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التحويالت املالية 
وشبكات التمويل األصغر

 التحويالت املالية والتمويل األصغر: 
 خدمة أسر املهاجرين مع إنشاء 

الفرص االقتصادية
تبلغ قيمة التحويالت املالية التي يرسلها العمال املهاجرون إلى ذويهم في البلدان النامية سنويا 

350 مليار دوالر أمريكي، يذهب 30 إلى 40 في املائة منها إلى املناطق الريفية. وبالنظر لنقطة 

البداية في سلسلة الهجرة، يترك األشخاص مناطقهم الريفية سعيا وراء الفرص في غيرها، 
بسبب انعدام الفرص في املناطق القريبة من بلد املوطن. وتتفرد مؤسسات التمويل األصغر 

بقدرتها على تلبية احتياجات متلقي التحويالت املالية، مع إعادة استثمار فائض األموال في حتسني 
الفرص املقدمة للمجتمع احمللي. 

ويسعى مرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني إلى استكشاف السبل لتعظيم األثر اإلمنائي 
للتحويالت املالية التي تبلغ قيمتها 125 مليار دوالر أمريكي واملوجهة إلى املناطق الريفية كل عام، 

وإلى إنشاء وظائف من شأنها أن تساعد في خفض حاجة األشخاص للهجرة خارج بالدهم. وتأتي 
إعادة استثمار التحويالت في املناطق الريفية كأحد أهم الوسائل لبلوغ هذا الهدف.

وتتمتع مؤسسات التمويل األصغر مبيزة هائلة تتمثل في إدراكها احتياجات عمالئها، ومتتعها 
بثقتهم، وقدرتها على االضطالع بدور املؤسسة الوسيطة التي ميكن من خاللها ادخار التحويالت 
وإعادة استثمارها في اجملتمعات الريفية. وغير أن إمكاناتها ال تزال كامنة لم تنطلق بعد، مع عدم 

توفير غالبية مؤسسات التمويل األصغر خلدمات حتويل األموال. باإلضافة إلى أن ثمة 30 إلى 40 في 
املائة في املتوسط من عمالء مؤسسات التمويل األصغر في هذه املناطق يتلقون حتويالت من خارج 

مظروف املنتجات التي تقدمها هذه املؤسسات.

حقائق أساسية

... معلومات شائعة
• يتجه أكثر من 200 مليون شخص 	

 إلى الشمال، ويتجه أكثر من
350 مليار دوالر أمريكي إلى اجلنوب

• تبلغ قيمة التحويالت املالية املوجهة 	
إلى البلدان النامية ثالثة أمثال قيمة 

املساعدة اإلمنائية الرسمية
• في معظم البلدان النامية، تتخطى 	

التحويالت قيمة تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر الداخلة

... معلومات غير شائعة
• يذهب ما بني 30 إلى 40 في املائة 	

من التحويالت إلى املناطق الريفية
• على مدار السنوات اخلمس القادمة، 	

ستتجاوز التحويالت التراكمية 
املوجهة إلى البلدان النامية ما 
قيمته 1.5 تريليون دوالر أمريكي

• على مدار السنوات اخلمس املاضية، 	
منى قطاع التمويل األصغر مبعدل 

متوسط 25 إلى 30 في املائة
•  أكثر من 20 في املائة من األشخاص 	

الذين تقدم مؤسسات التمويل 
األصغر خدمات إليهم في أفريقيا 
يتلقون حتويالت مالية؛ إال أن نسبة 

الذين يعتمدون على هذه املؤسسات 
في دفع التحويالت ال تتعدى 3 في 

املائة حاليا
• ال تسمح معظم اللوائح املعمول 	

بها في أفريقيا وآسيا سوى 
للمصارف بإجراء التحويالت املالية

• املكسيك وحدها لديها مواقع دفع 	
أكثر من املواقع املوجودة في القارة 

األفريقية بأسرها؛ ومن ثم فإن 
استقدام مؤسسات التمويل األصغر 

داخل السوق من شأنه أن يزيد هذا 
العدد إلى الضعف

• تعادل التحويالت املالية نحو 49 في 	
املائة من إجمالي الناجت احمللي لبلدان 

مثل طاجيكستان، ونحو 25 في املائة 
في بلدان مثل الرأس األخضر وإريتريا 

وقيرغيزستان وليبريا والصومال
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 املشاريع امليدانية مللرفق 

قام املرفق بتمويل مبادرة ابتكارية، في إثيوبيا، 
بالتعاون مع مؤسسة Oxfam Novib. وبدأ في 
التعاون الوثيق مع املؤسسة الدولية للتمويل 
األصغر واحتاد مؤسسات التمويل األصغر في 

إثيوبيا لدعم دمج أنظمة حتويل األموال داخل 
محور الواليات املتحدة وإثيوبيا. وقد جنحت 

هذه الوكاالت سويا في بدء استخدام نظام 
آرياس )ARIAS(، وهو نظام لتجهيز التحويالت 
املالية عبر اإلنترنت وفي الزمن الفعلي، متاح 
عبر اإلنترنت واحلواسيب الشخصية العادية، 

دون احلاجة إلى استثمار األموال في أجهزة 
أو برمجيات إضافية. وميّكن نظام آرياس 

)ARIAS( ما يزيد على 1000 مهاجر إثيوبي 

في الواليات املتحدة من احلصول على القروض 
االستهالكية أو التجارية. وتستهدف القروض 
التي تقدم عبر احلدود الوطنية من خالل نظام 

آرياس )ARIAS( إجراء مشتريات/حتسينات 
داخل البلد بشكل خاص وتقوم بتعزيز القدرة 

االقتصادية ملتلقي التحويالت.

