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

 2017-02-02 | الصندوق الدول: للتنمية الزراعية: المصدر

 خريطة منطقة البرنامج

 سري النكا
  برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة

 تقرير الرئيس
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 برنامج شراكات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة

 موجز التمويل

 المؤسسة الُمباِدرة:  الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

 :المقترض  الديمقراطيةجمهورية سري النتا االشتراتية 

 الوكالة المنفذة:  أمانة الرئاسة

 :برنامجالتكلفة الكلية لل  دوالر أمريت: ماليين 105

 قرض الصندوق:قيمة   دوالر أمريت:مليون  33.7

سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتها  25مدة القرض مختلطة: 
فائدة  ف: المائة ويتحمل سعر 1.25 ثابتة سنوات، بفائدة 5

 ف: المائة سنويا 0.75

 شروط قرض الصندوق: 

 فجوة التمويل:  مليون دوالر أمريت: 20.7

 :الجهات المشاركة في التمويل  شرتات من القطاع الخاص ومؤسسات مالية

 مليون دوالر أمريت: 17القطاع الخاص:  ءشرتا

 مليون دوالر أمريت: 9.8المؤسسات المالية المشارتة: 

 :التمويل المشترك قيمة 

 :مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريت: 19.4

 مساهمة المستفيدين:  دوالر أمريت: ماليين 4.5

 المؤسسة المكلفة بالتقدير:  الصندوق 

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر



EB 2017/120/R.13/Rev.1 

 

1 

الذيل الثان:
 

E
B

 2
0
1
7
/1

2
0
/R

.
 

 

 

 الموافقةبتوصية 

جمهورية سري النتا  مقترح تقديمه إلىال بالقرضالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
، على النحو الصغيرةبرنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات من أجل  االشتراتية الديمقراطية

 .55الوارد ف: الفقرة 

برنامج  من أجل جمهورية سري النكا االشتراكية الديمقراطية إلىمقترح تقديمه قرض 
 شراكات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال
 التنمية القطرية والريفية وسياق الفقر -ألف

ف: المتوسط، ويواصل ف: المائة  7إلى  6 قدره بمعدل ثابت السنوات األخيرة ف: النموواصل االقتصاد السريالنت:  -1
الدخل، ويبلغ عدد ستانها  ف: الشريحة الدنيا من البلدان متوسطةسري النتا اآلن وأصبحت حتى يومنا هذا. النمو 
حين ساهم النمو ف:  . وف:دوالرا أمريتيا 3 811 قدرهمليون نسمة، ونصيب الفرد من الناتج المحل: اإلجمال:  20.5

ف: المائة من الستان على  7و 25أو "فقراء" )"تقريبا" فقراء ال يزالون ف: المائة من الستان  32فإن  الحد من الفقر،
ويعتمدون الريفية، واألراض: ف: المائة من المجموع( ف: المناطق  87الغالبية العظمى من الفقراء )وتعيش التوال:(. 
الزراعية أصحاب الحيازات هم المجموعات الستانية األتثر تضررا من الفقر و تبير على القطاع الزراع:. بشتل 
ف: المائة  24 يمثلونالذين العمالة الناقصة والمعدمين، وخاصة الشباب ) والذين يعانون من ،، وعمال المزارعالصغيرة

 والنساء. من مجموع الستان(

 بلدان جنوب آسياأعلى من جميع سري النتا اآلن مرتبة تحتل وقد تحسنت حالة األمن الغذائ: بشتل ملحوظ، و  -2
 ويأمن غذائ: وتغذإلى ترجم بشتل تامل هذا ال يُ ففر الغذاء على المستوى الوطن: آمن، اتو  وف: حين أن. خرىاأل

زال نقص التغذية مصدر يال و . تغذوياعلى مستوى األسرة لجميع شرائح الستان، وخاصة الفئات الضعيفة اجتماعيا و 
 .الخامسةسن بين األطفال دون  ف: المائة 21نسبة هزال قدرها ف: المائة و  15 قدرها نسبة تقزم وينعتس ف:قلق، 

غير و والمطاط وجوز الهند( الشاي )أساسا  المزروعةالمحاصيل  قطاعإلى النتا  قطاع الزراعة ف: سري وينقسم -3
المزروعة )أساسا األرز والذرة والفواته والخضراوات وغيرها من المحاصيل المزروعة ف: الحيازات الصغيرة(. وعلى 

