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املقــــدمة
عــد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تطــورًا مهمــا يف أســلوب تمويــل التنميــة
ُت ّ
االقتصاديــة ،وازداد االهتمــام بتلــك الشــراكة يف كثيــر مــن البلــدان التــي تعانــي مــن عجــز مســتمر
يف امليزانيــة العامــة ،وعــدم اســتطاعة الدولــة تحمــل األعبــاء الالزمــة لبعــض الخدمــات الهامــة
يف ظــل فقــدان التمويــل الــازم لتنفيــذ املشــاريع التنمويــة.
وتعانــي محافظــة تعــز مــن عجــز يف تمويــل إعــادة بنــاء املؤسســات واملرافــق الخدميــة التــي
تعرضــت للتدميــر أثنــاء الحــرب يف قطاعــات مختلفــة ويعــد قطــاع الكهربــاء األكثــر تأثــرًا حيــث
يحتــاج إلــى تكلفــة عاجلــة وآنيــة إلعــادة صيانــة محطــات التوليــد والتحويــل والتوزيــع والتــي
قدرتهــا إحــدى الدراســات التــي أعدهــا مكتــب الكهربــاء بأكثــر مــن ( )1.8مليــون دوالر أمريكــي.
تناقــش هــذه الورقــة حلــول وبدائــل إلعــادة تشــغيل الكهربــاء بالجــودة املطلوبــة يف ظــل عجــز
التمويــل الحكومــي عبــر البحــث عــن مقترحــات تمويــل وفــق آليــات الشــراكة مــع القطــاع الخــاص،
التــي نجحــت يف كثيــر مــن الــدول تعانــي مــن ذات العجــز بيــن اإليــرادات والنفقــات.
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مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص ()PPP
يشــير مصطلــح الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ( )Public Private Partnershipإلــى
الترتيبــات التــي يقــوم فيهــا القطــاع الخــاص بتقديــم خدمــات تتعلــق بالبنيــة التحتيــة جــرت
ـد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تطــورًا يف أســلوب
العــادة أن تقدمهــا الحكومــة ،و ُتعـ ّ
تمويــل التنميــة االقتصاديــة ،وإعــادة النظــر يف دور الدولــة ومســؤولياتها وكيفيــة إدارة شــؤون
الخدمــات العامــة.
ويعرفهــا صنــدوق النقــد الدولــي ( :)IMFبأنهــا تمثــل الترتيبــات التــي تســمح للقطــاع الخــاص
بتقديــم أصــول وخدمــات البنيــة التحتيــة والتــي كانــت تقــدم تقليديــا مــن خــال الحكومــة،
وتدخــل الشــراكة يف عــدة مجــاالت للبنيــة التحتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وغالبــا مــا تتركــز
يف بنــاء وتشــغيل املستشــفيات واملــدارس والســجون والطــرق واألنفــاق وشــبكات إنــارة الطــرق
واملطــارات واملوانــئ ومحطــات امليــاه والكهربــاء (.)1
وتعرفهــا األمــم املتحــدة ( :)UNتشــير الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى العالقــة
التعاقديــة طويلــة األجــل بيــن هذيــن القطاعيــن يف مجــال تمويــل وتصميــم وتنفيــذ وتشــغيل
مشــروعات وخدمــات البنيــة التحتيــة ،والتــي كانــت تقــدم بشــكل تقليــدي مــن طــرف القطــاع
العــام(.)2
وىلع نحــوُمحــددُ ،يع ّبــر مفهــوم الشــراكة عــن تحــول يف نمــوذج تمويــل وإدارة البنيــة التحتيــة
والخدمــات ،مــن التعاقــد التقليــدي إلــى نمــط تعاقــد تمثــل فيــه الحكومــة الشــريك العــام ،بينمــا
ُيمثــل املســتثمر الشــريك الخــاص ،بهــذا املفهــوم ،تعتبــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
بشــكل عــام وســيلة تعاقديــة تمكــن مــن االســتفادة مــن الكفــاءات اإلداريــة والتقنيــة والقــدرات
التمويليــة لــدى القطــاع الخــاص لتقديــم األصــول العامــة ،ســوا كانــت أصــول جديــدة أو تطويــر
أصــول قائمــة(.)3
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ملاذا الشراكة مع القطاع الخاص
تســعى الحكومــات إلــى عقــود الشـــراكة مــع القطــاع الخــاص يف تقديــم الخدمــات املنوطــة
باملؤسســات العامــة ألســباب مختلفــة منهــا تخفيــف الضغــط ىلع امليزانيــة العامــة للدولــة،
وتحســين مســتويات جــودة الخدمــة املقدمــة ،واســتغالل الكفــاءات اإلداريــة ،وتوظيــف فائــض
الســيولة املتوفــرة يف األســواق وتوزيــع املخاطــر.
ومــن هــذا املنطلــق فــإن الشـــراكة مــع القطــاع الخــاص يف الظــرف الراهــن إلعــادة اإلعمــار وبنــاء
املؤسســات العامــة يف محافظــة تعــز خطــوة هامــة نحــو التعــايف االقتصــادي والفرصــة املتاحــة
يف الوقــت الراهــن ،خصوصــا يف املشــاريع والقطاعــات التــي تتناســب معهــا آليــة الشــراكة
وحققــت نجاحــات يف بعــض الــدول التــي عانــت نفــس ظــروف الحــرب كافغانســتان وفلســطين
ودول أفريقيــة مختلفــة .نظــرًا لعــدم توفــر اإلمكانيــات الالزمــة لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة
يف ظــل شــح اإليــرادات العامــة مــع العجــز يف ميزانيــة الحكومــة املركزيــة

الحدود املمكنة للشراكة مع القطاع الخاص
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ( )PPPال تقتصــر ىلع اتجــاه محــدد مــن حيــث طبيعتهــا
ودورهــا ،فهنــاك معاييــر للمشــروعات التــي ينطبــق عليهــا الشــراكة ،وتتلخــص تلــك املعاييــر
باآلتــي(:)4
• الخدمــات واملشــاريع التــي ال يمكــن تقديمهــا عبــر الحكومــة او الســلطة املحليــة نظــرًا لشــح
املــوارد أو خبــرة الســلطة.

