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 خريطة منطقة المشروع
 

 

 التخوم أو الحدود بترسيم يتعلق فيما الصندوق جانب من تان رأي أي عن التعبير تعن: ال الخريطة هذه ف: المواد عرض وطريقة المستخدمة التسميات إن
 .بها المختصة السلطات أو

  الزراعية للتنمية الدول: الصندوق: المصدر

 الشعبية بنغالديش جمهورية
ضفاء الزراعية للمشاريعمشروع الترويج   الزراعة على التجاري الطابع وا 

 الصندوق رئيس تقرير
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 الشعبيةجمهورية بنغالديش 

ضفاء الطابع التجاري على الزراعةمشروع الترويج   للمشاريع الزراعية وا 

 التمويلموجز 

 المؤسسة الُمباِدرة:  الدول: للتنمية الزراعية الصندوق

 وزارة المالية
 المقترض: 

 ساهاياك-امؤسسة بال: تارم
 الوكالة المنفذة: 

 مليون دوالر أمريت: 92.85
 للمشروع:التكلفة الكلية  

مليون  21مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  43.12
 دوالر أمريت: تقريبا(

 الصندوق:الذي يقدمه قرض القيمة  

 تيسيرية للغاية
 الصندوق:الذي يقدمه قرض الشروط  

 ساهاياك-امؤسسة بال: تارم

)حوال:  ساهاياك-المنظمات الشريتة لمؤسسة بال: تارما
 منظمة( 411

 جمهورية تورياحتومة 

 الجهات المشاركة في التمويل: 

 مليون دوالر أمريت: 44.22: ساهاياك-امؤسسة بال: تارم

)مؤسسات  ساهاياك-االمنظمات الشريتة لمؤسسة بال: تارم
 :مليون دوالر أمريت 11.12: تمويل صغري(

مليون دوالر  1.13: األموال التتميلية من جمهورية توريا
 أمريت:

 التمويل المشترك:قيمة  

 الدول: للتنمية الزراعية الصندوق
 المؤسسة المكلفة بالتقدير: 

 يخضع إلشراف الصندوق المباشر
 المؤسسة المتعاونة: 
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 الموافقةبتوصية 
جمهورية بنغالديش الشعبية المقترح تقديمه إلى بالتمويل المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

ضفاء الطابع التجاري على الزراعةمشروع الترويج من أجل   .21 ف: الفقرة ، على النحو الواردللمشاريع الزراعية وا 

 
 

مشروع الترويج من أجل  جمهورية بنغالديش الشعبيةقرض مقترح تقديمه إلى 
ضفاء الطابع   التجاري على الزراعةللمشاريع الزراعية وا 

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 ة والريفية وسياق الفقرُقطريالتنمية ال -ألف
مناطق الف: ستانها من  %11حو تعد بنغالديش أحد أتبر بلدان العالم من حيث التثافة الستانية. ويعيش ن -1

هتتار من  1.4)يمتلتون أقل من  العمليةالمعدمين أو معدمين من الناحية أتثر من ثلثيهم من ؛ ريفيةال
منهم ضمن % 71.3؛ ويصنف الوطن:على المستوى األعلى  تحت خط الفقر %17.2ويعيش  األراض:(؛

ال يزال الفقر متوغال، ال حاليا،  معدالت الفقر ذي تشهدهفئة شديدي الفقر. وعلى الرغم من االنخفاض ال
إلى األراض: وغيرها من الموارد الطبيعية فرص الوصول سيما ف: المناطق الريفية، نتيجة لمحدودية 

 والتتنولوجيات الجديدة واألسواق.

حتى  ادوغ. ف: اتتساب طابع تجاري على نحو متزايد اإلنتاج الزراع: بدأوعلى مدار العقد الماض:،  -2
التبن: ا التحول هذ قود. وياآلن بهدف البيع ينتجونمتدنية  يةالذين يمتلتون قدرات إنتاج المنتجون الفقراء

تحسين اإلنتاجية والربحية. وتشمل الخدمات المهمة المقدمة للمزارعين  تهدف إلىالسريع لتتنولوجيات 
تتنولوجيات  تطوير، وفرص الصغرى أنشطة اإلرشاد الزراع:المبادرات الفردية وغيرهم من أصحاب 

أن التنمية الزراعية وحدها لن تدر دخل  ال بد من إدراكإلى التمويل. وف: الوقت ذاته، والوصول اإلنتاج، 
نسبة متزايدة من الدخل  لزم توليدالفقر الريف:. وسيوالحد من تاف لتلبية احتياجات عدد الستان المتزايد 

    الريف: من القطاع غير الزراع:.

ضفاء الطابع التجاري على الزراعة إلى مساعدة صغار مشاريعلل مشروع الترويجويهدف  -3  الزراعية وا 
زراع: القطاع غير التنام: من فرص الترويج التجاري ف: مجال الزراعة و التاملة االستفادة على المزارعين 

اإلنمائية السابقة، ويعمل على توسيع نطاق األنشطة الناجحة  مشاريع. ويبن: المشروع على خبرات الالريف:
ية . وعملت المشاريع الفرعالصندوق الذي موله وتوليد العمالة مشاريعتنمية التمويل مشروع ال سيما  –

على زيادة مشروع ا الهذالمنفذة ف: إطار و مشروعا  24البالغ عددها القيمة الصغيرة النطاق سالسل لتنمية 
وهو  وغيرهم من المشارتين من خالل زيادة المبيعات واإلنتاجية، المبادرات الفردية الصغرىأصحاب ل دخ
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ضفاء الطابع التجاري على الزراعة ف: تصميم مشروع رشد بهما استُ  . وبتوسيع الترويج للمشاريع الزراعية وا 
ف: تخفيف الفقر وتعزيز التنمية  بصورة تبيرةالمشروع توقع أن يسهم ا النهج ف: عموم بنغالديش، يُ نطاق هذ
  الريفية.

منظمات من ساهاياك، وه: مؤسسة رائدة تضم شبتة ضخمة -وستتولى تنفيذ المشروع مؤسسة بال: تارما -4
ف: جميع أنحاء البلد. وقد اتتسبت المؤسسة خبرات واسعة ف: مجال توفير التمويل الصغري الشريتة 

، وبناء قدرات المنظمات الصغرى مشاريعالتمويل الصغري للستان الفقراء، وتوفير المساعدة التقنية، وتنمية ال
. وعمد تل وسالسل القيمةألغراض التمويل  مولها الصندوقالشريتة. ونفذت المؤسسة بالفعل ثالثة مشاريع 

خدام نهج يتسم الستان المستهدفين، واست زيادة عدد، و أنشطة المشروع الذي سبقهإلى توسيع نطاق  مشروع
إلى التتنولوجيا واألسواق والخدمات الوصول لتوسيع نطاق  والصبغة التجارية بقدر متزايد من االستدامة

المؤسسة ومنظماتها  الناجحة المجربة من هذه المشروعات من قبلالتجارية. وتم توسيع نطاق األنشطة 
 .ف: وقت الحقالشريتة 

ة ُقطرياألساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية ال -باء
 المستند إلى النتائج

تول: ترتيزا لحتومة بنغالديش، الت: السادسة الخمسية  سيعمل المشروع على توفير الدعم المباشر للخطة -5
، والبنية غرىالصُ الصغيرة و  مشاريع، والالمزارعينصغار الزراع: و  قطاعودعم ال خاصا للتمويل الريف:،

 من الفقر. الريفية، وتنمية المرأة، والتعليم، باعتبارها وسائل مهمة للحد ساسيةاأل

الذي أعده الصندوق  المستند إلى النتائج  ةُقطريالمشروع تماما مع برنامج الفرص االستراتيجية ال اءميتو و  -6
صغار المنتجين استفادة ) 4 سهم إسهاما خاصا ف: تحقيق الهدف االستراتيج:ومن شأنه أن ي ،لبنغالديش

 1الهدف االستراتيج: إلى األسواق( و الوصول من تحسين سالسل القيمة وزيادة  المبادرات الفرديةأصحاب و 
 )التمتين االقتصادي واالجتماع: للفئات المهمشة، بما ف: ذلك النساء الريفيات الفقيرات(. 