العمود الفقري لالقتصاد ومصدرا  فإنه ال يزالالناتج المحل: اإلجمال:،  منالزراع: القطاع الرغم من انخفاض حصة 
متواضعة ما لم  ستظل، و ةمضمون تليسفإن استدامة متاسبه ف: الحد من الفقر،  سهمه يحين أن . وف:هاما للعمالة

ضافة القيمة، وتحسين التسويق والقدرة التنافسية ف: السوق. ،التنويعو ، هاتحسين اإلنتاجية الزراعية وتحديثبستتمل تُ   وا 

تبيرة ف: السوق  ات، فإن هناك إمتانيالزراعة أتثر تنافسيا لجعل قطاعتصادف على الرغم من التحديات الت: و  -4
القطاع الخاص بشتل  ويبديالتصدير واألسواق المحلية.  أسواق تلب: احتياجاتللمنتجات الزراعية السريالنتية، الت: 

لسوق، الفرص المتاحة ف: اأصحاب الحيازات الصغيرة الغتنام مع المنتجين  اتللدخول ف: شرات همتزايد استعداد
 .العام والخاص المنتجين والقطاعينشراتات بين ف:  ينخرطو 
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األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الُقْطرية المستند  -باء
 إلى النتائج

عادة و  هتم تنقيح البرنامج القطري للصندوق واستثمارات -5 ، على ألولويات الوطنيةا لدعم ف: السنوات األخيرة هترتيز ا 
الشراتة بين  اربعلى أساس تجو . 2020-2015األخير للفترة  القطرية النحو المبين ف: برنامج الفرص االستراتيجية

مشارتة القطاعين الخاص  وتيسير األعمال الزراعيةوال سيما الجهود األخيرة لتعزيز  -الصندوق وحتومة سري النتا 
تمويل لالصندوق  ا منطلبت الحتومة دعم -الجاري  الوطن: لتنمية األعمال الزراعيةالبرنامج والمال: من خالل 

ين الخاص وتعبئة استثمارات القطاع منظمات المنتجين/المزارعين انخراطتعزيز و ، ةبرنامج جديد لتحديث قطاع الزراع
 للتمويل الريف: والشمول المال:. مواتية بشتل أتبربيئة تنظيمية  لتهيئة االمال:. وتشمل التدابير التتميلية دعمو 

لصندوق أداة رئيسية ل بمثابة برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة يعملوبالتال:  -6
 ( والبيئة المؤسسيةاألعمالبيئة ) يةالريف البيئةوالحتومة لتحقيق األولويات ف: إطار السياسة الوطنية وف: 

فإن األساس المنطق: ، أصحاب الحيازات الصغيرة والفوائد الت: تعود إليهم بإدراج المنتجينما يتعلق . وفيتينالمتطور 
، تعزيز القدرة أي - ويتواءم معها يات التنمية ف: المناطق الريفيةو يستجيب لخطة وأول هأن (1)ما يل:: تلبرنامج ل

 إلرساءبشتل متزايد ومواتية البيئة المؤسسية داعمة  (2؛ )القطاع الريف: لتحقيق النمو الشامل/للزراعة التنافسية
الفرص المتاحة  الغتنامموجه البرنامج  (3؛ )وتوسيع نطاقها العام والخاص المنتجين والقطاعينالشراتات بين 

النتائج يمتن تطبيق  (4)وتعبئة االستثمار المال:؛ فرص زيادة بما ف: ذلك  -ألعمال( فرص اف: السوق )و الناشئة و 
المنتجين الشراتات بين نموذج  ليتون الجاري البرنامج الوطن: لتنمية األعمال الزراعيةدروس المستفادة من وال

برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب يمثل  (5؛ )أتثر فعالية وفائدة لفقراء الريف العام والخاصوالقطاعين 
الخاصة  اتسياسالبيئة فيما يتعلق ب ينفرصة تبيرة لتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة الوطني الحيازات الصغيرة

 أصحاب الحيازات الصغيرة. توفر مواردها منالزراعية الت: ألعمال با

 برنامجال فوص -ثانيا
 والمجموعة المستهدفة برنامجمنطقة ال -ألف

ن تان، البلد بأتملهالبرنامج  سيغط: -7 حياء أللخاص، من خالل عملية تقييم، وتفضيل اهتمام  سيتون هناك وا 
استعداد سيتون الطلب و  يحرتهالبرنامج و . التبيرة من حيث اإلنتاج الزراع: متانيةذات اإل ة الدخلمناطق منخفضوال

سلسلة القيمة، بما ف: ذلك القطاع الخاص ف: الزراعية والجهات الفاعلة األعمال والتزام أصحاب المصلحة )
 .بالغ األهميةالمنتجين( /المزارعينات منظمو 