• الخدمــة أو املشــروع الــذي يســتطيع مــن خاللــه الشــريك الخــاص أن يزيــد مــن نوعيــة مســتوى
الخدمــة وجودتهــا مقارنــة بــاألداء الحكومــي.

• وجود فرصة للتنافس بين الشركاء بما يقلل من تكلفة الخدمة التي ستقدم.
• عــدم وجــود موانــع تنظيميــة او تشــريعية تحــد مــن مشــاركة القطــاع الخــاص يف تنفيــذ
املشــروع املشــترك أو تقديــم الخدمــة.

• سهولة قياس الخدمة وتسعيرها والرقابة عليها.
• يمكــن ضبــط تكلفــة الخدمــة وفــق عقــود واضحــة تســتطيع الســلطة او الحكومــة مــن الحفاظ
ىلع مصلحــة املجتمــع واملســتهلك النهائي.

• تتوفــر يف الخدمــة أو املشــروع عوائــد اقتصاديــة تعــود ىلع الســلطة املحليــة او الحكومــة
يمكــن عكســها لصالــح املجتمــع واالقتصــاد بشــكل عــام.
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فرص الشراكة مع القطاع الخاص يف محافظة تعز
يف نظــرة عامــة للوضــع القائــم يف مدينــة تعــز فمعظــم املرافــق واملؤسســات الحكوميــة تعاني
مــن تقديــم خدماتهــا كالكهربــاء وامليــاه والصحــة والتعليــم  ..الــخ ،ويعــد قطــاع الكهربــاء مــن أهــم
القطاعــات واملشــاريع التــي تخضــع ملعاييــر الشــراكة الناجحــة مــع القطــاع الخــاص ،حيــث بــدأت
عــودة خدمــة الكهربــاء خــال الفتــرة املاضيــة مــن قبــل شــركات خاصــة عبــر تشــغيل مولــدات
خاصــة وبقــدرات محــدودة جــدًا وبإمكانيــات محــدودة وبطريقــة غيــر منظمــة وغيــر خاضعــة
لرقابــة الجهــات املختصــة ،وتفتقــر إلــى عقــود شــراكة مبنيــة ىلع معاييــر دوليــة ومتعــارف
عليهــا ،حيــث الزالــت فــرص الشــراكة مــع القطــاع الخــاص للعمــل يف هــذا القطــاع متاحــة فهنــاك
مــن اإلمكانيــات املاديــة والفنيــة لــدى الطرفيــن مــا يمكــن أن يبنــى عليــه إلعــادة تشــغيل ذلــك
القطــاع.

نظرة عامة ىلع قطاع الكهرباء يف املحافظة
كانــت الكهربــاء بمحافظــــــة تعــز مرتبطــة بالشــبكة الوطنيــة مركــــزيا كغيرهــا مــــــن املــدن
اليمنيــة وعانــت مــن اإلنطفــاءات نتيجــة العجــز الكبيــر واملـــــتزايد تبعــا لنمــــو األحمــال ،بلــغ
بمتوســط مــن  % 60-50مــن نســبة الحمـــــل املركــب حتــى الربــع األول مــن ســـــنه 2015م فــكان
نصيبهــــا  40-50MWمــن جملــه التوليــد الحكومــي والتجــاري (الطاقــة املشــتراة) الــذي بلغــت
قدرتــه اإلجماليــة  1507MWمنهــا  1068MWإنتــاج حكومــي و 439MWطاقــة مشــتراة موزعــه ىلع
عــدد مــن محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة يف محافظــات مختلفــة منهــا محطــات رئيســية
تعمــل بالغــاز والوقــود الثقيــل تأتــي ىلع رأســها محطــة مــارب الغازيــة التــي كانــت تــزود الشــبكة
الوطنيــة بـــ  40%مــن الطاقــة وتليهــا محطــات املخــا البخاريــة ومحطــة رأس كثيــب ومحطــة
الحســوة الكهــرو حراريــة والتــي تعمــل بالوقــود الثقيــل وبكلفــه أىلع مقارنــة مــع الغــاز ومحطــات
فرعيــه ومنهــا محطــات الطاقــة املشــتراة تعمــل بالوقــود الخفيــف (الديــزل) باهظــة التكلفــة
وتســتنزف مــوارد هائلــة وتزيــد مــن الكارثــة البيئيــة(.)5
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يتكون قطاع الكهرباء يف محافظة تعز
من عدة قطاعات ىلع النحو التالي:
اوال :قطــاع التوليــد ويشــمل محطــة املخــا البخاريــة ومحطــة توليــد كهربــاء عصيفــره وبقــدرة

إجماليــة مركبــة  187MWوتمثــل قــدرة محطــة عصيفــره مركبــة ( )27MWبينمــا املتاحــة تمثــل
( ،)7MWوتتوفــر مولــدات تعــود لشــركات خاصــة كانــت تعمــل يف املحافظــة تبلــغ قدرتهــا
املركبــة ( )20MWوالقــدرة املتاحــة ( ،)13MWوهنــاك دراســة أجريــت مــن البنــك الدولــي يف
العــام  2014لبنــاء محطــة تعمــل بالريــاح يف مدينــة املخــا بقــدرة ()60MWـ( )6وبتكلفــة تقديريــة
( )144مليــون دوالر تســاهم الحكومــة بـــ( )19مليــون دوالر من حقوق الســحب الخاصة إال أن املشــروع
توقــف بســبب الحــرب.
ثانيــا :قطــاع النقــل ومحطــات التحويــل ويشــمل خطــوط  132KVومحطــات التحويــل الرئيســية

وخطــوط  33KVومحطــات التحويــل الفرعيــة.

