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  جمهورية إندونيسيا
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  .يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر
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  جمهورية إندونيسيا

  مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في شرقي إندونيسيا

  موجز التمويل

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق

 :المقترض  جمهورية إندونيسيا

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة، الوكالة الوطنية لألمن الغذائي

 :التكلفة الكلية للمشروع  مليون دوالر أمريكي 65

 49.11بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  30.3

 )مليون دوالر أمريكي تقريبا

 قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق 

 1.08بما يعادل (صة  مليون وحدة حقوق سحب خا0.67

 )مليون دوالر أمريكي تقريباً

  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

 5عاما، بما في ذلك فترة سماح مدتها  20مدة القرض 

سنوات، ويتحمل سعر فائدة يعادل نصف سعر الفائدة 

  اإلشاري السنوي، كما يحدده الصندوق كل ستة أشهر

  شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

 :مساهمة المقترض   دوالر أمريكيمليون  14.81

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق

 :المؤسسة المتعاونة   إلشراف الصندوق المباشر المشروعيخضع
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  الموافقةبتوصية 

من  جمهورية إندونيسيابالتمويل المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

، على النحو الوارد في الفقرة مشروع النهوض بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في شرقي إندونيسيال أج
36.  

مشروع النهوض من أجل  إندونيسياجمهورية  إلى مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

 بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في شرقي إندونيسيا

   المشروع-أوالً 

  المشروعية التي يتناولها  فرصة التنمية الرئيس-ألف 

لعيش والحد من انتشار الفقر في منطقة تضررت من النزاعات اسيسعى المشروع إلى تحسين سبل  -1

 والطبيعي واالجتماعي،  والماليتواجه نقصا في الحصول على شتى أشكال رأس المال البشري والماديو

 .غذائي وانعدام األمن ال، وارتفاع البطالة،فضال عن انكماش االقتصاد

وتمكين المجتمعات المحلية ومجموعات تحسين المهارات ) 1(:  وسيصب المشروع اهتمامه على ما يلي -2

تنويع مصادر إمدادات الغذاء لُألسر وتحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الغذائية ) 2(المزارعين ومنظماتهم؛ 

خل في عداد ذلك تجهيز  ويد،لحصادالمبادلة بعد اتحسين  )3(من خالل تجهيزها وتسويقها محليا؛ 

إقامة روابط بين المنتجين واألسواق؛ تيسير ) 4(؛ المنتجات البحرية محليا/المحاصيل ومنتجات األسماك

 لتحسين اإلنتاجية الزراعية وتعزيز مشاركة نى التحتية الريفية الصغيرة النطاق سعياًتوفير الب) 5(

 .تسييره على الصعيدين الوطني واإلقليميتنفيذ المشروع ووتعزيز تنسيق  )6(المجتمع المحلي؛ 

 التمويل المقترح -باء 

  واألحكامالشروط 

مليون وحدة حقوق سحب  30.3من المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى جمهورية إندونيسيا بمبلغ  -3

مليون وحدة  0.67بشروط متوسطة، ومنحة بمبلغ ) مليون دوالر أمريكي تقريبا 49.11بما يعادل (خاصة 

مشروع النهوض للمساعدة في تمويل ) مليون دوالر أمريكي تقريبا 1.08بما يعادل (ق سحب خاصة حقو

 سنة، بما فيها 20وستكون مدة القرض . بسبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة في شرقي إندونيسيا

دده ، كما يحاإلشاري السنويالفائدة سعر نصف يعادل فائدة سعر حمل ت سنوات، وي5مدتها فترة سماح 

 .كل ستة أشهرالصندوق 
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  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد على أساس في إطار لجمهورية إندونيسيا السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -4

وتندرج قيمة القرض  .2012-2010ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر  82.10 األداء

 . في إطار هذا التخصيصوالمنحة

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 اإلجمالي يتناقص باطراد في السنوات القليلة المنصرمة لمحلي معدل ديون إندونيسيا إلى الناتج اظّل -5

 2009وكان الناتج المحلي اإلجمالي في عام .  والتسيير المالي السليمبسبب نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 ديون القُطر الخارجية مثّلتو .في المائة 4.5 بينما بلغ النمو الحقيقي ، دوالر أمريكيمليار 540.2عادل ي

  .2009 في عام  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي28ما ُيقّدر بنحو 

  تدفق األموال

فق األموال وسيتّبع تد. سُيفتح لدى بنك إندونيسيا حسابان مخّصصان منفصالن لقرض ومنحة الصندوق -6

قرض الصندوق ومنحته ومساهمة (وستُّوجه ميزانية المشروع . آليات مدفوعات الميزانية الحكومية

من وزارة المالية إلى كٍُل من الوكاالت المنفذة للمشروع الوطنية وعلى صعيد المحافظات ) الحكومة

  .والمقاطعات باستخدام طرائق الحكومة في تحويل الميزانية

  افترتيبات اإلشر

  .ندوق اإلشراف المباشر على المشروعسيتولى الص -7

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  . استثناءات أيةال ينتظر أن تكون هناك -8

