهيلة رقم على ت عيي قرار كبل  الوقراا كن ا ل ت كيل لببة الت ق
كععن الكعععا    ل علكععا  عأبععه2011  يلععول/سعععتكعر 15وعبععاا علععى كواط ععة كبلعع  إ ارة زيلععة الهعع ل اكحكععر الكبع عع  عتععاريخ  2011

كععا بععل عليععه  ليععل يتهععي كععم  تاكساسععية للهعع ل اكحكععر زععا اتسععت  ليةل  ،  بععه غيععر تععاعم للحكوكععة  و ككلععو  لهععا وزععو كععا 
 .الحوككة ا،كاراتا طا  به ي عي على البهاف الوار ة طا عبوابه والككلوكة للحكوكة اتتحا ية
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 دون ال هـات الحكوميـة المحليـة،فقـط يطبق نظام الحوكمة اإلماراتي على ال هات الحكوميـة االتحاديـة  -  
ستع ى ع  حوككةل  و  بها ستا عم لبظعام حوككعة كحلعال ويله عل طعا ككا يعبا  ن تل  البهاف الكحلية 

ت وقم عيبهكا تعارض زعا الحالة  ن يلراعا بظامل الحوككة الكحلا بظاَم الحوككة اتتحا ، واك
(191). 

ل وزعععا قصععور عععن كعععا   الحوككععة الصععا رة لحوكمــة م ــالس اإلدارة فقــطصع ر بظععام الحوككععة ا،كععاراتا  -  
عععن كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة عاصععول حوككععة الك ععاريم الككلوكععة لل ولععةل طحوككععة كبععال  
ا، ارة زا بقا كن كعا   الحوككةل طيكا تعبل ععاقا الكععا   علعى اكحكعام التعا يبع   ن تراعيهعا ال ولعة 

ة وا،طصعععاح العععوار ة طعععا بظعععام ين  حكعععام ال عععهاطإل ككعععا عصعععهتها كالكعععا ل وعلعععى ح عععوي  صعععحا  الكصعععال 
ف عاصعععول  ع عععاا كبلععع  ا، ارة ولعععم تعععر  عاصعععول الك سسعععة  و البهعععة  الحوككعععة ا،كعععاراتا قععع  ور 

الحكوكيععة ككععل ككععا يلععع  قصععورا  عععن كعععا   ا،طصععاح وال ععهاطية الكبصععول عليهععا طععا إر ععا اف كبظكععة 
 . اريم الككلوكة لل ولةالتعاون واتقتصا ، والتبكية لحوككة الك

ن كععان قعع   ععاعه قصععور كريععرل إت إبععه  عاصععولبكتهععا عكععا  ور بععاا  ت يععيم بظععام الحوككععة ا،كععاراتال وزععو واك
 .يككن اتستها ة كن ععض كا باا طيه ،ع ا   ليل لحوككة الكراطي العاكة اتقتصا ية طا سورية

  

 

 

  

                                         

كن الكعلوم  ن  ولة ا،كاراف العرعية الكتح ة طيها زيلاف وك سسعاف اتحا يعة تا عم لل عابون اتتحعا ، لل ولعةل و اعرل كحليعة ( 191)
كحاكم  عا زيلة كحلية تتعم البظام ال ابوبا لكحاكم إكارة  عال وكعل  زو  تلع م ةل طعلى سعيل الكرال تا م لل ابون الكحلا ل،كار 

لبظام ال ابوبا لكحاكم ر   الايكةل عيبكا بب  عأن كحاكم  عوظعا وع ية ا،كاراف تا م لبظام اإع تتعم  ةحال كحاكم ر   الايك
على  ر ة  ععا طهعا كحليعة ع كعارة  ععا ط ع  وليسعف اتحا يعةل وزععا كعن  عأبه  ن الكحاكم اتتحا ، لل ولةل واككر بهسه يب عي 

 .ي  ، إلى تع   ععض  بظكة الهيلاف والك سساف عين  بظكة كحلية و ارل اتحا ية 
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 المطلب الثاني

 السوريتشريعات الحوكمة في القانون 

سعبعرض لهععا طععا توقععف كععا عععين ال عابون الاععال وال عابون العععام  لحوككععةلت عريعاف  ععع ةصع رف طععا سعورية 
 : ينالهرعين التالي

 .تشريعات الحوكمة في القانون الخاص : الفرع األول

 .تشريعات الحوكمة في القانون العام : الفرع الثاني

 

 الفرع األول

 الخاصتشريعات الحوكمة في القانون 

يلع  ال  اص الاال  ر ا  اصعة لت عيي الحوككة عكا يحويه كن ع   كعيعر كعن ال عركاف كتعع  ة اكحبعام ل 
وكبهععا  ععركاف  ععاكة تهععوي كيقابياتهععا كيقابيععاف ععع ة  ول طععا العععالم الرالعع  تحععرل طععا عكلهععا علععى اتعععاص  علععى 

 .ين وبععهم ل ستركار طيهاكعايير الحوككة لكا تعو  عليها كن طوال  كبها كس  ر ة الكستركر 

ل عع  عععع  ف الحوككعععة عالكيععا  طعععا ال  عععاص الاععال رعععم ابت لعععف عععع  سعععبواف لت ععععي  ي ععا  علعععى ال  عععاص الععععام ل 
 .وكعل  كان الحال طا سورية ل كم طاري  بها لم تكت  إلى ال  اص العام إلى ابن

ا عع ة ت عريعاف تهاوتعف طعا كحلهعا لو عزعبا بتتعم كا ص ر كن ت ريعاف للحوككة طا ال  اص الاال لوب بو 
 . وكحتوازا ل وسوت بستعر ها طيكا يلا ع كل كلبكل ل إع التهصيل طيها كحله  عحا  ال ابون الاال

 

 :تعليمات اإلفصاق لل هات الخاضعة إلشراف هي ة األوراق واألسواق المالية السوريةو نظام  -أوال  

ا،طصععاح للبهععاف الاا عععة ، ععرات زيلععة اكوراي واكسععواي تعليكععاف بظععام و ولععى ت ععريعاف الحوككععة كععان  ل 
وككعا زعو وا ع  طعا عبوابعه ط بعه يل ععي  ل 2001لععام / 3943/ عرار كبلع  العوقراا رقعم الصعا ر ع الكالية السورية

ط عع  علععى ال ععركاف الاا عععة ، ععرات زيلععة اكوراي واكسععواي الكاليععة السععورية ل وزعععا ال ععركاف تتاععع  ععكل  ععركة 
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ة كلغهلة إعا كابف كلص رة لؤوراي الكالية ل  و ق  تتاع  ك   آار طيكعا لعو كابعف تحتعرت الاع كاف والوسعا ة كلسازك
 .الكالية ل وع ر   ت تلص ر  وراقا  كالية

 لععقم كععل  ععركة كلصععِ رة لععؤوراي  إع ل اإلفصــاقكععن كعععا   الحوككععة وزععو زاكععا  كععع     زعععا البظععام  عع  ت ععكنل
الكاليععة  ن ت ععم وتلتععقم عسياسععة ككتوعععة ل،طصععاح ت ععتكل علععى اعتكععا  إبععراااف وتعليكععاف وآليععاف كباسعععة ل لتععقام 

 .بكيم كت لعاف ا،طصاح وط ا  لهعا البظامع

 : يلا إبكات   بعر ها طيكا ا عة كحكاكه ل طهو على ع ة  بواصالا عه ال ركافل  فكلقِ  كا ا،طصاح الع،  ل 

 

 :اإلفصاق عن النتا ج األولية للسنة المالية  -1

ا صععة عععن  عكععال ال ععركة اعع ل ل  صععاطا الععرع  الكتوقععمل  صععاطا ا،يععرا اف :وككععا تت ععكن تلعع  البتععالج 
 .وغير عل  السبة الكالية الكبتهية

 

 :اإلفصاق عن النتا ج النها ية للشركة  -2

وحبععععم اتسععععتركار  ة و كاكبهععععا البغراطيععععة لركة الرليسععععال ععععوصععععت  ب عععع ة : وككععععا يت ععععكبه زعععععا ا،طصععععاح 
ل  تحليععل الكركععق الكععالا لل ععركة وبتععالج  عكالهععا اعع ل السععبة الكاليععة ل و سععكالا ل وععع   الكععوظهين طععا كععل كبهععاالر 
  .ل وغير عل  الو م التباطسا لل ركة  كن ق اص ب ا ها و سواقها الرليسة وحصتها كن السوي الكحلاو 

 

 :عن النتا ج نصف السنوية وربع السنوية اإلفصاق  -3

يلتقم كبل  إ ارة ال ركة ع ع ا  وتقويع  الهيلعة عت ريعر بصعت سعبو، وب عر زععا الت ريعر اع ل طتعرة ت تتبعاوق 
 . هرا  كن تاريخ ابتهاا تل  الهترة طا صحيهتين يوكيتين 

 

 :اإلفصاق الطارئ -4

 ل الهيلعة  ون إع عاا وععأ، وسعيلة تح عي السعرعة الك لوععةكعن زععا البظعام ال عركَة عع ع م / 13/ لقكعف الكعا ة 
ص ار عيان علبا طورا  عب  تو   :كبهاو  ل طر  ، كعلوكة بوزريةاواك
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كوبععو اف ال ععركة  و التقاكاتهععا  و زيكععل ر سععكالها  و ت ييكهععا اتلتكععابا :  التغيععراف الهاكععة التععا ت ععر  علععى -أ 
 . و التغيراف طا كلكية  سهكها  و كبتباتها

 .ف الكعيرة التا تع  زاالصه ا -ب 
 .الكوار  والحرالي والحوا   -ج 

ككعا يبع ر لعن بععرض لهعا زبعا إع لعي  زععا غر عبا ل لكعن  إطَصاحاف  لارل بل عليها البظام الكععكور وركَّةَ 
 : زا ل ق   لقم ال ركاف الاا عة له عاعتكا  كعايير  ولية زعابظام ا،طصاح  عكرا  نَّ 

  ة الكعايير الكحاسعية ال ولي كبل كعايير الكحاسعة ال ولية الصا رة عنIASC
(192). 

  للكحاسعين كعايير الت قيي ال ولية الصا رة عن اتتحا  ال ولاIFAC
(193). 

 تعليمات اإلفصاق لل هات الخاضـعة إلشـراف هي ـة األوراق واألسـواق الماليـة السـوريةاستعراضنا لنظام و ب
 :نخلص إلى ما يلي

إن البظععام والتعليكععاف الكعععكورة ت عععي علععى طلععة كعيبععة كععن ال ععركاف طععا ال  ععاص الاععال ل وزععا الاا عععة  -1
 .زيلة اكوراي واكسواي الكالية السورية، رات 

لععم تل ععر تعليكععاف ا،طصععاح الععوار ة طععا البظععام الكعععكور إلععى كععع   ا،طصععاح لعع ل كبظكععة التعععاون اتقتصععا ،  -2
ن كابععف  تلع  التعليكععاف قع  ت ععكبف  غلع  كععا بعل عليععه كعع   ا،طصععاح الصعا ر عععن الكبظكععة  والتبكيعة ل واك

الكو عوعاف الكتصعلة : علع   بها ق   غهلف  ي ا  عع عا  ككعا بعاا طعا كعع   ا،طصعاح ل وكعنإ ككاالكعكورة ل 
 .عالعاكلين و صحا  الكصال 

إن إصع ار بظعام اععال ل،طصعاح  لعي  كععن  عأبه البهعوض عال ععركاف الاا ععة لعه وطععي  ط عل الككارسععاف  -3
 .التا تح  ها كبظوكة حوككة كتكاكلة يكون ا،طصاح  ح  كعا لها

تم إعع ا زا للكراطعي العاكعة اتقتصعا ية وعكعا يككن اتستها ة كن زعا البظام وتعليكاته طعا   لعة الحوككعة التعا يع -4
 .يتهي كم  عيعتها ال ابوبية

 

 

 

 

                                         

(192  )International Accounting Standards Council 
(193  ) International Federation of Accountants 
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 : نظام الحوكمة الم سساتية في شركات التتمين -ثانيا  

نظــام الحوكمــة الم سســاتية فــي الت ععريم الرععابا الععع، صعع َر طععا كبععال حوككععة ال ععركاف طععا سععورية كععان 
وزععو  2007لعــام ( إ.م / 127/100)علــى التــتمين رقــم شــركات التــتمين الصــادر بمو ــب قــرار هي ــة اإلشــراف 

عا ة التأكين الكراصة للعكل طا سورية هعاف التأكيبيعة التعا وبكيعم ال عركاف  و الب ل يسر، على  ركاف التأكين واك
وقع   لععقَم بكيععم ال عركاف عتوطيععي  و ععاعها وط عا  كحكاكععه اع ل كعع ة ت تتبععاوق عاكعا  واحعع ا  كععن ل  تا عم كحكاكععه

 .2007/10/18ص ورا طا تاريخ 

بكععا  ور ف ( الحوككععة)كععا ة ل  ور ف اكولععى كبهععا ععع ة تعععاريت لععي  عيبهععا / 22/يتععألت زعععا البظععام كععن  ل واك
كبكوعععة ال ععواع  التععا تحعع    بظكععة ال ععركة لععتحكم الع قععة عععين كبلعع  إ ارة وعرطتهععا عأبهععا ( الكعععايير)ععع ت  كبهععا 

وي تر  زععا التعريعت طعا كعبعاا كعن تعريعت  .ا ل وبكيم اك رات عاف الع قةال ركة واك ارتها التبهيعية ل وكسازكيه
 .ظكة التعاون اتقتصا ، والتبكيةإلى كعا   كب زعا البظام ككا لم يلِ رالحوككة ل 

 ل غيععر التبهيععع،والع ععو  ل والع ععو الكسععت ل ال ععهاطية ل :كععن التعععاعير التععا ور  تعريههععا وتتصععل عالحوككععة 
 .ل واك رات عاف الع قة وا، ارة التبهيعية

/ 11/وتباولعف الكعا ة  كبلع  ا، ارة وا، ارة التبهيعيعة ل بصف الكا ة الرالرة وكا يليها على  حكعام وصع حياف
 .اعة ال االية  ل والك قي ال االاالرق التا قسكتها إلى الرقاعة ال االية 

الع قعععة ععععين كبلععع  ا، ارة وكععع يرزا الععععام إن : رعععة  كعععور زعععاال عععركة عا،طصعععاح ععععن ر / 20/ لقكععف الكعععا ة 
 .وب ف ل والهيكل التبظيكا لل ركة ل وسياسة الككاطصف طيها

 : إلى ما يلي نظام الحوكمة الم سساتية في شركات التتميننخلص من االطلع على 

كلسعكى ال عرار العع،  صع ر علع  ر البظام إلى الحوككة طا  ، كن كعوا ا ولعم تعر  زععا اللهظعة إت طعا ععلم يل  -1
 .البظام

ن كعان قع   -2 اتستها ة كن كعا   الحوككعة لع ل كبظكعة التععاون اتقتصعا ، والتبكيعة قع  بعاا ابت اليعا  ل طهعو واك
عععَل عععععض ال عععاا طعععا  حكعععام كبلععع  ا، ارة ل لكعععن لعععم  علععع  وطعععي كععععا   الحوككعععة الصعععا رة ععععن يكعععن طصَّ

ل وكعععا    اععرل لععم يععر  ( ا،طصععاح)ابهععا  ون ك ععكوبها ككععع   الكبظكععة الكعععكورة ل وركععة كعععا    اععع ععبو 
ل وعالتعععالا ت يككببععا ال عععول عععأن زععععا ( كالكعاكلععة الكتسعععاوية للكسععازكين ل وح عععوي الكسععازكين)عكرزععا عتاتعععا  

 .البظام ق  تم إع ا ا عاتستبا  إلى كعا   حوككة ال ركاف



119 

 

 

التععا صعع ر لي عععي عليهععا ل وت يككععن اعتعععارا عا،بكععال بظععام الحوككععة زعععا  عع ي  الاصوصععية عال ععركاف  -3
 .كص را  يهي  طا إع ا   ليل حوككة للكراطي العاكة اتقتصا ية

 

 :نظام الممارسات السليمة إلدارة الشركات -ثالثا  

قواعـــد حوكمـــة  -نظـــام الممارســـات الســـليمة إلدارة الشـــركات :   الت عععريم الرالععع  طعععا كبعععال الحوككعععة زعععو
  .2008/6/29تاريخ ( م/31)ال رار رقم عالصا ر عن زيلة اكوراي واكسواي الكالية السورية  الشركات المساهمة

ل طيكععا ( الحوككععة)اكولععى كبععه ععع ة تعععاريت لععي  عيبهععا ت ععكبف الكععا ة كععا ة ل / 19/يتععألت زعععا البظععام كععن 
الع قعة ل والع عو  واك عرات عاف الكصعال  ل واك عرات عو : ور ف ع ة تعاريت تتصل كم كو وص الحوككة زعا 

 .الكست ل ل والع و غير التبهيع،

ور  طعععا الكعععا ة الرابيعععة ععععأن البظعععام يععععين ال واعععع  والكععععايير الكبظكعععة ، ارة ال عععركاف الكسعععازكة التعععا ت عععرح 
 ارسععععععاف ا، ارة السععععععليكة التععععععا تغ ععععععا سععععععهكها علععععععى اتكتتععععععا  العععععععام كععععععن  بععععععل  ععععععكان اتلتععععععقام عأط ععععععل كك

 :الكباتف التالية

 .ي الكسازكينح و  -1
 .ح وي  صحا  الكصال  -2
 .ا،طصاح وال هاطية -3
 .كبل  ا، ارة -4
 .لببة الت قيي -5
 .كهام وكس ولياف ا، ارة التبهيعية -6
 .كهت ا الحساعاف -8
 .الك قي ال االا -7

 

لقاكيععا  اعتعععارا  كععن  2008استر ععا يا  طععا عععام  اعتعععاراعلععى  كبععه /18/بصععف الكععا ة ل عع   ككععا  ل 2009/1/1واك
ل ككعا  كلقكعا  لبكيعم ال عركاف الكسعازكة التعا ت عرح  سعهكها علعى اتكتتعا  الععام يلعععع م علعى  بعه /17/ بصعف الكعا ة

  والتععا اعتكعع زا عععي علععى الكصععارت و ععركاف التععأكين طععا كععل كععا ت يتعععارض كععم قواععع  الحوككععة الك ع ععة لعع يها يل 
 .البسعة ل ركاف التأكينالتأكين ع وزيلة ا، رات على ل كصرت سورية الكركق، عالبسعة للكصارت
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تقريــر سععواي الكاليععة السععورية تصعع ر ت ريععرا  سععبويا  تحععف عبععوان علععى زعععا البظععام ععع  ف زيلععة اكوراي واك عبععاا  
والت ريععر اكول  (194) حوكمــة الشــركات المســاهمة الخاضــعة إلشــراف هي ــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية

ق اععععاف الكصععععارت والتعععأكين والاععع كاف والصععععباعة : وغ ععععى سعععتة ق اععععاف اقتصععععا ية زعععا  2009صععع ر لععععام 
 .2011ر ت رير  ص رته الهيلة الكعكورة كان عن العام والقراعة واتتصاتف ل وآاِ 

 :ما يليباالطلع على النظام المذكور نخلص إلى 

عأغلعع  كععا   كبظكعة التعععاون اتقتصعا ، والتبكيعة لحوككععة  ال عركاف بظعام الككارسععاف السعليكة ، ارة اعع  -1
ن كان لم يل ر إلى تل  الكبظكة وت إلى كعا لها ل ولم يَ   . لحوككةا   طيه تعريتل رِ ال ركاف ل واك

 

طيكا يتعلي عكبل  ا، ارة بب  عأن البظام ق   تعى علعى   ي التهاصعيل ل وكعان كعن اكبع ل  ن يعبل علعى  -2
ل ااصعة  تاركـا  التفاصـيل لكـل شـركة تضـع فـي دليـل حوكمتهـا مـا يتناسـب مـع طبيعتهـاكعة الا و  العا
 .بكيم ال ركاف الكسازكة التا ت رح  سهكها ل كتتا  العام لقكف عه / 12/و ن الكا ة 

 

ـة  ل ميـع الشـركات المسـاهمة كن البظام على  ن كا باا كن قواع  وكعايير / 12/بصف الكا ة  -3 ُتع د  ُملز م 
حوككعة  إصع ار  ليعلكعل  عركة   عحف طعا غبعى ععن ل وعععل  طع ن  لتـي تطـرق أسـهمها للكتتـاب العـاما

 لعع  ال ععركاف ل وزعععا اتبععاا كحععل بظععر ؛زعععا البظععام زععو  ليععل حوككععة كوحعع  لبكيععم تاععال عهععا عاعتعععار 
تععبعك  عال ععرورة علععى يحكععل  ليععل حوككععة كععل  ععركة اصوصععيتها والتععا كبهععا  عيعععة ب ععا ها التععا إع 

لعقام ال عركاف ع صع ار كعل كبهعا   ليل حوككتها ل وعالتالا كان كن اكب ل إص ار  ليل حوككة بكعوعبا واك
بظعام الحوككعة البكعوعبا ل وزعو كعا  اععف  و ععها ليل حوككة اال عها ت يبقل عن الح و  ال بيا التا 

 .(195)عه ال ول التا سع ف إلى ت عيي الحوككة
 

عععف علعععى اعتععععارا كبعععه /18/الكعععا ة    عععربا إلعععى  ن -4 لقاكيعععا  اعتععععارا  كعععن  2008استر عععا يا  طعععا ععععام  قععع  بصَّ واك
أعطــى ل  ،  بععه قعع   29/1/2009ل وعععالبظر إلععى تععاريخ إصعع ارا ببعع   بععه قعع  صعع ر عتععاريخ  2009/1/1

 :ل وزا كهلة ليسف كاطية لسععين للشركات مهلة ستة أشهر فقط لتطبيق 

                                         

 www.scfms.syت ارير الحوككة التا تص رزا زيلة اكوراي واكسواي الكالية السورية كتواطرة على كوقعها على اتبتربف ( 194)
رلعي  كبلع  إ ارة كن عل  على سعيل الكرال  واع  حوككة ال ركاف طا  ولة ا،كعاراف العرعيعة الكتحع ة والتعا صع رف ععن ( 195)

 عواع  حوككععة ال عركاف الكسععازكة العاكععة تحعف اسععم  2002لسععبة ( ر/32)ال عرار رقععم زيلعة اكوراي الكاليععة والسعلم عكوبعع  
 .وكعايير اتب عا  الك سسا
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كععا يتواطععي كععم  ععرو  زعععا البظععام وطععي بسعع  كعيبععة كععن  ع ععاا عارة إن إععا ة ت ععكيل كبلعع  ا،  -أ 
إعععا ة ت ععكيل كبلعع  ا، ارة كسععت لين وآاععرين غيععر تبهيعععيين يت لعع  وقتععا    ععول ل إع يت لعع  علعع  

تبتاعععا  كبلععع  إ ارة ب يععع  عكعععا يتواطعععي كعععم  عوة تبتكعععاص الهيلعععة العاكعععة لل عععركة ككعععا يعبعععا الععع
ل ولي  عل  عاككر السهل ااصة طا ال عركاف الكعيعرة ل والتعا يكعون طيهعا عع     واع  الحوككة

 . كعير كن الكسازكين
إن تأزيل ال ركة للحوككة يت ل  وقتا  يتباوق السبة ل طالحوككة ت يككعن ت عي هعا عبعرة قلعم ط ع ل  -ب 

ركاف كعن كهاكهعا تأزيعل ال ع مراكز دولية وأخرى وطنية متخصصة بالحوكمةوكبل عل  تأسسعف 
 .(196)ا بربو  ن براا طا سورية قريعا  لت عيي الحوككة ل وزو ك

 

ل وعالتعالا طع ن اكتبعاص  عركة ععن اتلتعقام  م يدات تطبيقـ لم يبل ال رار الصا ر عكوبعه زعا البظام على  -5
ععععه  و التهعععاون طععععا ت عيعععي عععععض احكاكععععه يبعلهعععا قععع  ارتكعععععف كاالهعععة ل عععرار صععععا ر ععععن زيلععععة اكوراي 

بظععرا   ت تسععتو، كععم كاالهععة قععرار آاععريبعع   اليععة السععورية ل عيعع   ببععا ببعع  عععأن زعععا الكاالهععة واكسععواي الك
كاالهععة إحعع ل  ععواع  الحوككععة قعع  يكععون لهععا آرععار كاليععة طل  اكزكيععة الحوككععة علععى ال ععركاف الكلقكععة عهعع

 الحوككعة عحيع ل وعالتعالا كعان كعن الوابع  العبل علعى ك يع اف وا عحة لت عيعي قعرار كعيرة على ال عركة 
 . ت تستو، كاالهته كم كاالهة  ، قرار آار

 

لحوككعععة  عععركاف ال  عععاص الاعععال التعععا ت عععرح  سعععهكها ل كتتعععا  الععععام ل وزعععا  مَ ِ عععإن زععععا البظعععام قععع  ول  -1
زععا طععا زعععا ال ععكل ال ععابوبا كععم  ععركاف الكسععازكة العاكععة ع  ععكل ال ععركاف الكسععازكة ل والت ا  أاععت ععركاف 

بهكععا عيل كععن بظعام الحوككععة زعععا صعالحا  للت عيععي علعى تلعع  ال عركاف الحكوكيععة ل طالككلوكعة لل ولععة ت يبعع
 ن ععععا   ولعععى طععع ن بظعععام الحوككعععة زععععال وكععع طروقعععاف كريعععرة طعععا البظعععام ال عععابوبا لعععي  زبعععا كبعععال عسععع ها

 .ت يككن ت عي ه  ي ا  على الكراطي العاكة التا تأاع  كل الك سساف العاكة

                                         

 :كن كعاز  الحوككة الكعروطة عالكيا  ( 196)
 .وك را طا علبيكا The Global Governance Institute (GGI)كعه  الحوككة العالكا  
طععا  California عوتيععة كاليهوربيععا San Diego وك ععرا ك يبععة سععابتيياغو The Governance Instituteكعهع  الحوككععة  
 .وتياف الكتح ة اككريكيةال
 .وك را طا علبيكا European Corporate Governance Institute( ECGI) الكعه  اكورعا لحوككة ال ركاف 
 .طا زوبغ كوبغ Asian Corporate Governance Association( ACGA)البكعية ابسيوية لحوككة ال ركاف  
وقعع   ب ععأف غرطععة تبععارة وصععباعة  عععو ظعععا كركععقا  لحوككععة ال ععركاف تععاعم لهععا ل ككععا  لحعع   كعهعع   للحوككععة طععا كركععق  عععا  

ل لكععن كعازعع  الحوككععة طععا العع ول العرعيععة  Hawkamah Instituteتحععف اسععم كعهعع  الحوككععة ( DIFC)الكععالا العععالكا 
 .تها ولم تحصل على سكعة  وليةتقالف طا ع اي
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 : المصارفدليل الحوكمة لدى  -رابعا  

 :ل والع، ت كن  ليلين للحوككة زكا 2009/4/1عتاريخ  499ال رار رقم ص ر عن كبل  الب   والتسليت 

 .دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية  -1
 .دليل الحوكمة لدى المصارف اإلسلمية  -2

وكععععل  علعععى البععع ير عالععععكر  ن  ليعععل الحوككعععة لععع ل الكصعععارت الت لي يعععة يل عَّعععي علعععى الكصعععارت الااصعععة 
/ 23و  8/ الكععا تينبععل  ليععل الحوككععة لعع ل الكصععارت الت لي يععة طععا  إع ل الكصععارت العاكععة التععا تكتلكهععا ال ولععة

 .الكصارت العاكةععلى  حكام ااصة 

 :   ت كن كل كن زعين ال ليلين اكسة  عوا   كلفل

 .كبل  ا، ارة  .1
 .اللبان الكبعر ة عن كبل  ا، ارة  .2
 .عيلة ال ع  والرقاعة  .3
 .ا،طصاح وال هاطية  .4
ف إ عععاطة  إلععععى الع قعععة كعععم  صعععحا  حسععععاعا ل الع قعععة كعععم الكسعععازكين و صععععحا  الكصعععال  اباعععرين .5

 (.كصارت ا،س كيةالطا )اتستركار 

 :  (197)نلحظ ما يلي لدى المصارفالحوكمة  باالطلع على دليل

طععا  إلععى علعع  صععراحة   الحوككععة الععع، و عععته كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة و  ععار تعريععتَ  ى العع ليلل تعبَّعع -1
 .تعريهه للحوككة

 

كصعععرت ع عععع ا   ليعععل كعععل ل إع عكوبععع  اله عععرة اكولعععى كعععن الكعععا ة اكولعععى يلتعععقم   ليعععل الحوككعععة زععععا بكعععوعبا -2
ويعتكعععع ا كصعععرت سععععورية الكركععععق، ويعععتم ب ععععرا عحيعععع   (198)للحوككعععة اععععال ععععه وطععععي  حكععععام الععع ليل الصععععا ر

 صع ر عبعع   -وعلععى سععيل الكرعال  -وت عي عا  لععل   لكبعه بسعاة علعى الكوقععم ا،لكتروبعا للكصعرت  (199)تتعوطر
                                         

سب ير إلى ال ليلين طيكا يلا عصعيغة الكهعر  بظعرا  لتكارعل غالع   حكاكهكعا ل وطعا حالعة ااعت ت اكحكعام سب عير إلعى علع  كعم ( 197)
 .عكر اسم ال ليل

