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 04 المتفاوض بشأنيا اتفاقية التمويل
 

 لالذي
 1 اإلطار المنطق:
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  البرنامجخريطة منطقة 

 
 

 جميورية زامبيا 

 برنامج توسيع التمويل الريفي 

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: 
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 جميورية زامبيا
 برنامج توسيع التمويل الريفي 

 التمويلموجز 

 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المقترض:  زامبياجميورية 

 المنفذة:الوكالة   ماليةوزارة ال

 لمبرنامج:التكمفة الكمية   مليون دوالر أمريت: 315 26

مليون دوالر  7.3مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  4.4
 أمريت: تقريبا(

 قيمة قرض الصندوق: 

سنوات،  01سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا  31مدة القرض 
ف:  1.64ثالثة أرباع الواحد ف: المائة ) قدرهويتحمل رسم خدمة 

 المائة( سنوياً 

 شروط قرض الصندوق: 

مليون دوالر أمريت:  11.988يورو )أي ما يعادل  ماليين 8
 تقريبا(

قرض حساب أمانة المرفق اإلسباني قيمة  
المشترك ألغراض األمن الغذائي  متمويلل

 :)حساب األمانة اإلسباني(

سنوات،  01سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتيا  31مدة القرض 
ف:  1.64ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد ف: المائة )

 المائة( سنوياً 

حساب األمانة  شروط القرض الذي يقدمو 
 :اإلسباني

 مساىمة المقترض:  دوالر أمريت:مليون  2.613

 :مساىمة المؤسسات المشاركة  دوالر أمريت:مليون  2.18

 التقدير:ب المكمفةالمؤسسة   الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 

من أجل إلى جميورية زامبيا بالتمويل المقترح تقديمو المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .44، على النحو الوارد ف: الفقرة توسيع التمويل الريف:برنامج 

 

   برنامج توسيع التمويل الريفي  من أجل جميورية زامبيا إلى تقديمهمقترح  تمويل

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الق ْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
تان المحرك وراءه ىو اإلصالحات االقتصادية  زامبيا تحسنا ف: العقد الماض:ف: شيد الوضع االقتصادي  -0

صالحات القطاع العام الت: بدأتيا زامبيا ف: التسعينات ولقيت دفعة من ارتفاع أسعار النحاس. وقد بلغ  وا 
ف: المائة سنويا خالل النصف الثان: من عقد األلفينات. غير أن  5معدل النمو االقتصادي حوال: 

وأتثر  أوسع، ومن أجل تشجيع نمو اقتصادي خصوصا ف: المناطق الريفية. ستويات الفقر ظلت مرتفعةم
شمولية، سعت زامبيا إلى طرق لتنويع االقتصاد واستيدفت قطاع الزراعة تقطاع ذي أولوية من أجل تحقيق 

ية ويعتمدون على األمن الغذائ: وتخفيف حدة الفقر، حيث إن ثلث: الستان يعيشون ف: المناطق الريف
  الزراعة ف: سبل عيشيم.

ف: المائة من الناتج المحل: اإلجمال: وتتوفر ليا إمتانية أن تصبح مصدرا  11تسيم الزراعة بحوال:  -1
 تتمثل ف: األراض: الخصبة واليطوالت المطريةالبلد بموارد وفيرة  رئيسيا للنمو االقتصادي حيث يتمتع

الجيدة. وىناك العديد من الفرص المتاحة لتحسين اإلنتاجية الزراعية، وى: إنتاجية متدنية جدا بالمقاييس 
العالمية. ويعتبر تسريع وتيرة النمو ف: قطاع الزراعة أمرا بالغ األىمية من أجل تخفيض المعدل العال: 

 النتشار الفقر الريف:. 

إلى أن نسبة ستان زامبيا الذين يصنفون ضمن فئة  1101م أشار مسح أوضاع المعيشة الذي أجري ف: عا -2
ف: المائة ف:  17ف: المائة ف: المناطق الريفية مقارنة بنسبة  67"الفقر الشديد" أو "الفقر المتوسط" بلغت 

على المناطق الحضرية. وتان أتثر األسباب شيوعا مما ذتر من أسباب لتفسير ظاىرة الفقر ىو عدم القدرة 
ف: المائة من ستان الريف(، ونقص رأس المال الالزم لبدء  21ى المدخالت الزراعية )ف: حالة الحصول عل

ارتفاع تتلفة المدخالت، وضعف البنية التحتية الريفية، ىناك عوامل تتمثل ف: نشاط المزارع أو توسيعو. و 
الخطط المجتمعية( تليا  ونقص الثيران الالزمة للحرث، وغياب الخدمات المالية الريفية )فضال عن محدودية

تجعل من الصعب على أصحاب الحيازات الصغيرة الوصول إلى الموارد المطلوبة. وىذا يدعم الفترة القائلة 
 لفقر. الختناقات النمو وابأن العمل والتمويل ىما القيدان الرئيسيان المسببان 
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رص االستراتيجية الق ْطرية األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الف -باء
 المستند إلى النتائج

االستثمارات ف: اإلنتاج  تحسينيمتن تحقيق إمتانات القطاع الزراع: ف: زامبيا على نحو أفضل عن طريق  -3
تعزيز عبر و  ،تييئة بيئة تمتينية عبرالستثمارات مثل ىذه ال البرنامج والتسويق. وسوف يروج تصنيعوال

يستخدمون الخدمات  ف: المائة فقط من الستان البالغين 26ة وتنويعيا. فحوال: الخدمات المالية الريفي
ف: المائة فقط من ىؤالء لدييم حسابات مصرفية. ويشار إلى أن الوصول إلى التمويل يعتبر  03المالية، و

أفريقيا الشرقية  إقليم ستخدام الخدمات المالية ف:أىم قيد شائع أمام األعمال. ولدى زامبيا ثان: أدنى معدل ال
 موزامبيق.  ، وال تقل عنيا ف: ذلك إالوالجنوبية

شيد القطاع المال: تطورا متوسطا على امتداد العقد الماض:، وجاء تطوره ىذا مدعوما بعوامل من بينيا  -4
. وقد نما عدد البنوك 1102برنامج التمويل الريف: الممول من الصندوق، والذي اتتمل ف: سبتمبر/ايلول 

مصرف ن التنظيمات الت: وضعيا يسسات المالية الت: تقبل الودائع وأصبحت أعلى ربحية بفضل تحسوالمؤ 
منتجات جديدة تستيدف المناطق  ك ومؤسسات التمويل الصغريبعض البنو قد استحدثت . و زامبيا المرتزي

( تدن: 1ظيم:؛ )( عدم تفاية اإلطار التن0الريفية. غير أن عدة قيود تظل قائمة، بما ف: ذلك ما يل:: )
( 3( تدن: التفاءات ف: مجال ىيتلة التمويل الموجو إلى المشروعات الزراعية؛ )2قدرات الموارد البشرية؛ )

إلطار القانون: الستخدام بدائل ضمانات ( عدم تفاية ا4االعتماد على الرىون العقارية تضمانة لالقتراض؛ )
لمالية ت: تناسب سالسل قيمة معينة. وتؤدي ىذه ( محدودية فيم تيفية تصميم الخدمات ا5؛ )القروض

القيود إلى انتشار العديد من المنتجات غير المالئمة ومحدودية استغالل الفرص الجديدة. تما أن ىناك 
 تحديا آخر يتمثل ف: ضعف توعية المستيلتين وضعف الوع: المال:.

تثمارات من قبل الصندوق الدول: للتنمية تعتبر أولويات الحتومة بوجو عام مواتية لتوجيو المزيد من االس -5
على رصد أثر  مصرف زامبيا المرتزيالزراعية ف: مجال التمويل الريف:، ولتن يمتن تحسينيا. ويعتف 

السقف الجديد الذي فرض مؤخرا على سعر الفائدة تما أنو دخل ف: حوار من أجل تطوير حلول مستندة 
ة البنوك، حيث إن معدالت الفائدة الت: تتقاضاىا على . وليست ىناك مشتلة تتعلق بربحيالسوقإلى 

استثمارية أخرى. وقد تتأثر مؤسسات التمويل الصغري تأثرا  أدنى من ذلك السقف، ولدييا بدائلاإلقراض 
سلبيا أشد بسبب ارتفاع التتاليف، ومحدودية فرص االستثمار وانخفاض حجم العمليات. وىناك آثار بادية 

ديدة على بعض مؤسسات التمويل الصغري، ولتن بعضيا اآلخر اتخذ خطوات مثل بالفعل للسياسة الج
عادة تنظيم حوافظو. وينظر  حاليا ف:  مصرف زامبيا المرتزيتخفيض التتاليف، وزيادة حجم العمليات وا 

الوتاالت المصرفية، والت: تتيح فرصا  تلك السياسة، بما ف: ذلك الئحة اتخاذ تدابير من أجل تحسين أثر
 توسيع الخدمات المباشرة ف: الريف بتتلفة أقل.ل

سوف يبن: برنامج توسيع التمويل الريف: على واحد من األىداف االستراتيجية الثالثة لبرنامج الفرص  -6
والذي ييدف إلى "زيادة الوصول إلى  1104-1100االستراتيجية القطرية الذي وضعو الصندوق للفترة 

داميا من قبل فقراء الريف رجاال ونساء". وبينما ترتز المشروعات الجارية الخدمات المالية المستدامة واستخ
الممولة من الصندوق على قيود اإلنتاج واألسواق، يحتاج المزارعون واألعمال الزراعية إلى روابط مباشرة 
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مع القطاع المال: حتى يتون ف: مقدورىم تحقيق النجاح، ويتعين أن يتون الطلب ىو محرك الخدمات 
 مالية. ال

 البرنامجوصف  -ثانيا

 والمجموعة المستيدفة البرنامجمنطقة  -ألف
سوف يتون نطاق تغطية البرنامج شامال للبلد تلو، مع انخراط مناطق معينة بحسب نطاق وصول  -7

ي الخدمات المالية. وسوف تولى األفضلية للمناطق الت: ال تتوفر ليا الخدمات موفر المؤسسات المالية و 
( مدى استعداد 0تتوفر ليا بأقل مما يلزم. وسوف تشمل المعايير الرئيسية لالختيار ما يل:: )المالية أو 

