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احملتوى

التنمية؟أجلمنالتقليديغريالتمويلهوما

التنمية؟أجلمنالتقليديغريالتمويلملاذا

أابابأديسملؤمتروفقا  التنميةأجلمنابلتمويلاخلاصةالعملجماالت

التنميةأجلمنالتقليديغريالتمويلآليات

التنميةأجلمنالتقليديغريالتمويلمبادراتبعض

وقضاايمبادرات:مصرىفللتنميةالتقليدىغريالتمويل
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؟ما هو التمويل غري التقليدي من أجل التنمية

التاليةاحملاورعلىالتنميةأجلمنالتقليديغريالتمويليرتكز:
واإلقرتاضزانتاملوامثلالتقليديةاملصادرغريمنللتنميةإضافيةأموالتدبري

املباشرةواملنحالتقليدى
الوقتىفروعاتاملشتنفيذإمكانيةيضمنبشكلاملاليةالتدفقاتكفاءةتعزيز

االتحىفللتعاملالالزمةاملرونةمراعاةمعالكفاءة،منعاليةوبدرجةاحملدد
.والطوارئاألزمات

واألداءابلنتائجاملاليةالتدفقاتربط.
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غري التقليدي من أجل التنمية؟ملاذا التمويل
الرمسيةالتنمويةاتاملساعدعلىاملباشرواالعتماداملاليةاملواردتوفرعدممنالناميةالدولمنالعديدتعاين

.التنميةلدعم
الدخلذاتالدولبذلكمتخطيةالرمسيةالتنمويةاملساعداتمناألكربالقدرعلىمنوا  األقلالدولحتصل

.واملتوسطاملنخفض
التنميةأجلمنللتمويلالدويلاملؤمترخالل"التنميةأجلمنالتمويل"مصطلحتبىنمت2002عامىف

منللتمويلرصفخلقعلىالرتكيزأبمهيةابالعرتافالدولفيهقامتوالذياملتحدة،ابألممُعقدالذي
احلدثهذابأعقولقد.املستدامةالتنميةوتعزيزاالقتصادي،النمووحتقيقالفقر،علىالقضاءأجل

.2015يفأابابأديسيفواألخر2008عاميفالدوحةيفأحدمهااملتحدةلألممرئيسيانمؤمتران
تتعلقللعملرئيسيةجماالتسبعةعلىأابابأديسمؤمترركز،2030املستدامةالتنميةأهدافدعمبغية

.التنميةأجلمنابلتمويل
خالد زكريا أمين. د
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جماالت العمل اخلاصة ابلتمويل من أجل التنمية وفقا  ملؤمتر أديس أاباب
ةجماالت العمل اخلاصة ابلتمويل من أجل التنمي

