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  الموافقةبتوصية 

من أجل  جمهورية غانا المقترح تقديمه إلى بالقرضجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة الم

 .37  في الفقرة، على النحو الواردبرنامج المشاريع الريفية

  
 

 برنامج المشاريع الريفية من أجل جمهورية غاناقرض مقترح تقديمه إلى 

  البرنامج - أوال

  البرنامجلرئيسية التي يتناولها  فرصة التنمية ا-ألف 

 انعدام المساواة الحد من وفي . في غانافي النمو االقتصاديالصغرى والصغيرة  الريفية مشاريعتساهم ال -1

جزءاً من الجهود ويعد برنامج المشاريع الريفية .  للمجالس على مستوى األقسامالفوائد داالجتماعية، وتولّ

. أجل الحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفيةالتي تبذلها الحكومة في غانا من 

وتم تنفيذ المرحلة .  الناجحةمشاريع يجسد هدف الصندوق في توسيع نطاق الاً ممتازاًنموذج يعدوهو 

 في 2002 حتى عام 1995 من عام  الصغيرة في الريفالفرديةمشروع مساندة المشروعات  من األولى

 66في ) 2012-2003(ويتم تنفيذ المرحلة الثانية . فواأه-ي منطقتي أشانتي وبرونغ إدارياً فقسماً 13

ويتمثل نطاق المرحلة الثالثة التي ستُعرف ببرنامج المشاريع الريفية .  إدارياً على المستوى الوطنيقسماً

في يمه وتعم الصغرى والصغيرة في األقسام على المستوى الوطني مشاريعفي توسيع نطاق نظام دعم ال

  . إطار النظم المؤسسية العامة والخاصة

   المقترحالتمويل -باء 

  واألحكامالشروط 

 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 19.7بمبلغ  جمهورية غانا إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

مج برنا، للمساعدة في تمويل لغايةلتيسيرية  ـشروطب) مليون دوالر أمريكي تقريبا 31.5بما يعادل (

 سنوات، ويتحمل رسم خدمة 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض  .المشاريع الريفية

من الضرائب والرسوم  مويلعلى أال يتم ت ،سنوياً)  في المائة0.75(قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة 

  . حصيلة قرض الصندوق
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 ندوقالصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الص

  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي إطار جمهورية غانال السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

 .)1220-1020(التي تستغرق ثالث سنوات  التخصيصي على مدى دورة مريكأمليون دوالر  41.6

والزراعي في  دوالر أمريكي لتمويل برنامج التمويل الريفي ماليين 9وبعد الموافقة على قرض بقيمة 

وبالموافقة على هذا القرض .  مليون دوالر أمريكي32.6، بلغت األموال المتبقية 2010نيسان /أبريل

  .  بالكامل تقريباًاستخدمتغانا قد لتكون المخصصات في إطار نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

 المشاريع الريفية بشكل ملحوظ في تحقيق الخطة اإلنمائية الوطنية متوسطة األجل، والتي سُيساهم برنامج -4

توفير التدريب ) 1: (يطلق عليها اسم برنامج العمل المشترك في غانا للنمو والتنمية في المجاالت التالية

لوجيا المالئمة التي توفير التكنو) 3(تعزيز الوصول إلى االئتمان الميسر؛ ) 2( األعمال؛ تنميةوخدمات 

  .  تتسم بالكفاءة التكاليفية من أجل تحسين اإلنتاجية

  النهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرىبالصلة 

 يمثل برنامج ، الصغرى والصغيرةمشاريع اللتنميةفي غياب نهج وطني على المستوى القطاعي  -5

 على اآلليات والتركيز بشكل قوي الصغرى والصغيرة مشاريعال لتنميةالمشاريع الريفية أداة هامة 

 اًتعزيز ،اً وطنياًبرنامجليغدو  ، توسيع نطاق برنامج المشاريع الريفيةويعد.  االستدامةالمتأصلة ألغراض

 الصغرى والصغيرة في إطار النظم مشاريعقطاع الصالح  يستند إلى الطلب لنظام داعمل وتعميماً

ومن خالل ذلك، سُيطور . الوطنيو والخاصة على مستوى األقسام والمستوى اإلقليمي المؤسسية العامة

  .  المهارات الحرفيةعلىالبرنامج الروابط القوية مع البرامج األخرى في مجال التدريب 

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

سيدي،  مليار 20.1(مليار دوالر أمريكي  13.4 بلغ مجموع الدين العام ،2011أيار عام /في نهاية مايو -6

وبلغ الدين الخارجي . اإلجمالي من الناتج المحلي في المائة 35.4 ما نسبتهمما يمثل ) لغانا العملة المحلية

 من الناتج  في المائة17.8 و الدينإجمالي من في المائة 47 ما نسبته  مليار دوالر أمريكي، مما يمثل6.3

  .  للتمويل المقترح لبرنامج المشاريع الريفيةكافية االستيعابية القدرة وتعد. اإلجماليالمحلي 

  تدفق األموال

وسيفتح المقترض أيضاً .  بالدوالر األمريكي لتلقي حصيلة قرض الصندوقمعيناًسيفتح المقترض حساباً  -7

غيل  وسوف يتم تش. لدى مصرف تجاري يوافق عليه الصندوق بعملة السيدي الغاني للبرنامجحساباً