قواععع  حوككععة ال ععركاف  –وزععو علععى اعع ت كععا ر يبععاا عاصععول ال ععرار الكت ععكن بظععام الككارسععاف السععليكة ، ارة ال ععركاف ( 198)
 .الكسازكة

 .تتواطر: كعا ور  طا بل ال ليل والصوا  ( 199)
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وزععععو كتععععواطر علععععى كوقعععععه علععععى  ل 2009الحوككععععة الك سسععععية عتععععاريخ آ   سععععورية العععع ولا ا،سعععع كا  ليععععلَ 
 .(201) صارتوكعل  طعلف عاقا الك ل (200)اتبتربف

 

الكصعرت عا،طصعاح  ععكن ت ريعرا السعبو، للبكهعور ععن كعع ل بصعف اله عرة الرابيعة كعن الكعا ة الرابيععة علعى قيعام  -3
ل علععى  ن يت ععكن الت ريععر عيععان كعع ل التععقام إ ارة الكصععرت عت عيععي كععل عبعع   الكصععرت ععبععو  العع ليلإ ارة التعقام 

كععن عبععو ا كععم عكععر  سعععا  ععع م اتلتععقام عععأ، عبعع  لععم يععتم ت عي ععه ل وعيععان ا،بععراااف الع يلععة التععا تععم ال يععام عهععا 
لقكععة عت عيععي ل لتععقام عهعععا العبععو  ل وببعع  عأبععه ت بعع ول كععن زعععا الكععا ة ؛ إع  بهععا تبعععل كععن إ ارة الكصععرت كل 

علععى بهسععها طعا ت عيععي زععا اتلتععقام ل وزععا رقاععة غيععر كب يعة وت بظيععر لهععا طعا الوقععف عاتعه الحوككعة ل ورقيعععة 
 .طا ال ابون

 

تب عععي علععى الكصععارت الت لي يععة العاكلععة  حكععام بظععام حوككععة اله ععرة الرالرععة كععن الكععا ة اكولععى بصععف علععى  بععه  -4
ل وبععرل  (202)بععل طعا العع ليلسععواي الكاليعة السععورية طيكعا لععم يععر  ع عأبه ال عركاف الصععا ر ععن زيلععة اكوراي واك

حوككتهعا عع ت  كعن تلع  ا،حالعة التعا كعن  كععا  عأبه كان كن اكط عل  ن ي عم  ليعل حوككعة الكصعارت بكيعم 
 . أبها  ن ت تف اكحكام عين  ليلين للحوككة يبتج عبهكا  ليل رال 

 

 ليعل حوككعة الكصعارت وعععض  حكعام قعابون ال عركاف ل علكعا  ععأن بب  زبا  تعار ا  طعا عععض اكحكعام ععين  -5
ل وكعععان كعععن اكبععع ر لحعععظ علععع  عععععين  (203)قعععابون ال عععركاف قععع  صععع ر ععععع  صععع ور  ليعععل حوككعععة الكصعععارت

 .قعل إص ار قابون ال ركاف (204)اتعتعار وتوحي  تل  اكحكام الكتعار ة

 حوكمـة المصـارف العامـة وفقـا  لـنص المـادتينبما أن دليل حوكمة المصارف التقليدية ينطبـق أيضـا  علـى 
 .شخاص أمن  ، فإننا سوف ننتقل إلى ميدان القانون العام للبحث عما صدر من تشريعات لحوكمة / 23و 7/

                                         
 www.siib.sy:  موقع بنك سورية ال ولي ااس مي لاى اننترنت( 200)

 .عب  عركة ل وعب  ال ري: كبها على سعيل الكرال( 201)
تب ععععي علعععى الكصعععارت  بععه كعععل  بعععاا بعععل اله ععرة الرالرعععة كعععن الكعععا ة اكولععى كعععن  ليعععل حوككععة الكصعععارت ا،سععع كية علعععى ( 202)

العاكلة  حكام بظام حوككة ال ركاف الصا ر عن زيلة اكوراي واكسواي الكاليعة السعورية طيكعا لعم يعر  ع عأبه بعل طعا  ا،س كية
 .ال ليل

كبععه علععى / 2-229/ل وقع  بصععف الكععا ة  14/2/2011عتععاريخ / 29/لكرسعوم الت ععريعا رقععم صع ر قععابون ال ععركاف عكوبعع  ا( 203)
 .اعتعارا باطعا  كن تاريخ ص ورا

كن عل  على سعيل الكرال كا ور  طا الكا ة الراععة كن  ليل حوككة الكصارت كن  ن ك ة ع وية كبل  ا، ارة  رعم سبواف ( 204)
 .هتراف ال ح ة كل سبتين على اكقل ل عيبكا لم ي تر  قابون ال ركاف عل وتكون إعا ة اتبتاا  لل( على اككرر)

/ 1/كعععل  بععاا طععا  حكععام الكععا ة السا سععة كععن  ليععل حوككععة الكصععارت  ت ي ععل ععع   اتبتكاعععاف ال وريععة لكبلعع  ا، ارة عععن 
 .   هر على اكقل/ 3/ابتكاعاف طا السبة ل عيبكا بل قابون ال ركاف على ابتكاص كل 
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 الفرع الثاني

 تشريعات الحوكمة في القانون العام

حالعة وبععو ا بعح  طعا زعععا الهعرص ععن وبععو   ليعل حوككععة صع ر عاصعول   ععاال ال عابون الععام ل وطععا عععس
 .طسوت بعح  طا إككابية ت عي ه على الكراطي العاكة اتقتصا ية

عععععالربوص إلععععى كععععا صعععع ر كععععن   لععععة للحوككععععة ببعععع  عأبععععه قعععع  صعععع ر  ليععععل للحوككععععة لعععع ل الكصععععرت التبععععار، 
ل والكصرت الكعكور زعو ك سسعة عاكعة عاف  عاعم اقتصعا ، تتكتعم عال اصعية اتعتعاريعة واتسعت  ل  (205)السور،
ل  2005لعععام / 35/وا، ار، وتععرتع  عععوقير الكاليععة ل وعلعع  وط ععا  للكععا ة اكولععى كععن الكرسععوم الت ععريعا رقععم الكععالا 

  .والع، كبَ  الكصرَت الكعكور تل  ال اصية اتعتعارية 

 :حوكمة المصرف الت اري السوري في فقرتين سوف نتناول دليل  

 .نستعرض فيها دليل الحوكمة لدى المصرف الت اري السوري : الفقرة األولى -
الحوكمة لدى المصرف الت اري السوري ، ونبحث فـي إمكانيـة تطبيقـ   فيها دليل   يِّمُ ُنق : الفقرة الثانية -

 .على المرافق العامة االقتصادية

 

 

 

                                         

 علععععى الععععراع   www.cbs-bank.syب ععععر الكصععععرت التبععععار، السععععور،  ليععععل الحوككععععة الاععععال عععععه علععععى كوقعععععه ا،لكتروبععععا( 205)
http://cbs-bank.sy/ComercialBank_item.php?item_id=9190 

ك اعلععة كععم ع ععو طععا كبلعع  إ ارة الكصععرت  23/01/2011وقعع  ب ععرف صععحيهة الرععورة علععى كوقعهععا علععى اتبتربععف عتععاريخ 
 :التبار، السور، صرَّح طيها عع ا الكصرت التبار، عت عيي  ليل الحوككة ل ويككن ك العة الك اعلة على الراع  التالا 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=59885822420110622221119 

ب ء المصرف التجارف السورف بتطبي  الحوكمة ، ويمكة  25/5/2111كما نشر أيلاً موقع دف برس األخبارف بتاريخ 

 http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=84953: قراءة الخبر لاى الرابط التالي 

عه  ليل الحوككة وتارياه  ون  ن بحصل على كا رابعبا الكصرت التبار، السور، للحصول على رقم ال رار الصا ر ق  وكنا 
بريععع  ل وكتعبعععا إليعععه رسعععالة إلكتروبيعععة عهععععا الاصعععول كعععان كعععن بتيبتهعععا  ن  قال الكصعععرت  ليعععل الحوككعععة كعععن صعععهحته علعععى 
اتبتربفل وعلى كل حال ط ببا بحعتهظ عبسعاة ععن  ليعل الحوككعة لع ل الكصعرت التبعار، السعور، صعا رة علعى وري الكصعرت 

 .بهسععه
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  :دليل الحوكمة لدى المصرف الت اري السوري  عرض -أوال  

كل تععععَع   طععععا كبكلععععه وحرطيععععا  عععععن  ليععععل الحوككععععة لعععع ل السععععور،  ليععععل الحوككععععة لعععع ل الكصععععرت التبععععار، إن 
ل كععم إ اععال ععععض التععع ي ف طععا  ة السععورية والععع، سعععي  ن عر ععبا لععهالكصععارت الت لي يععة طععا البكهوريععة العرعيعع

 . ليل حوككة الكصرت التبار، ااقت تها  عيعته ال ابوبية عصهته ك سسة عاكة

ل طعا قسعكه اكول علعى تععاريت عاكعة ل بعلَّ  ُيقسم إلى خمسة أقسامعراض  ليل الحوككة زعا بب  عأبعه عاست
 .ويل حظ  به ق  تعبى تعريت كبظكة التعاون اتقتصا ، والتبكية للحوككة إع  ور ا عبصه

رة علعى تح يع  اصصه لكبل  ا، ارة ل ويل حظ  به ق  بلَّ طيكعا يتعلعي عكسع ولية كبلع  ا، ا القسم الثاني
إلـى  أحـال  أي أنـ  تل  الكس ولية والتعاكل كعها وطي  حكام قابون ال ركاف وتع ي تعه والت عريعاف الباطععة اكاعرل ؛ 

وزعو بظعام  ، فيما ن د أن  فيما يتعلق بتشكيلة الم لس قد استند إلى قانون عـام القانون الخاص في هذا الشتن
ل وزعععو كععا ي كععع  علعععى كعععا  ور بعععاا  2005لععععام / 2/الك سسععاف وال عععركاف والكب عععصف العاكعععة الصععا ر عال عععابون رقعععم 

ساع ا  كن  ن الحوككة طا ال  اص الععام زعا كعقيج كعن  حكعام ال عابوبين الععام والاعال ل وببع  زععا التكعاق  طعا عع ة 
 .(206)كوا م كن  ليل الحوككة زعا

ا ععتر   ليععل الحوككععة  ن تكععون  غلعيععة  ع ععاا الكبلعع  كععن غيععر ل ط عع  اسععت  لية الكبلعع  طيكععا يتعلععي ع كععا 
ل ككعععا ا عععتر   ت ي عععغل  2005لععععام / 2/التبهيععععيين عكعععا طعععيهم رلعععي  الكبلععع  وبالععععه وعلععع  َعَكععع   عأحكعععام ال عععابون 

الكبلععع  وكسععع ولياف  العععرلي  التبهيعععع، ل و ن يعععتم الهصعععل ععععين كسععع ولياف رلعععي  الكبلععع   و بالععععه كبصععع َ  رلعععي ل 
الرلي  التبهيع، عكوب  تعليكاف كتاعية كل رَّة كن الكبل 
(207) . 

ل وبعل طعا زععا اكايعرة علعى قيعام الكبلع  عت عكيل  أعمال الم لس وأنشطت  تناول الدليل كذلك تنظيم  كما 
 .لبان كبعر ة عبه حس  حابة الكصرت ل وعتح ي  ك  زا وص حياتها وكس ولياتها ل وعل  عه ت قيا ة طعاليته 

عَل طعا  بواعهعا وت عكيلها و زع ات  خصص  الدليل للِّ ان المنبثقـة عـن م لـس اإلدارة القسم الثالث ل وقع  طصَّ
هكتهععا و ععم إ ععار التععا تكععون كَ  ل نــة الحوكمــةعاتهععا وصعع حياتها وكهاكهععا ل وكععن تلعع  اللبععان كععل لببععة وابتكا

و ليعل الحوككعة وكراقععة تبهيعععا وتع يلعه عبع  ال عرورة ل وتتكععون زععا اللببعة كعن  ع ععاا غيعر تبهيععيين علعى  ت ي ععل 

                                         

كن عل  على سعيل الكرال كا ا تر ه  ليل الحوككة ل ل الكصرت التبار، طيكا يتعلي عتعيين اكع اا الكست لين طا كبل  ( 206)
وال عوابين واكبظكعة  2005لععام / 2/ا، ارة ل عأن ت يتم التعيين ككرر كعن  ورتعين ل وعكعا ت يتععارض كعم  حكعام ال عابون رقعم 

 .الباطعة
 .1ط رة است  لية الكبل  وط رة  ور رلي  الكبل  ل ل: ل ل الكصرت التبار، السور،  ليل الحوككة ( 207)



116 

 

 

ن ل و ن يتر سععها رلععي  كبلععع  ععع   اكع ععاا عععن ر رععة ل ويل ععتر   ن ت ععم  حعع   ع ععاا لببععة التعع قيي الكسععت لي
ا، ارة ل وتتولى ا، رات على إعع ا  وت عيعي  ليعل الحوككعة وكرابعتعه وتح يرعه عبع  ال عرورة ل والتبسعيي كعم لببعة 
الت قيي للتأك  كن اتلتقام عالع ليل ل وتقويع  كبلع  ا، ارة سعبويا  علعى اكقعل عالت عارير والتوصعياف عبعاا عللعى البتعالج 

 .إليها كن ا ل عكل اللببة ل وتع   اللببة ابتكاعا  بصت سبو، على اكقلالتا تم التوصل 

ل والتا تتعألت كعن الكععا   اكرععم لل عع  الع االا  القسم الرابع عر ض ألحكام بي ة الضبط والرقابة الداخلية
Four Eyes Principle  ل وزا: 

 .التوقيم الكق و  -4 .الرقاعة الكق وبة -3 .الهحل الكق و  -2 .طصل الكهام -1

التعع قيي العع االا والتعع قيي : بععل العع ليل علععى ا ععوص الكصععرت لبععوعين كععن التعع قيي زكععا  فــي م ــال التــدقيق
 .الااربا

ــاول  ــدليل تن ــر مــن ال عاعتعارزكععا عبصععرا   ساسععيا  كععن عباصععر  الشــفافية واإلفصــاقالقســم الخــامس واألخي
العع ليل علععى  ن عكليععة ا،طصععاح تحككهععا ال ععوابين واكبظكععة  الحوككععة البيعع ة ل وعالتععالا اب عععا  السععوي ل وقعع  بععل

 .(208)(IFRS)الكالية الباطعة ووطي كا تلكليه الكعايير ال ولية للت ارير 

 

  :دليل الحوكمة لدى المصرف الت اري السوري  تقييم -ثانيا  

الحوككعة لع ل الكصعرت التبعار، السعور، كعن الباحيعة ال عكلية ل رعم كعن الباحيعة الكو عوعية ل رعم  م  ليعلَ ي  سعععب 
 .بعرض ،ككابية ت عي ه على الكراطي العاكة اتقتصا ية

 

 :من الناحية الشكلية السوري تقييم دليل الحوكمة لدى المصرف الت اري  -1

لع ل الكصعارت الت لي يعة طعا البكهوريعة العرعيعة السعورية  إن اقتعا  كلبكل زعا ال ليل حرطيا  كن  ليل الحوككعة
الصا ر عن الكصرت الكركق، ت يلعرر الكصاع ال عكلية الع يع ة التعا سبعر عها عح عه ل إع كعان يلهتعرض ععه تباوقزعا 

 .طا  ليله الاال ل لكبه لم يهعل

لتاليعععة التعععا تتعلعععي عاسعععتعراض  ليعععل الحوككعععة لععع ل الكصعععرت التبعععار، السعععور، وبععع با عليعععه الك حظعععاف ا 
 :عالباحية ال كلية 

                                         

(208  )International Financial Reporting Standards 
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ككعا يبععل ا، عارة إلعى  ، بعقا كبعه لعي  عاليلسعر  إلـى التـرقيم المتسلسـل ألقسـام  وفقراتـ  افتقر الـدليلُ  -أ 
الك لو  طا الت ريعاف  و التعليكاف واكبظكة ال ابوبيعة التعا يبع   ن تتاعع  عكل الصعياغة الت عريعية ل 

 ععارة إلععى الحكععم الاععال عالهصععل عععين كبصعع  رلععي  الكبلعع  وكبصعع  طعلععى سعععيل الكرععال إعا  ر بععا ا،
كععن ط ععرة اسععت  لية الكبلعع  الععوار ة طععا ( ف)اله ععرة : الععرلي  التبهيععع، لوبعع  ا، ععارة علععى البحععو التععالا 

 . الاال عكبل  ا، ارة( رابيا  )كو وص ت كيلة الكبل   كن ال سم 
 . ف-3-2-2: الكا ة : عيبكا لو اتعم ال ليلل  سلو  الترقيم الكتسلسل لكابف ا، ارة 

ل طكعر   ط عرة تبظعيم  في ترقيم الفقرات لم ُيتب ع أسلوبا واحدا بل اختلط األمر دون ضابطكعل  ب حظ  به 
عيبكعا اله عرة التعا  وزكععا ل...  3-2-1تم ت سيكها إلعى ط عراف طرعيعة وطعي التعرقيم ( 2ل) عكال الكبل  

ِ عَم له راتهعا الهرعيعة التعرقيم  عع زا والتعا تعا لهعا طعا الكسعتول تلِرَكعف ط راتهعا الرليسعة عع ون تعرقيم ل عيبكعا ول
ل وزكعععععا عععععابى العععع ليلل كععععن ...(  3-2-1)وله راتهععععا الهرعيععععة التععععرقيم الععععع  ، (  -ف- - )اكلهعععععالا 

وزععا كعا ت يتهعي كعم اكسعلو  ( )  بعااف تعع ا ا  ب  يعا  قصور طا الترقيم ل ربة  ن ط عراف طرعيعة كبعه قع
 .الك لو  طا الصياغة ال ابوبية

 

اك عرات ل وكرالهعا كعا بعاا طعا الصعهحة اكولعى طعا تعريعت  العثرات اللغويةور ف طا ال ليل الع ي ل كن  -ب 
 .(209) اك رات عوو الع قة: والصوا   عو، الع قة

العرلي  التبهيعع، للكصعرت وبواععه وكسعاع يه وكع ير، : ا، ارة التبهيعيعة : كعل  باا طا الصعهحة الرابيعة 
 .(210) ..وكساع وا وك يرو الوح اف ..  : والصوا   الوح اف 

زعععا : والصعععوا   ..زعععو الحالعععة : تععععارض الكصعععال  : كععععل  بعععاا طعععا الصعععهحة الراعععععة  كعععن الععع ليل 
 ...الحالة 
تععععم كععل كعععا بععاا طعععا العع ليل كعععن عرععراف لغويعععة طهععو  كعععر ي ععول ط ععع   عععن  بعععه لععي  ك صعععو با ل لععن بت

تا  ص رته  ن تعر عه قعع   علعى كع قي لغعو، ل وبعرل ععأن لوبكتها عكا   ربا إليه ل وكان يب ر عا، ارة ا
السعكو طعا   عت الصياغة اللغويعة كعاقال كته عيا  طعا  كرعر الصعياغاف ال ابوبيعة ل وزعا التعا يل لع  طيهعا

 .اللغة والتععير
 

                                         

 .اعر كرطوص عالواو كبه كن اكسكاا الاكسة: عوو ( 209)
 .كبه كع وت على كرطوص طوب   ن يكون كرطوعا  كرله ل وع كة رطعه الواو( 210)
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َكصععَ ِرا قيععا ة علععى الحوككععة لعع ل الكصععرت التبععار، السععور،  التععا   الهععا  ليععلل  عالتععع ي فطيكععا يتعلععي  -ج 
كععان الغععرض كبهععا تواطععي ط عع   ليععل الحوككععة لعع ل الكصععارت الت لي يععة الصععا ر عععن الكصععرت الكركععق، ل 

ل عيعع   ن (211)لهعععا الكصععرت عصعهته ك سسععة عاكععة ال عيعععة ال ابوبيعة ليعل حوككععة الكصععرت التبعار، كععم 
م ـت تل   م ـت إقحامـا  ، و ـاعت فـي بعـض األحيـان غيـر متسـقة مـع الـنص الـذي أقح  التعـديلت قـد ُأقح 

 :ل وبور  على سعيل الكرال كا يلا  ضمن 
 

طيكععا يتعلععي عحبععم كبلعع  ا، ارة ببعع  عععأن  ليععل الحوككععة الصععا ر عععن الكصععرت الكركععق، لععم يلحعع    - 1
بكعا اكتهعى ععالبل التعالا  يبع   ن يكعون عع    ع عاا كبلع  ا، ارة كعاتح  : ع    ع اا الكبلع  ل واك

ععكَ ويتباسعع  كععم حبععم  عكععال الكصععرت ل عحيعع  يل  ن زعععا الععع   كععن اكععت   الكبلعع  الاعععرة والكعرطععة طععا ك 
ل وزععا العبل ععيبعه  (212).الكباتف الكاتلهة وتوقيم وظالت ا، رات وا، ارة عين  ع عاله ع عكل طعَّعال

 ور ا  ليععل الحوككععة لعع ل الكصععرت التبععار، السععور، طععا ط ععرة ت ععكيل الكبلعع  رععم  قحععم طععا بهايتععه اله ععرة 
عحي  يتألت كبل  إ ارة الكصرت كن تسععة  ع عاا عكعن طعيهم العرلي  علعى البحعو العوار  ..   :التالية 

الاععال عالك سسعاف العاكععة وال ععركاف  2005لععام  /2/كععن ال عابون رقععم ( 1/ )اله عرة ( 2)عأحكعام الكععا ة 
ل وععععل  ببعع  عأبععه ركععة تبععاطر عععين صعع ر اله ععرة الكب ععول حرطيععا  كععن  ليععل  (213).العاكععة والكب ععصف العاكععة

ِقزا الكل َحم طا  ليعل الحوككعة لع ل الكصعرت التبعار،؛  الحوككة الصا ر عن الكصرت الكركق، وعين َعبل
زعا الكل َحعم ي عرر تح يع ا  عع   اكع عاا عتسععة ل وكعان عيبكعا َعبلق  بيهعا  لحبعم الكبلع  لطَص رلزا ي عم تو 

ن  ليعععل كعععيبععع ر ععععالبل  ن يسعععتهلَّ عتح يععع  عععع    ع عععاا الكبلععع   ون الحابعععة لصععع ر اله عععرة الكب عععول 
 .الحوككة الصا ر عن الكصرت الكركق،

 

 : رم باا عبابعه التهصيل التالا  االنتخاب ور  ال ليل عبوان  - 2

                                         

كن  ليل حوككة الكصارت الت لي ية العاكلة طا البكهورية العرعية السورية ق  ت كبتا ( 23و  9)  ربا ساع ا  إلى  ن الكا تين ( 211)
 حكاكا  ااصة عالكصارت العاكة ل عي   ن عل  لي  عكاتح لت عيي بكوع   ليعل الحوككعة عا  علعى الكصعارت العاكعة ل إع ت 

عكعا يتواطعي كعم ال اصعية ال ابوبيعة لهععا الكصعارت ل وزعو كعا حاولعه  ليعل الحوككعة لع ل  ع  كن إ اال ععض التعع ي ف عليعه
 .الكصرت التبار، السور،

 ليل الحوككة ل ل الكصارت الت لي ية العاكلة طا البكهورية العرعية السوريةل :  كبل  الب   والتسليت/كصرت سورية الكركق،( 212)
 5ة الراععةل لكن الكا (  -1)كربم سعي عكرا ل اله رة 

 .5ت كيلة الكبل  ل ل(  )كربم سعي عكرا ل اله رة :  ليل الحوككة ل ل الكصرت التبار، السور، ( 213)
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يتم ت كيل كبل  ا، ارة ِكن ِقَعل السي  رلي  كبلع  العوقراا وط عا  للت عريعاف عاف الع قعة وال عوابين  -  
 .واكبظكة الباطعة

 - ... (214) 

بب  عأبه ت كباسعة عين عبعوان اله عرة وتهصعيلها ل وكعلعوم  ن ااتيعار  ع عاا كبلع  ا، ارة طعا ال عركاف 
  كععا ااتيععارزم طععا الك سسععاف العاكعععةيكعععون عاتبتاععا  ل ( لااصععةوكبهععا الكصععارت ا)الكسععازكة الكغهلععة 

طيععتم ععالتعيين ل وعالكحصععلة كعان يبعع  علععى  ليعل الحوككععة الك ععار  -وكبهعا الكصععرت التبعار، السععور،-
 . اتبتاا عبوابا  لتل  اله رة ع ت  كن  التعيينإليه  ن ي م 

لععو عزعبععا بتتعععم كععا اعتععرل  ليععل الحوككععة لعع ل الكصععرت التبععار، كععن قصععور طععا الباحيععة ال ععكلية كور بععا و 
أن يعيع  ععالكرير كن الك حظاف ل لكن لي  زعا ك صو با ل وبكتها عكا  ور بعا للتع ليل علعى علع  ال صعور ل وب تعرح 

ل   ا عاا طعا الصعياغة وال عكل اكتبهعه كعن  كعاالكصرت الكعكور إص ار  ليل حوككته عع  إععا ة البظعر طيعه لت طعا 
 .ولببت ل ابن لكباق ة ال ليل الكعكور كن الباحية الكو وعية 

 

 : الموضوعيةتقييم دليل الحوكمة لدى المصرف الت اري من الناحية  -2

ببع   بعه كعن الباحيعة إعا تباوقبا العيو  ال كلية التا  اعف  ليعل الحوككعة لع ل الكصعرت التبعار، السعور، ل 
 ون  ن الكو ععوعية قعع   تععى عالحعع  اك بععى لكت لعععاف الحوككععة وط ععا  ،ر ععا اف كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة 

ح عععوي الكسعععازكين والوظعععالت يتععععرض للكععععا   التعععا ت تتهعععي كعععم ال عيععععة ال ابوبيعععة للك سسعععاف العاكعععة كرعععل كعععع   
ين  إع ت كبعال لت عيععي زععين الكععع كعاكلعة الكتسععاوية كصعحا  اكسععهم الل وكععع    الرليسعة كصعحا  ح ععوي الكلكيعة

 .بظرا  تبحصار الكلكية طا كال  واح  زو ال ولة

ــاد: السعع ال التععالايععر  قعع   ــدى المصــرف الت هــل يمكــن اعتم ــل الحوكمــة ل ــيل  لحوكمــة  اري الســوري ــدلي دل
أي شــخص عــام ويخضــع ألحكــام  ةعامــ، خاصــة وأن هــذا المصــرف هــو م سســة  المرافــق العامــة االقتصــادية

 ؟ 2225لعام / 2/القانون 

 : ل،باعة على زعا الس ال ت ع   وت  كن ا،باعة على س ال زام آار زو 

رفقا  عاما  اقتصاديا  ؟  هل ُيع د المصرف الت اري السوري م 

                                         

 1كربم سعي عكرا ل ل:  ليل الحوككة ل ل الكصرت التبار، السور، ( 214)
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 :ل   َكرَّ كعبا كن قعل عأن عباصر الكرطي العام اتقتصا ، زا 

 .ك روص -أ 
 .البهم العاميسته ت  -ب 
 .يا م لهيكبة السل ة العاكة -ج 

وكعععن البلعععا ععععأن الكصعععرت التبعععار، السعععور، يتعععواطر طيعععه العبصعععران اكول والرالععع  ل طهعععو ك عععروص لعععه كعععا را 
بهالعه  لكعن زعل زععا الكصعرت يل ع م ا كعة . الكا ، والع ر، ل وتكل  طيه ال ولة الكلكعة الهصعل طعا إيبعا ا وتسعييرا واك

 عاكة ؟

العععع، َكععععَبَ  الكصعععرت التبعععار، السعععور،  اصععععيته  2001لععععام / 35/كرسعععوم الت ععععريعا رقعععم ععععالعو ة إلعععى ال
اتعتعارية عصهته ك سسة عاكة عاف  اعم اقتصا ، ببع  ععأن الكعا ة الراعععة كبعه قع  عع  ف  زع ات الكصعرت علعى 

 :سعيل الكرال ل وبعكر عع ها كللاصا  طيكا يلا 

 ..و الم طت  حساعاف بارية وحساعاف توطير وقعول ال -  
 ..اصم اكوراي التبارية و سبا  اككر والسهاتج ل وبكيم ورالي التسليت و سبا ا  -  
 ..تكويل العلكياف التبارية وَكب  ال روض والسمَلت  -  
 .. راا بكيم وسالل ال طم الكحررة عالعك ف اكببعية ال اعلة للتحويل وعيعها  -  
 ..اتست ابة  -ه 
 ..ا،قراض  -و 

ععف عليهعا ل ككعا سععكحف كععل  سعكحف لععه الكعا ة  الااكسعة عال يععام ععكليعاف التعأبير التكععويلا وطعي  عواع  بصَّ
الكسععازكة طععا كصععارت  اععرل و ععركاف كاليععة ل والكسععازكة طععا إقاكععة : لععه الكععا ة السا سععة عب ععا اف  اععرل كبهععا 

 .وتكويل ك اريم استركارية ل وغير عل 

صـرف الت ـاري الســوري هـي أعمـال ت اريــة ، نخلـص مـن كـل مــا تقـدم إلـى أن األعمـال التــي ُيمارسـها الم
ــة أعمــاال  ت اريــة ، وبالتــالي فــإن (215)الغــرض منهــا  نــي الــربح ، وُتعــد أعمــال المصــارف بحكــم ماهيتهــا الذاتي

 . (216)تا را  في علقت  مع الغير ُيـعــد  المصرف 

                                         

