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 المحتويات
 ii المشروع منطقة خرائط

 v  التمويل موجز

 1 بالموافقة توصية

 1 المنطقي واألساس الستراتيجيا السياق -أوال

 1 الفقر وسياق والريفية الُقْطرية التنمية -ألف

  الحتومية األولويات مع والمواءمة المنطق: األساس -باء
 2 النتائج إلى المستند الُقْطرية االستراتيجية الفرص وبرنامج

 3 المشروع وصف -ثانيا

 3 المستيدفة والمجموعة المشروع منطقة -ألف
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 9 وفوائده وتمويمو المشروع تكاليف -رابعا
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 11 االقتصادية والجوانب للفوائد موجز تحليل -جيم
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 11 أثرىا وتخفيف المخاطر تحديد -ىاء

 11 المؤسسية االعتبارات -خامسا

 12 الصندوق لسياسات االمتثال -ألف

 12 والتنسيق المواءمة -باء

 13 النطاق وتوسيع البتتاراتا -جيم

 13 السياسات ف: االنخراط -دال

 13 القانوني والسند القانونية الوثائق -سادسا
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 الممحق
 المتفاوض بشأنيا التمويلاتفاقية 

 
 الذيل

  اإلطار المنطق:
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 خرائط منطقة المشروع

 
 
 
 

 أوغندا
 ع الشمول المال: ف: المناطق الريفيةمشرو 

 مواقع تعاونيات االدخار واالئتمان

المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: ىذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق  التسمياتإن 
 .فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بيا

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةالمصدر: 

 منطقة المشروع ف: البلد
 االدخار واالئتمان تتعاونيا
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المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: ىذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق  التسمياتإن 
 .فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بيا

 الدول: للتنمية الزراعيةالصندوق المصدر: 

 أوغندا
 مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفية

 المجتمعية االدخار واالئتمان مجموعاتحاالت الفقر الريف: وعدد 

من غير 
 المجموعات

 حاالت الفقر الريفي حسب مجموع السكان عدد المجموعات حسب المنطقة

 فأتثر 1000 منطقة حضرية

 100أقل من 
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 أوغندا
 يموليا الصندوقالعمليات الجارية الت: 

المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: ىذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق  التسمياتإن 
 .فيما يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بيا

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةالمصدر: 

 برنامج الخدمات المالية الريفية

 برنامج مساندة موارد الرزق على مستوى األقسام

 المشروع األول – برنامج تحسين البنى األساسية الزراعية المجتمعية

 برنامج التتنولوجيا الزراعية والخدمات االستشارية لألعمال الزراعية

 المرحلة الثانية – مشروع تنمية إنتاج الزيوت النباتية
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 جميورية أوغندا

 مشروع الشمول المالي في المناطق الريفية

 التمويلموجز 
 المؤسسة الُمباِدرة:  الصندوق

 المقترض:  حتومة أوغندا

 الوكالة المنفذة:  وزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية

 التكمفة الكمية لممشروع:  مليون دوالر أمريت: 23.3

 31.1مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  71.2
 مليون دوالر أمريت: تقريبا(

 الصندوق:الذي يقدمو قرض القيمة  

 71سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا  01مدة القرض 
سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد ف: المائة 

 ف: المائة( سنوياً  1.10)

 الصندوق:شروط القرض الذي يقدمو  

منحة الصندوق إلى الرابطة التندية للتعاونيات والمجلس 
العالم: التحادات االئتمان )تقدم بشتل مستقل لموافقة 

 المجلس التنفيذي(
الرابطة التندية للتعاونيات والمجلس العالم: التحادات 

 االئتمان )مساىمة الجيات الشريتة(

 الجيات المشاركة في التمويل: 

 مليون دوالر أمريت: 7منحة الصندوق: 
الرابطة التندية للتعاونيات والمجلس العالم: التحادات 

 دوالر أمريت: مليون0.25  : االئتمان

 قيمة التمويل المشترك: 

 شروط التمويل المشترك:  منحة/مساىمة من جيات شريتة

 مساىمة المقترض:  مليون دوالر أمريت: 0.1

 مساىمة المستفيدين:  أمريت:مليون دوالر  7.0

 المؤسسة المكمفة بالتقدير:  الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  الصندوق 
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 الموافقةبتوصية 
من أجل  أوغنداجميورية المقترح تقديمو إلى  بالقرضالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

 .53 ف: الفقرة ، على النحو الواردمشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفية

 
 

مشروع الشمول المالي في من أجل  جميورية أوغنداقرض مقترح تقديمو إلى 
 المناطق الريفية

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الُقْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
تسارع النمو من و ف: الفقر.  حادا اوانخفاضا تبيرا اقتصادي اشيدت أوغندا على مدى العقدين الماضيين نمو  -1

وىو ، العقد األول من األلفية خالل المائة ف: 1.1 نسبتو سنويإلى متوسط التسعينات  ف: المائة ف: 3.2
قد تانت أوغندا ، 3177ول عام بحلو بين أعلى معدالت النمو ف: العالم خالل العقدين الماضيين. من 

المتمثل ف: خفض نسبة الستان الذين يعيشون على أقل  3170ىدفيا اإلنمائ: لأللفية لعام حققت بالفعل 
 ف: المائة. 30.0إلى  7112ف: المائة ف: عام  02، من بالنصف من دوالر واحد ف: اليوم

االنخفاض ف: عدد الفقراء  فلم يتن، تبيرا انسبة الستان الذين يعيشون ف: فقر انخفض انخفضتف: حين و  -2
نحو فإن ، 3111/3171 واستنادا إلى بيانات مسحنظرا الرتفاع معدل النمو الستان:.  ا بنفس القدرملحوظ

 ويتعرضون لخطر الضعفاءالدخل المنخفض و  ويذ غيرىم منمليون  72الفقراء ومن مليون أوغندي  3.2
ف: المائة من ستان الريف  20 حيث يعيش، ساسف: األ قر ظاىرة ريفيةال يزال الفو الفقر. براثن الوقوع ف: 

 فإن أعلىقليم:، وعلى الصعيد اإلف: المائة لستان المناطق الحضرية.  70تحت خط الفقر الوطن:، مقابل 
 ف: المائة(. 01ف: المائة( والمنطقة الشرقية ) 30المنطقة الشمالية )تشيدىا الريف: فقر المستويات 

 تستخدمف: المائة من الستان ف: المناطق الريفية  70 لم تتن إال نسبة، 3111عام  حتى. الريفي التمويل -3
ما يقرب من نصف ويعتمد مؤسسات رسمية أخرى.  فقط تخدمياف: المائة  1 ونسبةالخدمات المصرفية 

 ف: المائة 27 نسبة فتقرتترتيبات مالية غير رسمية )معظميم من األصدقاء واألقارب(، بينما على الستان 
 الحصول على تمويل من أي نوع. إمتانيةإلى  من الستان

)المستوى  اتجاري مصرفا 32: علىالمؤسسات الت: تقدم حاليا خدمات مالية تشتمل على جانب العرض، و  -4
ائتمان وتمويل شرتات  وثالث ؛والتمويل الريف: الصغريف: التمويل مؤسستان منيا فقط (، تشارك األول
أربع مؤسسات تلق: و  التمويل الريف:/الصغري؛ علىقائمة أساسا  حافظة شرتتين منيا(، الثان:توى )المس

من  2 111فقط والئتمان ل يتمويل صغر  ةمؤسس 31-31(؛ زائد الثالث)المستوى  الصغريلتمويل لالودائع 
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ف: الطرف و (. الرابعفقط )المستوى مؤسسة  3 111حوال: منيا تعمل ، مسجلة االئتماناالدخار و تعاونيات 
وى القرى ف: مناطق على مست المجتمعية االئتمانمجموعات االدخار و اآلالف من تعمل األدنى من السوق، 

 د.عديدة من البل

الخدمات  فال تزال اإلمدادات منف: حين أن ىناك مجموعة واسعة نسبيا من الوسطاء الماليين ف: أوغندا، و  -5
 المصارفتبير من العدد العلى الرغم من و ن الطلب. عبشتل تبير  تقلو  ةالمالية للمناطق الريفية محدود

رئيسية مثل الودائع إلى الناتج المحل: المعدالت ال: منخفضة مصرفيةوساطة ب فإن البلد يتسمالتجارية، 
واالئتمان الخاص إلى الناتج المحل: اإلجمال: عند مستويات أقل بتثير  ،اإلجمال:، واالئتمان إلى الودائع

اإلقراض  ىالفائدة عل فإن الفرق بينن العديد من البلدان األفريقية جنوب الصحراء. وعالوة على ذلك، م
ف:  3 نحو إذ تبلغلزراعة منخفضة للغاية إلى ااالئتمان  ونسبة، ، والتمويل آلجال طويلة نادرتبير واإليداع
ومجموعات االئتمان االدخار و تعاونيات المؤسسات المالية المجتمعية مثل فإن ف: الوقت الحاضر، و المائة. 

