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 تحديث بشأن الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية

 وجز تنفيذيم – أوال
، وافق المجلس التنفيذي على استراتيجية إنشاء مبادرة تمويل القطاع الخاص 2017ف: ديسمبر/تانون األول  -1

، والذي "ومتوسطة الحجم والمشروعات الصغيرةأصحاب الحيازات الصغيرة  واالستثمار ف:صندوق التمويل "
الصندوق الرأسمال: لألعمال وسيتم إطالق  تغير اسمه الحقا إلى الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية.

مليون دوالر أمريت: ف: شتل تمويل  60مشاريع األثر"، مع هدف أول: بتعبئة لالزراعية بصفة "صندوق 
ويتوقع أن يجتذب الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية ديونا  .ارة األولىترأس مال الخستنظيمها ليتم  منح

مليون دوالر أمريت:، مستقطبا ثالثة أضعاف تمويل المنح األول:.  180بقيمة  من الدرجة األولى والمتوسطة
بقدرة على المزيد من النمو حيث يتوقع أيضا استقطاب  الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعيةوسوف يحتفظ 

 .مساهمات إضافية ف: شريحته الرأسمالية. ويرد أدناه موجز لوضع التنفيذ

مهمة الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية ه: معالجة الفجوة التبيرة المستمرة بين العرض والطلب بالنسبة  -2
ياجات التمويل لدى تيقدر بأن احة والتمويل الريف:. و  لالستثمار ف: زراعة أصحاب الحيازات الصغير 

التبرى، وجنوب وجنوب شرق آسيا،  ب الحيازات الصغيرة ف: أفريقيا جنوب الصحراءاالمزارعين أصح
سيوفر مليار دوالر أمريت:. و  200نسمة، تتجاوز مليون  270 حوال: البالغ عددهم، وأمريتا الالتينية

 للصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية،بالتنسيق مع مدير الصندوق، 
 فرصا استثمارية تستفيد من حضور الصندوق على األرض، وخبرته ف: القطاع، وخبرته ف: بناء الشراتات

وترتز حافظة الصندوق بشتل متزايد على عمالة الشباب الريف:، وسيتم متابعة . أصحاب المصلحة ةمتعدد
 ا من خالل الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية.هذ

 الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية رائد من حيث القطاع الذي يعمل فيه، وحجمه، وهيتله.و  -3

للصندوق الرأسمال: لألعمال ف: المناطق النائية.  قطاع: أصحاب الحيازات الصغيرة والشبابال (أ )
 أتثر أصحاب الحيازات الصغيرة ف:للمزارعين  من التمويل امزيجهدف فريد: فهو يوفر  الزراعية

اد األعمال الشباب الذين غالبا ما يعانون من و أيًا ف: العالم النام: الريف:. وسيرتز على ر المناطق ن
 نقص ف: الخدمات المالية.

الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية . سيوفر صغيرنطاق على  "الوسط المفقود"حجم: تمويل ال (ب )
مليون دوالر أمريت:( للمشاريع الصغيرة  1دوالر أمريت: إلى  80 000استثمارات صغيرة )من 

 األعمال الزراعية الريفيين الشباب لملء فجوة الوسط المفقود من التمويل.رواد والمتوسطة، ول

الرأسمال: لألعمال الزراعية ليس مجرد . سيقدم الصندوق استثمار األثر متعدد الخدماتهيكل: ال (ج )
التمويل بالدين للمزارعين، ولتن أيضا المساعدة التقنية، والوساطة المالية، واالستثمارات الرأسمالية 

 .المحتملة. وسوف يقدم هذا النهج مجموعة متتاملة من المنتجات لرواد األعمال الزراعيين الريفيين

ينظر إلى الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية على أنه يفتح آفاقا  قطاعه، وحجمه، وهيتله،بالنظر إلى و  -4
جديدة ف: مجال استثمار األثر، وحلول التمويل المختلط، من خالل توفيره قروضا أصغر ومزيجا مبتترا من 
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الت: ال يغامر فيها معظم المستثمرين المنتجات لرواد األعمال الزراعية. وهو يستهدف المناطق النائية 
 لتتاليف المرتفعة المرتبطة بذلك.خرين بسبب المخاطر العالية وااآل

 سيستند الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية إلى ثالث رتائز: -5

مليار دوالر أمريت:، بما ف:  17حالية )حافظة مشروعات الصندوق الستتم االستفادة من . 1ركيزة ال (أ )
تحديد ذلك التمويل المشترك( تمصدر رئيس: لفرص تنمية ذخيرة المشروعات. وسيتطلب ذلك 

، وتخفيض تتلفة سلسلة إمدادات معينةف: المطلوب لتوسيع اإلنتاجية تمويل الالفجوات الحرجة ف: 
الت: ال يصلها يرة والمتوسطة الريفية الصغ شاريعمنظمات المنتجين والمل قديم الخدماتتمعامالت 

