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  الموافقةبتوصية 

من  الجمهورية اليمنية إلى ا المقترح تقديمهبالمنحةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .49  في الفقرة، على النحو الوارد برنامج فرص العمل الريفية- االستثمار في اليمنأجل 

  
 

االستثمار في اليمن مشروع  من أجل اليمنيةجمهورية ال  إلىامقترح تقديمه منحة

  برنامج فرص العمل الريفية–

  السياق االستراتيجي واألساس المنطقي - أوال

  الريفية وسياق الفقررية وطْالقُالتنمية  - ألف

سارع  موارد المياه العذبة وتواستنزاف مع تراجع عائدات النفط ،يعد اليمن من أفقر بلدان الشرق األوسط -1

 بالمائة 40وقد ارتفعت حصة السكان الريفيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من . النمو السكاني

وكما هي الحال .  نتيجة لألزمة المالية الدولية وأزمة أسعار األغذية2010 بالمائة عام 48 إلى 2007عام 

أزمة سياسية ، تشهد اليمن 2011آذار /بالنسبة لبعض البلدان األخرى في اإلقليم، ومنذ شهر مارس

، سيتراجع 2011 ويتوقع أنه في عام .واقتصادية عميقة تغذيها االنقسامات السياسية واالجتماعية المعقدة

 ومصايد األسماكيواجه قطاعا الزراعة .الناتج المحلي اإلجمالي بالقيم الحقيقية، وسيزداد الفقر والبطالة

) للفرد في العام  3 م150(ل محدودية وتراجع توفر المياه العذبة معوقات جدية في الموارد الطبيعية مث

 هكتار للفرد الواحد، واإلفراط في استغالل 0.1 األراضي الصالحة للزراعة بوسطي قدره واالفتقار إلى

يشكل قطاع وبالمائة من فرص العمالة،  30ومع أن القطاع الزراعي يشكل حاليا . االحتياطات السمكية

في القطاعين  خلق فرص العمالة فينمو كبير تحقيق  بالمائة منها، إال أن إمكانية 2اك مصايد األسم

، وبالتالي فإنه من األهمية بمكان بالنسبة لليمن أن ينوع من قاعدته االقتصادية، ويقلل من اعتماده ةمحدود

 وخلق فرص ،قاإلمكانيات الضرورية لنمو األسواب تتمتعمر في قطاعات ثعلى الزراعة والنفط، ويست

 75 تقل أعمار السكان في اليمن من الشباب، حيث معظمو.ميزة نسبيةبفيها القطر  يحظىالتي العمالة 

وفي حين أن معدل البطالة الرسمي هو .  عاما22 فهو األعمار سن الثالثين، أما وسطي عنمنهم بالمائة 

 بالمائة لترتفع 35البطالة الحقيقية بحوالي تقدر  و. بالمائة، إال أن البطالة المقنعة منتشرة بشكل واسع18

أن معدل مشاركة قوة العمل من وعلى الرغم .  في المناطق الريفية وبين الشباب والخريجين70-60 إلى

 بالمائة، وهنالك نقص في فرص العمالة 3.3 بصورة سنوية بما يعادل تنمو ها بالمائة، إال أن42بحدود 

 الفقر  األمر الذي يفاقم، للمرة األولىاب الذين يدخلون سوق العمللشبلوالفرص االقتصادية المتاحة 

 .الريفي
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 الغذائي عن األمنمع الدراسات الحديثة مترافقة  ، في اليمنمن عمليات الصندوق ة المكتسبةخبرالتؤكد  -4

ائي بين  وبرنامج األغذية العالمي أن انعدام األمن الغذاألغذيةالتي أجراها المعهد الدولي لبحوث سياسات 

صفوف األسر الريفية يحتاج إلى معالجة من خالل زيادة الدخول لخلق فرص العمل والتنويع االقتصادي 

 التي تتمتع بميزة نسبية،  الريفيةاالقتصادية االستثمار في القطاعات ذلكويتطلب . والوصول إلى التمويل

  .وطلب السوق، وإمكانيات النمو

االستراتيجية برنامج الفرص ومع األولويات الحكومية  األساس المنطقي والمواءمة - باء

   المستند إلى النتائجالقُطْرية

نظام تخصيص الموارد على أساس من  2012-2010يتألف البرنامج القطري للصندوق بموجب دورة  -5

األداء من ثالثة استثمارات تركز على خلق فرص العمالة والفرص االقتصادية المستدامة والمتنوعة 

 وقد تم اختيار قطاعات االستثمار على أساس الميزة النسبية وطلب السوق .نساء ورجاال الريف لفقراء

وأما التركيبة القطاعية المتوازنة للبرنامج القطري، فتروج . وإمكانيات النمو واعتبارات االستهداف

برنامج الفرص  ويغطي .القتصاد ريفي يتصف بالتنوع والتوجه نحو النمو، دعما لجهود الحد من الفقر

 مشروعأما . يـ القطاع الزراع)2010  نيسان/ة عليه في أبريلـالذي تمت المصادق(ة ـاالقتصادي

، فيغطي )2010 ولكانون األ/الذي تمت المصادقة عليه في ديسمبر(االستثمارات في مصايد األسماك 

نافذة مفتوحة لألنشطة  معقطاع مصايد األسماك، في حين يغطي البرنامج الحالي القطاع غير الزراعي 

 .المتعلقة بالزراعة

لواحد من الشواغل االقتصادية الجوهرية في اليمن وبلدان أخرى يتطرق هذا البرنامج بصورة مباشرة  -6

 خلق فرص العمالة المستدامة لقوة العمل العاطلة عن العمل أو التي تعاني من البطالة المقنعة :في اإلقليم

 البرنامج أن يدخل حيز التنفيذ في الفصل ويفترض. كيبة الديموغرافية للسكانالمتنامية باطراد نتيجة للتر

 وأن يغدو موضوع ،، حيث يتوقع أن تكون األمور قد عادت إلى وضعها الطبيعي2012الثاني من عام 

 .خلق فرص العمالة الريفية أولوية قصوى

قطاع الخاص في اليمن، وهو يتواءم تماما لالشركاء اإلنمائيين وايعتبر البرنامج ذا أهمية كبيرة للحكومة و -7

 2015-2011مع استراتيجيات الحكومة ذات الصلة، وبخاصة الخطة اإلنمائية للحد من الفقر للفترة 

 بعين ومع األخذ.  واالستراتيجية الوطنية لألمن الغذائيواألصغر الصغيرة المنشآتواستراتيجية تنمية 

يفية من اليمن، فإن الحكومة تنظر إلى الصندوق على أنه االعتبار خبرة الصندوق في المناطق الر

 .ك المفضل للتنمية االقتصادية الريفية والحد من الفقريالشر

 اإلطار االستراتيجي وثائق السياسات في الصندوق، وأكثرها أهميةيتواءم البرنامج بصورة وثيقة مع  -8

اف االستراتيجية الخمسة الرئيسية  أنه يتطرق إلى واحد من األهدإذ. 2015- 2011للفترة للصندوق 

