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  موزامبیق

  مشروع تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو

  
  

المستخدمة وطریقة عرض المواد في هذه الخریطة ال تعني التعبیر عن أي رأي كان من جانب الصندوق فیما التسمیاتإن 
  .یتعلق بترسیم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةالمصدر: 
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  موزامبیقجمهوریة 

  تنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبومشروع

  موجز التمویل
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ملیون دوالر أمریكي تقریبا)

قیمة القرض الذي یقدمه الصندوق:

1.52یعادلبما( ملیون وحدة حقوق سحب خاصة1.01

ملیون دوالر أمریكي تقریبا)

  قیمة المنحة التي یقدمها الصندوق:

ملیون دوالر أمریكي 16.30و (ما یعادل ملیون یور13.3
تقریبا)

قیمة القرض الذي یقدمه حساب األمانة 

ألمن التمویل المشترك للمرفق اإلسباني

  الغذائي:

4.91یعادلبما( ملیون وحدة حقوق سحب خاصة3.26

ملیون دوالر أمریكي تقریبا)

قیمة منحة حساب أمانة برنامج الصندوق 

ة أصحاب الحیازات للتأقلم لصالح زراع

  الصغیرة:

سنوات، 10سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 

في 0.75ویتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة (

المائة) سنویاً 

شروط القرض الذي یقدمه الصندوق:

سنوات، 10سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 

في 0.75دمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة (ویتحمل رسم خ

المائة) سنویاً 

حساب األمانة شروط القرض الذي یقدمه 

  اإلسباني:

  الجهة المشاركة في التمویل:  صندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة

ملیون دوالر 0.14صندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة: 
أمریكي

  لمشترك:قیمة التمویل ا

  شروط التمویل المشترك:  صندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة: منحة

ملیون دوالر أمریكي2.49 :/المتلقيمساهمة المقترض

ملیون دوالر أمریكي1.4 مساهمة المستفیدین:

ملیون دوالر أمریكي1.9   مستثمرو القطاع الخاص:
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  الموافقةبتوصیة 

من أجل جمهوریة موزامبیقبالتمویل المقترح تقدیمه إلى المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة 

  .25ي الفقرة ، على النحو الوارد فتنمیة سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبومشروع

  

تنمیة مشروعمن أجل جمهوریة موزامبیقإلى مقترح تقدیمهما ومنحةقرض 

سالسل القیمة المناصرة للفقراء في ممرات مابوتو ولمبوبو

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي-أوال

    التنمیة الُقْطریة والریفیة وسیاق الفقر-ألف

، ال یزال في المائة طوال العقدین الماضیین7لسنوي یزید على على الرغم من وجود معدل متوسط للنمو ا- 1

وترتفع معدالت الفقر عن المتوسط في من السكان في موزامبیق یعیشون في فقر مطلق. في المائة 55نحو 

نهَ غازا،الثالمقاطعات الجنوبیة الث مباني ومابوتو، األمر الذي یعزى إلى أحوالها الزراعیة البیئیة األكثر وٕا

في المائة من اإلنتاج الزراعي 95یقدمونات الصغیرة الذین الحیاز ویعیش المزارعون أصحاب قرًا وهشاشة. ف

دراج هؤالء المزارعین في تنمیة إلومع ذلك، هناك فرص جیدة الوطني حیاة بائسة في هذه المقاطعات. 

مستدام.سالسل القیمة التجاریة. ومن شأن ذلك أن یمكنهم من زیادة الدخل على أساس

الُقْطریة االستراتیجیة األساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص - باء

  المستند إلى النتائج

مسودة الخطة الوطنیة لتنمیة األعمال الزراعیة وهو متوائم تمامًا مع سیاسات الحكومة، یستند المشروع إلى - 2

والخطة الرئیسیة لإلرشاد الزراعي. للتنمیة الزراعیة االستراتیجیة والسیما خطة العمل للحد من الفقر والخطة

الُقْطریة االستراتیجیة برنامج الفرص الثالثة لاالستراتیجیة في تحقیق جمیع األهداف وسیسهم المشروع 

ومن خالل نظام المشروع سیاسات الصندوق. وهو یتمشى كلیًا أیضًا مع ، 2011لعام المستند إلى النتائج

، والذي سیضعه المشروع، سیتم إنشاء الروابط والحفاظ علیها مع المشروعات التكمیلیة التي الخاص بالتعلم

دعم التمویل الریفي ومن قبیل مشروع األسواق الریفیة وبرنامج ترویجبرنامج یمولها الصندوق، من قبیل 

یعنى بالشراكات بین المجتمعات المحلیة والمستثمرین.
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  شروعالموصف -ثانیا

  والمجموعة المستهدفةالمشروعمنطقة -ألف

منطقة. 19ساسي على وسینصب تركیزه األسینفذ المشروع في مقاطعات غازا وٕانَهمباني ومابوتو - 3

الزراعة في سالسل القیمة التابعة للمشروع والمجموعة المستهدفة الرئیسیة هي الفقراء النشطون العاملون في 

ویشمل ذلك مزارعي البساتین من أصحاب حیازات وتربیة الماشیة.ساتینوزراعة البوالخاصة بالكسافا 

الري القائمة أو حولها في سبع مناطق مستهدفة مشروعاتوتقع ضمن هكتار 0.6مساحتها في المتوسط 

؛ وأصحاب الحیازات الصغیرة الذین یزرعون الكسافا في أراض تبلغ مساحتها في  مقاطعتي غازا ومابوتو

وصغار الرعاة المربین في المناطق شبه القاحلة في  مقاطعتي غازا ومابوتو. ي المتوسط؛ هكتار ف0.6

اإلمكانیة لكي یصبحوا من العوامل الذین تتوفر لدیهم األشخاصوهناك مجموعة مستهدفة ثانویة تشمل 

الدافعة لعملیات التغییر.

  للمشروعالهدف اإلنمائي - باء

أصحابتحسین سبل العیش والتعامل مع المناخ لدى المزارعین للمشروع فيیتمثل الهدف اإلنمائي - 4

تحقیق زیادة مناطق مختارة في ممرات مابوتو ولمبوبو. أما حصیلته المتوقعة فهي الحیازات الصغیرة في 

واألغناممستدامة في دخل المزارعین الذین ینتجون الخضروات المرویة والكسافا المحسنة واألبقار والماعز 

المحسنة.

  المكونات/النتائج- جیم

سیشمل المشروع خمسة مكونات هي كما یلي:- 5

سیحقق المشروع زیادة كبیرة في دخل المزارعین الذین ینتجون الخضروات : زراعة البساتین  )أ(

وزیادة كمیة الخضروات العالیة الجودة التي تصل إلى المرویة، وذلك من خالل زیادة إنتاجیتهم 

هكتار یزرعها 1002وسیقوم المشروع باستصالح وتحسین نحو التقلیدیة والحدیثة.األسواق

وتنمیة القدرات المؤسسیة والتسویقیة لعدد آخر من من أصحاب الحیازات الصغیرة،3,800

مستصلحة تتبع لمشروع یقومون بزراعة مساحات مزارع1,000أصحاب الحیازات الصغیرة یبلغ 

فیئات الصغیرة؛ وٕانشاء رابطات مستخدمي المیاه من الد200وتمویل هكتار؛ 900للري مساحته 

ط باألسواق.ااألساسیة من قبیل التخزین والتعلیب؛ وتعزیز االرتبالخدمات لتقدیموسبعة مراكز 

، وذلك بإنشاء سیستجیب المشروع لفرص التسویق الجدیدة للمنتجات القائمة على الكسافا: الكسافا  )ب(

ألغراض إنتاج الكسافا وتسویقها بصورة مدرة للربح، تدلل على سالمة الفكرة نماذج لألعمال 

مزارع من خالل 8,000وبالتالي توفیر زیادة مستدامة لدخل المزارعین. وسیصل المشروع إلى نحو 

وسیدعم المشروع تكرار مواد المنتجین الخارجیین ومراكز الخدمات، وبصورة تدریجیة. مشروعات
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التي توفر المدخالت وتنتج رقائق الكسافا ودقیق خدمات المراكزالزراعة المقاومة للجفاف وسینشئ 

، كما سیقیم االرتباط مع األسواق.الكسافا

، واألغناماألبقار والماعز مربي صغار الرعاة سیتم تولید الدخل المحسن المستدام ل: اللحوم الحمراء  )ج(

من المربین 5,600وسیصل المشروع إلى نحو وذلك بتحسین اإلنتاج وبتعزیز تنظیم األسواق.