 على أن القدرة لديهاشخص(،  230 000 ريفية فقيرة )تمثلة أسر  57 500 برنامجمن الوتضم المجموعة المستهدفة  -8
األساس، هناك ثالث مجموعات  . وف:ف: مجموعة متنوعة من سالسل القيمة ةنشط ةاقتصاديفاعلة  جهاتتصبح 
 األرضمن واحد أقل من هتتار  الت: تمتلك) ةالمنتجاألسر الريفية الجديدة من  35 000 (1): مستهدفةفرعية 

( الت: ستستفيد من زيادة فرص تسب تهاف: المائة من دخل أسر  50ال يقل عن  إلدرار ماعلى الزراعة  تعتمدو 
أسرة  4 000 وهذا يشمل - العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين خطط  ف: انخراطهامن خالل  العيش
المنتجين الشراتات بين خطط أسرة تشارك بالفعل ف:  20 000 (2؛ )منظمات المنتجين/المزارعينمن  70ف: منظمة 

برنامج ستستفيد من دعم و  البرنامج الوطن: لتنمية األعمال الزراعيةالمنشأة ف: إطار  العام والخاصوالقطاعين 
ف: شتل الحصول على قروض رأس المال العامل  الصغيرة شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات
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من  واصبحلي مسيتم دعمه الذينوالرجال  شاب من النساء 2 500 (3؛ )يةنتاجها اإللضمان استدامة نظم ةالموسمي
لشراتات بين ا سلسلة القيمة واستتمال على امتدادالناشئ الطلب على المنتجات أو الخدمات  لتلبية، رواد األعمال

واحد الذين يملتون أقل من هتتار أو المعدمين أو عاطلين، من الإما  نوسيتونو  - العام والخاصنتجين والقطاعين الم
 .(13 ف: الفقرة 1-1 الفرع: متونالرد مزيد من التفاصيل عن المجموعة المستهدفة ف: مناقشة يمن األرض. )

 برنامجالهدف اإلنمائي لل -باء
)ف: أصحاب الحيازات الصغيرة رة من سأ 57 500ل و زيادة مستدامة ف: دختحقيق لبرنامج هو اإلنمائ: لإن الهدف  -9

 .الغذائ: هانوعية نظامتحسين و  نحو األسواقف: نظم إنتاج وتسويق موجهة  المشارتة البداية(

 المكونات/النتائج -جيم
شراتات تجارية؛  إرساء (1)ه::  متوناتالمتوقعة من خالل ثالثة  والنتائج اإلنمائ:الهدف  يتم تحقيقسوف  -10

 امج وحوار السياسات.نإدارة البر  (3) الحصول على التمويل الريف:؛ (2)
إلى  لمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهماوصول تحسين  (1): ه: التاليةلبرنامج لالمتوقعة  والنتائج -11

برنامج ف: إطار من األسر المستفيدة من الدعم  ةأسر  57 500حصول  (2)، ف: شراتة مع القطاع الخاص؛ األسواق
لى الخدمات المالية الريفية بأسعار عمستدام بشتل  شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة

لتنمية األعمال الزراعية الت: توفر مواردها من المزارعين أصحاب الحيازات تحسين بيئة السياسات  (3؛ )معقولة
 .مستدامو عادل الصغيرة بشتل 

المنتجين الشراتات بين  إرساء( 1-1: )ينفرعي على متونينمل هذا المتون تيش شراكات تجارية. إرساء: 1المكون  -12
 تحرتهنموذج  ف: إطارمجموعات المنتجين )ل( التعزيز المؤسس: وبناء القدرات 2-1)؛ العام والخاصوالقطاعين 

 السوق(.

حرتها الت: ت العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين  إرساءالبرنامج ، سيدعم 1-1 الفرعي مكونالوبموجب  -13
 الت: تقودهاالجديدة  العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين خطط  (1)السوق تحت ثالث فئات ه:: 

الشراتات خطط  توسيع نطاقالتوعية أو /التوسع ف: مجال الجغراف:التوسع  (2) ؛أسرة( 21 000شرتات خاصة )
؛ أسرة( 10 000) البرنامج الوطن: لتنمية األعمال الزراعيةالت: يدعمها العام والخاص المنتجين والقطاعين بين 

منظمات مع  صراحةتعمل الت: الجديدة  العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين خطط  (3)
 4 000) العام والخاصالمنتجين والقطاعين ين الشراتات بأصحاب المصلحة ف: خطط أعمال ت المنتجين/المزارعين

