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ُتعــّد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تطــورًا مهمــا يف أســلوب تمويــل التنميــة 

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 

ــة. ــذ املشــاريع التنموي ــالزم لتنفي ــل ال يف ظــل فقــدان التموي

 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 

ــي  ــع والت ــل والتوزي ــد والتحوي ــات التولي ــة محط ــادة صيان ــة إلع ــة وآني ــة عاجل ــى تكلف ــاج إل يحت

ــاء بأكثــر مــن )1.8( مليــون دوالر أمريكــي. قدرتهــا إحــدى الدراســات التــي أعدهــا مكتــب الكهرب

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.

املقــــدمة
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)PPP( مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص

ــى  ــاص )Public Private Partnership( إل ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــح الش ــير مصطل يش

ــة التحتيــة جــرت  ــق بالبني ــم خدمــات تتعل ــات التــي يقــوم فيهــا القطــاع الخــاص بتقدي الترتيب

العــادة أن تقدمهــا الحكومــة، وُتعــّد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تطــورًا يف أســلوب 

ــة إدارة شــؤون  ــة ومســؤولياتها وكيفي ــة، وإعــادة النظــر يف دور الدول ــة االقتصادي ــل التنمي تموي

الخدمــات العامــة. 

ــاص  ــاع الخ ــمح للقط ــي تس ــات الت ــل الترتيب ــا تمث ــي )IMF(: بأنه ــد الدول ــدوق النق ــا صن ويعرفه

ــة،  ــالل الحكوم ــن خ ــا م ــدم تقليدي ــت تق ــي كان ــة والت ــة التحتي ــات البني ــول وخدم ــم أص بتقدي

وتدخــل الشــراكة يف عــدة مجــاالت للبنيــة التحتيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وغالبــا مــا تتركــز 

يف بنــاء وتشــغيل املستشــفيات واملــدارس والســجون والطــرق واألنفــاق وشــبكات إنــارة الطــرق 

ــاء )1(. ــاه والكهرب ــئ ومحطــات املي واملطــارات واملوان

ــة  ــى العالق ــاص إل ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــير الش ــدة )UN(: تش ــم املتح ــا األم وتعرفه

التعاقديــة طويلــة األجــل بيــن هذيــن القطاعيــن يف مجــال تمويــل وتصميــم وتنفيــذ وتشــغيل 

ــت تقــدم بشــكل تقليــدي مــن طــرف القطــاع  ــة، والتــي كان ــة التحتي مشــروعات وخدمــات البني

العــام)2(.

وىلع نحــوُ محــدد، ُيعّبــر 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 

ــر  ــدة أو تطوي ــت أصــول جدي ــة، ســوا كان ــم األصــول العام ــدى القطــاع الخــاص لتقدي ــة ل التمويلي

أصــول قائمــة)3(.
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ملاذا الشراكة مع القطاع الخاص

ــة  ــات املنوط ــم الخدم ــاص يف تقدي ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــود الشـ ــى عق ــات إل ــعى الحكوم تس
ــة،  ــة للدول ــة العام ــط ىلع امليزاني ــف الضغ ــا تخفي ــة منه ــباب مختلف ــة ألس ــات العام باملؤسس
ــة، وتوظيــف فائــض  وتحســين مســتويات جــودة الخدمــة املقدمــة، واســتغالل الكفــاءات اإلداري

ــر.   ــع املخاط ــواق وتوزي ــرة يف األس ــيولة املتوف الس

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 
ــراكة  ــة الش ــا آلي ــب معه ــي تتناس ــات الت ــاريع والقطاع ــا يف املش ــن، خصوص ــت الراه يف الوق
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 )PPP( ال 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.

ــذ  ــن مشــاركة القطــاع الخــاص يف تنفي ــة او تشــريعية تحــد م ــع تنظيمي • عــدم وجــود موان
ــة. ــم الخدم ــترك أو تقدي ــروع املش املش

• 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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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 

ــدات  عــودة خدمــة الكهربــاء خــالل الفتــرة املاضيــة مــن قبــل شــركات خاصــة عبــر تشــغيل مول

ــة  ــر خاضع ــة وغي ــر منظم ــة غي ــدودة وبطريق ــات مح ــدًا وبإمكاني ــدودة ج ــدرات مح ــة وبق خاص

ــارف  ــة ومتع ــر دولي ــة ىلع معايي ــراكة مبني ــود ش ــى عق ــر إل ــة، وتفتق ــات املختص ــة الجه لرقاب

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.

