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 الواقع والتحديات  تقييم جتربة اخلصخصة يف اليمن

 امللخص:

جاء التحول حنو اخلصخصة انطالقًا من دوافع سياسية واقتصادية حتت 

ذريعة فشل القطاع العام وعدم كفاءته وأن تكلفة حتمله أصبحت أكرب ملا 

ييم يتسببه من أعباء مالية على املوازنة العامة . ويهدف البحث إىل عرض وتق

تنفيذ برنامج اخلصخصة يف اليمن والظروف احمليطة به . ومن أهم النتائج اليت 

مت التوصل إليها إثبات فرضية البحث اليت تنص على أن اخلصخصة يف اليمن 

تواجه حتديات فنية وبيئية واقتصادية تعيق استمرارها من أهمها : عدم توافر 

حجم السوق الداخلية ، وتقادم  سوق رأس املال ، وعدم توافر الشفافية ، وصغر

تكنولوجيا املؤسسات العامة ، ووجود بعض مؤسسات خاصة مماثلة ،وعدم توافر 

األمان االقتصادي . لذلك يوصي البحث بتهيئة البيئة املناسبة وعدم خصخصة 

املؤسسات احلكومية ذات البعد االسرتاتيجي االقتصادي واالجتماعي فضاًل عن 

السلبية للخصخصة على العمالة، ووضع برنامج  ضرورة معاجلة اآلثار

 للخصخصة وإنشاء صندوق خاص الستثمار عوائد اخلصخصة .

The abstract: 

Evaluation of Privatization in Yemen 

Reality and Challenges 

Privatization was triggered by political and economic 

reasons under the pretext of the public sector failure and 

incompetence which caused public budget deficit. This 

research sheds light on the theoretical aspects of 

privatization in Yemen and its implementation showing its 

success and failure. The study proved the research 

hypothesis that privatization in Yemen is facing real 

technical and economic environmental challenges such as 
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the lack of capital market, lack of transparency, small local 

market, financial and administrative corruption and the 

weak infrastructure. The researcher recommends providing  

technical and economic environment for privatization and 

putting a complete and integrated time table for it. He also 

recommends avoiding privatizing the governmental public 

companies or factories which have social economic and 

strategic dimension. 

  : مقدمة

منذ أواخر السبعينيات بدأ التحول حنو اخلصخصة حينما نفذت حكومة تاتشر 

برناجمًا واسعًا يستهدف خصخصة املؤسسات العامة ، ثم أعقبتها إدارة ريغان يف 

الثمانينيات ، لكنها اكتسبت زمخًا أكرب عندما مت تطبيقها يف الدول املتحولة 

ان النامية. وجاء التحول حنو اخلصخصة )االشرتاكية السابقة( وعدد من البلد

انطالقًا من دوافع سياسية واقتصادية حتت ذريعة فشل القطاع  العام وعدم 

كفاءته وإن تكلفة حتمله أصبحت أكرب ملا يسببه من أعباء مالية على املوازنة 

 العامة . 

وكغريها من البلدان النامية ويف إطار التحول حنو اقتصاد السوق وضغوط 

ق النقد الدولي والبنك الدولي قامت اليمن بتطبيق برنامج خلصخصة صندو

املؤسسات العامة كمكون من مكونات برنامج اإلصالح االقتصادي  . وقد واجه 

برنامج اخلصخصة صعوبات متعددة وأوجه قصور خمتلفة فنية وبيئية 

واقتصادية . ويناقش البحث يف القسم األول اجلوانب النظرية للخصخصة 

داف ودوافع وأساليب ، فيما يناقش القسم الثاني دور ومكانة القطاعني كأه

العام واخلاص يف االقتصاد اليمين ، ويناقش القسمان الثالث والرابع تقييم 

 جتربة اخلصخصة يف اليمن والتحديات اليت تواجهها .
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 : مشكلة البحث

من مل بالرغم من مرور أكثر من عقد على تطبيق برنامج اخلصخصة يف الي

تتحقق النجاحات املطلوبة فقد واجه بعض املصاعب. وتكمن مشكلة البحث يف 

رار عملية اخلصخصة وحتد من أن هذه املصاعب تشكل حتديات أمام استم

 ، لذلك البد من تفنيدها أواًل والوقوف أمامها جبدية وحلها ثانيًا . زمخها

 : أهداف البحث 

علقة باخلصخصة كاألهداف تسليط الضوء على أهم اجلوانب املت -1

 والدوافع واألساليب . 

عرض تطور برنامج اخلصخصة يف اليمن وتقييم النجاحات واإلخفاقات  -2

 اليت رافقته . 

 اقرتاح التوصيات للدفع بعملية اخلصخصة إىل األمام . -3

 :أهمية البحث 

التساؤالت والتحفظات حول األهداف السياسية  نلقد أثريت كثري م

ادية واالجتماعية للخصخصة وخصوصية دور الدولة يف البلدان النامية واالقتص

حيث التنمية يف املراحل األوىل فضاًل عن ضعف قدرات القطاع اخلاص املالية 

والتنظيمية واإلدارية والفنية ، ومن ثم احلاجة إىل دور تدخلي للدولة بقدر معني 

حث يف أنه حياول اإلجابة يتكامل  مع قدرات القطاع اخلاص . وتنبع أهمية الب

على هذه التساؤالت من خالل دراسة احلالة اليمنية ومسار تطورها والتحديات 

 اليت تواجهها . 

 :فرضية البحث  

تواجه اخلصخصة حتديات متعددة فنية وبيئية واقتصادية تعيق تطورها 

 وجناحها.
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 : منهجية البحث

 دراسدة وتشددخيص مسددار  يعتمدد البحددث علددى املدنهجني الوصددفي والتحليلددي يف  

 تطور اخلصخصة يف اليمن .

 : الدراسات السابقة

   [Ward,James,1992,p(496-521)] يف دراسة عن التجربة األمريكية استخلص

عندددد مقارنتددده بدددني املددددن الكدددبرية والصدددغرية ، أن ربدددار اخلصخصدددة تكدددون أكدددرب     

غرية وميلدها  لصاحل املدن الكبرية نتيجة ضعف املنافسدة لددم مؤسسدات املددن الصد     

إىل توظيددف العمددال األقددل كفدداءة وضددعف احلددوافف املقدمددة ملوظفيهددا . وبددني أن       

بلديات املدن األمريكية اضطرت لتبين برامج اخلصخصة حتت ضدغوط ففديض   

 اإلنفاق احلكومي رغم مقاومة نقابات العمال. 

[ Marsh,David,1993,p(459-479)أمدددا عدددن التجربدددة الربيطانيدددة بدددني ] 

رغم مدن جنداح احلكومدة يف حتويدل االقتصداد إىل اقتصداد السدوق بالكامدل         فإنه بال

إال أنهدا أخفقددت يف أهددداف حتسددني الكفدداءة وبيدع أصددول املؤسسددات العامددة بسددرعة   

وبنجاح ، كما مل يتحقق هدف املنافسة للمؤسسات احلكومية إذ حدثت املساومة 

 والتنازالت . 

دان افريقية خمتارة )نيجرييا، ويف إطار جتارب البلدان النامية لثالث بل

[ إىل ضرورة Drum,Bernard,1993,p(144-149السنغال، توغو( توصل ])

توافر بعض الشروط لنجاح اخلصخصة منها التأييد السياسي من أعلى 

املستويات، ووضع اسرتاتيجيات خاصة لكل بلد حسب ظروفه وخصائصه ، وأنه 

نقص التمويل أو عدم وجود  جيب الشروع يف اخلصخصة وعدم الرتدد يف حال

مستثمرين . كما يتطلب األمر احليادية يف تقييم القرارات واالستعانة خبرباء 

، ص 5991يف جمال االستثمار واخلصخصة . فيما استنتج ]املقابلة ،علي حسن،

([ يف دراسة احلالة لشركة الطريان املاليفية أن هذه احلالة كانت 22-23)

% 22قطاع العام إذ احتفظت احلكومة مبا يقرب من توفيقية بني اخلصخصة وال
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من أسهم الشركة، والحظ أن الشركة بعد اخلصخصة حققت أرباحًا كبرية 

نتيجة ففيض النفقات التشغيلية يف حني كانت قبل ذلك تتكبد اخلسائر، 

ومتكنت أيضًا من زيادة عدد املسافرين ومد شبكة خطوطها إىل الواليات املتحدة . 

باحث جناح اخلصخصة إىل أسباب من بينها بيع استثمارات الشركة وأرجع ال

الرابح منها واخلاسر . وعن التجربة اليمنية اليت كانت يف بدايتها حينذاك 

([ بعض القواعد 471-477، ص) 5991شوطح، جعفر عبداهلل ،  استخلص ]

التوجيهية لنجاح عملية اخلصخصة من أهمها أن يصمم برنامج هلذا الغرض 

دد املؤسسات العامة املقرر خصخصتها وتلك اليت تظل بيد الدولة ألغراض حي

إسرتاتيجية، وكذلك أهمية إنشاء سوق لرأس املال ، وسن قواعد ملنع االحتكار ، 

وتنظيم عملية التقييم واإلشراف على البيع واالكتتاب ، واحلفاظ على مستقبل 

صة إىل جهاز خاص . أما العاملني ، والتأكيد على العلنية ، وإسناد اخلصخ

([ يف دراسة له عن اخلصخصة يف البلدان  73-72، ص)2005]البلبل ،علي امحد،

العربية ، فقد توصل إىل عدد من النتائج من أهمها أن اخلصخصة ميكن أن تبدأ 

بشركات يف أسواق تنافسية ومن ثم تليها األسواق االحتكارية ، كذلك العمل 

أن يصاحبها إصالحات كلية وبيئية حمففة  على التدرج يف اخلصخصة على

لنمو القطاع اخلاص . وتوصل أيضُا إىل أنه ميكن القيام باخلصخصة حتى لو 

مل تتوافر أسواق مالية متطورة على أن يصاحب ذلك إصالح بنوك الدولة . 

