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ما هو التمويل غري التقليدي من أجل التنمية؟
ملاذا التمويل غري التقليدي من أجل التنمية؟
جماالت العمل اخلاصة ابلتمويل من أجل التنمية وفقا ملؤمتر أديس أاباب

آليات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر :مبادرات وقضااي
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ما هو التمويل غري التقليدي من أجل التنمية؟
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يرتكز التمويل غري التقليدي من أجل التنمية على احملاور التالية:
تدبري أموال إضافية للتنمية من غري املصادر التقليدية مثل املوازانت واإلقرتاض
التقليدى واملنح املباشرة
تعزيز كفاءة التدفقات املالية بشكل يضمن إمكانية تنفيذ املشروعات ىف الوقت
احملدد وبدرجة عالية من الكفاءة ،مع مراعاة املرونة الالزمة للتعامل ىف حاالت
األزمات والطوارئ.
ربط التدفقات املالية ابلنتائج واألداء.
د .خالد زكريا أمين

ملاذا التمويل غري التقليدي من أجل التنمية؟
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تعاين العديد من الدول النامية من عدم توفر املوارد املالية واالعتماد املباشر على املساعدات التنموية الرمسية
لدعم التنمية.

حتصل الدول األقل منوا على القدر األكرب من املساعدات التنموية الرمسية متخطية بذلك الدول ذات الدخل
املنخفض واملتوسط.
ىف عام  2002مت تبىن مصطلح "التمويل من أجل التنمية" خالل املؤمتر الدويل للتمويل من أجل التنمية
الذي عُقد ابألمم املتحدة ،والذي قامت فيه الدول ابالعرتاف أبمهية الرتكيز على خلق فرص للتمويل من
أجل القضاء على الفقر ،وحتقيق النمو االقتصادي ،وتعزيز التنمية املستدامة .ولقد أعقب هذا احلدث
مؤمتران رئيسيان لألمم املتحدة أحدمها يف الدوحة يف عام  2008واألخر يف أديس أاباب يف .2015
بغية دعم أهداف التنمية املستدامة  ،2030ركز مؤمتر أديس أاباب على سبعة جماالت رئيسية للعمل تتعلق
ابلتمويل من أجل التنمية.
د .خالد زكريا أمين

جماالت العمل اخلاصة ابلتمويل من أجل التنمية وفقا ملؤمتر أديس أاباب
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جماالت العمل اخلاصة ابلتمويل من أجل التنمية
املوارد العامة
الوطنية
 تعزيز إدارةاإليرادات واعتماد نظم
ضريبية حديثة
تصاعدية
 حتسني عدالة النظمالضريبية والشفافية
 إدماج القطاع غريالرمسي يف االقتصاد
الرمسي
 تقليص التدفقاتاملالية غري املشروعة
 تشجيع االستثماريف األنشطة ذات
القيمة املضافة

املؤسسات التجارية
واملالية اخلاصة احمللية
والدولية
 حتفيز القطاع اخلاصعلى اعتماد ممارسات
مستدامة
 تقييم املخاطر جلميعأشكال الوساطة املالية
 دعم مؤسساتالتمويل البالغ الصغر،
واملصارف التمويلية
 النمو السريعلألعمال اخلريية
واملسامهات املالية
 تطوير أسواق رأساملال احمللية وأسواق
السندات طويلة األجل

التعاون اإلمنائي
الدويل
 زايدة حجماملساعدات اإلمنائية
الرمسية
 حتسني نوعية وأثرالتعاون اإلمنائي
واجلهود الدولية
األخرى يف جمال املالية
العامة
 تنويع أجندةاإلستثمارات اخلاصة
ابلتعاون اإلمنائى
وكذلك نظم التمويل
املتعلقة هبا

التجارة الدولية
ابعتبارها حمركا
للتنمية
 تعزيز التعاوناإلقليمي واالتفاقات
التجارية الدولية
 احلد من احلواجزالتجارية ومتكني
الشركات مبا يف ذلك
املؤسسات الصغرية
واملتوسطة واملتناهية
الصغر من االندماج يف
سالسل القيمة
اإلقليمية والعاملية
د .خالد زكريا أمين

