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   الجهات المانحة موجز
 2003 تشرين األول/أكتوبر – 15رقم 

 

   التمويل األصغر مجاليالمانحة فالجهات المساعدة في تحسين فعالية 
  

  الخدمات المالية للفقراء الريفيين
  

الخدمات المالية إن حتاجونها، حيث لخدمات المالية التي يإلى ا م وحتى اآلن يفتقر معظمه،تعيش الغالبية العظمى من فقراء العالم في مناطق ريفية
محدودة ومكلفة نسبياً، وتواجه المؤسسات المالية التي تسعى ) مثل التجار وموردي المدخالت الزراعية(المتاحة لهم سواء الرسمية أو غير الرسمية 

لمنتجات الرئيسية للعديد من مؤسسات التمويل وتدني مستويات التعليم، كما أن ااألساسية للعمل في المناطق الريفية عوائق كثيرة كضعف البنية 
 ليست مناسبة لألنشطة الزراعية الموسمية ذات –الدورية المتوقعة ودفعات السداد قصيرة األجل ال وهي قروض رأس المال العامل –األصغر 

  .اآلجال األطول
  

مالية، والذي يعطي أولوية للبيئة التنظيمية وبناء القدرات أدى إن نظرة بعض الجهات المانحة الجديدة للتمويل األصغر والريفي كأنظمة ومع ذلك ف
  .هناك الكثير من التحديات خاصة في التمويل الزراعيظل ي تحسين فعالية تدخالت التمويل الريفي، ولكن إلىبشكل عام 

   المفردات– المناطق الزراعية يالخدمات المالية ف
تحويالت السداد، واالئتمان، و ،المدخرات(ية توفير الخدمات المالب يعنى :التمويل األصغر

الخدمات المالية ب ىيعنف :التمويل الريفيأما . للفقراء وذوي الدخل المنخفض) التأمينو
. المقدمة والمستخدمة في المناطق الريفية من قبل األفراد على جميع مستويات الدخل

ي مكرسة لتمويل أنشطة  مجموعة فرعية من التمويل الريفعبارة عن :التمويل الزراعيو
 .  واالتجار بالجملة، والتسويق،التوزيعو مثل تمويل مستلزمات اإلنتاج، ،مرتبطة بالزراعة

  

ظلل للتمويل األصغر مع  يتم تمثيلها في التداخل الُم:خدمات اإلقراض للفقراء الريفيين
ض للفقراء  خدمات اإلقراوتتضمن. التمويل الريفي والتمويل الزراعي على الشكل الموضح

مقدمو يتضمن . من مصادر متنوعة لتلبية احتياجات الفقراء في المناطق الريفيةالمقدمة  المقدمة لجميع األغراض و الماليةَ الخدماِتالريفيين
  .الخدمات كال من المؤسسات المالية مثل البنوك واالتحادات االئتمانية، واآلليات غير المالية

  

   في المناطق الريفية؟ما هي عوائق الخدمات المالية
 .على الخدمات المالية نتيجة انخفاض مستويات النشاط االقتصادي وانخفاض كثافة السكان تشتت الطلب •

معلومات وعدم توفر )  السلكية والالسلكيةاالتصاالتوالطرق، مثل ( الضعيفة األساسية المرتبطة بالبنية لمعلومات والمعامالتاتكاليف ارتفاع  •
 ).الممتلكات القائمةشخصية أو سجالت إثبات ال يوجد حيث (ون الزب/العميل عن

 . المرتبطة بالعدد المحدود لألفراد المتعلمين المدربين في المجتمعات الريفية الصغيرةالقدرة المؤسسية لمقدمي التمويل الريفيضعف  •

 .  الجهات المانحة لالئتمان المدعوم أو الموجه من البنوك المملوكة للدولة أو مشروعاتاألثر السلبي •

 مما يعني تذبذب الطلب على المدخرات واالئتمان، والتدفق موسمية العديد من األنشطة الزراعية وفترات االستحقاق الطويلة للعديد منها •
 .النقدي غير المنتظم، ووجود فترات زمنية طويلة بين إصدار القروض والسداد

