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 الموافقةبتوصية 

بموجب نافذة منح القطاع المقترح تقديميا  منحةالبالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .9على النحو الوارد ف: الفقرة ، Making Cents Internationalالخاص إلى 

 

 
بموجب نافذة منح مقترح تقديمها  ةتقرير رئيس الصندوق بشأن منح

 Making Cents Internationalالقطاع الخاص إلى 
 

 Making Cents International الخاصالقطاع  تيانتقديميا إلى  منحة مقترحبشأن التالية والتوصية  التقرير أعرض
 .دوالر أمريت: 2 500 000 بمبلغ

 

 مقدمة ال - ولالجزء األ 
 Making:القطاع الخاصمن  إلى تيانالصندوق الدول: للتنمية الزراعية دعم  قديميوص: ىذا التقرير بت -1

Cents International. 

المجلس ت: يوافق عليو بالمنحة المقدمة الذي سيتم تمويلو يرد ف: ملحق بيذا التقرير وصف للبرنامج  -2
 :التنفيذي

Making Cents International : توسيع نطاق تدخالت الصندوق الرامية إلى خلق فرص برنامج
 الشرق األدنى وشمال أفريقيا إقليمعمل لشباب الريف ف: 

تمويل المنح ف: ة لنقحالمة سياسالو صندوق األىداف االستراتيجية للمع  البرنامجومضمون أىداف تتفق  -3
 .(EB 2009/98/R.9/Rev.1)الصندوق 

 الت: وافق علييا المنح،تمويل المنقحة لسياسة ال الذي يدفع المحوري المشتركاالستراتيج:  اليدفيتمثل  -4
، المبتترة و/أو الناجحةنات اوالتقالنيج  تشجيعف:  ،2009 ولتانون األ/ف: ديسمبر المجلس التنفيذي
 ريففقراء ال، وتمتين والريفية التنمية الزراعية دعمت :تال، التمتينية السياسات والمؤسساتباإلضافة إلى 

 .أفضل أمن غذائ:و تحسين ل أعلى و و دخ النامية من تحقيق ف: البلدان نساء ورجاال

وتيدف السياسة إلى تحقيق المخرجات التالية: )أ( الترويج لألنشطة االبتتارية وتطوير التتنولوجيات والنُيج  -5
لدعم المجموعة الت: يستيدفيا الصندوق؛ )ب( تعزيز التوعية، واستقطاب التأييد، وحوار االبتتارية 

السياسات بشأن القضايا اليامة بالنسبة للستان الريفيين الفقراء من قبل ىؤالء الستان وبالنيابة عنيم؛ 
ين الفقراء؛ )د( تعزيز قدرات المؤسسات الشريتة على تقديم مجموعة من الخدمات دعما للستان الريفي )ج(
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دارة المعرفة، ونشر المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالحد من الفقر الريف: بين  تعلم الدروس، وا 
 .أصحاب المصلحة داخل وعبر األقاليم

ىدف  وتذلك مع ،الصندوقالمنقحة لتمويل المنح ف: سياسة الو  ونواتج غاية مع البرنامج المقترح يتفق -6
 نمو ودعم لصندوقل الجارية االستثمارية روعاتالمش لتعزيز القطاع الخاصالصندوق مع نخراط ا استراتيجية
مترس  وعالوة على ذلك، البرنامج ف: المناطق الريفية. أفضلبشتل  الصغيرة والمتوسطة المشروعات
"(، الريفلشباب  مجدية فرصخلق )" اإلطار االستراتيج: للصندوق نخراط ف:اللالخامس  مبدأبالتامل لل

االستراتيجية  خطة العملمن  جزء، ىو، ف: الواقعو  أفريقيا األدنى وشمال الشرقإقليم ف:  تبيرةالىمية ذي األ
  .أوروباوشمال أفريقيا و  األدنى لشرقشعبة ال

 خدماتو األسيم و  والمدخرات الديونتتعلق بو  لشباباتشمل  مختلفة أنشطة خمسة تنفيذ :ى البرنامج غاية -7
الشرقية أوروبا الوسطى و  إقليمف:  المنفذة سابقا الصندوق نيجف: أربع بلدان مستيدفة، استنادا إلى الدعم 
ما ، دوالر أمريت: 3 780 000 صل إلىي ،اتبير  امشترت تمويال ةمنحقطب التستسو . المستقلة حديثاوالدول 

نجاح ب الشديد لمتلق:التزام ا ىذا يدل علىو . مساىمات نقديةشتل  سيتون ف:منو  ف: المائة 90يقرب من 
 .البرنامج

