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مشكالت شركات قطاع األعمال العام يف مصر
داليا العجمي
واجهت شركات قطاع األعمال العام املصرية العديد من املشكالت والتي ّ
خفضت من ربحية بعض الشركات وحولت
بعض الشركات الرابحة إلى شركات خاسرة ومتعثرة وشركات شديدة التعثر .وتتمثل هذه املشكالت في ارتفاع أسعار
اإلنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة املستخدمة في العملية اإلنتاجية ،واإلهمال الشديد في صيانة اآلالت واملعدات
في املصانع وعدم تجديدها ،وتراكم املخزون اإلنتاجي وعدم القدرة على تسويقه ،وسوء اإلدارة والتخبط في اتخاذ
القرارات ،وضعف الرقابة اإلدارية داخل الشركات.
هذه املشكالت أدت إلى تراجع إنتاجية الشركات وانخفاض ربحيتها وزيادة مديونياتها .هذا بالتزامن مع اتجاه
ً
الحكومات نحو الخصخصة منذ ظهور االنفتاح االقتصادي ومحاولته لشراكة القطاع الخاص للقطاع العام تنفيذا
لشروط صندوق النقد الدولي ،فقد تم خصخصة بعض الشركات ،وتصفية بعض الشركات األخرى والتي كانت
تعتبر رائدة في مجالها.
وكان صدور قرار تصفية شركة الحديد والصلب بمثابة الضربة التي قتلت الصناعة القومية في مقتل ،وجريمة
هدمت ركيزة أساسية من ركائز الصناعات الثقيلة في مصرّ ،
وهددت األمن الوطني للدولة ،لذلك سوف تحاول هذه
الورقة أن تسلط الضوء على وضع شركة الحديد والصلب املصرية ،وهل كان قرار التصفية هو املسلك الوحيد
ً
ً
للخروج من نفق الخسائر املتوالية في سنواتها األخيرة ،أم أنه كان قرارا سياسيا بعيدا كل البعد عن وقف نزيف
الخسائر وتحقيق التنمية االقتصادية املنشودة؟
ً
وأيضا تحولت شركة مصر لأللومنيوم للخسائر في عامها املاض ي ( )2020/2019ألول مرة بعد تحقيقها لنجاحات
كبيرة منذ تأسيسها .وبعد هذا التحول املفاجئ ،أصبح من األهمية دراسة وتحليل الوضع املالي للشركة ومناقشة
التحديات التي واجهتها حتى ال نستيقظ على فاجعة جديدة ومشروع تصفية جديد لشركة من شركات قطاع األعمال
العام.
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نبذه عن شركات قطاع األعمال العام:

ظهرت شركات قطاع األعمال العام في مصر في أوائل التسعينات ،وهي شركات مملوكة للدولة بنسبة ال تقل عن

 ،% 51وتنقسم شركات قطاع األعمال العام إلى قسمين :الشركات القابضة والشركات التابعة ،ويوجد  8شركات
قابضة في مصر :الشركة القابضة للصناعات املعدنية ،والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،والشركة القابضة
لألدوية واملستلزمات الطبية ،الشركة القابضة للسياحة والفنادق ،الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج،
الشركة القابضة للنقل البحري والبري ،الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،الشركة القابضة للتأمين ،وكل شركة
قابضة يتبعها عدد من الشركات التابعة ،ووصل عدد الشركات التابعة اآلن إلى حوالي  119شركة.
تعاني بعض شركات قطاع األعمال العام املصرية من خسائر سنوية ،وهذه الخسائر إنما هي نتاج عدة عوامل
إنتاجية وإدارية ،وسوف تحاول الورقة مناقشة هذه العوامل ،ويمكننا سرد هذه العوامل في اآلتي:
أوالً :مشكلة تسعير الطاقة:

يعـد الطلـب علـى الطاقـة فـي القطـاع الصناعـي األكبـر مـن بيـن جميـع قطاعـات االقتصاد في مصر ،حيث يحتاج
ً
القطــاع الصناعــي للطاقــة املتمثلة في الكهربــاء والغاز لتشغيل اآلالت واملعدات في املصانع املنتجة ،خاصة

الصنا عات الثقيلة مثل الحديد والصلب ،واأللومنيوم ،والسيراميك ،وبعض الشركات التي تعتمد في إنتاجها على
الغاز مثل شركة السماد ،حيث يدخل الغاز فيها كمادة خام بنسبة الثلثين ،وكمصدر للطاقة بنسبة الثلث ()1
بالنسبة للكهرباء ،فإن سعر الكهرباء في مصر بالنسبة للكيلو وات يكلف الصناعة حوالي  60سنت في حين أن تكلفة
الكهرباء في دول أخرى أقل ،حيث إنها تتكلف حوالي  40سنت في أملانيا و 48سنت في الصين ()2
وبالنسبة لسعر الغاز ،فقد ارتفع سعر بيع املليون وحدة حرارية إلى  4.5دوالر ،في حين أن متوسط السعر العاملي
للغاز يتراوح بين  2إلى  2.5دوالر ()3
تعتبر مسألة تسعير الطاقة من أهم املشكالت التي تواجه شركات قطاع األعمال العام في مصر ،فارتفاع أسعار
الطاقة يزيد من تكلفة عوامل اإلنتاج ،وبالتالي يزيد سعر منتجات الصناعة املصرية عن مثيالتها في الدول األخرى،
وفي ظل املنافسة الشرسة التي تواجهها الصناعة الوطنية يزاد الطلب على املنتجات األرخص في السوق الدولي،
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عالوة على ذلك يمكن أن يفضل السوق املحلي املنتجات املستوردة األرخص وذلك في حالة عدم وجود رسوم
توريدات على السلع املستوردة "مثل حالة شركة مصر لأللومنيوم".
وبذلك فإن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض صادرات الشركات وبالتالي انخفاض حصيلة إيرادات
الشركة ،وضعف الوضع املالي للشركة ،كما أنه يمكن أن يؤدي إلى إغراق السوق املحلي بالسلع املستوردة ،وبالتالي
يزداد املخزون اإلنتاجي للشركة.
وقد طلبت عدة شركات من شركات قطاع األعمال العام منها :الحديد والصلب ،واألسمنت ،والسيراميك ،والزجاج
من الحكومة تخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من  3إلى  3.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية ،بما يتماش ى مع السعر
العاملي للغاز في مختلف الدول ،وأكدت أن هذه الصناعات تعمل بأقل من  %60من طاقتها اإلنتاجية بسبب ارتفاع
مدخالت اإلنتاج من الغاز ،وذلك حسب تصريح من نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات ()4
وعلى إثر ذلك فقد انخفضت صادرات السيراميك خالل الفترة (يناير :ديسمبر) عام  2020إلى حوالي  2.269مليون
جنيه ،مقارنة بحوالي  2.928مليون جنيه خالل نفس الفترة عام  ،2019كما انخفضت صادرات الزجاج ومصنوعاته
خالل نفس الفترة عام  2020إلى حوالي  5.563مليون جنيه ،مقارنة بحوالي  6.724مليون جنيه عام  ،2019وذلك
ً
وفقا لبيانات املجلس التصديري ملواد البناء والحراريات والصناعات الذهبية ()5
ثانيًا :مشكلة إهمال صيانة وتجديد اآلالت واملعدات باملصانع:

تعتبر صيانة اآلالت واملعدات من أهم املحاور التي يجب أخذها بعين االعتبار في أي شركة منتجة ،وذلك منذ بداية
تأسيس الشركة ،حيث إنه من أساسيات دراسة جدوى إنشاء أي شركة تخصيص نسبة من أرباح الشركة لجانب
صيانة آالت ومعدات الشركة (فيما يعرف بمعدل اإلهالك).
وتكمن أهمية الصيانة في الحفاظ على القدرة التشغيلية لآلالت ،واملساهمة في زيادة اإلنتاجية ،وزيادة العمر
اإلنتاجي لآلالت واملعدات.
ولألسف فإن معظم شركات قطاع األعمال العام تعاني من إهمال شديد في صيانة آالت ومعدات مصانعها ،وقد
أعلنت وزارة قطاع األعمال العام أن الصناعات املعدنية والكيماوية قد عانت من إهمال كبير في الصيانة على مدى
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سنوات عدة ،وأدى هذا اإلهمال إلى تردي حالة اآلالت واملعدات ،وعدم توافقها مع متطلبات اإلنتاج الحديث،
واالعتبارات البيئية ،واالستخدام الرشيد للطاقة ،وعلى رأس هذه الشركات تأتي صناعات األسمدة والصلب
والسيارات وإطارات الجرارات الزراعية والفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية واملترو ()6
ويعتبر تقادم اآلالت في املصانع واحدة من أكبر مشكالت القطاع العام في مصر ،وسبب رئيس ي في تراجع إنتاجية
الشركات فيها ،وتأخرها عما حولها من شركات القطاع الخاص والتي تتسابق في البحث عن التكنولوجيا الحديثة
لإلنتاج ،خاصة اآلالت في شركات الغزل والنسيج والتي يعود تاريخها إلى عام  1878ولم يتم تجديدها منذ بداية
العمل بها؛ كما كان لتقادم األفران املستخدمة في شركة الحديد والصلب دور كبير في تحقيق خسائر فادحة
ً
للشركة ،كما سنوضح ذلك الحقا في هذا البحث.
ثالثًا :الفساد املالي واإلداري:

ً
يعتبر القطاع العام مرتعا خصبا لالنحرافات اإلدارية والسرقات املالية ،وتحويل اإلنتاجية إلى دكاكين يجلب
أصحابها املنافع ويستغلون املواقع من أجل أهداف ال عالقة لها بأن تربح املنشآت والشركات العامة أو تخسر ما
دامت الدولة هي املالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات ()7
ويعد الفساد املالي واإلداري من أخطر املشكالت التي تواجه شركات قطاع األعمال العام؛ وهذا الفساد يترتب عليه
تكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع التي تنتجها مما يضعف من قدرتها التنافسية وتآكل رأس مال الشركات،
ً
ً
ً
وبدال من أن تكون هذه الشركات محركا لالقتصاد الوطني تصبح عبئا على ميزانية الدولة ()8
وقد عملت العديد من الدراسات على توثيق تكاليف الفساد في الدولة ،وأوضحت أن سوء استخدام املوارد من أهم
ً
تكاليف الفساد في الدولة ،موارد تستخدم في الفساد بدال من استخدامها في وسائل إنتاجية شركات تبدد الوقت
واملوارد في تجنيد موظفين بغرض إنشاء عالقات مع مسئولين ،واإلنفاق على الرشاوى ،ومسئولون يتخذون قرارات
استثمارية غير محايدة ومنحازة إلى جانب بعينه ال تخدم الصالح العام ()9
فقد سعت مجالس اإلدارات املتوالية في معظم شركات قطاع األعمال العام إلى جنيها للمكاسب املادية بغض النظر
عن الوضع املالي لها ،فهذا الفساد يعتبر سوء استخدام ملوارد الشركات ،كان له اليد في اإلهمال املتعمد لصيانة
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وتجديد اآلالت واملعدات باملصانع مما أدى لتهالكها وانخفاض طاقتها اإلنتاجية ،ونرى ذلك في حالة شركة الحديد
والصلب ،حيث إنه لم تتم صيانة آالت ومعدات املصنع منذ تأسيسه.
وكان ضعف الرقابة على اإلدا ات بمثابة تسهيل لحاالت الفساد في الشركات ،فقد ّ
حققت عدة شركات خسائر
ر
سنوية كبيرة ولم يتم مساءلة رؤساء هذه الشركات ،بل ومن املمكن أن يتم التواطؤ مع هذه اإلدارات والتستر على
حاالت سرقة املال العام املنتشرة بينهم.
ً
ً
وقد ّ
أسس برنامج الخصخصة الذي بدأ في عهد مبارك نظاما كامال من الفساد املالي واألخالقي عبر رجال املال في
الداخل والخارج مع رجال الحكم واإلدارة والعسكريين ،وقد جرت عمليات نهب املال العام وإهدار األصول اإلنتاجية
آنذاك من خالل انتهاج ثالث وسائل متكاملة وهي:
تقييم األصول اإلنتاجية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية.تمويل عمليات شراء هذه األصول من خالل االقتراض من البنوك املحلية ،حيث كان حوالي  %40إلى  %50منصفقات بيع الشركات العامة تمت بتمويل من البنوك املصرية.
تسقيع األراض ي التابعة لهذه الشركات وبيعها أو بناء أبراج أو فنادق عليها ()10رابعًا :تراكم املخزون اإلنتاجي:

تعاني معظم شركات قطاع األعمال العام من تراكم املخزون اإلنتاجي ،وذلك بسبب عدم القدرة على تسويق
املنتجات ،وعدم وجود تواصل بين اإلدارة التسويقية وعمليات اإلنتاج ،حيث إن تراكم املخزون ينتج عن انخفاض
الطلب على املنتجات في حين أن الشركة تعمل بنفس الطاقة اإلنتاجية.
ً
ومثاال على ذلك نوضح مشكلة تراكم املخزون اإلنتاجي في مجال من مجاالت قطاع األعمال العام وهو املجال
الصناعي (القيمة باملليار جنيه)
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العام
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
املصدر :الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

مخزون أخر املدة لإلنتاج الصناعي قطاع
عام/أعمال عام
12.2
12.7
14.1
15.8
15.4
16.9
19.4
17.8
20.3
20.7
20.1
25.5

يشير الجدول إلى وجود اتجاه عام صعودي في املخزون اإلنتاجي الصناعي في القطاع العام خالل الفترة (-2005
 ،)2017حيث بلغ عام ( )2006/2005حوالى  12.2مليار جنيه ،واستمر في الزيادة حتى عام ( )2009/2008إلى 15.8
مليار جنيه ،ولكنه انخفض عام ( )2010/2009بنسبة  %2.5وبلغ  15.4مليار جنيه ،ثم عاد للزيادة مرة أخرى عام
( )2011/2010وبلغ  16.9مليار جنيه ،ولكنه انخفض عام ( )2013/2012إلى  17.8مليار جنيه ،ثم ارتفع عام
( )2014/2013إلى  20.3مليار جنيه ،ثم انخفض عام ( )2016/2015إلى  20.1مليار جنيه ،وارتفع مرة أخرى عام
( )2017/2016إلى  25.5مليار جنيه وذلك بنسبة .%26.8
يمكن إرجاع تراكم املخزون اإلنتاجي الصناعي في شركات قطاع األعمال العام للتحديات التي تواجه الصناعات في
ً
ً
هذا القطاع ،متمثلة في ارتفاع سعر التكلفة الناتجة عن ارتفاع سعر الطاقة كما وضحنا سابقا ،وأيضا ضعف
القدرات التسويقية للمنتجات والتي ينتج عنها الفشل في بيع منتجات القطاع ،وكذلك انفصال التسويق عن اإلنتاج.
Page 6 of 22
www.eipss-eg.org

July 16, 2021
أمثلة تطبيقية:

وإلسقاط املشكالت التي تواجه شركات قطاع األعمال العام في مصر على أمثلة حية أمامنا ،يمكننا اختيار شركتين
من أكبر شركات القطاع العام املصرية وهما :شركة الحديد والصلب ،وشركة مصر لأللومنيوم.
-1شركة الحديد والصلب المصرية:

تعتبر شركة الحديد والصلب من أقدم شركات القطاع العام في مصر ،وأول شركة للحديد والصلب في الشرق
األوسط ،تم تأسيسها عام  1954في منطقة التبين بحلوان في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر على مساحة
ً
 1700فدان ،وبدأت الشركة إنتاجها عام  1961بخطة تستهدف إنتاج بطاقة  1.2مليون طن سنويا ،وبذلك أصبحت
أول مجمع متكامل إلنتاج الحديد والصلب في الوطن العربي بمنتج مطابق للمواصفات العاملية ،وذلك برأس مال
قدره  21مليون جنيه ()11
تعتبر شركة الحديد والصلب أول شركة تعمل في مجال استخراج الحديد الخام وتصنيع الحديد والصلب في مصر
باستخدام تكنولوجيا األفران العالية ،تقوم الشركة بإنتاج منتجات الحديد والصلب املشكلة والنصف مشكلة
والخام كالقطاعات الحديدية ،املسطحات الساخنة ،املسطحات الباردة ،مربعات سحب (بليت) ،الزهر القاعدي،
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات املعدنية  %94من أسهم الشركة ،ويمتلك بنك االستثمار القومي نسبة ،%2
والنسبة املتبقية متداولة ببورصة األوراق املالية ()12
ً
ً
ولطاملا عمل مصنع الحديد والصلب لصالح الدولة املصرية والجيش املصري ،وكان له دورا كبيرا في إعادة بناء
ً
ً
الجيش املصري بعد نكسة  ،1967حيث إنه كان عنصرا أساسيا في صناعة حائط الصواريخ لحماية مصر من
الغارات اإلسرائيلية ،كما أنه ساهم بشكل كبير في بناء السد العالي ،كما أن منتجات املصنع تدخل في العديد من
الصناعات الكبرى مثل صناعة السيارات وعربات السكك الحديدية والسفن ،لذلك استحقت صناعة الحديد
والصلب لقب قلعة الصناعة املصرية.
ً
وفى يناير  ،2021صدر قرار من الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب قرارا بتقسيم الشركة إلى
شركتين وهما :شركة الحديد والصلب ،وشركة املناجم واملحاجر ،ثم صدر قر ًار بتصفية شركة الحديد والصلب.
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واملفارقة الكبرى هنا أنه تم إنشاء شركة املناجم واملحاجر برأس مال بلغ  195مليون جنيه ،وهذه القيمة املتدنية
هي القيمة الدفترية للشركة منذ تأسيس شركة الحديد والصلب ،وذلك يعتبر هدر متعمد لقيمة هذه الشركة
وفساد مالي كب ير حيث تم احتساب القيمة الدفترية وليس القيمة السوقية الفعلية لها اآلن ،فهذه الشركة تمتلك
مناجم ذهبية فقط تقدر باملليارات ،وتمتلك محاجر وأراض ي ضخمة ال تمتلكها شركة أخرى من شركات القطاع
الصناعي العام والخاص ()13
وفى مايو  2021صدر قرار من الجمعية بتأييد تصفية شركة الحديد والصلب وذلك بعد مرور  67عاما من تأسيسها
بدعوى تدنى أدائها املالي واإلنتاجي وعدم قدرتها على االلتزام بدفع أجور العاملين بها وسداد مديونياتها.
وسوف نوضح بعض املؤشرات املالية للشركة لتوضيح موقفها املالي والوقوف على املشكالت التي واجهت الشركة:
(القيمة باأللف جنيه)
البيان
صافي إيراد النشاط
صافي الربح
الصادرات
األجور
عدد
العاملين(بالعامل)
املصدر :وزارة قطاع األعمال العام.