المتغير، واآلفات واألمراض، وتقلبات األسعار، وضعف الخدمات اإلرشادية للمزارعين ، مثل هطول األمطار المخاطر المرتبطة بالزراعة •
 .الصغار وعدم قدرتهم على الحصول على المستلزمات الزراعية والوصول لألسواق

 .ئية، وضعف النظم القضا العقود نتيجة لعدم وجود حدود واضحة للملكية وطول وتعقيد إجراءات تسجيلعدم توفر الضمان الفعال •
 

  ما هي التحديات التي تواجها الجهات المانحة في دعم الخدمات المالية للفقراء الريفيين؟
بمساواة التمويل الريفي باالئتمان الزراعي، حيث ينظر إليه كجزء من تقليدياً قامت الجهات المانحة . االفتراض بأن االئتمان هو العائق •

الزراعي أو األهداف األخرى للمشروع، وبالتالي يتم تقديم االئتمان على أساس العرض وال يتم المستلزمات الضرورية لتحقيق أهداف اإلنتاج 
فائدة مدعومة من خالل بنوك زراعية غير مستدامة أو وحدات تنفيذ بأسعار تحليل الطلب إال بشكل سطحي، وغالبا ما يقدم االئتمان 

 .المشروعات
  

 

 القطاع المالي

التمويل الريفي   

       التمويل
زراعيال  

 
 
  التمويل األصغرالتمويل األصغر
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ألخصائي ) الحوافز ومثل التوجيه من اإلدارة(جد داخل الجهات المانحة حوافز كافية تو الحيث . القطاعات بين  فيماالتعاوننقص  •
القطاع المالي واألخصائيين الريفيين من أجل العمل سويا، فنجد أن مشروعات التمويل الزراعي، أو مشروعات التنمية الريفية التي 

 .ن خبرات القطاع الماليتحوي مكونات التمويل يتم غالبا تصميمها وتنفيذها ومتابعتها بدو

بنوك التنمية تقدمه النماذج البديلة لنموذج االئتمان الرخيص الذي عدم توفر تشعر الجهات المانحة باإلحباط من . االختيارات غير الكافية •
لجميع التحديات في التقنيات الجديدة للتمويل األصغر ال تقدم حلوالً إن الزراعية وغيرها من أنظمة االئتمان الزراعي الفاشلة، حيث 

 .المناطق الريفية، ونتيجة لذلك يتم إهمال التمويل الزراعي في العديد من الهيئات
  

  ماذا الذي يمكن أن تفعله الجهات المانحة لتحسين حصول الفقراء في المناطق الريفية على الخدمات المالية؟
  

وظفي القطاع المالي وموظفي التنمية الريفية لضمان االستفادة من خبرة يجب أن تشجع الجهات المانحة التفاعل بين م .بناء قدرة الموظفين .1
على سبيل المثال يشجع البنك الدولي اآلن الربط بين موظفي القطاع المالي ف. القطاع المالي في أي مشروع ريفي يوجد به مكون تمويل

 .والقطاع الريفي، مثل عملية المراجعة المشتركة األخيرة التي تتم في وسط آسيا

افية وكفاءة تحسين شف) أ: ( يجب أن تعمل الجهات المانحة ذات الخبرة والتي لها تأثير على الحكومة من أجل.المساعدة على تحسين البيئة .2
القضاء على التمييز السلبي ) ج(اإلقراض الزراعي،  سعارألإنهاء الدعم الحكومي ) ب(نظم المحاكم وتقوية سجالت األراضي والملكية، 

 .م والخدمات مثل الصحة والتعلياألساسيةاالستثمار في االتصاالت والبنية ) د(، ضد القطاع الزراعي مثل تحديد أسعار المحاصيل الرئيسية

الخدمات المالية الموجهة ألن  وذلك.  من خلق آليات تقديم جديدة ومكلفة ربما ال تكون قابلة لالستدامة بدالً.تطوير البنية المؤسسية القائمة .3
نورديست بنك و ،مثل البنك الزراعي في منغوليا(للفقراء يمكن تقديمها من خالل بنوك التنمية الزراعية القائمة التي تفي بالشروط األساسية 