كذلك بني أن اخلصخصة يف البلدان العربية أظهرت أن االستثمار األجنيب 

وبدياًل هلا. وظهر أيضًا أن اخلصخصة أحد سبل زيادة  املباشر كان داعمًا

االستثمار وكفاءته مما يتطلب رفع معدالت االستثمار يف البلدان العربية إىل 

% وهو املتوسط السائد يف البلدان النامية فضاًل عن حتسني بيئة االستثمار 22

م عن وإصالحات مؤسسية حتسن من جودة حكوماتها وأسواقها . ويف دراسة أخر

([ يف تقييمه 512-512، ص)2005البلدان النامية استخلص ]أمحد ، آدم مهدي ،

للتجربة السودانية بعض اجلوانب السلبية من أهمها أن ضعف وعدم نضوج 
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وحمدودية الطاقة االستيعابية لسوق اخلرطوم لألوراق املالية قلل من االستفادة 

ن عوائق اخلصخصة عدم من املفايا اليت يقدمها هذا السوق ،كذلك فإن م

توافر األموال الالزمة يف النظام املصريف  وارتفاع تكلفة التمويل ، فضاًل عن زيادة 

معدل البطالة ، وفقدان خفينة الدولة للنقد األجنيب ، كذلك يالحظ أنه قد 

مت خصخصة املؤسسات الناجحة اليت تستوعب أكرب عدد من العمال كما 

ة عن التجربة العراقية يف القطاع الصناعي بيعت بأربان خبسة. ويف دراس

([ إىل أن املدة األوىل 379-372، ص)2007التحويلي أشار ]معروف، هوشيار، 

حققت جناحًا أكرب من املدة الثانية بسبب تباين الظروف االقتصادية واالندفاع 

والسياسات املساندة )إعفاءات ضريبية ،تسهيالت ائتمانية ميسرة( ، كذلك 

اخلصخصة تركفت يف الصناعات اإلنشائية أواًل والغذائية ثانيًا تبني أن 

دولة نامية من بينها دول عربية  25والنسيجية ثالثًا . ويف دراسة للخصخصة يف 

[ أنه حدثت 2002( تبني للباحث ]ديوب، حممد معن، 5992-5910خالل املدة )

والكفاءة شركة كالرحبية  49تطورات إجيابية يف املؤشرات االقتصادية ل 

واالستثمار والعمالة ،وأوصت الدراسة بالتدرج يف تطبيق اخلصخصة ومراعاة 

 األبعاد االجتماعية هلا .

 : القسم األول : املدخل النظري للخصخصة

تعددت املصطلحات اليت يوصف مبوجبها انتقال املؤسسات من القدطاع العام 

خلوصصة ، ومن هذه املصطلحات اخلصخصة ، وا إىل القدطاع اخلاص،

وحتويل القطاع العام إىل  ونفع امللكية العامة ، واالستخصاص والتخصيصية ،

( األكثر شيوعًا Privatizationالقطاع اخلاص ، ويعدد مصطلح اخلصخصة )

وقبواًل وسوف نستخدمه للداللة على انتقال ملكية املؤسسات العامة إىل القطاع 

 اخلاص .       

)إدارة املنشأة على أساس جتاري من خالل نقل تعرف اخلصخصة على أنها 

ملكيتها كليًا أو جفئيًا من القطاع احلكومي إىل القطاع اخلاص أو بتأجري 
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خدمات إدارة حمرتفة تضطلع مبهمة تسيري املنشأة على هذا الطريق 

[http://forums.digth.net/newthread.php] . ويعدرفها بلومسنت

[5993Blommestein,H,مبا يع ] ين) حتويل ملكية املنشآت العامة إىل أطراف

يشري] زكي، رمفي،  أخرم تقوم بإدارتها وفقًا ملبادئ قدطاع األعمال اخلاص(، فيما

( [إىل أنها تعدين ) زيادة كفاءة إدارة وتشغديل املشروعات العامة من 597، ص)5997

 طية( . خالل االعدتماد عدلى آليات السوق والتخلص من الرتتيبات البريوقرا

وعليه ميكن القول إن اخلصخصة تعدين انتقال ملكية املؤسسات العامة إىل 

القطاع اخلاص من خالل االعتماد عدلى آليات السوق يف إدارتها وتشغديلها 

 وتنميتها بهدف حتسني كفاءتها .

 : دوافع اخلصخصة

البلدان تبين برامج  اخلصخصة  نهناك دوافع متعدددة فرضت على كثري م

 حور يف الدوافع السياسية  واالقتصادية ميكن تلخيصها فيما يأتي :تتم

(، عطية، خليل حممد 17، ص )5991عادل أمحد ، ]حشيش ،  أواًل د الدوافع السياسية

 [ :Delvin,R.,1993. pp(162-169)(، 156،ص) 2003خليل ،

 أسباب إيديولوجية:  5-5

ولة االقتصادي  وإعطاء دور وتتلخدص يف االجتاهات املنادية بتقدليص دور الد

أكرب للقدطاع اخلاص بوصف أن السلوك االقتصادي  يف ظل آليات السوق سوف 

يضمن حتدقديق كفاءة أعدلى يف عدمل املؤسسات وحتقيق العدالة واملشاركة 

 االجتماعية من خالل دميقدراطية رأس املال.

 اعتبارات حقدوق اإلنسان:  5-2

إىل تقدييد حرية األفراد واملساس  حبدقدوقهم لقد أدم تنامي تدخل الدولة 

السياسية واالقتصادية ،فكثريًا ما أدم هذا إىل تبعدية الفرد للدولة ، وقد حدثت 

تطورات مهمة يف مفهوم حقوق اإلنسان خالل العدقدود األخرية دعدت إىل مفيد من 
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احلريات السياسية واالجتماعية واالقتصادية وقد ترافق ذلك مع ثورة 

 التصاالت واملعدلومات   .ا

 زيادة املصداقية السياسية:  5-3

شكلت اخلصخصة يف كثري من الدول برناجمًا  إيديولوجيًا يعكس اإلصالح 

االقتصادي خصوصًا يف تلك الدول اليت عدجفت عن إحراز جناحات يف 

اإلصالحات غدري االقتصادية مما يشكل دافعًا قويًا للحكومات واألحفاب حدني يتم 

 تبنيها يف الربامج  االنتخابية لكسب مفيد من الشعدبية . 

  ضغدوط املنظدمات الدولية:  5-7

تتسم توجهات املنظدمات الدولية وبشكل خاص صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي بالتدخل يف السياسات االقتصادية للبلدان النامية من خالل فرض 

ية،إذ تستغدل األزمات اليت متر بها هذه شروطها لتقدديم القروض والتسهيالت املال

البلدان لتمرير توجهاتها اليت ال تتفق وواقع البلدان النامية وخياراتها السياسية  

 وتشكل مساسًا بسيادتها .

 : [pp(162-169),،Delvin(51-9، ص )2005] أمحد،آدم، الدوافع االقتصادية : ثانيًا

 حتقديدق االستقرار االقتصادي:  2-5

اخلصخصة  يف حتسني أداء االقتصاد الكلي ، إذ يؤدي  بيع مؤسسات  تساهم

القدطاع  العام  إىل تقدليص العدجف املالي  وزيادة إيرادات  الضرائب من الشركات 

املخصخصة وتوفري اإلنفاق املستدقدبلي عدلى هذه املؤسسات ، وتساعدد إيرادات 

اد الديون اخلارجية ، وهذه اخلصخصة يف سد العدجف املالي املولد للتضخم وسد

 مجيعها تسهم يف خلق االستقرار االقتصادي  .

 التخلص من القيود االستثمارية:  2-2

تعاني املشروعات العامة من عددم توافر االستثمارات الالزمة مما يرتك أثرًا 

سلبيا عدلى أدائها ، لذلك فإن اخلصخصة توفر هلا موردًا جديدًا للتوسع 
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توفر للدولة موارد مالية  للتوسع يف اإلنفاق عدلى اجملاالت  والتحسني وأيضا

 االجتماعية .    

  حتسني الكفاءة : 2-3

ارتبطت املشروعات العامة يف الغالب بعددم الكفاءة ، ويرجع هذا إىل شكل 

امللكية وأسلوب إدارتها املتمثل يف عدم كفاءة املديرين ، وفلف التكنولوجيا ، 

اجتماعية بتكاليف غدري اقتصادية من خالل حتديد سقدوف وحتميلها أهدافًا 

سعدرية للسلع واخلدمات وتضخيم طاقمها اإلنتاجي واإلداري . لذلك فإنه 

بوساطة اخلصخصة يتم حتسني الكفاءة إلمكانية تعدظيم األرباح  عدوضًا عن أن 

التكلفة  االجتماعية أقل  يف املؤسسات اخلاصة مما جيعدل اخلصخصة أكثر 

 اذبية وأقل تكلفة لفيادة الكفاءة . ج

  جذب رأس املال من اخلارج :2-7

يؤدي انتقال ملكية املؤسسات العامة إىل القدطاع  اخلاص إىل جذب وتشجيع 

رأس املال الوطين اهلارب، وكذا حتفيف رأس املال األجنيب عدلى االستثمار ، وهذا 

الفجدوة املالية ومن ثم  الوضع يؤدي بدوره  إىل استقرار سعدر الصرف وتضييق

 حتقيق استقرار األسعار .

 تشجيع املنافسة:  2-1

متيف االقتصاد املخطط باالحتكار، إذ كانت األسعار وكميات اإلنتاج 

ومدخالته  حتدد بشكل حتكمي ، كما تسيطر على األسواق واملنشآت اليت تقلل 

ت اجلودة والكفاءة . من روح املبادرة واملنافسة ومن ثم ينعكس سلبًا على مستويا

وتهدف اخلصخصة إىل تشجيع املنافسة يف األسواق ومنع االحتكارات ومن ثم 

إرغام الوحدات االقتصادية اململوكة للدولة على حتسني مستويات اجلودة 

 وففيض النفقات واالعتماد على التكنولوجيا املتطورة .
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  تشجيع منو قطاع األعمال اخلاص:  2-2

قطاع اخلاص من خالل اجتاهني : األول تهيئة املناخ العام بسن يتحقق منو ال

قوانني وتشريعات وحوافف جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية، واالجتاه الثاني 

 بتوسيع قاعدة امللكية اخلاصة من خالل خصخصة املؤسسات العامة . 

 تنمية أسواق رأس املال:  2-4

ان النامية اليت أخذت بالتخطيط لقد أدم االجتاه املتشدد لبعض البلد

املركفي إىل إغالق بورصات األوراق املالية ، وتقييد نشاط  أسواق النقد 

واالئتمان وإخضاعها لرقابة شديدة مما حجم نشاط القطاع اخلاص . لذلك 

فتنمية أسواق رأس املال قضية جوهرية للخصخصة ألن هذه األسواق توفر 

ق املالية الالزمة للموازنة العامة وكذلك لتمويل املدخرات الوطنية لشراء األورا

عمليات اخلصخصة واالستثمار اجلديد . ويتطلب األمر سن التشريعات 

والقوانني إلنشاء أو تطوير هذه األسواق وتوفري اهلياكل املالية والبشرية 

 والضمانات الالزمة .

 ففيض الفقد أو الضياع االقتصادي:  2-1

القتصادي املؤسسات العامة ، إذ افذ صورًا متعددة من الزم الفقد والضياع ا

أهمها تبديد املوارد االقتصادية نتيجة سوء استخدامها ، والبطالة املقنعة ، 

وتأخري تنفيذ املشروعات، وكثرة اللجان املشكلة مما محل هذه املؤسسات تكاليف 

امللكية إىل إضافية وخسائر مستمرة . وحتل اخلصخصة هذه املشكلة ، إذ إن نقل 

 القطاع اخلاص سيؤدي إىل إخضاع نشاطها لالعتبارات االقتصادية .