الديون والقدرة
على حتمل الديون
 مساعدة الدولالنامية على حتقيق
القدرة على حتمل
الديون من خالل تعزيز
متويل الديون ،وختفيف
عبء الديون وإعادة
هيكلتها
 رصد االلتزاماتاملالية وإدارهتا
 تشجيع اجلهاتاملقرضة على تقدمي
القروض بطريقة ال
تقوض قدرة الدول
على حتمل الدين

معاجلة القضااي
الكلية

العلم والتكنولوجيا
واالبتكار وبناء
القدرات

 توسيع سبل مشاركةالدول النامية يف عملية
صنع القرار ووضع
القواعد يف اجملال
االقتصادي واحلوكمة
االقتصادية العاملية
 تطوير نظم اإلنذاراملبكر فيما يتعلق
ابملخاطر على
االقتصاد الكلي
واملخاطر املالية
 احلد من االعتماداآليل على تقييمات
وكاالت تقدير اجلدارة
االئتمانية

 تبادل املعرفة وتعزيزالتعاون والشراكات بني
أصحاب املصلحة
املختلفني من أجل بناء
قدرات الدول النامية
 وضع سياسات حتفزالبحث واالبتكار
واستحداث
تكنولوجيات جديدة

 إنشاء صناديقلالبتكار

آليات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
آليات من شأهنا أن تُنشئ تدفقات جديدة لإليرادات العامة
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اآلليات اخلاصة ابألدوات القائمة على الدين

 -الضرائب العاملية (ضرائب على املعامالت املالية الدولية – ضريبة الكربون –

 -مبادلة الديون (مبادلة الديون من أجل الصحة أو املشروعات اإلجتماعية)

 -خمصصات حقوق السحب اخلاصة إىل البلدان النامية

 -تسهيالت مالية وإقرتاض تغطى دفعات سداده األوىل من املساعدات الدولية

اآلليات اخلاصة ابحلوافز والضماانت والتأمني بني القطاعني العام واخلاص

اآلليات اخلاصة ابلتربعات ابستخدام القنوات العامة أو بني القطاعني العام واخلاص

 التزامات السوق املسبقة (الشراكة بني اجلهات املاحنة وشركات األدوية حول توفرياألدوية واللقاحات وتوفريها أبسعار يف متناول اليد)

 -املبادرات اخلاصة بتحفيز األفراد للتربع من خالل اجلمع بني االستهالك والعطاء

ضرائب على تذاكر الطريان)

 -بيع تصاريح االنبعااثت (املزادات)

 -الديون ذات نسب الفائدة املتدنية ىف السنوات األوىل من السداد

 اإلقرتاض بضمان التعهدات ابملساعدات املالية الدولية وابألخص ىف األسواقآليات التمويل
الدولية
غري التقليدى من
أجل التنمية

 -تربعات األفراد مباشرة إىل األفراد احملتاجني

د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
املبادرة
•
ضريبة
التضامن
•
الدولية
•
املفروضة
على تذاكر
الطريان
•
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الوصف واملسامهات
بدأت يف عام  2006مببادرة من حكومات الربازيل ،وشيلي ،وفرنسا والنرويج ،واململكة املتحدة ومن ثم مت املصادقة
عليها من األمم املتحدة .وهناك العديد من الدول تقوم بتطبيقها.
يتم دفع الضريبة من قبل املسافرين ويتم مجعها من خالل شركات الطريان يف الدول املشاركة.
ختتلف الضريبة من دولة إىل أخرى؛ على سبيل املثال قامت شيلي بتحديد سعر اثبت للضريبة يُقدر بنحو  2دوالر على
الطريان الدويل .أما فرنسا فلقد ميزت بني تذاكر الطريان للدرجة االقتصادية ودرجة رجال األعمال .ففرضت على
الطريان االقتصادي احمللي وداخل أورواب ضريبة تقدر بنحو  1يورو ،والطريان االقتصادي الدويل ضريبة قدر بنحو 4
يورو .أما الطريان احمللي وداخل أورواب لدرجة رجال األعمال ففرضت ضريبة تعادل  10يورو ،وفرضت  40يورو
للطريان الدويل لدرجة رجال األعمال.
يتم توجيه معظم اإليرادات اخلاصة بضريبة التضامن إىل "مبادرة الصحة العاملية –  "UNITAIDلتوفري عالج ورعاية
للمصابني أبمراض اإليدز والسل واملالراي وفريوس نقص املناعة  .HIVتعتمد هذه املبادرة يف  %70من دخلها على
ضريبة التضامن الدولية املفروضة على تذاكر الطريان .يف عام  2011أعلنت املبادرة على أهنا قامت جبمع حنو  2مليار
دوالر منذ إنشائها وقامت من خالل تلك األموال مبساعدة حنو  47مليون شخص حول العامل.
د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
املبادرة
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الوصف واملسامهات

