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  خريطة منطقة البرنامج

  جمهورية تنزانيا المتحدة

  برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتمويل الريفي

  

من جانب الصندوق  المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان التسمياتإن 

  .فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر
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   المتحدةجمهورية تنزانيا

  برنامج دعم البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتمويل الريفي

  التمويلموجز 

 :ؤسسة المبادرةالم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  جمهورية تنزانيا المتحدة

 :الوكالة المنفذة  مكتب رئيس الوزراء

 :التكلفة الكلية للبرنامج   مليون دوالر أمريكي169.46

 90.59 يعادل بما (خاصة سحب حقوق وحدة مليون 59.4

 )تقريباً أمريكي دوالر مليون

 :قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق 

 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40لقرض مدة ا

سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في 

  سنوياً)  في المائة0.75(المائة 

  : يقدمه الصندوقشروط القرض الذي 

  مصرف التنمية األفريقي

  التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا

 جهات أخرى محتملة

 :مويلالجهات المشاركة في الت 

   مليون دوالر أمريكي62.92: مصرف التنمية األفريقي

 مليون 6.92: ثورة خضراء في أفريقيال التحالف من أج

  دوالر أمريكي

  مليون دوالر أمريكي2.0: جهات أخرى محتملة

 :قيمة التمويل المشترك 

  :شروط التمويل المشترك   تمويل موازٍ يركز على مكونات محددة

 :مساهمة المقترض  ر أمريكي مليون دوال3.75

باستثناء المساهمة النقدية في أنشطة  ( مليون دوالر أمريكي0.18

  )المشروعات

  مليون دوالر أمريكي3.10: المقاطعات

 :مساهمة المستفيدين 

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ف  من الصندوق ومصرإلشراف مباشر البرنامج يخضع

 التنمية األفريقي والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا
 :المؤسسة المتعاونة 
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  الموافقةبتوصية 

 جمهورية تنزانيا المتحدةبالتمويل المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .37، على النحو الوارد في الفقرة تمويل الريفيالبنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة وال برنامجمن أجل 

البنى األساسية  برنامج من أجل جمهورية تنزانيا المتحدةقرض مقترح تقديمه إلى 

 التسويقية وإضافة القيمة والتمويل الريفي

  البرنامج -أوالً 

  البرنامج فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

موجهاً أساسياً للنمو في تنزانيا، إال أنه لم يتم استغالل قدراتها المحتملة على الرغم من أن الزراعة تعد  -1

إلى أساساً من الفقر بشكل ملحوظ، ويعود ذلك للوصول إلى حد معتبر  اآلن حتىبالشكل الصحيح 

محدودية وصول المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الخدمات المالية واألسواق والفرص 

 – دعم الصندوق تنفيذ مشروعين تجريبيين لمعالجة التمويل الريفي وقضايا التسويق .إلضافة القيمة

وسيوسع البرنامج المقترح نطاق . برنامج الخدمات المالية الريفية وبرنامج تنمية نظم التسويق الزراعي

التسويق بعض األنشطة الناجحة المنفذة في نطاق برنامج الخدمات المالية الريفية وبرنامج تنمية نظم 

 والطلب المقدم من ،لصندوقالمرحلي الذي قام به االزراعي على النطاق الوطني، استناداً إلى التقييم 

وبالتالي سيزيد من دعم الوصول المحسن إلى . المقترض إلى الصندوق ومصرف التنمية األفريقي

  .تنمية القطاع الخاصعلى الخدمات واألسواق وسيشجع أيضاً 

  مقترح التمويل ال-باء 

  الشروط واألحكام

 مليون وحدة حقوق سحب 59.4بمبلغ جمهورية تنزانيا المتحدة  إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

، للمساعدة في تمويل شروط تيسيرية للغايةب) مليون دوالر أمريكي تقريبا 90.59 بما يعادل(خاصة 

 سنة، بما في 40مدة القرض  وستكون .ل الريفيبرنامج البنى األساسية التسويقية وإضافة القيمة والتموي

 في 0.75(يتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة س سنوات، و10ذلك فترة سماح مدتها 

مليون  3.7بما يعادل (وقد طلب المقترض إدراج التكاليف المعقولة للضرائب والرسوم . سنوياً) المائة

مولها الصندوق، مما من شأنه أن يروج لالقتصاد والكفاءة لألغراض في النفقات التي ي) دوالر أمريكي

وقد أثبتت . التشغيلية والقانونية، بما في ذلك دون أن يقتصر حصرا على مسائل تدفق األموال واإلبالغ

التجربة مع المشروعات والبرامج التي مولها الصندوق في البلد أن المقترض يفتقر إلى القدرة على توفير 

يل الكافي في الوقت المناسب لتغطية الرسوم والضرائب، عالوة على تسديدها على الفور في حال التمو

