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بتكليف د. كمال الجنزوري برئاسة الوزارء ويسعى إلعالن تشكيلها  اأصدر فيه المجلس العسكرى قرار  يفي الوقت الذ
حكمها  2011ديسمبر  3يوم  -ستثماردائرة اال–الجديدة للحكومة، أصدرت محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة  واليتهلبدء 

هدار المال العام أفي واحدة من أوضح قضايا ف ال وهى قضية بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة ساد الخصخصة وا 
وبدون مقابل مادى  -ئاسة الجنزورى للحكومةفي ظل ر - 1999% من أسهمها في أغسطس 90الخارجية والتي تم بيع 

أن قيمة أصول هذه  من ألف جنيه مصرى. وبالرغم 582مليون و 11حقيقى بل وتم منح المستثمر عالوة على ذلك 
لم يدفع المشترى منها حال ألف جنية،  680مليون و 13مليون جنية تم بيعها مقابل مبلغ  400الشركة ال تقل عن 

أي يستحق في  ،ألف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة 840مليون و 6% من قيمة الصفقة وقدرها 50 االتوقيع العقد 
وهذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتى صدور الحكم، وفى مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشترى ما  4/8/2000

 :يلى

 .ة% المتبقي10ـالمن ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول % 01 .2

 .مليون جنية قيمة حصة إسكان العاملين 1.3مبلغ  .1

مليون قيمة ثالث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة  10.685مبلغ  .3
 .جنية 013والف  162ومليون  3بورسعيد للصناعات والهندسة بقيمة الواحد 

  .ألف جنية 437مليون و 6عن أن الشركة لم تسترد مديونيتها لدى المشترى وقدرها  فضال .4

% من أسهم الشركة بدون مقابل مادى 90تملك ه ع ما تسلمه من أصول ونقود نجد أنوبخصم ما دفعه المشترى من مجمو 
 .ألف جنيه 582مليون و 11حقيقى بل وفوق ذلك تم منحه 

عن حمالته  بعيدا ة سياسات الجنزورىيكشف حقيقهذا الحكم داللة قوية في هذا التوقيت بالذات لكونه ويحمل 
  م.فسه وتمرير سياساته وكأنه مدافعا عن الفقراء والبسطاء وحاميا للمال العااإلعالمية التى برع من خاللها فى تسويق ن

بسبب ما أشيع عن خروجه من الوزارة بزعم مواقفه المعارضة  ياره كأحد الوجوه المقبولة شعبيافالجنزوري الذي تم اخت
لنظام مبارك، لن يواجه فقط بهذا الحكم بل بدفعات متالحقة من األنشطة لكشف مجمل سياساته التي اتبعها في ظل 

 17الحكم المنتظر صدوره يوم  تلك األنشطة ، والتي لن تخرج سياسات حكومته الجديدة عنها، ومنالمخلوعنظام 
عن عشرات الدعاوى التى تالحق باقى عقود  شركة النيل لحليج األقطان، فضال حول عقد خصخصة 2011ديسمبر 

 .الخ.. الخصخصة التى تمت فى عهده شأن عقود خصخصة شركات إيديال وتليمصر وأسمنت بنى سويف

بني سويف والوادي الجديد  فالجنزوري الذي شغل عدة مناصب بالدولة في فترة حكم السادات، منها محافظ لمحافظتي
لها في صياغتها الجديدة  وزيرا 1984ليصبح في  1982لمعهد التخطيط، كلفه سلفه مبارك بوزارة التخطيط عام  ومديرا

)التخطيط والتعاون الدولي( والمنوط بأعمالها ربط السياسات االقتصادية الداخلية بخطة وروشتة صندوق النقد والبنك 
س والجهات المانحة والمقرضة. وظل الجنزوري محتفظا بهذا المنصب حتى بعد تعيينه نائبا لرئيس الدوليين ونادي باري

. فهو ليس بعيدًا عن النظام الحاكم الذى ثار الشعب 1996يناير  4الوزراء إلى أن تم تكليفة برئاسة الحكومة في 
نما من أجل إنقاذ النظام الحاكم المصرى على سياساته وأدوات حكمه ولم يأتى من أجل تشكيل حكومة إنقاذ  وطنى، وا 