  . كل برنامج معني قبلالحسابات المختلفة من

  ترتيبات اإلشراف

 لدعم نوسيتم تنظيم بعثتي.  باالشراف المشترك على البرنامج الصندوق ومصرف التنمية األفريقيسيقوم -8

وسيتم توفير الدعم التنفيذي اإلضافي حسب الحاجة لضمان األداء .  عامكلمرة  والتنفيذ اإلشراف

ستتم  أن إدارة قرض من مصرف التنمية األفريقي وقرض الصندوق  منوعلى الرغم. التنفيذي المرضي
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لتعاون الوثيق فيما يتعلق بجميع القضايا التقنية من أجل ضمان با التزام قوي هنالك، ة منفصلبصورة

  .  التنفيذ المتناسق للبرنامج

  التشغيلية في الصندوقاالستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات 

  . ال يتوقع أية استثناءات -9

 التسيير

استراتيجية لتصميم ال توجد ضرورة و ،4.1غانا  لمن منظمة الشفافية الدولية الفساد مفاهيم مؤشريبلغ  -10

 البرنامج آليات للمعلومات ومع ذلك سيتضمن. 3 عتبة الصندوق هي ألنمحددة للتسيير ومكافحة الفساد 

  .  للتقييم التشاركي من أجل زيادة تعزيز التسيير الجيداًاالرتجاعية وإطار

  المجموعة المستهدفة والمشاركة -جيم 

  المجموعة المستهدفة

  إلى على وجه العمومينتمون الذين المبادراتالفقراء من أصحاب سيستهدف برنامج المشاريع الريفية  -11

ات إلى أصول منتجة بدون أي دعم أسر ريفية فقيرة قادرة على تحويل دعم البرنامج لبناء القدر

وبالتوافق مع سياسة االستهداف في الصندوق، سيولي البرنامج . أدنى مستوى منهباستثماري إضافي أو 

  .  بما في ذلك النساء الريفيات والشباب،لمجموعات الضعيفةلاهتماماً خاصاً 

  نهج االستهداف

توسع الاستراتيجية ) 1: (ة الخطوات التاليةتضم استراتيجية االستهداف في برنامج المشاريع الريفي -12

 والتركيز على قدرات األعمال ومدى استعداد على مستوى األقساملالستهداف الذاتي  نهج )2(جغرافي؛ ال

  االستهداف المباشر للمجموعات الفرعية المحددة؛ ) 3(الزبائن على المساهمة في تنميتهم الخاصة؛ 

 الصغرى مشاريع الممكنة من أجل تشجيع الاإلجراءات) 5(ت؛  التمكين وبناء القدراإجراءات) 4(

  . والصغيرة

 المشاركة

شراكها إ األعمال المحلية والمنظمات التي تظلها ورابطاتسيعمل برنامج المشاريع الريفية على تقوية  -13

  . بشكل فعال في التخطيط والتنفيذ ألنشطة البرنامج

   األهداف اإلنمائية-دال 

  رئيسيةال البرنامجأهداف 

أصحاب للفقراء من يتمثل الهدف الكلي لبرنامج المشاريع الريفية في تحسين سبل كسب العيش والدخول  -14

الصغرى الريفية  مشاريعويتمثل الهدف المحدد في زيادة عدد ال.  الصغرى والصغيرةالمبادرات الريفية

  . والصغيرة التي تولد الربح والنمو وفرص العمل
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 لمؤسسيةاألهداف السياساتية وا

سيستمر برنامج المشاريع الريفية في المساهمة في التنمية المؤسسية وحوار السياسات المنفذ في إطار  -15

، وذلك بالتركيز على تأسيس مديريات التجارة والصناعة على مستوى األقسام والتي هالمرحلة الثانية من

 الصغرى مشاريعنمية ال الصغرى والصغيرة من أجل تثبيت الدعم لتمشاريعتضم لجان فرعية لل

وستتم تقوية قدرات جمعية الصناعات الصغيرة والمجلس الوطني . والصغيرة في المجالس المحلية

 والمؤسسات األخرى من أجل تمكينها من المساهمة في إطار GRATISللصناعات الصغيرة ومؤسسة 

  .  الصغرى والصغيرةمشاريع التمكيني بهدف تنميةسياساتي 

 واستراتيجياته الصندوق اساتسي المواءمة مع

 ويدعم الهدف الرامي إلى ،غاناة الفرص االستراتيجية القطرية ليتوافق برنامج المشاريع الريفية مع وثيق -16

ويتطابق أيضاً مع اإلطار .  الريفية المناصرة للفقراء في سياق القطاع الخاص الشاملمشاريع التنمية

: السياسات المؤسسية للصندوق المتعلقة بما يلي و2015-2011االستراتيجي للصندوق  للفترة 

  التمويل الريفي؛ ) 3( الريفية؛ مشاريعال) 2(؛ ات الشراكسياسة تنمية القطاع الخاص وإرساءتطوير   )1(

  .قدير البيئي واالجتماعيت الإجراءات) 6(التمايز بين الجنسين؛ ) 5(االستهداف؛ ) 4(

  التنسيق والمواءمة - هاء 

 هداف الوطنيةالمواءمة مع األ

لحد من الفقر وتحسين إلى امن الجهود الحكومية الرامية  الريفية جزءاً أساسياً مشاريعيعد برنامج ال -17

 في تصميم وتنفيذ 1995ن منذ عام ان السابقتاوساهمت المرحلت. الظروف المعيشية في المناطق الريفية