 التوصية - ثانيالجزء ال

 بموجب القرار التال:: ةالمقترح المنحةأوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -8

توسيع نطاق تدخالت الصندوق الرامية لبرنامج  ئ:جز  تمويلبغية تقديم ، : أن يقدم الصندوققـرر
                                                                  ،الشرق األدنى وشمال أفريقياإلى خلق فرص عمل لشباب الريف ف: إقليم 

 إلى (دوالر أمريت: 2 500 000) ألف دوالر أمريت: وخمسمائةمنحة ال تتجاوز قيمتيا مليونين 
Making Cents International  على أن تخضع ألية شروط برنامج مدتو ثالث سنوات من أجل

 معروضة علىال ف: ىذه الوثيقةالواردة وأحتام تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام 
 .لمجلس التنفيذيا

 
 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Making Cents International : توسيع نطاق تدخالت الصندوق الرامية إلى برنامج
 وشمال أفريقيا دنىخمق فرص عمل لشباب الريف في إقميم الشرق األ

 الخمفية - أوال
بسبب التوسع بين الشباب  الفرصقلة و وبالبطالة المقنعة ، البطالة مستويات عالية من العالم العرب:يواجو  -1

 المواردجتمع ت المناطق الريفية، حيث بشتل خاص ف: ىذه المشتلةوتحتد  1.الشبابللستان من السريع 
الفرص القليل من معا  لتنتجالمتدنية  الستثمارات الحتوميةاو التمتينية غير بيئة ال، و الطبيعية المحدودة

 استيعاب لم يتمومع ذلك ، للتثير من الشباببالنسبة  الردى:  اليجرة الحضرية وتانت للشباب. االقتصادية
 ستستلزموفيما . الديموغراف: المتسب إمتانات ىذا ددبو  االضطراباتأجج مما  القوة العاملة، ف: ميمعظ

تمويل على الالفعل:  الشباب حصولتحسين يشتل ، جبياتعلى عدة  المشتلة جيودا متواصلة معالجة
 . شاملةمن استراتيجية ىام  متون

2- Making Cents International، حسن  مصدرو ، جتماعيةا ديناميتية، مؤسسة لمنحة المقترحةل ةمتلقيالجية ال
 الشباب والنساء السيما - الفئات الضعيفة من الستان الت: تساعد عالية الجودة لمساعدة التقنيةل السمعة

تضطلع و  تمويلتحصل على ال، و مربحةال سالسل القيمةف:  تشارك، و يياوتنم  أنشطة األعمال  تستيل -
 اجتماعية ؤسسة: تذلك مى قطر،ومقرىا ف: المنطقة  تيا الرئيسة، شريتSilatechو. ةيادفباألعمال ال

 و Silatech تل من وةدعتمت و . الوطن العرب:ف: روعاتيم الشباب ومشفرص عمل تمويل فقط لمترسة 
Making Cents International مشترك  اقتراح وتقديماىما قو  جمعفاختارتا ، للصندوق لتقديم مقترحات

 Making Centsخبراء  التقنية الت: يقدميا المساعدة. ومن خالل امالنسبية لتل مني المزايا استنادا إلى

International ، من المقدمتمويل المشاريع و Silatech الخدمات  إمتانية وصولمن ين المنظمتا تتل، زادت
 Makingستقوم ، البرنامج المقترح وبموجب أفريقيا. األدنى وشمال الشرق إقليمف: شباب الحضر المالية ل

Cents International بالتعاون مع ،Silatech ، لصالح نفس النيج لتترارودرايتو الصندوق موارد بمساندة 
 Making Cents Internationalوقد تم اختيار .تميليةالت يمامياراتمجموعات ، وذلك باستخدام شباب الريف

 جميع المعاييرا استوفى قترحيممألن  (وشفافة من خالل عملية تنافسية) الصندوققبل من  Silatechو
 األىداف من خالل إنجازب منحةال متلق:يقوم  سوفو  .ستالموتم ا ن: ومال:تق اقتراح أفضلتان و  المؤىلة

 Making Centsألن  من خالل قرض تمويليا الت: ال يمتن، واألنشطة التدريب والمساعدة التقنية

International الت: يجري  المؤسسات المالية من - ئذبعد أو عمر البرنامج خالل - أي دخل لن تتلقى
رتفاع التتاليف ا النظر  ،محليينالشرتاء لبالنسبة ل غير ممتن قرضتما أن ال. المستفيدين منيا أو دعميا