 المربحة المستدامة القادرة على الصمود، الزراعية وغير المنشآتالستثمارات الصندوق، ونعني به دعم 

كما أنه يتفق مع األهداف االستراتيجية لبرنامج الفرص االستراتيجية . الالئق الزراعية، وفرص العمل

، وبخاصة فيما يتعلق 2013- 2008الصندوق لليمن للفترة القطرية المستند إلى النتائج الذي صاغه 
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المناصرة الحجم  الريفية الصغيرة والمتوسطة والمنشآتبالترويج للخدمات المالية الريفية المستدامة، 

 . وتحسين األمن الغذائي األسري،للفقراء

   برنامجوصف ال -ثانيا 

  والمجموعة المستهدفة لبرنامج منطقة ا- ألف

 ومع المهمة التشغيلية 2012- 2010البرنامج القطري للفترة ني بمنظوره، وهو يتسق مع البرنامج وط -9

إال أنه ونظرا للمواقع التي تتمتع بميزة نسبية . لصندوق الفرص االقتصادية الذي يمثل كيانه اإلداري

ى سبع محافظات لسالسل القيم المختارة، ووفقا النتشار البطالة والفقر الريفي، سيركز البرنامج مبدئيا عل

وسيعتمد التوسع في محافظات أخرى . ، ولحج، وتعزةيبد، والُحةمار، وحجذ، وءأبين، والبيضا: وهي

 .العتبارات األمنيةواعلى حالة األعمال 

المجموعات المستهدفة من البرنامج هي العاطلون عن العمل نساء ورجاال، أو الذين يعانون منهم من  -10

وضمن هذه المجموعات المستهدفة، .  الريفية ممن يعيشون تحت خط الفقرالبطالة المقنعة في المناطق

 . للمرة األولىسيتم إعطاء األولوية للنساء والشباب الذين يدخلون سوق العمل

   برنامجالهدف اإلنمائي لل - باء

ئي فيتمثل  أما هدفه اإلنما.الغاية اإلجمالية للبرنامج هي تحسين الوضع االقتصادي لألسر الريفية الفقيرة -11

في خلق فرص عمالة متنوعة ومستدامة للنساء والرجال العاطلين عن العمل أو الذين يعانون من البطالة 

زيادة نمو وربحية األعمال في القطاعات ) 1: ( المتوقعة هيومخرجاته. المقنعة في المجتمعات الريفية

) 3(تنوعة من الخدمات المالية؛ زيادة وصول أصحاب المبادرات الريفية إلى جملة م) 2(المستهدفة؛ 

تنفيذ المسؤولية االجتماعية ) 4(تحسين وصول المجموعة المستهدفة إلى فرص التدريب والعمالة؛ 

وهنالك قطاعان غير . 1بصورة تدريجيةالذي أعدته منظمة العمل الدولية للشركات وجدول العمل الالئق 

ا، م بطلب عال من السوق عليهيتمتعان باألنوال األنسجةصناعة  تصنيع األحجار الطبيعية و–زراعيين 

وقد تم اختيارهما لرفع سوية . للنمو، وتوفر فرص العمل لعدد كبير من العمال الريفيينكبيرة وبإمكانيات 

 بصورة المنشآت، في حين تم اختيار القطاعات الزراعية وغير الزراعية لتمويل امسالسل القيمة فيه

 .عامة

  خرجات والمالمكونات - جيم

أساسية وبنى بخدمات (سيتم االستثمار في إنشاء تجمع حديث .  رفع سوية سالسل القيمة– 1 المكون -12

 التدريب وخدمات األعمال وسيوفر لقطاعي تصنيع األحجار الطبيعية وصناعة النسيج باألنوال، )مشتركة

                                                      
وهو . من والكرامةيهدف جدول العمل الالئق الذي أعدته منظمة العمل الدولية إلى ضمان توفر العمالة بشروط الحرية والمساواة واأل  1

الترويج ) 4(توسيع الحماية االجتماعية؛ ) 3(ضمان الحقوق في العمل؛ ) 2(خلق فرص العمالة؛ ) 1: (يتصف بأربعة مظاهر رئيسية
  .للحوار االجتماعي
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، ويتم فيها وغير الزراعية في هذه القطاعات وغيرها من القطاعات الريفية الزراعية التي يوجهها الطلب

 .تقاسم التكاليف، وسيتم الترويج لألسواق على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية

 الصغيرة والمتوسطة المنشآت الخيارات التمويلية لتمكين ستوفر. تمويل االستثمارات الريفية – 2المكون  -13

أما . ي األكبر للتوسع بصورة مستدامةالحجم المجدية في القطاعات المستهدفة وفي االقتصاد الريف

 وإعادة تمويل القروض للمؤسسات ،المنشآتاألدوات التمويلية الرئيسية فهي االستثمارات باألسهم في 

 بالمائة، مما 49ولن يتجاوز اكتتاب صندوق الفرص االقتصادية في أسهم أي مشروع . المالية المشاركة

 ل مؤهال مث ثالثاً طرفاًصندوق الفرص االقتصادية وسوف يشرك . ال يتمتع باألغلبيةاًيضمن بقاؤه مساهم

شركة مراجعات الستعراض خطط العمل والتقديرات المتصفة بالحصافة الضرورية التي يتم إعدادها لكل 

 صندوق سينشئكذلك . استثمار باألسهم، وللتأكيد على أنها جرت بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية

 لجنة مستقلة لالستثمارات، يكون الصندوق فيها عضوا ال يملك حق التصويت، لتقييم االقتصاديةالفرص 

كل اقتراح للتمويل باألسهم، قبل رفعه إلى مجلس إدارة صندوق الفرص االقتصادية للموافقة النهائية 

  سيتم إنشاء مرافق دوارة تديرها المجتمعات المحلية في المجتمعات القريبة من تجمعاتكما. عليه

تمويلها باألرباح من استثمارات صندوق الفرص االقتصادية المتولدة عن مشروعات واألحجار الطبيعية، 

 التي األصغرتجهيز األحجار الطبيعية لتمكين النساء الفقيرات والشباب الفقراء من الوصول إلى القروض 

 .ال تتطلب ضمانات

جراءات الرامية إلى تعزيز وصول  اإلستنفذ. الوساطة في أسواق العمل الريفية – 3المكون  -14

المجموعات المستهدفة إلى التدريب وفرص العمل وتحسين التوازن بين العمالة الريفية والطلب والعرض 

تركيز إيالء وسيتم . ، وإعداد دورات تدريبية محسنة، وبناء قدرات موفري التدريبلمهاراتمن ا

 .مللترويج لوصول النساء إلى التدريب وفرص العلمخصوص 

 جدول إلدخال ليعمل كمحفز ة صندوق الفرص االقتصادينسيمكّ.  السياسة والشراكات– 4المكون  -15

وسييسر تطوير .  بصورة تدريجيةما وتبنيه في اليمنالالئقالعمل جدول لشركات ولالمسؤولية االجتماعية 

نوني الوطني، وفي السياسات وإرساء الشراكات تعميم جداول األعمال االجتماعية هذه في اإلطار القا