وعلى نفس النهج، تعمل مؤسسة التمويل 
األصغر Jardín Azuayo في إكوادور على ربط 

املهاجرين اإلكوادوريني في إيطاليا وإسبانيا 
والواليات املتحدة بأسرهم عن طريق إنشاء 

شبكة من »نقاط البيع« اإللكترونية. وسوف 
ميّكن ذلك أكثر من 000 20 عميل في وقت 

قريب من إرسال وتلقي األموال عبر اإلنترنت. 
وسوف تستطيع األسر الريفية تلقي التحويالت 

التي يرسلها ذويهم من املهاجرين من خالل 
املتاجر الصغيرة التي يرتادونها إلجراء عمليات 
الشراء اليومية. وتساعد اخلدمات املالية التي 
تقدمها مؤسسة Jardín Azuayo من خالل 
هذه املبادرة التي ميولها املرفق - وهي بشكل 

أساسي خدمات ائتمان وخدمات مدفوعات - 
في أن تزيد التحويالت من الفرص االستثمارية 

وتسهم في إنشاء أنشطة للعمل. وتقوم 
Jardín Azuayo بإنشاء »مصرف للمشاريع« 

لتوفير املساعدة التقنية واملالية ألسر املهاجرين 
في اتخاذ القرارات االستثمارية وإجراء األنشطة 

املدرة للدخل. 

ويدعم املرفق تنمية وتعزيز قطاعات سوقية 
متخصصة ملؤسسات التمويل األصغر احمللية، 

كما هو احلال مع رابطة االحتادات االئتمانية 
التعاونية احملدودة في الكاميرون، باعتبار أن 

مؤسسات التمويل األصغر متثل اجلهاز الرئيسي 
حلركة االحتاد االئتماني في الكاميرون، حيث 
متتلك أفرع منتشرة في جميع أنحاء البالد، 

تتركز 70 في املائة منها في املناطق الريفية. 
وقد دعم املرفق جهود الرابطة في تعزيز نظام 
التحويالت النقدية اإللكتروني واملعروف باسم 

»Telecash« عبر القنوات الرسمية وغير 

الرسمية القائمة )مثل برامج الراديو واإلعالنات 
املقدمة باللهجات احمللية، واجتماعات التوعية 

التي تعقد داخل االحتادات االئتمانية، والكنائس، 
وأسواق القرى، وغيرها من األماكن العامة(، 

وإنتاج املواد التسويقية وتوزيعها، مبا في ذلك 
النشرات املوزعة واملعلقة وامللصقة. ونتيجة 

لذلك، انخفضت تكلفة إرسال وتلقي األموال 
في املناطق الريفية األربع والعشرين التي 

تشملها خدمات الرابطة بنحو 17 في املائة 
في املتوسط، حيث مت إرسال أو تلقي 1.8 مليون 
دوالر أمريكي خالل 18 شهرا هي عمر املشروع. 

وكان هناك نحو 80 في املائة من األماكن 
الريفية التي لم يتم وصلها مطلقا بنظام 

حتويل أموال من قبل. وكنتيجة مباشرة، ازدادت 
حافظة القروض لدى الرابطة بنحو 000 120 
دوالر أمريكي، ومن املتوقع أن تصل الزيادة إلى 

أكثر من 000 240 دوالر أمريكي في السنوات 
اخلمس املقبلة.
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مرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني هو مرفق تبلغ قيمة مساهماته 18 مليون دوالر أمريكي من 
جهات مانحة متعددة، ويقوم على إدارته الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو وكالة متخصصة 

تابعة لألمم املتحدة مختصة بالقضاء على الفقر الريفي. ويعمل املرفق منذ عام 2006 بهدف زيادة 
األثر اإلمنائي للتحويالت ومتكني األسر الريفية الفقيرة من املضي قدما في طريق االستقالل املالي. 
ويشارك املرفق في متويل املشاريع بالتعاون الوثيق مع شركاء من القطاعني اخلاص والعام واجملتمع 

املدني. وفضال على ذلك، ميثل املرفق وسيطا للمعلومات يعمل على تيسير نشر أفضل املمارسات 
املتعلقة بالتحويالت املالية وتكرارها وتوسيع نطاقها.  
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 التحويالت املالية 
وشبكات البريد

حقائق أساسية

... معلومات شائعة
• يتجه أكثر من 200 مليون شخص 	

 إلى الشمال، ويتجه أكثر من
350 مليار دوالر أمريكي إلى اجلنوب

• تبلغ قيمة التحويالت املالية املوجهة 	
إلى البلدان النامية ثالثة أمثال قيمة 

املساعدة اإلمنائية الرسمية
• في معظم البلدان النامية، تتخطى 	

التحويالت قيمة تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر الداخلة

... معلومات غير شائعة
• يذهب ما بني 30 إلى 40 في املائة 	

من التحويالت إلى املناطق الريفية
• على مدار السنوات اخلمس القادمة، 	

ستتجاوز التحويالت التراكمية 
املوجهة إلى البلدان النامية ما 
قيمته 1.5 تريليون دوالر أمريكي

• مستوى كثافة مكاتب البريد البالغ 	
عددها 000 660 مكتبا في البلدان 

النامية ميثل أكثر من ضعف مستوى 
 كثافة شبكة املصارف فيها

)250 000(
• في الصني والهند وحدهما، توفر 	

 شبكات البريد حتى تاريخه
320 مليون حساب ملن ليس لديهم 

حسابات مصرفية، في حني يبلغ 
مجموع ما توفره مؤسسات التمويل 

 األصغر على مستوى العالم
100 مليون حساب

• تبلغ حصة سوق التحويالت الدولية 	
من خالل الشبكات البريدية في 

أفريقيا وآسيا وبلدان أمريكا الالتينية 
أقل من 1 في املائة

• الشبكات البريدية تتمتع مبستوى 	
أكبر من الوصول إلى املناطق 

الريفية/النائية مقارنة باملصارف 
وتعتبر أقرب األطراف الفاعلة الكبرى 
لتوسيع نطاق خدمات التمويل املالي

