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تمويل التنمية المستدامة في مصر

التوصيات الرئيسية
الحد من الفقر وأوجه عدم 

المساواة وتعزيز الحماية 
االجتماعية

 الهدف 1: القضاء على الفقر
10: الحــد من أوجه عدم  الهدف 

المساواة

ضمان المســاواة فــي الحصول 	 
علــى التعليــم الجيــد والتكنولوجيــا 

وتوفيرالفــرص االقتصاديــة للجميــع.
معالجــة مســألة المســاواة بين 	 

الجنســين وذلــك بضمــان تحقيــق 
المســاواة فــي حصول المــرأة على 

الفــرص االقتصاديــة والموارد 
المســتدامة للدخــل، خاصــة في 

المناطــق الريفيــة.
الحــد من عــدم المســاواة الجغرافية 	 

بضمــان االســتثمار الكافــي فــي البنية 
التحتيــة االجتماعيــة والماديــة 

للمناطــق الريفيــة والحضريــة فــي 
جميــع المحافظــات.

نظام الحماية االجتماعية

توســيع برامــج شــبكة األمان 	 
االجتماعــي أفقيــًا بإضافــة مســتفيدين 

جــدد، ورأســيًا بزيــادة حجــم المزايا 
)مؤشــر التضخــم(، مــع إعــادة النظر 

فــي آليــات اســتهداف شــبكات األمان 
االجتماعــي.

رفــع كفــاءة الوصول إلــى الفئات 	 
المســتحقة وآليــات االســتهداف، عــن 

طريــق بنــاء قاعــدة بيانات شــاملة 
ــد  باســتخدام الســجل الوطنــي الموحَّ

وربطــه بالســجل المدنــي.

إطار التمويل الوطني المتكامل 
والتدفقات المالية العامة

إطار التمويل الوطني المتكامل

المحافظة على الجهود الحالية في 	 
الركيزتين األولى والثانية إلطار 

التمويل الوطني المتكامل: التقييم 
والتشخيص، واستراتيجية التمويل، 

ل الدائرة بتفعيل الركيزتين الثالثة  وُتكمَّ
والرابعة: الرصد والمراجعة إلى جانب 

الحوكمة والتنسيق.
االستمرار في المسار الحالي لضبط 	 

أوضاع المالية العامة وتقليل االعتماد 
على االقتراض الخارجي والتدفقات 
الخارجية المتقلبة لمعالجة دينامية 

العجز المزدوج في الموازنة الحكومية 
وفي الحساب الجاري.

السياسات المالية والموارد العامة المحلية

إصالح نظام إدارة المالية العامة. في 	 
جانب اإلنفاق، تدعيم الموازنة القائمة 

على البرامج وعلى األداء، والعمل على 
تطوير إطار نفقات متوسط المدى.

التحديد االستراتيجي للمزيج الضريبي 	 
األمثل واالستثمار في نظام اإلدارة 

الضريبية من حيث الشفافية والكفاءة 
وجهود التحصيل واإلنفاذ.

التدفقات العامة الخارجية

تعزيــز الجهــود من خالل تبني إطار 	 
لسياســة تعاون مــن أجل التنمية 
الوطنية، يغطي نطاقًا أوســع من 

الموارد المالية الخارجية: المســاعدة 
اإلنمائيــة الرســمية وغيرها، من أجل 

دعم أفضل إلطــار التمويل الوطني 
المتكامل، وزيادة تماســك التعاون 
اإلنمائــي وفعاليته، وتحديد أدوار 

ومســؤوليات واضحة لكافة الجهات 
المعنيــة ذات الصلة.

تعظيم االستفادة من تدفقات المساعدة 	 
اإلنمائية الرسمية لألغراض التحفيزية، 

واستخدامها كأداة فعالة لزيادة 
االستثمارات الخاصة وتعظيم التمويل 

من أجل التنمية.
رسم خارطة طريق للتمويل المختلط، 	 

تركز على مشاريع وقطاعات التنمية 
ذات األولوية الوطنية التي يمكنها 
االستفادة من نموذج التمويل هذا.

تشكيل آلية مخصصة لدعم معالجة 	 
التدفقات المالية غير المشروعة، بهدف 

التنسيق بفعالية بين كافة الجهات 
المعنية بكبح هذه التدفقات.

تعزيز عناصر المساعدة الفنية، وبناء 	 
القدرات، ونقل الخبرات في إطار 

التعاون اإلنمائي.
تعزيز تنسيق التعاون اإلنمائي وإدارة 	 

المعلومات من خالل تكنولوجيا 
المعلومات المتقدمة ونظم البيانات 
إلدارة المساعدة اإلنمائية الرسمية 

والتدفقات المماثلة.

إدارة الدين العام

إعطاء األولوية لالستثمار بداًل من 	 
االقتراض، كقاعدة عامة لتمويل التنمية.