2017/2016
1619861
750260291000
751894

2018/2017
1617604
899606158447
757105

2019/2018
1242820
15868858152
843788

8685

8027

7502

يتضح من الجدول السابق توالي انخفاض صافي إيراد شركة الحديد والصلب خالل الفترة ( ،)2019-2016حيث بلغ
حوالي  1.6مليار جنيه في العام املالي ( )2017/2016ووصل إلى حوالي  1.2مليار جنيه في العام املالي (.)2019/2018
ويشير إلى ازدياد خسارة الشركة في الفترة نفسها من حوالي  750مليون جنيه عام ( )2017/2016إلى حوالي 899
مليون جنيه عام ( )2018/2017ثم إلى حوالي  1.5مليار جنيه عام (.)2019/2018
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وتضاربت تصاريح املسئولين عن قيمة خسارة الشركة في العام املالي ( ،)2020/2019ولكن أعلنت شركة الحديد
والصلب عن نتائج اجتماع مجلس اإلدارة ،والذي اعتمد املركز املالي للشركة ،وأعلن أن الشركة حققت خسائر عام
( )2020/2019بلغت حوالي  982.8مليون جنيه ()14
وبالنسبة للصادرات فإن أكبر قيمة لها كانت عام ( )2017/2016حيث بلغت  291مليون جنيه ،وانخفضت إلى
 158.1مليون جنيه عام ( )2018/2017بنسبة انخفاض  ،%45.6ثم انخفضت إلى  8.1مليون جنيه عام
( )2019/2018بنسبة انخفاض .%94.8
وقد أعلن املجلس التصديري ملواد البناء والحراريات والصناعات املعدنية أن صادرات شركة الحديد والصلب خالل
الفترة (يناير  :2020ديسمبر  )2020تراجعت إلى  11.513مليون جنيه ،باملقارنة بـ  11.722مليون جنيه خالل نفس
الفترة عام  ،2019ويمكن تفسير ذلك بانخفاض الطلب العاملي على الحديد بعد أزمة كورونا.
ويمكن تفسير انخفاض صادرات الحديد والصلب إلى ارتفاع سعره نتيجة الرتفاع تكلفة إنتاج الحديد في مصر ،في
ً
حين أن أسعار الحديد انخفضت عامليا ،لذلك فهو ال يصمد أمام املنافسة السعرية في السوق التجاري الدولي،
ً
فقرار البنك املركزي بتعويم الجنيه كان سببا في ارتفاع أسعار الخامات املستوردة املستخدمة في العملية اإلنتاجية
وكان لها أثرها في ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد في مصر.
وقد أوضح مدير غرفة الصناعات املعدنية أن أحد أسباب تراجع أسعار الحديد ً
عامليا انخفاض أسعار الطاقة
املوردة للشركات (بترول -فحم -غاز -كهرباء) ،والتي تصل في الغاز إلى حوالي  1.5دوالر لكل مليون وحدة حرارية ،في
حين أنها في مصر تصل إلى  4.5دوالرات لكل مليون وحدة حرارية ()15
وتواجه صناعة الحديد والصلب في مصر تحديات اإلغراق واملنافسة غير العادلة مع الحديد املستورد ،وبخاصة
من تركيا والصين وأوكرانيا ،وذلك بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه ،وبالتالي تتآكل الحصة التسويقية للمنتج املحلى
لصالح املنتج املستورد ،مما يؤدى إلى تحقيق خسائر فادحة في الصناعة املحلية للحديد والصلب ()16
وبعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب املصرية زادت التساؤالت والجدل حول ما إذا كان هذا القرار لتحقيق
مصلحة الصناعة الوطنية أم لتحقيق مصالح شخصية؟
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ً
ّبررت الجمعية العامة قرار تصفية الشركة بارتفاع خسائر الشركة وعدم قدرتها على العمل مجددا ،في حين أن
ً
وزارة قطاع األعمال العام قد أصدرت بيانا أفاد بأن السبب وراء الخسائر هو تقادم التكنولوجيا املستخدمة،
وانخفاض تركيز الحديد املستخرج من مناجم الشركة في الواحات ،والذي ال يتعدى  %50في املتوسط ،مما يساهم
في زيادة االستهالك من فحم الكوك والغاز في العملية اإلنتاجية وتضخم التكاليف املباشرة ،وأن التركيز املطلوب
لإلنتاج بصورة اقتصادية يكون في حدود .%60
وأضاف أن سوء حالة األفران والتوقفات املتكررة للفرن الرابع والتي وصلت إلى  %92قد ساهمت في ارتفاع استهالك
الطاقة ،حيث وصل نصيب الطن املنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب إلى  44.3مليون وحدة حرارية
بريطانية مقابل  20.6وحدة حرارية بريطاني ة لكل طن في املصانع املنافسة ،باإلضافة إلى الكوك الذي يصل نصيب
الطن منه في الشركة إلى  1300كيلو مقابل متوسط عاملي الستهالك الطن من  600-300كيلو ،وقد قامت شركة
ً
"تاتا ستيل" بعمل دراسة لوضع خطة إلنقاذ شركة الحديد والصلب ،وأصدرت تقريرا أشارت فيه إلى ضرورة تطوير