 التسيير

لمعلومات  شفافية ا)1: (من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير تمويل الصندوق -9

تعزيز الرصد واإلشراف؛ ) 3( تتسم بالشفافية؛ ةيشاركتشاورية وتإنشاء عمليات ) 2(ز نشرها؛ وتعزي

  .تعزيز القدرات من أجل التسيير والمساءلة) 4(

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

. ت في مالوكو الشمالية مقاطعة، خمس منها في مالوكو وس11 سيستهدف المشروع ما مجموعه  -10

وتتألف المجموعة .  الزراعية من المشروع استفادة مباشرةُأسرة من اُألسر 49 500وستستفيد قرابة 

 والمحاصيل كها المنخرطين في زراعة الفو الصغيرةتالمستهدفة من المزارعين أصحاب الحيازا

وسيستهدف المشروع . ات أهمية نساء مجموعة فرعية مستهدفة ذوتشكل األسر التي تعيلها. الغذائية

  .أيضا المجتمعات المحلية األصلية والمهاجرة الفقيرة
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  نهج االستهداف

هج االستهداف الجغرافي والمباشر في اختيار سيستخدم المشروع نُ  في الصندوق،وفقا لسياسة االستهداف -11

  .اُألسر في المقاطعات المستهدفة، والمقاطعات الفرعية والقرى

  المشاركة

مشاركة المستفيدين والشركاء في كافة كفالة  أحد المبادئ الرئيسية في تصميم المشروع في يتمثل -12

 .المستويات المؤسسية في تخطيط أنشطة المشروع واتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذها واإلشراف عليها

   األهداف اإلنمائية–دال 

   الرئيسية المشروعأهداف

في القرى ) الدخل واألمن الغذائي(  الفقراءبل عيش للمشروع في تحسين سيكمن الهدف الشامل -13

  .المستهدفة في محافظتين والحد من انتشار الفقر بينهم

  األهداف السياساتية والمؤسسية

سيدعم المشروع اإلصالحات السياساتية والمؤسسية ذات األولوية لكفالة تواصل الدعم للحد من الفقر  -14

ويتواءم تصميم . لصغيرة في مالوكو ومالوكو الشماليةوإنشاء نظم زراعية تتأسس على الحيازات ا

 على  بشكل أفضل تقديم الخدمات الحكومية وهو يدعمةالمشروع وترتيبات تنفيذه مع عمليات الالمركزي

 المشروع قدرات المؤسسات القروية من أجل نوبوجه أخص، سُيحسِّ. مختلف المستويات المؤسسية

  .تسيير الموارد الطبيعيةالتنمية االجتماعية واالقتصادية و

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

من ) 2013-2009(ستراتيجية القطرية للصندوق في إندونيسيا يتواءم المشروع مع برنامج الفرص اال -15

؛  الريفيالتركيز على التنمية الزراعية للحيازات الصغيرة بغية الحد من الفقر) 1 (:حيث ما يلي

تصاد  الصغيرة وفي نمو االقتأصحاب الحيازامن المزارعين والمنتجين  تعزيز تنافسية اإلسهام في  )2(

  . للفقر الريفي المسببة الرئيسيةمعالجة العوامل) 3(الريفي؛ 

   التنسيق والمواءمة-  هاء

  الوطنيةالمواءمة مع األولويات

 األجل  الوطنية المتوسطة سياسات الحكومة وأولوياتها الواردة في الخطةمع يتواءم تصميم المشروع -16

  .بشأن التنمية الزراعية والريفية والحد من الفقر الريفي 2014-2010للتنمية للفترة 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

سينشئ المشروع أوجه تآزر مع الشركاء المناسبين ومع األنشطة األخرى التي تُجرى في مناطق  -17

  .المشروع أثناء تنفيذه
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  ئات النفقات المكونات وف- واو

 المكونات الرئيسية

تحسين اإلنتاجية والنظم ) 2( تمكين المجتمعات المحلية؛ )1: (مكونات هي خمسة المشروع من يتألف -18

االستثمار في البنية التحتية الريفية المنتجة؛ ) 4(تنمية سالسل القيمة والتسويق؛ ) 3(الزراعية المتكاملة؛ 

وسيتم تأصيل بناء القدرات وتعميم االهتمام بالتمايز بين الجنسين  . تعزيز المؤسسات وإدارة المشروع)5(

  .في جميع األنشطة

  فئات النفقات

) 3(؛ ) في المائة1.9(المركبات ) 2(؛ )في المائة 14.1(األشغال المدنية ) 1: (لنفقات هيل فئات 10هناك  -19

) 5(؛ ) في المائة26.5( العمل بناء القدرات والدراسات وحلقات) 4(؛ ) في المائة22.1(المعدات والمواد 

المستشارون ) 7(؛ )ة في المائ0.2(المستشارون الدوليون ) 6(؛ ) في المائة12.1(األموال النظيرة 

؛ ) في المائة4.2(تكاليف الموظفين ) 8(؛ ) في المائة7.1(الوطنيون وخدمات المنظمات غير الحكومية 