ــن املــدن  ــزيا كغيرهــا مــــ ــة تعــز مرتبطــة بالشــبكة الوطنيــة مركــ ــاء بمحافظــــ كانــت الكهرب

ــغ  ــو األحمــال، بل ــتزايد تبعــا لنمــ ــر واملـــ ــت مــن اإلنطفــاءات نتيجــة العجــز الكبي ــة وعان اليمني

بمتوســط مــن 50-60 % مــن نســبة الحمـــــل املركــب حتــى الربــع األول مــن ســـــنه 2015م فــكان 

ــذي بلغــت  ــد الحكومــي والتجــاري )الطاقــة املشــتراة( ال ــه التولي ــا 50MW-40 مــن جمل نصيبهــ

قدرتــه اإلجماليــة 1507MW منهــا 1068MW إنتــاج حكومــي و439MW طاقــة 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 

ــة  ــب ومحط ــة رأس كثي ــة ومحط ــا البخاري ــات املخ ــا محط ــة وتليه ــن الطاق ــة بـــ %40 م الوطني

الحســوة الكهــرو حراريــة والتــي تعمــل بالوقــود الثقيــل وبكلفــه أىلع مقارنــة مــع الغــاز ومحطــات 

ــة  ــة التكلف ــزل( باهظ ــف )الدي ــود الخفي ــل بالوق ــتراة تعم ــة املش ــات الطاق ــا محط ــه ومنه فرعي

وتســتنزف مــوارد هائلــة وتزيــد مــن الكارثــة البيئيــة)5(.

فرص الشراكة مع القطاع الخاص يف محافظة تعز

نظرة عامة ىلع قطاع الكهرباء يف املحافظة
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ــدرة  ــره وبق ــاء عصيف ــد كهرب ــة تولي ــة ومحط ــا البخاري ــة املخ ــمل محط ــد ويش ــاع التولي اوال: قط

إجماليــة مركبــة 187MW وتمثــل قــدرة محطــة عصيفــره مركبــة )27MW( بينمــا املتاحــة تمثــل 

ــا  ــغ قدرته ــة تبل ــل يف املحافظ ــت تعم ــة كان ــركات خاص ــود لش ــدات تع ــر مول )7MW(، وتتوف

ــي يف  ــك الدول ــن البن ــت م ــة أجري ــاك دراس ــة )13MW(، وهن ــدرة املتاح ــة )20MW( والق املركب

العــام 2014 لبنــاء محطــة تعمــل بالريــاح يف مدينــة املخــا بقــدرة )60MW(ـ)6( وبتكلفــة تقديريــة 

)144( مليــون دوالر تســاهم الحكومــة بـــ)19( مليــون دوالر من حقوق الســحب الخاصة إال أن املشــروع 

توقــف بســبب الحــرب. 

ثانيــا: قطــاع النقــل ومحطــات التحويــل ويشــمل خطــوط 132KV ومحطــات التحويــل الرئيســية 

وخطــوط 33KV ومحطــات التحويــل الفرعيــة.

ثالثــا: قطــاع التوزيع ويشــمل خطــوط 11KV واملحوالت 11KV/0.4KV وشــبكة الضغــط املنخفض 

ــي  ــا بعــد الحــرب واالنقــالب الحوث ــرة م ــر خصوصــا يف فت ــك كبي ــردي، وتهال ــي مــن ت التــي تعان

ســنة 2014م حيــث تعرضــت شــبكة  الضغــط املنخفــض واملحــوالت إلــى تدميــر ممنهــج.

رابعــا: قطــــاع كهــــرباء الريــف توجــد مولــدات جـــــديدة يف هـــــذا القطــاع بقـــــدرات مختلفــة 

مـــــن )3MW-3.5( منهــا مولــد جديــد بقــدرة 1MW موجــود حاليــا يف املدينــة وباقــي املولــدات 

موزعــة ىلع أريــاف بعــض العــزل والقــرى خــارج الخدمــة وهــي بحالــة ممتــازة.

