
2022سبتمــــــــبر –) 7(العـــدد 

التمــــــويل الُمبتكــــر
سلسلة تقارير معلوماتية

تقرير دوري يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري





2022سبتمبر –) 7(العــــدد 

التمـــــــويل المـــبتـكــــــــر
سلسلة تقارير معلوماتية



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري

وار مجتمعـييتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز هو األكثر تميًزا في مجال دعم اتخاذ القـرار فـي قضـايا التنميـة الشـاملة، وإقامـة حـ

ر أكبـر فـي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطن المصري الذي ُيعد غاية التنمية وهدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطالع بـدو

كــز وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، يحمــل مر. صــنع السياســة العامــة وتعزيــز كفــاءة جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مجتمــع المعرفــة

إلـى أن وحتـى يتسـنى لـه ذلـك، فإنـه يسـعى باسـتمرار. المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعًما لكل متخذي القـرار

ه وقد واكب ذلك اعتراف إقليمي ودولي بدور. على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي(Think Tank)يكون أحد أفضل مؤسسات الفكر 

 Think Tanks and Civil Societiesبرنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة "الجـوهري كمؤسسـة فكـر، وهـو مـا ظهـر جليـا فـي نتـائج 

Program, TTCSP ؛ حيث تم اختيار مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار 2021التي تم اإلعالن عنها في فبراير " بجامعة بنسلفانيا األمريكية

:ليكون

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(2020لعام " 19-كوفيد"مركز فكر على مستوى العالم استجابًة لجائحة 20ضمن أفضل 

، أخـًذا بعـين 2020مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد قام بتطويره خالل عـام 64من بين 21في المرتبة الـ 

.االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

.2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة الـ 

ومن بين تلك الجوائز2022العالمية والمعلن عنها في أبريل " أووردزستيفي"كما فاز المركز بعدة جوائز ضمن مسابقة مؤسسة 

. دولة بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا17فريق متنافسين من 700برونزية من بين اكثر من ) 4(جائزة ذهبية، و) 1(

100مـن بـين نحـو " وصـف مصـر بالمعلومـات"الممنوحة لإلصدارة الرقمية للمركـز  ألمريكية اSAG Award""بجائزة 2022كما فاز في يونيو 

.ألف مؤسسة دولية حول العالم

منـذ نشـأته عـام-شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التـابع لمجلـس الـوزراء المصـري 

الت، لُيواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اختص ف-1985 ي مرحلتـه عدة تحوُّ

الت بتطــوير البنيــة المعلوماتيــة فــي مصــر، ثــم كــان إنشــاء وزارة االتصــا) 1999-1985(األولــى 

ل رئيسة في مسيرته، لُيـؤدي دوره كُمؤس) 1999(وتكنولوجيا المعلومات عام  سـة نقطة تحوُّ

ومنذ ذلك الحين، . تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية(Think Tank)فكر



ــــز بالحداثــــة والد ــــوفير بنيــــة معلوماتيــــة تتمي قــــة ت
.والجودة

ء دعــم عمليــة صــنع السياســة العامــة؛ لتعزيــز األدا
.التنموي

يخ تعزيــز الثقــة بــين المــواطنين والحكومــة، وترســ
.مبادئ الحكومة المتجاوبة

ــ ــى المشــاركة ف ــزهم عل ــة المــواطنين وتحفي ي توعي
.الجهود التنموية

أهدافنا االستراتيجية
الرؤية بدون استراتيجية تظل مجرد وهم

ـــــــي للمجتمعـــــــات  ـــــــي والتقن ـــــــدعم الفن تقـــــــديم ال
.والمؤسسات؛ لمواكبة التحول الرقمي

كاء بنــاء شــبكة عالقــات تعاونيــة فعّالــة مــع الشــر
.االستراتيجيين محليا ودوليا

تعزيـــــز جاهزيـــــة المجتمعـــــات لمواجهـــــة األزمـــــات 
.والكوارث وتقليل المخاطر

ركــز ترسـيخ صــورة تعكــس امتيازنــا المؤسســي كم
.فكر



يخ وانطالًقــا مــن مســاعي المركــز نحــو ترســ. هــذا التقريــر نتــاج جهــد فريــق العمــل بــالمركز بمختلــف خبــراتهم وتخصصــاتهم

ــاول القضــايا الم ــى تن ــة، والتــي تهــدف إل ــر ضــمن سلســلة مــن التقــارير المعلوماتي ــأتي هــذا التقري همــة مجتمــع المعرفــة، ي

.بالنسبة للمجتمع وصانع القرار

ـر المحتـوى الُمقـدَّ  م والتفسـيرات ويستند التقرير إلى باقة متنوعة من المصـادر المحليـة والتقـارير الدوليـة، ومـن ثـم، فـال يعبِّ

ـــواردة فيـــه تعـــود  ـــات والمعلومـــات ال ـــواردة فيـــه بالضـــرورة عـــن وجهـــة نظـــر المركـــز، كمـــا أن صـــحة البيان واالســـتنتاجات ال

.التحليالت األصلية، الُمشار إليها في متن التقرير/ مسؤوليتها على جهة إصدار التقارير

عن فريق عمل
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع 

لمجلس الوزراء المصري 
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يصــدر مركــز المعلومــات ودعـــم اتخــاذ القــرار بمجلــس الـــوزراء سلســلة تقــارير معلوماتيـــة 

ري، بصــفة دوريــة، ويتنــاول كــل تقريــر موضــوًعا مــن الموضــوعات التــي تُهــم المجتمــع المصــ

تند إلـى بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير، على نحـو يسـ

ـــقة ي ويأمــل المركــز أن تســهم هــذه السلســلة مــن التقــارير فــ. القــرائن والمعلومــات الموث

أمــام صـــانع القــرار والمجتمــع؛ ممـــا –محـــّل الدراســة–عــرض صــورة متكاملـــة عــن القضــية 

اقشـة يساعد في إثراء صياغة السياسات العامة، وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عنـد من

.القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية

2022سبتمبر 
تقارير معلوماتية

سلسلة
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ملخص تنفيذي

تريليـــون دوالر 2.5ة مـــا يتـــراوح بـــين ــــــتشـــكل فجـــوة تمويـــل أهـــداف التنميـــة المســـتدامة السنوي
.تريليونات دوالر، ومن ثم قد يسهم التمويل المبتكر في سد هذه الفجوة5و

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية"توقعت"OECD أن تزداد فجوة تمويل أهداف 2020خالل عام
تريليونـات دوالر 4.2إلـىتريليـون دوالر 2.5مـن ، %70التنمية المستدامة فـي البلـدان الناميـة بنسـبة 

.سنويا

 ا نحو مقابل 2011مليارات دوالر في عام 1.5بلغت القيمة السوقية لنشاط التمويل الجماعي عالمي ،
.2021في عام دوالرمليار114، بينما توقع أن تصل القيمة السوقية إلى 2018في عام مليار دوالر 84

 ع أن تنمو سوق التمويل الجماعي بمقدار ، )2024-2020(خـالل الفتـرة مليار دوالر124.35من المتوقَّ
.٪18بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

 ع أن يصل اإلصـدار السـنوي لسـوق السـندات الخضـراء إلـى دوالر بحلـول عـام تريليـون1من المتوقَّ
، وذلـك علـى الـرغم مـن أن نسـبتها ال تـزال محـدودة فـي سـوق"سـندات المنـاخ"، وفًقا لمبادرة 2023

.تريليون دوالر130السندات العالمية الشاملة، والتي ُقدرت بنحو 
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 ذه هـبـينهناك العديد مـن التحـديات التـي تواجـه مصـر فـي طريقهـا نحـو التنميـة المسـتدامة، ومـن
البحـث نقص التمويل المتاح لتمويل أهداف التنمية المسـتدامة، وهـو مـا يلـزم بالضـرورةالتحديات

ــة، ومــن  ــل بــدلًا مــن المصــادر التقليدي ا يــأتي المصــادر الحديثــة نســبي بــينعــن مصــادر أخــرى للتموي
".التمويل المبتكر"

ر اعتمــدت مصــر علــى العديــد مــن أدوات التمويــل المبتكــر، مثــل الســندات الخضــراء، وصــندوق مصــ
المشـروعات، السيادي، كما أنها تبنت العديد من المبادرات التي تتبنى التمويل المبتكـر فـي تمويـل

، "ريكـايو"، منصة "يمكن"، منصة "ذومال"منصة : (هذا باإلضافة إلى منصات التمويل الجماعي، مثل
)."شكرة"منصة ، و"ستارتركيك "منصة 

قامت قادت مصر التحول نحو االقتصاد األخضر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ حيث
مليــون دوالر لمــدة 750بقيمــة 2020وزارة الماليـة بإصــدار أول ســندات سـيادية خضــراء فــي نـوفمبر 

.خمس سنوات

ين يوجــد فــي مصــر العديــد مــن منصــات التمويــل الجمــاعي، والتــي تعمــل كحلقــة وصــل بــين المتبــرع
ا، كذلك تسهم تلك المنصات في توفير واألشخاص المحتاجين، وخاصة األشخاص المتعثرين مالي

مويــل النفقــات الطبيــة والتعليميــة وحــاالت الطــوارئ لــبعض الحــاالت االجتماعيــة، باإلضــافة إلــى ت
.الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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+

:يتناول هذا القسم

مفهوم التمويل المبتكر

أهمية التمويل المبتكر

 أدوات التمويل المبتكر من أجل التنمية

مجاالت عمل التمويل المبتكر

القسم األول
التعريف واألهمية: التمويل المبتكر

ــل القســم إلــى عــرض اإلطــار النظــري لمفهــوم هــذا يهــدف  ــل المبتكــر، وأهميتــه، وأهــم أدوات التموي التموي
.المبتكر من أجل التنمية، كما يتم التعرف على المجاالت المختلفة لعمل التمويل المبتكر
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مفهوم التمويل المبتكر: أولًا

تعريف منظمة األمم المتحدة للتمويل المبتكر

تــي تكــون ثابتــة آليــه تكميليــة للمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ال: "تُعــرِّف األمــم المتحــدة التمويــل الُمبتكــر علــى أنــه
االجتماعيـة فـي ويمكن التنبؤ بها وترتبط ارتباًطا وثيًقـا بالصـالح العـام، كمـا تعرفـه دراسـة الحالـة االقتصـادية و

افع ، ويركز على مسألة جمع األموال من أجل المن"البحث عن تمويل للتنمية الجديدة"على أنه 2012العالم لعام 
اميـة، العامة الدولية، وال سـّيما مـن خـالل التعـاون الـدولي بتنسـيق مـن الحكومـات، ونقـل المـوارد إلـى الـدول الن

. وذلك وفًقا للمفهوم الذي تنادي به المجموعة القيادية للتمويل المبتكر للتنمية

، فقــد عرفــت التمويــل المبتكــر علــى أنــه 2012أمــا اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا والمحــيط الهــادئ عــام 
ادية، أو التمويـل الـذي لديـه القــدرة علـى تحقيـق قـدر كبيــر مـن التنميـة سـواء مــن الناحيـة االجتماعيـة، أو االقتصــ"

". البيئية، ويختلف عن طرق االستثمار والتمويل التقليدية

تعريف البنك الدولي للتمويل المبتكر

الطــرق علــى أنهــا مصــادر تمويــل جديــدة، تختلــف عــن" أســاليب التمويــل المبتكــر"ووفًقــا للبنــك الــدولي، تُعــرف 
ركاء جـدد، التقليدية للتمويل، والتي توجد في الموازنة العامة للدولة، أو أنها عبارة عن الدخول في شراكة مع شـ

ه إلى مشروع بعينه. مثل الشراكة مع القطاع الخاص .ويتميز هذا التمويل بأنه موجَّ

ظهـر مصــطلح التمويــل المبتكــر بغــرض

المــؤتمر الــدولي"التنميــة ألول مــرة فــي 

وذلـك نتيجـة ،2002عام " لتمويل التنمية

ــــق  ــــى مصــــادر تمويليــــة لتحقي الحاجــــة إل

األهـــــــداف اإلنمائيـــــــة لأللفيـــــــة، دون أن 

ـــا علـــى الـــدول الناميـــ . ةيُشـــكل ذلـــك عبئً

ــى أنــه ال يوجــد تعريــف وتُجــدر اإلشــارة إل

جـــامع شـــامل للتمويـــل المبتكـــر، ويــــتم

بــــــل تعريــــــف التمويــــــل المبتكــــــر مــــــن قِ

المؤسســـــات الدوليـــــة المختلفـــــة علـــــى 

:النحو التالي
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تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للتمويل المبتكر

يـات لجمـع التمويـل الـذي يشـمل آل"تُعرِّف منظمة التعـاون االقتصـادي والتنميـة التمويـل المبتكـر، علـى أنـه 
بل 