برانمج مسامهة املستهلك
الطوعي ()RED

• خالل هذا الربانمج يقوم املستهلك بشراء املنتج املطبوع عليه عالمة  .REDويتم توجيه نسبة معينة من الربح إىل الصندوق
العاملي حملاربة اإليدز واملالراي والسل يف أفريقيا.
• تضم الشركات املنضمة هلذا الربانمج شركات كربى مثل أبل ،وجاب ،وستارابكس.
• منذ إنشاء الربانمج يف عام  2006مت مجع ما يقرب من  170مليون دوالر ،مت من خالهلا مساعدة ما يقرب من  7.5مليون
شخص يف أفريقيا.

صندوق الفطنة
()Acumen Fund

• صندوق غري هادف للربح مت إنشاؤه يف عام  2001لالستثمار يف األعمال الرائدة اليت هلا القدرة على إجياد حلول مستدامة
للمشاكل الكربى املتعلقة ابلفقر أو تلك األعمال اليت هلا عائد اجتمعي وخاصة يف الدول األقل منوا.
• ال يقدم هذا الصندوق منح وإمنا يقدم قروض من خالل استخدام رأس املال اخلريي ()philanthropic capital
ورأس املال الصبور ( )patient capitalلتشجيع رايدة األعمال .ومن هنا يساعد رأس املال الصبور على املرونة يف
االستثمار وخاصة يف البلدان ذات الظروف الصعبة .ومن ثم أية عوائد مالية للصندوق يتم إعادة تدويرها يف مشروعات
جديدة.
• قام الصندوق ابالستثمار يف العديد من الدول؛ ففي بعض دول غرب أفريقيا مت استثمار  6.3مليون دوالر يف مشروعات رايدة
األعمال ومت توفري ما يقرب من  195وظيفة مما أثر على حياة  4.3مليون مواطن .أما يف اهلند فقد قدرت االستثمارات بنحو
 31.9مليون دوالر يف املشروعات ومت خلق  9500وظيفة مما أثر على حياة  23مليون مواطن .ويف ابكستان وصلت
االستثمارات إىل  15مليون دوالر ومت خلق وظائف لنحو  4500شخص مما أثر على حياة  4مليون مواطن.
د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
املبادرة
صندوق Root
Capital
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الوصف واملسامهات
• هو صندوق استثمار اجتماعي غري هادف للربح مت إنشاؤه يف عام  1999يستهدف العمل على
التنمية الزراعية من خالل االستثمار يف املشروعات الزراعية الصغرية والناشئة يف املناطق الفقرية
واملهمشة بيئيا يف أفريقيا وأمريكا الالتينية.
• يعمل الصندوق على نوعني من القروض؛ األول هو االئتمان التجاري قصري املدى وقروض ما قبل
احلصاد واليت تكون مدهتا عام واحد ويقوم املقرتض ابستخدام القرض يف شراء املواد اخلام اليت
يستخدمها يف الزراعة .أما النوع الثاين من القروض فيتمثل يف قروض األصول الثابتة على املدى
الطويل ملدة تصل إىل مخسة سنوات لالستثمار يف املعدات والبنية التحتية .ويكون اإلقراض إعتمادا
على املبيعات املستقبلية وليس األصول احلالية.
• ال يقوم الصندوق فقط ابإلقراض وإمنا تقوم ابلتدريب على املهارات املالية وتعزيز ارتباطات السوق
للمشروعات الزراعية الصغرية والناشئة.
د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
املبادرة
مبادلة الديون
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الوصف واملسامهات
•