ثالثــا :قطــاع التوزيع ويشــمل خطــوط  11KVواملحوالت  11KV/0.4KVوشــبكة الضغــط املنخفض
التــي تعانــي مــن تــردي ،وتهالــك كبيــر خصوصــا يف فتــرة مــا بعــد الحــرب واالنقــاب الحوثــي
ســنة 2014م حيــث تعرضــت شــبكة الضغــط املنخفــض واملحــوالت إلــى تدميــر ممنهــج.
رابعــا :قطــــاع كهــــرباء الريــف توجــد مولــدات جـــــديدة يف هـــــذا القطــاع بقـــــدرات مختلفــة
مـــــن ( )3.5-3MWمنهــا مولــد جديــد بقــدرة  1MWموجــود حاليــا يف املدينــة وباقــي املولــدات
موزعــة ىلع أريــاف بعــض العــزل والقــرى خــارج الخدمــة وهــي بحالــة ممتــازة.
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عقود الشراكة املناسبة مع القطاع الخاص

()7

إن اإلطــار العــام الــذي تأخــذه الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ال يمكــن حصــره يف شــكل واحــد ،حيــث
تختلــف شــروط الشــراكة ونوعهــا حســب درجــة تحمــل كل طــرف ملســؤوليات التمويــل واملخاطــرة
واإلنجــاز ويمكــن إيجازهــا ىلع النحــو التالــي:
شــراكة تعاونيــة :تــدور حــول إدارة وتنظيــم الشــراكة ىلع أســاس تشــاركي بيــن القطاعيــن ،يتــم
اتخــاذ القــرارات باإلجمــاع ويشــترك جميــع الشــركاء بــأداء الواجبــات واملهــام ،وهــذا النــوع لــن يكــون
مجــدي يف ظــل الوضــع الراهــن يف املحافظــة.
شــراكة تعاقديــة :وتعنــي بترتيبــات توصيــل الخدمــات بموجــب عقــد بيــن الطرفيــن والعالقــة
عموديــة بيــن األطــراف مــع وجــود جهــة مرجعيــة واحــدة تمــارس الرقابــة والســيطرة ىلع النشــاط
وىلع األطــراف األخــرى املســاهمة يف الشــراكة وهــي الجهــة ال تمــارس أداء املهــام ،بــل تعتمــد
ىلع األطــراف األخــرى يف ذلــك وتكــون قــادرة ىلع إنهــاء الشــراكة أحيانــا أحاديــا اســتنادًا إلــى
معاييــر العقــد بينهمــا ،وتنــدرج الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ( )PPPتحــت هــذا النــوع ،وتأخــذ
الشــراكات التعاقديــة أشــكال مثــل:
• عقــود الخدمــة :تحتفــظ الجهــة العامــة بمســئوليتها الكاملــة عــن تشــغيل وإدارة املرفــق لكنهــا
تتعاقــد مــع القطــاع الخــاص يف جــزء مــن الخدمــة مثــل قــراءة العــدادات وتحصيــل الفواتيــر
والصيانــة ،يتــراوح العقــد بيــن ســنة إلــى  3ســنوات.
• عقــود اإلدارة :تقــوم الجهــة العامــة بنقــل مســئولية إدارة مجموعــة مــن األنشــطة يف قطــاع
معيــن إلــى القطــاع الخــاص بحــث تقــوم الجهــة العامــة بتمويــل رأس املــال العامــل واالســتثماري،
وهــذا العقــد يتــراوح بيــن  5-3ســنوات.
• عقــود التأجيــر :تقــوم الشــركات الخاصــة باســتئجار املرفــق مــن الجهــة العامــة وتتحمــل مســئولية
تشــغيل وإدارة املرفــق وتحصيــل الرســوم ويقــوم املســتأجر بشــراء الحــق يف اإليــرادات وبالتالــي
يتحمــل قــدرًا كبيــرًا مــن املخاطــر التجاريــة ،وتتــراوح هــذه العقــود بيــن  15-5ســنة.
• عقــود االنتفــاع طويــل األجــل :تســتخدم لشــراء مشــروعات البنيــة األساســية الضخمــة .ويطلــب
مــن الشــركة الخاصــة تمويــل وبنــاء وتشــغيل املرفــق لفتــرة معينــة ( )30-20ســنة ينتقــل بعدهــا
املرفــق الــى القطــاع العــام.
• عقــود االمتيــاز :تتحمــل الشــركات الخاصــة مســئولية التشــغيل واإلدارة واالســتثمار يف حيــن تظــل
الجهــة العامــة مالكــة ألصــول املرفــق ،ويتــراوح مــدة العقــد بيــن ( )30-25ســنة.
• نقل امللكية :يصبح القطاع الخاص مالكًا ومسئوالً عن املرفق ويخضع لهيئة رقابة.
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الوضع الحالي
قطــاع التوليــد الكهربائــي يف محافظــة تعــز متوقــف تمامــا منــذ مايــو 2015م بســبب الحــرب إال أن
بعضهــا قابــل للصيانــة وإعــادة التشــغيل والغالبيــة منهــا بحاجــة إلعــادة تأهيــل وإجــراء الصيانــة
العمريــة كمحطــة توليــد عصيفــره والتــي تحتــاج إلــى  2مليــون دوالر لرفــع جاهزيتهــا إلــى 14MW
وتحتــاج محطــة املخــا إلــى صيانــة وتأهيــل لتعمــل بكامــل طاقتهــا إلــى  15مليــون دوالر(.)8
قطــاع النقــل والتحويــل دمــرت الحــرب عــدد كبيــر مــن خطــوط النقــل وبعــض محطــات التحويــل
الرئيســية والفرعيــة داخــل املدينــة بحاجــة إلعــادة تأهيــل وإجــراء الصيانــة الالزمــة لهــا بتكلفــة
إجماليــة تقــدر بـــ  7مليــون دوالر.
قطــاع التوزيــع دمــرت أكثــر مــن مائتيــن محــول خافــض بقــدرات تتــراوح مــن 2000KV-300KV
وأيضــا شــبكة 11KVو 0.4KVتدمــر منهــا الكثيــر وتــم االعتــداء ىلع البعــض اآلخــر خــال الحــرب
وتســتخدم حاليــا مــع أصحــاب املولــدات الخاصــة وهــي بحاجــة إلعــادة تأهيــل وإجــراء الصيانــة لهــا
وتقــدر تكلفتهــا اإلجماليــة بـــ  2مليــون دوالر.
قطــاع كهربــاء الريــف بحاجــة إلــى صيانــة روتينيــة بســبب التوقــف لفتــرة طويلــة وصيانــة لبــض
شــبكاتها واعتمــاد نفقــات تشــغيلية وخطــة عمــل وإعادتهــا للخدمــة وتقــدر كلفتهــا بـــ 250الــف
دوالر.
وحســب مكتــب الكهربــاء -تعــز يمكــن عمــل حلــول آنيــة ملحطــة عصيفــره وشــبكة التوزيــع داخــل
املدينــة لتعمــل بقــدرة  7MWبتكلفــة تقديريــة قدرهــا 1.8مليــون دوالر.