وزیادة الدخل من خالل تمكین الرعاة ونصفهم من النساء. وستشجع األنشطة على تحسین اإلنتاج 

المربین الرعاة من إنشاء منظمات المنتجین التي تقدم خدمات أساسیة وتدیر بصورة مشتركة 

على مشروعالمن القدرة على التكیف مع الجفاف. كما سیعمل بالتالي یضاعف مصادر المیاه، مما 

والحصول على أسعار أفضل من خالل تنظیم تطویر فرص الوصول إلى األسواق بصورة مستدامة 

والمنتجین الخارجیین، ، وتطویر مخططات التعاقدمنظمات تجار اللحوموٕایجادمعارض األبقار 

وسیؤدي دعم حیازة األراضي إلى متكیف مع المناخ قرب العاصمة مابوتو. دخ جدیوٕاقامة مسل

للمراعي.تحسین إدارة المجتمعات المحلیة 

من تمكین أصحاب المصلحة المعنیین بسالسل القیمة المشروعسیضمن : الخدمات المالیة  )د(

التمویل الحصول على ما یكفي من الخدمات المالیة بأسعار معقولة، والتي تقدمها مؤسسات 

حالیًا یتوفریذ االبتكاریة. وال باستخدام آلیات التنفالصغري. وقد اتسع نطاق عمل هذه المؤسسات 

لدي أي من المصارف أو مؤسسات التمویل الصغري ما یكفي من الموارد لتقدیم جمیع الخدمات 

لحسابسیقدم المشروع رأس المال الالزم معقولة. ولمعالجة هذه المشكلة، بأسعارالالزمةالمالیة 

تقدیم لذي یمكن هذه المؤسسات من استثماري یقدم القروض لمؤسسات التمویل الصغري، األمر ا

مجموعة الخدمات المالیة كلها. ولضمان أن تقدم هذه المؤسسات قروضًا منخفضة التكلفة 

سهمیة في رأس المال سیحوز حساب األمانة على حصة ألصحاب المصلحة في سالسل القیمة، 

اع مبلغ طویل إیدلمؤسسات مختارة من مؤسسات التمویل الصغري، دون المساس بخیار السهمي

مالكي أسهم هذه المؤسسات.األجل في حساب 

مركز النهوض بالزراعة مما یمكنه من بلوغ سیعزز المشروع : الدعم المؤسسي وٕادارة المشروع  )ه(

وفقًا للخطط، ومن بناء القدرات الخاصة بنماذج األعمال االبتكاریة. حصائل المشروع ونواتجه 

وتعمیم االعتبارات م وتیسیر منصات إقلیمیة لسالسل القیمة إنشاء نظام المشروع للتعلویشمل ذلك 

الخاصة بالمساواة بین الجنسین والتكیف مع تغیر المناخ في دعم السیاسات في سالسل القیمة 

تدابیر تعنى بتعزیز الحقوق الخاصة باألراضي لدى المجموعات التي یستهدفها الثالث. كما یشمل 

المحلیة.همألراضي من جانب منظمات المزارعین ومجتمعاتوتحسین إدارة استخدام االمشروع

تندمج أنشطة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة تماما في المشروع بأكمله، وتهدف - 6

إلى جعل سالسل القیمة الثالث قادرة على الصمود في وجه اآلثار المترتبة على تغیر المناخ، وعلى وجه 

اوت في الهطوالت المطریة ومخاطر الجفاف والفیضانات وبخاصة في األقالیم الجنوبیة الخصوص زیادة التف

والوسطى من البالد. ویتوقع لتنفیذ المشروع أن یوفر العدید من الدروس لتوسیع النطاق، مما یعد هامًا إذا 

مود في وجه تغیر أخذنا بعین االعتبار اإلمكانیات المتاحة للجمع بین أولویات تنمیة سالسل القیمة والص

المناخ في حافظة المشروعات التي یدعمها الصندوق وبما یتعداها. وتتضمن األنشطة التي یمولها المشروع: 
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) مسوحات خط البیان واألثر في المشروع التي تأخذ بالحسبان المظاهر المختلفة للصمود في وجه تغیر 1(

) صیاغة 3غة سیاسة تغیر المناخ وتخطیط التنمیة؛ () بناء القدرات لدعم وزارة الزراعة في صیا2المناخ؛ (

) زیادة أخذ القطاع 4وتنفیذ تشاركیان لخطط إدارة الموارد الطبیعیة المستندة إلى المجتمعات المحلیة؛ (

الخاص بتقنیات الزراعة المستدامة التي تسهم في الصمود في وجه تغیر المناخ مثل نظم اإلنتاج المكثف 

) تحسین نهج إدارة 6) تعزیز محطات الرصد الجوي المحلیة؛ (5الزراعة المختلطة؛ (للكسافا التي تتضمن

) إدخال البنى األساسیة صغیرة النطاق مثل الدفیئات منخفضة التكالیف لمساعدة 7المیاه والبنى األساسیة؛ (

المزارعین على اإلنتاج في الموسم الحار.

  المشروعتنفیذ -ثالثا

  النهج -ألف

على معظم ،مع مقدمي الخدمات،یقوم بالتعاقد الخارجيمشروع فریق ذكي إلدارة المشروعللسیتوفر- 7

القطري ومفادها أن فریق إدارة المشروع. ویتفق ذلك مع النتیجة التي خلص إلیها  تقییم مسؤولیات التنفیذ

الروابط مع المؤسسات یتم إنشاءأن، شریطة المشروع هو الخیار األكثر فعالیة لتنفیذ المشروع في موزامبیق

واالستدامة. كما یراعي المشروع والیة مركز النهوض بالزراعةالمضیفة بهدف المساهمة في بناء المؤسسات 

االستثمار الكبیرة. إضافة لذلك، یتفق المشروع مشروعاتباعتباره هیئة للتیسیر والتنسیق ولیس هیئة لتنفیذ 

، األمر الذي ات األعمال بین الجهات الفاعلة من القطاع الخاصالنهج الرامي إلى الترویج لتنمیة عالقمع 

إزاء تنمیة سالسل القیمة یتطلب خلیطًا من كفاءات القطاعین العام والخاص، وٕالى الترویج لنُهج ابتكاریة 

المناصرة للفقراء، مما یتطلب درایة خارجیة.

