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 !؟نٌأ ًلإالقطاع العام 

 تمهٌد

ٌشكل القطاع العام قضٌة خالفٌة منذ سنوات وهل نبقً علٌه أم نتخلص منه بالبٌع . 

والخبراء ولذلك أعدت هذه الدراسة لتكون محل نقاش عدد من القٌادات النقابٌة والعمالٌة 

للمساعدة فً بلورة رإٌة وموقف مشترك من مصٌر االقتصادٌٌن والقانونٌٌن المهتمٌن 

 القطاع العام.

 حاولت فً هذه الدراسة تؤكٌد عدد من الحقابق منها:

إن كل دول العالم بال استثناء تضم مشروعات مملوكة ملكٌة عامة للدولة وبعضها  -

وبعضها ٌمتد لقطاعات انتاجٌة  ٌقتصر علً مشروعات الطرق والري والنقل

 بدون اي توجه أو انحٌاز سٌاسً أو اقتصادي.

"     دول مجلس التعاون الخلٌجً تضم والزالت شركات مملوكة للدولة بل أن  -

مملوكة ملكٌة كاملة للدولة أكبر شركة بترول فً العالم شركة أرامكو السعودٌة " 

 وكذلك فً الكوٌت .حتً اآلن 

ٌولٌة بسنوات وأن وجود هذا القطاع  23طاع العام قبل ثورة إن مصر عرفت الق -

العام والذي ضم معمل تكرٌر البترول فً السوٌس ومنجم السكري للذهب وبنك 

كانت نماذج لمشروعات مملوكة  التسلٌف الزراعً والبنك العقاري المصري

 .للدولة فً ظل النظام الملكً واالستعمار االنجلٌزي

عتمد علً توسٌع رإٌتنا لقضٌة القطاع العام فوجوده ٌتغٌر تبعاً كذلك استخدمت منهج ٌ

لتغٌرات دوره وشكل ادارته وسٌاسات واقتصادٌات تشغٌلة.ووجوده ال عالقة له 

له. كما  الكن بتوجهات وانحٌازات الرأسمالٌة الحاكمة وتوظٌفهبالرأسمالٌة أو االشتراكٌة 

بعض الوحدات مصدر الستنزاف  أنه فً ظل الفساد وسوء اإلدارة ٌمكن ان تصبح

اقتصاد ومالٌة الدولة المصرٌة. لذلك عالجت كل مرحلة من مراحل تطور القطاع العام 

 فً مصر علً ثالث محاور:

وضع االقتصاد الكلً والسٌاسات االقتصادٌة واالنحٌازات االجتماعٌة  – المحور األول

 والتشرٌعات التً تعكس أهم التطورات.

 وضع القطاع العام من حٌث تطور إدارته وتنظٌمه وتشغٌله. – المحور الثانً

تشرٌعات العمل والحرٌات النقابٌة وأنظمة األجور والتشغٌل والحماٌة  – المحور الثالث

 االجتماعٌة فً كل مرحلة من مراحل التطور.
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لكً نصل لتحدٌد موقف علمً وموضوعً من القطاع العام بعٌداً عن أي مواقف مسبقة 

 استمراره أو التخلص منه.من 

عشرات ان لم نقل إن أزمة القطاع العام ومشاكله فً مصر موجودة منذ النشؤة وكتب فٌها 

لبحث وسابل دعمه وتطوٌره ،  اتمبات الكتب والدراسات ، وعقدت له عشرات المإتمر

واجٌزت عشرات رسابل الماجستٌر والدكتوراة فً اإلدارة واالقتصاد والقانون حول 

كل صغٌرة وكبٌرة فً مسٌرة القطاع العام ومشاكله وتغٌرات المناخ االقتصادي  عالج

 ورغم ذلك ٌستمر مسلسل البٌع .المحلً والعالمً.

لقد كتبت منذ سنوات مقال بعنوان التفكٌك والتخسٌر والتشرٌك . وكنت اقصد ان تفكٌك 

اع أعمال ثم لوزارة واعادة تنظٌم القطاع العام وتحدٌد تبعٌته للوزارات ثم لوزارة قط

االستثمار ثم عودة وزارة قطاع األعمال ثم سلخ شركات قابضة وضمها لوزارات 

وهٌبات أخري كل ذلك هو ما سمٌته التفكٌك والتبعٌة وارباك اإلدارة.ثم تؤتً بعض القٌود 

والقرارات التً تكبل الشركات وتعمق األداء غٌر االقتصادي وعندما تتحدد أسباب 

الً من الحل ٌتم االستمرار ولذلك هً ال تخسر ولكن ٌتم تخسٌرها.وكذلك فإن المشكلة وبد

ٌفاقم الخسابر. ومن أوضح األمثلة علً ذلك تفكٌك الروابط األفقٌة والرأسٌة بٌن الشركات 

فهذه الروابط تضمن سوق عالقة شركة الحدٌد والصلب بشركة الكوك وشركة الكهرباء .

اخري وتحقق استمرارٌة التشغٌل فً مجموعة  لمنتجات شركة كمدخالت فً شركة

شركات تتكامل فً المنتج أو فً المنطقة الصناعٌة كما تتركز صناعة الغزل والنسٌج فً 

أما التشرٌك فهو المحلة وتتركز صناعة البترول والبتروكٌماوٌات فً اإلسكندرٌة وهكذا.

 خروجها من الخدمة وبٌعها أو تصفٌتها . 

لشركات التً تم بٌعها لم تستمر فً التشغٌل ولكن تم بٌع المكن الغرٌب ان كثٌر من ا

والمعدات خردة وهدم المبانً وبٌع االرض كعقار وهو الطابع الحاكم لالستثمار منذ 

مبارك وحتً اآلن.وعندما استطلعت اراء بعض االصدقاء علً صفحتً علً موقع 

كات تم بٌعها وتخرٌبها التواصل االجتماعً " فٌس بوك" جابتنً عشرات األمثلة لشر

 فخسرت مصر ثروة كانت تمتلكها وقٌمة مضافة لالقتصاد وفقد العمال وظابفهم.

 :عدد كبٌر من الشركات اصبحت ارض خراب أو قامت مكانها عمارات سكنٌة مثل

  .شركة المراجل البخارٌة .1

  .وفً إمبابة تحولت لعقارات الكبرٌت النٌل شركة .2

 .الشعبٌة المساكنشركة  .3

  .فً االسكندرٌة المستخلصة الزٌوت شركة .4

  .والمطرٌة شركة أسكو فً شبرا الخٌمة .5

  .مصنع الكراسً فً إمبابة .6

  .الجاهزة للمساكن القاهرةشركة   .7
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  .باالسكندرٌه والمٌكنه الزراعٌه للهندسه النوبارٌه شركه  .8

 المحمودٌة ترعة قبلى بك محرم ، بكرموز وفروعها للغزل األسكندرٌة شركة .9

 .حالٌاً  عقارات مشارٌع ، والحضرة

 . المحمودٌة األرز ترعة مضارب شركة .11

 .المحمودٌة اإلسكندرٌة ترعة مطاحن شركة  .11

 .طره مصنع والجلوكوز النشا لصناعة الشركة المصرٌه .12

 السٌرامٌك لتجار مخازن إلى تحولت بامبابة المعدنٌة للمنتجات القاهرة شركة .13

 .إسكندرٌة-بالعواٌد..والنسٌج للغزل سباهى .14

 . اسكندرٌه سلٌمان وابو بالعواٌد والنسٌج للغزل وبولفار العربٌه الشركه .15

 اسكندرٌه. كامل مصطفى بشارع والقطن للكتان الشرقٌه الشركه .16

 من االخر الجانب على الترام جراج امام كرموز فرع والصودا الملح شركه .17

 المحمودٌه.

 .كابو شركه بجوار بالنزهه ستٌا مصنع .18

 .باالسكندرٌة البٌبسى مصنع .19

  للكتان. االهلٌة .21

 للمشروبات. االهرام مخازن .21

 .بامبابة البحرٌة الترسانة .22

 شركة النٌل لحلٌج األقطان. .23

 للضباط. مساكن مكانها وبنً فً طنطا هدمت الكوكاكوال شركة .24

 مكانها واقٌمت طنطا فً طنطا تمت تصفٌة فرع والهندسه المحارٌت شركه .25

 . سنه 21 خرابه ظلت ان بعد مدرسه

  فً الغربٌة . الداخلً النقل اتوبٌس شركة .26

 .مول كٌروسٌز حالٌا باإلسكندرٌة الغازٌة المٌاه شركة .27

 .عثمان رشاد مبانً أرض حالٌا باإلسكندرٌة بالقباري( المصنع) باتا شركه .28

 .للمقاوالت صدٌق ملك اإلنشاء تحت مبانً أرض حالٌا والنسٌج للغزل االهلٌه .29

 .رشٌد فً الورق النتاج راكتا شركة .31

  بالمحلة. مضارب الغربٌهشركة  .31

وخسر العمال مصدر رزقهم هذه عٌنة لشركات ومصانع تمت تصفٌتها فخسرنا انتاجها 

 ولم تحل مشكلة السكن بل أزدادت تفاقم فً ظل التملٌك واالٌجار الجدٌد.

 هل ما حدث لصالح االقتصاد المصري والناتج المحلً المصري والصادرات المصرٌة. 

أذكر أنه فً بداٌة أزمة طنطا للكتان أوضح العمال ان صادرات الشركة كانت ممٌزة 

ملٌون جنٌه لذلك تم بٌعها.وكذلك وبرٌات سمنود وعشرات األمثلة  151ووصلت الً 
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االستٌراد وانخفاض قٌمة الجنٌه امام الدوالر التً توضح الخراب االقتصادي وزٌادة 

 وتفجر موجات الغالء.

لكً ٌكون لدٌنا توازن اقتصادي فً هذه المرحلة من النمو الرأسمالً.فإننا بحاجة إلً 

. ولكن ال نرٌد هٌمنة القطاع العام فً ظل أٌضا   قطاع عام قوي وقطاع خاص قوي

 متخلٌة، لشعبٌة من أسفل ومن أعلً غٌاب سلطة شعبٌة حقٌقٌة تتبنً الدٌمقراطٌة ا

 تستبعد وال  حقٌقٌا طبقٌا تمثٌال تعكس شعبٌة بهٌئات ، اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌة وهم عن

مشاركتهم الفاعلة فً التنمٌة لٌس بمنطق  لضمان سمالٌةأالر لممثلى ىئوالف التمثٌل

 االنصٌاع ولكن بمنطق المشاركة والحفاظ علً أرباحهم وتطوٌرها. 

إن موقفنا من القطاع العام ال ٌجب ان ٌكون موقف عاطفً بل بمنطق المصلحة ، 

مصلحة االقتصاد ومصلحة الوطن ، ومصالح عمال شركات القطاع العام الذٌن ٌتجاوز 

جموع ألف عامل وموظف غٌر العمالة غٌر المباشرة  ومصالح  211عددهم االن 

.هل من المنطق ان دمها القطاع العامالمصرٌٌن التً تستهلك السلع والخدمات التً ٌق

بنته وٌجلس بعدها ٌلعن ٌبٌع الفالح الجاموسة التً تنتج اللبن كل ٌوم لٌزوج 

الظروف.هل من العقل والمصلحة المباشرة أن نبٌع اصل منتج لنحوله لمجرد أرض 

وعقارات؟!هل من المصلحة ان أغلق شركة توفر سلعة أو خدمة نحتاجها لٌصبح 

 األساسٌة؟! حتٌاجاتناالً االستٌراد من الخارج اعتمادنا عل

هل ندافع عن القطاع العام بصٌغته الحالٌة ؟! وهل ٌمكن تطوٌره وكٌف ؟! وهل نحتاج 

الٌه كدولة ومواطنٌن وعمال أم ال؟! وكٌف نخضع عملٌة االصالح للمشاركة والرقابة 

تحل مشكلة تقادم الشعبٌة ؟! وكٌف ٌدار القطاع العام بشكل اقتصادي كفئ ؟! كٌف 

من أٌن نوفر مصادر تموٌل االالت والمعدات وما هً تكلفة التطوٌر فً كل قطاع؟!

التطوٌر فً ظل أزمة مصر وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وتفاقم الدٌون المحلٌة 

والخارجٌة؟!كٌف نربط البحوث والتطوٌر بإدارة االنتاج؟! كٌف تتحقق معاٌٌر الجودة 

لقطاع العام ؟! كٌف نربط بٌن الجامعات ومراكز البحوث وشركات القطاع فً منتجات ا

العام ؟! كٌف نحقق التكامل والتنسٌق القطاعً األفقً والرأسً بٌن الشركات؟! كٌف 

نطور وسائل وأسالٌب التسوٌق المحلً والخارجً؟ كٌف ٌمكن للقطاع المنافسة 

تقدٌم صورة شاملة للقطاع العام والصمود ؟ أسئلة كثٌرة مطروحة للنقاش وقد حاولت 

 وتطوراته بما ٌدعم حوارنا. 

