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لتقنيات واالبتكارات المالية إلى وصول ابرنامج 

  المناطق الريفية
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  خريطة منطقة البرنامج
  

  آينيا

 لمالية إلى المناطق الريفيةبرنامج وصول التقنيات واالبتكارات ا

  
  

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

لمواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب  المستخدمة وطريقة عرض االتسمياتإن 

.الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها
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  كينياجمهورية 

  برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية

  موجز التمويل

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  كينيا

دائرة الشؤون وزارة المالية،  (وحدة التمويل الصغري

 )االقتصادية

 :كالة المنفذةالو 

 :التكلفة الكلية للبرنامج   مليون دوالر أمريكي83.22

مليون  29.31بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  19.3

 )دوالر أمريكي تقريبا
 :قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق 

مليون  0.60بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة  مليون 0.395

  )دوالر أمريكي تقريباً
  :لمنحة التي يقدمها الصندوققيمة ا 

 10سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها  40مدة القرض 

تحمل رسم خدمة يعادل ثالثة أرباع الواحد في ويسنوات، 

 سنوياً)  في المائة0.75(المائة 

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

  التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا

 المصارف التجارية

 :شاركة في التمويلالجهات الم 

مليون دوالر  2.75: التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا

  أمريكي

  مليون دوالر أمريكي50.00: المصارف التجارية

 :قيمة التمويل المشترك 

 :مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريكي 0.56

لم تُحسب مباشرة حيث إن مشاركة القطاع الخاص تستحوذ 

  على جزء منها

 :اهمة المستفيدينمس 

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  الموافقةبتوصية 

جمهورية  إلى ما المقترح تقديمه والمنحةبالقرضالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .37، على النحو الوارد في الفقرة رنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفيةب من أجل كينيا

برنامج وصول التقنيات  من أجل كينياجمهورية  إلى مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

 واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية

   البرنامج-أوالً 

  البرنامجناولها  فرصة التنمية الرئيسية التي يت-ألف 

لقد ُأحرز تقدم طفيف في مجال الحد من الفقر في كينيا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية،  -1

 دخول أصحاب الحيازات رفعوثمة عقبة رئيسية تعترض .  تحت خط الفقريعيشون نصف السكان ويكاد

صول المحدودة إلى الخدمات الصغيرة وإنتاجيتهم وإنتاجهم في المناطق الريفية، تتمثل في فرص الو

وعلى الرغم من أن القطاع المالي لكينيا قد حقق نمواً سريعاً في الماضي وأنه يتسم اليوم . المالية

فالقطاع المصرفي يمتلك سيولة ضخمة ولكنه يفتقر إلى . بالحيوية، فإنه يواجه بعض العقبات الرئيسية

السكان الفقراء وهم  –يشكلون خطورة بالغة مالء عمن يعتبرهم تقديم الخدمات إلى بشهية المخاطرة 

كما أن تقديم الخدمات يعترضه نقص الخدمات والمنتجات المالية . الذين يعيشون في المناطق الريفية

وسوف يسعى البرنامج إلى تحويل هذه العقبات إلى فرص للقطاع المالي، مرسخاً بذلك . سليمة التصميمال

وسوف يساهم بهذه الطريقة في . تدفق إلى المناطق الريفيةي من االستثمارات  يجعل المزيدمنهجياًتغييراً 

  .تحقيق الهدف اإلنمائي األول لأللفية، وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع

 التمويل المقترح -باء 

  واألحكامالشروط 

ق سحب خاصة مليون وحدة حقو 19.3من المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى جمهورية كينيا بمبلغ  -2

وحدة  مليون 0.395بشروط تيسيرية للغاية، ومنحة بمبلغ )  مليون دوالر أمريكي تقريبا29.31بما يعادل (

برنامج وصول للمساعدة في تمويل )  مليون دوالر أمريكي تقريبا0.60بما يعادل  (حقوق سحب خاصة

سنة، بما في ذلك فترة سماح  40قرض مدة الستبلغ  و.التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية

 .سنوياً)  في المائة0.75(تحمل رسم خدمة يعادل ثالثة أرباع الواحد في المائة سنوات، وي 10مدتها 
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  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

مليون  52  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في إطاركينيال التي ُحّددتمخصصات  البلغت -3

 ويتالءم القرض والمنحة المقترحان تماماً مع .1220-1020ي على مدى دورة التخصيص مريكأدوالر 

  .برنامج التخصيص القطري واإلقراض المزمع

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

لتنمية يهدف أولي ل، وهي مخطط 2030 لعام، أطلقت حكومة كينيا مبادرة رؤية كينيا 2008أيار /في مايو -4