 توفري املوارد احلكومية احلرة 2-9

توفر اخلصخصة موارد مالية للحكومة ويأتي ذلك من مصدرين األول 

حصيلة بيع املؤسسات العامة وميكن استخدامها يف اإلنفاق على البنية التحتية  

هي تلك املوارد اليت كانت توجه لدعم القطاع العام فقد أما املصدر الثاني ف

 أصبحت حرة ميكن أن توجه ألغراض خمتلفة حسب خطط التنمية .  
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 : أساليب اخلصخصة

استقر يف الواقع ويف أدبيات اخلصخصة عددد من األساليب اليت يتم 

 ،]املقابلة مايأتي بوساطتها حتويل املؤسسات العامة إىل القطاع اخلاص منها

 60ص ) ، آدم ، ( ، أمحد34د  29علي امحد،ص ) البلبل، (،51د45علي حسن،ص)

 ( [ : 62د

البيع املباشر للجمهور : وهي احلالة اليت تقوم فيها احلكومة ببيع جفء أو  -5

كل أسهمها يف الشركة إىل اجلمهور بوساطة االكتتاب العام ، ويطدلق 

شروط يلفم توافرها يف هذا  عدليه  أحيانا " اخلصخصة اجلماعية " . وهناك

األسلوب: أن يكون حجم الشركة كبريًا وغري متوقدفة ، ولديها سجل مالي 

مقبول ) عدوائد وأرباح مقبولة ( ، وسوق فعال لرأس املال . ومن مفايا هذا 

األسلوب توسيع قاعددة امللكية مما جيعدله أكثر قبواًل سياسيًا ، كما يعدد 

عدقديدات املتعدلقة بالتقدييم املالي ،ويتيح كثرة األسهل لكونه يتالفى الت

املساهمني احلصول عدلى مصادر أكرب لالستثمار يف املستقدبل . ومن الدول 

اليت طبقدت هذا األسلوب روسيا االحتادية، ومجهورية التشيك ، والتفيا ، 

 ولتوانيا ، ومن الدول العربية الكويت ومصر وبدرجة أقدل يف تونس واملغدرب .

البيع لإلدارة والعاملني : وهي احلالة اليت يتم فيها بيع حصة احلكومة من   -2

األسهم إلدارة الشركة أو عدماهلا حبيث تسدد قديمة األسهم عدلى فرتات 

طويلة . ومن مفايا هذا األسلوب عددم وجود عدوائق تنفيذية وإمكانية كسب 

ة حتفدظات تنصرف املعارضة بوصف أن العدمال هم املستفديدون . غري أن رب

حول طبيعة اإلدارة السابقة وضرورة رفع  كفاءتها ، وقدد تنشأ خماطر مثل 

ففديض األجور، وضعدف مصادر التمويل . ووجد هذا األسلوب طريقه يف 

بريطانيا وفرنسا وايطاليا ، وهو أكثر شيوعًا يف مصر بالنسبة للبلدان 

 العربية .  
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وهو وضع ينشأ عدن بيع أسهم احلكومة بشكل البيع لفرد أو فئة مستدثدمرة :   -3

كلي أو جفئي ملستثمر فرد أو مجاعة ، ويعدتمد هذا األسلوب عدلى تقدديم 

العطاءات اليت يتم من خالهلا التقدييم واختيار العدطاء املناسب . ويالئم 

هذا األسلوب الشركات الصغدرية احلجم وذات الوضع املالي املتعدثر ، كما 

املباشر ملستثمرين إسرتاتيجديني لديهم اخلدربات اإلدارية  قد يتم البيع

الالزمة أو التقدنيات املتطورة. ومن حماسن هذا األسلوب توفري موارد مالية 

إضافية للحكومة ، وتقوية إدارة الشركة خبربات جمربة ، ويشكل عامل 

 جذب لالستثمار األجنيب . أما عديوبه فهي صعدوبة تقدييم تكلفة الشركة.

وطدبدق هذا األسلوب يف اجملر، وبلغاريا ،واستونيا ،ويف الدول العربية يف تونس 

 واملغرب ومصر والكويت . 

امللكية املشرتكة للحكومة والقدطاع اخلاص د وهذا األسلوب يطدبق يف حالة   -7

رغدبة احلكومة التوسع يف حجم الشركة واالحتفاظ بها إلسرتاتيجيتها 

ا . ويتم اختيار الشريك حدسب  األهلية والكفاءة أواحلاجة املاسة لتمويله

 ووفقًا  ملواصفات حتددها احلكومة .        

بيع أصول الشركة : ويتم فيها بيع أصول )موجودات ( الشركة إىل  -1

القدطاع اخلاص إما جفئيًا أو كليًا ويتبع هذا األسلوب يف حالة أن تكون 

قة البيع فتستخدم فيها الشركة متعدثرة والميكن استمرارها .أما طري

العدروض التنافسية أو املفاد العدلين أو التفاوض مع طرف حمددد مسبقًا . 

 وهناك حاالت يتم فيها البيع :  

 . بيع جفء من أصول الشركة وإبقاء اجلفء األساسي بيد الدولة 

 . تصفدية الشركة مع أو بدون التفاماتها  

 . بيع األصول ألسباب قضائية أو مالية 

يوفر هذا األسلوب موارد مالية للحكومة ، وتتحمل احلكومة يف الغالب أية   

 التفامات عدلى الشركة . ومت العدمل بهذا األسلوب يف كل من مصر وتونس .
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جتفئة الشركة أو إعادة تأهديلها: مبوجب هذه احلالة تباع الشركة بشكل   -2

بعدض جمفأ أو إعادة هيكلتها كشركة قابضة ، كما قد يتم جتميع 

األنشطة يف فروع إنتاجية  وتبقى األجفاء األخرم بيد احلكومة. ومن مفايا 

هذا األسلوب إمكانية جتفئة الشركة مع احتفاظ احلكومة بأجفاء أخرم ، 

 وهو يناسب املشروع االحتكاري .

عدقود اإلجارة واإلدارة: يف هذه احلالة المتس ملكية احلكومة وإمنا يتم نقدل  -4

العامة إىل القطاع اخلاص عدلى أساس عدقود اإلدارة ، وتلجأ  إدارة املؤسسات

احلكومة هلذا األسلوب عدندما تكون هناك رغبة يف قيام القطاع اخلاص 

باإلدارة العتبارات الكفاءة أو أن الشركة يف وضع مالي سيء أو عددم قدرة 

 السوق عدلى االستيعاب عدن طريق البيع. ويف حالة عدقدود اإلجارة يقدوم

املستأجر بدفع رسوم سنوية للمؤجر)احلكومة ( مقابل تشغديله وإدارته 

للشركة ويتحمل املخاطر التجارية الناجتة عن التشغديل كافة،ويف الغالب 

 ميتحمل املستأجر تكاليف الصيانة واالهتالك وضريبة الدخل ،واليلف

فع احلكومة املستأجر بالقوة العاملة يف هذه احلالة . أما عدقدود اإلدارة فتد

رسومًا هلذا املتعاقد وله حق السيطرة عدلى القدوة العاملة أما الرواتب 

 فتحدددها احلكومة ، ويعدد املتعهدد خاليًا من أي التفامات مالية .  

إعادة امللكية ألصحابها األصليني د وهذا األسلوب يعدين بإعادة املمتلكات  -1

تدخلي أواإلجراءات املؤممة ألصحابها الشرعديني بسبب النشاط ال

االشرتاكية ، وهو أقل شيوعًا رغم أنه يكتسب أهمية سياسية ومعدنوية 

بالنسبة ألصحاب املمتلكات املؤممة ومقياس ملصداقية احلكومة يف جدذب 

 املستثمرين . 

 ([ :31-21]البلبل ، على أمحد ، ص)قضايا عمليات اخلصخصة 

خلصخصة على التكاليف واملفايا تعتمد سرعة وتوقيت ا: : توقيت اخلصخصةأواًل

السياسية هلا . إذ يتم" الدفع فورًا" للتكاليف السياسية )معارضة النقابات 
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واملديرين واالضطرابات العمالية( ، ويتم احلصول بصورة آنية على بعض املفايا 

السياسية )الدخل من اخلصخصة( ومستقبلية على البعض اآلخر)منتجات 

ب أقل ، زيادة يف الصادرات وفرص العمل(. يقتضي أفضل وأكثر ، عجف وضرائ

ترتيب اخلصخصة أن يتم أواًل خصخصة املؤسسات اليت تعمل يف أسواق تنافسية 

ومن ثم اليت تعمل يف األسواق املختلطة وكذلك املؤسسات االحتكارية واملرافق 

العامة . وثانيًا أن يصاحب اخلصخصة إصالحات اقتصادية كلية )إزالة عوائق 

 لدخول للسوق، وتقليل عوائق التجارة ، وتقوية األسواق املالية(  .ا

ثبت أن أسلوب اخلصخصة يؤثر على أداء  :: قضايا ما بعد اخلصخصةثانيًا

الشركة املخصخصة من األدنى إىل األعلى كالتالي : املؤسسات اليت نقلت 

يها اليت انتقلت ملكيتها إىل عماهلا، ومن ثم اليت حتولت ملكيتها إىل اإلدارة ، تل

ملكيتها إىل ملكية حملية خارجية ثم اليت حتولت ملكيتها إىل ملكية أجنبية 

خارجية . كذلك لوحظ أن اخلصخصة قد ارتبطت بتطور سوق رأس املال 

وخاصة البورصات . وقد ساعدت اخلصخصة عن طريق األسهم على تطوير 

تشجيع عمليات  األسواق املالية أكثر مما ساعد وجود أسواق مالية على

 اخلصخصة .

 وعمومًا فيما يتعدلق باخلصخصة يشري الباحث إىل مايأتي  :

ال ريب أن اخلصخصة من حيدث املبددأ الخدالف عليهدا فهدي تعددرب عددن حاجدة          -5

موضوعدية لتحسني األداء االقتصادي وحتديد الدور املناسب لكل من الدولدة  

لدددول الدديت اتسددمت   والقطدداع اخلدداص يف عدددملية التنميددة وخصوصددًا تلددك ا     

بالسياسددة التوسددعية التدخليددة أو الدديت سددلكت نهجددًا  اشددرتاكيًا ، ونددتج عدددن    

هددددذا التدددددخل املغدددداىل فيدددده تدددددني الكفدددداءة  اإلنتاجيددددة  ، والتشغددددديل غدددددري       

االقتصادي للمؤسسات العامة ، وبروز التضخم الدوظيفي والبطالدة املقددنعة ،    

ممددثاًل يف عددددد مددن االخددتالالت      وأدم هددذا  إىل عددددم االسددتقرار االقتصددادي   

االقتصادية يف هياكل اإلنتاج واالستثمار والتجارة والعدمالة وكدذا  املوازندة    
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العدددامة  وميددفان املدددفوعات . ولكددن األهددم ماهدددية تلددك اخلصخصددة ومددا هددي  

 الفواصل بني ماهو عام  وماهو خاص ، وأي بعدد تكتسبه وطين أم خارجي. 

