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 9  الوثائق القانونية والسند القانوني-سادسا 

 9  التوصية-سابعا

  

  الملحق
  11  المتفاوض بشأنهااتفاقية التمويل

  

  الذيل
    اإلطار المنطقي

  



  EB 2011/104/R.33/Rev.1 

iii 

  خريطة منطقة المشروع

  جمهورية مصر العربية 

  لريفية من خالل تحسين األسواقمشروع تعزيز الدخول ا
  تقرير التصميم

  
  

  

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

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

 ي للتنمية الزراعيةالصندوق الدول: المصدر
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  جمهورية مصر العربية 

  مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواق

  التمويلموجز 

 :رةبادالمؤسسة الم  الصندوق

 :المقترض  العربية مصر جمهورية

 :الوكالة المنفذة  األراضي واستصالح الزراعة وزارة

 :التكلفة الكلية للمشروع  دوالر أمريكي مليون 108.22

 70.0 يعادل بما (خاصة سحبحقوق  وحدة مليون 14.44

 )تقريباً أمريكي دوالر مليون

 :الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

مليون  1.0بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  0.63

 )دوالر أمريكي تقريباً

  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

 5  مدتهاسماح فترة ذلك في بما سنة، 20 القرض دةم

 الفائدة سعرنصف  يعادل فائدة سعر ويتحمل سنوات،

 أشهر ستة كل الصندوق يحدده كما السنوي اإلشاري

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

 والصندوق والتنمية، الزراعية صندوق دعم األبحاث

 للتنمية االجتماعي

 :تمويلالجهات المشاركة في ال 

 مليون 10.93: والتنمية الزراعية صندوق دعم األبحاث

 أمريكي دوالر

 أمريكي دوالر مليون 1.0: للتنمية االجتماعي الصندوق

 :التمويل المشتركمبلغ  

 :مساهمة المقترض  دوالر أمريكيمليون  7.55

 :مساهمة المستفيدين  دوالر أمريكي مليون 17.74

 :التقديرب المكلفةالمؤسسة   الصندوق

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  الموافقةبتوصية 

 العربية مصر جمهورية إلى تقديمه المقترح بالتمويل الخاصة التوصية على الموافقة إلى مدعو التنفيذي المجلس

  . 30 الفقرة في الوارد النحو على ،األسواق تحسين خالل من الريفية الدخول تعزيز مشروع أجل من

   من أجل جمهورية مصر العربية إلى امتقديمه مقترح ومنحةقرض 

 مشروع تعزيز الدخول الريفية من خالل تحسين األسواق

  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي - أوال

  التنمية القُطْرية والريفية وسياق الفقر - ألف

 من العديد دالبال واجهت األخيرة، لسنواتا خالل مصر حققته الذي المبهر االقتصادي التقدم رغم -1

 واالجتماعية االقتصادية المساواة عدم أوجه ومعالجة مستدام اقتصادي نمو على الحفاظ في التحديات

. فقراء منهم، مليون 33 أو المصريين، من المائة في 40 أن إلى األخيرة التقديرات وتشير. واإلقليمية

 مما ،شبه فقراء أنهم على المائة في 21 ويصنف مطلق، فقر في ئةالما في 19.6 بنسبة يقدر ما ويعيش

 وكان. ستجعلهم يقعون في قبضة الفقر مجددا األسعار في زيادة أو في دخلهم بسيط انخفاض  أن أييعني

 أحد والفقراء األغنياء بين والهوة االقتصادية الفرص على الحصول في المساواة بعدم المتنامي اإلحساس

 بشكل المصري االقتصاد أصيب ولقد. البالد مستوى على األخيرة االنتفاضة إلى أدت تيال العوامل

 السياحة قطاع وانهار. 2011 الثاني كانون/يناير في البالد شهدته الذي السياسي الغليان أعقاب في مباشر

 والمعاشات، جور،األ على إضافية مبالغ بانفاق بالفعل التعهد تمو. والصادرات النقل حركة وتوقفت ،الهام

 على ضغوطاً سيمثل مما ضعيفاً؛ اتاإليراد تحصيل يزال ال ولكن التعويضات، وصندوق والدعم،

 أيضاً ولكنها فحسب، القومي الدخل في النمو على الزراعية التنمية أهمية تقتصر الو. الحكومة ميزانية

 القطاع وفي. مصر في الفقر معدالتوالحد من  الغذائي، واألمن التوظيف، في تقدم لتحقيق حيوية

 عالية حيوانيةال منتجاتالو البستنة منتجات وتصدير إنتاج في هائلة تنافسية بميزة مصر تتمتع الزراعي،

 .الطبية والنباتات واألعشاب، القيمة،

 األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية -باء

  لى النتائجالقُطْرية المستند إ

 )2030 نحو المستدامة الزراعية التنمية استراتيجية( الزراعية للتنمية الحالية الحكومة استراتيجية تعتمد -2

 مستويات إلى الزراعي باإلنتاج سينهض للتصدير فرص وإيجاد كفؤة زراعة تنمية أن فرضية على
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 هذه وأثناء االقتصادي، لنشاطل في المسار العام الصغيرة الحيازات أصحاب الفقراء المزارعين ستدخل

. وخارجها المزرعة داخل ،للريفيين عمل فرص توفرو الدخول تحسنو الغذائي األمن ستعزز العملية،

وال يتمتع المزارع . الزراعية والتنمية  الفقر من للحد الحكومة استراتيجية مع بالكامل المشروع يتماشىو

 والتمويل الجديدة، التكنولوجيا إلىة للوصول من أصحاب الحيازات الصغيرة إال بفرص محدود

 أنه األدلة وتوحي. الدخل لزيادة هائلة فرصاً يفقد فهو ثم، ومن التصدير، أسواق وخاصة واألسواق،

 الخاص القطاع في القيمة سلسة في نمشغليال مع يتعاملون الذين الصغيرة الحيازات أصحاب بإمكان

 على باب سعار األزيادة طريق عن الدخل في مستدامة مكاسب تحقيق) المصدرين أو/و التجهيز جهات(

 الجودة عالي منتج بتوريد بالتجهيز والقائمون المصدرون يهتمو. اإلنتاج خسائر وتخفيض المزرعة

 مع عقود على يتفاوض أن الخاص لقطاعا ويناسب. وفعالية التكاليف الكفاءة من ممكن قدر أكبرب يتصف

 أصحاب من العديد مع التعامل من أكثر جمعيات، في المنظمين الصغيرة الحيازات أصحاب المنتجين

