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تحديث بشأن تصميم صندوق لتمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة 
 في الصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطةو 

 مقدمة  -أوال

أصحاب الحيازات الصغيرة  ال يزاللتحديات الت: التغلب على اللمساعدة ف:  ارئيسي مركزاالصندوق يتبوأ  -1
، ات أعضائهالصندوق الثقة واالحترام بين حكوم اكتسبالماضية،  األربعينعلى مدى السنوات و . يواجهونها

 من خالل تقديم أكثر منالصغيرة،  مشروعاتومجموعات المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب ال
حوال:  ووصل إلىالعالم،  حولبلدا  123التمويل العام للتنمية الريفية ف:  من دوالر أمريك:مليار  17.5
 منظمات المنتجين.من  125 000 وأفادمليون شخص،  130

مليار دوالر  البالغةجديدة اللصندوق استثمارات الالسنوي  المتوسطف: المائة من  75ما يقرب من ويشتمل  -2
 أعمال مجديةفرص  إلتاحةستخدم التمويل العام ت: تقيمة، والسلسلة ال على مكون بشأن تنميةحاليا  أمريك:

المال: والوصول إلى األسواق، واالستثمار ف:  للشمولمن خالل توفير حلول مبتكرة و لصغار المنتجين. 
سمح للمؤسسات يإعداد نظام بيئ: على البنية التحتية األساسية وتنظيم المزارعين، يساعد الصندوق 

المشاركة ف: االستثمار واالستفادة من خبرته وعالقاته مع الحكومات والمؤسسات بوالمنظمات األخرى 
 المحلية.

يحد من قدرة الصندوق على فقط عمل من خالل القروض السيادية للحكومات فإن العلى الرغم من ذلك، و  -3
أجل من  أصحاب الحيازات الصغيرة لمزارعينلتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتوفير فرص جديدة 

بشكل ف: الصناعة خرى األمماثلة الالجهات الفاعلة وبدأت األسواق. الوصول إلى لى التمويل و عصول حلا
 القطاع الخاص إلشراكهياكل مالية مخلوطة تتضمن مصادر عامة وخاصة لرأس المال نشر ف: متزايد 

 مشروعاتال تمويل لتشجيعف: استكشاف حلول مالية مبتكرة  بشكل مماثلالصندوق  ويهتم. بشكل فعال
شراكه القطاع الخاص من خبرة متزايد بشكلالستفادة إلى اسعى ويالصغيرة والمتوسطة،  لذا يعتزم و . وا 

كآلية  حافظتهسل القيمة واالستفادة من سال لتنميةالصندوق إنشاء مرفق جديد لتعزيز التمويل التجاري 
استثمارات القطاع الخاص المسؤولة الت: تهدف إلى تحسين الظروف  إلطالق عنانالمخاطر، لتخفيف 

 االجتماعية واالقتصادية ألصحاب الحيازات الصغيرة.

الملكية الخاصة ف: األعمال الزراعية ف: األسواق الناشئة )انظر حصص على الرغم من زيادة استثمارات و  -4
ة المخاطر المتعددة والتكلفة العالية لخدم (، يبقى المستثمرون حذرين بشكل عام من القطاع بسببالملحق

ن عقل الت: تصغيرة ومنظمات المزارعين )مثل القروض الزراعية ال لألعمال، وخاصة بالنسبة االستثمارات
كبر األاألعمال الزراعية  إلى تفضيل(. ونتيجة لذلك، يميل العديد من المستثمرين دوالر أمريك: 500 000

 جا.و كثر نضاألأو حجما 

ناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل. هذا المجال ميزة نسبية ف: بالصندوق  يتمتعى هذه الخلفية، وعل -5
الميل األخير  وحضورالعالمية،  حافظتهاالنابعة من  قدرات التنمية ذخيرة استثنائية منوكالة تمتلك الأوال، 
خبرة مالية  ى الصندوقثانيا، لدو مخاطر االستثمارات الخاصة.  لتخفيفوسيلة ك يةالقطاع/القطرية ةوالخبر 