اخلصخصددة حددري بنددا حتديددد اجملدداالت أو القدددطاعات  وإذا مددا سددلمنا بأهميددة -2

الدديت تشددكل مواقددع للدولددة وتلددك الدديت متثددل  مواقددع للقدددطاع اخلدداص ، فددال    

ميكددن انسددحاب الدولددة كليددة كمددا يددروج لدده كددل مددن الصددندوق والبنددك         

الدوليني واقتصار دورها عدلى اإلشراف والتنظيم االقتصادي . فهناك حاجدة  

دولة يف البنية التحتية واجملال االجتماعي  وبعدض  موضوعدية لدور أكرب لل

النشددداطات االسدددرتاتيجية  ودور أقدددل يف النشددداط االقتصدددادي وبدددالعكس مدددن   

 ذلك يكون دور القطاع اخلاص . 

من استقراء جتارب اخلصخصة يف البلدان النامية ومنها اليمن ميكن اجلفم  -3

ارات حمليددة بددل إمددالء  بأنهدا ال متثددل برناجمددًا وطنيدًا ويف ضددوء معددايري واعتبد   

مدددن اخلدددارج بفعددددل الضغددددوط الددديت متارسدددها املنظمدددات الدوليدددة ألغددددراض         

سياسددددية اقتصددددادية ، إذ تفددددرض شددددروطًا مسددددبقة جيددددب االلتددددفام بهددددا قبددددل   

احلصول عدلى املساندة املالية ، وهذا يشكل مساسًا بالسيادة الوطنية والقدرار  

للدددددول ، فضدددداًل عدددددن أنهددددا )    الددددوطين وتدددددخاًل يف  السياسددددات االقتصددددادية    

 . اخلصخصة ( تأتي استجابة لظاهرة العدوملة اليت تسوقها البلدان املتقدمة

كدددثريًا مدددا أدت اخلصخصدددة إىل انتشدددار الفسددداد االقتصدددادي واإلداري حيدددث   -7

سدديطرت مجاعددات  الضغدددط ومراكددف القددوم السياسددية واالقتصددادية بدعدددم    

املخصخصدة ، وحتدى يف البلددان    من رجدال احلكدم عددلى املؤسسدات احلكوميدة      

املتقدمة اليت تدعي العدراقة يف الدميقراطيدة والشدفافية جدريت اخلصخصدة     

ألهددددداف سياسددددية و صددددور خمتلفددددة مددددن  االنتهازيددددة السياسددددية كإرضدددداء     

الندداخبني ومكافددأة األصدددقاء السياسدديني، وللضغدددط عدددلى اخلصددوم لتعدددفيف     

وكدذلك احلدال يف البلدددان   التحدالف السياسدي للوصدول إىل سددة احلكدم  ،      

الناميددددة ومنهددددا الدددديمن أصددددبحت املمتلكددددات العامددددة غدددددنيمة حلفدددددنة مددددن         
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السياسيني والعسكر ورجال األعمال وشيوخ القبائل ، كما سيطر رجال املال 

والسياسدددة مدددن منددداطق بعددددينها واستبعددددد اآلخدددرون الدددذين ينتمدددون ملنددداطق     

 مهمشة سياسيًا  .

روجدت له مقوالت اخلصخصة من توسيع قاعدددة  لقد أفصح الواقع عدن أن ما -1

د شددددعارات لرتويددددض  امللكيددددة واملشدددداركة والعددددددالة يف توزيددددع الثددددروة  جمددددر   

، وحتدددى يف تلدددك الددددول الددديت شدددهدت تطبيقدددات مدددن هدددذا القبيدددل     املعارضدددة

استحوذت فئات ومجاعات معينة عدلى النصيب األكرب مدن األسدهم ومدن ثدم     

 يقتصدددر األمدددر عددددلى تشدددوه التطبيقدددات يف     عددددلى القددددرار االقتصدددادي .  ومل  

البلدددان الناميددة بددل حيددث ترعرعددت يف بريطانيددا وفرنسددا وغريهددا مددن الدددول     

األوروبيددددة ودول شددددرق أوروبددددا. إذ كددددثريًا مددددا خالفددددت النتددددائج التشددددريعات      

والقدوانني واإلجراءات بسبب املصاحل الضيقة ومجاعدات الضغددط ، فلدم تدراع     

بعدددض األسدداليب ونشددأت يف كددثري مددن البلدددان     التنافسددية كمددا اشددرتطتها 

العام ، كدذلك بيعددت املؤسسدات     حاالت االحتكار اخلاص بداًل عدن االحتكار

العامددة بأربددان زهددديدة ال تتناسددب وقدددراتها االقتصددادية والفنيددة ، وحتددى يف       

حاالت االكتتداب العدام سديطرت مجاعدات النفدوذ عددلى احلصدة األكدرب مدن          

تاريخ اخلصخصة يف البلدان النامية أي حضدور حقيقدي    األسهم ومل يسجدل

 لالستثمار األجنيب .

إن اسددرتاتيجيات اخلصخصددة الدديت اتبعدددت يف الدددول األوروبيددة واملتحولددة يف       -2

شرق أوروبا والدول الناميدة قامدت عددلى أسداس إقصداء الدولدة والدتخلص مدن         

تعددثرة بدل امتددت    القطاع  العام ، إذ مل تقتصدر عددلى املؤسسدات اخلاسدرة أو امل    

إىل املؤسسددات الراحبددة والكفددوءة  كمددا صلددت اخلصخصددة البنيددة  التحتيددة  

كشركات الطريان والكهرباء واالتصاالت  والغداز ، أي إن ماجرم عدبارة عددن  

 سحب  البساط من حتت الدولة لتتحول إىل دولة حارسة.  
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زاد جديش  نتج عن تنفديذ سياسات اخلصخصدة آثدار اجتماعيدة مددمرة ، فقدد       -4

العدددداطلني عدددددن العدددددمل ،وارتفعددددت  معددددددالت البطالددددة بسددددبب تسددددريح آالف   

العاملني وفرص العدمل احملددودة  وتقدنني التوظيدف  احلكدومي ، كمدا تددنى       

املسدددتوم املعيشدددي بدددالتفامن مدددع تنفيدددذ بدددرامج التكييدددف اهليكلدددي  نتيجدددة         

ض قيمدددة للتضددخم ، وارتفاعددات األسددعار، وهبددوط القددوة  الشددرائية، وا فددا       

العدددملة ، وزادت مسددتويات الفدقدددر وسددحقت الطبقددة الوسددطى ، وباملقابددل زاد      

األثريدددداء ثددددراء  وبددددرزت طبقددددة جديدددددة  اسددددتفادت مددددن التحددددوالت املشددددوهة      

 والعدشوائية وغري املشروعة .

 القسم الثاني : مكانة القطاعني العام واخلاص يف االقتصاد اليمين 

 أواًل : القطاع العام 

 ؤ القطاع العام يف اليمن إىل مصدرين :يعود نش

األول القطاع العام التقليدي الذي نشأ قبل قيام الدولة الوطنية احلديثة )ما 

قبل الستينيات( واقتصر على وظائف الدولة احلارسة ،وتطورهذا القطاع وتوسع 

بدرجة كبرية يف اجلنوب عنها يف الشمال خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات 

 ور دور الدولة التدخلي . مع تط

الثاني التأميم واملصادرة كنتيجة لإلجراءات االشرتاكية يف اجلنوب وصلت 

ممتلكات األفراد والشركات واملؤسسات األجنبية واحمللية وأصبح القطاع العام 

 يهيمن على النشاط االقتصادي  إنتاجا وتوزيعًا . 

اط القطاع العام يتقلص وفقًا أخذ نش 5990وبعد قيام اجلمهورية اليمنية عام 

لإلسرتاتيجية اجلديدة القائمة على دور أكرب القتصاد السوق ، وقد أسهمت 

هذه البيئة يف استفحال عدم الكفاءة لبعض املؤسسات العامة مما أدم إىل تعثر 

نشاط البعض منها . وأشارت املصادر احلكومية إىل أن عدد املؤسسات العامة بلغ 

ألف عامل . وتتوزع أهم تلك  42يعمل فيها  5991ام مؤسسة حتى ع 570
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يف  55يف التجارة، و 52يف الصناعة، و 22يف الفراعة، و 34املؤسسات كما يأتي : 

 اخلدمات

( [ . وعانى القطاع العام من 41،ص) 5992] وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

يأتي ] شوطح ، جعفر  بعض املشكالت املالية والفنية واإلدارية ميكن إجيازها فيما

( 2( ا فاض العائد على االستثمار)5([ : )475-470، ص ) 5999عبداهلل ، 

( ضعف اإلدارة نتيجة التدخالت 3اإلنتاج واإلنتاجية  ) تواضع معدالت النمو يف

( ضعف اهلياكل التنظيمية وارتفاع نسبة القروض إىل األموال 7السياسية )

روز العمالة املقنعة والفائضة كون التوظيف ال ( تضخم العمالة وب1املستثمرة )

( تراكم املخفون 2يتم العتبارات اقتصادية وإمنا العتبارات سياسية واجتماعية )

( 9( تقادم األصول والتكنولوجيا )1( تدني مستوم اخلدمات العامة )4السلعي )

تعثرة ( استمرار ظاهرة الشركات امل50عدم االستغالل األمثل للطاقات املتاحة )

( زيادة عجف املوازنة بسبب 5واخلاسرة . وقد ترتب على هذه املشكالت ما يأتي:)

(ارتفاع معدالت التضخم نتيجة اللجؤ 2الدعم الذي تتلقاه املؤسسات العامة )

( زيادة العجف اجلاري يف ميفان املدفوعات نتيجة 3إىل التمويل التضخمي )

دة الدين اخلارجي نظرًا العتماد متويل ( زيا7االعتماد على املدخالت املستوردة )

القطاع العام على االقرتاض من اخلارج ملا يتمتع به من تسهيالت ائتمانية 

وقروض ذات فائدة منخفضة  . وعلى أساس احلفاظ على ماهو قائم استمر 

 51757الدعم احلكومي للقطاع العام ، إذ ارتفع الدعم اجلاري والرأمسالي من 

وتراوح الدعم كنسبة من  2000مليون ريال عام  211297إىل  5990مليون ريال عام 

([. وقد ساعد الدعم نسبيًا على تسيري 5% ]جدول)214-% 314النفقات العامة بني 

نشاط املؤسسات العامة وصل كل املؤسسات سواء  حققت عجفًا أو فائضًا ، 

 يف وكذلك فإن  جفءًا من هذا الدعم عبارة عن أجور ومرتبات للعاملني

 املؤسسات اليت توقف نشاطها . 
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 2000 5999 5991 5994 5992 5991 5997 5993 5992 5995 5990 البيان

