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 قراءة تحلیلیة يف وثیقة بیع أصول الدولة املصریة 

 د. أحمد ذکر الله 

 مقدمة
اس��داف عن  املصري  الوزراء  رئيس  إعالن  يكن  بقيمة    لم  عامة  ملكية  ذات  إتاحة أصول  دوالر   40الدولة  مليار 

سنوات جديدا ع�� الدولة املصر�ة أو ح�ى النظام ا�حا��،    4للشراكة مع القطاع ا�خاص املصرى أو األجن�ي ملدة  

فقد سبقت موجات متتالية من ا�خ�خصة �� عصر مبارك، وقد سبق كذلك من ا�ح�ومة ا�حالية إعالن برنامج 

 ات ا�ح�ومية والذي تم تأجيل تنفيذه عدة مرات سابقة بدوا�� مختلفة.للطروح

  
ً
وقد تبع اإلعالن املذ�ور لرئيس الوزراء وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، وال�ي تضمنت مسودة تخلص ا�ح�ومة تماما

حوا��    �� وملكيا��ا  استثمارا��ا  جميع  �  79من  ع��  اإلبقاء  مع  ا�ختلفة،  القطاعات   ��  
ً
ا�حصص �شاطا عض 

 االستثمار�ة �� مشروعات أخرى، واإلبقاء ع�� امللكية ال�املة �� مشروعات محددة. 

و�رى البعض أن هذا اإلعالن عن التخارج ا�حاد وغ�� املسبوق (من حيث القيمة وعدد املشروعات والف��ة الزمنية 

ة الطاحنة ال�ي بدأت ب��اية ف��اير من  القص��ة �سبيا) من املشروعات ا�ح�ومية قد جاء ع�� إثر األزمة االقتصادي

يقارب   ما  نزح  عندما  ذلك  ع��  امل��تبة  ا�حادة  الدوالر�ة  الفجوة  ولسد  ا�حا��،  األموال    20العام  من  دوالر  مليار 

الساخنة من السوق املصر�ة، وذلك ع�� التوازي مع احتياجات تمو�لية متفاقمة ل�ح�ومة املصر�ة، تتمثل �� فوات��  

  40مليار دوالر ع�� األقل �� املتوسط، وأقساط وفوائد القروض األجنبية واملقدرة بما يقارب    7ال�ي تبلغ  الواردات و 

. بينما يرى آخرون أن هذه الوثيقة جزء من االتفاق مع املؤسسات الدولية ا�ختلفة  1مليار دوالر ب��اية العام القادم  

ل ��يئة  ع��ا  اإلعالن  سبق  حيث  القروض،  ع��  لكال ل�حصول  التوجھ  هذا  ي�ون  أن  يمكن  كما  التشريعية،  لبيئة 

 السبب�ن معا.

 

 . 2022، املعهد املرصي للدراسات االسرتاتيجية، أغسطس األبعاد واملاالت  –أزمة التزامات مرص من النقد األجنبي ) للمزيد من التفاصيل �كن مراجعة د. أحمد ذكرالله:  1
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وأيا �انت الدوافع ملثل هذه السياسة، فإن هذا ا�حجم ال�خم للمشروعات ال�ي تنوي الدولة التخلص منھ بالبيع،  

واآلثار  يدفع نحو دراسة وتحليل خلفيات وتفاصيل هذه السياسة، الستبيان إم�انية تنفيذها ع�� أرض الواقع،  

 ال�ي ست��تب ع�� هذا التنفيذ، ع�� األوضاع االقتصادية املستقبلية للبالد. 

 أهداف الدراسة
اقع واملستقبل االقتصادي لها�س��دف الدراسة بصورة عامة   ، بيان أثر البيع املكثف ملشروعات الدولة ع�� الو

 و�تفرع عن ذلك الهدف العام مجموعة من األهداف الفرعية و��: 

أو  استعر   -1 �ليا  عل��ا  اإلبقاء  أو  بيعها  املزمع  للمشروعات  ا�ختلفة  وتقسيما��ا  الدولة  ملكية  سياسة  اض 

 جزئيا. 

 استقراء األطر التشريعية ال�ي مهدت لهذه الوثيقة.  -2

بالتسليم لوضع مقدرات    -3 السياسة، وعالقة ذلك  لتلك  الدولة  لتب�ي  الدافعة  محاولة استنتاج األسباب 

 الدولة تحت ا�حماية والوصاية الدولية. 

 واقعيا.  من هذه السياسة بحث إم�انية تحقق مس��دفات الوثيقة ومس��دفات الدولة -4

 تقبل االقتصاد املصري.محاولة توقع األثر االقتصادي لهذه السياسة ع�� واقع ومس -5

و�مكن دراسة ذلك من خالل املباحث التالية، املبحث األول: مضام�ن وثيقة سياسة ملكية الدولة، املبحث الثا�ي: 

البيئة القانونية لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، املبحث الثالث: قراءة تحليلية نقدية لوثيقة سياسة ملكية 

 الدولة. 
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 مین وثیقة سیاسة ملکیة الدولةاملبحث األول: مضا
) �� أعقاب إعالن مجلس الوزراء عن نيتھ بيع أصول مصر�ة 2أعلنت وزارة التخطيط وثيقة "سياسة ملكية الدولة" ( 

مليار دوالر، كما أعلنت أن الوثيقة �عُد خطوة رئيسية �� إطار ز�ادة فرص مشاركة القطاع ا�خاص ��   40بقيمة  

ة اطمئنان للمستثمر ا�ح��، وعنصر جذب لالستثمار األجن�ي، كما �سهم �� �عز�ز ثقة االقتصاد، حيث تمثل رسال

املؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة مت�املة �س��دف تمك�ن القطاع ا�خاص وتنظيم تواجد الدولة �� النشاط 

 .االقتصادي، وذلك استكماال لإلصالحات ا�ح�ومية ال�ي تتبناها الدولة املصر�ة

عراض عناصر تلك الوثيقة، تجدر اإلشارة إ�� أنھ من املهم استعراض خطة الطروحات ا�ح�ومية (بإيجاز)  وقبل است

 وال�ي تبن��ا الدولة منذ عدة سنوات، وذلك لبيان االختالفات بي��ا و��ن بنود هذه الوثيقة، وذلك كما ي��:

 خطة الطروحات الحكومية   -1

، و�دأ ال��نامج كب��ا، حيث شمل 2018ات ا�ح�ومية �� البورصة عام  أعلنت ا�ح�ومة املصر�ة عن برنامج للطروح

أخرى   4شركة م��م تطرح ألول مرة و  16شركة جاهزة للطرح، من بي��م    20شركة ح�ومية، م��ا    24خططا لطرح  

 ت�ون عن طر�ق ز�ادة حصص متواجدة �� السوق. 

من أسهم شركة الشرقية للدخان "إ�س��ن �ومبا�ي"    ورغم الرغبة املت�جلة �� البيع وال�ي ظهرت بإعالن بيع شر�حة

% من أسهم الشركة، إال أنھ سرعان ما أعلنت ال�جنة العليا إلدارة برنامج الطروحات، تأجيل 4.5تبلغ ما �عادل  

 ).3الطرح �� البورصة، �سبب تقلبات األسواق العاملية (

 إ�� أن سعر التداول ا�حا�� لسهم  وأضاف البيان أن ال�جنة العليا إلدارة برنامج الطروحات تر 
ً
جع قرار اإلرجاء أيضا

رقم   الوزراء  مجلس  رئيس  املهندس  بقرار  الوارد  السعري  النطاق  خارج  يقع  للدخان    2018لسنة    926الشرقية 

 ا�خاص بإعادة تنظيم أح�ام برنامج طرح أسهم الشر�ات اململوكة للدولة.  

 

، وليس عيل التعديالت التي تم الحديث عنها مؤخرا لعدم وجود بيان رسمي بها، ويعني ذلك أيضا عدم وجود نص نهايئ رصيموقع مجلس الوزراء امل حث عيل نص الوثيقة املنشور عيل  ) اعتمد البا 2

  للوثيقة.
 ومية يهبط بالبورصة املرصية تأجيل بيع الرشكات الحك) موقع الجزيرة مبارش:   3
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 للطرح �� البورصة آلية �سع�� أسهم الشر�ات ا�جهزة 

تنص املادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء ع�� أن "يتحدد سعر الطرح ... بالنسبة ألسهم الشر�ات املقيدة 

% أك�� أو أقل من متوسط سعر اإلقفال خالل الشهر السابق من تار�خ اإلعالن عن  10�شطة التداول ... �� حدود  

 �عي�ن بنوك االستثمار املروجة لها". 

مارس  و رئيس2019��  الوزراء ، أصدر  و  مجلس  السابق،  قراره  التاسعة من  املادة  بتعديل   
ً
الذي قرارا القرار  قال 

رئيس قرار  من  التاسعة  املادة  نص  �ستبدل  إنھ  الرسمية  ا�جر�دة  الوزراء �شرتھ    2018لسنة    926رقم   مجلس 

 ): 4بالنص التا�� (

"يتحدد سعر الطرح ألسهم الشر�ات غ�� املقيدة بالبورصة أو املقيدة وغ�� �شطة التداول �� ضوء املدى السعري 

املدى  تحديد  في�ون  التداول  �شطة  املقيدة  الشر�ات  ألسهم  بالنسبة  أما  األسهم،  لهذه  العادلة  القيم  لدراسة 

% أك�� أو أقل من متوسط سعر اإلقفال خالل الشهر السابق من تار�خ 10ح هذه األسهم �� حدود  السعري لطر 

التعاقد مع بنوك االستثمار املروجة لها، و�ؤخذ �� االعتبار ما �سفر عنھ ال��و�ج للطرح ونتيجة الطرح ا�خاص أو  

�� ا�جهة املالكة، إذا �ان محل  العام لألسهم و�� ضوء نتيجة التغطية، و�صدر أمر البيع من السلطة ا�خ  تصة 

 �� شركة تا�عة لها، 
ً
البيع أسهم الشركة قابضة، ومن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة إذا �ان محل البيع أسهما

اتباع  �عد  وذلك  الشر�ات،  من  ذلك  غ��   ��  
ً
أسهما البيع  محل  �ان  إذا  املالكة  ا�جهة   �� ا�ختصة  السلطة  ومن 

". اإلجراءات املقررة ق
ً
 انونا

و�عد آلية التسع�� ال�ي اعتمدها قرار رئيس الوزراء �� آلية التسع�� الرسمية املعتمدة من الدولة، ولم �علن عن  

غ��ها ح�ى اآلن، بما �ع�ي أ��ا �سري كذلك ع�� وثيقة امللكية ال�ي استبدل ��ا برنامج الطروحات، كما أن السلطة  

�� ا�حاالت ال�ي فصلها القرار، والذي لم �عدل ح�ى اآلن، والذي يت�امل مع   ا�خولة بالبيع �� ذات السلطات الواردة

 القوان�ن الصادرة الحقا �� بيان كيفية الطرح وأح�امھ وشروطھ. 

 

 . 2018يو ما  14مكرر(ج)،  19ع  ) الجريدة الرسمية:  4

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.masrawy.com/news/Tag/383/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/383/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1#bodykeywords
https://drive.google.com/file/d/1Rwxv43YNPQyJlFlntziGKwp1ykVxvW1n/view?fbclid=IwAR1JAWzKG21n-yuSQr5UftM3pZDKHpEH9pvuGk2GZJmxUOT299ib5l_JkRw


Page 5 of 39 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 29, 2022      

 فوائد برنامج الطروحات ا�حكومية املتوقعة من وجهة نظر الدولة 

تحس�ن أداء أعلنت ا�ح�ومة أ��ا ستحقق العديد من الفوائد جراء برنامج الطروحات، ومن ب�ن هذه الفوائد ما ي��:  

�جز  تخفيف  أجنبية،  استثمارات  جذب  ع��  قدرة  للمس��لك�ن،  أفضل  خدمات  ا�ح�ومية،  ا�حفظة 

االجتماعية و�حياء شعار االقتصاد   تحس�ن معدالت الشفافية وتقليل الفساد، توزيع ا�خاطر، العدالة املوازنة،  

 الوط�ي (حيث �عمق ملكية ولو سهم واحد الشعور باملواطنة).

رغم أنھ �ان أحد بنود اتفاقية القرض -قد توا�� التأجيل للطرح العديد من املرات  ورغم �ل تلك الفوائد، إال أنھ  

أهمها استمرار انخفاض أسعار األسهم �� ، تحت ذرائع مختلفة �ان من  -2017األول مع صندوق النقد الدو�� عام  

البورصة املصر�ة، ور�ما ذلك ما دفع ا�ح�ومة لتغي�� آلية الطرح، فبدال من الطرح العام، الذي يتداول عليھ مجموع  

  �� املستثمر�ن  عموم  تفيد  ال  الطر�قة  وهذه  البورصة،  طر�ق  عن  اس��اتي��  ملستثمر  البيع  أصبح  املس��لك�ن، 

فيد للسوق �ش�ل أك�� وال شك هو قيد الشر�ات والطرح العام �جموع املستثمر�ن، وهو األمر  البورصة، حيث امل

 الذي ال يحقق �عضا من تلك الفوائد ال�ي سعت ا�ح�ومة ل��و�جها. 

 وثيقة تخارج الدولة من األصول المملوكة لها   -2

كية الدولة، أف�حت من خاللها عن ني��ا أعلنت ا�ح�ومة املصر�ة �� مايو املا��ي ما أطلقت عليھ مسودة وثيقة مل

أو األجن�ي ع�� مدار أر�ع  القطاع ا�خاص املصري  مليار دوالر للشراكة مع  40إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة  

من   املنفذة  االستثمارات   �� ا�خاص  القطاع  مشاركة  وز�ادة  إ��    30سنوات،  حاليا  ثالث    65باملائة  خالل  باملائة 

 .سنوات

بي��ا كما أعلنت أن تخارج الدولة من القطاعات   إ�� عدد من املعاي�� وا�حددات الرئيسية وال�ي   
ً
سي�ون استنادا

كما �ستند تحديد التخارج إ�� التجارب الدولية  معاي�� املنظمات الدولية (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)،

  .قة الرائدة والدروس املستفادة من األزمات العاملية وال�ي أثرت ع�� الدولة خالل السنوات الساب

واملالحظة األو�� املهمة حول هذا اإلعالن �� االستناد للمعاي�� الدولية للمنظمات الدولية، واإلشارة تحديدا ملنظمة  

و�فيد ذلك بوضوح تب�ي الدولة املصر�ة لفلسفة ا�خ�خصة ودور القطاع ا�خاص  التعاون االقتصادي والتنمية،
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للدولة تقر�با �� هذه العملية، وستتطرق الدراسة الحقا إلثبات هذا   الرئيس �� العملية التنمو�ة، مقارنة بدور غائب

 التب�ي وأثره ع�� التنمية �� مصر، وأثره كذلك ع�� وضع مقدرات البالد تحت ا�حماية والوصاية الدولية. 

