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  خريطة منطقة البرنامج

  
  

    الديمقراطية االتحاديةجمهورية إثيوبيا

 الثانية المرحلة –برنامج الوساطة المالية الريفية 

ترسيم الحدود أو إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما يتعلق ب

  .التخوم أو السلطات المختصة بها

  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر
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    الديمقراطية االتحاديةجمهورية إثيوبيا

   المرحلة الثانية–برنامج الوساطة المالية الريفية 

  التمويلموجز 

 :رةبادالمؤسسة الم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض   الديمقراطية االتحاديةإثيوبياجمهورية 

 :الوكالة المنفذة  لتنمية االقتصاديةالمالية واوزارة 

 :التكلفة الكلية للبرنامج  مليون دوالر أمريكي 248

 50بما يعادل  (مليون وحدة حقوق سحب خاصة 31.3
 )مليون دوالر أمريكي تقريباً

 :الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

 50 بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة 31.3
 )قريباًدوالر أمريكي ت مليون

  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

 سنوات، ويتحمل 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40
في  0.75 (خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائةرسم 
 سنوياً) المائة

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

برنامج  عائدات مصرف إثيوبيا للتنمية؛: مصارف تجارية
 مؤسسات تمويل المرحلة األولى،-الية الريفيةالوساطة الم

 صغري

 : المشاركة في التمويلالجهات 

   مليون دوالر أمريكي77.5: مصارف تجارية

   مليون دوالر أمريكي33.6: مصرف إثيوبيا للتنمية

مليون  30: المرحلة األولى-برنامج الوساطة المالية الريفية
  دوالر أمريكي

 ليون دوالر أمريكي م1: مؤسسات التمويل الصغري

 :قيمة التمويل المشترك 

 :مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريكي 5.9

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  الموافقةبتوصية 

جمهورية  إلى ما المقترح تقديمهقرض والمنحةبال الخاصة المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية

 في ، على النحو الوارد المرحلة الثانية–برنامج الوساطة المالية الريفية من أجل   الديمقراطية االتحاديةإثيوبيا

  .37 الفقرة
 

من أجل   الديمقراطية االتحاديةإثيوبياجمهورية  إلى مامقترح تقديمهومنحة قرض 

  المرحلة الثانية–ساطة المالية الريفية برنامج الو

   البرنامج- أوال

  البرنامج فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

:  علىاً قوياًخطة النمو والتحول، تركيزو،  إثيوبيافيستراتيجية الحد من الفقر ال وثيقة الجيل الثالث تركز -1

  ؛الستثمارمن أجل اات لزيادة الموارد المحلية تعبئة المدخربالحفاظ على النمو الزراعي مدعوما ) 1(
. ةلاعمالخلق فرص ) 4 (؛إلمكانيات المرأة اإلثيوبيةإطالق العنان ) 3 (الشاملة؛ يةتنفيذالقدرات البناء ) 2(

 الوحيدة والمدخرات الريفية والتعاونيات االئتمانية المصادر الرئيسية الصغريمؤسسات التمويل تعتبر 

 والمدخرات الريفية والتعاونيات الصغريمؤسسات التمويل توفر و.  لصغار المزارعينلتمويل الزراعيل

 ولذلك يأتي. ألسر الريفيةل يةدخاراإلات يمكاناإل، وبالتالي االستفادة من لمدخراتل وصوالً أيضا االئتمانية

التي الحالية الخمسية ة خطة التنمي مع  تماماًاًمتوافق المرحلة الثانية –الريفية برنامج الوساطة المالية 

 كانون األول/ديسمبر( النتائج المستند إلىالقطرية برنامج الفرص االستراتيجية  ومعتضطلع بها الحكومة 

 ثيوبيإبر  مليار 18.5صناعة التمويل الريفي مع حافز مفيد لحشد ما يقرب من البرنامج يقدم ). 2008

  .تنفيذ البرنامجلة تاليالسنوات السبع العلى مدى )  أمريكي دوالرمليار 1.1 أي ما يعادل(

   التمويل المقترح-باء 
  واألحكامالشروط 

 31.3بمبلغ جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية  ومنحة إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

 ،) لكليهمامليون دوالر أمريكي تقريبا 100بما يعادل  ( لكل منهمامليون وحدة حقوق سحب خاصة

ـشروط تيسيرية بسيتم القرض .  المرحلة الثانية–الوساطة المالية الريفية برنامج لمساعدة في تمويل ل

خدمة قدره ثالثة  رسم ، ويتحملسنوات 10 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40 مدة القرض. للغاية

  .سنوياً) في المائة 0.75 (أرباع الواحد في المائة
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  على أساس األداء في الصندوقالصلة بنظام تخصيص الموارد