املعدات القديمة واإلحالل محل املعدات املتهالكة ،وإصالح وصيانة خطوط السكك الحديدية الخاصة بنقل
الحديد الخام إلى املصنع ،وضرورة تشغيل األفران بالطاقة القصوى ملدة 3أشهر متصلة بال توقف ،وهو ما لم
يحدث حيث تم تشغيل األفران بطاقة  12ساعة تشغيلية ملدة  15يوم فقط ()17
ولكن على أرض الواقع لم يتم دراسة هذا التقرير ولم يتم تنفيذه ،حيث إن األفران لم يتم تحديثها منذ أن دخلت
ً
في الخدمة في الستينات والسبعينات مما أدى إلى انخفاض إنتاجيتها ،وطالتها إضرارا جسيمة بسبب سوء التشغيل،
ولم يتم صيانة املعدات املستخدمة في الشركة إلى أن تهالكت ،وانخفضت توريدات فحم الكوك الالزم لتشغيل
ً
األفران ،إذا كان هناك إهمال متعمد من قبل اإلدارات املتوالية على الشركة أدت في نهاية املطاف إلى خسائر فادحة
في الشركة سواء في أصول الشركة من معدات وأفران أو في منتجات الشركة وجودتها.
وبالنسبة لألقاويل الشائعة بأنه من أسباب خسارة شركة الحديد والصلب زيادة األجور وتشكيل أعباء مالية كبيرة
على الشركة ،وضرورة تسريح نسبة كبيرة من العمالة لتخفيف هذه األعباء يمكننا توضيح اآلتي:
الجدول السابق يوضح عدد العاملين بالشركة وأجورهم اإلجمالية ،ونالحظ استمرار انخفاض عدد العاملين في
الشركة ،حيث كان عدد العاملين حوالي  8685عامل في العام املالي ( ،)2017/2016انخفض إلى  8027عامل عام
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( ،)2018/2017ثم انخفض إلى  7502عامل عام ( ،)2019/2018وكانت إجمالي األجور عام ( )2017/2016حوالي
 751.8مليون جنيه ،ارتفعت إلى  757.1مليون جنيه ،ثم ارتفعت إلى  843.7مليون جنيه.
وبحساب متوسط أجر العامل كل عام نرى أنه كان عام ( )2017/2016حوالي  86ألف جنيه ،وعام ()2018/2017
كان حوالي  94ألف جنيه ،وعام ( )2019/2018بلغ حوالي  112ألف جنيه.
ً
وبمقارنة متوسط أجر العامل في الحديد والصلب بمتوسط أجر العامل في شركات القطاع العام جملة نجد أن
ً
متوسط أجر العامل في الحديد والصلب أقل ،حيث إنه وفقا للبيانات املعلنة من الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء ،فإن متوسط أجر العاملين بشركات القطاع العام عام ( )2017/2016كان حوالي  106ألف جنيه ،وعام
( )2018/2017بلغ حوالي  122ألف جنيه.
ً
باإلضافة إلى أنه عند تأسيس الشركة كان عدد العاملين أكثر بكثير ومع ذلك كانت الشركة تحقق أرباحا عالية،
وبذلك نحبط هذه األقاويل املضللة ،ونشير إلى أن األعباء املالية تزايدت بسبب الفساد املالي في الشركة ،واهتمام
ً
املديرين بجمع املكاسب املادية على حساب مصلحة الشركة ،وانتشار الرشاوى
بشكل أصبح فجا.
ٍ
وجدير بالذكر أنه بعد إصدار قرار تصفية الشركة ومطالبة العمال بحقوقهم املادية ،تبحث الشركة عن حصولها
على قرض بنكي لصرف تعويضات للعاملين ،حيث عرضت وزارة قطاع األعمال العام تعويضات
تتراوح بين  225و 450ألف جنيه لكل عامل في حين أن النقابة تطالب بتعويضات بين  400و 700ألف جنيه للعامل،
ً
فماذا لو تم إنفاق مثل هذه التعويضات على صيانة وتجديد اآلالت واملعدات املتهالكة باملصنع والتي كانت سببا من
أسباب خسارته ،وماذا لو تم إنفاقها على سداد جزء من مديونيته للشركات الدائنة للمصنع؟
وهنا يظهر الوجه الحقيقي لقرار التصفية ،حيث يمكننا القول إن قرار تصفية الحديد والصلب قد جاء لتحقيق
مصالح شخصية ،سواء لصالح شركات الحديد والصلب الخاصة "وبالتحديد شركة حديد عز" ،والتي تستحوذ على
 %50من حجم اإلنتاج الكلي للحديد في مصر "وذلك بتقدير دراسة تابعة لبنك االستثمار القومي عام ،)18( "2017
أو لصالح مستثمرين أجانب مستفيدين من تصفية الشركة وتخريد أصول الشركة من أراض ي ومعدات.
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ً
فشركات الحديد والصلب الخاصة من مصلحتها احتكار السوق كلية لتسهيل تالعبهم بأسعار السوق وسيطرتهم
على عرض الحديد في مصر ،واملستثمرين األجانب يستفيدون بفرق سعر أصول الشركة املباعة بعد تصفيتها،
ً
فالشركة تمتلك أراض ي فقط بمساحة  6ماليين متر مربع فضال عن اآلالت واملعدات باملصنع ()19
ً
وأيا كان املستفيد من قرار التصفية فقد خسرت مصر قلعة من قالعها الصناعية ،وصناعة إستراتيجية ضخمة
ً
كانت سببا في تحقيق النهضة الصناعية في مصر في يوم من األيام.
 -2شركة مصر لأللومنيوم:

تعتبر شركة مصر لأللومنيوم من أكبر الشركات املنتجة لخام األلومنيوم في الشرق األوسط ،تأسست عام 1969
كشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات املعدنية ،تأسست الشركة بغرض إنتاج وتصنيع وتسويق
وتوزيع معدن األلومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغوالته في الداخل والخارج.
أطلق على الشركة اسم "مجمع مصر لأللومنيوم" ،فهذا الصرح لم يكن مجرد إنشاء مصنع وإنما مجتمع متكامل
يضم مساكن للعاملين باملصنع وأسرهم ومدارس لخدمة أبناء العاملين.
تم إنشاء املصنع بعد بناء السد العالي بعد توفر الطاقة املستخدمة في العملية اإلنتاجية إلنتاج خام األلومنيوم،
يحتوي املصنع على  252خلية إنتاج ،مقسمة على  12عنبر ضمن  6خطوط إنتاج ،الخط الواحد يحتوي على 92
ً
خلية بإجمالي طاقة إنتاجية حوالي  320ألف طن سنويا ()20
كانت شركة مصر لأللومنيوم من أكبر الشركات املنتجة والرابحة التابعة للشركة القابضة للصناعات املعدنية،
حيث تعمل الشركة في مجال التصدير ،وقامت بإدرار العملة الصعبة لخزينة الدولة ،ووفرت العديد من فرص
العمل لألالف من األيدي العاملة في مصر سواء فرص عمل في الشركة نفسها بشكل مباشر أو في صناعات أخرى
ً
مرتبطة بها بشكل غير مباشر ،ولكن بدأت الشركة تتعثر خطاها بدئا من العام املالي املاض ي ،حيث تحولت من شركة
رابحة إلى شركة من الشركات الخاسرة ،لذلك سوف نناقش الوضع املالي للشركة ،ونبحث في أسباب خسائرها،
ً
ونوضح مدى قدرة الشركة على تجاوز هذه الخسائر وتحقيقها لألرباح مجددا.
(القيمة باأللف جنيه)
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2017/2016

البيان
صافي إيراد
9094735
النشاط
1732869
صافي الربح
الصادرات (ألف
145.226
طن)
األجور
659658
عدد العاملين
6618
(عامل)
املصدر -1وزارة قطاع األعمال العام.

2018/2017

2019/2018

13502466

12190234

2715590

570927

128.615

80.555

631783

696436

6211

5873

 -2قيمة الصادرات من دراسة تابعة لشركة مصر لأللومنيوم
ارتفع صافي إيراد الشركة من حوالي  9مليار جنيه عام ( )2017/2016إلى حوالي  13.5مليار جنيه عام
( ،)2018/2017ثم انخفض عام ( )2019/2018ليبلغ حوالي  12.1مليار جنيه بنسبة انخفاض .%9.7
وارتفع صافي الربح للشركة من حوالي  1.7مليار جنيه عام ( )2017/2016إلى حوالي  2.7مليار جنيه عام
( )2018/2017بنسبة ارتفاع  ،%56.7ثم انخفض عام ( )2019/2018ليصل إلى حوالي  570مليون جنيه بنسبة
انخفاض  ،%78.9وفى عام ( )2020/2019تحولت الشركة من الربح إلى الخسارة حيث حققت خسائر تقدر بحوالي
 1.6مليار جنيه.
وتوالى انخفاض صادرات الشركة من  145.226ألف طن عام ( )2017/2016إلى  128.615ألف طن عام
( ،)2018/2017ثم إلى  80.555ألف طن عام (.)2019/2018
وقد فسرت الشركة انخفاض مؤشراتها بعدة أسباب تتمثل في :زيادة تكلفة عوامل اإلنتاج بالشركة ،وانخفاض سعر
صرف الدوالر مقابل الجنيه الذي أدى إلى انخفاض إيرادات صادرات الشركة ،وانخفاض عوائد االستثمارات املالية
ً
العائدة عليها بعد استغناء الشركة عنها للوفاء بالتزاماتها املالية ،وتراجع سعر األلومنيوم عامليا ()21
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وتعتبر الطاقة الكهربائية من أكبر وأهم التحديات التي تواجه صناعة األلومنيوم في مصر ،حيث إن الشركة تعتبر
من الصناعات كثيفة االستهالك للكهرباء ،وتمثل الكهرباء حوالي  %40من سعر عوامل اإلنتاج في الشركة ()22
والجدول التالي يوضح متوسط سعر الكيلووات للكهرباء املوردة لشركة مصر لأللومنيوم أخر عشر سنوات:
العام املالي
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016
2018/2017
2019/2018
2020/2019
املصدر :دراسة تابعة لشركة مصر لأللومنيوم.