 .، ونظام التوفير البريدي، أو حتى محالت التجزئة)في البرازيل

للزبائن، يجب أن تستخدم الجهات المانحة المنح لبناء القدرات المؤسسية /الفائدة للعمالء أسعار بدال من دعم .تحديد الدور المناسب للدعم .4
 .ل االئتمان الموجه أو المدعوم جزءاً من المشروعات الزراعيةوتشجيع االبتكار، وعلى الجهات المانحة مقاومة الضغط السياسي لجع

  
 لجمعية بناء رأس المال  بتقديم منحة)DFID(وزارة التنمية البريطانية لالتابع  Financial Deepening Challengeقام صندوق 

)Equity Building Society-EBS( بزيارة المتنقلة حيث تقوم وحدات البنك  بها، الوحدات المصرفية المتنقلة في كينيا لتعميم منتج
 من الخدمات المالية، مع التركيز  متنوعةللزبائن في المناطق الريفية الصعبة مجموعة/ لتقدم للعمالءالمواقع الريفية مرة أو مرتين أسبوعياً

 للمؤسسة ين أساسيين عنصراتكار كانلمخاطر االبوزارة التنمية البريطانية إن الطبيعة المرنة للمنحة وتحمل ف ولذلك. على المدخرات
  .للمضي قدماً بهذا المنتج الجديد

  
يمكن للجهات المانحة ذات الخبرة في االبتكارات الفنية المساعدة في تخفيض تكاليف العمل في المناطق  .اكتشاف إمكانيات التكنولوجيا .5

 على ذلك ماكينات الصراف ومن األمثلة.  تقديم تكنولوجيا جديدةالزبائن الريفيين عن طريق/الريفية وتحسين الخدمات المقدمة إلى العمالء
على كل حال القيام بتحليل التكلفة والعائد ألية تكنولوجيا، كما يجب تقييم نظم المعلومات إال أنه يجب  .اآللي المرتبطة بالبطاقات الذكية
 . بالمؤسسات قبل القيام بأي التزام

 للمؤسسات المالية  في شكل منحمرنة موارد تمويلية يجب أن تقدم الجهات المانحة .والمنتجات لخدماتتقديم اتمويل االبتكارات في آليات  .6
 إن هناك حاجة إلى ابتكار حلول تناسب الدخل ودورة إذ. الساعية إلى تعديل منتجاتها أو تقديم منتجات مالية جديدة أو تقليل تكاليف العمليات

ساعد التي تهمة ممن الخدمات المالية غير االئتمانية التعد تحويالت األموال محلياً ودولياً سبيل المثال على ف .االستثمار لألنشطة الزراعية
يجب أن و .خدمات اإليداع التي يمكن اللجوء إليها في أوقات انخفاض الدخل وزيادة اإلنفاقكذلك في خفض أثر التدفقات الموسمية للدخل، و

الزبون وتقديم المزيد من / لمساعدة المؤسسات المالية على االعتماد على معلومات ومعرفة العميلاًتستكشف الجهات المانحة أيضا طرق
 .الخدمات المالية المتنوعة والشفافة للمزارعين

 CGAP conducted agricultural: المصدر).  CGAP(، بمشاركة من معنيين من جهاز موظفي المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء Douglas Pearce: تأليف
microfinance research in 2002-2003, supported by IFAD. Where to go for more information? See GTZ and FAO's Agricultural Finance 
Revisited series at www.gtz.de/themen/economic- development/english/financial-systems/services/fs-agric-finance-revisited.htm. 
Forthcoming from CGAP are an Occasional Paper on rural finance, rural finance case studies, and four World Bank-CGAP Operational 
Notes. Of the papers on the USAID/WOCCU Rural Finance Conference website (www.basis.wisc.edu/rfc/agenda.html), see specifically E. 
Bryla, et al, Innovative Approaches forImproving Access to Agricultural Lending: The Use of Price and Weather Risk Management 
Instruments; D. Pearce, Buyer and Supplier Credit to Farmers: Do Donors Have a Role to Play?; and H. Fleisig and N. de la Pe?a, Legal and 

Regulatory Requirements for Effective Rural Financial Markets  
  