•
•
•

يف مبادلة الديون يقوم الدائن إبلغاء جزء من الديون على الدول النامية مقابل نفقات حمددة .وعادة ما تقوم مبادلة
الديون على خدمة قطاعات بعينها مثل الصحة والتعليم.
قامت اليونسكو بتنفيذ مبادرة "مبادلة الديون من أجل التعليم" .على سبيل املثال قامت أسبانيا مببادلة الديون من أجل
التعليم يف عام  50( 2004مليون دوالر مع اإلكوادور ،و  138.3مليون دوالر مع هندوراس) مقابل برامج تتعلق
بتعزيز البىن التحتية للمرافق التعليمية ،وإنشاء معاهد تعليمية جديدة ،وغريها من الربامج اليت تسهم يف قطاع التعليم.
قامت سويسرا إبنشاء املكتب السويسري خلفض الديون ،والذي قامت من خالله ابالتفاق مع احلكومات املدينة إبلغاء
جزء من الديون ليتم استخدامه يف برامج احلد من الفقر .وخالل عشر سنوات من إنشاء املرفق؛ قامت سويسرا إبلغاء
حنو  1.6مليار دوالر يف  19دولة مدينة.
يف عام  2007أطلق الصندوق العاملي حملاربة اإليدز والسل واملالراي مبادرة "مبادلة الديون من أجل الصحة" ،واليت من
خالهلا تقوم الدولة الدائنة ابلتنازل عن جزء من الديون مقابل أن تقوم الدولة املدينة ابستثمار مبلغ متفق عليه يف برامج
الصحة من خالل الصندوق .فعلى سبيل املثال قامت دول دائنة مثل أملانيا وأسرتاليا مببادلة الديون مع دول مدينة مثل
إندونيسيا وابكستان والكوت ديفوار.
د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
املبادرة

سندات املغرتبني
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الوصف واملسامهات

• سندات املغرتبني هي سندات يتم إصدارها من الدولة ملواطنيها املغرتبني لالستفادة من
ثرواهتم اليت مت مجعها يف اخلارج .وهي أوراق مالية ( )securitiesطويلة األجل يتم
استبداهلا عند االستحقاق.
• وعادة ما ختاطب البلدان اليت تُصدر سندات املغرتبني احلس الوطين لدى هؤالء املغرتبني
والرغبة يف املسامهة يف تنمية الوطن .ولذلك عادة ما يغلب طابع العطاء على هذه
االستثمارات.
• تُعد كل من اهلند وإسرائيل أوىل الدول اليت عملت على إصدار سندات املغرتبني لتمويل
التنمية ،حيث بدأت اهلند إصدار هذه السندات يف عام  ،1991بينما بدأهتا إسرائيل يف
عام .1959
د .خالد زكريا أمين

دارسة حالة :سندات املغرتبني يف اهلند
نوع السند

سندات تنمية اهلند
دوالر أمريكي
جنيه إسرتليين

املبلغ

 1.6مليار دوالر
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السنة

1991

االستحقاق
مخس سنوات

احلد األدىن
غري متاح

العائد
%9.50

سندات العودة اجلديدة للهند
دوالر أمريكي

جنيه إسرتليين

 4.2مليار دوالر

1998

مخس سنوات

مارك أملاين

جنيه إسرتليين

 1000إسرتليين

%8.00

 3000مارك

ودائع اهلند لأللفية
دوالر أمريكي

 2000دوالر

%7.75

 5.5مليار دوالر

يورو

2000

مخس سنوات

 2000دوالر

 2000إسرتليين

 2000يورو

%8.25
%8.50
%7.85

%6.85

املصدر :البنك الدويل ،التمويل غري التقليدي للتنمية2009 ،
د .خالد زكريا أمين

دارسة حالة :سندات املغرتبني يف إسرائيل
 تقوم إسرائيل حاليا ابستغالل العائد من مبيعات سندات
املغرتبني لتمويل املشروعات الكربى للقطاع العام مثل
مشروعات حتلية مياه البحر ،واإلنشاءات ،ومشروعات
البنية التحتية لالتصاالت.
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جمموع مبيعات سندات املغرتبني حىت عام 2003

 وتقوم وزارة املالية بتحديد السياسة اخلاصة ابالقرتاض
السنوي وفقا ملتطلبات النقد األجنيب للحكومة .وتقوم
الوزارة أيضا بتحديد أسعار الفائدة دوراي لألنواع
املختلفة من السندات لتحقيق هدف االقرتاض السنوي.