  اإلطار التنظیمي- باء

وسیجري التعاقد على تنفیذ .ي یستضیفه معهد النهوض بالزراعةسینفذ المشروَع فریق إدارة المشروع الذ- 8

ة من مقدمي الخدمات المتخصصة الرئیسیین. أما المكون (د) مكونات المشروع (أ) إلى (ج) مع ثالث

تمویلیة فرعیة مع صندوق الحفز في ممر النمو الزراعي في بیرا، بموجب اتفاقیة فسینطوي تحت مسؤولیة 

، یرأسها األمین الدائم وستتولى لجنة لتوجیه المشروع. رة تفاهم مع فریق إدارة المشروعوزارة المالیة ومذك

.تنفیذ وظیفة الرقابة على المشروع، باإلضافة إلى ثالث منصات لسالسل القیمة اإلقلیمیةلوزارة الزراعة،

  التخطیط، والرصد والتقییم، والتعلم وٕادارة المعرفة- جیم

وٕادارة المعرفة، بهدف توجیه تنفیذ سیوضع نظام للتعلم في المشروع یجمع بین التخطیط والرصد والتقییم - 9

أصحابند نظام التعلم هذا المساءلة أماموتقاسم المعرفة. وسیساالمشروع ودعم القرارات االقتصادیة 

)المشروعیقتصر على موظفي (أي ال "مفتوحاً "وسیكون المشروع .المصلحة وسیجري التوسع فیه مع الوقت

لدى معهد النهوض بالزراعة. وسیجري كل وتشاركیًا وسیركز على التحلیل والتعلم المتصل بنظم المعلومات 

تحدید مجاالت االبتكار التي یعتزم أصحاب المصلحة في المشروع، عن طریق منصات سالسل القیمة، عام
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الخطة السنویة للرصد عارف، وستدرج هذه المجاالت فيوٕاقامة تبادل للمالكشف فیها عن أفضل الممارسات 

  بحیث تستجیب الحتیاجات التعلم.والتقییم وٕادارة المعرفة. على أن طرق التعلم ستنظم، عند االقتضاء، 

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر-دال

بما في ذلك تحدید حساب النظم القطریة ألغراض اإلدارة المالیة للمشروع،سیستخدم معهد النهوض بالزراعة - 10

المدفوعات الذي وضعه بنظام اإلدارة المالیة مخصص لدى بنك موزامبیق وحساب وحید في الخزانة ونظام 

، ستقدم واستخدام حسابین مخصصین للمشروع یشغلهما المعهد. وفي عدد محدود من الحاالتللدولة

من خالل حساب مصرف تجاري یقبل به المدفوعات، التي ال یمكن إجراؤها عن طریق النظم القطریة، 

د األسماك الحرفیة. یبمصاضالنهو تستخدم بالفعل ألغراض مشروع وهناك ترتیبات مماثلةالصندوق. 

ومع متطلبات الحكومة. المحاسبیة متسقة مع المعاییر والمبادئ المحاسبیة الدولیة المشروعوستكون نظم 

في التوجیهیة المتعلقة بالمشتریاتالمبادئ وباالتساق مع وستنفذ عملیات الشراء وفقًا للوائح الحكومة

بعملیات وسیقوم الصندوق في موزامبیق.مشروعاتووفقًا لإلجراءات الموافق علیها لجمیع الصندوق

للمبادئووفقًا مقبول لدى الصندوق مستقلمراجع حسابات خارجيالمراجعة السنویة لحسابات المشروع 

.في الصندوقشروعاتالمةالتوجیهیة لمراجع

اإلشراف- هاء

لدعم التنفیذ، سنویةبعثات سینظم الصندوق لهذه الغایة، . و المشروعباإلشراف على الصندوق یضطلعس- 11

كل ستة أشهر، وذلك بمشاركة الحكومة (معهد النهوض بالزراعة).تتبعها في البدایة بعثات قصیرة للمتابعة 

  عامة لتمویل التنمیة الزراعیةاالستثناءات من شروط الصندوق ال- واو 

الشروط العامة لتمویل التنمیة الزراعیة في اتفاقیة التمویل الخاصة بالمشروع: من سیتم تعدیل الشرط التالي - 12

  اتفاقیة التمویل مساهمة باألسهم.). ستتضمن النفقات المستوفیة للشروط ألغراض 1أ(-8-4بندال

  وتمویله وفوائده المشروعتكالیف -رابعا

المشروعتكالیف -ألف

ملیون دوالر 44.95المادیة والسعریةالطوارئ، بما في ذلك مشروع في سنواته السبعالیبلغ مجموع تكالیف - 13

في المائة من التكلفة األساسیة؛ 29–زراعة البساتین على النحو التالي: ةموزعالتكالیف هذهو . أمریكي

في 33–الخدمات المالیة في المائة؛12–اللحوم الحمراء؛ في المائة من التكالیف األساسیة9–الكسافا

للطوارئفي المائة 3كما تشمل التكلفة الكلیة في المائة.16–وٕادارة المشروعالمؤسسيالدعم المائة؛ 

  السعریة.للطوارئفي المائة 1المادیة و
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  المشروعتمویل - باء

ملیون دوالر أمریكي)، وذلك بقرض 22.7(حوالي في المائة من تكالیف المشروع 51سیمول الصندوق - 14

ملیون دوالر أمریكي وبمنحة من برنامج التأقلم لصالح 1.5ملیون دوالر أمریكي وبمنحة قدرها 16.3بنحو 

ملیون دوالر أمریكي. إضافة لذلك، سیقدم حساب األمانة 4.9زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة قدرها 

لیون دوالر أمریكي، كما سیمول صندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة م16.3قرضًا قیمته اإلسباني

الحكومة باإلعفاء من الضرائب والرسوم بما ملیون دوالر أمریكي. وتتمثل مساهمة0.1المشروع بمبلغ قدره 

ي ملیون دوالر أمریك1.9ملیون دوالر أمریكي. وسیساهم القطاع الخاص بمبلغ 2.5یقدر أن تبلغ قیمته 

ملیون دوالر أمریكي. ویعرض الجدول التالي خطة تمویل المشروع.1.4والمستفیدون بمبلغ 

  المكونات حسب جهات التمویل

  (بمالیین الدوالرات األمریكیة)
مس�تثمرو القط�اع 

الخ��اص

المجم�وعمنح�ة برن�امج الت��أقلممنحة الصندوققرض الصندوق

%المبل��غ%المبل��غ%المبل��غ%المبل��غ%المبل��غ%المبل��غ%المبل��غ%المبل��غ%المبل��غ

0.352.61.269.313.5230.1----5.6842.00.564.1--15.6842.0 - تنمیة سالسل قیمة زراعة البستنة

0.409.74.159.2------1.5637.50.6315.3--41.5637.5- تنمیة سالسل قیم�ة الكس�افا

0.5810.15.7212.7------1.6829.41.7731.0--31.6829.4 - تنمیة سالسل قیمة اللحوم الحمراء

5.0434.61.298.80.141.01.9013.01.057.20.100.714.5632.4--45.0434.6 - الخ�دمات المالی�ة

0.142.07.0015.6------52.3433.41.5221.72.3433.40.669.4 - الدعم المؤسسي وإدارة المشروع

16.3036.31.523.416.3036.34.9110.90.140.31.904.21.403.12.495.544.95100.0مجم�وع تك�الیف المش�روع

صندوق األمم 

المتح��دة للمش��اریع 

اإلنتاجی�ة

قرض حس�اب األمان�ة 

اإلس�باني

حكومة موزامبیقالمس�تفیدون

  
  

تحلیل موجز للفوائد والجوانب االقتصادیة- جیم

أما األسر .زراعیةة أسر 18,400بما في ذلكأسرة بصورة مباشرة، 20,350نحو المشروعیستفید من س- 15

من األجور المكتسبة في المراكز والوحدات الصغیرة لتجهیز الكسافا األخرى فستستفید بصورة غیر مباشرة 

بالماشیة وفي المسلخ. كما یدخل في عداد المستفیدین بصورة غیر مباشرة أعضاء الخاصةالبیطرة ومخازن 

أسرة 4,800یین. وفي قطاع البساتین، سیدعم المشروع من المزارعین التجار 50منظمات تجارة اللحوم ونحو 

الخاصة بالكسافا، سیدعم وفي سلسلة القیمةهكتار. 0.7في أراض مرویة تقل مساحة كل منها عن زراعیة

0.6تها في المتوسطمساحزراعیة تبلغ في أراض الحیازات الصغیرةأصحابأسرة من 8,000المشروع 

من أصحاب أسرة5,600مراء، سیستفید من المشروع بصورة مباشرة نحو . وفي قطاع اللحوم الحهكتار

الحیازات الصغیرة تعمل في تربیة األبقار واألغنام والماعز.