 

 إلهامً المٌرغنً

 8102نوفمبر 
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 القطاع العام فً العالم وتطوره

ال توجد دولة فً العالم شماله وجنوبه وشرقه وغربه اال وبها مشروعات مملوكة 

.والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة زعٌمة للدولة ومشروعات مملوكة للقطاع الخاص

 ٌشكل الخاص القطاع أن إلى التقدٌرات أشارت ،2119 عامفً العولمة المتوحشة 

% 24.1 الفٌدرالٌة الحكومة نشاط ٌمثل بٌنمااألمرٌكً  االقتصاد من% 55.3

وفً .%44.7أي  المتبقً% 21.6 المحلٌة والسلطات الوالٌات حكومات وأنشطة

فً القٌمة المضافة  المحلٌة والحكومات الوالٌات حكومةساهمة بلغت م 2111عام 

% من 7من إجمالً القٌمة المضافة ٌضاف إلٌها  %9ملٌار دوالر تمثل 13336

ملٌار دوالر.أي  658مشروعات مملوكة للحكومة الفدرالٌة وتبلغ قٌمة مساهمتها 

 % من القٌمة المضافة والناتج المحلً االجمالً.16حوالً 

 ٌةالبن قطاعات من ربٌسٌةحصص  على الكبٌر بالتؤثٌرالفرنسٌة  الحكومة تحتفظكما 

 الطابرات، الكهرباء، ،دٌة الحدٌ سككال شركات أغلبٌة ٌةبملك ،ةالتحتٌ

 مركزٌا، تدار للدولة مملوكة شركة 96 حالٌا الصٌن لدىوٌوجد .واالتصاالت

 بإعادة المركزٌة الحكومة تقوم حٌث أعوام، خمسة قبل شركة 117 عن بانخفاض

 أظهرت وقد.وتنافسٌتها فعالٌتها لتحسٌن للدولة المملوكة المركزٌة الشركات هٌكلة

 بلغ للدولة المملوكة المركزٌة الشركات أرباح إجمالً أن سابقة رسمٌة بٌانات

 ذات عن بالمبة 23 بزٌادة ،2118 من األول النصف خالل ٌوان ملٌار 887.79

 ٌوان ترٌلٌون 13.7 الشركات تلك عابدات إجمالً وبلغ.الماضً العام من الفترة

.سنوي أساس على بالمبة 11.1 بزٌادة العام، من األول النصف خالل
1

 

بل أن دول مجلس التعاون الخلٌجً المعروف انها رأسمالٌة منذ نشؤتها الزالت تدٌر 

شركة شركة أرامكو السعودٌة وهً أكبر وشركات عامة كبري مملوكة للدولة 

ملٌون برمٌل ٌومٌاً  11ترٌلٌون دوالر وتنتج  11بترول فً العالم حٌث تبلغ قٌمتها 

% للحكومة السعودٌة.وكذلك مإسسة البترول 111هً حتً االن قطاع عام مملوكة 

إذا ملكٌة الدولة للمشروعات ال ٌعكس نمط االقتصاد ولكنه ٌعكس الحرص الكوٌتٌة.

ة الدولة خشٌة سٌطرة االحتكارات وحرمان علً بقاء قطاعات حٌوٌة تحت سٌطر

   المواطن العادي من الحصول علً السلعة أو الخدمة.

كما عرفت مصر منذ الِقَدم ملكٌة مشروعات الري والصرف والطرق والكباري 

استعادت الحكومة الخط الحدٌدي الذي ٌربط  1914كمشروعات مملوكة للدولة.عام 

                                                           
 المملوكة الشركات أصول إدارة بشأن مفصلة لوائح عن تكشف الصٌن -صحٌفة الشعب الٌومٌة بالعربً  - 0

 .10/7/8102 – للدولة
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الحكومة باعته لشركة سكك حدٌد الدلتا الضٌقة  بٌن القاهرة وحلوان ، والذي كانت

وترتب علً عودة الشركة زٌادة النفقات واالٌرادات العامة.كما اشترت  1914عام 

خط مرٌوط الحدٌدي من الخدٌوي عباس حلمً وأضافته إلً  1913الحكومة عام 

اشترت الحكومة منشؤة التلٌفونات من شركة  1918شبكتها الحدٌدٌة.وفً ٌناٌر 

ألف جنٌه وكانت الحكومة أهم مشترك فٌما ٌتعلق  755ٌفونات مصر بمبلغ تل

بالخطوط الخارجٌة.ورأت الحكومة وقتها أن أفضل طرٌقة لالستفادة من التلٌفون 

هً فً ضم إدارته الً الهٌبة التً تقوم بإدارة التلغرفات.
2

   

بعد الحرب العالمٌة األولً إزداد اهتمام الحكومة بالنشاط الصناعً والتجاري 

ومن أمثلة األجنبٌة وبدأت الحكومة والهٌبات المحلٌة تحل محل اإلحتكارات 

 الشركات التً تملكتها الحكومة فً تلك الفترة : 

شركة تولٌد الكهرباء بالسوٌس ،شركة األسواق المصرٌة ، وشركة ري نجع 

ي ، وشركة إنارة مدٌنة بورسعٌد ، وشركة ترام اإلسكندرٌة .وكانت الحكومة حماد

تقوم بشراء هذه الشركات ولٌس تؤمٌمها نتٌجة اقتناعها بؤهمٌة ان تكون هذه 

الشركات ملكٌة عامة للدولة.ولم تتوقف عند هذا القدر بل اشترت امتٌاز الشركة 

ف جنٌه ، وكانت شركة األسواق أل 32.8م بمبلغ  1927المساهمة لمٌاه طنطا عام 

مذبح.وعهدت  41سوق و  123المصرٌة التً اشترتها الحكومة تدٌر أكثر من 

الحكومة الً بلدٌة بورسعٌد إدارة شركة اإلنارة وإلً بلدٌة االسكندرٌة بإدارة ترام 

 االسكندرٌة.

معمل تكرٌر البترول بالسوٌس ومحاجر  1952ٌولٌة  23كما امتلكت الحكومة قبل 

ٌة إنارة ومٌاه لالبازلت ومنجم السكري للذهب ، وطلمبات الجٌزة والجزٌرة ،وعم

ساهمت الحكومة فً نصف رأس مال بنك التسلٌف الزراعً  1931حلوان.عام 

ولذلك كانت ممثلة فً مجلس اإلدارة بل وكان لوزٌر المالٌة حق االعتراض علً 

عضاء.ونشؤ البنك العقاري من قرارات مجلس اإلدارة وال تصدر اال بموافقة ثلثً اال

وٌدٌر .  1945ماٌو  21قلب بنك التسلٌف إلً ان استقل كبنك عام تابع للدولة فً 

البنك مجلس إدارة مكون من وكٌل المالٌة وربٌس مجلس إدارة بنك التسلٌف 

الزراعً المصري وعددا من األعضاء ٌعٌنون بقرار من مجلس الوزراء لمدة 

 73لس اإلدارة بقرار من مجلس الوزراء كان ذلك قبل معٌنة ، وٌعٌن ربٌس مج

 .1952سنة من اآلن وقبل سبع سنوات من ٌولٌو 

                                                           
مطبعة  دار نشر الثقافة  –أسباب إزدٌاد النفقات العامة فً مصر  –الدكتور محمود رٌاض عطٌة  - 8

 .811 -044صفحة  0492 –باإلسكندرٌة 
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ٌولٌه  22فً  1947لسنة  131واستمرارا علً نفس النهج صدر القانون رقم 

باالشتراك فً بنك صناعً غاٌته النهوض بالصناعة المصرٌة والقٌام باألعمال 

ملٌون جنٌه  2% ومنحته 51هم البنك بنسبة المصرفٌة واشتركت الحكومة فً اس

علً مجلس اإلدارة بل وكان تعٌٌن ربٌس مجلس اإلدارة والعضو  تقرض.وسٌطر

صدر القانون رقم  1947ٌولٌة  13المنتدب ٌتم بقرار من مجلس الوزراء.وفً 

باإلذن للحكومة فً أن ترتبط بمشروع لكهربة خزان أسوان فً  1947لسنة  115

 ملٌون جنٌه. 11.5حدود مبلغ 

إلً تملك وإدارة المرافق  نموهالذلك حرصت الرأسمالٌة المصرٌة فً مرحلة 

العامة والشركات الصناعٌة والمصارف قبل سنوات من ثورة ٌولٌو وفً ظل النظام 

دون أي شعارات اشتراكٌة ولكن إلدراكها أن اي وبرغم تخلفها وتبعٌتها والملكً 

دون مشاركة الدولة بل وسٌطرتها علً بعض تنمٌة حقٌقٌة ال ٌمكن ان تتم ب

 القطاعات. وبذلك فإن ملكٌة الدولة للمشروعات العامة أقدم من ثورة ٌولٌو بسنوات.

اتخذت الملكٌة العامة للدولة فً معظم دول العالم شكل الشركات العامة او 

 المإسسات والهٌبات العامة.

 هل انتهً القطاع العام فً مصر؟!

قد ٌري البعض انه ال معنً للحدٌث عن الخصخصة والقطاع العام بعد ان قامت 

 خصخصة بعضها لدولة،ل مملوكة مإسسة 382 صخصةبخالحكومات المتعاقبة 

 برنامج بموجب العامة الشركات بٌع حصٌلة إجمالً وبلغ. جزبٌة وأخرى كلٌة

. 2119 عام حتى( تقرٌباً  دوالر ملٌار 9.4 حوالً) جنٌه ملٌار 57.4 الخصخصة

 1991 عامً بٌن بطٌبةوٌقٌم صندوق النقد الدولً مسٌرة الخصخصة بؤنها كانت 

 15 حوالً السنة فً المخصخصة الشركات عدد متوسط بلغ عندما ــ 2115و

 2116و 2114 بٌن فٌما شركة 77 خصخصة تمت أخرى، ناحٌة من. شركة 

.السنة فً شركة 25 بمتوسط
3

 

 27كان ٌوجد لدٌنا أنه  91/1992توضح بٌانات مركز معلومات القطاع العام 

شركات قابضة  9أصبح لدٌنا  2112شركة تابعة وفً عام  314شركة قابضة و 

.تابعة شركة 146ٌتبعها 
4

 

                                                           
 .1/00/8109 –البنك الدولً  –مصر  فً االقتصادٌة األزمة حل مفتاح: الخصخصة -كرٌم بدر الدٌن  - 1
جدول توضٌحً للمسار التارٌخً لشركات قطاع األعمال العام  –مركز معلومات قطاع األعمال العام  - 9

 .0440لسنة  811الخاضعة للقانون 
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شركة قطاع أعمال عام مملوكة  126لكن الحقٌقة عكس ذلك تماماً حٌث ٌوجد 

شركات تتبع وزٌر قطاع األعمال  8شركات قابضة منها  9للدولة موزعة علً 

ٌوجد عدد من والشركة القابضة للسلع الغذابٌة تتبع وزارة التموٌن. اضافة الً ذلك 

 ل وقناة السوٌس إضافة لوجود الشركات العامة التابعة لهٌبات عامة مثل البترو

 .ومرافق وخدمات الزالت مملوكة للدولة هٌبات عامة اقتصادٌة وخدمٌة 

 61 رقم القانون ألحكام وفقاً  أنشبت التى ٌباتهال االقتصادٌة العامة ٌباتهبال ٌقصد"

 ربٌس من اررق أو قانون اهل وصدر العامة ٌباتهال بإنشاء الخاص 1963 لسنة

 فً االقتصادٌة العامة ٌباتهال عددبلغ و. دٌةااقتص عامة هٌبة اهباعتبار ورٌةهالجم

 العامة ٌبةهال اتبٌهال ذهه أبرز ومن.  2115/ 2114 عام فً ٌبةه 51 مصر

 لغب وبالمقارنة. ٌفزٌونلوالت اإلذاعة واتحاد السوٌس، لقناة العامة ٌبةهوال لبترول،ل

 اررق أو قانون اهواعتبر هذات قانونلل وفقاً  أسست والتى الخدمٌة العامة ٌباتهال عدد

 المعدنٌة، الثروة ٌبةه اهومن. العام ذات فً ٌبةه 121 نحو خدمٌة عامة ٌبةه اهإنشاب

 ًلع الذكر لفاس القانون نص وقد. الصناعٌة التنمٌة ٌبةهو ت،ادراالص تنمٌة ٌبةهو

لً ع ةهٌمنالم ٌالالع طةلالس وه الخدمٌة أو االقتصادٌة العامة ٌبةهال إدارة سلمج أن

 قةلالمتع وابحلوال تااررالق إصدار األخص ًلع هول ا،هأمور وتصرٌف اهشبون

 وابحلال وضع وكذا الحكومٌة، بالقواعد التقٌد دون والفنٌة واإلدارٌة المالٌة بالشبون

 مهوأجور مهمرتبات وتحدٌد ملهوفص مهوترقٌت اهوعمال ٌبةهال موظفً بتعٌٌن ةقلالمتع

هم " ومعاشات مهومكافآت
5

وبذلك تمتعت الهٌبات العامة بمرونة اكثر من شركات  

 القطاع العام ورغم ذلك فهمً موضوعه ضمن خطط الخصخصة.

تم تحوٌل بعض الهٌبات العامة إلً شركات مثلما حدث مع هٌبة مٌاه الشرب 

والصرف الصحً وهٌبة السكك الحدٌدٌة وهٌبة كهرباء مصر وشركة مصر 

لذلك ال ٌجب ان ٌقتصر حدٌثنا عن مٌناء القاهرة الجوي وغٌرها.  للطٌران وهٌبة

الشركات التابعة المملوكة للشركات التسع القابضة بل عن كل المشروعات العامة 

بل وأكثر من ذلك التمهٌد لخصخصة خدمات التعلٌم والصحة  المملوكة للدولة.

وغٌرها من األشكال التً تحول الملكٌة العامة إلً القطاع الخاص  PPP ال  وعقود

بكل ما ٌرتبط بذلك من رفع فً األسعار وزٌادة األعباء والتكلفة علً المواطنٌن 

وحرمان شرابح اجتماعٌة من الحصول علً الخدمات والمرافق العامة بعد تمكٌن 

االقتصاد المصري القطاع الخاص واالستثمار األجنبً من السٌطرة علً مجمل 

                                                           
الهٌئات العامة االقتصادٌة  –د. أحمد صقر عاشور   -سلسلة كراسات السٌاسات  –معهد التخطٌط القومً  - 5

 8102فبراٌر  9عدد رقم  –مع دراسة حالة الهٌئة المصرٌة العامة للبترول  –مشكالتها وأسالٌب معالجتها 
 .9صفحة  –
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وظهور االحتكارات المتحكمة فً وتراجع تدخل الدولة وإطالق حرٌة األسواق 

 االنتاج المحلً والواردات من الخارج مثل القمح والسكر واألدوٌة.