 أهم مالمح وثيقة سياسة ملكية الدولة  

 قاط التالية: يمكن استعراض أهم مالمح وثيقة سياسة ملكية الدولة من خالل الن

  حجم األصول  -أ 

مليار دوالر وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز   9.1طبقا �خطة ا�ح�ومة، فإن الدولة ان��ت من تقييم أصول بقيمة  

 ملدة   10مليار دوالر، باإلضافة إ�� ال��ام ا�ح�ومة بتسييل أصول بقيمة  15
ً
 .سنوات 4مليارات دوالر سنو�ا

  ألوان الوثيقة  -ب

اللون �عمل   وسيع�ي  االقتصادية،  والتنمية  التخطيط  وزارة  بحسب  ألوان  بثالث  الوثيقة  إصدار  ع��  ا�ح�ومة 

األخضر تخارج �امل من الدولة �� هذه القطاعات واأل�شطة، ويع�ي اللون األصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة 

 �� هذه األ�شطة االقتصادية، أما اللون األحمر �ع�ي استمرار أو ز�ادة  
ً
الدولة الستثمارا��ا �� هذه القطاعات، نظرا

 .ملا تتسم بھ هذه القطاعات من أ�عاد اس��اتيجية أو اجتماعية، بحسب ا�خطة ا�ح�ومية

  أهداف وثيقة ملكية الدولة -ج

رفع معدالت النمو االقتصادي، وتمك�ن القطاع ا�خاص، وترك�� تدخل الدولة �� �خ    الوثيقة ومن أهم أهداف

 للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم وال�حةاالستثمارا
ً
 أصيال

ً
 .ت وامللكية �� أصول �عد عمال

  أ�شطة تتخلص الدولة ف��ا من جميع استثمارا��ا  -د

 من جميع استثمارا��ا وملكيا��ا �� حوا�
ً
  79  �تضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص ا�ح�ومة تماما

ا�ختلفة القطاعات   ��  
ً
وقطاع �شاطا ا�جازر  وقطاع  ا�حيوانية  وال��وة  السم�ي  االس��راع  األ�شطة  هذه  ومن   ،

االجتما��   -التشييد اإلس�ان  مشروعات  وتجارة   -و�عض  السينمائية،  واألفالم  التليفز�ون  برامج  إنتاج  وأ�شطة 

 .التجزئة وصناعات السيارات واألجهزة الكهر�ائية واألثاث، وا�جلود، واألسمدة والزجاج
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 أ�شطة تبقي ا�حكومة ع�� �عض استثمارا��ا ف��ا أو تقلل م��ا  -ه 

  �� استثمارا��ا  ع��  ا�ح�ومة  إبقاء  الوثيقة  أك��    45وكشفت  بمشاركة  والسماح  لتخفيضها  االتجاه  مع   ،
ً
�شاطا

وال�جائر والدخان  للقطاع ا�خاص، �� صناعة األسمنت وا�حديد واأللومنيوم وال�حوم والطيور واألعالف واأللبان  

 ومحطات توليد الكهر�اء وشب�ات النقل والتوزيع ومحطات معا�جة مياه الصرف. 

  -و
ً
 أ�شطة تبقي الدولة ع�� استثمارا��ا ف��ا مع االتجاه لز�اد��ا مستقبال

، و�تع  27وتضمنت مسودة الوثيقة، إبقاء الدولة ع�� استثمارا��ا ��  
ً
 مع االتجاه لز�اد��ا مستقبال

ً
لق أغل��ا �شاطا

  
ً
بأ�شطة البنية التحتية والقطاعات ذات األ�عاد االس��اتيجية واالجتماعية، م��ا التعليم وال�حة، مع السماح أيضا

و��شاء  املياه،  توزيع  وشب�ات  الشرب  مياه  إنتاج  ومحطات  ا�جملة  تجارة  وأ�شطة  ا�خاص،  القطاع  بمشاركة 

والسكك البحري  والنقل  التحتية  والبنية  السفن،    األرصفة،  وصناعات  ا�جوي  والنقل  األنفاق  وم��و  ا�حديدية 

 .وخدمات التليفون األر��ي، واالتصاالت الالسلكية، والبث اإلذا��، والتلفز�و�ي

 تمك�ن القطاع ا�خاص  -ز 

كشفت مسودة وثيقة ملكية الدو�� من�جية تحديد األصول اململوكة للدولة، والتوجھ نحو املز�د من تمك�ن القطاع  

وحددت مسودة وثيقة ملكية الدولة، ثالث توجهات مللكية الدولة وتواجدها �� النشاط االقتصادي،  ،  ا�خاص

 :ع�� النحو التا��

وتفصيال سنوات: من خالل تحديد قطاعات / أ�شطة سيتم تخارج الدولة م��ا خالل الف��ة القادمة،    3تخارج خالل  

حبوب (ماعدا القمح)، وال��وة السمكية، ال��وة ا�حيوانية، سنوات من قطاعات: ا�  3�ع��م الدولة التخارج خالل  

ا�حاصيل البستانية، زراعة الغابات، إ�شاء املوا�ئ ال��ية وا�جافة والنقل ال��ري، إنتاج مياه الشرب من محطات  

مة التحلية، أ�شطة ال��مجيات، واستشارات ا�حاسب، وأ�شطة �شر و�نتاج برامج التلفز�ون، أ�شطة خدمات اإلقا

التشييد  وأ�شطة  املتوسط  دون  االجتما��  اإلس�ان  ماعدا  والبناء  التشييد  أ�شطة  واملشرو�ات،  والغذاء 

 .املتخصصة

سنوات من صناعات ا�جلود، منتجات   3أما ع�� مستوى الصناعات التحو�لية فتعقد النية ع�� تخارج الدولة خالل  

واإلل واآلالت  واملعدات  الكهر�ائية  األجهزة  املشغوالت األخشاب،  واملشرو�ات،  الغذائية  الصناعات  ك��ونيات، 
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الذهبية واملسابك، صناعات الورق واألسمدة والزجاج وفحم ال�وك، صناعات كبس القطن، والطباعة واملال�س 

 .واملفروشات، صناعة وطباعة الكرتون، صناعة العطور والنباتات الطبية

التخفيض: م أو  التثبيت  الدولة مع  تواجد  أو تخفيض استمرار  تثبيت  أ�شطة سيتم   / ن خالل تحديد قطاعات 

االستثمارات َّ ا�ح�ومية املوجهة إل��ا، مع السماح بمشاركة القطاع ا�خاص �� �عض م��ا، وذلك �� مجاالت: �شغيل  

وصيانة ا�حاو�ات، �شغيل و�دارة وصيانة م��و األنفاق، التعليم قبل االبتدائي، األلبان، الصرف الص�� وتدو�ر 

الهواء،  ا وتكييف  والغاز  التوزيع  وشب�ات  الكهر�اء  توليد  قطاع  واملناجم،  ا�حاجر  واستغالل  التعدين  �خلفات، 

 امللكية العقار�ة، الوساطة املالية، خدمات اإلن��نت وا�حمول وال��يد. 

خاص �� مجاالت مثل: وكذلك اإلبقاء مع تثبيت / تخفيض االستثمارات ا�ح�ومية مع السماح بمشاركة القطاع ا�

�شاط الطاقة ا�جديدة، صناعة ال�حوم والطيور واألسماك، وصناعة األعالف، وصناعة السكر وا�حلوى، وصناعة 

ال�جائر والدخان، �شكيل املعادن �ا�حديد والنحاس، وصناعة األلومنيوم والنحاس، البطار�ات، والفحم النبا�ي،  

 والصوف �� الصناعات النسيجية، أ�شطة تكر�ر الب��ول.وفحم ال�وك، �شاط صناعة ح�ج و��ج القطن 

�ش�ل  الدولة  ��ا  ستتواجد  أ�شطة   / قطاعات  تحديد  خالل  من  الز�ادة:  أو  التثبيت  مع  الدولة  تواجد  استمرار 

�عض   �� ا�خاص  القطاع  بمشاركة  السماح  مع  اجتماعية،  أو  اس��اتيجية  أ�عاد  من  بھ  تتسم  ملا  وفقا  مستمر، ً 

وذلك �� مجاالت: إ�شاء األرصفة والبنية التحتية ل�ل من النقل البحري، السكك ا�حديدية، وم��و    األ�شطة ��ا،

األنفاق، و�دارة و�شغيل وصيانة السكك ا�حديدية، والنقل ا�جوي، قطاع التعليم بدءا من مرحلة التعليم االبتدائي 

إ والتجاري،  والزرا��  والصنا��  العام  الثانوي  التعليم  السويس، قطاع ح�ى مرحلة  قناة  الشرب،  مياه  ورفع  نتاج 

السلكية   االتصاالت  واملعاش،  والتأم�ن  املالية  الوساطة  ا�جملة،  تجارة  االجتما��،  العمل  أ�شطة  ال�حة، 

 والالسلكية، والنشر، والبث اإلذا�� والتلفز�و�ي وأ�شطة خدمة املعلومات. 

ا�ح�ومية االستثمارات  ز�ادة   / تثبيت  مع  اإلبقاء  مثل:   وكذلك  مجاالت   �� ا�خاص  القطاع  بمشاركة  السماح  مع 

الرقمية، وطباعة ال�حف وا�جالت،   صناعة السفن والقوارب، وأشباه املوصالت، طباعة األوفست، والطباعة 

 �شاط صناعة األدو�ة �� الصناعات الدوائية. 
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روعات املزمع بيعها، والف��ة يمكن القول أ��ا من حيث عدد املش  ومن خالل استعراض التفاصيل السابقة للوثيقة 

كشرط  وذلك  للطروحات،  األول  ال��نامج  شاب  الذي  التأخر  لتعوض  جاءت  بذلك،  املتعلقة  القص��ة  الزمنية 

ل�حصول ع�� قروض جديدة، كما أن الدولة بإعال��ا عن تلك التفاصيل قطعت جذر�ا الشك حول نواياها �� تب�ي  

 � املطبق مع صندوق النقد سيتوازى مع برنامج لإلصالح االقتصادي.  فلسفة ا�خ�خصة، وأن برنامج الضبط املا�

)، حيث تتحدث الوثيقة عن ثالث مراحل 5وتجدر اإلشارة إ�� اق��ان مراحل اإلصالح االقتصادي بقروض الصندوق (

أعوام   ب�ن  األو��  املرحلة  االقتصادي،  الثانية  2019  -2016لإلصالح  واملرحلة  مراحل  2020-2021،  مع  تتوازى   ،

،  2019  -2016مليار جنيھ ع�� ثالث سنوات من    12االتفاقات ا�خاصة بقروض الصندوق، القرض األول بقيمة  

مليار دوالر، أما املرحلة الثالثة ا�حالية، ف��تبط بطلب مصر قرض   8بقيمة    2021  -2019والقرض�ن التالي�ن لعامي  

مليار دوالر    3بقيمة    2022، والذي تم إقراره ع�� مستوى ا�خ��اء �� أكتو�ر  2022  جديد، �� أواخر مارس ا�حا�� عام

برنامج أخر، فضال عن   الصندوق تحت  بمليار دوالر من  مليارات أخرى من دول    5عالوة ع�� دراسة قرض أخر 

 داعمة ومؤسسات دولية و�قليمية لم يتم إعالن أي ��يء ع��ا.

القرض   ��  و�التأكيد فإن سياسة سداد  بالشروط سواء  باالل��ام  السداد  ع�� دفعات نصف سنو�ة تو�ح ر�ط 

مذكرة القرض أو �� خطاب النوايا الذي تتعهد فيھ الدولة املق��ضة بتنفيذ تلك اإلصالحات، وأن �جان الصندوق  

أو ال، فضال عن مشاركة الدفعة  التنفيذ و�ناء ع�� مدى االل��ام تقرر صرف  ا�جهات   للمتا�عة  �� املراقب ع�� 

 األخرى الداعمة "�� لعب دور حاسم" �� هذه املتا�عة، وهو ما �ش�ل انتقاصا من سيادة الدولة. 

ومن ا�جدير بالذكر أن توصيات الصندوق ع�� الدوام تدور �� إطار السياسات النيولي��الية ال�ي تنطلق من توافق 

ون قيود للسلع ورؤوس األموال، وتخفيض  ، و�� سياسات تقشفية تحض ع�� فتح األسواق بد1989واشنطن لعام  

 ). 6اإلنفاق ا�ح�ومي، وتخفيض سعر العملة، وا�خ�خصة الواسعة ملمتل�ات الدولة(

 

 

 . 20:47 - 6/  8/  2022  - 7332العدد: -الحوار املتمدن) محمد حسن خليل: وثيقة ملكية الدولة والتنمية،   5
 ن خليل: مرجع سابق. ) محمد حس 6
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 املبحث الثاني: البیئة القانونیة لتنفیذ وثیقة سیاسات ملکیة الدولة
لسنة   203بالقانون رقم  أقدمت الدولة املصر�ة ع�� �عديل �عض أح�ام قانون شر�ات قطاع األعمال العام الصادر  

، و�مكن استعراض أهم ما ترتب ع�� هذين القانون�ن، وذلك 2020لسنة    185رقم    ، وذلك من خالل القانون 1991

 كما ي��:

 )  7(   1991لسنة  203القانون رقم 

، حيث  السند القانو�ي الرئيس �� تحو�ل القطاع العام إ�� قطاع األعمال العام  1991لسنة    203�عد القانون رقم  

ترتب ع�� مواده إ�شاء ال�خصية القانونية للشر�ات القابضة وال�ى استبدلت ��ا مؤسسات إدارة القطاع العام، 

و��اية وظيفة الدولة �� إدارة القطاع �وحدة واحدة تنفذ سياسة إنتاجية مت�املة، وذلك بإحالة سلطات واسعة  

وأك�� القابضة،  الشركة  إ��  اإلدار�ة  الدولة  وظائف  مثل   من  منفردة  كشر�ات  إلدار��ا  التا�عة  الشر�ات  إ��  م��ا 

 القطاع ا�خاص. 