 .مجتمع األعمال

  برنامج تنفيذ ال- ثالثا

  النهج  - ألف

دير البرنامج ي ،صندوق الفرص االقتصادية، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاصبرنامج السيدير  -16

وحيث أن مكونات البرنامج تتسق تماما مع البنية . 2012-2010صندوق في اليمن للفترة القطري لل

ندوق الفرص االقتصادية، فإن تحديد األدوار والمسؤوليات والمساءلة عن إدارة البرنامج األساسية لص

وسيتم تعزيز قدرات صندوق الفرص االقتصادية لتمكينه من إدارة . سيكون واضحا وسهال وقابال للقياس

 .هذا البرنامج بكفاءة وفعالية
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 اإلطار التنظيمي - باء

 يتم التعاقد معهم على أساس عقود تتجه نحو النتائج وتستند إلى سينفذ البرنامج بواسطة موفري خدمات -17

مؤسسات عامة مسبقة االختيار مثل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية  ويتضمن ذلك .األداء

والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وكيانات مختارة بصورة تنافسية من القطاع 

مات غير الحكومية ورابطات المنتجين، وشركات الهندسة، ومصارف التمويل الخاص، مثل المنظ

وستكون منظمة العمل الدولية شريكا رئيسيا في إدخال جدول أعمال العمل . الصغري، ومعاهد التدريب

 .الالئق في البالد

   التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة- جيم

 من خالل نهج تشاركي مع أصحاب سنوياً خطط العمل والميزانيات سيعد صندوق الفرص االقتصادية -18

 وسترفع هذه الخطط والميزانيات بعدئذ إلى الحكومة والصندوق .المصلحة وعملية داخلية لضبط الجودة

 وسوف يضمن مجلس إدارة صندوق الفرص االقتصادية .والجهات المشاركة في التمويل للموافقة عليها

 كذلك فإنه سيعقد اجتماعات منتظمة مع أصحاب المصلحة لضمان ،ات التي يديرهااالتساق بين المشروع

 .التشغيليولجدول أعمال البرنامج االستراتيجي هي الموجه  شواغل المجموعة المستهدفة أن تكون

سيوفر نظام الرصد والتقييم في صندوق الفرص االقتصادية معلومات موثوقة وشاملة ألغراض التخطيط  -19

رصد ) 1: (وسوف يتمتع النظام بهيكلية ثالثية المستويات. لى النتائج واتخاذ القرارات واإلدارةالمستند إ

 وسوف يكون تشاركيا والمركزيا يشرك المجموعات . األثرتقدير )3(؛ رصد المخرجات) 2(؛ النتائج

ستند إلى النتائج، وسيوفر اإلطار المنطقي للبرنامج أساس الرصد والتقييم الم. المستهدفة وشركاء التنفيذ

  .وسيتم تقسيم جميع بيانات الرصد والتقييم والتحليل واإلبالغ حسب الجنس والعمر

صندوق الفرص االقتصادية، ويستخدمها لتوليد سيقتنصها ستخلق الخبرات التشغيلية معلومات قيمة  -20

م والفريق القطري الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي سيتم التشارك بها مع مؤسسات القطاع العا

وسيتم إطالع الجمهور على نتائج دعم جدول األعمال االجتماعي القطاعي . مللصندوق والشركاء وغيره

 صندوق يلتزم بهاالخاص ومصارف التمويل الصغري والمشروعات كجزء من سياسة الدعم التي 

 . بشأن المسؤولية االجتماعية للشركات والعمل الالئقاالقتصاديةالفرص 

  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير - دال

سيفتح صندوق الفرص االقتصادية حسابات منفصلة معينة وحسابات للبرنامج لكل من أموال الصندوق  -21

كذلك سيفتح ويبقي على حساب باألسهم لالستثمارات باألسهم في . وغيره من الجهات المانحة الخارجية

صندوق الفرص ن بيل كبير المدراء التنفيذيوسيشغ ،مشروعات مختارة صغيرة ومتوسطة الحجم

وأما حصيلة آلية السداد التي تطبق على . جميع هذه الحساباتوكبير المسؤولين الماليين فيه  االقتصادية

لتمويل استثمارات إضافية باألسهم، في حين حصة أسهم صندوق الفرص االقتصادية فسيتم تدويرها 

  . االقتصادية شغيلية لصندوق الفرصتستستخدم العوائد لتغطية التكاليف ال
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وبما . سيتبنى صندوق الفرص االقتصادية نظاما متسقا مع معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات الحكومة -22

 ومع متطلبات المادة التاسعة من الشروط ،يتفق مع المبادئ التوجيهية لمراجعة المشروعات في الصندوق

دوق، سيعين صندوق الفرص االقتصادية سنويا مراجعين العامة لتمويل التنمية الزراعية في الصن

وسيقوم .  لمراجعة الحسابات وتوحيد القوائم المالية لكل سنة مالية، رهنا بموافقة الممولين،مستقلين

يشارك فيها صندوق الفرص االقتصادية المراجعون أيضا باستعراض القوائم المالية للمشروعات التي 

  .باألسهم

 التوريد والتعاقد بناء على المبادئ التوجيهية للحكومة والصندوق ص االقتصاديةصندوق الفرسيجري  -23

 وسيتم تمويل توريد السلع واألشغال والخدمات من تمويل .والجهات األخرى المشاركة في التمويل

 وسيعد .الصندوق بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للتوريد المعمول بها في مشروعات الصندوق

رص االقتصادية خططا للتوريد لمدة ثمانية عشر شهرا، لضمان التخطيط المسبق الكافي صندوق الف

  .إلجراءات التوريد

الخاصة بناء  - اإلدارة العامة) 1: (التسيير الجيد ما يليتتضمن إجراءات البرنامج لضمان الشفافية و -24

 واستراتيجية ، األخالقية لألعمالتطبيق المبادئ) 2(على مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة واالستدامة؛ 

مراجعات داخلية ) 4( الالئق؛ أعمال العمل لجدول المتدرجاإلدخال ) 3(المسؤولية االجتماعية للشركات؛ 

 . على البرنامجاإلشراف المباشر للصندوق) 5(وخارجية مستقلة منتظمة؛ 

 اإلشراف -  هاء

إدارة القرض؛ ) 1: ( ثالث عمليات منفصلةسيخضع البرنامج إلشراف الصندوق المباشر والذي سيتضمن -25

وستنظم بعثات اإلشراف بصورة سنوية وترفد ببعثات . نفيذدعم الت) 3(اإلشراف على البرنامج؛ ) 2(

البرنامج نحو تحقيق بتوجيه وسوف تقوم عملية اإلشراف .  للمتابعة كما هو ضروريةقصيرة مركز

من الفقر، في حين ستضمن االمتثال القانوني واالستجابة مخرجاته األوسع في الحد أهدافه االستراتيجية و

 .إلطار المساءلة

   وتمويله وفوائده البرنامج تكاليف - رابعا

  البرنامج تكاليف - ألف

 . التنفيذ خمس سنوات من مليون دوالر أمريكي على مدى فترة48.15تبلغ التكلفة اإلجمالية للبرنامج  -26