یما یلي: الرئیسة، موزعة حسب المكونات، فالمشروعوتتمثل فوائد - 16

لدفیئات بما الري وامخططاتوتوسیع نطاق دورات اإلنتاج في اإلنتاجیةتحسین : زراعة البساتین  )أ(

استغالل أصحاب یمكن من اإلنتاج طوال العام وتحسن األسعار في فترة انخفاض اإلنتاج؛ 

من األراضي المرویة المحسنة هكتار 3,000الحیازات الصغیرة استغالًال كامًال لمساحة تبلغ 

ات تأمین الخدمطات ابتكاریة للمنتجین الخارجیین؛ خطم؛ إنشاء في مخططات الريوالمستصلحة 

ون منتجو المزارعكذلك یهم الخضروات و ومما یهم منتجمن سبعة مراكز متعددة الخدمات

ات ــــــــــة لتحسین الجودة واألسعار؛ منظمــــــــــة المالئمــــــــــر المجموعات التقنیـــــل األخرى؛ توفـــــالمحاصی

للمزارعین تحقق الربح وتدار بصورة مستقلة.
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إنشاء نماذج جدیدة لألعمال تتكفل بمنافذ اإلنتاجیة في إنتاج الكسافا وتجهیزها؛ تحسین: الكسافا  )ب(

جدیدة في األسواق وبزیادة دخل منتجي الكسافا وبالترویج لتسویق المنتجات القائمة على الكسافا؛ 

وتجهیزها؛ تطویر مجموعات متكیفة مركزًا لدعم تأمین مدخالت من الكسافا24تأمین الخدمات من 

منظمات للمزارعین تحقق الربح المناخ للحد من تعرض المزارعین ولتشجیع تحسین الجودة؛ مع

وتدار بصورة مستقلة.

تحسین اإلنتاجیة وٕادارة الرعاة المربین مما یؤدي إلى زیادة الدخل وجعله أكثر : الحیوانات المجترة  )ج(

وعات مشتركة بین المزارعین تشغیل وحدات للتربیة وتحسین نوعیة القطعان من خالل مشر انتظامًا؛ 

وتقدیم الخدمات من سبع منظمات لتجار لألبقارتشغیل معارض التجاریین وصغار المزارعین؛ 

ویؤدي بالتالي إلى اللحوم مما ییسر تسویق الماعز واألبقار ویرفع هامش الربح بالنسبة للمزارعین 

تدار على أساس ة بالماشیةتخفیض تكالیف المعامالت وتشكیل شبكة من مخازن البیطرة الخاص

من خالل األسعارتجاري؛ تشغیل مسلخ جدید مما یوفر منفذًا للسوق لمربي الماشیة ویكفل تحسن 

تحسین الجودة.

39تقدر بمبلغ مما یعطي قیمة حالیة صافیة في المائة24.6داخلي بنسبة القتصادي االعائد المعدل یقدر- 17

، بجدوى اقتصادیة قویة في مواجهة التغیرات الضارة بتكالیف المشروعملیون دوالر أمریكي. ویتمتع المشروع 

یتمتعكما في المائة. 50بنسبة إذ سیبقى المشروع مجدیًا مع زیادات في رأس المال والتكالیف المتكررة

18.7بنسبة بقى في مواجهة انخفاض الفوائد التدریجیة ألن معدل العائد االقتصادي الداخلي بالقوةالمشروع 

.في المائة30في المائة في حال انخفاض الفوائد التدریجیة بنسبة 

  االستدامة-دال

نماذج لألعمال تتصف بالحیویة واالستدامة في سالسل القیمة ءإلى إنشاینظم المشروع كتدخل مؤقت یرمي - 18

لمؤسسات وبالكسافا وتربیة الماعز واألبقار، بهدف واضح یتمثل في إقامة االخاصة بزراعة البساتین 

بعد إنجاز المشروع. وینعكس ذلك في نهج المشروع بذاتهاالتي یمكنها أن تستمر واآللیات وتنمیة القدرات 

، وفي دعمه لبناء قدرات منظمات المزارعین، وهدفه المتمثل بضمان استمراریة المستند إلى القطاع الخاص

وٕالى نهج تجاري، وتطویره لمجموعات المستندة إلى المؤسسات القائمةالحصول على الخدمات المالیة

تمهد الطریق لتحسین اإلنتاجیة والنوعیة في بیئة المشروع شبه القاحلة، وممارسات تقنیة متكیفة مع المناخ 

للمؤسسات واإلجراءات الوطنیة في وخلقه لمنصات مستقرة یتعدد فیها أصحاب المصلحة، واستخدامه

إدارته.

رهاتحدید المخاطر وتخفیف أث- هاء

تخفیفهما فیما یلي:رالمخاطرة وتدابییتمثل عامال - 19

بالترویج لزراعة وتعمیم أنواع الكسافا والخضروات الخطرسیجري التخفیف من هذا : الجفاف  )أ(

الترویج للرعي والعلف المتكیف مع المناخ وتعزیز األخذ بأسالیب اإلنتاج المقاومة للجفاف و 

التكلفة والوصول إلى مرافق المیاه ألغراض الماشیة.الري والدفیئات المنخفضة المتكیف ودعم 
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:ه باالستثمار في عملیات التجهیزاهتمامنقص و لدى القطاع الخاص انعدام القدرة المالیة   )ب(

بتزوید مستثمري القطاع الخاص بمنح موازیة تدعم االستثمار في الخطرسیجري التخفیف من هذا 

  ز للخدمة یشارك المزارعون في ملكیتها.أنشطة ابتكاریة أكثر مخاطرة، وبإنشاء مراك

  ؤسسیةاالعتبارات الم- خامسا

سیاسات الصندوقلاالمتثال -ألف

یمتثل تصمیم المشروع لسیاسات الصندوق واستراتیجیاته الرئیسیة، بما في ذلك ما یتصل ببرنامج الفرص - 20

المؤسسات الریفیة ةالریفي وتنمییل لموزامبیق واالستهداف وتعمیم المساواة بین الجنسین والتمو االستراتیجیة 

.وتنمیة القطاع الخاص وٕادارة البیئة والموارد الطبیعیة

المواءمة والتنسیق- باء

كلیًا مع سیاسات الحكومة، وخصوصًا خطة العمل للحد من الفقر والخطة التدخالت المقترحة متوائمة - 21

كما سیسهم المشروع في تنفیذ الخطة لزراعي. للتنمیة الزراعیة والخطة الرئیسیة لإلرشاد ااالستراتیجیة 

وبرنامج التأقلم الوطني للعمل الذي یتم فیه تصور الوطنیة المقبلة التي ستعنى بتنمیة األعمال الزراعیة. 