 لماذا تتملك الدول األصول والمشروعات؟!

ولٌس  نود أن نوسع رإٌتنا للمشروعات العامة المملوكة للدولة فً جمٌع انحاء العالم

وهً رإٌة أكبر من القطاع العام فال ٌعقل أن شخص أو شركة كان  فً مصر فقط.

ٌمكن ان ٌحفر الترع وٌقٌم الجسور ومحطات الكهرباء والمٌاه وخطوط السكك 

 الحدٌدٌة والمواصالت وخدمات التعلٌم والصحة .

فسة والمشروع الخاص المملوك لفرد او شركة ٌبحث دابما عن القطاعات اإلقل منا

كثر ربحٌة ، وهو ال ٌفكر فً نفع السلعة أو إضرارها المهم هو المكسب.وقد األو

ٌحجم عن مشروعات هامة للتنمٌة.لذلك فً جمٌع دول العالم توجد مشروعات عامة 

مملوكة للدولة ألن القطاع الخاص ال ٌتحمس لها أو ألنها توفر سلع ضرورٌة ٌجب 

 رقابة التً تكفل سالمة أدابها.ان تكون تحت سٌطرة الدولة وخضوعها لل

لكن مفهوم القطاع العام أضٌق من مفهوم المشروعات العامة وٌرتبط أكثر بشكل 

الشركات أو الهٌبات أو المإسسات العامة. وقد ٌكون مملوك بالكامل للدولة أو تملك 

% من األسهم لكً تضمن إدارته وفق 51الدولة منه نسبة حاكمة أكبر من 

ال ٌرتبط باالشتراكٌة أو الرأسمالٌة بقدر ما ٌرتبط بحاجة الدولة  أولوٌاتها. وهو

. الرأسمالًوتعببة الفابض االقتصادي لدعم التراكم للسٌطرة علً مواردها وإدارتها 

وٌمكن ان تكون هذه المشروعات منخفضة الربحٌة أو عدٌمة الربحٌة ولكنها تقدم 

 الدولة ملكٌة عامة.سلع أو خدمات ضرورٌة لجموع الشعب فتملكها 

 المشروعات العامة فً مصر

تتغٌر وظٌفة ودور المشروعات العامة وفقاً لطبٌعة وتوجهات الطبقة المسٌطرة 

أوضحت فً جزء سابق من  نوانحٌازاتها وأولوٌاتها ورإٌتها التنموٌة. وقد سبق أ

التقرٌر كٌف عرفت مصر المشروعات والشركات المملوكة للدولة وكٌف كان ذلك 

وكبار مالك األرض والمستعمر األجنبً وفً جزء من معركتها مع االقطاع 

محاولة لالستقالل بالسوق المحلً ودفع التنمٌة الرأسمالٌة التً تطورت بجهود 

طلعت حرب ومجموعة بنك مصر وبجهود الدولة التً تبنت العدٌد من المشروعات 

 العامة والشركات والبنوك كما أوضحنا.

فقد مرت بمراحل متعددة سنعرض لها فً  1952ٌة العامة بعد ٌولٌة أما تطور الملك

الجزء التالً من التقرٌر. ولكنها بدأت باحجام رأس المال األجنبً عن المشاركة فً 
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عملٌة التنمٌة،ومشاكل تموٌل التنمٌة والمشروعات الكبري مثل السد العالً والحاجة 

باتجاه استقالل السوق ودفع التراكم إلً تعببة الفابض االقتصادي وتوجٌه التنمٌة 

 .1975الرأسمالً حتً عام 

توجهات االقتصاد والمرحلة االنتقالٌة فً توجهات الرأسمالٌة المصرٌة  تثم تغٌر

حتً مطلع التسعٌنات حٌث حسم التوجه االقتصادي الرأسمالً التابع والخاضع 

وانتهاء دور دولٌة للسوق العالمً وسٌطرة مإسسات التموٌل الدولٌة والشركات ال

مصر القٌادي فً المنطقة العربٌة وحركة عدم االنحٌاز.إلً أن وصلنا للوضع الذي 

 نعٌشه اآلن.

 مراحل تطور القطاع العام فً مصر

أوضحنا أن المشروعات العامة المملوكة للدولة كانت موجودة فً مصر وفً كل 

عبر مراحل التطور الرأسمالً .ولكن سٌطرة الدولة علً قطاع كبٌر من  العالم

االقتصاد وتوجٌهه فً مصر تجربة عرفت بالقطاع العام.وقد مر بمراحل تطور 

مختلفة تبعاً لمراحل تطور الرأسمالٌة المصرٌة وتوظٌفه لخدمة رإٌة الطبقة 

 وتوجهاتها وانحٌازاتها .

 تحقٌق عدد من األهداف منها: استهدفت الدولة من القطاع العام

تعببة الفابض االقتصادي والتراكم الالزم لدفع النمو الرأسمالً فً مصر  -1

ومواجهة سٌطرة األقطاع وكبار المالك علً مفاصل االقتصاد المصري. 

وبعد أقل من  1952سبتمبر لذلك صدرت قوانٌن االصالح الزراعً فً 

 شهرٌن علً ثورة ٌولٌه.

 الرأسمالٌة الكبٌرة المتحالفة مع كبار مالك األرض واالقطاع.كسر سٌطرة  -2

والسوق النقدٌة )البنوك وشركات التؤمٌن ( لسٌطرة علً القطاع المالً ا -3

لتعببة المدخرات والحفاظ علً قٌمة العملة وتموٌل التنمٌة من المصادر 

 المحلٌة.

 ٌة .السٌطرة علً االقتصاد القومً وتوجٌهه لصالح دعم عملٌة التنم -4

توفٌر احتٌاجات مصر من مختلف السلع والخدمات والتحكم فً األسعار  -5

 واألسواق.

 السٌطرة علً قطاعات االنتاج والتوزٌع معاً . -6

محاوالت عمل تكامل قطاعً بٌن الزراعة والصناعة وبٌن الصناعات   -7

 وبعضها البعض وبٌن الصناعة والبحوث والتطوٌر.
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األجنبً لتموٌل مشروعهم التنموي فصدر المرسوم حاولت الثورة جذب االستثمار 

، وفً إبرٌل  1952بنظام المناطق الحرة فً دٌسمبر 1952لسنة  316بقانون رقم 

بشؤن استثمار المال األجنبً فً  1953لسنة  156صدر القانون رقم  1953

مشروعات التنمٌة االقتصادٌة.كما صدر خالل فترة الوحدة مع سورٌا قرار ربٌس 

بشؤن استثمار رأس المال األجنبً.وعندما  1961لسنة  2118ورٌة رقم الجمه

أحجم رأس المال األجنبً عن تموٌل مشارٌع الضباط الرادٌكالٌٌن وتتابعت 

خطواتهم لتصفٌة األقطاع وتطوٌر عالقات االنتاج فً الرٌف، قامت الثورة بتمصٌر 

المشاركة كانت الشركات األجنبٌة.وبعد سنوات من أحجام القطاع الخاص عن 

 حركة التؤمٌمات الكبري.

لقد أحجم رأس المال األجنبً عن تموٌل تنمٌة تخرج مصر من سٌطرة النظام 

الرأسمالً العالمً وتإسس لعالقات جدٌدة فً المنطقة لذلك توقفت االستثمارات 

للضغط علً مصر لالستمرار فً السٌر علً طرٌق تقسٌم العمل األجنبٌة وتقلصت 

 وجاء الرد بالتؤمٌمات .الدولً الرأسمالً 

تعكس غٌاب  هًقد تمٌزت التجربة خالل المراحل األولً بالتجرٌبٌة الشدٌدة ، ول

هذه الرإٌة التنموٌة بالتجربة والخطؤ عبر  تلبداٌة.وتبلوراستراتٌجٌة منذ ارإٌة 

 السنوات.

 ٌمكن تقسٌم تطور القطاع العام إلً عدة مراحل:

 0421 -0458 -التكوٌن والنشأة  – المرحلة األولً

اعدابه الربٌسٌٌن وأعلن معركته للقضاء مجلس قٌادة الثورة منذ بدء تحركه  حدد

 المال رأس سٌطرة على القضاء،االستعمار على القضاء،اإلقطاع على القضاءعلٌهم.

 .االقتصاد الوطنً بناءو لكً ٌستطٌع إطالق النمو والتراكم الرأسمالً .الحكم على

بتشكٌل المجلس  1952لسنة  213سقوط الملكٌة صدر المرسوم الملكً رقم قبل 

ة التً اتحدث عنها فقد صدر ٌنمٌة االنتاج القومً. وما ٌإكد فكرة التجرٌبالدابم لت

بعد  1953ثم عام  231بالقانون  1952تعدٌل علً تشكٌل المجلس فً أكتوبر 

بعدم خضوعه وتحرٌره من ومنح المجلس مرونة  465إعالن الجمهورٌة بالقانون 

مٌزانٌة الدولة عل أن ٌقدم الحساب الختامً ألعماله خالل ثالث شهور من انتهاء 

إنشاء المجلس األعلً للعلوم تبع ذلك السنة المالٌة للبرلمان ولمجلس الوزراء.

وٌعمل كهٌبة مستقلة تلحق برٌاسة مجلس الوزراء وبما  1956لسنة  5بالقانون رقم 

 علوم فً دفع عملٌة التنمٌة.ٌإكد أهمٌة ال
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بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربٌة  1953لسنة  619كما صدر القانون رقم  

بالترخٌص لمصلحة السكك الحدٌدة  1955لسنة  311والقانون ومصانع الطابرات.

فً تؤسٌس شركة مساهمة لصناعة عربات السكة الحدٌد وبالفعل تم تؤسٌس الشركة 

وهو ما ٌعكس اهتمام مبكر ت السكك الحدٌدة ) سٌماف ( المصرٌة العامة لمهما

من ناحٌة والربط بٌن مشكلة النقل بقضٌة التصنٌع ودوره فً دفع التنمٌة 

  والمواصالت وتصنٌع معدات النقل وعربات السكك الحدٌدٌة.

صدرت بعض القوانٌن التً تنظٌم مشاركة الحكومة فً بعض الشركات الكبري 

 مثل:

الحدٌد لصناعة الترخٌص للحكومة باالشتراك فً تؤسٌس شركة مساهمة  .1

 .1956لسنة  84صلب بالقانون رقم وال

تصفٌة الشركة العامة لمصنع السكر والتكرٌر المصرٌة وشركة التقطٌر  .2

 .1956لسنة  196المصرٌة وإنشاء شركة جدٌدة بالقانون رقم 

إدارة المصانع الحربٌة بإنشاء مجلس  1953لسنة  619تعدٌل القانون رقم  .3

 .1956لسنة  335ومصنع الطابرات بالقانون 

 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والنسٌج. 1953لسنة  414القانون  .4

فً شؤن إنشاء مجلس إلدارة معمل تكرٌر البترول  1953لسنة  391القانون  .5

 الحكومً بالسوٌس.

عامة المصرٌة بشؤن تحوٌل المإسسات ال 1955لسنة  315صدر القانون رقم 

 :كما تم إنشاء عدد من الهٌبات العامة منها واألجنبٌة إلً شركات مساهمة مصرٌة .

 .1956لسنة  135الهٌبة العامة للبترول بالقانون  .1

 .1956لسنة  366إنشاء هٌبة عامة لشبون سكك حدٌد مصر بالقانون رقم  .2

 .1956لسنة  312إنشاء هٌبة عامة للمطابع بالقانون رقم  .3

 .1956لسنة  332إنشاء الهٌبة العامة للبترول بالقانون رقم إعادة  .4

 .1956لسنة  367إنشاء الهٌبة الزراعٌة المصرٌة بالقانون  .5

باصدار  1957لسنة  163إدرك قادة ٌولٌة أهمٌة التموٌل للتنمٌة فصدر القانون رقم 

صدر القانون رقم  1961وفً فبراٌر عام  قانون البنوك واالبتمان والبحته التنفٌذٌة.

لسنة  41فً شؤن نقل ملكٌة بنك مصر إلً الدولة ، القانون رقم  1961لسنة  39

 251فً شؤن انتقال ملكٌة البنك األهلً المصري إلً الدولة ثم القانون رقم  1961

فً شؤن البنك المركزي المصري والبنك األهلً المصري . وتم إنشاء  1961لسنة 

ك مركزي كمإسسة عامة ألول مرة فً مصر وأصبح مسبول عن السٌاسة النقدٌة بن
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واصدار النقد وعاد البنك األهلً كمصرف عادي بعد أن ظل لسنوات ٌتولً اصدار 

البنكنوت المصري.وبذلك بدأت الدولة إحكام السٌطرة علً الجهاز المصرفً 

لسنة  392انون رقم كما صدر قرار جمهوري بالق.لضمان تموٌل مشارٌع التنمٌة

 بالترخٌص للحكومة باإلشتراك فً بنك صناعً. 1956

وفً إطار تنظٌم الحكومة المصرٌة لتواكب توجهات التنمٌة والتصنٌع صدر قرار 

بإنشاء وزارة للصناعة ووزارة للتجارة  1956لسنة  2ربٌس الجمهورٌة رقم 

 وتحدٌد المصالح والهٌبات التابعة لكل منها.

ولذلك  غال بشكل تنظٌم القطاع العام بعد تمصٌر الشركات األجنبٌةكان هناك إنش

فً شؤن المإسسة االقتصادٌة كمإسسة عامة  1957لسنة  21صدر القانون رقم 

تابعة لرباسة الجمهورٌة ثم صدر تعدٌل علً القانون بعد شهور من صدوره 

وأن من لٌضٌف أن أموال المإسسة أموال خاصة  1957لسنة  138بالقانون  رقم 

 . حقق المإسسة إقراض الشركات التابعة

بإصدار قانون  1957لسنة  32كما صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 

بتنظٌم المإسسات  265 مصدر القانون رق 1961وفً عام المإسسات العامة .