  .) في المائة9.6(تكاليف تشغيل المكاتب ) 10(؛ ) المائة2.4(تشغيل المركبات وصيانتها ) 9(

  الشراكاتإرساء  و،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، - زاي

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

ويشمل  . للمشروعألمن الغذائي في وزارة الزراعة مهمة الوكالة الرئيسية الوطنية لوكالةالستتولى  -20

الميسرون والموظفون والموارد ) 2(المحلية؛ أفراد المجتمعات ) 1(شركاء التنفيذ الرئيسيون ما يلي 

   .التقنية على مستوى المقاطعات الفرعية والمقاطعات والمحافظات

 مسؤوليات التنفيذ

سيستفيد المشروع، من حيث اإلرشادات السياساتية والمشورة والتنسيق العام، من لجنة التسيير الوطنية  -21

لمسؤولية وزارة  الصندوق في إندونيسيا والخاضعةالحالية المنشأة لجميع المشروعات التي يدعمها 

المشروع مهمة اإلشراف العام وتقديم اإلرشادات التنفيذية لتنسيق وسيتولى المكتب الوطني . الزراعة

وتوفير الدعم في مجال التسيير في المستويات دون الوطنية ويشمل ذلك التخطيط والتسيير المالي 

لمشروع في المحافظة مسؤوال عن إعداد لالرئيسي مكتب ال سيكون وفي كل محافظة،. والرصد والتقييم

 العمل والميزانيات السنوية على مستوى المقاطعة والمحافظة وعن اإلشراف على أنشطة المشروع طخط

المشروع في  إلدارةأّما في كل مقاطعة، فسُينشأ مكتب . في المقاطعة والمحافظة ورصدها وتقييمها

المنفذة الرئيسية فيها يترأسه مدير المشروع في المقاطعة ويكون مسؤوال عن إدارة المقاطعة في الوكالة 

  .المشروع بوجه عام على صعيد المقاطعة والمقاطعات الفرعية
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 دور المساعدة التقنية

 في تنمية سالسل القيمة  المشروع وتقديم الدعم التقنيدارة الدعم إلستركز المساعدة التقنية على توفير -22

والهندسة وتعميم االهتمام بالتمايز بين   المشروعات وتطويرواألعمال التجارية الزراعية والتسويق

  .وتنمية الموارد البشرية والتدريب واالتصاالتوالتوريد الجنسين والتسيير المالي 

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

  . المشروع لالستنارة به في تنفيذهوقد ُأِعّد دليل لتنفيذ.  المشروعخضع تنفيذ المشروع التفاقية تمويلسي -23

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

 وأما مصادر . ونصفسنواتمليون دوالر أمريكي وعلى مدى سبع  65 يبلغ إجمالي تكاليف المشروع -24

  ).في المائة 23(والحكومة ) في المائة 77(الصندوق : التمويل فهي

  دية والمالية الفوائد، والمبررات االقتصا– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

زر بفضل مصدرة من الُج التحسين أسعار السلع األساسية) 1: (ستتأتى الفوائد المباشرة الرئيسية مما يلي -25

غالت تحقيق ) 2(؛ )لحصاد والتجهيز األوليإدارة ما بعد ا( قدر من القيمة  وإضافةتحسين جودتها

 زراعات التخصيبو ،الزراعة المنخفضة التكلفة على نحو أفضلام استخدمحصولية أعلى ناتجة عن 

 إلى ة الريفية، السيما الطرق المؤدية اإلنتاجيالتحتيةإعادة تأهيل البنية ) 3(وتقنيات مكافحة اآلفات؛ 

تحسين إدارة الموارد ) 4(؛ ة سابقاً المزروعالمزارع وأنظمة الري الِصغري والمناطق الزراعية

ال عن ذلك، سيعزز المشروع تمكين المجتمع المحلي وسيساعد في إقامة روابط أفضل وفض. الطبيعية

  .بين الحكومة المركزية واإلدارات دون الوطنية والمجتمعات المحلية الريفية

 الجدوى االقتصادية والمالية

  . في المائة15المشروع بمقدار الداخلي الناجم عن  االقتصادي دُيقّدر معدل العائ -26

   النطاقوتوسيع ،االبتكاروارة المعرفة،  إد– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

قيام المجتمعات المحلية بإجراء عمليات تقييم سنوية ) 1: (تشمل أنشطة إدارة المعرفة واالتصاالت ما يلي -27

 وغيرها من الدراسات المحددة األغراض؛ تحليالت السياساتيةنتائج ال) 2(لمقدمي الخدمات؛ 

لسنوية التي ستعقد الستعراض أداء المشروع والبرنامج القطري ولتقاسم الدروس االجتماعات ا  )3(

  . ماالمستخلصة منه
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 مشروعاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها ال

 االتحاداتستتعامل   من نهج سالسل القيمة،كجزء )1: (يتسم المشروع بثالث سمات مبتكرة رئيسية هي -28