 نظام تخصيص في إطار  الديمقراطية االتحاديةإثيوبيالجمهورية  السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

التي تستغرق ثالث  التخصيصعلى مدى دورة ي مريكأدوالر  121 382 422 الموارد على أساس األداء

-2010ذخيرة المشروعات للفترة ثانية جزء من المرحلة ال-وبرنامج الوساطة المالية الريفية .سنوات

  .  القطرية الحالياالستراتيجية  على النحو المبين في برنامج الفرص ،2012

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

ستراتيجية ال وثيقة الجيل الثانيلى إ 2015-2010فترة خالل ال  للتنمية والتحولثيوبياإكومة ح خطة ستندت -4

 بنجاح هالااستكمتم ي ت، الخطة التنمية المعجلة والمستدامة للقضاء على الفقرو ،في إثيوبياالحد من الفقر 

 في 11 ليصل إلىنموها االقتصادي القوي في إثيوبيا مواصلة إلى وتهدف الخطة . 2009/2010في عام 

خطة النمو تشمل أركان و. تم تحقيقه على مدى السنوات السبع الماضيةاألمر الذي ،  سنوياالمائة

هذا النمو، ل  رئيسياًالزراعة والمناطق الريفية مصدراًجعل ، والمساواةالنمو االقتصادي : ما يلي والتحول

 بشكل مباشر ة الثانيالمرحلة-هم برنامج الوساطة المالية الريفيةايسس. وتعزيز دور المرأة وتمكين الشباب

  .في تحقيق هذه األهداف

  طاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرىالصلة بالنهج الق

يوفر برنامج الوساطة سوف لكن . إثيوبيا آلية النهج القطاعية الشاملة لقطاع التمويل الريفيال تمتلك  -5

وسيتم تطوير التآزر .  الخدمات المالية الستكمال برنامج النمو الزراعيةالثانيالمالية الريفية المرحلة 

 التي الصغري التمويل اتمؤسسوبرنامج الوساطة المالية الريفية المرحلة الثانية متبادل بين والدعم ال

منظمة الو ،المجموعة المصرفية األلمانيةأجرتها الجهات المانحة الثنائية والمنظمات غير الحكومية مثل 

 المرحلة-ساطة المالية الريفيةيعمل برنامج الوسوف . لتنمية الدوليةاألمريكية لوكالة الوتنمية، لل الهولندية

للمشاريع  وصندوق األمم المتحدة ، مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة العمل الدوليةةالثاني

نهضة الزراعية التي تمولها مؤسسة بيل التنسيق وثيق مع وكالة بالبرنامج  أيضاً إجراءوسيتم . اإلنتاجية

  .ي أجرته وزارة المالية والتنمية االقتصاديةذالمل المالي الشابرنامج ال و،وميليندا غيتس

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون،  ديونثيوبيا هي واحدة من المستفيدين من تخفيف الديون بموجب مبادرةإ -6

ومن المتوقع . ل من عشرة بالمائةألقلعدد ناتج المحلي اإلجمالي إلى ال  الخارجيها نسبة دينوالتي خفضت

عتبر ت، نويالدوفي إطار القدرة على تحمل . 2030 الخارجي حتى عام إجهاد الدينخطر ينخفض أن 

في ، مما يجعلها مؤهلة للحصول على تمويل 2011عام  بحسب تصنيفات "الصفراء"دولة من الفئة ثيوبيا إ

  . في المائة50 بنسبة ةمنحشكل 

  تدفق األموال

  .2011/2012صرف حصيلة قرض الصندوق خالل فترة سبع سنوات من السنة المالية سيتم  -7
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  ترتيبات اإلشراف

  .يخضع البرنامج إلشراف الصندوق المباشر -8

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  . استثناءاتوجودال ينتظر  -9

 التسيير

تمويل والمنحة اللذان يقدمهما  القرضير ي اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسمن المزمع اتخاذ -10

مصرف يخضع أيضا ) 2 (؛ة خارجية مالية قانونيلمراجعة جميع الوكاالت المنفذة  تخضع)1: (لصندوقا

تخضع ) 3 (؛الوطنيإثيوبيا  مصرف لتنظيم وإشراف الصغريإثيوبيا ومؤسسات التمويل في التنمية 

 لوكالة التعاونيات اإلشرافيةلرقابة التنظيمية ولالنقابات و الريفية والتعاونيات االئتمانية المدخرات

رتكز على معايير ي لضمان الشفافية والمساءلة على مستوى المستهلك تيسييروسيتم تنفيذ إطار . االتحادية