ويؤثر ذلك بشكل جدي على تنفيذ البرامج . البرنامج بدفعهما مقدما من قرض الصندوق/قام المشروع
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 قادرا من كذلك فقد أعلن المقترض أيضا أنه ليس. والمشروعات ويشكل قضايا قانونية بالنسبة للمقترض

ولذلك فإن الصندوق سيتبع النهج الذي اتبعه . الناحية القانونية على إعفاء البرنامج من جميع الضرائب

وقد تأكدت إدارة الصندوق من أن مؤشرات التمويل القطرية التي . البنك الدولي في تمويل الضرائب

رائب والرسوم وأن ممارسة مثل هذه يتبعها البنك الدولي مع جمهورية تنزانيا المتحدة تسمح بتمويل الض

  . المعايير أمر ينفذه البنك

 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد على  في إطارجمهورية تنزانيا المتحدةل السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

أية االلتزام بتم يلم ، و2012-2010يص ي على مدى دورة التخصمريكأمليون دوالر  91.0 أساس األداء

وبعد الموافقة على هذا القرض، سيتم استخدام كامل المخصصات في إطار  .اآلنحتى مبالغ منها 

 .الموارد على أساس األداء تقريباًتخصيص 

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

ما يعادل متوسط األجل للسنوات الخمس القادمة من المتوقع أن تبلغ مخصصات اإلطار الوطني لإلنفاق  -4

 2009/2010وأما مخصصات الفترة . دوالر أمريكي لبرنامج تنمية القطاع الزراعي 338 047 301

برنامج الخدمات المالية ) 2(دوالر أمريكي؛   112 171 795برنامج تنمية القطاع الزراعي، ) 1: (فهي

  . دوالر أمريكي 3 425  000ظم التسويق الزراعي، برنامج تنمية ن) 3(؛ 2  816 799الريفية، 

 الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرى

نظراً لتركيز البرنامج على األنشطة التي ينفذها مكتب رئيس الوزراء لتوسيع نطاق مكوني التمويل  -5

يفية وبرنامج تنمية نظم التسويق الزراعي وبناء الريفي والتسويق في إطار برنامج الخدمات المالية الر

التمويل المشترك من مصرف التنمية األفريقي والتحالف من بالبرنامج سيحظى قدرات القطاع الخاص، 

ويل برنامج تنمية القطاع الزراعي، مع بقائه أجل ثورة خضراء في أفريقيا، وذلك خارج نطاق سلة تم

  . ر هذا البرنامجداخل إطا

  ين الوطني والقدرة االستيعابية للدولةعبء الد

 بلغ 2009كانون األول /في نهاية ديسمبرف. متواضعاًالمتحدة تنزانيا جمهورية يعد الدين الخارجي ل -6

 مليار دوالر أمريكي 7.8 وبلغت الديون الخارجية ، مليار دوالر أمريكي9.7الدين الوطني احتياطي 

 في المائة، وبلغ 25حوالي  اإلجماليرجية إلى الناتج المحلي وتبلغ نسبة الديون الخا). في المائة  80(

. 2009 في المائة من صادرات السلع والخدمات أثناء الربع األخير من عام 1تخديم الديون الخارجية 

  .جمهورية تنزانيا المتحدةلاإلشارية لعبء الديون عتبة الوتقع هذه األرقام بشكل ملحوظ دون 

  تدفق األموال

ع األموال من الصندوق ومصرف التنمية األفريقي والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا سيتم إيدا -7

وستتدفق أموال الصندوق إلى حساب الخزانة . في ثالثة حسابات مخصصة منفصلة في مصرف تنزانيا

في مساهمة الصندوق صرف وسيتم . إلى حسابات البرامج على المستويين الوطني والمحليومن ثم 
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 بين الحكومة والتحالف من اتفاقيةالمشاركة في المخاطر على شكل سلفة إلى المرفق استناداً إلى مرفق 

  . أجل ثورة خضراء في أفريقيا

  ترتيبات اإلشراف

 عن نمسؤوليومصرف التنمية األفريقي والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا سيكون الصندوق  -8

   .  أثناء مفاوضات القرض القادمةاإلشرافاقشة إطار وستتم من. على المشروعالمباشر اإلشراف 

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ال ُينتظر وجود أية استثناءات -9

 التسيير

 3.0من ة يشير تقليص درجة جمهورية تنزانيا المتحدة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولي -10

في مرحلة للتخفيف من المخاطر  الحاجة إلى صياغة إجراءات 2009 في عام 2.6 إلى 2008في عام 

: ومن المتوقع أن يضم إطار التسيير الذي سٌيتفق عليه مع المقترض اإلجراءات التالية. تصميم البرنامج

؛ التظلمآليات ) 2(رنامج؛ الجهود المكثفة لتنمية الوعي بين األطراف المعنية عند استهالل الب) 1(

المشاركة القوية لألطراف المعنية في تخطيط البرنامج، واختيار لجان المستفيدين، ومنح العقود،   )3(