يتكون قطاع الكهرباء يف محافظة تعز
من عدة قطاعات ىلع النحو التالي:
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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.

ــة  ــن والعالق ــن الطرفي ــد بي ــب عق ــات بموج ــل الخدم ــات توصي ــي بترتيب ــة: وتعن ــراكة تعاقدي ش

عموديــة بيــن األطــراف مــع وجــود جهــة مرجعيــة واحــدة تمــارس الرقابــة والســيطرة ىلع النشــاط 

ــل تعتمــد  وىلع األطــراف األخــرى املســاهمة يف الشــراكة وهــي الجهــة ال تمــارس أداء املهــام، ب

ــى  ــتنادًا إل ــا اس ــا أحادي ــراكة أحيان ــاء الش ــادرة ىلع إنه ــون ق ــك وتك ــرى يف ذل ــراف األخ ىلع األط

ــذ  ــوع، وتأخ ــذا الن ــت ه ــاص )PPP( تح ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــدرج الش ــا، وتن ــد بينهم ــر العق معايي

ــل: ــكال مث ــة أش ــراكات التعاقدي الش

• عقــود الخدمــة: تحتفــظ الجهــة العامــة بمســئوليتها الكاملــة عــن تشــغيل وإدارة املرفــق لكنهــا 
ــر  ــل الفواتي ــدادات وتحصي ــراءة الع ــل ق ــة مث ــن الخدم ــزء م ــاص يف ج ــاع الخ ــع القط ــد م تتعاق

ــى 3 ســنوات. ــراوح العقــد بيــن ســنة إل ــة، يت والصيان

ــاع  ــطة يف قط ــن األنش ــة م ــئولية إدارة مجموع ــل مس ــة بنق ــة العام ــوم الجه ــود اإلدارة: تق • عق
معيــن إلــى القطــاع الخــاص بحــث تقــوم الجهــة العامــة بتمويــل رأس املــال العامــل واالســتثماري، 

وهــذا العقــد يتــراوح بيــن 3-5 ســنوات.

• 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 5-15 ســنة.

• عقــود االنتفــاع طويــل األجــل: تســتخدم لشــراء مشــروعات البنيــة األساســية الضخمــة. ويطلــب 
مــن الشــركة الخاصــة تمويــل وبنــاء وتشــغيل املرفــق لفتــرة معينــة )20-30( ســنة 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 )25-30( ســنة.

• نقل امللكية: يصبح القطاع الخاص مالكا ومسئواًل عن املرفق ويخضع لهيئة رقابة.
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ــدات القطــاع الخــاص  تعتمــد محافظــة تعــز بشــكل رئيســي ىلع الطاقــة الشمســية وىلع مول

بقــدرات صغيــرة ملســتثمرين محلييــن ال تخضــع إلشــراف الجهــات املختصــة وتعمــل بشــكل وطــرق 

ــة  ــس الفني ــات واملقايي ــة واملواصف ــالمة املهني ــة والس ــر البيئي ــن املعايي ــة م ــوائية خالي عش

ورداءتهــا يف تقديــم الخدمــة وال تغطــي اال بعــض مربعــات املدينــة وبكلفــة عاليــة يصــل ســعر 

الكيلــووات إلــى أكثــر مــن )700 ريــال يمنــي أي 0.5 دوالر أمريكــي(.

مصادر الطاقة الكهربائية الحالية

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 

 14MW العمريــة كمحطــة توليــد عصيفــره والتــي تحتــاج إلــى 2 مليــون دوالر لرفــع جاهزيتهــا إلــى

وتحتــاج محطــة املخــا إلــى صيانــة وتأهيــل لتعمــل بكامــل طاقتهــا إلــى 15 مليــون 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 7 مليــون دوالر.