للطلب على الخدمات ة الوحيدة الت: تستجيب المالي الجيات الوسيطةى:  المجتمعية االئتماناالدخار و 
أفضل فرصة تخطوة أولى نحو  نمثالين من المنظمات ان النوعاىذو المالية ف: معظم المجتمعات الريفية. 

 من األسر الريفية الفقيرة. لألغلبية العظمىسبة تمويل بالنالحصول على  إمتانيةتوسيع 

الت: استراتيجية الخدمات المالية الريفية  3113أدخلت الحتومة ف: عام . اتيلسياساو  االستراتيجيطار اإل -6
من أجل تحسين فرص الحصول على فرعية ف: تل مقاطعة االئتمان االدخار و تعاونيات يدف إلى إنشاء ت

أموال ضخ د نيج من أعلى إلى أسفل يحرتو العرض و ااعتموقد أدى الخدمات المالية ف: المناطق الريفية. 
قوض االستدامة مما االدخار،  وليسالترتيز على القروض  إلىعامة من خالل خطوط ائتمان مدعومة 

ستراتيجية الإجراء تقييم شامل بحاليا  الصغرية التمويل دائر  وتقوم. االئتماناالدخار و تعاونيات لالمالية 
الحتومة على وضع تعتف بيدف صياغة استراتيجية جديدة. وف: الوقت نفسو، الخدمات المالية الريفية 

ومؤسسات التمويل االئتمان االدخار و تعاونيات ، بما ف: ذلك الرابعلمستوى المؤسسات إطار تنظيم: جديد 
التوجييية. وعالوة على  يامبادئعلى  3172 /حزيران: وافق مجلس الوزراء ف: يونيواألخرى، الت الصغري

ن االبتتارات عالناشئة  للمسائلاستجابة ( 3170-3173برنامج الشمول المال: )ف: ذلك، شرع بنك أوغندا 
 المال:.التعميق وحماية المستيلك و المال: المالية والتعليم  والثقافةالمالية 

والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية األساس المنطقي  -باء
 المستند إلى النتائج

ناك تغطية محدودة من جانب المؤسسات المالية ف: العديد من المناطق الريفية ف: البلد، وخاصة ف: ى -7
 ومقدموال يزال . الوسطأخرى مثل  قمناطالشمال، الذي تان ف: صراع حتى وقت قريب، ولتن أيضا ف: 

ف: المائة  01ف: المائة من ستان الريف، ف: حين أن  30إلى أقل من  يصلونالخدمات المالية الرسمية 
. المصارفف: المائة ال يتعاملون مع  21أتثر من  ال يزالترتيبات مالية غير رسمية و يستخدمون تقريبا 

  المجتمعات الريفية، وخاصة فقراء الريف، على خدمات مالية.يا ال تحصل فيىناك أجزاء تبيرة من البلد و 

درتان استمرار ويالقطاع المال: الريف:.  بتنميةالصندوق وجية نظر مشترتة فيما يتعلق و الحتومة وتتقاسم  -8
المال: باعتباره رتيزة أساسية من جيود  الشمولالترتيز على  النظر إلىو تعزيز التمويل الريف:  الحاجة إلى
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مثل  يةتنمية المؤسسات المالية المجتمع حفزأوغندا للقضاء على الفقر. وقد أدرتت الحتومة أىمية 
 أيضاالمال:، و  للشمولتأداة مناسبة االئتمان االدخار و تعاونيات و  المجتمعية االئتمانمجموعات االدخار و 
طار مؤسس: الحاجة إلى سياسة و   .من إمدادات الخدمات المالية للطرف األدنىا 

 3173-3172لصندوق لويرتز أحد األىداف االستراتيجية الثالثة من برنامج الفرص االستراتيجية القطرية  -9
. وينصب الترتيز على تسييل إدماج فقراء يامن واستفادتيمالخدمات المالية على  ستان الريفصول حعلى 

 يةأولاالستثمار ف: المؤسسات المالية المجتمعية باعتبارىا نقطة دخول  عن طريقالنظم المالية  ف:الريف 
 إلى األسواق المالية الرسمية.

برنامج ف: القطاع المال: الريف: ف: إطار  انخراطوالصندوق شراتة وثيقة مع الحتومة وذلك بفضل  أقاموقد  -11
لى الدروس المستفادة ف: إ الريفية مشروع الشمول المال: ف: المناطق وسيستند. الخدمات المالية الريفية

االدخار تعاونيات دعم يالمتاسب الت: تحققت و  سيعزز، وبالتال: الخدمات المالية الريفيةإطار برنامج 
 تحقيق االستدامة.ف: المختارة االئتمان و 

دد من من المبادرات الت: يقودىا ع مجموعة، تانت ىناك االئتماناالدخار و تعاونيات  تنميةبالتوازي مع و  -11
وتعزيز  أىليةريفية مالية خدمات  تقديم على، للمساعدة يابعضالصندوق ويساند المنظمات غير الحتومية، 

الت: ال تبير من المجتمعات العدد ال. ونظرا لنجاح ىذه المبادرات و المجتمعية االئتمانمجموعات االدخار و 
 االئتمانمجموعات االدخار و لى إنشاء المزيد من عالطلب فإن يا مثل ىذه البرامج، إلي ال تصل تزال

 مرتفع. المجتمعية

ف: قدرتيا على توليد  المجتمعية االئتمانمجموعات االدخار و و االئتمان االدخار و تعاونيات قوة وتتمن  -12
 اىذه المؤسسات عنصر تعتبر قروض ألعضائيا. و المنح الالزم لبدورىا األساس توفر ، الت: المدخرات

. ونادرا ما األىل:مستوى الالخدمات المالية مباشرة على  إتاحةنشيط االقتصاد الريف: من خالل ف: ت اأساسي
 االئتمانمجموعات االدخار و و االئتمان االدخار و تعاونيات إلى عمالء على مستوى األالمؤسسات  تصل

 المالية. للنظم ،ةوف: تثير من األحيان الوحيد ،، وبالتال: فإنيا تمثل نقطة الدخول األوليةالمجتمعية

 المشروع وصف  -ثانيا

 والمجموعة المستيدفةالمشروع منطقة  -ألف
 المجموعات المستيدفة من المشروع من حيث الشمول المال:: ُحددت -13

 ليس الذين يتسبون المال ولتن الريف ورجال وشباب المعرفون بوصفيم نساء ماليا،  المستبعدون
 المالية، سواء رسمية أو غير رسمية؛لى أي خدمات لدييم إمتانية الحصول ع

  داخلبنجاح  ادخروا واقترضواناضجة الذين ال المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتأعضاء 
 ؛مؤسسات مالية رسميةيتعاملون مع مجموعتيم لمدة ثالث سنوات على األقل، ولتن ال 

  حتى اآلن غير المستدامة ذاتيا فية الري واالئتمان االدخار تعاونياتالنساء والرجال الذين ينتمون إلى
 ولتن لدييا القدرة على أن تصبح مستدامة.من الناحية التشغيلية 
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 واإلدماجالمشروع على عنصرين رئيسيين: االستيداف الجغراف:  ف: الفقراستيداف استراتيجية وترتز  -14
حدد لم تُ و . محددة مناطقعلى الترتيز ، ولتن مع ف: جميع أنحاء البلداالجتماع:. وسيتم تنفيذ المشروع 

مجموعة من المعايير الصارمة، بما ف: اتُفق عل بدال من ذلك و  ؛ىذه المناطق تجزء من عملية التصميم
المشارتة ف: بداية  واالئتمان االدخار تعاونياتالختيار  اأساسبوصفيا ذلك مستوى الفقر تمعيار رئيس:، 

 .المجتمعية نواالئتما االدخار مجموعاتالمشروع ومواقع إنشاء 

 النساءالمشروع بشتل فعال على الفقراء، وخاصة  لضمان أن يرتزوسيتم الترتيز على اإلدماج االجتماع:  -15
 مجموعاتتتون ف: ىذا الصدد، و المشروع.  تدخالتف:  انخراطيم لتسييلستخدم آليات وستوالشباب. 
استبعادا و األتثر فقرا األفراد تجذب  تيابطبيعنيا نظرا أل، اذاتي مستيدفةمؤسسة  المجتمعية واالئتمان االدخار

أنشطة محددة لزيادة مشارتة من المقرر تنفيذ ، واالئتمان االدخار تعاونياتوبالنسبة لالمجتمعات الريفية.  ف:
 والنساء والشباب تأعضاء. األسرالفقراء من 