 المراجعات إجراءعند الضرورة ) 4(والرصد والتقييم مما يؤدي إلى تحفيز الطلب على المساءلة؛ 

م رصد اإلجراءات بشكل وثيق أثناء البعثات وسيت.  الفسادإمكانيةالقضائية والتقنية من أجل تقليص 

 .   واستعراضات منتصف المدةاإلشرافية

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

المزارعين : الصندوق وهو مصمم للوصول إلىاالستهداف في يتوافق االستهداف في البرنامج مع سياسة  -11

 األسماك؛ وصغار أصحاب األعمال الريفيين والتجار ياديوصمن أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة 

ومن . ؛ ومجموعات التصنيع والتسويق؛ والنساءالصغريوالحرفيين؛ والمؤسسات األهلية للتمويل 

  .أعاله أسرة ريفية في المجموعات المذكورة 500 000المتوقع أن تستفيد ما يقارب 

  نهج االستهداف

الذاتي مع معايير األهلية الشفافة للمستفيدين من أجل ضمان استفادة سيتم دمج استراتيجيات االستهداف  -12

والمقاطعات، وقد تم تطوير معايير األهلية من أجل اختيار األقاليم . فقراء الريف المنتجين من البرنامج

، وكذلك مجموعات المصالح االقتصادية الريفيةمستوى الفقر أحد العوامل التي تؤخذ بالحسبان مع كون 

 .اهمة في تكاليف أنشطة البرنامجتركيز على الملكية والمسالمع 
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 المشاركة

لتعزيز وصول المزارعين الصغري سيستمر التركيز على تمكين مجموعات المنتجين ومؤسسات التمويل  -13

  .إلى الخدمات المالية واألسواق

   األهداف اإلنمائية-دال 

  أهداف البرنامج الرئيسية

زيز الدخول واألمن الغذائي للمجموعة المستهدفة على أساس مستدام من يتمثل الهدف اإلنمائي في تع -14

 .ل إلى الخدمات المالية واألسواقخالل زيادة الوصو

 األهداف السياساتية والمؤسسية

 قطاعاً زراعياً 2025سيدعم البرنامج تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الزراعي التي تتوقع بحلول عام  -15

وتضم الحصائل المؤسسية المتوقعة من ". رة التجارية واإلنتاجية والربحية العاليةبالحداثة والقد"يتميز 

التغيرات المنتظمة في المصارف التجارية المشاركة التي تتمتع بقدرات معززة لتقديم القروض : البرنامج

ع بالتسيير المحسن والنظم  التي تتمتالصغريفية للتمويل يالمستدامة للزراعة؛ وتقوية المؤسسات الر

اإلدارية؛ وحصول مجموعات المنتجين والتسويق الفعالة على عوائد أعلى نتيجة لتحسين الوصول إلى 

األسواق؛ وزيادة أوجه التآزر في التسويق الزراعي وأنشطة التمويل الريفي التي يمولها الشركاء 

    .   المختلفين

 اتهسياسات الصندوق واستراتيجي المواءمة مع

، 2010- 2007يدعم البرنامج ثالثة أهداف استراتيجية موضحة في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -16

األسواق الزراعية؛ ) 2(الخدمات المالية؛ ) 1: (أي زيادة وصول الرجال والنساء الفقراء في الريف إلى

المبدأ األساسي لألهداف ويتواءم أيضاً مع . الفرص لتنمية الوظائف والمشروعات غير الزراعية) 3(

البتكار، والتعلم، وتوسيع النطاق إلى جانب الشراكات الفعالة للحد من بالسعي لاالستراتيجية المتمثلة 

 مليون دوالر أمريكي في 92ويعد البرنامج متابعة طبيعية الستثمارات الصندوق البالغة . الفقر الريفي

وسُينفذ . ل التكنولوجيا والخدمات الزراعية المحسنةسلة تمويل برنامج تنمية القطاع الزراعي من أج

 2013-2007أيضاً الهدفين المتبقين في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية لتنزانيا للفترة البرنامج 

أسواق المدخالت ) 2 (؛مجموعة أوسع من الخدمات المالية المستدامة) 1: (هما زيادة الوصول إلىو

  .    المشروعات الريفيةالزراعية وفرص والمخرجات 

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 المواءمة مع األهداف الوطنية

ويتواءم البرنامج . في تنزانيازراعية ثورة تحقيق متعدد القطاعات لالحكومة إطار  هو "الزراعة أوالً" -17

 ،ص التمويل والحوافز الستثمارات القطاع الخا–المقترح مع األسس األربعة إلطار الزراعة أوالً 
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 التي ال يمكن تنفيذها بشكل كامل في إطار سلة تمويل برنامج تنمية –والتصنيع وتنمية البنى األساسية 