 .2002لعام / 33/كن قابون التبارة الصا ر عكوب  ال ابون رقم /  /اله رة / 1/وزو كا بصف عليه الكا ة ( 215)
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عيبكععا يل ععتر   ن يكععون الكرطععي العععام اتقتصععا ، ك ععروعا  عا بهععم عععام ل وعلعع  عععأن يل عع م اعع كاف عاكععة ل  و 
عا طلِ ععَ  عبصععر البهععم  (217)إ عععاص حابععاف عاكععة ل وزععو عبصععر بععوزر، كععن عباصععر الكرطععي العععام اتقتصععا ،  ل واك

الااصععة ولعو كابععف ال ولععة  و  حعع    ععاال الععام َطَ ععَ  الك ععروصل  و الكرطععي صععهة العكوكيعة ل وكععان كععن الك ععروعاف 
ال ابون العام اكارل زا التا  ب أته وتتولى إ ارتعه ل ولكعا يتح عي زععا العبصعر الهعام يبع   ت يكعون الغعرض كعن 

 .(218)الك روص زو تح يي الرع  

الـربح ، الغـرض منهـا  نـي عالبظر إلى ب ا اف الكصرت التبار، التا سعي  ن  ور با عع ا  كبها بب  عأن 
ن كــان م سســة عامــة ، وبــذلك ن ــد بتنــ  قــد يكــون هنــاك  وبالتــالي فــل يمكــن اعتبــارا مرفقــا  عامــا  اقتصــاديا  وا 

 . (219)انفصال بين المرفق العام والم سسة العامة ، فليست كل م سسة عامة مرفقا  عاما  

 

كرط عععا  عاكعععا  اقتصعععا يا  ل  عا، عععاطة إلعععى البتيبعععة التعععا وصعععلبا إليهعععا طعععا  ن الكصعععرت التبعععار، السعععور، لعععي 
وعالتالا ط  يككعن تبقيعل  ليعل حوككتعه عالكاكعل علعى الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية ل ط بعه ركعة اصوصعية  اعرل تكبعم 
كن عل  التبقيل  ت وزا اصوصية  ليل الحوككعة عا  ل وتتبلعى اصوصعيته طعا  بعه كل تَعَع   طعا كلبَكِلعه كعن  ليعل 

ن كانـت شــركات ة الكركعق، ل وزعو اععال عحوككعة الكصعارت ل الحوككعة الصعا ر ععن كصعرت سعوري والمصـارف وا 
 (بالنسبة للمصرف الت اري السـوري) ُمساهمة ُمغفلة بالنسبة للقطاع الخاص ، وم سسة عامة في القطاع العام

، ل طالكصعرت التبعار إال أن لها خصوصية في أنظمتها المالية والرقابية تختلف عن باقي القطاعـات االقتصـادية 
بكعععا  2005لععععام / 2/السعععور، ت يا عععم ط ععع  لل عععابون رقعععم  وزعععو قعععابون الك سسعععاف العاكعععة وال عععركاف العاكعععة ل واك

 :يا م  ي ا  ل وابين  ارل ااصة عال  اص الكالا وزا 

 .سورية الكركق، وقابون الب   والتسليت كصرت قابون:  2002لعام / 23/ال ابون رقم  -  

                                                                                                                               

اعتعرف كحككة الب ض السورية الكصرت التبار، السعور، تعابرا  طعا ع قاتعه كعم الغيعر ل ابظعر علعى سععيل الكرعال قرارزعا رقعم ( 216)
 ( .ا،لكتروبية)ل وزو كب ور طا كوسوعة حكوراعا ال ابوبية  1993لعام / 31/

عاكة صباعية وتبارية غير إ ارية ل وزعو يلعتَععر تعابرا  طعا  كعل  اعتعر كبل  ال ورل اللعبابا عأن كصرت لعبان زو ك سسة
 : بظر. ع قاته كم الغير

 راسععة ك اربععة ل كب ععوراف الحلعععا الح وقيععة ل  –البظريععة العاكععة للك سسععاف العاكععة طععا اله ععه واتبتهععا  : ععع  الل يععت ق ععي  
 .22ل ل 1/2013عيروف ل  

 .22الكراطي العاكة اتقتصا ية كربم سعي عكرا ل ل  ور ال  اص الاال طا إ ارة: يعر  ال رص ( 217)
 .23بظرية الكرطي العام ل كربم سعي عكرا ل ل: كحكو  كحك  حاطظ ( 218)
 :للتوسم طا زعا اتبهصال الع، ق  يحصل عين الكرطي العام والك سسة العاكة يككن العو ة إلى ( 219)

 .وكا عع زا 59له ه واتبتها  ل كربم سعي عكرا ل لالبظرية العاكة للك سساف العاكة طا ا: عع  الل يت ق ي  
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 .قابون ككاطحة غسل اككوال وتكويل ا،رزا :  2005لعام / 33/الكرسوم الت ريعا رقم  -  
 .َكْب  الكصرت التبار، السور، ال اصية اتعتعارية:  2001لعام / 35/الكرسوم الت ريعا رقم  -  
 .تعريت الك سسة الكالية و حكام سرية عياباتها:  2010لعام / 30/الكرسوم الت ريعا رقم  -  

ارة وتع ي تعععه ل وطعععا بعععواحح  اعععرل يا عععم كحكعععام قعععابون وطيكعععا عععع ا علععع  ط بعععه يا عععم كحكعععام قعععابون التبععع
ال ركاف ككا طا كس ولية  ع اا كبل  ا، ارة ل إ اطة إلى التقاكه ع عراراف كبلع  الب ع  والتسعليت طعا الكصعرت 

 .الكركق،

عكوكعععا  وكبهععا الكصعععرت التبعععار، السعععور، ل وزعععا  خـــرى ُتضـــاف إلـــى دليـــل حوكمـــة المصـــارفأخصوصـــية 
عكاععا ر اتلتكععان وكاععا ر  الكتعل ععة   Basel Committeeلببععة عععاقلكراعاتهععا طععا العكععل الكصععرطا لكعععايير 
 وكعععععل  تلتععععقم الكصععععارت طععععا ا،طصععععاح عالكعععععايير ال وليععععة للت ععععارير (220)السععععوي ل والكاععععا ر الت ععععغيلية ل وغيرزععععا

IFRSالكالية 
 .(222)وغير ع  كن كعايير  (221)

بعـدم صـلحية تطبيـق دليـل الحوكمـة لـدى المصـرف الت ـاري السـوري علـى  القـوليدفعنا إلـى كل ما سبق 
، ولكن ال يعني ذلك أن نضرب صفحا  عن كل مـا  ـاع فـي دليـل الحوكمـة هـذا كما هوالمرافق العامة االقتصادية 

حوكمـة المرافـق يبقـى صـالحا  للسـتفادة منـ  فـي وضـع دليـل لفنسقط   ملة واحدة ، إذا إن كثيرا  مما  ـاع فيـ  
 .العامة االقتصادية وهذا ما سنعرض ل  في المبحث الثاني

  

                                         

 .20بل  ليل الحوككة ل ل الكصرت التبار، السور، على  اعا عكعايير لببة عاقل طا ال سم الراعم ل( 220)
 .25طا ال سم الااك  ل  IFRSبل  ليل الحوككة ل ل الكصرت التبار، السور، على  اعا عكعايير ( 221)
 رععر تعليكععاف كصعرت سععورية الكركععق، طعا التععقام الكصعارت الااصععة عكت لعععاف ال يعا  وا،طصععاح عال يكععة : تعاكر كقيعع  رطاععة ( 222)

  العا لة لؤ واف الكالية وط ا  للكعايير ال ولية ،ع ا  الت ارير الكالية ل كبلة باكعة  ك عي للعلعوم اتقتصعا ية وال ابوبيعة ل الكبلع
 .119ل ل  2010ل الع   اكول لعام  21
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 المبحث الثاني

 إمكانية تطبيق حوكمة المرافق العامة االقتصادية في سورية

عععع   ن ابتهيبععا طععا الكعحعع  اكول كععن  راسععة ت ععريعاف حوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا ععععض العع ول 
للحوككعة طعا سعورية طعا ال عابوبين الععام والاعالل الغرعية والعرعية ل وكن رم تباولبا عالعحع  كعا صع ر كعن ت عريعاف 
صعا ية طعا سعورية ل ععل يككببعا ال عول ععأن الحابعة وق  تعين لبا  بعه لعي  زبعا  كعابم كعن حوككعة الكراطعي العاكعة اتقت

طععا سععورية وعلعع  كععن تعع عو لعععل  ل عبععاا عليععه سععب وم طععا زعععا الكعحعع  عت عيععي حوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية 
 علعى ليل لحوككة تل  الكراطي ل وكعن رعم ت عي عه عكليعا  علعى الك سسعة العاكعة لتوليع  الكهرععاا كبكعوع   حا ل اقترا

 .تل  الكراطي العاكة اتقتصا ية 

 :المطلبين التاليين سنقسِّم هذا المبحث إلى على ما سبق ،  بناع  

 .لحوكمة المرافق العامة االقتصادية في سورية عام اقتراق دليل :المطلب األول 

 .حوكمة الم سسة العامة لتوليد الكهرباع نموذ ا   :اني المطلب الث
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 المطلب األول

 لحوكمة المرافق العامة االقتصادية  في سورية عامدليل  اقتراق

ااصععة إعا كععا  را ف ال ولععة البهععوض  ل إن الحابععة لحوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية تععق ا  يوكععا  عععع  يععوم
راته عهعععا الكراطععي وتهعيلهععا لتكععون ق اعععا  كبتبععا  وراطعع ا  لكععوار  ال ولععة ععع ت  كععن ع ععاا  كررزععا ععلععا  تت ععام  رقععام اسععا

ن عع م وبعو   ليعل .سعبويا   لحوككعة تلع  الكراطعي ل وعع م اب ععاي   لعة حوككعة ال عابون الاعال عليهعا ت يعبعا  ععام واك
 ن ب ععت عععابقين عععن السعععا ،صعع حها ع ا ععاعها للحوككععة ل ككععا يعع طعبا إلععى اقتععراح  ليععل عععام لحوككععة الكراطععي 

 .  العاكة اتقتصا ية طا سورية

 

 :التاليين فرعين الهذا المطلب إلى سوف نقسم بناع علي ، 

 .نموذج دليل حوكمة المرافق العامة االقتصادية في سورية :الفرع األول 

 .حوكمة المرافق العامة االقتصادية في سوريةنموذج دليل  تقييم :الفرع الثاني 

 

 الفرع األول

 نموذج دليل حوكمة المرافق العامة االقتصادية في سورية

سععورية ليسععف ع ععوا  طععا كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة ل ولكععن ت يكبععم علعع  كععن  ن بسععتلهم إر ععا اف 
الحوككععة التععا و عععتها تلعع  الكبظكععة لحوككععة الك ععاريم الككلوكععة لل ولععة كععم اكاععع ععععين اتعتعععار العيلععة ال ابوبيععة 

لت ععريعاف واكبظكععة التععا ت ععع  و ن تا ععم لهععا السععورية ل وااصععة طيكععا يتعلععي عا، ععار ال ععابوبا للحوككععة ل وزععا ا
 . إر ا اف الحوككة كا ت يح   ت ار  قابوبا عيبهكا

إن كن الكهي  اتستر ا  عالتبرعة الكصرية طا زععا الكبعال ل إع إن كصعر قع  و ععف  لعي   لحوككعة  عركاف 
ن كسععتلهكة طيععه كعععا   كبظكععة التععاون اتقتصععا 2005ق عاص اكعكععال العععام كبععع ععام   ، والتبكيععة ل إ ععاطة لعععل  واك

كابععف ت توبعع   عحععا  كستهي ععة تعر ععف لحوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا سععورية ل إت  ببععا سععبتتعم ععععض 
 .حاولف  ن ت  م ر ية طا زعا الاصول -على ب رتها –اكعحا  والتا 
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 صاديةتتكيد و ود إطار تنظيمي وقانوني ف ع ال للمرافق العامة االقت -أوال  

ي ك  زععا الكعع   علعى إيبعا  إ عار تبظيكعا وقعابوبا طعَّعال كعن  عأبه كسعاع ة الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية علعى 
 .ال يام عأب  تها عصورة تلكارل  ركاف ال  اص الاال وت زلها للتباط  كعها

الكب عععصف ولكعععا كابعععف الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية طعععا غالعهعععا تا عععم كحكعععام بظعععام الك سسعععاف وال عععركاف و 
ل إ ععاطة إلععى ا ععوعها لؤحكععام الععوار ة طععا صععكو  إب ععالها ل ككععا  2005لعععام / 2/العاكععة الصععا ر عال ععابون رقععم 

بل علعى عععضح كعن  حكعام تحعّول ال عركاف  2011لعام / 29/ ن قابون ال ركاف الصا ر عالكرسوم الت ريعا رقم 
طع ن ال عوابين واكحكعام الك عار إليهعا  عليعهعبعاا ل  ل ولعةالعاكة الحكوكية إلى  ركاف كسازكة عاكعة ككلوكعة عالكاكعل ل

زععا ا، ععار ال ععابوبا لعكععل الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية إلععى  ن يععتم تععع يلها لتتهععي ع ععكل  كعععر كععم  تلععععع م  طيكععا سععلت
لى  ن يتم عل  ط به يلقم كراعاة زعا الكعا   وط ا  للكعايير الكعروطة  وليا  ل  كت لعاف حوككة تل  الكراطي  : (223)واك

ت عععوير ا، عععار التبظيكعععا وال عععابوبا للكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية عكعععا يععع عم الكباطسعععة العا لعععة عيبهعععا وععععين  -1
 .ال  اص الاال

يبع   ن تحعع   اللععوال  التععا تعبظم عكععل الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية عو عوح اتلتقاكععاف التععا تلهععَرض عليهععا  -2
يكا يتعلي عكس وليتها اتبتكاعية ل وقياكها عالا كة العاكة ل ويسعتتعم علع   عرورة إطصعاحها ععن اكعععاا ط

 .الكالية التا تهر ها تل  الكس ولياف ل وتاصيل كا يلقكها كن اعتكا اف كالية
رر طععا كراعععاة الهصععل الوا عع  عععين وظيهععة ال ولععة عصععهتها كالكععا  وعععين وظالههععا اكاععرل والتععا يككععن  ن تعع   -3

 حكعععام كلكيعععة تلععع  الكراطعععي ل وااصعععة طيكعععا يتعلعععي ع واعععع  الكباطسعععة طعععا السعععوي ل وكععععل   حكعععام ا، عععرات 
 . والرقاعة

يبععع   ن يكعععون زبعععا  طصعععل وا ععع  ععععين  ور ال ولعععة ككعععبظ م لعععععض الب عععا اف اتقتصعععا ية التعععا تتوتزعععا  -4
 .طسة العا لة كم ال  اص الاالالكراطي العاكة اتقتصا ية و ورزا ككال ؛ وعل  لتح يي  رو  الكبا

تتععولى إ ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية و ععم ا،بععراااف واللععوال  ال االيععة عكععا يكارععل ا،بععراااف واللععوال   -5
 .الكعكول عها طا ال  اص الاال

تسععهيل ا،بععراااف والتعععاك ف للكسععتهي ين كععن اعع كاف الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية ل وو ععم بظععام إ ار،  -1
 . م ال كاول وكعالبتهااال تست

                                         

التععا اسععتا كتها كبظكععة التعععاون Guidelines ( إر ععا اف)ععع ت  كععن ( كعععا  )آرربععا طععا زعععا العع ليل الك تععرح اسععتا ام كلكععة ( 223)
اتقتصا ، والتبكية طا بساتها ا،بكليقية عاصول حوككة الك اريم الككلوكة لل ولة؛ كبهعا   ي طعا التععيعر ال عابوبا و اعت 

 . ي ا  ( كعا  )عأن  ليل حوككة  ركاف ق اص اكعكال العام الكصر، ق  استا م تععير وقعا  طا ال رااة والسكمل وق  وب با 
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للك الععة عح وقهعا طعا حالععة ( ال ابوبيعة وا، اريعة)يبع   ن تتعواطر لؤ عرات عاف الكصعال  ابليعاف الكباسععة  -2
 .ع م حصولها عليها كن الكراطي العاكة اتقتصا ية

يح عي الع الععة الت ليعل قع ر ا،ككعان كعن اتسعترباااف وا،عهعاااف الككبوحعة للكراطعي العاكعة اتقتصعا ية وعكعا  -9
 .طا التباط  كم ال  اص الاال

 

 كمالك  تصر ف الدولة  -ثانيا  

طععا ال  ععاص الاععال ل و ن تكععون لعع يها ر يععة وا ععحة لكلكيععة  (224)يبعع   ن تتصععرت ال ولععة تصععرمَت الكالعع 
علعععى ل و ن تعكعععل علعععى ت عيعععي الككارسعععاف البيععع ة لحوككعععة تلععع  الكراطعععي ع ري عععة ت عععوم  الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية

و ورزعا عوصعهها بهعة إ اريعة وتبظيكيعة ل ط بعه يلعقم  ككالع ح ولكبعم تع اال  ور ال ولعة .  ال هاطية والكحاسعة والكس ولية
 :اتعاص الكعا   التالية

تل ععو رل ال ولععة وت ععم ك وبععة للكلكيععة -1
و ور تلعع  الكلكيععة طععا حوككععة العاكععة ل كلكيععة اليععتم طيهععا تعريععت  (225)

 . الكراطي العاكة اتقتصا ية
يب  على ال ولعة  ن تحع    زع اطها و ولوياتهعا عو عوح طعا إ عار تصعرطها ككالع  ؛ عحيع  ت ي تصعر  ورزعا  -2

بكععا عتح يععي سياسعععاف ابتكاعيععة  ون ا، ععرار عال يكععة اتقتصععا ية للكراطععي العاكعععة  علععى تح يععي اكرعععاح واك
 .اتقتصا ية

                                         

بععل ا،ر ععا  الرععابا كععن إر ععا اف حوككععة الك ععاريم الككلوكععة لل ولععة الصععا رة عععن كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة علععى ( 224)
 ي ععا   ليعل حوككععة  عركاف ق ععاص  ل وزععو كعا بععل عليعه  The State Acting as an Ownerتصعرت ال ولعة ككالعع 

اكعكععال العععام عبكهوريععة كصععر العرعيععة ل ويبعع  التو ععي  زبععا عععأن كعععا   الكبظكععة الكعععكورة ت عععي علععى الك ععاريم الككلوكععة 
طي عاكة اقتصا ية ل وزعا اككر يب عي كعل  على  ليل الحوككعة الكصعر، إع تتاعع الل ولة ل وق  ت تكون طا كل اكحوال كر 

 عاال ال عابون الاعال  اص اكعكال العام طا كصر  عكل ال عركاف ال اع عة ل وزعا  عركاف كسعازكة عاكعة كعن  ركاف ق 
ل  كا طا سورية ط ن البظام ال ابوبا للكراطعي  1991لعام / 203/ق اص اكعكال العام رقم وط ا  لبل الكا ة اكولى كن قابون 

الك سساف  و ال ركاف  و الكب صف العاكة ل زعا كن بهة ل وكن بهة العاكة اتقتصا ية كاتلت ل إع تتاع تل  الكراطي  كل 
زا كلل  لل ع   كا ال ولة طها تل رت على تل  الكراطي وعلع  ععبل الكعا ة ( اتقتصا ية وا، ارية)الكراطي العاكة  ارل ط ن 

 والم سســات والمنشـآت الطبيعيـة الثـروات:  2012كعن ال سعتور الحعالا للبكهوريععة العرعيعة السعورية الصععا ر ععام / 14/
 ووا ـب الشـعب ، م مـوع لصـالح إدارتهـا واإلشـراف علـى اسـتثمارها الدولـة تتـولى عامـة ، ملكيـة هـي والمرافـق العامـة

لي  الك صو  كبه الكلكية الح ي ة للكراطي العاكة والتا زا كلل  ( كال )وصهبا لل ولة عأبها كن زبا ط ن  .حمايتها لمواطنينا
بكععا الك صعو  عععه وصععت كظهرزععا طعا إ ارة واسععتركار تلعع  الكراطععي العاكعة عالبياعععة عععن ال ععع  إع لل عع  عك وبعع  ال سععتور ل واك

 .تكل  طا سعيل عل  كل الص حياف الك لوعة وتتصرت كأبها الكال   كام الغير
التعا ور ف طععا إر عا اف كبظكعة التععاون اتقتصععا ،  Ownership Policyزعا كعا ااتربازععا تربكعة لعععارة  ك وبعة الكلكيعة( 225)

 .والتبكية



127 

 

 

طهل على  ز اتتل ال ولةل الكبتكَم على  ورزا تلعر   -3  .تل  الكلكية وتصرطها ككال ح ل ككا تلعر 
عكال ا، ارة اليوكية للكراطعي العاكعة اتقتصعا ية ل و ن تتعر  لهعا اتسعت  ل طعا  يب   ت تت ال ال ولةل طا  -4

 .إ ارة  عكالها لتح يي  ز اطها الكرسوكة
 .  تتر  ال ولةل لكبال  إ ارة الكراطي العاكة اتقتصا ية ككارسة ص حياتها ل وتحترم است  ليتها -5
إ اطة إلى اكبظكعة الرقاعيعة التعا تا عم لهعا الك سسعاف وال عركاف والكب عصف العاكعة ل ط بعه يككعن للكرطعي  -6

ل عوابين واكبظكعة الااصععة الععام اتقتصعا ، تعيعين كع قي حسعاعاف إ عاطا ككعن يكلع  ترايصعا  لععل  وط عا  ل
 .عكهبة ك ق ا الحساعاف

 

 صحاب المصالحأالعلقة مع  -ثالثا  

كعن  صعحا  الكصعال ؛ كعالكور ين  يلععع مونتتعاكل الكراطي العاكة اتقتصا ية كم الكرير كعن اك عاال ككعن 
الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية وزعععا  زععم الكعععا   التععا علععى  ال ولععة كععن  صععحا  الكصععال  ل تلععععع م والعععاكلين ل وكعععل  

 :كراعاتها طا تعاكلها كم  صحا  الكصال 

يبععع  احتعععرام ح عععوي  صعععحا  الكصعععال  الك عععررة لهعععم عكوبععع  ال عععوابين  و الع عععو  ل و ن تت عععكن الت عععارير  -1
 . السبوية ِعكرا  لتل  الح وي

كسععرة ل وغيرزععا كععن   ععكال كلعاكلععة الكععور  ين ع ععهاطية ل وععع م تععأاير سعع ا  ح ععوقهم ل واسععتععا  العكولععة والس -2
 . (226)الهسا  ا، ار،

ا،ععع ن عععن الكباقصععاف واسععت را  العععروض كععن  ط ععل البهععاف ل وطععت  الكبععال  كععام البكيععم ل وكراعععاة  -3
التباطسية ل و عوة الك تركين طا الكباقصاف والععروض لح عور بلسعة طعض الععروض ل وسعكاص  عكاويهم 

 .وكعالبتها
ككععا كععن  ععأبه ا،سععهام طععا  والعكععل عاسععتكرار علععى رطععم كسععتول   الهععا كععة لاتزتكععام عالكسععتهي ين كععن الا  -4

 .قيا ة اتبتابية ل وقيا ة تباطسية الكراطي العاكة اتقتصا ية
كعن  صعحا  الكصعال  طيهعا ل لععل   تلعععع م إن ال ولة عاعتعارزا الكهيكن على الكراطي العاكة اتقتصا ية ط بها  -5

 .ترَكَرة عال كل اككرل واك ارتها إ ارة ر ي ةيب  الكحاطظة على اككوال الكس

                                         

طا ال  اص العام اتقتصا ،ل بكعية العلوم اتقتصا ية السوريةل ورقة عكل ك  كعة ( الحوككة)ا، ارة الر ي ة : حسين ال ا ا( 226)
 .13ل ل1/4/2010طا ب وة الر راا اتقتصا ية الرالرة والع رين عتاريخ 
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و عم كبظوكعة تلكك عن الععاكلين طعا الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية كعن اتتصعال عكبلع  ا، ارة عحريعة ل،ععع غ  -1
عن الككارساف غير ال ابوبية التا قع  يتعر عون لهعا والتعا كعن  عأبها ا،اع ل عح عوقهم ل كعم كراععاة عع م 

 .كلتأرير عل  على بظام الع
العكعل علععى و ععم ك وبععة سععلو   االيععة طععا كععل كرطععي عععام اقتصععا ، تت ععكن ال واععع  وال ععيم الكهبيععة التععا  -2

يب  على العاكلين اتعاعها عكعا يرطعم كعن سعوية تلع  الكراطعي كعن حيع  العكعل والسمعكعة ل وكعن اكط عل  ن 
 .ي تر  العاكلون كم ا، ارة طا و م ك وبة السلو  تل 

كرطععي عععام اقتصععا ، بظععام وا عع  وكلَيسَّععر لتل ععا  ععكاول  صععحا  الكصععال  كععن يبعع   ن يكععون لعع ل كععل  -9
 .اار  تل  الكراطي وي كن عرض تل  ال كاول على ا، ارة العليا

إن ككععا يلسععاع  علععى التباطسععية  ن تا ععم الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية ل واععع  الكباطسععة طععا الحصععول علععى  -9
 .التكويل الع، تحتابه كن السوي

 

 اإلفصاق والشفافية -رابعا  

بظرا  كزكيعة الكعلوكعاف طعا اتاعاع ال عراراف وت يعيم اك اا والتععرمت علعى  و عاص الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية ل 
كعن الكععا   اكساسعية طعا الحوككعة؛  يلعععع َّانصعاح وال عهاطية طوالتأكي  على كص اقيتها كم الكتعاكلين كعهعا ل طع ن ا،

ا ل وزععا  زععم الكعععا   التععا يبعع  كراعاتهععا عهعععا الصعع   كععم كععالعاكععة اتقتصععا ية عه ككعا يعبععا عالتععالا التععقام الكراطععي
إككابيععة اتسععتها ة كععن بظععام تعليكععاف ا،طصععاح للبهععاف الاا عععة ، ععرات زيلععة اكوراي واكسععواي الكاليععة السععورية  

وعكععععا يتهععععي كععععم  عيعععععة الكراطععععي العاكععععة  9/1/2001تععععاريخ / 3943/رلاسععععة كبلعععع  الععععوقراا رقععععم الصععععا رة ع ععععرار 
 :اتقتصا ية وت يتعارض كم زعا ال ليل

يبعع  علععى الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية  ن تحعع   اكزعع ات الرليسععة التععا تسعععى لتح ي هععا و ن تلهِصعع  عبهععا  -1
 .كن تل  اكز ات للعكوم ل و ن تلهِص  طا ت ريرزا السبو، عكا ح  ته

و عععم سياسععععة ككتوعععععة ل،طصعععاح ت ععععتكل علععععى اعتكعععا  إبععععراااف وتعليكععععاف وآليعععاف كباسعععععة ل لتععععقام كععععم  -2
 .كت لعاف ا،طصاح

يلعععين كععل كرطععي عععام اقتصععا ، طععا إ ععار سياسععته ل،طصععاح كتحعع را  رسععكيا  عاسععكه يتععولى ت عع يم الكعلوكععاف  -3
 .إلى وسالل ا،ع م

ععععععه ت، للعكععععوم وع ععععكل سععععبو، ال ععععوالم الكاليععععة الااصععععة عالبهععععاف التععععا تيب ععععر الكرطععععي العععععام اتقتصععععا  -4
 .وا،ي احاف الكتككة لها ل وت رير ك قي الحساعاف



129 

 

 

و ععه  ي تكل على الع يع  كعن الك  عراف الكاليعة التعا تو ع يلص ر كل كرطي عام اقتصا ، ت ريرا  سبويا   -5
تف الععع وران ل وت ورزعععا كعععن طتعععرة كاعععرل ل ؛ كرعععل حسعععاعاف اكرععععاح والاسعععالر ل والسعععيولة ل وكععع  الكععالا

 .وك اربتها كم السبواف الساع ة
ل قالكعة الكركعق الكعالا : ي  م كل كرطي عام اقتصا ، قوالم كالية رعم سبوية للبهة التا يتععم لهعا ل وت عكل -1

طحعل كحع و   وقالكة ال ال ل وقالكة الت ط اف الب  ية ل وا،ي احاف الكتككة لهععا ال عوالم كلرط عا  عهعا ت ريعر
 .كن كراق  الحساعاف

يبعغعا  ن يلهصع  كعل كرطععي ععام اقتصعا ،  ون تعأاير عععن كعل كعا يوابهعه كععن ظعروت تع رر علعى ب ععا ه  -2
 . و طا كركقا الكالا ل ككا عليه  ن يلهص  طورا  عن اكح ا  البوزرية التا ت رر طا كركقا الكالا

ليعععه  ن يلهصععع  ع عععكل كعععاتح طعععا ا،ي عععاحاف طعععا حالعععة كوابهعععة الكرطعععي الععععام اتقتصعععا ، لكاعععا ر كعععا طع -9
رزععا علععى اك اا الكععالا واتقتصععا ، يالكتككععة عععن  عيعععة تلعع  الكاععا ر وكيهيععة التعاكععل كعهععا ل وكعع ل تأر

 .لعل  الكرطي
اتطصععاح عععن الكسععاع اف الكاليععة التععا قعع  يحصععل عليهععا الكرطععي العععام اتقتصععا ، ل عكععا طععا علعع  الِكععَب   -9