  .محسنة إلدارة األداء االجتماعي

   المجموعة المستهدفة والمشاركة- جيم
  وعة المستهدفةالمجم

التي ، تتألف المجموعة المستهدفة أساسا من األسر الريفية الصندوقاالستهداف في تمشيا مع سياسة  -11

الحد من الفقر ستراتيجية ال وثيقة الجيل الثالثألساس  وفقاً. يومياًللفرد ى أقل من دوالر واحد  علتعيش

لوطني، مع وجود اختالفات ملحوظة بين  في المائة من السكان تحت خط الفقر ا29  يعيش،إثيوبيافي 

   نحوإلى نصيب الفرد من الدخل في المناطق الريفية في المتوسط يصل . المناطق الريفية والحضرية

 المحلي الناتج من الفرد نصيبومتوسط . مناطق الحضريةنصيب الفرد في اللمائة أقل من ا في 40

تعيش  عمليايتضح أنه .  يومياً أمريكيالردو حوالي حالياً الريفية المناطق في السوق بأسعار اإلجمالي

 ، وهي العتبةفرد لكل  أقل من دوالرين أمريكيينعلى  تعيش عملياًإثيوبيا في الريفية األسر جميع

  . دولياًاالمتعارف عليه

  نهج االستهداف

  منخفض جداًالتفاوت في الدخل بين األسر الريفية، نجد أن 0.26معامل جيني إذا أخذنا في االعتبار  -12

سواء الدافع وراء التصميم العام و .القيمة المطلقةبويمكن اعتبار الغالبية العظمى من األسر الريفية فقيرة 

ونظم  اًتشغيليالمستدامة مالية ريفية مؤسسات  إلى تطوير هو الحاجة يستهداف الجغرافي واألسرلال

ولذلك، ال يقتصر البرنامج على أي موقع .  زيادة فرص الوصول إلى األسر الفقيرة من أجلتركز مهامها

إلى مناطق العجز، لتصل لتوسيع نطاق الخدمات المالية بميزات داخلية البرنامج يتمتع ، لكن. جغرافي

في البالد، وذلك تمشيا مع توصيات تقييم المنخفضة وال سيما في المناطق الرعوية والزراعية الرعوية 

  .رحليمالقييم تالو) 2008(لعام البرنامج القطري 
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  المشاركة

 الى تميل ، الريفية األسر جميع من المائة في 23 حوالي تمثل والتي ،نساء ترأسها األسر التي وسطياً تعد -13

 في المائة من 46 نساء تترأسهاوتضم األسر التي  رجال، يعولها التي األسر من فقراً أكثر تكون أن

في المناطق الريفية الريفية والتعاونيات االئتمانية إال ال تتواجد المدخرات و.  األفقر من السكانخمسال

 الشهريحجم متوسط ال من اًواضحيبدو األمر الذي  األسر الفقيرة، هامعظمبتضم قائمة أعضائها و

 المدخرات الريفية  سعيالبرنامج ويتطلب .الخ ،القرض حجم ومتوسط لزامية،اإل دخاراإل لمنتجات

 . منهائةا في الم50قل عن ي ال  ما النساءتشكل عضوية لوصول إلىإلى ا والتعاونيات االئتمانية

   األهداف اإلنمائية–دال 
  أهداف البرنامج الرئيسية

لما يقدر لى مجموعة واسعة من الخدمات المالية ع الحصولتوفير هو   البرنامج اإلنمائي الشاملهدف -14

 في المائة 100 زيادة قدرها  ذلكيشكلو ؛ 2019حزيران /يونيو 30بحلول  مليون أسرة ريفية 6.9بنحو 

أمر يمكن تحقيقه من خالل وهو . 2012حزيران /يونيو 30 مليون أسرة في 3.3 يبلغمن خط أساس 

 االنخراطموجهة نحو المستدامة الحيوية القوية والريفية المالية المؤسسات التقديم الدعم لشبكة وطنية من 

  .مع الفقراء

  يةاألهداف السياساتية والمؤسس

؛ علوماتقدرات الموارد البشرية ودعم تكنولوجيا المتعزيز : المؤسسية ما يليالسياساتية واألهداف تشمل  -15

، العمالءستهداف ومحو أمية تحسين اال، الصغري إطار سياسة التأمين تطوير؛ سييرتالالملكية وتحسين 

إقامة روابط ؛ اتالتظلممعالجة ات آليتنفيذ و ةالذاتي ةتنظيميالقدرة التحسين ؛ جتماعي األداء االتحسين

واإلطار  الصغريالتأمين تنفيذ سياسة ؛ آليات زيادة المواردإرساء ؛  التجاريةالمصارفع مفعالة 