 الصغرى والصغيرة كما هو موضح في استراتيجية النمو والحد مشاريعاالستراتيجية الوطنية لتشجيع ال

 –القطاع الخاص تنمية وكذلك يرتبط برنامج المشاريع الريفية باستراتيجية .  المرحلة الثانية–من الفقر 

   .  لوزارة التجارة والصناعة،المرحلة الثانية

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

لموازي مع مصرف التنمية األفريقي والروابط القوية مع المكونات األخرى باإلضافة إلى إتفاقية التمويل ا -18

 مع البرامج التي تدعمها مجموعة للبرنامج القطري للصندوق في غانا، يرتبط برنامج المشاريع الريفية

 والوكالة،  في غاناسلطة اإلنمائية لأللفيةال: وتضم الشراكات الرئيسية. واسعة من الشركاء اإلنمائيين

صندوق تطوير ( والبنك الدولي ؛) القطاع الخاصوتنميةالتمويل الريفي ( للتنمية الدولية الدانمركية

   ). الخفيفةاتمناطق الصناعتشجيع  (الدوليلمانية للتعاون  والوكالة األ؛)المهارات
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   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

تشجيع ) 2( األعمال، تنمية خدمات )1 (:هيمكونات رئيسية  أربعةمن المشاريع الريفية  برنامجيتألف  -19

: نان فرعيا الصغرى والصغيرة، ويرتبط به مكونمشاريع للالتمكينيةالبيئة ) 3(التكنولوجيا ونشرها، 

ورصده  لبرنامجاتنسيق ) 4( ؛بناء القدرات المؤسسية والحوار السياساتيو ،الوصول إلى التمويل الريفي

  . وتقييمه

  نفقاتفئات ال

 المساعدة التقنية )3(؛ المركبات والمعدات والمواد) 2(؛ المدنيةاألشغال ) 1 (:للنفقاتفئات  سبع هناك -20

الرواتب والتكاليف ) 6(، المقابلةاالئتمان وصناديق المنح ) 5(التدريب وحلقات العمل، ) 4(والدراسات، 

  .مرفق التكنولوجيا الريفي/ لألعمالشارياالستمركز لل التكاليف التشغيلية حساب أمانة) 7(التشغيلية، و

  وإرساء الشراكاتاإلدارة، مسؤوليات التنفيذ  -زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

 المجلس ن هميوشركاء التنفيذ الرئيسسيكون و. ستلعب وزارة التجارة والصناعة دور الوكالة المنفذة -21

ة المصارف الريفية، رابطل الجامعالمصرف و، GRATISالوطني للصناعات الصغيرة، ومؤسسة 

  . باإلضافة إلى المجالس المحلية على مستوى األقسام

 مسؤوليات التنفيذ

وحدة ال من خالل  تنفيذ برنامج المشاريع الريفيةالكاملة عنستتحمل وزراة التجارة والصناعة المسؤولية  -22

 الوطنية على مستوى وستلعب اللجان. تنسيق وإدارة البرنامج التي يقع مقرها في كوماسيالوطنية ل

وسيقدم المجلس الوطني للصناعات . األقسام دوراً مركزياً في تنسيق الخدمات والموارد والبرامج

 وتقوم مراكز المشورة لألعمال ، األعمالتنميةالصغيرة الدعم التقني من أجل التوريد الفعال لخدمات 

وسيرصد .  مرافق التكنولوجيا الريفية الدعم التقني المساند إلىGRATISوستوفر مؤسسة . بتسهيل ذلك

  . ة المصارف الريفية أداء المؤسسات المالية المشاركةرابط لالجامعالمصرف 

 دور المساعدة التقنية

وسيتم الحصول على المساعدة التقنية .  والتنفيذاإلشرافسيتم تقديم المساعدة التقنية أثناء بعثات دعم  -23

  . اءات الوطنيةاإلضافية حسب الحاجة باستخدام االجر

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 الجامع، والمصرف GRATIS مذكرات التفاهم مع المجلس الوطني للصناعات الصغيرة، ومؤسسة ستبرم -24

 - مذكرات التفاهم المستخدمة في إطار برنامج المشاريع الريفيةوستُحّدث. ة المصارف الريفيةلرابط
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الذي تنفيذ البرنامج ل  المحدثدليلال في الواردةللتصميم ديدة مظاهر الجال لتعكس ،المرحلة الثانية

  .  عند بداية البرنامجسيستكمل

 ن والمبالغ الملتزم بهاوشركاء التمويل الرئيسي

وأما مصادر  .ثمان سنواتفترة  على مدىومليون دوالر أمريكي  185.1 البرنامجيبلغ إجمالي تكاليف  -25

، ) مليون دوالر أمريكي25.1( والحكومة ،)دوالر أمريكي مليون 31.5(الصندوق : التمويل فهي

 38.4(، والمجالس المحلية على مستوى األقسام ) مليون دوالر أمريكي70(ومصرف التنمية األفريقي 

 13.9 (المستفيدون، و) مليون دوالر أمريكي6.2(، والمؤسسات المالية المساهمة )مليون دوالر أمريكي

  ). مليون دوالر أمريكي

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– ءحا

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 الصغرى والصغيرة في األقسام على مشاريع وتعميم نظام دعم النطاق البرنامج في توسيع منظوريتمثل  -26

 مشاريعوصول ال) 1: ( األربع هيالنتائج. المستوى الوطني في إطار النظم المؤسسية العامة والخاصة