العامة ذات الطابع االقتصادي وركزت سلطات تنظٌم القطاع العام بٌد ربٌس 

 نحها فً القانون حق تؤسٌس الشركات المساهمة.الجمهورٌة الذي م

التعاونٌة الزراعٌة العامة بشؤن المإسسة  1961لسنة  2137صدر القانون  ذلكك

وهً تتبع رباسة الجمهورٌة اٌضا وتتولً رسم السٌاسة الزراعٌة.هكذا استطاعت 

بلورة الشكل التنظٌمً المسبول عن القطاع  1961 – 1957الدولة خالل الفترة 

 العام وشركاته.

لسنة  25خالل هذه المرحلة فقد صدر القانون رقم  أما بالنسبة للحقوق العمالٌة

بشؤن جواز الجمع بٌن مرتب الوظٌفة العامة وبٌن المعاش المستحق قبل  1957

رة القطاع العام ، كما تبع التعٌٌن. وكان القانون بوابة لعودة المحالٌن للمعاش إلدا

بشؤن األجور والمرتبات والمكافؤت التً  1957لسنة  67ذلك صدور القانون رقم 

لسنة  139ٌتقاضاها الموظفون العمومٌون عالوة علً مرتباتهم األصلٌة ثم القانون 

لنفس الغرض وكانت كل سلطات الموافقة بٌد ربٌس الجمهورٌة. وخالل تلك  1957

دد مفهوم أهل الثقة وأهل الخبرة الذي كان أحد المسامٌر الكبري فً الفترة بدأ ٌتر

 جسد القطاع العام .
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بشؤن عقد العمل الفردي دون أن ٌتضمن  1952لسنة  317صدر القانون رقم 

النص علً الحق فً اإلضراب ودون أن ٌنص علً تجرٌم وقوع الفصل التعسفً 

 وجعل عقوبته الحبس والغرامة ألصحاب األعمال.

بشؤن النقابات العمالٌة الذي تضمن فً  1952لسنة  319القانون رقم كذلك صدر "

مادته السابعة عدم جواز تكوٌن أكثر من نقابة واحدة فً المنشؤة الواحدة وعدم جواز 

تكوٌن أكثر من نقابة مهنٌة واحدة فً البلد الواحد لعمال المهنة أو الصناعة أو 

ه التاسعة والعشرٌن عدم جواز تكوٌن أكثر من الحرفة الواحدة.كما تضمن فً مادت

ضافة إلً إجبارٌة االشتراكات النقابٌة اإلاتحاد عام واحد للعمال المصرٌٌن وذلك ب

بنص القانون وذلك تثبٌتاً للشمولٌة النقابٌة وتؤكٌدا لسرٌانها"
6
  . 

بتعدٌل قانون إنشاء صندوق للتؤمٌن وآخر  1953لسنة  331كما صدر القانون رقم 

 لإلدخار والمعاشات لموظفً الحكومة المدنٌٌن.

من خالل التمصٌر  بذلك وعلً امتداد هذه المرحلة تم تمهٌد الطرٌق للمرحلة القادمة

وانشاء المإسسة االقتصادٌة من ناحٌة وتنظٌم الشركات والهٌبات العامة من ناحٌة 

تمان وقانون أخري واستحداث وزارة مستقلة للصناعة ثم صدور قانون البنوك واألب

البنك المركزي وضم بنكً األهلً ومصر للدولة والبدء فً إنشاء البنك الصناعً . 

وبذلك كانت األوضاع االقتصادٌة مهٌبة للقفزة التنموٌة الكبري التً بدأت عام 

1961. 

  0471 – 0420 -اإلنطالق  –المرحلة الثانٌة 

للتنمٌة واصدار أكبر حركة تشكل هذه المرحلة انطالق القطاع العام لٌصبح قاطرة 

 411أكثر من  تؤمٌمات للشركات والمصالح االقتصادٌة فً تارٌخ مصر الحدٌث

كما ارتبطت هذه الفترة بخطة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة األولً والثانٌة .شركة

ٌبدو أنه خالل مرحلة التامٌمات الكبري لم تكن . 1967عدوان والتً توقفت عقب 

حدة تعمل علً حصر الشركات بل ربما أكثر من لجنة وهو ما ٌتضح هناك لجنة وا

صدرت من خالل عدة قوانٌن  1961من أن التؤمٌمات الكبري التً تمت سنة 

ٌولٌة  21وقد صدرت أكبر ثالث قوانٌن فً وشملت شركات فً مصر وسورٌا 

 علً النحو التالً:1961

                                                           
 .02صفحة  – 0241/21رقم االٌداع  –عسكرة الحٌاة العمالٌة والنقابٌة فً مصر  –عطٌة الصٌرفً  - 2
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  شركات فً سورٌا  3شركة فً مصر و  49بتؤمٌم  1961لسنة  117القانون

شركات األخشاب واألسمنت والمعدنٌة وقد ضمت قابمة الشركات المصرٌة 

 وشركات االتوبٌس والكهرباء اضافة لشركات فنادق وشركات صناعٌة.

  فً سورٌا  ةشرك 11شركة فً مصر و  83بتؤمٌم  1961لسنة  118القانون

المقاوالت والتجارة والتصدٌر  وقد ضمت قابمة الشركات المصرٌة شركات

واالستٌراد ومحالج األقطان وشركات الغزل والنسٌج والمطاحن والزجاج 

 واألدوٌة والسجاٌر ومن شركة فٌلبس إلً شركة ثلج غمرة .

  فً سورٌا  ةشرك 12شركة فً مصر و  146بتؤمٌم  1961لسنة  119القانون

وشركات تجارة غزل ونسٌج  وقد ضمت قابمة الشركات المصرٌة شركات

الزٌوت والنشا والجلوكوز والبالستٌك والورق شركات ومضارب أرز و

 والكٌماوٌات والتعدٌن والهندسٌة وشركات بترول وأدوٌة.

  شركة وشكلت القاعدة الربٌسٌة للقطاع العام  278شملت القوانٌن الثالثة

 المصري ونقطة انطالق ربٌسٌة.

  منشآت كبس القطن إلً الدولة.بانتقال ملكٌة  1961لسنة  121القانون 

  إسقاط االلتزام الممنوح لشركة لٌبون للكهرباء فً مدٌنة االسكندرٌة بالقانون

 123، اسقاط االلتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة بالقانون 1961لسنة  122

 .1961لسنة 

  1964و  1961صدرت عدة قوانٌن بتؤمٌمات للشركات علً امتداد السنوات 

وتبعٌة شركات الرباط والهندسة وبنزٌون وعدس وشٌكورٌل  شملت سباهً

والمحالج وشركات تصدٌر القطن وشركات  البحرٌة وغٌرها لهٌبة قناة السوٌس

 .شركة تؤمٌن 41و  ومعامل األدوٌة وشركات النقل

  إنشاء مإسسة مصر من انصبة بنك مصر فً الشركات المساهمة المملوكة له

أموال الشركات التً اسستها الهٌبة العامة  من رإوسوانشاء مإسسة النصر 

لتنفٌذ برنامج السنوات الخمس للصناعة وكانت المإسستٌن تتبعان رباسة 

 الجمهورٌة.

  بشؤن المإسسات العامة فقسم  1961لسنة  1327صدر القرار الجمهوري رقم

مإسسات تتبع السٌد زكرٌا  8اإلشراف علٌها بٌن نواب ربٌس الجمهورٌة وحدد 

 .مإسسات تتبع السٌد حسٌن الشافعً  4لدٌن و محً ا

 مضرب  71وسلندرات مطحن  95بتؤمٌم  1962لسنة  42 رقم صدر القانون

  مخبز بلدي فً القاهرة والجٌزة. 82وموزعٌن حسب المحافظات أرز 

  التؤمٌم الثالث بعض الشركات من أحد قوانٌن تبعٌة صدرت قوانٌن بنقل

تنقل شركة البوند  1962لسنة  71قانون الربٌسٌة الً قانون آخر مثل ال
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وخمس شركات من بٌنها بنزٌون  117الً القانون  119المصرٌة من القانون 

 .118الً القانون  119تنقل من القانون 

  لسنة بقصر تعامل الدولة مع القطاع العام وهو ما ٌضمن  1213القانون رقم

ٌجب شراء منتج متوفر توفٌر سوق توزٌع منتجات شركات القطاع العام كما ال 

 بالقطاع العام من القطاع الخاص أو استٌراده كما ٌحدث اآلن.

  بحد اقصً للملكٌة الزراعٌة  1961لسنة  127قانون االصالح الزراعً رقم

 فدان. 111

 تنظٌم القطاع العام 

ولكن عملٌة فً البداٌة لم تكن هناك رإٌة متكاملة وشاملة لتنظٌم القطاع العام 

. ففً عام األفضلتم الوصول للصٌغة أن للتجربة والخطؤ إلً  تخضعالتنظٌم 

عدل قانون . 29/4/1963فً  61 رقم صدر قانون المإسسات العامة  1963

 المفاهٌم بشكل واضح ومحدد:حدد و 1957لسنة  32المإسسات العامة رقم 

 المؤسسة العامة 

مما كان ٌدخل فً النشاط هً مرافق عامة اقتصادٌة أو زراعٌة أو صناعٌة أو مالٌة 

الخاص ورأت الدولة ان تتوالها بنفسها عن طرٌق المإسسات العامة.وهً تنشؤ أو 

وللمإسسة العامة مٌزانٌة تساهم فً شركات مساهمة أو منشآت أو جمعٌات تعاونٌة .

وهً تخضع لرقابة دٌوان المحاسبات مستقلة توضع علً نمط المشروعات التجارٌة.

 مراقب حسابات كما أعفاها المشرع من ضرٌبة الدمغة. و ٌجوز لها تعٌٌن

 الهٌئات العامة 

لكن الهٌبة العامة هً مصالح عامة حكومٌة منحها المشرع الشخصٌة االعتبارٌة .

فاألصل تقوم بخدمة عامة وال تمارس نشاط مالً أو تجاري أو صناعً أو زراعً 

دارة وعندما ٌكون غرض ان الخدمات العامة تقوم بها الدولة مع مرونة فً اإل

. لها الهٌئة خدمة عامة حتً لو كانت لها طبٌعة تجارٌة ) هٌئة غٌر ربحٌة(

مٌزانٌة خاصة ولكنها ملحقة بمٌزانٌة الدولة وتتحمل الدولة عجزها وٌإول إلٌها ما 

 تحققه من أرباح.

 1963لسنة  94بعد خمس شهور من صدور القانون صدر تعدٌل علٌه بالقانون 

لكن مع التجربة تبلورت ض القواعد التً تخضع لها المإسسات العامة .وعدل بع

بإصدار قانون 1966لسنة  32رإٌة أعمق لتنظٌم القطاع العام فصدر القانون رقم 

 .1963لسنة  61المإسسات العامة وشركات القطاع العام والغً القانون رقم 
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ن بها وقرر ان انشاء م أوضاع العاملٌٌحدد القانون مفهوم الشركات العامة وتنظ

المإسسات العامة ٌكون بقرار من ربٌس الجمهورٌة وحدد طرق إنشاء المإسسات 

خطوة  0422لسنة  18وٌشكل القانون العامة وطرق إدارتها والنظام المالً لها. 

كبٌرة علً طرٌق تنظٌم القطاع العام والمؤسسات العامة تجنب بها المشرع كل 

 .خالل التطبٌق من بداٌة المؤسسة االقتصادٌة  العٌوب والمشاكل التً ظهرت

علً صعٌد أوضاع العاملٌن فً القطاع العام صدرت خالل هذه المرحلة عدة 

قوانٌن فرضت أوضاعاً جدٌدة للعمال لم تكن موجودة قبل الثورة فً الشركات 

 المساهمة وال فً شركات القطاع العام وهً :

لسنة  112بالمنشآت الصناعٌة رقم   قانون تحدٌد الحد األدنً ألجور العمال .1

 وحدد الحد األدنً لألجور بخمسة وعشرٌن قرشاً فً الٌوم. 1962

 المإسسات فً العمال تشغٌل تنظٌم شؤن فًفً شؤن  1961لسنة  133القانون  .2

 ٌصدر التً الصناعٌة للمإسسات ٌجوز ال وقد نص علً أنه  الصناعٌة

 من أكثر فعلٌاً  تشغٌالً  العامل تشغٌل المركزي الصناعة وزٌر من قرار بتحدٌدها

 الراحة و الطعام لتناول المخصة الفترات فٌها تدخل وال عمل ٌومٌاً  ساعة 48

 وما ٌزٌد علً ذلك ٌتقاضً عنه العامل أجر أضافً.

وتوزٌع  1961  لسنة 111 رقم بالقانون االرباح فً العمال مشاركة قانون .3

 .% من األرباح علً العمال والموظفٌن25

باختٌار  1961 لسنة 114 رقم بالقانون اإلدارة مجالس فً العمال تمثٌل قانون .4

 .ممثلٌن للعمال والموظفٌن 2

بحٌث ال  1961  لسنة 113 رقم بالقانون لألجور اقصً حد تحدٌد قانون .5

 .ٌتجاوز خمسة االف جنٌه لربٌس مجلس اإلدارة

وكانت تصل إلً  1961 لسنة 115 رقم بالقانون التصاعدٌة الضراٌب قانون .6

 .اآلف جنٌه 11% علً الدخول التً تزٌد علً 91

 .واحدة وظٌفة من اكثر فً الشخص تعٌٌن بمنع 1961 لسنة 125 رقم نوناالق .7

 باعتبار مإسسة التؤمٌنات االجتماعٌة مإسسة عامة. 1961لسنة  95القانون  .8

وفاة بشؤن صرف أجر أو معاش ثالثة شهور عند  1961لسنة  1القانون رقم  .9

 الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.