 أعلى سعر لتأمين التعاقدية زراعةبال الصغيرة الحيازات أصحاب يهتمو. المتشرذمين الصغيرة الحيازات

 ومحدودية التنظيمية، القدرات ضعف ولكن. جودة ذات ومدخالت السوق، في مضمونة ومنافذ ،وثابت

 واإلدارة، التسويق على المالئم التدريب وانعدام السوق، عن المعلومات وضعف تمويل،ال على الحصول

 أصحاب المزارعين هؤالء تعوق باألسواق الصالت وضعف التسويقية، التحتية البنية كفاية وعدم

 اإلنتاج دعم أنشطة كل إليه ستستند الذي األساس القيمة سلسلة نهج سيشكلو. الصغيرة الحيازات

  . السوق في الفاعلين لكل اًٌبمكس تحقق مستدامة صالت إقامة لضمان يقوالتسو

  وصف المشروع - ثانيا

  والمجموعة المستهدفة  منطقة المشروع- ألف

 مصر، صعيد في وسوهاج وقنا، والمنيا، سويف، وبني أسيوط، هي محافظات سبع في المشروع سينفذ -3

) 2 (الفقر؛ انتشار معدل) 1: (على المحافظات اختيار يعتمدو. مصر دلتا في الشيخ وكفر والبحيرة

 الزراعي والتباين) 3 (الطبية؛ والنباتات واألعشاب، الحيواني، واإلنتاج البستنة، محاصيل إنتاج وإمكانية

 وإمكانية) 4 (السنة؛ مدار على اإلنتاج إمكانية من االستفادة من المشغلين يمكن الذي اإليكولوجي –

 مستوى على المؤسسية ةوالتنمي الري في الصندوق بها قام التي السابقة راتاالستثما من االستفادة

 لحيازاتا أصحاب المزارعين أسر تتضمن فقيرة، ريفية أسرة 50 000 المشروع من ستفيدستو. المزرعة

  .والمتوسطة الصغيرة المشروعات ومشغلي العمل، عن عاطلينال شبابالو ريفيات،ال نساءالو صغيرة،ال

  هدف اإلنمائي للمشروعال - باء

 تحسين طريق عن مصر وصعيد دلتا في محافظات السبع في الريفي الفقر من الحد في المشروع سيسهم -4

 من والمتوسطة الصغيرة المشروعات تعزيز وفي القيمة عالية المحاصيل في الربحية تحقيقو اإلنتاج

 . عمل فرص وتوفير أفضل سوق روابط إقامة أجل
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  نتائجال/المكونات - جيم

 .المشروع وإدارة) 3 (الريفي؛ والتمويل) 2 (التسويق؛ دعم) 1: (مكونات ثالثة من المشروع يتألف -5

 جمعيات/ مجموعات وتعزيز تنظيم) 1: (فرعية مكونات أربعة من التسويق بدعم الخاص المكون يتكونو

 أما. األسواق نحو وجهالم واإلنتاج) 4 (القيمة؛ سلسلة وروابط) 3 (السوق؛ ومعلومات) 2 (المزارعين؛

 مجال في والتنمية البحوث) 1: (هي فرعية مكونات ثالثة من فيتكون الريفي بالتمويل الخاص المكون

 .  وتعزيز الوسطاء الماليين) 3 (اإلئتماني؛ المرفق) 2 (السوق؛ المستند إلى اإلئتمان

 أصحاب للمزارعين بالنسبة زرعةالم  على بابسعاراأل ةزياد) 1: (المشروع من المتوقعة النتائج تتضمن -6

 الحد) 2 (األسواق؛ إلى والوصول والمعلومات والتفاوض، التنظيم، تحسين طريق عن الصغيرة الحيازات

 والوصول الجديدة، التكنولوجيا في الستخدامه التمويل على الحصول طريق عن اإلنتاجية الخسائر من

 األصول وزيادة )3 (الزراعية؛ القيمة سلسلة في واالندماج الحصاد، بعد والتجهيز النقل مرافق إلى

  .  وخارجها المزرعة داخل ةالريفي العمالة فرص تعزيز طريق عن والعمالة

   تنفيذ المشروع- ثالثا

  النهج  - ألف

 األسواق نحو الموجه اإلنتاج) 1: (في المشروع تنفيذ في المستخدم للنهج األساسية الدافعة القوى تتمثل -7

 باالضطالع القيمة سلسلة في مشارك شريك كل يكلف حيث القيمة سلسلة واستراتيجية )2 (والتسويق؛

) 3 (؛خبراتو ومهارات، وقدرات، قوة، مواطن من لديه ما مع تتسق بمسؤوليات والنهوض بدور فعال

 المصلحة أصحاب بمشاركة للسماح القاعدة من يمكن ما أقرب تكون بحيث القرار صنع المركزيةو

 بالتمايز االهتمام تعميم وتضمين) 4 (الصلة؛ ذات العمليات كافة في فعال نحو على ومنظماتهم الرئيسيين

 . المشروع أنشطة كافة من يتجزأ ال ءجزك النساء وتمكين الجنسين نبي

  اإلطار التنظيمي - باء

 ياساتبالس ةتعلقمال العامة القرارات توليتل للمشروع الوزارات بين المستوى رفيعة ةتوجيهي لجنة لستشك -8

 . الوطني المستوى على التوجيه وتقديم

. األساسية التنسيق جهة هو األراضي واستصالح الزراعة لوزارة التابع الزراعية البحوث مركز سيكون -9

 بدعم الخاص المكون تنفيذ بمسؤوليات لتنهض المركز داخل للمشروع وطنية تنسيق وحدة إنشاء وسيتم

صندوق دعم األبحاث  سيضطلعو. الريفي بالتمويل الخاص لمكونا تنفيذ على واإلشراف التسويق

 خدمات وبعض المالية الخدمات تقديم بمسؤولية له التابعة المصارف طريق عن الزراعية والتنمية

 لقطاع المخصصة األموال من جزء وسيقدم. والمتوسطة الصغيرة المشروعات إلى الصغرى التمويل

 مؤسسات طريق عن اإلقراض إعادة ألغراض للتنمية جتماعياال الصندوق إلى الصغرى التمويل

 والجهات المجتمعية، التنمية وجمعيات الحكومية، غير والمنظمات ،المصرفية غير الصغرى التمويل
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 والصندوق الزراعية والتنمية دعم األبحاث صندوق بين الصغرى التمويل أموال تقسيم ويعتمد. المماثلة

 مع ستبرم التي الثانوية اإلقراض اتفاقيات في التقسيم هذا وسينعكس داءاأل على للتنمية االجتماعي