 قادرة على توسيع  حيوية ونشطة ومستدامةمؤسسات مالية ريفيةإيجاد ؛ و المرتبط بهاالتنظيمي والرقابي

  . االتساعالمكان سواء من ناحية العمق أواالنتشار في 

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

الفرص االستراتيجية القطرية برنامج  أهداف كل من أحدهو توفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية  -16

المرحلة - يعتمد برنامج الوساطة المالية الريفية. 2015-2011  للفترةواإلطار االستراتيجي للصندوق

مبادرات الصادرة عن تقييم البرنامج القطري والتقييم المرحلي لتوسيع نطاق على التوصيات الالثانية 

تصميم يتفق بوضوح أيضا . ثيوبياإ في اً رياديموقعاًبنجاج الصندوق والتي حقق فيها لصالح الفقراء 

  .مع سياسة التمويل الريفي في الصندوقبوضوح أيضاً برنامج ال
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   التنسيق والمواءمة-  هاء
 ألهداف الوطنيةالمواءمة مع ا

الحفاظ على نمو الزراعة ) 1: (تركيزا قويا على ما يليتضع الخطة الخمسية الحالية للنمو والتحول  -17

بناء ) 2 (؛زيادة الموارد المحلية لالستثمارمن أجل ، بما في ذلك تعبئة المدخرات، األعمال المرتبطة بهاو

وتشدد الخطة على ضرورة . ثيوبية المرأة اإلإطالق العنان إلمكانات) 3 (؛شاملةال يةتنفيذالقدرة ال

ويتفق برنامج الوساطة المالية الريفية المرحلة الثانية . مضاعفة الجهود لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 مليار 18بنسبة تشهدا نموا المتوقع أن التي من تعبئة المدخرات سيقدم البرنامج الدعم لمع هذه الخطة و

  .تنفيذ البرنامجل تالية السنوات السبع العلى مدىبير إثيوبي 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

الصندوق عضو كما أن . ألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةطار اإالصندوق من الدول الموقعة على  -18

شارك بنشاط في جميع يبين الجهات المانحة وفريق األمم المتحدة القطري، وواالتساق  التنسيق مجموعة

 في قطاع التمويل الريفي لتوسيع نطاق اإلنمائيينشركاء الع محكومة إثيوبيا تتعاون . حافلهذه الم

  ركناًة الثاني برنامج الوساطة المالية الريفية المرحلةيعتبرو.  القطاع الريفيليمتد إلىالخدمات المالية 

  . في الحفاظ على هذه الجهودمهماً

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 لرئيسيةالمكونات ا

ويل الصغري متنمية المؤسسية للقطاعين الفرعيين للتال )1: (مكونات هيأربعة  من  البرنامجيتألف -19

 ؛الصغريمؤسسات التمويل على تحسين التنظيم واإلشراف ) 2(؛ ة بما في ذلك إدارة المعرفوالتعاونيات

   ؛لتعاونيات االئتمانيةالمدخرات الريفية وا والصغريالصناديق االئتمانية لمؤسسات التمويل ) 3(

  . وإدارتهتنسيق البرنامج) 4(

  فئات النفقات

المساعدة ) 3 (؛ةخدمات الدعم المحلي) 2( والمركبات والمعدات؛ السلع) 1 (:للنفقاتفئات خمس  هناك -20

  .يةتكاليف التشغيلال) 5( ؛االئتمان اإلضافي) 4(؛ التقنية والدراسات

  الشراكاترساء وإ ،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، - زاي

 نشركاء التنفيذ الرئيسيو

، ورابطة مؤسسات التمويل الوطنيإثيوبيا  ومصرف ، للتنمية إثيوبيامصرف شركاء التنفيذ الرئيسيون هم -21

 والمدخرات الريفية تعزيز التعاونل المكاتب اإلقليمية ، الصغري، مؤسسات التمويل ةثيوبي اإلالصغري

  .اهتحادات االئتمانية وااتوالتعاوني
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 مسؤوليات التنفيذ

، الوطنيإثيوبيا  مصرف على عاتق الصغريالتنظيم واإلشراف على مؤسسات التمويل مسؤولية قع ت -22

 عن السياسة التوجيهية لتمويل  مسؤوالًأيضاًإثيوبيا الوطني  مصرفيعد .  المركزي في البالدالمصرف

لتعاون على المستويين االتحادي مكاتب تعزيز اتكليف تم  وقد . والتمويل الريفيالصغريالمشاريع 

.  الريفية والتعاونيات االئتمانيةالمدخرات الترويج والتنظيم واإلشراف على مكاتب بمسؤؤلية واإلقليمي

مسؤولية كاملة عن  وسيكون مسؤوالًبرنامج لل إثيوبيا الوطني الوكالة الرائدة مصرفيكون وسوف 