ي الخدمات اآلخرين، ومنيم المنظمات غير موفر ( توافر 1ي الخدمات المالية لتوسيع عملياتيم؛ )موفر 
وجود مؤسسات  (2الحتومية على سبيل المثال، ممن لدييم قدرات تنمية المؤسسات المالية المجتمعية؛ )

مالية مجتمعية تسعى إلى توسيع عملياتيا واالرتقاء بتلك العمليات إلى مصاف مؤسسات التمويل الصغري؛ 
 ( وجود فرص لتتميل البرامج األخرى الت: تتلقى مساعدة من الصندوق.3)

المجموعة المستيدفة ى: فقراء الريف، وعلى وجو الخصوص منظمو المشروعات الصغرى والصغيرة  -8
النشطون اقتصاديا والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، مع إيالء اىتمام خاص للمرأة والشباب. وسوف 

أسرة )بما ف: ذلك الرجال والنساء والشباب( ف: المناطق الريفية. 000 140يستيدف البرنامج رقما ف: حدود 
 مائة منيم من الشباب.ف: ال 14ف: المائة على األقل من المستفيدين من النساء و 41وسوف يتون 

سوف يستخدم البرنامج استراتيجية استيداف شمولية. وتشمل التدابير الرامية إلى تحفيز الطلب على  -01
( مساعدة المستفيدين على المشارتة ف: أنشطة االدخار واالئتمان من أجل 0الخدمات المالية ما يل:: )

لتعرض لمخاطر تقلبات الدخل واألمن الغذائ:؛ ( تشجيع االدخار من أجل تقليص ا1إرساء سجليم المال:؛ )
( تنمية سالسل القيمة ت: تشمل 3( إنشاء "صندوق اجتماع:" ألغراض االستيالك أو الطوارئ؛ )2)

( 5جل توفير دليل على ربحية األنشطة االقتصادية؛ )( مسك سجالت بسيطة من أ4ستيدفة؛ )الم ةالمجموع
 تحسين الميارات اإلدارية.

 لمبرنامجاليدف اإلنمائي  -باء
يساىم البرنامج ف: تحقيق اليدف اإلنمائ: الجامع المتمثل ف: "تحسين سبل عيش فقراء الريف عن سوف  -00

الت: وضعتيا جميورية زامبيا واألىداف  ةطريق النمو االقتصادي المستدام"، وىو يتسق مع األىداف المحدد
الذي وضعو الصندوق. ويتمثل اليدف اإلنمائ: ف: "زيادة الواردة ف: برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 

وصول فقراء الريف من الرجال والنساء والشباب إلى الخدمات المالية الريفية واستخداميا". وسوف تستخدم 
أسرة( والنسبة المئوية للستان البالغين  000 140مؤشرات على تحقيق ىذا اليدف تتمثل ف: العدد )حوال: 

  الخدمات المالية، ومدى االنخفاض ف: تتلفة االقتراض. الذي يستخدمون 
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 المكونات/النتائج -جيم
( 1( الشراتات االستراتيجية؛ )0سوف تتحقق أىداف البرنامج من خالل متونات ثالثة ى: تما يل:: ) -01

 ( إدارة المعرفة وتنفيذ البرنامج. وسوف تتحقق نتيجتان ىما تما يل::2؛ )الوصولو  اتاالبتتار تسييل 

  على توصيل خدمات  ي الخدمات الماليةموفر : تعزيز قدرات ، وىي الشركات االستراتيجية1النتيجة
ف: المائة على  51( حفاظ 1ما يل:: ) 1يحرتيا الطلب ف: المناطق الريفية. وتشمل مؤشرات النتيجة 

( تحسين المؤسسات 2ي الخدمات المالية المشارتين على زيادة الربحية تاتجاه عام؛ )موفر األقل من 
ف: المائة؛ وأن  5يوما أقل من  31المالية الشريتة ألدائيا )أي أن تتون الحافظة المعرضة للخطر ألجل 

( 3ف: المائة(؛ ) 25ف: المائة؛ وأن تتون نسبة مصروفات التشغيل  111 <تتون التفاءة الذاتية التشغيلية 
زراعية ضمن المتوسط لتل القطاعات ف: خمس استمرار نسبة القروض المتعثرة المقدمة لألغراض ال

 سنوات على األقل من عمر البرنامج.

  تحسين تفاءة الخدمات المالية الريفية واستدامتيا: تشمل وصولات والاالبتكار ، وىي تسييل 2النتيجة :
 15( زيادة نصيب القروض الزراعية من مجموع القروض المصرفية بنسبة 1ما يل:: ) 2مؤشرات النتيجة 

ف: المائة ف: حجم معامالت الودائع والقروض الت: تولدىا المؤسسات  21( زيادة نسبتيا 2ف: المائة؛ )
الخدمات المالية لخمسة منتجات جديدة ي موفر خمسة على األقل من (  استحداث 3المالية المشارتة؛ )

 لخدمة المناطق الريفية/المزارعين.

 وىو يضم المخرجات الخمسة المحددة التالية:  0مساىمة مباشرة ف: تحقيق النتيجة  0سوف يساىم المتون  -02

  الصيرفة المتنقلة والرقابة علييا وتطبيق ذلك الوتاالت المصرفيةاستحداث إطار جديد لتنظيم/
 اإلطار؛

  وصول مؤسسات التمويل الصغري المرخص ليا بالعمل والت: تتلقى الودائع إلى خط ائتمان من
 زامبيا للتنمية ألغراض االستثمارات ف: القطاع الريف:؛ مصرف

 إنشاء مؤسسات مالية مجتمعية وتعزيز القائم منيا وتشغيلو بصورة مستدامة؛ 

 ي موفر وسط من أجل دعم اضطالع لجديدة والقائمة على المستوى األتقوية األطر المؤسسية ا
 الخدمات المالية بتوصيل الخدمات إلى المناطق الريفية؛

 وغيرىا من المؤسسات المعنية المعنية ي الخدمات المالية والمؤسسات العليا موفر صول موظف: ح
 على التدريب على التمويل الزراع: والريف:. 

وبعض التتاليف  ،والمساعدة التقنية ،والحلقات التطبيقية ،التدريب 0وسوف تشمل النفقات المندرجة تحت المتون 
    المتتررة.

، وىو يضم مخرجين اثنين محددين 1بصورة مباشرة بدرجة أتبر ف: تحقيق النتيجة  1سوف يساىم المتون  -03
 ىما تما يل:: 
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 اختبار وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية الجديدة والمستدامة الموجية إلى العمالء الريفيين؛ 

 المنتجات المالية االبتتارية وآليات  تشغيال تامال من أجل اختبار تشغيل تسييل االبتتارات والوصول
 التوصيل لقطاع الزراعة والمناطق الريفية.

  وسوف تصرف األموال تحت ىذا المتون إما تدعم مال: أو تخدمات.

ىو متون مستعرض يخدم المتونين األول والثان:. وسوف يساىم ىذا المتون ف: تحقيق  2المتون   -04
المعرفة ودعم التنفيذ. ويشمل ىذا المتون متونين فرعيين ىما تما عن طريق عملية إدارة  1، و0النتيجتين 

يل:: إدارة المعرفة والدعم التقن:، وتنفيذ البرنامج. ويضم المتون الفرع: األول طائفة متنوعة من األنشطة 
 من أجل زيادة الفيم العام والقطاع: لموضوع التمويل الريف: والزراع:. وسوف تشمل تلك األنشطة ما يل::

رساء الروابط مع األطراف الفاعلة ف: القطاع 2( الحوار العام؛ )1( البحوث والدراسات؛ )0) ( النشر وا 
( تقديم الدعم التقن: إلى شرتاء مختارين، وخصوصا المشروعات األخرى 3المال: وغيره من القطاعات؛ )

 .بيا متتب تنسيق البرنامجلت: يضطلع الت: يموليا الصندوق. ويضم المتون الفرع: الثان: تل األنشطة ا
وسوف تشمل النفقات المندرجة تحت ىذا المتون بصورة رئيسية تتاليف الموظفين المتتررة والمساعدة 

 البرنامجتنفيذ  -ثالثاالتقنية.      

 النيج  -ألف
العمل الذي حققو برنامج التمويل الريف: ف: معالجة القيود الحرجة الت:  سوف يبن: ىذا البرنامج على -05

يواجييا قطاع التمويل الريف: ف: زامبيا. ويتواءم البرنامج مع األولويات الت: حددتيا الحتومة والصندوق ف: 
وائم مع مجال خدمات المالية الريفية وسوف يستجيب الحتياجات المجموعة المستيدفة. تما أن البرنامج مت

ذلك  األىداف الت: حددتيا الحتومة لتنمية القطاع المال: الريف: وسوف يتقيد بمعايير الرصد، ومن قبيل
 من أجل قياس التغيرات ف: مستوى الوصول وف: الشمولية. المعايير المطبقة ف: مسح "فينستوب"

ع المال: من أجل تجريب حددت عملية التصميم المجاالت ذات األىمية لدى األطراف الفاعلة ف: القطا -06
يج والمنتجات الجديدة. وقد وضعت األولويات وتم تتوين حزم استثمارات وفق إطار تنفيذ صلب من أجل النُ 

 إعطاء دفعة لعملية التغيير وتوليد الفوائد المتوقعة. 