 .اعام 20ـالذى ينتمى إليه وظل أحد الالعبين األساسيين فى دائر اتخاذ قراره السياسى واالجتماعى لمدة تزيد على ال

صة الشركات التابعه من شهدت فترة حكومته األولى واحدة من أعلى معدالت النشاط في برنامج خصخ هو نفسهو 
فالمؤسسات المالية العالمية التي كان يعمل معها الجنزوري كوزير للتخطيط رأت أن العبور من عنق  ،للقطاع العام
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الزجاجة لالقتصادات النامية يكمن في رفع الدعم عن الفقراء وتخلي الدولة عن الشركات المملوكة لها بخصخصتها 
% من مجمل عمليات البيع التي 30ه حوالي وكانت النتيجة إنجاز لتشجيع االستثمار والتخلص من عبئها وخسائرها. 

 .2009وحتى األرقام المتوفرة في  1991تمت ضمن برنامج الخصخصه منذ بدايته في 

إال أنها تعد من أشرس الفترات التي  -رغم أنها األقل مدة بين رؤساء الوزارء–وبذلك فإن فترة تولي الجنزوري للوزارة 
وفي نظرة تفصيلية كاملة وأصول إنتاجية وأراضي تمتلكها الدولة،  شهدت عمليات تصفية وخصخصة وبيع شركات

شركة من شركات  115أنه قد تم بيع وخصخصة وتصفية حوالي  1999-1996بعض الشيء سنجد خالل الفترة من 
 :القطاع العام، وذلك على النحو التالى

 .نيةجلف أ 153مليون و 05مليار و 6شركه تم بيع كل أو أغلبية أسهمها بالبورصه، بمبلغ إجمالي قدره  38عدد -

 .ألف جنيه 336و مليون 570مليار و بيعها لمستثمر رئيسى بمبلغ وقدرهشركة تم  14عدد -

 .ألف جنيه 907ومليون  865% بمبلغ وقدره 50شركة تم بيع من أسهمها أقل من  13عدد -

 .ألف جنيه 490مليون و 504تحاد العاملين المساهمين بمبلغ وقدره شركه ال 20عدد  -

 .ألف جنيه 865مليون و 702شركات بمبلغ وقدره  7كما تم بيع األصول االنتاجية لحوالي -

 .شركات أو وحدات إنتاجيه بالكامل بموجب عقود طويلة األجل 7وتم تأجير  -

 .شركه 16شهدت نفس الفترة تصفية حوالي  -

, يتضح أن لعهد 2009بالنظر إلي إجمالي عدد الشركات التي تم خصخصتها منذ بداية البرنامج وحتي نهايه 
أحمد نظيف المرتبه األولى، ويأتى كمال الجنزورى فى المرتبة الثانية، ثم عاطف  يحتل الجنزوري نصيبًا وافرًا منها حيث

 .ابعراعاطف صدقى حل عبيد فى المرتبة الثالثة، و 

( يساعدنا على إيضاح المدة التى قضاها كل رئيس وزراء إلدارة شئون مجلس الوزراء، وعدد شركات 1والجدول رقم )
جمالى الحصيلة المادية التى حققها حيث  نجد أن إجمالى برنامج  القطاع العام التى أشرف على خصخصتها، وا 

شركة تمثل  37شركة، وفى الوقت الذى قامت فيه وزارة عاطف صدقى بخصخصة  382الخصخصة قد طال عدد 
شركة  115، نجد أن الجنزورى قام بخصخصة 1991% من حصيلة البرنامج الذى تم تنفيذه بداية من عام 10حوالى 

ين قام عاطف % من إجمالى البرنامج، خالل فترة أقل من أربع سنوات قضاها فى رئاسة الوزراء، فى ح30تمثل حوالى 
 172% من إجمالى البرنامج خالل فترة تقارب الخمس سنوات، وقام نظيف بخصخصة  15شركة تمثل  58عبيد ببيع 
 .  % من البرنامج خالل مدة قاربت على الست سنوات45شركة تمثل 
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 2009حتى  1991( يرصد إجمالي حصيلة برنامج الخصخصة من 2جدول )
 

 رئيس مجلس الوزراء
 

إجمالي الشركات التي تم  الفترة
 خصخصتها

 

 إجمالي قيمة البيع
 )بالمليار جنيه(

 1996يناير  4 -1986نوفمبر  9 عاطف صدقي
 شهرًا( 110)