أنشطة لبناء الصمود في وجه تغیر المناخ بما في ذلك تعزیز قدرة المزارعین في التعامل مع تغیر المناخ 

اإلنتاج المحصولي والحیواني في األقالیم المعرضة للجفاف، والحد من تدهور من خالل تقلیص خسائر 

.التربة، والترویج ألنشطة متنوعة ذات توجه تجاري

االبتكارات وتوسیع النطاق- جیم

منظمات المزارعین من إنشاء ابتكاریة لتقدیم الخدمات الریفیة، وذلك بتمكین سیروج المشروع إلقامة هیاكل - 22

وهناك ابتكار آخر هام یتمثل فيالخدمات التجاریة األساسیة لتشغیل سلسلة قیمة الكسافا. مراكز تقدم 

. وتعتبر ترتیبات الملكیة المشتركة تطویر مجموعات متكیفة مع المناخ بتكلفة فعالة في جمیع سالسل القیمة

ون هذه الترتیبات حجر ومن المنتظر أن تكترتیبات ابتكاریة بالنسبة لموزامبیق. الخاصة بالمسلخ الجدید

الزاویة في تنمیة سلسلة القیمة المناصرة للفقراء فیما یتعلق باللحوم الحمراء.

االنخراط في السیاسات -دال

التي یتعین أن ترافق تنمیة سالسل القیمة سیوجه االنخراط السیاساتي للمشروع نحو دعم عملیة التغییر - 23

وستتحرك هذه العملیة أساسًا بفعل أساس تجاري في موزامبیق. للفقراء والتي تتم قیادتها على المناصرة

ممثلي القطاع العام والشركات منصات سالسل القیمة اإلقلیمیة التي ستقوم بدور محافل تبادل الخبرات بین 

بحیث یمكنها االنخراط بنشاط مع الشركاء وأصحاب الحیازات الصغیرة. ویعتبر تعزیز منظمات المزارعین 

  سیًا في ذلك.ساأعنصرًا 
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  الوثائق القانونیة والسند القانوني-سادسا

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة التي یقوم جمهوریة موزامبیقستشكل اتفاقیة التمویل بین - 24

االمتفاوض بشأنهالتمویل اتفاقیة نسخة من وترفق .المتلقي/على أساسها تقدیم التمویل المقترح إلى المقترض

.كملحق بهذه الوثیقة

من الصندوق الدولي للتنمیة تلقي تمویل مخولة بموجب القوانین الساریة فیها سلطة جمهوریة موزامبیقو - 25

.وصیا علیهومن حساب األمانة االسباني العامل من خالل الصندوق بصفته الزراعیة

وسیاسات الدولي للتنمیة الزراعیةوٕاني مقتنع بأن التمویل المقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق - 26

في الصندوق.هومعاییر اإلقراض

التوصیة-سابعا

أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 27

: أن یقدم الصندوق إلى حكومة جمهوریة موزامبیق قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته قرر

وحدة حقوق سحب 85010  000وخمسین ألف وحدة حقوق سحب خاصة (عشرة مالیین وثمانمائة

خاصة) على أن یخضع ألیة شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام 

  الواردة في هذه الوثیقة.

اً قرر أیضا: أن یقدم  الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة لجمهوریة موزامبیق منحة تعادل قیمتها ملیون

وحدة حقوق سحب خاصة)، على أن تخضع 0000101وحدة حقوق سحب خاصة (آالفوعشرة 

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

قرر أیضا: أن یقدم حساب األمانة اإلسباني لمرفق التمویل المشترك ألغراض األمن الغذائي، 

ل الصندوق بصفته وصیا علیه، إلى جمهوریة موزامبیق قرضًا بشروط تیسیریة للغایة العامل من خال

یورو)، على أن یخضع ألیة 00030013وثالثمائة ألف یورو (عشر ملیوناً ثالثة تعادل قیمته 

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

یقدم الصندوق إلى جمهوریة موزامبیق في إطار برنامج التأقلم لصالح زراعة قرر أیضا: أن

منحة تعادل قیمتها ثالثة مالیین ومائتي وستین ألف وحدة حقوق أصحاب الحیازات الصغیرة

وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام أخرى 2603  000سحب خاصة (

ط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة. ورهنا بتوفر األموال في تكون مطابقة على نحو أساسي للشرو 

حساب أمانة برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحیازات الصغیرة، سیلتزم بالمنحة من تاریخ 

نفاذ التجدید التاسع لموارد الصندوق، على أن ال تصرف قبل ذلك التاریخ (كما یشترط قرار مجلس 

  .)35-/د166المحافظین 

  ایو نوانزيكان

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement: "Pro-Poor Value Chain 
Development Project in the Maputo and Limpopo 
Corridors"

(Negotiations concluded on 28 August 2012)

IFAD loan Number: 

IFAD Grant Number:

Trust loan Number: 

ASAP Grant Number: 

Project Title: Pro-Poor Value Chain Development in the Maputo and Limpopo Corridors
(the “Project”)

The Republic of Mozambique (the “Borrower/Recipient”)

and

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

and

The Spanish Food Security Co-financing Facility Trust Fund (the Trust)

and

The Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund (the ASAP Trust)

(each a “Party” and collectively the “Parties”)

Preamble

WHEREAS the Executive Board of the International Fund for Agricultural Development (the 
“Fund” or “IFAD”), at its 100th Session approved the establishment of a Spanish Food 
Security Co-Financing Facility Trust Fund (“the Trust”) and further approved that the 
Trust, acting through IFAD in its capacity as the Trustee of the Trust, enters into a 
borrowing agreement with the Kingdom of Spain (Spain);

WHEREAS Spain and IFAD, in its capacity as the Trustee of the Trust, have signed the 
Borrowing Agreement on 28 December 2010;

WHEREAS IFAD has agreed to extend a loan and a grant to the Borrower/Recipient for the 
purpose of financing the PROSUL Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement;

WHEREAS, on the basis of the above and other considerations, the Trust has agreed to 
extend a Trust Loan to the Borrower/Recipient for the purpose of increasing the financing 
in respect of the above referred Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement;



EB 2012/106/R.17/Rev.1الملحق

11

WHEREAS the Executive Board of the International Fund for Agricultural Development (the 
“Fund” or “IFAD”), at its 105th Session approved the establishment of the ASAP Trust;

WHEREAS, on the basis of the above and other considerations, the ASAP Trust has agreed to 
extend an ASAP Grant to the Borrower/Recipient for the purpose of increasing the 
financing in respect of the above referred Project, on the terms and conditions set forth in 
this Agreement;

WHEREAS, subject to availability of funds in the ASAP Trust, the ASAP Grant shall be 
committed as of, and shall not be disbursed before, the effective date of the Ninth 
Replenishment of IFAD’s Resources (as required by GC Resolution 166/XXXV Section 
V(d));

NOW THEREFORE, the parties hereto hereby agree as follows:

Section A

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation Table 
(Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 
April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein.

3. The Fund shall provide a Loan and a Grant, the ASAP Trust shall provide an ASAP 
Grant, and the Trust shall provide a Trust Loan to the Borrower/Recipient (collectively 
referred to as “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 IFAD Loan is ten million eight hundred and fifty thousand 
Special Drawing Rights (SDR 10 850 000).