رار، جابة للتحديات المتطورة باستمينطوي تصميم البرنامج على درجة تبيرة من المرونة من أجل االست -07
مرنا ف: التعاون المؤسس: عن طريق إرساء شراتات عندما  وتحديد الفرص واغتناميا. وىو يطبق نيجا

تستوف: المؤسسات المعنية شروط الحصول على الدعم، وتذلك عن طريق البقاء على أىبة االستعداد 
لتعامل مع المؤسسات إلنياء تلك الشراتات متى أصبحت غير مثمرة. ويوفر البرنامج أيضا إطارا لتجريب ا

شرتاء أو مع الشبتات المستجدة تشرتاء وفق اتفاقات منح بسيطة تستند إلى األداء، أو من أجل تحويل 
ا يصبح ذلك مالئما. وسوف يتم تصميم الدعم الذي يقدمو البرنامج حسب المنح إلى شرتاء تاملين عندم

الستراتيجية سوف تستوف: شروط الحصول مستوى النضوج. فالمؤسسات ذوات القدرات القوية واألىمية ا
، مع ما يتبع ذلك من دورات الدعم الموجية لتحقيق اليدف الجامع 0على الدعم متوسط األجل وفق المتون 

أما المؤسسات األخرى الت: تقدم مقترحات ميمة تتعلق بالفرص الجديدة فيجوز أن تستوف: طويل األجل. 
 . 1متون شروط الحصول على الدعم الفوري وفق ال
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و موفر بدور التنسيق مع معظم عمليات التنفيذ الت: يقوم بيا الشرتاء و سوف يضطلع متتب تنسيق البرنامج  -08
. وسوف يقدم ىذا المتتب الدعم عن طريق نح بموجب تسييل االبتتارات والوصولالخدمات ومتلقو الم

ت المالية المستوفين للشروط، وىو ما ي الخدماموفر المواءمة بين المنح وبين المؤسسات المالية المجتمعية و 
 يمتن من تجريب المفاىيم والممارسات الجديدة، وتوسيع نطاق النماذج الناجحة. 

 سوف تتون تدخالت ىذا البرنامج على ثالثة مستويات. فعلى المستوى التل:، سوف يرس: البرنامج إطارا -11
ويوفر إطارا تنظيميا للمؤسسات المالية الت: تعمل حاليا خارج نطاق الرقابة  لبدائل ضمانات القروض

عن طريق تقديم المساعدة لمصرف التنمية  وسطالمؤثرة. وسوف يجري تقوية البنية التحتية على المستوى األ
ك بين تل ف: زامبيا من أجل إنشاء تسييل إلعادة التمويل ونظم التدريب والجيود الرامية إلى بناء التماس

بما ف: ذلك تقديم الدعم إلى شبتة المؤسسات المالية المجتمعية الناشئة  –متونات النظم والمنتجات الجديدة 
حديثا. وعلى المستوى الصغري، سوف يختبر البرنامج ابتتارات مثل الوتاالت المصرفية والصيرفة المتنقلة. 

         سات المالية وبين عمالئيا.    وسوف يؤدي معظم الدعم إلى تيسير المعامالت بين المؤس

 اإلطار التنظيمي -باء
دارة الدين التابعة ليا -10 . 1سوف تتون وزارة المالية ى: الوتالة المنفذة القائدة من خالل دائرة االستثمارات وا 

وسوف تتولى لجنة توجيو البرنامج توفير اإلشراف والتوجيو السياسات: والتنسيق بين مؤسسات الحتومة 
رئيسية المعنية )وزارة المالية، ومصرف زامبيا المرتزي، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية(. ويمتن لوزارة ال

لى المشارتة. وسوف يطلب إلى أعضاء )مثل وزارة التنمية المجتمعية( إ المالية أن تدعو وزارات أخرى
ا االنعقاد تمجموعة استشارية و دمجموعة تصميم البرامج الذين شارتوا ف: تصميم ىذا البرنامج أن يعاو 

وينبغ: أن يتون نصف أعضائيا  الشأنتقنية، وقد تضم ىذه المجموعة أيضا أطرافا آخرين من أصحاب 
 على األقل من القطاع الخاص. 

إلى المؤسسات الشريتة ومتلق: المنح، على أن يحتم عمليم  1و 0قدر تبير من المتونين  تنفيذ يوتلسوف  -11
تحدد، ضمن جملة أمور،  حسب االقتضاء ،خرى من االتفاقاتأ تة ومذترات تفاىم وأنواعف: ذلك اتفاق شرا

واإلبالغ واإلدارة المالية والتوريد ودعم التنفيذ. وسوف  الميزانياتالترتيبات المتعلقة بتخطيط العمل ووضع 
ي الخدمات المالية للعمل ف: إطار موفر يسترشد بمعايير االختيار الت: تزتييا الصناعة المعنية ف: اختيار 

 .  1/أو و 0المتونين 

سوف يرس: متتب تنسيق البرنامج شراتات مع األطراف الفاعلة ف: القطاع المال: وغيرىا من المباردات  -12
الرئيسية مثل برنامج تعميق الوصول إلى القطاع المال: ف: زامبيا الذي تدعمو وزارة التنمية الدولية 

ة تنمية القطاع الخاص الت: يقوم بيا البنك الدول:، ومشروعات وبرامج مصرف التنمية البريطانية، وأنشط
. وسوف يتعاون البرنامج تعاونا وثيقا أيضا مع األفريق: الت: تموليا الحتومتان السويدية والفنلندية

 من أجل دعم المجموعات المستيدفة والشرتاء.  المشروعات األخرى الممولة من الصندوق

                                                      
1
دائرة التخطيط أبلغ المقترض الصندوق بأن وحدة التمويل الريفي ومكتب تنسيق البرنامج قد يتم نقلهما خالل فترة تنفيذ البرنامج إلى   

 الوطني التابعة لوزارة المالية.
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دارة المعرفةا -جيم  لتخطيط، والرصد والتقييم، والتعمم وا 
دارة المعرفة على أفضل الممارسات المتبعة الرصد والتقييمو  سوف يبن: نيج ىذا البرنامج ف: التخطيط، -13 ، وا 

 والميزانياتف: برنامج التمويل الريف: وغيره من مبادرات الصندوق ف: زامبيا. وسوف تأخذ خطط العمل 
السنوية السابقة، وتقرير تصميم البرنامج، وتوصيات اإلشراف،  والميزانياتخطط العمل  السنوية ف: الحسبان

شيرا  07السنوية األولى وخطة التوريد الت: تغط:  والميزانيةوالمواثيق القانونية. وسوف تشتل خطة العمل 
، وسوف البرنامجبمناسبة بدء الت: تنظم  العملمن تقرير التصميم النيائ: المقرر عرضو ف: حقلة  اجزء

السنوية الالحقة فسوف تعد  والميزانياتما خطط العمل صندوق للحصول على عدم الممانعة. ألى الترفع إ
يوما على األتثر قبل نياية السنة المالية. ويجوز لمتتب تنسيق البرنامج، من خالل لجنة  51ف: غضون 

 ، شريطة إجازتيا من الصندوق.السنوية والميزانيةتوجيو البرنامج، أن يقترح تعديالت على خطة العمل 

سوف يولد نظام الرصد والتقييم معلومات عن أداء البرنامج بيدف مساعدة وزارة المالية، ومتتب تنسيق  -14
البرنامج والمؤسسات الشريتة على تخطيط وتمويل أنشطتيا، والمقارنة بين التقدم والمحرز وبين األىداف، 

زمة ف: التوقيت السليم من أجل تصحيح المشتالت. وسوف تتألف عملية الرصد واتخاذ اإلجراءات الال
( عملية 1( بعثات إشراف مشترتة من قبل الصندوق ووزارة المالية تل ستة أشير؛ )0الخارج: مما يل:: )

البرنامج. وسوف تجري  إنجازر ( تقدي3( استعراض منتصف مدة شامل؛ )2مراجعة حسابات سنوية؛ )
 ضيعية/تشخيصية مخصوصة عند اللزوم. سات موادرا

الت: أجريت ف: عام  "فينستوب" مسوحعلى األرجح تترار  1103أو ف: عام  1102ف: عام  سوف يجري -15
. وسوف يجري دمج بعض مؤشرات برنامج توسيع التمويل الريف: ىذا ضمن المسح 1118م وعا 1114

ومن أجل توفير بيانات خط األساس، سوف  المزمع، وسوف يساىم البرنامج أيضا ف: تتاليف ذلك المسح.
يطلب إلى تل المؤسسات المالية المشارتة تقديم معلومات عم المؤشرات الرئيسية بشان نطاق وصول 

الجغرافية، ومجموعة المنتجات،  خدماتيا الراىن، بما ف: ذلك عدد العمالء، والحافظة القائمة، والتغطية
خط األساس بشأن تتلفة االقتراض ف: السنة األولى إجراء دراسة  خالل داء الحافظة، وغير ذلك. وسيتموأ

نشاء خريطة سوق تبادل المعلومات عن  التمويل المناطق الريفية. ومن المرجح أيضا أن توفر عملية إ
معلومات مفيدة أيضا عن  ،الصندوق والمقرر إجراؤىا ف: السنة األولى الصغري، وى: العملية الت: يموليا

 خط األساس. 

سوف يستخدم نظام الرصد والتقييم قاعدة بيانات ف: تتبع مسار المخرجات والنتائج ف: الوقت الحقيق:.  -16
( بعد الموافقة على 0السنوية ف: مرحلتين تما يل:: ) والميزانيةخطة العمل  بياناتوسوف يجري تسجيل 

السنوية.  والميزانيةوبصورة منتظمة أثناء تنفيذ خطة العمل  (1السنوية مباشرة؛ ) والميزانيةخطة العمل 
ينبغ: رصدىا على مستوى  وفصليةالسنوية إلى خطط عمل شيرية  والميزانيةجم خطة العمل ر وسوف تت

الشرتاء وعلى المستوى الوطن:. وسوف يولد نظام اإلبالغ المتضمن ف: قاعدة البيانات الجداول الالزمة 
 )تقارير سير العمل نصف السنوية والسنوية، وتقارير اإلشراف والمتابعة(.  للتقارير الرئيسية

استنادا إلى الدروس المستفادة من برامج الصندوق السابقة ف: زامبيا وغيرىا، تم تضمين إدارة المعرفة  -17
 . 2ويرد وصفيما تحت المتون  0-2ونشرىا باعتبارىا المتون الفرع: 
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 والتسييراإلدارة المالية والتوريد  -دال
برنامج التمويل الريف: والمشروعات الممولة من يا ارة المالية على الخبرة الت: اتتسباإلد سوف تستند عملية -18

متوسطة، تعتبر المخاطر االئتمانية القائمة و  ،اإلدارة المالية الصندوق ف: زامبيا. وقد أجري تقدير لعملية
ئة االئتمانية ف: زامبيا ضمن فئة المخاطر المتوسطة. وىناك تدابير مالئمة مقترحة للتخفيف. وتندرج البي

المساءلة ف: حال العديد  موضوع وتنشأ المخاطر الت: تواجو البرنامج على وجو التحديد بصفة رئيسية من
 من الشراتات ومتلق: المنح، ومن الضوابط الداخلية وجوانب الضعف ف: نظم المحاسبة واإلبالغ الحتومية.   