 .ولة  و كن  ،  رت آارالتا يحصل عليها كن ال 
 .ا،طصاح عن العياباف الكالية وغير الكالية عال ري بهسها التا يتععها ال  اص الاال -10
يعكععل كععل كرطعععي عععام اقتصعععا ، علععى إب ععاا كوقعععم الكتروبععا لعععه للتواصععل كععم البكهعععور ل ويب ععر عليعععه  -11

 .ت اريرا ال ورية وبكيم الكعلوكاف الك لو  ا،طصاح عبها

 

 إدارة المرافق العامة االقتصاديةمس وليات أعضاع م الس  -خامسا  

ل  ةي عع لم كبلعع  إ ارة الكرطععي العععام اتقتصععا ، ععع ور زععام طععا رسععم  زعع ات الكرطععي وو ععم سياسععاته العاكعع
 وعالتعالا طعع ن قراراتععه يكععون لهعا  رععر كعيععر علععى اك اا الكعالا واتقتصععا ، للكرطععي ل لعععل  طع ن كعععا   الحوككععة تععولا

 :ازتكاكا  كعيرا  لهعا الكبال ل وزعا  زم تل  الكعا   التا يب   اعزا ععين اتعتعار

ككبععه كععن الكسععاع ة علععى تح يععي  زعع ات يبعع  الحععرل علععى تكععوين كبلعع  ا، ارة ع ععكل طعععال ل وعكععا يل  -1
 .الكرطي العام اتقتصا ، ل وعل  عرط ا عالكهاااف العلكية والاعراف العكلية

كبلع  ا، ارة الصع حياف ال قكعة ك اا كهاكعه ل وحكايتعه كعن ال عغو اف والكعوقعاف الحرل على كب   -2
 .التا ق  ت رر على تح يي  ز اطه
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كبلععع  ا، ارة كسععع ول  كععععام الهيلعععة العاكعععة طععععا حالعععة وبو زعععا ل و كععععام البهعععة اتعععا يتععهععععا الكرطعععي العععععام  -3
 .اتقتصا ،

كععاف كاطيععة عععن الكرطععي العععام اتقتصععا ، ل و  الععه كبلعع  ا، ارة كللععَقم ع ععع ا  ت ريععر سععبو، يت ععكن كعلو  -4
الكععالا ل والكاعععا ر التععا يتععععرض لهععا ل و يعععة  حعع ا  بوزريعععة تعععرََّض لهعععا الكرطععي ل عا، عععاطة إلععى عيعععان 

 .الع قة كم اك رات عاف الكصال  ل وتو ي   رر كل عل  على تح يي  ز ات الكرطي
 .ست لين وغير الك يرين التبهيعيينيب   ن يكون  غلعية  ع اا كبل  ا، ارة كن الك -5
ععل  ن يكععون رلععي  كبلعع  ا، ارة كععن الاعععراا الكععاليين  و الهبيععين  و  -1 طععا ال  ععاص  اعععرة عكليععةَكععن لععه كيله َّ

 .الاال
يلب عععع  كبلعععع  ا، ارة لبابععععا  كلتاصصععععة كععععن  ع ععععاله لكسععععاع ته طععععا   اا كهاكععععه ل ويكععععون عيبهععععا لببععععة  -2

 .الكرابعة
ل لببعة كعن الكسعت لين ل كع ع اا كن غير التبهيععيين ل وتكعون غالعيعة  ع عاا  ير   لباَن كبل  ا، ارة -9

 . كا لببة الكرابعة طتكون كن اكع اا الكست لين ط  
لة لوابعاف وكهام لبابه ل وح و  سل اتها -9  .ي م كبل  ا، ارة تعليكاف وا حة وكلهصَّ
 .ت كيل اللبان ت يلعها كبلَ  ا، ارة كن كس ولياته -10
 .بلياف الكباسعة لت ييم   اا كبل  ا، ارة والحهاظ على است  ليتهيب  و م ا -11
 .ي م كبل ل ا، ارة ت ييكا  سبويا  ،بباقاته ويرطعه إلى البهة التا يتعم لها ل ويكون كلتاحا  للعكوم -12
رلعععي  كبلععع  ا، ارة زعععو العععع، يل عععي مل   اا  ع عععاا الكبلععع  وط عععا  كط عععل الككارسعععاف الكتععععارت عليهعععا ل  -13

يرسععلل زعععا الت يععيم إلععى البهععة التععا يتعععم لهععا الكرطععي ل ويككععن اتسععتها ة كبععه لت ععوير عععراكج رطععم كسععتول و 
 . ع اا الكبل 
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 الفرع الثاني

 نموذج دليل حوكمة المرافق العامة االقتصادية في سورية التعليق على

المعاملـــة مبـــدأ   اســـتبعدنا منـــ فقـــد لإن  ليععل الحوككعععة الك تعععرح لعععم يلِحعع  عكعععل كععععا   الحوككعععة الك لوععععة 
؛ وعلعع  لععع م تواطععي علعع  الكععع   كعم ال عيعععة ال ابوبيععة للكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا  المتســاوية ألصــحاب األســهم

سورية ل والتا تتم إ ارتها عوسا ة الك سساف العاكة  و ال ركاف العاكة  و الكب عصف العاكعة وزعا كلع  لل ولعة ل  كعا 
طعع ن  (227)كععن قععابون ال ععركاف/ 211/هععا إلععى  ععكل ال ععركاف الكسععازكة وط ععا  لكععا بصععف عليععه الكععا ة طععا حالععة تحول

ن كان ر سكالها كل سكا  إلى  سهم ل   كعا طعا حالعة اصاصعتها بقليعا  ع عرح  كللكيتها تع ى ل ال واح  زو ال ولة واك
بعقا كععن ر سعكالها ل كتتععا  طبعرل عأبععه تعقول عبهععا صعهة ال ععركاف الكسعازكة الككلوكععة عالكاكعل لل ولععة وط عا  لتعريههععا 

لتالا تتحول  عيعتها ال ابوبيعة إلعى  عكل آاعر لعي  زععا كحعل عحرعه ل كن قابون ال ركاف ل وعا/ 1/الوار  طا الكا ة 
وكععا يهكبععا طععا زعععا الكبععال زععو حوككتهععا ل إع تا ععم حوككتهععا طععا كععل اكحععوال لكععقيج كععن  حكععام ال ععابوبين العععام 

 كن قابون ال ركاف ل  كعا طعا حالعة اصاصعتها كليعا   و تكلع    عاال/ 211و  1/والاال وط ا  لكههوم الكا تين 
 .طتصع  حيبها كن   اال ال ابون الاال  ابون الاال لغال   سهم ر سكالهاال

 

وكععم  بععه يوبعع  الع يعع  كععن ال يععو  التععا تحعع  كععن ت عيععي حوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا سععورية ع ععكل 
ل وزععو كععا  ةبهععاف عاكععة اقتصععا ية غيععر الكراطععي العاكععكاكععل ل إت  بععه يككععن اكتعع ا   ليععل الحوككععة الك تععرح لي ععكل 

 :سبعرض له طا اله رتين التاليتين 

 

 : مبادئ الحوكمةتطبيق من  القيود التي تحد -أوال  

والكسعععكى عبظعععام  2005لععععام / 2/كحكعععام ال عععابون رقعععم  -طعععا  غلعهعععا –تا عععم الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية 
الك سساف وال ركاف والكب صف العاكة ل ولهعا ال ابون  رر كعير طا الح  كعن السع ت الك لعو  لكععا   حوككعة تلع  

كععن تلعع  اب ععول علععى الع يعع  كععن اكحكععام ال ابوبيععة التععا ت تتهععي كععم كعععا   الحوككععة ل وكبهععا كععا يحعع  الكراطععي ل إع 
 :تتععها كلهاب ن الكعا   طي عهها ويه  زا ك كوبها ل وسوت بعرض طيكا يلا  كرلة كن تل  اكحكام  ون 

 

 

                                         

 .تبظيم تأسي  كاطة  بواص ال ركاف و  كالها ال ابوبية 2011لعام / 29/ ريعا رقم الكرسوم الت( 227)
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 : فصل الملكية عن اإلدارة -1
ت كعع  إر ععا اف الحوككععة الصععا رة عععن كبظكععة التعععاون اتقتصععا ، والتبكيععة علععى  ععرورة الهصععل الوا عع  

يبعوق تعبل علعى  بعه  2005لععام / 2/كعن ال عابون / 35/عيبكا ببع  ععأن الكعا ة . )228)عين الكلكية وا، ارة
للك سسععععاف العاكععععة وال ععععركاف العاكععععة والكب ععععصف العاكععععة طصععععل ا، ارة عععععن الكلكيععععة طععععا ععععععض اكعكععععال 

وببع   .والا كاف ل ويص ر قرار الكواط ة عن كبل  العوقراا عبعاا علعى اقتعراح كلعلعل كعن العوقير الكاعتل
 :كن ع ة بواب  ت تتهي زعا الكا ة كم الحوككة ا الكا ة عأن زع
إن ت عيععي كععع   الهصععل الكعععكور كرزععون عكواط ععة كبلعع  الععوقراا عبععاا علععى اقتععراح الععوقير الععع،  -  

وزععو  وبــين إدارة ذلــك المرفــق كمالــك  وهــو تــداخل واضــح بــين دور الدولــة يتععععه علعع  الكرطععي ل 
 .كات يتهي كم كعا   الحوككة

الكعععكور لععي  عاكععا  لبكيععم ب ععا اف الكرطععي / 2/إن قععرار الهصععل الك ععار إليععه طععا ال ععابون رقععم   -  
بكععا زععو  وط ععا  لععبل الكععا ة الععع،  محصــور فــي بعــض الخــدمات واألعمــالالعععام اتقتصععا ، ل واك

 ور بعععاا ل وزعععو كعععا كعععن  عععأبه  ن يلهعععرغ ك عععكوَن الهصعععل كعععن  ، طالععع ة كربعععوة كبعععه بتيبعععة علععع  
 .الحصر

بععواق، ولعععي  وبوعيععا  ل وزعععو  ة ن علعع  الهصعععل عععين الكلكيعععة وا، ار بل الكعععا ة الكعععكورة طعععوط ععا  لعع -  
 .ت اال آار عين الكلكية وا، ارة يله   الهصَل كن  ، طال ة كربوة كبه

 

 :المرافق العامة االقتصادية تشكيل م لس إدارة -2
إ ارة الك سسعععة العاكعععة  بلععع ل ط بعععه يلسعععكَّى رلعععي  ك 2005لععععام / 2/كعععن ال عععابون رقعععم / 2/عكوبععع  الكعععا ة 

العععام عكرسععوم ل  كععا كعععاون الكعع ير العععام والكعع يرون طععا الك سسععة العاكععة  عكرسععوم ل وكعععل  يلعععيَّن الكعع يرل 
عع    ع عاا كبلع  ا، ارة عتسععة  ع عاا ط ع  ل ال عابون الكععكور طيعيبون ع رار كن العوقير ل وقع  حصعر 

 :التاليوهم ُمحددون سلفا  بمناصبهم على النحو 
 .رليسا  :  رلي  كبل  ا، ارة -
 .ع وا  وبالعا  للرلي :  الك ير العام -
 ع وا  :  كعاون الك ير العام -

                                         

 :على كا يلا (A)طا اله رة على سعيل الكرال بلَّ ا،ر ا  اكول ( 228)
There should be a clear separation between the state’s ownership function and other state 

functions that may influence the conditions for stateowned enterprises, particularly with regard to 

market regulation  
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 .ع وا  :   ح  الك يرين طا الك سسة يلسكيه الوقير -
 .ر رة كن غير العاكلين طا الك سسة العاكة يلسكيهم الوقير -
 . ع اا:  اربان كن العاكلين طا ال ولة -
 .ع وين:  يلسكيهكا الككت  التبهيع، ل تحا  العام لب اعاف العكال ككر ن عن العكال -
عالبسعععة لل  ععاص القراعععا يكععون زبععا  ككرععل عععن التبظععيم اله حععا يلسععكيه الككتعع  التبهيععع، ل تحععا  العععام  -

 .لله حين
 :كن ع ة بواحح ككا يلا إن هذا التعيين وحصر عدد أعضاع الم لس ال يتفق مع مبادئ الحوكمة

تععم تح يعع  ععع    ع ععاا كبلعع  ا، ارة حصععرا  ولععم يلتععر  علعع  لحابععة ا، ارة التععا تاتلععت كععن كرطععي  -  
بكععا اكتهععف عععالبل علععى  ن  محــددهم بعــدد إرشــادات الحوكمــة لــم تحصــر باععر ل عيبكععا ببعع  عععأن  ل واك

 ل وقعععع    (229)يكععععون ععععع  زم كباسعععععا  ل و ن يتكتعععععوا عالكهععععااة والبقازععععة والكو ععععوعية لككارسععععة كهععععاكهم
 .ت يكون زعا الا ت كم إر ا اف الحوككة كعيرا  عالبسعة للا طاف اكارل

 

الكععكورة كعن تسعكية  ع عاا كبلع  / 2/الا ت اككعر كم إر ا اف الحوككعة زعو كعا ور  طعا الكعا ة  -  
، إككابيععة تبتاععاعهم ل عيبكععا تحععرل إر ععا اف الحوككععة  ا، ارة كلسععع ا  عكباصعععهم ل وزععو كععا يسععتعع  

ولكععا . االنتخــاب ت وزععو  (230)يععتم ااتيععارزم ع ري ععة تكارععل كععا زععو كتعععم طععا ال  ععاص الاععالعلععى  ن 
ل ط ببععا  2005لعععام / 2/وط ععا  كحكععام ال ععابون رقععم حاليععا  كععان زعععا اتبتاععا  عهعععا الصععورة غيععر كككععن 

آليعة ااتيعار  ع عاا الكوا  ال ابوبيعة الااصعة عتعيعين  ع عاا كبلع  ا، ارة ل و ن تكعون تع يل  ب ترح 
 :كبل  وط ا  لكا يلا ال

                                         

 :ور  طا ا،ر ا  الااك  الاال عكس ولياف  ع اا كبال  ا، ارة كا يلا( 229)
 The boards of state-owned enterprises should have the necessary authority, competencies and 

objectivity to carry out their function of strategic guidance and monitoring of management. 

They should act with integrity and be held accountable for their actions.  

 :انمر

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, p17 

 :ور  طا  رح ا،ر ا  الااك  كا يلا( 230)
 To encourage board responsibility and in order for boards to function effectively, they should 

follow best practices adhered to in the private sector and be limited in size  
 :انمر

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, p48 
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يبتاعععععهم العععععاكلون طععععا تلعععع  عالبسعععععة لككرلععععا العععععاكلين طععععا كبلعععع  إ ارة الك سسععععة العاكععععة ب تععععرح  ن  - 1
 .الك سسة

ل ف العلكيععة ز كععا ع يععة اع ععاا كبلعع  ا، ارة طيععتم ااتيععارزم عبععاا علععى  ععرو  كو ععوعية تعتكعع  الكعع   - 2
البهعوض عالك سسعة العاكعة ععيع ا  م ااتيار اك اال الهعاعلين وال عا رين علعى والاعرة العكلية ل و ن يت

عععن الكحسععوعياف والععوتا لصععاح  ال ععرار ا، ار، عععالتعيين ل  و عبععاا علععى الِ ععَ م طععا الوظيهععة العاكععة 
 ون  ن يكون زعا الِ َ مل طاع   
(231). 

 

 :استقللية م الس إدارة المرافق العامة االقتصادية -3
ر يبعععا طعععا اله عععرة السعععاع ة  بعععه يعععتم تعيعععين  ع عععاا كبلععع  إ ارة الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية وط عععا  لبصعععول 

عععأن علع  كععن  عأبه  ن يل ععت اسععت  ليتهم إلعى   بععى كسعتول ل زعععا  وبعرلل  2005لعععام / 2/ال عابون رقعم 
التكسع  عكبصععه ععن يحعرل علعى  عكعا طعا علع  رلعي  الكبلع ؛ طع و كبل  ا، ارة  عالكرة يللغهاإن لم 

 ريي وتلعه لرليسعه ا، ار، عع ت  كعن  ن يسعتك  قوتعه كعن اكغلعيعة التعا قع  يحوقزعا ل عغل كبصععه طعا حعال 
وط   اتست  لية ي  ، إلى سلعية  ارل تلحعي زععا الكبعال  الكعيبعة تتعلعي عالكسع ولية ل بباق عها .  ابتااعه

 .طا اله رة التالية

 

 : ق العامة االقتصاديةإدارة المرافمس ولية م الس  -4
الحعععاتف التعععا يبع ععع  طيهعععا كبلععع  ا، ارة عرلاسعععة  2005لععععام / 2/كعععن ال عععابون رقعععم / 11/عععع  ف الكعععا ة 

قععرار الكيقابيععة الاتاكيععة السععبوية ل وحسععا   العوقير ل وكبهععا حالععة إقععرار الا ععة السععبوية للك سسععة العاكععة ل واك
عععراا عكععة ن زعععا التعع ال  اكرعععاح والاسععالر ل وت ععويم اك اا ل واك  ع ععاا كبلعع  ا، ارة واللبععان ا، اريععة ل واك

الكعا عر كععن السععل ة التبهيعيععة طععا صععكيم عكععل كبلع  ا، ارة كععن  ععأبه  ن يل ععتف كسعع ولية زعععا الكبلعع ؛ 
طكيعت يككععن للعوقير كسععاالة علعع  الكبلع  عععن  عععت ا تعه السععبوية والعوقير عبهسععه كععان قع  تععر َ  بلسععة 

 كساالة كبل  ا، ارة عع   ن تر َ  بلسة إعراا عكة  ع اله؟إقرارزا؟ وزل يككن للوقير 

                                         

الااصعععتين / 20و  19/الااصعععتين عتعيععين إ ارة الك سسعععاف العاكععة ل والكعععا تين / 2و  1/إن كل تععرح التعععع يل ي ععكل الكعععا تين  (231)

كة العاكععة غيععر عالبسعععة لتعيععين إ ارة ال ععر / 23و  22/عتعيععين إ ارة ال ععركة العاكععة التاععععة لك سسععة عاكععة ل وكعععل  الكععا تين 

 .التاععة لك سسة عاكة
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إن زععععا التععع ال يتععععارض كعععم إر عععا اف الحوككعععة ل وااصعععة ا،ر عععا  الاعععاك  كبهعععا الكتعلعععي عكسععع ولياف 
ل ولععو عزعبععا بتتعععم إر ععا اف الحوككععة طيكععا ياععل اسععت  لية  ع ععاا كبععال   (232) ع ععاا كبععال  ا، ارة

لوبععع با عوبعععا   اسععععا  عيبهكعععا ل ككعععا  2005لععععام / 2/زعععا كعععم  حكعععام ال عععابون رقعععم ا، ارة وكسععع ولياتهم وقاربا
يبعععععل  ، بععععل ب ترحععععه للتععععع يل طععععا زعععععا الاصععععول كبععععر  حعععععر علععععى وري ل ت  رععععر لععععه علععععى  رض 

 .(233)الواقم

 

فـي الحـد مـن  2225لعـام / 2/نكتفي بما أشرنا إلي  فـي الفقـرات السـابقة للداللـة علـى أثـر القـانون رقـم 
ــة ، تطب يــق إرشــادات حوكمــة المرافــق العامــة االقتصــادية وفقــا  لمــا وضــعت  منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي

رشــادات الحوكمــة وت سععيكا  ن  ل ونخلــص مــن ذلــك إلــى االقتــراق بضــرورة تعــديل القــانون المــذكور بمــا يتفــق وا 
ك،  ولعة تريع  عبعاا ق عاص ععام  ايع  عبهعحوككة الكراطي العاكة اتقتصعا ية قع  ا عحف ك لععا  عالكيعا  و عرورة ت كح

 .قو، وبل  استركاراف ااربية للبهوض عاقتصا زا

 

 : إمكانية شمول دليل الحوكمة المقترق لغير المرافق العامة االقتصادية -ثانيا  

إن ت عيععي  ليععل الحوككععة الك تععرح علععى الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية ت يعبععا قصععورا عكععا ععع ازا ل إع يككععن 
 :على كايلا ت عي ه

 .التا ت تل كل كرط ا  عاكا  اقتصا يا  والكب صف العاكة الك سساف العاكة ل وال ركاف العاكة  -1
 .كا تل عى عك اريم ال ولة الااصة الك اريم الككلوكة لل ولة ل وزا -2
ا كعم  عرورة إ عاطة  حكعام  اعرل علعى الع ليل تتهعي كعم  عكلهال ركاف الكسعازكة الككلوكعة عالكاكعل لل ولعة  -3

ل ععابوبا والععع، زععو  ععركة كسععازكة ل كععم ا، ععارة إلععى  ن  ليععل حوككععة زعععا ال ععركاف ياتلععت طععا ععععض ا
ة تا عم طععا لععكن  ععركاف الكسعازكة الككلوكععة عالكاكعل لل و ؛  ليععل حوككعة الك سسععاف العاكعة بوابععه ععن 

 .حكاكها إلى كقيج كن ال ابوبين العام والاال ككا   ربا إلى عل  ساع ا   
                                         

 :ككا باا طا ا،ر ا  الااك ( 232)
.. They should act with integrity and be held accountable for their actions.  

 :انمر

OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, p17 
 

تتعلعي عاسععت  لية  ع عاا كبلعع  ا، ارة   -إ عاطة لكععا تعم اقتراحععه طعا سعياي الكباق ععة ال ابوبيعة –اكحكعام التعا ب تععرح تعع يلها ( 233)

 .وكس ولياتهم و رورة ت سيكهم إلى  ع اا كست لين وآارين غير تبهيعيين
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يعني أن  ي ب أن ُت خـذ بعـين  أعلامن نافلة القول بتن وضع دليل حوكمة لكل شخص قانوني ممن ُذك ر  
ــ  ــل حوكمت ــي دلي ــنعكس ف ــك الشــخص والتــي ت ــار خصوصــية ذل ل طكععر    ليععل حوككععة ال ععركاف الكسععازكة  االعتب

   ر  باحيععةاكععة ل وعلعع  كععن الككلوكععة عالكاكععل لل ولععة ياتلععت طععا كريععر كععن بوابعععه عععن  ليععل حوككععة الك سسععة الع
ككابية  رحعه للتع اول ل و رعر علع  علعى الحوككعة والعع، يبع  ت عي عه طعا ال عركة الكسعازكة عيبكعا ت  الكال وت سيكه واك

 .وبو  له طا الك سسة العاكة

ال يعنـي صـلق دليـل  -كم سسـتين عـامتين –حوكمـة شخصـين قـانونيين متمـاثلين  فضـل  عمـا تقـدم فـإن
؛ إع ت عع  كعن كراععاة اصوصعية كعل ك سسعة طعا  ليعل حوككتهعا ل طع ليل حوككعة  حوكمة إحداهما لحوكمة األخـرى

الك سسععة الكاليععة يت ععكن عال ععرورة الععبل علععى ت ععكيل لببععة إ ارة الكاععا ر ل عيبكععا قعع  ت يكععون زبععا  حابععة لهعععا 
هاصعيل طتتعع   كعن  عال قعابوبا ل طأصعل  ليعل الحوككعة واحع  ل  كعا التة ل وزكعا بة طا ك سسة عاكة صباعياللب

 .بار وط ا  ل عيعته ال ابوبية وب ا ه اتقتصا ،
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 المطلب الثاني

 حوكمة الم سسة العامة لتوليد الكهرباع نموذ ا  

 ب ععي عليعها يا  ل وكعن رعم عغية اتبت عال كعن البابع  البظعر، إلعى الت عي عا ل ط ببعا سععباتار كرط عا  عاكعا  اقتصع
ل كم ا، ارة إلى  ن  ليل الحوككة الك ترح سيكون بكوعبعا  يككعن ت عي عه علعى  ، كرطعي ععام الك ترح حوككة ال ليل 

 .اقتصا ، آار عع  تع يل  هيت عليه عكا يتباس  كم اصوصية كل كرطي

عع ا   الع ليلوق  وقم ااتياربعا علعى الك سسعة العاكعة لتوليع  الكهرععاا لت عيعي  الععام الك تعرح للحوككعة عليهعا ل واك
لعكلبعا طعا إعع ا   سععا  بعيبهعا طيكعا يلعا ل وكعن رعم سعبعرض وعلع  لعع ة  عا الك سسعةبكوع   ليعل حوككعة اعال عهع

 . ليل الحوككة الاال عتل  الك سسة والكصا ر التا اعتك با عليها طا عل 

 :ين التالي فرعينالالمطلب الثاني إلى  سـنقســمبناع علي  ، 

 .أهمية حوكمة الم سسة العامة لتوليد الكهرباع :الفرع األول 

 .مصادر دليل حوكمة الم سسة العامة لتوليد الكهرباع :الفرع الثاني 

 

 الفرع األول

 أهمية حوكمة الم سسة العامة لتوليد الكهرباع

ت ع م اع كاتها حاليعا  لبكيعم سعكان الك سسة العاكة لتولي  الكهرعاا كن الكراطي العاكة اتقتصا ية الهاكعة والتعا 
ال ولعععة ل وقععع  بعععرف عليهعععا كععع ارا  تعععع ي ف قا ف كعععن  زكيتهعععا ل لععععل  وقعععم ااتياربعععا عليهعععا إ عععاطة كسععععا   اعععرل 

 .بعر ها طا كحلها

 .رم بعرض طا اله رة الرابية  سعا  ااتياربا لهال الك سسة الهاكة  عهعا سبعرض طا اله رة اكولى تعريها  

 

 :التعريف بالم سسة العامة لتوليد الكهرباع  –أوال  

ل وطععا عععام 1994لععام / 14/عكوبعع  الكرسعوم رقععم  الك سسععة العاكعة لتوليعع  وب عل ال اقععة الكهرعاليعة لحعِ رف 
لل  ععاص العععام ولل  ععاص الك ععتر   والععع، سععك / 32/صعع ر قععابون الكهرعععاا عكوبعع  الكرسععوم الت ععريعا رقععم  2010
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والكحلا والعرععا واكببععا عاتسعتركار طعا كبعالا توليع  وتوقيعم ال اقعة الكهرعاليعة ل وبعل وال  اص الاال الو با 
 .على اكحكام الااصة ععل 

والعععع، طصعععَل ب عععا  ب عععل ال اقعععة الكهرعاليعععة ععععن ب عععا ا  2011لععععام / 355/وكعععن رعععم صععع ر الكرسعععوم رقعععم 
ل وَعع ََّل اسعم  الك سسة العاكعة لب عل الكهرععاا: التولي  والتوقيم ل و ح َ  ك سسة عاكة عاف  اعم اقتصا ، تلسكى 

: عحيععع  يلصعععع  1994لععععام / 14/الك سسععة العاكعععة لتوليععع  وب عععل ال اقعععة الكهرعاليعععة الكلح رعععة عكوبععع  الكرسعععوم رقعععم 
كهاكهععا عحيعع  ت تصععر علععى كععل كععا لععه ع قععة عب ععا  التوليعع  وط ععال لكععا  وععع َّلَ ل  الك سسععة العاكععة لتوليعع  الكهرعععاا

اسععععم الك سسععععة العاكععععة لتوقيععععم واسععععتركار ال اقععععة  ععععع َّلَ ل وكعععععل   2010لعععععام / 32/بون الكهرعععععاا رقععععم ت ععععكبه قععععا
ل  الك سسععة العاكععة لتوقيععم الكهرعععاا: عحيعع  يلصععع   1994لعععام / 14/الكهرعاليععة الكلح رععة عكوبعع  الكرسععوم رقععم 

 .لكا ت كبه قابون الكهرعاا الكعكوركهاكها عحي  ت تصر على كل كا له ع قة عب ا  التوقيم وط ال  وَع َّلَ 

 :ل وزا  صبح لدينا في م ال الكهرباع ثلث م سسات عامةبناع على ما تقدم ، أ 

 .الك سسة العاكة لب ل الكهرعاا -1
 .الك سسة العاكة لتولي  الكهرعاا -2
 .الك سسة العاكة لتوقيم الكهرعاا -3

الب عل التاعععة لل  عاص الععام ل طيكعا سعك  لغيعر ال  عاص ل   َحَصعَر قعابون الكهرععاا ب عاَ  ب عل الكهرععاا عك سسعة 
 .العام عاتستركار طا كبالا التولي  والتوقيم ككا  سلهبا

 

 :أسباب اختيار حوكمة الم سسة العامة لتوليد الكهرباع  –ثانيا  

 :زبا   سعا  ع ي ة  عتبا تاتيار حوككة الك سسة العاكة لتولي  الكهرعاا ل كن  زكها 

الكعيععرة التععا تحتلهععا ك سسععة توليعع  الكهرعععاا عععين الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية عصععهتها كرط ععا  يح ععي اكزكيععة  -1
 . ا   كاليا  كعيرا  ل قتصا  الو با إعا كا تكف إ ارته واستركارا ع ري ة سليكة

بايععة  زكيععة الكهرعععاا لبكيععم ق اعععاف الكبتكععم ل واعتكععا  ال  ععاص الصععباعا عليهععا ككععا يقيعع  كععن  زكيععة الع -2
 .ع  ارة الكرطي الاال عتولي زا عاعتعارا ي  م ا كة عاكة طا غاية اكزكية

ككععا يعع عو  -وكاقالععف –ال ععرر الكعيععر الععع، تعععرَّض لععه زعععا الكرطععي بتيبععة اكحعع ا  التععا  صععاعف الععع    -3
إلععى  عععرورة البهعععوض السعععريم عهععععا الكرطعععي اتقتصعععا ، طععا  قعععر  وقعععف و ط عععل  ري عععة ل والحوككعععة زعععا 