• تعادل قيمة التحويالت املالية نحو 	
49 في املائة من إجمالي الناجت احمللي 

 لبلدان مثل طاجيكستان، ونحو
 25 في املائة لبلدان مثل الرأس 

 األخضر وإريتريا وقيرغيزستان 
وليبريا والصومال

 التحويالت املالية وشبكات البريد: 
توسيع مدى اخلدمات باستخدام البنية 

التحتية القائمة
يهدف مرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني إلى توسيع مدى وصول اخلدمات املالية إلى املناطق 

الريفية التي ال حتصل على خدمات كافية على مستوى العالم. وتنطوي إقامة شبكة ذات أفرع 
مادية وإلكترونية منتشرة في مناطق شاسعة تسكنها جماعات متشعبة على تكلفة مادية 

باهظة لدرجة متنع معظم املؤسسات املالية من إقامة مثل هذه الشبكات، وينسحب ذلك على 
املؤسسات املالية كافة باستثناء مكاتب البريد.

وتنتشر الشبكة العاملية ملكاتب البريد في اجملتمعات احلضرية والريفية على حد سواء في جميع 
بلدان العالم تقريبا، وتتمتع بالبنية التحتية املادية واللوجستية الالزمة لتوسيع نطاق خدمات 
التحويالت املالية إلى املناطق الريفية. وفي الكثير من البلدان، يتخطى مجال اخلدمات البريدية 

حدود مهمة توصيل البريد، حيث تعمل مصارف االدخار البريدية على إتاحة الفرصة جلميع املواطنني 
لالستفادة من خدماتها املالية األساسية بتكلفة ميسورة. ويهيئ هذا املزيج وضعا مثاليا لتعظيم 

األثر اإلمنائي للتحويالت املالية، حيث ميكن إعادة استثمار األموال املدخرة داخل املناطق الريفية. 
ففي أفريقيا جنوب الصحراء، وفي العديد من املناطق األخرى، تقع أكثر من 80 في املائة من 

مكاتب البريد خارج املدن املزدحمة، التي يتركز فيها 82.5 من السكان، وهو ما يحقق وصوال فريدا 
للمواطنني واملهاجرين الذين ال ميلكون حسابات مصرفية، وكذلك إلى املشاريع الريفية الصغيرة 

واملتوسطة. وفي املقابل، يجدر القول إن معظم املنافذ املصرفية ينتشر في املناطق احلضرية.

ويتفاوت اإلطار التنظيمي الذي يحكم أنشطة اخلدمات املالية املقدمة من خالل مكاتب البريد 
تفاوتا كبيرا من بلد إلى آخر. ففي بعض البلدان، ال تقدم املكاتب البريدية سوى خدمات مدفوعة، 
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Financing Facility for Remittances

The Financing Facility for Remittances (FFR) is a US$18 million, multi-donor facility,

administered by the International Fund for Agricultural Development (IFAD), a

specialized agency of the United Nations dedicated to the eradication of rural

poverty. The FFR has been working since 2006 with the goal of increasing the

development impact of remittances and enabling poor rural households to advance

on the road to financial independence. The FFR cofinances development projects 

in close collaboration with public, private and civil society partners. Furthermore, 

it acts as an information broker to facilitate the dissemination, replication and scaling

up of remittance-related best practices.

International Fund for 
Agricultural Development
Pedro De Vasconcelos 
FFR Programme Coordinator
Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy
Telephone:  +39 06 5459 2852
Facsimile: +39 06 5459 3012
E-mail: remittances@ifad.org 
www.ifad.org/remittances

office offers only payment services, either only domestic or

only international, or both. In some cases, remittances can

be sent and received only through a single and often more

expensive service provider. These aspects often need to be

addressed on a case-by-case approach in order to unleash

the great potential that postal networks and remittances

represent in providing access to finance through remittance

service incentives.

FFR projects in the field
Post offices in six countries of

francophone West Africa are now

delivering remittance services to

migrants’ families in rural areas. This

was made possible through an 

FFR-funded project, in collaboration

with the Universal Postal Union 

(UPU) and its network of post offices 

in Benin, Burkina Faso, Mali,

Mauritania, Niger and Senegal. 

The background of this successful

initiative began in 2008 with the

approval of the Postal Payment

Services Agreement (PPSA), an

international treaty allowing

accessibility to electronic postal

payment services for all citizens and

migrant workers of the world. UPU has

connected some 300 rural post offices

throughout the six countries. The

remittance transfer service is reducing

transfer time from two weeks to a

maximum of two days. Remittance

services are also being associated 

with postal account-based services

(postal checking and savings accounts).

By supporting and facilitating the

possibility of creating savings 

accounts more easily and cheaply and

encouraging remittance recipients 

to store their money instead of

immediately cashing it, the project 

is contributing to the creation of an

enabling environment for a more

productive use of remittances and the

creation of small enterprises. 

The experience already acquired by

UPU in Africa and other regions has

shown that access to its electronic

postal payment services represents an

incentive for an overall decrease in

tariffs by private money transfer

operators. Building on the lessons

learned in West Africa and supporting

the scaling out of this successful

model, the FFR is now planning to fund

similar initiatives in underserved areas

of Asia and the Pacific region.

India, Indonesia and Malaysia, three 

of the possible target countries for

replicating the postal networks model,

are characterized by considerable

demand for remittance services and an

ever-increasing interest in having

access to and using a worldwide

remittance system. Other possible

target countries – such as Kazakhstan,

Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan –

also have considerable demand for

sending remittances to rural areas. In

these countries, the designated postal

operators are the only providers of

remittance and social payment services.