 إمجالي الدعم

 الدعم اجلاري

الدعم 

 الرأمسالي

1111 

593 

1119 

4151 

441 

1411 

4154 

1114 

1191 

5111 

1353 

1483 

4484 

1111 

1131 

8543 

1138 

1849 

41489 

4494 

11911 

13959 

5949 

11931 

41144 

1939 

13149 

41941 

8531 

11385 

44491 

1144 

41314 

نسبة الدعم 

من النفقات 

 العامة

1.1 1.8 5.1 5.9 5.5 3.5 8.1 8.4 8.1 8.1 3.8 

نصيب 

احلكومة من 

 فائض األرباح

4119 5314 3841 1491 8819 13111 11331 13131 11813 41451 - 

نصيب  نسبة

احلكومة من 

فائض األرباح 

اإليرادات  من

 العامة%

14.8 15.1 41.5 11.1 14.4 41.5 9.1 8.9 11.3 1.4 - 

 ( تطور الدعم اجلاري والرأمسالي لوحدات القطاع العام1جدول )

 ( مليون ريال1991-4111) 

، ص  4115، 41/41املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،دراسة مبادرة 

( ، وزارة املالية ، احلساب 11-5) (، جدول38ص ) (15-5(،جدول)33)

 ( 1999-1991اخلتامي للموازنة العامة )

ويبني اجلدول أن املؤسسات العامة يف جمملها قد حققت فوائض )أرباحًا( خالفًا 

مليون ريال  21779ملا كان يشاع ، إذ حققت فوائض بصورة متصاعدة ارتفعت من 

يتضح أن مقدار ما تضيفه من  ، بل 5999مليون ريال عام  201130إىل  5990عام 

أرباح للموازنة أكرب مما تستنففه منها )دعم( ،ففي حني تراوحت نسبة الدعم 

% 219% بلغت نسبة األرباح إىل  اإليرادات العامة 214-% 313إىل النفقات العامة 

% ، أي أن هذه املؤسسات تغطي تكاليف إنتاجها وترفد املوازنة بأرباح 2513 -

 معتربة . 

(، إذ يأتي 2مساهمة القطاعات يف الفوائض فقد كانت متفاوتة جدول ) أما

-77 همعظمها من القطاع املالي واملصريف الذي احتل املرتبة األوىل مبا نسبت
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% فيما تقاربت 27-7% ثم يف املرتبة الثانية قطاع النفط واملعادن مبا نسبته 11

% ومل 52-3ا نسبته مساهمة كل من القطاع الصناعي والنقل واملواصالت مب

 تكن لبقية القطاعات مساهمات تذكر .  

القطاع / 

 األعوام
5990 5995 5992 5993 5997 5991 5992 5994 5991 5999 

الزراعة 

 واألمساك
1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

 14 15 14 1 5 3 5 1 4 14 الصناعة

النقل 

 واملواصالت
4 4 4 1 8 3 9 11 4 14 

 1 - 4 1 - - 1 3 14 48 التجارة

املالية 

 واملصارف
11 11 81 15 81 43 11 11 11 31 

االنشاء 

 والتعمري
- - - 1 - - - - - 1 

النفط 

 واملعادن
4 - 44 11 41 1 14 1 3 11 

 - - - - - - - - 1 1 أخرى

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 اإلمجالي

 من فوائض أرباح املؤسسات العامة    %(   األهمية النسبية إليرادات القطاعات 4جدول )

 (1999-1991املصدر : وزارة املالية ، احلساب اخلتامي للموازنة )

 ثانيًا: القطاع اخلاص

تفايدت مكانة القطاع اخلاص وخصوصًا بعد قيام اجلمهورية اليمنية عام 

والتأكيد على دور أكرب للقطاع اخلاص يف إطار اقتصاد السوق ،كما  5990

عندما مت تبين برنامج اإلصالح  5991بيئة أكثر مالئمة منذ عام كانت ال

االقتصادي الذي تضمن حفمة من السياسات املالية والنقدية والتجارية 

واالستثمارية واهليكلية اليت تتيح دورًا متعاظمًا للقطاع اخلاص مبا فيها 

سط اخلصخصة .إال أنه بالرغم من ذلك ظل القطاع اخلاص يراوح مكانه مبتو
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( . ففي حني 2000-5991% من الناتج احمللي غري النفطي خالل املدة )4112

جع كحد أعلى ترا 5994% عام 1011إىل  5991% عام 4212ارتفعت مساهمته من 

 : الرمسية هذا الرتاجع إىل ما يأتيوتعيد املصادر (3%  جدول )4412بعد ذلك إىل 

حويلية والنقل والتخفين تدني معدالت النمو القطاعية يف الصناعة الت -5

 والتجارة وهي قطاعات ينشط  فيها القطاع اخلاص . 

 األثر السليب لتحرير التجارة والتهريب .-2

 التحول إىل أنشطة غري منتجة مثل أذون اخلفانة .-3

% إال إن 4213فقد توقعت اخلطة اخلمسية الثانية ا فاضه إىل  2001أما يف عام 

ب ا فاضه يف حني يفرتض أن تكون إلجراءات برنامج تلك املصادر مل تبني أسبا

اإلصالح االقتصادي بعد مرور عقد كامل أثرًا اجيابيًا بالفيادة عما كان عليه 

 احلال قبل ذلك .

% من القوم العاملة 40وتأتي أهمية القطاع اخلاص أيضًا من كونه يشغل حنو 

القطاع الصناعي  % من منشآت9711ويسيطر على النشاط الفراعي والسمكي ، و

% من القوم العاملة . وتبلغ مساهمة القطاع 4115% من قيمته املضافة و4517و

% وغري النفطي 5210واالستثمار النفطي  ، %7010اخلاص يف البناء والتشييد 

(، جدول 52، 55،  9% ] اخلطة اخلمسية الثانية ، ، ص )111% ، والصادرات 7210

(9-2 ،9-3،9-7 . ]) 

 2001 2000 5999 5991 5994 5992 5991 لعامالقطاع / ا

 القطاع اخلاص %
544.3 

18.8 

148.4 

14.5 

314.5 

41.3 

334.8 

14.3 

845.8 

11.8 

119.3 

11.8 

915.1 

14.5 

 القطاع العام %
115.1 

45.1 

114.5 

41.1 

143.8 

19.3 

135.1 

41.3 

141.1 

44.1 

411.4 

44.1 

515.5 

41.1 

 1518.1 911.5 415.8 111.8 815.9 313.1 111.9 الناتج احمللي غري النفطي

 (  مساهمة القطاع العام واخلاص يف الناتج احمللي غري النفطي )مليار ريال(5جدول )

(،اجلزء 5-3( ، جدول )94املصدر : اخلطة اخلمسية الثانية ،اجلزء الثاني ، ص )

 * خمطط (1-9( ،جدول )9الثالث ، ص )
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، تتمثل األوىل  حديات الداخلية واخلارجيةالتويواجه القطاع اخلاص مجلة من 

تدني خدمات البنية التحتية ، والتهريب واإلغراق ، وصعوبات التسويق  يف :

والنقل ، وارتفاع تكاليف متويل االستثمار ، وضعف التنظيمات املؤسسية للقطاع 

 اخلاص ، وكرب حجم القطاع غري املنظم . 

ندماج يف االقتصاد العاملي ، والتطورات اال : أما التحديات اخلارجية فتتمثل يف

التكنولوجية املتسارعة، والنفاذ إىل األسواق اخلارجية . لذلك ترم احلكومة أن 

زيادة دور القطاع اخلاص يتطلب ما يأتي : تعفيف البيئة املشجعة لالستثمار ، 

وتنمية وتنويع الطاقات اإلنتاجية  ،وتنمية القدرات التنافسية التصديرية ، 

وتنمية املوارد البشرية ، وجذب رؤوس األموال األجنبية ، وإنشاء سوق لألوراق 

 ([ .35-27املالية ]اخلطة اخلمسية الثانية ، ص )

 القسم الثالث : نتائج اخلصخصة 

  أواًل : اإلطار القانوني للخصخصة

متثل التشريعات واإلجراءات املنظمة لعملية اخلصخصة اإلطار القانوني 

دفعها حنو حتقيق الغايات املستهدفة ، غري أن األمور جرت عكس ذلك إذ املالئم ل

( بدون غطاء قانوني مما خلق 5995بدأت عملية اخلصخصة يف وقت مبكر )

إشكاالت عديدة قانونية وتنظيمية وفنية . ففي البدء صدرت قرارات وزارية وليس 

خصة املؤسسات بشأن خص 5997( لعام 510( و)579قوانني منها القراران رقم )

بشأن اإلجراءات التنظيمية والتنفيذية  5991( لعام 1واملرافق العامة ، وقرار رقم )

بشأن إنشاء املكتب الفين للخصخصة  5992( لعام 525للخصخصة ، والقرار رقم )

. وقد حدد القانون يف  5999( لعام 71واختصاصاته ، ثم قانون اخلصخصة رقم )

( تأكيد دور الدولة يف إدارة االقتصاد 5للخصخصة : ) ( األهداف اآلتية3املادة )

( زيادة الكفاءة على 3( ففيض أعباء الدولة املالية )2وفقًا القتصاد السوق )

( تشجيع امللكية واالستثمار اخلاص بشكل تنافسي مبا ال يؤدي 7أسس تنافسية )

تطورة  ( ضمان تدفق استثمارات جديدة وتكنولوجيا حديثة وم1إىل االحتكار )
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( تشجيع قيام السوق املالية . كما أكد القانون يف 2وغري مضرة بالبيئة )

الفصل الثالث على عدد من املبادئ : العلنية ، ومحاية حقوق العاملني ، وتوسيع 

قاعدة امللكية ، وحيادية التقييم ، وحرية املنافسة ، والتقيد الفمين . كذلك 

اخلصخصة فيما يأتي : طرح األسهم ( من القانون أساليب 1حددت املادة )

لالكتتاب العام ، ومتليك العاملني ، وعقود املشاركة يف رأس املال والتشغيل ،  

وعقود اإلدارة أو اإلجيار ، وبيع مفردات األصول اململوكة للدولة ، وبيع األسهم 

أواحلصص اململوكة للدولة يف القطاع املختلط ، وإعادة الوحدات املؤممة إىل 

 كها األصليني .مال

 : ثانيًا : سري عملية اخلصخصة

هناك تضارب حول عدد املؤسسات املرشحة للخصخصة وكذلك تلك اليت 

% 40وحدة وتشكل  500مت خصخصتها . ففيما أشار مصدر إىل أن املرشحة تبلغ 

([ ، أشار مصدر آخر 49من مؤسسات القطاع العام ]اخلطة اخلمسية األوىل ، ص)

([ . أما تلك اليت مت 227، ص) 5991حدة ]بامجال ،عبدالقادر، و 535أنها تبلغ 

خصخصتها يشري تقرير جلنة التجارة والصناعة مبجلس النواب إىل أنها بلغت 

، يف [ http://www.almethaq.11/11/2010] 2004وحدة حتى عام  532

وحدة حتى عام  505حني أن تقرير املكتب الفين للخصخصة أشار إىل أنها بلغت 

( 2001-5999وحدة للمدة ) 75( و5999-5995وحدة للمدة   ) 20منها  2001

[http://www.alwahdah.10/11/2010]  وعمومًا ميكن توزيع املنشآت.