37 2.262.0 

 1999 أكتوبر 5 - 1996 يناير 4 كمال الجنزوري
 شهرًا( 45)

115 10.098.869 

 2004 يوليو 14–1999 أكتوبر 5 عاطف عبيد
 شهرًا( 57)

 

58 5.493.131 

 أحمد نظيف
 2011يناير  29إلى 2004يوليو 14

 شهرا( 78)

172 
الرصد توقف عند يوليو )

2009) 
 

39.499.0 
الرصد توقف عند يوليو )

2009) 

 382  اإلجمالي
 شركة

57.353  
 مليار جنيه

 
( يوضح إجمالى الشركات التى تم بيع أغلبية أو كامل أسهمها بالبورصة فى عهد الجنزورى، حيث تم بيع 2والجدول رقم )

للصناعات ( شركات تابعه للشركة القابضة 8) ( شركة تابعة للشركة القابضة للتجارة، وعدد2شركة منها عدد ) (38)أسهم 
تابعة للشركة القابضة  ات( شرك9( شركة تابعة للشركة القابضة لإلسكان والسياحة والسينما، وعدد )2) وعددالغذائية، 

تابعة للشركة القابضة  ات أخرى( شرك5تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، و) ات( شرك5للتشييد والتعمير، وعدد )
تابعة للشركة ( 3) واحدة شركةبضة للصناعات المعدنية، و القاتابعة للشركة  ات( شرك4الكيماوية، وعدد )للصناعات 

 .( شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية2، وعدد )والبري القابضة للنقل البحرى
 

 إجمالى الشركات التى تم بيع أغلبية أو كامل أسهمها بالبورصة فى عهد الجنزورى (1)جدول
 

 اسم الشركة التسلسل
 

النسبه المباعه 
للقطاع 
 الخاص
 

النسبه المباعه 
تحاد ال 

 العاملين

النسبة 
المتبقية بحوزة 

الشركة 
 القابضة

قيمة البيع 
)مليون جنيه( 
 قطاع خاص

قيمة البيع 
 )مليون جنيه(
 إتحاد عاملين

 
تاريخ البيع أو 

 التعاقد

 القابضة للتجارة الشركة

 14/5/97 5.517 21.431 % 0.62 % 20 % 79.38النوبارية  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/14_يوليو
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_يوليو
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_يوليو
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للهندسة 
 والميكنة

النصر لتجفيف  2
الحاصالت 
 الزراعية

90.00% 10.00% 0.00% 21.1 2.5 11/8/97 

 للصناعات الغذائية القابضة الشركة

الزيوت  3
المستخلصة 
 ومنتجاتها

42.53 % 8.54 % 48.93 % 66.00 19.00 30/3/95 
تاريخ موافقة 
الجمعية العامة 
على التحول 

  159لتبعية ق
 81لسنة

26/4/98 

المصرية للنشا  4
 والجلوكوز

51.03 % 10% 38.97 % 55.40 12.2 18/6/96 

مطاحن وسط  5
 وغرب الدلتا

51 % 10% 39.00% 153.10 24.0 30/6/96 

مصر للزيوت  6
 والصابون

50.92 % 10% 39.08 % 58.30 14.9 7/8/96 

مطاحن مصر  7
 العليا

51 % 10% 39% 142.9 22.4 4/11/96 

شرق  مطاحن 8
 الدلتا

51 % 10% 39% 95.0 14.9 18/11/96 

المصرية  9
لألغذية بسكو 

 مصر

45.69 % 9.30 % 
 

45.01 % 
 

62.800 11.900 
 

25/6/98 
 

القاهرة للزيوت  10
 والصابون

تاريخ موافقة  0.00 33.00 39.00% % 0.00 % 61
الجمعية العامة 
على التحول 

 159لتبعية ق
 81لسنة

7/1998 
1111 

 والسينما السياحةو  لإلسكان القابضة الشركة
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مصر لألسواق  11
 الحرة