ضمان مسار انحداري للدين العام، المحلي 	 
واألجنبي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي وكذلك لخدمة الدين كنسبة 
مئوية من صادرات السلع والخدمات.
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منح األولوية لالقتراض بالعملة المحلية 	 
لخطوط التمويل التي ليس لها عوائد 
أجنبية، وذلك في إطار حدود رشيدة.

زيادة إمكانية التداول والسيولة ألدوات 	 
الدين وتقوية األسواق المالية في مصر 

لتمويل فجوات اإلنفاق على أهداف 
التنمية المستدامة.

بلورة تدابير رشيدة وتعزيز اإلطار 	 
المؤسسي إلدارة األنواع الجديدة من 

أدوات التمويل المبتكرة، كالسندات 
السيادية الخضراء، والصكوك اإلسالمية، 

ومقايضة الديون مقابل العمل المناخي/
أهداف التنمية المستدامة.

تدعيــم إدارة مخاطــر المالية العامة 	 
وتحســين القواعد المالية وقواعد 

الدين لتعزيز شــفافية الديون 
والمساءلة واإلفصاح.

قطاعا األعمال والمال

قطاع األعمال

ترجمــة إطار عمــل التخطيط الوطني 	 
إلــى مقاييس كميــة لتحديد الفجوات 

واالســتثمارات المطلوبة، وإبراز 
إمكانات االســتثمار الخاص من خالل 

تشارك المعلومات.
تحسين الحوار مع قطاع األعمال، 	 

المحلي واألجنبي، والتأكيد على تبادل 
المعرفة بصورة دينامية مع التركيز على 

اإلمكانات القطاعية والجغرافية.
إدراك إمكانات الشراكة بين القطاعين 	 

العام والخاص من خالل نهج جديد 
قائم على أفضل الممارسات الدولية، 

وإعادة النظر في المسؤوليات 
المؤسسية والحوكمة والتنسيق بين 
الكيانات العامة، وتعزيز نهج تشجيع 

االستثمار في إطار الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص.

اعتمــاد نمــوذج واضح لمشــاركة 	 
األعمــال مــع القطــاع الخاص يقــوم على 

نظــام واضــح المعالم، محــدد بألوان 
المرور«: »إشارات 

مجاالت المشاركة الكاملة للقطاع 	 
الخاص في ظل اللوائح الفعالة )أخضر(.

مجــاالت الشــراكات الممكنة مع 	 
الدولة )أصفر(.

مجــاالت ُيحظــر فيهــا العمــل 	 
بوضــوح )أحمر(.

مواءمــة اختصاصــات المناطــق القائمة، 	 
االقتصاديــة واالســتثمارية والحرة 

والصناعيــة، مــع أهــداف التنمية، على 
المســتوى الوطني وعلى مســتوى 

المحافظــات والقطاعــات، وفي 
الوقــت ذاته تعزيــز ترويج الصادرات، 

ومشــاركة القطاع الخاص، واالســتثمار 
األجنبــي المباشــر، واالندماج في 

سالســل القيمــة العالمية.
التأكد من أن االستثمار واإلنتاج 	 

صديقان للبيئة وذكيان، ومدعومان 
بالرقمنة واالبتكار واإلمدادات 

اللوجستية الفعالة.
تعزيــز دمج االعتبــارات البيئية 	 

واالجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالحوكمة 
فــي االســتراتيجيات والعمليات 

األساســية لقطــاع األعمال وعرض 
بعــض األمثلة الجيــدة المتثال 

الشــركات في ســياق التحضيــر لمؤتمر 
األطراف الســابع والعشــرين التفاقية 

األمــم المتحدة لتغّيــر المناخ.

القطاع المالي

تحسين وصول القطاع الخاص إلى 	 
التمويل في ضوء البيانات التي تظهر 

أن متوسط نصيبه من إجمالي االئتمان 
بلغ نحو 22 في المائة وأن متوسط 
القيمة السوقية لألسهم المقيدة في 

البورصة إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

بلغ قرابة 14 في المائة خالل األعوام 
الثالثة الماضية.

تحسين مجاالت الخدمات المالية 	 
األخرى، كالتأمين والتأجير، استنادًا إلى 

المعايير الدولية.
وضع سياسة شاملة للتنمية المالية 	 

لدعم تمويل طموحات رؤية 2030 
واالســتراتيجية التنمويــة الالزمة. 

هــذا مهم الســتكمال متطلبــات تمويل 
التنميــة الــذي يعتمد عادة علــى اللوائح 

الفعالة والســوق التنافســية واإلطار 
المالئم للسياســة.

تعزيز دور القطاع المالي في تمويل 	 
االستثمار المسؤول اجتماعيًا والصديق 

للبيئة من خالل:
تقديم حوافز إلدماج االعتبارات 	 

البيئية واالجتماعية وتلك المتعلقة 
بالحوكمة في أنشطتها.