دارة الصناديق. كما أن لديه هيكلة  خبرة بشأن واسعة تمتد على مجموعة من جوانب جمع األموال وا 
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ة، تقنيمرفق المساعدة الو األفريق: الزراعة برامج المساعدة التقنية، بما ف: ذلك صندوق ووضع  الصناديق
كبيرة  قوة حشدالصندوق  يتملكالملكية(. وأخيرا،  حصصا )أوغند ات ف:العائدلتحقيق وصندوق االستثمار 

جمع الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والشركاء ف: الصناعة طيبة تتيحان وسمعة 
 .أصحاب المصلحةالزراعة متعددة لدعم مبادرات معا 

  يةبيئة تشغيل -ثانيا
أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة  تمويل استثمارات صندوق استحداثالصندوق  يتعزم -6

ف:  المشروعات الصغيرة والمتوسطةلالستثمار ف: منظمات أصحاب الحيازات الصغيرة و  والمتوسطة
سالسل القيمة  بصورة مشتركةتدعم س ركائزف: بيئة تشغيل تتكون من ثالث  ذلكسيتم و المناطق الريفية. 

وتشجيع مشاركة القطاع الخاص  اتلخفض مخاطر االستثمار  المخاطر،تخفيف الزراعية وتطبق آليات 
 (.1)انظر الشكل 

 1 الشكل

 
 1 الركيزة

لخفض تكاليف  يةمن المنتجين وخبرة قطاع ةمنظم اسوق القائمةلصندوق ا مشروعاتحافظة  تتيح -7
الصغيرة  الريفيةالمشروعات االستثمارات ف: منظمات المزارعين و  وضع حافظة من تيسيرالمعامالت و 
فرص االستثمار المحتملة سيحدد اإلقراض السيادي،  الذي يستند إلىامج:، ن. وهذا العمل البر والمتوسطة

تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات  ات لصندوقاستثمار  تطوير ذخيرةللمساعدة ف: 
مثل عمل الصندوق لتعزيز  . وقد تنشأ فرص إضافية لالستثمار من أنشطة أخرى،الصغيرة والمتوسطة

 أعمال جديدة. استحداثف: بدوره سهم سيي ذاالستثمار المنتج لتحويالت المغتربين، ال

تمويل استثمارات صندوق الستثمارات  منخفضة المخاطربيئة  ف: تهيئةالصندوق  كما ستساعد حافظة -8
 مالية ريفية شاملة نظم نشرعن طريق  أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

العمل مع المرتبطة بت المخاطر العالية وتكاليف المعامالتحول ، ومعالجة إخفاقات السوق حيث للجميع
مع أصحاب الحيازات أعمال قائمة على السوق  عالقاتلالشركات الخاصة دون إقامة صغار المنتجين 

 الصغيرة. وتشمل هذه األدوات:

  يستخدم الصندوق األموال العامة لحشد  .القطاعين العام والخاصالمنتجين و آلية الشراكات بين
بشكل مشترك شركات القطاع الخاص  الت: تقدمهااالستثمارات الخاصة لتمويل خطط األعمال 

 القطاع الخاص. لن يمولها بخالف ذلكومنظمات المزارعين، والت: 
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 .وات المالية، بما ف: ذلك خطوط ه عددا من األدمشروعاتيقدم الصندوق من خالل  األدوات المالية
الت: تعمل على تعزيز و والتخزين والتأمين الزراع:،  المقابلة،والمنح  ،االئتمان، وضمانات القروض

الشمول المال: وخفض المخاطر الكامنة ف: تطوير حلول استثمارية مبتكرة. كما يستضيف الصندوق 
اعية، ومرفق تمويل التحويالت ومرفق إدارة الزر المخاطر إدارة  منصةثالث أدوات إلدارة المخاطر: 

 .المناخيةمخاطر ال

 جمع تمنصة متنقلة من شأنها أن  بإنشاءالصندوق يقوم  .العمالءمعلومات المتنقلة لمنصة ال
الوصول  لتيسير بعد ذلكالبيانات وستتاح . حافظتهمعلومات من مجموعة من منظمات المنتجين ف: 