نقل المهارات التقنية ونشر ) 2( األعمال؛ تنميةالصغرى والصغيرة في األقسام الريفية إلى خدمات 

 مؤسسات دعم إرساء) 4( الصغرى والصغيرة إلى التمويل؛ مشاريعضمان وصول ال) 3(التكنولوجيا؛ 

  .  الصغرى والصغيرة والسياسات المناصرة للفقراءمشاريعال

 ةالجدوى االقتصادية والمالي

.  المرحلة الثانية،استند التحليل االقتصادي والمالي إلى المعايير المنبثقة عن برنامج المشاريع الريفية -27

على  تقريباً في المائة 21.9القدرة على توليد معدل عائد اقتصادي قدره ب البرنامج تمتعوُيظهر التحليل 

 االستشاريلمركز ا أنشطةالمشاركين في  من في المائة 7.5يتمكن وفي الحالة األساسية، .  عاما20ً مدى

 عمل جديد يولد أرباحاً 36 400، مما يعادل  من تأسيس أعمال ناجحة485 500البالغ عددهم لألعمال و

 في الفوائد إلى في المائة 10 في التكاليف أو انخفاض قدره  في المائة10وسيؤدي ارتفاع قدره . مستدامة

   . ائة في الم3تقليص معدل العائد بحوالي 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

سيحصل المجلس الوطني للصناعات الصغيرة ومؤسسة ) 1: (سيتم تنفيذ إدارة المعرفة على مستويين هما -28

GRATIS لألعمال ومرافق المركز االستشاري على الدعم من أجل تطوير المعرفة التقنية لدعم 

ستقوم وحدة ) 2(جيا الريفية بالمعلومات، والنماذج التدريبية، والنهج والتكنولوجيا االبتكارية، والتكنولو

 التابعة لوزارة التجارة  والمتوسطة الصغيرةمشاريعتنسيق وإدارة البرنامج بالتعاون الوثيق مع شعبة ال
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يرة من أجل زيادة تحسين  والصغالصغرى مشاريعوالصناعة بتحليل وتوثيق النموذج المستخدم لتشجيع ال

  . التنفيذ والمساهمة الملحوظة في السياسات القطاعية واالصالح المؤسسي

 البرنامجاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها 

 ظهور مجموعة من االبتكارات التي سيتم تشجيعها  إلىالمرحلة الثانية - برنامج المشاريع الريفية أدى -29

 استخدام الزبائن القادرين )1: (وتضم األمثلة. سيع نطاق تطبيق البرنامجمن خالل جهود منظمة أثناء تو

 مشاريعتأسيس اللجان الفرعية لل) 3(؛ الخفيفة اتمنطقة الصناعإدخال مفهوم  )2(كموفري خدمات؛ 

 الصغرى والصغيرة مشاريع التنميةالصغرى والصغيرة في المجالس على مستوى األقسام من أجل تعميم 

يستند إلى تكنولوجيا نظام المعلومات نظام ابتكاري للرصد والتقييم إدخال ) 4(كومة المحلية؛ في نظام الح

   . الجغرافية على شبكة االنترنت

 نهج توسيع النطاق

وستضمن وحدة تنسيق . سيتم تنفيذ برنامج المشاريع الريفية في ثالث مراحل على مدى ثمان سنوات -30

وسيتم نقل .  شركائها التوسع الجغرافي خالل السنوات الثالث األولىبالتعاون الوثيق معوإدارة البرنامج 

وسيتم تحديد . إلى المؤسسات الوطنية والشركاء) 6-4 السنوات(مسؤولية التنفيذ أثناء المرحلة الثانية 

 في ضمان النواحي المالية والدعم) 8و 7 السنتان(دور وحدة تنسيق وإدارة البرنامج أثناء المرحلة الثالثة 

 سيتم دمج وحدة تنسيق وتنفيذ البرنامج ،نجاز البرنامجإوبعد .  واألثرالنتائجالتقني لتنفيذ المكون ورصد 

  .  الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة التجارة والصناعةمشاريعالفي شعبة التكنولوجيا و

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

انخفاض أو تأخير الصرف من المجالس على ) 1: (ما يلي البرنامجالتي تواجه الرئيسية تشمل المخاطر  -31

 لألعمال ومرفق التكنولوجيا الريفي ستشاريمركز االال في جودة الموظفين تفاوت) 2(مستوى األقسام؛ 

اللجان توعية ) 1: ( المخطط لها تدابير التخفيفوتتضمن .الذين تستخدمهم المجالس على مستوى األقسام

 الصغرى والصغيرة والمجالس على مستوى األقسام من خالل الدورات التوجيهية مشاريعالفرعية لل

 التوجيهية للتوظيف المبادئتطبيق ) 2(المحددة وتعميم مديريات التجارة والصناعة على مستوى األقسام؛ 

  . ئم الندوات التوجيهية والتدريب المالوتوفيرلدى المجالس على مستوى األقسام 

 التصنيف البيئي

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

  .المحتمل أن يكون له أي أثر سلبي بيئي
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 االستدامة - كاف 

لية مع  لألعمال ومرافق التكنولوجيا الريفية من نظام الحكومة المحاالستشاري المركزسيتم دمج وتمويل  -33

 بشأن فعاليةويتمتع برنامج المشاريع الريفية بأهداف واضحة . استرداد جزئي للتكاليف من الزبائن