 .الفقراء ينشباب الريفال تستيدف خطوط إنتاج جديدةإنشاء المخاطر التامنة ف: و 

                                                   
 بشتل حاد البطالة بين الشباب زادتقد و  مجموع الستان.، أي ثلث مليون شخص 100أتثر من طفرة شباب" تبلغ " لديو العالم العرب:  1

االجتماعية  الضطراباتل أمور،، ف: جملة نتيجة ف: العالم،، وىو أعلى مستوى المائة ف: 27.9 تصل إلىل ،2012-2011 ف: الفترة
 .والسياسية الراىنة
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 لمصندوق مهمية بالنسبة واأل األساس المنطقي -ثانيا
نشطة أل االستشاريةخدمات ال المالية وغيرىا من خدماتستحداث الا ريادية ف: المنحة المقترحةتتون س -3

وشمال  الشرق األدنى إقليمف:  الشباب ألصحاب المشروعات محددةال حتياجاتالوفقا لاألعمال المصممة 
وشمال  الشرق األدنىإقليم : فرعيين إقليمينأوروبا و  وشمال أفريقيا الشرق األدنىشعبة وتشمل . أفريقيا
قليم و  ،أفريقيا  منحةال تمويل استخدام فرصة الدييبالتال: و ، المستقلة حديثاالشرقية والدول أوروبا الوسطى و ا 
ستفيد من ست المنحة المقترحة فإن وليذه الغاية، خر.آإلى  إقليم فرع: من ياوتوسيع نطاق النجاحات لتترار

اإلنمائية للمشروعات  نشطةاإلقبال على األ لتعزيز "الربيع العرب:" الذي أحدثو جديدال لتنمية الريفيةانموذج 
ف:  عمالة الشبابحاجات  ف: معالجة الت: أثبتت فعاليتياالخاص و  القطاعالت: يقودىا  الصغيرة والمتوسطة

 .المستقلة حديثاالشرقية والدول أوروبا الوسطى و التحول االقتصادي ف:  بلدان

 إقليمف:  ينالريفي بين الشباب لمتناميةالبطالة لالرئيسة  معالجة األسباب الجذرية إلى البرنامجسيسعى و  -4
لى ع الشباب صولحعدم قضية  على، على وجو الخصوص ،عمليسو  .وشمال أفريقيا الشرق األدنى

المتعلقة المعلومات و  توظيف،والاألعمال المتعلق بأنشطة النوع:  والتدريب، مناسبةالمالية ال خدماتال
 للشباب بالنسبة الحدة شديدة يا، ولتنالمناطق الريفية شائعة ف: ةيخدمال ثغراتىذه الوتعد . العملو سوق الب

- أتثر تتلفة ذوي خدمة وبالتال:ذوي مخاطر أعلى بأنيم  الخدمات الماليةوفري مل لالعتقاد المشتركنظرا 
على الرغم و . الميارات الوظيفيةعمل أو لل اببالشالفتقار  مستدامةال لمعالجةل اإلضاف:  يعالوة على التحد

 الشبابأصحاب المشروعات بالقروض تمويل الإذ يدعم  مرتفعة. نجاحال، فإن فوائد التحديات من ىذه
 أو منتجين بمثابة على أن يتونوا مقدرتييسيل من ، و القيمةسالسل  فرص االستفادة من لىالمتطلعين إ

الت:  األصول جمععلى  مساعدة الشباب االدخار ويمتن لخدمات الزراعية.سالسل القيمة خدمات ل وفريم
 ثاراآل من وأسرىم حمايتيم خدمات التأمينيمتن ل، بينما تعليمالأو  األعمالألغراض  يمتن استخداميا

لصغيرة لمشروعات ااتمويل ويعزز  األسرة.أساسيين من  فقدان أفرادل أو لجفافالمحتملة ل مدمرةال
 أو القيمة الزراعية ف: سالسل ستثمارات واسعة النطاقاال ،سل القيمةسالو  بإصدار األسيم، والمتوسطة

 .للشبابفرص العمل آفاق اإلنتاجية الزراعية و تحسين الذي من شانو ، و يةالمناطق الريف

 المقترح البرنامج - ثالثا
 وتترار الختبار 2خالل عملية تنافسيةمن  Silatechو Making Cents International تم اختيار -5

. يمعملفرص الشباب و روعات مش مباشر علىذات األثر ال وغير المالية األدوات المالية مجموعات من
 -الدعم  خدماتو األسيم و  والمدخرات بالقروضتتعلق  لشبابا تشتمل مختلفة أنشطة خمسةقومان بتنفيذ توس