 عن 2030وسوف ينفَّذ مخطط رؤية عام ". بلد حديث التصنيع ومتوسط الدخل"إلى تحويل كينيا إلى 

لخطة متوسطة األجل األولى ضمن ا هذا البرنامج ويندرج. متوسطة األجلخمسية متجددة طريق خطط 

  .2012-2008التي تغطي الفترة 

   أو أدوات التمويل المشترك األخرىالصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة

بوزارة التابعة لدائرة الشؤون االقتصادية وكالة تنفيذ البرنامج ووحدة التمويل الصغري حالياً تتولى  -5

وعالوة على ذلك، . )لدولي والوكالة الفرنسية للتنميةيمولهما البنك ا(إدارة مشروعين مماثلين المالية 

 مع الجماعة االستشارية لمساعدة الفقراء من أجل المكون الفرعي اتُّخذت ترتيبات إلقامة شراكة )1(

برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق  روابط بين ُأعدت) 2(؛ التأهيل الماليبالخاص 

 مشروع المساعدة التقنية للقطاع القانوني يقومسوف ) 3(التمويل الريفي؛ معارف وشراكة إدارة  الريفية

تولى تمن المتوقع أن ) 4(الدعم في مجال سياسات التمويل الريفي؛ بتقديم البنك الدولي ل من الممو

مسوح سوف توفر  و، تعميق القطاع الخاص في كينيا إدارة مرفق االبتكار الخاص بالبرنامجمؤسسة

يكون وقع أن من المت) 5(تقدير األثر؛ ورصد الاألسس المرجعية وعلقة بتالبيانات الم FinAccess مؤسسة

  تعزيز تعاونيات االدخار واالئتمانمن أجلموفراً للخدمات التقنية لالتحادات االئتمانية  العالمي المجلس

 للتنمية الدولية من أجل التعلم من خبرتها في مجال الوكالة األمريكيةسوف تقام روابط مع ) 6(؛ الريفية

ل المانحين المعنية بالخدمات المالية، ولجنة تنفيذ وسيكون للبرنامج تمثيل في مجموعة عم. سالسل القيمة

  .تعميق القطاع الخاصمؤسسة مشروع 

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 مليون دوالر أمريكي في شكل 115يبلغ إجمالي القروض غير المسددة المستحقة على كينيا للصندوق  -6

ومن . في تسديد قروضه ومن المتوقع أن يستمر في ذلكوالبلد منتظم .  وبرنامجينمشاريعقروض لثالثة 

، البرنامجتنفيذ عن لوفاء بمعظم المسؤوليات ل االستعانة بالمصادر الخارجية من القطاع الخاص شأن

  . أمام التنفيذ عدم وقوف الطاقة االستيعابية للحكومة عقبةً أن يكفالوالتوسع في استخدام الخدمات الخاصة

  تدفق األموال

في البنك المركزي لكينيا أو في مصرف وجه حصيلة القرض والمنحة عن طريق حساب معين سوف ت -7

وسوف تودع األموال من هذا الحساب في حساب للبرنامج تديره وحدة التمويل . تجاري يقبله الصندوق

  .الصغري
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  ترتيبات اإلشراف

  .سيتولى الصندوق اإلشراف المباشر على البرنامج -8

  لشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوقاالستثناءات من ا

  .ال توجد استثناءات -9

 التسيير

 تتقيد كافة عمليات التوريد )1: ( التالية لتعزيز جوانب تسيير تمويل الصندوقالتدابيرمن المزمع اتخاذ  -10

 بقدر ما يكون ذلك 2005كوميين لعام الجارية في إطار البرنامج تقيداً صارماً بقانون التوريد والبيع الح

 طرح مناقصاتتُمنح كافة العقود عن طريق ) 2(التوجيهية للتوريد المعمول بها في الصندوق؛  المبادئمتفقا مع 

 مالية ايقدم جميع شركاء التنفيذ كشوف) 3( مع استعراضها والموافقة عليها مسبقاً من الصندوق؛ تنافسية

التزام السالمة  وحدة التمويل الصغري لضمان فيراجع حسابات داخلي يعمل م) 4(سنوية مراجعة؛ 

تشارك المجتمعات المحلية أيضاً في رصد سوف ) 5(لتمويل واإلدارة المالية؛ ا عمليات والشفافية في

  .أنشطة البرنامج على المستوى الميداني، وتقدم تقريراً عن أي سلوك غير مالئم

  اركة المجموعة المستهدفة والمش-جيم 

  المجموعة المستهدفة

من األسر، نتيجةً للبرنامج، تحسناً في األصول التي تمتلكها على األقل  في المائة 7من المنتظر أن يشهد  -11

