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 الموجز التنفيذي

يات ف  تحسين ة الريفية تحديعمال الزراعاألعلى الصعيد العالم ، يواجه المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة و  -1
لزراعة أصحاب الحيازات  حرجة بالنسبةال القضايا منسل القيمة  و الس تهم ف مشارتو  ،وسبل عيشهم ،إنتاجيتهم
ل إشرا  مقدم  الخدمات المالية والقطا  المال لتحفيز النمو وتعزيز سبل العيش، من خلا أسب ر اجتذاالصغيرة 

فس القدر يتمثل ف  تزايد مشتلة الشباب الريفيين العاطلين عن بن قويعلى نحو متزايد  وثمة تحد  الخاص مباشرة
متانية زعزع تقديم بدائل للهجرة  وسيتوقف الحفاظ على الوظائف القائمة ل الحاجة الملحة، و رستقرالال تهاالعمل وا 

فرص الريفية الصغيرة والمتوسطة على النمو المستدام وخلق  المشروعاتوتوليد فرص جديدة للشباب على قدرة 
  العمل ف  البلدان النامية واالقتصادات الناشئة 

هتمام المتزايد بين الجهات المانحة ف  دعم زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة والشباب الريف ، الوعلى الرغم من ا -2
ن يعال  هذ  الفجوة ف  موقع جيد أللصندوق استثمار  و لال بالنسبةتزال هنا  فجوة واسعة بين العرض والطلب  ال

ف  مجال  تهوخبر  ،الريف  التمويلالقطاعية ف  سالسل القيمة و  تهوخبر  ،أرض الواقععلى   حضور من خالل 
   بين أصحاب المصلحة المتعددين  راتاتشالاالستثمارات وبناء 

أصحاب الحيازات الصغيرة لصالح استثماري نشاء صندوق تمويل إلالصندوق  خططوف  هذا السياق، ي -3
ألصحاب الحيازات الصغيرة   لو ملدفع التمويل الش ثالثرتائز  ىحدتإوالمتوسطة  الصغيرة المشروعاتو 
 لسع  وراءا للصندوق لثانوي، وتذل  عمالة الشباب  ويمثل هذا نشاطا الصغيرة والمتوسطة الريفية المشروعاتو 

  إضاف  للتنمية الزراعية ف  الدول األعضاء النامية  يسيريهدفه المتمثل ف  تعبئة تمويل ت

التمويل صندوق ذخيرة رئيس  لمصدر ت ت الصندوق القائمة الت  ستستخدمف  حافظة مشروعا 1تمثل الرتيزة ت -4
 المشروعاتات الحرجة ف  متطلبات تمويل منظمات المنتجين و فجو ل المساعدة على تحديد الالمن خ يستثمار الا

حافظة  دة لتشغيل الشباب  وستعملوخلق فرص جدي ،معينة إمداداتالريفية الصغيرة والمتوسطة ف  سلسلة 
    االستثمارات الخاصة  مخاطرتخفيض ل تآليةالقائم،  البرنامج الصندوق، من خالل عملها 

 المشروعاته، الذي سيستهدف منظمات المزارعين و ذاتي ستثمار الا التمويل ه  صندوق 2 تون الرتيزةتوس -5
 التمويل والوساطة المالية  وسيتم إطالق صندوقل مزي  من التمويل المباشر الالصغيرة والمتوسطة من خ

ف  شتل منح من أجل تقديم دليل على المفهوم  ومن المتوقع أن تصل  ميسري ف  البداية بتمويل ستثمار الا
مليون دوالر أمريت  ف  غضون ثالث إلى خمس سنوات،  100مليون دوالر أمريت  و 50الحافظة إلى ما بين 
ل المليون دوالر أمريت   وخ 1دوالر أمريت  إلى  25 000الدين الثانوي ف  حدود و  نالدي مما يجعل استثمارات

جاريين للوصول التمستثمرين اللتشمل  ويلهمتي بتوسيع مصادر ستثمار الا التمويل قوم صندوقيرحلة الثانية، سملا
 ،ته الجغرافيةتغطي ر أمريت ، وتوسيع نطاقالمليون دو  300ر أمريت  والمليون دو  150 بينهدف يتراوح إلى 

ضافة استثمارات     منتجات ما يوفر  من  لىإ يةرأسمالوا 

ن  تق، وتقديم الدعم اليستثمار الا التمويل صندوقعمل عبارة عن مرفق للمساعدة التقنية لتتملة  3تون الرتيزة توس -6
عمال الشباب ألد ا، واحتضان روايستثمار الا التمويل صندوق ستثمر فيهات  يال جهاتستثمار للالقبل وبعد ا
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أيضا ف  الرصد والتقييم  يستثمار الا التمويل لمساعدة التقنية صندوقاالناشئة  وسوف يدعم مرفق  مشاريعهمو 
   ثر أللتعزيز ا

لية من الصندوق، ومن ثم التيانا مستقال يتمتع باستق يستثمار الا التمويل صندوق يتون، ستسييرومن منظور ال -7
   ستراتيجية للصندوق والحافظة القائمة الهداف األمع ا لمواءمةمع ضمان ا ،ماليةلايتجنب أي انتقال للمخاطر س

وأثر التنمية  ،والتشغيلية ،عملية قوية للرصد والتقييم ترصد البيانات المالية يستثمار الا التمويل شمل صندوقيس -8
 محددة من أهداف هدافأل التصدي عن الومعايير القياس، فض ،ساسية للصندوقألمع المؤشرات ا واءمبما يت

  التنمية المستدامة 

  2018رسميا ف  النصف األول من عام  يستثمار الا التمويل صندوق طلقومن المتوقع أن ي   -9
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 الموافقةبتوصية 
 قرار التال :المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على ال

ويل االستثماري لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة صندوق التمعلى استراتيجية إنشاء  المجلس التنفيذييوافق 
  التفاقية إنشاء الصندوق 7من المادة  3وفقا للبند لتعزيز هدفه  ثانويالصغيرة والمتوسطة تنشاط  المشروعاتو 

استراتيجية إنشاء صندوق التمويل االستثماري لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة   
 الصغيرة والمتوسطة المشروعاتو 

 السياق وفرصة الصندوق الفريدة  -أوال

سيتطلب تحقيق األهداف الطموحة الت  حددتها أهداف التنمية المستدامة ف  القطاعين الزراع  والريف   -1
إعادة التفتير ف  جدول أعمال "التمويل من أجل الغذاء"، والسع  حتما إلى زيادة مشارتة القطا  الخاص  

ة أصحاب الحيازات الصغيرة، تطوير سوق يتطلع القطا  عمله مع زراعالل وقد دعم الصندوق، من خ
الخاصة الصندوق  شرتاتذل ، ترى العلى   وعالوة تجاريةفرص  إليها من أجل الخاص بصورة متزايدة

 تبيرة مخاطر على تقليديا  ينطوي االنخراط فيهتان للعمل ف  قطا  من السوق  احليف محتمل ف  جهودهت
للتوفيق بين األهداف اإلنمائية  الماليةفظة استثماراته عددا من األدوات وقد وضع الصندوق من خالل حا

   ف  جهد للحد من المخاطر وتتاليف المعامالت  المجديةوخطط األعمال 

يعد خلق فرص عمل الئقة للشابات والشبان ف  االقتصاد الريف  شرطا أساسيا ملحا ف  ضوء مخاطر عدم  -2
ة قضيهذ  الل التصديمرة نتيجة النخفاض عمالة الشباب  والصندوق ملتزم بوالهجرة المد ،االستقرار السياس 

"عائد ديمغراف "   إلى الشباب" ف  العالم النام  طفرةرئيسية لتحويل "آلية ستعمل تفظته الت  احمن خالل 
اعدة ويولد االستثمار ف  الشباب عائدات اجتماعية واقتصادية تبيرة، مما يجعله هدفا فعاال ومجديا للمس

    اإلنمائية المالية

 المشروعاتولوصول  ،تعزيز أنشطة القطا  الخاصعلى قد أدر  الصندوق أن هنا  حدودا لقدرته ل -3
  ويقوم للحتومات من خالل القروض السياديةفقط ستثمر ا، إذا األسواق والتمويل الصغيرة والمتوسطة إلى

رأس المال من المصادر  تعبئة، بما ف  ذل  تهمهمللوفاء ببتتارية حلول مالية اطال  الصندوق باست
التقييم وقد أوصى مع القطا  الخاص   النخراطاستراتيجية لتحسين اتفرصة الخارجية العامة والخاصة 

ف  عام ف  الصندوق القطا  الخاص الذي أجرا  متتب التقييم المستقل الخاصة ب ستراتيجيةلال المؤسس 
  لخاص ف  الصندوق بالفعل بإنشاء نافذة للقطا  ا 2011

المستثمرون حذرين عموما من يبقى سواق الناشئة، ألف  ا الخاص الرأسمال ستثمار الوعلى الرغم من زيادة ا -4
عند تقديم قروض تقل  صوصاقطا  الزراعة بسبب ارتفا  التتاليف والمخاطر الت  ينطوي عليها ذل ، وخ
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ومنظمات المزارعين  ونتيجة  ،رية الزراعية الصغيرةعمال التجاألر أمريت  ف  حالة االقيمتها عن مليون دو 
لذل ، فإن العديد من المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون االجتماعيون، يميلون إلى تفضيل األعمال التجارية 

، فإن المؤسسات المالية المحلية الت  تستهدف ذاتهالزراعية األتبر حجما أو األتثر نضجا  وف  الوقت 
المخاطرة لتلبية احتياجات  ف  عادة ال ترغب، يالسوق، مثل مؤسسات التمويل الصغر  دنى منألالطرف ا
الريفية الصغيرة والمتوسطة بطريقة هادفة، من  المشروعاتو  ،للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةالتمويل 

جارية على ، ترتز البنو  التالوقتذات   وف  استثماراتها ومدى، مما يقيد ف  الغالب حجم استثماراتهم
   تثر أمنا، مما يتر  فجوة تبيرة ف  االستثمار األتبر و األصفقات ال

 ذاتإنمائية الصندوق قدرة ، يمتل  هذ  الخلفية، يتمتع الصندوق بميزة نسبية لعدد من األسباب  أوال علىو  -5
ية والقطاعية  ، وخبرته القطر لميل األخيرحتى ا  ر و حضالعالمية، و  وعاتهر فريدة نابعة من حافظة مشذخيرة 

مع مجموعة متنوعة  ،الت  يمولها اتعو ووحدات تنفيذ المشر  ،ويعمل الصندوق من خالل متاتبه الميدانية
ع قو ميضع المنظمة ف   مماالصغيرة والمتوسطة الت  تعمل ضمن سالسل قيمة مختلفة،  المشروعاتمن 

الصغيرة والمتوسطة المدرجة ف   شروعاتالمبتفاءة  وتعمل  االستعانة بمصادر ذخيرة محتملةفريد يتيح لها 
 خفضمن حافظة المشروعات، مما ي تجزءالت  يدعمها الصندوق بالفعل  ضمن سالسل القيمة الذخيرة ذ ه

التتميل  نحو فعال من خالل العمل البرنامج  على الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتمن مخاطر هذ  
  للصندوق 

مع متوائمة ة رأس المال الميسر، خاصة من مصادر سيادية تعبئعلى  يتمتع الصندوق بقدرة مثبتة وثانيا، -6
ائد المالية، مع تطبيق نه  فعال من حيث التتلفة لتحقيق و عال بدال منر ثلألولوية ألبإعطاء اااللتزام 
على المثال، ساعد الصندوق  سبيل وعلىثالثا، يتمتع الصندوق أيضا بخبرة ف  هيتلة الصناديق  و النتائ   