. المخاطر، سوف ينشئ البرنامج برنامج إدارة مالية معيارية منفصال ومقبوال لدى الصندوقمن أجل تخفيف  -21
و يشتمل على سمات قوية من حيث الضوابط. وبالنظر إلى أن ويوضح التقدير الذي أجري ليذا النظام أن

توضع ترتيبات تمتن ىذا النظام لم يصبح متوفرا بعد للبرامج الت: ال يؤييا فعليا مقر وزارة المالية، فسوف 
دارة المالية المتتامل يب مؤقت ريثما يتم تطبيق نظام اإلالبرنامج من تشغيل نظام إدارة مالية منفصل تترت
لقون تف: متتب تنسيق البرنامج بمسؤولين يوظفون وي لتطبيقا تامال. وسوف يتم شغل وظائف قسم التموي

 رواتبيم من أموال البرنامج. 

 تدفق األموال

جو الدفعات المنصرفة من األموال المخصصة ليذا البرنامج إلى حساب معين لدى مصرف زامبيا سوف تو  -20
لى حساب  المرتزي، وسوف يغط: األموال المقدمة من تل من الصندوق وحساب األمانة اإلسبان:؛ وا 

ف:   -ن:يغط: األموال المقدمة من تل من الصندوق وحساب األمانة اإلسبا أيضا –بالتواتشا عملة زامبيا 
المعين وفق ترتيبات حساب  وسوف يدار الحساب. الصندوقو  حتومة زامبيا يتون مقبوال لدى تجاري بنك

  السلفة. وسوف تتدفق األموال المقدمة من الحتومة من خالل حساب منفصل. 

 الضوابط الداخمية والمراجعة الخارجية لمحسابات

لبرنامج. وسوف يطلب إلى مراجع: وزارة المالية إدراج سيتم إنشاء نظم الضوابط الداخلية الخاصة بيذا ا -21
البرنامج ف: خططيم السنوية لعمليات المراجعة وف: إجراءات اإلدارة المالية الواردة ف: دليل تنفيذ البرنامج 
من أجل تفالة التطبيق المتسق. وسوف يتم تعيين مراجع: الحسابات الخارجيين من خالل عملية اختيار 

ة مع تحديد صالحيات ليم خاضعة لعدم الممانعة من الصندوق. وسوف يمتثل اختيار شفافة وتنافسي
للمبادئ التوجييية الموضوعة من قبل الصندوق  مراجع: الحسابات وتحديد نطاق عملية مراجعة الحسابات

بشأن مراجعة حسابات المشروعات والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. وسوف تشمل شروط الصرف 
 برامج حاسوبية للمحاسبة وموافقة الصندوق على دليل تنفيذ البرنامج.  ترتيب

  التوريد

الت: احتفظت فييا ىيئة التوريد العام ف: زامبيا بدور االستعراض والموافقة   فترة التحول المطولةأنيت زامبيا  -22
ريثما تان يجري االنتياء من إعداد الئحة التوريد والمستندات القياسية لطلب العروض. وقد تسبب ذلك ف: 

الييئة  ، وأصبحت1102العديد من حاالت تأخير التوريد. وقد انتيت فترة التحول ف: يناير/تانون الثان: 
 المذتورة تحتفظ بدور اإلشراف فقط.
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سوف يتم التوريد، وذلك ف: حال الخدمات بصورة رئيسية، وفقا للمبادئ التوجييية للتوريد ف: مشروعات  -23
مع المبادئ التوجييية للتوريد ف: مشروعات  الصندوق. وسوف تطبق الئحة التوريد الوطنية ما دامت متسقة

صندوق على خطة التوريد وعلى أي تغييرات فييا. وسوف تتم تغطية الصندوق. ويتعين أن يوافق ال
ف: االتفاقات الت: توقع  ممولة من تسييل االبتتارات والوصولمتطلبات التوريد لدى متلق: المنح الفرعية ال

 بشأن المنح الفرعية. وسوف يجري تقدير أوضاع المتلقين بحسب قدرات التوريد. 

 الفسادالشفافية والتسيير ومكافحة 

سوف يجري ف: السنة األولى، بالتعاون مع الصندوق وحتومة زامبيا، وضع إطار للتسيير ومتافحة الفساد  -24
 من أجل تخفيف مخاطر الفساد وتفالة االستخدام الفعال لموارد البرنامج.

 اإلشراف -ىاء

مع الترتيز على ما الصندوق ووزارة المالية بصورة مشترتة إيفاد بعثات اإلشراف نصف السنوية  سيتولى -25
( أدلة الييتل والتنفيذ والتخطيط والرصد 2( اإلدارة المالية والتوريد؛ )1( تطوير النظام المال:؛ )0يل:: )

( مدى قدرة الشرتاء 0والتقييم الخاصة بالبرنامج. وسوف تشمل القضايا الرئيسية ف: تلك البعثات ما يل:: )
الرصد والتقييم داخل متتب تنسيق البرنامج، ولدى الشرتاء ( ترتيبات 1على توريد السلع والخدمات؛ )

( المساعدة التقنية ف: مجال 3( اإلجراءات والنظم الت: تسبب حاالت تأخير التنفيذ؛ )2ومتلق: المنح؛ )
 التوريد. وسوف يورد استعراض منتصف المدة الشامل توصيات بأي خطوات تصحيحية. 

 ائده وتمويمو وفو  البرنامجتكاليف  -رابعا

 البرنامج تكاليف -ألف

مجموع التتاليف االستثمارية والتتاليف المتتررة التراتمية، بما ف: ذلك الطوارئ المادية والسعرية، بمبلغ يقدر  -26
ف: المائة من  8.8أو  مليون دوالر أمريت: 1.5. وتبلغ الضرائب رقما ف: حدود مليون دوالر أمريت: 15.2

مليون دوالر أمريت:، بينما تبلغ الطوارئ  14.0مجموع تتاليف البرنامج. ويبلغ مجموع التتاليف األساسية 
 1.5ف: المائة باعتبار ذلك ىو معدل التضخم السنوي الوطن:(  6ف: المائة( والطوارئ السعرية ) 2المادية )

لتواتشا الزامبية مقابل الدوالر األمريت: أن ينخفض مليون دوالر أمريت: لتل منيما. ويتوقع لسعر صرف ا
ما نسبتو  1ف: المائة من التتاليف، والمتون  31.0ما نسبتو  0ف: المائة سنويا. ويمثل المتون  3بنسبة 
 ف: المائة.  12.4ما نسبتو  2ف: المائة والمتون  23.3

 البرنامجتمويل  -باء
مليون دوالر أمريت:( تقرض  7.3ف: المائة من تتاليف البرنامج ) 21الصندوق تمويال تبلغ نسبتو سيقدم  -27

األداء ف: لى ات نظام التخصيص الحال: المستند إبشروط تيسيرية للغاية. ويتوقع استخدام رصيد مخصص
ف: الثروة الحيوانية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة من المقرر رفعو إلى  برنامج استثمارات متمل

مليون دوالر  01. وسوف يساىم حساب األمانة اإلسبان: بمبلغ 1103للموافقة ف: عام  المجلس التنفيذي
ف: المائة من مجموع التتاليف ف: شتل قرض آخر بشروط تيسيرية للغاية من أجل توسيع  34.5أمريت: أو 
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 1.5امج )ف: المائة من تتاليف البرن 8.8نطاق العمليات الجارية حاليا. وسوف تساىم الحتومة بما نسبتو 
مساىمات تتراوح بين  1ن ف: إطار المتون تبط بالضرائب. وسوف يقدم الممنوحو مليون دوالر أمريت:( تر 

ضافة إلى ذلك، ستتون المؤسسات المشارتة ف: إطار المتون  31ف: المائة و 01 ف: المائة من التتلفة. وا 
قدرت المساىمة الت: تقدميا المؤسسات مطالبة بتقديم تمويل مشترك لألنشطة الممولة من البرنامج. وقد  0

   ف: المائة من مجموع التتاليف(. 01.4مليون دوالر أمريت: ) 2.2المشارتة بمبلغ 

 حسابات النفقات بحسب الممولين 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

   
  

   

 

 

 

   

   
المشاركةالمؤسسات    حساب األمانة اإلسباني   الصندوق   الوكالة األلمانية      المجموع   

    

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

              

التكاليف االستثمارية -أوال    
         

 
المركبات والمعدات والمواد الخام -ألف    328 38.1 297 34.5 236 27.4 - - 861 3.3 

 
التدريب والحلقات التطبيقية والدراسات -باء    658 15.8 2 724 65.4 696 16.7 85 2.1 4 164 15.8 

 

المساعدة التقنية -جيم    
         

  
 9.0 359 2 8.7 206 55.5 309 1 20.4 482 15.3 362   المساعدة التقنية المحلية

  
 17.8 690 4 18.1 847 66.0 097 3 - - 15.9 745   المساعدة التقنية الدولية

 
التقنيةالمجموع الفرعي للمساعدة     1 108 15.7 482 6.8 4 407 62.5 1 053 14.9 7 049 26.8 

 
منح االبتكارات ونطاق وصول الخدمات -دال    - - 4 200 46.4 2 690 29.7 2 160 23.9 9 050 34.4 

 80.3 124 21 15.6 298 3 38.0 029 8 36.5 703 7 9.9 094 2   مجموع التكاليف االستثمارية

المتكررةالتكاليف  -ثانيا    
         

 
تكاليف الموظفين -ألف    519 10.0 713 13.7 3 959 76.3 - - 5 191 19.7 

 19.7 191 5 - - 76.3 959 3 13.7 713 10.0 519   مجموع التكاليف المتكررة

 100.0 315 26 12.5 298 3 45.6 988 11 32.0 416 8 9.9 613 2   مجموع تكاليف البرنامج

               

 تحميل موجز لمفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

الصعب تقدير عدد المستفيدين بالنظر إلى أن أموال البرنامج لن تتدفق بشتل مباشر إلى المزارعين أو من  -28
المؤسسات. وتل من عدد ومتوسط مبالغ المنح غير معلوم ف: ىذه المرحلة. واستنادا إلى تيارات الفوائد 