وسوف تستفيد النساء والشباب على نحو خاص من تحسين فرص الوصول إلى . األمن الغذائيفي و

عميل من مرفق تقاسم  548 000ر بـدد يقديستفيد عوس. التأهيلالخدمات المالية، وال سيما برنامج 

 في 50وسيكون ما ال يقل عن . سينشئهما البرنامج عميل من مرفق االئتمان اللذين 135 000المخاطر، و

 في المائة من 10المائة من األشخاص الذين سيتمكنون من الوصول إلى مرفق االئتمان من النساء و

  .الشباب

  نهج االستهداف

برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى ة االستهداف في الصندوق، ُصمم اسشياً مع سياتم -12

من أجل التصدي لعقبات تعترض روابط مختلفة في سلسلة القيمة التي تشارك فيها  المناطق الريفية

وتتضمن هذه المجموعات أصحاب المصلحة المعنيين في الروابط الدنيا لسلسلة . المجموعات المستهدفة

الرعاة، وصائدي األسماك  الرعاة، و–مثل أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين، والمزارعين  (مةالقي

مثل موفري لوازم اإلنتاج الزراعي، وتجار المنتجات الزراعية، ومجهزي (، ووسطاء السوق )الحرفيين

  ).المنتجات الزراعية، وتجار الجملة، وشركات النقل
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  المشاركة

وسوف تضمن تحليالت سلسلة القيمة . لسة القيمة تجاه معظم استثماراتهسوف يتبع البرنامج نهج س -13

 المشاركة الكاملة من أصحاب الت بعينهاالمصممة كمجموعة من الدراسات التي تركز على مجا

 . االستنتاجات والتوصياتوضعالمصلحة في كل مرحلة من العملية، بما في ذلك 

   األهداف اإلنمائية–دال 

  لرئيسيةأهداف البرنامج ا

يتمثل الهدف اإلنمائي للبرنامج في زيادة دخول المجموعة المستهدفة نتيجة لتحسين اإلنتاج واإلنتاجية في  -14

وتتمثل النواتج الرئيسية . القطاعين الزراعي وغير الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين

نطاق عريض من إلى  األسر الريفية الفقيرة تحسُّن فرص وصول) 1 (:المتوقعة من البرنامج في

 داخل القطاع المالي تحقيقاً منهجية تغييرات حدوث) 2(؛ ةتسم بالكفاءة التكاليفيالتي تالخدمات المالية 

قيام المجموعة المستهدفة بإدارة أصولها ) 3(لتدفق مستدام لألموال إلى المناطق الزراعية والريفية؛ 

  .وزيادة العمالة فيها وتسويق منتجاتهابفعالية 

  األهداف السياساتية والمؤسسية

سيهيئ البرنامج فرصة فريدة للمساهمة في عملية وضع السياسة المالية الريفية، مساهماً بذلك في إصالح  -15

  .القطاع المالي في كينياسياسة 

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

متوائم مع سياسة التمويل الريفي في   إلى المناطق الريفيةبرنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية -16

وسوف توجه غالبية أموال البرنامج مباشرة نحو تقديم الحوافز إلى كل من المصارف . الصندوق

التجارية ومصارف التمويل الصغري من أجل زيادة حجم إقراضها الزراعي وتنويع ما تقدمه إلى 

   .المناطق الريفية من خدمات ومنتجات

   التنسيق والمواءمة-  هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

كما أن البرنامج يتفق مع استراتيجية المساعدة . 2030 رؤية عام معتماماً  البرنامج  أهدافتواءمت -17

  . ومبادئ استراتيجية إحياء الزراعة2012-2007المشتركة لكينيا 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

اشتركت فقد . يق وثيق مع الشركاء الرئيسيين في مجتمع المانحين في كينياُصمم المشروع في ظل تنس -18

 كما ُأدرجت في تصميم المشروع تجارُب. تعميق القطاع المالي مشاركة كاملة في عملية التصميممؤسسة 

 ، والوكالةللتنمية بما في ذلك تجارب الوكالة الفرنسية –المانحين اآلخرين مع القطاع المالي في كينيا 
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مصرف تنمية مملوك للحكومة  (Kreditanstalt für Wiederaufbauاأللمانية للتعاون التقني، ومصرف 

في المملكة المتحدة، والوكالة األمريكية التنمية الدولية  ، ووزارةةيدية للتنمية الدوليالسو الوكالة، )األلمانية

من  نمركية للتنمية الدوليةاالد الوكالة نفسها مع وجرت عملية التشاور الكثيفة. للتنمية الدولية، والبنك الدولي

 على كل من مجموعتي المانحين المعنيتين برنامجوُعرض ال .أجل سلسلة القيمة وتدخالت المشروعات