 مليون دوالر أمريكي، في حين تقدر الطوارئ 46.10 فتصل إلى وأما التكاليف األساسية اإلجمالية

 وتمثل التكاليف .) بالمائة من التكاليف األساسية5( مليون دوالر أمريكي 2.06والمادية بـالسعرية 

 . بالمائة8 بالمائة من التكاليف األساسية، في حين تمثل التكاليف المتكررة 92االستثمارية 

 مليون دوالر 4.96 –رفع سوية سالسل القيمة ) 1: (نامج بحسب المكون فهي للبراألساستكاليف  أما -27

 مليون 35.49 –تمويل االستثمارات الريفية ) 2(؛ ) بالمائة من إجمالي التكاليف األساسية11(أمريكي 

 مليون دوالر أمريكي 0.76 - الوساطة في أسواق العمل الريفية) 3(؛ ) في المائة77(أمريكي دوالر 
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صندوق  وسيتحمل).  بالمائة1( مليون دوالر أمريكي 0.64 –السياسة والشراكات ) 4(؛ )مائةبال  2(

 ).بالمائة 9(ي ـون دوالر أمريكـ ملي4.25  تكلفة إدارة البرنامج بما يعادلالفرص االقتصادية

 يعادل قدرت تكاليف البرنامج على أساس األسعار السائدة عند تصميمه، وتم تطبيق الطوارئ السعرية بما -28

كما طبقت الطوارئ السعرية .  بالمائة على األشغال المدنية والدراسات والتدريب والمساعدات التقنية5

 ريال يمني لكل 230 وبلغ سعر الصرف عند التصميم .على جميع التكاليف باستثناء األدوات المالية

  .اليمنيلمركزي وتستند معدالت التضخم المحلي على إسقاطات البنك ا. دوالر أمريكي واحد

   البرنامجتمويل  - باء

؛ جهة أو جهات مشاركة في ) مليون دوالر أمريكي9.07بمنحة قيمتها (الصندوق : يمول البرنامج -29

بما يعادل (مؤسسات مالية مشاركة  ؛) مليون دوالر أمريكي21.29بما يعادل (التمويل تحدد فيما بعد 

؛ ) مليون دوالر أمريكي6.91بما يعادل (ع الخاص ؛ مستثمرون من القطا)مليون دوالر أمريكي 6.20

 مليون 0.95بما يعادل (؛ المستفيدون ) مليون دوالر أمريكي2.80بما يعادل (صندوق الفرص االقتصادية 

 الماديةوستمول جميع االستثمارات ).  مليون دوالر أمريكي0.94بما يعادل (؛ والحكومة )دوالر أمريكي

من قبل الجهات " األدوات المالية"و" األشغال المدنية"يعية تحت فئات في سالسل قيم األحجار الطب

 .المشاركة في التمويل

تتألف مساهمات المؤسسات المالية المشاركة ومستثمري القطاع الخاص والمستفيدين من أموالهم التي قد  -30

اهمة صندوق الفرص تتفاوت بناء على المتطلبات التمويلية الفعلية خالل التنفيذ، وسيتم الحصول على مس

 . االقتصادية من الدخل الناجم عن استثماراته بموجب هذا البرنامج وبرامج أخرى يديرها

  الجدول

  )بما في ذلك الطوارئ( حسب المكون –) بماليين الدوالرات األمريكية(خطة تمويل البرنامج 
 

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغالمكونات

0.3875.4911.4‐‐0.611‐‐‐‐14.2777.80.234.2 - رفع سوية سالسل القيمة

35.8274.4‐‐‐‐21.323.721.0658.86.217.36.9119.30.341 - تمويل االستثمارات الريفية

0.0670.91.9‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐30.8493 - الوساطة في أسواق العمل الريفية

0.0570.771.6‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐40.7293 - السياسة والشراكات

2.854.30.448.55.1710.7‐‐‐‐‐‐‐‐51.9237.2 - صندوق القروض االقتصادية

9.0718.821.2944.26.212.96.9114.30.9522.85.80.94248.15100التكاليف الكلية للبرنامج 

مستثمرون من القطاع الخاص مؤسسات مالية مشاركة المشاركون في التمويل المجموع  الحكومة اليمنية صندوق الفرص االقتصاديةالمستفيدونالصندوق

  

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية - يمج

ومع األخذ بعين االعتبار .  مشروعا12 480 وظيفة مستدامة بدوام كامل في 28 670سيخلق البرنامج  -31

 وعلى مدى البرنامج . ريفي فقير220 000 وسطي حجم األسر، فإن المشروع سيفيد بشكل مباشر حوالي

 220 دوالر أمريكي أو 1 700أسرة مستفيدة بشكل مباشر هي /عمل مولدة بأكمله، فإن تكلفة كل فرصة

وتتراوح األجور اليومية في الوظائف التي سيتم خلقها بموجب هذا البرنامج . دوالر أمريكي للفرد الواحد

سيتقاسم تكلفته  دوالرا أمريكيا في اليوم، كما سيستفيد الموظفون من التدريب الذي 16 إلى 5ما بين 
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تنفيذ مبادئ ل  نظراًتحسين ظروف العملمن القتصادية والجهات التي تقوم بالتوظيف وصندوق الفرص ا

  .العمل الالئق

موردو (يضم المستفيدون غير المباشرين جملة واسعة من الجهات الفاعلة ضمن سالسل القيمة المستهدفة  -32

المحلية في  وأعضاء المجتمعات ،)، التجار، المصدرون وموفرو الخدماتجهات النقل، المدخالت

ن والمجتمعات المحلية في اليمن بأسره ممن سيستفيدون من إدخال مبادئ وفظالمحافظات المستهدفة والمو

 .العمل الالئق

سيولد البرنامج جملة عريضة من الفوائد السياساتية واالقتصادية واالجتماعية والمالية األخرى، بما في  -33

تنويع االقتصاديات الريفية القادرة على والصادرات، ذلك زيادة تنويع عوائد الحكومة من الضرائب و

وتحسين قوة عمل ريفية أكثر مهارة وخلق  شبكات األمان االجتماعية،  علىعبءالالحد من والصمود، 

 . إلى الخدمات الماليةالوصول

. ئة بالما24تشير التقديرات المتحفظة إلى أن معدل العائد الداخلي االقتصادي للبرنامج سيكون بحدود  -34

متينا نسبيا في وجه التأخيرات في تدفق الفوائد أو أية البرنامج سيبقى ويشير تحليل الحساسية إلى أن 

  .المرئيةتجاوزات غير متوقعة في التكاليف 

 االستدامة - دال

االستدامة ) 1: ( به في تصميمهةتم تأصيل استراتيجية خروج البرنامج واعتبارات االستدامة المتعلق -35
 خاصال - عامال هإطارويضمن  ؛ صندوق الفرص االقتصادية مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا– المؤسسية

 على  مالياً مستداماً البرنامج وستؤدي استثماراته إلى جعلالقرار، والمساواة في صناعة التسييراستقرار 