مصادر الطاقة الكهربائية الحالية
تعتمــد محافظــة تعــز بشــكل رئيســي ىلع الطاقــة الشمســية وىلع مولــدات القطــاع الخــاص
بقــدرات صغيــرة ملســتثمرين محلييــن ال تخضــع إلشــراف الجهــات املختصــة وتعمــل بشــكل وطــرق
عشــوائية خاليــة مــن املعاييــر البيئيــة والســامة املهنيــة واملواصفــات واملقاييــس الفنيــة
ورداءتهــا يف تقديــم الخدمــة وال تغطــي اال بعــض مربعــات املدينــة وبكلفــة عاليــة يصــل ســعر
الكيلــووات إلــى أكثــر مــن ( 700ريــال يمنــي أي  0.5دوالر أمريكــي).

ورقة سياسيات عامة حول معالجة مشكلة الكهرباء يف تعز من خالل الشراكة مع القطاع الخاص

9

وبلــغ عــدد تلــك الشــركات الخاصــة ( )17يف املدينــة والريــف والتــي تأسســت بشــكل تلقائــي
لوجــود فرصــة اســتثمارية يف القطــاع يف لحظــة مــا غيــر خاضعــة لشــروط والتزامــات ،وتمــارس
نشــاطها بــدون عقــود شــراكة حقيقيــة تتفــق مــع معاييــر عقــود الشــراكة املعمــول بهــا كعقــود
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص التــي تتبنــاه الحكومــات وفــق صيــغ تعاقديــة متعــارف عليهــا تنظــم
العالقــة بيــن املســتثمر والســلطة املحليــة ومســتمدة مــن القوانيــن والتشــريعات النافــذة يف
البلــد وبشــروط تراعــي مصالــح املجتمــع وتحمــي املؤسســات الســيادية وممتلكاتهــا وتعطــي
للمســتثمر حقوقــه القانونيــة.
تمتلــك تلــك الشــركات عــدد ( )27مولــدًا تغطــي أجــزاء مــن املدينــة بقــدرة إجماليــة ()13MW
وتمثــل تلــك القــدرة اإلنتاجيــة  15%مــن حجــم القــدرة التــي كانــت قبــل الحــرب والبالغــة 50MW
و( )9.63%مــن حجــم القــدرة املطلوبــة للمحافظــة والتــي كانــت تصــل الـــ( )135MWحســب بيانــات
ســابقة للحــرب.

وصف املشكلة
هنــاك بعــض الخدمــات التــي ال يحتمــل تأجيلهــا ،بــل ويفتــرض الشــروع يف البحــث عــن تمويــل
لهــا ســوا ًء عبــر الجهــات املختصــة أو املنظمــات أو البحــث عــن حلــول عمليــة لهــا ومنهــا الكهربــاء

والتــي تمثــل أحــد العقبــات التــي تواجــه إدارة الشــركات واملنشــئات الصغيــرة والتــي تعتبــر عنصرا
هامــا يف خلــق فــرص العمــل أكثــر مــن أي عنصــر آخــر.
وســتحتاجها الســلطة املحليــة حــال قــررت إعــادة تأهيــل محطــات التوليــد كمحطــة عصيفــره
وشــبكة النقــل والتوزيــع والتحويــل داخــل املدينــة وبشــكل آنــي واملقــدرة إلــى ( )1.8مليــون دوالر
وسيشــكل هــذا املبلــغ عبــئ إضــايف ىلع نفقــات الســلطة املحليــة التــي ال تمتلــك مــوارد ذاتيــة
غيــر اإليــرادات الضريبيــة بشــكل أساســي ،ويف حــال حصلــت ىلع تمويــات الســتعادة الصيانــة
والتأهيــل فــإن تكلفــة التشــغيل ســتمثل عبــئ إضــايف خصوصــا يف ظــل بقــاء معضلــة مــا قبــل
الحــرب قائمــة يف قطــاع الكهربــاء واملتمثلــة يف ارتفــاع تكلفــة الوقــود مــع فاقــد كبيــر يف
الطاقــة والتحصيــل.
وقــع مكتــب الكهربــاء (يف وقــت ســابق) بعــض العقــود مــع الشــركات املــزودة حاليــا للتيــار
الكهربائــي لكــن بالنظــر إلــى إمكانيــات تلــك الشــركات فهــي ال تلبــي االحتيــاج املطلــوب للمدينــة
عــدا عــن أريافهــا.
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أمــا عقــود اســتغالل أو إيجــار للشــبكة الفرعيــة ملؤسســة الكهربــاء بمقابــل رســوم تتــراوح بيــن
(  ) 5-4ريــال للكيلــو وات ،فهــي عقــود مخالفــة للقوانيــن النافــذة ومجحفــة بحــق املؤسســة،
ومــن الناحيــة الفنيــة لطبيعــة تلــك الشــركات فهــي غيــر قــادرة ىلع تغطيــة كل االحتيــاج
كقطاعــات األعمــال التــي تحتــاج إلــى طاقــة كبيــرة وإلــى اســتقرار يف معــدل التيــار الكهربــاء
وفولتيــة عاليــة تتحمــل الضغــوط املفاجئــة ىلع الخطــوط عوضــا عــن الخــروج املفاجــئ للخدمــة
ولســاعات طويلــة ،كمــا أن أجهــزة ومعــدات املشــتركين تتعــرض لالئتــاف جــراء عــدم انتظــام
التيــار الكهربائــي وفقدانهــا للمعاييــر املتعــارف عليهــا.
يمكــن القــول بــأن الكهربــاء يف املحافظــة تعانــي مــن مشــكالت عديــدة يف ظــل اســتمرار خــروج
املحطــات العموميــة واملحليــة عــن الخدمــة وضعــف شــركات التشــغيل الحاليــة.
ولذلــك كانــت هنــاك مجموعــة مــن الخيــارات والبدائــل التــي يمكــن أن نخلــص إليهــا يف هــذه
الورقــة تعيــد تنظيــم الخدمــة وتقديمهــا بشــكل منظــم ومتفــق عليــه بمــا يضمــن تحقيــق
املصلحــة العامــة للجميــع.