وحيد  تصندوقبأموال من االتحاد األوروب ،  البداية ف  انطلقالذي ، صندوق أوغندا لعوائد االستثماراء إنش
والمتوسطة  تما يدير الصندوق الزراعية الصغيرة  المشروعاتإلى شبه رأسمال  رأسماليا و  تموياليقدم قطر ال

ة الزراعالمتصلة بعمال ألء ونمو ابهدف تحسين أدا مرفق المساعدة التقنية للصندوق الزراع  األفريق 
والسوق المتعلقة  ،واالئتمان ،فريقية، مع الحد من مخاطر التشغيلألغذية ف  جميع أنحاء القارة األاو 

  باالستثمارات الرأسمالية للصندوق

وصف صندوق التمويل االستثماري لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة  -ثانيا
 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 المشروعاتاالستثمارات وتمويل  الستقطابوحافظته الفريدة  لتبيرةالصندوق لالستفادة من خبرته ا خطط -7
صالح مباشر  ولهذا الغرض، سينشئ الصندوق صندوقًا للتمويل االستثماري لبشتل والمتوسطة  الصغيرة

الحيازات  باالصغيرة والمتوسطة لالستثمار ف  منظمات أصح المشروعاتأصحاب الحيازات الصغيرة و 
    ينالريفي والنمو لراعية الريفية لتوليد فرص العمالصغيرة واألعمال الز 

 ستثماريالموقع التنافسي لصندوق التمويل اال -ألف
ف  وضع يسمح له لتمويل االستثماري اصندوق  سيتونات الفريدة للصندوق، ميز ستفادة من الالل االومن خ  -8

متوسطة الريفية ومنظمات المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة الت  الصغيرة وال المشروعاتبمعالجة سوق 



EB 2017/122/R.37 



3 

ة مع العمل ستفادة من المواءمالل االخرى للوصول إليها  ومن الجدير بالذتر أنه من خألاتتافح الصناديق 
من لتمويل االستثماري اصندوق سيتمتن حلية العميقة ف  مجال الزراعة، الم تهخبر البرنامج  للصندوق و 

أنوا  أخرى من  ترتزتعذر على صندوق مستقل  و تبطرق  ةالمحتمل ذخيرة جهات االستثماروتعزيز تحديد 
ال تستفيد من نفس بحيث  ،عبر القطاعات ةتنوعالمو  ،الناضجة يةاألعمال التجار على الصناديق عموما 

مال الرأس  على ولالحص ال يمتنهاأو  ،للصندوق أن ينشر يمتن  البرنامج  الذي القطرية والدعم لشبتاتا
الريفية الصغيرة  المشروعاتإلى  وأتثر مخاطرة تقديم قروض أصغر حجماب سمح لهاة يير يستيبشروط 

والمتوسطة  ولما تانت تستهدف عادة استثمارات أتبر، فمن غير المحتمل أن تتون ف  منافسة مباشرة مع 
ستثمار ف  اليمتن أن يتون مرشحا ل(  غير أن عددا منها 1)انظر الشتل  ياالستثمار  التمويل صندوق
 ياالستثمار التمويل ستثمار المشتر  جنبا إلى جنب مع صندوق الذاته، أو ل ياالستثمار  التمويلصندوق 

 ،الحيازات الصغيرة بين أصحاب ذخيرة مشروعاتتطوير للصندوق ف   يةستفادة من القوة النسبالل
   يع بالتجزئةوالقدرة على الب ،الصغيرة والمتوسطة المشروعاتو 

 1الشتل 
 الموقع التنافسي لصندوق التمويل االستثماري

صناديقالجملة
متعددةالقطاعاتأو
 الصناديقالزراعية

صناديقاألثر
المميزة

الصناديقالمحليةأو
 اإلقليميةالصغيرة

صناديقالمرحلة
 المبكرةالمخاطرة

الصناديقالزراعية
"الرائدة"

  

 صندوقاألثر
(DFID) 

 Arise 

 AATIF (KFW)

 Althelia 

 Clarmondial 
صندوقسالسل

 ABNالقيمة)
AMRO(

 AAF 

 LAFCO 

 Annona

صندوقالتنمية
 المستدامة

 Indonesia 
TLEF 

 Factor(E) 

 AECF 

 Acumen 

 Root Capital 

 ResponsAbility 
 

صندوق التمويل 
 االستثماري

 أمثلة

 محدودة
 

مهمةتركزعلى نعم نعم كال ليستركيزاأساسيا فيبعضالحاالت
أصحابالحيازات

 الصغيرة

نعم:يستفيدمن نعم كال:متنوعةنمطيا فيبعضالحاالت فيبعضالحاالت فيبعضالحاالت
 خبرةالصندوق

خبرةزراعية
 متخصصة

كال:تركيز نعم كال كال
 عالمي/إقليمي

نعم:يستفيدمن كال:تركيزعالمي
منطقةتغطية
 الصندوق

 ةمحليةعميقةخبر

فيبعضالحاالت: كال
 عمالءسالسلالقيمة

نعم:وصول كال كال كال
حاضرمنخالل

1الركيزة  

مصدرتكميلي
 لالستثمارات

نعممنخالل نادرا فيبعضالحاالت فيبعضالحاالت فيبعضالحاالت فيبعضالحاالت
3الركيزة  

تمويلمساعدةتقنية
 متوائم

تفيبعضالحاال كال نعم:منخالل كال فيبعضالحاالت كال 
1الركيزة  

 دعمبرنامجيمتوائم

الحصولعلىرأس نعم نعم نعم فيبعضالحاالت نمطياكال نعم
 مالميسر

القدرةعلىتوفير نعم نادرا فيبعضالحاالت كال كال كال
قروضصغيرة

 دوالر(500000)>

مصرف :KFW؛: وزارة التنمية الدولية ف  المملتة المتحدةDFIDلمواجهة تحديات المشروعات؛ : الصندوق األفريق AECF :فتاح المختصراتم
 التنمية األلمان ( 

 نظرية التغيير -باء
سل الف  سجهات الفاعلة توليد أثر اجتماع  إيجاب  وقابل للقياس للإلى  ياالستثمار  التمويل هدف صندوقي  -9

المتوسط، من المتوقع أن يوفر إلى  لمستثمرين  وعلى المدى القصيرل  لامجانب عائد  لىالقيمة الزراعية إ
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مصادر تمويل غير قادرين حاليا مستهدفين المستثمرين للالجمع بين االستثمارات المباشرة والوساطة المالية 
سل القيمة لتعزيز النمو وتخفيض العلى االستفادة منها  وهذا سيمتنهم من تطوير عملياتهم ضمن س

  ستثمار المخاطر ا

لقروض ل تسديدات الناجحةبالر بتطوير سجل حافل استثمتلقية لالات المجهوعلى المدى األطول، ستقوم ال -11
الوقت، فإن زيادة ذات متنها من الحصول على الخدمات المالية من المقرضين التقليديين  وف  سي مما

لى أ صحاب الحيازات الصغيرة  وف  نهاية النشاط النات  عن نموها ستؤدي إلى زيادة حجم المعامالت من وا 
 مؤسساتؤدي إلى مما سي سل قيمة أقوى وأتثر استدامةالستثمارات على توليد سالالمطاف، ستساعد هذ  ا

وتحسين سبل عيش أسر أصحاب الحيازات الصغيرة، والعمالة الريفية للشباب أداء،  متوسطة أفضلصغيرة و 
    (2انظر الشتل )تبديل للهجرة 

 2الشتل 
  نظرية التغيير الخاصة بصندوق التمويل االستثماري

 

 بيئة التشغيليةال -جيم
ث رتائز تعمل معا لدعم التتألف من ث يةف  سياق بيئة تشغيل ياالستثمار  التمويل صندوق اءشسيتم إن -11

انظر الشتل )وتشجيع مشارتة القطا  الخاص  ،المخاطر خفضسل القيمة الزراعية، وتطبيق لليات الس
3)    

 

 
 

 

تمويل المؤسسات المالية المحلية لتشارك في االستثمار في 

 منظمات المزارعين والمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة

االستثمار مباشرة )دين ورأس مال( في منظمات المزارعين 

 والمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة
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 3الشتل 
 ركائز ثالثنهج من  –البيئة التشغيلية لصندوق التمويل االستثماري 

 
 

قراض السيادي ف  الصندوق سوقا منظمة إلتوفر حافظة مشروعات ا -: حافظة الصندوق 1الركيزة  -12
ستثمارات ف  المن ا ذخيرة تنمية ريسيت وتالللمنتجين من شأنها أن تساعد على خفض تتاليف المعام

محددة  وقد تنشأ فرص سل قيمة الالريفية الصغيرة والمتوسطة ضمن س المشروعاتو  ،منظمات المزارعين
 همتالتحويو  ةاستثمارات الشتات المنتجعزيز ستثمار من أنشطة أخرى، مثل عمل الصندوق لتالإضافية ل

 مرفقمن  تحاالإلل االالقائمة، وتذل  من خ عمالجديدة وتعزيز األ أعمالالمالية، مما يساعد على إنشاء 
 التمويل صندوقف  ستثمار قبل مدراء االمن عن فرص المستقل بحث وال(، 3يزة الرت) يةلتقنالمساعدة ا
    ياالستثمار 

 التمويل صندوق ستثماراتال أقل طراخذات موسوف تساهم حافظة الصندوق أيضا ف  خلق بيئة  -13
ولليات إشرا  القطا  الخاص ف  إطار نه   ، لو ل نشر أدوات للتمويل الريف  الشمالمن خ ياالستثمار 

سل المع الترتيز على أصحاب الحيازات الصغيرة ف  س ،شراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص
  وسيعال  ذل  أوجه القصور ف  السوق الت  ياالستثمار التمويل القيمة الزراعية المستهدفة من قبل صندوق 

لعمل مع صغار المنتجين إلى منع الشرتات اوتتاليف معامالت المتصورة، ة تؤدي فيها المخاطر المرتفع
  لى السوق إ تستندالخاصة من إقامة عالقات تجارية 

وجب نه  مرحل   مب ياالستثمار التمويل سيتم تنفيذ صندوق  - ياالستثمار التمويل : صندوق 2 يزةالرك -14
قيمتها  أولى تتراوح عملية تعبئةتة يستهدف شر هيتل ه ثر للألوسوف يتم إطالقه ف  البداية تصندوق 

ل العمو  ،ف  شتل منح الميسرتمويل للوالر أمريت  مليون د 100مليون دوالر أمريت  و 50بين  اإلجمالية
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على مدى فترة من ثالث  ةقوي ذخيرةوبناء  ،تقديم دليل على المفهومالمال بهدف  رأس على ظاحفال بأسلوب
ر تمويل ديون يتوفإلى  ياالستثمار التمويل هدف صندوق ي، هذ  ولىألحلة ال المر الإلى أربع سنوات  وخ

رة يالصغ المشروعات لىة إر شأمريت  مبا رالمليون دو  1 لىر أمريت  إالدو  100 000حدود  ف  ةن ثانويو ودي
لىمتوسطةلوا  ،مال العامللرأس ا واألتثر تنظيما من أجل ر حجمابتاألريفية ال نيمنتجالت امنظم ، وا 
مدادات المدخالت، والمزار ، والسياحة الزراعية ،مزار لوتجديد ا ،جلألالقروض و  ، والتتيف مع المناخ، وا 

صدار الشهادات، والتوزيع، والخدمات الغذائية، والتتنولوجيات والمعدات الجديدة للتجهيز  والري، والتسويق، وا 
دنى من ألمن أجل الوصول إلى النطاق ال الوساطة المالية الل  تما سيتم تقديم القروض من خيأو التحو 

المحتمل أن يقترن   ومن (ر أمريت الدو  250 000ر أمريت  إلى الدو  25 000) ستثماريةالحتياجات االا
  بآلية ضمان ائتمان الخسارة األولى  ياالستثمار التمويل صندوق هيتل رأس مال 