يم بالزراعة والتنمية الريفية وبالخدمات المالية، وكانت مساهماتهما مفيدة جداً في تشكيل عملية تصم

عملية تصميم رحات بشأن كيفية تعزيز المواءمة بين المانحين في ، وتضمنت مقتالبرنامج ونهجه

  .البرنامج

   المكونات وفئات النفقات- واو

 المكونات الرئيسية

   الريفية وصول األموال واالبتكارات إلى المناطق )1: (مكونات هي ثالثة  منالبرنامج يتألف -19

إدارة البرنامج ) 3(؛ )اليين دوالر أمريكي م7(خدمات الدعم التقني ) 2(؛ ) مليون دوالر أمريكي72.55(

  ). دوالر أمريكيمليون 3.66(

  فئات النفقات

؛ المساعدة التقنية والتدريب والدراسات) 2 (؛مركبات والمعدات والموادال) 1 (:فئات للنفقات ست هناك -20

  .ل اإلضافيةتكاليف التشغي) 6(المرتبات والعالوات؛ ) 5(مرفق تقاسم المخاطر؛ ) 4 (؛ خط االئتمان)3(

  الشراكاتإرساء  و،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، - زاي

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

، والمصارف التجارية، ومؤسسات التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا شركاء التنفيذ الرئيسيون هم -21

تعاونية مثل  الخدمات التقنية فق االبتكار، وموفرو مرمدراءو، للودائع المجتذبةالتمويل الصغري 

وُأنفق . Technoserve، ومنظمة هولندا للتنمية، ومنظمة )منظمة كير(المساعدة واإلغاثة في كل مكان 

ومن . استثمار ضخم إلقامة قدرة تقنية في القطاع المالي في كينيا، والبرنامج مصمم الستخدام هذه القدرة

عالمي لالتحادات االئتمانية، واتحاد المتوقع أيضا أن تقوم بعض المؤسسات المتخصصة كالمجلس ال

  .ين في كينيا، بالمساعدة في تعزيز تعاونيات االدخار واالئتمان الريفيين االدخار واالئتمان الريفيجمعيات

 مسؤوليات التنفيذ

وسوف تقدم لجنة استشارية تابعة للبرنامج ولجنة . ستتولى وحدة التمويل الصغري تنفيذ البرنامج وتنسيقه -22

وستتحمل . دوريةبصورة تعميق القطاع المالي توجيهات ومشورة لمؤسسة ر في البرنامج تابعة استثما

التحالف من أجل  مذكرات االتفاق مع الشركاء الرئيسيين مثل إعدادوحدة التمويل الصغري المسؤولية عن 

 مرفق مدراءع، والتمويل الصغري المجتذبة للودائلمؤسسات كما ستقدم الخدمات . ثورة خضراء في أفريقيا
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وباإلضافة إلى ذلك، ستكفل التآزر .  وتقّيمه هذه الجهاتعملفري الخدمات التقنية، وترصد االبتكار، ومو

  .والتنسيق مع برامج المانحين األخرى والمشاريع الجارية التي يمولها الصندوق في كينيا

 دور المساعدة التقنية

ة من أجل مساعدة مجموعات المنتجين ووسطاء السوق سيشجع البرنامج مشاركة موفري الخدمات التقني -23

  . أعمالهم وزيادة ربحيتهم نطاقعلى توسيع

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

  . مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود خالل فترة البرنامجإبرامباإلضافة إلى اتفاق التمويل، سيجري  -24

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .ست سنوات مليون دوالر أمريكي وعلى مدى 83.22غ إجمالي تكاليف البرنامج يبل -25

التحالف ، و) في المائة60.1 (والقطاع الخاص، ) في المائة35.9(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : فهي

  ). في المائة0.7(، والحكومة ) في المائة3.3(من أجل ثورة خضراء في أفريقيا 

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 في المائة من األسر تحسناً فيما تمتلكه من أصول وفي استهالك الغذاء، 7 سوف يشهد ما ال يقل عن -26

ة وسيتحقق ذلك نتيجةً لخفض النسبة المئوي. وزيادة في قدرتها على الوصول إلى الخدمات االجتماعية

 في المائة في 33للسكان المستبعدين من الوصول إلى الخدمات االجتماعية، التي من المتوقع أن تهبط من 

  . في المائة بحلول نهاية البرنامج25 إلى 2009عام 

 الجدوى االقتصادية والمالية

تى لو  حجيدةتبين نتائج التحليل أن زيادة فرص الوصول إلى رأس المال العامل تولد عائدات مالية  -27

. اعتُمدت بصورة جزئية، وهذه هي النتيجة األقرب إلى التحقق في خالل الجزء المبكر من تنفيذ البرنامج