  اليدف اإلنمائي لممشروع -باء
يم ليا بشتل واستخدامإلى الخدمات المالية ستان الريف ول اليدف اإلنمائ: للمشروع ف: زيادة وصيتمثل  -16

 .مستدام

 المكونات/النتائج -جيم

 إلنشاء انحاسمدآن مبال وىذانواالستدامة.  االنتشار -تصميم المشروع  يحرتان انأساسيدآن مبىناك  -17
مؤسسات مالية سليمة قادرة على خدمة المجتمعات الريفية وبالتال: تمتين األسر الريفية ف: المناطق األتثر 

 االقتصادية. ياوسبل عيش تياتحسين أنشطمن  البلدمن وبعدا  فقرا

ييدفان  ينفرعيمتونين على  متونالىذا مل ت. يشواالئتمان االدخار تعاونيات تعزيز واستدامة: 1 المكون -18
 ف: أوغندا. واالئتمان االدخار تعاونياتلوسليم من الناحية المالية دينام: تعزيز نظام عا إلى م

مع ما يقرب من ىذا المتون الفرع: عمل ي. سواالئتمان االدخار تعاونيات: تعزيز 1-1المكون الفرعي  -19
على و المختارة الت: لدييا القدرة على إقامة عمليات مستدامة.  واالئتمان االدخار تعاونياتتعاونية من  011

 مصممة خصيصاالدعم لبناء القدرات أشتال المتون الفرع: مجموعة من ىذا  سيقدموجو التحديد، 
والمساءلة واألداء،  التسييرمن أجل تحسين اإلدارة و  واالئتمان االدخار تعاونيات طلبات فرادىالحتياجات و 

 االدخار تعاونياتتنمية القدرات لتعزيز إنجازات  صمم عنصرويُ . عمليةىذه الف:  عضويةلنطاق اتوسيع و 
الجيات الت: تحصل على مساعدة من ، والعمل مع برنامج الخدمات المالية الريفية الت: يساندىا واالئتمان

الت: لم تستفد حتى اآلن من دعم خارج:.  واالئتمان االدخار تعاونياتمؤسسات أخرى، وأيضا تعزيز 
طلبات احتياجات و  الذي تحددهلتدريب من امزيج الدقيق ال بنفس، مجاالت ةبناء القدرات على ثمانيسيرتز و 

 تنميةميارات و ، واالئتمان االدخار تعاونياتوتسيير المالية،  الثقافة: واالئتمان االدخار تعاونيات فرادى
دارة وغيرىا من المنتجات، واإلدارة المالية، والتخطيط االستراتيج:، و  المدخرات زيادةوتنمية/ ،األعمال ا 
 .واالئتمان االدخار تعاونياتوأتمتة  السداد، معداالئتمان/
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مع  الفرع:متون يعمل ىذا ال. سواالئتمان االدخار تعاونياتمستدام لاتحاد  إنشاء: 2-1المكون الفرعي  -21
قائمة و مستدامة ماليا قوية و  ىيئة عليا صبحيل النموأوغندا لتمتينو من ف:  واالئتمان االدخار تعاونياتاتحاد 

 وسيترتب على ذلك. واالئتمان االدخار تعاونياتل صح:لوجود قطاع وىو شرط أساس:  -على العضوية 
إلى خدمات ذات صلة  تقديمالداخل:، وترشيد التوظيف، وتعزيز قدرتو على  االتحاد إعادة تنظيم ىيتل

عدادألعضاء و ا  :منالمتون الفرع: يتألف ىذا من حيث االستثمار، و مدرة للدخل. ة تتميليأنشطة  ا 

  و فريقدعموي، ونصف سنوات ثالث قدرىاطويلة لمدة يشمل ذلك توظيف خبير س/تقن:. يإدار دعم 
 أوغندا ف: واالئتمان االدخار اتحاد تعاونيات، للعمل مع مجلس ةقصير المعينين لمدة من الخبراء 

والتنمية المينية التنفيذية والتوجيو؛  ؛مجلسالف:  تسييرال: علىالرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة و 
عادة اليندسة المؤسسية؛ و ؛ ووضع نظم إدارة المخاطر المؤسسية الحتومة ووسائل مع العالقات و ا 

 ؛جديدة ترتز على األعمالمبادرات وتجربة البيانات؛  وقاعدةدارة اإلمعلومات وتعزيز نظام  ؛اإلعالم
 وتطوير مرفق التمويل المرتزي.

  .سنوية على النحو التشغيل التمول خسارة أن حوافز األداء  من شأنحوافز مستندة إلى األداء
تناقص أوغندا، الت: تتوقع ف:  واالئتمان االدخار تحاد تعاونياتالالمحدد ف: الخطة االستراتيجية 

 للحوافزالسنوي  الصرفنقطة التعادل ف: خمس سنوات. وسيتم ربط إلى  الوصولخسائر حتى يتم ال
السنوية وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق  المعياريةاألداء  معدالتتحقيق بالمستندة إلى األداء 

 ربحية.

 االدخار مجموعاتىو التوسع ف:  متون. االتجاه الرئيس: للمالية المجتمعيةالخدمات ال: 2 المكون -21
وى:  –القرية ف: ض و القر و االدخار  رابطةمنيجية باستخدام ما يشار اليو عادة باسم  المجتمعية واالئتمان

توفير الوصول إلى الخدمات المالية للمجتمعات الريفية الفقيرة. ومنضبط وناجح ف:  التنظيمجيد نيج 
 .المحليةوالفرص لظروف لالستجابة للنيج اف يعلى تشجيع تتيالمشروع سيعمل و 

ما يقرب  إنشاء. من المتوقع واالئتمان الدخارل جديدة مجتمعية مجموعات: إنشاء 1-2الفرعي المكون  -22
 21-30 نحوتل مجموعة وستجمع سبع. السنوات المشروع على مراحل على مدى  ةمجموع 70 111 من

النيج المتبع بين تشتيل مجموعات جديدة  وسيجمعمعظميم من بين أفقر أفراد المجتمع. سيتون ، اشخص
لالدخار التنظيم نظام جيد داخل المجتمع والعمل مع مجموعات المساعدة الذاتية القائمة الت: ليس ليا 

 .واالئتمان

إنشاء مع مقدم: الخدمات من ذوي الخبرة ف:  امن حيث االستثمار، سيتضمن المتون الفرع: عقودو  -23
األىداف سترتبط بعلى وجو التحديد و األداء،  إلىالعقود  وستستند. لمجتمعيةا واالئتمان االدخار مجموعات

 تصميم.الف: وثيقة المنصوص علييا 

 من شأن ىذا. واالبتكارات والشراكات المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتتعزيز : 2-2المكون الفرعي  -24
 واالئتمان االدخار مجموعات للمزيد منا فتح فرصيو  المتون الفرع: السابقتتمل أن يسالمتون الفرع: 

ساحة ف: سبل لتوسيع عملياتيا  إلعدادمستقرة السليمة و ال ةعضويذات الدينامية الو  ةضجانال المجتمعية
تدريب  (7)ناضجة من خالل:  ةمجموع 2 111 ما يقرب من الفرع:متون وسيدعم ىذا ال. الصغريالتمويل 
 مجموعاتلنموذج  إعداد (2) ؛المالية الثقافةف: مجال تدريب متقدم  (3) ؛األعمال ف: مجال تنميةمتقدم 
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إلقامة استباق: رتز و مُ دعم  (0) ؛الجماعية المدخراتترحيل لتشجيع تراتم/ المجتمعية واالئتمان االدخار
 والمشغلين المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتبين  اتبناء شرات (0)؛ المؤسسات الماليةبروابط 
 .ينخر اآل يندياالقتصا

 الوارد وصفياوفقا للخطوط  للمشروعاتتقديم مقترحات إلى الخبرة  أصحابالخدمات  ومقدم ىسيدعو  -25
 أعاله.

