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الخصخصة...

على  جديًدا  م�صطلًحا  اخل�صخ�صة  م�صطلح  يكن  مل 
من  الثمانينيات  بداية  مع  تطبيقها  بداأت  فقد  العامل، 
الدول  اأوىل  من  بريطانيا  وكانت  املا�صي،  القرن 
اإنتاجها، حني رفعت رئي�صة وزرائها  بداأت يف  التي 
)يف ذلك الوقت ال�صيدة مارجريت تات�رش( �صعاًرا يفيد 
تدار  الكربى  للم�رشوعات  الدولة  واإدارة  ملكية  باأن 
من خالل عقلية بريوقراطية، واإنها تت�صم بانخفا�ض 
الإنتاجية، وزيادة التكلفة، وارتفاع الأ�صعار، وعدم 
ر�صا امل�صتهلك عن خدماتها، وانخفا�ض العائد على 
راأ�ض املال امل�صتثمر، مبا ل يتنا�صب مع عقلية اإدارة 
امل�رشوعات والأعمال التي ميتلكها القطاع اخلا�ض، 

والتي تعتمد على فل�صفته ومبداأ املخاطرة والعائد.
هي  واإمنا  ذاتها،  حد  يف  هدًفا  اخل�صخ�صة  تعد  ول 
و�صيلة لرفع كفاءة الأداء العام، مبا يعمل على زيادة 
لالأ�صعار  وخف�ض  جديدة  عمل  فر�ض  وخلق  الإنتاج 
من خالل املناف�صة احلقيقية، وبالتايل حت�صني ميزان 
الأ�صول  اإدارة  برنامج  مر  ولقد  املدفوعات... 
اململوكة للدولة، واملعروف يف م�رش با�صم "برنامج 
اخل�صخ�صة" منذ بداية عام 1991 وحتى اليوم بخم�ض 
مراحل �صيا�صية خمتلفة، نتناولها بالدرا�صة والتحليل 

فيما يلي:

درا�صة  فيها  متت   )1995-1991( الأوىل  املرحلة 
الربامج املماثلة ببع�ض الدول، ومتت جتربة عدد من 
طرق البيع الرئي�صية املختلفة، ومنها ثالث عمليات بيع 
العاملني  بيع لحتاد  مل�صتثمر رئي�صي، وع�رش عمليات 
ع�رشة  خم�ض  يف  اأقلية  ح�ص�ض  وطرح  امل�صاهمني، 
ات�صمت  وقد  املالية..  الأوراق  بور�صة  يف  �رشكة 
الت�رشيعي املرتبط مبرحلة  باإعداد الإطار  تلك الفرتة 
البيع، مثل اإ�صدار قانون �صوق راأ�ض املال رقم 95 

ل�صنة 1992.
الرتكيز  ان�صب   )1998-1996( الثانية  املرحلة 
العام  الطرح  ا�صرتاتيجية  على  املرحلة  هذه  خالل 
بالبور�صة، حيث مت بيع ح�ص�ض اأغلبية يف البور�صة 
لعدد 28 �رشكة، بالإ�صافة اإىل بيع ح�ص�ض اأقلية لعدد 
يف  متمثاًل  ذلك  وراء  من  الهدف  وكان  �رشكات،   8

خلق مزيد من الثقة يف الربنامج وتن�صيط البور�صة.
هذه  ات�صمت   )2004-1998( الثالثة  املرحلة 
الأوىل  متميزتني،  املرحلة بوجود فرتتني خمتلفتني  
2001، وقد متيزت  1998 وحتى عام  منها من عام 
اأكرب  تن�صيط  مع  رئي�صي،  مل�صتثمر  البيع  با�صرتاتيجية 
اأما  امل�صاهمني..  العاملني  لحتادات  البيع  لعمليات 
منت�صف  وحتى   2001 عام  من  فكانت  الثانية  الفرتة 
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الخصخصة...

مـ�صـر
2004، وقد �شهدت هذه الفرتة ركوًدا كبرًيا يف  عام 
الربنامج  مبيعات  متو�شط  بلغ  حيث  البيع،  عمليات 
اأدى �شعف  مليون جنيه، وقد   300 اأقل من  ال�شنوي 
ح�شيلة البيع اإىل فقدان مورد هام من موارد عمليات 
اإعادة الهيكلة لل�رشكات.. وقد ترتب على ذلك تدهور 
�شديد يف اأداء العديد من ال�رشكات، خا�شة تلك التي 
حتقيق  اإىل  اأدى  مما  والن�شيج،  الغزل  قطاع  تتبع 
�رشكات  حمفظة  يف  جنيه  مليون   1300 بلغت  خ�شائر 
منذ  لأول مرة  2003، وذلك  الأعمال يف عام  قطاع 