محتملين، وخفض تكلفة معامالت المستثمرين المع  األعمال" وشراكات التوفيقإلى األسواق من خالل "
 .يةستثمار االالصندوق ، واالستفادة من "الميل األخير" لقدرة ممارسة األعمال

 2 الركيزة

 تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطةصندوق هيكل يحشد سوف  -9
على صغار  تحقق أقصى أثرلتمويل االستثمارات الت:  وتيسيريةتجارية  من رأس المال بشروط خليطا

ويهدف القطاعين الخاص والعام.  منجذابة للمستثمرين  تظلالمخاطر و  وتحدالمزارعين ف: البلدان النامية، 
تمويل توفير إلى  تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة صندوق
قراض و  -دوالر أمريك:  500 000-25 000حدود الديون ف: ب معظمه  المشروعات الصغيرة والمتوسطةا 
يمول هذا سوف و . ين األكبر واألكثر تنظيماالريفي ينومن خالل وسطاء ماليين لمنظمات المنتجمباشرة 
، والزراعات، المزارعتجديد و ، مشروطةقروض ، وتقديم إلدارة العمليات الزراعيةالعامل رأس المال  الصندوق

صدار الشهادات، والتكنولوجيات الجديدة، ومعدات تقنيات و  للتكيف مع ل، أو يلتجهيز، والتحو االري، وا 
 تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطةصندوق  وسيسعىلمناخ. ا

، ربما إلى جانب آليات ص الملكيةحصص الملكية وشبه حصاالستثمارات ف:  إلىف: نهاية المطاف 
 الضمان والتأمين، بما ف: ذلك من خالل الشركاء اآلخرين.

 3 الركيزة

تمويل استثمارات أصحاب ف: صندوق مبادرات األعمال  ومصاحبة لتيسير -ة تقنيمرفق المساعدة ال -11
دارة  بإنشاء، سيقوم الصندوق الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ة تقنيلمساعدة اللمرفق وا 

الحصول يسمح لها ب، مما المشروعات الصغيرة والمتوسطةمنظمات المزارعين و إلى لتقديم خدمات استشارية 
سابقة لالستثمار تقنية مساعدة المرفق شمل ياألعمال. ومن المتوقع أن  وتنمية اتعلى فرص جديدة للشراك

تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة دوق صنبالتوازي مع عملية العناية الواجبة ف:  ستقدم
تمويل استثمارات سيركز صندوق االستثمار، حيث  مرحلة ، وكذلك بعدوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 على زيادة األثرة تقنيمرفق المساعدة الو  أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
رساء و بالمنح التمويل إلى حشد ة تقنيعدة المرفق المساداء. وسيسعى األومراقبة  مع مؤسسات مثل  اتشراكا 

صندوق ة المتخصصة، لتقديم دعم لعمليات تقنيوكاالت األمم المتحدة، والشركات االستشارية، والوكاالت ال
وتنمية القطاع الخاص ف:  تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
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 الركيزتينمن  تمثيالا للمرفق شمل الهيكل اإلداري ي(. وسوف 2)انظر الشكل  2 الركيزةو  1 لركيزةاإطار 
 ا.عنهمرسميا  سيكون منفصاللتوجيه األنشطة، ولكن 

 2الشكل 

 
 عات الصغيرة والمتوسطةصندوق تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشرو  نافذة -ثالثا

تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات صندوق هيكلة  ستتم االستثمار:استراتيجية  -11
وسوف للصندوق. واألثر المال: بطريقة تتيح له تحقيق أقصى قدر من الكفاءة المالية  الصغيرة والمتوسطة

ة الزراعية سالسل القيمبيتعلق فيما  ته القطريةخبر و لى معرفة الصندوق إاستراتيجية االستثمار تستند 
 .اإلمدادسلسلة  على امتداد يةاإلنتاج لزيادة ةالمحلية، لتحديد الثغرات الحرجة ف: التمويل المطلوب