تثر وأ ،مرحلة ثانية، أوسع نطاقاإلى  يتثمار االسالتمويل نتقل صندوق يولى، سألوبناء على نجاح المرحلة ا -15
تما سيشمل القابلة للتحويل   رأسمالية ومنتجات الديونمنتجات  من حيث المنتجات الت  ستشمل تنوعا

تتراوح  ةإجماليبقيمة رأس مال مختلط مستهدفا المستثمرين التجاريين يستقطب و  مصادر تيسيرية للتمويل،
تعظيم   ف ياالستثمار التمويل ستمر صندوق يمليون دوالر أمريت   وس 300ومليون دوالر أمريت   150بين 

مخاطر والبقاء لوخلق فرص العمل للشباب، مع الحد من ا ،حيازات الصغيرةلن أصحاب ايمزارعلا لىثر عألا
  خاص لن العام وايجذابا للمستثمرين من القطاع

شاء صندوق للمساعدة التقنية لتقديم خدمات سيقوم الصندوق بإن - : مرفق المساعدة التقنية3الركيزة  -16
الصغيرة والمتوسطة، مما يمتنهم من بناء قدرات تنمية األعمال  المشروعاتاستشارية لمنظمات المزارعين و 

متن تتريس جزء من ي  و ياالستثمار صندوق التمويل مخاطر استثمارات  خفضمع المساعدة ف   ،التجارية
حتضان مشاريع الشباب ال همقدراتوبناء  عمالة الشبابمعالجة فرص أجل  لمساعدة التقنية منا مرفقأنشطة 
   ياالستثمار من صندوق التمويل تمويل لحصول على مطاف للمتن أن تصبح مؤهلة ف  نهاية ايالت  

من المساعدة التقنية قبل االستثمار  المساعدة التقنية تالً  مرفقمن  ةالمقدم خدماتغط  التومن المتوقع أن  -17
صندوق التمويل قوم يحيث ب، واإلشراف بعد االستثمار، ياالستثمار صندوق التمويل وازي مع استثمارات بالت

نية عند الحاجة وقياس األثر  تقوتقديم خدمات المساعدة ال ،األداء برصدالمساعدة التقنية  مرفقو  ياالستثمار 
اد الصفقات التجارية، وخدمات وتشمل االحتياجات المتوقعة للمساعدة التقنية التعزيز المؤسس  إلعد

الوساطة من أجل إقامة شراتات تجارية بين القطا  الخاص ومنظمات المزارعين، وتطوير المنتجات، وما 
   إلى ذل  

ت المع مؤسسات مثل وتا اتشراتالدخول ف  و  ،ة التمويل بالمنحتعبئالمساعدة التقنية إلى  مرفقوسيسعى  -18
صندوق التمويل الدعم لعمليات  وفيرنية المتخصصة لتتقت الال، والوتايةر ستشاالشرتات االمم المتحدة، و ألا

شراتة مع مقدم  الخدمات بالالمساعدة التقنية  تسيير مرفقهيتل  وضع  وسيقوم الصندوق بياالستثمار 
   تم االستعانة بمصادر خارجية تأو قد  ،الخارجيين
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 ستراتيجية االستثمارا -دال

ستثمار من ال  وستستفيد استراتيجية ارثالية واألمللتعظيم التفاءة ا ياالستثمار  صندوق التمويلتم هيتلة تس -19
ات الحرجة ف  التمويل فجو سل القيمة الزراعية المحلية لتحديد الالسف  وخبرته  القطرية الصندوق ةمعرف

ثر ألتوليد ا مع ،من حيث التتلفة فعاال ياالستثمار يبقى صندوق التمويل نتاجية  ولت  إلالمطلوب لتعزيز ا
دنى ألالنطاق ا لىرتيز عتمالية، مع اللمباشر والوساطة الار امستثالتل من ا ف نخرط يمطلوب، سلا
     إلى حد تبيرارية مستثالخدمات المن مقدم  ام له الخدمات قد  ت   الر الذي امستثالل

دوالر أمريت   25 000بين  )النطاق المتراوح سوقلقطا  من ا ف التدخل  ياالستثمار صندوق التمويل عتزم ي -21
هرم أصحاب الحيازات )ف  المستويات األدنى من  نسبيا مخاطرةأتثر دوالر أمريت (، الذي يعد مليون  1و

صندوق التمويل   عطي سوف  لذل ، (ء أقل قدرةالصفقات أصغر مع عم)تتلفة  رثوأت( رةيالصغ
دوالر  25 000لنسبة للصفقات األصغر حجما )مستثمرين  وبالا عوائد بدال منثر لألولوية ألا ياالستثمار 

من المخاطر عن طريق العمل ممتن إلى أدنى حد ( سيقلل الصندوق أمريت دوالر  250 000أمريت  إلى
صندوق التمويل مول ية المحليين  وسمن خالل ترتيبات التمويل المشتر  مع مقدم  الخدمات المالي

دوالر أمريت  مليون  2ن يتتراوح ما بالت  الجملة استثمارات  لالمن خ الخدمات المالية مقدم  ياالستثمار 
ثانوية  وسيقوم مقدمو الخدمات المالية بعد ذل   دين شتل أدوات دين وأدوات دوالر أمريت  علىن ييمال 5و
الريفية الصغيرة  المشروعاتفظة من االستثمارات األصغر حجما ف  احاألموال من خالل  إعادة إقراضب

زا حفمرا يأثتذل ، من المتوقع أن توفر هذ  االستثمارات  ي معواز التومنظمات المزارعين  وب ،والمتوسطة
   على مقدم  الخدمات المالية لزيادة تعرضهم للسوق الريفية 

 أمريت دوالر  100 000 ضمن نطاقالديون، والديون الثانوية  االستثمارات المباشرة، وال سيما تمويل قدمست -21
الصغيرة والمتوسطة من أجل رأس  المشروعات، مباشرة إلى منظمات المزارعين و أمريت ر مليون دوال 1إلى 

حجم ل الحرية بالنسبةبعض  ياالستثمار صندوق التمويل تون لدى يسوالقروض ألجل  و  ،المال العامل
 ريةامستثالالفرص ا اقتناصرونة على ممذتور، وذل  من أجل الحفاظ لخارج النطاق ا اهارات ومدامستثالا

صندوق نظر يوة على ذل ، سالعو   نحو السوق ذات النطاق األعلى المهمةتحول  جنبمع تاالستراتيجية 
محلية أو الدولية لمحددة مع الصناديق ا اتعو مشر  ف ر  تمشلار امستثالاف  أيضا  ياالستثمار التمويل 
   ياالستثمار شرط أن تتون متوائمة مع مهمة صندوق التمويل خرى، ألالقائمة ا

سل القيمة الزراعية المستهدفة الضافة إلى النمو العضوي المتوقع ف  فرص العمل للشباب على طول سإلوبا -22
 المباشرة تاللتدخلفظته اتخصيص جزء من ح ف  ياالستثمار صندوق التمويل نظر ير، سستثماالنتيجة لت

   الناشئة مشاريعهمو مملوتة للشباب، لا المشروعاتويل متذل   ف ما بالت  تعزز عمالة الشباب، 

ن القابلة للتحويل، و إمتانية إدراج خيارات الديف   ياالستثمار صندوق التمويل نظر يمرور الوقت، سمع و  -23
حافل السجل ذات ال النظيرةطراف ألل الرأسماليةوشبه راتيجية الرأسمالية ستالستثمارات االا وضع عن الفض

 يمتن تحمل تتلفتهاألموال تقنوات  ورأس المالدين مويل الديون  وسيعمل تل من التل المن خالمثبت 
 ،الصغيرة والمتوسطة الملتزمة ببيئة مستدامة، والتتيف مع المناخ المشروعاتلمنظمات المنتجين و توفر 

  لصندوق ف  اييم االجتماع  والبيئ  والمناخ  والممارسات االجتماعية وفقا إلجراءات التق



EB 2017/122/R.37 



8 

ولوية لبلدان أفريقيا جنوب ألا ياالستثمار صندوق التمويل عط  يلى، سر البلدان: ف  المرحلة األو اختيا -24
مناطق جغرافية أخرى  ومع انتقال الصندوق إلى  ف للعمل  امفتوحمع اإلبقاء على الباب رى، بالصحراء الت

 صندوق التمويلسيضعها مدير  ،استراتيجية تنويع متبعا مرحلته الثانية، فإنه سيوسع تدريجيا عدد البلدان
مخاطر والقطاعية المحددة، فضال عن  ،والسياسية ،تأخذ ف  االعتبار المخاطر اإلقليمية، ياالستثمار 
  العملة 

 

  عملية االستثمار -اءه
، الت  تشمل تحديد الجهات الفاعلة الذخيرةمصادر البحث عن ( ب4ستبدأ عملية االستثمار )انظر الشتل  -25

أول  لألثر المحتمل لسلسلة القيمة والحاجة إلى المساعدة التقنية  وتقييم  ،الرئيسية ضمن سلسلة قيمة معينة
(، 1الرتيزة ) أربع طرق رئيسية: من العمل البرنامج  للصندوقبوسوف يتم الحصول على العروض 

ستثمار المن مدراء ا عن الفرص المستقل بحث، وأنشطة ال(3الرتيزة ) نيةتقالمساعدة الاإلحاالت من مرفق و 
الت  أقام الصندوق  قليميةإلالمزارعين ا واتحادات منظماتي، واالنخراط مع ستثمار االتمويل لف  صندوق ا

، منظمات المزارعين ف  أفريقيا دعمبرنام  معها بالفعل شراتات قوية من خالل منتدى المزارعين، ومبادرت  
تبع يوس 1 المحيط الهاديلسيا و ف   مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة برنام  التعاون متوسط األجلو 

 من أجل اختيار هذ  الخطوة فحص الصفقات، حيث يتم جمع المعلومات والوثائق األساسية واستعراضها
أعلى أثر محتمل  ويشمل ذل  تقييما الستعدادها  ذات راستثمجهات المتلقية لاللباقائمة مختصرة 

  وق وااللتزام بالمعايير االجتماعية والبيئية للصند ،لالستثمار

للخطط المالية وخطط األعمال، مصحوبة بمناقشة أولية مع اإلدارة  ل أو  استعراضوالخطوة التالية ه   -26
مباشر أو من خالل ا إذا تان ينبغ  النظر ف  صفقة استثمار يحدد هذا االستعراض مس  و تيانالعليا لل

ة من العناية الواجبة: تنفيذ الوساطة المالية  ومن ثم سيصل المرشحون المختارون إلى المرحلة النهائي
االستثمار   راءميدانية يقوم بها مدوزيارات  ،الصفقات  وتشمل هذ  المرحلة تحليال أعمق وأتثر شموال للتيان

المدير التنفيذي لصندوق بحضور  ،ستثمارالنية إلى لجنة اتقستثمار والمساعدة الالباوسيتم تقديم توصية 
قرار  لجنة االستثمار أخذ  وسوف تينبصفة مراقب ،المساعدة التقنيةمرفق ومدير  ي،ستثمار االلتمويل ا

  الستثمارل السابقة المساعدة التقنيةاالستثمار النهائ  واستخدام 

فظة، أو اعلى مراقبة الح ياالستثمار صندوق التمويل ستثمار ف  الستثمارات، سيرتز فريق االا متى تمتو  -27
إلى  بها رفع تقاريرالت  ستنجازات البارزة، و إلوا ،جتماعية والبيئيةالوا ، غ عن المؤشرات الماليةالبإلوارصد 

    فصل دارة على أساس إلمجلس ا

 

 

 
                                                      

1
الوكالةالسويسريةللتنمية،والوكالةالفرنسيةللتنميةبي،ومنقبلاالتحاداألورومنظماتالمزارعينفيأفريقيادعمبرنامجتمتمويل 