 2000KV-300KV ــن ــراوح م ــدرات تت ــض بق ــول خاف ــن مح ــن مائتي ــر م ــرت أكث ــع دم ــاع التوزي قط

ــداء ىلع البعــض اآلخــر خــالل الحــرب  ــم االعت ــر وت ــر منهــا الكثي وأيضــا شــبكة 11KVو0.4KV تدم

وتســتخدم حاليــا مــع أصحــاب املولــدات الخاصــة وهــي بحاجــة إلعــادة تأهيــل وإجــراء الصيانــة لهــا 

وتقــدر تكلفتهــا اإلجماليــة بـــ 2 مليــون دوالر.

قطــاع كهربــاء الريــف بحاجــة إلــى صيانــة روتينيــة بســبب التوقــف لفتــرة طويلــة وصيانــة لبــض 

شــبكاتها واعتمــاد نفقــات تشــغيلية وخطــة عمــل وإعادتهــا للخدمــة وتقــدر كلفتهــا بـــ250 الــف 

دوالر.

وحســب مكتــب الكهربــاء- تعــز يمكــن عمــل حلــول آنيــة ملحطــة عصيفــره وشــبكة التوزيــع داخــل 

املدينــة لتعمــل بقــدرة 7MW بتكلفــة تقديريــة قدرهــا 1.8مليــون دوالر.

الوضع الحالي
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هنــاك بعــض الخدمــات التــي ال يحتمــل تأجيلهــا، بــل ويفتــرض الشــروع يف البحــث عــن تمويــل 

لهــا ســواًء 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 )1.8( مليــون دوالر 

وسيشــكل هــذا املبلــغ عبــئ إضــايف ىلع نفقــات الســلطة املحليــة التــي ال تمتلــك مــوارد ذاتيــة 

غيــر اإليــرادات الضريبيــة بشــكل أساســي، ويف حــال حصلــت ىلع تمويــالت الســتعادة الصيانــة 

والتأهيــل فــإن تكلفــة التشــغيل ســتمثل عبــئ إضــايف خصوصــا يف ظــل بقــاء معضلــة مــا قبــل 

ــر يف  ــد كبي ــع فاق ــود م ــة الوق ــاع تكلف ــة يف ارتف ــاء واملتمثل ــاع الكهرب ــة يف قط ــرب قائم الح

الطاقــة والتحصيــل.

ــار  ــا للتي ــزودة حالي ــركات امل ــع الش ــود م ــض العق ــابق( بع ــت س ــاء )يف وق ــب الكهرب ــع مكت  وق

الكهربائــي لكــن بالنظــر إلــى إمكانيــات تلــك الشــركات فهــي ال تلبــي االحتيــاج املطلــوب للمدينــة 

عــدا عــن أريافهــا.

ــي  ــكل تلقائ ــت بش ــي تأسس ــف والت ــة والري ــة )17( يف املدين ــركات الخاص ــك الش ــدد تل ــغ ع وبل

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 

ــح املجتمــع وتحمــي املؤسســات الســيادية وممتلكاتهــا وتعطــي  ــد وبشــروط تراعــي مصال البل

للمســتثمر حقوقــه القانونيــة.

 )13MW( ــة ــدرة إجمالي ــة بق ــن املدين ــزاء م ــي أج ــدًا تغط ــدد )27( مول ــركات ع ــك الش ــك تل تمتل

 50MW  وتمثــل تلــك القــدرة اإلنتاجيــة %15 مــن حجــم القــدرة التــي كانــت قبــل الحــرب والبالغــة

و)%9.63( مــن حجــم القــدرة املطلوبــة للمحافظــة والتــي كانــت تصــل الـــ)135MW( حســب بيانــات 

ســابقة للحــرب.

وصف املشكلة
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أمــا عقــود اســتغالل أو إيجــار للشــبكة الفرعيــة ملؤسســة الكهربــاء بمقابــل رســوم تتــراوح بيــن 

ــة،  ــق املؤسس ــة بح ــذة ومجحف ــن الناف ــة للقواني ــود مخالف ــي عق ــو وات، فه ــال للكيل ) 4-5 ( ري

ــاج  ــة كل االحتي ــادرة ىلع تغطي ــر ق ــي غي ــركات فه ــك الش ــة تل ــة لطبيع ــة الفني ــن الناحي وم