 منذ عام  1951جتاوزت مبيعات سندات املغرتبني 40
مليار دوالر .ويف عام  2016بلغت مبيعات السندات
يف أمريكا وحدها  1.127مليار دوالر

املصدر :البنك الدويل ،التمويل غري التقليدي للتنمية2009 ،

د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
نظم الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص

14

 اتفاق بني جهة حكومية وشريك من القطاع اخلاص أيخذ شكل العقد القانوين امللزم.
 يكون العقد ذا طبيعة طويلة األجل.
 تقدم نظم الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص خدمات يف جمال البنية التحتية أو خدمات أخرى واليت ينظر إليها
ابعتبارها مسئولية احلكومة.
 تقدم نظم الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص اخلدمات ابلنيابة عن اجلهات احلكومية.
 عادة ما يتم إنشاء أو جتديد أحد األصول املادية يف إطار نظم الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص.
 يف بعض احلاالت ،قد ينتقل األصل إىل شريك من القطاع اخلاص والذي يقبل مسئولية االحتفاظ به.
 تقدم نظم الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص خدمات لألفراد من خالل استخدام األصل (أو األصول) املشيدة
بواسطة شريك من القطاع اخلاص أو اليت مت نقلها من جهة حكومية إىل شريك من القطاع اخلاص.
د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
أشكال الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص
 التشغيل والصيانة ()OM
 التشغيل والصيانة واإلدارة ()OMM
 التصميم-البناء ()DB
 التصميم-البناء-الصيانة ()DBM

 التصميم-البناء-التشغيل ()DBO
 التصميم-البناء -التمويل -التشغيل -الصيانة
()DBFOM
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 البناء-التشغيل -نقل امللكية ()BOT
 البناء -التملك -التشغيل ()BOO
 الشراء -البناء -التشغيل ()BBO
 املطور املمول Developer Finance
 التأجري-التطوير-التشغيل ()LDO

 تسليم املفتاح )(Turnkey

 التصميم -البناء -التمويل -التشغيل -الصيانة -نقل
امللكية ()DBFOMT
د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
املبادرة
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
مؤسسة ضمان تنمية احلكومة احمللية ابلفلبني

16

الوصف

• يف املاضي كان اجلزء األكرب من التمويل للبلدايت ،واملدن واألقاليم يف الفلبني أييت يف شكل
منح من احلكومة ،أو يف شكل إئتمان مدعم من البنوك اململوكة للحكومة .ونتيجة الستمرار
العجز يف املوازنة قامت احلكومة إبصالح يف السياسات اإلئتمانية للتخلص التدرجيي من
الربامج املدعومة من احلكومة .ويف نفس الوقت مت التوجه حنو الالمركزية وإعطاء سلطات
مالية أكرب على املستوى احمللي.
• مؤسسة ضمان تنمية احلكومة احمللية يف مانيال أتسست كشراكة بني القطاع العام واخلاص
هبدف منح وحدات احلكومة احمللية الوصول إىل مصادر لرأس املال اخلاص من خالل توفري
التعزيز اإلئتماين لقروض وحدات احلكومة احمللية؛ وابلتايل تستطيع تلك الوحدات الدخول يف
مشروعات التنمية ،وخاصة تلك املتعلقة ابلبنية التحتية ،ومشروعات املياه ،واإلسكان،
والطاقة النظيفة واملتجددة.
• تُعد هذه املؤسسة مشروع مشرتك بني بنك التنمية الفلبيين (بنسبة  )%49ومجعية املصارف
الفلبينية (بنسبة )%51
د .خالد زكريا أمين

بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية
املبادرة

17

الوصف

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص • مت إنشائه يف عام  1996كشراكة بني القطاعني العام واخلاص هبدف تنمية البنية
التحتية احلضرية يف والية اتميل اندو ابهلند .متلك حكومة والية اتميل اندو
صندوق اتميل اندو للتنمية احلضرية  %49من الصندوق بينما ميلك القطاع اخلاص  %51منه.
(اهلند)
• يهدف هذا الصندوق إىل متويل مشروعات البنية التحتية احلضرية ،واليت تقوم
بتحسني مستوى معيشة السكان يف املناطق احلضرية .وتسهيل مشاركة القطاع
اخلاص يف مشروعات البينة التحتية من خالل مشروعات مشرتكة ،والشراكة بني
القطاعني العام واخلاص .كما يهدف إىل حتسني اإلدارة املالية للهيئات احمللية
احلضرية ،ومتكينهم من احلصول على متويل للديون من األسواق.
د .خالد زكريا أمين

التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر :ملاذا؟
مصر :االستثمارات املستهدفة حبسب جهات
اإلسناد لعام 2017 – 2016