الوكالةمعالمزارعينأصحابالحيازاتالصغيرةفيآسيامنقبلاالتحاداألوروبي،وبرنامجالتعاونمتوسطاألجل؛وتمويلوالتعاون

.السويسريةللتنميةوالتعاون
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 4الشتل 
 عملية االستثمار

الرصد  -3                  /التنفيذالعناية الواجبة -2                   الذخيرةمصادر البحث عن  -1
 والتقييم

 

 سيير والتوظيفالت -واو

ن يموجب قوانصندوق التمويل االستثماري تتيان مستقل مسجل تصندوق استثماري بعمل يتوقع أن ملن ام -28
 – تسيير هيتل و  ته،وميزاني ،نفذ عملياتهيأي  -ن الصندوق نفصلة علية مالستقباالصندوق ف  دولة عضو 

إلى أنه لن (  ونظرا 5ل )انظر الشتولتن بالمواءمة مع األهداف االستراتيجية للصندوق وحافظته القائمة 
لن يتون هنا  أي ف، التمويل االستثمارياستثمار أي موارد أساسية للصندوق ف  رأس مال صندوق  يتم

   لصندوقا إلى انتقال للمخاطر المالية

مجلس إدارة يتألف من ممثل  أصحاب المصلحة  ف  شتلهيئة إدارة  التمويل االستثماريلصندوق ستتون  -29
، فضال عن أعضاء مستقلين يساهمون بالخبرات الرئيسيينين المانحوالمستثمرين/ ،لصندوقمثل ا ،الرئيسيين

الصغيرة  المشروعاتو  ،صغيرةوزراعة أصحاب الحيازات ال ،الخارجية ف  مجاالت إدارة صناديق االستثمار
  والمتوسطة

صندوق ن نجاح عمليات وضما ،ل، وتوفير القيادةالمسؤولية العامة عن إدارة العمسيتحمل مجلس اإلدارة  -31
 والرقابة على شرافالمتمثلة ف  اإل ة  وستشمل مهامه مسؤوليات المجلس المعياريالتمويل االستثماري

القيم واالستراتيجيات، والمواءمة مع  المحافظة على، وال سيما فيما يتعلق بالتمويل االستثماريصندوق 

 االستثمارات المباشرة
مليون  1 –دوالر أمريت   000 100

 دوالر أمريت 
 سنوات 5-1المدى: 

 لمباشرةغير ااالستثمارات 
 –دوالر أمريت   000 25

 دوالر أمريت  000 250
 سنوات 5-1المدى: 

دين، ودين ثانوي، ورأس مال ف  
ومشروعات ريفية منظمات منتجين 

 صغيرة متوسطة مستهدفة
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التنظيم  والقدرات التنظيمية   هيتلمالءمة الالسياسات واإلجراءات، وضمان  تطبيقأهداف الصندوق، و 
هيتل تسيير ولديه سلطة الموافقة على أي تغييرات ف   ،لصندوقلدارة بتعيين مدير إليقوم مجلس اوس

  جددأي ممولين  إلىضافة إل، باالتمويل االستثماريصندوق 

ت  ستتألف من أفراد مختارين سيتم توفير الخبرة ف  مجال االستثمار المال  من خالل لجنة االستثمار، ال -31
، والمساهمة بالمعارف صنع القرارمستقلة لمستقلين عن هيتل إدارة الصندوق من أجل الحفاظ على عملية 

تألف لجنة تاالستثمار  وس أهدافو  ت ذات الصلة بأنشطةوالمهارات المتخصصة، وال سيما ف  المجاال
استثمار  ف  مجال ء مستقلين يتمتعون بخبرةعضوين إلى ثالثة أعضامن ممثل للصندوق و االستثمار 

  وستجتمع اللجنة على األصوات أغلبيةعلى الذين سيتخذون القرارات بناء و  ،القطا  الخاص ف  الزراعة
لفريق مدير اإلداري ت من قبل اليصو تال حق رغيمن مشارتة  ضمأساس شهري أو حسب االقتضاء، وست

، باإلضافة إلى مدراء االستثمار ف  مرفق المساعدة التقنية ومديري، ستثمار االالتمويل إدارة صندوق 
استثمارية للجنة  وستتمثل المهام لذين سيتونون مسؤولين عن تقديم فرص ، ايستثمار االالتمويل صندوق 
لضمان  لها جراءالت  سيتم وضع إو ، اوالموافقة عليه اتجنة االستثمار ف  استعراض االستثمار لالرئيسية ل
  قرارال لصنع ةعملية تفؤ 

 من حيث العدد صغيرمن قبل فريق إلدارة الصناديق  يستثمار االالتمويل لصندوق الشؤون اليومية ستدار  -32
من   و ياالستثمار  التمويل خبرة يحدد  الصندوق وشرتاؤ  الرئيسيون من أجل إطالق صندوقولتن ذي 
ليتون مسؤوال عن  (تثمارية مستقلةالذي قد يتون شرتة اس) اختيار مدير الصندوقهذ  العملية األساس  ل

دارة الحافظ ،ستثمارالوقرارات ا ،ستراتيجيةالا دارة المخاطر  وسيضم فريق إدارة  ،قات المستثمرينالوعة، وا  وا 
، وتبير موظف  ستثمارالستراتيجية االتنفيذ  دارياإل مديرقل، بما ف  ذل  الألالصندوق أربعة أعضاء على ا

ستثمار لالنشطة التشغيلية والمالية، ومدير ألالماليين المسؤولين عن جميع ا وتبير الموظفين ،العمليات
  ورصدهاذخيرة االستثمارات  نميةتمهمة متلف ب

خبرة ف  القطا  الزراع ، من قبل موظف  االستثمار ذوي ال انسيتم تنفيذ عملية االستثمار داخل البلد -33
الريفية  المشروعاتحاب الحيازات الصغيرة و ف  منظمات أص ورأس المالن استثمار الدي ف  وتحديدا

المتاتب  التمويل االستثماري ضمنصندوق ستثمار ف  اال  موظف م توزيعتالصغيرة والمتوسطة  وسي
 باإلضافة إلى، هوخبرة موظفي الصندوقات مشروعمن أعمال ستفادة االالميدانية للصندوق من أجل تحسين 

، صغيرا من حيث العددالفريق على بقاء إليين للوساطة المالية  ولالعمل مع مقدم  الخدمات المالية المحل
  عددا من البلدانالقليلون األوائل االستثمار  موظفو/دراءمقد يغط  
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 5 الشتل
 هيكل التسيير

 

 المالي هيكلال -زاي

 50تشرتة استثمار  وسوف يستهدف ف  مرحلته األولى ما بين التمويل االستثماري سيتم إطالق صندوق  -34
على ظ احفال بأسلوب يعملو ة، ير ييستيل بشروط من التمو مليون دوالر أمريت   100مليون دوالر أمريت  و

االستثمارات ف  الديون والديون الثانوية  ستخدمتصل إلى خمس سنوات  وف  البداية، ست رأس المال لمدة
ن تمويله من قبل وتالة مباشرة ومن خالل الوسطاء الماليين  ويجري النظر أيضا ف  مرفق ضمان، يمت

موال األ وفريلم متن  ويةاب الخسائر أو العمل تضمانشريتة، لمواصلة خفض المخاطر عن طريق استيع
التمويل ة أن يختاروا إما تحويل األموال عن طريق الصندوق أو تقديمها مباشرة إلى صندوق ير ييستبشروط 

    االستثماري

  انو أوسع نطاق و سي، و نيمستثمرين التجاريلشمل ايمرفق مزج و  لىإالتمويل االستثماري نتقل صندوق يوس -35
 اللة أو من خر شالدين والدين الثانوي، سواء مبا لىضافة إإلبا رأس المال،مالية لتشمل لمنتجات الا

، سيتون يةر ييسبشروط تلرأس المال بما يتجاوز التمويل ل الوصول إلى مصادر جديدة الالوساطة  ومن خ
مليون  300مليون دوالر أمريت  و 150الوصول إلى حجم يتراوح بين  االستثماري إمتاناتالتمويل  صندوقل

    (6انظر الشتل )دوالر أمريت  على مدى السنوات العشر القادمة 
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 6 الشتل
 تطور صندوق التمويل االستثماري

 
 التمويل األجل لصندوق وخالل المرحلة الثانية من التطوير، من المتوقع أن يشمل هيتل رأس المال الطويل -36

الذين يسعون إلى تحقيق  ثراأل التوجه نحو لمستثمرين اآلخرين ذويمختلط من ارأس مال  ياالستثمار 
ستحواذ على الة للغاية  وسوف يتم اير ييستال المعدالتو  ية،التجار المعدالت معدالت عائد مختلفة تتراوح بين 

لعائد، بما ف  مختلفة لت المعد قابلتس المال الت  جموعات من شرائح رأث مالثل الستثمارات من خالا
 شريحة المتوسطة )الحفاظ على رأس المال(،، وال(عوائد تجارية أو مخفضةالشريحة من الدرجة األولى )ذل  

 ( 7انظر الشتل ) ولىألخسارة اشريحة الو 

تتاليف  من أجل تغطيةية دار إلاته ميزاني الصندوق تقديم التمويل من موارد ولى، يعتزمألل المرحلة االوخ -37
التمويل التشغيل، لتل من صندوق و  لإلنشاء قدمةالتتاليف المولية، و ألاوضع الذخيرة دراسات التصميم، و 

   اعدة التقنيةسرفق الموماالستثماري، 
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 7 الشتل
 رأسماليل الكيهال

 

 

  رصد والتقييم وقياس األثرالعملية  -اءح

تيز بشتل ر ت، مع التتبعف  مجال  األثر والتحقيق نتائ  هامة  لىإ التمويل االستثماريهدف صندوق يس -38
رة يالريفية الصغ المشروعاتوالحفاظ عليها، وبناء قدرات   شباب الريفللخلق فرص عمل  لىخاص ع

  مستدام بشتل النمو  ىلعمتوسطة لوا

 الفقر لىالقضاء عمثل  ،مستدامة الهامةلتحقيق أهداف التنمية ا لىإ التمويل االستثماريهدف صندوق يو  -39
، (ستدامةملأهداف التنمية امن  2الهدف ) والقضاء على الجو  (،ستدامةملأهداف التنمية امن  1الهدف )

م اعدانوالحد من (، ستدامةملأهداف التنمية امن  8الهدف ) قتصاديالئق والنمو االلالعمل افرص وتوفير 
  ( مستدامةلمن أهداف التنمية ا 10الهدف )مساواة لا

على  ىالصندوق، وستجر   ستراتيجية ومنهجيات القياس فالهداف األتتماشى عملية الرصد والتقييم مع اس -41
 : ة مستويات منفصلةالثث

 صندوق التمويل االستثماري المؤشرات المتعلقة بأداء  - التمويل االستثماريصندوق داء قياس أ( أ)

معها أثناء عملية العناية الواجبة: البيانات تم جيبناء على البيانات الت   -ر استثمتلقين لالأداء الم ( ب)
   صندوق التمويل االستثماري بشأن متلق  استثمار رثوالمتعلقة باأل ،والتشغيلية ،المالية

وستنطوي الخطوة األولى على جمع مؤشرات أساسية الرتفا  القدرات اإلنتاجية للستان الريفيين الفقراء 
    األسواق  وستتضمن مؤشرات المخرجات ما يل :والفوائد الت  يجنونها من المشارتة ف

 ل إليها؛و وص/منظمات المزارعين الت  تم الالصغيرة والمتوسطة المشروعاتعدد  (1)



EB 2017/122/R.37 



14 

 منظمات المزارعين؛الصغيرة والمتوسطة/ المشروعاتات خدميتلقون عدد المستفيدين الذين  (2)

 ؛ريفيات الذين حصلوا على عملالنساء ال/عدد الشباب الريفيين (3)