( ، املكتب الفين 52اليت مت خصخصتها حسب القطاعات كما يأتي : الصناعة )

(، أخرم 51فة )(، الثقا13( ، السياحة )30( ، الفراعة )52( ، املالية )9للخصخصة )

 ( . وميكن اإلشارة  إىل بعض املالحظات اليت رافقت عملية اخلصخصة : 1)

بدأت اخلصخصة يف وقت مبكر منذ مطلع التسعينيات وسبقت تنفيذ  -5

برنامج اإلصالح االقتصادي الذي كانت اخلصخصة أحد أهم أجندته . 

فين ويالحظ أن الوزارات قد لعبت الدور الرئيسي ومل يكن للمكتب ال
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وحدات من بني  9للخصخصة إال دور هامشي إذ مل يكن نصيبه يتعدم 

وحدة . وهذا يعين أن اخلصخصة قد متت يف جمملها بطريقة  532

عشوائية وانتقائية وبدون برنامج ومل يصاحبها معايري وإجراءات  فنية  

 وقانونية  . 

قد إن تعدد اجلهات اليت أشرفت على اخلصخصة وجتاوز املكتب الفين  -2

أربك العملية برمتها وتسبب يف تشتت البيانات وعدم تكون صورة متكاملة 

ودقيقة عن اخلصخصة فضاًل عن مصاعب تتعلق بقياس مستويات األداء 

وآثارها ]تقرير املكتب الفين للخصخصة،                     

http://www.alwahdah.10/11/2010 . ] 

% قد 20صتها أي ما يقرب من إن معظم املؤسسات العامة اليت مت خصخ -3

مت بوساطة أسلوب التصفية والبيع أو إعادة بعضها ملالكها األصليني 

وهذا أدم إىل سهولة عملية اخلصخصة ، وهي يف جمملها صغرية احلجم 

متعثرة أو متوقفة وتشمل األوىل مؤسسات الصناعة التحويلية واألمساك 

)مفارع الدولة( والثقافة  واإلنشاءات، وتتعلق الثانية مبؤسسات الفراعة

والسياحة )فنادق ودور سينما( اليت أعيدت ملالكها . كذلك مت إحلاق 

بعض املؤسسات العامة باملؤسسة االقتصادية اليمنية )قطاع عام( منها 

شبكة شركة التجارة الداخلية واخلارجية ومؤسسات يف الفراعة 

ا مل حتقق الغرض واإلنشاءات .علمًا أن تلك اليت مت تصفيتها أو بيعه

املطلوب من اخلصخصة املتمثل يف إعادة تأهيلها وزيادة مشاركتها يف 

النشاط االقتصادي فضاًل عن مايتسببه هذا األسلوب من تسريح للعمالة 

 وزيادة معدالت البطالة .

لقد مت تأجري أو بيع بعض الوحدات املخصخصة بأربان زهيدة تقل  -7

ل بل ال تساوي حتى قيمة األرض كثريًا عن القيم  احلقيقية لألصو

الواقعة عليها ، فضاًل عن أن هم  كثري من املستثمرين ليس اخلصخصة 
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مبا تعنيه من إعادة هيكلة وتأهيل وزيادة دور هذه املؤسسات يف االقتصاد 

 الوطين بل احلصول على قطعة األرض . 

أسلوب  املؤسسة                    

 اخلصخصة

 االجيار

 )سنة(

 العمالة        القيمة       

 املستوعبة اإلمجالي

 43 481 ألف دوالر 151 51 التأجري مصنع الثورة للمنتجات احليدية

 91 91 ألف دوالر 111 51 التأجري مصنع األدوات الزراعية واملعدنية 

 13 91 مليون ريال 14 - التصفية مصنع األحذية اجللدية 

 11 114 مليون ريال 3 - ةالتصفي مصنع الشهداء للمالبس

 3 11 مليون ريال 1 - التصفية تعاونية الصناعات اجللدية

 5 5 مليون ريال  81 - التصفية مصنع الزيوت النباتية

 14 45 مليون ريال 14 - التصفية املخبز الشعيب

 149 149 مليون دوالر 311 - متليك العاملني حمطة تأجري اآلليات الزراعية سيؤون

 ( منوذج لبيانات بعض املؤسسات اليت مت خصخصتها1)جدول 

املصدر: من إعداد الباحث إستنادًا إىل املتوكل، مصطفى حسني،اخلصخصة :خلق 

آفاق جديدة أمام القطاع اخلاص ،جملة كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة صنعاء ، 

 (144-141،ص) 4111( سبتمرب 11العدد)

اص لفيادة االستثمار يف رأس مل تذهب عوائد اخلصخصة إىل صندوق خ -1

املال االجتماعي مما سيكون له آثار اجيابية على التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية وهذا يقلل من االستفادة من مفايا اخلصخصة . 

يالحظ أن بعض أساليب اخلصخصة مل ترتق مبستوم بعض املؤسسات  -2

ت على شركة إىل األفضل ومنها متليك العاملني ، إذ أشارت دراسة أجري

اآلليات واملعدات الفراعية والصناعية بسيؤون )حمطة تأجري اآلليات 

الفراعية سابقًا( إىل أن اخلصخصة مل حتسن من أداء الشركة إذ منت 

سلبًا معايري هامة كقيمة املبيعات وحقوق امللكية وإنتاجية  العامل 

ا املستخدمة ، وإنتاجية  األجر ، ويرجع تعثر األداء إىل تقادم التكنولوجي

وضعف املهارات والكفاءات للعاملني ، وضعف الصيانة ، وعدم كفاءة 
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اإلدارة ، واملنافسة احلادة يف السوق ، فضاًل عن تطبيق أنظمة األجور 

 ([ .71-74، ص)2009احلكومية ]حبث فرج ، 

أعربت احلكومة عن نيتها يف خصخصة املؤسسات العامة اخلدمية ،وقد  -4

([ رفض اجملتمع هلذا 70، ص)2050العية ]حبث فرج، بينت دراسة استط

التوجه وخصوصًا الكهربائية منها ،بالرغم من املفايا االقتصادية والفنية 

واملالية املتوقعة ، ملا هلذا القطاع من أهمية اجتماعية وما يرتتب عليها من 

آثار سلبية كتسريح العمالة مما يتسبب يف زيادة معدالت البطالة، ورفع 

اتورة الكهرباء اليت سيتضرر منها حمدودوا الدخل والفقراء الذين ف

يشكلون األغلبية الساحقة من السكان ، وسيؤدي كل هذا إىل زيادة عدم 

 التوازن االجتماعي وعدم االستقرار .  

 اخلصخصة القسم الرابع: التحديات اليت تواجهها

اليت تواجه استمرار  ةالفنية والبيئية واالقتصادي هناك العديد من التحديات

 عملية اخلصخصة يف اليمن وتثري بعض التساؤالت حول مستقبلها ومنها :

يعد عدم توافر سوق رأس املال )البورصة( عقبة : عدم توافر سوق رأس املال  -5

رئيسة أمام استمرار اخلصخصة ، وتكمن أهميته يف أنه يقوم بتعبئة املوارد 

ت األجنبية لتمويل عمليات االستثمار . واملدخرات احمللية وجذب االستثمارا

ذلك أن سوق رأس املال هو سوق الصفقات  املالية طويلة األجل واليت تتم 

أما يف صورة قروض مباشرة أو يف شكل إصدارات مالية ، ويتم ذلك من 

دات ، اخليارات، األسهم( وأدوات الدين )السندات( عهخالل أدوات امللكية )الت

تقوم على بيع وشراء هذه األدوات مما يوفر فرص كبرية . أي أن هذه السوق 

لتمويل عمليات اخلصخصة وخصوصًا االكتتاب العام وهو أحد أساليبها . 

لذلك فإن عدم توافر سوق رأس املال يف اليمن يشكل معضلة حقيقية أمام 

جناح واستمرار عمليات اخلصخصة، كما أنه يؤثر على إمكانية التحول 

التحول . ومن هنا تأتي أهمية  أسلوبق وكذلك على حنو اقتصاد السو
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إنشاء سوق رأس املال يف اليمن مع ما يتطلبه من تشريعات وقوانني وتوفري 

 اهلياكل والضمانات الالزمة . 

تشري الوقائع إىل عدم توافر الشفافية يف املؤسسات  : عدم توافر الشفافية -2

راحل اخلصخصة اليت مت خصخصتها ، إذ أن عدم توافر الشفافية مل

، تقييم األصول ، البيع( واللجؤ إىل االختيار املقصود خيلق  اإلعالن)

صفقات مريبة تؤدي إىل بيع املؤسسات العامة بأربان زهيدة ، فضاًل عن أن 

ذلك يفقد املصداقية والثقة بني األطراف املعنية مما يقلل من فرص جناح 

يف الفصل  5999لعام ( 71اخلصخصة . وقد أكد قانون اخلصخصة رقم )

( الفقرة )أ(، إذ 7ادة )املمببدأ الشفافية والعلنية  األخذالثالث على ضرورة 

أشار إىل أن العلنية تعين علنية إجراءات عمليات اخلصخصة على أسس 

تنافسية يتم إتاحتها للجمهور عمومًا ، وميكن يف حال فشل احلصول على 

تي إعالن يفصلهما شهر عطاءات أو تقدم شركات غري مؤهلة بعد فرت

 للضوابط اآلتية : كامل اللجوء إىل التفاوض املباشر وذلك وفقًا

أن يكون التخاطب مع قائمة شركات ال يقل عددها عن مخس  (5

 . للتفاوضشركات مؤهلة ودعوتها 

 عامة ومعلنة. للتفاوضأن يكون التفاوض وفق شروط مرجعية  (2

كافة اجلهات  يلأن يشرتك يف عملية التفاوض مع الشركات ممث (3

 املعنية مبا فيها جهاز الرقابة واحملاسبة .