مالية على مبادرات تمويل مشترك مع المؤسسات الوساطة الاالستثمارات الت: تتم من خالل وسوف تشتمل  -12
 250 000-25 000لقيمة ف: حدود مشتق منخفض ا قرضالمحلية المختارة الت: تكون قادرة على تقديم 

وف:  الذخيرة الت: يتم تطويرها من خالل عمل الصندوق القائم بشأن المشروعات.باستخدام دوالر أمريك: 
 الديون ف: حدودبتمويل على ف: معظمها  االستثمارات المباشرةالمقابل، سوف تشتمل 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطةالمزارعين و قدم مباشرة إلى منظمات دوالر أمريك: ي 500 100-000 000
تمويل استثمارات أصحاب الحيازات ينظر صندوق سوف و . والقروض المشروطةرأس المال العامل ل

توفير خيارات الديون القابلة للتحويل، فضال عن  إدراج ف: الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجل حافل من خالل  الت: لديها للجهات النظيرة الملكية صات ف: حصص الملكية وشبه حصاالستثمار 

قناة تمويل بأسعار معقولة لمنظمات المنتجين  وحصص الملكيةالديون  وستوفرالديون. بتمويل ال
التكيف مع المناخ والممارسات االجتماعية و االستدامة البيئية، الملتزمة بوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .والبيئ: والمناخ: ف: الصندوق ع:جراءات التقدير االجتماإلوفقا 

مع ، دوالر أمريك:مليون  50 قدرهاسيتم إطالق الصندوق باستثمارات أولية مشتركة  الهيكل المالي: -13
 هؤالءيتم اختيار  وسوفالمحلية. العملة العملة الصعبة و باستهداف عدد محدود من البلدان )حوال: خمسة( 

، بموجب معايير يتم االتفاق بالفعلالصندوق برامج  حيث ينفذ ،المتلقيةل من بين البلدان ائاألو  ينالمستفيد
ف: شكل احتياط:  ربما. وسيتم تنفيذ استراتيجيات التخفيف من مخاطر العملة، الجهات المانحةعليها مع 

من وسيزيد كل خسائر مخاطر العملة أو لتغطية تكاليف التحوط. الستيعاب لخسارة األولى مخصص ل
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وصوال إلى ما بين على مدى عمر الصندوق،  عاننو سيتكبير و القطري بشكل ول والتركيز األص مجموع
عند هذه النقطة سيتم بلدا خالل السنوات الخمس األولى، و  15وحوال:  مليون دوالر أمريك: 150و 100
 .تنويع العمالتنشطة لاستراتيجية تنفيذ 

لى  -14 تمويل  ه: أن التمويل الخاص بصندوق عملالفرضية فإن حين االنتهاء من التحليل القانون:، وا 
من موارد غير  الحصول عليهسيتم  استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مخلوط من المستثمرين كبر من التمويل ف: شكل رأس مال الجزء األ حشدسيتم و )أموال تكميلية(.  متجددة
، ومؤسسات تمويل من القطاع الخاص، واألفراد من أصحاب الثروات نو األثر )أي المموليهتمون بالذين 
 مختلفة بخصائصالشرائح من االستثمارات من خالل ثالث مجموعات  رصد(. وسوف يتم غيرهاو ، التنمية
الميزانين )المحافظة على وشريحة (، مخصومةتجارية أو  عائدات) الشريحة الممتازة، بما ف: ذلك للعائد

من المرجح تمويله من  ضمان(. كما يجري النظر ف: مرفق األولى خسارةال) الثانويةشريحة رأس المال( وال
 العملالخسائر أو  استيعابعن طريق  من مؤسسات تمويل التنمية لزيادة خفض المخاطرقبل شريك 

 (.3كضمان )انظر الشكل 

 3الشكل 

 
أصحاب الحيازات الصغيرة  تمويل استثماراتيعمل صندوق من المتوقع أن  والتوظيف: التسيير -15