87.40 % 10% 2.60% 121.50 11.2 2/2/97 

التعمير  12
واإلستشارات 
 الهندسية

88% 10% 0% 96.3 8.1 30/4/97 

 والتعمير للتشييد ابضةالق الشركة

المتحدة  13
لإلسكان 
 والتعمير

3.11% 7% 0 2.20 2.8 12/2/96 

نصر مدينة  14
لإلسكان 
 والتعمير

64.94% 10% 25.06% 168.839 20.800 13/5/96 

القاهرة لإلسكان  15
 والتعمير

69.38% 10% 0 105.90 11.90 24/3/97 

الصعيد العامة  16
 للمقاوالت

75.00% 10% 0 14.054 0.924 5/6/97 

الجيزة العامة  17
 للمقاوالت

70.00% 10% 20.00% 29.768 3.402 15/9/97 

المشروعات  18
الصناعية 
 والهندسية

80% 10% 10% 271.9 27.2 29/10/97 

المحمودية  19
العامة 
 للمقاوالت

69.75% 10% 20.25% 48.822 5.600 17/1/98 

الشمس  20
لإلسكان 
 والتعمير

 96سبتمبر  4.704 26.11 44.54% 5% 50.46%

النصر  21
لألعمال 
 المدنية

70.67% 10% 19.33% 93.988 10.640 24/5/98 

 والنسيج لغزلل القابضة الشركة

العربية المتحدة  22
 للغزل والنسيج

60.4% 6.9% 32.7% 103.00 18.10 94/98 
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االسكندرية  23
 للغزل والنسيج

94.6% 5.4% 0 77.00 5.4 95/98 

الشركة العربية  24
 لحليج األقطان

 96 -سبتمبر 4.8 82.3 - 10% 90%

شركة النيل  25
 األقطانلحليج 

 96-يناير 20.0 274.8 - 10% 90%

النصر  26
للمالبس 

والمنسوجات 
 )كابو(

63% 0% 7% 196.9 0.0 11/6/97 

 الكيماوية للصناعات القابضة الشركة

البويات  27
والصناعات 
 الكيماوية

53.75% 8% 38.25% 675.81 16.00 97-98 

أبو قير  28
 لألسمدة

 96-مايو 0.00 20.00 0% 0% 2.80%

النيل للكبريت  29
والمساكن 
 الخشبية

 96 –سبتمبر  3.84 30.07 35.43% 8.90% 55.67%

كفر الزيات  30
 للمبيدات

 

70% 5% - 50.69 
8.437 

 96سبتمبر  0.375

الورق للشرق  31
األوسط 
 )سيمو(

75% 10% 15% 49.50 5.28 22/6/97 

 المعدنية لصناعاتل القابضة الشركة

أسمنت  32
 العامرية

61% 10% 0% 725.60 43.2 98-94 

أسمنت بورتالند  33
 حلوان

47.20% 5% 0% 516.00 
661.20 

25.0 9/11/95 
3/12/96 

المالية  34
والصناعية 
 المصرية

64.70% 10% 25.30% 62 8 26/5/96 
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النصر  35
 للمسبوكات

0% 32.50% 0% 0.00 47.5 12/97 

 والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة

العربية المتحدة  36
 للشحن والتفريغ

29.50% 21.95% 49% 3.60 13.00 16/5/98 

 الهندسية للصناعات القابضة الشركة

شركة الكابالت  37
 الكهربائية

95% 5% 0% 310.0 10.8 97-95 

 9/96–3/99 4.8 54.3 %0 %10 %90 تليمصر 38
 

( شركة  14لمستثمر رئيسى فى عهد الجنزورى، حيث تم بيع عدد )( يوضح إجمالى الشركات التى تم بيعها 3الجدول رقم )
( شركة 2( شركة تابعه للشركة القابضة الغذائية، وعدد )1تابعة للشركة القابضة للتجارة، وعدد ) ات( شرك4منها عدد )

( 1والتعمير، وعدد )( شركة تابعة للشركة القابضة للتشييد 1تابعة للشركة القابضة لإلسكان والسياحة والسينما، وعدد )
( شركة 1وعدد )الكيماوية،  للصناعات ( شركة تابعة للشركة القابضة2شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد )

 .كة القابضة للصناعات الكهربائية( شركة تابعة للشر 2وعدد )، تابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية
 

 التى تم بيعها لمستثمر رئيسى فى عهد الجنزورىإجمالى الشركات  (3)جدول رقم 
 

 اسم الشركة التسلسل
 

النسبه 
المباعه 
للقطاع 
 الخاص

النسبه 
المباعه 

تحاد ال 
 عاملين

النسبة 
المتبقية بحوزة 

الشركة 
 القابضة

قيمة البيع 
)مليون جنيه( 
 قطاع خاص

 قيمة البيع
)مليون جنيه( 
 إتحاد عاملين

تاريخ البيع أو 
 التعاقد

 للتجارة القابضة الشركة

الوادي لتصدير  1
 الحاصالت

 