 .المؤسستين

   التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة- جيم

 المقامة المشروع تنسيق وحدات كل وفي للمشروع الوطنية التنسيق وحدة داخل والتقييم للرصد نظام ُينشأ -10

 على التقييم سيعتمدو. األثر تقييم/ورصد المحرز التقدم رصد: أساسيتين وظيفتين لتأدية محافظة كل في

 أيضاً يرمي المشروع أن إلى وبالنظر. الصندوق في واألثر النتائج إدارة نظام في المتضمنة المؤشرات

 بصفة ونشرها ونتائجه وخبراته بالمشروع، الخاصة المعلومات جمع الجوهري من المعرفة، توليد إلى

 تنسيق وحدات في والتقييم الرصد مسؤول تكليف وسيضيف. الصندوق ومقر البلد من كل في مستمرة

 ألغراض موالاأل وتخصيص واالتصاالت المعرفة إدارة بمسؤولية باالضطالع المحافظات في المشروع

 كتيبات إنتاج المعرفة منتجات تتضمنو. والتعلم بالمعرفة الخاص المخرج إلى قيمة والنشر االتصاالت

 المزارعين منتديات مع روابط أيضاً وستقام. المشروع تنفيذب الصلة ذات خبراتال حول مواضيعية

 ذلك، عن فضالً. ظهرت كلما الخبرات وتشارك النقاش إجراء من للتمكين المجتمعية والمنظمات المحلية

 بمثابة كونست القومي المستوى على المشروع تنفيذ حول عمل ورشة القطري البرنامج مسؤول سينظم

. الخبرات لتشارك خرينآلا التنفيذ وشركاء الصندوق يمولها التي تاالمشروع في للعاملين منبر

 ةـالمعرف إلى ولــبالوص المعنية المتصلة الريفية المناطق شبكة مكثف بشكل المشروع وسيستخدم

 في الصندوق نفذها التي األخرى مشروعاتال من للتعلم الصندوق ويدعمها القاهرة في القائمة) نت قرية(

  .الصندوق شركاء ومع معها الخبرات وتشارك فريقياأ وشمالاألدنى  الشرق قليمإ

  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير - دال

 للمشروع، الوطنية التنسيق لوحدة واحداً (األمريكي بالدوالر معينة حسابات ثالثة التنفيذ شركاء سيفتح -11

مصرف  لدى )للتنمية تماعياالج للصندوق والثالث ، الزراعية والتنميةصندوق دعم األبحاثل والثاني

 الحسابات بإدارة والصندوق وصندوق دعم األبحاث الزراعية والتنمية الوحدة ستقومو. لصندوقا يقبله

 ،والصندوق دعم األبحاث الزراعية والتنميةصندوق  من كل حتفظوسي المالئم، النحو على الثالثة

 المحلية بالعملة للمشروع مستقلة حساباتب المحافظات، في لها التابعة الوحدات قطري عن والوحدة

 وفيما. دولياً المقبولة المحاسبة جراءاتإل الكامل تنفيذال ولضمان الصندوق يمولها التي ألنشطةا غراضأل

 سيتم ئيين،هاللوسطاء الماليين الن المحدد الوقت في المدفوعات سداد تيسير بغيةو اإلئتمان، بخط يتعلق

صندوق دعم األبحاث الزراعية ب الخاصة الحسابات في مباشرة مدفوعات طريق عن المبالغ صرف

 . للتنمية االجتماعي والصندوق والتنمية

 الداخليون الحسابات مراجعو يجريها داخلة حسابات مراجعة عملية إلى الصروفات الرئيسية تخضعس  -12

 والصندوق وصندوق دعم األبحاث الزراعية والتنمية األراضي، واستصالح الزراعة وزارة في

 مراجعة عمليات إلى بالمشروع الخاصة المالية التقارير وستخضع. المالئم النحو على للتنمية، االجتماعي

 . يقبلهم الصندوق خارجيون حسابات ومراجع يجريها سنوية حسابات



  EB 2011/104/R.33/Rev.1 

5 

 وفقاً الصندوق من المقدم التمويل ةحصيل خارج ستمول التي والخدمات واألشغال السلع توريد تمسي -13

 المخطط التالية التدابير تعزز أن المقرر ومن. الصندوق في بهاالمعمول  للتوريد التوجيهية للمبادئ

 مناسبة عتبات على النص) 1: (الصندوق من المقدم التمويل في بالتسيير المتعلقة الجوانب من اتباعها

 وحدة وقيام) 3 (التوريد؛ عملية في نالمنتجي منظمات اركةومش) 2 (االستعراض؛ قبل بالتوريد خاصة

 واتساق) 4 (محافظة؛ كل في التنفيذ لشركاء تقني تمثيل مع التوريد بعمليات للمشروع الوطنية التنسيق

 ةدلم للتوريد خطة تتضمن أن والمقرر األصول حسب المعتمدة السنوية والميزانية العمل خطة مع التوريد

  .لصندوقل  المباشرشرافاإلو) 5 (ألقل؛ا على شهراً 18

 اإلشراف -  هاء

 وبعثة األقل، على واحدة ،كاملة إشراف بعثة إيفاد وسيتم المباشر،  الصندوقإلشراف المشروع يخضع -14

  .السنوي االستعراض عمل حلقة مع تتزامن بحيث البعثات إحدى موعد تحديد وسيتم .سنة كل متابعة

  ه وفوائده  تكاليف المشروع وتمويل- رابعا

   تكاليف المشروع- ألف

 المحلي التضخم لمعدل الحالية المركزي البنك تقديرات استخدمت المشروع، تكاليف احتساب ألغراض -15

 في اإليكونوميست معلومات وحدة عن الصادرة التقديرات مع )المائة في 8.5 المتوسط في يبلغ الذي(

 اعتماداً المائة في 2.1 البالغ المتوسط المعدل استخدم األجنبي، للتضخم وبالنسبة. 2011 حزيران/ يونيو

 والذي لمشروعا تقدير أثناء به المعمول السعر هو المستخدم الصرف وسعر. الدولي البنك تقديرات على

 بأسعار ؤللتنب الثابتة التعادلية الشراء أسعار واستخدمت.  الواحداألمريكيوالر للد مصري جنيه 5.7 بلغ

 الطوارئ ذلك في بما للمشروع، الكلية التكلفة قدرت األساس، هذا وعلى. المشروع مدة طوال الصرف

 مدار على مصري جنيه مليون 655.53 أو أمريكي دوالر مليون 108.22 بمبلغ والسعرية، المادية