 ومع انجاز البرنامج ستتحمل المجالس على .القدرة على تحمل تكاليفهاهذه الخدمات لضمان تكاليف 

.  التكنولوجيا الريفية لألعمال ومرافقةاالستشاريمراكز للمستوى األقسام جميع التكاليف المتكررة 

صندوق تنمية التابع ل صندوق االئتمان الدوار  المصارف الريفية بتشغيلالجامع لرابطةوسيقوم المصرف 

   . ض من خالل المؤسسات المالية المساهمة القرإغالق على أساس تجاري بعد تاريخ  الريفيةمشاريعال

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم  جمهورية غانابين التمويل فاقية ستشكل ات -34

 المتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية  مننسخة  وترفق .المقترح إلى المقترضالتمويل على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل   مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطةجمهورية غاناو -35

 .الزراعية

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

  . في الصندوقومعاييره اإلقراض

  التوصية-ثالثا 

  :تاليالمقترح بموجب القرار الالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -37

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

 ) وحدة حقوق سحب خاصة19 700 000 (تسعة عشر مليوناً وسبعمائة ألف وحدة سحب خاصة

واألحكام  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامأن يخضع ألية شروط على 

  .يقة هذه الوثفيالواردة 

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Rural Enterprises 
Programme" 

(Negotiations concluded on 26 July 2011) 

Loan Number: [click and insert number] 
 
Programme Title: Rural Enterprises Programme (the “the Programme”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of Ghana (the “Borrower”), through the Ministry of Finance and Economic 
Planning  
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 

WHEREAS the Borrower, the Fund and the African Development Fund (ADF) have 
agreed to co-finance the Programme. The Borrower shall provide a contribution of 
approximately USD 63 500 000; IFAD shall extend a loan of SDR 19 700 000 and the 
ADF intends to extend a loan of approximately USD 70 000 000; 

 
 
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 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 SDR 19 700 000. 
 
2. The Loan is granted on highly concessional terms.  In accordance with Section 5.01 
(a) of the General Conditions, loans granted on highly concessional terms shall be free of 
interest but bear a service charge of three fourths of one per cent (0.75%) per annum 
payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity 
period of forty (40) years, including a grace period of ten (10) years starting from the 
date of approval of the Loan by the Fund’s Executive Board. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the United States Dollars. 
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4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be the first of January. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 January and 
15 July. The Borrower shall repay the outstanding principal amount of the loan in 
60 semi-annual instalments of SDR 328,294 each, payable on each 15 January and 
15 July, commencing on 15 January 2022 and ending on 15 January 2051, and one final 
instalment of SDR 328,294 payable on 15 July 2051. 
 
6. The Borrower shall open a Designated Account in the Bank of Ghana or another 
commercial bank acceptable to the Fund for the purposes of financing the Programme 
with IFAD loan proceeds.  
 
7. There shall be several Programme Accounts denominated in Ghana cedis for the 
benefit of the Programme Parties which shall be opened in commercial banks acceptable 
to the Fund.  A Programme Account  to manage IFAD funds shall be operated directly by 
the Programme Co-ordination and Management Unit (PCMU).  Separate Programme 
Accounts shall be operated by each relevant Programme Party. 
 
8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Programme in the amount 
of approximately sixty three million five hundred thousand United States dollars 
(USD 63 500 000) equivalent. The counterpart financing may be in the form of tax 
exemptions and direct funding to the PCMU, the District Assemblies (DAs), the National 
Board for Small Scale Industries (NBSSI), the GRATIS Foundation and the ARB Apex 
Bank. 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Trade and Industry. 
 
2. The following are designated as additional Programme Parties: DAs, the NBSSI, the 
GRATIS Foundation, the Bank of Ghana (BoG) and the ARB Apex Bank.  
 
3. The Programme Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of 
entry into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan shall be administered and the Programme supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement: 
 

(a) The National Programme Director has been removed from the Programme 
without the prior concurrence of the Fund. 
 

(b) The right of the Borrower to withdraw the proceeds of the Co-Financing 
Agreement with the ADF has been suspended, cancelled or terminated, in 
whole or in part. 

 
2. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:  
 

(a) The Designated Account and the Programme Account shall have been duly 
opened by the Borrower. 
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(b) The National Programme Director shall have been duly appointed by the Lead 
Programme Agency with the prior no-objection of the Fund. 

 
3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower. 
 
4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Borrower: 
 
President (Title) 
International Fund for Agricultural Development  
Via Paolo di Dono 44 [click and type] 
00142 Rome, Italy [click and type] 
 
 
This Agreement, dated [click and type], 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 
[insert name and title] [insert name and title] 

Ministry of Finance and 
  Economic Planning of the 
Republic of Ghana  
P.O. Box M40 
Accra, Ghana 
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Schedule 1 
 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Programme Description 
 
1. Target Population. The Programme shall benefit the entrepreneurial poor, which are 
mostly members of poor rural families that are able to convert the capacity-building 
support from the Programme into productive assets without or with barest additional 
investment support. The Programme shall be implemented in all rural districts nationwide, 
with focus in the rural areas covered by the District Assemblies (the “Programme Area”). 
 
2. Goal. The goal of the Programme is to improve the livelihoods and income of rural 
poor micro and small entrepreneurs. 
 
3. Objective. The objective of the Programme is to increase the number of rural micro 
and small enterprises (MSEs) that generate profit, growth and employment 
opportunities.  The scope is to upscale and mainstream a district-based MSEs support 
system nationwide within the public and private institutional system.  
 