ِ
ين الرسـمي القطاع"األموال، أو تحفيز اإلجراءات؛ لدعم التنمية الدولية بطرق اإلنفاق غير التقليدية من ق

المبادئ هذا، وقد وضعت المنظمة أربعة مبادئ ضرورية للتمويل المبتكر للتنمية، وتتلخص هذه" والخاص
:فيما يلي

القطـاع التمويل المبتكر ال ينبغي أن يتجاوز قواعد الموازنة األساسية، وأن يسـاهم فـي تعزيـز سياسـات
يــرادات وال ينبغــي للتمويــل المبتكــر أن يثنــي البلــدان عــن تركيزهــا علــى زيــادة اإل. العــام الجيــدة فــي الــدول

اء قـدرة المحلية، ووضع سياسات ماليـة عادلـة ومنصـفة، أي أن التمويـل المبتكـر البـد وأن يسـهم فـي بنـ
.اإلدارات الضريبية في البلدان النامية

اريس، وخطـة التمويل المبتكر ال بد وأن يكون متنوًعا، ويجب أن تمتثـل آليـات التمويـل المبتكـرة إلعـالن بـ
وتــدعو هــذه االتفاقيــات إلــى تعزيــز ملكيــة الدولــة، والمواءمــة ضــمن. عمــل أكــرا بشــأن فعاليــة المعونــة

.أولويات البلدان ومؤسساتها

ن خـالل يجب تصميم التمويل المبتكر للتنمية علـى المـدى الطويـل، أيًضـا يمكـن جمـع األمـوال بسـرعة مـ
ـــدخالت ذات التـــأثير الفعـــال، والمســـتدام ولكـــن ال يجـــب نقـــل تكلفـــة هـــذه ـــة؛ لـــدعم الت األســـواق المالي

.السياسات لألجيال القادمة مستقبًلا

أن تكون آليات التمويل المبتكرة بسيطة، وشفافة، وسهلة الفهم للرأي العام .
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أهمية التمويل المبتكر: ثانًيا

عنــدما تبلــورت فكــرة التمويــل المبتكــر
فيـة تم اإلعالن عن أهداف التنميـة لألل

ـــى ، والتـــي بـــدورها تحتـــاج 2000عـــام  إل
، تمويل موثوق لتحقيق هـذه األهـداف

ــــــم طرحــــــه فــــــي مــــــؤتمر  وهــــــو مــــــا ت
، للبحـــــث عـــــن 2002عـــــام " مـــــونتيري"

الف مصادر تمويل جديدة ومُبتكرة بخـ
حتاج مصادر التمويل التقليدية، حيث ت

ة باألخص منخفضة ومتوسط-الدول 
ــــدخل ــــة-ال ــــى المــــوارد الالزمــــة لتلبي إل

.احتياجات التنمية األساسية

ديثـــة تظهـــر أهميـــة أســـاليب التمويـــل المبتكـــر باعتبارهـــا أســـاليب تمويـــل ح
لـى تغطيـة لألساليب التقليديـة، التـي أثبتـت عجزهـا وعـدم قـدرتها علةومُكمِّ

رد الماليـة، االحتياجات اإلنمائية، ال سيّما وأنها تتميز بكفاءة اسـتخدام المـوا
إلـى وسرعة الحصول على التمويل خاصةً في حاالت األزمات، هـذا باإلضـافة

.أنها تربط التمويل المُقدم بالنتائج أو باألداء على أرض الواقع



10

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

التطور التاريخي لفكرة التمويل المبتكر لتمويل األهداف اإلنمائية

2002

مؤتمر مونتيري 

ل تم طـرح فكـرة التمويـ
ــــــؤتمر  ــــــي م ــــــر ف المبتك

؛ 2002مـــــــونتيري عـــــــام 
للبحــــــث عــــــن مصــــــادر 

رة تمويــل جديــدة ومبتكــ
غيــــر مصــــادر التمويــــل 

.التقليدية

2008

إعالن الدوحة 
من أجل التنمية

ــى 2008أكــد إعــالن الدوحــة عــام  عل
ظهــــــور العديــــــد مــــــن التحــــــديات 

ية العالمية األخرى مثل األزمة المال
ى العالمية وتغييرات المناخ، وأوص

ـــدولي  اإلعـــالن بضـــرورة التعـــاون ال
ن في العديد من المسائل، والتي م

.ربينها مبادرات التمويل المبتك

2008

إعالن الدوحة 
من أجل التنمية

درة التمويــل المبتكــر لديــه القــ
علـــــــى ســـــــد هـــــــذه الفجـــــــوة 

ة التمويليـــــة ألهـــــداف التنميـــــ
مـــن خـــالل 2030المســـتدامة 

جـــذب رؤوس أمـــوال القطـــاع 
، الخاص لدعم أهداف التنميـة

وإعـــادة توجيـــه أدوات تمويـــل 
القطاع الخاص للتعامـل مـع 

.تحديات التنمية

إعالن الدوحة من أجل التنمية 2008

ــو  ــل *20+أكــد مــؤتمر ري ــة مصــادر التموي ــى أهمي عل
طـوير المبتكر، لدعم إجـراءات التخفيـف والتكيـف وت
. ناميـةالتكنولوجيا ونقلها وبناء قدرات في الدول ال

اخ كما أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء صندوق المنـ
.األخضر، والدعوة إلى التعجيل بتشغيله

.  تقدممن أجل البيئة والبالبرازيلبريو دي جانيرواألمم المتحدةهي قمة نظمتهاقمة األرضأومؤتمر ريو*
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أدوات التمويل المبتكر من أجل التنمية : ثالًثا

: حدد البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة أربع أدوات للتمويل المبتكر

ـــدة ـــدفقات جدي ـــوفر ت ـــات ت آلي
لزيادة اإليرادات العامة

آليــات خاصــة بالتبرعــات ومســاهمات
التضامن التطوعية

آليــــات خاصــــة بــــالحوافز والضــــمانات 
والتــــــأمين بــــــين القطــــــاعين العــــــام 

والخاص

مة آليات خاصة باألدوات القائ
على الديون

خـرى الضـرائب، والرسـوم، وكـذلك الرسـوم اإللزاميـة األ:مثـلآليات توافر تدفقات جديـدة لزيـادة اإليـرادات العامـة، 
يــة ويــتم توزيــع عائــدات هــذه الرســوم لغــرض التنم. مثــل فــرض رســوم علــى تــذاكر الطيــران: األنشــطة بعــض علـى 

ات جديـدة وتـوفر هـذه اآلليـة تـدفق. هذا باإلضافة إلى الضرائب علـى المعـامالت الماليـة، وضـرائب الكربـون. الدولية
. للدخل من أجل تحقيق أهداف التنمية

ن عــن يــتم ذلــك مــن خــالل اســتطالع رأى المســتهلكي: آليــات خاصــة بالتبرعــات ومســاهمات التضــامن التطوعيــة
مثـل (عينـة رغبتهم في التبرُّع بمبلغ صغير بغرض التنمية، وذلك عند شراء منتج معين، أو الحصول على خدمـة م

). حجز الفنادق عبر اإلنترنت

:آليات خاصة بأدوات الدين، وتتمثل في

آليـة التزامـات السـوق المسـبقة وأدوات الـدينFrontloading and debt-based instruments) : ( تعمـل هـذه
ويــتم ذلــك مــن خــالل إصــدار ســندات فــي أســواق رأس المــال. اآلليــة علــى تــوفير مــوارد ماليــة مــن أجــل التنميــة

.الدولية

م في حالة عدم قدرة الدولة على سداد جزء من ديونهـا، تبـدأ المحادثـات حـول خفـض حجـ: برنامج مبادلة الديون
ى الدين، وخدمـة الـديون المُسـتحقة عليـه، ويمكـن أن يـتم ذلـك مـن خـالل تحويـل أجـزاء مـن الـديون القديمـة علـ

. الموارد المحلية الجديدة، وهي بذلك تعد موارد إضافية للتنمية

سندات المغتربين) :diaspora bonds ( هـي إحـدى أدوات الـدين التـي تُصـدر مِـن قِبـل الدولـة، أو القطـاع الخـاص
. لجمع التمويل من الكيانات التابعة لها بالخارج

تفيد من تشمل المبادرات التي تسو: آليات خاصة بالحوافز والضمانات والشراكة بين القطاعين العام والخاص
ين الـدعم المُقـدم مـن قبـل الدولـة لشـراء منـتج معـ: مثـل،األموال العامة لخلق حوافز االستثمار للقطاع الخـاص

. وهي بذلك تهدف إلى تصحيح إخفاقات السوق،بسعر محدد
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:أدوات أخرى للتمويل المبتكر، وتتمثل في

 التمويل الجماعي)(crowdfunding، هو عبـارة عـن آليـة تمويـل للمشـروعات تسـمح لهـا بتجميـع مبـالغ ماليـة
مــن عــدد كبيــر مــن األشــخاص، ويــوفر هــذا األســلوب أدوات ماليــة تعمــل علــى إلغــاء الوســطاء المــاليين مــن 

. الجهات المالية التقليدية كالبنوك

تقـــوم الحكومـــة مـــن خـــالل هـــذه الصـــناديق باســـتثمار الفـــوائض الماليـــة ألغـــراض: صـــناديق الثـــروة الســـيادية
تثمارها اقتصادية كلية، وتستمد أموال هذه الصناديق مـن الـنفط، أو السـلع األساسـية األخـرى، والتـي يـتم اسـ

. بعد ذلك في األسهم والسندات والممتلكات، أو غيرها من مجاالت النمو المحتمل

هـداف الصندوق العالمي للتمويـل المبتكـر، ويهـدف إلـى تعزيـز صـحة المـرأة والطفـل؛ لتسـريع الوصـول إلـى األ
نــات الجهـات المانحــة، والمواز: ويعتمـد تمويــل هـذا الصــندوق علــى العديـد مــن اآلليـات؛ مثــل. اإلنمائيـة لأللفيــة

ة للصـندوق، وتساعد آليات التمويل المبتكر على تجميع مزيـد مـن المـوارد اإلضـافي. المحلية، والتمويل المبتكر
.باإلضافة إلى تحسين كفاءة استخدام هذه الموارد
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التمويل المبتكر وأهداف التنمية المستدامة

ــا فــي تمويــل مشــروعات التنميــة، ومــن ثــم يســهم فــي ســد الفجــوة  التمو يليــة يــؤدي التمويــل المبتكــر دورًا مهمً
ويـــرتبط التمويـــل المبتكـــر بـــبعض أهـــدف التنميـــة المســـتدامة علـــى وجـــه . 2030ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة 

:الخصوص؛ حيث تدخل هذه األهداف ضمن مجاالت عمل آليات التمويل المبتكر، وذلك على النحو التالي

تحقيق األهداف الصحية لبرنامج األمم المتحدة.

إرساء قاعدة النمو األخضر، والحدّ من االنبعاثات  لدعم البيئة.

تفعيل دور القطاع الخاص في توفير المدخرات الالزمة لعملية التنمية وتعزيز دوره في المجتمع.