 1.69 اإلجمالي في البالغ األجنبي الصرف سعر مكون ويمثل. المشروع فيها سينفذ التي الثماني السنوات

 وتمثل. األساسية التكاليف إجمالي من المائة في 2) مصري جنيه مليون 12.29 (أمريكي دوالر ونملي

 مليون 101.3 االستثمار تكاليف وتبلغ للمشروع، الكلية التكلفة من المائة في 2 والسعرية المادية الطوارئ

 تبلغو. األساسية التكلفة إجمالي من المائة في 96 يمثل بما مصري، جنيه مليون 577.8 أو أمريكي دوالر

 من المائة في 4 يمثل بما مصري، جنيه مليون 26.8 أو أمريكي دوالر مليون 4.7 المتكررة التكاليف

  .األساسية التكلفة إجمالي

  تمويل المشروع - باء

 طة،متوس بشروط أمريكي دوالر مليون 70.0 قيمته ةالبالغ الصندوق بقرض المشروع يمول سوف -16

 وستقدم بالكامل، االئتمان مرفق القرض سيمولو. أمريكي دوالر مليون 1 بقيمة دوقالصن من وبمنحة

 وكافة المشروع إدارة تكاليف لتغطية أمريكي دوالر مليون 7.55 مبلغب تمويالً المصرية الحكومة
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 مليون 10.93 صندوق دعم األبحاث الزراعية والتنمية وسيقدم. والرواتب والرسوم المطبقة، الضرائب

 وتكاليف والعاملين، ،التقنية والمساعدة ،بالموظفين الخاصة الموارد في منه كإسهام أمريكي ردوال

 أمريكي دوالر مليون 1.0 للتنمية االجتماعي الصندوق يقدم أن المتوقع ومن. شركائه وتدريب التشغيل،

 يقدم أن متوقعال ومن. الماليين شركائه ولتعزيز التشغيل، وتكاليف لعاملينبا المتعلقة ألغراضل

 الزراعية، المدخالت في االستثمارات لتمويل مقدمة كدفعة أمريكي دوالر مليون 17.74 المستفيدون

 .المزرعة خارج المؤسسات وتنمية الزراعية التجارية والمؤسسات

  التمويل شركاء حسب المكونات: جدول
 

 الحكومة منحة الصندوق قرض الصندوق
صندوق دعم األبحاث الزراعية 

 والتنمية

الصندوق االجتماعي 

 للتنمية
 النقد األجنبي المجموع المستفيدون

المحلي (بخالف 

 الضرائب)

الرسوم 

 والضرائب
    % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ 

                   مكون دعم التسويق–ألف 

-  تعزيز/تدريب مجموعات جمعيات 1

 المزارعين
- - 455 13,2 627 18,1 2 376 68,7 - - - - 3 458 3,2 173 3 112 173 

 191 430 3 191 3,5 811 3 - - - - 74,6 843 2 20,0 762 5,4 206 - -  معلومات السوق– 2

 55 982 55 1,0 092 1 - - 37,0 404 34,4 375 8,8 96 19,9 217 - -  روابط سلسلة القيمة– 3

 231 163 4 231 4,3 626 4 - - - - 87,6 053 4 10,9 502 1,5 70 - -  اإلنتاج الموجه نحو األسواق– 4

 649 688 11 649 12,0 987 12 - - 3,1 404 74,3 648 9 15,3 987 1 7,3 948 - - المجموع الفرعي لمكون دعم التسويق

                   مكون التمويل الريفي–باء 

البحوث والتنمية في مجال االئتمان 

 المستند إلى السوق
- - - - 45 5,0 584 64,8 272 30,2 - - 901 0,8 45 811 45 

 - 784 87 10 81,1 794 87 20,2 743 17 - - - - - 0- 0,1 52 79,7 000 70 المرفق اإلئتماني

 - 382 20 0,4 403 - - 3,9 16 96,1 387 - 0 - - - - تعزيز الوسطاء الماليين

 45 977 88 76 82,3 098 89 19,9 743 17 0,3 288 1,1 971 0,1 45 0,1 52 78,6 000 70المجموع الفرعي لمكون التمويل الريفي

                   وحدة إدارة وتنسيق المشروع–جيم 

 37 196 1 182 1,3 415 1 - - 5,5 78 5,5 78 88,9 258 1 - - - - وحدة التنسيق الوطنية للمشروع
وحدة التنسيق للمشروع على مستوى 

 المحافظة
- - - - 4 261 90,2 230 4,9 230 4,9 - - 4 721 4,4 778 3 772 171 

المجموع الفرعي لوحدة إدارة وتنسيق 

 المشروع
- - - - 5 519 89,9 309 5,0 309 5,0 - - 6 136 5,7 960 4 968 208 

 902 633 105 685 1 100.0 220 108 16,4 743 17 0,9 000 1 10,1 927 10 7,0 551 7 0,9 000 1 64,7 000 70 التكاليف الكلية للمشروع

  

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية - جيم

 جمعية أو مجموعة 500 من يقرب ما إلى تنتمي صغيرة ريفية أسرة 50 000 روعالمش من ستستفيد -17

 وجمعيات مجموعات المشروع وسيعزز. المشروع يغطيها التي السبع المحافظات في مزارعين

 إلى القدرات بناء سيقدم ذلك، عن فضالً. القدرات بناء طريق عن الدعم على ستحصل التي المزارعين

 جهات بوصفها أفضل نحو على األداء من لتمكينها يالصغر التمويل ومؤسسات معالمجت تنمية جمعيات

 قروضاً الريفي بالتمويل الخاص المكون يقدم أن المتوقع ومن. المشروع من للمستفيدين مالية وساطة

 1 120 إلى مصري جنيه 75 000 بمتوسط صغيرة قروض وستقدم. أسرة 30 700 إلى صغرى

 ستشكل و.اًمشروع 175 لحوالي مصري جنيه 500 000 متوسطة بقيمة متوسطة وقروض ،اًمشروع

 عن العاطلين المشروع من المباشرين غير المستفيدون ويتضمن. المستفيدين من المائة في 30 النساء

 ما وغالباً السكان شرائح أفقر من وهم المشروع، منطقة في المقنعةالذين يعانون من البطالة و العمل

 حوالي مباشرة المشروع يولد أن المتوقع ومن. العيش لكسب مهم كمصدر المؤقت عملال على يعتمدون

 . السنة في عمل يوم مليون 1.7

 بما المزارع نماذج كل في ستزداد التمويل بعد األسر استفادة أن إلى للمشروع المالي التحليل ويشير -18