  .العنصر الغالب في هذا البرنامجيعد ، الذي  وإدارته"االئتمان" مكون منصرف ال

 دور المساعدة التقنية

المدخرات الريفية  والصغري لمؤسسات التمويل ة المؤسسيللتنميةتكون المساعدة التقنية متاحة س -23

  . وتحسين تنظيمها واإلشراف عليهاوالتعاونيات االئتمانية

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 ، اإلثيوبيةالصغريجمعية مؤسسات التمويل صميمه من خالل  لتاًوفقتنفيذ البرنامج بتعهدت الحكومة  -24

 إثيوبيا ومصرف ،الصغريمؤسسات التمويل  و، ووكالة التعاونيات الفيدرالية،لتنميةإثيوبيا ل ومصرف

  .واتحاداتها  وومكاتب التعزيز التعاونية اإلقليمية والمدخرات الريفية والتعاونيات االئتمانية،الوطني

 ويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بهاشركاء التم

 في 40 يقدم الصندوق .سبع سنواتمليون دوالر أمريكي على مدى  248يبلغ إجمالي تكاليف البرنامج  -25

 مصرف و، التجاريةرفامصال و،أما الباقي فيتكفل به كل من الحكومة. ئة من إجمالي تكلفة البرنامجاالم

   .يالصغر ومؤسسات التمويل ،لتنميةإثيوبيا ل

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

تم توسيع نطاق انتشار هذا سي. يهدف البرنامج إلى دعم النمو المستمر للقطاع المالي في المناطق الريفية -26

دخرات الممن خالل ) 2 (؛ مليون أسرة3.2نحو ب الصغريمن خالل مؤسسات التمويل ) 1: (القطاع

زيادة تغلغل التمويل بسيقوم البرنامج . مليون أسرة 0.4 بنحو واتحادتهاالريفية والتعاونيات االئتمانية 

في المائة من جميع األسر الريفية بحلول  50الريفي من خالل المدخرات والقروض إلى ما يقرب من 

  .2019عام 

 الجدوى االقتصادية والمالية

تحليل تم تنفيذ وقدرت العائدات اإلجمالية لالستثمارات و. لبرنامجلدي أجري تحليل شامل مالي واقتصا -27

 يبلغ الذي يقدمه إلى مؤسسات التمويل الصغري عائدا إجمالياًلدعم لالتحليل المالي يوضح و. حساسيةال

 جدوى استثمار متانةحساسية إلى التحليل يشير .  في المائة35قطاع التعاونيات ل، و في المائة52

  .جلبرناما
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  توسيع النطاقو ،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

 مؤسسات في قطاعف.  وإدارتهاتوليد المعرفةلمتواصل ومنظم يدخل في تصميم البرنامج وتنفيذه نظام  -28

نشرة ) 1: ( بعض المخرجات التي من شأنها أن تسهم في منحنى التعلم ما يليتشمل،  الصغريلتمويل ا

 ؛الصغريداء مؤسسات التمويل  ألاًتتضمن استعراض اإلثيوبية الصغريجمعية مؤسسات التمويل  لسنوية

 بحثية في بعض وثائق) 3 (؛الصغريالتمويل مؤسسات قطاع  ل نصف سنوياستعراض شامل) 2(

جمعية عالوة على ذلك، يتم نشر المعرفة من خالل موقع . ذات الصلةالحالية األحيان حول الموضوعات 

 تغذيهالتي  ي تبادل المعلومات في مجال التمويل الصغر وسوق في إثيوبياالصغريسسات التمويل مؤ

  .بياناتبال الصغريمؤسسات التمويل 

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها البرنامج

 مصرفسداد يكون طريقة المصممة بقراض لبرنامج شروط اإللالبتكار في االميزات الهامة تشمل  -29

استحقاق قرض يتزامن مع شروط نظام تعاقبي وفقا لحكومة لإلى االصندوق قرض في إثيوبيا لالتنمية 

  عاما40ًلمجموعة المستهدفة على مدى فترة ل  للبرنامجالدوارالصندوق تمويل يتوفر وبذلك  .الصندوق

  . قرض الصندوقمدةمع  مما يتطابق

 نهج توسيع النطاق

 الناجمة عن توطيد ورفع مستوى التدخالت الناجحة على اساًأسالمرحلة الثانية من البرنامج تركز  -30

  .هالمرحلة األولى من

   المخاطر الرئيسية– ياء
 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

 العقد على مدى  بطريقة مرضيةمخاطرها التشغيلية والمالية إدارة من الصغريتمكنت مؤسسات التمويل  -31