ستُدخل عمليات فصلية  )2(ت الزراعية، حسبما يقتضيه السوق؛  مع كميات أكبر من المنتجاالقروية

اعتماد نهج مكثّف واستراتيجي حيال بناء ) 3(وتعزيزه بغية تحسين األداء التشغيلي؛ لتنسيق المشروع 

  .القدرات

 نهج توسيع النطاق

جربة قيمة يمكن ُيتوقّع أن ُيسفر الدعم الذي يقدمه المشروع للتنمية الزراعية واالقتصادية عن دروس وت -29

وبصفة أخص، ُيعتبر استثمار . أن تستخدمها الحكومة لتوسيع نطاق استثمارها في هذه المجاالت

  . يتمتع بإمكانات طيبة لتوسيع نطاقه مبتكراًأمراً المشروع في إعادة هيكلة سالسل قيمة منتقاة

   المخاطر الرئيسية– ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

قد يكون للمؤسسات ذات األداء المتدني في جميع ) 1: (المشروع خمسة مخاطر رئيسية هييواجه  -30

نى التحتية الريفية الصغيرة النطاق الب  ما تكون كثيراً)2(المشروع؛ مخرجات  على ير سلبأث المستويات

 بالتقانات خذقد ال يتحقق المعدل المفترض لأل) 3 (؛ الصيانةقاصرةو نشأة في القرى ضعيفة الجودةالُم

 ومحاصيل المزارع  تزيد قيمة إنتاج المحاصيل الزراعية التي التجهيز والتسويقواعتماد مبادرات

 والمواد األخرى الالزمة لمنظمات المزارعين ومجموعات العون المدخالتتوريد قد يتأخر ) 4(؛ الكبيرة

لقروض أنشطة مجموعات العون  الحصول على اانعدامقد يعوق ) 5(؛ بمساعدة المشروع الذاتي والممولة

سيوفر المشروع موارد لتمويل ) 1: (ا ما يليوتتضمن تدابير التخفيف المخطط له .الذاتي واالتحادات

 على مستوى موظفين ُجدد لمساعدة مجموعات العون الذاتي واالتحادات في تعزيز قدرات اإلدارات

سيكون ) 2( بفعالية؛ ء مهام الدعم المسندة إليها الرئيسية على أدا التابعة للوكالةالمحافظات والمقاطعات

تتمتع التركيز على البنية التحتية البسيطة ذات الصلة المباشرة بتحسين اإلنتاجية الزراعية والتي 

 في اإلرشاد الزراعي  سيقدم العاملون)3(القدرة على تنفيذها وصيانتها؛أساسا بالمجموعات واالتحادات 

، وسيتاح ات الخبرة المالئمة الدعم لمجموعات العون الذاتي واالتحاداتوالمنظمات غير الحكومية ذ

 للتنمية التشاركية المتكاملة في مرحلة ما بعد األزماتبرنامج  طالع على تجربةلمنفذي المشروع اال

ستنشئ  )5(؛ بالتوريد المتعلقة ية في اإلجراءاتستخدم مشاركة المجتمعات المحلستُ) 4(؛ البعليةالمناطق 

 حتى يتمكن أفرادها متجددة المواردال صناديق المجموعات الذاتي واالتحادات وتنميجموعات العون م

  .من الحصول على األموال لشراء المدخالت

 التصنيف البيئي

 من غير  ألنه نظراً"باء"لفئة  المشروع كعملية من ا البيئي في الصندوق، ُصنِّفطبقا إلجراءات التقدير -31

  .يذكر على البيئة أي أثر سلبي المحتمل أن يكون له
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  االستدامة-  كاف

قادرة على العمل  ات العون الذاتي واالتحاداتينصب اهتمام المشروع على كفالة أن تظّل مجموع -32

وإضافة . تعمل بنجاح وتتطور عندما ينتهي المشروعبصورة مربحة والتطور بدون حاجة إلى مساعدة 

نشاء ودعم صناديق المجموعات المتجددة الموارد التي يمكن أن إ) 1: (إلى ذلك، سيقوم المشروع بما يلي

 وتساعد في الوقت  االستثمارية بعد انتهاء المشروعتستمر في المساعدة على تلبية الحاجة إلى األموال

 التمويل األموال من مؤسسات  الحصول علىجموعات واتحادات العون الذاتي فينفسه م

ية القرويين من القطاع صحة الحيوانالل ام الميسرين الزراعيين وعمدع) 2(القطاع المصرفي؛ /الِصغري

 عند انتهاء المساعدة المقدمة من المشروع؛ من مواصلة تقديم الخدمات لقاء أجرحتى يتمكنوا الخاص 

 القروية بحيث تتمكن من استخدام مواردها من الميزانية لصيانة البنية التحتية تزيادة وعي اإلدارا) 3(

يشجع المشروع أيضا تنمية األعمال التجارية الصغيرة سو.  الصغيرة النطاق الممولة من المشروعالريفية

  .النطاق التي ُيتوقع أن تكون مربحة ومستدامة بعد المشروع، وذلك من خالل أنشطة سالسل القيمة