ويساهم المستوى المرتفع من الفوائد المالية التي تحصل عليها المجموعة المستهدفة في رفع معدل العائد 

  . في المائة تقريبا20ًاالقتصادي بنسبة 

   النطاقوتوسيع ،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

إدارة  وشراكة في أفريقيا اإلقليمية لالئتمان الزراعي الرابطةسوف يعقد البرنامج اتصاالت مع كل من  -28

.  من أكثر أنشطته ابتكاراً من أجل نشر خبراته مع بعضٍ الممولة من الصندوقمعارف التمويل الريفي

ي للتنمية الزراعية، سيجري تقاسم الدروس مع مجموعة العمل المعنية وعلى مستوى الصندوق الدول

  .بقطاع التمويل
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 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها البرنامج

سيشجع البرنامج على تطوير نطاق من المنتجات المالية المبتكرة، مثل خدمات االدخار والتحويل،  -29

يل سلسلة القيمة، والتمويل المتوسط األجل للقطاع وقروض البنية األساسية للمجتمعات المحلية، وتمو

 الصغرية، والتأمين المرتبط بمعدل التضخم، والتأمين الصحي، المخاطرةرأس مال الزراعي، وأنماط 

 غير ة مسجلمؤسسة( Jamii Boraمؤسسة البيولوجية البالغة التقدم كالتي تطبقها  البيع وأجهزة نقاط

  ). للربح في كينياةهادف

 سيع النطاقنهج تو

نطاق ع يلتوس حوافز لتوفيرمصمم  برنامج وصول التقنيات واالبتكارات المالية إلى المناطق الريفية -30

  .ثبت نجاحها في البرنامج وفي أماكن أخرىيالتي المبادرات والمنتجات المبتكرة 

   المخاطر الرئيسية– ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

استهداف السكان ) 2( الهيكل القبلي للمجتمع، )1: ( تتضمن ما يلي مخاطر رئيسيةثةيواجه البرنامج ثال -31

 .اإليدز وضعف الحالة الصحية/ اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشريةعدد حاالتارتفاع ) 3(الفقراء، 

 محددة أما الخطر الذي يشكله الهيكل القبلي للمجتمع، فسوف يجري التخفيف منه عن طريق معايير انتقاء

وسيجري . جيداً واستراتيجيات استهداف جغرافي تكفل عدم اعتماد تدفق الموارد على الوشائج القبلية

جزء من الخطر الناجم عن منح ضمان عن ساعد في تتشجيع القطاع الخاص على تقديم منتجات تأمين 

مكن أن تعمل مؤسسات اإليدز، ي/وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية. استهداف السكان الفقراء

  . حافظة متنوعةاإلبقاء علىالتمويل الصغري بنجاح في المجتمعات المصابة باإليدز عن طريق 

 التصنيف البيئي

من غير   نظرا ألنه"باء"طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف البرنامج كعملية من الفئة  -32

  . ملحوظسلبيبيئي المحتمل أن يكون له أي أثر 

  االستدامة-  فكا

التشجيع على إجراء تغييرات منهجية في قطاع الصيرفة التجارية، تعزز ) 1: (سيقوم البرنامج بما يلي -33

الترويج ) 2(على نحو مستدام شهيته إلقراض القطاع الزراعي والريفي ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

 من عرض خدمات ع، مما يمكنهاغري المجتذبة للودائ التمويل الصمؤسساتإلحداث تغييرات منهجية في 

ضمان عمل األسواق ) 3( الريفية؛ وصول إلى المناطق ال نطاقادخار واستخدام هذه األموال في توسيع

  . الجديدةتكنولوجياتفي صالح السكان الريفيين الفقراء عن طريق االستثمار في االبتكارات وال
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  الوثائق القانونية والسند القانوني - ثانيا

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم كينياجمهورية قية التمويل بين ستشكل اتفا -34

وترفق نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض  .المتلقي/على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 .بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل يها سلطة  مخولة بموجب القوانين السارية فكينيامهورية جو -35

 .الزراعية

 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -36

 . في الصندوقومعايير اإلقراض

  التوصية - ثالثا

 :قرار التاليأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب ال -37

تسعة  قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته جمهورية كينياأن يقدم الصندوق إلى : قـرر

 وحدة حقوق سحب 19 300 000(وحدة حقوق سحب خاصة  عشر مليونا وثالثمائة ألف

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط ) خاصة

  . في هذه الوثيقةواألحكام الواردة

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية كينيا منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وخمسة وتسعين : قرر أيضا

على أن تخضع ألية ) وحدة حقوق سحب خاصة 395 000(ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

  .شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  نوانزيكانايو 

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Programme for Rural 
Outreach of Financial Innovations and Technologies 
(PROFIT)" 