املوارد العامة 
الوطنية

ة املؤسسات التجاري
لية واملالية اخلاصة احمل

والدولية

ي التعاون اإلمنائ
الدويل

التجارة الدولية 
ابعتبارها حمركا  

للتنمية
الديون والقدرة 
نعلى حتمل الديو 

القضاايمعاجلة 
الكلية

يا العلم والتكنولوج
واالبتكار وبناء 

القدرات

تعزيز إدارة -
م نظاعتماد اإليرادات و 

ضريبية حديثة 
تصاعدية

ظم حتسني عدالة الن-
ية الضريبية والشفاف

إدماج القطاع غري -
اد الرمسي يف االقتص

الرمسي 
ات تقليص التدفق-

ةاملالية غري املشروع
مار تشجيع االستث-

يف األنشطة ذات 
القيمة املضافة

اص حتفيز القطاع اخل-
على اعتماد ممارسات

مستدامة
ميع تقييم املخاطر جل-

يةأشكال الوساطة املال
دعم مؤسسات -

غر، التمويل البالغ الص
ةالتمويليواملصارف 

السريع النمو -
لألعمال اخلريية 

واملسامهات املالية 
تطوير أسواق رأس-

املال احمللية وأسواق
لالسندات طويلة األج

زايدة حجم -
املساعدات اإلمنائية

الرمسية
ثر حتسني نوعية وأ-

التعاون اإلمنائي 
واجلهود الدولية 

لية األخرى يف جمال املا
العامة

تنويع أجندة -
ة اإلستثمارات اخلاص

ابلتعاون اإلمنائى 
وكذلك نظم التمويل

املتعلقة هبا

التعاون تعزيز -
ات اإلقليمي واالتفاق

الدوليةالتجارية 

احلد من احلواجز -
التجارية ومتكني 

ك الشركات مبا يف ذل
املؤسسات الصغرية

هية واملتوسطة واملتنا
الصغر من االندماج يف

سالسل القيمة 
ةاإلقليمية والعاملي

الدول مساعدة -
ق النامية على حتقي

القدرة على حتمل 
يز الديون من خالل تعز 

فيف متويل الديون، وخت
الديون وإعادة عبء 

هيكلتها 
رصد االلتزامات -

املالية وإدارهتا
تشجيع اجلهات -

على تقدمياملقرضة 
القروض بطريقة ال

الدول تقوض قدرة 
على حتمل الدين

اركة توسيع سبل مش-
ملية الدول النامية يف ع

صنع القرار ووضع 
القواعد يف اجملال 

ةواحلوكماالقتصادي 
ةاالقتصادية العاملي

ر اإلنذاتطوير نظم -
ق املبكر فيما يتعل
ابملخاطر على 

االقتصاد الكلي 
واملخاطر املالية

احلد من االعتماد -
ت اآليل على تقييما

ارة وكاالت تقدير اجلد
االئتمانية

تعزيز املعرفة و تبادل -
ني التعاون والشراكات ب

أصحاب املصلحة 
بناء املختلفني من أجل

قدرات الدول النامية

فز سياسات حتوضع -
البحث واالبتكار 

واستحداث 
ةجديدتكنولوجيات 

إنشاء صناديق -
لالبتكار

خالد زكريا أمين. د
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آليات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 
الدينعلىالقائمةابألدواتاخلاصةاآلليات

(ةاإلجتماعياملشروعاتأوالصحةأجلمنالديونمبادلة)الديونمبادلة-
السدادمناألوىلالسنواتىفاملتدنيةالفائدةنسبذاتالديون-
الدوليةاملساعداتمناألوىلسدادهدفعاتتغطىوإقرتاضماليةتسهيالت-
األسواقىفوابألخصالدوليةاملاليةابملساعداتالتعهداتبضماناإلقرتاض-

الدولية

العامةلإليراداتجديدةتدفقاتتُنشئأنشأهنامنآليات
–الكربونةضريب–الدوليةاملاليةاملعامالتعلىضرائب)العامليةالضرائب-

(الطريانتذاكرعلىضرائب
الناميةالبلدانإىلاخلاصةالسحبحقوقخمصصات-
(املزادات)االنبعااثتتصاريحبيع-

واخلاصالعامنيالقطاعبنيأوالعامةالقنواتابستخدامابلتربعاتاخلاصةاآلليات
احملتاجنياألفرادإىلمباشرةاألفرادتربعات-
والعطاءستهالكاالبنياجلمعخاللمنللتربعاألفرادبتحفيزاخلاصةاملبادرات-

اخلاصو العامالقطاعنيبنيوالتأمنيوالضماانتابحلوافزاخلاصةاآلليات
توفريحولويةاألدوشركاتاملاحنةاجلهاتبنيالشراكة)املسبقةالسوقالتزامات-

(اليدمتناوليفأبسعاروتوفريهاواللقاحاتاألدوية

آليات التمويل 
ن مغري التقليدى 
أجل التنمية

خالد زكريا أمين. د
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بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 
الوصف واملسامهات املبادرة

املصادقةمتثم ومناملتحدةواململكةوالنرويج،وفرنساوشيلي،الربازيل،حكوماتمنمببادرة2006عاميفبدأت•
.بتطبيقهاتقومالدولمنالعديدوهناك.املتحدةاألمممنعليها