 المشروع وصف  -ثانيا

 والمجموعة المستهدفةالمشروع منطقة  -ألف
ة تعمل ف: عموم مؤسسلالمنظمات الشريتة لعلى المستوى الوطن: نظرا ألن سيجري تنفيذ المشروع  -7

، فإن أنشطة جميع أنحاء البلد الصغرى مشاريعأنشطة ال أنه من المقرر أن تغط:بنغالديش. وف: حين 
ف: مناطق  ت: يتم إنتاجهاالقيمة ستتون مدفوعة بفرص األعمال التجارية المرتبطة بالسلع التنمية سالسل 

 مختلفة.

متنوعة من األطراف  طائفةوتمشيا مع سياسة الصندوق بشأن االستهداف، ستتضمن المجموعة المستهدفة  -8
تتضمن فئات الفقر ما يل:: ة، والجنس، ومتون المشروع. و فة حسب فئة الفقر، والهوية المهنيالفاعلة المصن  

: (، والستان معتدلصغرىال)المقترضين من برنامج قروض المشاريع  المبادرات الفردية الصغرىأصحاب 
منخرطين تشمل الهويات المهنية المزارعين الهامشيين وصغار المزارعين الالفقر، والستان شديدي الفقر. و 
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واإلنتاج غير الزراع:،  واإلنتاج الحيوان:، ف: إنتاج المحاصيل الحقلية، والبستنة، ومصايد األسماك،
ن تانت النساء سمباشرة من المشروع،  صورةبالقطاعات الخدمية. وسيستفيد الرجال والنساء و   شتلنتوا 

القروض  الفئات المحرومة على يسعى المشروع أيضا إلى تعظيم حصولأغلبية المستفيدين المباشرين. وس
 .المشارتة ف: الخدمات غير المالية، بما ف: ذلك النساء واألقليات العرقيةو 

  الهدف اإلنمائي للمشروع -باء
المتحققة من األعمال  مداخيلسبل العيش )بما ف: ذلك زيادة ال شروع ف: تحسينمن الميتمثل الهدف  -9

على أساس ن الغذائ: للستان معتدل: الفقر وشديدي الفقر ( واألموأرباح األعمال والعمالة بأجر الخاصة
 الصغرى مشاريعالهدف اإلنمائ: الرام: إلى زيادة مبيعات ودخول ال بلوغ. وسيتحقق ذلك عن طريق مستدام
نشاء فرص عمل مجزالجديد   .ومعتدل: الفقر جديدة للستان شديدي الفقر ة والقائمة؛ وا 

 المكونات/النتائج -جيم
سالسل  ( وتنمية4؛ )الصغرى مشاريع( الخدمات المالية لل7تتميلية، وه:: )متونات يتضمن المشروع ثالثة  -11

نشاطا إضافيا يتضمن تنفيذ وتنسيق  المشروع وتطويع المنتجات. وستمثل إدارة لتتنولوجيا( وا1القيمة؛ )
 المشروع.أنشطة جميع 

. يعمل هذا المتون على توسيع نطاق الخدمات المالية الصغرى مشاريع: الخدمات المالية لل1المكون  -11
ارية والخدمية(. عات الزراعية وغير الزراعية والتج)بما ف: ذلك، القطا الصغرى مشاريعالمستدامة لل

 األنشطة واألهداف ف: إطار هذا المتون ما يل::وتتضمن 

  مقترض جديد. وستعمل مؤسسة بال: تارما 714 111توفير قروض مشاريع صغرى لصالح-
مليون دوالر أمريت: إضافية لتمويل هذا المتون  21ساهاياك ومنظماتها الشريتة على تعبئة 

دوق بأتمله ف: غضون السنوات الفرع:. ومن المتوقع أن يتم سحب مبلغ القرض المقدم من الصن
الثالث األولى، وستواصل المؤسسة ومنظماتها الشريتة تمويل هؤالء المقترضين الجدد، والبالغ 

مقترض، خالل الفترة المتبقية من المشروع وما بعدها. ومن شأن هذه العملية أن  714 111عددهم 
 تضمن للصندوق الخروج من المشروع واستدامة الخدمات المالية.

  تجريب منتجات قروض جديدة لتلبية االحتياجات الناشئة للمشاريع الصغرى. وقد حددت إحدى
الدراسات فرص التمويل التأجيري، والتمويل المجمع وتمويل سالسل القيمة، ورأس المال األول:. 
وستقي م تجربة هذه المنتجات من قبل منظمات شريتة عديدة ذات خبرة، وف: حال نجاحها سيتم 

 ع نطاقها على مستوى برنامج قرض المؤسسة بأتملهتوسي

  إدارة  ها الشريتة علىمنظماتساهاياك و -بال: تارماموظفا من مؤسسة  112تدريب ما يقدر بنحو
 ، وتقديرالصغرى مشاريع، ورصد وتقييم برامج الالصغرىللمشاريع  اإلقراضية تبيرة الحجمالبرامج 

. الصغرى مشاريعألغراض إدارة ورصد برامج قروض ال ،تتنولوجيات المعلوماتاستخدام ، و أثرها
 أنشطة تدريب مؤهلين.لموفري ويمتن أن تقوم المؤسسة بتنظيم الدورات التدريبية أو تعيدها 
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بصورة مستدامة ف:  الصغرى مشاريعيهدف هذا المتون إلى دمج ال. : تنمية سالسل القيمة2المكون  -12
توسيع نطاق األعمال التجارية ر الزراعية والخدمية لالقطاعات الزراعية وغي ضمنسالسل القيمة 

 إلى األسواق. وتتضمن األهداف واألنشطة الرئيسية ما يل::الوصول وتحسين  ،وتتنولوجيات اإلنتاج

  :اإلنتاج و الدواجن، و ، تربية اإلسماكبرك  ا زراعيا فرعيا تشملقطاع 72تنمية سالسل القيمة ف
به المنتجات، فمن بستنة، والفواته واألعشاب الطبية. ونظرا لتشا، والخضروات اآلمنة، والالحيوان:

 فرع: عددا تبيرا من المستفيدين )يقدر عدد المستفيدينتل قطاع زراع:  المتوقع أن يغط:
. ومن المتوقع تحقيق تقدم سريع ف: هذا النشاط مستفيد( 000 250الذين ستتم تغطيهم  اإلجمال:

تمويل تنمية المشاريع مشروع الت: تم اتتسابها ف: هذا المضمار من خالل واسعة الخبرات للنظرا 
 .وتوليد العمالة

  :قطاعا فرعيا غير زراع: مثل قطاعات األحذية، والمنتجات الجلدية،  72تنمية سالسل القيمة ف
 لمهن: الخاص. ونتيجة لتمايزالتزيين، والتدريب االديتور و األثاث وتجهيز األخشاب، ومنتجات و 

من تلك حجما الفرعية أصغر  مشاريعالمنتجات ف: القطاعات الفرعية غير الزراعية، ستتون ال
 .شخص 000 50 مشاريعومن المتوقع أن يستفيد من هذه ال ،القائمة ف: القطاعات الفرعية الزراعية

  دارة ومنظم ساهاياك-تارمامؤسسة بال: بناء قدرات تنمية  مشاريعاتها الشريتة ف: مجال تصميم وا 
فرعية  مشاريعالنطاق. وسينصب الترتيز ف: عملية بناء القدرات على تصميم تبيرة سالسل القيمة 

دارة أنشطة تنمية سالسل  األثر. القيمة، والرصد والتقييم، وتقدير لسالسل القيمة، وا 

  ذات  بشأن السياسات ستقطاب التأييدتحليل واالبناء قدرات المؤسسة ومنظماتها الشريتة ف: مجال
بأنشطة تنمية سالسل القيمة. وتحقيقا لذلك، سيعمل المشروع على تحديد وتحليل وتوثيق  الصلة

 السالمة الغذائية. وقواعدقضايا السياسات القطاعية مثل توفر اللقاحات 

  بمنحة من األموال التتميلية  الصغرى مشاريعلتسويق منتجات ال منبر مستند إلى اإلنترنتتصميم(
 (.جمهورية تورياالمقدمة من 

أصحاب على تزويد المشروع  ف: إطار هذا المتون، سيعمل التكنولوجيا وتطويع المنتجات. :3المكون  -11
تتنولوجيات مثبتة ومنتجات )زراعية وغير زراعية( من أجل التصدي لتحديات ب الصغرى المبادرات الفردية

أعمال بحثية. وتتمثل األنشطة واألهداف أي لن يمول المشروع  علما بأن ،4اإلنتاج المحددة ف: المتون 
 الرئيسية فيما يل::

  العجز عن دخالت، و األمراض، ونقص المُ  تشمللست مشتالت تتنولوجية على األقل التصدي
 متافحة األمراض.