ف: البلدان  - المستقلة حديثاالشرقية والدول أوروبا الوسطى و  إقليمف:  الناجحة الصندوق نيج على غرار
 إلى نتائج على حد سواءتنفيذ ىذه األنشطة سيؤدي و (. واليمن تونسو  المغربو  )مصر المستيدفة األربعة

 فظةاحتوسيع نطاقيا أتثر لتشمل يمتن  نماذج قابلة للتترار وفيروت، فترة المنحة خالل قابلة للقياس
 ئذ.بعد الصندوق

                                                   
 لتقديم مقترحات وتم اختيار خمسة متلقين للقائمة النيائية وتقييميم. ارسمي اأصدرت شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا طلب  2
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 قدرات المؤسسات من خالل بناء للشبابمالة الذاتية العفرص العمل و  ىو زيادة للبرنامج الشامل واليدف -6
 .الت: توظفيممشروعات ال و/أو يينالريفالت: تضم الشباب  وغير المالية المالية الخدمات المحلية لتوفر

 وللبرنامج ثالثة أىداف: -7

 ف: المناطق الريفية الشباب تضم  ماليةأدوات  تسليم خمسلتطوير و  المالية المحلية قدرات المؤسسات بناء
 واليمن.تونس مصر والمغرب و  ف:

  الشباب العاملين لدعمالشباب تضم  مالية غيرأدوات  خمس لتطوير وتقديم المحلية قدرات المؤسسات بناء 
 ف: المناطق الريفية. األدوات المالية متلق: و/أو اتعو ر وأصحاب المش

 من األحداث الت: المعرفة العملية و  منتجات البرنامج من خالل الدروس المستخلصة منتبادل و عزيز ت
 .وتترارىا من أجل شباب الريفالت: تضم الشباب  وغير الماليةدوات المالية األتعزيز توسيع نطاق شأنيا 

 

-15الذين تتراوح أعمارىم بين ، الدخلمتدن: الشباب من  ليذا البرنامج المستيدفة العمرية المجموعةوتتألف  -8
المرتبطة  ف: األنشطة أو اإلنتاج الزراع: سواء ف: يشارتونممن ، المناطق الريفية والقاطنين ف: سنة، 35

البالغين لشباب افقط  منتجات القروض تستيدفس، اإلقراض على القانونية بسبب القيودو  الريفية. باألسواق
من  نىوالفتيات النساء  أن Making Cents Internationalدرك ت، وعالوة على ذلك. سنة 18أتثر من 

يذا أىمية خاصة ل لين تتونسو  نشطة،األتنافسية و  سبل العيش ف: تحسين الجيات الفاعلة الرئيسة
صول لحل ةعيقالمالحواجز و من نوعيا الفريدة  التحديات Making Cents International تفيموتالبرنامج. 

نظرا ، الشرق األدنى وشمال أفريقيا إقليمف:  والفتيات النساء الت: تواجييا وغير المالية الخدمات المالية لىع
ال تقل من المتوقع أو  .معينةال ناحتياجاتيخدمات تلب: منتجات و  ميتصمتقوم بسو ، الدين: والثقاف: للسياق
مؤشرات الرصد  تقسيم سيتمو  ف: المائة. 35ن ع المستفيدين من البرنامججميع من الفتيات والشابات نسبة 

 ين.الجنس والتقييم وفقا للتمايز بين

 الت: تعود علىحصائل المنحة لتعظيم  فاستيداال أساليب مجموعة متنوعة من على البرنامجعتمد سيو  -9
الشرتاء المحليين ما يقوم و  السياق القطري على سلوبوسيتوقف تعيين األ .اءالفقر  ينالريفي الشباب

 المنتج.مزايا  فضال عن استيداف الجغراف:االستيداف  بشتل خاص على عتمديإال أنو  ؛بالفعل باستخدامو
 ؛المالية الخدمات غير( 2) الخدمات المالية؛( 1): رئيسة ى: متوناتومدتو ثالث سنوات برنامج الوسيشمل 

 .التعلمأنشطة  (3)

   المتوقعة فوائدالو النواتج  - رابعا

 :ما ال يقل عن توليد لمنحة المقترحةيتوقع ل -10

 نماذج  ةثالث ؛الشرق األدنى وشمال أفريقيا اختبارىا ف: بلدانتم شباب لل مناصرة مالية أدوات/نيج خمس
ف: توسيع نطاقيا و  مواءمتياتتم ل المستقلة حديثاالشرقية والدول أوروبا الوسطى و  إقليم ف: أثبتت نجاحيا