مالحظات هامة يف عقود الشراكة مع القطاع الخاص
• ملكيــة وحــدات املشــروع يجــب أن يســتصدر أذن تشــريعي مســبق يف حــال اســتخدام
الشــريك الخــاص ممتلــكات تــؤول ملكيتهــا للســلطة املحليــة وذلــك لحفــظ امللكيــة
العامــة.
• يجــب أن يكــون للشــريك الخــاص شــركة اعتباريــة متخصصــة يف إدارة املشــروع املتفــق
عليــه بيــن الســلطة املحليــة والشــريك الخــاص.
• تأمين درجة عالية من الشفافية والحوكمة.
• معاييــر قيــاس أداء واضحــة وشــاملة وصريحــة تضمــن تضميــن عقــود الشــراكة بنــودا
وأحكامــا املســاواة التامــة بيــن املنتفعيــن مــن الخدمــة و املصلحــة العامــة وتراعــي
حقــوق املســتثمرين وتضمــن مقــدرة الحكومــة ىلع مراقبــة أداء الشــريك ومــدى التزامــه
بالتشــريعات املنظمــة لتقديــم الخدمــة وبشــروط عقــد الشــراكة(.)9

ورقة سياسيات عامة حول معالجة مشكلة الكهرباء يف تعز من خالل الشراكة مع القطاع الخاص