والنساء والشباب( سوف يتاح ليا أسرة )بما ف: ذلك الرجال  031 111القابلة للتقدير التم:، يقدر أن حوال: 
الوصول إلى الخدمات المالية نتيجة لتدخالت البرنامج. وسوف تشمل الفوائد القابلة للتقدير التم: انخفاض 
تتاليف المعامالت بفضل تحسين الخدمات المالية وزيادة اإلنتاجية الزراعية عن طريق الوصول إلى التمويل 

التسويق. وسوف يتحقق أيضا عدد من الفوائد غير القابلة للتقدير  للحصول على المدخالت والوصول إلى
( تحسين قدرات توصيل 1ف: القطاع المال:؛ ) الوصول ( تحسين نطاق0ما ف: ذلك ما يل:: )التم:، ب

( زيادة 3( المض: ف: تنفيذ جدول أعمال تعميق القطاع المال:؛ )2الخدمات المالية الت: يحرتيا الطلب؛ )
التوظيف والمساىمة ف: تعزيز استقرار القطاع المال: وصالبتو. وتوضح نماذج عمل المزارع أن ىناك 
عائدات مواتية سوف تتحقق من مدخالت العمالة، ويشير تحليل الجوانب االقتصادية إلى أن معدل العائد 

     ف: المائة.  05الداخل: االقتصادي يبلغ حوال: 
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 االستدامة -دال
يؤدي تعزيز ربحية عمليات التمويل الريف: إلى جعل تلك العمليات أتثر استدامة. وسوف يجعل ف سو  -31

إطار دعميا وتخفيض تتاليفيا، وعن  معية أتثر استدامة عن طريق تحسينالبرنامج المؤسسات المالية المجت
الزراع: والتعلم،  طريق ربط المؤسسات المالية المجتمعية مع ترتيبات الدعم األخرى، تخدمات اإلرشاد
التنمية ف: زامبيا والخدمات المالية، واإلنتاج والتسويق. وىناك تدابير أخرى، مثل تحسين قدرات مصرف 

 ضماناتلشريحة الثالثة الجديدة وبدائل وممول سوف تجعلو أتثر استدامة. أما الئحة ا تمقرض بالجملة
بمقومات بقاء أقوى، وتحسن  عية متمتعة: وشرتات األعمال الزرافسوف تجعل القطاع المال القروض

شفافية القطاعات ونزاىتيا، وتيسر الوصول إلى الخدمات المالية. وسوف تؤدي أنشطة إدارة المعرفة إلى 
تحسين فيم الجميور لقضايا القطاع المال: من أجل المض: ف: عملية الشمول المال:، واختبار الممارسات 

المقدمة إلى فقراء الريف. وسوف يلقى ذلك دعما من أنشطة التوعية االبتتارية وتحسين نوعية الخدمات 
    المالية وحماية المستيلك. 

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرىا -ىاء

إلى منخفضة استنادا إلى تجربة  ةالمخاطر القطرية والمخاطر الت: تواجو البرنامج مخاطر من متوسطتعتبر  -30
ف: تصميم  الشأنالصندوق ف: زامبيا ف: قطاع الخدمات المالية واالنخراط الوثيق لألطراف أصحاب 

ت، وتردد البنوك ف: قبول وتشمل أىم مجاالت المخاطر الئحة أسعار الفائدة المسببة للتشوىا البرنامج.
وتذلك التدخل السياس:.  تسييل االبتتارات والوصول عاب منح، وتدن: مستوى استيبدائل ضمانات القروض

وسوف تجري معالجة ىذه المخاطر وتخفيفيا عن طريق الحوار السياسات: المتواصل بين الصندوق وحتومة 
  .المعنيين المصلحةزامبيا واألطراف أصحاب 

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

، وسياسات الصندوق 1104-1100لصندوق للفترة لاإلطار االستراتيج:  تماما مع ئممتوا تصميم البرنامج -31
والمساواة بين الجنسين وتمتين المرأة، واالستيداف، والمشروعات الريفية، واستراتيجيتو  بشأن التمويل الريف:،

البرنامج للمبادئ بشأن القطاع الخاص، واستراتيجيتو بشأن إدارة المعرفة. وعلى وجو الخصوص، يمتثل 
( دعم الوصول إلى 0، والت: تشمل ما يل:: )ف: الصندوق  الموجية الواردة ف: سياسة التمويل الريف:
( الترويج لطائفة متنوعة واسعة من المؤسسات والنماذج وقنوات 1مجموعة متنوعة من الخدمات المالية؛ )

يج االبتتارية الت: تتوفر ليا إمتانية توسيع حدود يج الت: يحرتيا الطلب والنُ ( دعم النُ 2التوصيل المالية؛ )
( تطوير ودعم االستراتيجيات طويلة األجل الت: 4؛ )السوقيج القائمة على ( تشجيع النُ 3التمويل الريف:؛ )

( المشارتة ف: حوارات السياسات الت: تروج لبيئة تمتينية 5ترتز على االستدامة ونطاق وصول الخدمات؛ )
 . للتمويل الريف:

قائمة التحقق بين الجنسين، بما ف: ذلك  والتمايزيبن: تصميم البرنامج على تحليل دقيق لموضوع: الفقر  -32
الخاصة بموضوع المساواة بين الجنسين جنبا إلى جنب مع أدوات أخرى مثل نظام تعلم اإلجراءات الخاصة 
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بين الجنسين والتمايز ايا الفقر بالمساواة بين الجنسين. وقد وضعت قائمة تحقق بشأن مدى التجاوب مع قض
ع مع نفيذ أو مقترح ما يتجاوب ف: الواقما إذا تانت عملية ما ف: إطار التمن أجل المساعدة على تحديد 

. تذلك 1بين الجنسين ضمن المتون  والتمايزال. تما أدرجت جوانب تعميم قضايا الفقر  قضايا الفقر أم
االستيداف ف: ونظام الرصد والتقييم ف: ىذا البرنامج مع سياسة تتسق أنشطة البرنامج وترتيبات التنفيذ 

 الصندوق. 

بشأن القطاع الخاص عن  يمتثل البرنامج الستراتيجية الصندوق بشأن المشروعات الريفية واستراتيجيتو -33
ت المؤسسية، جنبا إلى جنب مع بناء القدرا منظم: المشروعات الموجية إلى المالية طريق تقديم الخدمات

سات المالية المجتمعية وأصحاب الحيازات الصغيرة، فضال عن منظمات المزارعين ف: تقديم التدريب للمؤسو 
لتنمية القطاع الخاص مجال مشروعات األعمال الت: يدعميا البرنامج. وسوف يقدم البرنامج أيضا الدعم 

 ر السياسات، واالستثمارات، وشراتات التمويل المشترك. عن طريق حوا

إدارة المعرفة عنصرا أساسيا ف: البرنامج، وى: مدرجة ف: البرنامج على مستوى المتونات الفرعية تمثل  -34
يج مييتلة من أجل تسجيل الدروس المستفادة، ونشر المعرفة، والفرص المتاحة لتعزيز نيج وتقترن بنُ 

مارسات المستجدة مع الشرتاء، والتدخالت واألنشطة. وسوف يتقاسم البرنامج الدروس المستفادة وأفضل الم
 رفة الت: طرحيا الصندوق ف:وسوف يرس: روابط وثيقة مع مبادرات إدارة المع الشأناألطراف أصحاب 

 .الجنوبيةو  يةشرقأفريقيا ال إقليم

 المواءمة والتنسيق -باء

برامج  ومتناغم تماما مع استراتيجيات التنمية الوطنية وسياساتيا، وما يرتبط بيا من ىذا البرنامج متوائم -35
. وتحدد الخطة لزامبيا ومشروعات، وتذلك مع العناصر الرئيسية ف: البرنامج القطري الذي وضعو الصندوق

خمسة مجاالت رئيسية للنمو ى: تما يل:: الزراعة والسياحة  1104-1100السادسة للتنمية الوطنية للفترة 
مرتبة عالية على جدول األعمال، وىو ما  والصناعات التحويلية والتجارة والتعدين. وتحتل التنمية الريفية

يمثل إقرارا بالحاجة إلى تخفيض مستويات الفقر. وتتمثل األولويات الت: تم تحديدىا ف: حفز اإلنتاجية 
الزراعية، والترويج لمشروعات األعمال الزراعية، وزيادة الوصول إلى الخدمات المالية ف: المناطق الريفية. 

اع المال: تحسين البنية التحتية لألسواق، وتعزيز المنافسة، وزيادة الوصول إلى وتشمل تدابير إصالح القط
 التمويل.

تم إعداد سياسة التمويل الريف: واستراتيجيتو بدعم من برنامج التمويل الريف: ووافق علييا مجلس الوزراء.  -36
إلى مجموعة  الوصول، ودعم السوقوتشمل المبادئ الموجية ف: تلك الوثيقة تشجيع النيج القائمة على 

متنوعة من الخدمات المالية، والترويج لطائفة متنوعة واسعة من المؤسسات المالية. وتدعم ىذه الوثيقة أيضا 
النيج الت: يحرتيا الطلب والنيج االبتتارية لدى القطاع الخاص. وقد وافق مجلس الوزراء على مقترح إنشاء 

من أجل تنفيذ ىذه السياسة. وىناك مبادرات أخرى تتوفر ليا إمتانية  وحدة للتمويل الريف: تابعة لوزارة المالية
. وقد أعد ف: إطار المرحلة الثانية تحقيق جوانب تآزر تشمل المرحلة الثانية من خطة تطوير القطاع المال:

لة الوتامن الخطة المذتورة عدد تبير من اللوائح والسياسات الجديدة بشأن تطوير نظم التمويل. تما شرعت 
األلمانية للتعاون التقن: مؤخرا ف: وضع استراتيجية للتصنيع الريف: وى: تعتبر وثيقة سياسة التمويل الريف: 

 واستراتيجيتو عنصرا رئيسيا ف: استراتيجية التصنيع الريف: المشار إلييا.
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 الجياتويل فضال عن الصندوق، يشمل شرتاء التنمية الرئيسيون ف: القطاع الريف: وقطاع: الزراعة والتم -37
 األغذية، ومصرف التنمية األفريق:، وبرنامج ف: المملتة المتحدةالتالية: البنك الدول:، ووزارة التنمية الدولية 

، العالم:، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واالتحاد األوروب:، والوتالة اليابانية للتعاون الدول:
وفنلندا، والنرويج، والسويد، وألمانيا. ويجري حاليا بذل جيود ترم: إلى والوتالة األمريتية للتنمية الدولية، 

ف:  الشرتاء المتعاونين مع أنظمة الحتومة من خالل فريق المض: ف: حوار السياسات وتحقيق التناغم
)والذي اتتمل  1117تابع للصندوق ف: مدينة لوساتا ف: عام  قطري . وبعد إنشاء متتبالمجال الزراع:

(، أصبح الصندوق عضوا منخرطا وذا دور جوىري ف: المجموعة 1102وظفيو ف: أغسطس/آب م تعيين
          المشار إلييا. تما أن الصندوق عضو ف: فريق األمم المتحدة القطري.  