ء يســعى إلــى القضــا): : الصــحة الجيــدة والرفــاه(

علـــى أوبئـــة الســـل، والمالريـــا، واإليـــدز، واألمـــراض 

ويُســــتخدم . 2030الســــارية األخــــرى بحلــــول عــــام 

التمويــل المبتكــر لتمويــل هــذه األغــراض كمــا هــو

.كرالحال في الصندوق العالمي للتمويل المبت

3الهدف رقم 

ــــاخي( ــــز الجهــــود ): العمــــل المن يســــتهدف تعزي

اج الدوليــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن خــالل إدمــ

جيات تدابير الحدّ من مخاطر الكوارث في االستراتي

لحد مـن ويُستخدم التمويل المبتكر في ا. الوطنية

و االنبعاثات، وإرساء قاعـدة للنمـو األخضـر كمـا هـ

.الحال في ضرائب الكربون

13الهدف رقم 

ى يسـعى إلـ): عقد الشراكات لتحقيق األهـداف(

، عقد الشراكات بين الحكومات، والقطـاع الخـاص

ـــق والمجتمـــع المـــدني، والمجتمـــع الـــدولي؛ لتحقي

ويـــــؤدي التمويـــــل . أهـــــداف التنميـــــة المســـــتدامة

تضمن المبتكر دورًا أساسيا في هذا اإلطار؛ حيث ت

ـــات التمويـــل المبتكـــر تنفيـــذ المبـــادرات ل خلـــق آلي

ة حــوافز االســتثمار للقطــاع الخــاص، هــذا باإلضــاف

.إلى إجراء الشراكة بين القطاعين العام والخاص

17الهدف رقم 
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مجاالت عمل التمويل المبتكر: رابًعا

:تستخدم أدوات التمويل المبتكر في العديد من المجاالت، ومنها اآلتي

يشـــمل ذلـــك زيـــادة اإليـــرادات العامـــة : تعبئـــة المـــوارد العامـــة للدولـــة
الـنظم للدولة، واعتماد نظم ضريبية حديثة تصاعدية، وتحسـين عدالـة

ع غيــر الضــريبية، والشــفافية، فضــلًا عــن تســهيل عمليــة إدمــاج القطــا
ألنشطة الرسمي في االقتصاد الرسمي، وأخيرًا تشجيع االستثمار في ا

.ذات القيمة المضافة

 تعزيــــز إمكانــــات المؤسســــات التجاريــــة والماليــــة الخاصــــة المحليـــــة
مــاد يتســنّى ذلــك مــن خــالل تحفيــز القطــاع الخــاص علــى اعت: والدوليــة

ممارســـات مســـتدامة، وتقيـــيم المخـــاطر لجميـــع أشـــكال الوســـاطة 
تمويـل المالية، لكي يمكن تجنبها، هذا باإلضافة إلى دعم مؤسسات ال

ا الصـــغيرة ومتناهيـــة الصـــغر والمصـــارف التمويليـــة التـــي مـــن شـــأنه
ــل األعمــال الرياديــة، إلــى جانــب تحفيــز النمــو المتســارِع لألعمــ ال تموي

ــة  الخيريــة والمســاهمات الماليــة، وتطــوير أســواق رأس المــال المحلي
.وأسواق السندات طويلة األجل

جـــم يســـاعد التمويـــل المُبتكَـــر علـــى زيـــادة ح: التعـــاون اإلنمـــائي الـــدولي
نمـائي المساعدات اإلنمائية الرسمية، وتحسين نوعية وأثر التعـاون اإل

والجهـــود الدوليـــة األخـــرى فـــي مجـــال الماليـــة العامـــة، وتنويـــع أجنـــدة 
وكــــذلك نظـــــم التمويـــــل ،االســــتثمارات الخاصـــــة بالتعــــاون اإلنمـــــائي

.المتعلقة بها

مــي يشــمل ذلــك تطــوير آليــات التعــاون اإلقلي: تعزيــز التجــارة الدوليــة
ين واالتفاقيـــات التجاريـــة الدوليـــة، والحـــد مـــن الحـــواجز التجاريـــة، وتمكـــ

اهيـة الشركات، بما في ذلك المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة ومتن
.الصغر من االندماج في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية

المُبتكر، يُمكن من خالل توفير التمويل: زيادة القدرة على تحمُّل الديون
مساعدة الدول النامية على زيادة قدرتها على تحمل الـديون مـن خـالل

عـض تعزيز تمويل الديون، وتخفيف عبء الدين وإعادة هيكلتـه، وفـي ب
زامـات األحيان مبادلة الديون بمشروعات تنموية، فضـلًا عـن رصـد االلت

الماليـــة وإدارتهـــا، وتشـــجيع الجهـــات المُقرِضـــة علـــى تقـــديم القـــروض
.ال تقوض قدرة الدول على تحمل الدينبطريقة

لتمويـل يـدعم ا: دعم العلم والتكنولوجيا وتحفيز االبتكـار وبنـاء القـدرات
ـــادل المعرفـــة ـــين أصـــح،المُبتكـــر تب ـــز التعـــاون والشـــراكات ب اب وتعزي

الـدول المصلحة المختلفين، وهو ما يكون له أثر كبيـر علـى بنـاء قـدرات
حــث الناميــة، هــذا باإلضــافة إلــى وضــع سياســات مــن شــأنها تحفيــز الب

.ارواالبتكار واستحداث تقنيات جديدة، وإنشاء صناديق لالبتك
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+

:يتناول هذا القسم

التدفقات المالية التقليدية لتمويل التنمية مقابل التمويل المبتكر

التكنولوجيا وآليات التمويل المبتكر

 ا/ أهم التحدياتالقيود أمام التمويل المبتكر عالمي

التوقعات المستقبلية ألدوات التمويل المبتكر

ــا، للتمويــل المبتكــر، وتــأثير التكنولوجيــا علــى مصــادر التمويــل المبالمشــهد العــالمي يتنــاول هــذا القســم  تكــر عالميً
لــى التوقعــات باإلضــافة إلــى تحديــد أهــم التحــديات أمــام تنفيــذ التمويــل المبتكــر عالميــا، وفــي النهايــة يــتم التطــرق إ

.المستقبلية ألدوات التمويل المبتكر

القسم الثاني
ا التمويل المبتكر عالمي
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رالتدفقات المالية التقليدية لتمويل التنمية مقابل التمويل المبتك: أولًا

ناميــة، حيــث يُشـكل تمويــل التنميــة المســتدامة تحــديًا كبيــرًا فــي العديـد مــن دول العــالم، خاصــةً االقتصــادات ال
امـة تعاني األخيرة من اختالالت في هيكـل التمويـل وحجمـه، وتزايـد أعبـاء الـدين العـام، والعجـز فـي الموازنـة الع

ــة نتيجــة جائحــة  ــى الظــروف االقتصــادية الراهن ــة، هــذا باإلضــافة إل ، ومــا فرضــته مــن تحــديات "19-كوفيــد"للدول
كـار آليـات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، األمر الذي يدفع الكثير من دول العالم إلى ضرورة التوجه نحـو ابت

. 2030جديدة تكفل توفير التمويل الالزم، وتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 حيــث )2019-1990(ارتفعــت التــدفقات الماليــة الخارجيــة إلــى الــدول منخفضــة ومتوســطة الــدخل، خــالل الفتــرة ،
. رىزادت المساعدات اإلنمائية الرسمية، على الرغم من أنها أصبحت أقل أهمية مُقارنة بتـدفقات المـوارد األخـ

ا من تـدفقات كما أن التحويالت المالية تفوق المساعدات اإلنمائية الرسمية، باإلضافة إلى كونها أكثر استقرارً
إلـى2000مليـار دوالر عـام 48.6االستثمارات األجنبية المباشـرة؛ فقـد ارتفـع صـافي المسـاعدات اإلنمائيـة مـن 

مليــار 121.8، كمــا ارتفــع حجــم التحــويالت مــن %299.4، وذلــك بنســبة ارتفــاع بلغــت 2020مليــار دوالر عــام 194.1
%.436.5، بنسبة ارتفاع بلغت 2020مليار دوالر عام 653.4إلى 2000دوالر عام 

Source: https://data.albankaldawli.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?most_recent_value_desc=false
https://data.albankaldawli.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD?most_recent_value_desc=false
Source: World Bank, https://slideplayer.com/slide/16135258/ ٍ◌

)2019-1990(لدخل خالل الفترة اتطور تدفقات الموارد االقتصادية للدول منخفضة ومتوسطة 
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1.4

يـة تشكل فجـوة تمويـل أهـداف التنم

ين المســتدامة الســنوية مــا يتــراوح بــ

ـــتريليــون دوالر إلــى أكث2.5 نر مــــــــــــــــــــــ

ن تريليونـــات دوالر فـــي الســـنة، ومـــ5

ر فــي قــد يســهم التمويــل المبتكــثــمَّ

:سد هذه الفجوة على النحو التالي

2030ام دور التمويل المبتكر في سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية حتى ع

Source: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_654680.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/speech/2018/05/15/leveraging-innovative-finance-for-realizing-the-sustainable-development-goals

فجوة االستثمارات السنوية

)رتريليون دوال(

حقيق االستثمارات السنوية المطلوبة لتاالستثمار السنوي الحالي
أهداف التنمية المستدامة
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4.2

2.5

19-بعد كوفيد  19-قبل كوفيد 

أن تــزداد فجــوة تمويــل أهــداف التنميــة 2020خــالل عــام OECD"منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة"توقعــت 
تريليونـات دوالر سـنويا بسـبب انخفـاض 4.2تريليون دوالر إلـى 2.5من ، %70المستدامة في البلدان النامية بنسبة 

ات التحـــويالت، واالســـتثمار األجنبــي المباشـــر، وتـــدفق(مليـــار دوالر فــي التمويـــل الخـــارجي الخــاص 700أولــي قـــدره 
.تريليون دوالر سنويا في البلدان النامية1بنحو " 19-كوفيد"واالستجابة لوباء ) المحافظ، وغيرها

70%
زيادة في فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة

2.5
تريليون دوالر 

ل سنـــــــــــــويا قب
"19-كوفـــــــــــــــيد"

1
تريليون دوالر

احتياجــــــــــــــــــــات 
إضـــــــــــــــــــــــــــافية 
ـــــــــ  اســــــــتجابة لـ

ـــــــيد" " 19-كوفــــــــ
2020في عام 

700
مليار دوالر

انخفـــــاض فـــــي 
التمويــــــــــــــــــــــــــل 
الخــــــــــــــــــــــــــارجي 
الخــــــــاص فــــــــي 

2020عام 

)تريليون دوالر(

"OECD"منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: المصدر
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التكنولوجيا وآليات التمويل المبتكر: ثانًيا

ث الشق التقني آلليات التمويل المبتكر؛ حي) Financial technology, Fin-Tech(تمثل التكنولوجيات المالية الحديثة 
دمها تهـــدف تلـــك التقنيـــات إلـــى تقـــديم خـــدمات وحلـــول مُبتكـــرة فيمـــا يخـــصّ الخـــدمات الماليـــة، كتلـــك التـــي تقـــ

حــافظ البنــوك وشــركات التــأمين، علــى غــرار خــدمات الــدفع اإللكترونــي والم: المؤسســات الماليــة التقليديــة؛ مثــل
خـدمات االدخـار، وواالقتراض والتمويل على غرار التمويـل الجمـاعي، والتأمين، واإللكترونية، وكذلك تحويل األموال، 

.االستثمار والتداول في منصّات وتطبيقات التداول على اإلنترنت

ة؛ حيــث سـاهمت التكنولوجيـات الماليـة الحديثــة علـى الصـعيد العــالمي، فـي تسـهيل الخــدمات المصـرفية والماليـ
مـوال، أصبح باإلمكان اإلقراض دون وساطة البنوك التجارية، فضـلًا عـن سـهولة وسـرعة المـدفوعات وتحويـل األ

مشـكالت هذا باإلضافة إلى تطوير طرق استثمار منخفضـة التكلفـة مـن خـالل منصـات التمويـل، وتقـديم حلـول لل
التــي تواجــه القطــاع المــالي، األمــر الــذي يُســهم فــي تعزيــز القطاعــات اإلنتاجيــة، ومــن ثــم تعزيــز معــدالت النمــو

.االقتصادي

ي الــدول مرصــد التقنيــات الماليــة الحديثــة فــ"وينشــر صــندوق النقــد العربــي دوريــة بحثيــة ســنوية جديــدة، بعنــوان 
:بين ما يلي، ووفقًا لإلصدار الثاني لمرصد التقنيات المالية الحديثة التابع لصندوق النقد العربي، ت"العربية

 2019عام مليار دوالر خالل 215.4بلغ حجم االستثمارات في سوق التقنيات المالية الحديثة نحو.