     . القطاع الزراعي

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

سيقوي البرنامج شراكة الصندوق مع مصرف التنمية األفريقي والتحالف من أجل ثورة خضراء في  -18

وقد وافقت إدارة الصندوق العليا تماشياً مع إرادة . رات التفاهم بين الوكاالتأفريقيا استناداً إلى مذك

المساهمة الكبيرة التي قدمها الصندوق وأن يرفد  ،الحكومة على أن يدعم القرض إطار الزراعة أوالً

  . إلى سلة تمويل برنامج تنمية القطاع الزراعيأصالً

   المكونات وفئات النفقات–واو 

 يسيةالمكونات الرئ

تنسيق ) 3(التمويل الريفي؛ ) 2(البنى األساسية والنظم التسويقية؛ ) 1: (للمشروع ثالثة مكونات هي -19

   . المشروع

  فئات النفقات

وسيتم . سيتم تحديث تقارير تصميم البرنامج لتعكس التغييرات المتعلقة بتمويل البرنامج وفئات التكاليف -20

بالمائة من  4مليون دوالر أمريكي أو  3.7 بما يعادل إدراج الرسوم والضرائب ضمن تمويل الصندوق

 مليون دوالر 3.55(المعدات والمركبات ) 1: (خمس فئات للنفقات للصندوق هي هناك .القرض

توفير الخدمات والتدريب ) 3(؛ ) مليون دوالر أمريكي25.66(صناديق التمويل الريفي  )2(؛ )أمريكي

 مليون دوالر 24.44(المساعدة التقنية والدراسات ) 4(؛ )ريكي مليون دوالر أم26.22(وبناء القدرات 

  ). مليون دوالر أمريكي10.72(التكاليف التشغيلية ) 5(؛ )أمريكي

   اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ وإرساء الشراكات–زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

ئيسة؛ وقد تمت تسمية الجهات مكتب رئيس الوزراء كونه الوكالة الر: الشركاء التنفيذيون الرئيسيون هم -21

المنسقون على : شركاء تنفيذيين إضافيين للبرنامج وهي تتضمن دون أن تقتصر على/التالية كفرقاء

مستوى المقاطعات والمنسقون اإلقليميون، ومصرف تنزانيا، وصندوق ائتمان تعميق القطاع المالي، 

  .التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقياو

 يذمسؤوليات التنف

سيكون فريق تنسيق البرنامج في مكتب رئيس الوزراء مسؤوالً عن التنسيق الكلي للبرنامج، بينما ستُنسق  -22

وُيدير مدير . األنشطة وترصدها على مستوياتها المعنيةوالمقاطعات اإلدارات على مستوى األقاليم 

طاع المالي صندوق لقصندوق التمويل مرفق مشاركة المخاطر، بينما ينفذ صندوق ائتمان تعميق ا

  .االبتكار
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 دور المساعدة التقنية

. سيقدم التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا المساندة التقنية من أجل مرفق مشاركة المخاطر -23

   .    وسيتم توظيف عدد كبير في مجال المساعدة التقنية المحلية باستخدام اإلجراءات الوطنية

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 اإلرشادوستوفر اللجنة التوجيهية للبرنامج . جه دليل تنفيذ البرنامج النواحي الرئيسية للتنفيذسيو -24

   .  مع شركاء التنفيذ وتنسيق التنفيذاالتفاقيات إبرامالسياساتي، بينما سيعمل فريق تنسيق البرنامج على 

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل .  على مدى سبع سنواتمليون دوالر أمريكي169.46شروع يبلغ إجمالي تكاليف الم -25

 37.1(ومصرف التنمية األفريقي  ،) في المائة53.5(الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : فهيالرئيسية 

والحكومة والمقاطعات ، ) في المائة4.1(، والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا )في المائة

   ). في المائة1.2(والجهات المحتملة األخرى المشاركة في التمويل ، ) في المائة4.1(دون والمستفي

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

أسعار أفضل في السوق، ومرافق حصولهم على لمزارعين من خالل اسُيحسن البرنامج نواتج ودخول  -26

وستؤدي أنشطة بناء القدرات وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية إلى . افة القيمة لسلعهمالتخزين وإض

. ، وزيادة االستثمارات في األنشطة اإلنتاجيةىالصغروالمشروعات  أموال األسرقيام المزارعين بإدارة 

فاعلة في  وتوفر قدرات أكبر للجهات ال،وستضم الفوائد المؤسسية قيام مجموعات فاعلة للمزارعين

    .    لفائدة المزارعينالمخازن  إيصاالتالقطاع الخاص إلدارة نظام 

 الجدوى االقتصادية والمالية

 مليون 103.5قيمة حالية قدرها صافي  في المائة و20 يبلغ ائد داخليالبرنامج مبرر اقتصادياً بمعدل ع -27

مجٍد البرنامج وسيبقى . برنامجوُيشير تحليل الحساسية إلى جدوى اقتصادية صلبة لل. دوالر أمريكي