دارة 3 المكون -26 سياسة وجود عزز أن يالثالث  متونالمن شأن . المشروعات: السياسات والدعم المؤسسي وا 
 .المشروع مواردللمؤسسات المالية المجتمعية وسيدير  تينصحيوبيئة مؤسسية 

دعم الفرع: أن يمتون ال من شأن ىذا. التنظيمية والمؤسسيةية و السياساتالبيئة : 1-3المكون الفرعي  -27
متون سيدعم ىذا البيئة مؤسسية للمؤسسات المالية المجتمعية. ولتحقيق ذلك، تييئة وضع سياسة مواتية و 

وزارة المالية والتخطيط والتنمية الصغري بالتمويل  دائرةالقطاع:  تعتبر رئيسية لتنميةثالث مؤسسات الفرع: 
 وزارة التجارة والصناعة والتعاونيات، وبنك أوغندا.ب اتاالقتصادية، ودائرة تنمية التعاوني

 المجاالت التالية: علىسترتز االستثمارات الرئيسية و  -28

  وضع إطار من المؤسسية لتمتين وزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ية و السياساتالبيئة
وتنفيذه الرابع المستوى من  اإلطار التنظيم: الجديد إلى مرورالدعم:  من خاللللتمويل الريف:  تموا

 وصياغة اإلطار االستراتيج: الجديد؛ والتنسيق بين أصحاب المصلحة ف: القطاع. بعد ذلك؛

 المتمثلة ف: لتنفيذ واليتيا  اتتنمية التعاوني دائرةظيم غير التحوط:. سيتم تعزيز قدرات تنالرصد و ال
نفاذ امتثال واالئتمان االدخار تعاونياتتسجيل ورصد   للوائح القانونية.يا وا 

  على و دعم لتنفيذ االستراتيجية، على بنك أوغندا  لسيحصالمالية.  للثقافةتنفيذ االستراتيجية الوطنية
عداد أدلة تدريبية لتصميم رسائل و  وترجمة وطباعة ملصقات إلعدادوجو التحديد،  تتيبات ومواد، وا 

 .المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتو  واالئتمان االدخار تعاونياتتناسب وطنية 

وحدة : فعمليات الدعم التوظيف و أن يىذا المتون الفرع: من شأن . : إدارة المشروع2-3المكون الفرعي  -29
دارة المعرفة واالتصاالت.  لرصد والتقييمما ف: ذلك ا، بإدارة المشروع تتون وحدة إدارة المشروع تحت وسوا 

يا مسؤولية وزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية ولتن سيتون ليا إدارتيا الخاصة وىيتل موظفي
 .الخاص

 المشروع تنفيذ  -ثالثا

 النيج  -ألف
 التالية نيج تنفيذ المشروع:المبادئ تحدد  -31

 ترتيب (7)ينطوي على: روع و المشتدخالت  ا ىو الشغل الشاغل ف: تنفيذ جميع. ىذاستيداف الفقر 
تصميم ُنيج اج ترتز على ماستراتيجيات إد (3)؛ ةولويحسب األ لمناطق األتثر فقرا ف: البلدا

ف يالمساعدة ف: تتي (2)طر؛ مخااألتثر فقرا وتجنبا لللتلبية احتياجات األسر  مصممة خصيصا
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 مجموعاتو  واالئتمان االدخار تعاونيات الفقراء ف:لألعضاء  لتتون أنسبالمبتترة  التتنولوجيات
حالة تطور االستيداف الذات: وتتبع  (0)؛ ومن األسيل وصوليم إلييا المجتمعية واالئتمان االدخار
 .ىمفقر ى من حيث مستو  المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتأعضاء 

 واالئتمان االدخار مجموعاتلمتون المحرك ىو العامل األساس:  إن االنتشارواالستدامة.  االنتشار 
 .واالئتمان االدخار تعاونياتنشطة تنمية األساس ألشتل االستدامة حجر ت، ف: حين المجتمعية

  المعايير وااللتزامات المحددة والشباب. ينعتس ىذا الترتيز ف المساوة بين الجنسينالترتيز على :
 االدخار تعاونياتل تدريبالوبرامج  ؛المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعات تقديم الدعم إلىف: 

والشباب ف:  النساءزيادة مشارتة  تعزيزو  ؛احتياجات الشباب والنساءنحو موجية ال واالئتمان
 .واالئتمان االدخار تعاونياتاستراتيجيات توسع 

  .قدم: الخدمة. وتحديد أفضل م روعخدمات المشتقديم مبدأ أساسيا ف:  نشتاليالمنافسة واألداء
 الخدمات عن النتائج. :مقدم لمساءلةاألداء  ستستند العقود إلى وباإلضافة إلى ذلك،

  .االدخار تعاونياتتآزر من خالل دورات تجمع  وستلتمس أوجأوجو التآزر بين األنشطة والبرامج 
فيم أفضل ألوجو التتامل ونطاق  للوصول إلى المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتو  واالئتمان

مع  ينالتخطيط والتنسيق المشترتعلى تشجيع ال. وسيتم الت: تؤدي إلى فوائد متبادلةالمبادرات 
مثل ىذا  عنالتآزر واستتشاف الدروس الناشئة أوجو متملة لتعزيز التبادل و الالصندوق  مشروعات
 التعاون.

  مخاطر الفساد والمحسوبية من خالل شفافية التصدي لومخاطر الفساد. سيتم  التسييرالتعامل مع
  ستباق:.االمساءلة واضحة ف: تنفيذ أنشطة المشروع والتواصل و إجراءات المشروع 

 اإلطار التنظيمي -باء
 من خالللة الحتومية المسؤولة عن المشروع، الوتا ى: وزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصاديةستتون  -31

التوجيو بتقديم وزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية وستقوم ليا.  الصغري التابعةالتمويل  دائرة
وستتون . روعلجنة اإلشراف على المشرئاسة تول: و  : والتنسيق مع الوزارات والوتاالت األخرىاتالسياس

وزارة التجارة وستؤدي النظيرة. الجيات أيضا عن أموال  ةوالتنمية االقتصادية مسؤولوزارة المالية والتخطيط 
 .تبيراوالصناعة والتعاونيات دورا داعما 

سداء وتنفيذه روعلتوجيو تخطيط المش روعإلشراف على المشللجنة  إنشاءوسيتم  -32  ،مستوىرفيعة المشورة ، وا 
قرار  السنوية اتالعمل والميزاني طواستعراض خط المسائل ، واستعراض التقدم ف: التنفيذ واألثر، ومعالجة ىاوا 

 الستراتيجية الرئيسية.ا

 لمشروعلمن منسق  ستتألفلمشروع إلى وحدة إدارة المشروع الت: اليومية لدارة اإل وستفوض المسؤولية عن -33
تنمية )بما ف: ذلك مدير  مانواالئت االدخار تعاونياتمن فريق و لخزانة؛ ا/أمين إلى األمين الدائم يقدم تقاريره

لخدمات لمدير و ؛ (واالئتمان االدخار تعاونياتتنمية ف: مجال وأخصائ:  واالئتمان االدخار تعاونيات من
ن( وفريق امحاسبو  عقود/توريدمدير و مال:، مراقب فريق إدارة مالية )بما ف: ذلك و ؛ اتالمجتمعمن المالية 
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دارة المعرفة )بما ف: ذلك و لرصد والتقييم ل إدارة  وموظفالرصد والتقييم  ومساعد الرصد والتقييم موظفا 
والميزانيات وفقا  روععن تنفيذ أنشطة المش ةاالتصاالت(. وستتون وحدة إدارة المشروع مسؤولو المعرفة 

ة والتخطيط والتنمية سنويا وزارة الماليعلى النحو الذي تقره  التوريدالسنوية وخطط  اتالعمل والميزاني طخطل
من  تتراوح، ةمن العقود مع مقدم: الخدم مجموعةجزء تبير من عمليا من إدارة  وسيتألفاالقتصادية. 

 تعاونياتعقود لبناء قدرات وتدريب أفرادىا إلى  المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعات تشتيلعقود 
ف:  واالئتمان االدخار اتحاد تعاونياتلمساعدة التقن: واإلداري عقد ال، إلى وتدريب أفرادىا واالئتمان االدخار
 .أوغندا

دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعمم وا 
وسيتم إعدادىا على . وخبرتوالمبادئ التوجييية للصندوق بترتيبات التخطيط والرصد والتقييم للمشروع تلتزم  -34

وزارة المالية مع النظام المستخدم من قبل  وتتسق، والقائم وقاعدة بيانات برنامج الخدمات المالية الريفيةأساس 
 لخبراتاالتقاط و استخالص دروس أن تؤدي إلى إدارة المعرفة ومن شأن . والتخطيط والتنمية االقتصادية

 على الالزم للتغلبالتترار وتوسيع النطاق وتوفير األساس التحليل: الرئيسية للمساعدة على إعالم عمليات 
  المشروع. الت: تواجوتحديات ال

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
وغيره من  برنامج الخدمات المالية الريفيةلى تجربة ونظام التوريد إدارة المالية اإلم ايستند تصميم نظ -35

مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفية  وسيستخدمالت: يموليا الصندوق ف: أوغندا.  شروعات األخرىالم
وخلص إلى أنو الصندوق الذي استعرضو  نظام اإلدارة المالية المتتامل( أيإلدارة المالية )لوطن: النظام ال

بعض الثغرات ونقاط الضعف،  تلفصل الواجبات ومراقبة الميزانية. ولوحظيتسم بخصائص رقابة قوية 
وسيتم تعيين مناسبة. محاسبة باستخدام برمجيات ىا ف النقدية وسيتم رصدتتبع السلبوتحديدا فيما يتعلق 

للتخفيف من أي للحسابات خدمات المراجعة الداخلية  لتقديمحسابات، مقبولة لدى الصندوق،  مراجعةشرتة 
صرف الالميزنة وتدفق األموال وترتيبات بإدارة المشروع، وال سيما فيما يتعلق عملية مخاطر تامنة ف: 

ر الصندوق إلييا ف: عملية تقديره بوصفيا االمجاالت ى: الت: أشىذه  بالنظر إلى أنلضوابط الداخلية، وا
محاسبة ل ىيئة مين: من قبتمحاسب  الداخل:، المعتمد وسيقوم مراجع الحسابات. ذات مخاطر مرتفعة

دعم يرتيبات فعالة وسموظفين مؤىلين بشتل مناسب وتبحجم عمل تاف وبنوعية مناسبة باالستعانة بمينية، 
وحدة إدارة المشروع فئات  ، ستستخدملغرض إعداد التقارير الماليةو االمتثال التامل لمتطلبات الصندوق. 