؛ أصبحت أنشطة منصات التمويل الجمـاعي واحـدة مـن أهـم مصـادر تمويـل الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة
تلفة من حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد رأس المال المخاطر كمصدر لتمويل هذه المؤسسات، وتوجد أنواع مخ

.منصات التمويل الجماعي بحسب الغرض من تأسيسها كما هو مبين بالشكل التالي

أنواع منصات التمويل الجماعي

منصات التمويل 
الجماعي القائمة 
على جمع التبرعات

Donations-Based 
Crowdfunding

منصات التمويل 
الجماعي القائمة 
على الحصول على 

المكافآت

Reward-Based 
Crowdfunding

منصات التمويل 
الجماعي القائمة 
على المشاركة في

الملكية

Equity-Based 
Crowdfunding

منصات التمويل 
الجماعي القائمة 

على إقراض 
النظراء

Peer to Peer  (P2P) 
lending Crowdfunding

.مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، صندوق النقد العربي: المصدر
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مليـارات دوالر فـي 1.5ا نحـو أن نشاط التمويل الجماعي بلغ قيمته السوقية عالمي" صندوق النقد العربي"وضح أو
، بينمــا توقــع أن 2018مليــار دوالر فــي عــام 84ا ملحوظًــا عالميــا ليصــل إلــى ، ومنــذ ذلــك الحــين شــهد نمــو2011عــام 

.2021مليار دوالر في عام 114تصل القيمة السوقية إلى 

Source: https://www.amf.org.ae
https://www.statista.com/statistics/1078229/global-crowdfunding-volume-worldwide-by-country/

1.5

84.0

114.0

2011 2018 2021

)2021-2011(تطور سوق التمويل الجماعي خالل الفترة 

)مليار دوالر(

جمعـــت منصـــات التمويـــل الجمـــاعي 
مليـــــار 73.6فـــــي الواليـــــات المتحـــــدة 

؛ ممـــا يجعلهـــا 2020فـــي عـــام . دوالر
م الدولــة الرائــدة علــى مســتوى العــال

مـــن حيـــث حجـــم التمويـــل االبتكـــاري،
تليهـــــــا المملكـــــــة المتحـــــــدة بنحـــــــو

مليـــــــــار دوالر، بينمـــــــــا حققـــــــــت 12.6
ــــــل الجمــــــاعي فــــــي  منصــــــات التموي

.مليارات دوالر5.3البرازيل نحو 

73.6
مليــــار دوالر

.مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، صندوق النقد العربي: المصدر
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ا/ أهم التحديات : ثالًثا القيود أمام التمويل المبتكر عالمي

ابق على الرغم من فوائد التمويل المبتكـر السـ

اإلشـــارة إليهــــا فــــي القســـم األول، فــــال يــــزال 

ـــــــر يواجـــــــه بعـــــــض القيـــــــود  ـــــــل المبتك التموي

:والتحديات، ومنها

 ـــــل المبتكـــــر ـــــا صـــــغيرًا، التموي ـــــة مـــــا زال مكونً مُقارن
.بالتدفقات التقليدية لتمويل التنمية

 ــارتفــاع تكلفــة تطــوير آليــات جديــدة رز ونشــرها مــن أب
.التحديات التي تواجه التمويل المبتكر

ـــالمشـــاركة المحـــدودة للمســـتثمرين ى ، واالفتقـــار إل
يل التغذية الراجعة الفعالة قد حالت دون وصول التمو

ن وإذا تمكــن القطـــاع مـــ. المبتكــر إلـــى أفضــل إمكاناتـــه
ون التعــرف علــى تلــك الحــواجز والتغلــب عليهــا ، فســيك

ـــ ـــق فـــرص لالســـتثمارات القابل ـــى النمـــو وخل ة قـــادرًا عل
. للتمويل؛ إليجاد حلول جديدة لتحديات التنمية

 بنــاءً -ة بالتكنولوجيـا الماليــهنـاك عــدة تحـديات تــرتبط
ومنهــا الخطــر المتمثــل فــي أن-علــى التجــارب العالميــة

الالعبـــين المحـــدودين يتحكمـــون فـــي تقـــديم الخـــدمات
ــــرة  ــــة؛ بســــبب قواعــــد البيانــــات الكبي ج والبــــرامالمالي

ــذكاء االصــطناعي ــ. القائمــة علــى ال ى فــي الصــين، عل
ــــا ســــبيل المثــــال، بينمــــا كــــان النمــــو التكنولــــوجي ناج حً

للغايـــة؛ حيـــث ســـمح لماليـــين مـــن المشـــاركين الجـــدد 
أدى باالســتفادة مــن المنتجــات الماليــة المتاحــة، إال أنــه

ـــر مـــن  ـــا إلـــى ســـيطرة شـــركتين علـــى أكث مـــن % 90أيضً
المدفوعات التي تتم من خـالل الهـاتف المحمـول، وهـو

ريــدًا ا فتحــديً"مــا وصــفه صــندوق النقــد الــدولي باعتبــاره 
".لالستقرار المالي
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التوقعات المستقبلية ألدوات التمويل المبتكر: رابًعا

)Crowdfunding(التمويل الجماعي  

ل المتخصصة في دراسات السوق، من المتوقَّع أن تنمـو سـوق التمويـ)Technavio("تيكنافو"وفقًا لتقرير شركة 
٪ تقريبًـا، حيـث 18، بمعـدل نمـو سـنوي مركـب يبلـغ )2024-2020( مليار دوالر خالل الفترة 124.35الجماعي بمقدار 

ــار دوالر فــي عــام 100.32بلغــت القيمــة الســوقية للتمويــل الجمــاعي نحــو   ــى 2019ملي ، ومــن المتوقــع أن تصــل إل
.2024مليار دوالر بحلول عام 224.67

مجتمعـات كما تشهد سوق التمويل الجماعي نموا كبيرًا، ال سيما التمويل الجماعي للتبرعات؛ لدعم ومساعدة ال
:، على سبيل المثال19كوفيدواألفراد والعديد من المنظمات في مكافحة جائحة 

وهي منصة تُمكن األشخاص من جمع األموال "  Facebook Fundraiser"، أطلق فيسبوك منصة2020في أبريل 
.للمؤسسات الخيرية لمساعدة اآلخرين أثناء الوباء

كـرور روبيـة هنديـة لـدعم 100وفي الشهر ذاته، جمعـت العديـد مـن منصـات التمويـل الجمـاعي فـي الهنـد أكثـر مـن 
عـت بهـم األشخاص المحتاجين ماليا، حيث ساعدت حمالت التمويل الجماعي عبر اإلنترنت المهاجرين الـذين تقط

.السبل والعاملين بأجر يومي وغيرهم أثناء الوباء

معدل النمو 
2020عام 

17.11%

حجم النمو

124.35
معدل النمو 

السنوي

18 %

مليار دوالر

 2024-2020(ا خالل الفترة سوق التمويل الجماعي عالمي(

.المتخصصة في دراسات السوق) Technavio(" تيكنافو"تقرير شركة : المصدر
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)Green Bonds(السندات الخضراء 

تتوســــع ســــوق الســــندات الخضــــراء 
ســـــريعًا علـــــى المســـــتوى العـــــالمي، 
ــــع أن يصـــــل اإلصـــــدار  فمـــــن المتوقـَّ

تريليـــون دوالر بحلـــول1الســنوي إلـــى 
ــــا لمبــــادرة 2023عــــام  ســــندات "، وفقً

، وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن أن "المنــــاخ
نســبتها ال تــزال محــدودة فــي ســـوق

ي الســندات العالميــة الشــاملة، والتــ
.تريليون دوالر130قُدرت بنحو 

Source: https://www.weforum.org/agenda/2021/10/what-are-green-bonds-climate-change/

)2023-2016(خالل الفترة حجم اإلصدار السنوي من السندات الخضراء وتوقعاتها
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+

:يتناول هذا القسم

دوافع استخدام التمويل المبتكر في مصر

الجهود المبذولة لتعزيز أدوات التمويل الجماعي في مصر

أدوات التمويل المبتكر في مصر

التحليل الرباعي للتمويل المبتكر في مصر

لتمويـل التعرف على الدوافع المختلفة الستخدام التمويل المبتكر فـي مصـر، وأهـم أدوات االقسم إلى هذا يهدف 
ي للتمويـل المبتكر، والجهود المبذولة لتعزيز التمويل الجماعي في مصر، وفي النهايـة يـتم اسـتعراض تحليـل ربـاع

.المبتكر في مصر

القسم الثالث
التمويل المبتكر في مصر
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17.1

6.1

12.7

6.8

57.3

الجهاز الحكومي

الهيئات االقتصادية

قطاع األعمال العام

االستثمارات المركزية من جهات مشتركة

القطاع الخاص والتعاوني

(%)

دوافع استخدام التمويل المبتكر في مصر: أولًا

نقـص هـذه التحـدياتبـينهناك العديد من التحديات التي تواجه مصر في طريقها نحو التنميـة المسـتدامة، ومـن 
يـل بـدلًا التمويل المتاح لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يلـزم بالضـرورة البحـث عـن مصـادر أخـرى للتمو

فــع التمويــل وتتمثــل أهــم دوا". التمويــل المبتكــر"المصــادر الحديثــة نســبيًا يــأتي بــينمــن المصــادر التقليديــة، ومــن 
:المبتكر في اآلتي

األونكتــاد"أشــارت : ســد الفجــوة التمويليــة "ق أهــداف ا لتحقيــإلــى أن حجــم الفجــوة التمويليــة المطلوبــة ســنوي
وقـد تفـاقم هـذا الوضـع جـراء ". 19-كوفيـد"مليـار دوالر قبـل جائحـة ٢٠٠التنمية المسـتدامة فـي إفريقيـا قُـدر بنحـو 

ــة المســتدامة، هــذا باإلضــافة إلــى ضــعف ــى إضــعاف وإبطــاء التقــدم نحــو أهــداف التنمي الجائحــة، التــي أدت إل
.التدفقات المالية المُوجَّهة نحو تلك األهداف

ل وفي ظل التحديات التي تواجه العـالم فـي الوقـت الحـالي والحاجـة إلـى مزيـد مـن مشـاركة القطـاع الخـاص وكـ
.األطراف المعنية، فإنه أصبح من الضروري وضع إطار واضح للتمويل المبتكر وأدواته المختلفة

ر مـن خـالل تظهر أهمية التمويل المبتكر في مصـ: تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية للدولة
. حكوميـةالدور الذي يؤديه القطاع الخاص، سواء في تمويل االستثمارات الكلية، أو فـي تمويـل االسـتثمارات ال

جنيـه، ويمثـل تريليونـات5.9بقيمـة ) 2022/2021-2019/2018(فمن المُستهدف ضـخ اسـتثمارات خـالل الفتـرة 
و من هذه االسـتثمارات، بينمـا تسـتحوذ االسـتثمارات الحكوميـة علـى نحـ% 57.3القطاع الخاص والتعاوني نحو 

17.1.%

.، وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية)2022/2021-2019/2018(الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة : المصدر

)2022/2021-2019/2018(توزيع االستثمارات الكلية المستهدفة للخطة متوسطة المدى وفًقا للجهات المعنية خالل الفترة 
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قروض خارجية
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مشاركة القطاع الخاص

مصادر أخرى

)2022/ 2021-2019/ 2018(الهيكل التمويلي لالستثمارات الحكومية خالل خطة الدولة 

(%)

وعليـــــــــه، تتمثـــــــــل أهميـــــــــة 

فيـف التمويل المبتكـر فـي تخ

الضغط على الخزانـة العامـة

للدولة، مـن خـالل إعطـاء دور 

أكبــر للمشــاركة مــع القطــاع

ـــــــــق أدوات  الخـــــــــاص، وتطبي

.جديدة للتمويل المُبتكر

.، وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية)2022/2021-2019/2018(الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة : المصدر

لعامـة؛ لتـوفير أما فيما يتعلق بالهيكل التمويلي لالستثمارات الحكومية، فقد تم االعتماد األساسي على الخزانـة ا
ى مــن إجمــالي التمويــل الــالزم لالســتثمارات الحكوميــة، وقــد تمــت زيــادة تمويــل المشــروعات القائمــة علــ% 60نحـو 

.2019/ 2018خالل خطة عام % 0.7مُقارنة بنحو % 1.5نظام المشاركة مع القطاع الخاص، ليصل إلى 
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الجهود المبذولة لتعزيز أدوات التمويل الجماعي في مصر: ثانًيا

ديـدة تستهدف الدولة تعزيز مناخ التمويل، من خالل حزمة من السياسـات والجهـود التـي تسـتهدف خلـق آليـات ج
اكات الدوليـة مُبتكرة للتمويل، ومن بينها زيادة مُساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، واالستفادة من الشر
.لماليةمع شركاء التنمية، هذا باإلضافة إلى الدور الذي يلعبه البنك المركزي في تطوير أدوات التكنولوجيا ا

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية

اتـه تحرص الحكومة المصرية على تعزيز مُسـاهمة القطـاع الخـاص فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، وإطـالق إمكان
:لكلقيادة النمو االقتصادي من خالل تعزيز الشراكة معه لخلق قنوات جديدة ومتنوعة للتمويل، وفي إطار ذ

، وقــد اشــتمل علــى العديــد مــن اإلصــالحات 2016فــي نــوفمبر " البرنــامج الــوطني لإلصــالح االقتصــادي"تــم إطــالق 
لخـاص للمشـاركة المؤسسية، والتشريعية، واإلجراءات التحفيزية لتهيئة البيئة التمكينية، وفتح المجال للقطاع ا

.ئق والمُنتج في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية االقتصاد، وخَلق فرص العمل الال

صر، إطالق برنامج الطروحات الذي يتمثل أحد أهدافه في جذب االستثمارات المحلية إلى أسواق رأس المال في م
ية سـوق رأس وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل في التنمية االقتصادية، وخاصةً تنم

.المال المصرية

، بتنظـــيم مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي 2010لســـنة 67، تـــم إجـــراء تعـــديالت علـــى القـــانون رقـــم 2021وفـــي عـــام 
األعمـال وتستهدف تلك التعديالت التوسّـع فـي أنمـاط،مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة

ات جديـدة ال سيّما في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامـة، واسـتحداث آليـ،التي يقوم بها القطاع الخاص
دة، للتعاقُـــد، تتناســـب مـــع طبيعـــة المشـــروعات المطروحـــة للشـــراكة، فضـــلًا عـــن وضـــع ضـــوابط ومعـــايير مُحـــدَّ