 ؛الشرق األدنى وشمال أفريقيا بلدان
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 التدريب على محو و  خطط العمل ف: صياغة )الدعم ف: مجال الخدمات المالية المستفيدين بناء قدرات
 ؛(الماليةاألمية 

 الزراعية؛ القروض ديرتق قدرتيا علىرفع مستوى ف: تقييم المخاطر و  الشريتة المالية المؤسسات بناء قدرات 

 ليتم العمل على  الصندوق يساندىاالت:  اتعين على األقل من المشرو عو ر مش جريبيا ف:م تت أدوات مالية
 ؛(2015-2013) القادمة اإلقراض على مدى دورة ياميتصم

 الشرق األدنى وشمال  إقليم ف: سياقأنشطة بناء القدرات و  األدوات المالية فعالية حول المعرفة منتجات
 .المستيدفة المجموعات على أثر البرنامج وتقييم أفريقيا

 خلق فرص عمل المتعلق بقضاياالخاص بالتعلم و  لصندوقا أعمالجدول  سيستفيد، باإلضافة إلى ذلك -11
رفيع عالم: مؤتمر الجية المنظمة ل، Making Cents International الشراتة مع من إلى حد تبير لشبابل

 الشراتة معمن  تذلكسيستفيد و  -ب للشبا لفرص االقتصاديةلخلق ا المؤتمر العالم: - للشباب المستوى
Silatech، للشباب خلق فرص عمل واسعة النطاقتشجيع ل دولة قطر بتمويل من بارزة مبادرة قودالت: ت ،
الشرق األدنى وشمال  ف: إقليم سواقالوصول بيم إلى األو على رأس المال  يمحصولو  روعات ليموتنظيم مش

 مساىمتو ف: الجيود علىالمزيد من الضوء لتسليط  للصندوق فرصة فريدة ىذه الشراتاتوتوفر . أفريقيا
اإلنمائية األوسع  ف: جدول األعمالدماج قضايا الشباب إل المانحةالجيات  مجتمعاتمن  المبذولة العالمية
 Making Cents International لمؤسسة السنوي المؤتمر، أصبح ست سنوات فقطغضون  ف:و  نطاقا.

 . ىذا المجال ف: حدث التعلم األبرز

توفير فرص و شاب ريف:  15 000من  تصل إلى أتثرىذه أن  ةالماليالمساندة  لخدمات، يتوقع بشتل تل:و  -12
 الماليةخدمات ال، و والعمالةوالمعلومات المتعلقة بالسوق ، والتدريب منيم 3 750ن مألتثر  مباشرةعمل 

 قطبتست سوفو  .يوالترتيز علو بالتعلم  التزامو ليذا البرنامج ىو ضافيةاإلالسمة المميزة و  وفرص العمل.
Making Cents International من أجل تمتيننشر الدروس المستفادة لتوثيق و  ف: ىذا المجال خبرتيا 

من الريف:  لتمويلل ةممارسال والمجتمعات المحلية الشبابن يتمتو ، ثبتةالممارسات الم تترارمن  الصندوق
 .المشروع تجارب لتعلم منا

 ترتيبات التنفيذ - خامسا 

النتائج  الحصول على مسؤولة عنوال المنحة، برنامج مدير بمثابة Making Cents Internationalتون تس -13
دارة على الشرتاء الرقابة، وتوفير المساعدة التقنية، وتنفيذ الرئيسة التقارير إعداد  واستتمال الميزانية، وا 
وتحقيق معالم  الفردية،خطتو  تنفيذ ف:تقدما  شريك محل: تلتما أنيا ستضمن إحراز . ةوصفيالالمالية و 
 Making Centsأن على الرغم منو  الصندوق. مع عالقة وثيقةوتنمية بأتمليا  منحةعلى نطاق الالتطور 

International تقديميا يتم س األموالمعظم  اإلشارة إلى أنينبغ: إال أنو ، شاملةالميزانية ال إدارةب ستقوم
 .آغا خان للتنميةشبتة و  Silatech المحليين من خاللشرتاء لل ةمنح فرعيت

 أربع مؤسسات العالقة معإدارة وتقوم ب، ف: ىذا البرنامج :استراتيج: رئيس شريكت Silatech عملت وسوف -14
قابل لت الذاتيةالمالية  مواردىا مندوالر أمريت:  3 350 000  استثماروستشارك ب .ومنحيا الفرعية محلية
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 نوع بشأن المستوى ةرفيعر مشورة وفت، وسالشباب ترتز علىالت:  اتعو ف: المشر  مساىمة الصندوق
دوالر  1 100 000منحة فرعية مقدارىا  Silatechتقدم  سوفو . وغير المالية المنتجات المالية وخصائص