التخلص و العام  التوريدقانون الصندوق على النحو المحدد ف: تقرير تصميم المشروع. تما استعرض  النفقات
 لضمان الشفافية والتفاءة والمساءلة. امناسب اإطار  وخلص إلى أنو يوفرأوغندا  من األصول ف:

 اإلشراف -ىاء

 .مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفيةسيشرف الصندوق مباشرة على  -36



EB 2013/109/R.19 

1 

 وتمويمو وفوائده المشروع تكاليف  -رابعا

 المشروع تكاليف  -ألف

 710.3دوالر أمريت: ) مليون 23.3مصاريف الطوارئ، بما يعادل  كتقدر تتاليف المشروع التلية، بما ف: ذل -37
شيلينغ أوغندي(. وتشتل الضرائب والرسوم الجمرتية، الت: تموليا حتومة أوغندا بالتامل، ما يقرب  مليار
السعرية بمبلغ  الطوارئوتقدر  التلية. المشروعتتاليف ف: المائة من  72.0مليون دوالر أمريت: أو  0.1من 
 77اإلضافية ف: المائة من تتاليف األساس. وتشتل التتاليف المتتررة  71مليون دوالر أمريت:، أو  0.2

 ف: المائة من التتاليف التلية. ويرد موجز لتتاليف المشروع حسب المتون ف: الجدول أدناه.

 7الجدول 
 موجز تكاليف المشروع حسب المكون

    )بآالف الدوالرات األمريكية(    

 

 )بماليين العملة المحلية(

 
 مجموع % من

 تكاليف

 األساس

 % من

 النقد

 محلي أجنبي مجموع األجنبي

 % من مجموع

 تكاليف

 األساس

 % من

 النقد

 محلي أجنبي مجموع األجنبي

 
  

        

 تعزيز تعاونيات االدخار واالئتمان واستدامتيا -ألف
 واالئتماناستدامة تعاونيات االدخار  73,137 3,311 30,237 33 23 1,033 3,301 71,731 33 23
 إنشاء اتحاد مستدام لتعاونيات االدخار واالئتمان 0,370 103 3,017 70 3 3,303 232 3,333 70 3

 المجموع الفرعي 30,223 1,001 27,313 30 07 1,120 2,132 73,101 30 07
  

        

 الخدمات المالية المجتمعية -باء

30 31 1,310 3,310 0,011 30 31 71,120 0,123 72,111 

تشتيل مجموعات مجتمعية جديدة لالدخار 
 واالئتمان

77 31 2,033 7,130 3,017 77 31 3,370 3,032 3,303 

تعزيز مجموعات االدخار واالئتمان المجتمعية 
 واالبتتارات والشراتات

 المجموع الفرعي 31,301 3,211 33,001 31 21 3,711 2,231 77,031 31 21
  

        

دارة المشروعالسياسات  -جيم  والدعم المؤسسي وا 
 البيئة السياساتية والتنظيمية والمؤسسية 2,317 7,203 0,373 31 3 7,213 021 7,300 31 3

 إدارة المشروع 2,707 71,111 72,701 13 71 7,303 0,110 0,331 13 71
 المجموع الفرعي 3,073 77,207 71,132 30 32 3,030 0,001 1,710 30 32

711 20 27,333 71,332 31,211 711 20 13,310 31,313 01,111 

 
 الطوارئ المادية - - - - - - - - - -

 الطوارئ السعرية 31,013 1,711 31,011 33 20 0,200 112 0,201 71 71
771 23 23,331 77,313 30,102 720 22 710,317 20,213 17,012 

 
طار اإلمزيد من الدعم لتنفيذ الف: تقديم أن ينظر  الصندوق خالل المفاوضاتإلى الحتومة  طلبتو  -38

نشاء ىيئة إلعلى وجو الخصوص و مؤخرا مجلس الوزراء، الرابع الذي أقره المستوى  منجديد الالتنظيم: 
 يلقانون ذلالبرلمان  إقرارىذه المسألة بعد إعادة مناقشة المتوخاة. واتفق على  الصغريتنظيم التمويل 

  .مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفيةلمن خالل قرض تتميل:  الصلة، وربما تمويليا

  تمويل المشروع -باء
مليون دوال أمريت: ومنحة من الصندوق  31.1من المقترح تمويل تتاليف المشروع بقرض من الصندوق قدره  -39

ضرائب  مليون دوالر أمريت:، ف: شتل 0.1مليون دوالر أمريت:؛ ومساىمة حتومية تعادل  7.1قدرىا 



EB 2013/109/R.19 

71 

مساىمة من متلق: و مليون دوالر أمريت:؛  7.0من المستفيدين تعادل  ةورسوم جمرتية حصرا؛ ومساىم
دوالر  301 111)الرابطة التندية للتعاونيات والمجلس العالم: التحادات االئتمان( قدرىا نحو  المنحة

مليون دوالر أمريت: إلى الرابطة  7أمريت: )انظر الجدول أدناه(. وسيقدم طلب منحة الصندوق البالغة 
 تحاد تعاونياتالتندية للتعاونيات والمجلس العالم: التحادات االئتمان لتمويل الدعم اإلداري/التقن: ال

 بشتل مستقل إلى المجلس للموافقة عليو. 3-7بموجب المتون الفرع:  أوغنداف:  واالئتمان االدخار

 3الجدول 
 خطة التمويل

الرسوم 
 الجمركية

المحمي 
 المستفيدون المجموع النقد )بخالف

الرابطة الكندية 
والمجمس 
 حكومة أوغندا قرض الصندوق منحة الصندوق العالمي

 المبمغ % المبمغ % المبمغ % المبمغ % المبمغ % المبمغ % األجنبي الضرائب( والضرائب 
 

                

               
تعزيز تعاونيات االدخار واالئتمان  -ألف

 واستدامتيا
 استدامة تعاونيات االدخار واالئتمان 1,774 14.4 9,110 73.9 - - - - 1,443 11.7 12,327 33.7 2,932 7,621 1,774

208 2,102 407 7.4 2,717 - - 9.2 250 36.8 1,000 46.3 1,258 7.7 208 
إنشاء اتحاد مستدام لتعاونيات 

 االدخار واالئتمان
 المجموع الفرعي 1,982 13.2 10,368 68.9 1,000 6.6 250 1.7 1,443 9.6 15,044 41.1 3,338 9,723 1,982

               
 الخدمات المالية المجتمعية -باء

1,346 5,620 2,513 25.9 9,478 - - - - - - 85.8 8,132 14.2 1,346 
 الدخار واالئتماناوعات تشتيل مجم

 المجتمعية جديدة

633 2,682 1,141 12.2 4,456 - - - - - - 85.8 3,823 14.2 633 
مجموعات االدخار واالئتمان  إنشاء

 جديدةالمجتمعية 
 المجموع الفرعي 1,979 14.2 11,955 85.8 - - - - - - 13,934 38.0 3,654 8,302 1,979

               
دارة  -جيم السياسات والدعم المؤسسي وا 

 المشروع

372 1,207 580 5.9 2,158 - - - - - - 82.8 1,787 17.2 372 
البيئة السياساتية والتنظيمية 

 والمؤسسية
 إدارة المشروع 602 11.0 4,891 89.0 - - - - - - 5,493 15.0 4,304 587 602
 المجموع الفرعي 974 12.7 6,677 87.3 - - - - - - 7,651 20.9 4,884 1,793 974

4,935 19,818 11,876 100.0 36,629 3.9 1,443 0.7 250 2.7 1,000 79.2 29,000 13.5 4,935 
  