  الوثائق القانونية والسند القانوني - ثانياً

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي  نيسياجمهورية إندوستشكل اتفاقية التمويل بين  -33

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

 . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنها

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة  وجمهورية إندونيسيا -34

 .الزراعية

 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -35

 . في الصندوقومعايير اإلقراض

  التوصية - ثالثاً

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -36

ثالثين مليونا  قرضاً بشروط متوسطة تعادل قيمته جمهورية إندونيسياأن يقدم الصندوق إلى : قـرر

على أن يخضع ألية ) وحدة حقوق سحب خاصة 30 300 000(وحدة حقوق سحب خاصة  وثالثمائة ألف

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

يقدم الصندوق إلى جمهورية إندونيسيا منحة تعادل قيمتها ستمائة وخمسة وسبعين ألف أن : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط وأحكام )  وحدة حقوق سحب خاصة675 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

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

  

  كانايو نوانزي

  لتنمية الزراعيةرئيس الصندوق الدولي ل
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Negotiated financing agreement: "Smallholder 
Livelihoods Development Project in Eastern Indonesia" 

(Negotiations concluded on 6 May 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 

Loan Number: ____________ 
 
(Grant Number: _______________ 
 
Project Title: Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia 
(the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of Indonesia (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Preamble 
 
WHEREAS, the Borrower/Recipient has requested a Loan and a Grant from the Fund for the 
purpose of financing the Project described in Schedule 1 to this Agreement (the “Project”);  
 
NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project 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 Project in 
accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
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Section B 
 
1 (a) The amount of the Loan is thirty million three hundred thousand Special 
Drawing Rights (30 300 000 SDR) 

 (b) The amount of the Grant is six hundred and seventy-five thousand Special 
Drawing Rights (675 000 SDR). 

 
2 The Loan is granted on intermediate terms in accordance with Section 5.01(c) of 
the General Conditions. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 1 March and 1 
September. 
 
6. There shall be two Designated Accounts in United States dollars, one for the Loan 
and one for the Grant at the Bank of Indonesia for the benefit of the Lead Project Agency.  
 
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the 
amount of fourteen million eight hundred thousand United States dollars  
(USD 14 800 000). 
 
Section C 
 
1. The Borrower/Recipient designates the Ministry of Finance as representative for the 
purposes of Section 15.03 of the General Conditions.  
 
2. The Lead Project Agency shall be the Agency for Food Security of the Ministry of 
Agriculture (MOA). 
 
3. The following are designated as additional Project Parties. The National Project 
Coordinating Office (NPCO), Provincial Project Coordinating Offices (PPCOs), District 
Project Management Offices (DPMOs) and shall include but are not limited to institutions 
and other development partners mentioned in Schedule 1. 
 
4. The Project Completion Date shall be seven (7) years and six (6) months from the 
date of entry into force of this Agreement.  
 
Section D 
 
The Fund shall administer the Loan and supervise the Project. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as an additional specific condition precedent to 
withdrawal. The Agency for Food Security (AFS) shall prepare and issue a Project 
Implementation Manual within 90 days of the date of entry into force of this Agreement. 
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2. 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: 
 
Ron Hartman Director of Funds   
Country Programme Manager Ministry of Finance of the 
International Fund for Agricultural Development Republic of Indonesia 
Via Paolo di Dono 44 Gd Prijadi Praptosuhardjo II 
00142 Rome,  Lantai 3 
Italy Jakarta Pusat 10710 
 Indonesia 
  
   
 
 
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/Recipient. 
 
 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower/Recipient 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population. The Project shall benefit approximately 49,500 farm households in 
11 districts in Maluku (5 districts) and North Maluku (6 districts) (the “Project Area”). The 
target group consists of smallholder farmers engaged in tree and food crop production. 
The Project will specifically target woman-headed households and poor indigenous and 
immigrant communities. 
 
2. Goal. The goal of the Project is: to improve livelihoods (incomes and food security) 
and reduce the incidence of poverty for people in the targeted villages in the Maluku and 
North Maluku districts. 
 
3. Outcomes. The expected outcomes of the Project are: (i) village institutions and 
self-help groups and unions function effectively; (ii) target group farmers use improved, 
sustainable production systems and low levels of purchased inputs are achieved; 
(iii) target communities improve natural resource management systems; (iv) self-help 
groups (SHGs) and unions/federations operate as successful elements of the value chains 
for the targeted commodities; and (v) small-scale infrastructure available in the target 
villages with the community organisations undertaking their operation and/or 
maintenance is improved. 
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components:  
 
4.1 Component 1: Community Empowerment. The output of this component is that 

communities are mobilised and SHGs and Federations are established. The Project 
will adopt a Sustainable Village Development Approach which will include: 
establishing and capacity building of the smallholders’ institutions (SHGs and 
Federations), mainstreaming the use of local social capital, improving smallholder 
competitiveness and farming systems, value chain management, and 
environmentally sound resource management.  