68% 27% 5% 86.78 35.214 18/12/98 

النوباريه إلنتاج  2
 -البذور
 نوباسيد

 

100% 0% 0% 103.25 0 20/4/99 

العربيه للتجاره  3
 الخارجيه

90% 10% 0% 13.7 1.2 4/8/99 
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رمسيس  4
 للزراعه

تم بيع كامل 
زمام أراضي 
الشركه لهيئة 
األوقاف 
المصريه 
وستتم 
إجراءات 

تصفية الشركه 
عقب تسليم 
 األراضي

تم بيع كامل 
زمام أراضي 
الشركه لهيئة 
األوقاف 
المصريه 
وستتم 
إجراءات 

تصفية الشركه 
عقب تسليم 
 األراضي

تم بيع كامل 
زمام أراضي 
الشركه لهيئة 
األوقاف 

المصريه وستتم 
إجراءات 

تصفية الشركه 
عقب تسليم 
 األراضي

161.153 0  
تاريخ 10/1998

موافقة الجمعية 
العامة على التحول 

 159لتبعية ق
 81لسنة
 

1/2000 

 الغذائية للصناعات القابضة الشركة

قها لألغذية  5
 المحفوظة

90% 10% 0% 144 10.2 8/98 

 والسينما والسياحة لإلسكان القابضة الشركة

األهرام  6
 للمشروبات

90% 10% 0% 274 24.1 13/11/96 

مصنع  7
جناكليس 
 -للمشروبات
الكروم 
 المصريه

 

100% 0% 0% 32.156 0 4/3/99 

 والتعمير للتشييد القابضة الشركة

النصر للمرافق  8
 والتركيبات

90% 
10% 

0% 0% 40 0 10/11/96 
4/8/99 

 والنسيج للغزل القابضة الشركة

المنسوجات  9
 -الحديثة 
 بوليفارا

- - - 32.8 0 30/6/97 

 الكيماوية للصناعات القابضة الشركة

أسمنت بني  10
 سويف

76% 
 

5% 
 

0% 405 
 

21 
 

5/7/99 

الدلتا للطوب  11
 الرملي

90% 10% 0% 57 5 5/7/99 
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 الهندسية للصناعات القابضة الشركة

 97 –ديسمبر  25.2 285.9 %0 %10 %90 إيديال 12

 الكهربائية للصناعات القابضة الشركة

النصر  13
لصناعة 
المحوالت 
الكهربائية 
 الماكو

90% 0% 10% 114.843 0 25/2/96 

مصر  14
للمشروعات 
الميكانيكية 
والكهربائية 
 )كهروميكا(

61% 10% 29% 90.89 11.92 19/6/97 
26/8/97 

 
حيث بيع لهم عدد تحاد العاملين المساهمين فى عهد الجنزورى، ال( يوضح إجمالى الشركات التى تم بيعها 4الجدول رقم )

للصناعات ( شركة تابعه للشركة القابضة 7( شركة تابعة للشركة القابضة للتجارة، وعدد )2( شركة منها عدد )20)
 . ( شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى11الغذائية، وعدد )

 
 فى عهد الجنزورىتحاد العاملين المساهمين ال إجمالى الشركات التى تم بيعها  (4)جدول رقم 

 
 اسم الشركة التسلسل

 
النسبه المباعه 
 للقطاع الخاص

النسبه المباعه 
 تحاد عاملينال 

النسبة المتبقية 
بحوزة الشركة 

 القابضة

قيمة البيع 
)مليون جنيه( 
 قطاع خاص

قيمة البيع 
 )مليون جنيه(
 إتحاد عاملين

تاريخ البيع أو 
 التعاقد

 للتجارة القابضة الشركة

الحجر صان  1
 الزراعية

0.00% 95% 5.00% 0.000 18 1/3/99 

المصرية للري  2
 والصرف

 99 –يناير  1.982 3.196 10.00% 30% 60.00%

 الغذائية للصناعات القابضة الشركة

مضارب دمياط  3
 بلقاس

0.1% 90% 9.9% 0.005 48.557 1/1/98 

مضارب  4
 الشرقية

0.1% 90% 9.9% 0.007 38.691 1/7/98 
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مضارب كفر  5
 الشيخ