املصدر :وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري
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مصر :هيكل متويل االستثمارات احلكومية يف
خطة 2017 - 2016

د .خالد زكريا أمين

التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر :مبادرات

19

أايدي لالستثمار والتنمية
• شركة "أايدي" اليت أطلقتها احلكومة لالستثمار ،هي شركة مسامهة مت إنشاؤها وفقا لقانون الشركات رقم  159لعام  1981والئحته
التنفيذية أتسست ىف مارس  2015هبدف حتفيز االستثمارات وتعزيز التنمية والنمو االقتصادي ىف مصر من خالل املسامهة ىف أتسيس
مشروعات اقتصادية انتاجية وخدمية لتنمية االقتصاد املصرى ىف كافة احملافظات.
• "أايدي" هي شركة مملوكة من قبل القطاع العام بنسبة  95ابملئة ،و 5ابملئة للقطاع اخلاص ،ورأمساهلا يقدر بـ  410مليون جنيه ،ويبلغ
رأس املال املصرح به مليار جنيه بقيمة امسية تبلغ  100جنيه للسهم الواحد.
• املسامهني يف شركة "أايدي" هم بنك االستثمار القومي ،وصندوق السياحة ،وبنك االستثمار العريب ،وشركة القاهرة لالستثمار ،وبنك
فيصل اإلسالمي ،وشركة الربيد لالستثمار ،والصندوق االجتماعى للتنمية.
• ومن الشركات اليت سامهت أايدي يف أتسيسها شركة "إمناء للتأجري التمويلي" ،و"أايدي للتمويل متناهي الصغر" ،وصندوق االستثمار
املباشر ملشروعات التنمية السياحية "بربيوس" ،ابإلضافة إىل شركة "أايدي لالستثمار والتطوير الصناعي".
د .خالد زكريا أمين

التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر :مبادرات
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مبادرة صندوق أمالك
• صندوق أمالك هو صندوق إستثماري قادر على املشاركة مع املؤسسات املالية والصناديق السيادية العربية والعاملية
يف مشروعات كبرية احلجم ،مملوكا ابلكامل للدولة من خالل بنك اإلستثمار القومي برأس مال  5مليارات جنيه.

• ميثل الصندوق ذراعا إستثماراي للدولة حيث يعمل علي التخطيط املتكامل لضمان اإلستخدام األمثل ألصول الدولة
ومن ث حماسبة اجلهات املختلفة على النتائج بعد توفري اإلدارة احملرتفة ونظم التحفيز لإلدارة والعاملني.
• يهدف الصندوق إىل تطوير أمالك مصر وتوجيه جزء من اخلطة االستثمارية يف املوازنة العامة وبعض أصول الدولة إىل
الصندوق إلدارهتا بطريقة إحرتافية ،مع الرتكيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد إقتصادي جم ٍز ومنو سريع
ألموال وأصول الدولة.
• القطاعات املستهدفة للصندوق طبقا السترياتيجية مصر  2030تتضمن اإلسكان والصناعة والزراعة واالتصاالت
والبرتول والسياحة والنقل واللوجستيات وجتارة التجزئة.
د .خالد زكريا أمين

صندوق مصر السيادي كأحد أدوات التمويل املبتكر للتنمية  - 2018أهداف الصندوق
21

املسامهة يف التنمية
االقتصادية املستدامة من
خالل إدارة أمواله وأصوله

01
04

حتقيق االستغالل األمثل
ملوارد الصندوق وأصوله
وفق أفضل املعايري
والقواعد الدولية

02
03
د .خالد زكريا أمين

التعاون واملشاركة مع
الصناديق العربية أو
األجنبية النظرية أو
املؤسسات املالية املختلفة
لتحقيق العائد االستثماري

مراعاة التوافق مع أفضل
املمارسات املتعارف عليها
اخلاصة ابملسئولية البيئية
واالجتماعية وقواعد احلوكمة

صندوق مصر السيادي كأحد أدوات التمويل املبتكر للتنمية  -صالحيات الصندوق
22

شراء وبيع واستئجار واستغالل
األصول الثابتة واملنقولة
واالنتفاع هبا

االستثمار يف األوراق
واألدوات املالية
1
املسامهة مبفرده أو مع الغري يف
أتسيس الشركات أو الصناديق أو
يف زايدة رؤوس أمواهلا ،وذلك يف
القطاعات احملددة وفقا لسياسة
االستثمار