منظمات المزارعين الت  تستخدم الخدمات المالية الصغيرة والمتوسطة/ المشروعاتعدد  (4)
 الرسمية؛

من خدمات المساعدة  تستفيد منظمات المزارعين الت الصغيرة والمتوسطة/ المشروعاتعدد  (5)
  ؛تقنيةال

   حجم المنتجات الت  يتم تسويقها  (6)

من أجل  لألثر مختارة لتقييمات أشمل ستخضع مشروعات -المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة )ج( 
قدرة ( 3ستثمارات؛ )الجل لألستدامة المالية طويلة االا( 2)استخدام حلول التمويل المختلط؛ ( 1)تقييم: 

على دخل صغار  رثاأل( 5)( األداء المال  للوسطاء الماليين؛ 4؛ )على االحتفاظ بالشباب المناطق الريفية
   الشباب /المنتجين

سيتطلب نظام الرصد والتقييم تصميم مجموعة تاملة من أدوات اإلبال غ والتقييم الخاصة بالمستثمرين لرصد  -41
منهجية الرصد والتقييم  وضعالتنمية المالية والتشغيلية، فضال عن المواءمة مع أهداف الحافظة  ويمتن 

حسب نو  الجنس، أو رب بف وتنفيذها بالتعاون مع الشرتاء  وستخضع البيانات المجمعة لعملية تصني
الفئات العمرية للمستفيدين   وأ، أو قادة المجموعات، الصغيرة والمتوسطة المشروعاتاألسرة، أو أصحاب 
   لرصد والتقييم وأنشطة قياس األثرالتنفيذ الفعل  لعملية ا صندوق التمويل االستثماريوسوف يدعم فريق 

   تنمية ذخيرة االستثمارات -طاء

ل أربعة مصادر أساسية: المن خ لصندوق التمويل االستثماريستثمار المحتملة الفرص ا ذخيرة ريتم توفيس -42
التابعين ستثمار الا /موظف التواجد المشتر  لمدراء( 2)؛ (1الرتيزة )حافظة مشروعات الصندوق ( 1)

تحديد مع موظف  الصندوق ف  المتاتب الميدانية، مع الترتيز على  لصندوق التمويل االستثماري
( اإلحاالت من 3) سل القيمة الت  يستهدفها العمل البرنامج  للصندوق؛الالمستثمرين المحتملين ف  س

  مع منظمات المزارعين اإلقليمية نخراط اال( 4)(؛ 3)الرتيزة  مرفق المساعدة التقنية

ر من مختلف طلبا لالستثما 260بلدا عن  12ف   2017أيلول /تشف استقصاء أجرا  الصندوق ف  سبتمبر -43
 -ومجموعات المزارعين  ،ةالتعاونيالجمعيات و  ،الصغيرة والمتوسطة الزراعية المشروعات -أنوا  التيانات 

استجابات المشارتين ف    وتشفت التمويل االستثماري بما يتماشى مع األهداف االستثمارية لصندوق
شارتين ف  غالبية الممع اندراج  ،االستقصاء عن مجموعة متنوعة من المبالغ االستثمارية المطلوبة

ف  المائة من  60الحجم  وقد سعى ما يقرب من  نطاقوالعال  ل المنخفض طرفينعلى ال االستقصاء
رجح أن يتم الوصول ر أمريت ، ومن األدوال 100 000إلى الحصول على مبلغ  ف  االستقصاء شارتينالم

عن طريق التمويل المباشر من  نلوصول إلى الباقيإليهم من خالل مقدم  الخدمات المالية، بينما يمتن ا
مليون دوالر أمريت  وما فوق(  وتبين هذ   1دوالر أمريت  إلى  100 000) التمويل االستثماري قبل صندوق
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من خالل االستفادة من حافظة الصندوق القطرية )انظر  ذخيرة استثماراتلتوليد إمتانات تبيرة النتائ  
  ( 8الشتل 

 8 الشتل
 ذخيرة المشروعات سقتصاءاالناتجة عن شكال األ

 

 

 نوع المنظمة

منظمة غير  جهة أخرى مقدم خدمات
 ة حتومي

مجموعة 
 مزارعين

زراع   مشرو  جمعية تعاونية 
 ومتوسط صغير

 هدف التمويل

 حجم القرض )بالدوالر األمريكي(

إلى  001 10من  000 10إلى  0من 
50 000 

إلى  001 50من 
100 000 

إلى  001 100من 
500 000 

إلى  001 500من 
1 000 000 
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 يلامالنموذج ال -ياء
التمويل  ستثمار الخاصة بصندوقالالنموذج المال  وتنقيحه بما يتماشى مع استراتيجية ا وضعسيتم  -44

 البارامترات  وخالل المرحلة األولى، ستحدد هذ  بة ذخيرة االستثماراتتير تإلى  سيستند، و االستثماري
 ،والبلد  وسيؤدي ذل  إلى دفع الموارد المتوقعة ،ومتلق  االستثمار ،نو  المنت الحافظة وفقا ل اتمخصص

بنجاح قبل  هوهيتل ،ياالستثمار التمويل وهيتل التتاليف المرتبط بها المطلوب إلثبات مفهوم صندوق 
 ،إلنشاء األول سيتم تتبد عدد من التتاليف األولية لتغطية ا ،االنتقال إلى المرحلة الثانية  وف  السنة األولى

يجاد مقرو  تعيين الموظفين، وأية خدمات استشارية مطلوبة  وف  إطار االفتراضات الحالية، ، فضال عن ا 
     يتوقع أن يصل الصندوق إلى نقطة التعادل بحلول السنة الثالثة 

 إدارة المخاطر -كاف
ف   متصور و تضاربأ ،سمعةعلى الد ضمانات لتجنب أي مخاطر محتملة على مستوى الصندوق، توج -45

بحيث ، هالخاصة ب أدوات التسويقو المميزة  هتسمالتمويل االستثماري طور صندوق يالمصالح  وسوف 
التمويل  صندوقمن حافظة عن أدوات الصندوق  ولن يتون هنا  انتقال للمخاطر المالية  ةختلفتتون م

التمويل  صندوق يتتبدها قد رئخساإلى الصندوق، ولن يتون الصندوق مسؤوال عن أي نقص أو  االستثماري
  والضوابط منفصلة  ،والمحاسبة عملية اإلبال غ،  وستتون االستثماري

التأتد واإلبال غ عنها، و  ستثمارالا رطاخم رصدو  ،وقياس ،بتحديدالتمويل االستثماري يقوم مدير صندوق س -46
ر لتحديد ما إذا تان يتم تعويض ستثماالا وائدتقييم عب بشتل مستمرالقيام مع  ،بشتل جيد ةمو فهأنها ممن 

مخاطر االستثمار و مخاطر الت  يتم اتخاذها  لبشتل مناسب عن مستوى ا التمويل االستثماري صندوق
التمويل االستثماري تناول صندوق ي  تما سوالتشغيل ،فظةاحاالقتصاد التل ، والسوق، والب تتعلق الرئيسية

 ارمستثالا ةسياس  فموال تما هو محدد ألوغسيل ا ،مصالحلوتضارب ا ،ت مع التحوطالمخاطر العم
   الخاصة به

نظم إدارة دارة باستخدام إلمن قبل فريق ا التمويل االستثماري سيتم قياس إجمال  المخاطر النشطة لصندوق -47
ستثمار الذي سيتم صياغته والموافقة عليه النطاق محدد ف  بيان سياسة ا ضمندارتها ا  المخاطر المناسبة و 

    دارةإلمجلس ا من قبل

 أنشطة التصميم واإلطار الزمني  -الم
، التمويل االستثماري لصندوق إيجاد مقرنشطة الرئيسية مثل ألقدما، سيرتز الصندوق على ا هف  مضي -48

 تنمية ، ومتابعةالتمويل االستثماري لصندوقلجنة االستثمار، والتعاقد مع مدير وتحديد أعضاء المجلس و 
قبل رسميا من  التمويل االستثماري صندوقق طالتم إموال  وسيألا تعبئةأنشطة و ذخيرة االستثمارات، 

   2018ول من عام ألالصندوق ف  النصف ا
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 مشهد التمويل الزراعي
 إمدادات تمويل الزراعة

 عامال يشتلونمليون نسمة  500على الرغم من أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ف  العالم البالغ عددهم  -1
والممارسات دون  ،هم منخفضة بسبب محدودية المواردعائداتنتاج األغذية ف  البلدان النامية، فإن إل بالنسبة امحاس

ف  البلدان المنخفضة الدخل، فإن  2" ف  العالم ف  الزراعةدنىاأل المليارف  المائة من " 70 عملمع و المستوى األمثل  
ثر فعالية بخمسة أضعاف ف  الحد من الفقر من النمو ف  القطاعات نمو النات  المحل  اإلجمال  ف  الزراعة هو أت

مناخ لوسبل العيش، تشتل الزراعة جزءا هاما من جدول أعمال ا ،والتغذية ئ ،من الغذاألا لىضافة إاإلاألخرى  وب
   4لدفيئة مائة من انبعاثات غازات الا ف  50و 3لم،العا  ميا  فلمائة من عمليات سحب الاف   70ثل تم، و حفظوال

 

ل ، تحو  مداداتومن حيث اإل -2
ف  السنوات  الزراع لتمويل امشهد 

 نمو على الرغم من استمرارفاألخيرة  
هتمام العام بهذا القطا ، فقد الا

تباطأت مصادر التمويل التقليدية ف  
نمائية الرسمية إلشتل المساعدة ا

سيما بالمقارنة مع الزيادة  والللزراعة، 
ستجابة ألزمة ا حدثتالت  التبيرة 

انظر ) 2007/2008 ية ف  الفترةغذاأل
الوقت، فإن  ذات   وف (9الشتل 

نفاق العام إلات اإلنفاق العام على الزراعة أقل وضوحا بسبب البيانات القديمة والتفاوت اإلقليم   غير أن حصة اهجو ت
وشمال  ،وسطألوالشرق ا ،يا الوسطىولس ،نخفاض ف  أوروبالخذة ف  االتانت  2012حتى عام المخصصة للزراعة 

   (10انظر الشتل )  عن أفريقيا جنوب الصحراء التبرىالأفريقيا، فض

                                                      
2
.2011الصندوق،"تقريرالفقرالريفي،" 

3
النظامالعالميللمعلوماتبشأنالمياهوالزراعةألغذيةوالزراعة،منظمةا 

4
)تشملاإلنتاج،وتغييراستخداماألراضي،وإزالةالغابات،والتجهيز،والنقل،وتجارةالتجزئة(المنظمةالدوليةللعملفيمجالالمواردالوراثية 

 9الشتل 
 المساعدة اإلنمائية الرسمية للزراعة

 الدوالرات األمريتية، باألسعار الحالية(* بمليارات) 

المتتب اإلحصائ  لمنظمة التعاون والتنمية ف  الميدان االقتصادي: المساعدة اإلنمائية *
      2016الرسمية؛ تم التحميل ف  
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  10الشتل 
 اإلنفاق العام على الزراعة

 

ألسواق الناشئة، فإن البيانات لالخاص ف  األعمال الزراعية  رأس المالأما بالنسبة لرأس المال المستثمر من خالل  -3
ف  المائة(، وذل  أساسا ألن  2حصة متواضعة من هذ  الصناعة )> تبقىة، ولتن هذ  االستثمارات تظهر زيادة مستمر 

 ( 11وعدم اليقين من العائدات )انظر الشتل  ،حذرين من عدم القدرة على التنبؤ بالسوق ازالو ما المستثمرين 

 11 الشتل
 تعبئة أموال واستثمار رأس المال الخاص لألعمال الزراعية

 الدوالرات األمريتية( راتبمليا)

 
 