ــاء  ــار الكهرب ــدل التي ــتقرار يف مع ــى اس ــرة وإل ــة كبي ــى طاق ــاج إل ــي تحت ــال الت ــات األعم كقطاع

وفولتيــة عاليــة تتحمــل الضغــوط املفاجئــة ىلع الخطــوط عوضــا عــن الخــروج املفاجــئ للخدمــة 

ــة، كمــا أن أجهــزة ومعــدات املشــتركين تتعــرض لالئتــالف جــراء عــدم انتظــام  ولســاعات طويل

ــر املتعــارف عليهــا. ــي وفقدانهــا للمعايي ــار الكهربائ التي

يمكــن القــول بــأن الكهربــاء يف املحافظــة تعانــي مــن مشــكالت عديــدة يف ظــل اســتمرار خــروج 

املحطــات العموميــة واملحليــة عــن الخدمــة وضعــف شــركات التشــغيل الحاليــة. 

ــل التــي يمكــن أن نخلــص إليهــا يف هــذه  ــارات والبدائ ــاك مجموعــة مــن الخي ــت هن ــك كان ولذل

ــق  ــن تحقي ــا يضم ــه بم ــق علي ــم ومتف ــكل منظ ــا بش ــة وتقديمه ــم الخدم ــد تنظي ــة تعي الورق

ــع. ــة للجمي ــة العام املصلح

مالحظات هامة يف عقود الشراكة مع القطاع الخاص

• ملكيــة وحــدات املشــروع يجــب أن يســتصدر أذن تشــريعي مســبق يف حــال اســتخدام 
ــة  ــظ امللكي ــك لحف ــة وذل ــلطة املحلي ــا للس ــؤول ملكيته ــكات ت ــاص ممتل ــريك الخ الش

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.  •

ــودا  ــراكة بن ــود الش ــن عق ــن  تضمي ــة تضم ــاملة وصريح ــة وش ــاس أداء واضح ــر قي معايي  •
ــي  ــة وتراع ــة العام ــة و املصلح ــن الخدم ــن م ــن املنتفعي ــة بي ــاواة التام ــا املس وأحكام

حقــوق املســتثمرين وتضمــن مقــدرة الحكومــة ىلع مراقبــة أداء الشــريك ومــدى التزامــه 

ــراكة)9(. ــد الش ــروط عق ــة وبش ــم الخدم ــة لتقدي ــريعات املنظم بالتش
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تجارب بعض البلدان يف الشراكة

نجحــت كثيــر مــن الشــركات مــع القطــاع الخــاص يف عديــد مــن البلــدان ســواء كانــت تلــك 

ــير  ــتقرارًا، وتش ــر اس ــرى أكث ــن أو دول أخ ــها اليم ــي تعيش ــروف الت ــس الظ ــا نف ــدان له البل

التقديــرات إلــى أن قيمــة مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن قيــد التنفيــذ وصلــت إلــى 224 

مليــار دوالر يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يف العــام 2019، وتركــزت 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)27.5( مليــون دوالر مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة لرفــع القــدرة 

ــم  ــث ت ــاص حي ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــروع بالش ــك املش ــذ تل ــم تنفي ــط وت ــة والرب التوليدي

اختيــار تحالــف بيــن شــركة أجنبيــة وشــريك محلــي )شــركة أفغانســتان القابضــة( لتنفيــذ 

ــة  ــت صياغ ــي تبن ــة الت ــل الدولي ــة التموي ــن مؤسس ــة م ــام 2014 وبرعاي ــروع يف الع املش

عقــود الشــراكة والترتيــب بيــن الحكومــة  والقطــاع الخــاص نظــرًا لغيــاب القوانيــن املنظمــة 

ــة. للشــراكة يف الدول

أمــا تجــارب الشــرق األوســط فقــد نجحــت تجــارب مشــاريع عديــدة يف اململكــة املغربيــة 

بصيــغ مختلفــة أهمهــا )BOOt( البنــاء والتشــغيل والتســليم خصوصــا يف تمويــل الطاقــة 

ــة األردنيــة نجاحــا يف  ــاح، وتمثــل التجرب ــواح الشمســية وطاقــة الري ــا األل املتجــددة كخالي

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 2005 و 2014، ومشــروع املــدن الرياضيــة العامليــة بتونــس 

إحــدى مشــاريع الشــراكة الناجحــة مــع القطــاع الخــاص.