(Negotiations concluded on 24 August 2010) 

Loan Number:  
 
Grant Number:  
 
Programme Title: Programme for Rural Outreach of Financial Innovations and 
Technologies (PROFIT) (the “Programme”)  
 
The Republic of Kenya (the “Borrower/Recipient”) 
 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the 
Allocation Table (Schedule 2). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the 
“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in 
accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1. A. The amount of the Loan is nineteen million three hundred thousand   
 Special Drawing Rights (SDR 19 300 000) 
 B. The amount of the Grant is three hundred ninety five thousand Special   
 Drawing Rights (SDR 395 000) 
 
2. The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 June and 
15 December. 
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6. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in 
the amount of 0.561 million USD. 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Finance, Department of 
Economic Affairs. 
 
2. The following are designated as additional Programme Parties: the Alliance for a 
Green Revolution in Africa and participating commercial banks. 
 
3. The Programme Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Financing will be administered and the Programme supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Fund: For the Borrower/Recipient: 
 
The President  Deputy Prime Minister and 
International Fund for Agricultural Development  Minister for Finance 
Via Paolo di Dono 44 P.O. Box 30007-00100 
00142 Rome, Italy. Nairobi, Kenya. 
 
 
 
This agreement, dated _________, has been prepared in the English language in six (6) 
original copies, three (3) for the Borrower/Recipient and three (3) for the Fund. 
 
 
 
________________________ __________________________ 
For the Borrower/Recipient For the Fund 
Deputy Prime Minster and Kanayo F. Nwanze 
Minister for Finance  President 
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Schedule 1 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Programme Description 
 
1. Target Population.  The Programme shall benefit at least 683 000 smallholder 
farmers, small pastoralists, artisanal fishermen, women, landless labourers and the youth 
in the rural areas of Kenya. The Programme will have national coverage but is designed 
only for rural areas of Kenya. Special focus will be given to areas with agricultural 
potential, areas of high poverty incidence, the Arid and Semi-Arid Lands region and 
synergies will be sought with IFAD’s ongoing projects. 
 
2. Goal.  The goal of the Programme shall be to contribute to the reduction of poverty 
in the rural areas of Kenya. 
 
3. Objectives.  The objectives of the Programme shall be to increase incomes of the 
target group as a result of improved production, productivity and marketing in the 
various rural enterprise sectors. The Programme will achieve this through an enhanced 
and systematically sustainable access of poor rural households to a broad range of 
financial services, coupled with the necessary capacity building. 
 
4. Components.  The Programme shall consist of the following three Components and 
their associated sub-component:  
 
4.1 Rural Finance Outreach and Innovation Component 
 

a) The Risk Sharing Facility sub-component is designed to enhance the risk 
appetite of commercial banks for rural and agricultural lending; it will leverage 
substantial commercial funds; 

b) The Credit Facility sub-component is for deposit taking Micro-Finance 
Institutions that need immediate access to funds for expansion of their rural 
and agricultural portfolios; 

c) The Innovation Facility sub-component is designed to develop and pilot-test 
innovations and the use of technology in the financial sector. 

 
4.2 Technical Support Services Component 
 

a) The Business Support Service Facility sub-component is aimed at the 
Programme’s target group at the rural/village level with limited business 
experience. The sub-component will also strengthen the management and 
governance of selected rural Savings and Credit Cooperatives Organizations to 
enhance their efficiency; 

b) The Financial Graduation Facility sub-component aims to facilitate the 
vulnerable women and youth acquire financial graduation through skills 
training and asset creation. It will, eventually, help the Government of Kenya 
to substantially reduce its social transfer payment liabilities. 

 
4.3 Programme Management Component 
 
This component aims at ensuring an efficient and cost effective use of Programme and 
complementary donor resources to achieve the development objective.  
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II. Implementation Arrangements 
 
5. The Programme shall be implemented and coordinated by the Microfinance Unit 
(MFU) under the Economic Affairs Department of the Ministry of Finance. A Programme 
Advisory Committee shall provide policy-related guidance and advice while the MFU and 
the Programme’s membership on Financial Sector Deepening Trust’s Project 
Implementing Committee shall ensure receipt of technical implementation guidance and 
harmonisation with Financial Sector Deepening Trust’s agenda. The MFU shall be 
responsible for procurement of the services of key partners, such as Alliance for a Green 
Revolution in Africa (AGRA), the Deposit Taking Microfinance Organizations (DTMs), the 
Innovation Facility Manager (IFM), and Technical Service Providers and for monitoring 
and evaluating their work. The MFU shall also be responsible for coordinating the 
preparation of a joint AWPB, collection of baseline information, monitoring reports, 
withdrawal applications and ensuring the production and dissemination of the learning 
notes, case studies and product profiles. The MFU shall provide support to the 
supervision missions and undertake any other tasks that facilitate the implementation of 
the Programme and ensure its success. A key responsibility of the MFU shall be to ensure 
synergy and coordination with other donor programmes and on-going IFAD projects in 
the country. An internal auditor shall be based within the MFU to provide assistance on 
compliance and oversight support to the Programme.  
 