.املشاركةالدوليفالطريانشركاتخاللمنمجعهاويتماملسافرينقبلمنالضريبةدفعيتم•
علىدوالر2بنحويُقدربةللضرياثبتسعربتحديدشيليقامتاملثالسبيلعلىأخرى؛إىلدولةمنالضريبةختتلف•

علىفرضتف.األعمالرجالودرجةاالقتصاديةللدرجةالطريانتذاكربنيميزتفلقدفرنساأما.الدويلالطريان
4بنحوقدرضريبةالدويلاالقتصاديوالطريانيورو،1بنحوتقدرضريبةأوروابوداخلاحمللياالقتصاديالطريان

يورو40وفرضتيورو،10تعادلضريبةففرضتاألعمالرجاللدرجةأوروابوداخلاحملليالطريانأما.يورو
.األعمالرجاللدرجةالدويلللطريان

ورعايةعالجلتوفري"UNITAID–العامليةالصحةمبادرة"إىلالتضامنبضريبةاخلاصةاإليراداتمعظمتوجيهيتم•
علىدخلهامن%70يفاملبادرةهذهتعتمد.HIVاملناعةنقصوفريوسواملالرايوالسلاإليدزأبمراضللمصابني

مليار2حنوجبمعقامتأهناعلىاملبادرةأعلنت2011عاميف.الطريانتذاكرعلىاملفروضةالدوليةالتضامنضريبة
.العاملحولشخصمليون47حنومبساعدةاألموالتلكخاللمنوقامتإنشائهامنذدوالر

ضريبة
التضامن

الدولية
املفروضة

تذاكرعلى
الطريان

خالد زكريا أمين. د
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بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 
الوصف واملسامهات املبادرة

وقالصندإىلالربحمنمعينةنسبةتوجيهويتم.REDعالمةعليهاملطبوعاملنتجبشراءاملستهلكيقومالربانمجهذاخالل•
.أفريقيايفوالسلواملالراياإليدزحملاربةالعاملي

.وستارابكسوجاب،أبل،مثلكربىشركاتالربانمجهلذااملنضمةالشركاتتضم•
مليون7.5منيقربمامساعدةخالهلامنمتدوالر،مليون170منيقربمامجعمت2006عاميفالربانمجإنشاءمنذ•

.أفريقيايفشخص

ك برانمج مسامهة املستهل
(RED)الطوعي 

تدامةمسحلولإجيادعلىالقدرةهلااليتالرائدةاألعماليفلالستثمار2001عاميفإنشاؤهمتللربحهادفغريصندوق•
.منوا  األقلالدوليفوخاصةاجتمعيعائدهلااليتاألعمالتلكأوابلفقراملتعلقةالكربىللمشاكل

philanthropic)اخلريياملالرأساستخدامخاللمنقروضيقدموإمنامنحالصندوقهذايقدمال• capital)
patient)الصبوراملالورأس capital)يفاملرونةعلىالصبوراملالرأسيساعدهناومن.األعمالرايدةلتشجيع

مشروعاتيفاتدويرهإعادةيتمللصندوقماليةعوائدأيةثم ومن.الصعبةالظروفذاتالبلدانيفوخاصةاالستثمار
.جديدة

رايدةمشروعاتيفدوالرمليون6.3استثمارمتأفريقياغربدولبعضففيالدول؛منالعديديفابالستثمارالصندوققام•
حوبناالستثماراتقدرتفقداهلنديفأما.مواطنمليون4.3حياةعلىأثرمماوظيفة195منيقربماتوفريومتاألعمال
وصلتابكستانويف.مواطنمليون23حياةعلىأثرمماوظيفة9500خلقومتاملشروعاتيفدوالرمليون31.9

.مواطنمليون4حياةعلىأثرمماشخص4500لنحووظائفخلقومتدوالرمليون15إىلاالستثمارات

الفطنة صندوق
(Acumen Fund)

خالد زكريا أمين. د
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بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 

الوصف واملسامهات املبادرة
علىالعمليستهدف1999عاميفإنشاؤهمتللربحهادفغرياجتماعياستثمارصندوقهو•