مودي إلى  سيؤدي رفع سوية سالسل القيمة وتحسين التكامل الع- سالسل القيمة) 2(المدى المتوسط؛ 

 سيقوم – التمويل باألسهم) 3(خلق إطار للحوافز المالية والربحية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ 

، وبالتالي األسهمبالمستثمرون من القطاع الخاص وبصورة تدريجية، بشراء ملكية الشركات التي تمول 

مبادئ  سيكون إلدخال -  االجتماعيةالمزايا ) 4(فإن استدامتها مضمونة بالدعم التقني واإلداري الموفر؛ 

العمل الالئق مضامين إيجابية على المجموعة المستهدفة مفهوم  االجتماعية للشركات والمسؤولية

  .وغيرها

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها - هاء 

 فهيما تبقى من المخاطر أما تم تقدير المخاطر المحيطة بالبرنامج والتخفيف من تأثيرها في التصميم، و -36

رداءة األوضاع األمنية وبخاصة في بعض ) 1:  (وتتعلق المخاطر الرئيسية بما يلي. عتدلة وخارجيةم

انعدام االستقرار ) 2( وطني بمنظوره؛  البرنامجكون من خالل مما سيتم التخفيف منهالمحافظات والمدن 

 )3( ؛صادية منه من خالل إدارة صندوق الفرص االقتمما سيتم التخفيف تسييرالسياسي وضعف ال

بمخصص مفوض به  األموال مما سيتم التخفيف منه من خالل إنشاء حساب معين تدفقالتأخيرات في 

 منه مما سيتم التخفيفالتزام الشركاء بالبقاء منخرطين وعاملين في األوقات العصيبة ) 4(م كبير؛ بحج

 .لطوارئوثيق وتنسيق إدارة المخاطر والتخطيط لالتصال المن خالل اإلبقاء على ا
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  ؤسسية االعتبارات الم- خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  - ألف

يمتثل البرنامج تماما لسياسات الصندوق، بما في ذلك استراتيجيته في تنمية القطاع الخاص وإرساء  -37

 من خالل إرساء الشراكات مع القطاع الخاص الستقطاب استثمارات ومعارف إضافية في ،الشراكات

 وسياسة المشروعات الريفية من خالل زيادة الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية ،ةالمناطق الريفي

على حد سواء، وسياسة التمويل الريفي من خالل دعم الوصول الذي يقوده الطلب إلى جملة متنوعة 

 .ومبتكرة من المنتجات المالية عبر قنوات متنوعة

بناء قدرات أصحاب المصلحة ) 1: (لجنسين ما يلييشتمل نهج الصندوق فيما يخص المساواة بين ا -38

الترويج للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ) 2(؛ وموفري الخدمات بالنسبة لقضايا التمايز بين الجنسين

تشجيع المبادرات الفردية بين النساء الريفيات من خالل ) 3(من خالل جدول أعمال العمل الالئق؛ 

التشارك السخي بتكاليف الخدمات االستشارية ألغراض ور القابل للسداد التمويل المشترك المحدود غي

وساطة التعزيز مشاركة النساء في قوة العمل من خالل التدريب على المهارات و) 4(تنمية المشروعات؛ 

 بالمائة من فرص العمل التي سيولدها البرنامج، 57ويتوقع أن تحصل النساء على . في سوق العمل

 .هات التي تقوم بالتوظيف وإعطائها الحوافز لتعيين وتدريب النساءوسيتم حث الج

.  بموجب إجراءات التقدير البيئي واالجتماعي في الصندوق"باء"صنف البرنامج على أنه عملية من الفئة  -39

.  قبل الموافقة على االستثمارات التي ستجرى للقيام بتقديرات األثر البيئيرصد الميزانياتوقد تم 

  .عايير اختيار القطاعات المستهدفة انخفاض تعرضها آلثار تغير المناخوتتضمن م

   المواءمة والتنسيق- باء

: 2015- 2011ينسجم البرنامج ويتواءم مع أولويات الخطة اإلنمائية للحكومة للحد من الفقر للفترة  -40

تسريع التقدم في ل) 3(تعزيز الحماية االجتماعية؛ ل) 2(لتحفيز النمو االقتصادي والحد من البطالة؛   )1(

كما أنه جزء ال يتجزأ من إطار المساعدة اإلنمائية . تعزيز التسييرل) 4(تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية؛ 

 .2015-2012للفترة لليمن لمنظومة األمم المتحدة 

سيدير صندوق الفرص االقتصادية البرنامج، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيرسي  -41

، وهي الوكالة الرائدة الستراتيجية تنمية وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر قوية مع شراكات

ما يتعلق بإيصال خدمات في، ومع الصندوق االجتماعي للتنمية، وبخاصة واألصغر الصغيرة المنشآت

 ةحاالمس فهم هيئة  في التنفيذوأما الشركاء الحكوميون الرئيسيون اآلخرون. األعمال والتدريب

 والمقاييس وضبط الجودة، والهيئة للمواصفات والثروات المعدنية في اليمن والهيئة اليمنية ةالجيولوجي

 .العامة لالستثمار اليمنية

تستنير استراتيجية البرنامج ونهجه وتركيزه القطاعي بالدراسات واالستعراضات والمشروعات التي  -42

ية للتعاون التقني والبنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث  والوكالة األلمانمؤسسة التمويل الدوليةأجرتها 
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ويتواءم البرنامج القطري للصندوق . األغذية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي من بين جهات أخرى

 بصورة وثيقة مع تركيز الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة األلمانية للتعاون التقني 2012-2010للفترة 

على تنمية القطاع  ، Kreditanstalt für Wiederaufbau Bankengruppe و الدوليةومؤسسة التمويل 

 .الخاص والتمويل األصغر

 

   االبتكارات وتوسيع النطاق- جيم

 المستند إلى النتائج، يعد االستراتيجية القطريةلى فرص االبتكار المحددة في برنامج الفرص استنادا إ -43

التكثيف الذي حددته استراتيجية االبتكار في الصندوق، وهي ات من البرنامج ابتكاريا على ثالثة مستوي

 المستند إلى شراكة بين االقتصاديةوتعتبر إجراءات اإلدارة لصندوق الفرص . التبني والتأقلم والتأسيس

 كذلك فإن إدخال إيصال خدمات ،القطاعين العام والخاص ابتكارا مؤسسيا رئيسيا للحد من الفقر في اليمن

ويبني تطبيق .  كونها موجهة بالطلب ستضمنال والتدريب على أساس التشارك في التكاليفاألعم

التمويل باألسهم لالستثمارات في المنشآت الريفية الصغيرة والمتوسطة الحجم، الذي يتماشى مع المبادئ 

امج الصندوق ر على الدروس المستقاة من االبتكارات في ب،المصرفية اإلسالمية التي تستند إلى المشاركة

لشركات وجدول أعمال العمل الالئق على لوأما الترويج للمسؤولية االجتماعية . األخرى في اإلقليم

 . في آن معاًالمستويات السياساتية والبرمجية والتشغيلية، فهي ابتكار في الصندوق وفي اليمن