أمــا ىلع الصعيــد الدولــي فصنفــت التجربــة التركيــة مــن بيــن التجــارب الناجحــة يف 

ــرة  ــالل الفت ــاص خ ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــة ىلع الش ــية القائم ــة األساس ــروعات البني مش

مــن 2005-2013 والتــي تمخــض عنهــا عديــد مــن املشــاريع يف مجــاالت )النقــل والصحــة 

ــات)11(. ــف الخدم ــن ضع ــي م ــت تعان ــي كان ــق الت ــا يف املناط ــكن(، خصوص ــم والس والتعلي
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تمتلــك املؤسســة العامــة للكهربــاء ـ تعــز )حســب املقابلــة مــع املســئولين يف مكتــب الكهربــاء( 

ــغيلها  ــن تش ــدات يمك ــره، ومول ــد عصيف ــة تولي ــد كمحط ــتوى التولي ــات ىلع مس ــض اإلمكاني بع

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 

)27MW( وبقــدرة متاحــة )7MW( وذلــك مــن خــالل تمويــل مركــزي أو تمويــل مــن الســلطة املحلية 

ــو بشــكل جزئــي،  أو االســتفادة مــن دعــم املنظمــات األمميــة واإلقليميــة العاملــة يف اليمــن ول

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 مناطق 

الشرعية.

ــاء لجميــع املشــتركين دون اســتثناء  ــم خدمــة الكهرب - إعــادة تأهيــل املحطــة والشــبكة وتقدي

وبكلفــة أقــل.

ــل  ــن قب ــتغاللهما م ــا واس ــل تلفه ــل قب ــل والتحوي ــبكتي النق ــن ش ــى م ــا تبق ــاظ ىلع م - الحف

ــزي. ــد مج ــدون عائ ــة ب ــركات الحالي الش

- اســتعادة ثقــة القطــاع التجــاري واملجتمــع بتوفيــر خدمــة الكهربــاء وإعــادة النشــاط االقتصــادي 

للمحافظــة.

لكن هذا البديل يؤخذ عليه اآلتي:

ــز  ــل عج ــة يف ظ ــلطة املحلي ــة الس ــدى إمكاني ــة يتع ــل للمحط ــادة التأهي ــة وإع ــة الصيان - كلف

ــة. ــة املركزي الحكوم

- 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 وهــدر 

لإلمكانيات.

الحلول والبــدائل
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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 

ــدى  ــل امل ــوص طوي ــذا الخص ــد به ــع عق ــاء ويوق ــة للكهرب ــة العام ــا املؤسس ــق( تدفعه بالتواف

)يحــدد بالتوافــق(، وتتولــى مؤسســة الكهربــاء التحويــل والتوزيــع والتحصيــل- ىلع أن يظــل كل 

طــرف محتفظــا بمــا يمتلكــه يف مشــروع الشــراكة.

ــة  ــن املنح ــتفادة م ــة االس ــع إمكاني ــكلة م ــل املش ــب لح ــل األنس ــذا البدي ــون ه ــن ان يك ويمك

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.

ــة بالدخــول يف شــراكة مــع القطــاع  - الحصــول ىلع املوافقــة النهائيــة مــن الحكومــة املركزي

الخــاص تحــت الظــرف االســتثنائي والبنــاء ىلع قانــون الكهربــاء الــذي يغطــي جــزء مــن ضوابــط 

الشــراكة.

- تكليــف لجنــة مــن املعنييــن يف الســلطة املحليــة ومكتــب الكهربــاء للقيــام إلعــداد املشــروع 

والتنســيق واإلشــراف عليــه بجميــع مراحلــه.

- صياغــة وإعــداد أدبيــات املشــروع بمــا فيهــا عقــد الشــراكة والحصــول ىلع االستشــارات الفنيــة 

مــن بيــوت الخبــرة أو منظمــات دوليــة.