وال�ي تتضمن صالحيات،   الشر�ات  تلك  وامللكية ع��  اإلدارة  القابضة �ل صالحيات  للشركة  القانون  أعطى  كما 

 �� التصرف  يخص  ما  و�ل  م��ا،  �سبة  ببيع  آخر�ن  مع  واملشاركة  رئي��ي،  ملستثمر  و�يعها  البورصة،   �� عرضها 

 محافظها املالية. 

ام قانون شركات قطاع األعمال  والمخصص لتعديل بعض أحك  2020لسنة    185القانون  

 ). 8العام ( 

قدم هذا القانون العديد من التسهيالت لتسريع وت��ة عملية ا�خ�خصة، و�مكن توضيح هذه التسهيالت بصورة  

 موجزة (مع اإلشارة فقط ملواد القانون ال�ي قدم��ا) وذلك كما ي��:

 

 ) للمزيد من التفاصيل حول مواد هذا القانون �كن مراجعة النص الكامل والالئحة التنفيذية من خالل الرابط التايل  7

 والئحته التنفيذية 1991لسنة  203قانون رشكات قطاع األع�ل العام رقم 
 ) �كن مراجعة مواد القانون بالكامل عرب الرابط التايل:  8

 1991لسنة  203(مخصص لتعديل بعض أحكام قانون رشكات قطاع األع�ل العام الصادر بالقانون رقم  2020لسنة  185القانون 
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اركة القطاع ا�خاص (املساهم�ن) �� ): تقدم �سهيل تصفية الشر�ات وخ�خص��ا، وتوسيع مش3(املادة    -

 إدار��ا، و�ي�ال سلطات البيع وا�خ�خصة إ�� ممث�� السلطة التنفيذية وحدها.  

) �عطي القانون �امل سلطة التصرف ملا �س�ى ا�جمعية العمومية للشركة القابضة، و�� ع��  9(املادة    -

 تنفيذية.عكس ما يو�� بھ االسم، مجرد كيان إداري محدود �عينھ السلطة ال 

مكرر) �عطي القانون ا�حق للشركة القابضة والشركة التا�عة �� إ�شاء شر�ات جديدة،    30و  30(املادة   -

ومن املعروف أن ذلك �ستخدم كش�ل من أش�ال ا�خ�خصة بإ�شاء شر�ات مع شر�اء آخر�ن. بل و�عطي 

الشر�ات التا�عة اململوكة  لرئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء ا�حق �� نقل ملكية أسهم أي من  

إ�� صندوق مصر   أو  العامة  االعتبار�ة  أي من األ�خاص  إ��  القابضة  الشر�ات  بال�امل إلحدى  أسهمها 

القانون   ألح�ام  ا�جديدة  الشركة  تخضع  أن  ع��  والتنمية،  لالستثمار  وهو  1981لسنة    159السيادي   ،

البو   �� رصة و�يعها وخ�خص��ا بمجرد قرار إداري  قانون الشر�ات املساهمة الذي ييسر طرح الشر�ات 

رقابة  .دون 

مجلس   35(املادة    - وتقر�ر  سنو�ة  نصف  تقار�ر  بنشر  والتا�عة  القابضة  الشر�ات  القانون  يلزم  مكرر) 

ألسس   إعماال  التنفيذية،  الالئحة  تحددها  ال�ي  واملعلومات  والبيانات  اإلدارة  مجلس  وقرارات  اإلدارة 

 .اإلدارة الرشيدة، و�لها بالطبع ضرور�ة إلتاحة البيانات ل�ل الراغب�ن �� الشراءاإلفصاح وقواعد ا�حوكمة و 

مكرر) تنص ع�� أنھ "إذا ترتب ع�� طرح أسهم الشركة �� البورصة وصول �سبة املساهم�ن    39و    38(املادة    -

  159م القانون  % يتم نقل تبعية الشركة ألح�ا25بخالف الدولة واأل�خاص االعتبار�ة العامة والبنوك إ��  

 ". بل وتتحول التصفية أو خ�خصة الشر�ات ا�خاسرة إ�� شبھ واجب حت�ي. 1981لسنة 

ا�جمعية  أ�حت  إي�ال �امل سلطة البيع للسلطة التنفيذية، و   يالحظ من مضام�ن مواد القانون السابق عرضها

أي شركة تا�عة إ�� الصندوق  حيث يحق للسلطة التنفيذية نقل ملكية أسهم  العمومية جهة ش�لية إ�� حد �عيد،  

السيادي أو إ�� أي �خصية اعتبار�ة، دون الرجوع للشركة القابضة، وذلك �ع�ي باختصار أن السلطة التنفيذية 

 . املالك األوحد لسلطة خ�خصة الشر�ات
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إ�� ا�خضوع لقوان�ن �سمح   تبعية الشر�ات املستحدثة  �� نقل  السابقة توسعت  القانونية  املواد  لها وكذلك فان 

ا�ختلفة  التقار�ر  بنشر  الشر�ات  إلزام  بخالف  ا�خاسرة،  الشر�ات  تصفية  ع��  عالوة  مباشرة،  با�خ�خصة 

و�لها مواد قانونية تؤكد ع�� عزم الدولة املؤكد ع�� ا�خ�خصة، األمر الذي يؤكد أ��ا لم تكن توجها  واإلفصاح،  

املؤ  مع  عليھ  متفقا  أساسا  �انت  ما  بقدر  ا�حالية  األزمة  وحاولت �حل  تنفيذه   �� الدولة  تأخرت  الدولية،  سسات 

 �عو�ض التأخ�� من خالل وثيقة سياسة امللكية. 

 قانون إنشاء صندوق مصر السيادي 

بالقانون رقم   أ���ئ الصندوق  املمر اآلمن لألصول املصر�ة نحو ا�خ�خصة، وقد  السيادي    177�عد الصندوق 

ي ينص ع�� أن الصندوق �عمل ع�� جذب االستثمار، و�عز�ز ، والذ2020لسنة   197املعدل بالقانون  2018لسنة 

 ن�ج الشراكة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص، و�الذات لالستفادة من الثورة الصناعية الرا�عة والذ�اء االصطنا��.

تم عام   الصندوق قد  لتأسيس  القانون األول  أن  أن صالحياتھ توسعت بصورة كب��ة من خالل  2018ورغم  إال   ،

 ). 9(2020لسنة  197الت ال�ي وردت �� القانون التعدي

 و�مكن استعراض أهم مآالت مواد القانون وذلك كما ي��:  

) يدير الصندوق أموالھ وأصولھ أو أموال وأصول ا�جهات والكيانات والشر�ات اململوكة للدولة أو  3(املادة   -

وفقا للضوابط املنصوص عل��ا �� النظام    التا�عة لها أو ال�ي �ساهم ف��ا ال�ي �عهد إ�� الصندوق بإدار��ا

األسا��ي، وللصندوق �� سبيل ذلك التعاون واملشاركة مع الصناديق العر�ية واألجنبية النظ��ة واملؤسسات 

 املالية ا�ختلفة. 

الرجوع 6(املادة   - دون  الدولة  أصول  �خ�خصة  الصالحيات  �امل  التنفيذية  للسلطة  القانون  �عطي   (

للمجلس التشري��، فلرئيس ا�جمهور�ة، بناء ع�� عرض رئيس مجلس الوزراء والوز�ر ا�ختص نقل ملكية 

ها إ�� الصندوق أو  أي من األصول غ�� املستغلة اململوكة ملكية خاصة للدولة أو ألي من ا�جهات التا�عة ل

 

 https://manshurat.org/node/71107، الرابط:  2020، والقانون الجديد له لسنة 2018لسنة  ) ملراجعة مواد قانون الصندوق السيادي  9
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أي من الصناديق ال�ي يؤسسها واململوكة لھ بال�امل. و�النسبة لألصول املستغلة، في�ون العرض من رئيس  

 مجلس الوزراء والوز�ر ا�ختص باالتفاق مع وز�ر املالية و�التنسيق مع الوز�ر املع�ي.

ألصول أو اإلجراءات ال�ي اتخذت بناء مكرر) ي�ون الطعن �� قرار رئيس ا�جمهور�ة بنقل ملكية ا   6(املادة   -

 ع�� هذا القرار من ا�جهة املالكة لألصل أو الصندوق املنقول لھ امللكية دون غ��هما.

) حددت أش�ال التصرف �� األصول و�� " البيع، أو التأج�� املنت�ي بالتملك، أو ال��خيص باالنتفاع، كما  8(املادة  

ج الدولة، وال��اوج مع القطاع ا�خاص مثل: الطرح �� البورصة، أو البيع  أجازت للصندوق استغالل �ل أش�ال تخار 

، عقود االمتياز (�شغيل أصول الدولة لف��ة PPPملستثمر رئي��ي، أو املشاركة ب�ن القطاع العام والقطاع ا�خاص  

لكية والتشغيل ، و عقود التشييد واملBOT�عود �عدها األصول للدولة)، عقود التشييد والتشغيل ونقل امللكية   

 .BOOوعقود التشييد واالمتالك والتشغيل (أي مع احتفاظ القطاع ا�خاص بامللكية)  BOOTونقل امللكية 

املادة  - واألجنبية 13(  والعر�ية  املصر�ة  الصناديق  مع  بمشاركة  أو  بمفرده  فرعية  صناديق  تأسيس  للصندوق   (

واألجنبية، وللصندوق أن �عهد بإدارة الصناديق الفرعية   النظ��ة واملصارف واملؤسسات املالية والشر�ات املصر�ة

 ال�ي يؤسسها بمفرده أو �ساهم ف��ا إ�� الشر�ات واملؤسسات املتخصصة �� هذا ا�جال " 

) تمحو صفة القطاع العام أو ا�ح�ومي وتحول الكيانات ال�ي يؤسسها إ�� القطاع ا�خاص أيا �انت �سبة 14(املادة  

 طاع العام أو قطاع األعمال العام ف��ا، وال يتقيد أي م��ا بالقواعد والنظم ا�ح�ومية. مساهمة الدولة أو الق

و15(املواد   و18،  ال��ملان 19،  ملساءلة  ا�خضوع  عن  ال�امل  والبعد  التنفيذية،  للسلطة  ال�املة  التبعية  تو�ح   (

 فاءات ع�� توزيعات األر�اح. واإلعفاء ال�امل من جميع الضرائب والرسوم وما �� حكمهما، وال �سري هذه اإلع 

السيادي،   الصندوق  لقانو�ي  السابقة  املواد  للسلطة  و�عد استعراض  تا�عة بصورة �املة  بأنھ جهة  القول  يمكن 

التنفيذية، أ�شأت �� األساس لتسريع وت��ة ا�خ�خصة واالبتعاد ��ا عن دوائر املراجعة واملسائلة حيث ال يراقب  

إ�� السماح لھ با�شاء صناديق فرعية تجعل تتبع مسار األصل ا�ح�ومي ع�� أ�شط��ا أية جهة رقابية،   باإلضافة 

 شبھ مستحيل. 
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للدولة"   المملوكة  الشركات  حوكمة  بشأن  التوجيهية  "المبادئ  االسترشادية  الوثيقة 
 الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 إ�� عدد من    ذكرت ا�ح�ومة �� نص وثيقة سياسات ملكية الدولة أن تخارج
ً
الدولة من القطاعات سي�ون استنادا

املعاي�� وا�حددات الرئيسية وال�ي بي��ا معاي�� املنظمات الدولية (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)، ولعل ذلك 

 يث�� التساؤل ملاذا ذكرت معاي�� هذه املنظمة بالتحديد. 

،  2015وتم تحدي��ا عام    2005و�داية فهذه املعاي�� املشار إل��ا وضع��ا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام  

حوكمة   منظمة التعاون االقتصادي والتنمية �شأن/ وتم �غي�� اسم هذه املبادئ لتصبح "مبادئ مجموعة العشر�ن  

 ).910( مختلف البلدانالشر�ات"، وع�� أساسها تتعاون املنظمة اقتصاديا مع  

و��دف الوثيقة إ�� جعل الدولة مال�ا مح��فا، مع االل��ام بالكفاءة والشفافية واملساءلة، وتحقيق املنافسة العادلة   

 ب�ن الدولة والقطاع ا�خاص. 

الد شر�ات  ال��ام  كمالك،  الدولة  دور  الدولة،  ملكية  م��رات  جوانب:  سبعة   �� توج��ية  مبادئ  الوثيقة  ولة وتقر 

وممارسة   املصا�ح  أ�حاب  مع  العالقات  اآلخر�ن،  واملستثمر�ن  للمساهم�ن  املت�افئة  املعاملة  السوق،  بقوان�ن 

 األعمال، االل��ام باإلفصاح والشفافية، مسئوليات مجالس إدارات شر�ات الدولة. 

و�ا االقتصادي،  للنشاط  املواتية  التشريعية  والبيئة  التناف��ي  با�حياد  الدولة  الدولة وتتعهد  شر�ات  ب�ن  ملساواة 

 والشر�ات ا�خاصة �� مجاالت: ا�حياد الضر��ي، ا�حياد �� املديونيات، ا�حياد التنظي�ي التشري��.

 ):11ووفقا لالل��ام بتلك الوثيقة ا�خاصة باالتحاد األورو�ي، تتعهد وثيقة ملكية الدولة باالل��ام باآل�ي (

 سيتم خ�خص��اإصدار جدول سنوي للطروحات لألصول ال�ي  .1

 تحديد املشروعات املش��كة ب�ن القطاع العام وا�خاص ال�ي سيتم تنفيذها سنو�ا .2

 

 الكامل عرب الرابط التايل: ) ملزيد من التفاصيل حول وثيقة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية �كن مراجعة النص  10

61330q834h20-version-arabic-edition-2015-enterprises-owned-state-of-governance-corporate-on-guidelines-https://vdoc.pub/documents/oecd   
 ) محمد حسن خليل : مرجع سابق.  11
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 تحديد املشروعات املش��كة ب�ن الصندوق السيادي والقطاع ا�خاص  .3

 املراجعة الدور�ة لتحديد ما إذا �انت ملكية الشر�ات اململوكة للدولة ما زالت ضرور�ة.  .4

املعاي�� السابق اإلشارة إل��ا أن اإلدارة املصر�ة أج����ا ا�حاجة إ�� االق��اض ليس  و�ح األهداف الرئيسية لوثيقة ت

فقط باالل��ام بروشتة صندوق النقد الدو��، ولكن أيضا أج����ا ع�� اعتماد معاي�� منظمات دولية أخرى تؤسس 

وق النقد الدو�� األخ�� ألهداف وواقع ما �عد ا�خ�خصة، ور�ما �شرح ذلك بجالء النص الذي ورد �� بيان صند

�� الوارد مع القرض ا�جديد ملصر والذي ينص ع��:    
ً
 حاسما

ً
"سيلعب شر�اء مصر الدوليون واإلقليميون دورا

 :. �سهيل تنفيذ سياسات السلطات و�صالحا��ا

الشر�اء  للعب  الصندوق  بيان  وأشار  ومعاي��ها،  الدولية  املنظمة  وثيقة  ع��  االعتماد  املصر�ة  الوثيقة  ذكرت 

يقت��ي االستنتاج الصر�ح بأن مصر باتت تحت الوصاية  الدوليون واإلقليميون دورا حاسما �� تنفيذ السياسات  

 الدولية واإلقليمية. 