0.1% 90% 9.9% 0.005 12.983 27/7/98 

 26/9/98 11.498 0.005 %9.9 %90 %0.1 مضارب رشيد 6

مضارب  7
 البحيرة

0.1% 90% 9.9% 0.010 21.780 26/9/98 

مضارب  8
 الدقهلية

0.1% 90% 9.9% 0.020 36.713 3/10/98 

مضارب  9
 االسكندرية

0.1% 90% 9.9% 0.010 26.775 10/10/98 

 والبرى البحرى للنقل القابضة الشركة

 15/11/97 27.200 0.000 %5 %95 - النيل للنقل الثقيل 10

النيل لنقل  11
 البضائع

- 95% 5% 0.000 24.100 15/11/97 

النيل للنقل  12
 البري

- 95% 5% 0.000 27.300 15/11/97 

التوريدات  13
واألشغال 
 البحرية

- 51% 49% 0.000 16.400 19/10/98 

أمون  14
للتوكيالت 
 المالحية

44% 44% 5% 13.200 12.700 4/11/98 

أبو سمبل  15
للتوكيالت 
 المالحية

44% 44% 5% 13.200 12.800 4/11/98 
30/1/99 

ممفيس  16
للتوكيالت 
 المالحية

44% 44% 5% 22.000 21.300 4/11/98 
30/1/99 

 10/11/98 22.500 20.200 %5 %51 %44 ماري ترانس 17

 1/7/99 11.779 0.016 %4.87 %95 %0.13 أعمال النقل 18

 1/7/99 17.698 0.015 %4.92 %95 %0.08 النقل المباشر 19

السويس  20
 للشحن والتفريغ

0.1875% 61.875% 6.6875% 0.015 21.830 24/10/99 
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أسهمها بالبورصة فى عهد الجنزورى، حيث تم  % من50( يوضح إجمالى الشركات التى تم بيع أقل من 5الجدول رقم )
( شركات تابعه للشركة 4( شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، وعدد )5منها عدد )ة ( شرك13بيع عدد )
( شركات تابعه للشركة 1( شركة تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد )2الغذائية، عدد ) للصناعت القابضة

 .( شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية1عدد )و الكيماوية، للصناعات بضة القا
 

 % من أسهمها بالبورصة فى عهد الجنزورى50إجمالى الشركات التى تم بيع أقل من  (1)جدول رقم 

 
 اسم الشركة التسلسل

 
النسبه المباعه 
 للقطاع الخاص

النسبه المباعه 
 تحاد عاملينال 

المتبقية النسبة 
بحوزة الشركة 

 القابضة

قيمة البيع 
)مليون جنيه( 
 قطاع خاص

قيمة البيع 
 )مليون جنيه(
 إتحاد عاملين

تاريخ البيع أو 
 التعاقد

 الدوائية للصناعات القابضة الشركة

االسكندريه  1
لألدويه 
 والصناعات

30% 10% 60% 41.8 9.9 95-96 

 96سبتمبر  10 37.5 %60 %10 %30 ممفيس لألدوية 2

 96سبتمبر  3.8 14.4 %60 %10 %30 العربية لألدوية 3

 96نوفمبر  13 48.9 %60 %10 %30 القاهرة لألدوية 4

 98-95 12.15 42.49 %66.70 %10.00 %23.30 النيل لألدوية 5

 الغذائية للصناعات القابضة الشركة

مطاحن مصر  6
 الوسطى

30.07% 10.00% 59.93% 19 13.3 10/4/96 

مطاحن جنوب  7
 القاهرة

30.00% 10.00% 60.00% 23.6 6.2 26/5/96 

 28/10/96 31.2 117 %60.00 %10.00 %30.00 العامة للصوامع 8

مطاحن  9
 األسكندرية

30.00% 10.00% 60.00% 98.7 26.4 29/6/97 

 والتعمير للتشييد ابضةالق الشركة

مصر الجديدة  10
لإلسكان 
 والتعمير

7.14% - - - - 14/12/96 

 24/6/98 52.8 22.767 %86.55 %10.00 %3.45المقاوالت  11
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 المصريه
 