مستوى المزارعين  یعل -4
 أصحاب الحيازات الصغيرة، اعتمد

من القطا  منذ فترة  تبير جزء
م الخدمات يقدعلى جهات تطويلة 

، يةوالمجتمع ةالمالية غير الرسمي
ات االدخار رابطالت  تشمل 

، فضال عن الدوارةواالئتمان 
المقرضين المحليين الذين 

 اإلنفاق على الزراعة كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق العام*

   (2015)، إحصاءات اإلنفاق العام ألغراض التنمية االقتصادية*المعهد الدول  لبحوث السياسات الغذائ ، 

أوروبا ولسيا  شرق لسيا
 الوسطى

الشرق األوسط وشمال  أمريتا الالتينية
 أفريقيا

 أفريقيا جنوب لسيا جنوب
 الصحراء

 رأس المال المستثمر ألموال المعبأةا

Andrew Aulisi وAl.  رأس المال الخاص واألعمال الزراعية لألسواق الناشئة: بناء القيمة من خالل"
 2015االستدامة،" 

 12شتل ال
 صحاب الحيازات الصغيرة  أ المقدرة إلقراضادات مداإل
 الدوالرات األمريتية( بمليارات)
 

 % سنويا7ع بنسبة متوقنمو 
 

الجهات الفاعلة ف   المؤسسات المالية الرسمية
 سالسل القيمة

المؤسسات المجتمعية/غير 
 الرسمية

 المجمو 

*Dalberg Global Development Advisors Initiative for Smallholder Finance, RAF Learning 
Lab, and Dalberg, “inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance,” (2016) 
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خيرة ألالسنوات ا إال أن  الصغيرةصحاب الحيازات ألالحصول على االئتمان فرص قيام بدور هام ف  توفير يواصلون ال
نوا  الذين يدخلون هذا المجال ويستهدفون بشتل خاص ألشهدت عددا متزايدا من مقدم  الخدمات المالية من مختلف ا

مثل ، ةالمالية الرسمي المؤسساتوتشمل هذ   فرق زراعية مخصصة  بواسطةقطا  تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة 
والمنظمات غير الحتومية الت  تقدم مجموعة من  األثر، ومستثمري ،والمصارف التجارية ي،مؤسسات التمويل الصغر 
إضافية مثل المساعدة التقنية  وه  تشمل أيضا الجهات الفاعلة  تسهيالتف  بعض الحاالت  ضمالخدمات المالية الت  ت

أصحاب الحيازات الصغيرة من العامل الزراع  للمزارعين التجاريين  المالالقيمة الت  توفر قروض رأس  سلالف  س
 (  12انظر الشتل ) توسيلة لتعزيز وزيادة موثوقية توفر المنتجات

 الموارد في القطاع الزراعيفجوة  
 
 

حتياجات التمويلية التتجاوز ا -5
حيازات الصغيرة لن أصحاب ايللمزارع

وأفريقيا جنوب  ،تينيةاللأمريتا ا ف 
شرق  نوبوج وجنوب ،الصحراء التبرى

منها  أمريت  رالمليار دو  200لسيا 
متوفرة  أمريت  رالمليار دو  60أقل من 

  وعلى الرغم من 5(13انظر الشتل )
استمرار دخول العبين جدد، من 
المتوقع أن يصل النمو المشتر  
للمؤسسات المالية الرسمية والجهات 

سل القيمة إلى ما ال الفاعلة ف  سال
ف  المائة سنويا حتى عام  7يزيد عن 

، وهو ما لن يفعل شيئا يذتر 2020
لسد الفجوة التبيرة بين العرض والطلب 

تمويل أصحاب الحيازات للتمويل ف  ا
الصغيرة  وتحد الفجوة الواسعة ف  

ومشارتتهم  ،وسبل عيشهم ،ن قدرتهم على تحسين إنتاجيتهمتقديم الخدمات المالية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة م
  سل القيمة الف  س

الزراعية الصغيرة والمتوسطة مشاتل مماثلة، تما أن تنميتها مقيدة بعدد من العوامل مثل محدودية  المشروعاتتواجه  -6
ارات اإلدارة، ومحدودية فرص الحصول على االئتمان، واالفتقار إلى الضمانات، وانخفاض مستويات التتنولوجيا ومه

وضعف القدرة المؤسسية  وسيتوقف توليد فرص  ،فرص الوصول إلى األسواق، وبيئة تنظيمية تعرقل تنمية القطا 
                                                      

5
 Dalberg Global Development Advisors Initiative for Smallholder Finance, Rural and Agricultural Finance Learning Lab, “Inflection 

Point: Unlocking growth in the era of farmer finance,” (2016). 

 12شتل ال
مدادات  الفجوة بين احتياجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى التمويل وا 

 التمويل 
 الدوالرات األمريتية( بمليارات)

 

 الفجوة اإلمدادات 

احتياجات قصيرة 
 األجل

احتياجات طويلة 
 األجل

احتياجات قصيرة 
 األجل

اجات طويلة احتي
 األجل

احتياجات قصيرة 
 األجل

 غير تجاريينمزارعون  واسعةمزارعون تجاريون ف  سالسل قيمة  مزارعون تجاريون ف  سالسل قيمة ضيقة*

 سنة بالنسبة للمدخالت والحصاد، والتصدير 1> قصير األجل:
 سنة بالنسبة للمعدات أو تجديد األشجار 1<طويل األجل: 

الصادرة عن الجماعة االستشارية لمساعدة الفقراء،  85حاب الحيازات الصغيرة إلى مذترة الترتيز *يستند تقسيم أص
 ( 2013"تقسيم أسر أصحاب الحيازات الصغيرة: االستجابة لمجموعة االحتياجات المالية لألسر الزراعية،")
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الصغيرة والمتوسطة على النمو المستدام  ولن  المشروعاتعلى قدرة  ،بدائل للهجرة فيرو وت ،العمل للشباب الريفيين
بين  خلطأن ت هاوتطوير منتجات مالية أفضل يمتن ،لتيسير الحصول على التمويل يحدث ذل  دون نه  أتثر استباقية

  المخاطر  عال تو  ،مصادر التمويل

 معالجة الفجوة

 لطتحلول رأس المال المخ ظهرتقد ل -7
متنوعا  شهدابصورة متزايدة لتشتل م

ستراتيجيات اال ذاتلصناديق االستثمار 
ة عن إقام والناجمة ،فريدة من نوعهاال

ومبادرات متعددة األطراف  ،شراتات
تجمع بين التمويل اإلنمائ  والصناديق 
الخيرية لتعبئة تدفقات رأس المال 

اق الزراعية النامية الخاص إلى األسو 
صناديق شمل العديد من يوالناشئة  و 

أن هذ   النية، إتقمرافق مساعدة  النخبة
  (14انظر الشتل ) نادرة تبقىالممارسة 

مساعدة مواءمات بين الالر ثأتتتسم و 
تسيير هياتل بستثمار فعالية النية واتقال

   جديدة لمرونة للتتيف مع الفرص الاعلى مع الحفاظ  ،نحو استراتيج  لىستثمار عالنية واتقمساعدة الال تربط

 األصغر حجما،الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتتمويل أصحاب الحيازات الصغيرة، وال سيما  يبقىومع ذل ،  -8
ف    الزراع  وتتمثل التحديات الرئيسية ف  تمويل هذا القطا  معالجتهصعب جدا من ال مجاالومنظمات المزارعين، 

واإلنتاج(  والقروض  ،راسعواأل ،الطقس مخاطر إلى جانب المخاطر العالية )مثل ،ائدو وانخفاض الع ،ارتفا  التتاليف
العناية الواجبة ثابتة نسبيا، وبالتال  و ألن تتاليف العمليات خاص بشتل بة ( صعأمريت دوالر  200 000 >األصغر )

 نظرا إلىمناسبة بشتل خاص،  ختلطملحلول التمويل ا فإن سباب،ألتمثل نسبة أعلى من القروض الصغيرة  ولهذ  ا
وض وقد تشمل إعانات دعم داخلية من قر  ،أساسيةأنها عادة ما تستخدم رأس مال منخفض التتلفة مقرونا بعمليات 

    يريةخلا لتمويلاجهات أو إعانات خارجية من /أتبر و

ومنظمات المزارعين ف  األسواق ، الصغيرة والمتوسطة المشروعاتإلى  أصغر مباشرةه  البديلة لتقديم قروض ومن الن   -9
الفعل حيث يستهدف المستثمرون المؤسسات المالية المحلية الت  تخدم ب ،الناشئة العمل من خالل الوساطة المالية

(  وغالبا ما 15ة )انظر الشتل ئماقافظها الو ف  سوق معينة وتقدم حلوال لتوسيع حأصحاب الحيازات الصغيرة المزارعين 
( 2أو تخفيضات أسعار الفائدة؛ ) ،( األدوات المالية مثل الضمانات1تشمل استراتيجيات الوساطة المالية ما يل : )

ل التمويتقديم و لتنمية ذخيرة االستثمارات  شراتات( ال3نتجات والخبرات الزراعية؛ )المساعدة التقنية المتوائمة لتطوير الم
أو استخدام أشتال بديلة /رقمية للحد من تتاليف المعامالت والحلول ال( 4) سالسل القيمة؛مع عالقات المن خالل 
   قياس الجدارة االئتمانيةمن أجل للبيانات 

 

 14 الشتل
عدد صناديق االستثمار الزراعية التي لديها مكون مساعدة تقنية 

 (*39 )العدد:

 الحيازات الصغيرة ترتز على أصحاب

 الحيازات الصغيرة ترتز على أصحابال 

تقنية عن مساعدة 
 طريق شركاء: 

توفر عن طريق منظمات 
غير حتومية أو شرتاء 

 إنمائيين

دعم مساعدة تقنية 
 مباشر

بناء قدرات، وتدريب، أو 
 إرشاد مباشر

تمويل مخصص 
للمساعدة التقنية   

أموال منح  تخصيص
 للتعاقد مع وتاالت أخرى

 ال توجد مساعدة تقنية   
ال توجد استراتيجية صريحة 

 للمساعدة التقنية

)ليست  2016 *المصدر: مبادرة من أجل قاعدة بيانات لصناديق تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة،
 حصرية(
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 15الشتل 
 حيازات الصغيرة*رة إلقراض المصارف المحلية ألصحاب الاإلمدادات المقد  

 (بمليارات الدوالرات األمريتية)

مليارات دوالر  9= المجمو  
 أمريت 

 أفريقيا جنوب الصحراء أمريتا الالتينية جنوب وجنوب شرق لسيا

 مصارف حتومية

 مؤسسات مالية متعددة األطراف ومصارف تجارية

جل النمو: تمتين المصارف المحلية من ة، "خارطة طريق من أمبادرة تمويل أصحاب الحيازات الصغير  *
 (2013النجاح ف  تمويل أصحاب الحيازات الصغيرة،" )
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تقنية لصندوق التمويل االستثماري لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة مرفق المساعدة ال
 الصغيرة والمتوسطة المشروعاتو 

 المقدمة
 اءنشسيتم إ  و ساعدة التقنيةمل، مرفق اير امستثالاصندوق التمويل من البيئة التشغيلية ل 3تتناول هذ  المذترة الرتيزة  -1

مخاطر  خفضسل القيمة الزراعية و الث رتائز لدعم ساللف من ثسياق بيئة تشغيل تتأ ف  ير امستثالاصندوق التمويل 
   (16انظر الشتل ) خاصلالقطا  ا انخراطلتشجيع  اتر استثمالا
 

 16الشتل 
 البيئة التشغيلية لصندوق التمويل االستثماري

 

 
 

 

الثغرات  ديدها لتحمن ةداستفم االتيالقيمة الت  س لسالة لمشروعات سقائمه  حافظة الصندوق ال 1رکيزة ال(أ )
م يخدتمعامالت  تلفةت الحد منو  ،معينةإمدادات سلسلة على طول لتوسيع اإلنتاجية الحاسمة ف  التمويل الالزم 