  المبادرات الفردية أصحاب من  000 50تتنولوجيا مثبتة ومنتج لصغار المزارعين وتدريب  72نقل
 هذه التتنولوجيات والمنتجات الجديدة. على األقل على الصغرى

  دراسة جدوى تقنية وعلى مستوى القطاعات الفرعية، وخمس دراسات أثر قطاعية، وتنظيم  43إجراء
 بها. رتبطةستشارية المخدمات االال
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 المشروع تنفيذ  -ثالثا

 النهج  -ألف
ضفاء الطابع التجاري على الزراعة الترويج للمشاريعمشروع سيعتمد  -14 نهجا شامال يجمع بين  الزراعية وا 

 وسيجرىوالخدمات غير المالية عن طريق استخدام منهجية تنمية سالسل القيمة.  الصغرى مشاريعتمويل ال
جهات تقديم الخدمات التجارية المحلية مثل شرتات توفير  مستدامة عن طريق تعزيزالخدمات الصميم ت

خاصة. وفضال عن ذلك، سيوفر المشروع مساعدة تقنية موجهة للتغلب على التحديات القائمة عن اللقاح ال
أنشطة نشر تتنولوجيات جديدة مثبتة ضمن  متخصصة وفرادى الخبراء. وسيتمطريق إشراك الوتاالت ال

ختصة مع السلطات الموالتطرق إليها قطاع  لتلتحديد قيود السياسات  سالسل القيمة. وسيجرىتنمية 
  لضمان سياسات مناصرة للفقراء.

 اإلطار التنظيمي -باء
ساهاياك الوتالة -ستتون مؤسسة بال: تارماف: حين  ،المقترض لقرض الصندوق حتومة بنغالديش ستتون -15

والمشروعات السابقة  وتوليد العمالة  المشاريع نميةمشروع، تما هو الحال ف: مشروع تمويل تالرائدة لل
متون الخاص بقروض للاألموال إلى المؤسسة ف: شتل قرض . وستصرف األخرى الت: مولها الصندوق

دارة  لتنمية منحة وعلى شتل ،الصغرى مشاريعال سالسل القيمة، ونقل التتنولوجيا وتطويع المنتجات، وا 
 .المشروع

الزراعية  للمشاريع مشروع الترويجة المنفذة لساهاياك ه: الوتالة الرئيسي-وستتون مؤسسة بال: تارما -16
ضفاء ال  الصغرى مشاريعتنفيذ برنامج قروض ال طابع التجاري على الزراعة. وستتولى المنظمات الشريتةوا 

 تقنية من منظمات مرموقةعلى المساعدة الالحصول المؤسسة  وستنشد. متون تنمية سالسل القيمةو 
 .1ألغراض األنشطة المحددة ف: المتون 

من خالل شعبة عمليات  مشروعال . وستعمل وحدة إدارةإدارة المشروع لتنفيذ المشروعوسيتم إنشاء وحدة  -17
نظمات الشريتة. الم عن طريق الصغرى مشاريعالقروض ف: المؤسسة من أجل تنفيذ برنامج قروض ال

واإلشراف عليها  1و 4بتنظيم وتنفيذ جميع األنشطة الواردة ف: إطار المتونين  عمشرو ال وستبادر وحدة إدارة
ورصدها. وستعمل الوحدة أيضا على دعم المنظمات الشريتة ف: إعداد مقترحات لتنمية سالسل القيمة 

سالسل القيمة التابعة للمؤسسة، ورصد  مشاريع عتمادوالتفاوض واستصدار الموافقات على مقترحات لجنة ا
 جميع األنشطة. 

دارة المعرفة -جيم  التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وا 
للمشروع، والحصول السنوية مسؤولية إعداد خطة العمل والميزانية  عمشرو ال . ستتولى وحدة إدارةالتخطيط -18

الصندوق. وستتضمن الخطة األنشطة واألهداف والنفقات، وستعتس األهداف لى موافقة وزارة المالية و ع
 واالتفاق عليها مع الصندوق. تمناقشة أي تعديال للمشروع وأنشطته المزمعة. وستجرى لتليةا
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ضفاء الطابع التجاري على الزراعة على نظام للمشاريع  مشروع الترويج. سيشتمل الرصد والتقييم -19 الزراعية وا 
لمشروع وتسمح بإجراء ( توليد معلومات تسهم ف: دعم إدارة ا7شامل للرصد والتقييم، يعمل على ما يل:: )

معارف بشأن اآلليات الناجحة لتوسيع النطاق؛ وتوليد ال( 4تعديالت على األنشطة إذا ما اقتضت الضرورة؛ )
المشروع وغاياته استنادا إلى اإلطار لهدف ( وتوليد المعلومات لرصد وتقدير أثر أنشطة المشروع بالنسبة 1)

 فعالة.ستقطاب التأييد بصورة غراض التوعية وا( وتوليد المعلومات والمعارف أل2المنطق:؛ )

سيصمم نظام الرصد والتقييم على أساس اإلطار المنطق: للمشروع. وتمتلك المؤسسة نظاما قويا لرصد  -21
تقييم متون تنمية  سالسل القيمة. وسُيعزز مشاريعلرصد وتقييم  اأولي انظام تما صممت، البرامج المالية
لرصد مفصلة لإنجاز مؤشرات لتل مشروع فرع: لسالسل القيمة. وسيتم دمج نظم من خالل سالسل القيمة 

والتقييم ف: تل مشروع فرع: لتنمية سالسل القيمة بما يسمح بعقد مقارنة على أساس المؤشرات وقياس 
مشروعها عملية الرصد والتقييم ف: رئيسية عن التقدم المحرز. وتتحمل المنظمات الشريتة المسؤولية ال

، وبرنامج تنمية الصغرى مشاريعبرنامج قروض الرع:. وسيجري إدخال جميع المعلومات المستقاة من الف
يتولى إدارته موظف قيمة، وأنشطة نقل التتنولوجيات، ف: النظام الشامل للرصد والتقييم الذي سسالسل ال

 .عمشرو ال ن للرصد والتقييم داخل وحدة إدارةمعي

دارة المعرفة -21 بصورة لمعلومات اتدفق ( دعم 7عرفة لألغراض التالية: )إنشاء نظام إلدارة الم. سيتم التعلم وا 
تجميع الدروس و ( 4لتحسين إدارة المشروع؛ )الشرتاء بين المشارتين ف: المشروع وغيرهم من فعالة 

 المستخلصة والبراهين ألغراض توسيع النطاق وحوار السياسات. وسترتبط هذه األنشطة ارتباطا وثيقا بنظام
وستستهدف جميع أصحاب المصلحة، بما ف: ذلك المستفيدين، لضمان التعلم الشامل؛  ،الرصد والتقييم

لرصد والتقييم ف: وحدة موظف اتنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وسيتولى فرص استخدام تتحري سيجرى و 
دراجها ف: خطة العمل والميزانية ا مشروع تنسيق أنشطة إدارة المعرفةال إدارة  . ةلسنويوا 

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
السابقة الت: دعمها الصندوق ونفذتها مؤسسة بال:  مشاريعللمشروع على غرار ال المالية اإلدارةستتون  -22

المتخصصين قد أنشأت المؤسسة نظاما للمحاسبة واإلدارة المالية يتولى إدارته فريق من ك. و ساهايا-تارما
ويستند إلى نظام المحاسبة المزدوج وجميع معايير المحاسبة الدولية الت: اعتمدتها . ف: المجال المال:

. بوجه عام هامشاريععمليات المؤسسة و الديش. ويصدر النظام على أساس منتظم تقارير مالية عن بنغ
نفت بحيث يتم تقديم طلبات السحب وتشوف النفقات بشتل آل:. وصُ برمجيات المحاسبة رفع سوية وسيتم 

لهذا العمل مخصصين  اثنين محاسبين سيعينمنخفض بالنظر إلى أن المشروع  مستوىالمخاطر المالية ف: 
 يتمتعان بالمؤهالت والخبرات المالئمة.