ة واسـتحداث آليـة الختيـار المشـروعات المطروحـة للمشـاركة مـع القطـاع الخـاص، مـن خـالل لجنـة مشـتركة دائمــ
".التخطيط والتنمية االقتصادية"و" المالية"مُكونة من وزارتي 
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تطوير أدوات التكنولوجيا المالية من قِبل البنك المركزي المصري

تمويـل الجمـاعي؛ يؤدي البنك المركزي دورًا محوريا في تطوير أدوات التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يؤثر إيجابيا على ال
دام حيــث تُعــد التكنولوجيــا الماليــة أحــد أهــم الصــناعات الواعــدة علــى مســتوى العــالم، وذلــك لقــدرتها علــى اســتخ

منتجـات الماليـة اآلليات المُستحدَثة والتكنولوجية الحديثة واالستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات وال
جــابي علــى والمصــرفية، وهــو مــا يُســهم فــي زيــادة كفــاءة الخــدمات الماليــة وتوســيع انتشــارها، وبالتــالي التــأثير اإلي

، بـــإطالق اســـتراتيجيته 2019ومـــن هـــذا المنطلـــق قـــام البنـــك المركـــزي المصـــري، فـــي مـــارس . االقتصـــاد القـــومي
إقليمي لصناعة المتكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية واالبتكار؛ والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز

.التكنولوجيا المالية وتسويقها

االستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية

بعقــد العديـد مـن ورش العمـل والجلسـات الحواريـة مـع شــركاء" التعـاون الـدولي"قامـت الدولـة مُمثلـة فـي وزارة 
:لمناقشة آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة والنمو األخضر، ومنها اآلتي؛التنمية

ة والتعاون اجتماع وزارة التعاون الدولي مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية؛ بهدف تعزيز العالقات االقتصادي
مويـل المبتكـر اإلنمائي مع الشركاء كافة؛ لتوفير التمويالت اإلنمائيـة الميسـرة، والـدعم الفنـي، وتنشـيط أدوات الت

. لفةفي مصر، هذا باإلضافة إلى فتح آفاق الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية المخت

والذي تم التأكيد من خالله على الدور الذي تلعبـه ،(COP26)" 26كوب " "جالسكو"مشاركة مصر في مؤتمر المناخ بـ 
يات التغيـرات ا من تحقيق التزاماتها بشأن مكافحة تـداعأدوات التمويل المبتكر لتمكين الدول النامية واألقل نمو

.المناخية

، وذلك في إطار المشاركة في 2021في ديسمبر  (HSBC)"إتش إس بي سي"التعاون الدولي مع بنك "اجتماع وزارة 
غلـب مؤتمر األمم المتحدة للتغيـر المنـاخي، والـذي أكـدت الـوزارة مـن خاللـه دور أدوات التمويـل المبتكـر وأدوات الت

توصــل إلــى وقــد تــم ال. ز التمــويالت المناخيــة واالســتثمارات المســتدامة فــي البنيــة التحتيــةيــتعزفــي علــى المخــاطر 
ؤيــة تشـكيل مجموعـة عمـل لوضـع خطـة مقترحـة لتعزيـز اســتخدام التمويـل المبتكـر فـي مصـر؛ مـن أجـل تحقيـق ر

.2063التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وكذلك أجندة إفريقيا 2030مصر 
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:تتمثل صالحيات الصندوق في اآلتي

ي المساهمة بمفرده أو بالمشاركة مع الغير فـ
س تأسيس الشركات أو الصناديق أو زيادة رؤو

ــا  أموالهــا، وذلــك فــي القطاعــات المحــددة وفقً
.لسياسة االستثمار

االستثمار في األوراق واألدوات المالية.

 ــــــــى التســــــــهيالت ــــــــراض والحصــــــــول عل االقت
ويـل االئتمانية، وإصدار السـندات وصـكوك التم

.وغيرها من أدوات الدين

 شــــراء وبيــــع واســـــتئجار واســــتغالل األصـــــول
.الثابتة والمنقولة واالنتفاع بها

 إقـــــــــراض أو ضـــــــــمان صـــــــــناديق االســـــــــتثمار
.والشركات التابعة

أدوات التمويل المبتكر في مصر: ثالًثا

ما أنها اعتمدت مصر على العديد من أدوات التمويل المبتكر، مثل السندات الخضراء، وصندوق مصر السيادي، ك
نصات التمويل تبنت العديد من المبادرات التي تتبنى التمويل المبتكر في تمويل المشروعات، هذا باإلضافة إلى م

: وفيما يلي عرض ألهم هذه األدوات. الجماعي

صناديق االستثمار

؛ لجذب االستثمارات 2018لسنة 177تأسس صندوق مصر السيادي بموجب القانون رقم  :صندوق مصر السيادي
اليتهـا الخاصة لمصـر، وتشـجيع االسـتثمار المشـترك فـي األصـول المملوكـة للدولـة؛ مـن أجـل زيـادة قيمتهـا وفع

مليـار دوالر، أمـا رأس المـال 10.2مليـار جنيـه أي مـا يعـادل 200ويبلغ رأس مال الصندوق نحـو . لالقتصاد المصري
.مليون دوالر تُسدَّد من الخزانة العامة255مليارات جنيه وهو ما يساوي 5المصدر فيبلغ 

ــر بتــرويج . تتــولى مجموعــة مــن الكــوادر المتميــزة مــن قطــاع المــال واألعمــال مهمــة إدارة الصــندوق ويقــوم األخي
ومحليـين، األصول القابلة لالستثمار من مختلف أجهزة الدولة، وخلق استثمارات مُشتركة مع مسـتثمرين أجانـب

.  وتعزيز دور القطاع الخاص في االقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل للشباب

د ويهـــدف الصـــندوق إلـــى المســـاهمة فـــي التنميـــة االقتصـــادية المســـتدامة مـــن خـــالل االســـتغالل األمثـــل لمـــوار
يق العربيـة الصندوق وأصوله وفقًا ألفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يقوم الصندوق بالمشاركة مع الصـناد

. أو األجنبية أو المؤسسات المالية المختلفة لتحقيق عائد استثماري مرتفع
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صندوق االستثمار القومي الخيري للتعليم

كوقـف خيـري، علـى أن يـتم توجيـه عوائـده إلـى " هيئـة سـوق المـال الجديـد"في إطار قـانون 2019تم إنشاؤه في عام 
وى التعلـيم قطاع التعليم؛ ويهدف الصندوق إلى توفير تمويل مسـتدام للمشـروعات التعليميـة، واالرتقـاء بمسـت

حتياجًـا، والعمل على دعم الطالب، هذا باإلضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة في المناطق المحرومة واألكثـر ا
لوقـف وتوفير بيئة داعمة لدمج ذوي اإلعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، مع إدارة العمل الخيـري وا

.بشكل مؤسسي واحترافي

ــ ــة م ــك المصــري الخليجــي وثالث ــة، بالتعــاون مــع بنــك مصــر والبن ــادي لالســتثمار والتنمي ن رجــال وتولــت شــركة أي
.األعمال، مهمة تأسيس صندوق االستثمار القومي الخيري للتعليم

"أمالك"صندوق 

مليـارات 5هو صندوق استثماري مملوك ملكية عامة للدولة مُمثلـة فـي بنـك االسـتثمار القـومي بـرأس مـال يبلـغ 
مشـروعات ويقوم هذا الصندوق بمشاركة المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في. جنيه

لمختلفـة ويقوم بالتخطيط المتكامل لضمان االستخدام األمثل ألصول الدولة ومحاسبة الجهـات ا. كبيرة الحجم
.على النتائج بعد توفير اإلدارة المحترفة ونظم التحفيز لإلدارة والعاملين

بعـض يهدف الصندوق إلى تطوير أمالك مصر؛ حيث يتم توجيه جزء من الخطة االستثمارية في الموازنة العامـة و
لتحقيـق أصول الدولة إلـى الصـندوق إلدارتهـا بطريقـة احترافيـة، مـع ضـرورة التركيـز علـى الشـفافية ورفـع الكفـاءة

.عائد اقتصادي كبير ونمو ألموال وأصول الدولة
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شهادات قناة السويس

ذه ويقتصـر تمويـل هـ. تندرج فكرة إصدار هذه الشهادات تحت فكرة تجميع األموال بغرض تمويل مشروع محـدد
مليـار جنيـه 60أكثـر مـن 2014وفي هذا اإلطار جمعـت هيئـة قنـاة السـويس عـام . الشهادات على المصريين فقط

% 15.5، وقد ارتفـع هـذا العائـد ليصـل إلـى %12من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 
.2016في نهاية عام 

منصات التمويل الجماعي 

يوجــد فــي مصــر العديــد مــن منصــات التمويــل الجمــاعي والتــي تعمــل كحلقــة وصــل بــين المتبــرعين واألشــخاص
ـــوفير النفقـــات الط ـــا، كـــذلك تســـهم تلـــك المنصـــات فـــي ت ـــرين مالي ـــاجين، وخاصـــة األشـــخاص المتعث ـــة المحت بي

سسـات والتعليمية وحاالت الطوارئ لـبعض الحـاالت االجتماعيـة، باإلضـافة إلـى تمويـل الشـركات الناشـئة والمؤ
.الصغيرة والمتوسطة

ومن أشهر مواقع ومنصات التمويل الجماعي في مصر

1

2

3

4

"ذومال"منصة 

"يوريكا"منصة 

"يمكن"منصة 

"ستارتركيك "منصة 

"شكرة"منصة5
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"ذومال"منصة 

ــة واالختراعــات والمشــروعات المعنيــة ــة والفني ــل المشــروعات اإلبداعي ــى جمــع األمــوال لتموي تهــدف المنصــة إل
ـــا  ـــوى معارضً ـــى المنصـــة، بشـــرط أال يكـــون المحت بتطـــوير المجتمـــع، وبإمكـــان أي شـــخص عـــرض مشـــروعه عل

مـن األربـاح فـي حـال % 5وتسـتقطع المنصـة نسـبة . لسياسات النشر، وأن يكون نشره مناسبًا للجمهـور العربـي
.وفي حالة إخفاق المشروع ال يحصل الموقع أو العميل على أي مبالغ نقدية. نجاح المشروع

(Eureeca)" يوريكا"منصة 

مرين ، وقد ركزت على منطقة الشرق األوسط؛ حيث تُتيح المنصة للمستث2011عام " دبي"نشأت هذه المنصة في 
وقـد تـم .إمكانية شراء أسهم في شركات ريادية تسعى للنمو، وهو ما يعود بالنفع على المستثمر ورواد األعمال

ناشـئة، بنظـام في مصر، إذ يتيح المجال للمصريين الراغبين فـي االسـتثمار فـي الشـركات ال" يوريكا"تطبيق نموذج 
.المساهمة، من خالل منصة مفتوحة للجميع ؛لطرح أفكارهم المختلفة

"يمكن"منصة 

واجههـــا تقـــدم المنصـــة خـــدمتين أساســـيتين؛ أوالهمـــا، تقـــديم الحلـــول للتغلـــب علـــى التحـــديات المختلفـــة التـــي ت
ول علــى المؤسســات والشــركات، والثانيــة، ســوق تســمح للمبتكــرين بالتواصــل مــع المؤسســات الماليــة للحصــ

، ومـن أهـم مخصصة للمشروعات االجتماعية والمؤسسات غير المعنية بـالربح" يمكن"وتعتبر منصة . االستثمار
ــر ــين أصــحاب المشــروعات واألشــخاص المســتعدين لتقــديم النصــائح والمســاعدات غي مميزاتهــا أنهــا تجمــع ب

.المادية كالتطوع

(Kickstarter)" ستارتركيك "منصة 

ــا كثيــرة مــن المشــروعات؛ مثــل األفــالم واأللبومــات الموســيقيّة والمشــ" ســتارتركيــك "يقبــل موقــع  روعات أنواعً
ــا للمشــاركة مــع اآلخــرين كجهــاز إلكترونــي أو ك. التكنولوجيــة ــاب، ويشــترط هــذا الموقــع أن يكــون المشــروع قابلً ت

ا بــه وال يقبــل الموقــع المشــروعات الخيريّــة، ويشــترط الموقــع أن يكــون المشــروع موضــحًا بالتفصــيل، ومرفقًــ
تنفيـذ كمـا ينبغـي أال يـتم جمـع األمـوال بهـدف. مقاطع الفيديو والصور الالزمة، مع إرفاق خطة للتنفيذ والتمويـل