 في الرفاه تعزيز في المشروع يسهم نأ احتمال المالي التحليل ويظهر. المائة في 109 و 36 بين يتراوح

 بنسبة الفوائد افيص انخفض ( مصريجنيه مليون 436 الحالية االقتصادية قيمته صافي بلغي حيث مصر،

 .)المائة في 12
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  االستدامة - دال

 إقامة من والتمكين المزارعين جمعيات قدرة رفع منها ،لتعزيز استدامة المشروع الطرق من العديد هنالك -19

. المشغلين من أمثالهمو والمصدرين ،التجهيز وجهات بالجمع، القائمين مع األجل طويلة تعاقدية عالقات

 المنفعة على قائمة كونها بحكم المشروع، فترة بعد لما ،هذه األنشطة نتائج تستمر أن المتوقع ومن

 العديد هنالك ذلك، إلى باإلضافة. الخاص والقطاع المنتجين مجموعات بين الشراكة من النابعة المتبادلة

 القنوات استخدام تتضمن المالية، الخدمات تقديم في االستدامة لتحقيق تصميمها تم التي الجوانب من

 توصل التي الصغرى التمويل مؤسسات وتمتين تشغيلياً، المستدامة المالية الخدمات لتوصيل القائمة

 للقطاع التجاري التمويل ورفع رة،الصغي الحيازات أصحاب مزارعينولل الريفية للمناطق الخدمات

 موارد وتقديم أفضل نحو على الزراعة مخاطر تقدير من التجارية المصارف تمكين طريق عن الزراعي

 السوق على قائمة فائدة أسعار تفرض أن المالية للمؤسسات يسمح بما للقطاع الخاصة أموالها من

صندوق دعم األبحاث  أموال ستستخدم ،المشروع ةنهاي وفي. المشروع انتهاء بعد عملياتها على والحفاظ

 القطاع أجل من متخصص دوار صندوق أنها على للتنمية االجتماعي والصندوق الزراعية والتنمية

  .والزراعي الريفي

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -  هاء

؛ األسعار باتتقل) 1: (أثرها تخفيفل اتخاذها المتصور والتدابير للمشروع المحتملة المخاطر تتضمن -20

 يساعد أن تجاري كعمل الزراعة على التركيز شأن من ،األدنى الحد إلى األسعار تقلبات خطر لتقليل

 أو اإلغراق بحاالت دراية على يجعلهمو أفضل نحو على األسعار مؤشرات ةقراء على المزارعين

 من المائة في 30 تخصيصب الخطر هذا أثر يخفف ؛النساء واستبعاد) 2 (السوق؛ في  اإلنتاج في النقص

 المشروع مكونات من مكون كل في بالنساء خاصة أهداف وتحديد النساء من للمشاركات الميزانية

   .بوضوح

  ؤسسية االعتبارات الم- خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  - ألف

 هاتوسياس ،2015–2011 للفترة للصندوق االستراتيجي اإلطار مع بالكامل المشروع تصميم يتماشى -21

 سيساعدو. هفي واالجتماعي البيئي األثر لتحديد التوجيهية والمبادئ الريفي والتمويل باالستهداف الخاصة

 فرص على الحصول وفي تجاري عمل أنها على الزراعة إلى النظر في المستهدفة المجموعات المشروع

 وجهات المصدرين، (خاصلا القطاع من الفاعلين إشراك طريق عن القيمة سلسلة نهج بإتباع السوق في

 مع التعامل يتمو). التسويق/ المنتجين وجمعيات التجارية، والبنوك المدخالت، ورديوم التجهيز،

 العمل عن العاطلين والشباب ، النساءاشراك ضمان طريق عن الصندوق في االستهداف متطلبات

 يقدمها التي االقتصادية لفرصا من االستفادة على بالقدرة المزودين الريفيين الفقراء والمعدمين من

 بناء في ومساعدتهم والشباب، النساء والسيما الريف، فقراء لتمكين المشروع تصميم تمو. المشروع
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  تنميةفي المنتجين منظمات يدعم  أنهكما الخاصة، الجماعية ومنظماتهم ومهاراتهم، ومعارفهم، أصولهم،

 . الخاص القطاع منظمات مع ليةبفعا للتفاوض يحتاجونها التي والمعارف المهارات

 في الواردة الستة الموجهة للمبادئ جيد نحو على المشروع يستجيب الريفي، التمويل بسياسة يتعلق فيما -22

 التمويل مؤسسات مع المشروع يعمل الجزئي، المستوى علىو. الصندوق في الريفي التمويل سياسات

 مثل المالية، األساسية البنية على التركيز ينصب ط،األوس المستوى وعلى والمستفيدين، بالتجزئة الريفي

 يسهم أن المتوقع من الكلي، المستوى وعلى .التقنية الخدمات ومقدمي الثانية الدرجة من المؤسسات

  طور النموفي تزال ال التي الريفي والتمويل الصغري للتمويل العامة السياسة تعزيز في المشروع

 . األهمية من بالمزيد ؤخراًم حظيت ولكنها مصر في الجنيني

 تنظيم في سينفذها التي األنشطة نتيجة وإيجابياً مباشراً وبيئياً اجتماعياً أثراً المشروع يترك أن المتوقع من -23

 في واالستثمار الفائض المزرعة إنتاج تسويق ودعم الكفء، اإلنتاج ممارسات واعتماد المزارعين،

 مؤسسات في العمالة فرص تنويع في والمساعدة الحصاد، بعد ما روخسائ الفاقد تقلل التي التسويق مرافق

 وتتمثل. المماثلة والخدمات التقنية المساعدة تقديمو التمويل، على الحصول طريق عن المزرعة خارج

 العقود خالل ظهرت التي العالمية الزراعية الممارسات على التركيز في المشروع استثمارات أهم أحد

 البيئي التقدير إلجراءات وطبقاً. الفرعي البستنة قطاع في خاص طوعي معيار أهم بوصفها المنصرمة

 يذكر سلبي أثر أي يخلف أن المرجح غير من ألنه نظراً باء الفئة من المشروع يصنف الصندوق، في

  .البيئة على

  المواءمة والتنسيق- باء

 المانحة الجهات تدعمها التي البرامج مع منتظمة اتصاالت على الدولي والتعاون التخطيط وزارة تحافظ -24

 من كجزء وذلك وفعاليتها، أثرها ولتعزيز التنموية المساعدة عمليات في التماسك من المزيد لتحقيق

 عبر المانحين مع بالتنسيق الصندوق سيقومو. الخارجي الدين وإدارة الدولي التعاون عن مسؤوليتها