 واألموال النظيرةة األموال المقدمة من الصندوق إدار ساهاياك -بال: تارمامؤسسة . ستتولى تدفق األموال -23
بالدوالر األمريت: لدى البنك المرتزي البنغال: لتلق: منفصالن ن للمشروع حسابا وسيفتحعلى حد سواء. 
ترتيبات ل وفقاوالمنحة التتميلية المقدمة من جمهورية توريا. وستتم إدارة حساب القرض قرض الصندوق 

 الصندوق الدوار. ما سيجري تمويل حساب المنح بأسلوببين السلفحساب 
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لمشروعات توريد ال ودليل وفقا للمبادئ التوجيهية للتوريدلمشروع ف: اوريد ت التعملياتجرى جميع س. التوريد -24
الخاصة بالمؤسسة؛  ساهاياك عمليات التوريد-بال: تارما. وستتولى دائرة اإلدارة ف: مؤسسة الصندوق

سيتبع تذلك  .ياساتها وعملياتها الخاصة بالتوريدة ف: إعداد وتحسين سوستساعد المؤسسة منظماتها الشريت
 تقوم به المنظمات الشريتة المبادئ التوجيهية للتوريد ف: الصندوق. التوريد الذي

. تضم المؤسسة فريقا لمراجعة الحسابات الداخلية يتولى بشتل مستقل مراجعة حسابات مراجعة الحسابات -25
لمؤسسة نظاما برامجها الخاصة. وقد أنشأت اجانب إلى  ي التابعة للمنظمات الشريتةبرامج التمويل الصغر 

 لى لجان مختصةإ مراجعة جميع نفقات المشروعتسند و  .على المستوى الداخل:مالئما للتفويض والضوابط 
لى فريق مراجعة الحسابات الداخلية نسخة من التقارير إلى الصندوق الداخليون ن مراجعو اليقدم س. و وا 

على أساس سنوي. وفضال عن ذلك، ستخضع تقارير التمويل السنوية للمشروع  علقة باستخدام أموالهالمت
جيهية لمراجعة وفقا للمبادئ التو  ،يحظون بالقبوللى يد مراجعين خارجيين مستقلين للمراجعة سنويا ع

 .فصل:أيضا تشوفا مالية غير مراجعة على أساس  عمشرو ال إدارةلصندوق. وستقدم وحدة الحسابات ف: ا

على النحو ثالثة مستويات  علىهاساياك ه: منظمة مستقلة ذات نظام تسيير -. مؤسسة بال: تارماالتسيير -26
دارة متونة من س عضوا(؛ وهيئة رئاسية 15)تتتون من  التال:: هيئة عامة عليا، بعة أعضاء ولها رئيس؛ وا 
 من خالليين المدير العام تع تعيين الرئيس، وتتولى الهيئة الرئاسيةالحتومة  . وتتولىيرأسها المدير العام

 عملية تنافسية.

للموارد  ا، ونظامامالي اإلدارة البرنامج، ونظام انظام نظاما إداريا يشملمدار السنين، طورت المؤسسة  وعلى -27
ف: المؤسسات الناجحة. وينطبق هذا النظام أيضا على المنظمات  مطبقةالنظم الغيرها من البشرية، و 

تشارته ف: عشر سنوات، بل  على مدارالشريتة. وال يتولى الصندوق وحده استعراض شفافية نظام اإلدارة 
، والبنك الدول:، وعدد من الوتاالت المانحة الثنائية. مصرف التنمية اآلسيويذلك منظمات أخرى مثل 

ما تحظى به من سمعة  إلى ف: اجتذاب الموارد الخارجية سباب الرئيسية وراء نجاح المؤسسةويرجع أحد األ
 .طيبة على صعيد تنفيذ عمليات شفافة وناجحة

ضفاء الطابع التجاري على الزراعةمخاطر الفساد ف: مشروع نفت صُ  -28 ف:  الترويج للمشاريع الزراعية وا 
( 7ضمان ما يل:: )الصندوق ف: بنغالديش لطوره ي الذ المشروع بإطار التسيير يلتزموسمنخفض.  مستوى

( مشارتة المستفيدين ف: تصميم 1( المساءلة ف: استغالل الموارد؛ )4العام؛ )الميدان شفافية المعلومات ف: 
( 7، ومنها: )المشروعوتنفيذه. وقد روعيت جوانب مهمة للتسيير الرشيد ف: إطار تصميم المشروع 

، وصغار المزارعين والمزارعين الهامشيين، والنساء الصغرىالمبادرات الفردية اب صحاالستهداف الشامل أل
أنشطة التمويل الصغري ( شفافية المؤسسة ف: اختيار المنظمات الشريتة ألغراض 4واألسر المحرومة؛ )

ف: ( مشارتة المستفيدين، والمستفيدين المحتملين، وأصحاب المصلحة اآلخرين 1تنمية سالسل القيمة؛ )و 
دارة أنشطة تنمية سالسل القيمة؛ ) ، ونظام توريد( نظم المحاسبة واإلدارة المالية، ونظام ال2تصميم وا 

على يد مراجع: الحسابات الداخليين والخارجيين المشروع مراجعات حسابات ( 2التوظيف ف: المؤسسة؛ )
لعمليات فحص  منتظمةالالصندوق، بما ف: ذلك إجراء بعثات اإِلشراف  ( إشراف ودعم3للمؤسسة؛ )

 (1حسب االقتضاء؛ ) للحساباتتقنية المراجعة ال، و التوريد، ودعم تنفيذ اإلدارة المالية وعمليات عشوائ:
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إبالغ الحتومة  (1مسوحات منتظمة للنتائج لتوفير المعلومات عن مدى جودة إيصال مخرجات المشروع؛ )
 إدارة المعرفة.نظام ر الرئيسية ف: وأصحاب المصلحة اآلخرين بالنتائج، مع إدماج التقاري

 اإلشراف -هاء

سيتولى الصندوق اإلشراف المباشر على المشروع. وخالل مرحلة بداية المشروع، سيشارك الصندوق ف:  -29
 رسلوف: المناقشات الدائرة حول نهج المشروع واستراتيجيته. وسي ،المشروعاستهالل عمل وطنية حول حلقة 

المشروع متى  المشروع، وسيعمل على دعم وحدة إدارة الصندوق أيضا بعثات منتظمة لإلشراف ودعم تنفيذ
األهداف المادية،  تحقيق اقتضت الضرورة. وستعمل هذه البعثات على استعراض التقدم المحرز على صعيد

 بات.بمراجعة الحسا ئتمانية وتوصيات المتابعة المتعلقةواالمتثال للمسؤوليات اال

  وتمويله وفوائدهالمشروع تكاليف  -رابعا

 المشروع تكاليف  -ألف

مليون دوالر أمريت:.  92.85  بمبلغ الطوارئ المادية والسعرية،تقدر التتلفة اإلجمالية للمشروع، بما ف: ذلك  -31
( 4المشروع؛ )فترة خالل  %1( معدل تضخم أساس: بنسبة 7: )إلى االفتراضات التالية وتستند هذه التتاليف

بمعدل صرف أساس: للتاتا البنغالية ( سعر 1سنويا خالل فترة المشروع؛ ) 1.2 دول: بنسبة أجنب:تضخم 
( أسعار صرف ثابتة لتعادل القوة الشرائية خالل فترة تنفيذ المشروع. 2مريت:؛ )دوالر أ 7 تلتاتا ل 11
ها ف: توريدالتضخم على معظم السلع والخدمات الت: سيتم مؤشرات باستخدام  الطوارئ السعرية بقتطُ و 

محدود من تتاليف المشروع نظرا لتونها  لجزء %1دد معدل للطوارئ المادية بمقدار . وحُ إطار المشروع
  .ة من اليقينمعقول درجةب درتقُ 

 7الجدول 

 ن والجهة الممولةمشروع حسب المكو  تكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريتية( 

 

 قرض الصندوق 

مؤسسة بال: 
 ساهاياك-اتارم

مؤسسة ضرائب 
-بال: تارما
 المنظمات الشريتة ساهاياك

األموال التتميلية 
 المجموع  من جمهورية توريا

 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المتون 

 592 70 - 038 30 2 025 20 528 20 الصغرى مشاريعالخدمات المالية لل .7

 990 14 360 - 5 - 625 14 تنمية سالسل القيمة. 4

 879 - - 27 - 852 . التتنولوجيا وتطويع المنتجات1

 386 6 - - 148 241 2 3997 إدارة المشروع . 2

 847 92 360 038 30 182 266 22 002 40 المجموع 
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  تمويل المشروع -باء
مليون دوالر  21ره أمريت:، سيقدم الصندوق تمويال قدمليون دوالر  92.85من إجمال: التتلفة البالغ قدرها  -31