11

تجارب بعض البلدان يف الشراكة
نجحــت كثيــر مــن الشــركات مــع القطــاع الخــاص يف عديــد مــن البلــدان ســواء كانــت تلــك
البلــدان لهــا نفــس الظــروف التــي تعيشــها اليمــن أو دول أخــرى أكثــر اســتقرارًا ،وتشــير
التقديــرات إلــى أن قيمــة مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن قيــد التنفيــذ وصلــت إلــى 224
مليــار دوالر يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يف العــام  ،2019وتركــزت معظــم
تلــك املشــاريع يف قطــاع النقــل وامليــاه والطاقــة والصحــة(.)10
ويمكــن أن نشــير للتجربــة األفغانيــة يف قطــاع الطاقــة الكهربائيــة حيــث حصلــت الحكومــة
األفغانيــة ىلع تمويــل بـــ( )27.5مليــون دوالر مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة لرفــع القــدرة
التوليديــة والربــط وتــم تنفيــذ تلــك املشــروع بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص حيــث تــم
اختيــار تحالــف بيــن شــركة أجنبيــة وشــريك محلــي (شــركة أفغانســتان القابضــة) لتنفيــذ
املشــروع يف العــام  2014وبرعايــة مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة التــي تبنــت صياغــة
عقــود الشــراكة والترتيــب بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص نظــرًا لغيــاب القوانيــن املنظمــة
للشــراكة يف الدولــة.
أمــا تجــارب الشــرق األوســط فقــد نجحــت تجــارب مشــاريع عديــدة يف اململكــة املغربيــة
بصيــغ مختلفــة أهمهــا ( )BOOtالبنــاء والتشــغيل والتســليم خصوصــا يف تمويــل الطاقــة
املتجــددة كخاليــا األلــواح الشمســية وطاقــة الريــاح ،وتمثــل التجربــة األردنيــة نجاحــا يف
هــذا الجانــب كإعــادة بنــاء وتأهيــل مطــار امللكــة رانيــا ،ونجحــت مصــر يف تمويــل مشــاريع
مختلفــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص خصوصــا يف القطــاع الســكني حيــث تــم بنــاء 500
الــف وحــدة ســكنية بيــن عامــي  2005و  ،2014ومشــروع املــدن الرياضيــة العامليــة بتونــس
إحــدى مشــاريع الشــراكة الناجحــة مــع القطــاع الخــاص.
أمــا ىلع الصعيــد الدولــي فصنفــت التجربــة التركيــة مــن بيــن التجــارب الناجحــة يف
مشــروعات البنيــة األساســية القائمــة ىلع الشــراكة مــع القطــاع الخــاص خــال الفتــرة
مــن  2013-2005والتــي تمخــض عنهــا عديــد مــن املشــاريع يف مجــاالت (النقــل والصحــة
والتعليــم والســكن) ،خصوصــا يف املناطــق التــي كانــت تعانــي مــن ضعــف الخدمــات(.)11
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الحلول والبــدائل
تمتلــك املؤسســة العامــة للكهربــاء ـ تعــز (حســب املقابلــة مــع املســئولين يف مكتــب الكهربــاء)
بعــض اإلمكانيــات ىلع مســتوى التوليــد كمحطــة توليــد عصيفــره ،ومولــدات يمكــن تشــغيلها
بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص باإلضافــة إلــى مولــدات تابعــة لكهربــاء الريــف يف مناطــق مختلفــة
وشــبكة تحويــل وتوزيــع فرعيــة يمكــن اســتغاللها لتكــون مســاهمة للســلطة املحليــة يف حــال
الدخــول بشــراكة.
ويمكن أن نستعرض بعض الحلول البدائل لتجاوز تلك املشكلة ىلع النحو التالي:
الخيــار أو البديــل األول :إعــادة تأهيــل وصيانــة محطــة توليــد عصيفــره بقــدرة مركبــة تصــل إلــى
( )27MWوبقــدرة متاحــة ( )7MWوذلــك مــن خــال تمويــل مركــزي أو تمويــل مــن الســلطة املحلية
أو االســتفادة مــن دعــم املنظمــات األمميــة واإلقليميــة العاملــة يف اليمــن ولــو بشــكل جزئــي،
وبإشــراف وتنفيــذ املؤسســة العامــة للكهربــاء -منطقــة تعــز حيــث ســتبلغ الكلفــة اإلجماليــة ()1.8
مليــون دوالر كمــا قدرتهــا آخــر دراســة أعدهــا مكتــب الكهربــاء يف املحافظــة بإدارتــه الجديــدة
شــاملة صيانــة وتأهيــل محطــات التوليــد وشــبكة التوزيــع والتحويــل داخــل املدينــة بشــكل جزئي.
هذا الخيار سيكون مناسب إذا توفرت إمكانيات التمويل من حيث:
 االســتفادة مــن منحــة املشــتقات النفطيــة الســعودية املقدمــة ملحطــات الكهربــاء يف مناطقالشرعية.
 إعــادة تأهيــل املحطــة والشــبكة وتقديــم خدمــة الكهربــاء لجميــع املشــتركين دون اســتثناءوبكلفــة أقــل.
 الحفــاظ ىلع مــا تبقــى مــن شــبكتي النقــل والتحويــل قبــل تلفهــا واســتغاللهما مــن قبــلالشــركات الحاليــة بــدون عائــد مجــزي.
 اســتعادة ثقــة القطــاع التجــاري واملجتمــع بتوفيــر خدمــة الكهربــاء وإعــادة النشــاط االقتصــاديللمحافظــة.
لكن هذا البديل يؤخذ عليه اآلتي:
 كلفــة الصيانــة وإعــادة التأهيــل للمحطــة يتعــدى إمكانيــة الســلطة املحليــة يف ظــل عجــزالحكومــة املركزيــة.
 التكلفة التشغيلية عالية وقد ال تستطيع السلطة املحيلة الوفاء بها يف بداية األمر. معضلــة فاقــد الطاقــة التــي كان يعانــي منهــا القطــاع قبــل الحــرب وبالتالــي زيــادة األعبــاء وهــدرلإلمكانيات.
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 تعرض املحطة ملخاطر أمنية كاالستهداف املباشر من قبل جماعة الحوثي.الخيــار أو البديــل الثانــي :الشــراكة مــع القطــاع الخــاص (محلي/أجنبــي) بحيــث تتكفــل شــركة
القطــاع الخــاص بـ(التوليــد والتشــغيل) وبقــدرة توليــد (يتــم التوافــق عليهــا) مقابــل تكلفــة (تحدد
بالتوافــق) تدفعهــا املؤسســة العامــة للكهربــاء ويوقــع عقــد بهــذا الخصــوص طويــل املــدى
(يحــدد بالتوافــق) ،وتتولــى مؤسســة الكهربــاء التحويــل والتوزيــع والتحصيــل -ىلع أن يظــل كل
طــرف محتفظــا بمــا يمتلكــه يف مشــروع الشــراكة.
ويمكــن ان يكــون هــذا البديــل األنســب لحــل املشــكلة مــع إمكانيــة االســتفادة مــن املنحــة
الســعودية ببيــع الوقــود للشــركة املشــغلة واالســتفادة مــن تحصيلهــا كــون املؤسســة هــي مــن
تقــوم بهــذا الــدور واالســتفادة مــن العوائــد يف تطويــر القطــاع وتأهيلــه وتحســين جــودة الخدمــة.

الخطوات اإلجرائية
 الحصــول ىلع املوافقــة النهائيــة مــن الحكومــة املركزيــة بالدخــول يف شــراكة مــع القطــاعالخــاص تحــت الظــرف االســتثنائي والبنــاء ىلع قانــون الكهربــاء الــذي يغطــي جــزء مــن ضوابــط
الشــراكة.
 تكليــف لجنــة مــن املعنييــن يف الســلطة املحليــة ومكتــب الكهربــاء للقيــام إلعــداد املشــروعوالتنســيق واإلشــراف عليــه بجميــع مراحلــه.
 صياغــة وإعــداد أدبيــات املشــروع بمــا فيهــا عقــد الشــراكة والحصــول ىلع االستشــارات الفنيــةمــن بيــوت الخبــرة أو منظمــات دوليــة.
 طــرح املشــروع واإلعــان عنــه رســميًا لكل املســتثمرين والشــركات املحليــة واألجنبيــة االعتباريةواملتخصصــة يف هــذا الجانــب وبحســب املعاييــر التي ســتحددها لجنة للمشــروع.
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مميزات هذا الخيار
 توزيع املخاطر والتكلفة بين القطاع الخاص والسلطة املحلية. ســتنخفض نســبة التكلفــة املترتبــة ىلع الســلطة املحليــة يف إعــادة التأهيــل وســتتركز ىلعصيانــة الشــبكات الفرعيــة واملحــوالت مقارنــة بالتكلفــة اإلجماليــة املتضمنــة التوليــد والتشــغيل.
 تقديــم الخدمــة بشــكل مميــز لجميــع املشــتركين وعبــر شــركة واحــدة يتــم الرقابــة عليهــا مــنقبــل الســلطة املحليــة.
 ســيقلل القطــاع الخــاص نســبة الفاقــد وســيدفع املشــتركين للســداد وســينعكس ذلــك ىلعكفــاءة الخدمــة املقدمــة.
 سيســاهم تحســين قطــاع الكهربــاء يف اســتقرار النشــاط االقتصــادي وتعافيــه وتحســين ظــروفبيئــة العمــل.
 يمكــن االســتفادة مــن منحــة املحروقــات الســعودية وذلــك بترتيبــات مــع الشــريك الخــاصلتحســين تكلفــة الخدمــة وجودتهــا.