ة مليكة الدولة اعتمدت ع�� ثالثة أسس قانونية و�� القانون رقم وثيق  عموما ومن �ل ما سبق يمكن القول أن

وا�خصص    2020لسنة    185والذي تمت املوجة الو�� من ا�خ�خصة بناء ع�� أح�امھ، والقانون    1991لسنة    203

 2018لسنة    177لتعديل �عض أح�ام قانون شر�ات قطاع األعمال العام، وقانون إ�شاء الصندوق السيادي رقم  

بالقانون  املع حوكمة 2020  لسنة  197دل  �شأن  التوج��ية  "املبادئ  االس��شادية  الوثيقة  إ��  باإلضافة  هذا   ،

 الشر�ات اململوكة للدولة" الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

حال  وقد مّهدت نصوص هذه القوان�ن األرض لبداية جولة جديدة شديدة اال�ساع من ا�خ�خصة، ستفقد الدولة  

كتب لها التطبيق معظم مقدرا��ا االقتصادية الرئيسية ال�ي بنيت خالل القرن املا��ي، واألهم من ذلك أ��ا ستفقد  

العماد الرئيس الذي �ان من املمكن االستناد إليھ لبداية عملية تنمو�ة شاملة �� أقصر الف��ات الزمنية املمكنة، 

 ع�� �ل هذه العمليات. و�ل ذلك �� إطار "الدور ا�حاسم" �� الرقابة 
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 املبحث الثالث: قراءة تحلیلیة نقدیة لوثیقة سیاسة ملکیة الدولة
تحاول اإلدارة املصر�ة ال��و�ج لوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها إصالحا للمناخ االقتصادي واالستثماري ��  

لدولة ممثلة �� القطاع العام وقطاع مصر وذلك ع�� تبادل األدوار ب�ن الدور االقتصادي الرئي��ي الذي تقوم بھ ا

 األعمال العام واملؤسسات التا�عة ل�جيش واملؤسسات األمنية من جهة، والقطاع ا�خاص من جهة أخرى. 

و�� هذا اإلطار أعلنت الدولة عن مجموعة من األهداف الرئيسية ال�ي ستتحقق ع�� تنفيذ الوثيقة، ونحاول من   

األهداف وتحليلها �غية التوصل إلم�انية تحققها واقعيا �� ظل األطر القانونية خالل املبحث ا�حا�� استعراض تلك  

 ال�ي خلق��ا الدولة، والبيئة ا�حاضنة ملناخ األعمال واالستثمار �� مصر.

 أوال: أهداف وثيقة سياسة مليكة الدولة

 ل
ً
إلصالحات ال�ي تتبناها الدولة طبقا للمعلن من ا�ح�ومة املصر�ة فان وثيقة سياسية ملكية الدولة �عد استكماال

وا�جاذبة   الداعمة  االقتصادية  البيئة  وخلق  االقتصادي،  النشاط   �� ا�خاص  القطاع  دور  �عز�ز  إطار   ��

امللكية  النشاط االقتصادي، وسياسة   �� الدولة  لتواجد  الرئيسية  لالستثمارات، وذلك لوضع األسس واملرتكزات 

كمرحلة أو�� من مراحل تحديد سياسة ملكية الدولة املصر�ة لألصول اململوكة ال�ي تتبعها واملنطق من ورا��ا، وذلك  

 ):12لها، بما �ساهم �� التنفيذ األمثل لسياسة ملكية الدولة لألصول �� املراحل الالحقة، و�س��دف الوثيقة ما ي�� (

معدل االستثمار إ�� ما   رفع معدالت النمو االقتصادي إ�� مستو�ات محققة لطموحات املصر��ن عن طر�ق رفع -1 

ب�ن   ب�ن  30-25ي��اوح  ما  إ��  االقتصادي  النمو  معدل  ز�ادة   �� �ساهم  بما  وخفض %7-9  عمل  فرص  لتوف��   %

 معدالت البطالة. 

تمك�ن القطاع ا�خاص املصري، وتوف�� فرص متنوعة لتواجد القطاع ا�خاص �� �افة األ�شطة االقتصادية، بما    -2

متھ االقتصادية �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� واالستثمارات املنفذة، والتشغيل والصادرات، �ساعد ع�� رفع �سبة مساه 

 واإليرادات ا�ح�ومية.

 

 %9.7الدولة أبرزها تحقيق �و اقتصادي ب�  أهداف لوثيقة سياسة ملكية 5)  12
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 للدولة بما �شمل    -3
ً
 أصيال

ً
ترك�� تدخل الدولة ل�خ االستثمارات وملكية األصول �� قطاعات رئيسية �عد عمال

ف��ا، �� ح�ن ينعكس تطو�ر تلك القطاعات �ش�ل مباشر ��  القطاعات ال�ي �عزف القطاع ا�خاص عن الدخول  

 تحس�ن بيئة العمل للقطاع ا�خاص. 

4-    
ً
حوكمة تواجد الدولة �� األ�شطة االقتصادية، حيث �س��دف ا�ح�ومة التواجد �� القطاعات االقتصادية وفقا

لدولة، وذلك من خالل تحديد آليات ملعاي�� محددة، وأن يتم التحول من إدارة مؤسسات الدولة إ�� إدارة رأس مال ا

 تخارج الدولة من األصول اململوكة لها سواء من اإلدارة أو امللكية. 

االستدامة   -5 وضمان  املا��،  االنضباط  وتحقيق  العامة،  املوازنة  أوضاع  إصالح  من  تمكن  مالية  وفورات  تحقيق 

تما�� �حماية الفئات الهشة، وز�ادة مستو�ات قدرة  املالية، و�عز�ز قدرة الدولة املالية ع�� دعم شب�ات األمان االج

 صمود االقتصاد املصري أمام األزمات. 

 ثانيا: قراءة تحليلية ألهداف الوثيقة 

�ش�� القراءة املتأنية ألهداف الوثيقة إ�� عدة نقاط يمكن أن �ساهم مبدئيا �� توضيح صورة ا�خاطر العامة  

 ي��ا ما ي��: امل��تبة ع�� تحقق أهداف الوثيقة، ومن ب

الفعل    - ر�ما لتجنب رد  التخارج بدال من مصط�ح ا�خ�خصة،  الدولة مصط�ح  استخدمت وثيقة ملكية 

يمثل  ور�ما  التسعينيات،   �� ا�خ�خصة  السلبية لسياسات  الصورة  دائما  الذي �ستد��  السل�ي،  العام 

وا�ع�اسا��ا الف��ة  تلك  �سلبيات  املصر�ة  ا�ح�ومة  من   
ً
ضمنيا  

ً
اع��افا واالقتصادية   ذلك  االجتماعية 

الوثيقة   بنود  التنمية االقتصادية، ولكنھ ولألسف لم �شر  النقاط    –السلبية ع�� عملية   �� كما سيأ�ي 

 إ�� عزمها ع�� تفادي الوقوع �� نفس األخطاء.  -التالية

اري استثمارات زائفة" ال تن��ئ أصال استثمار�ا جديدا، ولك��ا فقط �ستحوذ ع�� أصل استثما�خ�خصة "  -

قائم فعال، ما �ع�ي أ��ا لم تضف شيئا ألصول االقتصاد القومي، ولم �ساهم �� خلق فرص عمل جديدة  

 (بل العكس �� الكث�� من األحيان ملا يواكب عمليات ا�خ�خصة من تقليل العمالة األصلية).
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�� سداد    ا�خ�خصة تدفق ما�� مؤقت ل�ح�ومة ال�ي تدير األصول العامة نيابة عن الشعب بما �ساهم -

أقساط وفوائد القروض ومواجهة الفجوة التمو�لية من جهة، ولكنھ من ا�جهة األخرى فإن الدولة ستفقد 

 تدفق ما�� دائم وهو أر�اح األصل املزمع بيعھ.   

ا�خ�خصة تقطع الطر�ق ع�� استثمارات محتملة، �ان من املمكن أن ت�خ �� الشراي�ن االقتصادية، وما   -

�عدام أية اش��اطات ع�� املش��ي، سواء من جهة استمرار النشاط أو التوسع فيھ ب�خ يز�د األمر سوءا ا

استثمارات جديدة، أو ا�حفاظ ع�� العمالة وتطو�ر قدرا��ا تدر�بيا وز�ادة أعدادها. و�ل ما سبق يؤكد أن 

%، وتوف�� فرص ٩  % إ�� ٧اس��داف الوثيقة لرفع معدل االستثمار بما �سهم �� ز�ادة معدل النمو إ�� ما ب�ن  

 عمل كفيلة بخفض معدالت البطالة �لها مس��دفات ي�ون تحقيقها محل شك إ�� حد كب��.

تواجھ برامج ا�خ�خصة معضلة" ثالثية االزدهار" ال�ى تتمثل �� تحقيق أع�� توافق ممكن ب�ن الكفاءة  -

الثالثية ا�عكس ذلك ع��  والعدالة والتقدم، و�لما ا�سمت السياسات االقتصادية املطبقة باستيفاء تلك  

مدى نجاحها �� تحقيق نمو اقتصادي احتوائي، وهو ذلك النمو االقتصادي الذي يتضمن �� محتو�اتھ  

النمو الذي ينعكس بالضرورة ع��  ليس فقط تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، ولكن أيضا ذلك 

 جاهلتھ الوثيقة بصورة تامة. )، وهو األمر الذي ت13خفض معدالت الفقر وعدالة توزيع العوائد (

فمن   - العل�ي،  والبحث  والتعليم  ال�حة  ع��  اإلنفاق  بز�ادة  دستور�ا  االل��ام  عن  الوثيقة  إشارة  عن  أما 

املنطقي أن تثور الش�وك حول تلك االل��امات ال سيما �� ظل عدم ال��ام الدولة ��ا طيلة السنوات السابقة  

ا��حاب الدولة ا�حاد من النشاط االقتصادي الذي تبشر بھ الوثيقة ، وكذلك ألن  2014بداية من عام  

 سيحجم وال شك من حجم اإليرادات العامة والنسبة ال�ي ستخصص م��ا لتلك ا�جاالت. 

حل معوقات االستثمار �� مسألة أك�� من الوثيقة وال يجب أن ٌتحمل عل��ا، والنظر للوثيقة �و��ا ستحل  -

ر �� مصر فيھ مبالغة وا�حة، ال سيما أن تراكم مشا�ل االستثمار ع�� عدة  مشا�ل االقتصاد واالستثما

 

 وثيقة ملكية الدولة ومعضلة ثالثية االزدهار.د. هدى أبورميلة: )  13
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عقود سابقة ثم �عقدها �� العقد األخ�� تتطلب الكث�� من العمل ع�� العديد من املستو�ات، األمر الذي ال  

 ).14يزال مفتقدا ح�ى مع وجود الوثيقة (

و  - الوثيقة،  تتضمنھ  بكث�� مما  أك��  تخارج مناخ االستثمار قضية   �� باخ��ال دورها  تو��  الوثيقة  صياغة 

الدولة من األصول، فالقضية ليست حجم استثمارات الدولة، ولك��ا ببساطة" قواعد اللعبة"، والذي �ع�� 

ع��ا باملناخ االستثماري العام، وأهملت الوثيقة وضع تلك القواعد، األمر الذي يبقي ع�� تخوفات و�شكك  

 جن�ي. القطاع ا�خاص ا�ح�� واأل 

�� ظل األطر القانونية ا�حاكمة لعمل الوثيقة بداية من اختيار الشر�ات وطر�قة الطرح والتسع�� ونقل   -

امللكية، ف�لها أطر تفتقد للشفافية واإلفصاح، وهو األمر الذي يتعارض �ليا مع اس��داف الوثيقة �حوكمة 

 ت ب�ن القطاع العام والقطاع ا�خاص. تواجد الدولة �� األ�شطة االقتصادية، وكذلك مع انضباط العالقا

مليار    40تخاطب الوثيقة الشر�ات الك��ى ا�حلية والدولية، �� ظل مس��دف بي�� �خم ألصول بقيمة    -

دوالر ع�� مدار أر�ع سنوات فقط، ولكن املالحظ أن الصناديق السيادية العر�ية �� املستجيب الرئيس  

ط �� اإلمارات والسعودية وقطر، و�أرقام متواضعة ح�ى اآلن. للشراء ح�ى اآلن، ومن دول عر�ية ثالثة فق

ال��كز   مخاطر  فان  الشراء،   �� معت��ة  بحصص  الدول  لهذه  ا�خاص  القطاع  �عض  دخول  بفرض  وح�ى 

املكثف لقرارات إدارة أصول ��ذه ال�خامة �� أيدي عدد محدود من الدول وال شك �عد ��ديدا للسيادة 

 االقتصادية.      

 ياب الرقابة والشفافية ثالثا: غ

ح�ى تصبح وثيقة تخارج الدولة من العديد من األ�شطة االقتصادية بمثابة انطالقة حقيقية لالقتصاد املصرى  

يجب مواجه��ا ملعضلة ثالثية االزدهار السابق اإلشارة إل��ا، وأال ت�ون مجرد أداة تمو�لية مرحلية لسد �جز املوازنة  

 

14   ( 
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ا املالية  املستحقات  الواقعية، وتمو�ل  تم��ها، و��،  مبادئ  ثالثة  تأسيسها ع��   �� �عتمد  أن  ولذلك البد  لدولية، 

 ).15واملصداقية، والشفافية (

السؤال  و�تبقى  كث��ة،  �ساؤالت  محل  الوثيقة  واقعية  تجعل  ال�ي  ا�خاطر  من  �عضا  السابقة  النقاط  وأو�حت 

يراقب   الذي  من  وهو،  الوثيقة  ألهداف  لتحقيق  األهمية  الدولة؟شديد  أصول   إدارة 

من الوا�ح أن عملية التخارج من األصول سيتوالها الصندوق السيادي، واألصول الباقية سوف تظل تحت إدارة 

مؤسسات الدولة، أى إن املسئولية عن �ل هذه األصول سوف تقع تحت عاتق هؤالء ا�خ��اء الفني�ن الذين �عي��م 

)، و�التا�� �غدوا مساءل��م 16ية مساحة للرقابة والشفافية ع�� أعمالهم (الدولة إلدارة هذه املؤسسات دونما توافر أ

 أمرا �عيد املنال. 