4. Components. The Programme shall consist of the following Components:  
 
4.1 Component 1: Business Development Services. Through this component, the 
Programme shall upgrade the technical and entrepreneurial skills of MSEs by providing 
access to business development services (BDS). The Business Advisory Centers (BACs), 
which function under the District Assemblies (DAs), will act as facilitators for the BDS, 
which will be mainly delivered through private operators. In collaboration with the 
National Board for Small-Scale Industries (NBSSI) and the DAs, the Programme shall set 
up new BACs to provide national coverage. Under this component, the Programme shall 
finance equipment, material, vehicles and office refurbishment. . For the new BACs, the 
Programme shall also support a part of their recurrent costs as well as initial training of 
staff, which will be subsequently borne by the DAs and cost recovery mechanisms to be 
developed during Programme implementation. All BACs shall receive support from the 
Programme to mobilize services to MSE clients and their local business associations.  
 
4.2 Component 2: Technology promotion and dissemination.  Under this component, 
the Programme shall upgrade the level of technology of the rural MSE sector through 
technical skills training and technology dissemination. For this purpose, the Rural 
Technology Facilities (RTFs) will be the main providers of training and counselling 
services. In order to provide nationwide coverage, the Programme shall establish around 
30 additional RTFs under a partnership arrangement with the DAs and GRATIS 
Foundation. Through this component, the Programme shall finance small infrastructure, 
equipment and initially a share of the recurrent costs of the RTFs. In addition to the 
creation and support of RTFs, this component shall also: (a) expand the outreach of the 
skills training through partnership with local institutions such as the Integrated 
Community Centres for Employable Skills, the Vocational Training Institutes and 
district-based Technical Institutes; (b) provide basic tools and equipment as start-up kits 
for graduates of apprenticeship programmes who undergo additional training, have 
opened a bank account and have obtained a place of business; and (c) test and adjust 
prototype equipment and enterprise layouts, focusing on key bottlenecks in targeted 
value chains.  
 
4.3 Component 3: Enabling MSE environment.  This component shall create an 
enabling environment for rural MSEs to operate on a sustainable basis.  
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4.3.1 Subcomponent 3.1: Access to rural finance. Under this subcomponent the 
Programme shall enhance the access of BAC and RTF clients to finance from Participating 
Financial Institutions (PFIs), in complementarity with the IFAD-financed Rural and 
Agricultural Finance Programme (RAFiP) which provides support and capacity building to 
the PFIs and the financial sector more broadly. Under this subcomponent, the 
Programme shall: (a) partner with and sensitise well performing PFIs to provide financial 
services to MSEs, using their equity to invest in viable MSEs; (b) ensure continuance of 
the Rural Enterprise Development Fund (REDF) as a refinancing facility for the PFIs, 
using ARB Apex Bank as intermediary; (c) ensure continuance of the Matching Grant 
Fund (MGF) with an approach targeted more directly toward production; and (d) in close 
cooperation with RAFiP, provide specialized training for PFIs staff in critical area of credit 
management for MSEs where there is a capacity gap, offering periodic re-sensitisation 
and training of the staff of PFIs, commercial banks and BACs on the management of the 
REDF and the MGF. 
 
4.3.2 Subcomponent 3.2: Institutional capacity building and policy dialogue. Under 
this subcomponent, the Programme shall strengthen and mainstream the MSE support 
institutions and shall support a strong local and national pro-poor policy dialogue. More 
specifically, the Programme shall: (a) strengthen and mainstream the Sub-Committee on 
MSE Promotion through orientation seminars for DAs leaders and training for 
Sub-Committee’s staff; (b) support the effective implementation of Department of Trade 
and Industry (DOTI) within the DA structure through the sensitisation of the DA leaders 
and orientation for the staff of the DOTI; (c) create a regional Working Group on Micro 
and Small Enterprises Development; (d) provide institutional support to the 
Entrepreneurship Development Department of the NBSSI and to the GRATIS Foundation; 
and (e) carry out capacity building activities for local business associations and their 
umbrella organisations, as well as for local service providers. 
 
4.4 Component 4: Programme coordination and M&E. Under this component, the 
Programme shall fund vehicles, office and communication equipment, planning and 
review workshops, training of staff, salaries, travel costs and allowances, establishment 
and implementation of a result-based M&E system, including procurement, installation 
and deployment of a performance and management information system with Geographic 
Information System capability. 
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
5.  Lead Programme Agency. 
 
5.1 Designation. The Ministry of Trade and Industry (MOTI), in its capacity as the Lead 
Programme Agency, shall have the overall responsibility for the implementation of the 
Programme. 
 
5.2  Responsibilities. The MOTI shall provide general policy directions for the 
implementation of the Programme and ensure the coordination with other relevant 
Ministries, Department and Agencies. 
 
6.  Programme Steering Committee (PSC). 
 
6.1 Establishment. The Lead Programme Agency shall establish a national PSC. 
 
6.2  Composition. The PSC shall be chaired by the MOTI. Its membership shall include 
inter alia representatives from the Ministry of Finance and Economic Planning, Ministry of 
Local Government and Rural Development, Ministry of Food and Agriculture, Ministry of 
Women and Children’s Affairs, Ministry of Employment and Social Welfare, National 
Development Planning Commission, representatives of the private sector, and two 
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District Chief Executives (DCE) representing the participating districts of REP. From the 
start of the second phase  of the Programme onwards, representatives of NBSSI, 
GRATIS Foundation and the ARB Apex Bank will participate as non-voting members. 
 