ها من خالل التمويل الوصول إلي متنالريفية الصغيرة والمتوسطة الت  ال ي المشروعاتمنظمات المنتجين و 
   القائم

الصغيرة  المشروعاته، الذي سيستهدف منظمات المزارعين و اتذستثماري الا التمويل ه  صندوق 2 الرتيزة(ب )
ل مزي  من التمويل المباشر للديون والوساطة المالية  وسيرتز التمويل المباشر للديون على المن خوالمتوسطة 

، ف  حين ستستخدم الوساطة المالية أمريت دوالر مليون  1ودوالر أمريت   100 000استثمارات تتراوح بين 
عن طريق  أمريت  دوالر 250 000ودوالر أمريت   25 000تراوح بين يأقل من االستثمارات  نطاقجة لمعال

  االستثمار المشتر  مع المؤسسات المالية 

دارته لتتم ،هئلتقنية الذي سيقوم الصندوق بإنشامرفق المساعدة اتتعلق ب 3 يزةالرت(ج )  التمويل ل صندوقيوا 
  يستثمار الا التمويل صندوقجهات المتلقية الستثمار لل ستثمارالقبل وبعد االتقن   دعموتوفير ال ي،ستثمار الا

تقلل وسوف ثر  ألف  عملية الرصد والتقييم لتعزيز ا يستثمار الا التمويل ق أيضا صندوقمرفيدعم هذا الس تما
راءة، يشمل   ولتبسيط القيستثمار الا التمويل الرتائز الثالث معا إلى حد تبير من مخاطر استثمارات صندوق

خرى األرسمية النوا  األو ة، تعاونيالجمعيات الالصغيرة والمتوسطة" ف  هذ  المذترة أيضا  المشروعاتمصطلح "
     من منظمات/رابطات المزارعين 

    األساس المنطقي

إلى  ،الستثماراعوائد ل أوغندا وصندوق ،فريق ألا  صندوق الزراعالمثل  ،تجربة الصندوق مع الصناديق المماثلةشير ت -2
  الصغيرة والمتوسطة المشروعاتستثمارات ف  الأن المساعدة التقنية تلعب دورا رئيسيا ف  دعم الخدمات المالية وا

الصغيرة  المشروعاتمخاطر االستثمار وتحسن العوائد واألثر من خالل: )أ( إعداد من نية لتقوستخفض المساعدة ا

 2الرتيزة 

 صندوق التمويل االستثماري

 3الرتيزة 

 مرفق المساعدة التقنية

 1الرتيزة 

 حافظة الصندوق

 عملية خفض المخاطر عملية خفض المخاطر
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الصغيرة والمتوسطة خالل  المشروعاتنية قبل االستثمار(؛ )ب( دعم تقمساعدة الواستخدام التمويل )ال تلق والمتوسطة ل
مساعدة والتقنية )ال ،والقانونية ،واإلدارية ،والتشغيلية ،والمالية ،فترة االستثمار ف  التغلب على العقبات االستراتيجية

التمويل صندوق اس األثر اإلنمائ  لوقي ،الصغيرة والمتوسطة المشروعات)ج( رصد أداء التقنية بعد االستثمار(؛ 
  والخدمات المرتبطة به االستثماري 

دارة  -3 صندوق ر استثمال جهات المتلقيةيرتز حصرا على ال مرفق للمساعدة التقنيةولذل ، سيقوم الصندوق بإنشاء وا 
ات الصغيرة لمؤسسلق خدمات استشارية مرف  وسيقدم هذا الأن تتلقا  حتملتل  الت  يأو  ياالستثمار التمويل 

اهتماما خاصا  المرفقول  ي  وساألعمال نميةلها أن تنمو وتوسع فرصها إلقامة الشراتات وت والمتوسطة، مما يتيح
غط  تن أداء أعمالهم  ومن المتوقع أن رواد األعمال الشباب الذين قد يحتاجون إلى المساعدة ف  بدء أو تحسيب

الت  ستنفذ بالتوازي مع عملية العناية الواجبة ف  صندوق و  ،ثماراألعمال قبل االست نميةخدمات تالمرفق ض و عر 
 والرصد  ،واألثر ،على تحسين األداء فقمر الات تنمية األعمال بعد االستثمار، حيث سيرتز خدماالستثماري، و التمويل 

 الهدف

مع الحد من مخاطر  ،اميةالصغيرة والمتوسطة ف  البلدان الن المشروعاتالمساعدة التقنية هو تحسين أداء رفق م هدف -4
المساعدة رفق مالزمنية لمدة ال  وستتون صندوق التمويل االستثماريحول استثمارات  ،والسوق ،التشغيل واالئتمان

    صندوق التمويل االستثماريمدة ه  نفس  التقنية

 األنشطة

الستثمار؛ )ب( إذا تان ا أو بعد المساعدة التقنية قبل إذا تانت يل : )أ( وفقا لما المرفقتدخالت و  ستختلف أنشطة -5
الصغيرة والمتوسطة  وهنا  أيضا أنشطة شاملة  المشروعات)ج( حجم وقدرة  ؛رأس مالاالستثمار ف  شتل دين أو 

نية ف  شتل تقلتقنية  وستتون معظم المساعدة الالمساعدة ا مرفقظة بأتملها  وترد أدنا  أنشطة توضيحية لتخدم الحاف
ستة  يصل إلىبحد أقصى و مها خالل فترة تتراوح بين ثالثة وأربعة أشهر، قديقصيرة األجل، يتم ت خدمات تنمية األعمال

  أشهر لتل مشرو  من مشاريع المساعدة التقنية 

 1الجدول 
 ع أنشطة المساعدة التقنية التي يقدمها مرفق المساعدة التقنيةانو أ

 االستثمار بعدالمساعدة التقنية   المساعدة التقنية قبل االستثمار

 الدين والدين الثانوي الدين والدين الثانوي

 ة لالستثمارجاهز الصغيرة والمتوسطة ال المشروعاتن بناء ذخيرة م 
  صغيرة ومتوسطة مختارة للحصول على قروض محتملة من  مشروعاتإعداد

 صندوق التمويل االستثماري
  األعمال؛ ودراسات خدمات تنمية األعمال قصيرة األجل من أجل: وضع استراتيجية

دارة الحافظة؛ وتخطيط األعمال والعمليات؛ وتعزيز الروابط  واستراتيجية التسويق؛ وا 
السوقية؛ ونظم تسيير الشرتات؛ واإلدارة المالية، واإلبال غ، والمحاسبة، ومراجعة 
دارة الموارد البشرية والتدريب؛ ورفع سوية نظم المعلومات؛ وتطوير  الحسابات؛ وا 

لتسعير؛ والمفاوضات التجارية؛ وااللتزام الضريب ؛ واستراتيجية لتحسين المنت ؛ وا
دارتها؛ والقضايا القانونية؛ والجودة،  عداد العقود وا  التفاءة أو خفض التتاليف؛ وا 
دارة المخاطر؛ وتحسين شمول  الفئات  صدار الشهادات ومعايير السالمة؛ وا  وا 

 المحرومة؛ إلخ   

 األجل )على غرار ما هو مطلوب قبل  تنمية األعمال قصيرة خدمات
 االستثمار( وتنفيذ توصيات ما قبل االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

، يمتن حجما صغرالصغيرة والمتوسطة األ ؤسساتملحوظة: بالنسبة للم
من الصغيرة والمتوسطة  المشروعاتتصور تدريب جماع  لمجموعة من 
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 األصغر الحجم

 رأس المال

  المشروعات) ة والمتوسطة الجاهزة لالستثمارالصغير  المشروعاتبناء ذخيرة من 
 المشروعاتالصغيرة والمتوسطة األتبر حجما( )سيستهدف رأس المال ف  الغالب 

الصغيرة والمتوسطة األتبر حجما واألعلى مستوى الت  ال ينبغ  أن تحتاج إلى 
   المساعدة التقنية قبل االستثمار(

 رأس المال

 ثمارعلى غرار ما هو مطلوب قبل االست 

 األنشطة الشاملة

 ال معألذل  رواد ا ف ا مستثمار، بالمتانات القوية لإلمتوسطة ذات الرة وايالصغ المشروعاتحديد تل المن خ ذخيرة صندوق التمويل االستثماري نميةتف  مشارتة لا
 دعم خاصإلى الشباب الذين يحتاجون 

  وسطة من المساعدة التقنيةالصغيرة والمت المشروعاتنطاق احتياجات  تحديدلوضع أدوات 
  المساعدة التقنية الصغيرة والمتوسطة وأثر المشروعاترصد وتقييم أداء 
 دارة المعرفة  الدروس المستفادة وا 
 وتقديم التقارير إلى المانحين والمستثمرينمع  االتصال   

 

 

 الميزانية

وهو  ي،االستثمار  التمويلائة من صندوق ف  الم 20ف  المائة إلى  15ق المساعدة التقنية مرفسيبلغ مجمو  موارد  -6
نية لتقلمبلغ لتمويل مشروعات المساعدة اف  المائة من هذا ا 80 نسبة ستخدمتمماثلة  وسالصناديق الالمتوسط ف  

 تاليفنية والتتقإدارة المساعدة ال تتاليفف  المائة  20 نسبة غط تالشاملة مثل الرصد والتقييم، وس باألنشطة قياموال
   ية اإلدار 

 وتنفيذهالتقنية  التشغيلي لمرفق المساعدةالنموذج 

 تنمية ذخيرة استثمارات مرفق المساعدة التقنية ( أ)

علومات مب مسلحين، صندوق التمويل االستثماري، سيقوم موظفو صندوق التمويل االستثماريعمل فيه سيف  تل بلد  -7
لة متحلممتوسطة الرة وايالصغ المشروعاتة من العادية للصندوق، بتحديد نطاق قائمة طويل اتعو شر ملمن حافظة ا

أول  للقائمة الطويلة للمؤسسات الصغيرة  مسح  وسيحدد صندوق التمويل االستثماري متن أن تتلقى استثماراتيالت  
  ها من مرفق المساعدة التقنيةواحتياجات ي،االستثمار  التمويل تمويل صندوقل المشروعاتتل  والمتوسطة احتياجات 

مرفق المساعدة ومدير  صندوق التمويل االستثماريوضعها مدير يقوم بختيار الت  الهلية واألدا إلى معايير اواستنا
متوسطة لرة وايالصغ المشروعاتتن اختيار مي، صندوق التمويل االستثماري استثمارجها بالتامل ف  عملية ادما  و  التقنية

ما بنية، تقال ةمساعدلوتنقيح احتياجات ا ،مزيد من العناية الواجبةلاجراء إلختلفة من العملية ممراحل  ف مؤهلة مسبقا لا
 تالف   ، أواالستثمارأو بعد نية قبل تقحتاج إلى المساعدة اليالمتوسط س/الصغير المشرو ما إذا تان فيذل   ف 

رة يالصغ روعاتالمشلتحديد  تحديد نطاق صورة مستقلة بإجراء عمليةأن يقوم ب المرفق  تما يمتن لمدير المرحلتين
 المرفق  وسيتم إيالء اهتمام خاص من قبل ةنيتقالالمساعدة مزيد من العناية الواجبة ودعم للمتوسطة المؤهلة لوا

أدنا  الخطوات المتبعة ف  اختيار  2الشباب والمشاريع المبتدئة  ويلخص الشتل  رواد األعمالاحتضان  علىللمساعدة 
  ير خدمات المساعدة التقنية الصغيرة والمتوسطة وتطو  المشروعات
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 17الشتل 
 لتقديم خدمات المساعدة التقنية الصغيرة والمتوسطة المشروعاتخطوات اختيار 