حصن قانون الصندوق السيادي و�عديالتھ أعمال الصندوق من الرقابة �ليا، وعمليا فان ا�جواز القانو�ي با�شاء 

ا أمور �عرض الصندوق �سب��ا للعديد  صناديق فرعية لھ تجعل الرقابة ع�� دوائر عملة أمرا شديد الصعو�ة، و�له

 من االنتقادات ا�حادة رغم محدودية أعمالھ السابقة مقارنة بالدور ال�خم املنوط بھ �� الوثيقة. 

ورغم تأكيد الوثيقة ع�� اعتبارها ملعاي�� املنظمات الدولية املتعلقة بالشفافية واإلفصاح فان الواقع ا�حا�� ل�جهات 

يقة يؤكد و�ما ال يدع مجاال للشك أن الرقابة والشفافية ع�� برنامج ا�خ�خصة و�مراحلها  القائمة ع�� تنفيذ الوث

 ا�ختلفة املقبل مغيبة �ليا بفعل ح�ومي متعمد.  

يزداد األمر سوءا عند األخذ �� االعتبار التغول األم�ي ا�حاد ع�� مجتمع األعمال ا�ح�ومي وا�جهات الرقابية عليھ، 

املساءلة �� مصر تحت الوصاية األمنية، فال أحد �عرف ع�� وجھ التحديد أين توجھ تقار�رها فاألجهزة ال�ى تقوم ب

إن وجدت، ومن غ�� املسموح باملطلق �شرها، وتكفي اإلشارة هنا ل�جن رئيس ا�جهاز املركزي للمحاسبات السابق  

ا�حقيقي، للتدليل ع�� أن حديث   �� أعقاب تصر�حاتھ عن حجم الفساد، ال�ي ذكرت أرقاما قد تقل كث��ا عن الواقع

 الوثيقة حول الشفافية واإلفصاح ال �عدو �ونھ كالما لالس��الك العام. 

 

 وثيقة ملكية الدولة ومعضلة ثالثية االزدهار.د. هدى أبورميلة: )  15
 ) محمد حسن خليل: مرجع سابق.  16
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الوثيقة تتضمن كذلك العديد من النقاط ال�ى تضع شفافية تنفيذها والرقابة عل��ا ور�ما وا�ساق أهدافها 

 ):17ع�� ا�حك إ�� حد كب��، ومن ب�ن أهم تلك النقاط (

إ�� قطاعات بنكية وقطاعات  عدم   - شفافية �عر�ف مصط�ح «ملكية الدولة»، مثال هل امللكيات املنتمية 

 املؤسسات الشرطية وا�جيش تقع تحت تلك املظلة؟ 

عدم شفافية تحديد �سب مساهمة الدولة ا�حالية �� �ل قطاع، و�ش�ل تفصي��، لتوضيح معدل التخارج  -

 .قطاع ا�خاص فيھمن القطاع والنسب املس��دفة من دخول ال

ا�ح��  - االقتصادي واالستثمار  النمو  ز�ادة معدل  ا�ع�اس  تقر�بيا مدى  ولو  آلية محددة تو�ح  توجد  ال 

  .واألجن�ي ع�� معدالت الفقر والبطالة

تجاهل الوثيقة للبنوك، وال�ي �عد أهم مصادر تمو�ل ال�جز املزمن �� املوازنة العامة و�عول عل��ا كذلك ��   -

بقاء ثالثة بنوك فقط  �عبئة االست الرغم من  ثمارات ا�حلية وتمو�ل �سبة من اإلنفاق االس��ال�ي، وع�� 

 مملوكة بال�امل للدولة إال أنھ جرى ا�حديث مرارا عن بيع بنك القاهرة، وكذلك عن بيع بنوك صغ��ة أخرى.

شر الوثيقة ولو تلميحا عن موقفها من خ�خصة ما تبقى من تلك البنوك  -
ُ
وذلك ع�� الرغم    وعموما لم �

 من األهمية الكب��ة للقطاع املصر�� ك�ل �� املراحل األو�� ع�� األقل من عملية التنمية. 

وتجدر اإلشارة هنا إ�� الدور التنموي الكب�� الذي قامت بھ البنوك وشر�ات التأم�ن العامة �� دول شرق  -

البنوك العامة حفاظا ع�� مستو�ات    آسيا، حيث تتحمل الدولة ف��ا عبء مديونية الشر�ات الك��ى تجاه

 �شغيل عالية. 

 

 وثيقة ملكية الدولة ومعضلة ثالثية االزدهار.د. هدى أبورميلة: ) 17
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أصبحت  - الفضاء  األرض  أن  سيما  ال  ف��ا،  التصرف  وكيفية  وملكي��ا  الدولة  أرا��ي  عن  ا�حديث  تجاهل 

 مؤخرا بابا �حر�ا لإليرادات خارج املوازنة العامة، وذلك ل�جهات املسيطرة عل��ا. 

أن   ب�ن  كب��ا  فارقا  هناك  أن  بالذكر  ا�جدير  والسواحل  ومن  ال�حراء  �شمل  وال�ى  الفضاء  األرا��ي  هذه  ت�ون 

وشواطئ النيل مل�ا للدولة ال�ى تنوب عن الشعب، أو أن ت�ون مل�ا لبعض أجهزة الدولة تتصرف ف��ا كما �شاء.  

وضع أرا��ي الدولة قضية هامة �انت تقت��ي تناولها �� وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تحديد ا�خطوط الفاصلة  

لكية الدولة وملكية أجهزة الدولة، و�عي�ن السلطة املنتخبة انتخابا حرا ومفتوحا واملسئولة عن الرقابة ع��  ب�ن م

 ).18استخدامها (

عموما يمكن القول أن الوثيقة تجاهلت �عض  النقاط شديدة ا�حيو�ة ع�� مستقبل التنمية �� مصر و�شابكها مع  

ا لبعض املصط�حات املطاطة القابلة للتأو�ل ا�ساعا وتضييقا، بما ا�جهات أ�حاب املصا�ح، باإلضافة إ�� تضم��

 إم�انية مراجعة قرارات الدولة فضال عن مراقبة تنفيذها. 
ً
 يقوض كث��ا

أما عن إعالن الدولة عن االس��شاد باملبادئ التوج��ية �شأن حوكمة الشر�ات اململوكة للدولة الصادرة عن منظمة  

ة، وذلك فيما يتعلق باألصول اململوكة للدولة ال�ى سيتم اإلبقاء عل��ا، واعتبارها أن هذا التعاون االقتصادي والتنمي 

املعاملة  يضمن  الذي  األمر  للمساءلة،  وقابلة  وشفافة،  فعالة،  بطر�قة  الشر�ات  تلك  لعمل  ضامن  االس��شاد 

ا ال توجد ضمانات حقيقية ع��  املت�افئة واملنافسة العادلة، فهو طبقا للمصط�ح املستخدم ال �عدو �ونھ اس��شاد 

تنفيذه، ال سيما �� ظل استمرار سر�ان القوان�ن ال�ي تقدم إعفاءات ضر�بية وجمركية لبعض ا�جهات السيادية 

بما يقوض أمر ذلك االس��شاد بال�لية، والذي من املرجح أنھ جاء �� إطار طمأنة الصناديق العر�ية الراغبة �� شراء 

 تلك األصول. 

من   الكث��  الدولة  حوزة   �� يتبقى  لن  فانھ  النجاح  ا�حالية  ا�خ�خصة  ملوجة  كتب  حال  أنھ  املؤكد  وعموما فمن 

األصول وال�ي من املمكن أن �ش�ل ��ديدا للمش��ين العرب حال بقاء تلك املم��ات ع�� حالها، كما أنھ من املؤكد  

 

 ) محمد حسن خليل: مرجع سابق.  18
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�� إطار موجة خ�خصة مؤكدة الحقة �� ظل اللهث   القليلة) (كذلك أن هؤالء العرب سيش��ون الحقا تلك البقية

 وراء سداد األقساط والفوائد الناجمة عن الن�ج االقتصادي العشوائي املت�جرف والتفاخري لإلدارة املصر�ة. 

 رابعا: النيوليبرالية ومستقبل التنمية في مصر 

الدولة   ملكية  سياسة  وثيقة  لبنود  العامة  القراءة  ا  –�ش��  للممارسات  ا�حاليةوح�ى  انحسار   -�ح�ومية  إ�� 

السياسات االقتصادية ال�ي سوف تتبناها الدولة داخل ا�حدود الفنية الضيقة، وال�ي ال تتجاوز إدارة السياسات 

املالية �خفض ال�جز املزمن، و�دارة السياسة النقدية والعمل ع�� استقرار سعر الصرف وخفض معدل الت�خم  

لك ع�� استعادة النمو االقتصادي عن طر�ق جذب رؤوس األموال األجنبية ��  والعمل ع�� استقراره، والعمل كذ

 املقام األول واالستثمار ا�ح�� �� املقام الثا�ي.

من   مجموعة  رفع  ع��  يرتكز  يناير  ثورة  قبل  األخ��  العقد  من  املوروث  لي��ا��  النيو  النموذج  هذا  فإن  ببساطة، 

نجاح �� تحقيقها خطوات مهمة �� طر�ق التنمية الشاملة، وهو األمر الذي املؤشرات االقتصادية ال�لية، واعتبار ال

ثبت خطأه �� التجر�ة املصر�ة، حيث إنھ �� نفس العقد وع�� الرغم من معدالت النمو املرتفعة، والنجاح �� جذب 

لصادرات، إال  االستثمارات األجنبية، ومعدالت الت�خم ا�حدودة، والثبات النس�ي لسعر الصرف، وتحسن أرقام ا

 أنھ شهد بالتوازي �عميق الالمساواة وغياب العدالة االجتماعية، وز�ادة عدد الفقراء.

اإلصالحات   تب�ي  ع��  التالية  املرحلة   �� خاصة  املاضي�ن  العقدين   �� املصري  االقتصادي  النموذج  إ��  ينظر  وملن 

صالح السياسات املالية والنقدية وتحر�ر التجارة  النيولي��الية �� مطلع التسعينيات وما تما��ى معها من إجراءات إل 

وحركة رأس املال وا�حد من دور الدولة االقتصادي لصا�ح تنمية القطاع ا�خاص يتب�ن لھ أن معدالت االستثمار 

ال�لية (مقاسة بإجما�� الت�و�ن الرأسما�� كنسبة من الناتج ا�ح��) قد تم��ت بالتواضع الشديد، فقد �ان متوسط 

ب�ن    النسبة مصر  بـ  19.16هو    2012و  1989��  مقارنة  اإلجما��  ا�ح��  الناتج  من  فحسب  للص�ن  %41.74   %

لفيتنام و31.21و للهند و%29.89  لتايالند و%28.72  البنك %26.58  لبيانات  الف��ة طبقا  ذات   �� % إلندونيسيا 

 ).19الدو��( 

 

 . 2014ديسمرب  131مركز كارنيجي الرشق األوسط،   دور الدولة االقتصادي وإعادة تصميم �وذج التنمية يف مرص،) عمرو عاديل:  19
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جع االستثمارات ال�لية هو تراجع االستثمارات ا�ح�ومية وتجدر اإلشارة إ�� أنھ �� هذه الف��ة �ان السبب الرئيس ل��ا

القطاع  استثمارات  �ستطع  لم  الوقت  نفس  و��  الدولية،  املؤسسات  واش��اطات  املوازنة  �جز  لتفاقم  كنتيجة 

ا�خاص �عو�ض غياب دور الدولة االستثماري، وذلك للعديد من األسباب تأ�ي �� مقدم��ا آثار مزاحمة ا�ح�ومة لھ 

 دخرات املصرفية، األمر الذي قوض عملية التنمية االقتصادية ا�حقيقية وأبقي عل��ا ش�لية إ�� حد كب��.  ع�� امل

  – أندونيسيا    – مال��يا    -تايالند  –سنغافورة    -هونج �ونج  –و�ش�� تجر�ة التنمية �� دول شرق آسيا (�ور�ا ا�جنو�ية  

راحل األو�� للتنمية فقد �انت اقتصادات هذه الدول تمزج ي�ن  الفلب�ن) إ�� الدور الكب�� الذي قامت بھ الدولة �� امل

التدخل ا�ح�ومي وسياسات السوق من اجل االستخدام األفضل واألكفأ للموارد االقتصادية، و��ذا ت�ون تجر�ة  

بلدان جنوب شرق أسيا قد حسمت ا�خالف صراحة لصا�ح تدخل الدولة، والتنسيق ب�ن دور الدولة ودور السوق  

 ).20 يتعارضان و�نما يكمل �عضهما البعض (بحيث ال

وتجدر اإلشارة هنا إ�� التجر�ة املال��ية وال�ي نجحت �ش�ل كب�� �عد العودة نحو تدخل الدولة، واع��افها بأن ا�خيار 

  �� �سبب  الر�فية)  والتنمية  الزراعة   �� االنتقائية  والتدخالت  الصناعية،  التنمية   �� التدخل  (عدم  سابقا  املتبع 

البتعاد عن املساواة االقتصادية واالجتماعية املنشودة، ورغم التحديات الداخلية الكب��ة إال أن امتالك الدولة ا

 ).21لقطاع عام كفؤ ساعدها ع�� تحقيق نجاحات تنمو�ة م�حوظة (

طة �� كما �ان تدخل الدولة �� بداية صعود �ور�ا ا�جنو�ية حاسما، فمنذ وصول ا�جن�ال “بارك شو�غ ��” للسل

م، بدأت مرحلة تنمو�ة جديدة (�عزي إل��ا النجاح االقتصادي) استبدل ��ا اس��اتيجية التصنيع من أجل  1961عام  

الدولة  نموذج  تطبيق  ع��  اعتمادا  التصدير،  أجل  من  التصنيع  و��  أخرى  باس��اتيجية  الواردات  محل  اإلحالل 

، حيث قام بتدش�ن ما ُعرف “با�خطط ا�خما��ي” عام التنمو�ة من خالل االعتماد ع�� أسلوب التخطيط املركزي 

 ).22م (1962

 

 . 102،ص 17كلية اإلدارة واالقتصاد، ع - ، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة النموذج التنموي اآلسيوي وإمكانية محاكاته من الدول النامية) عبد الوهاب محمد جواد:  20
 . 11 ،9، ص  2021، املعهد الجامعي األوريب، تقرير بحثي تجربة الدولة التنموية يف ماليزيا) كرينغساك تشاريونوغساك:  21
 . 2020، يونيو 2008 –  1981، وفشلها ىف مرص ىف الفرتة1987-1961الدولة التنموية: دراسة مقارنة ب� نجاح كوريا الجنوبية ىف الفرتة  ) املركز الد�وقراطي العريب:  22

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/71861/RSC_2021_10_MED-AR.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://democraticac.de/?p=67052


Page 25 of 39 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 29, 2022      

و�� أورو�ا �عد ا�حرب العاملية الثانية، و�عد تدم�� املصا�ع والهيا�ل اإلنتاجية الرئيسية، استلزمت عملية التنمية  

تدخال مكثفا من الدولة، حيث تدخلت الدول األورو�ية بقوة �� صناعة ا�حديد والصلب، وأ�شأت اتحاد الصلب 

 ضرور�ة للتنمية، رغم انخفاض أر�احها. والفحم �� أورو�ا ب�ن مختلف الدول، باعتبارها صناعة 

، حيث انت�جت ا�ح�ومات 1994وع�� العكس من ذلك �انت التجر�ة ال��از�لية �عد إزاحة ا�حكم العسكري عام  

املدنية خالل عقد التسعينيات سياسات اقتصادية رأسمالية، تبنت سياسات االنفتاح االقتصادي، وعمت ال��از�ل  

اال والتحر�ر  ا�خ�خصة  توج��ات ح�ى  اتبعت  ال�ي  الثالث  العالم  دول  من  العديد   �� ا�حال  �ان  كما  قتصادي، 

 صندوق النقد والبنك الدولي�ن، وهو ما أدى إ�� تقدم �� مؤشرات االقتصاد الك��. 