.مشروعات محظورة أو خطرة

"شكرة"منصة 

ر، هي منصـة قائمـة علـى مفهـوم التمويـل الجمـاعي، وقـد انطلقـت فـي قطاعـات عديـدة مثـل الطيـران، واالسـتثما
ــوفر . والقطــاع المصــرفي ــا، تشــملالمنصــة وت ــد مــن المزاي ــال ألحكــ: (العدي ــيم واإلرشــاد، وضــمان االمتث ـام التعل

حاب الشــريعة اإلســالمية، والمراقبــة والتمثيــل المســتمر لمجلــس اإلدارة؛ لتحقيــق المواءمــة بــين مصــالح أصــ
.)المشروعات والمستثمرين

كة ســواء األفــراد أو المؤسســات، وتتوســع هــذه الشــب،وتعتمــد المنصــة علــى شــبكة مغلقــة مــن المســتثمرين
. المغلقة بناءً على توصيات وطلبات من المستثمرين داخلها
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السندات الخضراء

ــث تهــدف الســن ــبالد المبتكــرة إلدارة الــديون، حي دات تعــد الســندات الخضــراء فــي مصــر جــزءًا مــن اســتراتيجية ال
نفيـذ الخضراء إلى تنويع قاعدة المسـتثمرين، مـع التحـول إلـى االقتـراض طويـل األجـل، وقـد قامـت وزارة الماليـة بت

، وذلـك وفقًـا لمـا أقـره 2022/2021خطة طرح سندات في األسواق الدولية لتمويل جزء من احتياجات العـام المـالي 
، وقد تمت الموافقة علـى هـذه الخطـة التـي تضـمنت طـرح السـندات فـي األسـواق 2020مجلس الوزراء في أكتوبر 

، علـى مليارات دوالر، وتتنوع بين اإلصدارات بالدوالر األمريكي واليـورو وإحـدى العمـالت اآلسـيوية7الدولية في حدود 
.أن يكون تقدير حجم اإلصدار لكل عملة حسب حجم المستثمرين األجانب

وقـد قـادت مصــر التحـول نحـو االقتصــاد األخضـر فـي منطقــة الشـرق األوسـط وشــمال إفريقيـا؛ حيـث قامــت وزارة
مليون دوالر لمدة خمس سنوات وبعائد  750بقيمة 2020المالية بإصدار أول سندات سيادية خضراء في سبتمبر 

جــاالت، ، ويهـدف ذلـك إلـى تـوفير األمـوال المسـتدامة الالزمــة للمشـروعات الصـديقة للبيئـة فـي مختلـف الم5.25%
لـى كمـا تسـتهدف هـذه السـندات المشـروعات التـي تهـدف إ. مثل اإلسـكان، والنقـل النظيـف، والطاقـة المتجـددة

رف التعامل مع التغير المُناخي، واالستخدام األمثل لموارد الطاقة، واإلدارة المسـتدامة لمـوارد الميـاه وميـاه الصـ
.الصحي
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فوائد إصدار السندات الخضراء لمصر

مارات سيعزز ذلك مكانـة مصـر بـين الـراغبين فـي دعـم األهـداف طويلـة األجـل، وسيسـهم فـي زيـادة تـدفق االسـتث
ة، األجنبيـــة فـــي أدوات الـــدين، األمـــر الـــذي ســـيوفر الســـيولة فـــي الســـوق، ويقلـــل مـــن تكلفـــة تمويـــل عجـــز الموازنـــ

.وستسمح السندات لوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات األخرى، وكذلك المنظمات الدولية

سوق السندات الخضراء في مصر

األولـى وتُعد مصر هي. شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا زيادة كبيرة في إصدار السندات الخضراء
مليــار دوالر مــن المشــروعات الخضــراء فــي 750فــي المنطقــة؛ حيــث تمــت تغطيــة االكتتــاب فــي الســندات البالغــة 

مجـــال منـــع التلـــوث والســـيطرة عليـــه، وإدارة الميـــاه والصـــرف الصـــحي المســـتدامة، والنقـــل النظيـــف، والطاقـــة 
.مليار دوالر1.3وقد دخلت سوق السندات الخضراء ألول مرة بمبلغ . المتجددة، تليها المملكة العربية السعودية

Source: https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/5904
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0fab2dcd-25c9-48cd-b9a8-d6cc4901066e/2021.04+-
+Emerging+Market+Green+Bonds+Report+2020+-+EN.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nBW.6AT

2020على مستوى العالم عام سوق السندات الخضراء 

2020 Emerging Market Issuance
18.076
1.860 – 18.075
750 – 1.859
200 - 749
0.5 - 199
No data
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مبادلة الديون 

يل فعلــى ســب. اســتفادت مصــر مــن بــرامج مبادلــة الــديون مــع العديــد مــن الــدول بغــرض التنميــة االقتصــادية
وسويسرا ، )1994(فرنسا المثال، تفاوضت مصر على أربع اتفاقيات ثنائية لمبادلة الديون مع حكومات كل من 

).2001(، وألمانيا وإيطاليا )1995(

 والتــي تــنص علــى إعفــاء مصــر مــن ســداد أقســاط ، 1994فرنســا عــام وقعــت مصــر اتفاقيــة مبادلــة الــديون مــع
ســي فــي الــديون المســتحقة، بشــرط تقــديم مــا يعادلهــا بالعملــة المحليــة للصــندوق االجتمــاعي للتنميــة الفرن

انيـة كمـا قامـت بتوقيـع االتفاقيـة الث. مواعيد استحقاقها، وذلك مـن أجـل إنشـاء مشـروعات تنمويـة فـي مصـر
؛ وذلـك مليون يـورو مـن الـديون المسـتحقة علـى مصـر45تحويل نحو وهو ما أدى إلى 1995لتحويل الديون عام 

.لدعم االستثمارات الفرنسية في مصر

 ؛ وذلـك مـن أجـل )مليـون فرنـك سويسـري150نحـو (مبادلة ديون مـع سويسـرا اتفاقية 1995وقعت مصر عام
ي تنفـذها تخفيف عبء الديون ودفع التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ مـن خـالل تمويـل مشـروعات التنميـة التـ

ة منظمات المجتمع المدني في مختلف المجاالت، مثل خلـق فـرص العمـل، والتخفيـف مـن حـدة الفقـر، وحمايـ
.البيئة، والتعليم، وتحسين الصحة العامة

 والتـي تمثـل جـزءًا مـن )ماليـين يـورو204.5نحو (2001عام مبادلة الديون مع ألمانيا وقعت مصر أيضًا اتفاقية ،
لتمويـل مشـروعات % 50ويُسـتخدم . 2015و2002رسوم خدمة الدين المستحقة على مصر أللمانيـا بـين عـامي 

من المبلغ مخصصة لوزارة المالية لدعم % 50بشأن الحد من الفقر وحماية البيئة وتطوير التعليم األساسي، و
.الموازنة العامة للدولة

 ،؛ 2012، و2007، و2001وقعت مصر مع إيطاليا ثـالث اتفاقيـات لتبـادل الـديون بـين الـدولتين خـالل أعـوام اتصالًا
. طاليـاوذلك السـتخدامها فـي تمويـل مشـروعات التنميـة ذات األولويـة التـي تـم التفـاوض عليهـا بـين مصـر وإي

.لبيئةوتكون هذه المشروعات معنية بشكل رئيس بالتنمية البشرية، والتخفيف من حدة الفقر، وحماية ا
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الشراكة بين القطاع العام والخاص 

:لالستثمار والتنمية " أيادي"شركة 

تمويـل لالستثمار والتنمية إحدى صور التعاون بـين القطـاعين العـام والخـاص، وإحـدى أدوات ال" أيادي"تُعد شركة 
لشــركات المبتكــر؛ بهــدف زيــادة االســتثمارات إلطــالق اإلمكانــات الحقيقيــة لمصــر مــن خــالل تــوفير ســبل لتمويــل ا

مـــن خــالل مبـــادرة تعـــاون بـــين وزارة التخطـــيط والتنميـــة 2015وتأسســـت الشـــركة عـــام . الصــغيرة والمتوســـطة
. االقتصادية، وعدد من المؤسسات شبه الحكومية ككيان استثمار خاص

صــندوق الصــندوق االجتمـاعي للتنميــة، وبنـك االســتثمار العربـي، و: ويتمثـل المســاهمون فـي الشــركة فـي كــل مـن
.يد لالستثمارالسياحة، وبنك االستثمار القومي، وشركة القاهرة لالستثمار، وبنك فيصل اإلسالمي، وشركة البر

لتمويـل أيـادي ل"، و"إنمـاء للتـأجير التمـويلي"شركة : ؛ وهي"أيادي"وقد أسهمت بعض الشركات في تأسيس شركة 
لالسـتثمار " أيـادي"، وشركة "ببريوس"، وصندوق االستثمار المباشر لمشروعات التنمية السياحية "متناهي الصغر

.والتطوير الصناعي

حقيـق تنميـة بوضع استراتيجية استثمارية قوية تهدف إلى توليد عوائد مالية وفيرة، إلى جانـب ت" أيادي"وقد قامت 
ية، االســتثمار" أيـادي"وقـد أســهمت هـذه االســتراتيجية فـي بنـاء محفظــة ". أيـادي"مـؤثرة وفعالـة مــن خـالل شــركة 

.وتطمح الشركة إلى المساهمة في بناء فرص االستثمار في مصر

":كابيتالآيإن "شركة 

تلبــي هــي شــركة مصــرية رائــدة متخصصــة فــي تقــديم باقــة متكاملــة مــن الخــدمات المصــرفية االســتثمارية التــي
ة وتأسسـت الشـرك. احتياجات العمالء، سواء أكانوا من األفراد أو المؤسسات أو من القطـاع الخـاص والحكـومي

هـذا، . صـادية، وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك االستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية االقت2015عام 
تقــوم وتُعــد هــذه الشــركة بمثابــة الجهــة االستشــارية للحكومــة كبــديل أو بالشــراكة مــع الجهــات العالميــة، كــذلك

.الشركة بإعداد دراسات الجدوى للجهات الحكومية

مملوكــة وتنفــرد الشــركة بمكانــة تنافســية خاصــة بــين المؤسســات الماليــة العاملــة فــي الســوق المصــرية؛ فهــي
طـاعين للحكومة ولكن تخضع إدارتها لفكر وخبرة القطاع الخـاص؛ لـذا، تعـد الشـركة حلقـة الوصـل األولـى بـين الق

ظيـف رأس العام والخاص في السوق المصـرية، وأيضًـا البوابـة الرئيسـة لـدخول االسـتثمارات األجنبيـة، وكـذلك تو
.المال المحلي في أصول وشركات قطاع األعمال

مصــري تســتهدف الشــركة تحقيــق عائــدات مرتفعــة للعمــالء والشــركاء، وتعظــيم القيمــة المضــافة لالقتصــاد ال
مرين داخل مصر مكانة خاصة نظرًا لشبكة العالقات التي تربطها بكبار المستث" كابيتالآيإن "بشكل عام، وتحتل 

يــة وخارجهــا، إذ تمثــل الشــركة أول جســر مــن نوعــه يــربط بــين مجتمــع االســتثمار علــى الســاحة المحليــة واإلقليم
.والدولية

بتـرويج وتغطيـة االكتتـاب واالستشـارات الماليـة 2016فـي عـام " إن أي كابيتـال"وقد كلفت وزارة االسـتثمار شـركة 
.بوضع برنامج طرح شركات عامة بالبورصة
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مشروع تعزيز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع

ر، والـذي أحد مشروعات البنك الدولي في مصـ" تعزيز االبتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع"يُعد مشروع 
خدام آليات يهدف إلى توسيع فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر باست

شـروع مـن ويتـألف الم. تمويل مبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء، وكذلك المناطق المحرومة
ره مـن خـالل خط ائتمان للصندوق االجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الصـغيرة ومتناهيـة الصـغر، ويـتم تـوفي

ة ويكـــون الصـــندوق االجتمـــاعي للتنميـــة مســـؤولًا عـــن إبـــالغ المؤسســـة الماليـــ. مؤسســـات عامـــة ماليـــة مؤهلـــة
نفيـذها مـع بالخصائص األساسية للقرض، وعـن التقيـيم المُسـبق للعقـود، والتفـاوض بشـأنها، واإلشـراف علـى ت

. البنوك، ومتابعة نوعية الحافظة

يلــهالـذي بلــغ إجمــالي تمو-" تعزيــز االبتكــار مـن أجــل إتاحــة الخـدمات الماليــة للجميــع"تجـدر اإلشــارة إلــى أن مشـروع 
ظًـا نجح في زيادة فرص حصول المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصـغر فـي المنـاطق األقـل ح-مليون دوالر300

ســاء مــن التنميــة فــي مصــر علــى التمويــل، وذلــك مــن خــالل تــوفير آليــات تمويــل مبتكــرة مــع تركيــز خــاص علــى الن
.والشباب
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التحليل الرباعي للتمويل المبتكر في مصر: رابًعا