 تحميل موجز لمفوائد والجوانب االقتصادية -يمج

 االدخار مجموعاتو  واالئتمان االدخار تعاونياتعضو من أعضاء  101 111تشير التقديرات إلى أن  -41
ف: المائة من  11 افتراض أنوبف: المشروع.  ونشارتيف: المائة من النساء( س 03) المجتمعية واالئتمان
 31 أنمستدامة بالتامل بحلول نياية المشروع و تصبح  الت: يساندىا المشروع واالئتمان االدخار تعاونيات

ينتمون إلى  المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتو  واالئتمان االدخار تعاونياتف: المائة من أعضاء 
 ع.تستفيد استفادة تاملة من المشرو س أسرة 013 111 نحو ما مجموعونفس األسرة، تشير التقديرات إلى أن 

تأثير أىم الخدمات المالية، فإن  إلىف: حين أن الفوائد المباشرة ستتون ف: شتل وصول موسع ومحسن و  -41
مناطق ال. وبما أن االقتصاد ف: والمدخراتالقروض زيادة وموارد  يستخدم األعضاء عندمايتون واضحا س

من حيث: زيادة  اواضح سيتونالمشروع يقوم أساسا على الزراعة، فإن األثر المتوقع للمشروع الت: يشمليا 
وزيادة التبادل التجاري  ؛مدخالت محسنة وغيرىا من وسائل اإلنتاجالزراع: من خالل تعزيز استخدام الدخل 

ولية. ويبين التحليل المال: ف: تجييز المنتجات الزراعية األ االنخراطوزيادة  ؛بالزراعة ينوالتجارة المتعلق
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ؤدي تإيجابية من مختلف األنشطة االقتصادية الريفية. ومن المتوقع أن  عائداتفوائد مالية واضحة و وجود 
 .وانخفاض اليشاشةوتحسين األمن الغذائ:  دخول أعلىإلى 

رئيسية على الجدوى التغيرات ف: المتغيرات اللن تؤثر ف: المائة؛ و  70معدل العائد االقتصادي بنسبة ويقدر  -42
خفض معدل يأن تأخر لمدة سنتين الأو ف: المائة  31الفوائد بنسبة انخفاض االقتصادية للمشروع: من شأن 

 ف: المائة. 73العائد االقتصادي إلى 

 االستدامة -دال
لتصبح مؤسسات  واالئتمان االدخار تعاونياتلمشروع، من تمتين ف: ااالستدامة موضوع أساس: إن  -43

ىيئة عليا مستدامة  ليصبحتطور الف: أوغندا ف:  واالئتمان االدخار اتحاد تعاونياتدعم إلى مستدامة، 
الت: تستجيب الحتياجات المجتمعات  المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتتعزيز إلى تشغيليا وماليا، 

 فرص توليد الدخل.فز تحالريفية الفقيرة وتوفر وسيلة مستدامة لتأمين المدخرات و 

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرىا -ىاء

 لتنفيذ المشروع:بالنسبة ىناك ثالثة مخاطر رئيسية ذات أىمية  -44

 الت:  واالئتمان االدخار تعاونياتمن  ةتبير قد ال تستطيع نسبة . واالئتمان االدخار تعاونيات استدامة
دينامية وقابلة ائتمان ادخار و مؤسسات تصبح ال أن المشروع تحقيق االستدامة المالية و  يساندىا
أن ف: حين و ف: المائة ف: ىذا الصدد.  11 يتمثل ف: تحقيق نسبةالمشروع لو ىدف طموح و . للبقاء

فإن االستدامة،  تحقيقصعوبة ف:  واالئتمان االدخار تعاونياتمن أن تواجو نسبة تبيرة ىناك خطر 
وتصميم  المناسبة المحتملةمن بين المنظمات فيدة بعناية المست واالئتمان االدخار تعاونيات اختيار

 زيد من احتماالت النجاح.يالفردية س االحتياجاتيبشتل سليم وفقا بناء القدرات 

 واالئتمان االدخار اتحاد تعاونياتفتقر ي. قد أوغنداف:  واالئتمان االدخار اتحاد تعاونيات استدامة 
مؤسسة ترتز على األعمال وتحقق االستدامة المالية.  ليصبحااللتزام والقدرات الالزمة أوغندا ف: 

خطط خططو االستراتيجية و  مقابلأوغندا ف:  واالئتمان االدخار اتحاد تعاونياتوسيقاس التزام 
، يمتن من اإلدارة بدعم قويو . خالل تصميمتيا واقعيو  تياسالم جرى تقدير، الت: الذاتية وأعمال
عادة ترشيد ، أوغنداف:  واالئتمان االدخار اتحاد تعاونياتإدارة ادة توجيو إع ، ىيتلة المؤسسةو وا 
نشاء و   االدخار اتحاد تعاونيات تحقيقأي حال، فإن عدم  وعلى. للمنظمةالدخل  لتوليدقوية قاعدة ا 

قوض تماما تحقيق نتائج المشروع من حيث لن يالستدامة طويلة األجل لأوغندا ف:  واالئتمان
 .واالئتمان االدخار تعاونياتفرادى استدامة 

 المتعلقالفراغ التشريع:  (7)موات:. ىناك نوعان من المخاطر المرتبطة بالسياسات:  ات:إطار سياس 
لرابع االمستوى  منإلطار التنظيم: لالبرلمان  إقرار منتيجة عد واالئتمان االدخار تعاونياتبتنظيم 

واسعة ف: تيا التغطيو مجموعات االدخار واالئتمان المجتمعية يمتن أن يؤدي نجاح  (3) ؛حتى اآلن
فقدان التماسك االجتماع: والثقة عنو  ينتجدوافع سياسية، مما ب ضخ أموالالمجتمعات الريفية إلى 

 عرض. وسيدعم المشروع الحتومة ف: جميع الخطوات الالزمة لضمان المجموعاتالداخلية وتفتك 
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على مجلس الوزراء اآلن، علييا وافق الت:  ،من المستوى الرابعاإلطار التنظيم: المتعلقة بالورقة 
رفيع وثيق الحوار تان القد ف، المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتب. وفيما يتعلق إلقرارىا البرلمان

وزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية لوالموقف الحال:  مفيدال عملية التصميم مستوى خالال
باستبعاد ضخ الحتومة ألموال ، المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتالفورية لداعم للتنمية 

من  ىمناسبة ف: اتفاقية التمويل من أجل حماية االستثمار المتوخ تعيدات. وقد أدرجت خارجية
  أثناء تنفيذ المشروع. اتالسياسف:  المحتلةغييرات تال

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

: سياسة التمويل وبصفة خاصة، ويدعميالصندوق ل الرئيسيةواالستراتيجيات لسياسات مع االمشروع  يتسق -45
 ين؛وسياسة االستيداف: الوصول إلى الفقراء الريفي ؛تمتين المرأةو المساواة بين الجنسين وسياسة  ؛الريف:

  واستراتيجية إدارة المعرفة. ؛واستراتيجية االبتتار

 المواءمة والتنسيق -باء

تماما مع اإلطار االستراتيج: العام الذي وضعتو خطة  مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفية يتواءم -46
من  اأساسي جزءاالخدمات المالية ف: المناطق الريفية  تعزيز الوصول إلىويعتبر التنمية الوطنية. 

استعراض اآلن حديث. ويجري مجتمع إلى  زراع:مجتمع تحويل أوغندا من الرامية إلى  ستراتيجيةاال
أن ىذه على تبار صناع القرار بين ف: اآلراء تبير  توافقاستراتيجية الخدمات المالية الريفية الحالية وىناك 

نيج موجو نحو السوق ستستند إلى التوجيات االستراتيجية الجديدة  وأنالزمن  اعفا عليي االستراتيجية قد
 الت: توجوىذه ى: المبادئ األساسية و المال: واالستدامة المؤسسية.  الشمول، مع التأتيد على بشتل أتبر

 .مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفيةتصميم 

 3111-3113ف: الفترة  ات:تغيير السياسالتدريجيا بعد قد انسحبوا  معظم شرتاء التنمية من القطاع وتان -47
 الت: تفيدالمؤشرات الراىنة  أدتوقد الريف:. الصغري و لالستثمار ف: التمويل  البيئة غير مواتيةي جعل ذال

 الىتماميمبعض الشرتاء  إلى استعادةنحو السوق بشتل أتبر موجو  :إطار سياسات إلىعودة الباحتمال 
والوتالة األلمانية المملتة المتحدة ف: لتنمية الدولية ا وزارةبعض الشرتاء الرئيسيين )وانخرط يذا القطاع. ب

قاد  الذي فريق الميامتأعضاء ف:  مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفيةللتعاون الدول:( ف: تصميم 
بشتل وثيق مع برامج  طق الريفيةمشروع الشمول المال: ف: المنايتسق ىذه العملية. ونتيجة لذلك، 

لتنسيق بين الشرتاء ف: إلى اناك حاجة متزايدة ىو ف: ىذا القطاع.  ةالرئيسيلمعظم الجيات االستثمار 
من الشرتاء ف: التنمية من مجموعة الحالية تؤدي الف: ىذا الصدد، من المتوقع أن و التنمية ومع الحتومة. 