الفقريةملناطقايفوالناشئةالصغريةالزراعيةاملشروعاتيفاالستثمارخاللمنالزراعيةالتنمية
.الالتينيةوأمريكاأفريقيايفبيئيا  واملهمشة

قبلماضوقرو املدىقصريالتجارياالئتمانهواألولالقروض؛مننوعنيعلىالصندوقيعمل•
اليتاخلامداملواشراءيفالقرضابستخداماملقرتضويقومواحدعاممدهتاتكونواليتاحلصاد

املدىعلىبتةالثااألصولقروضيففيتمثلالقروضمنالثاينالنوعأما.الزراعةيفيستخدمها
إعتمادا  اإلقراضونويك.التحتيةوالبنيةاملعداتيفلالستثمارسنواتمخسةإىلتصلملدةالطويل

.احلاليةاألصولوليساملستقبليةاملبيعاتعلى
السوقارتباطاتزوتعزياملاليةاملهاراتعلىابلتدريبتقوموإمناابإلقراضفقطالصندوقيقومال•

.والناشئةالصغريةالزراعيةللمشروعات

 Rootصندوق
Capital

خالد زكريا أمين. د
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بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 
واملسامهاتالوصف  املبادرة

مبادلةتقوماموعادة.حمددةنفقاتمقابلالناميةالدولعلىالديونمنجزءإبلغاءالدائنيقومالديونمبادلةيف•
.والتعليمالصحةمثلبعينهاقطاعاتخدمةعلىالديون

أجلمنالديونمببادلةاأسبانيقامتاملثالسبيلعلى."التعليمأجلمنالديونمبادلة"مبادرةبتنفيذاليونسكوقامت•
تتعلقبرامجمقابل(هندوراسمعدوالرمليون138.3واإلكوادور،معدوالرمليون50)2004عاميفالتعليم
.التعليمقطاعيفتسهمليتاالربامجمنوغريهاجديدة،تعليميةمعاهدوإنشاءالتعليمية،للمرافقالتحتيةالبىنبتعزيز

إبلغاءاملدينةماتاحلكو معابالتفاقخاللهمنقامتوالذيالديون،خلفضالسويسرياملكتبإبنشاءسويسراقامت•
إبلغاءويسراسقامتاملرفق؛إنشاءمنسنواتعشروخالل.الفقرمناحلدبرامجيفاستخدامهليتمالديونمنجزء
.مدينةدولة19يفدوالرمليار1.6حنو

منواليت،"حةالصأجلمنالديونمبادلة"مبادرةواملالرايوالسلاإليدزحملاربةالعامليالصندوقأطلق2007عاميف•
برامجيفعليهمتفقلغمبابستثماراملدينةالدولةتقومأنمقابلالديونمنجزءعنابلتنازلالدائنةالدولةتقومخالهلا

مثلمدينةدولمعونالديمببادلةوأسرتالياأملانيامثلدائنةدولقامتاملثالسبيلفعلى.الصندوقخاللمنالصحة
.ديفواروالكوتوابكستانإندونيسيا

الديونمبادلة

خالد زكريا أمين. د

10



بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 
الوصف واملسامهات املبادرة

منلالستفادةاملغرتبنيملواطنيهاالدولةمنإصدارهايتمسنداتهياملغرتبنيسندات•
يتماألجلطويلة(securities)ماليةأوراقوهي.اخلارجيفمجعهامتاليتثرواهتم

.االستحقاقعنداستبداهلا

املغرتبنيهؤالءدىلالوطيناحلساملغرتبنيسنداتُتصدراليتالبلدانختاطبماوعادة•
هذهلىعالعطاءطابعيغلبماعادةولذلك.الوطنتنميةيفاملسامهةيفوالرغبة

.االستثمارات

لتمويلرتبنياملغسنداتإصدارعلىعملتاليتالدولأوىلوإسرائيلاهلندمنكلتُعد•
يفإسرائيلبدأهتابينما،1991عاميفالسنداتهذهإصداراهلندبدأتحيثالتنمية،