 
4.2 Component 2: Productivity Improvement and Integrated Farming Systems. The 

output of this component is that the extension services are improved to facilitate 
increased agricultural productivity by smallholders. Following a menu of options, 
the focus will be on productivity and quality improvement in the production of 
agriculture and livestock products in which the provinces enjoy a natural 
comparative advantage, e.g. increasing cocoa, nutmeg and coconut production, 
improving the productivity of annual food crops (rice, cassava etc.) within the 
farming systems, improving production of vegetables for villages with access to 
urban markets and development of small semi-intensive units for livestock.  

 
4.3 Component 3: Value Chain Development and Marketing. The output of this 

component is the availability of services to improve market returns by the SHGs 
and Federations. The Project will support the development of Federations and their 
integration in value chains through the provision of financial (equity and/or working 
capital1), technical and management support, based on sound business plans. Links 
will be developed between the Federations and key value chain participants to 
provide incentives for farmers to adopt the interventions and produce higher 
(export) quality products, to grade produce and ensure good primary processing 
(drying and storage).  An additional potential opportunity for cacao is exploring the 

                                          
1 The financing will be provided on a grant basis. 
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possibility of linking with the fermented bean market and encouraging farmers to 
enter this higher value market chain. 

 
4.4  Component 4: Productive Rural Infrastructure. The output of this component is that 

small-scale rural infrastructure is improved. The Project will finance investments in 
small-scale productive rural infrastructure through the provision of community 
grants, in response to proposals submitted by the villages and to complement the 
Project’s support for agricultural productivity improvement. Examples of possible 
investments include: upgrading access from village to the farmers’ fields, 
micro-irrigation schemes, small crop drying and storage facilities, clean water 
facilities/dug wells and rehabilitation of previously cropped areas.  

 
4.5 Component 5: Institutional Strengthening and Project Management. The output of 

this component is efficient Project management and coordination. This component 
will finance the costs of Project management at national, provincial and district 
levels and support the development of the staff capacity of key participating 
agencies to provide the services required by the rural community in the target 
villages.  

 
 

II. Implementation Arrangements 
 
1. The Project will be a “central government project”, with the Agency for Food Security 
(AFS) of the Ministry of Agriculture (MOA) as the Lead Project Agency, delegating the 
responsibilities to the local governments for Project implementation. The National Project 
Coordinating Office (NPCO) in AFS, headed by a National Project Coordinator, will manage 
the coordination and implementation of the Project. For policy guidance, advice and overall 
coordination, the SOLID Project will use the existing National Steering Committee (NSC) 
established for all IFAD-supported projects under the responsibility of MOA which was 
established by decree of the Minister of MOA in February 2008. In each province, a 
Provincial Project Coordinating Office (PPCO), headed by a Provincial Project Coordinator, 
will be established in the Provincial Lead Project Agency. In each district, a District Project 
Management Office (DPMO), headed by a District Project Manager (DPM), will be 
established in the District Lead Agency, responsible for overall Project management at the 
district and sub-district levels. The Project will work with other government agencies, 
NGOs, donor-supported projects, universities, private sector and/or other development 
partners to strengthen the capacity of provincial, district and sub-district institutions and 
their staff for effective service delivery.  
 
2. Main Implementing Agencies and their Roles  
 
2.1 National Level. The NPCO in the AFS will provide overall supervision, 

implementation guidance and management support to the sub-national levels, 
including planning, financial management, procurement and M&E. The NPCO will 
prepare the consolidated documents combining provincial level documents with 
those for national level activities: AWPBs, semi-annual and annual Progress 
Reports, annual Financial Reports, M&E reports, including the Results Impact 
Management System (RIMS) reports, Withdrawal Applications (WAs), annual 
financial statements, audit reports and other reports/ documents needed by IFAD 
and the government.  

 
2.2 Provincial Level. In each province, a Provincial Project Coordinating Office (PPCO), 

headed by a Provincial Project Coordinator, will be established in the Provincial Lead 
Project Agency (AFS in Maluku and Provincial Agriculture Services in North Maluku).  

The responsibilities of the PPCOs are to: (i) consolidate the district annual work plan and 
budget (D-AWPB), prepare the provincial AWPB (P-AWPB), and submit P-AWPB to the 
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AFS/NPCO in a timely manner; (ii) supervise, monitor and evaluate the district and 
provincial project activities and manage the M&E/RIMS; (iii) manage the recruitment of 
the NGO to undertake the community mobilisation/facilitation activities with assistance 
from the NPCO; (iv) consolidate the district reports and prepare the provincial 
semi-annual and annual progress reports for submission to the AFS/NPCO in a timely 
manner; (v) consolidate the district financial reports, records and accounts for provincial 
expenditures and prepare the quarterly financial reports for submission to the AFS/NPCO; 
(vi) prepare training curricula and manuals, organise Trainer-of Trainers courses and 
train provincial and district staff on project management and technical topics; 
(vii) produce appropriate multi-media materials for extension workers and farmers in 
collaboration with the AIAT staff; (viii) establish linkages with research and training 
institutions and support the identified activities; (ix) assist in organising meetings of the 
Provincial Technology and Extension Committee (PTEC) and keep accurate records of the 
minutes of meetings; and (x) organise provincial fora (seminars, conference and 
workshops) for sharing of project experiences with participation from all the districts in 
the province. 