نقاط

القوة

جيع جهود البنـك المركـزي المصـري فـي إدخـال التقنيـات الماليـة الحديثـة ، والتشـ
يم هذا باإلضافة إلى تعزيـز الشـمول المـالي، وزيـادة سـرعة تقـد. على استخدامها

.الخدمات المصرفية

م يوجد فـي مصـر إطـار تنظيمـي خـاص بكـل مـن منصـات التمويـل الجمـاعي القـائ
تنظـيم على اإلقـراض والمشـاركة فـي الملكيـة، حيـث تقـوم هيئـة الرقابـة الماليـة ب

.ووجود قانون منظم لشركات التقنيات الماليةعمل منصات التمويل الجماعي،

نقاط

الضعف

محدوديــة اســتخدام أدوات التمويــل المبتكــر فــي مصــر، حيــث لــم تتطــرق ألدوات
.مثل الضرائب العالمية، وتصاريح االنبعاثات

لــى ال يــزال نشــاط التمويــل الجمــاعي القــائم علــى التبرعــات والمكافــآت محــدودًا ع
.الرغم من اآلثار اإليجابية المتوقعة لهذه المنصات

الفرص

ــة الصــغر، التــي ــل فــي قطــاع المشــروعات الصــغيرة ومتناهي ســد فجــوة التموي
دوات وبالتــالي يعــد التمويــل المبتكــر أحــد أهــم األ. تواجــه مشــكالت فــي التمويــل

.لتمويل هذه المشروعات، وخاصة منصات التمويل الجماعي

 عقــــد الشــــراكات مــــع المؤسســــات الدوليــــة، لتعزيــــز دور مصــــر وانــــدماجها فــــي
نميـة االقتصاد العالمي، كما أنه يسهم فـي المضـي قـدمًا نحـو تحقيـق أهـداف الت

.المستدامة

التهديدات

 ن ، هـــذا باإلضـــافة إلـــى العديـــد مـــالســـيبرانيةالتهديـــدات اإللكترونيـــة والهجمـــات
مخــاطر أمــن المعلومــات، ومخــاطر حمايــة مســتخدمي : المخــاطر األخــرى، مثــل

. الخدمات المالية، ومخاطر السيولة، والمخاطر القانونية، وغيرها

ــم الالعبــين الرئيســين الــذين يســتطيعون اســتخدام قواعــد البيانــا ت الكبيــرة تحكُّ
..والبرامج القائمة على الذكاء االصطناعي في تقديم الخدمات المالية



41

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

+-



42

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

+

القسم الرابع
ـــــل  ـــــة فـــــي أســـــاليب التموي التجـــــارب الدولي

المبتكر

:يتناول هذا القسم

التجارب الدولية

تجربة اإلمارات العربية المتحدة

تجربة أستراليا

تجربة المملكة العربية السعـــــــــــوديــــــــــة

تجربة كندا

تجربة الهند

تجربة الصين

التوصيات المقترحة لتعزيز التمويل المبتكر

دامة التجارب الناجحة في إطار سعي الدول للبحث عن مصادر تمويـل غيـر تقليديـة ومسـتأهمالقسم هذا يعرض
اســـتطاعت وهنـــاك مجموعـــة مـــن الـــدول طبقــت نمـــاذج لهـــذا التمويـــل، ؛ حيــث إن تمكنهــا مـــن تحقيـــق أهـــدافها

عامـة لهـا، الحصول على التمويل المطلوب بأساليب جديدة ومبتكرة وال تشكل أي أعباء إضـافية علـى الموازنـة ال
.د، والصينومن بين تلك البلدان، اإلمارات العربية المتحدة، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية، وكندا، والهن
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: السندات الخضراء

، كمــا أعلنــت التزامهــا بأهــداف األمــم )2030-2015( تبنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أجنــدة خضــراء للفتــرة 
األعمال ويمثل التمويل األخضر في دولة اإلمارات أحد أهم العناصر الداعمة لنماذج. المتحدة للتنمية المستدامة

. واالستثمارات والتشريعات المستدامة

اصـل وبشكل عام، استهدفت حكومة اإلمارات العربية المتحدة أن تصبح رائـدة فـي مجـال الطاقـة المتجـددة، وتو
بنـك والذي يُعد أكبـر-" أبوظبي األول"هذا، وقد التزم بنك . وضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

حددتها بهذه األهداف والتفويضات التي-في اإلمارات العربية المتحدة ، وأحد أهم المؤسسات المالية في العالم
قة بقيمـة حكومة اإلمارات لتنويع وتحويل اقتصادها، وعليه، أصدر بنك أبوظبي الوطني أول سند أخضر في المنط

" وظبي األولـــــــــــأب"ك ـــــــــــــــــك إلـى بنـــــ، وذلـك قبـل عمليـة االنـدماج وتغييـر اسـم البن2017مليون دوالر فـي عـام 587
. 2017أبريل 24ي ــــــف

لسـندات لجنة ا"وضع إطار عمل للسندات الخضراء؛ حيث إن ثمّة لجنة تسمى " أبوظبي"تجدر اإلشارة إلى أن بنك 
زام بإطــار تجتمــع بشــكل ربــع ســنوي، وتقــوم بــإجراء تــدقيق داخلــي وخــارجي بشــكل ســنوي؛ لتقيــيم االلتــ" الخضــراء

ئـات المحـددة ا، وتقييمهـا وفقًـا للف، كما تقوم بفحص المشروعات مبـدئي"أبوظبي األول"السندات الخضراء لبنك 
:في مبادئ الرابطة الخضراء ومبادرة السندات المناخية، وتتمثل تلك الفئات في اآلتي

وكفاءة الطاقةالطاقة المتجددة.

منع التلوث والسيطرة عليه.

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية.

حفظ التنوع البيولوجي البري والمائي.

النقل النظيف.

اإلدارة المستدامة للمياه.

التكيف مع تغير المناخ.

منتجات صديقة للبيئة

. نداتوتقوم لجنة السندات الخضراء بتحديد المشروعات التي يتم إصدار السندات بها، وكذلك قيمة هذه الس

ة اإلمارات العربي01
المتحــــــــــــــــــــــــــــدة
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، 2021علـى دعـم تحقيـق التنميـة المسـتدامة وفقًـا لرؤيـة دولـة اإلمـارات لعـام أبـوظبي األولوفي إطـار حـرص بنـك
مليـون دوالر هـونج 750، فقد قام البنـك بإصـدار سـندات خضـراء بقيمـة 2030" أبوظبي"والرؤية االقتصادية إلمارة 

ويُعـد هـذا اإلصـدار هـو أول إصـدار للسـندات الخضـراء المقومـة بالـدوالر . سـنوات5كونج، وبأجل استحقاق لمـدة 
قبل هونج كونج في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وأول إصدار لسندات خضراء بدوالر هونج كونج من

.  أي مؤسسة مالية خارجية

راء فــي ى البنــك مهــام مــدير حســابات أول إصــدار للصــكوك الخضــراء، والتســهيالت االئتمانيــة الخضــهــذا، وقــد تــولَّ
داف التنميـة وخالل العام الماضي أسهم البنك أيضًا في توفير تسهيالت ائتمانية متجددة مرتبطة بأهـ. المنطقة

المســتدامة لشــركة طيــران االتحــاد باإلمــارات، كــإجراء هــو األول مــن نوعــه علــى مســتوى قطــاع الطيــران العــالمي، 
.وكذلك في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

رفض فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تشــير اإلحصــاءات إلــى أن البنــوك تــ: للتمويــل الجمــاعي" دبــي نكســت"منصــة 
لـى من طلبات التمويل التي يتقدم بها أصحاب المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة إ% 70إلى % 50تمويل ما بين 

ــى المشــروعات الصــغيرة نحــو  فقــط مــن إجمــالي القــروض % 4البنــوك، وتمثــل القــروض المصــرفية الموجهــة إل
ــام . المصــرفية باإلمــارات ــى عــدم وجــود ســجل تجــاري لهــذه المشــروعات يُمكــن الشــركة مــن القي ويرجــع ذلــك إل

.بأعمالها التجارية أو لمحدودية أصولها

اصـة وإيمانًا مـن اإلمـارات بأهميـة المشـروعات الصـغيرة باعتبارهـا أحـد المحركـات الرئيسـة لالقتصـاد اإلمـاراتي، خ
فـي قطـاع تجـارة % 73مـن إجمـالي عـدد الشـركات العاملـة فـي الدولـة موزعـة بنسـبة % 94وأنها تمثل ما يزيد علـى 

فــي قطــاع الصــناعة، لــذا لجــأت اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى % 11فــي قطــاع الخــدمات، و% 16الجملــة والتجزئــة، 
. التمويل الجماعي لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مـن % 42مـن جميـع الشـركات، ويعمـل بهـا نحـو % 95في إمارة دبـي، تمثـل الشـركات الصـغيرة والمتوسـطة نحـو 
.من الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة دبي% 40القوة العاملة، وتسهم بنحو 

باب أول منصة رقميـة حكوميـة للتمويـل الجمـاعي بهـدف دعـم المبـدعين مـن الشـ" دبي نكست"هذا، وتُعد منصة 
مـن لتنفيذ مشروعاتهم من خالل توفير التمويل المطلـوب مـن خـالل اسـتقطاب رؤوس األمـوال صـغيرة الحجـم

. أفراد المجتمع

لتنميــة المشــروعات " محمــد بــن راشــد"، وتتــولى مؤسســة 2021فــي شــهر مــايو مــن عــام " دبــي نكســت"تــم إطــالق 
ة خالل الصغيرة والمتوسطة مسؤولية إدارة المنصة، حيث تقوم بعرض المشروع المطلوب تمويله على المنص

مدة محددة، وفي حال تجميع المبلغ المطلوب من المسـاهمين سـواء أفـراد أو شـركات خـالل تلـك المـدة، يُقـدم
هــذا المبلــغ إلــى صــاحب المشــروع، وفــي الحالــة التــي يــتم فيهــا جمــع كــل التمويــل المطلــوب، تُعــاد األمــوال إلــى

. المساهمين مرة أخرى
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اأســــــــــترالي 02

ة لعـام مـن خـالل قـانون الطاقـة النظيفـ" ضـريبة الكربـون"قدمت الحكومة األسترالية مُخطـط تسـعير الكربـون أو 
. ، وكانــت هــذه إحــدى المبــادرات للــتحكم فــي االنبعاثــات فــي أســتراليا2012، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي يوليــو 2011

طـن مـن ويُعد الهـدف مـن هـذه الضـريبة هـو دفـع الملـوثين أو المصـدرين لالنبعاثـات مبلغًـا معينًـا كضـريبة لكـل
.الكربون تطلقه في الغالف الجوي

ا لكـل وحـدة، وفـي دوالرًا أسـترالي23، كان يمكـن شـراء وحـدات الكربـون بسـعر ثابـت )2013-2012(في السنة األولى 
ي أما الجهات التي لم تسلم أ. ا لكل وحدةدوالرًا أسترالي24.15، ارتفع سعر وحدات الكربون إلى )2014-2013(الفترة

رسـوم "ـ وحدات أو قاموا بتسليم عدد وحدات أقل مما ينبغي تسليمه، كان يفرض عليهم رسوم إضافية تسمى ب
دفـع ، وقـد خلقـت هـذه الرسـوم حـافزًا للشـركات لتسـليم الوحـدات المطلـوب تسـليمها بـدلًا مـن"نقص الوحـدات

ل طـن وفي كل عام، كان يتعين على الجهات المختارة تسليم وحدة انبعاثات واحدة لك. رسوم عجز أعلى للوحدات
. من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه

حـراري فـي ا، حيث تم بالفعل الحد من انبعاثات الغـازات المسـببة لالحتبـاس الهذا، وقد حقق القانون أهدافه جزئي
ألف شـركة دفعـت ضـريبة 75في العام الثاني لتطبيق ضريبة الكربون، ومع ذلك نجد أن نحو % 1.4أستراليا بنسبة 

الكربون مباشرة أو في صورة غرامة معادلة، وهـو مـا أدى إلـى قيـام هـذه الشـركات بنقـل جـزء مـن هـذه التكلفـة أو
حت وزارة كلها إلى عمالئهم والشركات الصغيرة واألسر والتي عانت من ارتفاع األسعار نتيجة للضريبة، وقد أوض

دوالرات أسـترالية فـي األسـبوع 9.90الخزانة أن إدخال ضريبة الكربون أدى إلى زيـادة تكلفـة المعيشـة لألسـر بنحـو 
%.10في المتوسط،  كما أدت الضريبة إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء لألسر بنسبة 
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لتمويـل الجمـاعي، ل" منـافع"تتبنى المملكة العربية السعودية إحدى صور التمويل المبتكر، والتي تتمثل في منصة 
الجماعي، فقد أشار البنك المركزي السعودي إلى تلك المنصة باعتبارها إحدى التجارب الناجحة في مجال التمويل