6. Implementation Arrangements. Implementation arrangements for the two main 
components shall be as follows: 
 
6.1 Component 1: Rural Finance Outreach and Innovation – The three sub-components 
under this component shall have the following implementation arrangements.  
 
a) The Risk Sharing Facility (RSF) shall be managed by AGRA. A subsidiary agreement 
shall be negotiated between the Ministry of Finance and AGRA which will guide the 
manner in which AGRA will manage the RSF. The RSF will build on previous AGRA work in 
structuring similar arrangements with commercial banks and it is expected that banks 
will participate in the facility. AGRA, through a Fund Manager, shall provide technical 
assistance and mentorship support to participating Banks and will oversee and supervise 
the structuring of each risk sharing arrangement. AGRA shall also be responsible for 
ensuring that proper governance systems are in place for implementation. In addition, 
AGRA shall be responsible for monitoring and evaluation and will, in particular, ensure 
that a rigorous set of metrics for measuring the impact of the RSF are in place, especially 
to assess if it is achieving scale in lending, systemic change and sustainability. 
 
b) The Credit Facility shall be managed by the MFU. There are currently four 
institutions that have converted into DTMs and the Programme will, for now, work with 
these DTMs. The MFU shall require the DTMs to demonstrate that they will use the line of 
credit to deepen their rural outreach, expand the range of their financial services, 
especially savings and demonstrate their use of innovative financial products and 
technologies for the Programme’s target group. The participating DTMs can also access 
the Innovation Facility for helping them develop their savings products and assist in 
strengthening their internal systems for deposit mobilisation, if required. As and when 
more financial institutions convert into DTMs, they shall be able to apply for participation 
in the PROFIT Credit Facility.  

 
c) The Innovation Facility shall be managed by a competitively procured IFM with 
experience and capacity to manage such a facility. The innovation facility shall be 
accessed by other implementing partners of the Programme, such as DTMs, Microfinance 
Institutions, Technical Service Providers, etc., through proposals and arrangements that 
will be determined by the chosen agency. The Programme Implementation Manual shall 
provide guidance on how the facility is expected to work, the selection criteria, 
monitoring and evaluation.  
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6.2 Component 2: Technical Support Services – This component has two sub-
components. 
 
a) The Business Services sub-component will be managed by one or two Technical 
Service Providers (TSPs), to work directly with producer groups and market 
intermediaries. The MFU will negotiate performance-based contracts with each of the 
selected TSPs. The TSPs will also facilitate the producer groups and market 
intermediaries link with commercial banks and DTMs for provision of rural finance.  

 
In addition, the sub-component will be used to strengthen the management, governance 
and business skills of rural Savings and Credit Cooperatives Organizations (SACCOs) 
through the District Cooperative Officers, together with services of competitively 
procured TSPs. Under this programme, SACCOs will receive technical support and those 
considered credit worthy by AGRA may receive funding under the Risk Sharing Facility. 
The programme monitoring system will include arrangements to monitor the impact of 
the technical assistance received by participating SACCOs. 
 
b) The Financial Graduation sub-component shall be implemented under guidance 
from the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) and the BRAC Development 
Institute. CGAP and BRAC shall, with the assistance of MFU, short list an implementing 
partner in Kenya. They will also supervise the process closely throughout the period of 
pilot-testing. The pilot will link with the government’s Hunger and Safety Nets 
Programme (HSNP) to feed lessons from its experience for the refinement of Phase 2 of 
the Government’s HSNP. 
 
7. Programme Implementation Manual.  The MFU shall prepare the Programme 
Implementation Manual (PIM), which will include a Financial Management Manual, and 
will forward it to the Fund for comments and no objection.  
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds.  The Table below sets forth the categories of 
Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the Grant and the allocation of the 
amounts of the Loan and the Grant to each category and the percentages of expenditures 
for items to be financed in each category: 
 
 

Category Amount of Loan 
Allocated  

(Expressed in 
SDR) 

Amount of 
Grant Allocated  
(Expressed in 

SDR) 

% of Expenditures 
to be Financed 

 
I. Vehicles, 
 Equipment and 
 Materials 
 

 
70 000 

  
100% net of taxes or 

75% of total 
expenditures 

II. Technical 
Assistance, Training 
and Studies 

 