ولديه ، هعمليات ُينفذأي  - فعليةاستقاللية بيتمتع ككيان قانون: مستقل  والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
الصندوق  اتعمل مشروع مع متوائماوسيظل ف: الوقت نفسه  – تيسير خاص بهوهيكل  قائمة موازنة

تمويل استثمارات أصحاب الحيازات لصندوق يكون تحقيقا لهذه الغاية، من المرجح أن و (. 4)انظر الشكل 
 هيئته الرئاسية ف: شكل لجنة توجيهية، تضم ممثلين عن الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

التنمية، والمؤسسات، تمويل أصحاب المصلحة الرئيسيين والصندوق وكبار المستثمرين )مؤسسات 
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، تمويل االستثمارات لصندوق ةالنهائي الرئاسيةهيئة وبوصفها ال .والمؤسسات الحكومية والكيانات التجارية(
جمع األموال، وترؤية، الرسالة و توجيها لل وتوفراالمتثال القانون: والضريب:،  ستضمناللجنة التوجيهية فإن 

 ف: مجال التنمية الزراعية. الجهات الفاعلةللمجتمع أوسع من  يرةبمثابة سف تعملو 

معرفة بيساهمون مختارين سخالل اللجنة االستشارية، الت: ستتألف من أفراد  وستقدم خبرة إضافية من -16
شطة األنباللجنة التوجيهية، وال سيما ف: المجاالت ذات الصلة  للنهوض بتلك الت: لدىومهارات فريدة 

 .االستثمارية للصندوق وأهدافه

ارات أصحاب الحيازات الصغيرة تمويل استثمصندوق  إطالق، من المتوقع وفيما يتعلق باإلدارة اليومية -17
يعينه الصندوق الدول:  دارة الصندوقولكن صاحب خبرة إل بسيطبفريق  والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تحديد استراتيجية ب لصندوق مكلفلهذه العملية اختيار مدير وسيكون من النقاط األساسية ل. للتنمية الزراعية
مع أهداف اللجنة التوجيهية، وتنفيذ استراتيجية  موائمتهاوضمان ، يهاواإلشراف عل االستثمار ف: الصندوق
الخبرة  أصحاباالستثمار  موظف:العملية االستثمارية ف: البالد من قبل ب وسيضطلعسليمة إلدارة المخاطر. 
أكثر قدرة على االستفادة من  سيكونونالمكاتب اإلقليمية للصندوق، حيث  المعينين ف:ف: القطاع الزراع: و 

 .هموظفية وخبر  ات الصندوقعمل مشروع

 4 الشكل

 
 

 

دارة المخاطر -18 المحتملة، وخاصة على  العائدات الموجبة المشمولةمستوى المخاطر يمكن أن يقيد  .التكلفة وا 
تمويل استثمارات أصحاب الحيازات  صندوقحتاج ي، سوف المخاطره إلدارة هذو االستثمارات الصغيرة. 

عطاء األولوية تيسيريةجذب تمويل بشروط إلى  الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل  لألثر، وا 

 توفر اللجنة التوجيهية الدعم واإلرشاد وتشرف على التقدم المحرز (1

 التوجيهيةتتألف اللجنة االستشارية من خبراء ف: المجال يشاركون بمعارفهم ومهاراتهم الستكمال المعارف والمهارات المتاحة ف: اللجنة  (2
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ستيعاب اللتخفيف المخاطر  وتوفير ف: الوقت نفسه تسهيالتالمالية،  العائداتالحصول على خصم على 
 .األولى خسارةلل ةمخصصضمانات المحتملة ف: شكل  ةخسائر االئتمان والعمل

يل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة تمو صندوق  ههاواجيالمخاطر األخرى الت: سوتشتمل  -19
 ه حاليالدي ليسصندوق ألن الصندوق، الدارة زمة إلالالقدرة ال (1): على والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

من  التغلب على هذه المشكلةقطاع خاص. وسيتم صندوق موظفين بالمهارات والخبرات الالزمة إلدارة 
 نظرا ألن دخولوالسمعة،  بناء االسم (2؛ )إدارة الصناديقصاحب خبرة ف: مجال خالل توظيف فريق 