 تغطى مواضيعية فرعية مجموعات تنسق والتي مصر في المانحون شكلها التي التنمية شركاء مجموعة

 والبيئة مية،والتن ،الجنسين بين والتمايز لصحة،وا والمتوسطة، الصغيرة المشروعات مثل موضوعات

 الفرعية المجموعات هذه. المالي القطاع وإصالح الغذائية، اإلمداداتو الطبيعية، والموارد والطاقة،

 واالمتثال بينهم التآزر لضمان المعلومات وتشارك أنشطتهم لتنسيق انحينللم منبراً توفر الموضوعاتية

 الصندوق وسيتولى الزراعة مجال في كبير بنشاط ميةالتن شركاء مجموعة تعمل لمو. حكومةال لسياسات

 مع الحوار في مشاركته ودعم الزراعي القطاع في فرعية مجموعة إنشاء ضمان في القيادة زمام

  .األخرى المواضيعية يةالفرع المجموعات

  االبتكارات وتوسيع النطاق- جيم

 خدمات وتقديم التسويقية الروابط توفير بها يتناول التي الطريقة حيث من باالبتكارية المشروع يتسم -25

. والزراعي الريفي القطاعين في لالستثمارات التجاري المال رأس تعزيز في وخططه الريفي التمويل

 التعاقدية الزراعة مبادرات نطاق بتوسيع مصر ودلتا صعيد في محافظات بعالس في المشروع وسيقوم
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 محافظة في الصندوق يموله الذي ريةاالنوب غربب الريفية التنمية مشروع لها يروج التي الناجحة

 صعيد في الريفية التنمية مشروع له يروج الذي الناجح الصغرى الريفي التمويل ونظام ،اإلسكندرية

  .مصر صعيد في محافظتين في الصندوق ولهيم الذي مصر

  االنخراط في السياسات - دال

 من يحد مما بالسياسات؛ متعلقتين األقل على مشكلتين مصر في والمتوسطة الصغيرة المشروعات تواجه -26

 الطلبات وتقديم للتسجيل والبيروقراطية المضنية اإلجراءات) 1: (اإلئتمان على الحصول على قدرتها

 لقضية بالنسبة. التمويل على للحصول واالفتقار إلى الضمانات الضرورية) 2 (الدعم؛ على للحصول

 يروج التي األعمال وحاضنات الناجحة الواحد الشباك منافذ تغطية زيادة الضروري من البيروقراطية،

 لنظام إلعدادا حالياً يجري ، الضماناتلمسألة وبالنسبة. حديثاً أنشئ الذي للتنمية االجتماعي الصندوق لها

 للشركات اإلقراض يسهل أن شأنه منكضمانات مما  المنقوالت باستخدام خاص تنظيميو قانوني

 حوار في االنخراط وحده يستطيع ال فالصندوق. اإلضافية للضمانات سجل إنشاء سيتضمنو ،الصغيرة

 التنمية مصرف مثل اآلخرين، المانحين مع المشتركة الجهودإن ف ، وبالتالي.الحكومة مع سياساتي

  .الحوار هذا إلجراء جوهرية الدولي والبنك الدولية للتنمية األمريكية والوكالة ،األفريقي

   الوثائق القانونية والسند القانوني- سادسا

 القانونية الوثيقة الزراعية للتنمية الدولي والصندوق العربية مصر جمهورية بين التمويل اتفاقية ستشكل -27

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

 . كملحق بهذه الوثيقةبشأنها المتفاوض

 الدولي الصندوق من تمويل تلقي سلطة فيها السارية القوانين بموجب مخولة العربية مصر وجمهورية -28

 .الزراعية للتنمية

 وسياسات الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية أحكامو يتفق المقترح التمويل بأن مقتنع وإني -29

 .الصندوق في ومعاييره اإلقراض

  التوصية-سابعا

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -30

 قيمته تعادل متوسطة بشروط قرضاً العربية مصر جمهورية أن يقدم الصندوق إلى :قـرر

 حقوق وحدة 44 140 000 (خاصة سحب حقوق وحدة عة وأربعين مليونا ومائة وأربعين ألفأرب

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

  .الوثيقة هذه في الواردة واألحكام للشروط
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ستمائة وثالثين  قيمتها تعادل منحة العربية مصر جمهورية إلى أن يقدم الصندوق :قرر أيضا

 ألية خضعت أن على) خاصة سحب حقوق وحدة 630 000 (خاصة سحب حقوق وحدة ألف

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

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: " Promotion for Rural 
Incomes through Market Enhancement Project " 
(Negotiations concluded on 1 December 2011) 

Loan Number: _______________ 
 
Grant Number: ___________________ 
 
Project title: Promotion of Rural Incomes through Market Enhancement Project (the 
“Project”) 
 
The Arab Republic of Egypt (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 
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”) constitute 
an integral part of 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. 
 
Section B 
 
1. A. The amount of the Loan is SDR 44 140 000. 
 B. The amount of the Grant is SDR 630 000. 
 
2. The Loan is granted on intermediate terms as defined in Section 5.01(c) of the 
General Conditions. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the US Dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 
 
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 1 March and 1 
September. 
 
6.  The Borrower/Recipient has designated its Ministry of Finance for the purpose of 
handling, on behalf of the Borrower/Recipient, debt service payments with respect to the 
Loan and in accordance with this Agreement. 
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7. There shall be three Project Accounts for the benefit of the National Project 
Coordination Unit (NPCU), the Agricultural Research and Development Fund (ARDF), and 
the Social Fund for Development (SFD) in banks proposed by the Borrower/Recipient and 
acceptable to the Fund. 
 
8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in 
accordance with the AWPB in cash and in kind. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Land Reclamation. 
 
2. The following are designated as additional Project Parties: the Agricultural Research 
Centre (ARC), Agricultural Research and Development Fund (ARDF), and Social Fund for 
Development (SFD). 
 
3. The Project Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement, which, in accordance with Section 13.01 of the General 
Conditions, is the date when both the Fund and the Borrower/Recipient have signed it. 
 
Section D 
 
The Loan shall be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following is designated as additional general condition precedent to withdrawal: 
a Framework for Collaboration Agreement between the National Project Coordination Unit 
and the Project Parties shall have been finalized, in accordance with Schedule 1 
paragraph 6 hereof. 
 
2.  The following is designated as a specific condition precedent to withdrawal 
under Category II (Credit Facility) for the financing of Component 2 (Rural 
Finance) of the Project:  two separate Subsidiary Loan Agreements shall have been 
finalized between the Borrower/Recipient and SFD and ARDF in accordance with Schedule 
1 paragraph 8 hereof. 
 