ساهاياك ومنظماتها الشريتة -قرض بشروط تيسيرية للغاية. وستسهم مؤسسة بال: تارماشتل أمريت: ف: 
مليون دوالر أمريت: على التوال: بالتاتا البنغالية من أجل تمويل  11ومليون دوالر أمريت:  41بما يعادل 

. وستسهم المؤسسة ف: تغطية تتاليف إدارة المشروع عن طريق: تغطية الصغرى مشاريعبرنامج قروض ال
الصغرى وأنشطة  مشاريعرواتب الموظفين ف: شعبة عمليات القروض الذين سيتولون إدارة أنشطة ال

منحة  وستستخدمالقروض األخرى؛ وسداد ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب نيابة عن الحتومة. 
 منبر على شبتة اإلنترنت: تمويل تصميم ف دوالر أمريت: 000 360 مويل التتميل: البالغ قدرهاالت
 الصغرى.المبادرات الفردية حاب صأل

  

 4الجدول 

 والجهة الممولة فئة اإلنفاقشروع حسب تكاليف الم

 )بآالف الدوالرات األمريتية(  

 

 قرض الصندوق 

-امؤسسة بال: تارم
 ساهاياك

بال:  ضرائب مؤسسة
 المنظمة الشريتة ساهاياك-تارما

األموال التتميلية من 
 المجموع  جمهورية توريا

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ النفقات موزعة بحسب الفئات 

األثاث، و المعدات،  -ألف
 السلعو 

204 61.6 - - 127 38.4 - - - - 330 

الدراسات، و التدريب،  -باء
المساعدة التقنية، والخدمات و 

 المتعاقد عليها

15 819 97.3 - - 55 0.3 - - 360 2.3 16 234 

 463 70 - - 42.6 038 30 - - 28.4 025 20 29.0 400 20 ئتمان ق االدو صن -جيم

 679 4 - - - - - - 40.8 907 1 59.2 772 2 الرواتب –دال

تتاليف التشغيل  -هاء
 والصيانة

807 70.8 334 29.2 - - - - - - 1 141 

 847 92 0.4 360 32.3 038 30 0.2 182 24 266 22 43.1 002 40 المجموع 

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

( زيادة المبيعات نتيجة لتوسيع األعمال؛ 7. تتمثل الفوائد الرئيسية للمشروع فيما يل:: )الفوائد والمستفيدين -32
المبادرات ( زيادة دخول أصحاب 1يدة؛ )دن اإلنتاجية بفضل اعتماد تتنولوجيات وممارسات إدارة ج( تحس  4)

( زيادة مستوى مهارات العمال والخدمات 2)؛ وغيرهم من الجهات الفاعلة ف: سالسل القيمة الصغرى الفردية
ستفيد خالل متونات المشروع الثالثة، ست ( تهيئة بيئة سياسات قطاعية مواتية. ومن2المستدامة؛ )

فوائد غير مباشرة من توليد  ققأنحاء البلد. ومن المتوقع أن تتحف: جميع  بشتل مباشر أسرة 000 452
نشاء فرص ل اإلنتاج وممارسات اإلدارة الجديدة،المعارف ونشرها، واستخدام تتنولوجيات    لعمل.وا 
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بصاف: عاما،  41على مدار % 11.1. يقدر معدل العائد االقتصادي الداخل: بما نسبته التحليل االقتصادي -33
يبدو مرتفعا، فهو النتيجة المتوقعة من  لئن تان هذا المعدل. و مليون تاتا بنغالية 200 247 قيمة حالية قدرها

يتسنى لهذه األنواع من األعمال االستفادة من عندما يرة. و صغ مشاريعمشروع يوفر دعما ماليا وتقنيا ل
تطوير قدراتها بشتل تامل وتوليد عوائد تبيرة مقارنة  االستثمارات ورأس المال العامل، يمتن أن تسهم ف:

زيادة من تأخر الفوائد  إزاءحساسية أتثر هر تحليل الحساسية أن هذا المشروع األساسية. ويظ سيناريوهاتهاب
مخاطر يمتن أن تؤدي إلى  ةأيآثار التتاليف. ومن ثم، سيجري إعطاء األولوية للجهود الرامية إلى تخفيف 

 تأخر المشروع.

 االستدامة -دال
ضفاء الطابع التجاري على ا الترويج للمشاريعمشروع  -34 هو المشروع الرابع الذي يموله  لزراعةالزراعية وا 

مرحلة تعزيز وشبتة منظماتها الشريتة. ويمثل المشروع  ساهاياك-الصندوق وتنفذه مؤسسة بال: تارما
الفقراء. ومن المنتظر  الريفيين لصالح الستانلتمويل الصغري الصندوق والمؤسسة ف: مجال ا لتطور شراتة

أنحاء البلد وتوفر مجموعة  تعمل ف: جميعت التمويل الصغري يفض: ذلك إلى إنشاء شبتة من مؤسساأن 
 متنوعة من الخدمات المالية المخصصة للعمالء الفقراء ف: المناطق الريفية وشبه الحضرية.

أنشأت شعبة ف: هيتلها التنظيم: ُتعنى  وقد ،تعميم الخدمات غير المالية حاليا علىالمؤسسة تعمل و  -35
 فترة المشروع الحال:. لما بعد انتهاء. وسيضمن ذلك توفير دعم المتابعة الخدمات غير المالية مشاريعب

وستعتمد استدامة تنمية سالسل القيمة بصورة تبيرة على فعالية المشروع ف: تيسير الروابط فيما بين  -36
أصحاب المصلحة، ال سيما بين المجموعة المستهدفة والشرتاء التجاريين ف: سلسلة القيمة. ولن يستخدم 

. وثمة سلسلة القيمةالفاعلة ف: طراف األالمشروع األموال المخصصة له ف: إجراء أنشطة يمتن تمويلها من 
محرتا رئيسيا للمشروع؛ وهو  تعدالتجارية الخاصة، الت:  األعمالتمثل ف: تثبيط مشارتة خطر محدد ي

 ينبغ: تجنبه. األمر الذي

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

 تطرأ على التغيرات الت: قدجانب إلى  عموما التمويل الصغري بصحة قطاعترتبط المخاطر الرئيسية  -37
األعمال واستمرار القطاع ف:  جوهرإدارة هذه المخاطر نظرا لسالمة  سياسة التمويل الصغري. وتسهل

لمخاطر: والتمويل الصغري. وتتضمن تنمية سالسل القيمة القليل من ا ف: مشروع الزراعةالنمو، ال سيما 
قاليم والمنظمات الشريتة المنفذة. وسينشر ف: عدد من القطاعات واأل وقد اختبر هذا النهج وأثبت نجاحه

ن تانت  مخاطر محتملة أخرى ترتبط بالفساد،وثمة  -تارمامؤسسة بال: به متع  تذتر نظرا لما تتالوا 
طار تسيير قوي.قانون: نظام توتالة منفذة، و  سجل رائعمن  ساهاياك  يتسم بالقوة والشفافية، وا 
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 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

ضفاء الطابع التجاري على ا الترويج للمشاريعمشروع  يتواءم -38 مع اإلطار  لزراعة بشتل تامالزراعية وا 
ة المستند إلى النتائج ُقطريوبرنامج الفرص االستراتيجية ال 4172-4177االستراتيج: للصندوق للفترة 

والتمتين االقتصادي للستان المهمشين.  إلى األسواق وسالسل القيمةالوصول يرتز على وهو لبنغالديش، 
شراك لصغري، ويلتزم تصميم المشروع بسياسات الصندوق للتمويل ا هداف القطاع الخاص، والبيئة، واالستوا 

ف:  ة للتقدير البيئ:يالواردة ف: اإلجراءات اإلدار  مشاريع. ووفقا لمعايير تصنيف الوالتمايز بين الجنسين
 "باء". الفئةمن صنف المشروع يُ ، الصندوق

 المواءمة والتنسيق -باء

الخمسية السادسة للحتومة، الت: ترتز على فرص العمل الريفية، والتنمية  المشروع مع الخطة يتواءم -39
المشروع  وسيستهدفللخدمات المالية.  الفقراء الستانووصول الزراعية، ونقل التتنولوجيا لصغار المنتجين، 

الصغرى األتثر إنتاجية ف: القطاعين الزراع: المبادرات الفردية بشتل مباشر الستان الريفيين وأصحاب 
نشاء فرص عمل مجزية. وقد وافقت الحتومة على عملية وغير الزراع:، وتيسير  توسيع نطاق األعمال، وا 