 في المائة وانخفاض في الفوائد اإلضافية يصل إلى 81حتى مع زيادة في التكاليف تصل إلى اقتصادياً 

   .      في المائة17وسيؤدي تأخير لمدة سنتين إلى انخفاض معدل العائد االقتصادي بنسبة .  في المائة45

   النطاق إدارة المعرفة، واالبتكار، وتوسيع–طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

يحتوي تصميم البرنامج على مكون فرعي إلدارة المعرفة واالتصاالت يرتبط ارتباطاً كامالً بالتخطيط  -28

. ونظام الرصد والتقييم، ويستند إلى تقدير أداء فريق البرنامج القطري في تنزانيا في مجال إدارة المعرفة

إلى التوليد المنتظم للمعرفة وتحليلها وتوثيقها واستخدام تبادل ويهدف المكون الفرعي إلدارة المعرفة 
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وسيتم تطوير نظام إدارة المعرفة بالتشاور مع مجموعة العمل . المعرفة من أجل تحسين أداء البرنامج

المواضيعية المعنية باالتصاالت لضمان التكامل مع برنامج تنمية القطاع الزراعي وتسهيل توسيع النطاق 

   .   ي سياق برنامج تنمية القطاع الزراعيللدروس ف

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها البرنامج

سُيشجع البرنامج ملكية المستفيدين ومساهمتهم في تكاليف أنشطة البرنامج، واستخدام معايير األهلية  -29

للقيام بمهام ت المقاطعاوسُيشجع أيضاً استخدام المتخرجين على مستوى . الشفافة الختيار المستفيدين

 الخدمات الذين موفروموفري الخدمات إلى مجتمعاتهم لتخفيض تكاليف توريد الخدمات التي يقدمها 

   .    يتمركزون في المدن الرئيسية في تنزانيا البعيدة عن المستفيدين المستهدفين

 نهج توسيع النطاق

ة الريفية وبرنامج تنمية نظم التسويق سُيوسع البرنامج نطاق النتائج الناجحة لبرنامج الخدمات المالي -30

المقاطعات الزراعي خارج نطاق األقاليم الثمانية التي تغطيها المشروعات، ولكن ستستند مشاركة 

  .االلتزام بمعايير األهليةاإلضافية إلى 

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

محدودية األسواق؛ ) 2(ضعف التسيير والفساد؛ ) 1: ( هييواجه المشروع ثالثة مخاطر رئيسية -31

وتضم إجراءات التخفيف . المخاطرفي مشاركة الضعف استجابة المصارف التجارية لمرفق   )3(

بناء قدرات ) 2(؛ أعاله 10تسيير وفقاً للوصف المقدم في الفقرة للتطوير إطار ) 1: (المخطط لها ما يلي

 حوار مع الحكومة فيما يتعلق وإجراء أكثر توافقاً مع طلب السوق المزارعين من أجل جعل اإلنتاج

بناء القدرات وآليات ) 3(بالمعوقات التجارية، ال سيما من منظور فعالية السوق المشتركة لشرق أفريقيا؛ 

    .  الحوافز األخرى للمصارف التجارية المشاركة

 التصنيف البيئي

نه من غير المتوقع أل" باء"وق، ُصنِّف المشروع كعملية من الفئة طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصند -32

   . أن يكون له أية آثار سلبية على البيئة

  االستدامة–كاف 

تعد الجدوى التجارية معياراً أساسياً الختيار المشروعات الفرعية التي سيتم تمويلها من خالل مرفق  -33

طة التصنيع الزراعي والتسويق مع الوصول المحسن ومن المتوقع أيضاً ربط أنش. المخاطرفي مشاركة ال

 سيتم تعزيز ،ومن أجل ضمان االستدامة التنظيمية. لخدمات المالية لتقوية االستدامة التجاريةإلى ا

مجموعات المنتجين من أجل استمرار إنتاجها ودورها التسويقي الجماعي واستغالل الفرص التسويقية 

راتيجيات الخروج المثبتة والربحية واألثر واالستدامة معايير االختيار وتُشكل است. الجديدة عند ظهورها



  EB 2010/101/R.24/Rev.1  

8 

لمعدالت العوائد االقتصادية فإن التقديرات الصلبة كذلك . للمؤسسات المالية التي ستحصل على الدعم

  .ة البرنامج افتراضاً منطقياًتجعل استدامة أنشط

   الوثائق القانونية والسند القانوني– ثانياً

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية جمهورية تنزانيا المتحدةفاقية التمويل بين ستشكل ات -34

نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض وترفق  .التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

  . كملحق بهذه الوثيقةبشأنها

انين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي مخولة بموجب القو جمهورية تنزانيا المتحدةو -35

 .للتنمية الزراعية

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

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية– ثالثاً

  :لمقترح بموجب القرار التاليأوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل ا -37