- طــرح املشــروع واإلعــالن عنــه رســميا لكل املســتثمرين والشــركات املحليــة واألجنبيــة االعتبارية 

واملتخصصــة يف هــذا الجانــب وبحســب املعاييــر التي ســتحددها لجنة للمشــروع.

الخطوات اإلجرائية
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ــداد  ــن س ــاع ع ــى االمتن ــة إل ــروع باإلضاف ــذ املش ــاء تنفي ــة أثن ــاكل أمني ــاك مش ــتكون هن - س

املســتحقات 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 نشــوب 

ــون  ــاء ىلع قان ــن البن ــن يمك ــرعين، لك ــر املش ــات نظ ــن يف وجه ــبب تباي ــر بس ــم تق ــرب ل الح

ــاد  ــتثنائي باعتم ــرف االس ــت الظ ــراكة تح ــود الش ــي يف عق ــام 2009 واملض ــم)1( لع ــاء رق الكهرب

ــوزراء ووزيــر الكهربــاء. توجيهــات رئاســة ال

- قــد يجــد هــذا الخيــار معارضــة قويــة مــن الشــركات الحاليــة ويف هــذه الحالــة يتــم التشــغيل 

جزئيــا بحيــث يتــم تقســيم املدينــة وضواحيهــا إلــى مربعــات ويتــم التوســع تدريجيــا لتغطيــة 

كامــل املدينــة وكامــل املحافظــة عبــر إدراج املولــدات التابعــة لبعــض األريــاف لعقــد الشــراكة يف 

- توزيع املخاطر والتكلفة بين القطاع الخاص والسلطة املحلية.

- ســتنخفض نســبة التكلفــة املترتبــة ىلع الســلطة املحليــة يف إعــادة التأهيــل وســتتركز ىلع 

صيانــة الشــبكات الفرعيــة واملحــوالت مقارنــة بالتكلفــة اإلجماليــة املتضمنــة التوليــد والتشــغيل.

- تقديــم الخدمــة بشــكل مميــز لجميــع املشــتركين وعبــر شــركة واحــدة يتــم الرقابــة عليهــا مــن 

قبــل الســلطة املحليــة.

- ســيقلل القطــاع الخــاص نســبة الفاقــد وســيدفع املشــتركين للســداد وســينعكس ذلــك ىلع 

كفــاءة الخدمــة املقدمــة.

- سيســاهم تحســين قطــاع الكهربــاء يف اســتقرار النشــاط االقتصــادي وتعافيــه وتحســين ظــروف 

بيئــة العمــل.

ــاص  ــريك الخ ــع الش ــات م ــك بترتيب ــعودية وذل ــات الس ــة املحروق ــن منح ــتفادة م ــن االس - يمك

ــا. ــة وجودته ــة الخدم ــين تكلف لتحس

بعض العوائق التي يمكن تجاوزها

مميزات هذا الخيار
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ــة  ــة العام ــد املؤسس ــذ العق ــراف ىلع تنفي ــم اإلش ــة، يت ــلطة املحلي ــع الس ــون م ــود تك - العق

ــة. ــاء يف املحافظ للكهرب

- يحــدد نــوع الشــراكة والخدمــة التــي ســتقدم وأصــول وممتلــكات والتزامــات واســتحقاقات كل 

طــرف بشــكل واضــح يف العقــد املوقــع.

- تتولــى املؤسســة العامــة للكهرباء-تعــز الرقابــة املباشــرة ىلع نــوع، وجــودة الخدمــة وتكلفتهــا 

ونطاقها.

- أن تكــون الشــركات التــي ســيتم العقــد معهــا اعتباريــة ولديهــا رأس مــال ومســجلة ومســتوفية 

لــكل الشــروط القانونيــة.