التحالف من أجل ثورة خضراء ف: ذخيرة مشروعات شرتاء آخرين مثل لن يمتالتمويل القائم. تما 
منظمات الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية أن تتون مصدرا محتمال. وسوف يستهدف  أفريقيا

دوالر  25 000الت: تتطلب استثمارات ف: نطاق الريفية الصغيرة والمتوسطة  شاريعالمنتجين والم
ولتن وصولها إلى رأس المال الخاص محدود أو معدوم. ، مليون دوالر أمريت: 1أمريت: إلى 
والوساطة بالدين من التمويل المباشر  امزيجالصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية وسوف يقدم 

ف: وقت الحق من العملية، رهنا بسجل مسار  . وسيتم إجراء بعض االستثمارات الرأسماليةالمالية
 الجهات المتلقية لالستثمار.

 ، واستقطابللتخفيف من مخاطر استثمارات الحافظةسيستخدم رأس مال الخسارة األولى . 2ركيزة ال (ب )
 ثالثة أضعاف حجم التمويل األول:.أو تجارية إضافية تصل إلى حوال:  تيسيريةغير بشروط أموال 

المتلقية لالستثمار لمساعدة التقنية الدعم التقن: قبل وبعد االستثمار للجهات امرفق  قدم. سي3ركيزة ال (ج )
مرفق والمحتملة. وعلى وجه التحديد، سوف تسمح الخدمات االستشارية الممولة من منها القائمة 

بالوصول إلى فرص جديدة  الصغيرة والمتوسطة شاريعوالم زارعينمنظمات المل لمساعدة التقنيةا
 .المحتملين ذوي الجدارة االئتمانية العمالء، واحتضان لتطوير األعمال

 ضعو ال -ثانيا 

المستثمرون الرأسماليون الرئيسيون )المساهمون( ف: شريحة الخسارة األولى هم: االتحاد األوروب: )من  -6
رأس  مليون يورو 40مليون يورو، منها  45خالل مظروفه األفريق:، والتاريب:، والهادي( بمبلغ متوقع قيمته 

ماليين يورو ستخصص لمرفق المساعدة التقنية؛ وحتومة لتسمبرغ باستثمار متوقع  5مال خسارة أولى، و
مليون يورو ف: حساب للصندوق، وسيتم  2.5بقيمة  ماليين يورو، تم إيداع الشريحة األولى منها 5قيمته 

الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية عند مباشرة ف:  مليون يورو 2.5المبلغ المتبق: وقدره  ثماراست
 ماليين دوالر أمريت:. 5باستثمار متوقع قيمته  خضراء ف: أفريقياالثورة الالتحالف من أجل االستهالل؛ و 

ماليين  10تبلغ قيمتها اإلجمالية حوال:  بثالث منح متتالية لمساعدة التقنيةامرفق تزم الصندوق بتمويل ال -7
مليون دوالر أمريت:، ه: قيد  3.5والمنحة األولى، الت: تبلغ قيمتها وات. نس 10دوالر أمريت: على مدى 

 0.5التتاليف التشغيلية للصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية بما يصل إلى  اإلعداد. وسيمول الصندوق
لمساعدة امرفق للسنتين األولتين. وباإلضافة إلى المشارتة تمشارك ف: تمويل  ويامليون دوالر أمريت: سن

دعم مدير الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية ف: إنشاء ، تتمثل المساهمة الرئيسية للصندوق ف: التقنية
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من الجهات المحتملة لتلق: االستثمار باالستفادة من حافظة مشروعات الصندوق،  لهذا الصندوقذخيرة 
 الرأسمال: لألعمال الزراعية. ومعرفته، وحضوره ف: المناطق الجغرافية الت: سينشط فيها الصندوق

الصندوق  المتلقية الستثماراتلمساعدة التقنية الدعم التقن: قبل وبعد االستثمار للجهات امرفق سيقدم  -8
تصميم، لتم إعداد مسودة وقد الرأسمال: لألعمال الزراعية، وسيقوم بأنشطة الرصد والتقييم، وتقييم األثر. 