 بتاريخ  في المائة من صافي حافظها3للمخاطر باإلجمال أقل من الحافظة المعرضة  تشكلو. الماضي

وتطبق بها  تستند على العضوية هي مؤسسات والمدخرات الريفية والتعاونيات االئتمانية. 2009عام 

 على وجه الخصوصعمليات محلية وإشراف مباشر على المخاطر من جانب أعضاء لجنة اإلدارة 

  .على وجه العموم األعضاءو

 صنيف البيئيالت

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

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

التكنولوجيا، وتحسين العمليات التجارية، ووضع إطار تنظيمي ديناميكي  النظم ورفع مستوىسيساهم  -33

. الصغريالتمويل مؤسسات  في تحقيق النمو المنظم واالستقرار على المدى الطويل لقطاع وتفاعلي

الوصول يواصل توفير  ا دائما نظامسيصبجي يدعمه البرنامج ذوباختصار، فإن النظام المالي الريفي ال

 المائة على  في100  بنسبةا ماليإشراكهم حقق هدفتإلى األسر الفقيرة في المناطق الريفية، ويتوقع أن ي

  .مدى العقدين المقبلين أو نحو ذلك

  الوثائق القانونية والسند القانوني - ثانيا

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية   الديمقراطية االتحاديةجمهورية إثيوبياستشكل اتفاقية التمويل بين  -34

وترفق نسخة من  .المتلقي/الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 .ذه الوثيقةاتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها كملحق به

مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من   الديمقراطية االتحاديةجمهورية إثيوبياو -35

 .الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 وسياسات ء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةوإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشا -36

 . في الصندوقومعاييره اإلقراض

  التوصية - ثالثا

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -37

قرضاً بشروط تيسيرية للغاية تعادل جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية أن يقدم الصندوق إلى : قـرر

 وحدة حقوق سحب 31 300 000(وحدة حقوق سحب خاصة  واحدا وثالثين مليونا وثالثمائة ألفقيمته 

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

  .الواردة في هذه الوثيقة

ادية منحة تعادل قيمتها واحدا أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتح: قرر أيضا

على ) وحدة حقوق سحب خاصة 31 300 000(وثالثين مليونا وثالثمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Rural Financial 
Intermediation Programme II (RUFIP II)" 

(Negotiations concluded on 24 August 2011) 

 
Loan Number: _______________ 
 
Grant Number: _____________ 
 
Programme Title: Rural Financial Intermediation Programme II (the “the Programme”) 
 
the Federal Democratic Republic of Ethiopia (the “Borrower/Recipient”) 
 
and 
 
the International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the 
Allocation Table (Schedule 2). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 
29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the 
“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Programme in 
accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1. A. The amount of the Loan is SDR 31 300 000. 
 B. The amount of the Grant is SDR 31 300 000. 
 
2. The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 8 July. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 March and 
1 September. 
 
6. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in 
the equivalent of USD 5.9 million. 
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Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Development Bank of Ethiopia (DBE). 
 
2. The following are designated as additional Programme Parties: the National Bank of 
Ethiopia (NBE), the Federal Cooperative Agency (FCA), Regional Cooperative Promotion 
Bureau (RCPB), the Association of Ethiopian MFIs (AEMFI), participating MFIs, and 
participating Rural Saving and Credit Cooperatives (RUSACCOs) and their Unions. 
 
3. The Programme Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of 
entry into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Financing shall be administered and the Programme supervised by IFAD.  
 
Section E 
 
1. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
 
3. 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: 
 
President Minister of Finance and  
International Fund for Agricultural Development   Economic Development 
Via Paolo di Dono 44 P.O. Box 1905 
00142 Rome, Italy Addis Ababa, Ethiopia 
 
 
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 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Programme Description 
 
1. Target Population. The Programme shall benefit at least 6.9 million rural households 
in the rural areas of Ethiopia targeting smallholder farmers, pastoralists, agro-
pastoralists, artisanal fishermen, women, landless labourers and the youth in the rural 
areas of Ethiopia and synergies will be sought with IFAD’s ongoing projects throughout 
the country. In that respect, the overall design for both geographic and household 
targeting is driven by the need to develop operationally sustainable rural financial 
institutions and systems with a focussed mission to increase access to poor households. 
Therefore, the Programme shall not be confined to any geographic location. 
 
2. Goal. The goal of the Programme shall be to contribute to the reduction of poverty 
in rural Ethiopia.  
 
3. Objective. The objective of the Programme shall be to provide access to a range of 
financial services for an estimated 6.9 million rural households in Ethiopia building on the 
accomplishments of the Rural Financial Intermediation Programme I (RUFIP I). The 
Programme shall achieve this through a nationwide network of Microfinance Institutions 
(MFIs) and 5 500 RUSACCOs and RUSACCO Unions. The Programme shall also support 
these Rural Financial Institutions to bridge their liquidity gap through a credit fund, and 
improve the policy environment including regulatory and supervisory architecture. 
 