 إنشاء االتحاد العام لعمال مصر.تم  1957ٌونٌة  31فً  .11

بشؤن االتحاد القومً الذي كان ٌنص علً قصر  1958لسنة  7القانون رقم  .11

حق الترشٌح لعضوٌة مجالس إدارة النقابات بكافة أنواعها علً األعضاء 

 العاملٌن فً االتحاد القومً.

 قانون العمل والنقابات . 1959لسنة  91 القانون .12
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وتبلور رإٌة  واالجتماعٌة االقتصادٌة للتنمٌة وخطة التشرٌعات من متكاملة حزمة

األكبر واألهم فً مسٌرة لتشكٌل وإدارة القطاع العام هذه هً خبرة المرحلة الثانٌة و

انٌة وتوقف خطة التنمٌة الخمسٌة الث 1967التً توقفت بنكسة القطاع العام و

 وتوجٌه كل الجهود للمعركة مع العدو . 1971 -1966

 0441 – 0470 –التفكٌك واالرتباك  –المرحلة الثالثة 

تعتبر هذه المرحلة نموذج لالرتباك والتخبط فً تحدٌد دور ومصٌر القطاع 

تراجع شعارات عصر التصنٌع الثقٌل لصالح العام.بعد توقف خطة التنمٌة الثانٌة و

التجهٌز لمعركة استرداد الكرامة ومحو اثار النكسة. وقد استطاع القطاع العام منذ 

تغطٌة كافة احتٌاجات المجتمع المدنً والعسكري فشركات  1973وحتً  1967

القطاع العام للمقاوالت هً التً بنت دشم الصوارٌخ والطابرات ومهدت الطرق 

مستلزمات القوات المسلحة وكذلك احتٌاجات المواطنٌن من طعام وكساء  ووفرت

ونقل ومواصالت واسكان ومرافق. لكن بمجرد انتهاء المعركة وبدء محادثات فض 

الطبقة الرأسمالٌة االشتباك والتً انتهت بكامب دافٌد ومعاهدة السالم.تغٌرت نظرة 

 االجتماعٌة.االقتصادٌة وتها توجهاتها وانحٌازاتغٌرت والحاكمة للقطاع العام 

وذلك بانتصار  حسم الصراع داخل رأسمالٌة الدولة الحاكمة لصالح جناح التبعٌة

لٌتم انهاء عهد التخطٌط االقتصادي ورٌادة  1971ماٌو  15السادات ومجموعته فً 

 القطاع العام وعدم االنحٌاز واالعتماد علً االتحاد السوفٌتً والمعسكر االشتراكً.

توجه إلٌه كل سهام األزمة والخراب والفساد  ذيالقطاع العام هو النموذج الأصبح 

والحدٌث عنه باعتباره رمز لالنغالق وأنه غٌر اقتصادي وخاسر وٌجب التخلص 

وبدأت % من أوراق اللعبة بٌد الوالٌات المتحدة 99أعلن السادات ان  منه. كذلك 

تحاد األوروبً والمنظمات والشركات التحوالت السٌاسٌة تجاه الوالٌات المتحدة واال

والحدٌث  الدولٌة واإلطاحة بكل المكتسبات االجتماعٌة التً تحققت للطبقات الكادحة

تواكب مع ذلك . عن عبا الدعم والعمل علً استراداد التكلفة فً الخدمات العامة

  إعادة أراضً االصالح الزراعً لالقطاعٌٌن وإلغاء الحراسات حٌث صدر القانون 

 الحراسات تصفٌة بشؤن 1972/  11/  5 بتارٌخ    1972  لسنة  52 رقــم  قانون

 وممتلكات أموال عن الحراسة برفع 1964 لسنة 151 رقم للقانون طبقا المفروضة

/  7/  25 بتارٌخ  1974  لسنة  69 رقــم  ثم تبعه القانون .األشخاص بعض

 .الحراسة فرض عن الناشبة األوضاع تسوٌة قانون إصدار بشؤن 1974

واضطر النظام إلدخال بعض التعدٌالت السٌاسٌة مثل عودة األحزاب التً بدأت 

كمنابر داخل االتحاد االشتراكً والسماح بهامش لحرٌة الصحافة وحرٌة 

التعبٌر.لكن مع استمرار مصادرة اشكال التنظٌم النقابً وحركات الفالحٌن 



21 
 

ه المرحلة كان تعبٌر عن انتصار ولعل عودة حزب الوفد خالل هذوالمهمشٌن.

 الجناح المهادن التابع الذي ٌرفع شعارات اللٌبرالٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة.

لم ٌكتفً السادات بذلك بل بدأ مداعبة االستثمار األجنبً الذي تم التخلص منه 

.  1971لسنة  65بالتمصٌر من خالل قانون استثمار المال العربً واألجنبً رقم 

التوجه إلطالق ٌد القطاع الخاص واالستثماري والقضاء علً القطاع وبدأ دعم 

بشؤن استثمار المال العربً  1974لسنة  43فصدر القانون  الغٌر كفا اقتصادٌاً 

واألجنبً والمناطق الحرة وتحولت بورسعٌد مدٌنة الصمود فً العدوان الثالثً إلً 

 منطقة حرة.

ت االجتماعٌة لصالح القطاع الخاص.لذلك بذلك تبدلت أولوٌات التنمٌة واالنحٌازا

أصبحت توجد ضرورة لتفكٌك القطاع العام وضرب أي فرص للتكامل الرأسً 

أو بقاء بعض وحداته كبقرة حلوب لصالح القطاع الخاص واألفقً وتجهٌزه للبٌع 

 .لذلك صدرت عدة تشرٌعات فً هذا المجال منها:واألجنبً ومرتع للفساد واإلفساد

وقد عرف  بشؤن إعادة تنظٌم المإسسات العامة 1971لسنة  61 القانون رقم -

القانون شركة القطاع العام بؤنها وحدة اقتصادٌة تقوم علً تنفٌذ مشروع 

اقتصادي وفقاً لخطة التنمٌة.رغم ان خطط التنمٌة والتخطٌط االقتصادي توقف 

 .قوإطالق قوي السو لتخطٌط التؤشٌرياالكتفاء باوبدأ  1967بنكسة ٌونٌة 

ببعض األحكام الخاصة بشركات القطاع العام حٌث  1975لسنة  111القانون  -

سمح للشركات العامة بتؤسٌس شركات مساهمة خاصة غٌر خاضعة لقوانٌن 

ها وهو بداٌة العودة لسٌطرة اشكال الرأسمالٌة التقلٌدٌة ومإسساتالقطاع العام 

ورغم ذلك ابقً علً تمثٌل الموظفٌن والعمال  المتمثلة فً الشركات المساهمة.

. ولكن بدأ التفكٌك من خالل التراجع عن مفهوم المإسسة فً مجلس اإلدارة 

ٌمكن ان ٌضم  مجلس أعلً للقطاعالعامة وابتداع شكل تنظٌمً جدٌد سمً 

شركات عامة وهٌبات عامة وجمعٌات تعاونٌة . بذلك بدأت عملٌة التفكٌك 

المذكرة االٌضاحٌة للقانون تم الحدٌث عن إلغاء المإسسات  والخلط المتعمد وفً

التفكٌك وبذلك بدأت الخطوات العملٌة فً عملٌات العامة ، تحرٌر الشركات 

 الخصخصة والبٌع.و

بإنشاء المجالس العلٌا  1975لسنة  1167قرار ربٌس الجمهورٌة رقم  -

 للقطاعات.

شركات القطاع العام فً شؤن دراسة أوضاع  1978لسنة  892القانون رقم  -

 .1977التً حققت خسابر فً العام المالً 

 بتنظٌم العمل باإلمانات الفنٌة لمجالس القطاعات. 1978لسنة  316القانون رقم  -
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بإنشاء مركز معلومات  1978لسنة  168قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  -

 شعب وتتولً كل 11القطاع العام برباسة مجلس الوزراء.ٌقسم المركز إلً 

 شعبة تجمٌع البٌانات عن شركات احد القطاعات االقتصادٌة.

الذي استهدف القانون أن  القومى اإلستثمار بنك بإنشاء1981 لسنة 119 القانون -

 وهو مالم ٌحدث.ٌتولً تموٌل القطاع العام ومشروعات خطة التنمٌة.

بشؤن هٌبات القطاع العام حٌث ألغً المجالس  1983لسنة  97القانون رقم  -

وقد الغً قوانٌن 1هٌبات إلدارة شركات القطاع العامالعلٌا القطاعٌة واستحدث 

.وتمت تصفٌة المجالس العلٌا 1975ولسنة  1971المإسسات العامة لسنة 

القطاعٌة وأماناتها الفنٌة وحرر قانون هٌبات القطاع العام الشركات من كثٌر من 

 العام والقطاع الخاص.ودفع باتجاه التزاوج بٌن القطاع القٌود السابقة 

ذلك علً صعٌد تنظٌم القطاع العام والذي بدأ بالمإسسات ثم المجالس القطاعٌة 

وانتهً بهٌبات القطاع العام. لكن تبع ذلك صدور عدد من التشرٌعات التً تدفع 

االتفاق علً برامج ما خاصة مع االنفالت والفوضً االقتصاد باتجاه المزٌد من 

ي او االصالح االقتصادي مع صندوق النقد الدولً والذي بدأ سمً التحرر االقتصاد

ٌناٌر ثم استكمال بنود االتفاق فً النصف  19، 18وانتهً بانتفاضة  1976فً عام 

الثانً من الثمانٌنات.تبع ذلك تعدٌالت فً التوجهات واالنحٌازات االقتصادٌة 

 وإلغاء الدعم . وتحرٌر االسواق وتقلٌص دور الدولة وإطالق ٌد القطاع الخاص

 وصدرت لذلك عدة تشرٌعات منها:

والذي تمت علٌه عدة تعدٌالت  1981 لسنة 159 رقم المساهمة الشركات قانون -

. 

 والجهاز المصري المركزي البنك شؤن فً 1975 لسنة 121 رقم القانون -

 .المصرفً

 .األجنبى بالنقد التعامل بتنظٌم 1994 لسنة 38 رقم القانون -

 .1988 لسنه 144 رقم بالقانون الصادر للمحاسبات المركزى الجهاز قانون -

بذلك تم استكمال البٌبة االقتصادٌة الحاضنة لبٌع األصول المملوكة للدولة وإطالق 

توقفت الدولة عن االلتزام  1987ٌد القطاع الخاص وتراجع دور الدولة. وفً عام 

تكلٌف خرٌجً كلٌات  وأوقفت بتعٌٌن الخرٌجٌٌن واطلقت التعٌنات للسوق المفتوح

ولكن تواكب مع هذه المتغٌرات فً دور القطاع العام وانحٌازات .الهندسة

وتوجهات التنمٌة الرأسمالٌة صدور عدد من التشرٌعات المرتبطة بالحركة العمالٌة 

 منها :

 بشؤن التؤمٌنات االجتماعٌة. 1975لسنة  79القانون  -
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 المدنٌٌن بالدولة.الخاص بالعاملٌن  1978لسنة  47القانون رقم  -

 بشؤن العاملٌن بشركات القطاع العام. 1978لسنة  48القانون رقم  -

 .1981لسنة  137قانون العمل رقم  -

بتحدٌد حد أدنً ألجور العمال وتنظٌم أجازاتهم  1972لسنة  24القانون رقم  -

المرضٌة فً المنشآت الصناعٌة بالقطاع الخاص. وقد حدد أجر الٌومٌة للعامل 

سنة بثالثٌن قرش ٌومٌاً واذا نقصت السن ٌنقص األجر قرش عن  18غ الذي ٌبل

وبالنسبة لألجازات المرضٌة قرش فً الٌوم. 25كل سنة ولكن ٌجب اال ٌقل عن 

شهور بدون أجر  3% من األجر و 75شهور ب  8فتكون شهر بؤجر كامل و 

 اذا قررت الهٌبة الطبٌة احتمال شفاء العامل.

بشؤن قواعد التوزٌع النقدي  1978لسنة  217ء رقم قرار ربٌس مجلس الوزرا -

من األرباح علً العاملٌن بشركات القطاع العام واصبح المجنب من األرباح 

 % من األرباح .11للتوزٌع علً العاملٌن 

هكذا كانت مرحلة التفكٌك تخبط فً اشكال تنظٌم القطاع العام صحبها تغٌرات 

وتوجه القتصاد السوق المفتوح المعتمد علً القطاع الخاض اقتصادٌة كبٌرة 

مع اطالق حرٌة االسواق والغاء التسعٌر الجبري  وتغٌرات فً التشرٌعات العمالٌة

 .والضرابب التصاعدٌة 

 وحتً اآلن  0440 –الخصخصة والبٌع  –المرحلة الرابعة 

وصلت عملٌة الخصخصة خالل هذه السنوات لقمة التخسٌر والتفكٌك والبٌع الذي لم 

ٌتوقف عند شركات القطاع العام الخاسرة بل وامتد ألعلً الشركات ربحٌة وحول 

الهٌبات العامة إلً شركات ووصلنا الً مرحلة خصخصة المرافق والخدمات العامة 

صدور عدد من التشرٌعات علً  وخاصة خدمات التعلٌم والصحة .شهدت المرحلة

واطالق  ة باسم التحرراالقتصادٌ فوضًصعٌد االقتصاد الكلً التً توغلت فً ال

ونذكر بدعوي االصالح قوي السوق وٌد القطاع الخاص وإلغاء الدعم وبٌع األصول 

 منها:

 بإصدار قانون الضرٌبة العامة علً المبٌعات. 1991لسنة  11القانون رقم  -

بإصدار قانون سوق رأس المال وعودة البورصة  1992لسنة  95القانون رقم  -

 المصرٌة.