 .ل  ال ريإح ل ت
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إن  اععول اتسععتركار الاععال طععا كبععال توليعع  الكهرعععاا سععوت ي ععم الك سسععة العاكععة لتوليعع  الكهرعععاا طععا  -4
و عم تباطسعا كعم  عركاف كععرل ل ولعن ت عول زععا الك سسعة علعى الكباطسعة كعا لعم تعكعل علعى إععا ة تبظععيم 

 .و ع  إ ارتها و بظكتها وط ا  للكعايير ال ولية والتا توطرزا لها الحوككة

 

 الفرع الثاني

 مصادر دليل حوكمة الم سسة العامة لتوليد الكهرباع

إن إع ا   ليل لحوككة الك سسة العاكعة لتوليع  الكهرععاا عاعتعارزعا كرط عا  عاكعا  اقتصعا يا  ت يكهعا طيعه اتعتكعا  
إع إن  ليعل الحوككعة الععام  ؛على ال ليل العام لحوككة الكراطي العاكة اتقتصا ية الع، اقترحباا طعا زععا العحع  ط   

ل  كعععا التهاصعععيل طهعععا كتروكعععة لكعععل كرطعععي ععععام اقتصعععا ، يل عععك بها طعععا  ليعععل يت عععكن الكععععا   اكساسعععية للحوككعععة 
لعى ال عابون الععام إإ عاطة ل وط ا  ل عيعة ب ا ه ل ولغير عل  كن كععا   وقعراراف قابوبيعة تحككعه  عه حوككته الاال

 .2005لعام / 2/قتصا ية وزو ال ابون رقم الع، تا م له الكراطي العام ات

عكلبععا طعععا إععع ا   ليععل حوككعععة الك سسععة العاكععة لتوليععع  الكهرعععاا علععى الربعععوص إلععى ععع ة كصعععا ر  ل عع  اعتكعع 
واتست اا كبها عكا يتباس  كعم  عيععة زععا الكرطعي الععام اتقتصعا ، كعم اتلتعقام عالبصعول ال ابوبيعة التعا تحككعه ل 

 .وزعا عرض للكصا ر التا اعتك با عليها و ري ة تعاكلبا كعها. ال اصا طيكا ت بل طيهوق   عكلبا ابتها با 

 

 :الدليل العام لحوكمة المرافق العامة االقتصادية  -أوال  

ل   اعتك با طا إع ا   ليل اال لحوككة الك سسة العاكة لتولي  الكهرععاا علعى الع ليل الععام لحوككعة الكراطعي 
إر عععا اف كبظكعععة التععععاون اتقتصعععا ، والتبكيعععة وكعلعععوم  ن العاكعععة اتقتصعععا ية والعععع، اقترحبعععاا طعععا زععععا العحععع  ل 

 .زا كص ر عل  ال ليل العاملحوككة الك اريم الككلوكة لل ولة 

علععى علعع  العع ليل العععام كابععف عاسععت اا الكععع   العععام للحوككععة كبععه ل وكععن رععم تهصععيلها طععا  اتعتكععا إن  ري ععة 
تواطعي  سعلو  صعياغة ال ليل الاال عكعا يتهعي كعم اصوصعية الك سسعة العاكعة لتوليع  الكهرععاا ل وعصعياغة قابوبيعة 

 .الت ريم ل وعتعوي  ح ي 
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ل ععع  راعيبعععا طعععا عكلبعععا اتععععاص التعويععع  العععوار  طعععا  ليعععل الحوككعععة الععععام الك تعععرح ل وكععععل  راعيبعععا قععع ر ا،ككعععان 
الصععا ر عععن كبلعع  الترتيعع  الععع، بععرف عليععه   لععة الحوككععة الصععا رة طععا سععورية ل وكبهععا  ليععل حوككععة الكصععارت 

ق، ؛ وعلع  حرصعا  علعى ت عار    لعة الحوككعة طعا ال عكل والتعويع  لسعهولة    والتسليت طعا كصعرت سعورية الكركعالب
 . الربوص إليها والعح  طيها والك اربة عيبها

 

 :العاملة في ال مهورية العربية السورية دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية –ثانيا  

الاعال عحوككعة الك سسعة  إن السع  طا اعتكا با على  ليل حوككة الكصعارت ككصع رح كعن كصعا ر الع ليل
وعلععع  وط عععا  العاكعععة لتوليععع  الكهرععععاا زعععو  ن  ليعععل حوككعععة الكصعععارت يب ععععي كععععل  علعععى حوككعععة الكصعععارت العاكعععة 

والعععع، ربعبعععا إليعععه  ي عععا  ل الكصعععرت التبعععار، السعععورية : لعاكعععة وكعععن تلععع  الكصعععارت ال كبعععه / 29و 9/للكعععا تين 
 .كبه طا إع ا   ليل حوككة الك سسة العاكة لتولي  الكهرعاااله رة التالية كيهية استها تبا  وسبعين طا

 

 :دليل الحوكمة لدى المصرف الت اري السوري  -ثالثا  

إن الكصعرت التبعار، السعور، زععو ك سسعة عاكعة عاف  ععاعم اقتصعا ، ل وعلع  وط عا  لععبل الكعا ة اكولعى كععن 
الععو ة إلععى  ليععل الحوككعة عا  ،ععع ا  بكععوع  ل لعععل  كععان ت عع  لبععا كععن  2005لععام / 35/الكرسعوم الت ععريعا رقععم 

تا ععم كحكععام ال ععابون ف  ععاعم اقتصععا ، عاكبهكععا ك سسععة عاكععة  ليعع  الكهرعععاا ل طكععللحوككععة الك سسععة العاكععة لتو 
كععم اكاععع ععععين اتعتعععار ااععت ت  عيعععة ب ععا  كععل كبهكععا والععع، يععبعك  عال ععرورة علععى ل  2005لعععام / 2/رقععم 
اععرل تحكععم عكلععه ل كبهععا  يا ععم ل ععوابين السععور، كبهكععا  ي ععا  ل طالكصععرت التبععار،  الاععال عكععلحوككععة ال ليععل 

قعابون كصععرت سعورية الكركععق، وغيعر علعع  كعن قععوابين تحكعم العكععل طعا ق ععاص الكصعارت اصوصععا  وال  عاص الكععالا 
وال ععوابين التعععا تحكعععم ل لععععل  ط عع   اععععبا عععععين اتعتعععار اصوصعععية ب ععا  الك سسعععة العاكعععة لتوليعع  الكهرععععاا  عكوكععا  

العاكععة لتوليعع  الكهرعععاا طععا العع ليل الاععال الك تععرح عكلهععا ل وقعع  ا ععربا إليهععا طععا ا، ععار ال ععابوبا لحوككععة الك سسععة 
 .لحوككتها

 

 : 2225لعام / 2/القانون رقم  –رابعا  

ب عععصف العاكعععة إن ال ععابون الععععام العععع، يععبظم الكراطعععي العاكعععة اتقتصععا ية زعععو بظعععام الك سسععاف وال عععركاف والك
لععل  ط ع  التقكبعا عأحكاكعه طعا إعع ا   ليعل اعال عحوككعة الك سسعة العاكعة ل  2005لععام / 2/الصا ر عال ابون رقم 
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ن كان عل  ال ابون ق  حعع َّ كريرا  كعن سع ت الحوككعة الك لعو  للكراطعي العاكعة اتقتصعا ية ل وكعن  لتولي  الكهرعاا ل واك
 :عكور  كرلة التقاكبا عأحكام ال ابون الك

عاعتععارا  2005لععام / 2/ال عابون رقعم  ليل الحوككة الاال عالك سسعة العاكعة لتوليع  الكهرععاا  ور با طا  -1
 . ح  ال وابين التا ت كل ا، ار ال ابوبا لحوككة تل  الك سسة

ل وكععل   2005لععام / 2/طيكا يتعلي عأع عاا كبلع  ا، ارة ط ع  التقكبعا عالعع   العع، حع  ا ال عابون رقعم  -2
 .ااتيارزم وتسكيتهم وط ا  لل ابون الكعكورالتقكبا ع ري ة 

و ععكَّبازا  الكتعل ععة عتبظععيم  عكععال كبلعع  ا، ارة اقتعسععبا كععن ال ععابون الك ععار إليععه البصععوَل ال ابوبيععة   -3
 .الاال عالك سسة العاكة لتولي  الكهرعاا ليل الحوككة كن / 14و 13و 12و 11/الكوا  طا 

إت  ببععا كبععا بغتععبم كععل طرصععة تسععب  لبععا ،عكععال اتبتهععا   2005لعععام / 2/وكععم التقاكبععا عأحكععام ال ععابون رقععم 
خ لهعععا طيكععا ت بعععل عليعععه طعععا ال عععابون الكععععكور وعكعععا ت يتععععارض كعععم غيعععرا كعععن اكحكعععام ال ابوبيعععة التعععا ت ععع

 :الك سسة العاكة لتولي  الكهرعاا ل وكن عل  على سعيل الكرال 

بعل  ليعل حوككعة الكصعارت  طيكعال  مـدة لعضـوية م لـس اإلدارة 2005لععام / 2/لم يلح   ال ابون رقم  -1
علعععى اككرعععر ل وتكعععون إععععا ة الت لي يعععة علعععى  ت تتبعععاوق كععع ة الع عععوية طعععا كبلععع  ا، ارة  رععععم سعععبواف 

الحوككععععة لعبعععع  سععععورية العععع ولا   ليععععلل   َ ل طيكععععا حعععع َّ اتبتاععععا  للهتععععراف ال ح ععععة كععععل سععععبتين علععععى اكقععععل 
وطعا ظعل عع م وبعو  بعل طعا ال عابون رقعم ععر   سعبواف ل   ك ة الع عوية طعا كبلع  ا، ارة ا،س كا

يعع  الع ععوية ل لعععل  وبعع با لععى تب علععى كعع ة ع ععوية كبلعع  ا، ارة وت بععل  ي ععا  ع 2005لعععام / 2/
فحـددنا مـدة العضـوية بـثلث سـنوات فقـط غيـر قابلـة للت ديـد عا  اتبتها  كهتوحا  طا زععا الكسعألة ل 

ــدة أخــرى ل طععا ععع   كععاا ب يعع ة طععا كبلعع  ا، ارة  بععا لهعععا التح يعع  وكبععم التب يعع  الرغعععةل عَ ل وقعع   طَ  لم
 .لكقكبةوتاليل الك سساف العاكة كن ظازرة ا، اراف ا

 
 

ن لعم ل الك سسعة العاكعة لتوليع  الكهرععاا الرقاععة علعى كوسيلة كن وسالل  الرقابة الخار يةاقترحنا  -2 وزعا واك
وبعرل . يحتعا  لكواط عاف إ اريعة - ون  ع  –إت  ن اكاعع عهعا  2005لععام / 2/ال ابون رقعم  عليهابل ي

ععععأن زععععا البعععوص كععععن الرقاععععة كهعععم ل ويبععع  إ االععععه طعععا عكعععل الكراطعععي العاكععععة اتقتصعععا ية كبهعععا تعععععقق 
 .كص اقية عكل تل  الكراطي وتقي  الر ة طيها
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 :تشريعات الحوكمة في القانون الخاص  -خامسا  

الكرير كن كعا   الحوككة الوار ة طا ت ريعاف ال ابون الاعال يككعن اتسعتها ة كبهعا لحوككعة الكراطعي العاكعة 
وكعن ت عريعاف الحوككعة اتقتصا ية ل وزعا كا عكلبا عليه طا إع ا   ليل حوككة الك سسعة العاكعة لتوليع  الكهرععاا ل 

 :استه با كبها كا يلا  طا ال ابون الاال التا 

ل وقععع  (234)عليكعععاف ا،طصعععاح للبهعععاف الاا ععععة ، عععرات زيلعععة اكوراي واكسعععواي الكاليعععة السعععوريةوتبظعععام  -1
 .طصاح و ع بازا على حوككة الك سسة العاكة لتولي  الكهرعااا،  حكاما  كن عع كبه اقتعسبا 

 

وقعع  ب لبععا  ل (235)قواععع  حوككععة ال ععركاف الكسععازكة الصععا رة عععن زيلععة اكوراي واكسععواي الكاليععة السععورية -2
الااصععة عكبلعع  ا، ارة و حكععام لببععة التعع قيي ل وغيععر علعع  كععن  حكععام  ع بازععا علععى  اكحكععامكععن  ا  عع عع

 .حوككة الك سسة العاكة لتولي  الكهرعاا
 

 . (236)طا ال  اص الاالكن   لة حوككة ال ركاف  الع ي إ اطة إلى كا ت  م ل ط   ربعبا إلى  -3
 

  لعة ربعبعا إلعى ل وكععل   (237)إلى الع ي  كن تعليكاف و  لة الحوككة طا ععض الع ول العرعيعة كعل  ربعبا -4
 .(238)حوككة ععض ال ركاف طا ال ول العرعية

                                         

وقراا رقعم بظام تعليكعاف ا،طصعاح للبهعاف الاا ععة ، عرات زيلعة اكوراي واكسعواي الكاليعة السعورية صع رف ع عرار كبلع  الع( 234)

 .2001لعام / 3941/

عتعععاريخ ( م/31)عكوبعع  ال عععرار رقععم  قواععع  حوككعععة ال ععركاف الكسعععازكة الصععا رة ععععن زيلععة اكوراي واكسعععواي الكاليععة السعععورية (235)

29/1/2009 . 

حوككععة عبعع   ليععل حوككععة عبعع  سععورية العع ولا ا،سعع كا ل و ليععل : كععن   لععة الحوككععة التععا ربعبععا إليهععا طععا ال ععابون الاععال ( 236)

 .ال ريل و ليل حوككة عب  عركة سورية ل وغيرزا

 :كن تعليكاف الحوككة لععض ال ول العرعية التا ربعبا إليها ( 237)

رلععي  كبلعع  إ ارة زيلععة اكوراي الكاليععة والتععا صعع رف عععن  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ععواع  حوككععة ال ععركاف طععا  

 عواع  حوككعة ال عركاف الكسعازكة العاكعة وكععايير اتب ععا  تحعف اسعم  2002لسعبة ( ر/32)والسلم عكوب  ال عرار رقعم 

 .الك سسا

طععا  عأن بظععام  2011تكعوق /يوليععو 19عتعاريخ والصععا ر / 29/كبلع  الععوقراا طعا  ولععة ا،كعاراف العرعيععة الكتحع ة رقعم قعرار  

 .لوكة للحكوكة اتتحا يةحوككة كبال  ا، ارة طا الهيلاف والك سساف وال ركاف الرعحية وغير الرعحية الكك

 .=2009 يباير 27 طا الصا ر ل الكالية لؤسواي قطر زيلة لرقاعة تا م التا اكسواي طا الك ربة ال ركاف حوككةقرار  
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سســة   دليــل حوكمـة المنمـوذج انتهينـا إلــى وضـع وبعـد أن اسـتفدنا مــن  ميـع المصـادر المــذكورة أعـلا 
  :واحـدة فيما يلي العامة لتوليد الكهرباع ، والذي نوردا  ملة 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

  2001-202-1ععال رار رقعم  المملكـة العربيـة السـعوديةتلحة حوككة ال ركاف الصا رة ععن كبلع  السعوي الكاليعة طعا =  

 .م12/11/2001ه والكواطي 21/10/1422تاريخ 

قعرار كبلع  الكهو عين عتععاريخ الصععا ر عكوبع   ُعمـان  ليعل قواعع  حوككعة ال عركاف الكسعازكة العاكععة الك ربعة طعا عورصعة 

29/2/2009 

 .2005لسبة  332الصا ر عن وقير اتستركار عال رار رقم  ب مهورية مصر العربية ليل قواع  وكعايير حوككة ال ركاف  

و ليععل حوككععة ( ال  ريعة) ليععل حوككععة  عركة كيوتععل ل تصععاتف : كعن ععععض   لعة حوككععة ال ععركاف العرعيعة التععا ربعبععا إليهعا ( 238)

 (.ا،كاراتية)ل و ليل حوككة  ركة إعكار ( الكصرية) ركة إيبا تراب  
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(239)الباب األول  

 تعاريف

 :يل ص  عالكلكاف التالية الكعبى الكو   عباب  كللت كبها كا لم ي ل سياي البل على غير عل  : / 1/المادة 

 .الك سسة العاكة لتولي  الكهرعاا:  الم سسة 1-1
 :طيكا يلا  الكعكورونيل َص  عاك رات عو، الع قة عالك سسة اك اال :  األطراف ذوو العلقة 1-2

اكع عاا طعا كبلع  إ ارة الك سسععة  و اكع عاا طعا كبلع  إ ارة  ، كععن ال عركاف التاعععة لهععا ل  1-2-1
 و الكعععع ق ون الاععععاربيون  و كست ععععارو الك سسععععة  و إ ارتهععععا التبهيعيععععة  و  قععععار  الكعععععكورين حتععععى 

 .الراععةال ربة 

كعع ررة طععا الك سسععة   ،  ععال  عيعععا  و اعتعععار، يكلعع  ع ععكل كعا ععر  و غيععر كعا ععر كصععلحة    1-2-2
 .كن ال ركاف التاععة لها ل و قار  ال ال ال عيعا حتى ال ربة الراععة طا  ،ت  و 

 .ال ركاف التاععة للك سسة  1-2-3
ل  ل والع البين كرعل الععاكلين الك سسعةلعه كصعلحة كعم  عيععا  و اعتععار، كل  عال :  أصحاب المصالح 1-3

 .ل والكستركرين الكحتكلين وغيرزم ل والكور ين والعك ا
 .كبل  إ ارة الك سسة العاكة لتولي  الكهرعاا:  م لس اإلدارة 1-4
 .ع و كبل  ا، ارة:  العضو 1-5
 . ور تبهيع، طا الك سسة إليهع و كبل  ا، ارة الكلسَب  :  العضو التنفيذي 1-1
ع عو كبلع  ا، ارة العع، ت يتع ال طعا ا، ارة اليوكيعة للك سسعة ل وت يلسعَب  إليعه  : العضو غير التنفيذي 1-2

 . ،  ور تبهيع،
ع ععو كبلعع  ا، ارة الععع، ت ترع ععه عالك سسععة  ، ع قععة  اععرل غيععر ع ععويته طععا :  العضــو المســتقل 1-9

 :كبل  ا، ارة ل ويب   ن تتواطر طيه ال رو  التالية كلبتكعة 
تبهيععع،  و ع ععو كععن  ع ععاا كبلعع  ا، ارة طععا الك سسععة  و طععا  ،  ععركة  ت ترع ععه عععأ، كعع ير  1-9-1

 .تاععة لها قراعة  حتى ال ربة الراععة

                                         

بكا زو ترقيم ب ي  اال ع ليل الحوككة الك ترح عحسعابه  لي   كتكاك   وكست    إن الترقيم الوار  زبا ل( 239) ي  تسلس   لكا قعله ل واك

 .عن زعا العح 
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 ت يكون زو  و  ح   قرعاله حتى ال ربعة الراعععة  عريكا  للكع قي الاعاربا للك سسعة اع ل السعبواف  1-9-2
 .الر   الساع ة لتاريخ ااتيارا لع وية كبل  ا، ارة 

 .ت ا ى كن الك سسة  ، كعلغ كالا عاسترباا كا يت ا اا ل اا ع ويته طا كبل  ا، ارة ت ي 1-9-3

 ت يكععون قعع  عكععل كعع يرا  تبهيعععيا  طععا الك سسععة  و طععا  ،  ععركة تاععععة لهععا اعع ل السععبواف الععر    1-9-4
 .الساع ة لتاريخ ااتيارا لع وية الكبل 

كسععععازكا  رليسععععا  طععععا  ععععركة تتعاكععععل كعهععععا الك سسععععة  ت يكععععون ع ععععَو كبلعععع  إ ارة  و  ععععريكا   و  1-9-5
ة التعععععا ت عععع كها الك سسعععععة عاسععععترباا التعععععاك ف التعععععا تب ععععأ عسععععع  الاععععع كاف  و اكعكععععال الكلعتععععا َ 

لتععععاك ف الككارلعععة كعععم  ،  عععرت ل وعلعععى  ن تحككهعععا ال عععرو  عاتهعععا التعععا تا عععم لهعععا العك لهعععا
 .كبل  إ ارة  ،  ركة تاععة لهاطا ،  رو  ته يلية ل و ت يكون ع وا   ل و ون آار

الكعع ير العععام  و الععرلي  التبهيععع، للك سسععة ل وبواعععه وكسععاع وا ل وكعععار الكعع يرين وبععواعهم :  اإلدارة التنفيذيــة 1-9
عاسعععترباا  الكعع ير التبهيعععع،وكسععاع وزم ل وكععع يرو الوحعع اف الرليسعععة ل ويل لععي علعععى  ، كعععن زعع تا وصعععت 

 .كية للك سسة وت يلسب  لهم  ،  ور تبهيع،العين ت يت الون طا ات ارة اليو 
زعا الحالعة التعا تتعأرر طيهعا كو عوعية واسعت  لية قعرار كوظعت  و ع عو كبلع  إ ارة :  تعارض المصالح 1-10

عع عاعتعععاراف  حعع   قارعععه ل  و عبعع كا يتععأرر   ا ا  ه  اصععيا   و تهععمم عكصععلحة  اصععية كا يععة  و كعبويععة تهكم
 .عكعرطته عالكعلوكاف التا تتعلي عال رار  اصية كعا رة  و غير كعا رة  و 

كبكوعععة الكعععايير وا،بععراااف الوابعع  اتلتعقام عهععا لتح يعع  السععلو  الكهبععا للعععاكلين طععا : ميثــاق األخــلق  1-11
 .إلى احتكاتف وبو  تعارض طا الكصال  ا، ارةَ  ل ويب   ن يت كن الكيرايل  الك سسة

ا ال االيعععة عبكيعععم ال عععوابين واكبظكعععة والتعليكعععاف والكععععايير وسياسعععاته الك سسعععةالتأكععع  كعععن ت يععع   :االلتـــزام  1-12
  وتل ععععي م وت عععع م البصعععع  والتععععا تلحعععع وقواععععع  السععععلو  والككارسععععاف السععععليكة الصععععا رة عععععن البهععععاف الرقاعيععععة 

 .ل وتلراق  وترطم الت ارير إلى كبل  ا، ارة طيكا يتعلي عك ل اتلتقام طا الك سسةوا،ر ا 
ل والتعا تت لع  ععا ة  الك سسعةزا اكح ا  غير الكتكررة  و ال ارلة التعا قع  توابعه :  األحداث ال وهرية 1-13

 .ل راسة الح   قعل ا،ع ن عبه للك سسةكباق اف سرية كن كبل  ا، ارة وا، ارة التبهيعية 

ظكععة للتح ععي كععن التقاكهععا عععال وابين واكب الك سسععةالعكليععاف وا،بععراااف التععا ت ععوم عهععا  :التــدقيق الــداخلي  1-14
 .وال راراف واللوال  التا تبظم عكلها
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 الباب الثاني

 اإلطار القانوني لحوكمة الم سسة العامة لتوليد الكهرباع

 و بظكتهععا عكععا طععا علع   ليععل الحوككععة زعععا لل ععوابينتا عم الك سسععة العاكععة لتوليعع  الكهرعععاا طعا عكلهععا   /2/المــادة 
 :واكبظكة وال راراف وكا يص ر كن تع ي ف لها كن وقف بار ل وكن  زكها كا يلا

 .وتعليكاته التتهيعية 2010لعام / 32/قابون الكهرعاا الصا ر عالكرسوم الت ريعا رقم  2-1

الكهرععاا وطصعل ب عا  ب عل  لب علال ا عا ع حع ا  الك سسعة العاكعة  2011لععام / 355/الكرسوم رقم  2-2
 .ال اقة الكهرعالية

ال ا ععا ع حعع ا  الك سسععة العاكععة لتوليعع  وب ععل ال اقععة الكهرعاليععة ل  1994لعععام / 14/الكرسععوم رقععم  2-3
 .والك سسة العاكة لتوقيم واستركار ال اقة الكهرعالية

 .2005م لعا/ 2/بظام الك سساف وال ركاف والكب صف العاكة الصا ر عال ابون رقم  2-4

ال ععوابين وال ععراراف التععا ت عععي علععى الك سسععاف العاكععة وت ععكل طععا  حكاكهععا الك سسععة العاكععة لتوليعع   2-5
 .الكهرعاا

 :قراراف كبل  إ ارة الك سسة ل والورالي والسياساف الكعتك ة ل واكبظكة ال االية للك سسة ل وكبها 2-1

 . ليل الحوككة زعا 2-1-1

 .لاسياسة الت قيي ال اا 2-1-2

 .ك وبة اكا ي وقواع  السلو  الكهبا 2-1-3

 . ليل سياسة الكوار  الع رية 2-1-4

 .قراراف لبان كبل  ا، ارة  2-1-5
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 الباب الثالث

 م لس إدارة الم سسة

 تشكيل م لس اإلدارة

يتععألت كبلععع  إ ارة الك سسعععة كعععن تسعععة  ع عععاا عكعععن طعععيهم الععرلي  ل ويعععتم ااتيعععارزم وتسعععكيتهم وط عععا    /3/المـــادة 
 .(240)2005لعام / 2/كن ال ابون رقم / 2/كحكام الكا ة 

يلراعى طا ااتيار كبل  ا، ارة التبوص طعا الاععرة العكليعة والكهبيعة والكهعاراف الكتاصصعة ل و ن يكعون   /4/المادة 
اكع ععاا علععى كعرطععة عععال وابين واكبظكععة الكتعل عععة ععكععل الك سسععة ل وعح ععوي ووابعععاف وكسععع ولياف 

 .كبل  ا، ارة

 .(241) و لك تين كتتاليتينك ة ع وية الكبل  ر   سبواف ل وت يتم ااتيار الع  /5/المادة 

 

 اإلدارة  م لساستقللية 

 .يب   ن يكون غالعية  ع اا كبل  ا، ارة كن اكع اا غير التبهيعيين /6/المادة 

 .يب   ت ي ل ع   اكع اا الكست لين طا كبل  ا، ارة عن رلل  كاكل  ع اا الكبل / 8/لمادة ا

 و بالعععه وكبصعع  الععرلي  التبهيععع، ل وعلععى  ت /يبعع  الهصععل عععين كععل كععن كبصعع  رلععي  الكبلعع  و /7/المــادة 
 و بالعه  ، قراععة حتعى ال ربعة الراعععة ل ككعا ويل عتَر   ن يكعون رلعي  الكبلع  /ترع  رلي  الكبل  و

 .(242)كن اكع اا غير التبهيعيين طا الكبل 

                                         

ل لكعن طعا ظعل  2005لععام / 2/ب ك  رابية على توصيتبا عتع يل  ري ة ااتيار  ع اا كبل  ا، ارة الوار ة طا ال ابون رقعم  (240)
 .وبو ا ط  كبال كن اتلتقام عأحكاكه

الباطععة  ليل الحوككة ل ل الكصرت التبار، السور، بل طعا كع ة ع عوية الكبلع   ن تكعون وط عا  كحكعام ال عوابين واكبظكعة ( 241)
 ، تح يع  لكع ة ع عوية الكبلع  ل  كعا  ليعل حوككعة الكصعارت  2005لععام / 2/طيكعا لعم يت عكن ال عابون رقعم ( اله رة  /1ل)

الت لي ية الصا ر عن كبل  الب ع  والتسعليت طعا الكصعرت الكركعق، السعور، ط ع  حع  زا عكعا ت يتبعاوق  رععم سعبواف علعى اككرعر 
ل طيكععا حعع  زا  ليععل الحوككععة ( 1  الصععهحة /2اله ععرة  4الكععا ة ) ح ععة كععل سععبتين علععى اكقععل وتكععون إعععا ة اتبتاععا  للهتععراف ال

ل طيكعا ر يبعا اعتكعا  ر ، وسع  زعو  ن يكعون اتاتيعار لكع ة ( 1ل)وا، ارة السليكة لعب  سعورية الع ولا ا،سع كا ععر   سعبواف 
غية تب ي  الكبل  ع اول  ع اا ب   ل ااصة و ن إ اراف ر   سبواف  ون  ن يتم ااتيار الع و لك تين كتتاليتين ل وعل  ع

 .الك سساف العاكة تعابا كن الترزل الوظيها والع، كن صورا ظازرة الك راا الكقكبين
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 مهام م لس اإلدارة

 ام الكبو ععة عكبلعع  ا، ارة والكبصععول عليهععا طععا ال ععوابين واكبظكععة ل ط بععه ي عع لمإ ععاطة إلععى الكهعع /1/المــادة 
 :عكا يلا

يتكتعععم  CEOتعيععين رلعععي  تبهيععع،  –وط ععا  لكعععا تسععك  ععععه ال ععوابين واكبظكعععة  -كبلععع  ا، ارة  ي تععرح 9-1
ا كاتعه  إبهعااععاقتراح عالبقازة والكهعااة الكهبيعة والاععرة طعا عكعل الك سسعة ل و يكعون للكبلع  الحعي 

 .  (243)وط ا  لكا ت  ا عه كصلحة الك سسة

 ي ععععوم كبلعععع  ا، ارة عبععععاا علععععى توصععععية لببععععة التعععع قيي ل وعكععععا ت يتعععععارض كععععم ال ععععوابين واكبظكععععة  9-2
 :عكايلا 

تعيععين كعع ير تعع قيي  االععا ككععن تتععواطر طيععه ال ععرو  الك لوعععة ويكععون ل يععه كعع ز ف اقتععراح  9-2-1
 .يها طا زعا الكبالعلكية وعكلية كتعارت عل