6.3  Responsibilities. The PSC shall orient the Programme implementation strategy, 
oversee Programme planning, review and approve the AWPBs, review implementation 
progress and impact, and ensure coordination with other initiative to strengthen the 
rural MSE sector. The PSC shall meet twice a year and on an ad-hoc basis as and when 
necessary. 
 
7.  National Programme Coordination and Management Unit (PCMU). 
 
7.1  Composition. The Programme Coordination and Management Unit of Phase II of the 
IFAD Rural Enterprises Project in Kumasi will be strengthened to serve as a national 
PCMU. The PCMU shall be headed by a National Programme Director. PCMU professional 
staff shall be contracted under procedures acceptable to the Fund, on an open, 
transparent and competitive basis and have qualifications and experience commensurate 
with their duties. At the end of each phase of the Programme, the composition of the 
PCMU team will be assessed and adapted to the need of the Programme implementation. 
Notwithstanding the above, certain professional staff recruited under the IFAD financed 
Rural Enterprises Project Phase II (REP II) may be hired directly for the PCMU, provided 
that: (a) they were selected through competitive recruitment procedures under the REP II; 
(b) their professional profiles correspond to the needs of the PCMU as defined by the Lead 
Programme Agency; and (c) IFAD provides its prior no-objection.  
 
7.2  Responsibilities of the PCMU. The PCMU shall be responsible for the implementation 
of the day-to-day activities of the Programme to ensure the timely, coordinated, and 
results-oriented delivery of services by stakeholders, as well as the monitoring of 
performance, progress and impact.  
 
7.3  National Programme Director. The MOTI shall appoint a National Programme 
Director under the same procedures of the recruitment of professional staff of the PCMU 
and with the prior no objection of the Fund. The National Programme Director may only 
be removed by the MOTI with the concurrence of the Fund.  
 
7.4  Responsibilities of the National Programme Director. The responsibilities of the 
National Programme Director shall include: (i) coordinate and supervise all activities of 
the PCMU (ii) liaise with the Fund, the ADF and other local authorities; (ii) coordinate the 
activities of the Programme Parties; (iii) recruitment and appointment of the PCMU staff 
in consultation with MOTI; (iv) ensure the procurement of goods and services and 
negotiate contractual arrangements; and (v) coordinate the elaboration of the AWPBs. 
 
8.  District Assemblies (DAs) and MSE Subcommittees. 
 
8.1 At the district level, the DAs shall play a central role in coordinating the services, 
resources and programmes of various district-level stakeholders in the implementation 
of the Programme. 
 
8.2 In each district, the Sub-Committee on MSE promotion shall be responsible for the 
effective implementation of all initiatives on MSE development. A Desk Office shall be set 
up in the Ministry of Local Government and Rural Development to ensure linkage with 
the PCMU on the implementation of the Programme and the performance of the DOTI in 
the districts. 
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9.  National Board for Small-Scale Industries (NBSSI). 
 
9.1 The NBSSI shall support the implementation of the Business Development Services 
component, together with the DAs. 
 
9.2 The PCMU shall enter into Memorandum of Understanding (MoU) with the NBSSI to 
describe the role of the NBSSI. Among its responsibilities, the NBSSI shall (a) support 
the BACs with recruitment of staff, training and preparation of material; (b) monitor 
activities; and (c) prepare and implement the Annual Performance Plans and Budgets 
regarding these activities. 
 
10.  GRATIS Foundation. 
 
10.1 The GRATIS Foundation shall support the implementation of the Technology 
Promotion and Dissemination component.  
 
10.2  The PCMU shall enter into a MoU with the GRATIS Foundation to describe the role 
of the GRATIS Foundation. Among its responsibilities, the GRATIS Foundation shall: 
(a) recruit and appoint the manager, the workshop supervisor and the driver of the 
RTFs; (b) build technical capacity of RTF staff; (c) monitor and provide technical 
backstopping in the delivery of TPD; (d) collate information on rural technology 
development and promotion activities. 
 
10.3 For each new RTF created under this component, a tripartite MoU shall be entered 
between the PCMU, the involved DA and GRATIS Foundation. 
 
11.  Bank of Ghana (BoG). 
 
11.1 The BoG shall support the implementation of the Access to Rural Finance 
subcomponent. 
 
11.2 The PCMU shall enter into a MoU with the BoG to describe its role. The BoG shall 
continue the management of the REDF by making the funds revolved from the IFAD-
financed phase II of the IFAD Rural Enterprises Project available through commercial 
banks and make funds available to other PFIs through the ARB Apex Bank. The PFIs 
accredited by the BoG under the REP II will continue to access the REDF funds under this 
Programme, based on the existing agreements between BoG and the PFIs. These PFIs 
will also automatically qualify for incremental REDF funds managed by the ARB Apex 
Bank, subject to their ability to prove continued compliance with the minimum 
performance criteria for accessing funds through this refinancing facility. 
 
12.  ARB Apex Bank. 
 
12.1 The ARB Apex Bank shall support the implementation of the Access to Rural 
Finance subcomponent. 
 
12.2 The PCMU shall enter into a MoU with the ARB Apex Bank to describe the kind of 
support provided. The ARB Apex Bank will manage the incremental REDF funds and 
matching grants to PFIs; act as an intermediary for the disbursement of funds to Rural 
and Community Banks; provide capacity building support for the PFIs accredited to 
access the MGF and REDF.  
 