ــر ادماجهــا أو إتاحــة الفرصــة للشــركات  ــا عب ــى )4-5( إم - تقليــص عــدد الشــركات املشــغلة إل

ــر.  ــرة التــي لديهــا رأس مــال وقــدره أكب الكبي

ــا  ــاركتها فيم ــينحصر مش ــث س ــة بحي ــلطة املحلي ــف للس ــر مكل ــه غي ــل أن ــذا البدي ــزات ه - ممي

ــة.  ــد ثابت ــل عوائ ــات متاحــة مقاب ــن إمكاني لديهــا م

ــات  ــرًا لإلمكاني ــوب نظ ــتوى املطل ــون باملس ــن تك ــة ل ــودة الخدم ــار أن ج ــذا الخي ــب ه ــا يعي - م

ــس ىلع  ــن ينعك ــد ل ــدى البعي ــد ىلع امل ــة، العائ ــركات الحالي ــا الش ــي تمتلكه ــدودة الت املح

تطويــر وتحســين البنيــة التحتيــة يف القطــاع نظــرًا ملحدوديتــه وســيذهب معظمــه لتكلفــة 

ــغيلية. تش

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 محطات 

ــدم  ــراف بع ــع االط ــزام جمي ــر إل ــا عب ــدة حمايته ــم املتح ــى األم ــة تتبن ــئات مدني ــد كمنش التولي

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 

ــد/  ــرف )تولي ــيقدمها كل ط ــي س ــة الت ــاًء ىلع الخدم ــراكة بن ــوع الش ــدد ن ــاص تح ــاع الخ القط

تحويــل/ توزيــع ونقــل وتحصيــل(.

ضوابط عامة للبديل
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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 )1( لعــام 2009 

م يف اليمــن نجــد اآلتــي:
ورد يف الفصــل الثانــي )األهــداف( مــن القانــون يف املــادة رقــم )4( الفقــرة رقــم 7 والتــي 
ــاء، ورد يف الفصــل  ــي واألجنبــي يف أنشــطة الكهرب تنــص ىلع تشــجيع االســتثمار املحل
الثالــث مــن القانــون الــذي يوضــح املهــام واالختصاصــات يف املــادة رقــم )5( الفقــرة رقــم 2 
بــأن تتولــى الــوزارة إصــدار التراخيــص ملمارســة أنشــطة التوليــد والنقــل والتمويــن بالجملــة 
ــم 4  ــرة رق ــة، ويف الفق ــون والالئح ــذا القان ــكام ه ــا ألح ــع وفق ــة التوزي ــغيل منظوم وتش
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 7 لنفــس املــادة وذلــك بوضــع نمــوذج نظــام حســابات موحــد 
خــاص باملرخــص لهــم ، وورد يف الفقــرات رقــم   )9 – 10 – 11( بــأن يتــم وضــح اإلجــراءات التــي 
ــغ العقــود املنظمــة  ــرار صي ــي الطاقــة وكــذا إق تكفــل التنافــس لشــراء الطاقــة مــن ممون
للعالقــات التجاريــة بيــن املرخــص لهــم  و إقــرار متطلبــات أداء الخدمــة للمرخــص لهــم للعمل 
حتــى يف املناطــق الريفيــة مــع مراعــاة املســتهلكين األقــل دخــاًل، وورد يف املــادة رقــم 
)6( لنفــس الفصــل والتــي توضــح مهــام واختصاصــات الوزيــر املحــددة يف القوانيــن واللوائــح 
النافــذة ومــن هــذه املهــام مــا ورد يف الفقــرة رقــم 3 وهــو  إصــدار القــرارات والضوابــط التــي 
ــل –  ــد – النق ــون )التولي ــاء يف القان ــطة الكهرب ــود بأنش ــاء واملقص ــطة الكهرب ــم أنش تنظ
التوزيــع ( ويف الفقــرة رقــم 4 لنفــس املــادة وذلــك باعتمــاد خطــط املرخــص لهــم للتوســع 
يف أنشــطة الكهربــاء بمــا يتفــق مــع أهــداف تنميتهــا وسياســة الدولــة يف هــذا املجــال، 
ويف الفقــرة رقــم 7 لنفــس 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 
ــن العــام  ــن القطاعي ــراكات بي ــأن التفــاوض ىلع عقــود الشـ ــادات بشـ ــاريين، إرشـ االسـتشـ
والخــاص أو  تضــــع بنــودا معياريــة لهــذه العقــود أو تضــــع عقــودا نموذجيــة ملثــل تلــك 

الشــراكات.
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ســعود وســيلة، وفرحــات عبــاس »الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يف انشــاء مشــاريع   )1
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