رفق تقاريره إلى مدير مالوسوف يرفع مدير  .له تعيين مديرن أجل م لمساعدة التقنيةامرفق واختصاصات 
الشريحة تشمل منحة منفصلة. و  الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية، ولتن سيتم تمويله من خالل موارد

مليون دوالر أمريت:، تما ذتر أعاله )وافقت عليها  3.5منحة من الصندوق بقيمة مرفق الموارد  األولى من
اللجنة ماليين يورو من  5بقيمة  امتوقع ا، ومبلغ(استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتبالفعل لجنة 

 الت: أعربتماليين دوالر أمريت: من مؤسسة بيل وميليندا غيتس،  3و 2ومبلغا يتراوح بين  ،االقتصادية
مليون دوالر أمريت: ف: سنوات الحقة. وقد تم  7.5 ف: تقديم تمويل بقيمة اهتمامهابصورة غير رسمية عن 

بشأن  مؤسسة بيل وميليندا غيتسومن  ،تلق: تعليقات ومعلومات ارتجاعية من المستثمرين الرئيسيين
الصندوق الرأسمال: لألعمال اختصاصات مرفق المساعدة التقنية، الت: تنتظر مدخالت إضافية من مدير 

مدير الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية، سيطلق  عيينالزراعية متى تم اختياره. وبمجرد إغالق عملية ت
 لالقتراحات. لمساعدة التقنيةامرفق الصندوق عملية طلب 

مقعد ف: مجلس إدارة ببعد المفاوضات مع المستثمرين الرئيسيين، تم االتفاق على أن يحتفظ الصندوق  -9
 متتب محاماةصندوق مع متتب المستشار العام، و ال: لألعمال الزراعية. وتعمل إدارة الصندوق الرأسمال

للحصول على مشورة بشأن تنازل الصندوق المحتمل عن الحصانات بالتنسيق مع المواد الت: أنشئ خارج: 
ثمار ف: بموجبها الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية. تما تحقق إدارة الصندوق أيضا ف: إمتانية االست

التزام الصندوق بهذا المشروع الهام عن  بشتل أتبررأس مال الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية لتبرهن 
 اآلخرين. مصالحه مع مصالح المستثمرينالمتعدد أصحاب المصلحة، وتوائم بشتل أفضل 

الزراعية جارية، الصندوق الرأسمال: لألعمال عملية التوريد الت: يقودها الصندوق من أجل مدير  -10
مقدم العطاء المفضل جارية. وتشمل العناصر الت: يتم التفاوض بشأنها قبل التوقيع على  والمفاوضات مع

العقد تشتيلة الفريق، والموقع المشترك للموظفين، وأدوار ومسؤوليات مدير الصندوق الرأسمال: لألعمال 
سيوقع الصندوق ف: البداية على العقد مع مدير و الزراعية ف: هيتل التسيير، وأتعاب اإلدارة واألداء. 

الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية، ثم يتم نقله إلى الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية متى تم 
 ه.ؤ إنشا
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 خطوات التاليةال –ثالثا 

 داخل الصندوق. تم إنشاء فريق مهام مشترك بين الدوائر -11

 1 الجدول
 لفريق مهام الصندوق الرأسمالي لألعمال الزراعية مجاالت المسؤولية الرئيسية

 

 
  المسؤوليات الدائرة/الشعبة

دائرة العمليات المالية )بدعم من مكتب 
 الرئيس ونائب الرئيس(

 تنسيق جميع جهود التنظيم والتنفيذ 

  جهة االتصال في العالقة مع المستثمرين الرئيسيين ومدير الصندوق الرأسمالي لألعمال
  الزراعية

 مسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بالهيكل المالي 

دائرة إدارة البرامج / شعبة اإلنتاج 
 المستدام، واألسواق، والمؤسسات

 طلب االقتراحات والعمليات في مرفق المساعدة التقنية 

 سياسات المشروعات 

 ذخيرة المشروعات والعمليات 

 التفاوض بشأن عمليات المشروعات 

 العاممكتب المستشار 

 تعيين مقر الصندوق الرأسمالي وتشكيلة مجلس إدارته 

 )مفاوضات العقود )مدير الصندوق الرأسمالي، ومدير مرفق المساعدة التقنية 

 الوثائق القانونية/ التنظيمية للصندوق الرأسمالي 

مكتب الشراكات وتعبئة الموارد/دائرة 
 العالقات الخارجية والحوكمة

  مع مدير الصندوق الرأسماليتعبئة األموال بالتنسيق 

 المستثمرون في رأس مال وديون الصندوق الرأسمالي 

 الجهات الممولة لمرفق المساعدة التقنية 

 دائرة االستراتيجية والمعرفة

  ،السياسات البيئية، واالجتماعية، والتسييرية، والرصد والتقييم )بدعم من شعبة البيئة، والمناخ
 والشمول االجتماعي(والتمايز بين الجنسين، 

 تطوير مؤشرات أداء رئيسية وأداة لتقييم األثر على عمالة الشباب 

 شعبة االتصاالت

 وضع استراتيجية لالتصاالت، بما في ذلك إدارة السمعة 

 تنفيذ استراتيجية خطة االتصاالت بالتنسيق مع مدير الصندوق الرأسمالي 

  الرأسمالي على موقع الصندوقتطوير صفحة على شبكة اإلنترنت مخصصة للصندوق 

 

 

بمهام تحضيرية محددة وضمان اإليفاء ببعض المتطلبات قبل انطالق الصندوق  فريق المهام سيقوم -12
 الرأسمال: لألعمال الزراعية، بما ف: ذلك:

الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية من خالل عملية التوريد الجارية، نتهاء من تعيين مدير اال (أ )
 المفاوضات مع مقدم العطاء األتثر فائدة.واختتام 

والمعايير  ،لتحديد العمليةالصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية لعمل بشتل وثيق مع مدير ا (ب )
التحالف و لصندوق ا وذخائرافظ و من ح اتعو لحصول على مشر لواألدوات إلنشاء آلية شفافة وفعالة 

ت عارولمشل التحليرة ية کبيرتحضيل عمال أبالفع جرت حينف: و. من أجل ثورة خضراء ف: أفريقيا
تحديد لوال شمر ثکأ عمليةب لطستت تاليةلاحلة رلمن افإ، ذخيرتهو دوق لصناة ظفالمحتملة ف: حا
من  وتذلك، تعبير عن االهتماملل دوقية للصنطرلقامج رالبرق افن موة ع، ودنطاقهات و عارولمشا
 .خضراء ف: أفريقياالثورة اللتحالف من أجل ا

الصندوق الرأسمال: لألعمال نتهاء من اختصاصات مرفق المساعدة التقنية بدعم من مدير اال (ج )
 الزراعية، واالنتهاء من إعداد منحة الصندوق لتمويل المرفق.



EB 2018/124/R.48 

5 

وتشتيل مجلس إدارته، واختتام  الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية نتهاء من تعيين مقراال (د )
عداد مدير المتعلقة بعقد االتحاد األوروب:، و  المفاوضات الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية، وا 

 دوق الرأسمال: لألعمال الزراعية.لصنلالوثائق القانونية والتنظيمية 

المختار مدير مع ال تعبئة األموالتنسيق انطالق الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية، واستراتيجية  (ه )
لصندوق الرأسمال: لألعمال امن أجل تل من رأس مال  : لألعمال الزراعيةلصندوق الرأسمالل
 زراعية، ومرفق المساعدة التقنية.ال

البيئية، واالجتماعية، والتسييرية، والمتعلقة بالرصد والتقييم وفقا  ستعراض وتتييف السياسات/األطرا (و )
 لحجم االستثمارات.

لألعمال الزراعية بالتنبؤ باألثر على فرص عمل الرأسمال:  وضع منهجية وأداة تسمح للصندوق (ز )
 الشباب عند االستثمار ف: أنواع مختلفة من الجهات المتلقية لالستثمار.

لصندوق الرأسمال: لوتطوير صفحة على شبتة اإلنترنت مخصصة تنفيذ استراتيجية لالتصاالت،  (ح )
 الشبتية للشرتاء.( والمواقع المؤسسية ifad.orgلألعمال الزراعية على موقع الصندوق )

تطوير نظم ومنصات تتنولوجيا المعلومات الستخدامها ف: تيسير إدارة ذخيرة المشروعات،  (ط )
 الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية وفرق المشروعات/الفرق القطرية.مدير واالتصاالت بين 

 ستنتا اال –رابعا 

ف: مشاريع األثر  لمستثمرينتاء ومجتمع امن قبل الشر الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية نظر إلى ي   -13
باتجاه األعمال الريفية والزراعية استثمار األثر، وحلول التمويل المختلط، لتوسيع نطاق تفرصة فريدة 

العالية أصال األصغر الت: لم تعمل معها التثير من الصناديق بسبب المخاطر، وتتاليف المعامالت 
وسيتم تحقيق نجاح الصندوق الرأسمال: لألعمال الزراعية من طة. المرتبطة بالمشاريع الصغيرة والمتوس

)تمصادر ذخيرة(  خضراء ف: أفريقياالثورة الالتحالف من أجل الصندوق/خالل االندماج القوي مع حوافظ 
لذلك، لن ينجح و قوية للخسارة األولى المخفضة للمخاطر. المقترن باستراتيجية و ومرفق المساعدة التقنية، 

إال إذا تان متجذرا جيدا ف: العمليات على المستوى الميدان:،  الرأسمال: لألعمال الزراعية الصندوق
 واستقطب الموارد على أساس المعرفة الواسعة للصندوق والجهات المانحة األخرى بالعمالء.

ة وبناءة مع المستثمرين الرئيسيين لضمان معالجة مخاوف جميع األطراف طوال صريح اتصاالتوتجري  -14
 .عملية التفاوض مع مقدم العرض المفضل

تعيين ه: االنتهاء من عملية  2019 /تانون الثان:يناير 1 ف: طالقناالبموعد اللتزام ل التاليةالخطوات و  -15
مرفق  ، والتعاقد مع االتحاد األوروب:، واالختيار السريع لمديرالرأسمال: لألعمال الزراعية صندوقالمدير 

 ذخيرة المشروعات. نمية، وتالمساعدة التقنية