الحكومات السيادية ف: نظر بعض  متعارضا مع حافظتهقد يبدو هذا االستثمار مجال ف: الصندوق 
تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة صندوق المحتملة، فإن  الشواغللمعالجة هذه و . الشريكة

عن  مستقلةثقافة مؤسسية متميزة  إلرساء بناء االسملعملية  سيخضع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 األثر االجتماع:.معن: بهويته الخاصة كصندوق اكتسابه لالعمل البرنامج: للصندوق، و 

تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة صندوق أنشطة تصميم  -رابعا
طار والمتوسطة   الزمني هوا 

 سُينفذ، تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة صندوقإلنشاء  -21
 أنشطة ضمن اإلطار الزمن: التال::عدة الصندوق 

  ة، ونهجاألولي والذخيرةاألسواق المحتملة،  تحديد سيكون الصندوق قد واصل، 2017بحلول منتصف عام 
مرفق المساعدة توطين، وتصميم ال، وخيارات هماومتطلبات التسييرهيكل الهيكل القانون: و و الرصد والتقييم، 

 .التقنية

 تمويل استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة  عرض صندوقالصندوق  يعتزم، 2017 /أيلولف: سبتمبر
 مجلسه التنفيذي.على  والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

  اووضع نموذج ندوقفريق إدارة الص قد عين الدول: للتنمية الزراعية الصندوق كون، سي2017بنهاية عام 
دارة المخاطر، وآليات التحوط و ، مفصال امالي جراءات االستثمار، وا  العملة، ومتطلبات بشأن سياسة وا 

 االمتثال.
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 يتمويل الزراعال إمدادات -الزراعي  في المجالالتمويل مشهد 
من النظم الغذائية ف: البلدان  بالغ األهمية اف: العالم جزءمليون مزارع  500البالغ عددهم صغار المزارعين  يشكل -1

انخفاض ؤدي إلى المثلى الت: تموارد والممارسات دون ال مقيدة عموما بمحدوديةمزارعهم مع ذلك فإنه النامية، و 
، ة الدخلف: البلدان منخفض 1يعملون ف: الزراعةف: العالم ف: المائة من "مليار القاع"  70. وف: حين أن العائدات

نمو الناتج المحل: اإلجمال: ف: الزراعة خمس مرات أكثر فعالية ف: الحد من الفقر من النمو ف: أن قد ثبت ف
المناخ  خطةالزراعة جزء مهم من فإن األمن الغذائ:، والتغذية، وسبل العيش،  وبخالفطاعات األخرى. الق

 3الدفيئة.ف: المائة من انبعاثات غازات  50و ف: العالم 2المياهمسحوبات ف: المائة من  70 حيث تشكل، والحفظ

 

تحول فقد ، اإلمداداتمن حيث و  -2
مشهد التمويل الزراع: ف: 

على الرغم من و السنوات األخيرة. 
زال يالقطاع ال ب العام االهتمامأن 
تالشت المصادر فقد نمو، ي

التقليدية للتمويل ف: شكل 
المساعدة اإلنمائية الرسمية 
للزراعة، ال سيما بالمقارنة مع 

ف: أعقاب أزمة  ةكبير ال الزيادة
الغذائية )انظر  2007/2008

تقلبات الو  القديمةلزراعة أقل وضوحا، بسبب البيانات على ا العام اإلنفاقاتجاهات فإن ، ثناءهذه األ(. وف: 1لشكل ا
ف: أوروبا وآسيا  تاإلنفاق العام المخصصة للزراعة تناقص نسبة، فإن 2012من عام  غير أنه اعتبارا. ةاإلقليمي

 (.2الوسطى والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وكذلك ف: أفريقيا جنوب الصحراء )انظر الشكل 

 2الشكل 

 
                                                      

 .2011الصندوق، "تقرير الفقر الريف:"،  1
  AQUASTATمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  2
زالة الغابات، والتجهيز، والنقل، والبيع بالتجزئة.،  GRAINالمصدر:  3  يشمل اإلنتاج، والتغير ف: استخدام األراض:، وا 