.1959عام

سندات املغرتبني

خالد زكريا أمين. د
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سندات املغرتبني يف اهلند: دارسة حالة
العائد احلد األدىن االستحقاق السنة املبلغ  نوع السند

9.50% غري متاح مخس سنوات 1991 مليار دوالر1.6
اهلندتنميةسندات

أمريكيدوالر
إسرتليينجنيه

مخس سنوات 1998 مليار دوالر4.2

هندللاجلديدةالعودةسندات
7.75% دوالر2000 أمريكيدوالر
8.00% إسرتليين1000 إسرتليينجنيه
8.25% مارك3000 أملاينمارك

مخس سنوات 2000 مليار دوالر5.5

لأللفيةاهلندودائع
8.50% دوالر2000 أمريكيدوالر
7.85% إسرتليين2000 إسرتليينجنيه
6.85% يورو2000 يورو

2009للتنمية،التقليديغريالتمويلالدويل،البنك:املصدر
خالد زكريا أمين. د

12



سندات املغرتبني يف إسرائيل: دارسة حالة

سنداتيعاتمبمنالعائدابستغاللحاليا  إسرائيلتقوم
مثلالعاماعللقطالكربىاملشروعاتلتمويلاملغرتبني

وعاتومشر واإلنشاءات،البحر،مياهحتليةمشروعات
.لالتصاالتالتحتيةالبنية

القرتاضاباخلاصةالسياسةبتحديداملاليةوزارةوتقوم
وتقوم.كومةللحاألجنيبالنقدملتطلباتوفقا  السنوي

نواعلألدوراي  الفائدةأسعاربتحديدأيضا  الوزارة
.السنوياالقرتاضهدفلتحقيقالسنداتمناملختلفة

40نياملغرتبسنداتمبيعاتجتاوزت1951عاممنذ
السنداتمبيعاتبلغت2016عامويف.دوالرمليار

دوالرمليار1.127وحدهاأمريكايف

2003جمموع مبيعات سندات املغرتبني حىت عام 

2009للتنمية،التقليديغريالتمويلالدويل،البنك:املصدر

خالد زكريا أمين. د
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بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 
نظم الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص

امللزمالقانوينالعقدشكلأيخذاخلاصالقطاعمنوشريكحكوميةجهةبنياتفاق.
األجلطويلةطبيعةذاالعقديكون.
إليهاينظراليتو أخرىخدماتأوالتحتيةالبنيةجماليفخدماتاخلاصوالقطاعاحلكومةبنيالشراكةنظمتقدم

.احلكومةمسئوليةابعتبارها
احلكوميةاجلهاتعنابلنيابةاخلدماتاخلاصوالقطاعاحلكومةبنيالشراكةنظمتقدم.
اخلاصوالقطاعاحلكومةبنيالشراكةنظمإطاريفاملاديةاألصولأحدجتديدأوإنشاءيتمماعادة.
بهاظاالحتفمسئوليةيقبلوالذياخلاصالقطاعمنشريكإىلاألصلينتقلقداحلاالت،بعضيف.
املشيدة(األصولأو)األصلاستخدامخاللمنلألفرادخدماتاخلاصوالقطاعاحلكومةبنيالشراكةنظمتقدم

.اخلاصالقطاعمنشريكإىلحكوميةجهةمننقلهامتاليتأواخلاصالقطاعمنشريكبواسطة

14
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ة بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمي
الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاصأشكال 

نقل امللكية -التشغيل-البناء(BOT)
التشغيل -التملك-البناء(BOO)
التشغيل -البناء-الشراء(BBO)
 املطور املمولDeveloper Finance
التشغيل -التطوير-التأجري(LDO)
 تسليم املفتاح(Turnkey)

 التشغيل والصيانة(OM)
 التشغيل والصيانة واإلدارة(OMM)
البناء -التصميم(DB)
الصيانة -البناء-التصميم(DBM)
التشغيل -البناء-التصميم(DBO)
يانة الص-التشغيل-التمويل-البناء-التصميم