أن يقدم الصندوق إلى جمهورية تنزانيا المتحدة قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته تسعة : قـرر

، )وحدة حقوق سحب خاصة 59 400 000( ألف وحدة حقوق سحب خاصة ةوخمسين مليونا وأربعمائ

سي للشروط واألحكام الواردة في هذه وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أسا

 والصندوق لن يتطلب من جمهورية تنزانيا المتحدة توفير أموال نظيرة لتمويل التكاليف .الوثيقة

  .والضرائب والرسوم المعقولة التي قد يتكبدها البرنامج

  

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Marketing 
Infrastructure, Value Addition and Rural Finance Support 
Programme (MIVARF)" 

(Negotiations concluded on 7 December 2010) 

Loan Number: ____________ 
 
Programme Title: Marketing Infrastructure, Value Addition and Rural Finance Support 
Programme 
 
 (the “Programme”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund”) 
 
and 
 
The United Republic of Tanzania (the “Borrower”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
WHEREAS, the Borrower and the African Development Bank (“AfDB”) shall enter into a 
Financing Agreement (the “AfDB Financing Agreement”) to provide financing for the 
Programme;  
 
WHEREAS, the Borrower and the Alliance for a Green Revolution in Africa (“AGRA”) shall 
enter into a Financing Agreement (the “AGRA Financing Agreement”) to provide 
financing for the Programme; and 
 
WHEREAS, the Borrower has requested the Fund to provide financing for the 
Programme. 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation 
Table (Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3). 
 
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 to the Borrower (the “Financing”), which the 
Borrower shall use to implement the Programme in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1 The amount of the Loan is fifty-nine million, four hundred thousand Special 
Drawing Rights (SDR 59 400 000). 
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2 The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States 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 February and 
15 August. 
 
6. One designated account shall be opened in the Bank of Tanzania by the Borrower 
for the purpose of receiving the Financing.  
 
7. There shall be a Programme Account  (the “TIRSAL Programme Account”) managed 
by AGRA in a reputable commercial bank in Tanzania for the implementation of the 
Tanzanian Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural Lending (TIRSAL). 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Prime Minister’s Office (“PMO”). 
 
2. The following designated as additional Programme Parties/Implementing Partners, 
include but are not limited to, Regional and district level coordinators, Bank of Tanzania 
(BoT), Financial Sector Deepening Trust (FSDT), and AGRA. 
  
3. The Programme Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of 
entry into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan shall be administered by the Fund and the Programme shall be supervised 
jointly by the Fund, AfDB and AGRA. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal:  
 
 (a) Recruitment of key staff for the Programme Coordinating Team (PCT); 

(b) With respect to TIRSAL, a signed copy of the memorandum of understanding 
between the Borrower and AGRA shall have been provided to the Fund for the 
purposes of withdrawals in respect of related eligible expenditures against 
Categories II and IV of the allocation table in Schedule 2. 

 
2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
 
The President The Minister of Finance   
International Fund for Agricultural Development Madaraka Avenue  
Via Paolo di Dono 44 P.O. Box 9111 
00142 Rome, Italy Dar es Salaam, Tanzania  
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This agreement, dated __________, has been prepared in the (English) language in six 
(6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 
 
 
 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower 
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Schedule 1 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Programme Description 
 
 
1. Target Population. The Programme shall benefit about 500 000 households of 
smallholder farmers, livestock farmers and fishers, small rural entrepreneurs, traders 
and artisans, processing and marketing groups, grassroots microfinance institutions, 
with a special focus on women in the rural areas of mainland Tanzania and Zanzibar.  
 
2. Goal. The goal of the Programme is to contribute to the reduction of poverty in the 
rural areas of Tanzania.  
 
3. Objectives. The objective of the Programme is to enhance the incomes and food 
security of the target group on a sustainable basis through increased access to financial 
services and markets. 
 
4. Components. The Programme shall consist of the following three Components and 
their associated subcomponents: 
 
4.1 Marketing Infrastructure and Systems Component 
 
 (a) Marketing infrastructure subcomponent (financed by AfDB) aims at providing 
improved marketing infrastructure and building the capacity of government staff and 
community infrastructure committees for sustainable management of the facilities.  
 
 (b) Value addition subcomponent (financed by AfDB) is designed to demonstrate 
and disseminate post-harvest processing technologies for food crops, to promote 

entrepreneurship and link processors with finance providers for value addition 
investments.  
 
 (c) Producer empowerment and market linkages subcomponent (financed by the 
Fund and AGRA) aims at expanding the warehouse receipt system, building the capacity 
of producer and marketing groups, facilitating linkages between farmer groups and 
markets, and supporting market information systems.  
 