Extending services to rural populations

through post offices in these countries

would therefor help promote financial

inclusion and ultimately encourage  the

productive use of remittances in

initiatives such as the development of

small and medium-sized businesses.
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مرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني هو مرفق تبلغ قيمة مساهماته 18 مليون دوالر أمريكي من 
جهات مانحة متعددة، ويقوم على إدارته الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو وكالة متخصصة 

تابعة لألمم املتحدة مختصة بالقضاء على الفقر الريفي. ويعمل املرفق منذ عام 2006 بهدف زيادة 
األثر اإلمنائي للتحويالت ومتكني األسر الريفية الفقيرة من املضي قدما في طريق االستقالل املالي. 
ويشارك املرفق في متويل املشاريع بالتعاون الوثيق مع شركاء من القطاعني اخلاص والعام واجملتمع 

املدني. وفضال على ذلك، ميثل املرفق وسيطا للمعلومات يعمل على تيسير نشر أفضل املمارسات 
املتعلقة بالتحويالت املالية وتكرارها وتوسيع نطاقها.  

تقوم مكاتب البريد في بلدان الغرب األفريقي 
بتقدمي خدمات  بالفرنسية  الناطقة  الستة 
التحويل املالي ألسر املهاجرين في املناطق 

الريفية. وقد أمكن حتقيق ذلك من خالل 
إقامة مشروع بتمويل من مرفق التمويل 

بالتعاون مع احتاد  اخلاص بتحويالت املغتربني، 
التابعة  البريد  العاملي، وشبكة مكاتب  البريد 

له في بنن وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا 
والسنغال.  والنيجر 

وترجع خلفية هذه املبادرة الناجحة إلى عام 
2008 لدى اعتماد اتفاقية خدمات الدفع 

البريدية، والتي متثل معاهدة دولية تتيح 
املهاجرين في  والعاملني  املواطنني  جلميع 

البريدية.  العالم االستفادة من خدمات الدفع 

وقد قام احتاد البريد العاملي بتوصيل نحو 
300 مكتب بريد ريفي في البلدان الستة. 

وتسهم خدمة حتويل األموال في خفض 
زمن التحويل من أسبوعني إلى يومني بحد 
التحويل خدمات  أقصى. ويصاحب خدمات 

)احلسابات  البريدية  قائمة على احلسابات 
البريدية(. ويسهم  اجلارية وحسابات االدخار 
املشروع في إنشاء بيئة متكينية الستخدام 

إنتاجية ودعم  أكثر  املالية بطريقة  التحويالت 
إنشاء املشاريع الصغيرة، وذلك عن طريق 

دعم وتيسير إمكانية إنشاء حسابات ادخار 
بصورة أكثر سهولة وأقل تكلفة، وتشجيع 
متلقي التحويالت على ادخار أموالهم بدال 

من صرفها مباشرة. 

بالفعل  التي اكتسبها االحتاد  وتُظهر اخلبرة 
في أفريقيا وغيرها من املناطق أن الوصول 

البريدية  اإللكترونية  املدفوعات  إلى خدمات 
يشجع جهات حتويل األموال اخلاصة على 

وبناء  التعريفات اجلمركية بشكل عام.  خفض 
على الدروس املستفادة في غرب أفريقيا، 

الناجح، يخطط  النموذج  ودعما لتعميم هذا 
املرفق حاليا لتمويل مبادرات مماثلة في 

املناطق األقل متتعا باخلدمات في منطقة 
آسيا واحمليط الهادي. وتتميز كل من الهند 
البلدان  وإندونيسيا وماليزيا، وهم ثالثة من 
املستهدفة والتي قد تكرر منوذج الشبكات 

بارتفاع الطلب فيها على خدمات  البريدية، 
بالنفاذ  واملستمر  املتزايد  وباالهتمام  التحويل 

إلى نظام حتويالت عاملي واستخدامه. وثمة 
بلدان مستهدفة أخرى - مثل كازاخستان 

وأوزبكستان  وطاجيكستان  وقرغيزستان 
- تتميز بارتفاع الطلب فيها على إرسال 

الريفية. وفي  املناطق  إلى  املالية  التحويالت 
البريد احملددين  البلدان، يعد متعهدو  هذه 

املدفوعات  الوحيدين خلدمات  املزودين 
االجتماعية. ومن ثم، فإن مد هذه اخلدمات 

إلى سكان الريف من خالل مكاتب البريد في 
هذه البلدان من شأنه أن يساعد على تعزيز 

النهاية على  الشمول املالي ويشجع في 
استخدام التحويالت في مبادرات من قبيل 
والكبيرة. الصغيرة  التجارية  األعمال  تنمية 

سواء كانت على النطاق احمللي فقط أو الدولي فقط، أو االثنني معا. وفي 
بعض احلاالت، يقتصر إرسال وتلقي التحويالت على مقدم خدمة وحيد 
وغالبا ما يكون باهظ التكلفة. وينبغي في أغلب األحيان التصدي لكل 

جانب من هذه اجلوانب على حدة من أجل إطالق القدرات الهائلة التي متثلها 
الشبكات والتحويالت البريدية في احلصول على التمويل من خالل حوافز 

خدمات التحويالت.

 املشاريع امليدانية مللرفق 



Remittances and 
Financial Literacy

KEY FACTS

… What you might know

•Over 200 million people going
north, and over US$350 billion
going south

•Remittances to developing
countries total three times official
development assistance (ODA)

•In most developing countries,
remittances exceed foreign direct
investment (FDI) inflows

… What you might not know

•From 30 to 40 per cent of
remittances go to rural areas

•Over the next five years,
cumulative remittances to
developing countries will surpass
US$1.5 trillion

•On average, remittances are sent
10 times a year

•In Africa, remittance recipients
accumulate savings of US$220 a
year on average, more than
twice those of non-recipients

•Over one billion people lack
access to basic financial services

•Remittances equal around 
49 per cent of gross domestic
product (GDP) of countries such
Tajikistan and around 25 per
cent in countries such as Cape
Verde, Eritrea, Kyrgyzstan,
Liberia and Somalia

Remittances and financial literacy: 
Empowering families to reach financial
independence

In line with its mandate to expand the reach of financial services into rural areas,

the Financing Facility for Remittances (FFR) is leading the way in testing models

that bring migrants’ funds to recipient families quickly, safely, conveniently and at

the lowest possible cost. However, the key to ensuring that remittances help

families achieve financial independence lies in financial literacy. 