13. All MoUs with the Programme Parties mentioned in paragraphs 9.2, 10.2, 11.2 and 
12.2 above are subject to prior no objection of the Fund. 
 



 EB 2011/103/R.16  لملحقا
 

16 

 
14. Phasing.  The Programme will be implemented in 3 phases over 8 years. The 
PCMU, in close collaboration with other Programme Parties, will ensure the geographic 
expansion of the area served by BACs and RTFs in the first phase (1st year to 3rd year). 
During the second phase (4th year to 6th year), the responsibility for Programme 
implementation will be transferred to national institutions and partners. During the third 
phase (7th year to 8th year), the role of the PCMU will be limited to ensuring fiduciary 
aspects, technical backstopping of component implementation, monitoring of outcomes 
and impact. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of Loan Proceeds. (a)  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 of Financing 

I.  Civil Works 
 

260 000 100% net of taxes 

II.  Vehicles, materials and 
equipment  

 

1 120 000 100% net of taxes and PFI 
contributions 

III.  Technical assistance 
and studies 

 

660 000 100% net of taxes 

IV.  Training and 
workshops 

 
 

8 020 000 100% net of taxes, clients and PFI 
contributions 

V.  Credit funds and 
matching grant  

 

3 320 000 100% net of clients, government 
and PFI contributions 

VI.  Salaries and operating 
costs 

 

2 630 000 100% net of taxes, PFIs and 
government contributions 

VII.  BAC/RTF operating 
cost fund 

 

1 720 000 100% net of DAs contributions 

Unallocated 
 

1 970 000  

TOTAL 19 700 000  
 
 

(b) The above allocation table excludes all costs related to the TPD component 
(component 2), the BAC network in Southern regions of Ghana (component 1), 
institutional capacity building (component 3.2), as well as the related management and 
M&E costs which will be borne by the ADF. 
 
2. Start-up costs .  Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs in 
categories III. IV. and VI.  incurred before the satisfaction of the general conditions 
precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of USD 80 000 
equivalent. 
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Key reference documents 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 
Country strategic opportunities programme (COSOP) 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
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Logical framework 

Results Hierarchy Indicators1(* RIMS indicator) Means of Verification Assumptions 
Goal: To improve the 
livelihoods and income of rural 
poor micro and small 
entrepreneurs 

• Reduced % of rural poverty prevalence 
• Reduced unemployment rates (by gender) 
• Reduced prevalence of child malnutrition 

• National household 
expenditures surveys 

• National statistics on 
Millenium Development Goals  

 

Development Objective: To 
increase the number of rural 
micro and small enterprises that 
generate profit, growth and 
employment opportunities 

• 100 000 employment opportunities created (by gender & age)*  
• 36 400 businesses created (by gender & age)*  
• 70 000 MSEs strengthened (by gender & age)  
• 20 000 enterprises graduating from survival to normal and rapid 

growth categories (growth measure) (by gender & age) 
• 38 000 enterprises in operation after 3 years (sustainability measure)* 

(by gender & age) 
• 30% increase in household income 

• REP database 
• Reference surveys, studies 
• Tracer study 
• Client profile and poverty 

analysis 

 

• At least 150 operational REP model business advisory centres (BACs) 
• Turnover of BACs (target: US$25,000) 

• REP & NBSSI records  

• Level of institutional performance of BACs (average efficiency of 0.80 
by year 8) 

• Institutional performance 
surveys 

Outcome 1: Business 
development services 
accessible to MSEs in rural 
districts  

• Level of effectiveness (60%) of business development services 
training 

• Tracer study 

• Decentralization policy remains supportive for 
integration of BAC in DA. 

• Successful restructuring of NBSSI. 

• At least 51 operational rural technology facilities (RTFs)  
• Turnover of RTFs (target: US$20,000) 
• 23 000 National Vocational Training Institute certifications 
• Training aligned with Council of Technical Vocational and Educational 

Training 

• GRATIS records 
• REP database & reports 

Outcome 2: Technical skills 
transferred and technologies 
disseminated 

• Level of effectiveness (60%) of training & start-up kits (by gender) • Tracer-study 

• Decentralization policy remains supportive for 
sustainability of RTFs. Co-financing available 
in time 

• GRATIS Foundation continues support to 
RTFs. 

Outcome 3: Access of MSEs to 
finance is ensured. 

• 27,000 active borrowers of which at least 50% women (by gender and 
age)* 

• % reduction of portfolio at risk* 

• BAC quarterly reports 
• Participating financial 

institutions (PFIs) quarterly 
reports 

• REP reports 

• Effective linkages with other IFAD projects 
(mainly the Rural and Agricultural Finance 
Programme) 

• PFIs’ capacities remain sufficient to handle a 
portfolio of small loans 

Outcome 4: Pro-poor MSE 
support institutions and policies 
in place 

• Disbursement rate of district assemblies (DAs) at least at 80% 
• NBSSI is operational knowledge centre for BACs 
• GRATIS is operational knowledge centre for BACs 

• MSE sub-committee reports 
• Supervision reports 

• NBSSI and GRATIS are restructured and have 
capacity to fulfil their role. 

 

                                          
1 Targets represent extrapolations from performance experienced under REP II. They will be revised upon completion of the reference surveys. 