استدامة تأمين وأقلمته وتوسيع نطاقه ث يمكن يبح فقد صمم البرنامج ،بتوسيع النطاق وفيما يتعلق -44

 ومخطط خدمات ،ومن خالل األدوات المالية لالستثمار فيه. ة بصورة منتظمةحاالستثمارات الناج

 لتوسيع وفضاءاتهة  موجوقوى، سوف يخلق هذا البرنامج سبال االستباقي للسياسةدعم ال و،األعمال

رص االقتصادية فيمكن التغلب عليها وأما المعوقات المحتملة لتوسيع النطاق ضمن صندوق الف. النطاق

 ، قابلة للتوسيع لخلق فرص العمالة االقتصادية والريفيةنهجمن خالل تعزيز الخبرة المؤسسية وتنفيذ 

 وتوسيع فرص الوصول ،ةوءوضمن القطاعات المستهدفة من خالل الترويج لعمليات اإلنتاج الحديثة الكف

 الذي هو بطبيعته شراكة بين القطاعين االقتصاديةق الفرص  هيكلة صندوتوبالفعل فقد تم. إلى األسواق

  .في القيام بذلك بالفعلالصندوق د التمويل المشترك، ونجح رالعام والخاص لتعبئة موا

   االنخراط في السياسات - دال

 الحكومة في تعميم جدول أعمال  جهوديضم البرنامج مكونا مخصوصا حول السياسة والشراكات سيدعم -45

وسيتم . لالئق والمسؤولية االجتماعية للشركات ضمن اإلطار القانوني الوطني ومجتمع األعمالاالعمل 

 ،دعم المنظمات الرئيسة في سالسل القيم المختارة مما يوفر آلية ألصحاب المصلحة للتأثير على السياسة

 البرنامج على المستوى الوطني قيمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأدوات إنمائية، وسيثبت

 القيمة الذي يقوده السوق لخلق الفرص االقتصادية وفرص العمالة لصالح فقراء سالسلوتطبيق نهج 

 .الريف
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   الوثائق القانونية والسند القانوني-سادسا 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي  اليمنيةة جمهوريالبين التمويل ستشكل اتفاقية  -46

 المتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية نسخة من  وترفق .المتلقيالمقترح إلى التمويل يقوم على أساسها تقديم 

  .كملحق بهذه الوثيقة

لصندوق الدولي للتنمية مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من ا اليمنيةجمهورية الو -47

 .الزراعية

وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات  -48

  .اإلقراض ومعاييره في الصندوق

  التوصية-سابعا 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -49

مسة ماليين وسبعمائة خ ا تعادل قيمتهمنحة اليمنيةجمهورية الإلى الصندوق قدم أن ي: قـرر

خضع توأن  )سحب خاصةحقوق  وحدة 5 720 000(  سحب خاصة حقوقوحدة وعشرين ألف 

في هذه واألحكام الواردة  أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط وأحكامألية شروط 

  .الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

  يةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراع
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Negotiated financing agreement:  

"YemenInvest-Rural Employment Programme" 
(Negotiations concluded on 10 November 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 

 
Grant Number:  
 
Programme Title: YemenInvest - Rural Employment Programme (the “Programme”) 
 
The Republic of Yemen (the “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: 
 
A) The Recipient has requested financing from the Fund for purposes of partially 
financing the Programme described in Schedule 1. 
 
B) The Fund and the Recipient will seek to identify additional external financing of 
approximately twenty-one million two hundred and ninety thousand United States Dollars 
(USD 21 290 000) equivalent to assist in cofinancing the Programme, on terms and 
conditions to be set forth in an Agreement between the Recipient and the cofinancier(s). 

 
C) Additional financing for the Programme is expected to be provided by domestic 
sources including the Economic Opportunities Fund (EOF), commercial banks and 
microfinance institutions, private investors and beneficiaries. 

 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation 
Table (Schedule 2), the Special Covenants (Schedule 3) and the Fund’s General 
Conditions. 
 
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 Grant to the Recipient (the “Financing”), which the 
Recipient shall use to implement the Programme in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 
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Section B 
 
1 The amount of the Grant is five million seven hundred twenty thousand special 
drawing rights (5 720 000 SDR). 
 
2. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st January. 
 
3. There shall be a Designated Account in USD for the purpose of financing the 
Programme. The Designated Account shall be opened and maintained in the Central Bank 
of Yemen or in a commercial bank licensed by the Central Bank of Yemen, acceptable to 
IFAD. Upon the Recipient’s request, IFAD shall make one or more withdrawals of up to 
USD 2 000 000 in the aggregate from the Grant account on behalf of the Recipient and 
deposit such amount in the Designated Account. The Designated Account shall be 
operated by the EOF and shall be protected against set off, seizure or attachment on 
terms and conditions proposed by the Recipient and accepted by IFAD. 
 
4. There shall be two Programme Accounts, one in YER and other in USD for the 
benefit of the Programme in a commercial bank acceptable to the Fund or in the Central 
Bank. The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the EOF will be 
authorized to operate these Accounts. 
 
5. The Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in the amount 
of nine hundred and forty thousand United States Dollars (USD 940 000) equivalent. 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency shall be the Economic Opportunities Fund (the EOF). 
 
2. The following are designated as additional Programme Parties: 
the International Labour Organisation (ILO), the Yemen Geological Survey and Mineral 
Resources Board (YGSMRB), the Yemen Standardisation and Metrology Organisation 
(YSMO); interested microfinance banks/institutions and commercial banks licensed by the 
Central Bank of Yemen, and contracted service providers such as engineering firms, 
contractors, consulting firms, NGOs and business service providers.  
 
3. The Programme Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Grant will be administered and the Programme supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension or cancellation of 
this Agreement: 
 
(a) The Programme Implementation Manual, or any provision thereof, has been 
waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior consent of the 
Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, 
amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the 
Programme. 
 
(b) Any competent authority has taken action for the dissolution of the EOF, the 
modification of the distribution of membership between public and private sectors of the 
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EOF’s Board of Directors, or the merging of the EOF with any other institution; and the 
Fund has determined, following consultation with the Recipient, that any such event 
listed above is likely to have a material adverse effect on the Programme. 
 
2. (a) The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:  
 

(i) The composition of the Board of Directors of Economic Opportunities Fund  
        (EOF) is approved by IFAD;  
 
(ii) The Designated Account and Programme Accounts have been duly 

opened; 
 
 (b)  The following is designated as an additional specific condition precedent to 
withdrawal under categories III (Training, TA and Contractual Services), IV (Financial 
Instruments), and V (Studies): The framework for the EOF’s Programme Implementation 
Manual has been completed to the satisfaction of the Fund. 
 
 (c) The following is designated as an additional specific condition precedent to 
withdrawal under category IV (Financial Instruments) for the purpose of making an 
equity investment:  
 

(i) the EOF has prepared written guidelines governing the process of 
preparing, making and managing an equity investment, and these have 
been approved by the Fund. 