بعض العوائق التي يمكن تجاوزها
 ســتكون هنــاك مشــاكل أمنيــة أثنــاء تنفيــذ املشــروع باإلضافــة إلــى االمتنــاع عــن ســداداملســتحقات مــن قبــل بعــض املتنفذيــن لكــن يجــب أن تلتــزم الســلطة املحليــة بالحمايــة األمنية
عبــر وحــدة أمنيــة خاصــة بالكهربــاء وذلــك لضمــان تســهيل تشــغيل وتحصيــل الرســوم مــن قبــل
شــركة القطــاع الخــاص أو املؤسســة العامــة نفســها.
 ال يوجــد قانــون ينظــم العالقــة مــع القطــاع غيــر مســودة تــم عرضهــا ىلع البرملــان قبل نشــوبالحــرب لــم تقــر بســبب تبايــن يف وجهــات نظــر املشــرعين ،لكــن يمكــن البنــاء ىلع قانــون
الكهربــاء رقــم( )1لعــام  2009واملضــي يف عقــود الشــراكة تحــت الظــرف االســتثنائي باعتمــاد
توجيهــات رئاســة الــوزراء ووزيــر الكهربــاء.
 قــد يجــد هــذا الخيــار معارضــة قويــة مــن الشــركات الحاليــة ويف هــذه الحالــة يتــم التشــغيلجزئيــا بحيــث يتــم تقســيم املدينــة وضواحيهــا إلــى مربعــات ويتــم التوســع تدريجيــا لتغطيــة
كامــل املدينــة وكامــل املحافظــة عبــر إدراج املولــدات التابعــة لبعــض األريــاف لعقــد الشــراكة يف
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إطــار الشــبكة وتغطيــة جميــع املحافظــة وتتــاح املنافســة لجميــع الشــركات املحليــة واألجنبيــة
ىلع حــد ســواء.
 قــد تواجــه املســتثمر مخاطــر االســتهداف مــن قبــل أطــراف الصــراع لكــن يمكــن أن تــدرج محطاتالتوليــد كمنشــئات مدنيــة تتبنــى األمــم املتحــدة حمايتهــا عبــر إلــزام جميــع االطــراف بعــدم
تعرضهــا للقصــف.
الخيــار أو البديــل الثالــث :اســتمرار تقديــم الخدمــة مــن قبــل الشــركات التــي تعمــل حاليــا ،ولكــن
وفــق عقــود جديــدة متعــارف عليهــا وقانونيــة كمــا هــو معمــول بــه يف أدبيــات الشــراكة مــع
القطــاع الخــاص تحــدد نــوع الشــراكة بنــا ًء ىلع الخدمــة التــي ســيقدمها كل طــرف (توليــد/

تحويــل /توزيــع ونقــل وتحصيــل).