الفرقاء ومقارنتها والبت أن تعلن نتائج التفاوض مع كافة  (7

 . مبوجبها

جيب إذ أشار تقرير جلنة التجارة والصناعة مبجلس  ال أن األمور مل تسر كماإ 

لرقابة من هذه املخالفات منها عدم إشراك اجلهاز املركفي ل النواب إىل بعض

يف املراحل النهائية وأيضًا عدم إحاطة اللجنة املختصة مبجلس  إالواحملاسبة 

 عدوا ( . وقد أثار هذا حفيظة بعض أعضاء جملس النواب الذين1النواب املادة )
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 بإيقافهاوطالبوا  أشخاصاخلصخصة مسرحية اهلدف منها حتقيق مصاحل 

(http://www.almethaq.net 11/11/2010 . )كدت دراسة للبنك وقد أ

الدولي عدم توافر الشفافية حينما وصفتها )الرغبة يف اخلصخصة على 

 ([ .17،ص ) 2005الطريقة اليمنية اليت ال تتسم بالشفافية ( ]سبيكمان ، جون، 

يعد تقدير إمكانية وسعة السوق أحد العناصر  : صغر حجم السوق الداخلية -3

ييم السوق سيناريوهات بديلة اهلامة يف التقييم االقتصادي ،إذ يقدم تق

للعوائد املستقبلية على أساس افرتاضات خاصة باألسعار والطلب واحلصة 

يرجع تعثر اخلصخصة إىل صغر حجم السوق  ارمبالسوقية . ومن هنا 

إذ تعد اليمنية وهو ماال يشجع املستثمرين على امتالك املؤسسات العامة . 

ن مليون نسمة يحنو عشر كانهاساليمن سوقًا استهالكية صغرية فتعداد 

يف االعتبار نوع السلع واملستهلكني املستهدفني من حيث الفئات  األخذمع 

ن األغلبية إإذ ، العمرية والنوع ، كذلك تتميف بضعف القوة الشرائية 

الساحقة هم من الفقراء وحمدودي الدخل فضاًل عن أن متوسط دخل 

ر( وتصنف اليمن ضمن الدول األقل دوال 200خول عامليًا )دالفرد من أوطأ ال

ويفيد من ضعف القوة الشرائية للمستهلكني اجلرعات .  منوًا ودخاًل

السعرية لربنامج اإلصالح االقتصادي  )رفع الدعم عن الغذاء واملشتقات 

 األرجحا فاض األجور( . لذلك على وففيض قيمة العملة ، والنفطية ، 

على خصخصة املؤسسات العامة أن صغر حجم السوق اليمنية اليشجع 

وبشكل خاص املستثمرين األجانب الذين يبحثون عن سوق واسعة ، فضاًل 

عن وجود سلع أجنبية مماثلة أكثر جودة وأرخص سعرًا ، كما أن التفكري 

بالتصدير لألسواق اخلارجية حمفوف باملخاطر نتيجة تفوق هذه األسواق 

 يف امليفة النسبية والتنافسية .

أنشئت املؤسسات العامة يف عقدي : كنولوجيا املؤسسات العامةتقادم ت -7

السبعينيات والثمانينيات من القرن املنصرم ، ومن ثم فقد تقادمت 
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ديثة ذات التكنولوجيا ملعظم هذه املؤسسات ومل تعد جتاري التقنيات احل

السلع األقل تكلفة واألكثر جودة وإنتاجية . وقد أعربت احلكومة عن نيتها 

حتديث ألصوهلا ، غري أن  إجراءدة تأهيل بعض هذه املؤسسات من خالل إلعا

 هذا يضيف أعباء مالية جديدة على املوازنة فيما يشبه قرض مؤجل السداد

ن تقادم التكنولوجيا اليشجع املستثمرين على إ. هلذا ف للقطاع اخلاص

شراء مؤسسات متهالكة )مصنع الغفل والنسيج بعدن ، مصانع تعليب 

 ( .  ، مؤسسات الكهرباء اكاألمس

رمبا يرجع تعثر برنامج اخلصخصة :  وجود بعض مؤسسات مماثلة خاصة -1

يربر عدم احلاجة المتالك املؤسسات  إىل وجود مؤسسات خاصة مماثلة مما

مصنعي تعليب األمساك  اإلطالقالعامة القائمة. وأهم هذه املؤسسات على 

 ثةام القطاع اخلاص بإنشاء ثالاحلكوميني يف كل من املكال وشقرة فيما ق

من خسائر مستمرة وديون اليت تعاني مصانع مماثلة حديثة خالفًا لألوىل 

 كبرية واختالالت مالية وحاجتها إىل إعادة هيكلة مرتفعة التكلفة . 

تتميف البيئة االستثمارية يف اليمن بالسلبية :  األمن االقتصادي توافرعدم  -2

أمنية منها التوترات السياسية بني احلفب حيث شهدت اختالالت سياسية و

واالضطرابات يف  ،واحلروب املستمرة مع احلوثيني،احلاكم واملعارضة 

فيهم  ناجلنوب، فضاًل عن سلسلة من االختطافات والقتل لألجانب مب

السياح وهجمات ضد السفارات والدبلوماسيني . هذه البيئة السلبية الفلق 

احملليني واألجانب للمساهمة يف اخلصخصة  احلافف والدافع للمستثمرين

 ألمواهلم وممتلكاتهم .  اآلمنالذين يبحثون عن اجلو املطمئن و

تعد اليمن من الدول اليت يستشري فيها الفساد : الفساد اإلداري واملالي  -4

اإلداري واملالي بدرجة كبرية . ويتجلى هذا التأثري على اخلصخصة يف 

وعة للفوز باملؤسسة املقرر خصخصتها من احلصول على تسهيالت غري مشر

خالل عدد من املظاهر منها الرشوة أو احملسوبية املتمثلة يف تفضيل ذوي 
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القربى واألصدقاء والنفوذ املالي واحلفبي والقبلي واملناطقي . كما ميكن 

أن يتم ذلك عن طريق التالعب بتقييم املؤسسات املقرر خصخصتها بأربان 

بعيدًا عن  الطاولةوالعلنية واالختيار من حتت  شهاراإلزهيدة ، أو عدم 

املناقصات ، أو التالعب بالعطاءات لصاحل أشخاص معينيني ، أو التدخل 

بصورة غري رمسية ومبطنة من قبل ذوي النفوذ أما بتجيري اخلصخصة 

لصاحلهم أو لصاحل آخرين تربطهم مصاحل سياسية أو اقتصادية أو 

الدراسات إىل أن الفساد يف اليمن أكرب عائق  شخصية . وقد أشارت عدد من

أمام التنمية ومنو القطاع اخلاص ، إذ أشارت دراسة للبنك الدولي أن اليمن 

الشرق  إقليمدولة يف  59احتل مراكف متأخرة )السادس عشر( من بني 

فيما يتعلق مبكافحة الفساد ]البنك الدولي ،  إفريقيااألوسط وصال 

([ . ويف دراسة أخرم صلت 23اجلمهورية اليمنية ، ص) النمو االقتصادي  يف

منطقة الشرق  إقليمودول  ةوالتنمية االقتصادي التعاوندولة يف منظمة  511

%( يف مؤشر 51حصلت اليمن على أدنى املستويات ) إفريقيااألوسط وصال 

كم اجليد مهم [ . ويف ، احل5999السيطرة على الفساد ] كوفمان ، دانيل ، 

منشأة يف مخس  974ة خاصة عن احلكم اجليد يف اليمن صلت دراس

% منها إىل أن الفساد ميثل أكرب عائق أمام منو القطاع 12حمافظات أشارت 

اخلاص واحلصول على األرباح . كما بينت عينة الدراسة أن الرشوة مثلت 

أكرب عائق أمام منو القطاع اخلاص وكانت أعالها يف الرتاخيص ومن ثم 

واجلمارك ] النمو االقتصادي  ، ص  واآلراضيب واخلدمات العامة الضرائ

 ([ . 1-3( جدول )21)

تتصف البنية التحتية يف اليمن بالضعف وخصوصًا : ضعف البنية التحتية  -1

راضي ، إذ تنقطع متوينات الكهرباء واملاء اآلخدمات الكهرباء واملاء والنقل و

يومًا يف الثانية ] البنك  12وىل ويومًا يف األ 41باستمرار تصل سنويًا  إىل 

ن هذه أ([ . علمًا 12، مسح بيئة القطاع اخلاص يف اليمن ، ص )2005الدولي، 
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التقديرات قدمية نسبيًا وهي أكثر تفاؤاًل فيما يشري الواقع إىل أسوأ من 

يفيد أطوال الطرق  إذ ال ،كذلك تعاني شبكة الطرق من القصور ذلك .

ترتبط بعض املديريات بعضها  الطرق وال اليإمج% من 9املسفلتة عن 

بالبعض وكذلك املدن مما يعرقل حركة انتقال السكان والسلع وجيعلها 

ويشكو  مع وجود ضعف يف خدمات املوانئ واملطارات . أكثر كلفة

املستثمرون من صعوبة احلصول على اآلراضي وكذلك من التعدي 

ع الضعيف للبنية التحتية والسطو عليها من قبل املتنفذين . وهذا الوض

يعكس نفسه سلبًا على إحجام املستثمرين عن إقامة املشروعات أو املساهمة 

 يف اخلصخصة بوصف أن البيئة االستثمارية طاردة وغري جاذبة.

يف اليمن كغريها من البلدان النامية اليت ال يوجد : حتكم ذوي النفوذ  -9

خرم خفية ، وتشري فيها نظام مؤسسي حقيقي هناك سياسات معلنة وأ

الوقائع إىل أن السياسات اخلفية هي السائدة وتدار من قبل لوبي املصاحل . 

وهذا اللوبي يف اليمن يتكون من حتالف كبار أصحاب األعمال والعسكر 

واملشايخ والسياسيني . واخلصخصة كغريها من النشاطات االقتصادية مل 

رب ثالت وسائط ضغط : تسلم من تدخالت وحتكم ذوي النفوذ )اللوبي( ع

األوىل تتمثل يف حماولة االستئثار باخلصخصة وتوزيع حصصها بني 

أطراف اللعبة ، والثانية يف فرض الشراكة بالقوة وهو ما يتنافى مع مبدأ 

املنافسة وحرية االختيار للمشروع االقتصادي  . والثالثة يف عدم تكافؤ 

التحكم بالقرار . وكل الفرص للمتقدمني مما ميكن مجاعات النفوذ من 

هذا يعيق عملية اخلصخصة وخيلق جوًا من عدم االطمئنان للسياسات 

 احلكومية املعلنة . 