4. Components. The Programme shall consist of the following four components: 
(i) institutional development in the microfinance and cooperative sub sectors including 
knowledge management; (ii) improved regulation and supervision of MFIs; (iii) credit 
funds for MFIs and RUSACCOs; and (iv) Programme coordination and management. 
 
4.1 Component 1  Institutional Development of MFIs and Cooperative Subsector. This 
component shall support: (a) Management Information System (MIS) improvement 
through technology up-grading; (b) human resource development through a range of 
appropriately structured training programmes covering management and operating staff 
across the sector; (c) improved mobility for outreach; and (d) research and knowledge 
management comprising studies on micro finance products, liability (financial 
instruments to raise resources) product study, financial literacy for clients and support to 
AEMFI, a key resource institution for the sector. 
 
4.2 Component 2 – Improved Regulation and Supervision of MFIs and RUSACCOs. This  
component shall support (a) the development of technology based off-site supervision 
project; (b) reviewing and updating supervision manuals; (c) improving MFI statutory 
audit framework; (d) the design of financial literacy programme for MFI clients; 
(e) policy seminars; and (f) skill and knowledge development of staff of the MFI 
department of NBE through a series of well-designed and structured training inputs. The 
Programme will also finance technical assistance to the National Bank of Ethiopia for 
development of a policy framework covering: (a) establishment of a microfinance apex 
institution; (b) micro insurance including regulatory framework; (c) integration of MFIs 
into national payment and settlement system; (d) approach to branchless banking by 
MFIs; (e) need for and feasibility of access of MFIs to credit information centre; and 
(f) governance code of MFIs. 
 
4.3 Component 3 – Credit Funds for MFIs and RUSACCOs. The credit funds will support 
the growth of the savings and loan portfolios of the MFIs and RUSACCOs.   
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II. Implementation Arrangements 
 
38. The Programme shall be coordinated through the DBE. The DBE shall re-establish 
the Programme Management Committee (PMC) created for the RUFIP I with 
representation for all stakeholders and with enlarged terms of reference. In addition, the 
PMC shall establish a sub-committee comprised of the President of DBE; the Executive 
Director of AEMFI; the Director of Micro-finance Institutions Department of NBE, the 
RUFIP II Programme Director and the National Programme Coordinator in the FCA to 
deal with routine operational matters as and when necessary. The membership of the 
sub-committee may be changed from time to time by agreement of the 
Borrower/Recipient and the Fund. 

39. The Programme Coordination and Management Unit (PCMU) of RUFIP I shall be 
reconstituted with well qualified and experienced staff as may be satisfactory to IFAD. 
Remuneration levels for PCMU staff shall be competitive with market rates. The 
Programme Director shall directly report to the President of DBE and shall be delegated 
financial and operational powers sufficient to provide operational autonomy for the 
PCMU, as well as logistic support as may be necessary. The PCMU shall more or less 
function like a special purpose vehicle under the overall direction of the PMC and the 
President of DBE. 

3. Under the Programme, the policy direction of the National Rural and Micro-Finance 
Policy Steering Committee (NRMFPC) shall assume a greater dimension, and emerging 
new policy initiatives shall be addressed, such as: a policy decision on the establishment 
of national micro-finance apex institution, micro-insurance policy and regulatory 
framework for the micro-insurance sector, integration of MFIs into the National Payment 
system, product development for market access improvement of MFIs, improved 
regulation and supervision of the MFI sector, etc.  The NRMFPC shall also provide an 
interface to IFAD for policy dialogue and consultative process. The NRMFPC shall be a 
key pillar of the management structure of the Programme, setting the tone for the 
overall development and direction of the micro-finance sector. The NRMFPC shall be 
reconstituted by the National Bank of Ethiopia, with expanded representation and terms 
of reference acceptable to IFAD. The NRMFPC shall be headed by the Vice-Governor, 
NBE, or such other senior official as may be agreed between the Borrower/Recipient 
and IFAD. 

4. The FCA shall establish a Programme Coordination Implementation Committee, 
comprised of the head of the FCA (Chairman) and heads of RCPBs and the National 
Programme Coordinator, for effective management and implementation of Programme 
activities relating to financial co-operatives components. The main functions of the 
Programme Coordination Implementation Committee shall include: planning 
implementation strategies and promotion processes of rural financial cooperatives; 
processing of annual work plans and budgets for transmission to the PCMU; quarterly 
review of the implementation of various sub-components and performance of rural 
financial cooperatives; etc.  
 