ضمــان امتثال القطــاع المالي 	 
للقواعــد الجديــدة المتعلقة 

باالســتدامة، على النحــو الذي أبلغ 
بــه فريــق العمل المعنــي باالفصاحات 

الماليــة المتصلــة بالمناخ.
توفير االستثمار الكافي في البنية 	 

التحتية الرقمية، وفي طرق ونماذج 
جديدة لتوفير الخدمات المالية عبر 

المنصات الرقمية، وتعزيز الثقافة 
المالية ذات الصلة لتعظيم االستفادة 

من فوائد المكاسب الرقمية والتخفيف 
من تحديات الفجوة الرقمية.

التجارة

تطوير وتنفيذ استراتيجية تصدير 	 
تصاحبها تدابير ملموسة لتحقيق هدف 

الوصول إلى 100 مليار دوالر أمريكي 
من الصادرات الِسَلعية، مع االستفادة 

من الميزة التنافسية والقرب الجغرافي.
تنويع الصادرات ورفع مستوى تعقيدها 	 



xviii

تمويل التنمية المستدامة في مصر

ومساهمة الناتج المحلي اإلجمالي 
من خالل تعزيز السياسات المتعلقة 

بالتعليم والعمل والحوكمة والمؤسسات 
والبنية التحتية والجاهزية 

التكنولوجية والتجارة المفتوحة.
تعزيــز التجــارة مع الشــركاء 	 

اإلقليمييــن، بمــا فــي ذلك الدول 
العربيــة واألفريقيــة واألوروبيــة.

االســتفادة من األسواق الجديدة من 	 
خــالل تعزيز الربــط عبر أنظمة نقل 

محســنة، وإمدادات لوجستية فعالة، 
وتخفيف الحواجــز التجارية، وتعزيز 
اعتماد التكنولوجيا واالســتثمار في 
تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت 

لدعم الرقمنة.
تقديم الدعم المؤسسي لتمويل 	 

الصادرات، وتعزيز االئتمان وتحسين 
الضمانات لدعم ترويج الصادرات.

تقديــم حوافز خاصة لالســتثمار 	 
األجنبــي المباشــر الذي يعــزز االبتكار 

والبحــث والتطويــر ونقــل التكنولوجيا 
وإضافــة قيمــة أعلى لتعزيــز التوجه 

نحــو التصدير.
زيادة االستثمار المحلي واألجنبي في 	 

قطاعات التصنيع والقطاعات ذات 
األولوية من أجل االندماج بشكل أفضل 

في سالسل القيمة العالمية.

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
والرقمنة

اعتماد استراتيجية ابتكار وطنية 	 
شاملة تضمن التشغيل المستدام من 

خالل تحديد آليات إنفاذ واضحة 
وأهداف قابلة للقياس.

زيادة االستثمار في البنية التحتية 	 
الرقمية وأنظمة البيانات والمنصات 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
رفع مستوى مناهج التعليم االبتدائي 	 

واإلعدادي من خالل إدخال موضوعات 
تدعم العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 

مثل التفكير العلمي وطرق البحث 
والذكاء االصطناعي ومهارات 

تكنولوجيا المعلومات.
مواصلة المسار الحالي للتحول الرقمي 	 

للخدمات الحكومية مع تحسين الجودة 
وإمكانية الوصول وشمولية النظام 

البيئي الرقمي.
تعزيز اإلطار التنظيمي لمعالجة 	 

المخاطر الناشئة المرتبطة بالرقمنة، 
مثل األمن السيبراني.

البيانات ونظم البيانات

بناء القدرات إلدارة جمع البيانات 	 
وعمليات تدفقها.

إنشاء معايير ملزمة خاصة بوتيرة 	 
تحديث بيانات أهداف التنمية 

المستدامة ومستوى تفصيلها، بما في 
ذلك البيانات على مستوى المحافظات.

تطوير مبادرات الستخدام البيانات 	 
الضخمة لرصد أثر مشاريع التنمية 

وتقييمه.
اعتماد إصالحات تشــريعية تساهم 	 

فــي تعزيز الحوكمة، ال ســيما القوانين 
المتعلقة بحريــة تداول المعلومات 

وأمن البيانات.

توطين التنمية

االســتفادة من اســتثمارات مبادرة 	 
حيــاة كريمــة من خالل تعزيــز إنتاجية 

المحافظــات والقدرة التنافســية 
النســبية لضمــان أن يصبــح ريف مصر 
الحديــث التنمية مســاهمًا رئيســيًا في 

ه  اإلنتــاج وخلق فــرص العمل وتوجُّ
االقتصاد نحــو التصدير.

اعتمــاد نظــام بيئــي مالي كفء 	 
لتوطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة 

مــن خالل ضمــان مخصصــات موازنية 
كافيــة وتعزيــز القــدرة المحليــة على 

تعبئــة اإليرادات.
ضمــان مشــاركة الجهــات المعنيــة 	 

المتعــددة األطــراف فــي ملكيــة أهداف 
التنميــة ومقاصدهــا، باّتبــاع النهــج 
التشــاركي الــذي اعتمدتــه مبــادرة 

حيــاة كريمة.