The choice to migrate is often driven by the need to provide food, shelter and

clothing, given the lack of economic opportunities close to home. In most countries,

the purchase of such basic necessities accounts for some 60-80 per cent of

remittances. The remaining 20-40 per cent can be invested in education, health

care, housing, small business ventures or simply saved for unexpected emergencies

or for retirement. By formulating long-term goals, mapping out a path to achieving

them and understanding the broad array of financial services available, financial

literacy empowers migrant workers and their families to build a better future.

With the greater opportunities many see in working abroad, come difficult choices

and potential risks. The cost of living abroad can be high, as is the cost of visiting

family and friends back home, while risks such as job loss, sickness or the death of

a migrant worker can be devastating to a family both emotionally and financially. At

the same time, sickness of family members back home or the cost of a marriage or

funeral can place extra strain on migrants abroad. Prudent financial planning can

help mitigate these risks and ensure that migrants achieve the financial goals for

which they have sacrificed so much. 

www.ifad.org/remittances

www.RemittancesGateway.org

Enabling poor rural people
to overcome poverty

Financing Facility 
for Remittances

مرفق التمويل اخلاص 
بتحويالت املغتربني

www.ifad.org/remittances

www.RemittancesGateway.org

 التحويالت 
ومحو األمية املالية

حقائق أساسية

... معلومات شائعة
• يتجه أكثر من 200 مليون شخص 	

 إلى الشمال، ويتجه أكثر من
350 مليار دوالر أمريكي إلى اجلنوب

• تبلغ قيمة التحويالت املالية املوجهة 	
إلى البلدان النامية ثالثة أمثال قيمة 

املساعدة اإلمنائية الرسمية

• في معظم البلدان النامية، تتخطى 	
التحويالت قيمة تدفقات االستثمار 

األجنبي املباشر الداخلة

... معلومات غير شائعة
• يذهب ما بني 30 إلى 40 في املائة 	

من التحويالت إلى املناطق الريفية

• على مدار السنوات اخلمس القادمة، 	
ستتجاوز التحويالت التراكمية 
املوجهة إلى البلدان النامية ما 
قيمته 1.5 تريليون دوالر أمريكي

• ترسل التحويالت بواقع عشر مرات 	
سنويا في املتوسط

• متلقي 	 لدى  يتراكم  أفريقيا،  في 
مببلغ مدخرات   التحويالت 

املتوسط،  في  دوالر سنويا   220
من  عن مدخرات  مبثلني  يزيد  ما  وهو 

حتويالت يتلقون  ال 

• هناك أكثر من مليار شخص ال 	
يحصلون على اخلدمات املالية 

األساسية

• تعادل التحويالت املالية نحو 49 في 	
املائة من إجمالي الناجت احمللي لبلدان 

مثل طاجيكستان، ونحو 25 في املائة 
لبلدان مثل الرأس األخضر وإريتريا 

وقيرغيزستان وليبريا والصومال

 التحويالت ومحو األمية املالية: 
 متكني األسر من حتقيق 

االستقالل املالي
يقود مرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني املسير على صعيد اختبار النماذج املستخدمة في 

حتويل أموال املهاجرين إلى أسرهم بطريقة سريعة وآمنة ومالئمة وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك متشيا 
مع املهمة املنوطة به والتي تتمثل في توسيع نطاق وصول اخلدمات املالية إلى املناطق الريفية. 

بيد أن السبيل إلى ضمان أن التحويالت تساعد األسر على حتقيق االستقالل املالي يكمن في محو 
األمية املالية.

ويأتي قرار الهجرة، في أغلب األحيان، مدفوعا باحلاجة إلى توفير املأكل واملسكن وامللبس، بسبب 
نقص الفرص االقتصادية بقرب بلد املوطن. وفي معظم البلدان، يستخدم حوالي 60-80 في املائة 

من التحويالت املالية في شراء هذه الضروريات األساسية. وميكن استثمار نسبة 20-40 في املائة 
املتبقية في مجاالت التعليم أو الرعاية الصحية أو اإلسكان أو مشاريع األعمال التجارية الصغيرة أو 
ن محو األمية املالية العاملني املهاجرين وأسرهم  مجرد ادخارها حلاالت الطوارئ أو حلني التقاعد. وميكِّ

من بناء مستقبل أفضل، عن طريق وضع أهداف طويلة األجل، ورسم مسار لبلوغها، وفهم الطائفة 
الواسعة من اخلدمات املالية املتاحة.

ومع زيادة الفرص املتاحة، يرى الكثيرون أن العمل باخلارج ينطوي على اختيارات صعبة ومخاطر 
محتملة. فمن املمكن أن تكون تكلفة املعيشة باخلارج مرتفعة، وكذلك تكلفة العودة لزيارة األهل 
واألصحاب في الوطن، غير أن مخاطر من قبيل فقد العامل املهاجر لوظيفته أو مرضه أو وفاته قد 

تترك آثارا مدمرة على أسرته سواء من الناحية العاطفية أو املالية. وفي الوقت ذاته، ميكن أن يسبب 
مرض أفراد األٍسرة في الوطن أو تكاليف الزواج أو اجلنازة إلى إرهاق كاهل املهاجرين باخلارج. ومن ثم 

فإن التخطيط املالي احلصيف من شأنه أن يساعد في تخفيف حدة هذه اخملاطر وضمان حتقيق 
املهاجرين ألهدافهم املالية التي من أجلها يبذلون الكثير من التضحيات.