بخسائر   ا�حلي�ن  املنتج�ن  أصابت  االقتصادي  االنفتاح  سياسات  أن  إال  املؤشرات  تلك  تحسن  من  الرغم  وع�� 

ى إ�� مز�د من البطالة وتراجع حاد �� اإلنتاج ا�ح�� ومن ثم تراجع معدالت التصدير وكذلك أيضا  فادحة مما أد

ال�ي �انت مرتفعة باألساس، ولم تتحسن األوضاع االقتصادية إال �عد ا�حزم االقتصادية   ارتفاع معدالت الفقر 

 التدخلية ال�ي طبقها لوال دي سيلفا.

ا ع�� ضرورة دور الدولة االقتصادي �� املراحل األو�� للتنمية ع�� األقل، ففي خالل وت��ز التجر�ة األرجنتينية تأكيد

الالحق �عد عام   التنمو�ة األرجنتينية ع�� عملية تأميم واسعة، تبعت بتشريع أقدمت اإلدارة  1955و  1945الف��ة  

" �ش�ل �امل من   ،1958
ً
الرغم من أن االقتصاد األرجنتي�ي لم يصبح "متقدما أنھ ال    1974ح�ى    1931وع��  إال 

(أو    
ً
تقر�با مرات  خمس  تضاعفھ  تجاهل  سوى 3.8يمكن  الس�ان  عدد  يتضاعف  لم  بينما  سنوي)  �ش�ل   %

، ا�جتمع األرجنتي�ي  )، إال أنھ تم توزيعھ �ش�ل جيد، مما أدى إ�� العديد من التغي��ات ا�جديرة باملالحظة �� 23مرت�ن(

 �� املنطقة، % من عدد الس�ان بحلول الستين40أبرزها تطور الطبقة املتوسطة (
ً
 عن �و��ا األك�� دخال

ً
يات) فضال

 كذلك
ً
 .)24(كما أصبحت الطبقة العاملة �� األرجنت�ن األك�� تنظيما

 

23 (University of California, Los Angeles. Statistical Abstract of Latin America.e hT  
24  (St. James Encyclopedia of Labor History Worldwide. St. James Press. Nelson, Daniel, ed. (2003). 
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فقد أثبتت تجر�ة التسعينيات �� ال��از�ل والعديد من دول العالم الثالث أن استقرار االقتصاد الك�� ال    و�ذلك 

اج وال �ع�ى تقدما �� مستوى دخل األفراد وحل املشكالت االقتصادية  �ع�ى بالضرورة نموا حقيقيا �� االقتصاد واإلنت

 .)25(  مثل البطالة ومستو�ات الفقر املرتفعة ومشكالت الدين العام والت�خم وغ��ها الكث�� من املشا�ل

ع�� دول أم���ا �� دراسة أجر��ا   "إيفيل�ن هيو�ر" و�ش�ل عام، تذكر أستاذة العلوم السياسية بجامعة نورث �اروالينا

الالتينية بأنھ �لما زاد تطبيق النيولي��الية االقتصادية، وال�ي من ضم��ا خ�خصة القطاعات العامة، �لما ارتفعت 

عام   ب�ن  الالتينية  أم���ا  دول  جميع   �� حصل  ما  وهذا  االقتصادية،  والالمساواة  الفقر  معدالت    1982معها 

 ).26(1995و

أن �ستنتج من اإلشارات   التجارب و�مكن  أن �ل  إ��  ا�ختلفة  الدول   �� التنمية  تجارب  لبعض  السابقة  السريعة 

التنمو�ة الناجحة تضمنت دورا للدولة �� مرحلة ما، و�الذات �� مراحل التأسيس و�� مراحل األزمات، وأنھ بدون 

 االنتقال للمراحل األع�� من التنمية.�� هذا الدور لم تنجح الدول 

ا� تصور  إ��  كفاءة و�الرجوع  فيھ  «تقاس  ع��  تنص  نجدها  الوثيقة   �� ورد  كما  االقتصاد   �� الدولة  لدور  ح�ومة 

األساسية  البنية  �عز�ز  نحو  وسع��ا  ملواطن��ا،  ا�جودة  عالية  عامة  خدمات  تقديم  ع��  قدر��ا  بمدى  ا�ح�ومات 

ب جاذبية  تكفل  وتنظيمية  �شريعية  ألطر  وتبن��ا  واألجن�ي،  ا�ح��  لالستثمار  ع��  الداعمة  وقدر��ا  األعمال  يئات 

 تأسيس شب�ات أمان اجتما�� قادرة ع�� كفالة ا�حماية للفئات املهمشة». 

النيولي��الية    �� املفرط  التصور  هذا  أن  شك  استعراضها-وال  السابق  التجارب  إ��  ي��ض   -استنادا  أن  يمكن  ال 

ؤكد ذلك بوضوح أن ان��اج نفس اآلليات أدت  باملراحل التنمو�ة املصر�ة وال�ي ال تزال تتحسس طر�ق البداية، وما ي

إ�� ز�ادة املديونية العامة واستمرار مستو�ات عالية وم��ايدة من الفقر والبطالة وانخفاض اإلنتاجية �� �افة فروع  

 االقتصاد. 

 

 التاريخ االقتصادي للربازيل ) ملزيد من التفاصيل �كن مراجعة:  25
 مخاطر الخصخصة: وجهة نظر قد تزعجك : عبدالرحيم بخاري)  26
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نصت  و�ذلك تجدر اإلشارة إ�� أن ا�خاطر الكب��ة لتخارج الدولة أو تقليص مساهم��ا �� صناعات رئيسية متعددة 

عل��ا الوثيقة، تتسع لتشمل �شكيل املعادن �ا�حديد والنحاس، وصناعة األلومنيوم والنحاس وغ��ها، و�لها أعمدة 

 رئيسة ألية عملية تنمو�ة جادة وحقيقية، بل وأعمدة أل�شطة القطاع ا�خاص املزمع استقطابھ ع�� تطبيق الوثيقة.

ع��   يتحتم طرحھ  رئيس  �ساؤل  إ��  باإلضافة  أهملت �ل هذا  وال�ي  للتنمية؟  اس��اتيجي��ا  بماهية  يتعلق  الدولة، 

الوثيقة التطرق إل��ا، فال يكفي أن تحدد ا�ح�ومة حدود ملكي��ا لألصول اإلنتاجية، ولكن ينب�� أن ي�ون وا�حا 

  ما الذي ستفعلھ ��ذه األصول، فهل �س�� الدولة لتعميق التصنيع؟ أم هل تخطط لالنتقال من االقتصاد الري��

من خالل بيعها لألرا��ي والعقارات، والتعو�ل ع�� تحو�الت املصر��ن واملصر�ات با�خارج ورسوم قناة السويس وما 

يتبقى من دخل من استخراج وتكر�ر النفط و�سييل الغاز الطبي�� �عد مواجهة الطلب ا�ح�� امل��ايد عل��ما؟ وكيف  

��ك للقطاع ا�خاص واالست
ُ
ثمار األجن�ي أم أن الدولة سوف تقوم بالدور القائد والرائد ستفعل ذلك؟ هل هذه مهام ت

 ).27�� هذه ا�جاالت( 

غياب صياغة اس��اتيجيات طموحة تنطلق من استخدام القدرات ا�حلية و�عبئة �ل املؤسسات اإلنتاجية العامة  

لتنمية �� مصر، وأن  وا�خاصة وراءها، ي��ز بجالء أن الوثيقة ما �� إال تفاعل ح�ومي سط�� وهش مع معضلة ا

 مس��دفا��ا تنحصر فقط �� ا�خروج من األزمة الراهنة، وأن سؤال التنمية الشاملة لم يتطرق ألذهان الدولة �عد. 

 �� ا�خاص  القطاع  املستقبلية، مشاركة  �� نطاق االتجاهات  "أنھ  إ�شائيا  الوثيقة  دليل ع�� ذلك ذكر  ور�ما خ�� 

ية الرا�عة والذ�اء الصنا�� وغ��ه من مقومات تلك الثورة"، وذلك دون أن االستفادة من منجزات الثورة الصناع 

تجهد نفسها بوضع أي اس��اتيجية بحثية وعلمية وعملية حقيقية للنفاذ لتلك ا�جاالت، بل واإلبقاء ع�� امل��انيات 

 الهز�لة للبحث العل�ي والتعليم. 

 خامسا: إمکانیة تطبیق الوثیقة
السابقة �� التعر�ف بوثيقة سياسة ملكية الدولة واألطر القانونية ا�حاكمة لها وأهدافها   أسهبت املباحث والفقرات

وا�خاطر ال�ي يمكن أن تتسبب ف��ا، وتحاول هذه الفقرة استقراء إم�انية التنفيذ الفع�� للوثيقة، وذلك انطالقا  

 

 ) محمد حسن خليل: مرجع سابق.  27
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، و�مكن بيان ذلك 2013جدات �عد عام  من مجموعة املعطيات سواء املوجود ع�� أرض الواقع تار�خيا أو تلك املست

 كما ي��:

 إمكانية البيع 

أقدمت ا�ح�ومة املصر�ة ع�� سن قانون جديد لالستثمار، وقانون جديد لل��وة املعدنية، وآخر جديد لإلفالس، 

مع العديد من التعديالت لتشريعات أخرى، و�لها اس��دفت تحس�ن املناخ االستثماري �� مصر، وع�� الرغم من  

 ك لم تتحسن أحوال االستثمار األجن�ي، بل �ش�� املؤشرات إ�� تراجع أرقامھ خالل األر�ع سنوات األخ��ة. ذل

السابق   ا�ح�ومية  الطروحات  برنامج  وخالل  الوثيقة  – وعمليا  بمس��دفات  مقارنة  بالطبع  تواجدت   -ا�حدود 

صناديقا وأفرادا، األمر الذي �ش�� إ�� أن   الصناديق العر�ية السيادية كمش�� رئيس، �� غياب شبھ تام لغ�� العرب

 دوافع الشراء قد �غلب عل��ا الطا�ع السيا��ي، وذلك ع�� الرغم من انتقاء الشر�ات عالية الر�حية. 

مليار دوالر   40انحسار الشراء ح�ى اآلن �� الصناديق العر�ية �شكك كث��ا �� إم�انية تحقق هدف بيع أصول قيم��ا    

للبالد،   االقتصادية  املقدرات  ع��  السيادية  األجهزة  هيمنة  استمرار  ظل   �� سيما  ال  فقط،  سنوات  أر�ع  خالل 

ة من األرا��ي، والتخوف الدائم من نزع امللكية، �حيح أ��ا  والتما�� املطلق ب�ن ملكية الدولة وملكية األجهزة خاص 

 لم تطل العرب أو األجانب ح�ى اليوم، ولكن غياب سلطة القانون ال شك �عت�� مثبطا لالستثمار. 

للدراسات حول   املصري  للمعهد  لدراسة سابقة  السوق  وطبقا  املباشرة عن  األجنبية  أسباب عزوف االستثمارات 

 :)28كما ي�� (وال�ي �انت  املصري 

، وهو  تآ�ل القوي الشرائية االس��الكية �جموع املصر��ن �عد برامج الضبط املا�� مع صندوق النقد الدو��  •

 ما س��داد حدة �عد ال��نامج ا�جديد.

 

 . 2022، يناير ة استرشافية: قراء2025ـ   2022االقتصاد املرصي ) د. أحمد ذكرالله:  28
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وثقافة  • بأخالقيات  واملزودة  العصر�ة،  باملواصفات  ومهار�ا  مهنيا  واملؤهلة  املدر�ة  العمل  قوة  توفر  عدم 

 .العمل 

 .جهزة السيادية وا�ح�ومة ع�� مناخ األعمال �� مصر�غول األ  •

 .ارتفاع معدالت الت�خم •

املوافقات  • من  بدءا  املشروعات،  إلقامة  السهل  الدخول  إم�انية  حيث  من  األعمال،  أداء  صعو�ات 

 .وال��اخيص وا�حصول ع�� األرا��ي واملرافق الالزمة 

ليات التخليص ا�جمر�ي وانتشار الفساد  انخفاض مستو�ات الشفافية وا�سياب املعلومات، وصعو�ة عم •

املسئوليات  تحديد  وصعو�ة  النظم  و�دارة  املواد،  �عض  ع��  املرتفعة  ا�جمركية  والرسوم  املوا�ئ،   ��

 ".الوظيفية لبعض األجهزة ا�ح�ومية

� ومن الوا�ح أن هذه األسباب قد ازدادت تر�خا خالل السنوات األخ��ة، وأنھ لم تتخذ الدولة خطوات جادة �

 اتجاه ت�حيحها. 