5 770 000 395 000 100% net of taxes 

III. Line of Credit 4 440 000  100% of total 
expenditures 

 
IV. Risk Sharing 
 Facility 

5 930 000  100% of total 
expenditures 

 
V. Salaries and 
 Allowances 

770 000  100% net of taxes or 
90% of total 
expenditures 

 
VI. Incremental 
 Operating Costs 

390 000  100% net of taxes or 
65% of total 
expenditures 

 
VII. Unallocated 1 930 000   

 
TOTAL 19 300 000 395 000  
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Logical framework 
Results Hierarchy Objectively Verifiable Indicators (OVIs)  Means of Verification (MOV) Assumptions/Risk 

Overall Goal: The programme 
goal is to contribute to the 
reduction of poverty in rural 
Kenya. 
 

• % HH with improved assets by at least 7%.  
• Reduction in the national poverty line from 45% in 2010 to 

38% by the end of the programme  
• % of reduction in the prevalence of child malnutrition by at 

least 5%.  
 

• Demographic and Health Surveys conducted by the Kenya 
National Bureau of Statistics 

• Kenya Integrated HH Budget Surveys produced by the 
Poverty Analysis and Research Unit (PARU) in the Central 
Bureau of Statistics (CBS).  

• Core Welfare Indicators Survey by GOK 

Stable political and 
economic 
environment. 
 

Development Objective Increase 
in incomes of the target group as a 
result of improved production and 
productivity in the rural small holder 
and off-farm sectors.  

• (%) of households with improvement in household assets, 
food consumption and those accessing social services by at 
least 7%.  

• (%) of reduction in the prevalence of child malnutrition 
from current rates by at least 5%.  

• Participatory beneficiary assessments. 
• Poverty Score cards for Kenya conducted periodically by 

the World Bank, CGAP or by PROFIT. 
• Demographic and Health Surveys. 

Stable political and 
economic 
environment. 

Component 1: Rural Finance 
Outreach & Innovation Outcome 
1.1: Enhanced access of poor 
rural HH to a broad range of cost 
effective financial services. 

Reduction in the percentage of population which is excluded 
from access to financial services from the current 50% in rural 
areas in 2009 to 40% by the end of the programme period.  
 

• Participatory beneficiary assessments. 
• Periodic FinAccess surveys conducted by the Financial 

Sector Deepening Trust.  
 

Stable political and 
economic 
environment. 
Negative impact of 
HIV/AIDs and poor 
health status of poor 
HH  

Outcome 1.2: Systemic changes 
in the financial sector ensure flow of 
funds for agriculture and rural 
areas.  
 
 

• No of commercial banks lending to MFIs, SACCOs, market 
intermediaries and clients without risk sharing mechanism 
in place. 

• % of portfolio in the agriculture sector and rural areas 
without risk sharing mechanisms in place.  

• % of clients in the agriculture sector and rural areas 
without risk sharing mechanisms in place. 

• % of portfolio at risk (outstanding balance of overdue loans 
for more than 30 days) 

• % of operational self-sufficiency. 
• 13 Indicators of the Social Performance Task Force (see 

M&E section of PIM).  

•  
• Central Bank Reports. 
• FinAccess Surveys by FSDT. 
• Annual Reports of participating Banks providing services 

in the target area. 
• Mid-Term and End of Project Evaluation Reports. 
• Mix Market  
• Social Performance Reports of participating partners. 
•  

.  

Component 2: Technical Support 
Services  
Outcome 2.1: Target group 
effectively manages its assets, 
markets its produce and increases 
its employment.  
 
 

• Increase in the volume of produce marketed by the 
producer groups. 

• Increase in the profit margins for participating small holder 
producers and market intermediaries.  

• Increase in active SACCO membership over the programme 
period. 

• Increase in the operational self-sufficiency of participating 
SACCOs.  

• At least 70% of participants in the financial graduation 
project with increased assets and or in gainful employment.  

• Marketing Records of participating producer groups, 
cooperative- Farmers, dairy farmers, etc.  

• Focus group discussions with clients and Participatory 
appraisals. 

• Annual and Audit Reports of participating SACCOs 
• Reports by the TSPs. 
• Mid-Term and End of Project Evaluation Reports. 
 

Technical services lead 
to an increase in the 
uptake of financial 
services and business 
development.  

Component 3: Programme 
Management 
Outcome 3.1: Efficient & cost 
effective use of programme and 
complementary donor resources to 
achieve the development objective.  

• Staff strength of MFU. 
• Overall disbursement rates. 
• Timely procurement of service providers. 
• Government and donor perception regarding PROFIT.  

• MFU reports on PROFIT. 
• Minutes of Meeting of PAC. 
• Minutes of Donor meetings.  

 

 