4.2 Rural Finance Component  
 
 (a) Grassroots financial services subcomponent (financed by the Fund) aims at 
building the capacity of informal financial institutions and Savings and Credit Cooperative  
Societies (SACCOS) to consolidate them into viable, sustainable entities, supporting 
selected Micro Finance Institutions (MFIs) to expand their rural outreach, and supporting 
selected community banks as alternative rural financial service providers. The 
subcomponent also aims at supporting the Tanzania Cooperative Development 
Commission and the Department of Cooperatives in Zanzibar to enhance the 
implementation of the Cooperative Reform and Modernization Programme.   
 

(b) Rural financial systems development subcomponent (financed by the Fund 
and AGRA) aims at increasing the access of rural producers and entrepreneurs to 
financial services by commercial banks, testing new approaches, methods and services 
in rural areas for the benefit of the target group, improving the legal and policy 
framework for rural micro finance, and integrating knowledge management into the 
programme.   
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4.3 Programme Coordination Component (financed by the Fund and AfDB) is designed 
to ensure efficient and effective programme management to achieve the development 
objective.  
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
5. The PCT in the PMO is responsible for overall programme coordination, while the 
regional and district administrations coordinate and monitor activities at their respective 
levels. The PCT shall be responsible for coordinating the preparation of the joint annual 
work plan and budget (AWPB), collection of baseline information, progress monitoring, 
financial management, including the processing of withdrawal applications, technical 
facilitation of implementation, ensuring synergy and coordination with relevant projects, 
especially the Agricultural Sector Development Programme (ASDP) and knowledge 
management. To facilitate smooth take off of implementation, it is agreed that some key 
staff of the PCT will be competitively selected from the ongoing projects and be in place 
before programme disbursement effectiveness. The Programme Steering Committee 
(PSC) will provide policy-related guidance while in Zanzibar, the Inter-Sectoral Steering 
Committee (ISSC) chaired by the Principal Secretary of the Ministry of Agriculture, and 
Natural Resources (MANRE) will have oversight over programme implementation. The 
ISSC will be represented in the PSC to ensure effective coordination of programme 
activities in Zanzibar and the Mainland. A smaller PCT will be established under MANRE 
in Zanzibar.   
 
6. The implementation arrangements for the components shall be as follows: 
 
6.1 Marketing Infrastructure and Systems Component – the three subcomponents will 
have the following implementation arrangements:  
 
 (a) The Marketing Infrastructure subcomponent and the Value Addition 
subcomponent (financed by AfDB) shall be managed by the PCT which shall be 
responsible for the procurement of the works, goods and services based on AfDB’s 
Standard Bidding Documents. 
 
 (b) The Producer Empowerment and Market Linkages subcomponent will be 
implemented mainly by farmer groups, warehouse managers, collaborating commercial 
banks and SACCOS, and private sector partner agencies recruited through a competitive 
bidding process by the PCT and the districts.   
 
6.2 Rural Finance Component – the two subcomponents will be implemented as 
follows: 
 
 (a) Under the Grassroots Financial Services subcomponent, training support to 
informal groups, SACCOS and MFIs will be through informal finance promoters, NGOs 
and other contracted service providers. The support to existing community banks will be 
given through providers recruited by the Community Bank Association (CBA) on the 
basis of proposals by the community banks. Support to the CBA secretariat will be 
through a grant expressed as a percentage of its three year business plan and on a 
declining basis since it is expected to generate additional income through increased 
membership. Support to the cooperative departments in the Mainland and Zanzibar will 
be through requests approved in the AWPB. 
 
 (b) For the Rural Financial Systems Development subcomponent, the funds for 
TIRSAL will be disbursed directly by the Fund to the TIRSAL Programme Account, which 
is managed by AGRA, in accordance with the provisions laid out in the memorandum of 
understanding entered into between the Borrower and AGRA. The FSDT will manage the 
rural innovation fund and the financial literacy activities based on its experience in 
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screening applications for innovations and its mandate, along with the BoT for financial 
literacy and consumer protection. Support for the legal and policy framework for rural 
finance will be provided to the relevant institutions on the basis of approved AWPBs. The 
research activities will be coordinated by the PCT and funding for the activities will be 
based on successful proposals screened by a consortium that also includes 
representatives of the financial sector. All programme implementers will be responsible 
for documentation, knowledge sharing and networking supported by the PCT and the 
regional knowledge management officers. The annual stakeholder workshop in Zanzibar 
will be conducted by the President Office, Finance, Economy and Development Planning.   
 