In each province, the existing Provincial Technical Committee of the Assessment Institute 
for Agricultural Technology (AIAT) will be strengthened by integrating extension in its 
mandate to become the PTEC for SOLID with the members designated by a Governor’s 
Decree. This committee will provide advice, recommendations, and feedback on the 
implementation of the Project at the provincial level. The membership will be across 
sectors with representatives from public agencies (50%) and non-government 
institutions (50%), including private entrepreneurs, NGOs, Kamar Dagang dan Industri 
(KADIN) – Indonesian Chamber of Commerce and Industry, civil society, etc. (about 30% 
women).  

2.3 District Level. In each district, a DPMO, headed by a District Project Manager 
(DPM), will be established in the District Lead Implementing Agency. As a 
multi-sector extension team already exists at the district level under the Agency of 
Agriculture Extension, the Project will request them as team members in a District 
Technical and Extension Committee (DTEC) for the provision of project supported 
services and activities when needed. Therefore, the DPMO and DTEC will be 
responsible for overall project management at the district and sub-district levels 
and to: (i) select target villages based on the agreed phasing of villages and the 
selection criteria; (ii) manage all Project activities implemented at the village, sub-
district, and district levels; (iii) receive village plans and activity proposals from 
target villages and forward these to the DTEC for technical evaluation and 
approval/rejection for funding; (iv) consolidate approved proposals and include 
them in the district annual work plan and budget (D-AWPB) for submission to the 
PPCO; (v) ensure that the financial management is efficient, prepare quarterly 
financial reports for submission to the PPCO on a timely manner; (vi) procure the 
services of individual consultants required and ensure that procurement staff 
comply with IFAD procurement procedures and guidelines; (vii) operate the 
M&E/RIMS systems, and prepare semi-annual and annual progress reports for 
submission to the PPCO; (viii) ensure that technical guidance and implementation 
support are provided to all target villages; (ix) coordinate all the activities of the 
service providers; (x) organise trainings in collaboration with the PPCO and carry 
out annual evaluation of staff; and (xi) assist in organising meetings of the DTEC 
and keep accurate records of the minutes of meetings. 

2.4 DTEC. In each district, the Lead Implementing Agency will establish a 
multi-sectorial DTEC to provide policy advice and overall coordination during Project 
implementation. The DTEC will be established through a decree of the Bupati before 
the start of the Project. The membership of the committee will consist of 
representatives from public agencies (50%) and non-government institutions 
(50%), including private entrepreneurs, NGOs, producer/farmer groups, civil 
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society organisations, etc. (about 30% women). The responsibility of the DTEC will 
be to: (i) receive and verify the technical feasibility of proposals from the target 
villages and recommend the qualifying proposals for funding; (ii) provide technical 
guidance to the Farmer Facilitators (FFs) and Commercial Village Officers (CVOs); 
(iii) prepare training modules and train field extension workers, FFs, and CVOs; 
(iv) prepare appropriate communication materials, in collaboration with the PPCO, 
for distribution to community groups in the target villages; (v) periodically monitor 
and evaluate the Project activities at the village level; and (vi) strengthen linkages 
of the DPMO with other technical staff in collaborating and other institutions in the 
district to enhance Project implementation.  

2.5 Sub-district Level. Project implementation at the sub-district level will be through 
the existing integrated Sub-District Extension Offices (BPP) consisting of extension 
staff with expertise and experience in agriculture, forestry, and fishery as technical 
and extension team when needed. The extension team in each sub-district will 
provide technical guidance and facilitation to the various village/community groups 
in the target villages, based on their specific needs and will advise and facilitate the 
technical aspects of village planning and the preparation of village proposals for 
funding by the Project.  

 
3. Project Staff  
 
The selection of staff to be assigned to Project activities will follow a competitive and 
transparent recruitment process and shall include the establishment of a staff selection 
committee at the provincial and district levels. 

The Project Coordinator or the Project Manager shall not be appointed, removed or 
transferred from the Project, until the completion of the Mid-Term Review, except in the 
case of unsatisfactory job performance or promotion, without the prior no-objection from 
IFAD. 
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Schedule 2 

 
Allocation Table 

 
1. Allocation of Loan and Grant Proceeds. (a)  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 Loan Amount 

Allocated 
(expressed in 

SDR) 

Grant 
Amount 
Allocated 

(expressed in 
SDR) 

Percentage of eligible 
expenditure 

I. Civil Works 

 

4 620 000  100 % net of taxes 

II. Vehicles, Equipment 
 and Materials 
 

7 770 000  100 % net of taxes 

III. Capacity Building, 
 Studies and 
 Workshops 
 

8 530 000 175 000 100 % net of taxes 

IV. Matching Funds 4 360 000  100 % net of taxes 

V. International 

Consultant  

 60 000 100 % net of taxes 

    