 تبيرا.دورا نشطا فييا،  القطاع الخاص، والت: يعد الصندوق عضوا
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 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

ىذا بالنظر إلى أن ، مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفيةتصميم  جزء ال يتجزأ مننطاق التوسيع  إن -48
سيقوم المشروع و . والجيات األخرىلصندوق لن االستثمارات السابقة على الدروس الناشئة يستند إالمشروع 

المال: لفقراء الريف.  للشمولآلية قوية بوصفيا  المجتمعية واالئتمان االدخار مجموعاتبتوسيع نطاق 
جيود  منيا منظمةبنجاح ف: أوغندا من قبل عدد قليل من المنظمات،  المجموعات بالفعلىذه وعززت 

تقييم  قبلجدا من  ناجحة صنفت على أنياالمرأة األوغندية إلنقاذ األيتام من خالل منحة من الصندوق 
برنامج الخدمات المالية لى الخبرة المتتسبة من إالمشروع  سيستندالبرنامج القطري. وباإلضافة إلى ذلك، 

االستدامة، بما ف: ذلك من خالل االستثمار ف:  لتحقيق واالئتمان االدخار تعاونياتدعم ل اقيطبيو  الريفية
 .بأتملومان االستدامة طويلة األجل للقطاع الفرع: لض المطلوبالمؤسس:  والميدانسياسة ال استحداث

 االنخراط في السياسات  -دال

من خالل انخراطو المستمر ف: دعم مصداقية  يالحتومة تشريك داعم وذطيبة لدى سمعة بنى الصندوق  -49
ف:  ات:معظم شرتاء التنمية اآلخرين ف: أعقاب التغيير السياسانسحب قطاع التمويل الريف:، حتى عندما 

 مشروع الشمول المال: ف: المناطق الريفيةف: أن يدرج ليذا السبب، طلبت الحتومة و . 3111-3113 الفترة
؛ الجديد من المستوى الرابع التنظيم:اإلطار تفعيل  (7)دعم السياسات الرئيسية والعمليات المؤسسية مثل: 

 لتمويللاإلطار االستراتيج: الجديد  بصياغةوزارة المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية  أن تقوم (3)
وزارة المالية والتخطيط والتنمية الذي تترأسو ، الصغريلتمويل اتنشيط منتدى إعادة  (2) ؛الريف:الصغري و 
بناء القدرات  (0) ؛أصحاب المصلحة ف: القطاعمختلف الرئيس: للحوار بين  بوصفو الميدان، االقتصادية
 تعاونياتا لذاتيمستدامة صبح ىيئة عليا على أن يأوغندا ف:  واالئتمان االدخار اتحاد تعاونياتلمساعدة 
 .واالئتمان االدخار

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت: يقوم جميورية أوغندا بين التمويل ستشتل اتفاقية  -51

وترفق نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنيا تملحق  .المقترح إلى المقترضالتمويل على أساسيا تقديم 
 بيذه الوثيقة.

من الصندوق الدول: للتنمية تلق: تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فييا سلطة أوغندا  جميوريةو  -51
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن  -52 وسياسات  الدول: للتنمية الزراعيةالمقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق التمويل وا 
 .ف: الصندوقومعاييره اإلقراض 

 التوصية -سابعا

 المقترح بموجب القرار التال::التمويل أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -53
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تسعة عشر تعادل قيمتو  بشروط تيسيرية للغايةقرضًا جميورية أوغندا : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
، وأن (وحدة حقوق سحب خاصة 71 211 111( وحدة حقوق سحب خاصةمليونا وثالثمائة ألف 
ىذه  الواردة ف:واألحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتاميخضع ألية شروط 

 .الوثيقة
 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية



 EB 2013/109/R.19 ملحقلا

15 

 

Negotiated financing agreement 

(Negotiations concluded on 11 July 2013) 

Loan Number: ______________________ 
 
Project Title: Project for Financial Inclusion in Rural Areas (the ―Project‖) 
 
The Republic of Uganda (the ―Borrower‖) 

 
and 
 
The International Fund for Agricultural Development (the ―Fund‖ or ―IFAD‖) 
 
(each a ―Party‖ and both of them collectively the ―Parties‖) 
 
hereby agree as follows: 
 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), 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, except for the provisions identified in Section E paragraph 2 below. 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 to the Borrower (the ―Financing‖), which the 
Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 
 
Section B 

 
1 The amount of the Loan is nineteen million three hundred thousand Special 
Drawing Rights (19 300 000 SDRs). 
 
2 The Loan is granted on highly concessional terms as provided for in Article 
5.01(a) of the General Conditions. 
 

3. The Loan Service Payment Currency shall be United States Dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 June and 
1 December. 
 

6. There shall be a Designated Account denominated in United States Dollars 
and an Operational Account denominated in Ugandan shillings for the benefit of the 
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Ministry of Finance, Planning and Economic Development (MFPED). Both accounts 
shall be in the Bank of Uganda.  
 
7. The Borrower shall provide counterpart financing to cover for taxes and duties 

which are estimated at four million nine hundred thousand United States Dollars 
(USD 4 900 000). 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be MFPED. 
 

2. The following are designated as additional Project Parties: the Ministry of 
Trade, Industry and Cooperatives (MTIC), the Bank of Uganda (BoU), the Uganda 
Cooperative Savings and Credit Union (UCSCU), and the Uganda Cooperative 
College, Kigumba. 
 
3. The Project Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of 
entry into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan shall be administered and the Project supervised by IFAD. 
 
Section E 
 

1. The following are designated as additional specific conditions precedent to 
withdrawal:  
 
 i. The Borrower shall constitute a Project Management Unit (PMU) 
acceptable to   the Fund and in accordance with Schedule 1; and 
 
 ii. No withdrawal shall be made for Subcomponent 1.2. prior to approval of 
the   IFAD grant as specified in Schedule 1.  
 
2. Section 4.08(a)(ii) of the General Conditions shall be amended as follows: 
 
The expenditure shall be incurred during the Project Implementation Period, except 
that expenditures to meet the costs of winding up the Project may be incurred after 
the Project Completion Date and before the Financing Closing Date. In addition, 

expenditures incurred after the approval of the Project by IFAD’s Executive Board 
but before the Project Implementation Period are eligible for retroactive financing 
upon meeting the following conditions: 
 

i. The maximum amount of retroactive financing shall be one million 
United States Dollars (USD 1 000 000); 

 
ii. Retroactive financing for each category of expenditure shall not exceed 

the amount specified in Schedule 2; and 
 

iii. The expenditure eligibility criteria defined under Section 4.08 of the 
General Conditions must be satisfied.  
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3. The following are the designated representatives and addresses to be used for 
any communication related to this Agreement: 
 
For the Fund:       For the Borrower: 

 
President         Ministry of Finance, Planning 
International Fund for      and Economic Development 
Agricultural Development     Plot 2/12 Apollo Kaggwa Road  
Via Paolo di Dono 44       P.O. Box 8147 
00142 Rome, Italy       Kampala 
         Uganda 

         Fax:+(256) 414-343023 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

The Republic of Uganda  
 

 
 
 
 

____________________   
[Name of the Authorized Representative]   
Title 
Ministry of Finance, Planning and Economic Development  

 
 
 
 
 

International Fund for  

Agricultural Development  
 
 
 
 

___________________ 
Kanayo F. Nwanze  
President  
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 

 
I. Project Description 

 
 
1. Objectives. The goal of the Project is to increase income, improve food 
security and reduce vulnerability in rural areas. The development objective is to 
sustainably increase the access to and the use of financial services by the rural 

population. 
 
2. Target population. The Project shall benefit rural women, men and youth who 
earn money but do not use any formal or informal financial services; members of 
mature community savings and credit groups (CSCGs) who have successfully saved 
and borrowed within their informal groups, but do not yet make use of formal 
financial institutions; and members of rural savings and credit cooperatives 
(SACCOs) that are not yet but have the potential to become operationally self-
sustaining. 
 
3. Components. The Project shall consist of the following components: 
  
Component 1:  SACCO Strengthening and Sustainability 
   

Sub-component 1.1 - SACCO strengthening. Provide support to about 500 
SACCOs in the form of capacity building for management, staff, board 
members and SACCO members to enhance their operations and sustainability. 