متوسط سعر الكيلووات(بالقرش)
23.5
26.7
30
30
38.4
41.7
50
72
100.7
112

يتضح زيادة أسعار الكهرباء املوردة لشركة مصر لأللومنيوم بشكل كبير ،حيث ارتفع متوسط سعر الكهرباء خالل
الفترة ( )2020-2010بنسبة  ،%419فكان متوسط سعر الكيلووات حوالي  23.5قرش عام ( ،)2011/2010ارتفع
إلى  26.7قرش عام ( ،)2012/2011ثم ارتفع إلى  30قرش عام ( ،)2013/2012ثم توالت الزيادات إلى أن وصلت إلى
ً
 100.7قرشا عام ( ،)2019/2018وأخيرا  112قرشا عام (.)2020/2019
ّ
ارتفاع أسعار الكهرباء تسبب في ارتفاع أسعار عوامل اإلنتاج بالشركة ،والذي أثر بدوره على كل من الصادرات
للخارج واملبيعات املحلية بالداخل "اإلنتاج الكلي للشركة ينقسم إلى  %50للصادرات و %50لإلنتاج املحلي"،
ً
وأصبحت املنتجات املستوردة من الخارج أرخص نسبيا ولديها ميزة تنافسية في السوق في ضوء ارتفاع أسعار
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منتجات مصر لأللومنيوم ،فانخفضت صادرات الشركة كما انخفضت مبيعاتها املحلية وارتفع حجم املخزون
الراكد في الشركة.
وفى عام  2018دعت الشركة ملقترح إنشاء محطة توليد طاقة شمسية خاصة بها ،وذلك لخفض تكاليف عوامل
اإلنتاج املتمثلة في الكهرباء ،وطلبت من الشركات العاملية املتخصصة تقديم عروض إلنشاء هذه املحطة بقدرة 300
ً
ميجا وات عن طريق اتفاقية شراء الطاقة ملدة  25عاما ،وأنه سيتم استخدام الطاقة املتولدة لتوفير جزء من
استهالك املصانع من الشبكة القومية.
وكان من املتوقع أن تخفض املحطة حوالي  %40من استهالك الكهرباء في الشركة ،وبالرغم من ذلك قام وزير قطاع
األعمال العام بوقف تنفيذ املشروع بدعوى انخفاض أسعار الكهرباء بقيمة  10قروش مما ال يدع الحاجة إلنشاء
ً
املحطة ،وأضاف أن خسائر الشركة تعود إلى انخفاض أسعار األلومنيوم عامليا وليس بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
()23
وجدير بالذكر أنه في حالة تخفيض أسعار الكهرباء املوردة للشركة فإن الفرق في السعر سوف تدفعه خزينة الدولة
من املوازنة العامة ،مما يزيد من أعباء الشركة على االقتصاد ككل وتتساوى املحصلة في النهاية.
ً
ً
كما كان النخفاض سعر صرف الدوالر أمام الجنيه تأثيرا سلبيا على الشركة ،حيث انخفضت الحصيلة التصديرية
ملنتجات الشركة ،فقد وصل سعر صرف الدوالر إلى حوالي  17.87جنيه في نهايات عام  ،2018ولكنه وصل اآلن إلى
حوالي  15.65جنيه.
ويمكننا أيضا تفسير تراجع املبيعات املحلية بانخفاض التدابير منتجات األلومنيوم الوقائية على واردات ،مما
ً
تسبب في إغراق السوق املحلي باملنتجات املستوردة األقل سعرا النخفاض تكاليف اإلنتاج خارج مصر
ً
ً
" كما وضحنا سابقا" ،لذلك أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بزيادة تدابير وقائية نهائية على الواردات من
صنف منتجات األلومنيوم ،في محاولة منها إلنقاذ املنتج املحلي.
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وكان لتراجع سعر األلومنيوم في البورصة األثر السلبي الكبير على إيرادات الشركة ،فقد وصلت األسعار العاملية
لأللومنيوم إلى حوالي  2600دوالر للطن في العام املالي ( ،)2018/2017ولكنها تراجعت بنسبة كبيرة في العام املالي
ً
( )2019/2018حتى وصلت إلى حوالي  1477دوالر للطن ،وذلك وفقا ألسعار بورصة لندن للمعادن ()24
ّ
عالوة على ذلك ،أثرت أزمة كورونا على الشركة بعد عمليات اإلغالق واإلجراءات االحترازية املتخذة في بداية ظهور
األزمة ،والتي أدت إلى تراجع الطلب املحلى والدولي على منتجات الشركة ،وتسببت في حالة من الركود االقتصادي في
معظم األسواق.
وبالنسبة لعدد العمال في الشركة ،فقد كان  6618عامل عام ( ،)2017/2016انخفض إلى  6211عامل عام
( ،)2018/2017ووصل إلى  5873عامل عام ( .)2019/2018وبالنسبة لألجور ،فقد بلغت عام ( )2017/2016حوالي
 659.658مليون جنيه ،ارتفعت إلى  631.783مليون جنيه عام ( ،)2018/2017ثم وصلت إلى  659.658مليون جنيه
ً
عام (")2019/2018وفقا لبيانات وزارة قطاع األعمال العام".
وجدير بالذكر أنه عند تأسيس املصنع كان عدد العمال حوالي  10.000عامل وكان املصنع يعمل بطاقة إنتاجية
ً
تقدر بـ  120ألف طن سنويا "حسب تصريح رئيس النقابة العمالية للشركة" ( ،)25وبمقارنة عدد عمال املصنع
وطاقة املصنع اإلنتاجية عند تأسيسه وعددهم وطاقة املصنع اإلنتاجية اآلن نجد أن الطاقة اإلنتاجية للمصنع اآلن
ً
ً
تقدر ب  230ألف طن سنويا رغم انخفاض عدد العمال إلى النصف تقريبا ،نجد أن العمال يعملون بكافة طاقتهم
ً
اإلنتاجية ،لذلك فهم في معزل عن أسباب خسائر الشركة ،وليس هناك مبررا لتحميلهم نتائج خسائر الشركة.
إذن تنحصر أسباب الخسائر الجديدة في الشركة في سوء اإلدارة وعدم توفير املناخ اإلنتاجي الجيد لزيادة إيرادات
الشركة وتحجيم خسائرها ،وسوء تسعير الطاقة املوردة للشركة والتي تزيد من سعر تكلفة اإلنتاج وسعر املنتج
النهائي والذي ال يقدر على مواجهة أسعار املنتجات العاملية األخرى ،باإلضافة إلى التدخالت الحكومية الضعيفة
لحماية الصناعة الوطنية.
وبذلك نجد أنفسنا أمام نفس العقبات التي عرقلت استمرار شركة الحديد والصلب املصرية ،فهل نحن اآلن أمام
سيناريو جديد مشابه للحديد والصلب؟
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في الحقيقة إذا لم تتوخ اإلدارة الحذر من الوقوع في نفس األخطاء السابقة سيصل بنا األمر في السنوات القادمة إلى
مشروع تصفية جديد لشركة من شركات القطاع العام ،وسنفقد صناعة وطنية عريقة كانت تحقق نجاحات
متوالية في يوم ما.
خالصة:

تعد مشكلة تسعير الطاقة من أهم التحديات التي تواجه شركات قطاع األعمال العام ،حيث إنها تعمل على زيادةتكلفة عوامل اإلنتاج ،وانخفاض القدرة التنافسية ملنتجات الشركة في السوق املحلي والسوق العاملي.
 تواجه الشركات إهماال شديدا ومتعمدا في صيانة وتجديد آالت ومعدات املصانع ،مما تسبب في انخفاض القدرةالتشغيلية لآلالت واملعدات ،وانخفاض العمر اإلنتاجي لهم.
تعاني الشركات من فساد مالي وإداري مستشري بين أركانها ،وسوء استخدام للموارد فيها ،وضعف الرقابة علىاإلدارات.
يتراكم املخزون اإلنتاجي للشركات بسبب عدم القدرة على تسويق املنتجات ،وعدم وجود تواصل بين اإلدارةالتسويقية وعمليات اإلنتاج.
وقد تم تحليل املوقف املالي لشركتي "الحديد والصلب" و " مصر لأللومنيوم" كأمثلة تطبيقية على شركات قطاع
األعمال العام في مصر ،واتضح أن املشكالت السابق ذكرها تنطبق على حالتي الدراسة ،وكان لها دور أساس ي في
حجم الخسائر املهولة فيهما.
فبالنسبة لشركة "الحديد والصلب" :خلصنا بأن قرار التصفية قد جاء لتحقيق مصالح شخصية ،سواء لصالح
شركات الحديد والصلب الخاصة أو لصالح مستثمرين أجانب ،فقد جاءت عروض كثيرة للوزارة إلنقاذ الشركة من
كم الخسائر التي تعرضت لها ،ولكن الوزارة كانت تتأخر في التنفيذ ألسباب مجهولة حتى ضاعت الشركة بين ظلمات
الخسائر.
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وبالنسبة لشركة "مصر لأللومنيوم" :يمكننا القول بأن السبب املحوري لظهور هذه الخسائر في الشركة ألول مرة
ً
ً
منذ تأسيسها هو زيادة تكلفة عوامل إنتاج األلومنيوم وخاصة الكهرباء ،وأن عامل أسعار األلومنيوم عامليا إنما هو
ً
ً
عامل خارجي ال يمكن السيطرة عليه ،فهو تارة يرتفع وتارة أخرى ينخفض ،في حين أن باقي العوامل املعلنة من جانب
وزارة قطاع األعمال العام من انخفاض سعر صرف الدوالر أمام الجنيه ،وانخفاض عوائد االستثمارات العائدة
ً
عليها كان تأثيرها محدودا ،عالوة على أن أزمة تفش ي كورونا كان لها تأثيرها السلبي على كل اقتصادات العالم وليس
ً
على شركة مصر لأللومنيوم تحديدا.
وبمقارنة أسباب بيع الحديد والصلب من تزايد خسائر الشركة ،وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها ،ومواجهتها
ملنافسة غير عادلة في السوق املحلي والعاملي ،والسعي لتحقيق املصالح الشخصية والتربح منها وطمع املستثمرين
فيها ،نجد أن ذلك يفتح الباب الحتمالية بيع مصر لأللومنيوم.
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-https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/4/30/1776258/4

أسباب-وراء-تحول-شركة-مصر-لأللومنيوم-للخسارة-في-9-أشهر.
 .22عبدالحليم سالم .دراسة رسمية للشركة القابضة املعدنية تكشف تأثير أسعار الطاقة على مجمع
األملونيوم ..تكلفة الكهرباء الحالية هى األعلى على مستوى العالم %50 ..من إنتاجنا يصدر للخارج ..والوضع
الحالى

يؤثر

على

املنافسة.

اليوم

السابع.

[متصل]

7

,3

.2020

/https://www.youm7.com/story/2020/3/7دراسة-رسمية-للشركة-القابضة-املعدنية-تكشف-تأثير-
أسعار-الطاقة-على.4661141/

 .23شيماء حفظي .مصر لأللومنيوم توقف مشروع الطاقة الشمسية بعد خفض أسعار الكهرباء .موقع
.2020
,5
11
[متصل]
مصراوي.
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July 16, 2021
/https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/11/1784426مصر-
لأللومنيوم-توقف-مشروع-الطاقة-الشمسية-بعد-خفض-أسعار-الكهرباء.
.24

بيانات

تاريخية-عقود

ألومنيوم.

.investing.com

[متصل]

.https://sa.investing.com/commodities/aluminum-historical-data

 .25نرمين سليمان« .مصر لأللومنيوم» صرح يحارب الخسائر ..أسباب دفعتها للتراجع أبرزها الكهرباء .بوابة
أخبار اليوم[ .متصل] -/https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3154603/1 .2020 ,11 6
مصر-لأللومنيوم--صرح-يحارب-الخسائر-..أسباب-دفعتها-للتراجع-أبرزها-الكهرباء.
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