(DBFOM)
نقل -يانةالص-التشغيل-التمويل-البناء-التصميم

(DBFOMT)امللكية 

15
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بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 
الوصف املبادرة

شكليفأييتلبنيالفيفواألقاليمواملدنللبلدايت،التمويلمناألكرباجلزءكاناملاضييف•
الستمرارةونتيج.للحكومةاململوكةالبنوكمنمدعمإئتمانشكليفأواحلكومة،منمنح

منالتدرجييللتخلصاإلئتمانيةالسياساتيفإبصالحاحلكومةقامتاملوازنةيفالعجز
سلطاتطاءوإعالالمركزيةحنوالتوجهمتالوقتنفسويف.احلكومةمناملدعومةالربامج

.احمللياملستوىعلىأكربمالية
واخلاصلعاماالقطاعبنيكشراكةأتسستمانياليفاحملليةاحلكومةتنميةضمانمؤسسة•

توفريلخالمناخلاصاملاللرأسمصادرإىلالوصولاحملليةاحلكومةوحداتمنحهبدف
يفالدخولالوحداتكتلتستطيعوابلتايلاحمللية؛احلكومةوحداتلقروضاإلئتماينالتعزيز

واإلسكان،اه،امليومشروعاتالتحتية،ابلبنيةاملتعلقةتلكوخاصةالتنمية،مشروعات
.واملتجددةالنظيفةوالطاقة

املصارفومجعية(%49بنسبة)الفلبيينالتنميةبنكبنيمشرتكمشروعاملؤسسةهذهتُعد•
(%51بنسبة)الفلبينية

واخلاصالعامالقطاعنيبنيالشراكة

لفلبنياباحملليةاحلكومةتنميةضمانمؤسسة

خالد زكريا أمين. د
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بعض مبادرات التمويل غري التقليدي من أجل التنمية 

الوصف املبادرة
البنيةميةتنهبدفواخلاصالعامالقطاعنيبنيكشراكة1996عاميفإنشائهمت•

اندواتميليةوالحكومةمتلك.ابهلنداندواتميلواليةيفاحلضريةالتحتية
.منه%51اخلاصالقطاعميلكبينماالصندوقمن49%

تقومواليتية،احلضر التحتيةالبنيةمشروعاتمتويلإىلالصندوقهذايهدف•
القطاعمشاركةوتسهيل.احلضريةاملناطقيفالسكانمعيشةمستوىبتحسني
بنيالشراكةو مشرتكة،مشروعاتخاللمنالتحتيةالبينةمشروعاتيفاخلاص

احملليةيئاتللهاملاليةاإلدارةحتسنيإىليهدفكما.واخلاصالعامالقطاعني
.األسواقمنللديونمتويلعلىاحلصولمنومتكينهماحلضرية،

اصواخلالعامالقطاعنيبنيالشراكة

ضريةاحلللتنميةاندواتميلصندوق
(اهلند)

خالد زكريا أمين. د
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ملاذا؟: التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر

ية يف متويل االستثمارات احلكومهيكل : مصر
2017-2016خطة 

هات االستثمارات املستهدفة حبسب ج: مصر
2017–2016اإلسناد لعام 

خالد زكريا أمين. د
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وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري: املصدر



مبادرات : التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر
لالستثمار والتنمية أايدي
والئحته 1981لعام 159اليت أطلقتها احلكومة لالستثمار، هي شركة مسامهة مت إنشاؤها وفق ا لقانون الشركات رقم " أايدي"شركة •

سامهة ىف أتسيس هبدف حتفيز االستثمارات وتعزيز التنمية والنمو االقتصادي ىف مصر من خالل امل2015التنفيذية أتسست ىف مارس 
.  مشروعات اقتصادية انتاجية وخدمية لتنمية االقتصاد املصرى ىف كافة احملافظات