 بإنشاء الجامعات الخاصة. 1992لسنة  111القانون  -

 بتنظٌم التعامل فً النقد األجنبً. 1994لسنة  38القانون  -

 . 1997 لسنة االستثمار وحوافز ضمانات قانون -



23 
 

بإنشاء الهٌبة  1997لسنة  284قرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم  -

 العامة لالستثمار والمناطق الحرة .

 .1997لسنة  17قانون التجارة رقم  -

بإصدار قانون اإلٌداع والقٌد المركزي لألوراق  2111لسنة  93القانون  -

 المالٌة.

 بشؤن المناطق االقتصادٌة ذات الطبٌعة الخاصة. 2112لسنة  83القانون رقم  -

 المصرفى والجهاز زىكالمر البنك قانون بإصدار 2113 لسنة 88 رقم قانون -

  لسنة 93 رقم وبالقانون 2114 لسنة 162 رقم بالقانون والمعدل والنقد

2115 . 

 النظام بإصدار 2114 لسنة 64 رقم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس قرار -

 .المصرى زىكالمر للبنك األساسى

سعر والذي جعل اعلً  2115لسنة  91الضرٌبة علً الدخل رقم  نون قا -

 % .25للضرٌبة علً الدخل 

بتنظٌم مشاركة القطاع الخاص فً مشروعات  2111لسنة  67القانون رقم  -

 البنٌة االساسٌة والخدمات والمرافق العامة.

 شؤن فً 2113 لسنة 82 رقم بالقانون العربٌة مصر جمهورٌة بٌس ر قرار -

 تنظٌم قانون بإصدار 1998 لسنة 89 رقم القانون أحكام بعض تعدٌل

 المزاٌدات و المناقصات تنظٌم قانون أحكام بعض و المزاٌدات و المناقصات

 والذي فتح باب إسناد المشروعات باألمر المباشر.

 عقود على الطعن إجراءات بعض بتنظٌم 2114 لسنة 32 رقم القانون -

 والذي حصن صفقات البٌع الفاسدة لشركات القطاع العام ..الدولة

 بشؤن التصرف فً األراضً المملوكة للدولة. 2117لسنة  144القانون  -

 .2117لسنة  72قانون االستثمار رقم  -

 صدرت عدة تشرٌعات إلعادة تنظٌم القطاع العام منها:

حٌث .العام األعمال قطاع شركات بإصدار قانون 1991لسنة  213القانون رقم  -

شركات  ألغً هٌبات القطاع العام وحل بدالً منها الشركات القابضة ، كما اخضع

 باألسهم التوصٌة وشركات المساهمة شركات قانون نصوصالقطاع العام ل

 لسنة 159 رقم بالقانون الصادر المحدودة المسبولٌة ذات والشركات

 .وٌعد هذا القانون الركٌزة التشرٌعٌة األساسٌة للخصخصة والبٌع.1981

 317شركة قابضة و  27عند بدء تنفٌذ القانون تم توزٌع القطاع العام علً  -

 شركة تابعة.
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قرار ربٌس مجلس الوزراء والوزٌر المختص بقطاع األعمال العام العام رقم  -

 بإنشاء مكتب فنً لوزٌر قطاع األعمال العام فً وزارة عاطف عبٌد. 1741

بتنظٌم وزارة قطاع  1997 لسنة 315قرار ربٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم  -

األعمال ونصت مادته األولً علً ان دورها " تنفٌذ برنامج نقل ملكٌة الشركات 

المذكورة للقطاع الخاص ) الخصخصة( وذلك فً إطار السٌاسة العامة 

للدولة.وٌتبع الوزارة المكتب الفنً لوزٌر قطاع األعمال ومركز معلومات 

 ٌب للتنمٌة والمراكز التابعة له.القطاع العام وقطاع مشروعات التدر

 السلكٌـة لالتصاالت القومٌة الهٌبة بتحوٌل م1998 لسنة 19 رقم القانون -

 لالتصاالت المصرٌة الشركة تسمى مصرٌة مساهمة شركة إلً والالسلكٌة

 وطرح جزء من أسهمها فً البورصة.

 .مساهمة شركة إلً مصر كهرباء هٌبة بتحوٌل 2111 لسنة 164 رقم القانون -

بتشكٌل لجنة وزارٌة  2111لسنة  695قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  -

ونظام   BOTومجموعة عمل لتنظٌم المشروعات القومٌة والمحلٌة بنظام 

BOOT. 

والشركات التابعة لها للكهرباء تم إعادة هٌكلة الشركة القابضة  2111ٌولٌو  -

شرة شركة تختص بتلك بفصل أنشطة اإلنتاج والنقل والتوزٌع وتكوٌن ثالث ع

إلنتاج  األنشطة من بٌنها خمس شركات إلنتاج الكهرباء منها شركتً شرق الدلتا

 . الكهرباء وغرب الدلتا إلنتاج الكهرباء

 مصر" بتحوٌل شركة ،2112 ٌولٌو شهر فً 137 رقم الجمهوري القرار -

 . فرعٌـة شركات سبع تتبعها قابضـة شركة إلى" للطٌران

بشؤن التقٌٌم والتصرف فً  2112لسنة  1511الوزراء رقم قرار ربٌس مجلس  -

 حصص المال العام فً الشركات المشتركة.

بشؤن تنظٌم عمل لجان مراجعة  2114لسنة  118قرار وزٌر االستثمار رقم  -

 واعتماد تقٌٌم حصص المال العام فً الشركات المشتركة.

 شركة اءبإنش 2114 لسنة 135 رقم العربٌة مصر جمهورٌة ربٌس قرار -

 هذا وبموجب. لها التابعة والشركات الصحً والصرف الشرب لمٌاه قابضة

 28 بٌن من بمصر محافظة 14 فى االقتصادٌة الهٌبات تحوٌل تم القرار

 عام حتى تباعا المحافظات باقى إضافة وتم قابضة شركات إلى  محافظة

2117. 

حصٌلة  بشؤن تنظٌم 2115لسنة  1516قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  -

 برنامج إدارة األصول المملوكة للدولة.
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خالل هذه المرحلة تغٌرت المسمٌات من قطاع األعمال إلً قطاع األعمال العام  -

هو مرحلة انتقالٌة للنقل الملكٌة للقطاع الخاص ثم سمٌت األصول المملوكة و

 للدولة.

تم تؤسٌس  2116تم تحوٌل قطاعات هٌبة السكك الحدٌدٌة إلً شركات وعام  -

الشركة المصرٌة لتجدٌد وصٌانة خطوط السكك الحدٌدٌة. كشركة مساهمة 

مصرٌة لغرض إنجاز أعمال عمرة وإصالح وحدات النقل المتحركة المملوكة 

 ثم تبعتها باقً الشركات. للهٌبة القومٌة لسكك حدٌد مصر

بشؤن قواعد التصرف فً  2117لسنة  1874مجلس الوزراء رقم قرار ربٌس  -

حصص المال العام المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التؤمٌن التابعة لقطاع 

 األعمال العام.

 إلى أصولها ونقل الرٌف كهربة هٌبة بإلغاء 2117 لسنة 13 رقم القانون -

 .الكهرباء وتوزٌع نقل شركات

 بشؤن إصدار قانون الصكوك. 2113لسنة  11القانون رقم  -

بشؤن تنظٌم وزارة قطاع  2116لسنة  873ربٌس مجلس الوزراء رقم قرار  -

األعمال العام.واضاف للجهات التابعة للوزارة صندوق تموٌل برنامج هٌكلة 

 شركات قطاع األعمال العام.

نك بتحوٌل بنك التنمٌة واالبتمان الزراعً إلً الب 2116لسنة  84القانون رقم  -

 الزراعً المصري.

الخاص ببرنامج طرح  2117لسنة  2336قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  -

 أسهم الشركات المملوكة للدولة جزبٌاً أو كلٌاً فً البورصة المصرٌة.

بشؤن قواعد التصرف فً  2117لسنة  1962قرار ربٌس مجلس الوزراء رقم  -

مٌن التابعة لقطاع األعمال المساهمات المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التؤ

 العام فً الشركات المشتركة .

فكرة مبادلة أصول القطاع العام بصكوك  2118كانت الدولة قد طرحت فً عام  -

شعبٌة إبان تولً الدكتور محمود محً الدٌن وزارة االستثمار وقد واجه 

ٌناٌر لٌختفً مشروع مبادلة  25المشروع مقاومة أوقفته ثم جاءت ثورة 

باسم صندوق مصر السٌادي  2118ل ثم ٌعود للحٌاة بشكل جدٌد فً األصو

وقد وصف الدكتور جالل ولكنه لن ٌوزع صكوك ولكنه ٌنظم عملٌات البٌع.

" هذا ما دفعنً       أمٌن وقتها مشروع الصكوك بؤنه مشروع شٌطانً وكتب

إلً وصف هذا المشروع بؤنه " شٌطانً " وإلً االعتقاد بؤنه مشروع غٌر 

نً وال أخالقً .أنه شٌطانً ألنه ٌحاول استغالل نقطة ضعف فً معظم وط

المصرٌٌن هً فقرهم ، الذي ٌدفعهم دفعاً إلً البٌع ، مع التظاهر بؤن المتوقع 

منهم غٌر ذلك ، وغٌر وطنً ألنه ٌسمح ببٌع أصول كان من المصلحة االبقاء 
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مصرٌٌن ، وال  علٌها فً ٌد الدولة المصرٌة أو علً األقل فً أٌدي أفراد

أخالقً ألنه ٌفتقر إلً الشجاعة التً تتمثل فً أن ٌتحمل متخذ القرار المسبولٌة 

عن اتخاذه وعدم إلقاء المسبولٌة علً اآلخرٌن".
7 

 بإنشاء صندوق مصر السٌادي . 2118لسنة  177القانون رقم  -

لتكثٌف أما علً صعٌد الحقوق العمالٌة فقد حدث تغٌر كبٌر فً عالقات العمل 

االستغالل الرأسمالً وحصار حرٌة التنظٌم والقضاء علً الحماٌة االجتماعٌة 

 وصدرت عدة تشرٌعات منها:

 . 2113لسنة  12قانون العمل رقم  -

 .2116لسنة  81قانون الخدمة المدنٌة رقم  -

 .2118لسنة  2رقم قانون التؤمٌن الصحً  -

جنٌه  1211لم ٌصل الً تم تحدٌد الحد األدنً لألجور وعند لتطبٌق الفعلً  -

 للعاملٌن فً الحكومة ولم ٌلتزم القطاع الخاص بتنفٌذه.

بشؤن الحد األقصً للدخول وربطه بالحد  2111لسنة  242القانون رقم  -

 األدنً.والذي صدرت علٌه تعدٌالت أوقفت خضوع العدٌد من الفبات للقانون. 

 ت االجتماعٌة.ٌجري اآلن تداول مشروع قانون جدٌد للعمل وآخر للتؤمٌنا -

هذه هً أبرز المتغٌرات التً تمت خالل هذه المرحلة من مسٌرة القطاع العام 

 والمشروعات المملوكة للدولة.

 

 عمق أزمة ومشاكل القطاع العام

ٌرصد البعض بما فٌها الدراسات األكادٌمٌة بعض جوانب من أزمة القطاع العام 

عض المشاكل موجودة منذ نشؤ ومشاكله وكؤنها ظاهرة حدٌثة ولكن الواقع ان ب

ومنها مفهوم أهل الثقة وأهل الخبرة وتكبٌل  1952ٌولٌه  23القطاع العام بعد 

الشركات بجٌوش من الموظفٌن تفوق احتٌاجات العمل واستمرار الشركات تعمل 

وغٌاب المشاركة الحقٌقة  باالالت الموجودة منذ الثالثٌنات واألربعٌنات دون تحدٌث

 .دارة واجبار الشركات علً التورٌد باسعار تفاقم خسابرهاللعمال فً اإل

 

لعل كتاب الدكتور إسماعٌل صبري عبدهللا عن تنظٌم القطاع العام 
8

والذي صدر  

 ورصد خالله عدد من السلبٌات والمشاكل 1969فً قلب تجربة القطاع العام سنة 

                                                           
 –حركة ال لبٌع مصر  –مشروع شٌطانً " تحوٌل القطاع العام إلً صكوك للبٌع "  –د. جالل أمٌن  - 7

 .95صفحة  – 8114 –أوراق عربٌة للنشر والدراسات  -( 0سلسلة مصرٌون فً المواجهة ) 
دار  –األسس النظرٌة وأهم القضاٌا التطبٌقٌة  –تنظٌم القطاع العام  –الدكتور إسماعٌل صبري عبدهللا  - 2

 .0424 –المعارف بمصر 
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ان الحوارات كتب الدكتور إسماعٌل  .ٌوضح لنا بعض المظاهر المبكرة لألزمة

عن مشاكل القطاع العام كانت مبكرة وهً التً دفعت لعقد مإتمر االنتاج فً 

. بل لقد عقدت 1966ثم صدورقانون المإسسات العامة فً ٌولٌة  1965نوفمبر 

مارس أكد علً  31أن بٌان  بل.1967الحكومة مإتمر للقطاع العام فً ٌناٌر 

ة نبٌلة كتب " وهنا ٌجب أن نقر جراء إصالح اقتصادي جذري. وبفروسٌإضرورة 

بمسبولٌتنا نحن االقتصادٌٌن المصرٌٌن . فنحن لم نقم بالجهد النظري الكافً لتحلٌل 

. فكثٌراً ما كان تدخلنا وتؤصٌل الظواهر االقتصادٌة المتعلقة بالقطاع العام فً بالدنا

فً المناقشة ٌقتصر علً الدفاع عن االشتراكٌة وسٌطرة الشعب علً وسابل 

اإلنتاج كضرورة ال فكاك منها لتحقٌق تنمٌة سرٌعة متناسقة ومتناسبة فً كافة 

قطاعات االقتصاد القومً " 
9

 
 

كتب الدكتور إسماعٌل أن التنظٌم الحالً للمإسسات العامة لٌس تنظٌماً  1969عام 

رشٌداً من حٌث أنه ال ٌضع خطوطاً واضحة بٌن النشاط اإلنتاجً للدولة ونشاطها 

من ناحٌة ، وال بٌن الدور االقتصادي والدور اإلشرافً داخل قطاعات اإلداري 

 من ناحٌة أخري.ورصد عدداً من األخطاء منها: االنتاج

بدء تنظٌم القطاع العام من اعلً من الوزارات والمإسسات العامة ولٌس من  -

 .الشركات.وكثرة قوانٌن تنظٌم المإسسات العامة

التً جري تؤمٌمها وعدد بعض هذه  غٌاب الرشد االقتصادي فً الشركات -

المظاهر مثل صغر الحجم ، ممارسة خلٌط من األنشطة اإلنتاجٌة ال تربطها 

 رابطة تكنولوجٌا أو اقتصادٌة جوهرٌة.