يرى الباحث أنھ سيحدث ت�الب ع�� شراء املشروعات املصر�ة ذات الطا�ع االس��اتي�� العاملي، مثل املوا�ئ، وال�ي 

تتعدي كث��ا قيم��ا االقتصادية إ�� قيم جيوسياسية متعددة، ولكنھ �� ذات الوقت وكنتيجة للعديد من اإلش�اليات 

مليار دوالر سنو�ا أمر مبالغ فيھ إ�� حد كب�� ��    10بصورة موجزة يبدو أن بيع أصول بقيمة  السابق اإلشارة إل��ا  

 ظل استبقاء املعطيات ا�حالية ع�� أوضاعها.

و�اختصار يجدر توجيھ �ساؤل صر�ح للدولة، إذا �انت تجر�ة الطروحات لم تنجح، ولم تتغ�� البيئة االستثمار�ة  

الـ  مقارنة بالسائد، فكيف سيتحقق ه مليار دوالر املس��دفة �� نصف    10دف البيع ا�حا��، واألهم من ذلك أن 

، وضعا �� االعتبار أن البيع  
ً
الواجب سداده من الديون واألقساط خالل العام�ن التالي�ن تقر�با، فما فائدة البيع إذا

للبالد،   االقتصادية  املقدرات  ع��  األجنبية  والهيمنة  النيولي��الية،  من�ج  االقتصادية  س���خ  املشا�ل  وسيعمق 

 واالجتماعية، وسيقوض أية مرحلة مبدئية للتنمية؟ 
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 إمكانية تمكين القطاع الخاص 

% من النشاط  60وح�ى اآلن، فبعد السيطرة ع�� ما يز�د عن    2013تلقى القطاع ا�خاص ا�ح�� ضر�ات موجعة منذ  

عام   ب��اية  املصري  ا  2013االقتصادي  رئيس  لتصر�حات  وفقا  حوا��  أصبح  ع��  �عمل  من  30لوزراء  فقط   %

النشاط  �سبة  نفس  إ��  بھ  والعودة  ا�خاص  والقطاع  الدولة  ب�ن  األوضاع  تبديل  الوثيقة  و�س��دف  النشاط، 

 القديمة، وهو األمر الذي يدفع نحو التساؤل حول إم�انية تحقق تمك�ن القطاع ا�خاص. 

هھ العديد من التحديات، وال�ي يمكن تناولها بإيجاز  و�رى الباحث أن إعادة تموضع القطاع ا�خاص املصري تواج

 كما ي��:

 تحدي املزاحمة املالية مع ا�حكومة -أ 

�� ظل ال�جز املزمن واملتصاعد للموازنة العامة للدولة اعتمدت الدولة بصورة شبھ �لية ع�� االق��اض من القطاع 

اص �� ا�حصول ع�� املدخرات ا�حلية ال�ي �ان املصر�� لسد هذا ال�جز، األمر الذي ش�ل تزاحما مع القطاع ا�خ 

 من املف��ض توجهها نحو دعم االستثمار ا�ح��.

وال شك أن هذا التحدي ليس فقط ال يزال قائما، بل إنھ من املؤكد استمراره للعديد من السنوات القادمة وذلك 

 للقطاع ا�خاص. لعدم وجود آفاق ل��اية ال�جز أو تقليصھ بنسب معت��ة تبقي �عض املدخرات 

يضاف إ�� ذلك التوجھ نحو رفع سعر الفائدة، �� ظل �سابق ماض محموم مع األسواق الناشئة �جذب األموال 

األخ��  واالنخفاض  عامليا،  األسعار  الرتفاع  كنتيجة  الت�خم  معدالت  الرتفاع  حا��  استباق  ظل   �� أو  الساخنة، 

 ب الدولرة وآثارها السلبية ع�� االقتصاد ا�ح��.ل�جنيھ (الذي لن ي�ون األخ��)، وذلك كمحاولة لتجن

كما يضاف أيضا (وان لم يظهر �� الوثيقة) إم�انية بيع أحد البنوك ا�ح�ومية، وهو األمر الذي يدفع القطاع ا�خاص 

 ا�ح�� نحو فروع البنوك العاملية العاملة ع�� األرا��ي املصر�ة، و�الطبع لها اش��اطات مختلفة من حيث الضمانات

وا�جدوى، وال يوجد ما يدفعها �حاباة القطاع ا�خاص املصري �� ظل شراء ح�ومي محموم ألدوات الدين و�أسعار  

فائدة ر�ما أك�� من السائد �� السوق. �ل ذلك سيدفع تلك الفروع إما للتعامل ا�حدود مع القطاع ا�خاص، أو لرفع  
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ر الرس�ي املعلن. و�ل ذلك يؤشر ع�� صعو�ة تحقق سعر الفائدة عليھ �� صورة مصروفات إضافية بخالف السع

 تمك�ن القطاع ا�خاص كما تأمل الوثيقة. 

 تحدي مزاحمة ا�جيش للقطاع ا�خاص  -ب

صرحت الدولة أن املشروعات اململوكة ل�جيش ستدخل ضمن نطاق الوثيقة، وتجدر اإلشارة إ�� أن التصر�ح األول 

ث سنوات ولم يفّعل ح�ى اآلن، وكذلك شهدت تلك السنوات باس��داف مشروعات ا�جيش �ان منذ أك�� من ثال 

تلك   من  للمستفيدين  استبا��  �عو�ض  �ونھ  ش�ل  ع��  ظهر  الذي  األمر  املشروعات،  لتلك  مسبوق  غ��  توسعا 

 املشروعات حال التنفيذ الفع�� للبيع.

ش�اليات تأ�ي �� مقدم��ا ملكية ا�جيش واملؤسسات السيادية و�عض أجهزة الدولة للمشروعات تث�� العديد من اإل 

األرا��ي وعدم تحمل   ا�جا�ي ع��  وا�حصول  والضر�بية  ا�جمركية  اإلعفاءات  لهم مثل  املمنوحة  السيادية  املزايا 

املثبطات  اهم  أحد  أنھ  املؤكد  ومن  املصر�ة،  السوق  داخل  التنافسية  يقوض  الذي  األمر  وغ��ها،  العمال  أجور 

 للمستثمر�ن ا�حلي�ن واألجانب.

االستثماري،    النشاط  مع  يتعامل  العسكري  القانون   �� صر�ح  نص  وجود  لعدم  كنتيجة  تأ�ي  الثانية  اإلش�الية 

هذه  و�ل  مد�ي،  ومستثمر  ل�جيش  تا�عة  شركة  ب�ن  خالف  حدوث  عند  للش�وى  قانونية  آلية  توجد  ال  و�التا�� 

 اإلش�اليات لم تتعامل معها الدولة بصورة جدية ح�ى اآلن.

إ�� صعو�ة تحو�ل املسار االقتصادي �عيدا عن ا�جيش، حيث  ولعل   الواقع بدقة، و�ش��  التالية ت�خص  الفقرة 

صرح جيسون تو�� من “�ابيتال إي�ونوميكس”، " لن يتخ�� ا�جيش عن مصا�حھ �سرعة كب��ة، وعلينا أن نضع ��  

ش إذا  عليھ  الضغط  يمارس  وقد  السي��ي،  من  الُقرب  شديد  ا�جيش  أن  ألي اعتبارنا  تتعرض  مصا�حھ  أن  عر 

 ).29"( ضغوط

 

 ، ترجمة املعهد املرصي للدراسات االسرتاتيجية !؟هل يسحب السييس االقتصاد من قبضة العسكرفاينانشيال تا�ز: )  29
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و�ضيف ماي�ل وحيد حنا، ا�حلل �� مجموعة األزمات الدولية، “إن تقليص دور ا�جيش سيتطلب إعادة تموضع 

: “وهذا أمر صعب" (
ً
 ).30و�عادة ترتيب أجزاء كب��ة من االقتصاد املصري،” مضيفا

)، فتجدر  31(  2021كري �� وثيقتھ الصادرة يوليو  أما عن اش��اط صندوق النقد الدو�� تخفيض االقتصاد العس

الصندوق أحجم عن التعليق �عد ذلك ع�� دور هذه الشر�ات، ع�� الرغم من تأث��ا��ا الكب��ة امل��ايدة اإلشارة إ�� أن  

 ).32 ع�� املالية العامة، وع�� االقتصاد بصورة عامة (

ة ع�� أن صند
ّ
، ��  ويش�� "يز�د صا�غ"  إ�� أنھ (ما من أدل

ً
وق النقد الدو�� تطّرق إ�� الشر�ات العسكر�ة، تحديدا

أن االتفاق ا�جديد يقتصر ع�� ا�حّد األد�ى ع�� مختلف األصعدة  مقارنة  ، و مفاوضاتھ األخ��ة مع ا�ح�ومة املصر�ة

 ).33( 2016مع اإلصالحات الواسعة ال�ي تكررت املطالبة ��ا منذ العام 

ال أن  صا�غ  يتويستنتج  لم  الشر�ات صندوق  لوضع  نفوذه  �ستخدم  ولم  بمصر،  املتعلقة  القديمة  توصياتھ  بع 

 من أجل  
َ
العسكر�ة ع�� جدول األعمال، ولكنھ دعا إ�� خروج الدولة من القطاعات االقتصادية ا�ختلفة، وضغط

ن لتحقيق إقرار قانون موّحد للمش��يات العامة، ��دف تحس�ن الكفاءة والشفافية �� اإلنفاق، و�لتاهما أساسيتا

 بصورة مباشرة �� البيئة ال�ي 
ً
ر أيضا

ّ
هدف �عز�ز "النمو الذي يقوده القطاع ا�خاص"، ولكن من شأن ذلك أن يؤث

 ).34�عمل ف��ا الشر�ات العسكر�ة (

ومما سبق يت�ح صعو�ة تحقق تمك�ن القطاع ا�خاص املصري ح�ى �� ظل اإلعالن عن تخارج ا�جيش من �عض 

حدث بالفعل ح�ى اآلن)، وأن الدولة ستحاول ال��رب من ذلك طاملا وجدت سبيال لذلك، املشروعات (والذي لم ي

ور�ما يحدث ضغط الصندوق غ�� املباشر �عض ا�ح�حلة ملسألة الشفافية واإلفصاح، ولكن من املؤكد أن ذلك  

 يش. سيبدأ ع�� مستوي شر�ات قطاع األعمال العام، وع�� الكث�� من ال��دد واملراوغة لشر�ات ا�ج 

 

 ) نفس املرجع السابق.  30
 وثيقة الصندوق �كن مراجعة: ) ملزيد من التفاصيل حول   31

462545-By-Stand-the-Under-Review-Second-Consultation-IV-Article-2021-Egypt-of-blicRepu-https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/07/22/Arab 
 أنشطة الرشكات العسكرية مستمرة ) مركز مالكوم ك� كارنيجس:  32
 ) نفس املرجع السابق.  33
 ) نفس املرجع السابق.  34
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 تحدي الب��وقراطية  -ج

فشلت العديد من ا�حاوالت إلنقاذ القطاع ا�خاص من الب��وقراطية املتجذرة �� بيئة العمل املصر�ة، فسابقا ومنذ 

أك�� من عقد أعلن عن الشباك الواحد، ولكنھ �ان واجهة فقط تخفي ورا��ا الشبكة الب��وقراطية املعروفة ال�ي 

 املستثمر�ن.تتوزع عل��ا أوراق 

�املة  سنوات  ثالث  عن  يز�د  ما  إ��  تحتاج  وال�ي  للمشروعات  الرسمية  ال��اخيص  تأخر  ع��  للتغلب  محاولة  و�� 

منح 
ُ
ت واحدة  رخصة  ببساطة  و��  الذهبية،  االستثمار�ة  بالرخصة  واالحتفاء  اإلعالن  تم  الرس�ي،  لل��خيص 

ستثماري وال تحتاج ملوافقات من عدد من ا�جهات مثل للمشروعات ا�جديدة ��دف �سريع بدء النشاط اإلنتا�� واال 

 ). 35الرخصة التقليدية (

والرخصة الذهبية ال �عفي املستثمر من املتطلبات، ولك��ا تختصر �ل ��يء �� موافقة واحدة، ويستلزم من املشاريع 

كما أ��ا جاءت تطبيقا    االستثمار�ة املؤهلة ل�حصول ع�� الرخصة الذهبية استيفاء جميع املتطلبات التنظيمية،

 ) من قانون االستثمار وال�ي جاءت جميع بنودها تحت عنوان التغلب ع�� الب��وقراطية.29للمادة رقم (

وال�جيب أنھ رغم مرور عدة أشهر عن اإلعالن ع��ا ورغم الت�جيع عل��ا وتبن��ا من ا�ح�ومة ورأس السلطة، إال أنھ  

الب��وقراطية (يرى  لم يحصل عل��ا ح�ى كتابة هذه السطور   الذي يدلل ع�� أن تحدي  إال مستثمر وحيد، األمر 

الباحث أن النسبة الك��ي م��ا ترجع للموافقات األمنية �� األساس) سيستمر كمعوق رئيس لتوسع �شاط القطاع 

 ا�خاص �� مصر.

عو�ة تحقق هدف التحول  عموما و�� ظل التحديات السابقة (وال�ي تحتاج إ�� دراسة أك�� تفصيال)، يمكن القول بص 

نحو تمك�ن القطاع ا�خاص املصري واستبدالھ بدور ا�جيش وقطاع األعمال العام، وال �ع�ي هذا بقاءه ع�� الوضع 

 ا�حا��، ولكن املقصود هو محدودية التوسع �� النشاط مقارنة باملس��دفات ال�ي تتحدث ع��ا الوثيقة. 

 

 ماهي الرخصة الذهبية. ) اليوم السابع: 35
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القتصادي والس�� نحو طر�ق التنمية يلزمھ وجو�ا إصالح سيا��ي �سبقھ �� ال��اية، تجدر اإلشارة إ�� أن اإلصالح ا 

أو ع�� األقل يتوازى مع خطواتھ، وذلك لتأم�ن مؤسسات صا�حة إلنتاج قوان�ن ومؤسسات ومشروعات تقود هذا 

فئات  جميع  ع��  عادل  �ش�ل  ثماره  توزيع  يضمن  و�ما  ا�حقيقية،  والتنافسية  والشفافية  العدالة  بروح    اإلصالح 

 ا�جتمع.