VI. Local Consultant and 
 NGO  Services  

1 990 000 375 000 100 % net of taxes 

    

VII. Unallocated 3 030 000 65 000  

TOTAL 30 300 000 675 000  

 
(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  
 
Matching Funds. The Project shall provide Matching Funds to SHGs and Federations (over 
a three year period). As defined in the Project Implementation Manual, on attaining a 
certain threshold, the groups shall be eligible to receive initial matching funds from the 
Project to expand their Group Revolving Fund lending activities with a second tranche to 
follow when the groups are assessed as having met criteria that demonstrates their 
increasing maturity. Federations will be eligible to receive matching funds to finance 
business plans based on established criteria. 
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2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs before the 
satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall not exceed an 
aggregate amount of USD 500 000. 
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Key reference documents 

Country reference documents 

Poverty reduction strategy paper 

IFAD reference documents 

Project design document and key files 
IFAD Results-based Country Strategic Opportunities Programme (COSOP) for Indonesia 
2009-2013 
 
 



 

 

2

Logical framework  

 

                                          
2 All household and enterprise data is to be disaggregated by the gender of the household head involved, the socio-economic status of the household and whether or not from an indigenous 
ethnic group i.e. Indigenous People. 

Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 
Goal  
Improved livelihoods (incomes and food security) and 
reduced incidence of poverty for people in the targeted 
villages in the two provinces. 

• Income poverty indicators reduced by 50 per cent in accordance 
with the CMDG1 target for 2015. 

• 25 per cent increase in the ownership of household assets 
(average value of the household asset index).*  

• Reduction in child malnutrition* (averages for target villages) by 
25 per cent. 

• Target group households2 with improved food security (months 
per year reduced from an average of 6 months to below 3 
months). 

(Targets: number of villages and federations: 330; households: 3,300 
groups and 49,500 households). 

• Monitoring of the MDGs. 
• RIMS impact 

assessment surveys 
(baseline, annual, MTR 
and PCR).  

• WFP Food Insecurity 
Atlas. 

 

• Macro-economic and political stability and 
continued government support for 
decentralisation. 

• AFS and Province and District legislatures 
support Programme’s approach and strategy. 
 

Outcomes 
1. Village institutions and self-help groups and federations 
functioning effectively. 
2. Target group farmers use improved, sustainable production 
systems and low levels of purchased inputs 
3. Target communities using improved natural resource 
management systems. 
4. Self-help groups and unions/ federations operating as 
successful elements of the value chains for the targeted 
commodities. 
5. Improved small-scale infrastructure available in the target 
villages with the community organisations undertaking their 
operation and/or maintenance. 
 

• 330 village administrations with improved capacity for social and 
economic development and natural resource management.  

• 24 750 (50 per cent of total target HHs) farmers reporting 
increased production from their plots. 

• 24 750 (50 per cent of total target HHs) farmers adopting 
technology recommended by the project (by gender). 

• 330 villages operating new sustainable community-based natural 
resource management schemes (type and length of operation). 

• 24 750 (50 per cent of total target HHs) target group households 
reporting new marketing arrangements  

• 12 375 ha (25 per cent of total target HHs) farmers with 
sustainable access to irrigation water. 

• Km of farm production and access roads maintained. 

• Programme MIS and 
participatory impact 
monitoring. 

• Annual RIMS report. 
• Supervision reports 
• GEF reports. 

• Villagers participate to the extent envisaged and 
adopt the approaches promoted.  

• Assumed rates of technology uptake are 
achieved. 

• Communities adopt the community approaches to 
natural resources management to the extent 
envisaged. 

• Assumed rates of marketing uptake are achieved. 
• Communities assume responsibility for O&M. 

 
 

Outputs 
1.1 Communities mobilised and self-help and 
unions/federations established. 
1.2 Extension services improved to facilitate increased 
agricultural productivity by smallholders. 
1.3 Extension services improved to assist communities 
improve their management of natural resources. 
1.4 Availability of services to improve market returns by the 
self-help groups and unions/federations. 
1.5 Small-scale rural infrastructure improved. 

• 37 125 (75 per cent) households receiving project services (total 
project, m/f.). 

• 3 300 SHGs and Federations formed. 
• 49,500 SHG members. 
• 37 125 (75 per cent) households accessing technical advisory 

services facilitated by the project. 
• 1 980 (2 per village per year for 3 years) demonstrations held on 

farmers’ land. 
• 3 300 community management groups formed/strengthened- 330 

resource management plans enacted 
• 15 per cent of village land area improved through soil and water 

conservation measures. 
• No of infrastructure schemes constructed/ rehabilitated. 

• Programme MIS and 
participatory impact 
monitoring. 

• Annual RIMS report. 
• Supervision reports. 

• Village administrations and villagers accept 
participatory development approaches.  

• Village administrations and villagers accept 
participatory development approaches.  

• Appropriate low input and environmentally 
sustainable technology available. 

• Village administrations and villagers support 
community approaches to natural resources 
management. 

• Appropriate market opportunities available. 
• Villagers agree to participate with the community 

participation in procurement procedures. 
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