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

الذي سيساىم ف: تحقيق النتيجة  1من خالل المتون  ىذا البرنامج جزء واضحا ف: تصميم بتتاراتاال يتمثل -38
وسوف ينشئ البرنامج ثالث نوافذ مختلفة  تحسين تفاءة الخدمات المالية الريفية واستدامتيا. وى: ،1

على االبتتارات الت: تتعلق بالروابط بين المؤسسات المالية المجتمعية  0لالبتتارات. وسوف ترتز النافذة 
ة المتنقلة، بينما يرفالمصرفية والص الوتاالت اتيعلى آل 1الرسمية، وترتز النافذة  وبين المؤسسات المالية

 على تطوير المنتجات المالية.  2ترتز النافذة 

وسوف يبن: توسيع النطاق على الدروس المستفادة من برنامج التمويل الريف: الذي يحدد الثغرات وجوانب  -41
مال: الريف:. وسوف يبن: البرنامج على ىذه الدروس الضعف والفرص المتاحة ف: تطوير القطاع ال

المستفادة عن طريق توسيع نطاق مواضع النجاح وتنقيح الجوانب األقل تحقيقا للرضا. تما ستعزز وحدة 
استراتيجية وثيقة سياسة  التمويل الريف: المقترحة إدارة المعرفة وتوسيع نطاق االبتتارات وتشرف على تنفيذ

 .الصندوق ف: التمويل الريف:

 االنخراط في السياسات  -دال

من أجل استعراض  المرتزي زامبيا ن البرنامج مع وزارة المالية ومصرف، سوف يتعاو 0المتون  بموجب -40
سياسات التمويل الريف: بيدف تقليص قيود الدخول والقيود التشغيلية إلى أدنى حد ممتن، وىو ما يؤدي إلى 

بناء. وسوف يقدم البرنامج دعما من أجل إنشاء وحدة التمويل الريف: تحقيق فوائد لتل من الموردين والز 
بغرض تنسيق صياغة سياسة التمويل الريف:. وسوف يترتب على ىذا الدعم تنظيم منتديات للسياسات 
جراء دراسات وتنظيم حلقات تطبيقية ومؤتمرات وتقديم التدريب وتنظيم زيارات التعريف وتوفير المعدات،  وا 

ما مجاالت االنخراط ف: السياسات فيمتن أن تشمل ما يل:: تصر الدعم على ما سبق ذتره. أن يقدون أ
المتنقلة ووضعيا موضع  الوتاالت المصرفية والصيرفة سقف أسعار الفائدة؛ واالنتياء من قوانين/لوائح

    التوعية المالية.؛ وتقديم الدعم لتوسيع نطاق حليل الخيارات المتعلقة ببدائل ضمانات القروضالتطبيق؛ وت
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 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت: يقوم  جميورية زامبياستشتل اتفاقية التمويل بين  -41

تملحق  المتفاوض بشأنياالتمويل اتفاقية نسخة من  وترفق .على أساسيا تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 .بيذه الوثيقة

من الصندوق الدول: للتنمية تلق: تمويل سلطة  فييابموجب القوانين السارية  مخولة جميورية زامبياو  -42
من خالل الصندوق  حساب أمانة المرفق اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: ومن الزراعية

 .على حساب األمانة وص:بحتم تونو ال

ن: مقتنع بأن  -43 وسياسات  التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةوا 
 .همعايير التمويل المقدم من الصندوق و 

 التوصية -سابعا

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -44

قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمتو خمسة  زامبيا جميوريةيقدم الصندوق إلى  أنقـرر: 
( خاصة سحب حقوق وحدة 4 411 111) ماليين وخمسمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة

 الواردة واألحتام للشروط أساس: نحو على مطابقة تتون أخرى وأحتام شروط ألية يخضع أن على
 .الوثيقة ىذه ف:

، من حساب أمانة المرفق اإلسبان: للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائ: : أن يقدمقرر أيضا
بشروط قرضًا  إلى جميورية زامبياعلى حساب األمانة،  وص:خالل الصندوق بحتم تونو ال

خضع ألية شروط على أن ي( يورو 000 000 9)يورو  ماليينتسعة  تعادل قيمتو تيسيرية للغاية
 .الواردة ف: ىذه الوثيقةواألحتام أساس: للشروط  تتون مطابقة على نحووأحتام 

 
 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Rural Finance 
Expansion Programme" 

(Negotiations concluded on 27 November 2013) 

 

IFAD Loan Number: ________ 

 

Trust Loan Number: _________ 

 

Programme Title: Rural Finance Expansion Programme (the ―Programme‖) 

 

The Republic of Zambia (the ―Borrower‖) 

 

and 

 

The International Fund for Agricultural Development (the ―Fund‖ or ―IFAD‖) 

 

and  

 

The Spanish Food Security Cofinancing Facility Trust Fund (the "Trust") 

 

(each a ―Party‖ and all of them collectively the ―Parties‖) 

 

WHEREAS the Executive Board of IFAD at its 100th Session approved the establishment 

of the Trust and further approved that the Trust, acting through IFAD in its capacity as 

the Trustee, enters into a Borrowing Agreement with the Kingdom of Spain;  

 

WHEREAS the Kingdom of 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 financing to the Borrower for the purpose of 

financing the Programme, on the terms and conditions set forth in this Agreement; and 

 

WHEREAS, on the basis of the above and other considerations, the Trust has agreed to 

extend a Trust Loan to the Borrower for the purpose of increasing the financing in respect 

of the above referenced Programme, on the terms and conditions set forth in this 

Agreement. 

 

NOW THEREFORE, the Parties hereto hereby agree as follows: 

 

Section A 

 

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 

Programme Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), the Allocation 

Table (Schedule 2), 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 the Trust shall provide a Trust Loan to the 

Borrower (collectively referred to as the ―Financing‖), which the Borrower shall use to 
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implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this 

Agreement. 

 

Section B 

 

1. A. The amount of the IFAD Loan is five million five hundred thousand Special 

Drawing Rights (SDR 5 500 000).  

 

 B. The amount of the Trust Loan is nine million Euro (EUR 9 000 000). 

 

2. The IFAD Loan and the Trust Loan are granted on highly concessional terms which, 

pursuant to section 5.01 (a) of the General Conditions shall be free of interest but bear a 

service charge of 0.75% per annum payable semi-annually in the Loan and Trust Loan 

Service Payment Currency, and have a maturity period of 40 years, including a grace 

period of 10 years starting from the date of approval of the Loan and of the Trust Loan 

by IFAD’s Executive Board. 

 

3. The Loan Service Payment Currency for the IFAD Loan and the Trust Loan shall be 

the USD. 

 

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

 

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 May and 15 

November with payments of principal commencing on 15 May 2024. 

 

6. There shall be one  Designated Account opened in the Bank of Zambia, for 

receiving and holding respectively the IFAD Loan and the Trust Loan proceeds in USD.  

 

7. There shall be a Programme Account in Zambian Kwacha for Programme 

operations in a commercial bank acceptable to the Fund. 

 

8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Programme in the amount 

of two million six hundred and thirteen thousand United States Dollars (USD 2 613 000) 

to cover all duties and taxes. 

 

9. Each institution participating in the Programme shall provide a contribution thereto 

the amount of which is expected to total three million two hundred and ninety-six 

thousand United States Dollars (USD 3 296 000). 

 

Section C 

 

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Finance (the "MoF"). 

 

2. The following are designated as additional Programme Parties: The Bank of Zambia 

(the "BoZ") and the Ministry of Agriculture and Livestock (the ―MAL‖) . 

 

3. The Programme Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of 

entry into force of this Agreement. 

 

Section D 

 

The Financing shall be administered and the Programme shall be supervised by the 

Fund. 
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Section E 

 

1. The following are designated as additional general conditions precedent to 

withdrawal: 

 

(a) the Designated Account and the Programme Account shall have been duly 

opened; 

 

(b) the Programme Steering Committee (the "PSC"), headed by the Permanent 

Secretary of the MoF, shall have been duly established and adequately 

staffed; 

 

(c) the Programme Coordinating Office (the "PCO"), headed by the Programme 

Coordinator, shall have been duly established and adequately staffed; 

 

(d) the Memorandum of Understanding (the "MoU") referred to in paragraph 10, 

Section II Schedule 1 hereto between the MoF and the BoZ shall have been 

duly executed; 

 

(e) the Programme Implementation Manual (the "PIM") referred to in paragraph 

13, Section II Schedule 1 hereto shall have been submitted to and approved 

by the Fund; and 

 

(f) a standard separate financial management software acceptable to the Fund 

shall have been installed and become operational.  

 

4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 

communication related to this Agreement: 

 

For the Borrower: 

 

The Secretary to the Treasury 

Ministry of Finance 

Chimanga Road 

P.O. Box 50062 

Lusaka, Zambia 

     

 

For the Fund:  

 

Kanayo F. Nwanze  

President  

International Fund for Agricultural Development  

Via Paolo di Dono 44  

00142 Rome, Italy  

  

 

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 
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This agreement, dated ________has been prepared in the English language in six (6) 

original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 

 

 

 

 

 

REPUBLIC OF ZAMBIA  

 
 
 
  

[Authorized Representative]   

  

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR  

AGRICULTURAL DEVELOPMENT  

 

 

 

  

Kanayo F. Nwanze  

 President 

 

 

SPANISH FOOD SECURITY 

CO-FINANCING FACILITY TRUST FUND 

 

 

 

   

 Kanayo F. Nwanze 

                  President of the International Fund 

for Agricultural Development in its capacity as Trustee 

of the Spanish Food Security Co-financing Facility  

                  Trust Fund 
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Schedule 1 

 

Programme Description and Implementation Arrangements 

 

I. Programme Description 

 

1. Target Population. The Programme shall be national in scope with the geographical 

areas covered depending on the outreach of the different financial institutions and 

service providers that will be partnering with the Programme (the ―Programme Area‖). 