الشفافية  درجات  أد�ى  غياب  ظل   �� الدولة  أمالك  معظم  بخ�خصة  ا�خاطرة  املعقول  وال  املقبول  من  فليس 

و�غييب القضاء العادل، ومؤسسات الرقابة وا�حاسبة، وليس من املنطقي كذلك نجاح جلب االستثمارات األجنبية 

 �� ظل تلك الغيابات. 

��ضوي خاص بالدولة املصر�ة �ساعدها ع�� االرتقاء التنموي، ينطلق من  كما أنھ من الواجب البحث عن نموذج  

 ع�� اإلم�انات ا�حلية البشر�ة واالقتصادية املتاحة، ومحاوال تخليق املفقود 
ً
ا�خزون ا�حضاري العر�ق، تأسيسا

رائية يمكن �سكي��ا من ضرورات ال��ضة، مع التأكيد ع�� أال ت�ون تجارب الدول السابقة تنمو�ا إال اس��شاديات إج

 ع�� ذلك النموذج العام. 

 خالصة

آلية �سع�� أسهم الشر�ات ا�جهزة للطرح �� البورصة و�� "يتحدد سعر الطرح ألسهم الشر�ات غ�� املقيدة  -

بالبورصة أو املقيدة وغ�� �شطة التداول �� ضوء املدى السعري لدراسة القيم العادلة لهذه األسهم، أما 

شر�ات املقيدة �شطة التداول في�ون تحديد املدى السعري لطرح هذه األسهم �� حدود  بالنسبة ألسهم ال

% أك�� أو أقل من متوسط سعر اإلقفال خالل الشهر السابق من تار�خ التعاقد مع بنوك االستثمار 10

أ��ا  املروجة لها" �� آلية التسع�� الرسمية املعتمدة من الدولة، ولم �علن عن غ��ها ح�ى اآلن، بما � ع�ي 

 �سري كذلك ع�� وثيقة امللكية ال�ي استبدل ��ا برنامج الطروحات.  

جاءت   - القص��ة،  الزمنية  والف��ة  بيعها،  املزمع  املشروعات  عدد  حيث  من  الدولة  ملكية  سياسة  وثيقة 

لتعوض التأخر الذي شاب ال��نامج األول للطروحات، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد �� ا�حصول 

�ج النيولي��ا��.  ع�� قروض جديدة من املؤسسات الدولية، كما أ��ا تف�ح عن نوايا الدولة �� �عميق الن
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لكن تبقى الظروف ا�حيطة بإصدارها شديدة الغموض، حيث لم يتم اإلعالن عن تبن��ا �ش�ل ��ائي ح�ى  

األن، ومن غ�� الوا�ح إذا ما �ان هناك توجها حقيقيا إلصدارها من قبل الدولة، أم أن طرحها ع�� ش�ل  

ا�خ�خصة ل�ي يمكن إبرام االتفاق مع   مسودة �ان فقط �غرض إظهار جدية الدولة �� اإلسراع بموضوع

 صندوق النقد الدو��؟ 

 أ�حتتو�ح األطر القانونية ال�ي �ستند إل��ا الوثيقة حصر �امل سلطة البيع للسلطة التنفيذية، حيث    -

ا�جمعية العمومية جهة ش�لية إ�� حد �عيد، حيث يحق للسلطة التنفيذية نقل ملكية أسهم أي شركة  

الصندوق   إ��  �ع�ي  تا�عة  وذلك  القابضة،  للشركة  الرجوع  دون  اعتبار�ة،  �خصية  أي  إ��  أو  السيادي 

 باختصار أن السلطة التنفيذية املالك األوحد لسلطة خ�خصة الشر�ات، دون أي رقيب أو حسيب.

التنفيذية،    - للسلطة  �املة  بصورة  تا�عة  جهة  الصندوق  أن  يؤكد  و�عديالتھ  السيادي  الصندوق  قانون 

ساس لتسريع وت��ة ا�خ�خصة واالبتعاد ��ا عن دوائر املراجعة واملساءلة حيث ال يراقب ع��  أ�شأت �� األ 

أ�شط��ا أية جهة رقابية، باإلضافة إ�� السماح لھ با�شاء صناديق فرعية تجعل تتبع مسار األصل ا�ح�ومي  

 شبھ مستحيل. 

منظمة - بوثيقة  االس��شاد  ع��  امللكية  سياسات  وثيقة  تأكيد  إ��  والتنمية    بالنظر  االقتصادي  التعاون 

ا�جديد،   القرض  �� حيثيات  النقد  بيان صندوق  إ��  الدولي�ن الدولية ومعاي��ها، إضافة  الشر�اء  بلعب 

، يمكن الوصول لالستنتاج الصر�ح بأن مصر باتت تحت واإلقليمي�ن دورا حاسما �� تنفيذ السياسات

 الوصاية الدولية واإلقليمية. 

الدولة مصط�ح التخارج بدال من مصط�ح ا�خ�خصة، لتجنب رد الفعل العام   استخدمت وثيقة ملكية -

ذلك   يمثل  ور�ما  التسعينيات،   �� ا�خ�خصة  لسياسات  السلبية  الصورة  دائما  �ستد��  الذي  السل�ي، 

السلبية  وا�ع�اسا��ا االجتماعية واالقتصادية  الف��ة  تلك  ا�ح�ومة املصر�ة �سلبيات   من 
ً
 ضمنيا

ً
اع��افا

عم نفس ع��   �� الوقوع  تفادي  ع��  عزمها  إ��  الوثيقة  بنود  �شر  لم  ذلك  ورغم  االقتصادية  التنمية  لية 

 األخطاء. 
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تواجھ برامج ا�خ�خصة معضلة" ثالثية االزدهار" ال�ى تتمثل �� تحقيق أع�� توافق ممكن ب�ن الكفاءة  -

ك الثالثية ا�عكس ذلك ع��  والعدالة والتقدم، و�لما ا�سمت السياسات االقتصادية املطبقة باستيفاء تل

مدى نجاحها �� تحقيق نمو اقتصادي احتوائي، وهو ذلك النمو االقتصادي الذي يتضمن �� محتو�اتھ  

النمو الذي ينعكس بالضرورة ع��  ليس فقط تحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة، ولكن أيضا ذلك 

 لتھ الوثيقة بصورة تامة. خفض معدالت الفقر وعدالة توزيع العوائد، وهو األمر الذي تجاه

حل معوقات االستثمار �� مسألة أك�� من الوثيقة وال يجب أن ٌتحمل عل��ا، والنظر للوثيقة �و��ا ستحل  -

مشا�ل االقتصاد واالستثمار �� مصر فيھ مبالغة وا�حة، ال سيما أن تراكم مشا�ل االستثمار ع�� عدة  

كث�� من العمل ع�� العديد من املستو�ات، األمر الذي ال  عقود سابقة ثم �عقدها �� العقد األخ�� تتطلب ال

 يزال مفتقدا ح�ى مع وجود الوثيقة. 

تظل  - الباقية سوف  السيادي، واألصول  الصندوق  التخارج من األصول سيتوالها  أن عملية  الوا�ح  من 

خ��اء  تحت إدارة مؤسسات الدولة، أى أن املسئولية عن �ل هذه األصول سوف تقع تحت عاتق هؤالء ا�

ع��   والشفافية  للرقابة  مساحة  أية  توافر  دونما  املؤسسات  هذه  إلدارة  الدولة  �عي��م  الذين  الفني�ن 

 أعمالهم، و�التا�� �غدو مساءل��م أمرا �عيد املنال. 

حّصن قانون الصندوق السيادي و�عديالتھ أعمال الصندوق من الرقابة �ليا، وعمليا، فإن ا�جواز القانو�ي  -

 يق فرعية لھ تجعل الرقابة ع�� دوائر عملھ أمرا شديد الصعو�ة. با�شاء صناد

يت�ح من بنود الوثيقة عدم شفافية �عر�ف مصط�ح «ملكية الدولة»، هل امللكيات املنتمية إ�� قطاعات   -

بنكية وقطاعات املؤسسات الشرطية وا�جيش تقع تحت تلك املظلة، وعدم شفافية تحديد �سب مساهمة  

�ل قطاع، و�ش�ل تفصي��، لتوضيح معدل التخارج من القطاع والنسب املس��دفة من الدولة ا�حالية ��  

 .دخول القطاع ا�خاص فيھ
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ال توجد �� الوثيقة آلية محددة تو�ح ولو تقر�بيا مدى ا�ع�اس ز�ادة معدل النمو االقتصادي واالستثمار  -

   .ا�ح�� واألجن�ي ع�� معدالت الفقر والبطالة

ث عن أرا��ي الدولة وملكي��ا وكيفية التصرف ف��ا، ال سيما األرض الفضاء، حيث  تجاهلت الوثيقة ا�حدي -

 هناك فارق كب�� ب�ن أن ت�ون هذه األرا��ي الفضاء مل�ا للدولة، أو أن ت�ون مل�ا لبعض أجهزة الدولة.  

الصادرة - للدولة  اململوكة  الشر�ات  حوكمة  �شأن  التوج��ية  باملبادئ  االس��شاد  عن  الوثيقة  عن    إعالن 

ع��   حقيقية  ضمانات  يوجد  ال  اس��شادا  �ونھ  �عدو  ال  فاألمر  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة 

 تنفيذه، ومن املرجح أنھ جاء �� اطار طمأنة الصناديق العر�ية الراغبة �� شراء تلك األصول. 

ن األصول وال�ي من �� حال كتب ملوجة ا�خ�خصة ا�حالية النجاح فإنھ لن يتبقى �� حوزة الدولة الكث�� م -

املمكن أن �ش�ل ��ديدا للمش��ين العرب حال بقاء تلك املم��ات ع�� حالها، كما أنھ من املؤكد كذلك أن 

�� إطار موجة خ�خصة مؤكدة الحقة �� ظل    القليلة) (هؤالء املش��ين العرب سيش��ون الحقا تلك البقية

االقتصادي العشوائي املت�جرف والتفاخري لإلدارة    اللهث وراء سداد األقساط والفوائد الناجمة عن الن�ج

 املصر�ة. 

املؤشرات  - من  مجموعة  رفع  ع��  يرتكز  يناير  ثورة  قبل  األخ��  العقد  من  املوروث  النيولي��ا��  النموذج 

االقتصادية ال�لية، واعتبار النجاح �� تحقيقها خطوات مهمة �� طر�ق التنمية الشاملة، وهو األمر الذي  

التجر�ة املصر�ة، حيث أنھ �� نفس العقد وع�� الرغم من معدالت النمو املرتفعة، والنجاح   ثبت خطأه ��

وتحسن   الصرف،  لسعر  النس�ي  والثبات  ا�حدودة،  الت�خم  ومعدالت  األجنبية،  االستثمارات  جذب   ��

 ة عدد الفقراء.أرقام الصادرات، إال أنھ شهد بالتوازي �عميق الالمساواة وغياب العدالة االجتماعية، وز�اد

أثبتت تجر�ة التسعينيات �� ال��از�ل والعديد من دول العالم الثالث أن استقرار االقتصاد الك�� ال �ع�ى   -

املشكالت   وحل  األفراد  دخل  مستوى   �� تقدما  �ع�ى  وال  واإلنتاج  االقتصاد   �� حقيقيا  نموا  بالضرورة 
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الت الدين العام والت�خم وغ��ها الكث�� من  االقتصادية مثل البطالة ومستو�ات الفقر املرتفعة ومشك

 املشا�ل. 

الفقر    - معدالت  معها  ارتفعت  �لما  الوثيقة)،  تتبناها  (ال�ي  االقتصادية  النيولي��الية  تطبيق  زاد  �لما 

 .1995و 1982والالمساواة االقتصادية، وهذا ما حصل �� جميع دول أم���ا الالتينية ب�ن عام 

حة تضمنت دورا للدولة �� مرحلة ما، و�الذات �� مراحل التأسيس و�� مراحل �ل التجارب التنمو�ة الناج  -

األزمات، وأنھ بدون هذا الدور لم تنجح الدول االنتقال للمراحل األع�� من التنمية، ومصر معرضة لذات 

 املص�� حال نجاح تطبيق الوثيقة. 

و�عبئة �ل املؤسسات اإلنتاجية    غياب صياغة اس��اتيجيات طموحة تنطلق من استخدام القدرات ا�حلية -

العامة وا�خاصة وراءها، ي��ز بجالء أن الوثيقة ما �� إال تفاعل ح�ومي سط�� وهش مع معضلة التنمية 

�� مصر، وأن مس��دفا��ا تنحصر فقط �� محاولة ا�خروج من األزمة الراهنة، وأن سؤال التنمية الشاملة 

  لم يتطرق ألذهان الدولة �عد.

  40راء ح�ى اآلن �� الصناديق العر�ية �شكك كث��ا �� إم�انية تحقق هدف بيع أصول قيم��ا  انحسار الش -

ع��  السيادية  واألجهزة  ا�جيش  هيمنة  استمرار  ظل   �� سيما  ال  فقط،  سنوات  أر�ع  خالل  دوالر  مليار 

من   خاصة  األجهزة  وملكية  الدولة  ملكية  ب�ن  املطلق  والتما��  للبالد،  االقتصادية  األرا��ي، املقدرات 

 والتخوف الدائم من نزع امللكية. 

سيحدث ت�الب ع�� شراء املشروعات املصر�ة ذات الطا�ع االس��اتي�� العاملي، مثل املوا�ئ، وال�ي تتعدي   -

من   للعديد  وكنتيجة  الوقت  ذات   �� ولكنھ  متعددة،  جيوسياسية  قيم  إ��  االقتصادية  قيم��ا  كث��ا 

بيع أصول بقيمة   يبدو أن  إ��   10اإلش�اليات  أمر مبالغ فيھ  �� ظل استبقاء    مليار دوالر سنو�ا  حد كب�� 

 املعطيات ا�حالية ع�� أوضاعها.
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مع  - املالية  املزاحمة  تحدي  مثل  التحديات،  من  العديد  تواجهھ  املصري  ا�خاص  القطاع  تموضع  إعادة 

 .  ا�ح�ومة وتحدي مزاحمة ا�جيش للقطاع ا�خاص باإلضافة إ�� تحدي الب��وقراطية العميقة �� مصر

 التوصیات
 �د من البحث �� "معوقات االستثمار ا�ح�� واألجن�ي �� مصر"، وكيف يمكن التغلب عل��ا.تو��ي الدراسة باملز 
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