 
3. This Agreement is subject to ratification by the Recipient. 
 
4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Recipient:  
 
        Minister for Planning and International Cooperation 
        Ministry of Planning and International Cooperation 
        P.O. Box 175 
        Sana’a, Republic of Yemen    

    
  
For the Fund:  

 
 
International Fund for Agricultural development 
Via Paolo di Dono 44 
00142 Rome, Italy 
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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 Recipient. 
 
 
 
 

THE REPUBLIC OF YEMEN  
  
   
 
 
 
____________________   
Authorised Representative   
  
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL FUND FOR   
AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
 
 
 
___________________ 
Kanayo F. Nwanze  
President 
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Schedule 1 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Programme Description 
 
1. Target Population. The Programme shall benefit unemployed and underemployed 
women and men in rural areas living below the poverty line. Within these target groups, 
priority will be allocated to women and young labour market entrants whose participation 
will be supported through specific targeting measures. The Programme will be national in 
scope but will initially focus on seven governorates – namely Abyan, Al Baida, Dhamar, 
Hajjah, Hodeidah, Lahj and Taiz (the “Programme Area”). Expansion to other Governorates 
will be based on the business case and security considerations. 
 
2. Goal. The goal of the Programme is to improve the economic status of poor rural 
households.  
 
3. Objectives and outcomes. The objectives of the Programme are to create sustainable 
and diversified employment opportunities for unemployed and underemployed women and 
men in rural communities. The expected outcomes are: (i) growth and profitability of 
business in targeted sectors increased; (ii) rural entrepreneur’s access to a range of 
financial services increased; (iii) target group’s access to employment and training 
opportunities improved; and (iv) Corporate Social Responsibility (CRS) and Decent Work 
agendas gradually implemented.  
 
4. Components. The Programme shall consist of the four components: (a) value chain 
upgrading; (b) rural investment financing; (c) rural labour market intermediation; and, (d) 
policy and partnerships. 
 
Component 1: Value Chain Upgrading 
 
This component will invest in three core activities: cluster establishment; business capacity 
development; and market promotion. Establishment of clusters with common 
infrastructure and services will generally focus on the natural stone and handloom textile 
sectors, while business capacity development and market promotion will cover all rural 
sectors and enterprises accessing programme-supported financing packages. Appropriate 
legal arrangements will be made for participating investors to own and manage each 
cluster site and its assets. Cluster management procedures will be elaborated and the 
capacity of cluster management staff built. The Programme will support the EOF to 
establish and administer a business services delivery scheme designed to make demand-
driven business services and training available to enterprises receiving Programme 
financing. Market promotion initiatives will be undertaken including market studies, 
participation in domestic and international trade fairs, trial shipments, promotion of 
compliance with international product and process standards and improving available of 
trade information in order to enhance market access. Support will be provided for the 
product research and development and for stakeholder-driven apex organisations in 
supported sectors. 
 
Component 2: Rural Investment Financing 
 
This component will improve availability of appropriate financing options for the sustainable 
expansion of rural micro, small and medium-sized enterprises with market growth and job 
creation potential. The Programme will support the EOF to make equity investments in 
rural enterprises with market growth and job creation potential; these investments will 
amount to a maximum of 49% of the equity in any enterprise. The EOF will engage a 
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qualified third party to review due diligence assessments and business plans prepared for 
each equity investment. The EOF will establish an independent investment committee to 
evaluate each equity investment proposal prior to final approval; where IFAD financing is 
to be used, IFAD will serve as a non-voting member on this committee. The Programme 
will also support a refinancing ‘Open Window’, managed by the EOF, to provide refinancing 
of medium-long term loans extended by participating financial institutions (PFIs) to eligible 
rural enterprises with market growth and job creation potential. Refinancing agreements 
will be signed between the EOF and PFIs whose eligibility to participate will be determined 
through due diligence assessment and comprehensive audit undertaken by a local 
reputable audit firm. The deposit in the shareholder’s account of Al Amal Bank will also be 
increased.  
 
The EOF will support the establishment of community managed revolving facilities (CRFs), 
financed  by dividends from the EOF investments. These will provide poor women and 
young people with access to financing for micro-enterprises and income-generating 
activities. A limited amount of non-reimbursable matching cofinancing will also be provided 
to poor women and young people accessing Programme-refinanced loans from PFIs and 
financing from CRFs. A limited amount of capacity building support will be provided to 
partnering financial institutions and CRFs on demand. 
 
Component 3: Rural Labour Market Intermediation 
 
This component aims to improve the target groups’ access to employment and training 
opportunities. A labour force needs assessment and an assessment of existing training 
opportunities and institutions will be conducted. Curricula related to the targeted sectors 
will be developed, together with the relevant partner organisations, and the Programme 
will provide training of trainers support to selected training institutes/providers interested 
to implement the new curriculum. Twinning arrangements, exchanges and overseas study 
visits between the training institutes, enterprises and overseas specialised institutes will be 
promoted. A range of additional measures will be implemented to improve availability 
within target rural communities of information on available employment and training 
opportunities. Specific emphasis will be placed on promoting women’s and youth’s access 
to training and employment opportunities. Specific efforts will be made to promote youth 
enterprise and enable young people in rural areas to access business and financial services 
offered by the Programme. 
 
Component 4: Policy and Partnerships 
 
This component will empower the Economic Opportunities Fund to serve as a catalyst for 
the gradual introduction and adoption of CSR and the Decent Work agenda in Yemen. It 
will facilitate policy development and build partnerships to mainstream these social 
agendas into the national legal framework and within the business community through 
training sessions, workshops and the production of focused knowledge products. Activities 
may include the preparation of CSR strategies, workshops and awards. The Programme will 
work closely with the International Labour Organisation to support the Government to 
incorporate the Decent Work agenda in the legal and regulatory framework on employment 
and working conditions and will develop a ‘Letter of Commitment’ to implement specified 
principles of the Decent Work agenda to be signed by all investors with which the EOF 
enters into equity investments. The EOF will develop appropriate partnerships with relevant 
public, private, civil society and community organisations and with international institutions 
and financiers, and participate in relevant workshops and knowledge networks in which it 
has strategic interest. 
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 II. Implementation Arrangements 

 
Programme Management 
 
1. The Economic Opportunities Fund, created by Presidential Decree 183/2010, will be 
the Lead Programme Agency and will be responsible and accountable for the management 
and implementation of the Programme. The EOF is a public-private partnership working to 
improve the economic status of poor women and men in rural areas. It is governed by a 
Board of Directors representing  the public and private sectors. The Board is responsible 
and accountable for guiding the operations of the EOF under principles of good governance, 
business ethics, transparency, equity, efficiency, sustainability and corporate social 
responsibility. The EOF will convene regular meetings with stakeholders to ensure that the 
EOF’s strategic and operational agenda is driven by the concerns of target groups. The 
EOF’s CEO and core professional staff will be selected by the Board of Directors based on a 
competitive recruitment process subject to IFAD approval, and will receive highly 
competitive salary levels. As the quality of staff is of fundamental importance in 
determining the quality of EOF’s performance, the Board will closely monitor staff 
performance. 
 