من املعروف أن اخلصخصة تؤدي إىل زيادة معدالت البطالة  :تفاقم البطالة  -50

من خالل التسريح القسري واالختياري )التقاعد املبكر( جلفء من العمالة 

مما يثري مقاومة من نقابات العمال ومن ثم يف املنشآت املخصخصة 
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اضطرابات سياسية واجتماعية . و من اهلام اإلشارة  إىل أن للتقاعد املبكر 

مساوئ من أهمها انتقاص احلقوق التأمينية بسبب ففيض املعاش بنسب 

فتلف حسب السن ، فضاًل عن ضآلة قيمة املعاش.  وتشري بيانات املؤسسات 

%  من 10-%20سبة العمالة املسرحة تراوحت بني املخصخصة إىل أن ن

( ،لذلك فإن العمالة املسرحة  فضاًل عن تباطؤ 7إمجالي العمالة جدول )

النمو االقتصادي ، وا فاض فرص العمل اجلديدة بسبب جتميد وتقليص 

التوظيف احلكومي ، وا فاض قدرة القطاع اخلاص على خلق فرص عمل  

  % .31قل إىل رفعت معدل البطالة يف األ

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات  أواًل :

متت اخلصخصة يف جمملها بطريقة عشوائية وانتقائية وبدون برندامج ومل   -1

 يصاحبها إجراءات ومعايري فنية وقانونية . 

مل ترافق عمليات اخلصخصة الشفافية املطلوبة مما ترك جماال للصدفقات   -2

كف النفوذ ومن ثم بيع املؤسسات العامدة بأربدان   املريبة والتدخالت من مرا

 خبسة . 

معظددددم املؤسسددددات الدددديت مت خصخصددددتها صددددغرية احلجددددم ومتعثددددرة ومتددددت    -3

بأسددلوب التصدددفية والبيدددع فيمددا كدددان هنددداك غيدداب شدددبه كامدددل ألسدددلوب    

 متليك العاملني واالكتتاب العام . 

الت البطالدة  تركت اخلصخصة آثارًا سيئة على سوق العمل إذ تفاقمت معد -7

 نتيجة التسريح واالستغناء . 

ثبددت صددحة فرضددية البحددث إذ واجهددت اخلصخصددة حتددديات متعددددة فنيددة          -1

وبيئيددة واقتصددادية أعاقددت اسددتمرارها تددتلخص يف : عدددم تددوافر سددوق رأس       

املددددال ، وعدددددم تددددوافر الشددددفافية ، وصددددغرحجم السددددوق الداخليددددة ، وتقددددادم   

بعض مؤسسات مماثلة خاصة ، وعددم   تكنولوجيا املؤسسات العامة ، ووجود
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تددوافر األمددن االقتصددادي  ، والفسدداد اإلداري واملددالي ، وحتكددم ذوي النفددوذ ،     

 وضعف البنية التحتية .

 ثانيًا: التوصيات 

إعدددادة النظدددر يف اإلجدددراءات والطدددرق املتبعدددة حاليدددًا مبدددا يتفدددق مدددع القدددوانني  -1

وخلددق الثقددة بددني  والتشددريعات املنظمددة للخصخصددة بهدددف تنقيددة األجددواء 

 اجلهات املعنية احلكومية واملستثمرين .

العمل على تهيئة البيئة املالئمة واجلاذبة للخصخصة وبشدكل خداص إنشداء     -2

سدددوق رأس املدددال ، وتفعيدددل الشدددفافية والعلنيدددة ، فضددداًل عدددن ضدددمان األمدددن    

 االقتصادي  والقضاء على الفساد وغريها من املظاهر السلبية . 

بعددددض املؤسسددددات العامددددة الدددديت تشددددكل بعدددددًا اسددددرتاتيجيًا    عدددددم خصخصددددة -3

اقتصاديًا كمصايف النفط ووحدات إسالة الغاز، ومصانع تعليدب األمسداك    

ملدددا تددددره مدددن أربددداح أو عوائدددد النقدددد األجدددنيب ، أو تلدددك الددديت تشدددكل بعددددًا     

اسددددرتاتيجيًا اجتماعيددددًا كاملؤسسددددات التعليميددددة والصددددحية والكهربائيددددة    

ؤدي خصخصددتها إىل آثددار سددلبية علددى الفقددراء وحمدددودي     واملائيددة الدديت تدد  

 الدخل . 

معاجلة اآلثار السلبية للخصخصة على العمالة من خالل إنشداء مشدروعات    -7

مددددرة للددددخل ومولددددة للعمدددل ،وإعدددادة تأهيدددل العمالدددة املسدددرحة وضدددمان        

 حقوقها املادية قبل ويف أثناء فرتة التقاعد أسوة بنظرائهم يف اخلدمة . 

رورة وضددددع برنددددامج زمددددين للخصخصددددة حتدددددد فيدددده املراحددددل والشددددروط  ضدددد -1

 واملواصفات والتكاليف وعدد وأنواع املؤسسات املقرر خصخصتها .  

إنشاء صندوق خاص الستثمار عوائد اخلصخصة يف إقامة مشروعات مولدة  -2

 للعمل وأخرم تتعلق بتحسني رأس املال البشري .
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 املصادر واملراجع

 ة العربيةأواًل : باللغ

( ،اخلصخصدددددة يف البلددددددان الناميدددددة ، دار غددددددريب، 2005( أمحدددددد، آدم مهددددددي ،)5)

 القاهرة 

( ، اإلصدددالح االقتصدددادي  وإعدددادة اهليكلدددة املدددؤمتر    5999( بامجدددال ،عبددددالقادر،) 2)

 . 5999، ) الثوابت( 5991أبريل  20 -51االقتصادي اليمين الثاني ، صنعاء 

( ، حتليدل قضدايا رئيسدية يف التخصديص مدع إشدارة       2005( البلبل ،عدلي أمحدد ،) 3)

مددددوجفة للتخصدددديص يف بلدددددان عدددددربية ، تدقدددددييم سياسددددات التخصدددديص يف     

البلدان العربية ، صندوق النقدد العددربي ، حبدوث ومناقشدات حلقدات العددمل ،       

البنددددك  ( 7،ابددددوظيب )  2001ديسددددمرب،  23  ددددد  22العدددددد د السددددابع    

املصدادر والعوائدق    –يف اجلمهوريدة اليمنيدة    (،النمو االقتصدادي 2002)الدولي،

 واإلمكانيات ، واشنطن 

 ، واشنطن ، مسح بيئة القطاع اخلاص يف اليمن(2005)البنك الدولي ، ( 1)

(، مقدمة يف االقتصاد العام 5991( حشيش ، عادل ، شيحة ، مصطفى رشدي ، )2)

 ، دار اجلامعة اجلديدة ، االسكندرية. 

( ، املتطلبات األساسية لنجداح برندامج اخلصخصدة    2002،) ( ديوب ، حممد معن4)

سلسددددلة العلددددوم   –، جملددددة جامعددددة تشددددرين للدراسددددات والبحددددوث العلميددددة    

 ( ،21االقتصادية والقانونية ،اجمللد )

 ( 2العدد)

   5999( لعام 71( ، قانون اخلصخصة رقم )5999( رئاسة اجلمهورية ، )1)

اإلصدددالح االقتصدددادي يف مصدددر، اجمللدددة ( ، اخلصخصدددة و5991( زكدددي، رمدددفي ،)9)

املصددرية للتنميددة والتخطدديط ، معهددد التخطدديط القددومي ، اجمللددد الثدداني ،      

  5997العدد األول ، يونيو 
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( ، اسدددتعراض سياسدددات واجندددازات التخصددديص يف    2005( سدددبيكمان ، جدددون ، ) 50)

 البلدان العربيدة ، تدقددييم سياسدات التخصديص يف البلددان العربيدة ، صدندوق       

  ددد 22النقددد العدددربي ، حبددوث ومناقشددات حلقددات العدددمل ، العددددد السددابع     

 ،ابوظيب 2001ديسمرب، 23

( ، برنامج اخلصخصة يف اجلمهورية اليمنية 5999( شوطح ، جعفر عبداهلل ،) 55)

، ) الثوابدت(  5991أبريدل   20إىل 51،املؤمتر االقتصادي اليمين الثاني ، صنعاء 

5999 . 

( اآلثددار االجتماعيددة لسياسددات اإلصددالح 5999ليددل حممددد خليددل ،)( عطيددة ، خ52)

اجمللة العلمية لكلية التجدارة جامعدة أسديوط ،    –االقتصادي  احلالة املصرية 

 ، السنة الثانية عشر5999( يونيو 22العدد)

، ورقدددة عمدددل  كدددم اجليدددد مهددم ، احل(5999 آرات كرابددي ، )  كوفمددان  دانيدددل ، ( 53)

 ، البنك الدولي ، واشنطن  2592قم حبثية حول السياسات ر

( اخلصخصددة : خلددق آفدداق جديدددة أمددام    2005( املتوكددل، مصددطفى حسددني ، ) 57)

( 54القطاع اخلاص ،جملدة كليدة اإلدارة واالقتصداد جامعدة صدنعاء ، العددد)      

 2005سبتمرب 

( ، أثر اخلصخصة على أداء املنظمة بالتطبيق 2009( جمموعة من الطالب ،) 51)

( ، 2004-5997آلليات واملعدات الفراعيدة والصدناعية بسديؤون )   على شركة ا

حبدددددث فدددددرج قسدددددم إدارة األعمدددددال ، كليدددددة العلدددددوم التطبيقيدددددة ، جامعدددددة    

 حضرموت، ]حتت إشراف الباحث[

دراسددددة  –(،املؤسسددددات العامدددة واخلصخصددددة  2050( جمموعدددة مددددن الطدددالب ،)  52)

ق علدددى اسدددتطالعية حدددول خصخصدددة املؤسسدددات العامدددة اخلدميدددة بدددالتطبي   

( ، حبدددث 2055-2009املؤسسددة العامددة لكهربدداء وادي وصددحراء حضددرموت )     

فددرج قسدددم إدارة األعمدددال ، كليدددة العلددوم التطبيقيدددة ، جامعدددة حضدددرموت،   

 ]حتت إشراف الباحث[
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اسددرتاتيجيات  –( ، دراسددات يف التنميددة االقتصددادية 2007( معددروف ، هوشدديار،) 54)

 للطباعة والنشر ، عمان التصنيع والتحول اهليكلي ، دار صفاء 

( التحدددول حندددو اقتصددداد السدددوق بدددني النظريدددة   5991( املقابلدددة عددددلي حسدددني ،) 51)

 (  62( العدد د )16والتطبيق ، آفاق اقتصادية اجمللد)

  2000-5992( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، اخلطة اخلمسية األوىل 59)

  2001-2005مسية الثانية ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، اخلطة اخل20)

 2003، 20/20( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،دراسة مبادرة 25)

 (5999-5990( وزارة املالية احلساب اخلتامي للموازنة العامة )22) 

 االنرتنت :

http://forums.digth.net/newthread.php 
http://www.almethaq.11/11/2010 
http://www.alwahdah.10/11/2010 
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