 الدمج الشكلً لتحمٌل شركات ناجحة باعباء شركات متعثرة . -

ضرورة ان تبدأ دراسة القطاع العام من الوحدات االنتاجٌة التكتٌكٌة فً  -

المصانع والمزارع وشبكات الترام وبحث العالقات االقتصادٌة والتكنولوجٌة 

 بٌنها.

 ضرورة الفصل بٌن نشاط الدولة اإلنتاجً ونشاطها اإلداري. -

 ضرورة خروج النشاط التعاونً حتً االنتاجً منه من إطار القطاع العام. -

ن ضرورة فصل الشركات التً ٌشارك فٌها رأس المال الخاص واألجنبً ع -

  الشركات المملوكة بالكامل للدولة لكً ال نحد من سلطة الدولة فً إعادة التنظٌم.

نقل تبعٌة المطاحن إلً المحلٌات بدال من المإسسة العامة والشركات التابعة لها  -

غالبا تخدم محافظة واحدة وال ٌجب ان تخضع الشراف مإسسة عامة فً وهً 

القاهرة .وكان االجدي تجمٌع مطاحن كل محافظة فً وحدة انتاجٌة واحدة تتبع 

                                                           
 .4صفحة  –مرجع سابق  –الدكتور إسماعٌل صبري عبدهللا  - 4
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المحافظة لكً ال ٌحدث إفراط فً البٌروقراطٌة.ونفس الوضع ٌنطبق علً نقل 

 لزٌوت.ونفس الوضع ٌنطبق علً مضارب األرز وشركات االركاب والبضابع.

بعض القطاعات تحتاج إلً شركة كبٌرة تغطً احتٌاجات مصر كلها مثل  -

 صناعة السكر والصلب والدخان والسٌارات.

المإسسات العامة التً تمارس  ضرورة الفصل بٌن نشاط األنتاج واإلشراف. -

بنفسها وال تتبعها شركات مثل مإسسة الطٌران العربٌة المتحدة ومإسسة االنتاج 

سسة اللحوم ومإسسة تعمٌر االراضً ... إلخ ٌمكن أن تتحول إلً الدواجن ومإ

 شركات عامة .

 للحدٌد والصلب والكهرباء والبترول.ضرورة عمل مجمعات انتاجٌة  -

شركات للمإسسات العامة دون ان ترتبط انتاجٌا مثل ضم الشركة بعض الضم  -

التماثل العامة لمنتجات الجوت إلً مإسسة الغزل والنسٌج . وتحدث حول ان 

 أساس للتكامل األفقً بٌن الشركات.

واننا كما أكد الدكتور إسماعٌل مبكراً أن المإسسات العامة لٌست ضرورة مطلقة.

.هذه الرإٌة نشرت منذ نحتاج لمرونة فً تنظٌم وإدارة القطاع العام واإلشراف علٌه

 ما ٌقرب من نصف قرن ورغم ذلك ال زالنا نعٌد المناقشة فً موضوعات قتلت

 بحثاً ووضعت لها حلول عدٌدة منذ عقود.

أما باترٌك أوبرٌان فقد كتب ٌصف التجربة قابالً" ٌطلق علً النظام االقتصادي 

أما المعلقون الذي ظهر فً مصر اآلن أسم النظام االشتراكً التعاونً المخطط. 

المعادون للنظام المصري فقد تفاوتوا فً الحملة علٌه واسماه بعضهم بالنظام 

الشٌوعً ،بٌنما أسماه اآلخرون باسم رأسمالٌة الدولة . لكن العثور علً اصطالح 

ٌشمل ما تتمٌز به المإسسات المصرٌة االقتصادٌة من تعقٌد أمر شاق للغاٌة . 

كً ، ال ٌتعبر أمراً كافٌاً، إذا أن االشتراكٌة تعنً العدل بمجرد القول بؤنه نظام اشترا

وشبابه وشٌوخه ومحرومٌه،ولٌست مجرد فً التوزٌع وعناٌة المجتمع بمرضاه 

 .ظٌم االقتصادينوصف ٌطلق علً طراز معٌن من الت

وٌمكن القول بؤن االقتصاد المصري ٌمثل من الناحٌة التنظٌمٌة مزٌجاً من 

سمالٌة البدابٌة ، والمشروعات العامة والخاصة والرأسمالٌة السندٌكالٌة ، والرأ

اإلدارٌة والتعاونٌات االستهالكٌة واإلنتاجٌة " 
11

 

سنة كتب الدكتور فإاد مرسً " ٌمكن القول بإن القطاع العام كان ومازال  42منذ 

وضعف إنتاجٌة  الطاقات المعطلة بداخلهٌعانً من ثالث ظواهر خطرة ، هً 

                                                           
تعرٌب  –من المشروعات الخاصة إلً االشتراكٌة  –ثورة النظام االقتصادي فً مصر  -باترٌك أوبرٌان  - 01

 .842صفحة  – 0471-الطبعة الثقافٌة –الهٌئة المصرٌة العامة للتأٌف والنشر  -وتعلٌق خٌري حماد  
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ٌجري اإلنتاج بنسبة عالٌة من وكل هذا ٌدفع إلً أن فاءة قٌادته العمل وعدم ك

، وهو ما ٌنعكس فوراً فً صورة تشوه الضٌاع والتبدٌد للموارد اإلنتاجٌة المحدودة

هٌكل نفقات اإلنتاج ورفع أسعار السلع الصناعٌة ، سعٌاً وراء ربح إداري مفتعل ال 

اءة التصنٌع وجدوي القطاع ، مما ٌسمح بالتشكٌك فً كفربح اقتصادي طبٌعً 

العام وفً هذه الظروف ، البد أن نلحظ حالة من التضخم المكبوت ، حالة فٌما 

التً تحول دون ارتفاع  ظاهرة البطالة الكامنةمضً دون إنفجار آثاره الفادحة 

األجور ، ورقابة الدولة علً األسعار . ولهذا فإن أي دعوة لفتح اقتصادنا وتحرٌر 

دعوة بالغة الخطورة علً االقتصاد القومً". األسعار كانت
11

 
 

مثل الرادٌو والتلٌفزٌون والسٌارات  بالصناعات الخفٌفةوٌنتقد فإاد مرسً البدء 

وهً والثالجات والغساالت الكهربابٌة وأجهزة تكٌٌف الهواء واألغذٌة المحفوظة 

محلٌا وهكذا صناعات تخدم الطبقة الوسطً ، ولكن مستلزمات إنتاجها غٌر متوفرة 

عن تحقٌق معدل النمو المستهدف  كان السبب الربٌسً فً عجز القطاع الصناعً

 إنما ٌرجع إلً نمط توزٌع االستثمارات وإلً طبٌعة الصناعات التً أختٌرت.

قٌام الوحدات االنتاجٌة علً غٌر أساس موضوعً ، والتوسع وقد ترتب علً ذلك 

ت العامة ، واختالل حسابات تكلفة االنتاج فً إنشاء الوحدات االقتصادٌة والمإسسا

، مع الحرص علً تحقٌق ربح فً نهاٌة السنة المالٌة ، مما جعل األسعار تتحمل 

ثقٌلة ال مفر منها ، وأفسد كل محاسبة اقتصادٌة سلٌمة . وبذلك تم تشوٌه أعباء 

 مفهوم التنمٌة ذاته.

الزمت القطاع العام فً لقد وضع مرسً ٌده علً جزء ربٌس من أزمة النشؤة التً 

والتً تحولت لمشاركة شكلٌة والرقابة علٌه عالقته بالمشاركة الشعبٌة فً إدارته 

وكتب " انعكس كل هذا الخلط علً مفهوم القطاع العام نفسه فعلً الرغم من أن 

األساس المادي للقطاع العام هو الملكٌة العامة لمجموع الشعب ، وعلً الرغم من 

ة العاملٌن فً اإلدارة وفً ثمار اإلنتاج ، مما كان ٌوفر أساساً وضع مبدأ مشارك

لظهور ونمو عالقات إنتاج جدٌدة داخل هذا القطاع تقود فٌما بعد بالضرورة إلً 

. فتم التؤكٌد علً ملكٌة الدولة، االشتراكٌة ، نجد أن الجمود قد أصاب هذا األساس

دارات الحكومٌة وأجهزة الدولة وتم اختٌار القٌادات فً القطاع العام من بٌن اإل

وقٌادات الشركات قبل التؤمٌم، وتحولت مشاركة العاملٌن فً اإلدارة إلً مناسبة 

.وفً النهاٌة لم ٌقدم القطاع العام نموذجاً جدٌداً ألسلوب انتخابٌة هامة فحسب

بقً أسلوب اإلنتاج ٌكون هو النقٌض والبدٌل ألسلوب اإلنتاج الرأسمالً. ومن ثم 

تاج الرأسمالً بغٌر إدانة عملٌة ، ولم ٌصف ولقد فاقم من هذا الوضع إننا بلد اإلن
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،وتنتشر فٌه بورجوازٌة صغٌرة شدٌدة التطلع ٌسوده أسلوب اإلنتاج الصغٌر

.والقلق"
12

 
 

ألن التجربة كانت محكومة منذ بداٌتها باألفق هنا اختلف مع الدكتور فؤاد مرسً 

المحكم للدٌمقراطٌة والمشاركة الشعبٌة  الرأسمالً لم تبرحه بدلٌل العداء

وفرض التنظٌم النقابً الواحد والعضوٌة  ومصادرة وتأمٌم النقابات العمالٌة

.كما أن المشاركة الشكلٌة فً اإلدارة واختٌار القٌادات خضع لمٌول اإلجبارٌة

قٌادات االتحاد االشتراكً والتنظٌم الطلٌعً واألجهزة األمنٌة علً اختالف 

ا ، وتحولت التنظٌمات العمالٌة الً جزء من جهاز الدولة ال تعبر عن أدواره

بقدر ما تؤٌد التوجهات العامة للحكومة والقٌادة.ولذلك حقوق ومصالح العمال 

الشعب  هعندما بدأ السادات خطوات هدم وتدمٌر القطاع العام لم ٌدافع عن

عام الذٌن خرجوا المصري الذي هو أساس وهدف أي تنمٌة ، وال عمال القطاع ال

فً بعض المواقع ٌطالبون بالمعاش المبكر. وبذلك كانت الدٌمقراطٌة والمشاركة 

الشعبٌة هً مقتل التجربة التً وأدتها وهً لم تبارح نمط اإلنتاج الرأسمالً 

 .الدولة البٌروقراطٌة ورأسمالٌة
 

سنة من صدور " هذا االنفتاح االقتصادي "  21بعد  لذلك عاد الدكتور فإاد مرسً

أي منذ  1987فً عام أكثر دقة فً تشخٌص واقع القطاع العام لٌقدم  رإٌة جدٌدة 

أصبح القطاع العام ٌرتبط بؤكثر من رباط عضوي كتب ٌقول"   سنة من اآلن. 31

قد صار مع رأس المال الطفٌلً المحلً ورأس المال العالمً . ومن جانب آخر ، فل

لوالدة وتربٌة ثم تطوٌر رأسمالٌة بٌروقراطٌة عملت  هذا القطاع العام مهداً رحبا

 . وتعمل ٌداً بٌد مع الرأسمالٌة الطفٌلٌة المحلٌة ومع الرأسمالٌة المالٌة العالمٌة

غدا فشل القطاع العام أو باإلحري إفشاله فً كثٌر من وفً هذه الظروف فلقد 

، بل وذرٌعة  سع فً عملٌات تخرٌبه وتبرٌر تصفٌتهالحاالت زرٌعة سهلة للتو

رخٌصة للنٌل من كل دعاوي االشتراكٌة وإلعالء شؤن الرأسمالٌة فً بالدنا" 
13

     
 

) فالطابع الطفٌلً جزء مرتبط بنشاة وتطور رأسمالٌة الدولة التابعة ملحوظة لً 

ط ولٌست وقد برزت بشكل كبٌر بعد النكسة ثم بعد حرب أكتوبر والهجرة للنف

عرض طارئ علً رأسمالٌة الدولة ، فالتجربة لم تكن ٌوماً ما اشتراكٌة أو علً 

القطاع العام كان تحت طرٌق االشتراكٌة رغم الدعاٌة بغٌر ذلك ألن جوهر بنٌة 
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سٌطرة رأسمالٌة الدولة ولم ٌخرج عن نطاق التنمٌة الرأسمالٌة ومحاولة استقالل 

 (.السوق
 

إلغاء الدور القٌادي للقطاع العام وإلغاء اإلطار التتنظٌمً كٌف تم مرسً ٌوضح 

المحكم للقطاع العام وإعالن مبدأ إمكانٌة بٌع القطاع العام أو تحوٌله إلً قطاع 

خاص وذلك ببٌع أسهم الشركات أو بعض وحدات القطاع العام لرأس المال المحلً 

حدات العامة إلً قطاع وباسم المشاركة مع رأس المال األجنبً،وعندبذ تتحول الو

خاص.بل وإغراق القطاع العام فً بحر من القطاع الخاص الذي تغلب علٌه 

األنشطة الطفٌلٌة.
14

 
 

ورد علً دعوي  1981مشروع تطوٌر القطاع العام فً  انتقد فإاد مرسً مبكراً 

فصل الملكٌة عن اإلدارة وملكٌة بنك االستثمار القومً للقطاع العام فٌنشا شركات 

% من رأسمالها علً 51بمجموعة من الشركات العامة التً تملك الدولة  قابضة

األقل.وفند بوضوح موضوع التالعب بالملكٌة وقال " هكذا تجتمع طبقاً للمشروع 

. ومثل هذه شركات قابضة هً فً الواقع مشروعات لالستثمار المالًبٌن أٌدي 

أرباحها من خالل ملكٌتها فً الشركات القابضة فً العالم فإنها ال تهتم إال بزٌادة 

الشركات العامة غٌر مقٌدة فً ذلك بخطة تنمٌة اقتصادٌة أو اجتماعٌة. فمسبولٌتها 

األولً هً إدارة محفظة األوراق المالٌة لدي الشركات العامة التابعة لها. 