 الكيماوية للصناعات القابضة الشركة

 6/3/97 - - - - - الشرقية للدخان 12

 المعدنية للصناعات القابضة الشركة

مصر  13
 لأللومنيوم

8% 0% 92% 221 0 97 

 
 جنزورىال( بيان باألصول اإلنتاجية التي تم التصرف فيها بالبيع فى عهد 6جدول )

 
األصول اإلنتاجية 
التي تم التصرف 

 فيها بالبيع

 بيان األصل المباع
 
 

 تاريخ البيع أو التعاقد
 
 

 قيمة البيع )بالمليون جنيه(

 350 14/11/96 شيراتون القاهرة )إيجوت( 1

 6 6/11/97 فندق البرج )الفنادق المصرية( 2

أرض ومباني فندق سان  3
 )الفنادق المصرية( –استيفانو 

27/8/98 270.80 

 –مصنع المشروبات المقطرة  4
 )الكروم المصرية(

8/10/98 26.04 

 19.5 98أغسطس  مصنع سيكالم 5

 –مصنع البالستيك بالقباري  6
 شركة البالستيك األهلية

22/6/99 2.525 

الدلتا  –مصنع كور الطن  7
 للصلب

 28 99 –أغسطس 

 
 ( يوضح بيان بالشركات والوحدات اإلنتاجية التى تم تأجيرها7جدول )

 
اسم الشركه 

 التابعه
بيان األصل 

 المؤجر
القيمه الدفتريه 

 لالصل
 تاريخ التعاقد

 
 

قيمة اإليجار  مدة عقد اإليجار
 السنوي

 مالحظات

المصريه العامه 
للسياحه 

الفندق العائم 
 توت

 
- 

مليون جنيه  ١ سنوات ٥ 3/5/1999
 سنويا

مع اإللتزام 
 بتجديد الفندقين
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 -والفنادق
 ايجوث

الفندق العائم 
 آتون

شركة المحالت 
الصناعيه للحرير 

 اسكو-والقطن 

مصنع الغزل 
-الجديد 

 القليوبيه -مسطرد

 
- 

ألف دوالر  ٠٥١ سنوات ١١ 1/7/1999
٪ صافي ٣+ 

الفوب لمبيعات 
 األقمشة الخام

أساس احتساب 
اإليجار لجنه 

مشكلة انتهت إلي 
تقدير تكلفة رأس 
المال المستثمر 
في األصول 

 بنحو
مليون  ٠١,٨

 جنيه

الشرقيه للغزل 
 والنسيج

مصنع منيا القمح 
 للغزل

مليون  ٠٠,٠٣
 جنيه

تم تشغيل جميع  مليون جنيه ٩ سنوات ٥ 1/7/1999
عمال المصنع 

 ١٥٥١وعددهم 
 عامل

القاهره للصباغه 
 والتجهيز

مصنع صباغة 
 الخيوط

 مليون ١,٣٣٣ سنوات ٥ 1999سبتمبر  مليون ١,١١٠
 جنيه

 ٣١تم تشغيل 
 عامل

مصر للتوزيع 
ودور العرض 
 السينمائي

المجموعه 
األولي: ميامي 

الشرق  -بالقاهره
راديو  -بالقاهره

 -باالسكندريه
الحريه 
 -باالسكندريه

 مصر ببورسعيد

مليون  ٥.٠١٠
 جنيه

 ٣٠سيتم إستثمار  مليون جنيه ١،١ سنه ١١ 20/3/1999
مليون جنيه 
لإلستثمار 
 والتجديد

المجموع الثانيه: 
 -بيجال بالقاهره
 -روكسي بالقاهره
ريو الشتوي 

ريو  -باالسكندريه
الصيفي 
 -باالسكندريه
 أوبرا بسوهاج

مليون  ٠,٠٠٣
 جنيه

سيتم إستثمار  مليون جنيه ١،٣ سنه ١١ 20/3/1999
لالحالل  ٠٠،٥

 والتجديد

المجموعه الثالثه: 
 -ديانا بالقاهره

نورماندي الشتوي 

مليون  ٥،٣٨٣
 جنيه

 ٠٣سيتم إستثمار  مليون جنيه ١،٥ سنه ١١ 20/3/1999
 لالحالل والتجديد
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فلاير  -بالقاهره
 -باالسكندريه