تر ي  ك قي ااربا كلست ل كن عو، اتاتصعال والكهعااة العاليعة ل والتعاقع  كععه ل وتح يع   9-2-2
 . تعاعه عع  الحصول على الكواط ة الك لوعة وط ا  لل وابين واكبظكة

 .كباق ة اكز ات واتستراتيبياف والا   والسياساف الهاكة للك سسة والكصا قة عليها 9-3

وت سعععيكا كيرعععاي التععع قيي الكت عععكن توريعععي كهعععام  –الكصععا قة علعععى  بظكعععة ال عععع  والرقاععععة ال االيعععة  9-4
 .والتأك  كن طعالية زعا اكبظكة –وص حياف وكس ولياف إ ارة الت قيي 

 .ككارسة التوبيه والرقاعة على ا، ارة التبهيعية للك سسة وكساالتها 9-5

                                                                                                                               

 ن يكون رلي  الكبل  وبالعه على ( 1است  لية الكبل  ل ل)بل  ليل الحوككة ل ل الكصرت التبار، السور، طا ط رة ( 242)
وزعا اله رة ب لها عن  ليل الحوككة ل ل الكصارت الت لي ية الصا ر عن كبلع  الب ع   تبهيعيين طا الكبل كن اكع اا غير ال

وزعععا  .2005لععام / 2/وعلع  عكع   عأحكععام ال عابون والتسعليت طعا كصعرت سععورية الكركعق، ل لكبعه   ععات إليهعا العبل التععالا 
كبه ق  بصف علعى  ن يكعون الكع ير الععام ( 1/اله رة   2)ن الكا ة الكعكور ؛ ك/ 2/ا، اطة تتعارض كم بصول ال ابون رقم 

ع عوا  طععا الكبلعع  وبالععا  للععرلي  ل وكعلععوم  ن الكع ير العععام زععو كعن اكع ععاا التبهيعععيين ل ككعا يلعع لل كععرة  اعرل علععى ال صععور 
 .والت ار  الع، وقم طيه  ليل الحوككة ل ل الكصرت التبار، السور، طا ععض  حكاكه

تبل على  به يلعيَّن الك ير العام عكرسوم ويكون ع وا  طا كبل  ا، ارة ل  كا  2005لعام / 2/كن ال ابون رقم /  -2/الكا ة ( 243)
كعاون الك ير العام والك يرون طا الك سسة طيعيبون ع رار كن العوقير ععاقتراح كعن الكع ير الععام ل وبحعن بوصعا ععأن يكعون تعيعين 

 .ص حياف كبل  ا، ارة  كن آلياف ت كن ااتيار   اال كن  زل الاعرة ععي ا  عن الكحسوعيةالك ير العام وكا  وبه كن 
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عاتسعتراتيبياف والا ع  والسياسعاف وا،بعراااف الكعتكع ة  و الك لوععة  التأك  كن كع ل ت يع  الك سسعة 9-1
عكوب  ال وابين وال راراف ل والتأك  كعن كرابععة ا، ارة التبهيعيعة ،ببعاقاف اك اا وط عا  لا ع  العكعلل 
وكععن اتاعععاع ا،بعععراااف التصعععويعية ال قكعععة ل و ن بكيعععم كاعععا ر الك سسعععة قععع  بعععرل إ ارتهعععا ع عععكل 

 .سليم

عكععا طععا علعع   –عتكععا  الهيكععل التبظيكععا الك تععرح كععن ا، ارة التبهيعيععة والععع، يعععين التسلسععل ا، ار، اِ  9-2
 :وطا زعا الكبال يب  على الكبل  ال يام عكا يلا –لبان الكبل  وا، ارة التبهيعية 

كعععن اعتكععا  اللعععوال  واكبظكعععة ال االيعععة الكتعل ععة ععكعععل الك سسعععة وت ويرزعععا ل وكععا يتععععم علععع   9-2-1
تح يعع  للكهععام واتاتصاصععاف والوابعععاف والكسعع ولياف والع قععاف والتععيععاف عععين الكسععتوياف 

 .التبظيكية الكتع  ة

التصعع يي علععى سياسععة تهععويض وتبهيععع العكععال الكبو ععة عععا، ارة التبهيعيععة ل ويبعع   ن يكععون  9-2-2
ا  طععععا كلحعععع   –سععععواا كحعععع   ع ععععاله  م لغيععععرزم  –كععععل تهععععويض يصعععع ر كععععن كبلعععع  ا، ارة 

 .كو وعه وطا طترة سريابه

علععى الكبلعع   ن يتأكعع  كععن  ن الك سسععة تتكتععم عبقازععة عاليععة طععا ككارسععة  عكالهععا ل و ن يعكععل علععى  9-9
 وبععو ل ويععتم علعع  كععن اعع ل  Tone at the topترسععيخ سياسععة الت لععم بحععو الكلرلععل طععا اكعلععى 

سياسععاف وكيرععاي  ا قيعععاف العكععل تت ععكن تعريعععت تعععارض الكصععال  ل والصعععه اف التععا ي ععوم عهعععا 
كوظهعععو الك سسعععة لكصعععلحتهم ال اصعععية عبعععاا  علعععى كعلوكعععاف  االيعععة كعععن الك سسعععة ا لععععوا عليهعععا 
بتيبععة صعع حياتهم طععا الك سسععة ل ويععتم تعكععيم زعععا السياسععاف وكيرععاي  ا قيععاف العكععل علععى بكيععم 

 .سة و ع اا كبل  ا، ارة وب رزا للعاكةكوظها الك س

 :كن ا ل لببة التر يحاف والككاطصف عكا يلا –كرة طا السبة على اكقل  –ي وم كبل  ا، ارة  9-9

 .ت ييم   اا الكبل  ككل 9-9-1

 .ت ييم   اا الرلي  التبهيع،  و الك ير العام 9-9-2

 .ت ييم   اا اللبان التاععة للكبل  9-9-3

م الكبلععع  عت عععكين الت ريعععر السعععبو، للك سسعععة ت ريعععرا  ععععن كععع ل كهايعععة  بظكعععة ال عععع  والرقاععععة ي عععو  9-10
 . Financial Reportingال االية الكتعل ة عصلية إع ا  الت ارير الكالية 
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ي وم الكبل  وعباا على الت ارير ال ورية التا ترطعهعا إليعه ا، ارة التبهيعيعة والكع قي الع االا والكع قي  9-11
سعععناربا عكرابععععة   الاععع إ ارتهعععا ل وتح يععع  اتبحراطعععاف والتبعععاوقاف  اا الك سسعععة وت يعععيم  عكالهعععا وحل

صععععع ار التعليكعععععاف ال قكعععععة  وتحليعععععل  سععععععاعها ل وتح يععععع  الكسععععع ولين عبهعععععا ل والكحاسععععععة عليهعععععا ل واك
 .لكعالبتها وتها ، تكرارزا

 .اعتكا  العياباف الكالية الهصلية والسبوية 9-12

الكبل  ويلراق  سياسة اتلتقام ل ويكعون إعع ا زا وت ويرزعا والتأكع  كعن ت عي هعا طعا الك سسعة يعتك   9-13
 .كن ص حياف البهة الكس ولة عن كراقعة اتلتقام

 راسععععة ت عععععارير وتوصععععياف ا، ارة التبهيعيعععععة ععععععن الت ععععوراف والتحسعععععيباف وسعععععل تعقيعععععق ككارسعععععاف  9-14
 .الك سسة طا كبال ا،طصاح  و غير عل 

 .اقتراح تعيين الك ير العام واقتراح إبهاا كهاكه 9-15

 

 دور ر يس م لس اإلدارة

إ عاطة إلعى كهعام رلعي  كبلع  ا، ارة الكبصعول عليهعا طعا ال عوابين واكبظكعة ل ط بعه ي ع لم  ي عا   /12/المـادة 
 :عكا يلا

 .إقاكة ع قاف عبَّااة عين كل كن الكبل  وا، ارة التبهيعية للك سسة 10-1

ت ععوم علعى الب عع  العبَّععاا واحتععرام ااععت ت وبهععاف البظععر  -اعع ل ابتكاعععاف الكبلعع   –إيبعا  ر اطععة  10-2
 .عين اكع اا ل وت بيم الب ا اف عكا يا م كصلحة الك سسة

 .التأك  كن رط   ع اا الكبل  عالكعلوكاف الكاطية عن الك سسة وعكا يا م  ورزم طا الكبل  10-3

 

 تنظيم أعمال م لس اإلدارة

عع عوة كعن رليسعه  و  يبتكم كبل  ا، ارة كرة علعى اكقعل طعا ال عهر ل ولعه  ن يبتكعم عبع  ال عرورة  /11/المادة 
 .ع ل  كن غالعية  ع اله
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ــادة  يلعع عى لح ععور ابتكاعععاف كبلعع  ا، ارة كعع ير عععام ال ععركة  و الكب ععأة العاكععة الكرتع ععة عالك سسععة  /12/الم
 .عب  عح  اككور الكتعل ة عأ، كبهكا ل و ون  ن يكون له حي التصويف

ابتكاععععاف كبلععع  ا، ارة قابوبيعععة إت عح عععور غالعيعععة  ع عععاله ل وطعععا حعععال غيعععا  رلعععي   تلعععععع م ت  /13/المـــادة 
 .رلي  كبل  ا، ارة يبو  عبه بال ل الكبل  

كبلععع  ا، ارة عأغلعيععة اكصعععواف ل وطعععا حععال تسعععاو، اكصعععواف يععرب  بابععع  العععرلي   تلتَاععع قعععرارافل  /14/المـــادة 
لععععام  /2/كعععن ال عععابون رقعععم ( 11)طيعععه ال عععابون  غلعيعععة  كععععر وط عععا  كحكعععام الكعععا ة  ا عععتر عاسعععترباا كعععا 

2005(244). 

 : البلساف والبصا  الك لو  طيها وطي اكحكام التاليةيكون ح ور / 15/المادة 

 . رععة ابتكاعاف طا السبة على اكقليب  على الع و غير الكست ل  ن يح ر ع اصه  15-1

 .كن ابتكاعاف الكبل  الهعلية%( 25)يب  على الع و الكست ل ح ور كا ت ي ل عن  15-2

ف ععع ون  ن ي عع م  سعععاعا  كلعععررة ي علهععا الكبلعع  ل الك لععو  ل بتكاعععا ح ععي البصععا َ كععل ع ععو ت يل  15-3
 .ط ن الكبل  يوصا عسح  ع ويته

يبععع  علعععى  ع عععاا كبلععع  ا، ارة الكسعععت لين ح عععور بكيعععم اتبتكاععععاف التعععا سعععيتم طيهعععا اتاعععاع  15-4
 .قراراف زاكة ت رر بوزريا  على كصلحة الك سسة

ككعا ت يبعوق للع عو ل طعا الكبلع   ت يبوق لع و كبل  ا، ارة إباعة  عال آاعر لعي  ع عوا   15-5
 .حكل  كرر كن إباعة واح ة طا السبة ل وت يبوق  ن ي وم الع و عأكرر كن إباعة واح ة طا السبة

يعععتم تقويععع   ع عععاا الكبلععع  عبععع ول  عكعععال كعععل ابتكعععاص كرط عععا  عبسعععاة  كعععن الورعععالي والكعلوكعععاف  15-1
 .ال قكة وعل  قعل ك ة كاطية كن ابتكاعاف الكبل 

ن  كععععينل  15-2 ابتكاععععععاف كبلعععع  ا، ارة والتععععا تت ععععكن بعععع ول اكعكعععععال  سععععر الكبلعععع  كحا ععععرَ  يعععع و 
 .والب ا اف واتقتراحاف وال راراف الكتاعة والبهاف  و اك اال الككلهين عتبهيع تل  ال راراف

                                         

 .2005لعام / 2/كن ال ابون رقم  5إلى  2الكعكورة  ع ا تواطي بصول اله راف كن  14إلى  11الكوا  كن ( 244)
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ي عععم علعععى ععععاتي  كعععين سعععر الكبلععع  التأكععع  كعععن تععععا ل الكعلوكعععاف ععععين  ع عععاا الكبلععع  ولبابعععه  15-9
لعى إعع م  ع عاا الكبلع  عكواعيع  اتبتكاععاف قععل إ ارة التبهيعية و ية بهة  اعرل ل عا، عاطة وا،

 .وقف كاتح 

يب   ن يلهِص  ع و كبل  ا، ارة طا حالة وبو   ، تععارض كلحتكعل طعا الكصعال  كعم  ، ق عية  / 16/المادة 
الااصعة عتلع  ال  عية كعرو ة على الكبل  ل و ن يكتبم عل  الع عو ععن ات عترا  طعا الكباق عاف 

 .وكعل  اتكتباص عن التصويف على قرارزا ل ويتم إرعاف كل عل  طا كح ر اتبتكاص

 

 الباب الرابع

 ل ان م لس اإلدارة

 أحكام عامة

ــادة  يل ععك لل كبلعع ل ا، ارة لبابععا  كلبعرععع ة  عبععه ل ويلَهو ععها عالصعع حياف ال قكععة لعكلهععا ل ويلحعع  ل كعع ة كععل  /18/الم
 .ل ويللِقكلها عرطم ت اريَر  ورية إليه عن عكلها الببة وَكهاكه

ه عععن تكععون اللبععانل كسعع ولة عععن  عكالهععا  كععام الكبلعع  ل وت يلعهععا علعع  كبلععَ  ا، ارة كععن كسعع وليت /17/المــادة 
 . عكال زعا اللبان

طععا ااتيععار  ع ععاا اللبععان ل ويلهصعع ل عععن  سععكاا  ع ععالها ل ويب ععر  ا، ارة ال ععهاطيةَ  لعع ل يتععواَّى كب /11/المــادة 
 .كللاصا  عن كس ولياتها وكلعاك تها  كن الت رير السبو، للك سسة

 .يتولى  كين سر كل لببة ت وين كحا ر اتبتكاعاف /22/المادة 

 :تتكتم اللبان عالص حياف التالية  /21/المادة 

 . ل  الكعلوكاف كن ا، ارة التبهيعية للك سسة 21-1

 . ل  ح ور  ، عاكل طا الك سسة  كاكها للحصول على كقي  كن ا،ي احاف 21-2
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 تشكيل الل ان

 ل نة الحوكمة

 :يل كلل كبل ل ا، ارة لببة للحوككة وط ا  لؤحكام التالية/ 22/المادة 

ليعل لحوككتهععا ل وكراقععة تبهيعععا و راسععة تهع ت لببععة الحوككعة إلععى و عم إ ععار لحوككعة الك سسععة و  22-1
 .ع يله عب  ال رورةت

تتكعون لببعة الحوككعة كعن  ع عاا غيعر تبهيععيين ت ي عل عع  زم ععن ر رعة ل ويل عتر   ن ت عم زعععا  22-2
ا، ارة ل ويكعون  كعين سعر زععا  ل ويتر سعها رلعي  كبلع  الكسعت ليناللببة  ح   ع اا لببة الت قيي 

اللببععة وكل ررزععا كعع ير إ ارة اتلتععقام ل وزععا ا، ارة الكسعع ولة عععن كراقعععة وتبهيععع توبيهععاف اللببععة عكععا 
 .يال كت لعاف الحوككة

 

 صلحيات الل نة ومهامها

عكليعععة  تتسعععلم لببعععة الحوككعععة ت عععاريَر إ ارة اتلتعععقام ل وتوصعععا عكعععا تعععراا كعععن إبعععراااف تقكعععة لتبظعععيم 22-3
 :ا، ارة السليكة طا الك سسة ل ولها طا سعيل عل 

 .ا، رات على إع ا  وت عيي  ليل الحوككة ل وكرابعته وتح يره عب  ال رورة 22-3-1

 .التبسيي كم لببة الت قيي للتأك  كن اتلتقام ع ليل الحوككة 22-3-2

اف عبععاا علععى البتععالج التععا تععم تقويعع  كبلعع  ا، ارة سععبويا  علععى اكقععل عالت ععارير والتوصععي 22-3-3
 .التوصل إليها كن ا ل عكل اللببة

 .تع   اللببة ابتكاعا  بصَت سبو، ل وكلكا  عف الحابة 22-4

 

 ل نة التدقيق

 :يل كلل كبل ل ا، ارة لببة للت قيي وط ا  لؤحكام التالية /23/المادة 

 .ل ع  والرقاعةالت ارير الكالية وبلظلم ا ةتهتم لببة الت قيي عكرابع 23-1
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تتعععألت لببعععة التععع قيي كعععن  ع عععاا غيعععر تبهيععععيين ت ي عععل عععع  زم ععععن ر رعععة علعععى  ت ت عععم رلعععي   23-2
 .كبل  ا، ارة

 . ح زميكون غال   ع اا اللببة كن الكست لين ل وير سها  23-3

كبععاتف يبع   ن ت عم اللببعة ع عوا  علعى اكقعل كعن عو، الكع ز ف العلكيعة والاععرة العكليعة طعا ال 23-4
الكحاسعععية والكاليععة ل وللَّببععة الحععي طععا اتسععتعابة عاعععراف ااربيععة عععع  كواط ععة كبلعع  ا، ارة علععى 

 .عل 

نل  كعععينل ِسععععر زا ( كعععرة كعععل ر رععة   عععهر علعععى اكقععل)تع عع  اللببعععة  رععععم ابتكاعععاف  23-5 طعععا السعععبة ل ويلععَ و 
 .كحا َر ابتكاعاتها ع كل  صولا

 

 صلحيات الل نة ومهامها

 :يكون للببة الت قيي الص حياف والكهام التالية  23-1

 .سل ة الحصول على  ، كعلوكاف طا سعيل ككارسة عكلها 23-1-1

 عععععوة  ،ت كععععن اك ععععاال عو، الاعععععرة واتاتصععععال لح ععععور ابتكاعاتهععععا ل سععععتلبا   23-1-2
 .عر يه

 .لح ور ابتكاعاتها عوة  ، ع و كن  ع اا كبل  ا، ارة  و ا، ارة التبهيعية  23-1-3

 . عوة ك ير الت قيي ال االا لح ور ابتكاعاتها 23-1-4

كرابععععة العيابعععاف الكاليعععة ال وريعععة قععععل عر عععها علعععى كبلععع  ا، ارة ل والتوصعععية ع عععأبها  23-1-5
 .للكبل 

 .كتاععة ال  ايا الكحاسعية عاف اكرر البوزر، على العياباف الكالية 23-1-1

ةل طعاليععَة وكهايععَة بلظلععم ال ععع  والرقاعععة ال االيععة ل وككععا ت ععكله كسعع ولية اللببععة تلعَ عععي م اللببعع 23-1-2
 :طا زعا الص  
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ت يععععععيم طعاليععععععة وكهايععععععة وظيهععععععة التعععععع قيي العععععع االا ل والتأكعععععع  كععععععن اتلتععععععقام  23-1-2-1
 .عالتعليكاف الباطعة الصا رة عن البهاف عاف الع قة

 .كج الت قيي ال االات ييم طععَّعالية وكهاية ب اي وعرا 23-1-2-2

كرابعععععة بتعععععالج ت ععععارير التععععع قيي العععع االا والتأكععععع  كععععن  بعععععه قعععع  تعععععم اتاعععععاع  23-1-2-3
 .ا،براااف ال قكة ع أبها

قرار ا   الت قيي التا ي ترحها الك قي ال االا 23-1-2-4  .كلرابعة واك

عقلععععه وتح يعععع  التوصععععية عالتوصعععية عتعيععععين كعععع ير التعععع قيي العععع االا وب لععععه و  23-1-2-5
 .تعوي اته وت ييم   اله

يكعععون للَّببععععة سعععل ة اتتصععععال الكعا ععععر كعععم الكعععع قي الاععععاربا ل واتبتكعععاص كعععععه ععععع ون  23-1-9
ح عور ا، ارة كععرة علعى اكقععل سعبويا  ل وت ععكل كسعع ولية اللببعة طععا زععا الكبععال وعلععى 

 :سعيل الكرال 

با ل التوصععية إلعععى كبلععع  ا، ارة عاصعععول تعيععين وععععقل الكععع قي الاعععار  23-1-9-1
 .وتح ي  تعوي اته ل وت ييم   اله

 .ت ييم كو وعية واست  لية الك قي الااربا 23-1-9-2

 .كرابعة ا ا  التعيين وقعوله 23-1-9-3

إقرار إككابية ت ع يم الكع قي الاعاربا لاع كاف  اعرل غيعر التع قيي الع ور،ل  23-1-9-4
 .و كان ع م تأرير عل  على الر ، الكست ل للك قي الااربا

كرابععة بتعالج ت عارير التع قيي الاعاربا وت عارير السعل اف الرقاعيعة ل والتأكع   23-1-9-5
 .كن  به ق  تم اتااع ا،براااف ال قكة ع أبها

 .تلرابم اللببة العكلياف كم اك رات عو، الع قة ل وتلحي  كبل  ا، ارة عها 23-1-9

ل وكعععع ل الت يعععع  عسياسععععاف الك سسععععة  تلرابععععم اللببععععة كعععع ل اتلتععععقام عععععال وابين واكبظكععععة 23-1-10
 .وبظاكها ال االا
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ربا كعرة علعى اكقعل طعا الععام ل وكعرتين اتع   اللببعة ابتكاععاف  وريعة كعم الكع قي الاع 23-1-11
ا  لع  اتبتكعاص على اكقعل كعم الكع قي الع االا ل ككعا يحعي للكع قي الع االا والاعارب

 . ت ا  رورة العكل عل كم اللببة حيبكا ت

 

 الترشيحات والمكافآتل نة 

 :يل كلل كبل ل ا، ارة لببة للتر يحاف والككاطصف وط ا  لؤحكام التالية /24/المادة 

 

 أهداف الل نة

 :تسك  عه ال وابين واكبظكة الباطعة طا ح و  كاته ت اللببة إلى ال يام عاكعكال التالية  24-1

 .ل  ا، ارة والرلي  التبهيع،كراقعة و كان تعيين وتب ي  واستع ال  ع اا كب 24-1-1

 .ت ييم طعالية كبل  ا، ارة ككل وطعالية كل ع و كن  ع اله ع كل كست ل 24-1-2

 .ت ييم   اا الك يرين التبهيعيين 24-1-3

 ععكان  ععهاطية سياسععاف رواتعع  وككاطععصف وتعوي ععاف  ع ععاا كبلعع  ا، ارة والكعع يرين  24-1-4
 .اف كم  ز ات الك سسةل و كان ابسبام زعا السياس التبهيعيين

 

 تشكيل الل نة

 :تت كل اللببة كن ر رة  ع اا على اكقل ل وط ا  لكا يلا 24-2

 .يكون بكيم  ع اا اللببة كن  ع اا غير تبهيعيين 24-2-1

 .يكون  غل   ع اا اللببة كن اكع اا الكست لين 24-2-2

 .يكون رلي  اللببة كن اكع اا الكست لين 24-2-3

يل ععععار  ع ععععو اللببععععة طععععا الكباق ععععاف وال ععععراراف الكتعل ععععة عععععه وعلعععع  تببعععععا  لتعععععارض ت  24-2-4
 .الكصال 
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 ا تماعات الل نة

 .تع   اللببة ابتكاعا  واح ا  على اكقل طا السبة ل وتل وَّن كحا رل ابتكاعاتها  صوت   24-3

 

 صلحيات الل نة ومهامها

 :التا تتكرل طيكا يلا و تكل  اللببة الص حياف ال قكة ك اا كهاكها  /25/المادة 

و ععععم كعععععايير و ععععرو  الحعععع  اك بععععى للاعععععراف والكعععع ز ف والكهععععاراف الك لوعععععة لع ععععوية كبلعععع   25-1
ا، ارةل ول ععغل كبصعع  الععرلي  التبهيععع، عكععا طععا علعع  تح يعع  الوقععف العع قم تاصيصععه كععن الع ععو 

 .ا، ارة على الكعايير وال رو  الكو وعة كبل ل كعكال الكبل  ل ويلصا ي 

التوصعععية عالتر عععي  لع عععوية كبلععع  ا، ارة ولبعععان الكبلععع  ولكبصععع  العععرلي  التبيهعععع،  و الكععع ير  25-2
 .العام ل والتوصية ع لغاا الع وية وط ا  لكا تسك  عه ال وابين

واكع ععاا الكسععت لين ل والتأكعع  كععن و ععم تعريععت لؤع ععاا التبهيعععيين واكع ععاا غيععر التبهيعععيين  25-3
 .است  لية اكع اا الكست لين عكا يتواطي كم كعايير زعا ال ليل

لت يععيم طعاليععة  ع ععاا  Key Performance Indicators (KPIs)بععا كعععايير كو ععوعية تع   25-4
كبلعع  ا، ارة عكبكوععععه ل وطعاليععة كعععل ع ععو كعععن  ع ععاله ل وكعععل لببععة كعععن لبابععه ل وت يعععيم   اا 

عععين اتعتعععار عبعع  ت يععيم   اا الكبلعع  عكبكوعععه وا، ارة التبهيعيععة الكعع يرين التبهيعععيين ل كععم اكاععع ع
   اا الك سساف اكارل الك اعهة ل ككا يلراععى كع ل اتلتعقام عالكت لععاف الرقاعيعة ل ويلصعا ي كبلع ل 

 .ا، ارة على كعايير الت ييم

التع ري  والتأزيعل الكسعتكر كعن اع ل ععراكج تلصععكَّم  التأكع  كعن حصعول  ع عاا كبلع  ا، ارة علعى 25-5
 و توليعع  ال اقععة الكهرعاليععة ل إ ارة  ععركاف لهعععا الغععرض وعلعع  لكواكعععة الت ععوراف الح يرععة طععا كبععال 

وتتععولى اللببععة تععوطير الكعلوكععاف عععن ال  ععايا الهاكععة طععا الك سسععة كع ععاا ال ععركاف الك ععاعهة ل 
 .كبل  ا، ارة عب  ال ل 

 . رو  وكعايير تعيين الك يرين التبهيعيين ل وت ييم   الهم ل وا ة ا،ح لو م  25-1
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كبل  ا، ارة ع بهاا ا كاف  ، ك ير تبهيعع، إعا رععف عع م طاعليتعه وت صعيرا طعا رطم التوصية إلى  25-2
 .  اا وابعاته وكس ولياته

رلي  التبهيعع، ل عكان اتلتعقام إبراا الكرابعة السبوية لل رو  الك لوععة لع عوية كبلع  ا، ارة والع 25-9
 .الباطعة افعأحكام ال وابين والتعليك

اقتعععراح سياسعععاف وا عععحة للككاطعععصف والتعوي عععاف والرواتععع  ل و ، كبعععاطم  اعععرل كع عععاا كبلعععع   25-9
ا، ارة والكععععع يرين التبهيععععععيين تتباسععععع  كعععععم اععععععراتهم وكععععع ز تهم ل يلصعععععا ي عليهعععععا كبلععععع ل ا، ارة ل 

 . يا  وترابعها اللببةل سبو 

يلراعععى عبعع  و ععم الككاطععصف والتعوي ععاف  ن تكععون كلحهعععقة  تسععت  ا    ععاال كعع زلين علععى  ت  25-10
علَّمل زععا الرواتع  والككاطعصف  عكن الب عاي العع، تحع  ا سياسعة  يكون كلعاَلغا  طيها ل ويبع   ن يكعون سل

ة طعععوي الحععع و  الك سسعععة وغيعععر كعععرتع  ععععاك اا طعععا اكبعععل ال صعععير عهععع ت تببمععع  ت عععبيم الكاعععا ر 
 .الك عولة

اتبتكععاص كععم كعع ير الكععوار  الع ععرية كععرة علععى اكقععل اعع ل العععام للتأكعع  كععن وبععو  وكهايععة وع الععة  25-11
وو ععوح آليععة التعيععين والت يععيم للعععاكلين وسياسععة كععب  الككاطععصف والرواتعع  وسياسععة التعع ري  والتأزيععل 

عععع زلين للعكععععل طععععا ال  ك سسععععة واتحتهععععاظ عهععععم ل وعكععععاالكسععععتكر عكععععا ي ععععكن اسععععت  ا    ععععاال كل
 .ت يتعارض كم ال وابين عاف الصلة

 

 الباب الخامس

 بي ة الضبط والرقابة

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

 :تحرل الك سسة على إب اا بظام للرقاعة ال االية تلراعا طيه كا يلا /26/المادة 

كرابعععة  بظكععة الرقاعععة ال االيععة الك ع ععة لعع ل الك سسععة عوسععا ة الكعع قي الاععاربا والكعع قي العع االا  21-1
 .كرة واح ة على اكقل سبويا  
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توطير ا،براااف الكباسعة التعا تلكك عن الععاكلين طعا الك سسعة كعن ا،عع غ ععن  ، كلاالهعاف كلحتَكلعة  21-2
 .لببة الت قيي على تبهيع زعا ا،برااافعصورة سرية ل وطا الوقف الكباس  ل وتل رت 

ت عع لم لببععة التعع قيي ععع ور رليسععا طععا كرابعععة  بظكععة ال ععع  والرقاعععة ال االيععة لعع ل الك سسععة ل  21-3
الرقاععععة عال ربعععة اكولعععى كعععن كسععع ولية إ ارة الك سسعععة ل وتتعععاعم لببعععة التععع قيي اك اا والت عععارير  وتلعععععع م 

 .الصا رة عن الك قي الااربا

 