UNCDF

واألهم من ذلك أن فهم اخليارات واألدوات املالية )االدخار، واالئتمان، 
املتاحة للمهاجرين وأسرهم ميكن  بالتحويالت(  والقروض ذات الصلة 

أن متثل خطوة نحو حتقيق الدميقراطية املالية، وخطوة أقرب نحو بلوغ 
هدفهم األولي أال وهو حتقيق حياة أفضل لهم ولذويهم. غير أن معظم 

املهاجرين وأسرهم ممن تتوفر لهم هذه اخلدمات ال يستغلون هذه 
الفرص املالية في أغلب األحيان. فتشير البحوث التي أجريت بني صفوف 

السكان املهاجرين أن عدم معرفة املفاهيم األساسية ميثل أهم األسباب 

التي سيقت لتبرير عدم التوفير بشكل رسمي وعدم إعداد ميزانية على 
حد سواء.

من أجل ذلك، ميوّل املرفق عددا كبيرا من املشاريع مبا يتخطى نطاق 
وذلك  املالية،  التحويالت  تنطوي عليها  التي  التقنية  للقضايا  التصدي 

الفوائد من أموالهم.  لتمكني املهاجرين وأسرهم من تعظيم 

يتعاون املرفق مع مركز التمويل األصغر، 
في نيبال، لتحسني القدرة التقنية لعشر 

مؤسسات متويل أصغر. وبدأت هذه املؤسسات 
في تعّلم كيفية تنويع منتجاتها، ومنها 

التحويالت املالية واخلدمات املرتبطة بالتحويالت، 
 وفقا الحتياجات عمالئها البالغ عددهم

000 11 من سبعة أقسام. ويجري تصميم 

منتج للتأمني ضد البطالة ويجري جتريبه على 
200 شاب عاطل عن العمل. وتعمل مؤسسات 

التمويل األصغر أيضا على حتسني قدرتها على 
االتصال بالتعاونيات اململوكة محليا التي 

تقدم خدمات االدخار واالئتمان والتعاون معها، 
وتيسير صالتها بأسر املهاجرين والسوق احمللية 

واملصارف التجارية. وبالتوازي مع ذلك، تتلقى 
نحو ألف أسرة من أسر املهاجرين تدريبا على 

اإلملام باألسس املالية والتجارية وتنمية املشاريع. 
وبوجه عام، يهدف املشروع إلى حتسني جودة 

اخلدمات التي تقدمها مؤسسات التمويل 
األصغر للسكان الريفيني في نيبال، وتشجيع 

استخدام التحويالت املالية بصورة أكثر إنتاجية، 
وإفادة الشباب العاطل عن العمل عن طريق 

منتجها التأميني اجلديد.

وفي الصني، ُحددت عملية تلقي التحويالت 
باعتبارها العائق األساسي الذي يواجه أسر 
العاملني املهاجرين التي تعيش في املناطق 

الريفية. وميول مرفق التمويل اخلاص بتحويالت 
املغتربني، بالتعاون مع معهد يونان للتنمية، 

مشروعا جديدا لتدريب املنظمات األهلية في 
مقاطعة إيشان مبحافظة يونان لتكون مبثابة 

منابر لتبادل املعرفة التقنية عن التحويالت 
واملنتجات املالية ذات الصلة التي ميكن احلصول 

عليها في القرى الريفية. ويجري تشجيع 
املنظمات األهلية على التعاون مع موفري 

خدمات التحويل املالي الرسميني، مثل تعاونيات 
االئتمان الريفي ومكاتب البريد، التي ال تغطي 

القرى املستهدفة في الوقت احلالي. وتهدف 
املنابر األهلية هذه إلى تيسير تبادل أهل القرى 

ملفاهيم املعرفة املالية األساسية وأفضل 
املمارسات فيما يتعلق بتوليد الدخل. وتعمل 

على تسهيل حصول املزارعني على اخلدمات 
املالية، وتقوم بإخطار املزارعني في كل مرة 

يصلهم حتويل. ويهدف املشروع أيضا إلى جتريب 
طريقة حلصول املزارعني على حتويالتهم بأسلوب 

آمن وبتكلفة فعالة من خالل تعيني أفراد 
مختارين للتحصيل، يتولون سحب التحويالت 
وتسليم كل حتويل لكل فرد في بيته. وتتمثل 

احملصلة الكلية املنشودة في متكني مجموعات 
املزارعني املستهدفة من حتسني إنتاجهم 

الزراعي وتربية املاشية على أساس منزلي، 
واملشاركة في عمليات الشراء باجلملة، واتخاذ 

تدابير أخرى لتوليد الدخل. 

 املشاريع امليدانية مللرفق 

مرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني

 الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية

Pedro De Vasconcelos
منسق البرنامج 
 مرفق التمويل 

اخلاص بتحويالت املغتربني
Via Paolo di Dono, 44

00142 Rome, Italy
رقم الهاتف: 2852 5459 06 39+

رقم الفاكس: 3012 5459 06 39+
remittances@ifad.org :البريد االلكتروني

www.ifad.org/remittances

مرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني هو مرفق تبلغ قيمة مساهماته 18 مليون دوالر أمريكي من 
جهات مانحة متعددة، ويقوم على إدارته الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو وكالة متخصصة 

تابعة لألمم املتحدة مختصة بالقضاء على الفقر الريفي. ويعمل املرفق منذ عام 2006 بهدف زيادة 
األثر اإلمنائي للتحويالت ومتكني األسر الريفية الفقيرة من املضي قدما في طريق االستقالل املالي. 
ويشارك املرفق في متويل املشاريع بالتعاون الوثيق مع شركاء من القطاعني اخلاص والعام واجملتمع 

املدني. وفضال على ذلك، ميثل املرفق وسيطا للمعلومات يعمل على تيسير نشر أفضل املمارسات 
املتعلقة بالتحويالت املالية وتكرارها وتوسيع نطاقها.  