 معايير مرفق المساعدة التقنية لألهلية واالختيار

لتمويل صندوق اتل  الخاصة بالصغيرة والمتوسطة مع  للمشروعاتختيار الهلية واألسوف تتماشى معايير ا -8
 .سيتم تطبيق المعايير التاليةو نية، تقغراض المساعدة الألمحددة ستتون ، ولتنها يستثمار الا

  رسميا سجالً الصغير/المتوسط م المشرو تون يأن 

  لصندوق، بصورة مباشرة أو غير مباشرةل تابعقيمة سلسلة  مشرو ب اً رتبطالصغير/المتوسط م المشرو تون يأن 

  صندوق التمويل االستثماريتما هو محدد من قبل لمتوسط الصغير/ا المشرو حجم أن يتون 

  ثر، والت  من ظهر إمتانات عالية للنمو واأليو  اماليلالستمرار  قابالً  الصغير/المتوسط المشرو تون يأن
 يستثمار الالتمويل استثمار صندوق اأن تتحقق من خالل  حتملالم

  الصغير/المتوسط المشرو من  الخدمات يتلقونأو  يقدمونفقراء الذين الستان الريفيين العدد 

 منه نستفداأو الصغير/المتوسط  المشرو ات من قبل خدمقدمت لهن ت  عدد النساء الال 

  للشباب الريفيين ال سيما، و وفرهايأن الصغير/المتوسط  للمشرو عدد الوظائف الت  يمتن 

 

 تحديد احتياجات المساعدة التقنية ( ج)

احتياجات  تنقيحب المرفقالصغيرة والمتوسطة المؤهلة، سيقوم  المشروعاتقائمة  ليصقف  تل بلد، بمجرد أن يتم ت -9
عداد لشرتات المؤهلة، و من أجل ا للمساعدة التقنية، ووضع خطة لتلق  االستثمار محتملةتل شرتة المساعدة التقنية ل ا 

هذا  علىيمها  و قدالت  سيتم ت لتقنيةالمساعدة اخدمات  بشأنر استثمتلق  لالالمتوسط الم/الصغير مشرو مع ال يةاتفاق
جراءات ال ،االختصاصاتبإعداد سيقوم المرفق األساس،  لمساعدة لوميزانية  ،التقنيةلمقدم  خدمات المساعدة  توريدوا 

الختصاصات ل  عند إعدادو   ف  تال الحالتين أو ،سواء قبل االستثمار أو بعد االستثمار ،التقنية الت  سيتم تقديمها
رة يلصغا المشروعاتصندوق التمويل االستثماري، و بالتشاور مع موظف   المرفقل األخرى، سيقوم مدير والتفاصي

 المتلقية لالستثمار ذاتها  متوسطة لوا

 

اختصاصات  وضع
المساعدة التقنية، 
 والتوريد، والميزانية

 قائمة قصيرة
للمشروعات الصغيرة 

لمتوسطة الجاهزة وا
لالستثمار والت  
يمتن أن تتون 

جاهزة بعد المساعدة 
التقنية السابقة 
 لالستثمار

العناية الواجبة 
بالمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة 
المتلقية لالستثمار 
وتنقيح احتياجات 
المساعدة التقنية 

 المحددة

الختيار المسبق ا
الصغيرة  للمشروعات

 والمتوسطة المؤهلة
استنادا لمعايير 

 االختيار

االحتياجات  مسح
المالية وغير المالية 
للقائمة الطويلة 

للمشروعات الصغيرة 
  والمتوسطة

قائمة طويلة 
للمشروعات الصغيرة 

المحددة والمتوسطة 
من خالل مشروعات 

  الصندوق
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 مقدمو خدمات تنمية األعمال ( د)

المحتملين بإنشاء قاعدة بيانات لمقدم  خدمات تنمية األعمال  المرفقق المساعدة التقنية، سيقوم مدير مرفإنشاء  عند -11
القطاعات إن وجد  السلع/ب المتعلق ترتيزال/البلد، والتخصص المواضيع ، والتفاءات المحددة، و حسب المنطقةبمصنفة 

لمقدم  خدمات تنمية األعمال توجه ودعوة للتعبير عن االهتمام  ،بقةاسالمعرفة الوسيتم بناء قاعدة البيانات استنادا إلى 
من  المرفقمقدم  خدمات تنمية األعمال من قبل لقطري  وسيتم وضع معايير اختيار اعلى المستوى  المرفق للعمل مع

  المؤهلين ف  قاعدة البيانات الخدمات أفضل مقدم أجل إدراج 

 التوريد ( ه)

دوالر أمريت ، و  50 000سيتون توريد مقدم  خدمات تنمية األعمال )أ( المصدر الوحيد للعقود الت  تقل قيمتها عن  -11
دوالر أمريت  استنادا إلى دعوة محدودة  50 000تزيد قيمتها عن الت  عقود لتعيينهم على نحو تنافس  لم سيت)ب( 
 50 000للعقود الت  تزيد قيمتها عن  مقدم  خدمات تنمية األعمالباالستعانة حصر   ويمتن تبرير عروضلتقديم 

 رفقالموافقة عليها من قبل لجنة التقييم التابعة للمها ف  الدليل التشغيل  و توضيح سيتمدوالر أمريت  ف  ظروف محددة 
لصندوق التمويل دي ار فف  المائة من االستثمار اإل 10 نسبة )انظر أدنا (  وتبلغ تتاليف خدمات تنمية األعمال

   االستثماري

 التمويل المقابل ( و)

 تمويلتقديم  لصغيرة والمتوسطة المتلقيةا المشروعاتمها، قد يطلب من قدينية الت  يتعين تتقعتمادا على المساعدة الا -12
 بعد للمرفق ف  الدليل التشغيل  قابلتمويل المالوطريقة الصرف من أجل  ،والمعايير ،والنو  ،  وسيتم تحديد المبلغمقابل
عادة ف  الذل  سيتون ، سمال أر الجهات المتلقية لالستثمار بالنسبة للو مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة   إجراء
  ا شرط

 اإلدارة والتسيير

، وموظف للرصد والتقييم، وموظف ات المرفقمشروعن من موظف  امدير أول، واثن المساعدة التقنية تون لمرفقسي -13
  تما اإلبال غميزانية، واتخاذ القرارات الرئيسية، والنتائ ، و ال، و المرفق ال عن إدارة موظف إداري  وسيتون المدير مسؤو 

 خرينآلرئيسية مع أصحاب المصلحة االجتماعات المرفق ف  اال، ويمثل للمرفقم التابعة سيترأس أيضا لجنة التقيي
، بما ف  (، إلخلمرفق، والصندوق الدول  للتنمية الزراعية، والمانحين، واللجنة التوجيهية ليستثمار الاالتمويل صندوق )

ان المسؤوالن موظفال  وسيقوم بصفة مراقبالت  سيحضرها  يستثمار الاالتمويل صندوق لستثمار التابعة الذل  لجنة ا
  ويمتن للمرفق ديةافر إلحاالت االواإلبال غ عن  على، واإلشراف رصد،و  ،وتصميم ،بتطويرالمرفق  اتمشروع عن

اإلداري مسؤوال عن  وظف  وسيتون الملمرفقاعتمادا على الحجم النهائ  ل المرفق اتمشروعلإضافيين  موظفينتعيين 
 وظفوالتعاقد مع مقدم  الخدمات، وصرف أموال المساعدة التقنية  وسيتون م توريد،العن ، و مرفقلل المال  اإلبال غ

   (ثراألوقياس النتائ  و  اإلبال غ،انظر أدنا  بشأن )  غالبإلثر، واألالرصد والتقييم مسؤوال عن الرصد والتقييم، وقياس ا

ات مشروععلى ذخيرة والموافقة  ،لمرفقل ج ياالسترات يهالتوج قديملت لمرفق المساعدة التقنيةستنشأ لجنة توجيهية  -14
  وستجتمع اللجنة التوجيهية مرتين أو ثالث مرات ف  السنة، وستتألف من سنويةال ميزانيةوخطة العمل وال المرفق،
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ر للجنة سترتيک لعميي سذ)ال مرفق المساعدة التقنيةاالستثماري، و  التمويل ممثلين عن الصندوق، وصندوق صندوق
    للمرفق توجيهية(، وممثلين عن الجهات المانحةال

رفق من قبل لجنة تقييم ميها علدوالر أمريت ، ستتم الموافقة  50 000نية الت  تزيد عن تقالنسبة لمشروعات المساعدة الب -15
 المقدمة من قبل مقدم  خدمات تنمية األعمال المرفقمقترحات  هذ تقييم ال  وستستعرض لجنة ةالتقنيالمساعدة 
ف   لتشغيل للدليل ا والمبادئ التوجيهية ،ختياراالأو ترفضها وفقا لمعايير  المرفق اتعو وستوافق على مشر  ،التجارية
 فقر م، و ير امستثاال صندوق التمويلستثمار التابعة لال  وستتألف اللجنة من ممثل واحد من تل من لجنة االمرفق

مقيمين مستقلين ب أيضا   ويمتن االستعانةلق  لالستثمار ذات الصلةالمت متوسطلا/ريالصغ مشرو وال المساعدة التقنية،
دوالر  50 000نية الت  تقل عن تقف  الحاالت الخاصة الت  تتطلب خبرة معينة  وبالنسبة لمشروعات المساعدة ال

  مسؤوال عن عملية الموافقة  المرفقأمريت ، سيتون مدير 

 18 الشتل
 يةهيكل تسيير مرفق المساعدة التقن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 اإلبالغ عن وقياس النتائج واألثر

 مرفقو التمويل االستثماري أثر صندوق المساعدة التقنية ف  رصد نتائ  و  مرفقتتمثل إحدى الوظائف الرئيسية ل -16
 ،ةعملية رصد وتقييم قوية ترصد البيانات الماليالتمويل االستثماري شمل صندوق يالمساعدة التقنية واإلبال غ عنها  وس

 عن معالجة ال، فضلصندوقف  ا ومعايير القياسساسية ألثر بما يتماشى مع المؤشرات االمتعلقة بتنمية األو  ،والتشغيلية
وخطة لنتائ  الرصد والتقييم ف   ثر،واألمخرجات مؤشرات رئيسية لل مرفقوسيضع ال  عدد من أهداف التنمية المستدامة

 المشروعات  وستغط  المؤشرات أداء ياالستثمار التمويل عاون مع صندوق ق المساعدة التقنية بالتمرفبداية إنشاء 

حافظة 
 الصندوق

صندوق 
التمويل 

 ثمارياالست

لجنة االستثمار في 
 الصندوق

 )المرفق تمراقب(

لجنة التقييم في 
 المرفق

 

 مدير المرفق

استراتيجية المرفق، والموافقات، واإلبال غ، 
 والميزانية

 اللجنة التوجيهية للمرفق

ممثلو صندوق التمويل االستثماري، والصندوق، ومانح  
 المرفق اآلخرين

 موظف
 إداري 

 موظف مشروعات المرفق موظف مشروعات المرفق مموظف رصد وتقيي

 االستثماري المتتب الذي يوجد فيه مدير صندوق التمويلسيتون مقر مدير وموظف  مرفق المساعدة التقنية ف  نفس 
 تحد أدنى ف  البدايةاثنين مع موظفين  –سيتوقف عدد موظف  مشروعات المرفق على الحجم النهائ  للمرفق 
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 ،ئدواوالع ،)الهوامش المساعدة التقنية مرفقو  ياالستثمار التمويل الصغيرة والمتوسطة قبل وبعد استثمارات صندوق 
الستان وعدد  ،يين(ال سيما للشباب الريف، الت  تم توليدهاالصغيرة والمتوسطة  المشروعاتوظائف  ، وعددرباحاألو 

قدمت لهن ت  الوعدد النساء ال، الصغيرة والمتوسطة المشروعاتمن يتلقون الخدمات يقدمون أو فقراء الذين الريفيين ال
  منها  نستفداالصغيرة والمتوسطة أو  المشروعاتات من قبل خدم

 