B. The amount of the IFAD Grant is one million and ten thousand Special 
Drawing Rights (SDR 1 010 000).

C. The amount of the Trust Loan is thirteen million three hundred thousand Euro 
(EUR 13 300 000).

D. The amount of the ASAP Grant is three million two hundred and sixty 
thousand Special Drawing Rights (SDR 3 260 000).

2. The IFAD Loan is granted on highly concessional terms as determined in Article 
5.01 (a) of the General Conditions, being free of interest but bearing a service charge of 
three fourths of one per cent (0.75%) per annum and having a maturity period of forty 
(40) years, including a grace period of ten (10) years starting from the date of the 
approval of the Loan by the Fund’s Executive Board.

3. The Trust Loan is granted on highly concessional terms as determined in Article 
5.01 (a) of the General Conditions, being free of interest but bearing a service charge of 
three fourths of one per cent (0.75%) per annum and having a maturity period of forty 
(40) years, including a grace period of ten (10) years starting from the date of the 
approval of the Loan by the Fund’s Executive Board.
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4. A. The Loan Service Payment Currency for the IFAD loan shall be United States 
Dollar.

B. The Loan Service Payment Currency for the Trust Loan shall be the Euro.

5. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.

6. Payments of principal and service charge of the IFAD loan shall be payable on each 
1 May and 1 November.

7. Payments of principal and service charge of the Trust loan shall be payable on each 
1 May and 1 November.

8. There shall be a Project Account (the “Advance Account”) for the benefit of the 
Centre for the Promotion of Agriculture (CEPAGRI) in a bank acceptable to the Fund.

9. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the 
amount of USD 2 490 000 in foregone tax revenues (approximately equivalent to 5.5% 
of the total Project cost).

Section C

1. The Lead Project Agency shall be CEPAGRI, under the Ministry of Agriculture of the 
Borrower/Recipient (MINAG).

2. The following are designated as additional Project Parties: Lead Service Providers 
(LSPs), the National Road Authority (ANE), and the Beira Agricultural Growth Corridor 
(BAGC) Catalytic Fund.

3. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement.

Section D

The IFAD Loan, the IFAD Grant, the Trust Loan, and the ASAP Grant will be administered 
and the Project supervised by the Fund.

Section E

1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement: 

(a) The Project Coordinator or the Financial Manager shall have been removed 
from the Project Management Team (PMT) without prior concurrence of the 
Fund; 

(b) The Subsidiary Financing Agreement between PROSUL and the Government of 
Mozambique, which governs operations of the Catalytic Fund, has been 
suspended or cancelled; or

(c) The Memorandum of Understanding (MOU) between the PMT and the Catalytic 
Fund has been suspended or cancelled.

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

(a) General conditions precedent to withdrawal:
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(i) The Project Coordinator, the Financial Manager, the Monitoring and 
Evaluation (M&E) and Knowledge Management Officer, and the 
Agribusiness Officer of the PMT have been recruited in accordance with 
Schedule 1;

(ii) The Project Steering Committee (PSC) has been assembled; 

(iii) The Advance Account has been duly opened; and

(iv) The draft Project  Implementation Manual has been submitted to IFAD.

(b) Specific conditions precedent to withdrawal from Category I:

(i) Expenditures related to road rehabilitation: The agreement between 
CEPAGRI and ANE as a project party responsible for the implementation 
of the Project, shall have been approved by the Fund in draft, and a 
signed copy of such agreement shall have been delivered to the Fund;

(c) Specific conditions precedent to withdrawal from Category V:

(i) The Financial Services Expert of the PMT has been recruited in 
accordance with Schedule 1; and

(ii) The Subsidiary Financing Agreement for the Catalytic Fund and an MOU 
between the PMT and the Catalytic Fund have been signed, and a signed 
copy of such agreements shall have been delivered to the Fund. 

3. The following provision of the General Conditions shall be modified for this 
Agreement: Section 4.08(a)(i).  Eligible expenditures, for the purpose of this Agreement, 
shall include equity participation.

4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement:

For the Borrower/Recipient:

Minister of Finance
Av. 10 de Novembro, 928
Caixa Postal 272
Praça da Marinha Popular
Maputo, Mozambique

For the Fund:

President of the International Fund for Agricultural Development
International Fund for Agricultural development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy
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For the Spanish Food Security Co-Financing Facility Trust Fund

President of the International Fund 
for Agricultural Development in its capacity as Trustee 
of the Spanish Food Security co-Financing Facility Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

For the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund

President of the International Fund for Agricultural Development in its capacity as 
Trustee of the Adaptation for Smallholder Agriculture Programme Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

This agreement, dated , has been prepared in the (English) language in 
six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower/Recipient.

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

____________________

INTERNATIONAL FUND FOR

AGRICULTURAL DEVELOPMENT

___________________
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall benefit the emergent smallholder farmers , 
particularly women, in the target value chains.  Secondary target groups will include 
commercial farmers, traders, private investors, livestock breeders and staff hired by the 
enterprises supported by the Project. The Project will be implemented in the provinces of 
Gaza, Inhambane and Maputo (the “Project Area”), with a focus on nineteen (19) 
districts.  The focus districts are: Chicualacuala, Chibuto, Chokwe, Guija, Mabalane, 
Manjakaze, Massingir, and Xai Xai in Gaza; Inharrime, Jangamo, Massinga, Morrumbene, 
and Zavala in Inhambane; and Boane, Manhica, Magude, Marracuene, Moamba, and 
Namaacha in Maputo. The expected number of beneficiary families is approximately 
20 350.

2. Goal. The goal of the Project is to improve livelihoods of smallholder farmers, 
including strengthened climate adaptation.

3. Objective. The objective of the Project is to achieve sustainable increased returns to 
smallholder farmers in the target value chains by promoting increased production volumes 
and quality, improved market linkages, efficient farmer organisation and higher farmers’ 
share over the final added value.

4. Components. The Project shall consist of the following Components: 

4.1 Component 1 – Horticulture

a) Sub-component 1 – Rehabilitation and expansion of approximately 2,100 ha of 
existing irrigated perimeters, including (i) design, construction, and operations 
and maintenance of civil works; (ii) strengthening of water users’ associations; 
and (iii) institutional support to irrigation staff.

b) Sub-component 2 – Strengthening linkages between value chain stakeholders, 
including (i) facilitating outgrower schemes; (ii) setting up service hubs in 
connection with seven target irrigation clusters; (iii) offering technical 
assistance through joint teams of experts; (iv) promoting farmers’ 
organisations, access to markets, and innovative practices; and (v) monitoring 
and knowledge management.

4.2 Component 2 – Cassava

a) Sub-component 1 – Strengthening linkages between value chain stakeholders,
including (i) establishing service hubs in each target district; (ii) encouraging 
installation of small processing units; (iii) assisting development of outgrower 
schemes and farmers’ organisations; and (iv) promoting innovative agricultural 
practices and access to markets. 

b) Sub-component 2 – Value chain environment, including (i) establishing a 
regional value chain platform; (ii) establishing multi-stakeholder innovation 
platforms; (iii) monitoring and knowledge management; and (iv) supporting 
development of a conducive policy and legislative environment.
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4.3 Component 3 – Red Meat

a) Sub-component 1 – Value chain environment, including (i) establishing a 
regional value chain platform; (ii) establishing innovation platforms; 
(iii) monitoring and knowledge management; and (iv) supporting development 
of a conducive policy and legislative environment.

b) Sub-component 2 – Production improvement, including (i) strengthening 
livestock producers’ organisations; (ii) promoting innovative practices; and
(iii) promoting services such as technical assistance, financial, and animal 
health services.

c) Sub-component 3 – Market linkages, including (i) improving cattle fairs; 
(ii) facilitating formation of meat traders’ associations; (iii) facilitating outgrower
schemes; and (iv) building a new slaughterhouse near Maputo.