Remittances and 
Mobile Banking

KEY FACTS

… What you might know

•Over 200 million people going
north, and over US$350 billion
going south

•Remittances to developing
countries total three times official
development assistance (ODA)

•In most developing countries,
remittances exceed foreign direct
investment (FDI) inflows

… What you might not know

•From 30 to 40 per cent of
remittances go to rural areas

•Over the next five years
cumulative remittances to
developing countries will surpass
US$1.5 trillion

•The grand majority of mobile
remittance transactions happen
at domestic level and not
internationally

•Transfer of remittances using
mobile phone technology is
becoming a cheaper means of
transferring money

•In Uganda and Ghana,
remittances have reduced the
percentage of poor people by 
11 per cent and 5 per cent,
respectively

•Remittances equal around 
49 per cent of gross domestic
product (GDP) of countries such
Tajikistan and around 25 per
cent in countries such as Cape
Verde, Eritrea, Kyrgyzstan,
Liberia and Somalia

Remittances and mobile banking: 
The potential to leapfrog 
traditional challenges

With mobile phone coverage generally surpassing 90 per cent of the population

even in developing countries, the potential to leapfrog to mobile banking holds the

promise of addressing many of the challenges currently faced by rural remittance

recipients. Long, costly and potentially dangerous treks from isolated villages to

urban financial institutions could soon be replaced by instantaneous transfers of

funds from one country to another using mobile phones. The convergence of

remittances and mobility is inevitable and new opportunities in basic financial

services for remittance senders and recipients are growing rapidly. The growth of

this market will benefit all sectors, making payments faster, more convenient, 

more secure and more accessible to a greater number of senders and recipients.

Overall, rural consumers will particularly benefit from money transfers and other

mobile and online services currently designed and offered for urban consumers in

both remittance sending and receiving countries.

However, there are a series of unique challenges in using mobile phones to transfer

international remittances. Regulatory, security and legislative issues regarding the

www.ifad.org/remittances

www.RemittancesGateway.org
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 التحويالت املالية 
والصيرفة املتنقلة

حقائق أساسية

... معلومات شائعة
• يتجه أكثر من 200 مليون شخص 	

 إلى الشمال، ويتجه أكثر من
350 مليار دوالر أمريكي إلى اجلنوب

• تبلغ قيمة التحويالت املالية املوجهة 	
إلى البلدان النامية ثالثة أمثال قيمة 

املساعدة اإلمنائية الرسمية

• في معظم البلدان النامية، تتخطى 	
التحويالت قيمة تدفقات االستثمار 

األجنبي املباشر الداخلة

... معلومات غير شائعة
• يذهب ما بني 30 إلى 40 في املائة 	

من التحويالت إلى املناطق الريفية

• على مدار السنوات اخلمس القادمة، 	
ستتجاوز التحويالت التراكمية 
املوجهة إلى البلدان النامية ما 
قيمته 1.5 تريليون دوالر أمريكي

• جترى الغالبية العظمى من معامالت 	
التحويل املتنقلة على املستوى احمللي 

وليس الدولي

• حتويل 	 خدمات  انتشار  يتزايد 
الهواتف  باستخدام  األموال 

أرخص  وسيلة  باعتبارها  املتنقلة 
األموال لتحويل 

• أسهمت التحويالت املالية، في 	
أوغندا وغانا، في خفض نسبة 

الفقراء مبقدار 11 في املائة و5 في 
املائة على الترتيب 

• تعادل التحويالت نحو 49 في املائة 	
من إجمالي الناجت احمللي لبلدان مثل 

طاجيكستان، ونحو 25 في املائة 
في بلدان مثل الرأس األخضر وإريتريا 

وقيرغيزستان وليبريا والصومال

 التحويالت والصيرفة املتنقلة: 
 إمكانية جتاوز التحديات 

التقليدية
مع جتاوز تغطية الهواتف املتنقلة بوجه عام نسبة 90 في املائة من تعداد السكان حتى في البلدان 

النامية، فإن إمكانية التقدم نحو نظام الصيرفة املتنقلة تَِعد مبواجهة العديد من التحديات التي 
تقف أمام متلقي التحويالت من القرويني. فمن املمكن في وقت قريب االعتماد على التحويل الفوري 

لألموال من بلد إلى آخر باستخدام الهواتف املتنقلة بدال من القيام برحالت محفوفة باخملاطر من 
قرى منعزلة إلى املؤسسات املالية في مناطق احلضر. فالتقارب بني نظم التحويل املالية والنظم 

املتنقلة أمر حتمي، وقد بدأت ثمة فرص جديدة في الظهور سريعا في مجال اخلدمات املالية 
األساسية املقدمة ملرسلي التحويالت ومتلقيها. وسوف يعود منو هذه السوق بالنفع على جميع 

القطاعات، مما يزيد من سرعة املدفوعات ويجعلها أكثر سهولة وأمنا ويتيح لعدد أكبر من املرسلني 
واملتلقني سهولة احلصول عليها. وبوجه عام، سيستفيد املستهلكون الريفيون أميا استفادة من 

خدمات التحويالت املالية وغيرها من اخلدمات اإللكترونية املصممة واملقدمة حاليا للمستهلكني 
احلضريني سواء في البلدان التي ترسل منها التحويالت أو التي تتلقاها. 