 وتقرير تصميم المشروع. يةمفاهيمالمذترة ال

السابقة الممولة  الجارية والمشاريعمشاريع تنمية سالسل القيمة ستعراضا لجميع تصميم المشروع ايتضمن  -41
الت: تتضمن متونا لتنمية سالسل  مشاريعمن العدد أتبر ف: البلد. ويدعم الصندوق من جهات مانحة 

مة الت: تتضمن أنشطة لتنمية سالسل القي مشاريعالقيمة. وثمة جهات مانحة أخرى تعمل حاليا على تمويل ال
قطاعية وتشمل البنك الدول: )المشروع الوطن: للتتنولوجيا الزراعية بتمويل مشترك من التنمية الأو 

الل شيتاغونغ ومشروع تنمية ت مراتلمالصندوق(؛ ومصرف التنمية اآلسيوي )مشروع التنمية الريفية الثان: 
دارةو ؛ (الحيازات الصغيرة الثروة الحيوانية لصالح أصحاب لية ف: المملتة المتحدة؛ )برنامج دو التنمية ال ا 

والوتالة السويسرية للتنمية والتعاون )برنامج  برمجة للقضاء على ظاهرة المونغا(؛تاتاليست، المبادرات الم
وعدد من المنظمات غير الحتومية الدولية. ومع ذلك، لم  وتالة األمريتية للتنمية الدولية؛والسامبريدي(؛ 
بل انصب ترتيز هذه  ،نمية األسواق أو مشارتة القطاع الخاص إلى حد ماعلى ت مشاريعترتز جميع ال

 على صغار المنتجين وصغار المزارعين. مشاريعال

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

من خالل متونات سابقة. و  مشاريعلتوسيع نطاق االبتتارات الناجحة المستمدة من  عمليةيمثل المشروع  -41
عدد من االبتتارات على النحو التال:: تجريب منتجات قروض جديدة مثل  المشروع الثالثة، سيستحدث

، وسيعمل على نشر تتنولوجيات التمويل المجمعلشرتات الناشئة، و المقدمة لقروض الالتأجيري، و  التمويل
ارات نجاحها، سيتم توسيع جديدة على المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة. وبمجرد أن تثبت هذه االبتت

 المرتبطة بالقروض من خالل البرنامج المعتاد للمؤسسة. اق االبتتاراتنط



 EB 2014/112/R.10/Rev.1 

74 

 االنخراط في السياسات  -دال

قضايا بشأن  ينصلحة الوطنيالنقاش بين أصحاب الم، سيعمل المشروع على تيسير 4من خالل المتون  -42
بط حوار السياسات رت. وسيالت: يدعمها المشروع وسالسل القيمة السياسات الت: تؤثر على أداء القطاعات

لدروس المستخلصة ونتائج ا توثيقبإدارة المعرفة حيث ستستند قضايا السياسات إلى  ارتباطا صريحا
 .توثيقا دقيقا األنشطة الت: يدعمها المشروع

ساهاياك ومنظماتها الشريتة -( تعزيز قدرات مؤسسة بال: تارما7: )تحقيق ما يل: وسيعمل المشروع على -43
( واستخدام 4؛ )روع والتصدي لها من خالل استقطاب التأييدسياسات خالل عملية تنفيذ المشاللتحديد قضايا 

قيمة لتحديد القضايا المهمة المتعلقة ببيئة القطاعات وسالسل مجموعة مختارة من الل األول:التحليل 
ف: التحليل ( وتمويل التحليل اإلضاف: لقضايا محددة سواء المحددة 1السياسات والبيئة التنظيمية؛ )
 فرص( وتيسير 2المشروع؛ ) فرعية لسالسل القيمة الت: يدعمها مشاريعالقطاع: أو الناجمة عن تنفيذ 

 لمستفيدينما يضمن المشارتة النشطة للجهات الممثلة لبين القطاع وأطراف سلسلة القيمة، بلحوار ل منتظمة
( 2السياسات؛ ) بشأناستقطاب التأييد  على المستوى المحل: لمناقشة أداء سالسل القيمة وتحديد قضايا

 حوار وطن: مع الحتومة وروابط الصناعة من أجل مناقشة هذه القضايا وغيرها.إجراء وتعزيز 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية جمهورية بنغالديش الشعبية بين التمويل ستشتل اتفاقية  -44

المتفاوض التمويل اتفاقية  مننسخة  وترفق .المقترح إلى المقترضالتمويل الت: يقوم على أساسها تقديم 
 .تملحق بهذه الوثيقة بشأنها

لدول: من الصندوق اتلق: تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية بنغالديش الشعبية و  -45
 .للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن  -46 وسياسات  المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةالتمويل وا 
 .ف: الصندوقومعاييره اإلقراض 

 التوصية -سابعا

 المقترح بموجب القرار التال::التمويل أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -47

الصندوق إلى جمهورية بنغالديش الشعبية قرضًا بشروط تيسيرية للغاية تعادل قيمته ستة قـرر: أن يقدم 
وحدة حقوق سحب  43 121 111وعشرين مليونا وثالثمائة وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

خاصة(، وأن يخضع ألية شروط وأحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: 
 .لوثيقةهذه ا

 

 تانايو نوانزي
 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: 

"Promoting Agricultural Commercialization and 
Enterprises (PACE)" 

(Negotiations concluded on 3 September 2014) 

Loan Number: [_______] 

 

Grant Number: [_______] 

 

Project Title: Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) 

(the “Project”) 

 

The People’s Republic of Bangladesh (the “Borrower/Recipient”) 

 

and 

 

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

 

(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 

 

WHEREAS the Fund has agreed to extend a loan to the Borrower/Recipient for the purpose 

of financing the Project, on the terms and conditions set forth in this agreement 

(the “Agreement”), 

 

WHEREAS the Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries of the Republic of 

Korea (the “Donor”) and the Fund have entered into a Supplementary Funds 

Arrangement dated 18 October 2012 (the “Arrangement”), pursuant to which the Donor 

intends to make available to the Fund a grant in order to provide supplementary 

financing to the Project, 

 

WHEREAS the Donor has approved an umbrella programme document (the “Umbrella 

Document”) for the implementation of the Arrangement by exchange of letters with the 

Fund dated 15 May 2013, and 

 

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

extend the grant from the Donor to the Borrower/Recipient for the purpose of increasing 

the financing in respect of the Project, on the terms and conditions set forth in the 

Arrangement, the Umbrella Document and this Agreement, 

 

hereby agree as follows: 

 

Section A 

 

1. Without any limitation or restriction upon any of its obligations under this 

Agreement for the implementation of the Project, the Borrower/Recipient accepts, 

mutatis mutandis, the provisions of the Arrangement, as may be amended from time to 

time by the parties thereto, as valid and binding obligations of the Borrower/Recipient to 

the Fund. 

 

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

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

Table (Schedule 2). 
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3. 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. 

4. The Fund shall provide an IFAD loan (the “Loan”) and a grant from the Donor 

(the “Grant”) to the Borrower/Recipient (collectively the “Financing”), which the 

Borrower/Recipient shall use to implement the Project in accordance with the terms and 

conditions of this Agreement. 

5. The Fund shall not be liable to the Borrower/Recipient in the event that the Grant, 

in whole or in part, is not available to the Fund. The Borrower/Recipient hereby 

undertakes to hold harmless and to indemnify the Fund for any such losses. 

 

Section B 

1. A. The amount of the Loan is twenty six million three hundred and fifty thousand 

Special Drawing Rights (SDR 26 350 000). 

B. The amount of the Grant is three hundred sixty thousand United States dollars 

(USD 360 000). 

2. The Loan is granted on highly concessional terms, shall be free of interest but bear 

a service charge of three fourths of one per cent (0.75%) per annum and have a 

maturity period of forty (40) years including a grace period of ten (10) years. 

3. The Loan Service Payment Currency shall be USD. 

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

 

5. Payments of the principal amount of the Loan and service charge shall be payable 

on each 15 March and 15 September. 

 

6. There shall be two (2) Designated Accounts, for the Loan and the Grant 

respectively and for the exclusive use of the Project, in the Bangladesh Bank 

(the “Central Bank of the Borrower/Recipient”). 