7. Programme Implementation Manual. The PCT shall review the draft Programme 
Implementation Manual (PIM), including 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 Proceeds.  The Table below sets forth the Categories of Eligible 
Expenditures to be financed by the Loan and the allocation of the amounts of the Loan to 
each Category and the percentages of expenditures for items to be financed in each 
Category: 
 
 
Category Loan Amount Allocated 

(expressed in SDR) 

Percentage  

I. Equipment, Vehicles 
and Motor Cycles 

3 320 000 100%  

II. Rural Finance Funds 14 570 000 100% net of AGRA and other 
Financier Contribution 

III. Service Providers, 
Training and Capacity 
Building  

14 720 000 100% net of AGRA 
Contribution  

IV. Technical Assistance 
and Studies  

15 160 000 100% net of AGRA 
Contribution  

V. Recurrent costs 

(a) Salaries and 
allowances  

(b) General Operating 
costs 

 
 
 

2 880 000 
 

2 530 000 

 
 
 

100% 
 

100% 

Unallocated 6 220 000  

TOTAL 59 400 000  

 
 
2. Start up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs (in 
Categories III and V) incurred before the satisfaction of the general conditions precedent 
to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of SDR 255 000. 
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Schedule 3 

 
Special Covenants 

 
In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the 
Loan Account if the Borrower has defaulted in the performance of any covenant set forth 
below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a 
material adverse effect on the Programme:  
 
Governance Framework. A governance framework to minimize the potential for 
corruption shall be included in the Programme Implementation Manual and maintained 
during programme implementation. The framework shall incorporate important 
transparency measures, participation of civil society, complaint mechanisms and 
accountability measures, and additional measures such as forensic and technical audits 
when necessary.  
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Logical framework 

NARRATIVE SUMMARY VERIFIABLE INDICATORS 
SOURCES OF 

VERIFICATION 
ASSUMPTIONS AND RISKS 

Overall Goal  
Contribute to poverty reduction and 
accelerated economic growth on a 
sustainable basis in rural Tanzania 

− 7% reduction in income poverty in rural areas* (MKUKUTA II 
expects 17% reduction from 37.6% in 2007 to 20.4% in 
2015* 

− 5% reduction in the prevalence of child malnutrition from the 
2005 baseline* (MKUKUTAII targets proportion of underweight 
children to reduce from 22% in 2004/05 to 14% by 2015, and 
for stunted children from 38% to 22%  

− MKUKUTA/MKUZA and 
MDG Progress and 
Monitoring Reports 

− Demographic and Health 
Surveys conducted by the 
National Bureau of 
Statistics. 

 

Programme Development 
Objective 
To enhance incomes and food security 
of the target group on a sustainable 
basis 

− 7% of households in programme area with improvement in 
assets ownership index at programme completion* 

− 5% reduction in the prevalence of child malnutrition from the 
2005 baseline 

 

− National statistics (e.g. 
HBS) 

− Poverty Surveys 
 

− Stable political, policy and macro-
economic environment 

− Conducive monetary and fiscal 
policies for agricultural actiivities  

− Favourable climatic conditions 
Component 1: Marketing Infrastructure and Systems 
OUTCOME 1.3 
Producer empowerment and market 
linkages result in improved access to 
markets for male and female 
producers 
 

− Number of farmers having sale contracts with buyers* 
− Number of farmers with increased value of traded produce*  
− Number of functioning warehouses/storage facilities* 
− Number of functioning market centres* 
− Marketing facilities likely to be sustainable*  
− Volume of produce going through WRS 
− Amount of loans provided to farmers through WRS 

− Programme progress 
reports 

− Annual reporting for all 
indicators, and update for 
first five annually after 
MTR  

− Favourable environment for 
agricultural development and no 
major trade restrictions 

− sufficient effective demand for 
agricultural commodities that can be 
produced in Tanzania 

Component 2: Rural Finance  
OUTCOME 2.1.1: Informal grassroots 
associations, SACCOS and other MFIs 
have improved their financial and 
operational performance on a 
sustainable basis 

− Number of informal associations transformed to MFIs 
− At least 50% of supported MFIs have established sustained  

linkages with formal FIs  
− Operating Self-Sufficiency of supported MFIs>1 
− Portfolio at risk (90 days +) below 5% 

− Quarterly reports of  
service providers and 
promotion institutions 

− Annual independent 
survey of sample MFIs 

− Capable service providers  
  
 

OUTCOME 2.2.1: Improved access to 
financial services on a sustainable 
basis for rural small and medium scale 
entrepreneurs 
 

− 10% reduction in population (by gender) that is excluded 
from access to financial services in rural areas from the 2009 
baseline by programme completion* 

− Increase in number of farmers and SMEs obtaining loans from 
financial institutions 

− PAR (+90 days) < 5% 

 
− Finscope survey by FSDT 
− Programme monitoring 

reports  
− Annual reports by TIRSAL  
 

− Financial sector interested in  
expanding rural financial services  

− Rural economic activities sufficiently 
profitable to take and repay loans 

 

Component 3: Programme Coordination 
OUTCOME 3 
Efficient use of programme and 
complementary donor resources to 
achieve the development objective 

− 70% of programme targets achieved in planned timeframe. 
− IFAD loan more than 50% disbursed at mid-term and 100% at 

the end of project period 
− Timely procurement of all goods and services 

− Programme progress  
reports. 

− Supervision, periodic and 
completion reports 

− Timely availability of funding from all 
sources  

 