3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
 
The President The Minister of Planning and  
International Fund for Agriculture Development   International Cooperation 
Via Paolo di Dono 44 8 Adly Street 
00142 Rome, Italy Cairo, Arab Republic of Egypt 
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This agreement, dated __________, has been prepared in the English language in six (6) 
original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 
 
 
 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Authorised Representative 
  
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
 
 
 
 
 
_______________________ 
Kanayo F. Nwanze  
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Project goal and target group. The goal of the Project shall be to contribute to the 
reduction of rural poverty and to the increase in food security in Egypt.  The development 
objective is to increase income and food  security of the target group in the seven 
Governorates of Qena, Sohag, Assiut, Menia and Beni Sueif in Upper Egypt and Beheira 
and Kafr-el-Sheikh in Lower Egypt. The target group shall include smallholder farmers, 
landless labourers, women, unemployed youth, small and medium entrepreneurs.  
  
2. Project objective. The objectives of the Project shall be the  following: (i) increase in 
farm-gate prices for small-holder farmers through better organization, negotiation, 
information and access to markets (ii) reduction in production losses through access to 
finance for use of new technology, access to post-harvest, transport and processing 
facilities and integration in the agriculture value chain; and (iii) increase in assets and 
employment through enhanced opportunities for on and off-farm rural employment. 
 
3. Project Components. The Project shall consist of three components: (a) Marketing 
Support Component; (b) Rural Finance Component; and (c) Project Management and 
Coordination Component. 
 

(a) The Marketing Support Component shall have four sub-components 
(i) Organising and strengthening Farmer Groups/Associations; (ii) Market 
Intelligence; (iii) Value Chain Linkages; and (iv) Market-Oriented Production. 

 
(b) The Rural Finance Component shall have three sub-components (i) Market 
Based Credit Research & Development; (ii) Credit Facility; and (iii) Strengthening 
Financial Intermediaries. 

 
 

II. Implementation Arrangements 
 
4. Lead Project Agency. The Ministry of Agriculture and Land Reclamation (MALR)  
shall be the Lead Project Agency and shall have overall responsibility for Project 
implementation. 
  
5. Project Steering Committee. The Minister of Agriculture and Land Reclamation shall 
establish a high ranking inter-ministerial Project Steering Committee (PSC) for overall 
policy decisions and guidance at the national level.  The PSC shall be chaired by the 
Minister of MALR or his representative, with members including, but not necessarily 
limited to, representatives of the Project area Governorates, the Ministry of Planning and 
International Cooperation (MOPIC), the Agricultural Research and Development Fund 
(ARDF), the Social Fund for Development (SFD) and representatives from the private 
sector. The PSC shall meet at least once quarterly, and on an ad hoc basis as and when 
necessary.  It shall have the primary responsibility of guiding the Project implementation 
activities and in all matters of policy regarding the Project.  Specifically, the PSC shall: 
(i) ensure that Project activities are in compliance with the Government’s policies; (ii) 
approve the consolidated Project AWPB; (iii) oversee the section of the technical 
assistance for the marketing support component; (iv) oversee the effective coordination 
between the marketing support and rural finance components; (v) decide about 
innovative measures to use Project resources such as the establishment of a venture 
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capital fund for equity investments in agro-industries; (vi) ensure that Project 
interventions are coordinated with other development programmes and projects; and 
(vii) oversee and monitor the systematic implementation of the Project and recommend 
changes where necessary in coordination with IFAD. 
  
6. National Project Coordination Unit (NPCU). The NPCU  shall be headed by a National 
Project Coordinator (NPC) appointed by the Lead Project Agency and acceptable to IFAD.  
The NPCU  shall report to the Minister of MALR and the Project Steering Committee. The 
NPC shall serve as the PSC secretary and the NPCU shall provide secretariat services to 
the PSC.  The NPCU staff shall include at least:  Project Manager, acceptable to IFAD,  
Marketing Advisor, Gender & Poverty Targeting Advisor, National Credit Coordinator, 
Financial Manager, M&E Officer, Accountant and support staff.  The NPCU shall be 
responsible for coordination and liaison with implementing partners, overall project 
programming, preparation of AWPBs, financial management including disbursement, 
procurement, preparation for audits, etc. The NPCU shall recruit technical assistance 
providers and oversee and supervise their work. The NPCU shall be responsible for 
ensuring the systematic collection of baseline data, monitoring and evaluation, progress 
reporting and liaison with the Government and IFAD. The NPCU shall enter into a 
Framework for Collaboration Agreement with the Project Parties which shall be submitted 
to the Fund prior to its finalization for its no objection. 
 
7. Governorate Project Coordination Unit (GPCU). At governorate level, seven Project 
Coordination Units shall be established and shall have the primary responsibility for 
preparation of Governorate-level AWPBs, selection of Project districts and villages, 
identification of farmer organizations and strengthening them, ensuring participation of 
women, working closely with technical assistance providers, coordination with ARDF and 
SFD and ensuring their participation in Project meetings and site visits, management of  
Project funds at the governorate level, monitoring and evaluation, etc.  Each GPCU’s staff  
shall include at least a Governorate Project Coordinator (GPC), who shall be a senior 
official, acceptable to IFAD,  a Governorate Project Manager, acceptable to IFAD, an 
Agriculture Extension Officer for farmer organization, a Female Mobiliser, a Market 
Facilitation Officer, an M&E officer, a Governorate Credit Coordinator, an accountant and 
support staff. 
 
8. Implementation. The National Project Coordination Unit at the National Level and 
the seven Governorate Project Coordination Units at the Governorate level shall 
coordinate the implementation of the Marketing Support Component and the following 
subcomponents of the Rural Finance Component: Market Based Credit Research & 
Development; and Strengthening of Financial Intermediaries. The ARDF of the Ministry of 
Agriculture and Land Reclamation and the SFD shall implement the Rural Finance 
Component.  The ARDF and the SFD shall each be responsible for delivery of one-half of 
the funds for micro-loans (USD 42.0 million), small loans (USD 14.0 million) and 
medium-sized loans (USD 14.0 million).  Both ARDF and SFD shall use their standard 
operational policies, practices and procedures, to be revised as when needed. 
 
9. Project Implementation Manual (PIM). The NPCU shall prepare a draft Project 
Implementation Manual acceptable to the Fund and submit it for approval to the Lead 
Project Agency. When so approved, a copy of the PIM shall be provided by the Lead 
Project Agency to the Fund. The PIM may be amended or otherwise modified from time 
to time only with the prior consent of the Fund. 
 