 

7. There shall be one (1) Project Account, denominated in Bangladeshi Taka, for the 

Loan and for the exclusive use of the Project, in a bank acceptable to the Fund. 

 

8. The proceeds of the Financing shall not be used to finance taxes that may be due in 

connection with the Project. The Borrower/Recipient shall cause the Project Implementing 

Agency as defined below in Section C of this Agreement to make available to the Project 

counterpart funds from its own resources in an aggregate amount of twenty-two million 

four hundred fifty thousand United States dollars (USD 22.45 million) or its equivalent in 

accordance with this Agreement. 

 

Section C 

1. The Project Executing Agency shall be the Banking and Financial Institutions 

Division, Ministry of Finance of the Borrower/Recipient. The Project Implementing Agency 

shall be the Palli Karma-Sahayak Foundation (the “PKSF”), established as a not-for-profit 

Company under the Companies Act, 1913, as re-enacted in 1994 (Act 18 of 1994) and 

amended from time to time. 

 

2. Additional Project Parties shall include, inter alia, institutions referred to in 

Schedule 1 to this Agreement. 

 

3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 

force of this Agreement. 



 EB 2014/112/R.10/Rev.1 الملحق

15 

Section D 

 

The Financing shall be administered and the Project supervised by the Fund. 

 

Section E 

 

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

withdrawal: 

(a) The Designated Accounts and the Project Account referred to respectively in 

Sections B.6 and B.7 above shall have been duly opened; and 

(b) The Fund’s no-objection shall have been obtained to the Subsidiary Loan and 

Grant Agreement between the PKSF and the Ministry of Finance of the 

Borrower/Recipient. 

 

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

communication related to this Agreement: 

 

For the Borrower/Recipient: 

Secretary 

Economic Relations Division 

Ministry of Finance, 

Government of the People’s 

  Republic of Bangladesh 

Sher-e-Bangla Nagar 

Dhaka 1207, Bangladesh 

 

For the Fund: 

President 

International Fund for Agricultural Development 

Via Paolo di Dono, 44 

00142 Rome, Italy 

 

This Agreement, dated ______________, has been prepared in the English language in 

six (6) original copies, three (3) for the Borrower/Recipient and three (3) for the Fund. 

 

PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH 

 

 

 

 

  

[Name of the Authorized Representative] 

[Title] 

 

 

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

 

 

 

 

  

Kanayo F. Nwanze 

President 
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Schedule 1 

 

Project Description and Implementation Arrangements 

 

I. Project Description 

 

1. Target Population.  The Project shall be carried out on the whole territory of the 

Borrower/Recipient (the “Project Area”) and its target beneficiaries/population shall 

include microentrepreneurs, i.e. borrowers of the Microenterprise (the “ME”) loan 

programme (non-poor), moderately poor and extremely poor people. In terms of 

professional identities, the Project shall target marginal and small farmers involved in 

field crops, horticulture, fisheries and other aquatic resources, livestock production, and 

other agricultural produce, and non-farm microentrepreneurs and professionals in related 

service sectors. 

 

2. Goal.  The goal of the Project is to enhance livelihoods (higher income from 

self-employment, business profit and wage employment, and food security) of the 

moderately and extremely poor Project participants in a sustainable manner. 

 

3. Objectives.  The objectives of the Project are to increase sales and incomes of 

existing and new microenterprises and to create new wage employment opportunities for 

extremely and moderately poor people. 

 

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

 

(a) Component 1: Financial Services for Microenterprises. 

Under this Component, sustainable financial services for microenterprises (farm, 

off-farm, trading and related service sectors) shall be expanded. The outputs include: 

(i) expansion of microenterprise loans for the economic sectors of, inter alia, 

agriculture, off-farm, trading and services; (ii) piloting of new loan products; and 

(iii) capacity building of the Palli Karma-Sahayak Foundation (the “PKSF”) and 

Partner Organizations of the PKSF (the “POs”) in designing and developing of new 

financial products, monitoring, evaluation and impact assessment of the ME loan 

programme, and application of information technology in the management of the 

POs. 

 

(b) Component 2: Value Chain (VC) Development. 

The outcome of this Component is the sustainable inclusion of microenterprises in 

VCs in agriculture, off-farm and related service sectors to up-scale business, 

production technologies, and enhance access to markets. The outputs of the 

Component include: (i) established and expanded VCs of fifteen (15) agricultural sub-

sectors (products or group of products); (ii) established and expanded VCs for 

fifteen (15) non-farm manufacturing, processing and service sub-sectors (products or 

group of products); (iii) strengthened capacity of the PKSF and the POs to manage 

large-scale VC sub-projects; (iv) enhanced capacity of the PKSF and the POs to 

identify, advocate and strengthen pro-poor business policies, especially sector 

specific policies; and (v) an internet based platform to transact products of 

microentrepreneurs. 

 

(c) Component 3: Technology and Product Adaptation. 

The outcome of this Component is proven technologies and products (agricultural and 

off-farm) from Bangladeshi and international sources introduced to 

microentrepreneurs. The outputs include: (i) resolution of technological problems 

identified under Component 2; (ii) adaptation and dissemination of proven 

technologies and products; and (iii) provision of technical assistance. 
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II. Implementation Arrangements 

 

5. Project Implementing Agency.  The PKSF, in its capacity of the Project 

Implementing Agency, shall take the overall responsibility of the Project implementation 

as accorded to a Lead Project Agency in accordance with the General Conditions. 

 

6. Annual Work Plans and Budgets (the “AWPBs”) and Procurement Plans. 

 

(a) The Project Implementing Agency shall prepare a draft AWPB for each Project 

Year. Each draft AWPB shall include, inter alia, a detailed description of 

planned Project activities during the coming Project Year and a Procurement 

plan and the sources and uses of funds. The first Procurement plan shall cover 

the initial eighteen (18) month period of Project implementation, while the 

subsequent plans shall cover succeeding twelve (12) month periods. Each 

draft AWPB shall be submitted to the Project Executing Agency for approval. If 

the Project Executing Agency does not comment on the draft AWPB within 

thirty (30) days of receipt, the AWPB shall be deemed so approved by the 

Borrower/Recipient. 

 

(b) Once approved in accordance with paragraph (a) above, the Project 

Implementing Agency shall submit the draft AWPB no later than sixty (60) 

days prior to the beginning of the relevant Project Year to the Fund for its 

comments and approval. If the Fund does not comment on the draft AWPB 

within thirty (30) days of receipt, the AWPB shall be deemed acceptable to the 

Fund.  

 

7. Subsidiary Loan and Grant Agreement (the “SLGA”).  The PKSF shall enter into an 

SLGA with the MOF to receive the Financing in the form of loan and grant for the 

implementation of the Project. 

 

8. Responsibilities of the PKSF.  The PKSF shall, inter alia, (i) ensure a VC Unit in the 

PKSF with adequate personnel, resources and authority to manage and oversee the 

development of sustainable VCs within the Project; (ii) organize and fund capacity 

building of its own staff as well as the POs and VC actors; (iii) provide and supervise the 

funding of the ME loan programme and other financial products to the POs; (iv) identify 

potential VCs and contract out sector and marketing studies; (v) provide guidance to the 

POs in the preparation and management of VC promotion; (vi) contribute to the 

preparation of VC proposals by the POs by providing general guidance and relevant 

sector and marketing studies; (vii) share experiences with other VC development 

agencies/projects and rationalise common activities; (viii) engage in the introduction of 

necessary and appropriate changes in relevant laws, rules and standards; (ix) identify 

suitable technical assistance organizations or individual experts to provide capacity 

building to the PKSF staff, the POs, VC actors and actors’ associations; (x) supervise and 

monitor VC sub-projects; and (xi) conduct Project assessment and impact studies. 

 

9. POs.  The ME loan programme under Component 1 and activities under 

Component 2 shall be implemented through the POs. The POs may participate in 

dissemination of technologies under Component 3 to the target population. 