ومع ذلك، ينطوي استخدام الهواتف املتنقلة في إجراء التحويالت الدولية على مجموعة فريدة 
من التحديات. فال يزال من الضروري التصدي لعدد من القضايا األمنية والتشريعية في ما يتعلق 

بطبيعة احلواالت. 
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مرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني هو مرفق تبلغ قيمة مساهماته 18 مليون دوالر أمريكي من 
جهات مانحة متعددة، ويقوم على إدارته الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو وكالة متخصصة 

تابعة لألمم املتحدة مختصة بالقضاء على الفقر الريفي. ويعمل املرفق منذ عام 2006 بهدف زيادة 
األثر اإلمنائي للتحويالت ومتكني األسر الريفية الفقيرة من املضي قدما في طريق االستقالل املالي. 
ويشارك املرفق في متويل املشاريع بالتعاون الوثيق مع شركاء من القطاعني اخلاص والعام واجملتمع 

املدني. وفضال على ذلك، ميثل املرفق وسيطا للمعلومات يعمل على تيسير نشر أفضل املمارسات 
املتعلقة بالتحويالت املالية وتكرارها وتوسيع نطاقها.  

وميثل هذا النقاش حول السياسات ركنا أساسيا في وضع األساس 
املالية. وهذا بالتحديد هو حال خدمات  لتنمية خدمات التحويالت 

التحويالت الدولية التي التزال تعاني من الركود النسبي مقارنة 
التحويالت احمللية  الرغم من ذلك، تعمل  املتنقلة احمللية. وعلى  بالتحويالت 
على اجلمع بني الصيرفة البنكية وخدمات التحويل املالي، ومن املتوقع أن 

حتذو خدمات التحويل الدولية هذا احلذو مع املضي قدما في املسير. 

ويتمثل الهدف التالي للمجتمع اإلمنائي في هذا اجملال دائم التنامي في 
حتديد وتذليل العوائق التي تقف حائال أمام توسع استخدام أداة واعدة 

جديدة تتصدى لقضية قطع »امليل األخير«.

كان ملرفق التمويل اخلاص بتحويالت املغتربني 
دور الريادة في إنشاء بيئة متكينية الستحداث 

خدمات التحويالت والصيرفة املتنقلة من 
خالل التعاون مع املنظمة الدولية للهجرة في 

جورجيا. ويعاني هذا البلد من هجرة العمالة 
ويعتمد اعتمادا شديدا على حتويالت املهاجرين. 

ونادرا ما تتنوع اخلدمات املالية املقدمة ملتلقي 
التحويالت، وتتسم قنوات التحويل الرسمية 
القائمة بارتفاع تكاليفها وعدم قدرة جميع 

قطاعات السكان الريفية على احلصول عليها. 
وقد جنح مشروع املرفق في توعية األطراف 

الفاعلة األساسية في مجال التحويالت 

املالية، مثل مصرف جورجيا الوطني، وشركات 
حتويل األموال، ومؤسسات التمويل األصغر، 

وشركات الهواتف املتنقلة، وإحدى الشركات 
الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا، 

والسلطات احلكومية والبرملانية املسؤولة. 

وفضال على ذلك، ساهم املشروع في وضع 
األساس للمبادرة املشتركة بني املرفق وشركة 

Crystal Fund في منطقة إمييريتي في 

جورجيا. ويعمل هذا املشروع على إنشاء 
منصة حتويالت متنقلة تعمل على دمج 

أطراف فاعلة رئيسية، مثل مؤسسات التمويل 
األصغر واملصارف التجارية واملرافق. وتقدم 

املنصة اجلديدة خدمات حتويل أموال مع 
تعزيزها مبجموعة من اخلدمات املالية عالية 

القيمة، مثل القروض الصغرى واالدخار األصغر 
ومنتجات التأمني الصحي الصغرى. 

وعلى نفس املنوال، قام املرفق بتعزيز استحداث 
اخلدمات املالية املتنقلة في باراغواي، حيث 
ميلك كل مواطن فوق سن اخلامسة عشرة 
هاتفا متنقال، ويبلغ عدد الرسائل النصية 

املتداولة شهريا أكثر من 25 مليون رسالة. 
ويسعى أحد املشاريع التي ميولها املرفق إلى 

تطوير خدمة منصة تكنولوجية، بالتعاون 
مع مجموعة Konecta S.A، خلدمات حتويل 
األموال السريعة وتعمل حاليا على ربطها 

باملؤسسات املالية التي توفر مثل هذه 

اخلدمات. ومن املتوقع أن يصل عدد مستخدمي 
خدمة حتويل األموال إلى نحو 000 75 شخص 
وأن تصل قيمة التحويالت إلى 000 150 دوالر 

أمريكي شهريا. 

 وفي مدغشقر، تعمل مجموعة
 PlaNet Finance املالية، من خالل منصة 

تكنولوجيا معلومات سلكية ومتنقلة، 
بربط مؤسسات التمويل األصغر وشركات 

التحويالت املالية بصغار املزارعني وأسر 
املهاجرين التي تعيش في املناطق الريفية 

التي تعاني من ضعف البنية التحتية للنقل. 
ولتشجيع استثمار التحويالت املتلقاه، 

يجري تزويد رواد املشاريع احملليني واملزارعني 
والتعاونيات ومؤسسات التمويل األصغر 

واجلهات املعنية بخدمات حتويل أموال ومنتجات 
مالية مستهدفة، باإلضافة إلى تدريبها على 
التعامل مع الفرص السوقية والطلب احمللي 

على اخلدمات املالية.

وسيواصل املرفق سعيه إلقامة املشاريع التي 
تستخدم التكنولوجيات املتنقلة ملواجهة 

التحديات الفريدة التي تواجه اجملتمعات 
الريفية، مع السعي لضمان متكن خدمات 

التحويالت املتنقلة من إحداث حتول في حياة 
اجملموعات املستهدفة. 

 املشاريع امليدانية مللرفق 