 
Sub-component 1.2 - Developing a sustainable SACCO union. Provide support 
to UCSCU thereby allowing UCSCU to develop into a strong, member-based 
SACCO apex organization. The Loan investment for this subcomponent shall 
be subject to the approval of an IFAD grant to international cooperative 
organizations tasked to provide technical assistance to UCSCU. 

 
Component 2:  Community Based Financial Services 
 

Sub-component 2.1 – Establishment of new CSCGs. Facilitate the 
establishment of about 15 000 CSCGs through the contracting of service 

providers. 
 

Sub-component 2.2 – CSCG strengthening, innovations and partnerships. 
Provide support to about 3 000 mature CSCGs to develop their operations in 
microfinance and/or link with other financial institutions. 

 
Component 3: Policy and Institutional Support and Project Management 
 

Sub-component 3.1 - Policy, regulatory and institutional environment. Provide 
support to the relevant authorities for establishing a conducive policy 
environment for rural finance, with emphasis on community-based financial 
institutions. 

 
Sub-component 3.2 – Project management. Provide support for the staffing 

and operations of the PMU. 
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II. Implementation Arrangements 
 
 
1. The Permanent Secretary/Secretary to the Treasury (PS/ST) shall have the 

primary responsibility of supervising Project implementation. Operational 
responsibilities for day-to-day management shall be delegated to the PMU. 
 
2. Operational responsibilities for project implementation shall include, but shall 
not be limited to: planning; reporting; monitoring project progress and impact; and 
financial management, including procurement, disbursement and accounting.  
 

3. The PMU shall be composed of a team of individuals contracted by MFPED and 
managed by a Project Coordinator who shall be supervised by the PS/ST.  
The key PMU staff shall include: a Project Coordinator; a Financial Controller; a 
Monitoring and Evaluation Officer; a SACCO Development Manager; and a 
Community Based Financial Services Manager.  
 
The PMU staff shall be appointed by MFPED subject to prior approval by the Fund.  
Individual staff members shall be selected from the Project Administration Unit of 
the Rural Financial Services Programme (RFSP), if an objective assessment of the 
candidate’s performance confirms their suitability for the PMU position. Where no 
suitable candidate is identified, recruitment shall be carried out through an open 
competitive process. 
 
4. A Project Oversight Committee (POC), to be chaired by MFPED, shall be 

established with members from public and private institutions that are relevant to 
the Project’s implementation. The POC shall guide Project planning and 
implementation; review implementation progress; approve all relevant documents 
including the Annual Work Plans and Budgets; and provide high level advice to 
project management on key policy and strategic issues.  
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

Category IFAD Loan Amount Allocated 

(expressed in SDR 000s) 

Percentage of Eligible 

Expenditures to be 

Financed 

Equipment and Materials 190 100% net of taxes 

Other investment costs  14 910 100% net of taxes 

Operating costs 2 270 100% net of taxes 

Unallocated  1 930  

TOTAL 19 300  

 

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

Category II. Other investment costs include technical assistance, training and 
mentoring support mainly for SACCOs and CSCGs as well as support to the 
policy framework. 

 
Category III. Operating costs include salaries and allowances and other 
operating costs. 

 
Unallocated. This is not a Category of Eligible Expenditures available for 
disbursement. Unallocated funds are available only for reallocation to the 
Categories of Eligible Expenditures.  

 

2. Retroactive financing. In accordance with Section E of this agreement, 
retroactive financing shall be limited to USD 1 000 000 for Categories II and III 
only. 
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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 to request withdrawals from 
the Designated Account if the Borrower 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. Conducive Framework for Project Activities. The Borrower shall ensure that 

the strategic and policy framework is conducive for the project investment, with 
particular, though not exclusive, reference to: (i) a legislation on the regulation of 
Tier 4 institutions that ensures an appropriate governance framework for such 
institutions as well as the protection of people’s savings; and (ii) a policy framework 
for Government to facilitate the development of CSCGs without directly interfering 
in their operations, including through the injection of external capital.  
 
2. Project Implementation Manual. The Borrower shall ensure that a project 
implementation manual (PIM) be submitted to the Fund for its comments and No 
Objection and subsequently finalized by the PMU within nine (9) months from the 
date of entry into force of this Agreement. 
 
3. Project Oversight Committee. The Borrower shall establish within six (6) 
months from the date of entry into force of this Agreement the POC as outlined in 

Schedule 1. 
 
4. Contracts Committee. The Borrower shall establish within six (6) months from 
the date of entry into force of this Agreement a PROFIRA Contracts Committee with 
fully delegated powers from MFPED, with a composition acceptable to the Fund and 
the required authority to undertake procurement review and selection. The 
Borrower shall also ensure the continuing operation of the PROFIRA Contracts 
Committee and shall not alter its composition without first consulting the Fund for 
the duration of the Project Implementation Period. 
 
5. Project Management Unit. Without prejudice to provisions in the Borrower’s 
national legal system, the Borrower shall ensure the continuing operation of the 
PMU for the duration of the Project Implementation Period and shall further ensure 
that no key staff of the PMU be dismissed or replaced without first obtaining 

approval from the Fund. 
 
6. Planning, Monitoring and Evaluation. The Borrower shall ensure that the PMU 
develops a Planning, Monitoring and Evaluation (PM&E) system compatible with the 
IFAD Results and Impact Management System within twelve (12) months from the 
date of entry into force of this Agreement, thereby allowing for the appropriate 
determination of the outcomes and impact of the Project components. A base line 
survey shall be undertaken within nine (9) months from the date of entry into force 
of this Agreement.  
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Logical framework  

Results Hierarchy Indicators Means for Verification Risks (R) & Assumptions (A) 

Goal.  Increase income, improve food 
security and reduce vulnerability in rural 
areas 

1. 20% of the rural poor in the selected project intervention 
areas with improvements in assets ownership index at project 
completion 
2. 20% reduction in the prevalence of child malnutrition in rural 
households, by gender 

RIMS baseline and 
impact study 
 
 

 

Development Objective. To sustainably 
increase the access to and use of 
financial services by the rural poor 

3.  750 000 men, women and youth are active members of 
project supported SACCOs and CSCGs 

M&E data  
Progress out of poverty 
studies 

(A) Dynamic economy creates 
opportunities for investment in enterprises 
and other income generating activities 

Component 1. SACCO strengthening and sustainability 

Outcome 1.  SACCOs provide enhanced 
levels of services to more members  

4.  300 000 members of project supported SACCOs (of which 
150,000 new - 30% women [non-youth], 15% youth)  actively 
save increasing amounts (min. 50% average increase per 
SACCO by PY5) and repay SACCO loans 
5.  At least 80% of project supported SACCOs offer at least 2 
savings and 3 loan products to their members 

M&E data; service 
provider reports 

(A) Conducive Tier IV regulation passed 
(R) MITC not able to provide effective 
regulation /support to SACCOs  

Output 1.1  Sustainable SACCOs 
providing financial services in rural areas 

6.  At least 90% of project supported SACCOs attain 
operational sustainability (OSS ≥ 100%) by project end 
7.  UCSCU has sustainability of operating income, covering 
100% of operating expenses by PY5.  
 

M&E data; service 
provider reports 
UCSCU annual report  
 

(R) Project supported SACCOs not able 
to attain financial sustainability  
(R) Failure of UCSCU to attain operational 
sustainability after five years undermines 
conducive environment for SACCOs 

Output 1.2  UCSCU provides 
sustainable services to members 

Component 2. Community based financial services  

Outcome 2.  Increased outreach of 
sustainable and dynamic community 
based financial services in poor and 
underserved areas 

8. 375 000 members of newly created CSCGs actively save in 
the groups (70% women; 15% youth), with increasing amounts 
of weekly savings and annual pay-outs in each annual cycle 
9. 75,000 members of mature CSCGs have access to improved 
financial services and have availed themselves of at least one 
such service (credit, savings or insurance)  

M&E data; service 
provider reports 

(R)  Self-help group policy paper allows 
injection of external government financing 
into community savings and credit groups 
(A) Targeting poor and underserved areas 
will ensure inclusion of poor rural people.  

Output 2.1 New CSCGs with trained and 
cohesive membership operational  

10. 15 000 new CSCGs established by end of project 
11. 90% of CSCGs formed are operational after 3 years 
12. 3 000 mature CSCGs (75 000 members) have improved 
skills and are exposed to more advanced financial services  

M&E data; service 
provider reports  

(R) Lack of willingness of formal financial 
service institutions to make services and 
loan financing available to CSCGs and 
their members 
 

Output 2.2 Mature CSCGs with 
advanced methods and linkages 
developed 

Component 3. Policy and Institutional Support and Project Management  

Output 3.1  Strengthened regulatory 
framework for SACCOs 

13.  At least 90% of project supported SACCOs are audited 
annually by qualified auditors. 

SACCO audited 
accounts & progress 

 

 