 

10. Responsibilities of the POs.  POs shall, inter alia, (i) carry out by themselves or 

outsource to a qualified service provider an initial mapping of key actors in each selected 

VC (including, inter alia, producers, service providers, input suppliers and traders), 

marketing channels as well as actors’ associations; (ii) prepare proposal(s) for individual 

VC development and their scaling up; (iii) provide and manage ME loan programme and 

other financial products for producers and entrepreneurs; (iv) assume responsibility for 

guiding the sustainable development of the specific VCs (particularly in the pilot phase) 

with special attention to addressing the major VC constraints identified in the VC 
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proposal; (v) ensure the availability of competent service providers to other actors in the 

VC and link them to such actors; (vi) advise producers regarding, inter alia, access to the 

market and input suppliers; (vii) facilitate services to producers from the private sector 

to be paid for in full by the producers (if private services are not available, the POs shall 

promote and develop private services; if that is legally impossible, the POs shall facilitate 

services from the government agencies); (viii) disseminate farm and non-farm 

technologies; and (ix) monitoring and evaluation and reporting, including identification of 

lessons learnt.  

 

11. Project Management Unit (the “PMU”).  An appropriately staffed PMU to implement 

the Project shall be established. The PMU shall work through officers of the PKSF’s Loan 

Operations Division (the “LOD”) to implement the ME loan programme. The LOD shall 

implement the ME loan programme as per established processes and norms through the 

POs. The PMU shall take the lead role in organizing, implementing, supervising and 

monitoring all activities under Components 2 and 3. The PMU shall help the POs develop 

VC development proposals, review and negotiate with the POs and obtain approvals for 

proposals by the VC Project Approval Committee of the PKSF which is composed of senior 

PKSF officers. The process shall serve to ensure transparency, bring additional expertise, 

establish linkage with the LOD and support consistency among all projects. The authority 

on relevant financial approvals shall rest with the Managing Director of PKSF. The PMU 

shall determine the needs for external technical support and technology and product for 

promotion, and shall engage with appropriate external partners for implementing 

activities under Component 3. The PMU shall further take the lead on the organization of 

all training and studies and other incidental work of the Project. 

 

12. PMU staffing.  The PMU shall have four (4) categories of professional staff: 

(i) a Project Coordinator who shall be a senior permanent PKSF official deputed to the 

Project; (ii) directly recruited professionals as Assistant Managers/Deputy Managers to be 

trained to manage and supervise all VC development and other activities of the Project; 

(iii) senior professionals for farm and non-farm sectors as VC development specialists 

who shall advise the Project Coordinator and other professionals in VC development, 

technology and product adaptation activities and private sector partnership; and 

(iv) mid-level professionals in areas such as monitoring and evaluation, procurement, 

financial analysis and accounting. The professional staff of categories (iii) and (iv), 

contracted for the Project, are expected to leave the Project after its completion. The 

professional staff of category (ii) are expected to become regular staff of the PKSF that 

would enhance the PKSF’s capacity to implement programmes of non-financial services. 

 

13. Project Implementation Manual (the “PIM”).  The PKSF shall prepare a draft PIM for 

the Fund’s consideration and approval. Once approved, the PIM shall be followed in the 

implementation of the Project. The PIM shall include rules and procedures on, inter alia: 

(i) qualifications, terms of reference and detailed implementation responsibilities 

of Project Parties including, inter alia, the recruitment of professional staff of 

the PMU, consultants and service providers; 

(ii) budgeting, expenditure approvals, use of chart of accounts, and overall 

accounting and reporting framework;  

(iii) financial controls, stringent asset management controls, thorough internal and 

external audit function, detailed mechanisms for reporting of fraud and 

corruption and related management actions as per the Fund’s policies and 

rules; 

(iv) national competitive bidding in line with the provisions of IFAD’s Project 

Procurement Guidelines and Procurement Handbook; 

(v) limited competitive bidding from the list of prequalified companies and 

services providers; 
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(vi) shopping and direct contracts; 

(vii) procurement arrangements of the POs; 

(viii) composition of procurement evaluation committees; and 

(ix) monitoring and evaluation. 

 

The PIM may be amended from time to time, subject to approval by the Fund. 

 

14. Mid-Term Review (the “MTR”).  An MTR shall be conducted during the third year of 

implementation on, inter alia, the physical and financial progress in comparison with 

AWPBs, the impact achieved in all three (3) Components and the results of technical 

assistance and training activities. 
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

 

Allocation of the Loan and Grant Proceeds. 

 

(a)  The Table below sets forth the categories of eligible expenditures to be 

financed by the Financing and the allocation of the amounts of the Financing to each 

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

 

 

 

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

 

“Equipment” covers eligible expenditures for vehicles, office equipment, 

furniture and goods. 

 

“Credit Fund” covers eligible expenditures for financial services for the ME 

loan programme through selected POs. 

 

“Consultancies” includes eligible expenditures for training, workshops, 

meetings, technical assistance and VC development activities. 

 

 

Category Loan Amount 

(SDR) 

Grant Amount 

(USD) 

% of Eligible 

Expenditures to be 

Financed 

 

I. Equipment 

 

120 000 

 

 

 

100% net of Taxes 

 

II. Credit Fund 12 100 000  100% net of Taxes, 

PKSF and POs’ 

contributions 

 

III. Consultancies 9 380 000 360 000 100% net of Taxes 

 

IV. Salaries 1 650 000  100% net of Taxes 

 

V. Operating costs 

and maintenance 

 

470 000  100% net of Taxes 

 

Unallocated 

 

2 630 000   

TOTAL 26 350 000 360 000  
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 Logical framework (excerpt) 

Design Summary Performance targets and indicators Monitoring mechanism & 

information sources 

Assumptions  

Project Goal  

Enhance livelihoods (higher income 

from self-employment, business 

profit and wage employment, and 

food security) of the moderate and 

extreme poor (men and women) in a 

sustainable manner. 

 60% of households report improvements in household 

asset ownership index  

 50% increase in income of 70% participating 

moderate and extreme poor households from farm, 

non-farm and service type businesses and wage 

employment 

 

Impact surveys of households at 

baseline, mid-term and 

completion 

qualitative (participatory rapid 

appraisal) assessment of 

participating households and 

quantitative assessment 

(profitability analysis) of 

microenterprises 

 Economy maintains or increases growth rates. 

 Terms of trade for rural communities does not 

deteriorate.  

 Price inflation for staple food (rice) remains below 

10%. 

 Rural and peri-urban infrastructure improves. 

 Prolonged political unrest does not hinder business 

and other economic activities. 

Development objective  

Increase sales and incomes from 

existing and new microenterprises, 

and create new wage employment 

opportunities for extreme and 

moderately poor people.  

 300,000 microenterprises (out of which 210,000 are 

owned by women) have increased combined sales by 

50% after receiving credit and technical support 

 13,000 new wage employment positions and taken 

up by moderately and extremely poor people (x are 

women). 

PACE project annual assessment 

report on business expansion and 

employment creation;  

impact assessments; 

PRA assessments  

 Government maintains pro-small business policies. 

 Government continues to support microfinance 

programs and NGO activities. 

 Prolonged political unrest does not adversely affect 

business and economic growth.  

COMPONENT 1: Financial services for microenterprise 

Outcome 1: Sustainable financial 

services for MEs* (farm, off-farm, 

trading and service sectors) 

expanded.  

 PKSF’s portfolio in ME program increases by at least 

BDT 3.2 billion.  

 PO portfolio in ME loan programme increases by BDT 

5.6 billion.  

 60% of POs offer the new products 24 months after 

the first introduction by PKSF 

PKSF’s programme/financial 

reports; 

POs programme/financial reports; 

PACE project report 

 Demand for microenterprise loans grows. 

 POs remain institutionally and financially viable and 

offer competitive loan products.  

 No major external shocks such as major spread of 

disease occur. 

COMPONENT 2: Value chain development  

Outcome 2: Sustainable inclusion of 

MEs and businesses in value chains 

in agriculture, off-farm and service 

sectors to up-scale business, 

production technologies, and 

enhance access to markets.  

 BDT 9 billion increase in cumulative sales of 

participating businesses (farm and non-farm sectors) 

in value chains 

 270,000 microenterprises operating three years after 

the support received from the project 

Impact assessment of value 

chains; 

Project reports and 

impact assessments; 

Case studies  

 PKSF and POs remain committed to facilitating non-

financial services along with financial services.  

 PKSF and POs successfully establish collaborative 

business arrangements between MEs and 

mainstream businesses. 

 No major external shocks such as disease occur. 

COMPONENT 3: Technology and product adaptation 

Outcome 3: Proven technologies 

and products introduced to MEs. 

15 technologies and products successfully introduced to 

small producers  

Independent assessment reports;  

PACE reports 

PKSF and POs successfully identify technologies and 

products for small producers within and outside value 

chain subprojects.  

* ME  microenterprise (as defined by PKSF under its loan programme). 