2. Under this Programme, the EOF and links with key Ministries will be strengthened. 
Programme coordination units will be established within the Ministry of Agriculture and 
Irrigation and within the Ministry of Oil and Minerals, for coordination of relevant aspects of 
EOF-managed projects and programmes. As necessary, additional staff with relevant skills 
and experience will be recruited on a competitive basis to ensure the effective 
management of this Programme. 
 
Organisational Framework 
 
1.  The Programme will be implemented by public and private sector service providers 
contracted by the EOF on a performance-basis. The procurement and contracting of service 
providers for the implementation of Programme activities will be subject to IFAD prior 
review and concurrence. With respect to the business services voucher scheme, inclusion 
of service providers in the approved service providers directory will not be subject to IFAD 
prior review or concurrence but strong feedback mechanisms will be included in the 
scheme and poorly performing service providers will be removed from the directory. 
 
2.  The annual work plan and budget will be prepared by the Management Team of the 
EOF through a participatory process with stakeholders, internally reviewed, consolidated, 
and approved by the EOF’s CEO. The proposed AWPB will subsequently be reviewed and 
approved by the EOF’s Board of Directors, and then submitted to Recipient and IFAD for 
review and approval in relation to IFAD financing. 
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Schedule 2 

 
Allocation Table 

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

Allocated 

(expressed in SDR) 

% of eligible expenditure 

to be financed 

I. Civil Works 500 000 100% net of taxes  

II. Vehicles, Equipment and Materials 120 000 100% net of taxes  

III. Training, TA and Contractual Services 1 530 000 100% net of taxes and 

beneficiaries’ contribution 

and other cofinancers  

IV. Financial Instruments 1 940 000 100% net of beneficiaries’ 

contribution and other 

cofinanciers  

V. Studies 670 000 100% net of taxes  

VI. Recurrent Costs  390 000 100% net of taxes and 

EOF’s contribution 

Unallocated 570 000  

   

   

TOTAL 5 720 000  

 
 (b) The terms used in the Table above are defined as follows:  
 

i) Civil works includes the costs of infrastructure feasibility studies, engineering 
design, physical works and site supervision of Programme activities with the 
exclusion of those related to the natural stone sector. 

 
ii) Financial Instruments includes equity financing, debt financing, refinancing, 

grant financing and other financial instruments. It excludes physical 
investments in the natural stone sector. 

 
iii) Recurrent Costs includes the costs of salaries, allowances, and all other 

operating costs. 
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Schedule 3 

 
Special Covenants 

 
For the purposes of this Agreement the Recipient shall ensure that the following 
provisions are complied with: 
 
1. Gender: The Recipient shall ensure that the Programme benefits are also delivered 
to poor rural women in the Programme area. The Programme AWPB and progress reports 
shall be disaggregated by gender as appropriate. 
 
2. Until such time as Specific Condition 2(c)(i) in Section E of the Financing Agreement 
is met, the Recipient shall indicate, in each withdrawal application requesting funds under 
category IV (Financial Instruments), whether the related expenditures are for equity 
investments. 
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Logical framework 

Objective Hierarchy 
Key Performance Indicators 

(at programme completion, disaggregated by age/gender/sector) Means of Verification 

Goal 

Economic status of poor rural households improved 

• Increase in asset ownership index 
• Reduction in prevalence of child malnutrition  
• Reduction in % of food insecure rural households, from 38.1% (2010) 
• Increase in secondary school enrolment rates (%) 

• Baseline & impact surveys 
• WFP data 
• UNESCO/government data 

Development Objective 

Sustainable and diversified employment opportunities for 
unemployed and underemployed women and men in rural 
communities created. 

• 28 000 jobs created by programme completion 
• 80% of enterprises supported, operating 3 years after receiving financing 

• Enterprise reports & MOSAL surveys 
• Financial statements of MSMEs 

Programme Outcomes and Outputs 

Outcome 1: Growth and profitability of businesses in 
targeted sectors increased. 

• Increase in number of registered businesses in 
target sectors  

• Increase in value of total domestic production of 
NS and handloom textiles 

• Increase in average profitability of businesses 
after 3 years  

• GIA data 
• GSMRB, YTC, apex organisations  
• Financial statements of MSMEs 

Output 1.1 – Value chain clusters operational 
• # of enterprises operating on cluster sites  
• By YR3, 100% of cluster O&M costs covered by rents/service charges 

• Cluster management reports 

Output 1.2 – Business services support scheme operational 
• Vouchers (for services) redeemed (#/value/av. cost sharing at least 25%) 
• People accessing advisory services facilitated by the programme  
• People receiving training (vocational/business and entrepreneurship) 

• Service provider records 
• EOF administrative records 

Output 1.3 – Access to domestic and export markets 
increased 

• Value of sales through programme supported retail outlets 
• Increase in sales of programme supported enterprises to export markets 

• GSMRB, YTC, apex organisations 
• Retailers records 

Outcome 2: Rural entrepreneurs have improved access to a 
range of sustainable financial services 

• Financial institutions participating in the programme  
• At least 30% increase in PFI’s short-term rural lending 
• At least 15% increase in PFI’s long-term rural lending and musharaka 

• PFI records 
• EOF financial statements 

Output 2.1 – EOF’s equity and refinancing facilities 
operational 

• Return on EOF investment activities (100% repayment of EOF refinancing) 
• Value of the gross refinanced loans portfolio (individuals/enterprises 

• EOF financial statements and data 
• Equity financing contracts 

Output 2.2 – Alternative financing mechanisms for poor 
rural communities operational 

• 6000 CRF loans and 6000 EOF co-financed loans issued by completion 
• 100% repayment of CRF credit 

• CRF and EOF reports and financial 
statements 

Outcome 3: Target groups’ access to employment and 
training opportunities improved 

• Reduction in average job search time reported in rural communities  
• 100% of new employees in supported enterprises receive training 

• Household/focus group interviews 
• MOSAL reports 

Output 3.1 –Increased rural availability of information on 
training and employment  

• % of target group with regular (at least monthly) access to information on training and 
employment opportunities 

• Service provider records 
• Focus groups 

Output 3.2 – Increased availability of market-demanded 
training opportunities 

• # of staff of service providers certified to deliver new curricula 
• # of employees of enterprises attending targeted training 

• Service providers, including TOT 
• Focus groups/reports 

Outcome 4: CSR and Decent Work Agendas are gradually 
implemented 

• % of Yemeni businesses with approved CSR strategy  
• Increased % of employees with positive perceptions of working conditions 

• Yemeni Businessmen’s Club 
• Focus groups/enterprise visits 

Output 4.1 - Awareness of the CSR and Decent Work 
Agendas is increased 

• Participants in CSR and Decent Work workshops (#) 
• Decent Work “Letters of Commitment’ signed (100% of equity investments) 

• Workshop reports 
• Letters of commitment 

Output 4.2 – EOF partnerships with relevant organizations 
strengthened 

• Memoranda of Understanding entered into (#) 
• Formal networks/communities joined (#) 

• EOF annual reports 
• Memoranda of Understanding 

 