 1 الشكل
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ف: األعمال الزراعية  ةالخاصحصص الملكية وتشير البيانات إلى نمو مطرد ف: رأس المال المستثمر من خالل  -3
ف: المائة(،  2 أقل منصغيرة من الصناعة )إال نسبة مثل هذه االستثمارات ال تشكل ولكن  ؛ف: األسواق الناشئة

وعدم اليقين  باألسواقبالقلق من عدم القدرة على التنبؤ  ونشعر ي ونزاليأن المستثمرين ال إلى ذلك أساسا يرجع و 
 (.3 العائدات )انظر الشكل إزاء

 3الشكل 

 
القطاع منذ فترة طويلة على مقدم:  جزء كبير منقد اعتمد ف الصغيرة،ين أصحاب الحيازات على مستوى المزارعو  -4

فضال عن ، الدوارة جمعيات االدخار والقروضون على ملتشي ذين، والينوالمجتمعي ينالرسميغير الخدمات المالية 
صحاب الحيازات الصغيرة إمكانية الحصول ألف: توفير  اهام ادور  ال يزالون يؤدون، الذين ينالمحلي مقرض: النقود

ذلك، فقد شهدت السنوات األخيرة عددا متزايدا من مقدم: الخدمات المالية من  وعلى الرغم منعلى االئتمان. 
أصحاب الحيازات الصغيرة على وجه التحديد قطاع تمويل  ونستهدفي، و المجالف: هذا  يدخلونمختلف األنواع 
المؤسسات المالية الرسمية، مثل  ومن بين مقدم: الخدمات المالية، هناكمخصصة.  ةيزراعفرق  ويشتملون على

 الذين يوفرونوالمنظمات غير الحكومية،  المؤثرينوالبنوك التجارية والمستثمرين  الصغريمؤسسات التمويل 
يشتملون . كما مجموعة من الخدمات المالية، الت: تجمع ف: بعض الحاالت مرافق إضافية مثل المساعدة التقنية

ين أصحاب سلسلة القيمة، الت: توفر قروض رأس المال العامل الزراع: للمزارعين التجاريف: الجهات الفاعلة  على
 (.4أكثر موثوقية )انظر الشكل  العمليةكوسيلة لزيادة توافر المنتجات وجعل  الحيازات الصغيرة

 4الشكل 
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 فجوة التمويل في القطاع الزراعي

ف: أمريكا الالتينية، وأفريقيا جنوب الصحراء، أصحاب الحيازات الصغيرة تتجاوز احتياجات التمويل للمزارعين  -5
(. 5)انظر الشكل أمريك: مليار دوالر  60مليار دوالر أمريك:، متاح منه أقل من  200وجنوب وجنوب شرق آسيا 

نمو المؤسسات المالية الرسمية والجهات ت أال، من المتوقع يدةجد جهات فاعلةوعلى الرغم من استمرار دخول 
ف: سد شيئا يذكر  يحققلن ما  وهو، 2020عام  حتىف: المائة سنويا  7معا إال بنسبة سلسلة القيمة ف: الفاعلة 
هذا النقص ف: و . المعروض منهو الواسعة القائمة بين الطلب على التمويل من أصحاب الحيازات الصغيرة  الفجوة

وسبل  همتإنتاجيعلى تحسين  مقدرته أصحاب الحيازات الصغيرة يقيد بالفعللمزارعين لتوفير الخدمات المالية 
 .سلسلة القيمة تهم ف:ومشارك همعيش

 5الشكل 

 
مجموعة متنوعة من العوامل، مثل ب فتطورها مقيدمشاكل مماثلة.  الصغيرة والمتوسطةالزراعية المشروعات تواجه و  -6

ضمانات، وانخفاض مستويات التكنولوجيا وضعف المهارات ونقص المحدودية فرص الحصول على االئتمان، 
، وضعف القدرات عيق تطور القطاعوجود قوانين ولوائح وقواعد تو الوصول إلى األسواق،  ومحدوديةاإلدارية، 