The main and ultimate target group is the rural poor, in particular the economically active 

micro and small entrepreneurs and smallholder farmers, especially women and the youth. 

The Programme shall benefit up to 140,000 households (inclusive of women and youth) in 

rural areas within the Programme Area. 

 

2. Goal. The goal of the Programme is to improve livelihoods of the rural poor through 

sustainable economic growth.  

 

3. Objective. The objective of the Programme is to increase access to, and use of, 

sustainable financial services by poor rural men, women and youth.  

 

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

 

(a) Component 1: Strategic Partnerships  

The objective of this Component is to strengthen partner institutions’ capacity to 

facilitate and/or deliver innovative demand-driven financial services to rural 

communities. Institutional strengthening shall be carried out at the macro, meso 

and micro levels to include a range of entities that have a significant role in 

promoting an enabling environment and delivering rural financial services. The 

support shall be targeted at all three levels, building on the foundations laid and 

lessons learned under other projects/programmes within the country.  

(b) Component 2: Innovation and Outreach Facility (the "IOF")  

The outcome of this Component is improved efficiency and sustainability of rural 

financial services. This component aims at increasing the number and value of 

financial transactions involving the Target Population. Under this component, three 

matching grant windows shall be proposed, under which selective and well-defined 

pro-poor interventions can be supported: (i) Community-Based Financial Institution 

(the "CBFI") Linkage Window; (ii) Agency and Mobile Banking Window; and (iii) 

Rural Finance Equity and Innovation. Flexibility shall be built under this component 

to allow institutions with interesting innovative proposals to qualify for spot-support 

under defined criteria. In a similar manner, ideas that are no longer relevant shall 

be phased out. 

(c) Component 3: Knowledge Management and Programme Implementation  

This Component comprises two sub-components: Knowledge Management and 

Technical Support ("KM&T") and Programme Implementation ("PI"). KM&T 

comprises a range of diverse activities geared towards increasing public and 

sectorial knowledge and understanding of technical matters related to rural and 

agricultural finance. PI comprises support services and activities conducted by the 

PCO to facilitate access to financial services for the rural poor. 
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II. Implementation Arrangements 

 
5. Lead Programme Agency. In its capacity as the Lead Programme Agency, the MoF shall have 
overall responsibility for Programme implementation. 

6. Programme Coordinating Office. The PCO shall be established within the MoF with 

responsibility for the daily management and coordination of all Programme components 

and activities. The PCO shall be headed by a Programme Coordinator who shall supervise 

and guide the administrative and technical teams. The PCO shall include the following 

positions: Programme Coordinator, Financial Controller, Procurement Specialist, 

Monitoring and Evaluation (M&E) Specialist, Knowledge Management Specialist, no less 

than two Technical/Rural Finance Officers and other staff as appropriate. The staff shall 

be recruited following a competitive and transparent process and their contracts shall 

include clear performance targets.  

7. Programme Steering Committee. A PSC with relevant representation at national 

level shall provide oversight, policy direction and coordination between key government 

institutions. The PSC shall be headed by the Permanent Secretary from the MoF, with  

representatives from MoF, BoZ and MAL as members. The Programme Coordinator shall 

serve as secretary to the PSC without voting rights. 

8. Programme Vetting Committee (the "PVC"). A PVC shall be established and 

composed of eight (8) members, including (i) one representative from the BOZ; (ii) one 

representative from MoF; (iii) one representative of the board of directors of the Bankers 

Association of Zambia; (iv) one representative of the board of directors of the 

Association of Microfinance Institutions of Zambia (the "AMIZ"); (v) one representative 

from the Zambia National Farmers Union; and (vi) three private sector representatives 

recruited through a tender process, with the Programme Coordinator serving as 

convenor and secretary, and a representative from the Department for International 

Development (DfID)-supported Financial Sector Deepening Programme of Zambia as 

observer. The PVC shall review and approve grant applications for all windows of the IOF 

based on criteria specified in the PIM. The PVC shall maintain the confidentiality of the 

grant applications, of the supporting documentation therefor and of the underlying 

process. 

9. Performance-based Grant Agreements. The Lead Programme Agency shall enter 

into a performance-based grant agreement with each grant recipient financed by the IOF 

facility, as approved by the PVC. Each such agreement shall clearly specify the scope and 

definition of the work to be undertaken, expected targets, estimated budget for specific 

activities, as well as clearly defined target indicators. Each agreement shall be prepared 

and monitored closely by the PCO. The grant agreement shall be submitted to the Fund 

for its prior approval, and may not be modified without the prior consent of the Fund.    

 

10. Memorandum of Understanding. The MoF shall enter into a MoU with  each of the 

BoZ and the Development Bank of Zambia (DBZ) for the implementation of the activities 

under the Programme assigned thereto. Each such MoU shall clearly specify the scope of 

the work to be undertaken, expected targets, estimated budget for specific activities, as 

well as clearly defined target indicators.  Each MoU shall be monitored by the PCO and 

renewed annually based on satisfactory performance. Each MoU shall: (i) be submitted 

to the Fund for its prior approval; and  (ii)  specify that the BoZ and the DBZ  shall 

maintain a register of assets acquired with the proceeds of the Financing and that at 

completion of the Programme implementation, such assets will be transferred to the 

recipients. Each MoU may not be modified without the prior consent of the Fund. 

 

11. Subsidiary Agreements. The Lead Programme Agency shall enter into an 

agreement/contract for services with each Service Provider for the implementation of the 
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Programme activities assigned thereto, including, among others, the AMIZ and the 

SaveNet. Each agreement/contract for services with Service Provider(s) shall clearly 

indicate the scope of the work to be undertaken, expected deliverables, estimated 

budget for specific activities, as well as clearly defined performance evaluation criteria. 

These agreements shall be monitored closely by the PCO and renewed annually based on 

satisfactory performance. Each agreement with a Service Provider shall: (i) specify that 

the Service Provider shall maintain a register of assets (e.g. goods and equipment) 

acquired with the proceeds of the Financing and that at completion of the Programme 

implementation, such assets will be transferred to the Borrower; and (ii) be submitted to 

the Fund for its prior approval. Each agreement with a Service Provider may not be 

modified without the prior consent of the Fund.    

 

12. Mid-Term Review (the "MTR"). A comprehensive MTR shall be conducted midway 

through the Programme implementation. The MTR shall consider the achievement of 

Programme objectives and the constraints thereon and make recommendations in the 

best interests of the Programme. 

 

13. Programme Implementation Manual. The MoF shall prepare a draft PIM acceptable 

to the Fund and submit same for approval to the PSC. When so approved, a copy of the 

PIM shall be provided by the Lead Programme Agency to the Fund for endorsement. The 

PIM may be amended or otherwise modified from time to time only with the prior 

consent of the Fund. The PIM shall provide a detailed description of the respective 

partnership arrangements, windows, criteria and procedures for grant application 

processing and administration, and shall include a model grant agreement and other 

relevant instruments necessary for Programme implementation. 

 

14. Implementation of Programme Components. 

 

14.1. Component 1 - Strategic Partnership   

 

At the macro level, the Lead Programme Agency shall cooperate with BoZ to develop and 

review rural finance policies that are geared towards minimizing entry and operational 

constraints. In addition, the Programme shall support the creation of a Rural Finance 

Unit (the "RFU") in order to consolidate and strengthen rural finance sector coordination. 

At the meso level, the Programme shall support the AMIZ to position itself as a main 

provider of capacity building to its members and others within the sector. Also, the 

Programme shall support DBZ to enhance the capacity of its staff in appraising 

microfinance institutions. Lastly, at the meso level, the Programme shall support the 

establishment of the SaveNet as an Apex organisation for CBFI promoters. This Apex 

organisation shall facilitate scaling up of a standardized CBFI model, in addition to 

undertaking market research on how to improve and streamline systems. At the micro 

level, the Programme shall support capacity building of Financial Service Providers 

("FSPs") through the AMIZ. 

 

14.2. Component 2 Innovation and Outreach Facility 

 

The PCO shall seek the approval of the PSC and the no-objection of IFAD to make the 

necessary changes to the matching grant windows and to develop the eligibility and 

operating criteria. The PCO shall closely collaborate with partners involved in value chain 

development. To ensure orderly support to target groups, sequencing of activities shall 

ensure that the necessary capacity building of individuals and institutions, and 

standardisation of practices is done in consultation with potential financiers.  

 

14.3. Component 3  Knowledge Management and Programme 

Implementation   
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Under this Component, in addition to the Programme implementation arrangements, 

contributions shall be made to the generation and dissemination of knowledge about 

innovations and new approaches for uptake by stakeholders and the general public. In 

this regard, the Programme shall recruit a Knowledge Management Specialist who will be 

located in the RFU. It will also identify and promote key areas needing additional 

technical expertise so as to advance the case for the rural poor through agricultural and 

rural finance initiatives. An international technical advisor shall be recruited for this 

purpose to effectively support national players. All Technical Assistance (the "TA") shall 

be procured on a need basis following the IFAD Project Procurement Guidelines. 