5. The FCA and RCPBs shall also establish Programme Management Units (PMUs) 
comprised of a coordinator, monitoring and evaluation officer and training coordinator 
with such support staff as may be necessary for satisfactory implementation of the 
Programme. The PMU staff shall be appointed with qualifications and experience 
satisfactory to the Fund. All staff shall be recruited through a competitive process with 
posts open to highly qualified candidates from the public and private sector. 
Remuneration levels for the staff of the PMUs shall be competitive with market rates. 
The PMUs shall primarily be responsible for overall implementation of the rural financial 
cooperative component under the direction of the PCMU and the PMC.  The coordinator 
of the PMU established by the FCA shall work in close coordination with the Programme 
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Director and shall bring about necessary effective liaison between the PCMU and the 
various PMUs in the RCPBs. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

Category 

Loan Amount 
Allocated 

(expressed 
in SDR) 

Grant Amount 
Allocated 

(expressed 
in SDR) 

Percentage 

I.    Goods, equipment and vehicles  ‐  4 020 000  100% net of taxes 

II.   Local support services, including 
institutional grants  ‐ 

3 070 000  100% net of taxes 

III.   Technical assistance, training and 
studies 

‐  4 960 000  100% net of taxes 

IV.  Incremental credit  28 170 000  16 120 000  100% net of taxes 
Unallocated  3 130 000  3 130 000   

TOTAL 31 300 000  31 300 000    

 
2.  Start-up Costs. All withdrawals in respect of expenditures for start-up costs 
incurred before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall 
be subject to prior approval by the Fund. 
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Key reference documents 

 
 
Country reference documents 

Growth and Transformation Plan 201/11-2014/15. MOFED 

IFAD reference documents 

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

Results Hierarchy Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Goal 

The programme goal is to contribute to the reduction of 
poverty in rural Ethiopia  

Reduction in chronic malnutrition amongst 
children under 5; 
Increase in ownership of assets among 
beneficiaries (data disaggregated by gender) 
 

Baseline, MTR and 
Programme Completion 
surveys; CSA 
surveys/reports 

Sustained domestic and regional 
political stability; 
Macro-economic stability  
 

Development Objective 

Increased access to a range of financial services by rural 
households sustained 
 
 

Increase in access to financial services from 
MFIs and RUSACCOs (and their unions) from 
a baseline of about 3.3 million in June 2012 
to at least 6.9 million mainly poor rural 
households in Ethiopia by June 2019  

MIX market; AEMFI 
annual report; progress 
reports; supervision 
reports, MTR, PCR; 
evaluation reports; 
impact assessments 

Profitability of small holder 
agriculture is sustained 
Limited or no political 
interference in management of 
RFIs  

 
 

Component 1: Institutional development in the microfinance and cooperative sector 

Outcomes 1.1:  
 
Increased number of operationally sustainable MFIs established 
and fully operational 
 
Outcomes 1.2 
 
Operationally sustainable community banking network of 
RUSACCOs (and their unions) established and fully operational 

At least 30 operationally sustainable MFIs 
with 6.142 million clients in operation by 30 
June 2019  
27% annual growth in savings amongst MFIs. 
 
At least 5 500 operationally sustainable 
RUSACCOs (and their unions) in operation by 
30 June 2019 with about 765,000 members 
(data disaggregated by gender) 
 

AEMFI annual 
performance review 
report; progress 
reports; supervision 
reports, MTR, PCR; 
evaluation reports; 
impact assessments 

Projected net profit margins are 
maintained 
Tax exemption on MFI profits 
maintained  

 

 Component 2: Improved regulation and supervision of MFIs and Rural Financial Cooperatives 

Outcome 2.1: Enhanced regulation and supervision capacity of 
NBE and FCPA in place.  

 at least one off-and-on-site supervision for 
each MFI per year 

 # of RUSACCOs and their unions audited 
per year against baseline 

 # of literacy programmes implemented for 
MFI clients per year and positive client 
feedback on training programme 

AEMFI annual 
performance review 
report; progress 
reports; supervision 
reports, MTR, PCR; 
evaluation reports; 
impact assessments 

 

Component 3: Increased/Improved rural finance outreach 

Outcome 3.1:  Increased savings and loan portfolio growth for 
MFIs and RUSACCOs (and their unions)  

 % increase in average annual growth 
rates of savings, capital, and loan portfolio 
against baseline (or volume of savings 
mobilised projected by year) 

 % average annual increase in loan size  
 

MIX market; AEMFI 
annual report; progress 
reports; supervision 
reports, MTR, PCR; 
evaluation reports; 
impact assessments 

Commercial funding of MFIs is 
sustained  

 