المشروعات الصغيرة ب الريف: وتوفير بدائل للهجرة على قدرة توليد فرص العمل للشباوسيعتمد المؤسسية. 
الحصول على التمويل  لتيسيردون نهج أكثر استباقية  ذلكلن يحدث و مستدام.  بشكلالنمو  على والمتوسطة

 .مخاطرتتصدي للمصادر التمويل و بين مزج تيمكن أن  أفضلوتطوير منتجات مالية 
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 سد الفجوة

على نحو متزايد تظهر  بدأت حلول رأس المال المختلطة -7
متنوع من صناديق االستثمار مع مشهد لتشكيل 

شراكات ومبادرات ناتجة عن تكوين استراتيجيات فريدة، 
هذه بين تمويل التنمية وتجمع متعددة األطراف. 

تدفقات رؤوس األموال  لحشدوالصناديق الخيرية 
مل العديد من تتشو الناشئة. و النامية الزراعية ألسواق ل

المساعدة مرافق المزيد من على الصناديق المتخصصة 
ومع ذلك ال تزال هذه الممارسة نادرة  الجانبية؛التقنية 
األكثر فعالية  والتجمعات(. 6)انظر الشكل  عموما

تربط  تيسيرهياكل  تشمللمساعدة التقنية واالستثمار ل
ستثمار( بطريقة واال المساعدة التقنيةثنين )االبين 

  ظ على المرونة للتكيف مع الفرص الجديدة.فحاوتاستراتيجية، 

أصحاب  تمويلذلك، فإن حدود  وعلى الرغم من -8
المشروعات الصغيرة الحيازات الصغيرة، وخاصة 

، ال حجماصغر األ ومنظمات المزارعين والمتوسطة
 .لعمل فيهااجدا  من الصعب ةسوقا متخصصيزال 

ه الشريحة تمويل هذ الت: تواجهوالتحديات األساسية 
الزراعة ه: ارتفاع التكاليف وانخفاض  من قطاع

عالية )مثل الطقس، المخاطر الالعائدات إلى جانب 
القروض الصغيرة وتكون (. اإلنتاج واألسعار، ومخاطر

( صعبة للغاية، ألن دوالر أمريكية 200 000أقل من )
، إلى حد كبيرة الواجبة ثابتة التشغيل والعنايتكاليف 
المبلغ المقرض. مقارنة بنسبيا أكبر  تكون وبالتال:

الحلول المالية المخلوطة مناسبة  ، تكونلهذه األسبابو 
قد تشمل إعانات شاملة و  بسيطة؛التكلفة إلى جانب عمليات  منخفض رأس مال، ألنها عادة ما تستخدم للغاية

 الخيرية. جهات التمويلمن  اخارجي اأو دعم/داخلية من قروض أكبر و

ومنظمات المزارعين ف:  المشروعات الصغيرة والمتوسطةنهج بديل لتوفير القروض الصغيرة مباشرة إلى ويتمثل  -9
ن المؤسسات المالية المحلية الت: و ستهدف المستثمر يالعمل من خالل الوساطة المالية، حيث  ف:األسواق الناشئة 

 حوافظهملتوسيع  حلوال يقدمونالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: سوق معينة، و ى إلبالفعل  تقدم خدمات
أدوات مالية مثل الضمانات أو  (1: )علىلوساطة المالية ااستراتيجيات وكثيرا ما تشتمل (. 7 الحالية )انظر الشكل

تمويل ال لحشدشراكات  (3)؛ الزراعية ةلتطوير المنتجات والخبر متوائمة مساعدة تقنية  (2؛ )مخفضسعر فائدة 
أو /تكاليف المعامالت و لخفضحلول رقمية  (4؛ )ونشرها من خالل عالقات سلسلة القيمة لذخيرة المشروعات

 .يةاالئتمانالجدارة  لقياساستخدام أشكال بديلة من البيانات 

 6 الشكل

 7 الشكل