 قيق الداخليالتد

 :تتعقق طعالية الت قيي ال االا طا الك سسة كن ا ل كا يلا /28/المادة 

إ را  كبلععع  ا، ارة وا، ارة العليعععا كزكيعععة  ور التععع قيي الععع االا ل وتو عععي  زععععا اكزكيعععة لبكيعععم  22-1
 .العاكلين طا الك سسة

ا، ارة ا،بععراااف التصعحيحية الكباسعععة اتسعتها ة الكلرلعى كععن بتعالج عكععل التع قيي العع االا ل واتاعاع  22-2
 .ع أبها

 . كان است  لية وظيهة الك قي ال االا 22-3

 .إ را  الت قيي ال االا طا ت ييم طعالية إبراااف ال ع  ال االا والتوصية ع أبها 22-4

 

 مهام التدقيق الداخلي

 :ت قيي عالكهام التالية لت وم لببة ا/ 27/المادة 

حع   طيعه الكسعالل كع قي الاعاربا ل ورطعم ت ريعر لكبلع  ا، ارة تل الياسعة التعاقع  كعم و م وت عيي س 29-1
 .ع أبها كم ت  يم توصياتها عالا واف ال قم اتااعزا  زكية اتااع إبرااح  اللببة التا ترل

 عيععة وب عاي عكليعة التعع قيي ععن كع قي الاعاربا وكع ل كو ععوعيته ل وكباق عته الكراقععة اسعت  لية  29-2
 .طعاليتها وط ا  لكعايير الت قيي الكعتك ة وك ل

وت اريرزععا وكرابعتهععا اعع ل السععبة وعععع  إقهععال الحسععاعاف ل  للك سسععةكراقعععة سعع كة العيابععاف الكاليععة  29-3
 :ها التركيق ع كل اال على كا يلاوعلي
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 . ية تغييراف طا السياساف والككارساف الكحاسعية 29-3-1

 .لت  ير ا، ارة إعراق البواحا الاا عة  29-3-2

 .التع ي ف البوزرية الباتبة عن الت قيي 29-3-3

 .الك سسةاطتراض استكرارية عكل  29-3-4

 .تا م لها الك سسةالت ي  عالكعايير الكحاسعية التا  29-3-5

ل وعلععى اللببععة  وا، ارة التبهيعيععة والكعع ير الكععالا طععا سعععيل   اا كهاكهععا ا، ارةالتبسععيي كععم كبلعع   29-4
 .كرة على اكقل طا السبة الك سسةبتكاص كم ك ق ا حساعاف ات

 .والحساعافالت ارير الكالية زاكة وغير كعتا ة تر   و يب  إيرا زا طا كعلوكاف  البظر طا  ، 29-5

 و و كعععع ق   و كعععع ير إ ارة ا،لتععععقام للك سسععععةكسععععالل ي رحهععععا الكعععع ير الكععععالا  إيعععع ا اتزتكععععام عععععأ، 29-1
 .الحساعاف

 .طا الك سسةكرابعة  بظكة الرقاعة الكالية والرقاعة ال االية  29-2

كباق ععة بظععام الرقاعععة ال االيععة كععم ا، ارة والتأكعع  كععن   الهععا لوابعهععا طععا إب ععاا بظععام طعععال للرقاعععة  29-9
 .ال االية

 ارة  و لبظععر طععا بتععالج التح ي ععاف الرليسععية طععا كسععالل الرقاعععة ال االيععة التععا يكلههععا عهععا كبلعع  ا،ا 29-9
 .تتم عكعا رة كن اللببة  وكواط ة ا، ارة

 .وك قي الحساعاف الااربا الك سسةالتأك  كن وبو  التبسيي طيكا عين ك ق ا حساعاف  29-10

 .طر الكوار  ال قكة لبهاق الت قيي ال االا وكرابعة وكراقعة طعالية عل  البهاقاالتأك  كن تو  29-11

 .اف الكالية والكحاسعية طا الك سسةكرابعة السياساف وا،براا 29-12

كرابعععة رسععالة كعع قي الحسععاعاف الاععاربا وا ععة عكلععه و ، استهسععاراف بوزريععة ي رحهععا الكعع قي  29-13
علععى ا، ارة التبهيعيععة عاصععول السععب ف الكحاسعععية  و الحسععاعاف الكاليععة  و  بظكععة الرقاعععة ور زععا 

 .وكواط تها عليها
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ا، ارة طعععععا الوقعععععف الك لعععععو  علعععععى اتستي عععععاحاف والكسعععععالل البوزريعععععة التأكععععع  كعععععن ر  كبلععععع   29-14
 .الك روحة طا رسالة ك قي الحساعاف الااربا

ععن ععاكلا الك سسعة كععن ا،عع غ ععن   ، كاالهععاف كحتكلعة طعا الت ععارير  29-15 و عم ال عواع  التعا تكك 
لكهيلععة ععع براا تح ي عععاف الكاليععة  و الرقاعععة ال االيععة  و غيرزععا كععن الكسععالل ع ععكل سععر، والا ععواف ا

 .كست لة وعا لة لتل  الكاالهاف

 .كراقعة ك ل ت ي  الك سسة ع واع  السلو  الكهبا 29-11

 .كبل  ا، ارة التا يوكلها إليها كان ت عيي قواع  العكل الااصة عكهاكها والص حياف  29-12

 . العبت  يم ت رير إلى كبل  ا، ارة عن الكسالل الوار ة طا زعا  29-19

 .يح  زا كبل  ا، ارةالتا البظر طا الكوا يم اكارل  29-19

طا حالة ع م كواط عة كبلع  ا، ارة علعى توصعياف لببعة التع قيي ع عأن ااتيعار  و تعيعين  29-20
ت ريعر طعا  ك نَ  و است الة  و طصل ك قي الحسعاعاف الاعاربا ل طعلعى كبلع  ا، ارة  ن يلَ ع

لببععة التعع قيي واكسعععا  التععا  عععف كبلعع  ا، ارة إلععى الحوككععة عيابععا  ي ععرح طيععه توصععياف 
 .ع م اكاع عها

 

 (245)التدقيق الخار ي

 :يتم تعيين ك قي حساعاف ااربا للك سسة وط ا  لؤحكام التالية  /21/المادة 

عع ل كبلعع ل ا، ارة كعع قي الحسععاعاف الاععاربا  عبععاا   29-1 تعييبععه علععى توصععية كععن لببععة التعع قيي ويععتم  يلر  
 .عباا على قرار كن البهة الكاتصة التا تتعم لها الك سسةوتح ي   تعاعه 

 .كهااته وسكعته الحسبة واعرتهتر ي  ك قي الحساعاف الااربا  تلراعى طا 29-2

يبعع   ن يكععون كعع قي الحسععاعاف الاععاربا كسععت    عععن الك سسععة وكبلعع  إ ارتهععا ل و ت ترع ععه عهععا  29-3
 .غير كعا رة  مع قة كن  ، بوص سواا ع ري ة كعا رة  إ ارتهاأح   ع اا كبل  ع و 

                                         

 .اهو يح ي ال ع  الكالا ويراق    ااها ل طالت قيي الااربا غير كوبو  طا بظام الك سساف العاكة ل وب ترح إ االه علي( 245)
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ال يععام  الك سسععةيلحظععر علععى كعع قي الحسععاعاف الاععاربا اعع ل طتععرة توليععه كرابعععة وتعع قيي حسععاعاف  29-4
 .ك رات  ارل لها ع قة عأعكاله ل ل الك سسةعأ،  عكال إ اطية  و است ارية 

لععى البهععة الرقاعيععة ت ريععر  كعع قي الحسععاعاف الاععاربايلععع   29-5 ا  سععبويا  يل  كععه إلععى كبلعع  إ ارة الك سسععة واك
كعوقععاف  و تعع ا ف كععن كبلعع  ا، ارة  ربععاا  علععى الك سسععة ل ويو عع  طععا ت ريععرا كععا وابهععه كععن

 .يتسم ت ريرا عاتست  لية والحيا يةل ويب   ن تأ ية  عكاله 

كعوقعععاف البوزريعععة  و الكاالهعععاف ععععن البا عععع ع غ البهعععاف الرقاعيعععة يلتعععقم كععع قي الحسعععاعاف الاعععار  29-1
 .وتهاصيلها وعل  طا حالة ع م اتااع كبل  ا، ارة ال رار الكباس  ع أبها

 

 إدارة االلتزام

ل تعا عر عكلهعا وط عا  للسياسعاف التعا يعتم و ععها لعكلهعا ( إ ارة اتلتعقام)يتم ت كيل إ ارة كلست لة تلع عى  /32/المادة 
 :وعل   كن ا، ار العام التالا

براااف اتلتقام وكرابعتها كرة طا السبة على اكقل 30-1  .إع ا  سياساف واك

بععراااف اتلتععق التأكعع  كععن كعع ل التععقام الك 30-2 عكعععا ي ععكن التقاكهععا عبكيععم ال عععوابين  ام سسعععة عسياسععاف واك
 .واكبظكة والتعليكاف السارية

رسال بساة  عنرطم ت ارير  ورية  30-3  .، ارة التبهيعيةإلى ابتالج  عكالها إلى لببة الت قيي واك

 

 السادسالباب 

 اإلفصاق والشفافية

 :تلتقم الك سسة عا،طصاح وال هاطية وط ا  لؤحكام التالية  /31/المادة 

ت عم الك سسعة سياسعة ككتوعععة ل،طصعاح ل ت عتكل علعى اعتكععا  إبعراااف وتعليكعاف وآليعاف كباسعععة  31-1
 .ل لتقام كم بكيم كلت لعاف ا،طصاح

كلتحعع را   و  كرعر عاسععكها ل يكعون كسع وت  عععن إع عاا الكعلوكععاف والعيابعاف ل وكراقعععة  تلَععي نل الك سسعةل  31-2
 .الكعلوكاف العاكة الكتعل ة عالك سسة على  ن يكون زعا الكتح   على  راية عت وراف الك سسة
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 للم سسةالتقرير السنوي 

عع ة ت تقيعع  عععن ر رععة   ععهر كعع تلصعع ر الك سسععةل  31-3 ن ابتهععاا سععبتها الكاليععة ويكععون ت ريععرا  سععبويا  اعع ل كل
 :كلتاحا  للعكوم ل ويت كن كا يلا

 .كلكة رلي  كبل  ا، ارة 31-3-1

 .العياباف الكالية السبوية للك سسة كل ق ة كن كهت ا حساعاتها كل اَرَبة  كم السبة الساع ة 31-3-2

 .ت رير كلهت ا حساعاف الك سسة عن العياباف الكالية السبوية للك سسة 31-3-3

 :ت رير كبل  ا، ارة ل وككا يت كبه  31-3-4

 .وصت اكب  ة الرليسة للك سسة و كاكبها البغراطية 31-3-4-1

 .وصت ال ركاف التاععة لها ل وبتالج  عكالها 31-3-4-2

 .حبم اتستركار الر سكالا طا الك سسة و ركاتها التاععة 31-3-4-3

عيععععان عأسععععكاا  ع ععععاا كبلعععع  ا، ارة ل و سععععكاا وكباصعععع    ععععاال ا، ارة  31-3-4-4
 .ل وبلععة تعريهية عن كل كبهم التبهيعيةالعليا عو، السل ة 

الو عم التباطسععا للك سسعة  ععكن ق عاص ب ععا ها و سعواقها الرليسععة ل وحصععتها  31-3-4-5
 .كن السوي الكحلا

 .ح َّ ين ربة اتعتكا  على كور  ين كل  31-3-4-1

ك، قعععرار صعععا ر ععععن الحكوكعععة  و غيرزعععا لعععه  رعععر كعععا ، علعععى عكعععل  ا  كللاَّصعع 31-3-4-2
 .الك سسة  و كبتباتها  و ق رتها التباطسية

 .ا،طصاح عن ت عيي الك سسة لكعايير البو ة ال ولية  31-3-4-9

كج الهيكعععل التبظيكعععا للك سسعععة وعععع   الععععاكلين طيهعععا وطلعععاتهم وكععع ز تهم وععععرا 31-3-4-9
 .تأزيلهم وت ريعهم

 .وصت الكاا ر التا توابهها الك سسة 31-3-4-10
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ا،بباقاف التا ح  تها الك سسعة كل عَّكعة عاكرقعام ل ووصعت اكحع ا  الهاكعة  31-3-4-11
 .التا كرَّف عها الك سسة ا ل السبة الكالية

الكاليععة  اكرععر الكععالا لعكليععاف عاف  عيعععة غيععر كلتكععررة حعع رف اعع ل السععبة 31-3-4-12
 .ال  كن الب ا  الرليسا للك سسة وت ت

 .السلسلة القكبية لؤرعاح والاسالر وعل  لك ة ت ت ل عن اك  سبواف 31-3-4-13

 .تحليل الكركق الكالا للك سسة وبتالج  عكالها ا ل السبة الكالية 31-3-4-14

روعاف ب يعع ةل الت عوراف الكسعت علية العاكعة عكعا طععا علع   ، توسععاف  و ك ع 31-3-4-15
والا ععة الكسععت علية للك سسععة للسععبة ال ا كععة ل وتوقعععاف كبلعع  ا، ارة لبتععالج  عكععال 

 .الك سسة

الكقايعععا والككاطعععصف التعععا يتكتعععم عهعععا كعععل كعععن رلعععي  و ع عععاا كبلععع  ا، ارة  31-3-4-11
 .السل ة التبهيعية ا ل السبة الكالية وو  اال ا، ارة العليا عو 

  والك اريم واترتعا اف التعا ع ع تها الك سسعة كعم رلعي  كبلع  عيان عالع و  31-3-4-12
، كعععن  ا، ارة  و  ع ععاا الكبلعع   و الكعع ير العععام  و  ، عاكععل طععا الك سسععة  و 

 . قار  اك اال الكعكورين

 

 اإلفصاق الطارئ

 :يب  على الك سسة ا،طصاح  ون تأاير عب  تواطر  ، كعلوكة بوزرية وااصة كا يلا  31-4

 :التغيراف الهاكة التا ت ر  على  ، ككا يلا  31-4-1

 .كوبو اف الك سسة 31-4-1-1

 كبتباف الك سسة  31-4-1-2

 .الصه اف الكعيرة التا تع  زا الك سسة  و إلغاا كرل زعا الصه اف 31-4-2

 .العكلياف عاف ال عيعة غير الكتكررة 31-4-3
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 .الكوار  والحرالي والحوا   31-4-4

إحععع ل توقعععت  حععع  ك عععاريعها كليعععا   و بقليعععا   و توقعععت الك سسعععِة ععععن العكعععل  و َتوقمععععت  31-4-5
 .و سعا  عل  ال ركاف التاععة لها

 

 قواعد الممارسات السليمة لإلفصاق

يلتقم كبل  إ ارة الك سسة عككارساف سليكة ل،طصاح عوبعه ععام ل وتح يع ا  عكعا يتعلعي عالكعلوكعاف  31-5
 :الككارساف كا يلا البوزرية ل وكن  زم زعا 

 .اتعاص سياسة راعتة وكب  ية طا ا،طصاح عن الكعلوكاف الكتعل ة عبتالج الت غيل 31-5-1

 .تا يتم طيها ا،طصاح عن اكبعاا البي ةلا،طصاح عن اكبعاا السيلة عبقازة وعالسرعة ا 31-5-2

 .ع م الكعالغة طا إع اا صورة تها لية عن اكاعار البي ة 31-5-3

 .اتعاص الع الة طا توطير الكعلوكاف والعياباف الكلهَص  عبها ل العيها 31-5-4

اتعععاص سياسععة كلبهتحععة كععم الكلحللععين الكععاليين والكتاصصععين طيكععا يتعلععي عت يععيم وتحليععل اكو ععاص  31-5-5
 .الكالية للك سسة

ك ف كعععن اتععععاص إبعععراااف صعععاركة لكبعععم اسعععتغ ل كعلوكعععاف غيعععر كلهصععع  عبهعععا ل ولكبعععم التععععا 31-5-1
 .العا ن التا ق  ي وم عها   اال كل َِّلعون

الكحاطظعة علعى سععرية الكعلوكعاف طععا حالعة وبععو  ب ا عاف  و  راسععاف باريعة سععيتم اتاعاع قععراراف  31-5-2
 .بهالية ع أبها
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 السابعالباب 

 العلقة مع ذوي المصالح

 :تتعم الك سسة الكعا   التالية طا تعاكلها كم  صحا  الكصال   / 32/المادة 

احترام ح وي  صحا  الكصال  الك عررة لهعم عكوبع  ال عوابين  و الع عو  ل و ن تت عكن الت عارير  32-1
 . السبوية ِعكرا  لتل  الح وي

وغيرزععا كلعاكلععة الكععور  ين ع ععهاطية ل وععع م تععأاير سعع ا  ح ععوقهم ل واسععتععا  العكولععة والسكسععرة ل  32-2
 .كن   كال الهسا  ا، ار،

ل لبهعاف ل وطعت  الكبعال  كعام البكيعما،ع ن عن الكباقصاف واست را  الععروض كعن  ط عل ا 32-3
وكراععععععاة التباطسعععععية ل و ععععععوة الك عععععتركين طعععععا الكباقصعععععاف والععععععروض لح عععععور بلسعععععة طعععععض 

 .العروض ل وسكاص  كاويهم وكعالبتها
عاسعتكرار علعى رطعم كسعتوازم ككعا كعن  عأبه ا،سعهام اتزتكام عالكستهي ين كن الا كة ل والعكعل  32-4

 .طا قيا ة اتبتابية ل وقيا ة تباطسية الك سسة  كن ق اص  عكالها
 .الكحاطظة على اككوال الكسترَكَرة عال كل اككرل واك ارتها إ ارة ر ي ة 32-5
ععن العععاكلين طععا الك سسععة كععن اتتصععال عكبلعع  ا، ارة عحريععة ل،ععع غ عععن 32-1  و ععم كبظوكععة تلكك 

الككارسعععاف غيعععر ال ابوبيعععة التعععا قععع  يتعر عععون لهعععا والتعععا كعععن  عععأبها ا،اععع ل عح عععوقهم ل كعععم 
 .كراعاة ع م تأرير عل  على بظام العكل

العكل على و م ك وبة سلو   االية طعا الك سسعة تت عكن ال واعع  وال عيم الكهبيعة التعا يبع   32-2
كعتها ل وكععن اكط ععل  ن علععى العععاكلين اتعاعهععا عكععا يرطععم كععن سععوية العكععل طععا الك سسععة وسعع

 .ي تر  العاكلون كم ا، ارة طا و م ك وبة السلو  تل 
ت ععم الك سسععة بظاكععا  وا ععحا  وكلَيسَّععرا  لتل ععا  ععكاول  صععحا  الكصععال  كععن اععار  الك سسععة  32-9

 .وي كن عرض تل  ال كاول على ا، ارة العليا
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ليد الكهربـاع ، ونقتـرق إصـدارا عـن م لـس بذلك نكون قد استكملنا وضع دليل حوكمة للم سسة العامة لتو 
االستفادة من هذا الـدليل لحوكمـة إدارتها ، وااللتزام بتطبيق  بشكل صحيح ، وأال يكون حبرا  على ورق ، ويمكن 

، وبـذلك يكـون  المرافق العامة االقتصادية والم سسات والشركات العامة مع تعديلت قد تتطلبها طبيعة كـل منهـا
 .من الدراسة القانونية لحوكمة المرافق العامة االقتصادية في سورية قد تحقق مقصودنا
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 اخلامتة

 

وكعا لهعا كعن  ور طعا ككاطحعة لحوككعة الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية ل ن طعا زععا العحع  اكزكيعة الكعيعرة ل ع  تععيَّ 
العاكععة اتقتصععا ية طععا سععورية رغععم  الكراطععيو بععه كععن الكككععن ت عي هععا علععى ت ععاا عاتقتصععا  الععو با ل ر الهسععا  ل وات

ععع م اتسععاي بظععام الك سسععاف وال ععركاف والكب ععصف العاكععة الصععا ر تركععق غالعهععا طععا التععا يوبعو  ععععض الصعععوعاف 
ت يبععع   ن لكعععن ل و  هعععايتواطعععي كع ل و عععرورة تع يلعععه عكعععا كعععم كت لععععاف الحوككعععة 2005لععععام / 2/عال عععابون رقعععم 

الكككععن حاليعا  كعن كعععا   الحوككعة عكعع   عال اعع ة التععا اك بعى ت عيعي الحعع   يصعرطبا ابتظعار تععع يل زععا ال ععابون ععن
لمععه : ت ععول  ن  ليععل الحوككععة الععع، اقترحبععاا طععا زعععا العحعع  يصععل   كععا ت يلعع َر  كللععه ت يلتععر  بل ن يكععون زععو كل واك

رح عكليععا  علععى الك سسععة عت عيععي علعع  العع ليل الك تععالحعع  اك بععى الك لععو  طععا زعععا الكرحلععة ل وقعع   ّللبععا علععى علعع  
ل وزععو يصععل  للت عيععي علععى كععا ععع ازا كععن ك سسععاف و ععركاف عاكععة ل ككععا يككععن  ن ي ععكل  الكهرعععااالعاكعة لتوليعع  

 .ت عي ه  ي ا  الك اريم الككلوكة لل ولة والتا ت ت كل كراطي عاكة اقتصا ية
 

طععا الكبتكععم عاكععة وعععين العععاحرين ال ععابويين لب ععر ر اطععة الحوككععة قابوبيععة ة َبعععِ إببعا بربععو  ن يكععون عحربععا زعععا لَ 
: ل وكعععن علععع  علعععى سععععيل الكرعععال  ااصعععة ل و ن تتلعععوا  راسعععاف كتاصصعععة لت عيعععي الحوككعععة طعععا  عععتى ال  اععععاف

وحوككععة الباكعععاف ل ة ل وحوككععة البكعيععاف اكزليععة ل حوككععة الكراطععي العاكععة ا، اريععة ل وحوككععة الب اعععاف الكهبيعع
 .ق اعاف ب ي ة ت الها الحوككة تعاعا  عل  كن  وغيروحوككة ت بية الكعلوكافل 

 

توَ عم  راسعة ل   تباول زعا العح   راسة قابوبية لحوككة الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية طعا سعورية ل وبأكعل  ن 
يكععععون قعععع  صعععع ر  ليععععل حوككععععة الكراطععععي العاكععععة تبرعععععة حوككععععة تلعععع  الكراطععععي عععععع   ن طععععا الكسععععت عل تتبععععاول ت يععععيم 

 .ت عي ه عكليا  على زعا ال  اص اتقتصا ، الو با الهام اتقتصا ية وتم
 

ال  اععاف الكسعته طة عالحوككعة ل وكعن إن ت عيي الحوككة ت يككعن  ن يحع   عبعرة قلعم ل طع  عع  كعن تأزيعل 
طععا  رطعع زا عععالكوا ر ال ابوبيععة وا، اريععة واتقتصععا ية التععا لعع يها الاعععرة وا،ععع ا  الكععاطا  ن يععتمالهععام لببععاح الت عيععي 

ل يعةككراكعق الحوككعة العالكركعق كلتاصعل عالحوككعة علعى غعرار  إب اازعا الكبال ككا ي عوبا للتأكي  على  رورة 
 .واتستها ة كن تبرعتها عهعا الاصول
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لنا في بحثنا لعدد من النتا ج نو زها فيما يلي  :لقد توص 
وسعالل ككاطحعة الهسعا  ل لععل  اتبهعف  غلع   إحع لل وزعا طعا  عع  ورقاععة الك سسعاف للحوككة  زكية كعيرة  -1

 . ول العالم إلى اتزتكام عها وت عي ها على ال  اص الاال وال  اص العام
 

اتقتصععا  السععور، طععا السععبواف اكايععرة بحععو ابهتععاح بسعععا ل إت  ن ال ععاعم العععام لععه زععو التعع ال طععا  ل عع  توبععه -2
 . ية لعبلة الصباعة والتبارة الب ا  اتقتصا ، ععر قيا ة الكراطي العاكة اتقتصا

 

 اهولعععم تح عععي كحعععاوتف إصععع حتععععابا الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية طعععا سعععورية كعععن الهسعععا  والترزعععل ا، ار، ل  -3
 .البباح الك لو 

 

الكريعععر كعععن الكراطعععي العاكعععة اتقتصعععا ية طعععا سعععورية تح عععي عبعععوقاف سعععبوية عكليعععاراف الليعععراف السعععورية ل وقععع   -4
 .اتقتصا  الو با حف ععلا  ر ي   على  

 

العبوقاف الكاليعة الكعيعرة لكريعر كعن الكراطعي العاكعة اتقتصعا ية قع   طععف ال ولعة للتهكيعر بع يا  إلعى إيبعا  حلعول  -5
إ ارة ععع   كعن الكراطععي العاكععة إلعى   ععاال ال ععابون لهعا ل وكبهععا إغعع ي عع   كععن ال ععركاف العاكعة ل وتهععويض 

ولعععى ا عععواف كعععن  ل اتقتصعععا ية ل و التوبعععه إلعععى اصاصعععة الكراطعععي العاكععة   الاععال ل وطعععا الهتعععرة اكايعععرة ععع 
الكسععازكة الككلوكععة عالكاكععل لل ولععة ل وكعععل  السععكاح عتحععول  إب ععاا  ععركافالتععا تععم اتااعزععا زععا الاصاصععة 

ل والا عععوة ال ح عععة لهعععا  الك سسعععاف العاكعععة وال عععركاف العاكعععة إلعععى  عععركاف كسعععازكة ككلوكعععة عالكاكعععل لل ولعععة
 .بقليا   و كليا  للعيمح  سهم تل  ال ركاف  ر ستكون 

 

بععه ت يوبعع  طععا إإن الاصاصععة لهععا ا ععوراف وكحععاعير كعيععرة علععى اتقتصععا  الععو با والكلكيععة العاكععة ل ككععا  -1
 .وت يوب  بظام قابوبا يعين  حكاكها التهصيلية ،  سا   ستور، للاصاصة كعكلية قابوبية ل سورية 

 

إلععى   ععاال ال عععابون  ال طتهععويض إ ارتهعع االعاكععة اتقتصععا ية لهععا  رععر علعععى حوككتهععإن  ري ععة إ ارة الكراطععي  -2
تبعععل كععن غيععر الكككععن حوككععة الكرطععي الكعع ار ع حعع ل زععاتين  B.O.Tع عع  اتكتيععاق  و ع عع   ع ري ععةالاععال 

طععا ااتيععار ال ععركاف الكتعاقعع  كعهعا ككععن تكععون لعع يها آليععة حوككععة ك ع ععة ال عري تين ل ولكععن ت يكبععم علعع  كععن 
بظاكها ل  و على اكقل يككن  ن تهرض ا، ارة عليها  رو ا  تح عي الحع  اك بعى الك لعو  للحوككعة كعن قعيعل 

 .ا،طصاح وال هاطية وغير عل  ككا تم عر ه كهص   
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لكععا لهععا كععن  زكيععة طععا إصعع ح ال  ععاص إن حوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا سععورية زععا  ععرورة كعيععرة  -9
 .وعالتالا إص ح اتقتصا ، الو با ل و ي ا  تسازم طا الح  كن الاصاصةالعام اتقتصا ، 

 

قتصععا ية طععا سععورية ل وت يوبعع   راسععة قابوبيععة كتكاكلععة لععم يصعع ر إلععى ابن  ليععل لحوككععة الكراطععي العاكععة ات  -9
 .اتقتصا ، ت رح حوككة ال  اص العام

 

لحوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا سععورية ل وزعععا العع ليل يككععن  ن  إصعع ار  ليععللععي  زبععا  كععا يكبععم كععن  -10
 .يكت  لحوككة بكيم ك اريم ال  اص العام

 

يحععع  كريعععرا  كععن ت عيعععي كععععا   حوككعععة الكراطعععي  2005لععععام / 2/إن قععابون الك سسعععاف وال عععركاف العاكعععة رقععم  -11
 .ام كبال  ا، ارة العاكة اتقتصا ية ل ويتعارض كم كعا    ارل ل وعل  كن قعيل  حك

 

 :فإننا نتقدم بالتوصيات التالية ،بعد أن انتهينا إلى النتا ج السالفة 
 .راطي العاكة اتقتصا ية طا سورية ع رار كن رلاسة كبل  الوقراالحوككة الكالك ترح   ليلالإص ار  -1
 

ل ط ببعا  وتقيـيم ذلـك االلتـزام الحوكمـة ،للرقابة على التزام تطبيق المرافـق العامـة االقتصـادية لمبـادئ عالبسعة  -2
إدارة ُتحـــدث فيهـــا إدارة ُتســـمى بوصعععا ععععأن يلعهععع  عععععل  إلعععى الهيلعععة الكركقيعععة للرقاععععة والتهتعععي  ل وعلععع  ععععأن 

يكعععون كععن كهاكهعععا الرقاععععة علععى ت عيعععي الكراطععي العاكعععة اتقتصععا ية لكععععا   الحوككععة ل وت يعععيم علععع   الحوكمــة
صعع ار ت ريعر سععبو، يلعععين كع ل التععقام كععل كرطعي عععام اقتصعا ، عت عيععي كعععا   الحوككعة علععى غععرار  اتلتعقام ل واك

ا يكعععون زبععا  بعععقاااف تلهعععرض ل وعالتععال زيلععة اكوراي واكسعععواي الكاليععة السعععوريةت ريععر الحوككعععة الععع، تصععع را 
ععرف طععا  علععى إ اراف الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية التععا يظهععر ت صععيرزا طععا ت عيععي الحوككععة ل عاعتعارزععا قعع  قصَّ
ت عيععي قععرار صععا ر عععن كبلعع  الععوقراا ل ويكععون كععن كهععام تلعع  ا، ارة  ي ععا  كرابعععة  ليععل حوككععة كععل بهععة 