والشركات القابضة هً المسبولة عن إنشاء شركات مملوكة لها كلٌة أو بالمشاركة 

ال الخاص. وهً مسبولة عن استثمار أموالها فً الشركات.وهً مع رأس الم

مسبولة عن عقد االتفاقٌات المشتركة والتموٌلٌة مع الهٌبات المحلٌة واألجنبٌة 

مجرد ملكٌة  –أن تتحول الملكٌة العامة إلً شا هالمً أٌضاً. ومحصلة ذلك كله 

امة إلً مجرد وتتحول الشركات الع -رأسمالٌة بال قوام وال هدف غٌر الربح

مشروع استثماري".
15

 
 

وقد  1981هكذا حلل بؤسلوب علمً مسارات التحول علً ضوء المعلن فً عام 

تحققت رإٌة ونبإة فإاد مرسً فً قطاع البترول والهٌبة المصرٌة العامة للبترول 

التً راحت تستخدم المال العام فً إنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص 

استثمار بحصة المال العام مع رأس المال األجنبً وبما ٌحول وتنشا شركات 

وتحول القطاع العام من قاعدة للتنمٌة المستقلة النبإة إلً واقع اقتصادي معاش.
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التابعة فً المرحلة  إلً قاعدة لتطوٌر الرأسمالٌةفً بداٌة التجربة علً حد وصفه 

 .الحالٌة
 

راكٌة سٌظل هناك دور لالستثمار خالل مرحلة التحول االقتصادي باتجاه االشت

الخاص ورأس المال األجنبً ولكن فً إطار خطة تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة 

أساسها الدٌمقراطٌة التشاركٌة فً إعدادها ومراقبة تنفٌذها وتقٌمها وتصوٌبها بما 

 ٌخدم التقدم علً طرٌق مختلف عن طرٌق التنمٌة الرأسمالٌة.
 

ٌل للقطاع الخاص وما عرفت بالخصخصة صدر ومنذ بدأت خطة البٌع والتحو

العدٌد من الدراسات التً تعرضت لفساد عملٌات التقٌٌم كما تابعنا فً قضٌة بٌع 

عمر أفندي والتً كشفها المهندس ٌحً حسٌن والتً عاد البعض لرصدها من 

  البداٌة ومن صفقة بٌع المراجل البخارٌة وما تبعها من صفقات.
 

المتعددة من أهم المصادر فً الحدٌث عن لقد كانت كتابات االستاذ أحمد النجار 

حٌث تعرض للفساد فً شركة المسبوكات الفساد الذي صاحب عملٌة الخصخصة.

عملٌة .وكتب " وقضٌة فساد الجهاز المصرفً ثم قضٌة الحباك والحدٌد والصلب 

البٌع تلك لم تكن أكثر من حلقة فً السلسلة العالمٌة من عملٌات بٌع القطاع العام 

فً الدولة النامٌة والدول االشتراكٌة السابقة ،إلً القطاع الخاص المحلً واألجنبً 

، تلك العملٌات بضغوط قوٌة من صندوق النقد والبنك الدولٌٌن ومن الدول الدابنة 

ات مذهلة من الفساد ونهب المال العام بالذات فً بلدان التً أنطوت علً مستوٌ

مثل مصر حٌث ال توجد شفافٌة فً ظل النظام الدٌكتاتوري البولٌسً الحاكم فً 

". مصر
16

الذي ووصف النجار برنامج الخصخصة بؤنه استهالك لرصٌد األموال 

تغطٌة بنته األجٌال والحكومات السابقة لصالح تموٌل اإلنفاق الجاري للحكومة و

عجزها عن توفٌر التموٌل الضروري بسبب التهرب الضرٌبً لرجال األعمال . 

وقال " فً النهاٌة فإن برنامج الخصخصة شكل ذروة الفساد والنهب الذي تعرض 

الشعب المصري له فً عصر مبارك".
17

 
 

كما كتب االستاذ عبدالخالق فاروق " أتسم برنامج الخصخصة المصري فً ظل 

محمود محً الدٌن ، بالغموض ،  –مختار خطاب  –ف عبٌد وزراء مثل عاط

وإنعدام الشفافٌة ، وغٌاب النزاهة فً تقٌٌم أصول الشركات المباعة، وأصبح هذا 
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وتندر من كافة فبات الشعب تقرٌباً ، وأكتسب البرنامج والقابمون علٌه محل إتهام 

بالتالً سمعة سٌبة للغاٌة "
18

   
 

ن القطاع العام ومشاكله وكٌفٌة معالجة أزماته وحتً مبات الدراسات عهكذا كتبت 

الخصخصة والبٌع والصفقات ومنذ الستٌنات من القرن الماضً وحتً اآلن تتوالً 

وفً ظل غٌاب الطبقة الدراسات والتوصٌات دون أن تجد اإلرادة الالزمة لتطبٌقها 

مسلسل البٌع الذي  وٌستمرالعاملة والنقابات العمالٌة الحقٌقٌة والتنظٌمات العمالٌة 

 التً أقرها مجلس النواب. 2118/2119شركة وبنك فً موازنة عام  23ٌضم 
 

 تٌار المقاومة

لعب عمال وموظفً القطاع العام دور كبٌر فً مقاومة مشارٌع الخصخصة بدء 

من شركة المراجل البخارٌة وشركة البطارٌات إلً شركة النٌل لحلٌج األقطان 

وكافة الشركات التً تم أسمنت أسٌوط نسٌج وطنطا للكتان وشبٌن الكوم للغزل وال

بٌعها. واستخدم عمال القطاع العام أسلوب العرابض لرباسة الجمهورٌة ورباسة 

والوقوف أمام  2111الوزراء والوقفات االحتجاجٌة أمام مجلس الشعب قبل 

مقرات الشركات المباعة والمعرضة للبٌع ورفض البٌع والمطالبة بالحقوق 

 لعمالٌة.ا
 

كما استطاع تٌار المقاومة فضح الفساد فً بعض الشركات الكبري من الزٌوت 

والصابون إلً الحدٌد والصلب إلً مصر المحلة للغزل والنسٌج وفضح عملٌات 

والتالعب فً تقدٌر قٌمة  والورش وأصول الشركات.بٌع األراضً وبٌع المبانً 

ان بطلها المهندس ٌحً حسٌن األصول كما حدث فً قضٌة عمر أفندي والتً ك

التً فضحت فساد طرق تقٌٌم األصول  اٌاعضو لجنة التقٌٌم.وغٌرها من القض

  والبٌع بالقٌمة الدفترٌة .
 

حركة ال لبٌع مصر والتً ضمت عدد من االقتصادٌٌن  2118تشكلت فً عام 

       كراسة الدكتور جالل أمٌن والمحامٌٌن والقٌادات العمالٌة وهً التً اصدرت 

" مشروع شٌطانً " الذي رد فٌه علً مشروع الصكوك الذي طرحه الدكتور 

 محمود محً الدٌن وزٌر االستثمار فً ذلك الوقت.
 

العادي وقضاء قضاء الطرٌق الدفاع القانونً ولجؤ إلً آخر سلك فرٌق كذلك 

ابٌة مجلس الدولة من أجل استعادة الشركات التً تم بٌعها.وقد تم انتزاع أحكام قض
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بعضها عاد والبعض لم ٌعود.ومن بٌن الشركات التً صدرت نهابٌة بعودة شركات 

 :أحكام بعودتها 

 المراجل البخارٌة . .1

 للكتان . طنطا .2

 شبٌن الكوم للغزل والنسٌج. .3

 النٌل لحلٌج األقطان . .4

 .افندى عمر .5

 .الشركة العربية للتجارة الخارجية .6

 .شركة الورق المصرية سيمو .7

 .اسمنت اسيوط .8

وكان عمال هذه الشركات وال ٌزالوا نموذج فً الدفاع عن الحقوق العمالٌة 

 والتً ٌتم تبدٌدها بالبٌع. للدولةواالقتصاد المصري واألصول المملوكة 

وقد أفاد االستاذ خالد علً المحامً والذي نجح فً انتزاع عدد من أحكام عودة 

 محكمة من درجة اول حكم صدر اسٌوط اسمنت" أن الشركات فً حوار معه 

 جمٌع واالن الدولة مجلس لمحكمة الملف واحٌل الحكم اتلغى االستبناف وفى عادٌة

 عقود تحصٌن قانون على الدستورٌة حكم صدور لحٌن نظرها فوموق الدعاوى

 ". علٌها الطعن من الدولة

أكتوبر  16ٌوم عبد الغفار مغاوري رغم ذلك لم تتوقف حركة المقاومة وقام االستاذ 

برفع دعوي ضد قرار الجمعٌة العمومٌة للشركة القابضة للكٌماوٌات  2118

واختصم فً المذكرة التً قدمها إلً قضاء مجلس بتصفٌة الشركة القومٌة لألسمنت.

الدولة ربٌس الوزراء ووزٌر قطاع األعمال وربٌس الشركة القابضة للكٌماوٌات 

 لألسمنت وربٌس الجهاز المركزي للمحاسباتوالمصفً القانونً للشركة القومٌة 

 .لنظر الطعن أمام مجلس الدولة 2118نوفمبر  24وتحدد ٌوم 

 وتستمر حركة مقاومة الخصخصة.

 ماذا ٌجب أن ٌكون؟! –موقفنا من القطاع العام 

كً نحدد موقفنا من القطاع العام ٌوجد موقفٌن كالهما خاطا كما أوضح الدكتور ل

 فإاد مرسً :
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والدفاع األعمً العام موقف ٌعبر عن مجرد الحرص علً وجود القطاع :  األول

عنه وٌركز علً حل مشاكله العاجلة بعد تفشً الفساد واإلهمال المتعمد وتفكٌكه 

 وفقدان الهدف وتتمثل مشاكله فً التموٌل والتسعٌر والعمالة الزابدة واألجور.

للقطاع العام ، ومعاملته معاملة : موقف ٌعبر عن مجرد اإلدانة والرفض الثانً 

القطاع الخاص بدون تمٌٌز.وبالتالً التصدي لتحدٌد مصٌره اآلجل فحسب.ومعنً 

 ذلك الوقوف عند حدود طرح الحل الجذري لمشاكله.

وكال الموقفٌن خطؤ. ولذلك فإن الموقف الصحٌح ٌجب ان ٌجمع بٌن مواجهة 

شاكله.ولذلك ٌجب التمسك بالملكٌة المشاكل العاجلة،وبٌن اعتبارات الحل الجذري لم

والتمسك بحقوق ومصالح العاملٌن ومن واقع مصلحة  العامة وعدم التفرٌط فٌها

الشعب المصري فً الحفاظ علٌه من أجل توفٌر سلع وخدمات ضرورٌة ٌحتاجها 

 .وبؤسعار غٌر مبالغ فٌها المجتمع

إلنتاج وتسعٌر لذلك ٌجب التفكٌر الجدي فً مشاكل التموٌل وأرتفاع تكلفة ا

منتجاته والوصول الً  ق، وكٌف تتحسن طرق تسوٌوالطاقات العاطلة المنتجات 

ومنافسة الواردات. وباألساس  حجم عمالة اكثر كفاءة والتخلص من العمالة الزاٌدة

 كٌف نصل لشكل التنظٌم األمثل للقطاع العام.

والمشاكل الجذرٌة لكن نجاحنا فً عالج مشكالت القطاع العام علً المدي القصٌر 

علً المدي الطوٌل ال ٌمكن ان ٌتم بدون مشاركة شعبٌة ورقابة حقٌقٌة وشعبٌة 

علً أدائه ألنه ملك كل الشعب المصري.ومن حق كل المصرٌٌن مناقشة وتقرٌر 

مصٌره ومن حق عماله المشاركة الحقٌقٌة فً ادارة وحداته وبدون ذلك ٌظل 

كما لقطاع الخاص واالستثماري ووكر الفساد.القطاع العام مجرد البقرة الحلوب ل

نظام الحكم القائم أن التطوٌر المطلوب ٌحتاج إلرادة سٌاسٌة غٌر موجودة لدي 

 وتحتاج لنظام جدٌد.

للقطاع العام ٌحتاج دٌمقراطٌة من أسفل ومن أعلً فً إطار  الجذرياالصالح 

 تجاوز عالقات االستغالل والتبعٌة نحو عالقات انتاج جدٌدة.

 إلهامً المٌرغنً

 