بداية التجربة يف عام 1991.
هذه  متيزت   )2008-2004( الرابعة  املرحلة 
املرحلة بتحقيق تغري ملمو�س يف اأداء برنامج اإدارة 

الأ�شول، وقد متثلت هذه التغريات فيما يلي:
العام  الأعمال  قطاع  حمفظة  نتائج  •حتولت  	
1.3 مليار جنيه يف نهاية عام  من �شايف خ�شائر 
2003، اإىل اأرباح بلغت 5.1 مليار جنيه يف نهاية 

عام 2008.
الأعمال  لقطاع  التابعة  ال�رشكات  عدد  •بلغ  	
اإيراداتها  متثل  �رشكة،   150 املرحلة  نهاية  يف 
ال�شنوية %6 من اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل 
ميثلون  عامل  األف   320 نحو  بها  ويعمل  للبالد، 

%1.4 من القوة العاملة يف م�رش.
الفرتة  هذه  خالل  العامل  اأجر  متو�شط  •زاد  	

بن�شبة 84%.
•متت ت�شوية اأكرث من ثلثي املديونية امل�شتحقة  	
على �رشكات قطاع الأعمال العام للبنوك التجارية 
  31.5 من  مديونيتها  انخفا�س  ثم  ومن  العامة، 

مليار جنيه اإىل اأقل من ع�رشة مليارات.
القطاع  ب�رشكات  جديدة  ا�شتثمارات  تنفيذ  •مت  	
مليارات   ثمانية  من  باأكرث  الفرتة  هذه  خالل 

جنيه.
برنامج  من  الإجمالية  املبيعات  قيمة  •بلغت  	

اإدارة الأ�شول حوايل 38 مليار  جنيه.
ع�رش �رشكات وهي:  بيع  الفرتة  هذه  •مت خالل  	
والورق  للكتان،  وطنطا  للراتنجات،  املن�شورة 
الأهلية، وم�رش �شبني الكوم للغزل، وعمر اأفندي، 
لكربونات  واإ�شكندرية  فرنا،  الورق  وت�شنيع 
للنقل  والنيل  الإ�شكندرية،  وتر�شانة  ال�شوديوم، 
)�شيماف(،  احلديدية  ال�شكك  ومهمات  النهري، 
بينها ثالث �رشكات مت بيعها جلهات �شيادية، وهي 
تر�شانة الإ�شكندرية والنيل للنقل النهري )لوزارة 
الدفاع(، و�رشكة �شيماف للهيئة العربية للت�شنيع، 
اإىل  �رشكات  �شبع  ا�شتعادة  الوقت  نف�س  يف  ومت 
حظرية قطاع الأعمال العام وهي النيل  للكربيت، 

واملتحدة  والعربية  املحفوظة،  لالأغذية  وقها 
امل�رشية،  والكراكات  والتفريغ،  لل�صحن 
وكراكات الوجه القبلي، والري لالأ�صغال العامة، 

وامل�رشية للري وال�رشف والإن�صاءات.
قيادات  وتغيري  �رشكة..  ع�رشة  �صت  دمج  •مت  	
تغيري  بن�صبة  القطاع،  �رشكات  من  �رشكة   128

بلغت 82%.
بداأت هذه  الآن(  )2008 وحتى  اخلام�شة  املرحلة 
يف  مبارك  ح�صني  حممد  الرئي�ض  مطالبة  مع  املرحلة 
موؤمتري احلزب الوطني عامي 2008/2007 لكل من 
احلزب واحلكومة مبوا�صلة اإ�رشاك القواعد العري�صة 
من ال�صعب يف النتفاع بفوائد برنامج اإدارة الأ�صول 
املواطنني  اإح�صا�ض  يعزز  باأ�صلوب  للدولة،  اململوكة 
برثوتهم يف هذه الأ�صول، ويتيح لهم امل�صاركة فيها 
ل�صاحلهم و�صالح اأ�رشهم، وي�صع يف اعتباره �صالح 
ا�صرت�صدت  فقد  ذلك  �صوء  ويف  القادمة..  الأجيال 
امل�صابهة  الربامج  بع�ض  وناق�صت  ودر�صت  احلكومة 
للحالة امل�رشية يف كل من الت�صيك ورومانيا واأوكرانيا 
الدرا�صات  عنه  اأ�صفرت  ما  �صوء  ويف  وغريها.. 
واملناق�صات، مت طرح برنامج جديد لإدارة الأ�صول 
الأحزاب  مع  املجتمعي،  للحوار  ال�صعبية  وامللكية 
املجتمع  وموؤ�ص�صات  والنقابات  الأعمال  وموؤ�ص�صات 