ا اتقتععراح يسععتلقم التععع يل علععى قععابون الهيلععة الكركقيععة للرقاعععة اقتصععا ية عاكععة قعععل إصعع ارا ل وت  ععع  عععأنَّ زععع
كععن / 5/وعلعع  ع  ععاطة زعععا الكهكععة الب يعع ة الك ترحععة إلععى كهععام الهيلععة الكبصععول عليهععا طععا الكععا ة  والتهتععي 

 .1991لعام / 24/ال ابون رقم 

 

عععل طعععا  حكعععام تحعععومل إصععع ار بظعععام قعععابوبا كلتكاكعععل يعععبظم تأسعععي   عععركاف الكسعععازكة الككلوكعععة لل ولعععة ل و  -3 يلهص 
 .الك سساف وال ركاف العاكة إلى  ركاف كسازكة ككلوكة عالكاكل لل ولة ل ويلقكها عالحوككة
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 حعع    عععاال ال عععابون كعععم  B.O.T و التعاقعع  وط عععا  لبظعععام ع عع  عبعع  رغععععة ال ولععة كعععب  اكتيعععاق الكراطععي العاكعععة  -4
الاعععرة طععا إ ارة علعع  البععوص كععن الكراطععي العاكععة ل  و لهععا  ععركاف كعيععرة كععم  ن يععتم علعع   طكععن اكط ععلالاععال 

الاعرة طا الا كة التا ي  كها علع  الكرطعي ل و ن يكعون لتلع  ال عركة بظعام حوككعة  االعا وط عا  للكععايير الكتهعي 
شووروًاً  B.O.Tل وطععا حالععة ععع م تح ععي علعع  طكععن الكوصععى عععه  ن يت ععكن ع عع  اتكتيععاق وع عع   عليهععا  وليععا  

 .نى لمتطابات الحوكمةتحق  الح  األد
 

ككاطحععة الهسععا  ا، ار، والكععالا ل التريعع  طععا كو ععوص اصاصععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية ل والعكععل علععى  -5
 عأبه البهعوض عهعا وقيعا ة قيكتهعا ل حتعى إعا كعا ت عرر اصاصعتها  كعا كعنوت عيي الحوككة علعى تلع  الكراطعي ك

 .ل يكة العا لة لتل  الكراطيعا عب زا تتم الاصاصةل كسعا  توب  عل   طيكا عع 
 

وع عععكل بععععر،  2005لععععام / 2/تعععع يل بظعععام الك سسعععاف وال عععركاف والكب عععصف العاكعععة الصعععا ر عال عععابون رقعععم  -1
ص ار قابون آار يتواطي كم كت لعاف الحوككة  .واك

 

يعكعل علعى تأزيعل البهعاف العاكعة و م عاتسعت  ل الكعالا وا، ار، ل إب عاا كركعق كتاصعل عالحوككعة ل يتكتع -2
والااصععة لت عيععي الحوككععة ل ويب ععر ر اطععة الحوككععة كععن اعع ل إقاكععة العع وراف والبعع واف الكتاصصععة وتأزيععل 

ال راسععاف واكعحععا  الكتاصصععة  يب ععرل ل و  وغيععرزم ككععن يهععتم عالحوككععةوا، اريععين ال ععابوبيين واتقتصععا يين 
 .طا زعا الكبال

 
ط بعاايرة كن زعا الرسالة اك الكلكافصل إلى عهعا ب ل و ن بكعون علعى اكقعل  عحربعاطيكعا  رابين  ن بكون قع  ول

قبععا  ععرت السعععي  ل ويع ععى زعععا تبععاول زعععا الكو ععوص الهععام طععا حوككععة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية طععا سععورية عقعع  حل
ل وعلععع  إت لكتععا  اهلل  ن تكععون ت ععع  و ن يعتريععه ااععت ت ل وي ععوعه قصععور ل ط عع   عععف العصععكة بهعع   ع ععر، 

ٰف  : حكم تبقيله كص اقا  ل وله طا كل  ُدواْ فِيهِ ٱۡختِل  ِ ل و ج  ۡۡيِ ٱَّلله ن  ِمۡن ِعنِد غ  ل ۡو َك  ثِۡي  و   [92 :البساا ] اا ك 
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  المراجعو المصادرفهرس 

 المصادر –أوال  

ل 3الععر ل  ار صعا رل عيعروفل  لسعان  : (هــ811ت )ابن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن علـي أبـو الفضـل  -
1993 

 ععها  العع ين اعععو عكعععرول  ار : كعبععم الك ععايي  طععا اللغععةل تح يععي  : (ه315ت )أحمــد بــن فــارس الــرازي  -
 1/1994الهكرل عيروفل  

ــد بــن عبــد الــرز اق الحســينيمرتضــى الزبيــدي، م - ــد بــن محم  تععا  العععرو  ِكععن بععوازر  : (ه1225 ت) حم 
 1/1991ال اكو ل  ار اله اية  

 

 المرا ع باللغة العربية -ا  ثاني

 :الُكُتب -1

الكراطعععي العاكعععةل كب عععوراف باكععععة حلععع ل كليعععة الح عععويل  :إبـــراهيم الهنـــدي وعبســـي الحســـن وســـعيد نحيلـــي -
 . /2004 

  . /ف.ال ابون ا، ار،ل ككتعة الهرحل الكويفل   :إبراهيم ط  الفياض  -
 1994/ .كعا   و حكام ال ابون ا، ار،ل ال ار الباكعيةل عيروفل   :إبراهيم عبد العزيز شيحا  -
 2000/ .ال ركاف التباريةل  ار البه ة العرعيةل ال ازرةل   :أحمد محمد محرز  -
كععبهج العحعع  والتح يعععيل كب ععوراف باكعععة حلععع ل كليععة اب ا  والعلععوم ا،بسعععابيةل  : أســمهان عزيــز الصـــالح -

 . /2002 

 لكب عععوراف الحلععععا الح وقيعععة لطعععا ال عععابون الك عععارن B.O.Tع ععع  الععععوف  –الع عععو  ال وليعععة  : إليـــاس ناصـــيف -
 2/2011  لعيروف

ــــرة صــــدقي  -  لال ععععازرة ل ار البه ععععة ل راسععععة ك اربععععة -البظععععام ال ععععابوبا للك ععععروص العععععام و ربععععة  صععععالته :أمي
 . /1921 

لعاكعععةل و ورزعععا طعععا إ ارة الكراطعععي اكههعععوم ب يععع  لهكعععرة ال ولعععة ( التاصعععيل)الاصاصعععة  :أنطـــوان الناشـــف  -
 1/2000ل عيروفل  كب وراف الحلعا الح وقية
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قععععيم وكعععععا    -  واف ككاطحعععة الهسععععا  -العوصععععلة اكا قيععععة لل ععععركاف -العععع ليل السعععاعم : ســــوليفان.  ــــون د -
 اكعكععال وآ ا  الكهبععة وحوككععة ال ععركافل إصعع ار ك سسععة التكويععل ال وليععة وكبتعع ل حوككععة ال ععركاف العع ولال

 1/2009 
إر ععا اف كع ععاا كبععال  إ ارة العبععو ل كععن إصعع اراف العبعع  العع ولا ل،ب ععاا والتعكيععرل  : وناثــان تشــاركهام  -

 2005 لوا ب ن لكركق الك روعاف ال ولية الااصة: تربكة وب ر البساة العرعية  ل1/2003وا ب نل   
 للععام الكصعر،ل  ار البه عة العرعيعةبظريعة الك عروص الععام وقعابون  عركاف ق عاص اكعكعال ا :حسني المصـري  -

 1/1929  لال ازرة
ــد العنــزي - ــدان نــايف محم ــد زي إصعع ار إ ارة  ل( راسععة ك اربععة)الحكايععة البباليععة للكراطععي واككععوال العاكععة  : حم

 1/1991  لالعحو  وال راسافل ا، ارة العاكة للتا ي  والت وير طا وقارة ال االية الكويتية
ــد خليــل الظــاهر -  ار الكسععيرة للب ععر والتوقيععم وال عاعععةل  لالكتععا  الرععابا(  راسععة ك اربععة)بون ا، ار، ال ععا :خال

 1/1992َعكَّانل  
وبعععع ، وزعععععةل ك سسععععة بيرطبعععع  للتبكيععععةل الككلكععععة الكتحعععع ةل : تربكععععة  لحوككععععة الك سسععععاف :راشــــيل بلكمــــان  -

 1/2001 
 1993/ .  لال ازرة ل ار البه ة العرعية لال ابون ا، ار، :سعاد الشرقاوي  -
كععا   ال عابون ا، ار،  ع عا  باعر ت عوراف الت عريم وال  عاال  ار الهكعر العرععال ال عازرةل  :سليمان الطمـاوي  -

 4/1911 
ل (الكهعازيمل الكععا  ل التبعار ل ت عي عاف الحوككعة طعا الكصعارت)حوككعة ال عركاف  :طارق عبد العال حم ـاد  -

 2/2005ال ار الباكعيةل اتسكب ريةل  
 .ع   ار ب ر – ف. / .  لال ابون ا، ار، ِعلكا  وعك  ل الكبل  اكول : إلل  الخانيعبد ا -
 ل2009/ .الوسععي  طععا  ععرح ال ععابون الكعع با الب يعع ل كب ععوراف الحلعععا الح وقيععةل   :عبــد الــرزاق الســنهوري  -

 الكبل  اكول كن البقا الساعم
ك اربععة كسعع  وكعععا   ال ععابون ا، ار، وت عي هععا طععا ال ععابون ا، ار،ل  راسععة  : عبــد الغنــي بســيوني عبــد اه -

 1991/ .كصرل كب أة الكعارتل ا،سكب ريةل  
الكحلععة الكعععرلل -كصععر ل ار الكتعع  ال ابوبيععة لع ععو  العععوف طعا ال ععابون الك ععارن : عبــد الفتــاق بيــومي ح ــازي -

 1/2009 
كب ععوراف الحلعععا  ل راسععة ك اربععة لواتبتهععا البظريععة العاكععة للك سسععة العاكععة طععا اله ععه  : عبــد اللطيــف قطــي  -

 1/2013عيروفل   لالح وقية
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كليععععة  لكب ععععوراف باكعععععة حلعععع  لال  ععععاا ا، ار، –الرقاعععععة ال  ععععالية علععععى  عكععععال ا، ارة  :عبــــد اه طلبــــة  -
 1990/ .  لالح وي

 5/1992كعا   ال ابون ا، ار،ل البقا اكولل ك ععة  ار الكتا ل  ك يل   : عبد اه طلبة -
 ار الهكعععر  لالبظععام ال ععابوبا لل  عععاص الاععال وال  ععاص العععام طعععا ال ععركاف والك سسععاف :علــي حســن يـــونس  -

 ف. / .ال ازرةل   لالعرعا
ت ععبيم حوككععة ال ععركاف طععا ال ععري اكوسعع   –حععواطق اتسععتركار طععا حوككععة ال ععركاف  :فيليــب أرمســترونع  -

 1/2011الك روعاف ال ولية الااصةل وا ب ن  تبار  وحلولل كب وراف كركق : و كال إطري يا
حوككعة ال ععركاف طعا ال ععرن الواحع  والع ععرينل تربكعة سععكير كعريمل إصعع ار  :كـاثرين كوتشــا هلبلينــ  وآخــرون  -

 3/2003كركق الك روعاف ال ولية الااصةل وا ب نل  
 1999/ .  لال ابون ا، ار،ل  ار الك عوعاف الباكعيةل اتسكب رية : ما د راغب الحلو -
 ون ع ع  ا،ب عاا وا، ارة والتسعليمل  B.O.Tا، ارة التعاق يعة للكرطعي الععام وطعي بظعام  :محمد أديـب الحسـيني  -

 1/2010ل  عكر  ار الب ر
 لل  ار وزع ان لل عاععة والب عرل ال عازرة( راسعة ك اربعة) وام سعير الكراطعي العاكعة  : محمد عبـد الحميـد أبـو زيـد -

 . /1925 
ال عابون ا، ار، الكصعر، والك عارنل البعقا اكولل الكراطعي العاكعةل ك عععة  ار ب عر الر اطعةل  : مهنـامحمد ف اد  -

 1952/ .ا،سكب ريةل  
 1991/ .  لال ازرة ل ار البه ة العرعية لال ركاف التبارية طا ال ابون الكصر، :محمود سمير الشرقاوي  -
ياف البكععععول باكعععععة عععععين  ععععك ل ال عععععازرةل الاصاصععععة لكوابهععععة كت لعععععاف الع عععععاا وتحعععع  :محمــــود صــــبح  -

 1/1995 
 1992/ .  لال ازرة ل ار البه ة العرعية لبظرية الكرطي العام :محمود محمد حافظ  -
 1990/ .البظرية العاكةل ك عوعاف باكعة حل ل كلية الح ويل   –الكبظكاف ال ولية  :محمود مرشحة -
ـــروان محـــي الـــدين القطـــب - ل BOTاتكتيعععاقل ال عععركاف الكاتل عععةل  – لعععري اصاصعععة الكراطعععي العاكعععة  : م

 1/2009عيروفل   لكب وراف الحلعا الح وقية ل راسة ك اربة -تهويض الكرطي العام
ابتهعععا اف الكحككعععة ا، اريعععة العليعععا طعععا  رعععععين عاكعععا   -كععععا   ال  عععاا ا، ار،  :مصـــباق نـــوري المهـــايني  -

 ل البقا اكول1/2004  ل ك ي لك سسة البور، لم2000-م1959
 1/1922  لال ازرة ل ار الهكر العرعا ل( راسة ك اربة)الكرطي الكحلا  :منير إبراهيم شلبي  -
 1/2002  ل ك ي لزيلة الكوسوعة العرعية لB.O.Tع   العباا والت غيل والتحويل  :مهند نوق  -
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الكبظكععة العرعيععة ل  ار البيععلل عيععروفقكععا ببيعع  كحكععو  وآاععرونل . :  ل تربكعةقصععة الح ععارة :ول ديورانــت -
 2010/ .  للترعية والر اطة والعلومل توب ل

كب ععوراف الحلعععا الح وقيععةل  ل راسععة ك اربععة -التهععويض طععا إ ارة واسععتركار الكراطععي العاكععة  :وليــد حيــدر  ــابر  -
 1/2009 

كهععازيم طععا  - راسععة ك اربععة - ور ال  ععاص الاععال طععا إ ارة الكراطععي العاكععة اتقتصععا ية : يعــرب محمــد الشــرع -
 1/2010الت اركية عين ال  اعين العام والاالل  ار الهكرل  ك يل  

 2011/ .  لكلية الح وي/كب وراف باكعة  ك ي لالكراطي العاكة : يوسف شباط وعبد الرحيم الصفدي -

 

 : الرسائل الجامعية -2

ــراه -  راسععة ت عي يععة علععى  – ور إ اراف الكرابعععة ال االيععة طععا تهعيععل كعععا   الحوككععة  :يم إســحاق نســمان إب
ق اص الكصارت العاكلة طا طلسع ينل رسعالة كابسعتير قع كف إلعى الباكععة ا،سع كية عغعقةل كليعة التبعارةل قسعم 

 (غير كب ورة) 2009الكحاسعة والتكويلل عام 
ال عيععة ال ابوبيععة للكراسعيم الصعا ر ععن رلععي  البكهوريعةل رسعالة كابسعتير قعع كف  : ميـل أحمـد مــاهر م قـت  -

 (غير كب ورة) 2012إلى كلية الح وي عباكعة حل ل قسم ال ابون العامل 
ك  ععار ( IAS/IFRS) زكيععة اتبت ععال للكعععايير ال وليععة للكحاسعععة والكعلوكععاف الكاليععة  : حســياني عبــد الحميــد -

ل كليعععة العلععوم اتقتصعععا يةل العلعععوم 3ل رسعععالة كابسععتير ك  كعععة إلععى باكععععة البقالععر لتهعيععل حوككعععة الك سسععاف
 (غير كب ورة) 2010التبارية وعلوم التسيير 

ــل آل غــزوي  - ــد ال لي حوككععة ال ععركاف و ررزععا علععى كسععتول ا،طصععاح طععا الكعلوكععاف الكحاسعععية  :حســين عب
ل رسععالة كابسععتير ك  كععة إلععى (العرعيععة السعععو ية راسععة ااتعاريععة علععى  ععركاف الكسععازكة العاكععة طععا الككلكععة )

 (غير كب ورة)ل 2010اككا يكية العرعية طا ال بكار ل قسم الكحاسعة عام 
قيع  ال عركاف الكسعازكة طعا سعوي  ك عي لعؤوراي الكاليعةل رسعالة كابسعتير قع كف إلعى كليعة  : زينب فاتح فقيـ  -

 ( غير كب ورة) 2012الح وي عباكعة حل ل قسم ال ابون التبار، 
 راسعععة كي ابيعععةل رسعععالة  – ور الكرابععععة ال االيعععة طعععا ت عيعععي حوككعععة الك سسعععاف  :عمـــر علـــي عبـــد الصـــمد  -

كابسععتير قعع كف إلععى باكعععة الك يععة طععا البقالععرل كليععة اتقتصععا  والعلععوم التباريععة وعلععوم التسععييرل قسععم علععوم 
 (غير كب ورة) 2009التسييرل عام 

ال  عاص الععام والاععال طعا إ ارة الكراطعي العاكعةل رسعالة  كتعوراا ك  كعة إلعى كليععة  الت عاركية ععين :منيـرة عـوض  -
 ( غير كب ورة) 2012الح وي عباكعة حل ل قسم ال ابون العامل 
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 :المقاالت واألبحاث والمؤتمرات – 3

تعع قيي الحسععاعاف و  راطععه طععا إ ععار حوككععة ال ععركافل ورقععة عكععل ك  كععة طععا الكعع تكر  : أشــرف حنــا ميخا يــل -
 2005-21إلى  24العرعا اكول للت قيي ال االا طا إ ار حوككة ال ركاف الع،  قيم طا ال ازرة كن 

 – رععر ابليععاف ال االيععة لحوككععة ال ععركاف علععى اك اا الكععالا لل ععركاف الكصععرية  :بهــاع الــدين ســمير عــلم  -
 2009 راسة ت عي يةل عح  صا ر عن وقارة اتستركار الكصريةل كركق الك يرين الكصر، عام 

ــدين  - ا،صعع ح الحكععوكا لتاهععيض تكلهععة الكعععاك ف وتعقيععق تبكيععة ال  ععاص الاععالل عحعع  صععا ر  :بــول هول
عوا ععععب نل وكب ععععور علععععى كوقععععم الكركععععق علععععى اتبتربععععف  CIPEعععععن كركععععق الك ععععروعاف ال وليععععة الااصععععة 

www.cipe.org 
ــد رفاعــة  - ــامر مزي  رععر تعليكععاف كصععرت سععورية الكركععق، طععا التععقام الكصععارت الااصععة عكت لعععاف ال يععا   :ت

وا،طصععاح عال يكععة العا لععة لععؤ واف الكاليععة وط ععا  للكعععايير ال وليععة ،ععع ا  الت ععارير الكاليععةل كبلععة باكعععة  ك ععي 
 2010ول لعام ل الع   اك21للعلوم اتقتصا ية وال ابوبيةل الكبل  

 ور الحوككععة طععا تككععين الكسععازكين والكسعتركرين واسععت رار اكسععواي الكاليععةل ورقععة عكععل  : هــاد خليــل الــوزير  -
 2002ك  كة إلى الكلت ى السبو، اكول لسوي ر   الكال الهلس يبا عرام اهلل طا  يلول 

بظععععرة عاكععععةل كركععععق الك ععععروعاف ال وليععععة الااصععععة  -ا، ععععار العععععام لحوككععععة ال ععععركاف :ســــوليفان .  ــــون د -
CIPE ل كب ور على كوقم الكركق 2005ل وا ب نل ب رة عتاريخwww.cipe.org 

طعا ال  عاص الععام اتقتصعا ،ل بكعيعة العلعوم اتقتصعا ية السعوريةل ( الحوككعة)ا، ارة الر عي ة  :حسين القاضـي -
 1/4/2010 وة الر راا اتقتصا ية الرالرة والع رين عتاريخ ورقة عكل ك  كة طا ب

الحوككة طا الكصارت ا،س كيةل ورقة عكل ك  كعة طعا  عحعا  اكرعععاا التعا يصع رزا كركعق  :شوقي بورقبة  -
 2009/11/4باكعة الكل  عع  العقيقل عتاريخ  – عحا  اتقتصا  ا،س كا عب ة 

 راسععة كي ابيععة  –سععا و رعرا علععى الرقاعععة والتوبيعه علععى ال ععركاف العلكابيعة التحكععيم الك س :عبـد العــلع الوهــاب  -
الععع   اكول / 22/طععا الهيلععة العاكععة لسععوي كسعع  ل كبلععة باكعععة  ك ععي للعلععوم اتقتصععا ية وال ابوبيععةل الكبلعع  

2001 
عرعيعةل حوككة ال ركاف و ور كبل  ا، ارةل كعن إصع اراف اتحعا  الكصعارت ال :عدنان بن حيدر بن دوري   -

 1/2002 
قواععع  الحوككععة وت يععيم  ورزععا طععا ككاطحععة ظععازرة الهسععا  والوقايععة كبععه طععا ال ععركاف  :فيصــل محمــود الشــواورة  -

ل الععععع   الرععععابال 25الكسعععازكة العاكععععة اكر بيععععةل كبلععععة باكعععععة  ك ععععي للعلعععوم اتقتصععععا ية وال ابوبيععععةل الكبلعععع  
2009 
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 ل الكبل  الرال 1/2010يلة الكوسوعة العرعيةل  ك يل  الكوسوعة ال ابوبية الكتاصصةل ز :ماهر ملندي  -
ـــراهيم موســـى  - حوككعععة ال عععركاف الك يععع ة عسعععوي اكوراي الكاليعععةل كبلعععة الح عععوي للعحعععو  ال ابوبيعععة  :محمـــد إب

 2011واتقتصا يةل كلية الح ويل باكعة اتسكب ريةل الع   الرابال 
ل ورقعة عكعل ك  كعة طعا الحل عة الب ا عية "لعة إسع كيةتعريت كم إ  "حوككة ال ركاف  :محمد عبد الحليم عمر -

عباكعععععة اكقزععععر كركععععق صععععال  عععععع  اهلل كاكععععل ل قتصععععا   2005بيسععععان /إعريععععل 23الرالرععععة والر رععععين عتععععاريخ 
 ا،س كا

حوككعة ال عركاف طعا اكسعواي البا علةل كعن كب عوراف كركعق الك عروعاف  :مركز المشروعات الدولية الخاصة  -
 www.cipe.orgل كب ور على كوقعه على اتبتربف 3ل ل2009آ  /ل  غس  CIPEال ولية الااصة 

حالعة  راسعية لل عركاف )ال عركاف الكسعازكة كعا ععين الحوككعة وال عوابين والتعليكعاف  :مها محمود رمـزي ريحـاوي -
 2009ول ل الع   اك24ل كبلة باكعة  ك ي للعلوم اتقتصا ية وال ابوبيةل الكبل  (الكسازكة العاكة العلكابية

الكههعوم ال عابوبا والعع اللل كبلعة  راسعاف اسعتراتيبيةل تصع ر ععن باكععة  ك ععيل  –الاصاصعة  :مهنـد نـوق  -
 2002/ 22و 21/الع  ين 

حوككععة ال ععركاف طععا اكسععواي البا ععلةل إصعع ار كركععق  -بصععال  إر ععا ية لتح يععي ا،صعع ح : ميكــرا كراســنيك -
 2009ل وا ب نل آ  CIPEالك روعاف ال ولية الااصة 

 ور الحوككععة طععا قيععا ة رعحيععة الكب ععصف الصععباعية الااصععة طععا سععوريةل كبلععة باكعععة  ك ععي  :نبيــل الحلبــي  -
 2009الع   الرابال / 25/للعلوم اتقتصا ية وال ابوبيةل الكبل  

الحاككيععة الك سسععية عععع  كععرور عععاكين علععى تحعع يرهال الكبلععة العرعيعععة  :نعــيم دهمــ  وظــاهر شــاهر القشــي -
 4ل الع   23ل الكبل  2004ل، ارةل اكر نل  هر ايار 
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 التشريعات - خامسا  

 :الدساتير والقوانين -1
 .1923ال ستور السور، الصا ر عام  -
 .2012ال ستور السور، الصا ر عام  -
 .2010لعام / 19/ال ابون رقم قابون اتتصاتف الصا ر ع -
 .2002لعام / 33/ال ابون رقم عقابون التبارة الصا ر  -
 .2011لعام / 29/قابون ال ركاف الصا ر عالكرسوم الت ريعا رقم  -
 . 2010لعام / 32/الكرسوم الت ريعا رقم عقابون الكهرعاا الصا ر  -
 .وتع ي ته 1949لعام / 94/الت ريعا رقم  ال ابون الك با الصا ر عالكرسوم -
 .1991لعام / 24/قابون الهيلة الكركقية للرقاعة والتهتي  الصا ر عال ابون رقم  -
 .1992لسبة / 203/الصا ر عال ابون رقم ( الكصر،)قابون  ركاف ق اص اكعكال العام  -
 .وتع ي ته 1959 لعام /55/ رقم ال ولة كبل  قابون -
 .2002لعام / 23/ال ابون رقم الصا ر ع سورية الكركق، وقابون الب   والتسليتقابون كصرت  -
 .2005لعام / 33/الكرسوم الت ريعا رقم الصا ر عقابون ككاطحة غسل اككوال وتكويل ا،رزا   -
 .عريت الك سسة الكالية و حكام سرية عياباتهاالصا ر عت 2010لعام / 30/الكرسوم الت ريعا رقم  -
 .َكْب  الكصرت التبار، السور، ال اصية اتعتعاريةالصا ر ع 2001لعام / 35/الت ريعا رقم الكرسوم  -
 .عتأسي   ركة اتستركاراف السورية الكسازكة ال اع ةالاال  2010لعام / 91/الكرسوم الت ريعا رقم  -
 .ع ح ا  ال ركة العاكة للراام وا،سهلف 2010لعام  13الكرسوم الت ريعا رقم  -
 .ع ح ا  الك سسة العاكة لتكرير البه  وتوقيم الك ت اف البه ية 2009لعام  14وم الت ريعا رقم الكرس -
 .ع ح ا  الك سسة العاكة لب ل الكهرعاا 2011لعام / 355/الكرسوم رقم  -
 .2005لعام / 2/بظام الك سساف وال ركاف والكب صف العاكة الصا ر عال ابون رقم  -
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 :والتعليماتاألنظمة  -2

 :في سورية - أ
 ليعععل الحوككعععة لععع ل الكصعععارت ا،سععع كية طعععا البكهوريعععة العرعيعععة السعععورية الصعععا ر ع عععرار كبلععع  الب ععع   -

 2009/4/1تاريخ  499والتسليت طا كصرت سورية الكركق، رقم 
و .م/ 3224/البظعععام اكساسعععا لل عععركة السعععورية ل تصعععاتف الصعععا ر ع عععرار رلاسعععة كبلععع  العععوقراا رقعععم  -

 22/2/2012عتاريخ 
بظععام الحوككععة الك سسععاتية طععا  ععركاف التععأكين الصععا ر عكوبعع  قععرار زيلععة ا، ععرات علععى التععأكين رقععم  -

 2007لعام ( إ.م / 127/100)
قواعع  حوككعة ال عركاف الكسعازكة الصعا ر ععن زيلعة اكوراي  -بظام الككارساف السليكة ، ارة ال عركاف  -

  .2008/6/29تاريخ ( م/31)ر رقم ال راعواكسواي الكالية السورية 
بظام تعليكاف ا،طصاح للبهاف الاا ععة ، عرات زيلعة اكوراي واكسعواي الكاليعة السعورية صع رف ع عرار  -

 .2001لعام / 3941/كبل  الوقراا رقم 
 

 :واألجنبية في الدول العربية  -ب

الصعا ر عكوبعع  قععرار كبلعع    ليعل قواععع  حوككععة ال عركاف الكسععازكة العاكععة الك ربععة طعا عورصععة علكععان -
 29/2/2009الكهو ين عتاريخ 

 ليعل قواععع  وكععايير حوككععة ال عركاف عبكهوريععة كصعر العرعيععة الصعا ر عععن وقيعر اتسععتركار ععال رار رقععم  -
 .2005لسبة  332
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ABSTRACT 

 

This treatise provides a legal study concerning the possibility of the appliance 

of the governance of the economic public utilities in Syria considering it one main tool 

of the foundational control, supervision and settings and a method to rise up with these 

important utilities which became in desperate need for reformation whether on the 

aspect of the quality of its public services or on the financial aspect. Hence it suffers 

multiple problems that led to a transformation from sectors that aid the national 

economy to a losing sector that moans under the loans which reached hundreds of 

millions of Syrian liras. 

Up till now in Syria there have never been a manual to governance the 

economic public utilities but that doesn’t cancel the need of it neither the ability 

 to do so. 

This treatise studies the possibility to govern the economic public utilities 

under the veil of the current legitimate environment in Syria. And suggests a lead to 

governate those utilities and then applies the suggested government manual on one of 

the economic public utilities which leads the treatise to a basic result that tells that 

there isn’t any legal or administrative obstacles to apply the governance  on the 

economic public utilities in Syria , and if there have been many obstacles but it can be 

all overcomed. 

This treatise end up maintaining many results and presents a collective sum of 

recommendations. 

 