10. Mid-Term Review (MTR). A Mid-term Review shall be conducted at the end of 
Project Year four, to assess the progress, achievements, constraints and emerging 
impact and likely sustainability of the project and make recommendation and necessary 
adjustments for the remaining period of disbursement. The MTR shall be carried out 
jointly by the Lead Project Agency and IFAD.   
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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 Grant and the allocation of the 
amounts of the Loan and 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) 

% of eligible 

expenditure to be 

financed 

I. Studies, 
 workshops and 
 training 

 630 000 100% net of taxes and 
cofinanciers’ 
contributions 

 

II. Credit Facility 44 140 000  100% net of 
beneficiaries’ 
contributions 

 

TOTAL 44 140 000 630 000  
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Logical framework 

Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators 
Monitoring Mechanism & 

Information Sources 
Assumptions/ 

Risks 
A. PROJECT GOAL 
− To contribute to the reduction of rural 

poverty in seven governorates of 
Lower and Upper Egypt.  

 
− (52% of the rural population of Egypt 

was estimated to be living below the 
poverty line). 

 

− Percentage of households with improvement in 
household asset ownership in targeted Governorates; 
compare male and female headed (RIMS mandatory 
impact indicator:3rd level);   

− Percentage of households with improved incomes; 
(RIMS 2nd level indicator);  

− Reduction in the prevalence of malnutrition for children 
under five (RIMS mandatory impact indicator:3rd level). 

− Household income, Expenditure 
and Consumption Surveys of 
Egypt; 

− Egypt Integrated Household 
Survey; 

− Egypt Poverty Assessments; 
− Nutritional Surveys of Egypt. 

− Political stability; 
− Government continues its commitment 

to poverty reduction and 
transformation of the agriculture sector 
in Egypt. 

B. PROJECT OBJECTIVE  
 
The development objective is improved 
production and profitability in 
horticulture, livestock and medicinal 
plants and herbs for 50,000 rural 
households, including small farmer 
households, women, unemployed youth 
and small and medium entrepreneurs. 

 
− At least 75% of the targeted 50,000 HHs report 

increased incomes from better access to markets and 
financial services (RIMS 2nd level);  

− 40% increase in average HH incomes; 
− 20% reduction in production losses (RIMS 2nd level); 
− 40 to 80% % of the households adopt improved 

cropping patterns on 50% of their landholding; 
− 50% of the households reduce their cost of production 

through introduction of improved technologies, market 
linkages and better integration in value chains. 

 
− Baseline and socio-economic 

surveys (gender-disaggregated); 
− Project RIMS annual reporting 

and impact surveys, PCR; 
− Project  surveys at baseline, mid-

term and Completion; 
− Annual surveys of HHs. 

 
− Favourable government policies; 
− Prices are relatively stable. 

COMPONENTS OUTCOMES AND OUTPUTS 
COMPONENT 1: MARKETING SUPPORT  
OUTCOME:  
 
Increased farmers’ ability in obtaining 
better and more stabilised farmgate 
prices for their products.  
 

 
 

− 20,000, farmers organized in 500 associations;  
− 6,000, farmers provided livestock training; 
− 10,000farmers provided horticulture training; 
− 4000, farmers provided Global GAP training; 
− 2000 Certified under GlobalGap. 

 
 
− Progress Reports; 
− Annual Reports; 
− M&E Reports. 

 

 
 
− Minimum disruption of the agriculture 

sector by incidence of disease or 
extreme weather events. 

 

OUTPUTS: 
− 500, Farmer Organizations 

/Associations strengthened with a 
membership of 20,000 of whom 4600 
are women; 

− 2000 members provided organization 
training of whom 300 are women;  

− Members from 500, organizations 
provided training in market 
intelligence, horticulture and livestock 

 
− No. of smallholder farmers organized by gender;  
− No of members trained in organization development by 

gender; 
− No of farmers trained in improved production 

techniques; 
− No of farmers trained in market intelligence; 
− No of farmers audited for GlobalGAP; 
− No of farmers certified; 
− No of farmers linked to markets by gender. 

 
− Progress Reports; 
− Annual Reports; 
− M&E Reports; 
− TF/CF Reports; 
− RIMS survey. 
 

 
− Farmers’ organisations functions and 

roles recognised by authorities. 
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Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators 
Monitoring Mechanism & 

Information Sources 
Assumptions/ 

Risks 
production; 

− 4000 farmers qualified in Global Gap 
Audit and 1000 certified; 

− 5000 market linkages established for 
smallholder farmers from which 1000 
are women. 

COMPONENT  2:  RURAL FINANCE     
OUTCOME 2.1: 
 
Farmers’ production losses reduced. 

 
 

− Number of people accessing technical advisory 
services facilitated by project. 

 
 

− Progress Reports; 
− Annual Reports; 
− M&E Reports; 
− RIMS survey. 

 

 
 

− No deterioration in the existing 
markets for livestock and crops. 

OUTPUTS: 
 
− About 30,000 clients of whom 40% 

accessed to more than one loan;  
− Repeat loans taken by 25% of about 

1,123 clients for small enterprise 
development loan2.1.3 Repeat loans 
taken by 10% of about 174 medium 
sized clients. 
 

 
 
− Number of research-for-development 

extension/dissemination events attended by target 
HHs. 

 
 

− Progress Reports; 
− Annual Report; 
− Case studies. 

 

 
 

− Identified commercial banks and 
NBFIs interested in participating in 
the Project. 

OUTCOME 2.2: 
 
-Increased access to rural finance by 
target groups along the selected value 
chains; 
-Increased assets and employment for 
target beneficiaries. 
 
 

 
 

− Number of new jobs created by project SMEs and 
share of employment by women (RIMS 2) ; 

− % of assets increase for target beneficiaries ; 
− Portfolio at risk; outstanding balance of overdue loans 

(RIMS 2), 
− Number of intermediary financial institutions 

strengthened 

 
 

− Evaluation Reports. 
− Progress Reports. 

 
 

− Financially attractive investments 
available. 

OUTPUTS: 
 
− About 6,000 women provided with 

loans for livestock production; 
− About 9000 unemployed youth 

provided with loans for off-farm 
activities of which 3,000 will be 
women. 

 
 

− No of loans provided by gender; 
− Volume of loans provided by gender; 
− Loans by size; 
− Loans by enterprise. 

 

  
 

− Free market rules maintained for 
crops and livestock. 

 