ىذه  Making Cents International تدعمسو  3.الشرتاء المحليين إلى منحة الصندوق تمويلأمريت: من 
 البيئات فعالة ف: الجديدة المنتجات تون ضمان من أجل المساعدة ف:إضافية  مساعدة تقنيةب العالقة
 .صعوبة تثراألالمقترحة  الريفية

تنفيذ  حول بشتل منتظم Silatechو Making Cents International تواصلست، لضمان التنفيذ الفعالو  -15
 اً زمني جدوالً تضعان سو  مشترك،بشتل  طالقاإل لتصميم بداية البرنامج يوميا ف:تجتمعان سو  البرنامج،
مشترك  بشتل فصل:باتصال  نقوماتسو  البرنامج. مع تقدم تل أسبوعين أو شيريا ةمنتظمتسجيل لزيارات 

المساعدة التقنية ، وستعمالن على تنسيق البرنامج نواتج مقابل لتتبع التقدم المحرز منفذ شريك محل: تل مع
 Making Centsوسيتون لدى المنحة. أىداف الزم لتحقيق آخر وأي دعم تشغيل: التمويلمعالجة و 

International متلق: منحة  اتصال مباشر مع عالقةSilatech غراض المعلومات أل تدفقحداثة  ضمانل
عداد التقاريرإدارة البرامج و   .ا 

الت:  الماليةوغير منيا  المالية خدماتال تنفيذب المستيدفة البلدان األربعة من نو شرتاء محليخمسة سيقوم  -16
 الستخداميا، دوالر أمريت: 350 000-200 000 قيمتيا فرعية منحةل من الشرتاء سيتلقى تو . تضم الشباب

سيرفع و  للشباب. الحوافز وتوفير، وتدريب الموظفين لمرة واحدة الخدماتدفع ثمن التسويق، و  إلجراء
 مباشرة أو من خالل Making Cents International إلى نشطةاأل عنتقاريرىم المحليون الشرتاء 
Silatech . وستشجعMaking Cents International وSilatech من خالل  اتالمؤسس ما بين التعلم أيضا

تتبادل الخبرات و  ،بعضال يابعضخبرات تعلم من لتالمؤسسات الشريتة  تحضرىا إقليمية ثالثة مؤتمرات عقد
اإلدارة  مع إجراءات تفاقباالوتنفيذه ، البرنامج ىعلوسيشرف الصندوق  للمشاتل. حلوالً و  اً أفتار طرح وت

عدادلمستلزمات التوريد، والمبادئ التوجييية  لصندوقل المالية . األموال تدفقومراجعة الحسابات و  التقارير، وا 
 تدفق فييا تعتس ف: المنطقة التنفيذ مع شرتاء ف: اتفاقات Making Cents International تدخل سوفو 

تم وسي األموال. إدارة ف: النياية عن ةالمسؤول تبقى مافي البرنامج، ف: تصميموالمفصل  المتفق عليو األموال
 تل النفقات الت: يتتبدىاالذي يقوم بتجميع  للصندوق منحةال عن ةالمالية السنوي بيانات المراجعة ميقدت

 أموال استخدامعن  Making Cents International  أمام ينمسؤول ونسيتون نالذيو ، ةالفرعي منحمتلق: ال
 .مراجعة الحساباتالعادية ل رقابةلل ونخضعيسو  الفرعية المنح

 هية وتمويمدشار تكاليف البرنامج ال  - سادسا
 2 500 000بمقدار  الصندوق ىماوسيس. دوالر أمريت: 6 280 000بما يعادل  للبرنامج التلية تقدر التتلفة -17

 ما قيمتو  النقديةو  العينيةالمساىمات  من التتاليف اقتساميبلغ سالمائة(، ف: حين ف:  40) دوالر أمريت:
 3 350 000 بقيمة نقدية مساىمة وىذا يشمل(. التلية من الميزانية المائة ف: 60) دوالر أمريت: 3 780 000

                                                   
3
للتمويل األمل  و بنك في تونس Tuninvest، وفي مصر، والبريد بنك في المغرب حبيبة أممؤسسة واألولى  لتمويل األصغرا مؤسسة   

 .في اليمن األصغر
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 أمريت: دوالر 130 000و المحلية؛ المنظمات من أمريت: دوالر 300 000و؛ Silatech من دوالر أمريت:
 .Making Cents International عينية من مساىمة ف:

 موجز الميزانية وخطة التمويل
 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 التمويل المشترك الصندوق نوع اإلنفاق الرقم

 340   469  الرواتب 1

  350 3 378 1 نفقات البرنامج من خالل المنح الفرعية 2

  315  اإلعاشة بدلالسفر و  3

 90  86  مراجعة الحسابات، والنشر واالتصال 4

  252  نفقات عامة 5

 780 3 500 2 مجموعال 
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Results-based logical framework 

 Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 

G
o

a
l 

Youth employment and self- employment in the NENA 

region is increased by building the capacity of local 

institutions to provide youth- inclusive financial and non- 

financial services to rural youth or the enterprises that 

employ them 

 Increased number of youth will have access to & use financial or non-financial services to 

begin or expand a business in 3 years (Target: 12,600 financial; 15,250 non-financial, 35% 

of participants will be women and 40% will be living below the national poverty line);  

 Increased number of youth will be employed by SMEs or begin/expand businesses thru 

direct project support (Target: 3,750);  
 Increased number of youth-inclusive financial & non-financial instruments that are 

accessible & adapted to rural youth in NENA & documented sufficiently to allow replication 

and up scaling (Target: 5 financial, 5 non- financial) 

Management Information 

Systems (MIS) of Financial 

Service Providers; MIS of 

SMEs; Product description 

from service providers; 
knowledge products  

Financial & non-financial 

products are viable; Financial 

& non- financial services are 

scalable; Appropriate market 

conditions exist to hire youth 
or to begin businesses 

O
b

je
c

ti
v

e
s

 

1. Build the capacity of local financial institutions to 

develop and deliver five youth inclusive financial 

instruments in rural areas of Tunisia, Morocco, Egypt, 
and Yemen 

 

 

 

 

2. Build the capacity of local institutions to develop and 
deliver five complementary youth-inclusive non-financial 

services to support youth employees, entrepreneurs &/or 

recipients of financial instruments in rural areas 

 

 

 
 

3.Consolidate & share learning from the program thru 

practical knowledge products and events that will supp. 

the replication & scaling up of youth-inclusive financial & 

non-financial instruments for rural youth 

 Increased number of rural youth that have started or expanded an enterprise after receiving 

a loan (Target: 3,650);  

 Increased number of youth with savings accounts (Target: 10,000);  
 Total number of youth served with financial services (Target: 12,600);  

 Increased volume of loans disbursed to rural youth (Target: US$500 000);  

 Increased volume of deposits held by rural youth (Target: US$300 0004);  

 Increased capacity of local staff to develop and deliver youth-inclusive financial services 

 

 Increase number of youth trained on rural enterprise dev. (Target: 7,700);  
 Increase in number of youth trained in financial literacy (Target: 5,000);  

 Increased number of youth employed by SMEs (Target: 100);  

 Increased number of youth utilizing mobile services (Target: 5000);  

 Increased capacity of local staff to develop & deliver youth-friendly non-financial services 

(Target:230);  

 Total number of youth served with non-financial services (Target: 15250) 
 

 Increased availability of knowledge in the sector to promote scaling up of youth-inclusive 

financial & non-financial instruments (Target: 1000 individuals); 

 Increased application of knowledge among individuals in sector to promote scale up & 

replication of youth-inclusive financial & non- financial instruments (Target: 100 individuals) 

MIS; Attendance records for 

trainings (ARTs) 

 

 

 

 

 

 

MIS; Employee Records 
(SMEs); ARTs 

 

 

 

 

Follow-up surveys for 
individuals accessing learning 

products & other 

stakeholders 

Market Research 

demonstrates demand for 

the financial and non- 
financial product; Financial 

and non-financial products 

are considered viable by 

the local institutions; 

Market conditions are 

stable 
 

 

 

 

 

Product pilots prove to 
have potential for up 

scaling or replication 

                                           
4 Average current deposit size at Al Barid is US$10-15. The Programme aims to triple the size by adding the US$10 match and encouraging youth to save an 
additional $10 for a total of $30 per account. 
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 Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 

O
u

tp
u

ts
 

Financial Products 

1. Youth-focused savings product developed at Al Barid 

Bank in Morocco  

2. Youth-entrepreneurship loans developed at Al Amal 

Bank in Yemen (based on Islamic principles) and First 

Microfinance Foundation in Upper Egypt  
3. Rural Youth Village Savings and Loan Association 

(VSLA) product developed by Plan Int’l in Egypt 

4. SME investments to develop supply chains & 

services that increase opportunities for youth-

managed businesses in rural areas of Tunisia;  

 
Non-financial Products 

5. Financial literacy services developed and provided 

to youth in rural Morocco through Al Barid Bank. 