4.4 Component 4 – Financial Services

a) Sub-component 1 – Financial services, including (i) equity and debt financing of 
microfinance institutions (MFIs) and the PROSUL supported slaughterhouse; and 
(ii) grant financing of construction of other PROSUL investments (i.e., 30% of 
the cost of construction for the slaughterhouse, horticulture hubs, cassava 
processing hubs and livestock vet stores).

b) Sub-component 2 – Capacity building, for (i) MFIs participating in PROSUL; 
(ii) small and medium enterprises created under PROSUL; and (iii) other loan 
beneficiaries.

4.5 Component 5 – Institutional Support and Project Management 

a) Sub-component 1 – Institutional support, including (i) capacity building in 
CEPAGRI and its Gaza Delegation; (ii) promoting climate change adaptation in 
policy; (iii) providing technical and legal assistance for innovative contractual 
arrangements; and (iv) incorporating agricultural education institutions.

b) Sub-component 2 – Land tenure security, including (i) mapping information on 
land titles; (ii) analysing tenure security issues; and possibly (iii) supporting 
community land delimitation.

c) Sub-component 3 – Project management, including the planning, budgeting, 
contracting, supervising, managing and monitoring of project activities.

II. Implementation Arrangements

1. The Project shall come under the auspices of the Ministry of Agriculture, with 
CEPAGRI designated as Lead Project Agency.  ANE shall partner with CEPAGRI and be 
involved in Project implementation.

2. The Director of CEPAGRI shall have overall responsibility for coordination and 
oversight of PROSUL.  However, line responsibility for day-to-day programme 
implementation will be delegated to the Project Coordinator, who will carry it out in close 
collaboration with the CEPAGRI Delegate for the southern provinces in Xai Xai (Gaza), 
and with support from the PMT.

3. The PMT shall be composed of individuals recruited through a competitive bidding 
process open to both MINAG and external candidates, whose selection shall be submitted 
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to the Fund for no objection.  Except for financial and administrative positions, prior 
experience with gender mainstreaming is strongly desirable.  All staff recruited through a 
competitive process shall be appointed for a 2-year period with possibility of renewal 
subject to a good performance evaluation by CEPAGRI, confirmed by the Fund. Civil 
servants selected for any of the professional posts in the PMT should either resign or 
obtain leave without pay from the Government and be hired on a contract basis.  The 
PMT shall have overall responsibility for planning, implementation, management and 
monitoring of Project activities.  It shall also have overall responsibility for contracting 
and procurement, coordination with Project partners, and promotion of inclusive 
approaches.

4. Key staff of the PMT shall include a Project Coordinator, a Financial Manager, an 
M&E and Knowledge Management Officer, an Agribusiness Officer, and a Financial 
Services Expert.

5. The implementation of components 1 through 3 will be carried out by three 
specialised LSPs.  LSPs’ responsibilities will include but not be limited to preparation, 
implementation, and monitoring of Value Chain Action Plans and related Annual Work 
Plan and Budget (AWPB) sections; contracting and procurement; coordination among 
Component partners; setting up and supporting Regional Value Chain Platforms and 
Innovation Platforms; supervision, monitoring and evaluation, and knowledge 
management, under PMT guidance; preparation of progress reports; and recruitment of 
specialised service providers to implement component activities.

6. The BAGC Catalytic Fund will be responsible for implementation of component 4.  
Arrangements will be consigned in a Subsidiary Financing Agreement signed by the 
Catalytic Fund and the Ministry of Finance (with prior IFAD no objection).  The 
responsibilities of the Catalytic Fund will include but not be limited to the creation of an 
adequately staffed department for PROSUL activities; preparation of AWPBs and 
implementation of related activities; monitoring of participatory microfinance institutions 
and other Small and Medium enterprises (SMEs); quarterly reporting; and provision of 
technical assistance to microfinance institutions and other SMEs in which it holds equity.  
An MOU between the Catalytic Fund and the PMT will further detail the roles and 
responsibilities of each.  

6.1 Microfinance Institutions. The Catalytic Fund will take a minority equity participation 
in up to three MFIs, subject to approval of the MFI board and Catalytic Fund Board and to 
IFAD no objection, and will have a seat on the Board of Directors of the MFI(s).  
Dividends earned from equity participation in MFIs will be used to cover Catalytic Fund
operating costs.  

6.2 Slaughterhouse LLC. The Catalytic Fund will take an equity participation in the 
Slaughterhouse LLC to be created by PROSUL.  The equity position will be held on behalf 
of livestock producers organisations (LPOs).  The Catalytic Fund will have a seat on the 
board of the Slaughterhouse LLC, which will be transferred to LPOs when the shares 
owned by the Catalytic Fund will have been purchased by them.  Dividends earned by the 
Catalytic Fund will be split in two equal parts: (i) one part will be kept by the Catalytic 
Fund to cover its operating expenses; and (ii) the other part will be transferred to LPOs 
to increase their income and incentivize their participation in the investment.  LPOs will 
be allowed to purchase the shares of the Catalytic Fund once they have paid back their 
portion of the investment loan.

7. A Land Tenure Service Provider (LTSP) will carry out all activities related to land 
tenure security.  Additionally, if deemed necessary, a part-time Land Tenure Advisor may 
be contracted to help identify and supervise the LTSP’s inputs.
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8. A Project Learning System (PLS) integrating planning, monitoring and evaluation 
(M&E), and knowledge management (KM) will be developed to steer project 
implementation, support economic decisions and share knowledge. The PLS will be open 
(that is, not restricted to project staff), participatory, growing, focused on analysis and 
learning connected to CEPAGRI’s information systems and supporting accountability to 
project stakeholders. Every year, innovation areas in which project stakeholders intend 
to detect good practices and to develop an exchange of knowledge will be identified by 
the Value Chain Platforms (VCPs) and included in the annual M&E and KM plan.

9. Project oversight. Project oversight will be carried out by a Project Steering 
Committee (PSC) chaired by the Permanent Secretary of MINAG, and three Regional 
VCPs.  The latter will provide overall project guidance and identify issues to be addressed 
at a policy level.  Based on this overall dialogue, VCPs will also be responsible for 
approving component AWPBs prior to submission to the PSC.  The PSC will assess 
management effectiveness, decide on corrective measures where appropriate, review 
lessons learned, approve AWPBs, review progress reports, and provide overall guidance 
to Project implementation.
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Schedule 2

Allocation Table

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

Category Loan Amount 
Allocated

(expressed in 
SDR 000s)

Grant 
Amount 
Allocated 

(expressed in 
SDR 000s)

Trust Fund 
Loan Amount 

Allocated 
(expressed in 

EUR 000s)

ASAP Grant 
Amount 
Allocated 

(expressed in 
SDR 000s)

Percentage 

I. Civil Works 2 330 2 860 620 100% net of 

taxes

II. Vehicles, Equipment 

and Materials 

620 760 190 100% net of 

taxes

III. Training, TA and 

Studies 

2 250 910 2 760 1 350 100% net of 

taxes

IV. Contractual 

Services 

1 000 1 220 100% net of 

taxes

V. Financial Services 2 700 3 310 770 100% net of 

taxes

VI. Recurrent Costs 860 1 060 100% net of 

taxes

Unallocated 1 090    100 1 330   330

TOTAL 10 850 1 010 13 300 3 260

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

Financial Services shall include investment Funds to the Catalytic Fund, from which 
equity investments and long-term deposits may be made.