يــد مــن وتتـولى المنصــة مســؤولية القيــام بأنشــطة التمويــل الجمــاعي القــائم علــى اإلقــراض مــن خــالل تقــديم العد
. أو تمويل سداد الفواتير،تمويل رأس المال العاملمثل،الخدمات المالية المتنوعة

ثمرين وتقـوم المنصـة بتقـديم خــدمات ماليـة متعـددة بصــورة رقميـة، وتعمـل المنصـة علــى إتاحـة الفـرص للمســت
ة هـذه الستثمار أموالهم ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل توفير التمويل الالزم، وتقـدم المنصـ

ة كمــا تقــوم بتــوفير نســب مرابحــ. الخــدمات بجــودة عاليــة، هــذا إلــى جانــب التجــاوب والتواصــل الــدائم مــع العمــالء
والتـي ،مرينتنافسية بالمقارنة مع غيرها من المنصات، هذا باإلضافة إلى تقديم نسـب العوائـد المجديـة للمسـتث

. تُعد بمثابة حافز لجذب فئة جديدة من المستثمرين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

، حيـث وتسهم هذه الخدمات التي توفرها المنصة في زيادة الشمول المـالي وتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة
ه أصـحاب تساعد هذه المنصة على توفير منتجات وخدمات تمويلية حديثـة تعـد بـديلًا للبنـوك، حيـث عـادة مـا يواجـ

اية مبدأ المشروعات الجديدة المتوسطة والصغيرة تحديات كثيرة أثناء التعامل مع البنوك وهو ما يعزز في النه
. الشمول المالي في المملكة العربية السعودية

ة المملكة العربي
السعـــــــــــوديــــــــــة 03



2022أغسطس |التمويـــــــل المبتكــــــــــــــــر |سلسلة تقارير معلوماتية 47

ـــــــــــــــــــــدا كن 04

أحد صور التمويـل المبتكـر فـي كنـدا، وذلـك بغـرض )Sovereign Loans Program("القروض السيادية"يُعد برنامج 
ويســهم البرنــامج فــي تقــديم قــروض.  دعــم األفــراد الــذين يعيشــون فــي فقــر مــدقع فــي الــدول متوســطة الــدخل

مارات سـيادية منخفضـة الفائــدة إلـى الـدول متوســطة الـدخل، وذلـك مــن أجـل تحسـين قــدرتها علـى القيـام باســتث
مهمــة تمكنهــا مــن القضــاء علــى الفقــر وتحقيــق الســالم واألمــن، مــع االعتــراف بقــدرتها علــى ســداد قيمــة هــذه 

لــى ويعمــل برنــامج القــروض الســيادية باإلضــافة إلــى مجموعــة أدوات تمويــل التنميــة الكنديــة األخــرى ع. القــروض
.تنويع أشكال الدعم الذي تستطيع كندا تقديمه ونشره بالتعاون مع المانحين اآلخرين

مليون دوالر لبرنامج القـروض السـيادية، ويمـنح البرنـامج هـذه القـروض 620، تم تخصيص أكثر من 2018وفي عام 
للمبـــادرات التـــي تهـــدف إلـــى ســـد الفجـــوات بـــين الجنســـين، وإزالـــة الحـــواجز التـــي تحـــول دون المســـاواة بينهمـــا،

. والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ير ويتم التفاوض علـى شـروط اإلقـراض لكـل قـرض علـى حـدة مـع المقترضـين المـؤهلين، وذلـك وفقًـا لعـدة معـاي
:تتمثل في اآلتي

عدم تجاوز مدة القرض عشر سنوات.

أن يكون سعر الفائدة ثابتًا ومساويًا لتكلفة اقتراض الحكومة الكندية.

ماح أن تتم مدفوعات أصل القرض والفائدة على أساس سنوي على األقل، مع إمكانية الحصول على فتـرة سـ
.وذلك في ظروف محددة

ين الياباني أن تكون القروض المقدمة إما بالدوالر الكندي أو الدوالر األمريكي أو اليورو أو الجنيه اإلسترليني أو ال
.أو أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي كعملة احتياطية رسمية من العمالت األجنبية

بة عدم تجاوز إجمالي القروض غير المسددة المقدمة إلى بلد مـا أو المضـمونة مـن قبلـه بموجـب البرنـامج نسـ
.مليون دوالر، أيهما أكبر120من محفظة القروض أو % 20

:وتتمثل األهداف الرئيسة لبرنامج القروض السيادية في

جمـــــــــع التمويـــــــــل العـــــــــام 
والخاص لمساعدة الفقـراء

ــــــــين  المســــــــاواة ب
الجنسين

ت إنشاء سـوق لالسـتثمارا
لصالح الفقراء
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الهنـــــــــــــــــد 05

القتصـادية فـي تُعدُّ البنية التحتية للهند غير فعّالة أو داعمة لمختلف المشروعات؛ األمر الذي أثَّر على القطاعـات ا
سـاد الهند؛ حيث عانى قطاع الطاقة، والطرق والنقل من تدهور حاد؛ نظـرًا لعـدم تحديثـه وفقًـا ألحـدث التقنيـات، و

.مثل الموانئ، والمطارات، والتي اتسمت بعنصر عدم الكفاءة،وضع مُماثل في قطاعات أخرى

ة التحتيـة وفي خضم النمو االقتصادي المتسارِع خالل العقد األخير من القرن الماضي، ازدادت الضغوط على البنيـ
ذب االسـتثمارات أو بدرجةِ أكبر؛ ونتيجة لذلك، أصبحت البنية التحتية عائقًا رئيسًا في الحفاظ على عملية النمو، وجـ

.ممارسة األعمال في الهند

ريع تدفُّق رأس في ضوء عدم نجاح آليات التمويل التقليدية في تعزيز البنية التحتية، ظهرت الحاجة الملحة إلى تس
مكينيـة، مـن بناءً عليه، بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالـة إلنشـاء سياسـة ت. المال الخاص في البنية التحتية

.تحتيةأجل تعبئة االستثمار الخاص بالسرعة والحجم الالزمين، وجذب رأس المال الخاص في مشروعات البنية ال

اقـة، الط: مثـل،، تم وضع هيكل شامل؛ لتعزيـز الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص فـي القطاعـات الرائـدةلذا
نمـوذجي ويتمثَّل الهدف الـرئيس مـن ذلـك التحـوُّل ال. والسكك الحديدية،، والمطاراتيوالطرق السريعة، والموان

إلى)2007-2002(الخطة الخمسية العاشرة في مليار دوالر 240في مُضاعفة االستثمار في البنية التحتية من نحو 
).2012-2007(مليار دوالر خالل الخطة الخمسية الحادية عشرة 500

ــز االســتثمارات الخاصــة مــن خــالل تســهيل االئتمــان الممنــوح مــن قِ ــذا قامــت الهنــد بتحفي قطــاع بــل البنــوك للل
وهـو مـا حفـز القطـاع الخـاص علـى. من القروض التي تقدمها البنوك تُمنح للقطـاع الخـاص% 70الخاص، حيث إن 

.المشاركة في مشروعات البنية التحتية دون أي تخفيف في المعايير االحترازية لألعمال المصرفية

ة بالتـدخل أما فيما يتعلق بالمشروعات التي تدر عائدًا ضئيلًا، فتقـوم الحكومـة الهنديـ

من تكاليف المشـروع كحـافز للقطـاع الخـاص % 40في تقديم منح رأسمالية تصل إلى 

.للدخول في تنفيذ هذه المشروعات

مــن إجمــالي االســتثمار فــي % 22نتيجــةً لتلــك الجهــود، زاد االســتثمار الخــاص مــن نحــو 

). 2012-2007(خالل الفترة % 37إلى نحو ) 2007-2002(البنية التحتية خالل الفترة 
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الصــــــــــين 06

تريليونــات 5.84بمــا يُقــدر بــين 2030إلــى 2014قُـدرت احتياجــات تمويــل البنيــة التحتيــة فــي الصــين خــالل الفتــرة مــن 
قات وفي ظل عدم توافر مصـدر تمـويلي واحـد يمكنـه معالجـة األزمـة وتـوفير التـدف. تريليونات دوالر10.15دوالر إلى 

.ظهرت الحاجة إلى آليات تمويل منخفضة التكلفة وطويلة األجل،المالية الالزمة

ضر والخدمات للتمويل الحضري األخ" شنغهاي"وانبثقت عن تلك الحاجة مؤسسة للتمويل المُبتكر، يُطلق عليها 
وير البنية ؛ وهي مؤسسة مالية وسيطة لمساعدة المدن الصغيرة في الصين على تلبية متطلبات تط"المحدودة 

بيئيــة، وتحقيــق علــى تلبيــة احتياجاتهــا االســتثمارية ال" الصــين"التحتيــة الخضــراء، وتــوفير حلــولٍ مُبتكــرة لمســاعدة 
رئيسـة؛ أهدافها المُناخية في إطار مساهمتها الوطنيـة، حيـث يـتم توجيـه اسـتثمارات الشـركة إلـى ثالثـة قطاعـات

.الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبةوالمياه، : هي

ام مليون دوالر؛ لزيادة إمكانية الوصول إلى التمويل المُستد200قرضًا قيمته " البنك الدولي"وفي هذا الصدد قدَّم 
ة بالحصول وتقديم أفضل الممارسات الدولية للصين؛ للسماح للمدن الصغير،لالستثمارات الخضراء في المدن

. لبةعلى التمويل التجاري، مع زيادة استهداف إدارة المياه وتحسين جودتها، والصرف الصحي، والنفايات الص

غيل، وتســتهدف األمــوال المُقدَّمــة مــن البنــك الــدولي تغطيــة تكــاليف مخــاطر التشــ
ـــا لشـــ ـــوفر تســـهيلًا ائتماني ـــا ت ـــة، كمـــا أنّه ركة ومخـــاطر الســـداد للمشـــروعات الفرعي

تها، للتمويــل الحضــري األخضــر؛ لتعزيــز تصــنيفها االئتمــاني، وبنــاء قـــدر" شــنغهاي"
وتخفيــف شــروط االئتمــان، وخفــض تكــاليف القــروض، واالســتفادة مــن أســواق رأس

.المال



50

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

التوصيات المقترحة لتعزيز التمويل المبتكر: ثانًيا

لــــة الدراســــة الجيــــدة والمستفيضــــة للنتــــائج المحتم
بيل فعلــى ســ. لتطبيــق أي مــن آليــات التمويــل المبتكــر

ت إلــى المثــال، تطبيــق ضــريبة الكربــون فــي أســتراليا أد
إلـى الحد من انبعاثات الكربون، ولكن في المقابـل أدت

ـــب عليـــه وقـــف  ارتفـــاع تكلفـــة المعيشـــة، وهـــو مـــا ترت
.تطبيق هذه الضريبة

ة مواصــلة جهــود وزارة التعـــاون الــدولي فـــي بحــث تفعيـــل أدوات التمويــل المبتكــر فـــي مصــر مـــع شــركاء التنميـــ
ــا بنســب. ومؤسســات التمويــل الدوليــة 70ة خاصــة مــع ارتفــاع فجــوة تمويــل أهــداف التنميــة المســتدامة عالمي %

ــا للتقــديرات الســابقة لمنظمــ2.5تريليونــات دوالر ســنويا مقابــل نحــو  4.2لتصــل إلــى  ة تريليــون دوالر ســنويا وفقً
".OECD"التعاون االقتصادي والتنمية

م وتنفيـذ مشاركة المعرفة من قِبل المنظمـات الفاعلـة فـي تصـمي: تسريع نمو سوق التمويل المبتكر، من خالل
.آليات تمويل مبتكرة مع بعضها البعض، األمر الذي يجذب جهات فاعلة جديدة

مصـر لـم يـتم علـى سـبيل المثـال فـي. التخصيص األمثل آلليات التمويل المبتكر؛ لتحقيق أعظم اسـتفادة ممكنـة
.االستفادة من تطبيقات مبادالت الديون

زي ووزارة البنـك المركـ: تحديد االختصاصات واألدوار بين الجهات الحكومية في إدارة أدوات التمويل المبتكـر، وهـي
.مع تطوير األطر التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي بشكل عام. المالية، وهيئة الرقابة المالية

مـن آليـات نشر الوعي بالتقنيات المالية الحديثة، التـي تعتمـد عليهـا العديـد
ام التمويــل المبتكــر، مــع رفــع مهــارات وتنميــة قــدرات الشــباب فــي اســتخد

.رهذه التقنيات من أجل تعظيم االستفادة من آليات التمويل المبتك
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