6. Rural enterprise development training and 

services developed for youth-run businesses at Al 

Amal Bank in Yemen and Plan Int’l VSLA program in 
Egypt  

7. A mobile-based rural market information system 

developed specifically for youth and provided by 

Tunisiana 

8. Business development services targeted at youth 

participants in horticultural value chains in Upper 
Egypt through AKDN partner Om Habibeh Foundation 

9. Mentoring and support services to rural SMEs to 

create job/business opportunities for youth in Tunisia 

 

Build & disseminate knowledge 
 

 

 1 youth savings product developed;  

 1 Youth Village Savings and Loan Association product developed.  

 10,000 rural youth begin saving;  

 US$300,000 in volume of deposits among youth savers.  

 1 youth business loan developed.  
 1 rural youth enterprise loan developed;  

 1 VSLA enterprise loan developed.  

 3,650 youth receive a loan by the end of the Programme and have started or expanded a 

business by the end of the Programme;  

 US$500,000 in volume of loans disbursed;  

 US$3,000,000 of equity investment in rural SMEs 
 

 1 financial literacy curriculum adapted to rural youth in Morocco; 5,000 rural youth have 

received financial literacy training;  

 

 1 rural enterprise focused training course adapted; 1 business development skills training 

adapted to rural youth in Egypt; 2 youth enterprise development centers are established in 
Egypt; 7,700 young people trained in rural enterprise development 

 230 local partner staff trained in youth-inclusive service delivery; 75% of training 

participants report that they would recommend the training to a peer;  

 

 1 mobile application designed to improve rural market inefficiencies; 5,000 youth utilize 

mob services;  
 

 5 SMEs in rural areas provided info to make supply chain more youth-inclusive; 100 youth 

employed by SMEs;100 youth expand/begin business to serve SMEs; 10 SME staff trained 

 

 5 knowledge products on each financial & non-financial services package disseminated to 
1000 individuals, of which 100 individuals cite use of knowledge product in their own 

work;3 regional workshops attended by all major partners  

MIS; Attendance records for 

financial literacy and staff 

trainings; Training 

Evaluations (TE) 

 

 
MIS; Employee Records 

(SMEs); ARTs; TEs 
 

 

 

MIS; Attendance records for 

staff training and rural 

Enterprise development 
training; TEs 

 

 

 

MIS; ARTs; TEs 
 
 

 

VSLA Management Records; 

ARTs; TEs 

 
 

 

Availability of knowledge 

products and final 

Programme report; Track 

downloads 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

There is sufficient demand for 

youth financial and non-financial 

services; The pilot services will 
result in uptake at pilot sites; 

Roll out will result in uptake and 

retention of clients 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Learning from the Programme is 
considered unique, innovative, 

and valued by stakeholders 

K
e
y
 A

c
ti

v
it

ie
s

 

1. Conduct institutional assessments & build the capacity 
of local institutions to conduct market research with 

youth 

2. Build capacity of local partners to design/adapt & pilot 

financial & non- financial services 

3. Provide specialized tech assist to local partners to 

prepare for roll-out of financial & non-financial services 
4. Refine products & services & develop further strategy 

with local partners 

5. Consolidate lessons learned into know. products & 

final Programme report 

6. Conduct outreach to find opportunities to disseminate 

learning to broader sector via regional/global 
conferences or online 

7. Monitor & evaluate the progress of financial 

institutions in reaching young people 

 Institutional assessments and market research reports written 
 

 

 Training delivered; Financial and non-financial services designed and piloted 

 

 Specialized training provided; Financial and Non-financial services rolled-out 

 
 Financial and Non-financial services adjusted; Next steps defined 

 

 Reports written 

 

 Conferences/Learning events attended 

 
 

 Indicators of success tracked 

 

Availability of assessments & 
market research report 

 

Attendance records for 

workshops; workshop pre-

tests/agendas; Product 

prototype description; Pilot 
test plan 

 

Availability of product 

profile in Operations 

Manual; Strategic Plan 

 
Reports available 

 

Online evidence of 

materials; agenda/session 

description from conferences 

& learning events 
 

MIS; Employee Records 

(SMEs); ATRs 

 

Local financial institution is able to 
organize assessments; 

Demand for financial and non-
financial products exist; 

Market research results yields 
enough information to develop a 
marketable package of services; 

Buy-in for product concepts exists at 
all levels of the institution;  

Product adjustments will lead to 
uptake 