2

3
االقرتاض واحلصول على
التسهيالت االئتمانية وإصدار
السندات وصكوك التمويل
وغريها من أدوات الدين

4

5
إقراض أو ضمان صناديق
االستثمار والشركات التابعة
د .خالد زكريا أمين

صندوق االستثمار القومي اخلريي للتعليم كأحد أدوات التمويل املبتكر
مت إنشاؤه يف عام  2019يف ظل قانون هيئة
سوق املال اجلديد كوقف خريي يتم
االستفادة من عائده يف التعليم
مت أتسيسيه ابلتعاون مع بنكني وثالثة رجال
أعمال وإحدى شركات بنك االستثمار
القومي وسيتم الدعوة لالكتتاب العام لألفراد
واملؤسسات ابلصندوق
د .خالد زكريا أمين
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صندوق االستثمار القومي اخلريي للتعليم كأحد أدوات التمويل املبتكر – أهداف إنشاء الصندوق
24

إجياد آلية لتوفري
متويل مستدام
للمشروعات
التعليمية

1

2

3

4

5

إدارة العمل اخلريي
والوقف بشكل مؤسسي

توفري خدمة تعليمية
االرتقاء مبستوى التعليم
متميزة موجهة للمناطق
والعمل على دعم الطالب
توفري بيئة داعمة لدمج ذوي احملرومة واألكثر احتياجا
اإلعاقة البسيطة مبدارس
التعليم قبل اجلامعي
د .خالد زكريا أمين

التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر :مبادرات
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 ان اي كابيتال

 بروتوكول تعاون إلنشاء جامعة اسلسكا

• «ان اي كابيتال» لالستشارات املالية وإدارة
األصول .شركة مملوكة ابلكامل لبنك االستثمار
القومي التابع لوزارة التخطيط وتعتمد عليها
اجلهات احلكومية والعامة يف إعداد دراسات
اجلدوى ،وتكون مبثابة اجلهة االستشارية
للحكومة كبديل أو ابلشراكة مع اجلهات العاملية.

• يف أكتوبر  2016مت توقيع بروتوكول تعاون إلنشاء "جامعة اسلسكا
مصر" كفرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية "اسلسكا
ابريس" جبمهورية مصر العربية إلعداد وأتهيل القيادات احلكومية
ابجلهاز اإلدارى للدولة ،وذلك مبقر وزارة التعليم العاىل والبحث
العلمى.

• يف  2016كلفت وزارة االستثمار «ان اي
كابيتال» لرتويج وتغطية االكتتاب واالستشارات
املالية بوضع برانمج طرح شركات عامة ابلبورصة.

• تلتزم املدرسة بتوفري  1500منحة لتدريب  1500موظف من
القطاع احلكومى على  10دفعات بتكلفة إمجالية تقدر حبواىل 35
مليون جنيه.
• تقوم املدرسة بنقل برانمج أتهيل وإعداد القيادات احلكومية إىل
املعهد القومى لإلدارة ،وكذلك معهد التخطيط القومى ىف إطار زمىن
من أربع إىل مخس سنوات على األكثر من اتريخ توقيع الربوتوكول.
د .خالد زكريا أمين

التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر :مبادرات
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 تنويع شبكة التمويل غري التقليدى
 اإلستفادة من األصول املالية وغري املالية الراكدة

 نظم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مازالت ضعيفة مقارنة ابلعديد من البلدان نظرا للعديد من املشكالت املؤسسية
والقانونية واملالية واإلقتصادية.
 التوسع ىف التطبيقات اخلاصة مببادالت الديون رغم إمكانيات اإلستفادة منها.
 اإلعتماد على الزايدة املباشرة ىف الضرائب والرسوم لتمويل التنمية دون إستخدام آليات مثل الضرائب العاملية وتصاريح
اإلنبعااثت وغريها.

 إستخدام السندات (مثل صكوك مشروع قناة السويس) ال يزال ىف حاجة إىل املزيد من التطوير.
 تعزيز اإلستفادة من املنح القائمة على املنافسة (اإلحتاد األوروىب على سبيل املثال).
 املزيد من اجلهد إلستقطاب املعوانت األجنبية واإلستثمار األجنىب املباشر.
د .خالد زكريا أمين
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شكرا حلسن االستماع