 -األهلي دمنهور
 رشيد برشيد

 
 

شركة  16جنزورى وتاريخ التصفية، والتى بلغ عددها ال( يوضح الشركات التي تم تصفيتها فى عهد 8الجدول رقم )
، وست شركات تم 1997، وثالث شركات تم تصفيتها عام 1996خضعت للتصفية منها شركة واحدة تم تصفيتها عام 

 .1999، وست شركات تم تصفيتها عام 1998تصفيتها عام  
 

 التصفيةجنزورى وتاريخ اليوضح الشركات التي تم تصفيتها فى عهد  (8)جدول 
 

شركات تم 
 تصفيتها

 

 اسم الشركة التابعة
 
 

 تاريخ صدور قرار التصفية
 
 

 اسم المصفي

 محاسب/ مصطفى أحمد نور 18/3/96 السد العالي لألعمال المدنية 1

 محاسب/ بدر الدين محمود الدكر 26/8/97 شركة قنالتكس لألرضيات 2

 سعد مهندس/ سعد سالم 5/11/97 المساكن سابقة التجهيز 3

 محاسب/ محمد رشاد الغريب 1997 الشركة العامة للبطاريات 4

 مهندس/ وجيه عبد العزيز راضي 1/7/98 القاهرة للمنسوجات الحريرية 5

 مهندس/ يسري محمد يسري 13/7/98 التركيبات والخدمات الصناعية 6

 محاسب/ علي حسن والي 15/9/98 الجرافيت واألدوات المكتبية 7

 كيمائي/ محمد سمير شلقامي 28/9/98 للثروة المعدنيةالعامة  8

 مهندس/ عبد الباري محمد عبد الباري 17/10/98 مريوط الزراعية 9

 –المصرية لصناعة الجلود  10
 المدابغ النموذجية

 كيمائي/ حسني أحمد سعد موافي 25/11/98

 محاسب/ فكري محمد عبد فشارة 6/2/99 الطوب الرملي 11

 مهندس/ حامد إبراهيم حسن أبو غالب 11/9/99 الزراعية العامةالمصرية  12

العامة لإلنتاج والخدمات  13
 الزراعية

 مهندس/ عصام الدين محمد إبراهيم زرد 11/9/99

 مهندسة/ فردوس عباس أحمد بدران 23/9/99 المصرية إلنتاج اللحوم واأللبان 14

 برهان الدين يوسفمهندس/ محمد  25/9/99 شمال التحرير الزراعية 15
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المصرية للجباسات والمحاجر  16
 جيمكو –والرخام 

 السيد/ ثروت عبد اهلل شاكر 14/10/99

 
، وكذا حصيلة 2009( يوضح كامل عدد عمليات الخصخصة منذ بداية البرنامج بالسنوات المالية وحتى عام 9الجدول )

 كل هذه العمليات
  القيمة بالمليون جنيه

 بالمليون قيمة البيع العملياتعدد  السنة
1991 – 1994 11 418 
1994 – 1995 14 867 
1995 – 1996 12 977 
1996 – 1997 29 4595 
1997 – 1998 23 2487 
1998 – 1999 33 1824 
1999 – 2000 40 4708 
2000 - 2001 18 370 
2001 – 2002 10 952 
2002- 2003 7 113 
2003 – 2004 13 543 
2004 – 2005 28 5643 
2005 – 2006 65 14612 
2006 – 2007 53 13607 
2007 – 2008 22 3984 
2008- 2009 4 1653 

 مليار جنيه 57.353 382  2009حتي يونيه  اإلجمالي
 

إن المركز المصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية إذ يقدم هذا التقرير للرأى العام المصرى وللنشطاء السياسيين 
عمليات الخصخصة واالجتماعيين يؤكد على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية لكشف الفساد الذى أصاب 

مصرى فلم يجنى أبنائه من تلك السياسات اإل تفكيك بنية الصناعة وفضح سياسات إفقار الشعب ال ومالحقة مرتكبيها،
المصرية، وتسريح العمال عبر المعاش المبكر وما صاحب ذلك من إخالل بتوزان صناديق المعاشات لتحولهم من 

 . مشتركين إلى مستفيدين دون أى مراعاة للدراسات اإلكتوارية التى تم على أساسها إنشاء هذه الصناديق
 

 المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية
 1122ديسمبر  6