املدين املعنية، يقوم على ما يلي:
نقل ح�ص�ض من ملكية �رشكات قطاع الأعمال  - 
العام من الدولة اإىل املواطنني البالغني من العمر 
�صكوك  �صورة  علي  جماًنا  يزيد  ما  اأو  عاًما   21
مت�صاوية القيمة، مع احتفاظ الدولة بح�ص�ض يف 
جمموعة من ال�رشكات، وذلك يف القطاعات ذات 
الطبيعة اخلا�صة من الناحية القت�صادية، وقد مت 

تق�صيم ال�رشكات اإيل املجموعات التالية:
الدولة  حتتفظ  �رشكات  الأوىل:  •املجموعة  	

بح�ص�ض فيها ل تقل عن 68%.
الدولة  حتتفظ  �رشكات  الثانية:  •املجموعة  	

بح�ص�ض فيها ل تقل عن 51%.
الدولة  حتتفظ  �رشكات  الثالثة:  •املجموعة  	

بح�ص�ض فيها ل تقل عن 30%.
التعرث  �صديدة  �رشكات  الرابعة:  •املجموعة  	
هيكلة  يف  تغيري  اأي  دون  الدولة  حوزة  يف  تبقي 

امللكية.
ال�صكوك  تلك  تداول  من  امل�رشيني  متكني  - 
اأو  بالبيع  �صواء  القت�صادية،  بثمارها  والتمتع 
ال�صنوي  عائدها  على  واحل�صول  بها  الحتفاظ 
اأو  ال�صتثمار  �صناديق  خالل  من  ا�صتثمارها  اأو 

التربع بها ملن يرغبون.
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اإن�صاء جهاز متخ�ص�ض لإدارة الأ�صول بكفاءة  - 
خالل  من  التطوير  عملية  ومتابعة  ور�صادة، 
وا�صتكمال  القاب�صة،  ال�رشكات  على  الإ�رشاف 

اإعادة هيكلة ال�رشكات املتعرثة.
تاأ�صي�ض �صندوق لالأجيال القادمة، مبا ي�صمن  - 

لهم حفظ حقوقهم يف تلك ال�رشكات.
الربنامج  حول  املجتمعي  احلوار  نتائج  �صوء  ويف 
اجلديد املقرتح، تنوعت الآراء بني موؤيد ومعار�ض 
ذاته،  الوطني  احلزب  وداخل  املجتمع  داخل 
اجلديد  الربنامج  ل�صكل  النهائية  ال�صورة  وتبلورت 

املعدل واملطور، على النحو التايل: 
اإن�شاء اجلهاز امل�رصي لإدارة اأ�شول قطاع  1 .

الأعمال العام: ويكون من بني مهامه ما يلي:
لال�صتثمار  متكامل  برنامج  وتنفيذ  •و�صع  	
املوارد  وتدبري  القطاع،  ل�رشكات  والتحديث 

املالية والب�رشية الالزمة لذلك.
والتابعة  القاب�صة  ال�رشكات  اأداء  •مراقبة  	
وتطوير  وحتديثها  هيكلتها  اإعادة  وبرامج 

اإدارتها.
•التاأكد من توافر كافة املعلومات والبيانات  	
معايري  وتطبيق  وال�صفافية  بالإف�صاح  املتعلقة 

املحا�صبة املالية..
حماية  حتقق  التي  والقواعد  ال�صوابط  •و�صع  	

العاملني بال�رشكات واحلفاظ على حقوقهم.
•العمل على تو�صيع قاعدة امللكية للم�رشيني يف  	

�رشكات قطاع الأعمال العام.
اإن�شاء �شندوق الأجيال القادمة:. 2 اأكد احلوار 
لالأجيال  �صندوق  اإن�صاء  اأهمية  على  املجتمعي 
 5% ن�صبة  له  وتخ�ص�ض  حقوقها،  حلفظ  القادمة 
من رءو�ض اأموال ال�رشكات التي تطرح يف اإطار 

برنامج اإدارة اأ�صول قطاع الأعمال العام.
اإن�شاء �شندوق ح�شيلة الطرح. 3 .

  
املعدل  اجلديد  الربنامج  هذا  وتفعيل  تنفيذ  اأن  اإل 
املقرتح، وحتقيق اأهدافه يتطلب اإعداد اإطار ت�رشيعي 
واأهداف  �صالحيات  وتاأكيد  لإعطاء  ووا�صح  حمدد 
كذلك  ويحدد  املقرتحة،  املوؤ�ص�صية  الكيانات  ومهام 
واآليات املتابعة واملحا�صبة على  الإجراءات املتبعة 
الأداء.. وهو ما دعا احلكومة اإىل الإعالن عن التقدم 
خالل الأيام القليلة القادمة مب�رشوع قانون ملجل�صي 
الربملانية  الدورة  خالل  ب�صاأنه  وال�صورى  ال�صعب 

املقبلة.