مليون جنيه، ويبلغ 410ابملئة للقطاع اخلاص، ورأمساهلا يقدر بـ 5ابملئة، و95هي شركة مملوكة من قبل القطاع العام بنسبة " أايدي"•
.جنيه للسهم الواحد100رأس املال املصرح به مليار جنيه بقيمة امسية تبلغ 

اهرة لالستثمار، وبنك هم بنك االستثمار القومي، وصندوق السياحة، وبنك االستثمار العريب، وشركة الق" أايدي"املسامهني يف شركة •
.فيصل اإلسالمي، وشركة الربيد لالستثمار، والصندوق االجتماعى للتنمية

، وصندوق االستثمار "غرأايدي للتمويل متناهي الص"، و"إمناء للتأجري التمويلي"الشركات اليت سامهت أايدي يف أتسيسها شركة ومن •
."أايدي لالستثمار والتطوير الصناعي"، ابإلضافة إىل شركة "بربيوس"املباشر ملشروعات التنمية السياحية 

خالد زكريا أمين. د
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مبادرات: التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر
 أمالكمبادرة صندوق
لعربية والعاملية على املشاركة مع املؤسسات املالية والصناديق السيادية اقادر صندوق أمالك هو صندوق إستثماري •

.مليارات جنيه5مملوك ا ابلكامل للدولة من خالل بنك اإلستثمار القومي برأس مال احلجم، يف مشروعات كبرية 
م األمثل ألصول الدولة الصندوق ذراعا  إستثماراي  للدولة حيث يعمل علي التخطيط املتكامل لضمان اإلستخداميثل•

.إلدارة والعاملنيومن ث حماسبة اجلهات املختلفة على النتائج بعد توفري اإلدارة احملرتفة ونظم التحفيز ل
ض أصول الدولة إىل جزء من اخلطة االستثمارية يف املوازنة العامة وبعوتوجيه يهدف الصندوق إىل تطوير أمالك مصر •

إقتصادي جمٍز ومنو سريع الصندوق إلدارهتا بطريقة إحرتافية، مع الرتكيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد
.  ألموال وأصول الدولة

تتضمن اإلسكان والصناعة والزراعة واالتصاالت 2030املستهدفة للصندوق طبق ا السترياتيجية مصر القطاعات •
.  والبرتول والسياحة والنقل واللوجستيات وجتارة التجزئة

خالد زكريا أمين. د
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الصندوقأهداف-2018للتنميةاملبتكرالتمويلأدواتكأحدالسياديمصرصندوق

املسامهة يف التنمية 
من االقتصادية املستدامة

هخالل إدارة أمواله وأصول
01

02

03

04

مثل حتقيق االستغالل األ
ه ملوارد الصندوق وأصول
وفق أفضل املعايري 

والقواعد الدولية

التعاون واملشاركة مع 
الصناديق العربية أو 
األجنبية النظرية أو 
تلفة املؤسسات املالية املخ

ثماريلتحقيق العائد االست

مراعاة التوافق مع أفضل
ها املمارسات املتعارف علي

يئية اخلاصة ابملسئولية الب
كمةاحلو واالجتماعية وقواعد  خالد زكريا أمين. د
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الصندوقصالحيات-صندوق مصر السيادي كأحد أدوات التمويل املبتكر للتنمية  