Recurrent Costs shall include salaries, allowances and incremental operating and 
maintenance costs).

2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs (in  
Categories II, III, IV and VI) incurred before the satisfaction of the general 
conditions precedent to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of 
USD 800 000 equivalent.

3. The ASAP Grant.  Disbursement of the ASAP Grant shall commence upon the 
effective date of the Ninth Replenishment of IFAD’s Resources.
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Schedule 3

Special Covenants

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals 
from the IFAD Loan Account, the IFAD Grant Account, the Trust Account, and the ASAP 
Grant Account if the Borrower/Recipient has defaulted in the performance of any 
covenant set forth below, and the Fund has determined that such default has had, or is 
likely to have, a material adverse effect on the Project. 

1. Insurance of project personnel. The Borrower/Recipient, through CEPAGRI, 
shall insure PMT personnel against health and accident risks to the extent 
consistent with its customary practice in respect of its national civil service.

2. Maintenance of road infrastructure. The Borrower/Recipient shall ensure that 
the maintenance of roads rehabilitated under the Project is carried out 
throughout the Project Implementation Period, continues after the Project 
Completion Date and that it shall provide the financing necessary for such 
maintenance at the appropriate level.

3. Project Learning System. The Borrower/Recipient shall ensure that the Project 
Learning System as described in Schedule 1, Section II, paragraph 8 is 
established within 12 months from the date of entry into force of this 
agreement.

4. Land Tenure Security. The Borrower/Recipient shall ensure that the necessary 
mechanisms are in place for supervising the LTSP in the implementation of 
Component 5, sub-component 2.
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LOGICAL FRAMEWORK

Narrative summary Key Indicators and Targets by June 2019 Means of Verification Assumptions

GOAL AND DEVELOPMENT OBJECTIVE

GOAL: Improved and climate resilient
livelihoods of smallholder farmers in 
selected districts of the Maputo and 
Limpopo corridors.

 Increased asset index for 13,700 participating 
households (RIMS)

 Reduced child malnutrition (RIMS)
 60,000 poor smallholder household members whose 

climate resilience has increased due to ASAP (ASAP)

Project baseline & impact 
surveys, reality checked 
against national statistics

 Favourable economic 
environment

DEVELOPMENT OBJECTIVE: 
Sustainable increased returns to 
smallholder farmers from increased 
production volumes and quality in target 
value chains, improved market linkages, 
efficient farmer organisation and higher 
farmers’ share over the final added value.

 % of final price accruing to small-scale producers in 
the three value chains

 20,350 households (50% women) receiving project 
services (RIMS 1.2.5)

 Number of farmer organisations extending productions 
support and marketing service to members (COSOP)

 Project surveys
 Service hubs’ reports
 Farmers’ organisations 

statistics 
 Value Chain Platform 

reports

 Continued government 
commitment to improve 
returns to farmers in 
agricultural value chains

OUTCOMES 

OUTCOME 1: Increased sustainable 
income for smallholder farmers producing
irrigated vegetables in project areas 
through increased productivity, volumes 
and quality of vegetables reaching both 
traditional and modern market segments.

 1,305 ha improved and 796 ha rehabilitated irrigated 
schemes operational (19 schemes) 

 4,800 farmers (50% women) accessing support 
services (RIMS 1.2.5, COSOP) through 7 service hubs 
(20 schemes)

 3,840 farmers (50% women) adopting recommended 
climate-resilient technologies (RIMS 2.2.2, COSOP 
and ASAP) (20 schemes)

 Annual volume of produce sales by hubs (COSOP)
 All WUAs granted DUATs and with documented rules 

for regulating members’ parcel access and use

 DNSA and INIR
 LSP M&E system
 Project surveys
 Service hubs’ reports
 Farmers’ organisations 

statistics 
 Value Chain Platform 

reports

 Private investors 
interested in investing in 
outgrower schemes/hubs 
along conditions 
proposed by IFAD

OUTCOME 2: Increased sustainable 
income for smallholder farmers in project 
areas from improved cassava production, 
based on proof-of-concept business 
models for the profitable production and 
marketing of cassava-based products.

 8,000 farmers (50% women) accessing support 
services (RIMS 1.2.5 and COSOP) through outgrower 
schemes and service hubs

 4,800 farmers (50% women) adopting recommended 
technologies (RIMS 2.2.2, COSOP)

 Average cassava yield by participating households 
increased from 6.5 t/ha to 11.0 t/ha (+70%)

 Annual volume of cassava purchased by processing 
units (COSOP)

 Increase by 2,880 ha of land managed under best 
practices (ASAP)

 Project surveys
 LSP M&E system
 Service hubs’ reports
 Farmers’ organisations 

statistics

 Private investors 
interested in investing in 
processing units, 
outgrower schemes and 
hubs along conditions 
proposed by IFAD
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OUTCOME 3: Increased sustainable 
income for small-scale cattle, goat and 
sheep breeders in project areas through 
improved production and better organised 
markets 

 5,600 herders (50% women) accessing animal health 
services (RIMS 1.2.5 and COSOP) 

 3,360 herders (50% women) adopting recommended 
technologies (RIMS 2.2.2 and COSOP)

 Off-take rate of livestock (increased from current 5% 
to 10%)

 Annual number of animals sold by LPOs by project 
year 3 (separate for cattle and shoats)

 # increase in hectares of land managed under best 
practices (ASAP)

 Project surveys
 LSP M&E system
 Farmers’ organisations 

statistics 
 Value Chain Platform 

reports

 Private investors 
interested in investing in 
slaughterhouse at 
PROSUL conditions

 Prospect of higher and 
regular income induces 
herders to develop 
commercially-oriented 
herd management

OUTCOME 4: Selected value chain 
stakeholders have a timely and adequate 
access to a diversified range of affordable 
financial products, through existing or to 
be created financial and non-financial 
service providers

 Number of rural clients (50% women) receiving a loan 
(COSOP)

 At least 75% of participating farmers (50% women) 
access financial services (by type of client, service, 
financial/non-financial service provider), loan portfolio

 Portfolio at risk of MFI loans to participating farmers
 Number and volume of working capital loans extended 

by microfinance institutions to SMEs and repayment 
rate, by year

 Average interest rates charged to project-supported 
SMEs, farmers’ organizations and farmers;

 Dividends earned by the Catalytic Fund from MFIs and 
SMEs (by type) and return on investment;

 Yearly amount of PROSUL equity held by Catalytic 
Fund in SMEs 

 Number of staff of MFIs/SMEs trained in financial and 
management subjects (RIMS) (50% women)

 Catalytic Fund and 
MFIs M&E systems

 MFIs are interested in 
extending services in 
rural areas along 
conditions affordable for 
agricultural activities

OUTCOME 5: CEPAGRI, and 
specifically its delegation for the southern 
provinces, has and uses systems and tools 
for supporting inclusive value chain 
development and for promoting new 
business models

 Systems and tools for planning and budgeting public 
support to value chains and for monitoring value chain 
performance are operational and implemented 

 Linkages with relevant institutions (particularly 
MICOA and INGC) and with the Strategic Programme 
for Climate Resilience co-financed by the World Bank 
and AfDB established and maintained (ASAP)

 10 CEPAGRI and project staff received training and 
exposure to issues related to the broader national and 
regional climate agenda (ASAP)

 Project reports and 
publications