Performance of TA shall be assessed against contract-specified deliverables. 
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

1. Allocation of IFAD Loan and Trust Loan Proceeds.  (a) The Table below sets forth the 

Categories of Eligible Expenditures to be financed by the IFAD Loan and Trust Loan and 

the allocation of the amounts of the IFAD Loan and of the Trust Loan to each Category and 

the percentages of expenditures for items to be financed in each Category: 

 

 

Category IFAD 

Loan 

Amount  

(in SDR 

‘000) 

Spanish 

Trust Loan 

Amount (in 

EURO ‘000) 

Percentage of Eligible 

Expenditures (net of 

taxes and contributions 

by beneficiaries and 

participating 

institutions) 

I.   Equipments and Materials 180 160 100% 

II.  Training  1 320 470 100% 

III. Consultancies 560 3 000 100% 

IV. Grants 2 470 1 800 100% 

V.  Operating Expenses 420 2 670 100% 

Unallocated 550 900  

TOTAL 5 500 9 000   

 

 

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

 

Category I ―Equipments and Materials" includes Eligible Expenditures for Vehicles; 

 

Category II ―Training" includes Eligible Expenditures for Workshops; 

 

Category III ―Consultancies‖ includes Eligible Expenditures for Technical Assistance 

and  Studies;  

 

Category IV ―Grants‖ includes Eligible Expenditures for CBFI Linkage, 

Agency/Mobile Banking and Rural Equity Innovations Grants; 

 

Category V ―Operating Expenses‖ includes Eligible Expenditures for remuneration 

and allowances of PCO staff and allowances only for RFU staff. 

 

2. Start-up Costs.  Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs in all 

Categories before the satisfaction of the general conditions precedent to withdrawal shall 

not exceed an aggregate amount of three hundred thousand United States dollars 

(USD 300 000). 
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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 

IFAD Loan Account and of the Trust Loan 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 Programme.  

 

1. Gender. The Borrower shall ensure that gender concerns shall be mainstreamed in 

all Programme activities throughout the Programme Implementation Period. The 

Borrower shall also ensure that women beneficiaries shall be represented in all 

Programme activities and that they receive appropriate benefits from the Programme 

outputs.  

 

2. Tax Exemption. The Borrower shall, to the fullest extent possible, exempt the 

proceeds of the IFAD Loan and the Trust Loan from all taxes. Any taxes which the 

Programme is nonetheless obliged to pay shall be promptly reimbursed by the Borrower.  

 

3. Selection of Partners. The Borrower shall ensure that partnerships under 

Component 1 shall undergo rigorous pre-assessment, including due diligence and 

analysis of the needs and most effective means of addressing such needs. An initial 

scoping survey shall be conducted by two experts engaged to oversee the Programme 

implementation. The FSP applicants shall be assessed by the PCO in conformity with the 

criteria set forth in the PIM.  

 

4. Financial Statements of Service Providers. The Borrower shall ensure that the 

agreement/contract of services of each Service Provider shall specify that the Service 

Providers will make available to the Borrower, through the PCO, the statements of 

sources and uses of funds related to Programme activities under their respective 

responsibility in respect of each Fiscal Year within two (2) months of the end of each 

Fiscal Year. The PCO shall attach such statements of sources and uses of funds to its 

own financial statements for subsequent submission to the Fund. 

 

5. Audit of Service Providers. The Borrower shall ensure that each agreement/contract of 

services of each Service Provider referred to in Schedule 1, Section II, paragraph 11 

shall specify that the Service Providers will appoint an external independent auditor to 

audit their financial statements relating to the Programme. These audit reports shall be 

submitted to the Borrower, through the PCO, within five (5) months after the end of 

each Fiscal Year for subsequent submission to the Fund. 

 

6. National and International Technical Advisors. The Borrower shall ensure that both a 

national and an international technical advisor shall be recruited following a transparent 

competitive process respectively within six (6) and nine (9) months of fulfilment of the 

general conditions precedent to withdrawal specified in Section E 1 hereto. 
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Logical framework 

Results Hierarchy Objectively Verifiable Indicators (OVIs)  Means of Verification (MOV) Assumptions/Risk 

Overall Goal  

Improved livelihoods of the 
rural poor through 
sustainable economic growth 

 At least 30,000 rural households with improved food security.  

 5% reduction in the prevalence of child malnutrition from the 2010 baseline 

 Demographic and Health, 
Income and food security 
surveys 

 Stable political and 
economic environment 

Development Objective  

Increased access to and use 
of sustainable financial 
services by poor rural men, 
women and youth 

 15% of rural households with improvement in access to sustainable financial 
services  

 5% reduction in the prevalence of child malnutrition from the 2010 baseline 

 Finscope Surveys 

 Baseline and Impact 
assessment 

 Health surveys by ZNBS. 

 Absence of economic 
shocks 

 No policy interference by 
GRZ 

Component 1: Strategic Partnerships  

Outcome 1: Enhanced 
capacity of Financial Service 
Providers (FSPs) to deliver 
demand-driven services in 
rural areas 

 FSPs have improved profitability at or above operational self-sufficiency levels 

 FSPs have attained/improved some or all of the following indicators; (1) Increase 
in number of rural outlets/clients; (2) reduced cost of money lent; (3) higher rural 
portfolio volume; and/or (4) Increased choice of products/services offered  

 FSPs have improved portfolio at risk to 5% or below; operational self-sufficiency > 
100%; operating expenses ratio to 25% 

 The non-performing loan ratio for agricultural purposes has remained within the 
average for all sectors in at least five of Programme years 

 Annual Audited Financial 
statements of PFSPs 

 MIX Market and MIX Gold 

 Mid-Term and End of Project 
Evaluation Reports 

 KM and M&E reports 

 Stable political and 
economic environment 

 Reduced negative impact 
of HIV/AIDs and poor 
health status of poor 
households 

Output 1: A new framework 
for regulation and 
supervision of agency 
banking/ mobile banking is 
introduced and rolled out 

 At least five Banks/FSPs are operating rural agent networks with at least 30 
agency outlets  

 At least 100,000 new accounts opened at new rural branches/agents and 200,000 
rural/urban people registered and using money transfer services 

 BoZ reports 

 RUFEP M&E records 

 BoZ willing to implement 
the innovative regulations 

 GRZ committed to financial 
inclusion in the rural areas  

Output 2: Licensed and 
deposit-taking MFIs have 
access to a line of credit 
from DBZ for investments in 
the agricultural sector 

 Operating manuals for the refinance facility approved by DBZ 

 At least 8 commercial banks and MFIs access line of credit 

 FSPs accessing line of credit increase their agriculture portfolio by at least 10%. 

 DBZ will disburse to FSPs a minimum US$ 6 million  

 PFSP reports 

 DBZ annual financial 
statements and reports 

 RUFEP M&E records 

 DBZ willing to continue line 
of credit 

 GRZ willing to leave funds 
from RFP with DBZ 

Output 3: New CBFIs have 
been created and existing 
ones strengthened and 
operate sustainably - being 
monitored by SaveNet 

 1,500 new CBFIs formed and at least 1,000 existing ones strengthened 

 At least 80% of new/strengthened CBFIs continue to operate strongly three years 
after creation retaining 60% of original membership 

 CBFIs use of an increasing number of financial products and services 

 40% of CBFI members using credit versus non-credit products and services 

 SaveNet Records and 
Reports 

 Records of grant recipients 

 RUFEP M&E records 

 Sufficient capacity of the 
network of CBFI promoters 

 SaveNet is formed 

Output 4: Institutional 
frameworks are strengthened 
at meso level to support the 

 Rural Finance Unit (RFU) created in MoF  

 RFU holds coordination meetings at least twice a year 

 RUFEP KM & Mission Reports 

 GRZ Budget 

 GRZ is willing and 
committed to rural finance 
inclusion and enabling 
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Results Hierarchy Objectively Verifiable Indicators (OVIs)  Means of Verification (MOV) Assumptions/Risk 

FSPs to deliver services to 
rural areas 

 A strong microfinance association established 

 Microfinance association/SaveNet organizing best practices courses  

 SaveNet created and facilitating coordination of CBFI industry development  

 AMIZ records, SaveNet 
records 

environment 

Output 5: Staff of FSPs, Apex 
institutions and other 
relevant institutions have 
received training and 
technical assistance on 
agricultural and rural finance 

 At least 2,000 participants attend courses on agricultural and rural finance  

 60% of post-course monitoring show satisfactory results in acquisition of skills and 
satisfaction levels 

 

 AMIZ, SaveNet, BAZ and 
PFSPs records on 
participants and topics 

 KM Reports 

 post-training assessment 
reports 

 

Component 2: Innovation and Outreach Facility (IOF)  

Outcome 2: Improved 
efficiency and sustainability 
of rural financial services 

 At least 49,000 households access mobile financial services  

 Transactions performed by FSPs increase by 20% 

 At least five FSP have introduced five new products to serve rural areas/farmers  

 New product use increased by at least 140,000 households (50% of which will be 
women- or youth-headed households) 

 Mid-Term and End of Project 
Evaluation Reports 

 BoZ annual reports 

 Periodic FinAccess surveys  

 Stakeholders are 
responsive to financial and 
technological innovations 

Output 1: New and 
sustainable financial services 
and products targeted at 
rural clients tested and 
scaled up 

 At least 5 of new financial products and two delivery models tested and rolled out 

 At least 140,000 households using new financial products  

 Percentage of the unbanked rural and urban MSME is reduced by at least 10%  

 At least 20% increase in the volume of transactions generated in rural areas 

 Records of grant recipients 

 RUFEP M&E records 

 Finscope survey records 

 The demand for innovative 
financial products is 
sustained 

Output 2: IOF effectively 
operated to test innovative 
financial products and 
delivery mechanisms for the 
agriculture and rural areas 

 At least 1,500 mobile and bank agents registered and operating successfully 

 72 IOF grants approved and at least 60% successfully completed  

 At least 10% matching contribution for window 1 and 3 and 50% for window 2  

 At least 20% CBFIs linked to formal FSPs 

 IOF participating institution 
records  

 RUFEP M&E and progress 
reports 

 Agreements and MOUs 
signed for linkage 

 Approved credit lines and 
savings accounts 

 technological innovations 
exist 

Component 3: Knowledge Management & Programme Implementation. 

Output 1: Effective 
dissemination of information 
to stakeholders and effective 
management of Programme 
Implementation 

 At least one annual multi-stakeholder workshop to share RUFEP experiences 

 Specific events for at least 2,000 stakeholders (workshops, publications, e-mails, 
conferences, websites, etc.) 

 PCO using data collection and analysis tools such as PULSE 

 PCO collects, analyses and disseminates relevant information to stakeholders 

 PCO prepares accurate quarterly and annual reports on time  

 RUFEP website created and updated at least three times per year 

 RUFEP records 

 Annual, Mid-term and Project 
Completion Reports  

 Stakeholders buy into 
RUFEP’s KM supported 
activities 

 