إقراض أو ضمان صناديق 
عةاالستثمار والشركات التاب

غالل شراء وبيع واستئجار واست
ة األصول الثابتة واملنقول

واالنتفاع هبا 

االقرتاض واحلصول على 
إصدار التسهيالت االئتمانية و 

السندات وصكوك التمويل 
وغريها من أدوات الدين

االستثمار يف األوراق 
واألدوات املالية

 يف املسامهة مبفرده أو مع الغري
ق أو أتسيس الشركات أو الصنادي

يف يف زايدة رؤوس أمواهلا، وذلك
ياسة القطاعات احملددة وفقا  لس

االستثمار

12345

خالد زكريا أمين. د

22



املبتكرالتمويلأدواتكأحدللتعليماخلرييالقومياالستثمارصندوق

ة يف ظل قانون هيئ2019مت إنشاؤه يف عام 
سوق املال اجلديد كوقف خريي يتم 

االستفادة من عائده يف التعليم

ثالثة رجال مت أتسيسيه ابلتعاون مع بنكني و 
أعمال وإحدى شركات بنك االستثمار 

ام لألفراد القومي وسيتم الدعوة لالكتتاب الع
واملؤسسات ابلصندوق

خالد زكريا أمين. د

23



الصندوقإنشاءأهداف–املبتكرالتمويلأدواتكأحدللتعليماخلرييالقومياالستثمارصندوق

5 4 3 2 1

إدارة العمل اخلريي 
والوقف بشكل مؤسسي

وي توفري بيئة داعمة لدمج ذ
اإلعاقة البسيطة مبدارس 

التعليم قبل اجلامعي

ة توفري خدمة تعليمي
ق للمناطمتميزة موجهة 

ياجا  احملرومة واألكثر احت

يم االرتقاء مبستوى التعل
والعمل على دعم الطالب

ري إجياد آلية لتوف
متويل مستدام 
للمشروعات 

التعليمية

خالد زكريا أمين. د

24



مبادرات : التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر
 اسلسكابروتوكول تعاون إلنشاء جامعة
ة اسلسكا جامع"مت توقيع بروتوكول تعاون إلنشاء 2016يف أكتوبر •

اسلسكا "ية كفرع للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيق" مصر
احلكومية جبمهورية مصر العربية إلعداد وأتهيل القيادات" ابريس

البحث ابجلهاز اإلدارى للدولة، وذلك مبقر وزارة التعليم العاىل و 
.العلمى

موظف من 1500منحة لتدريب 1500بتوفري تلتزم املدرسة •
35ىل دفعات بتكلفة إمجالية تقدر حبوا10القطاع احلكومى على 

.مليون جنيه
مية إىل برانمج أتهيل وإعداد القيادات احلكو بنقل تقوم املدرسة •

إطار زمىن معهد التخطيط القومى ىفلإلدارة، وكذلك املعهد القومى 
.ربوتوكولمن أربع إىل مخس سنوات على األكثر من اتريخ توقيع ال

ان اي كابيتال
رة لالستشارات املالية وإدا« ان اي كابيتال»•

ثمار مملوكة ابلكامل لبنك االستشركة . األصول
عليها القومي التابع لوزارة التخطيط وتعتمد

اجلهات احلكومية والعامة يف إعداد دراسات 
ة اجلدوى، وتكون مبثابة اجلهة االستشاري

.عامليةللحكومة كبديل أو ابلشراكة مع اجلهات ال
ان اي »كلفت وزارة االستثمار 2016يف •

االستشارات لرتويج وتغطية االكتتاب و « كابيتال
.لبورصةاملالية بوضع برانمج طرح شركات عامة اب

خالد زكريا أمين. د
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مبادرات: التمويل غري التقليدى للتنمية ىف مصر
 تنويع شبكة التمويل غري التقليدى
اإلستفادة من األصول املالية وغري املالية الراكدة
 ملشكالت املؤسسية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مازالت ضعيفة مقارنة ابلعديد من البلدان نظرا  للعديد من انظم

. والقانونية واملالية واإلقتصادية
 التطبيقات اخلاصة مببادالت الديون رغم إمكانيات اإلستفادة منهاالتوسع ىف.
ب العاملية وتصاريح اإلعتماد على الزايدة املباشرة ىف الضرائب والرسوم لتمويل التنمية دون إستخدام آليات مثل الضرائ

.اإلنبعااثت وغريها
 ال يزال ىف حاجة إىل املزيد من التطوير( مثل صكوك مشروع قناة السويس)إستخدام السندات.
 (.اإلحتاد األوروىب على سبيل املثال)القائمة على املنافسة تعزيز اإلستفادة من املنح
 املعوانت األجنبية واإلستثمار األجنىب املباشراملزيد من اجلهد إلستقطاب.

خالد زكريا أمين. د

26



شكرا  حلسن االستماع
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