ضوابط عامة للبديل
 العقــود تكــون مــع الســلطة املحليــة ،يتــم اإلشــراف ىلع تنفيــذ العقــد املؤسســة العامــةللكهربــاء يف املحافظــة.
 يحــدد نــوع الشــراكة والخدمــة التــي ســتقدم وأصــول وممتلــكات والتزامــات واســتحقاقات كلطــرف بشــكل واضــح يف العقــد املوقــع.
 تتولــى املؤسســة العامــة للكهرباء-تعــز الرقابــة املباشــرة ىلع نــوع ،وجــودة الخدمــة وتكلفتهــاونطاقها.
 أن تكــون الشــركات التــي ســيتم العقــد معهــا اعتباريــة ولديهــا رأس مــال ومســجلة ومســتوفيةلــكل الشــروط القانونيــة.
 تقليــص عــدد الشــركات املشــغلة إلــى ( )5-4إمــا عبــر ادماجهــا أو إتاحــة الفرصــة للشــركاتالكبيــرة التــي لديهــا رأس مــال وقــدره أكبــر.
 مميــزات هــذا البديــل أنــه غيــر مكلــف للســلطة املحليــة بحيــث ســينحصر مشــاركتها فيمــالديهــا مــن إمكانيــات متاحــة مقابــل عوائــد ثابتــة.
 مــا يعيــب هــذا الخيــار أن جــودة الخدمــة لــن تكــون باملســتوى املطلــوب نظــرًا لإلمكانيــاتاملحــدودة التــي تمتلكهــا الشــركات الحاليــة ،العائــد ىلع املــدى البعيــد لــن ينعكــس ىلع
تطويــر وتحســين البنيــة التحتيــة يف القطــاع نظــرًا ملحدوديتــه وســيذهب معظمــه لتكلفــة
تشــغيلية.
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اإلجراءات القانونية يف ظل غياب التشريعات العامة املعتمدة
يف كثيــر مــن األحيــان ال يوجــد يف التشــــــريعات الوطنيــة قوانيــن خالصــة تنظــم الشــراكة
مــع القطــاع الخــاص كمــا يف بالدنــا لكــن بالعــودة إلــى قانــون الكهربــاء رقــم ( )1لعــام 2009
م يف اليمــن نجــد اآلتــي:
ورد يف الفصــل الثانــي (األهــداف) مــن القانــون يف املــادة رقــم ( )4الفقــرة رقــم  7والتــي
تنــص ىلع تشــجيع االســتثمار املحلــي واألجنبــي يف أنشــطة الكهربــاء ،ورد يف الفصــل
الثالــث مــن القانــون الــذي يوضــح املهــام واالختصاصــات يف املــادة رقــم ( )5الفقــرة رقــم 2
بــأن تتولــى الــوزارة إصــدار التراخيــص ملمارســة أنشــطة التوليــد والنقــل والتمويــن بالجملــة
وتشــغيل منظومــة التوزيــع وفقــا ألحــكام هــذا القانــون والالئحــة ،ويف الفقــرة رقــم 4
لنفــس املــادة والتــي تنــص ىلع تشــجيع االســتثمار املحلــي واألجنبــي يف إنشــاء شــركات
تمــارس أنشــطة التوليــد والتوزيــع وكذلــك الدخــول يف عقــود اإلدارة والتشــغيل واملشــاريع
املشــتركة ،ويف الفقــرة رقــم  7لنفــس املــادة وذلــك بوضــع نمــوذج نظــام حســابات موحــد
خــاص باملرخــص لهــم  ،وورد يف الفقــرات رقــم ( )11 – 10 – 9بــأن يتــم وضــح اإلجــراءات التــي
تكفــل التنافــس لشــراء الطاقــة مــن ممونــي الطاقــة وكــذا إقــرار صيــغ العقــود املنظمــة
للعالقــات التجاريــة بيــن املرخــص لهــم و إقــرار متطلبــات أداء الخدمــة للمرخــص لهــم للعمل
حتــى يف املناطــق الريفيــة مــع مراعــاة املســتهلكين األقــل دخ ـ ً
ا ،وورد يف املــادة رقــم
( )6لنفــس الفصــل والتــي توضــح مهــام واختصاصــات الوزيــر املحــددة يف القوانيــن واللوائــح
النافــذة ومــن هــذه املهــام مــا ورد يف الفقــرة رقــم  3وهــو إصــدار القــرارات والضوابــط التــي
تنظــم أنشــطة الكهربــاء واملقصــود بأنشــطة الكهربــاء يف القانــون (التوليــد – النقــل –
التوزيــع ) ويف الفقــرة رقــم  4لنفــس املــادة وذلــك باعتمــاد خطــط املرخــص لهــم للتوســع
يف أنشــطة الكهربــاء بمــا يتفــق مــع أهــداف تنميتهــا وسياســة الدولــة يف هــذا املجــال،
ويف الفقــرة رقــم  7لنفــس املــادة إقــرار شــروط متطلبــات الحصــول ىلع التراخيــص واعتماد
إصدارهــا وتعديلهــا وتجديدهــا وإلغاءهــا أو التنــازل عنهــا وفقــا للشــروط املنصــوص عليهــا
يف الالئحــة(.)12
يمكــن البنــاء ىلع هــذه النصــوص يف قانــون الكهربــاء للبــدء بشــراكة فاعلــة مــع القطــاع
الخــاص باإلضافــة إلــى اســتيحاء بعــض البنــود والشــروط مــن منظمــات دوليــة معتبــرة حيــث
توفر منظمــات دوليــة مختلفــة ،مثــل البنــك الــدولي واالتحــاد الــدولي للمهنــدســــــين
االسـتشـــاريين ،إرشـــادات بشـــأن التفــاوض ىلع عقــود الشـــراكات بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص أو تضــــع بنــودا معياريــة لهــذه العقــود أو تضــــع عقــودا نموذجيــة ملثــل تلــك
الشــراكات.
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املراجع واملصادر
 )1ســعود وســيلة ،وفرحــات عبــاس «الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يف انشــاء مشــاريع
البنيــة التحتيــة يف تركيــا» مجلــة البشــائر االقتصاديــة ،العــدد ( )،تاريــخ ( )،ص.207
 )2نفس املرجع السابق
 )3بــدوي ،احمــد ابوبكــر ،اســماعيل ،طــارق عبدالقــادر «أطــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص يف الــدول العربيــة» صنــدوق النقــد العربــي ،ديســمبر .2020
 )4الدليــل اإلرشــادي ملشــاريع الشــراكة بيــن الجهــات االتحاديــة والقطــاع الخــاص اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،ص( 23بتصــرف).
 )5معلومات جمعت من مقابالت مع مسؤولين يف الكهرباء.
 )6مشــروع مزرعــة الريــاح باملخــا وثيقــة خاصــة بالبنــك الدولــي ،مســودة رقــم( ،)PAD-651فبرايــر
.2014
 )7علــي ،طهــراوي دومــه ،الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يف البنــى التحتيــة للطاقــات
املتجــددة ودورهــا يف تخفيــف التبعيــة الطاقويــة -دراســة تجربــة املغــرب ،مجلــة نمــاء
لالقتصــاد والتجــارة ،العــدد الثانــي :ديســمبر،2017ص.25
 )8تقديرات ودراسة خاصة بمكتب الكهرباء واملؤسسة العامة للكهرباء – تعز.
 )9الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص :تحديثــات مقترحــة لدليــل االونســيترال التشــريعي
بشــأن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص (الفصــل الرابــع املنقح)،لجنــة األمــم املتحــدة
للقانــون التجــاري الدولــي ،الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،الــدورة ( ،)52يوليــو .2019
 )10بــدوي ،احمــد ابوبكــر ،اســماعيل ،طــارق عبدالقــادر «أطــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص يف الــدول العربيــة «صنــدوق النقــد العربــي  ،ديســمبر  ،2020ص.10
 )11كرميــن ،ســميرة «الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يف مشــروعات البنيــة التحتيــة»،
مجلــة الراصــد العلمــي ،املجلد/06العدد/01:ينايــر ،2019ص(.258-256بتصــرف).
 )12قانون الكهرباء رقم ( )1للعام  ،2009الجمهورية اليمنية.
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اليمن ـ تعز  -حي الدحي
00967-4- 249306

مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي أحد أهم منظمات
املجتمع املدني اليمنية التي تعمل يف الشأن
االقتصادي والتوعية بالقضايا االقتصادية وتعزيز
الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة املواطنين يف
صنع القرار ،والعمل ىلع إيجاد إعالم مهني ومحترف.