القطاع الخاص أو  ة منإما شرت العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين  خطط وسيتون "منشأ"سرة(. أ
ألغراض ولمع إحدى شرتات القطاع الخاص.  مؤتد أدلة على وجود ترتيب تجاري تقدممزارعين يمتن أن ة منظم

بتطبيق المتعلقة  ينمزارعال/ينمنتجالمخاطر الت: تواجه الزيز التحديث الزراع: والحد من تعالتلية المتمثلة ف: 
لموارد الطبيعية والتتيف مع تغير المناخ(، المستدامة لدارة تعزز اإلتتنولوجيات وأنشطة جديدة )وخاصة تلك الت: 

 تتميليةبحيث تتون البرنامج بدء ل أمواال برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةسيوفر 
الستثمار اثلث تتاليف ما يقرب من وفق ترتيب لتقاسم للمزارعين واستثمارات القطاع الخاص،  المشروطةللقروض 

هذه بدء الوتستهدف أموال  ؛العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين  خطةف: إطار  ةالمقترحالتل: لألعمال 
العام المنتجين والقطاعين لشراتات بين وبالنسبة لخطط امزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فقط. ال بالتحديد
ف: شتل تمويل بدء العمل  اإضافيا م البرنامج دعمدمع منظمات المزارعين، سيق صراحةتعمل الت: الجديدة  والخاص
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 متوسطة الحجم( ورأس المالالإلى يرة الصغالمعدات رأس المال األساس: )مثل شراء توفير على مستوى المجموعة ل
ا مستهدفا أيضا دعم برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة سيقدم. وأخيرا، األول:العامل 

لطلب وتلبية ا، فرص حصولهم على عمل أو لمساعدتهم على أن يصبحوا من رواد األعماللشباب الريف لتعزيز 
العام المنتجين والقطاعين الشراتات بين سلسلة القيمة واستتمال  على امتدادالناشئ الخدمات /على المنتجات

 تمويل البدء لخطط أعمالهم.شاب ف: البداية ب 2 500. وسيتم دعم والخاص

حيث إن األساس ، منظمات المنتجين/المزارعينقدرات  دعم بناءبرنامج ال، يعتزم 2-1الفرعي  المكونوبموجب  -14
الشراتات خطط  ف: إطارفعالين الشرتاء من ال صبحمن أن ت نهامت  سيُ أن تعزيز هذه المجموعات  المنطق: لذلك هو

. وسيتم استتمال ا، وتذلك بناء قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أعمالهالعام والخاصالمنتجين والقطاعين بين 
 المنطق:دعم ف: شتل توجيه األعمال والتدريب وتبادل الزيارات والدعم ب اتعلى مستوى المجموع البدءتمويل 

 لمنظمات المزارعين ف: إدارتها.

الشراتات بين ( تمويل 1-2: )ينفرعي متونينعلى هذا المتون يشتمل . : الحصول على التمويل الريفي2المكون  -15
المتون ويتبع هذا خدمات المالية. التعزيز المؤسس: لقطاع ال (2-2)؛ العام والخاصالمنتجين والقطاعين 

الحصول  تيسير، ويهدف إلى 1 المتون ف: إطار تنشأالتدخل والفرص االستثمارية الت:  أساليبستراتيجيات و اال
 المستدام على الخدمات المالية الريفية بأسعار معقولة.

مع  أصحاب الحيازات الصغيرةبرنامج شراتات األعمال الزراعية لدى يتعاون ، سوف 1-2 الفرعي المكونوبموجب  -16
، وال سيما لخدمة والمهتمة بذلك قادرة على توسيع نطاق خدماتها ف: القطاع الريف:ال المالية المشارتةالمؤسسات 

 وعلى، برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةالفئات المستهدفة المدعومة ف: إطار 
برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب خاص بائتمان من خالل خط و تمويل البرنامج. االشتراك ف: 

مشروطة قروض  (2؛ )قروض رأس المال العامل للمزارعين (1): ه: ثالثة منتجات ستتاح، الحيازات الصغيرة
 قروض الشباب. (3) للمزارعين )لالستثمار(؛

ونشر لوائح جديدة لقطاع التمويل  وضعف:  بنك سري النتا المرتزي، سيتم دعم 2-2 الفرعي المكونوبموجب  -17
مرخصة الصغري التدريب مؤسسات التمويل ف: تافية للمجتمعات الريفية، و مشارتة ، وبالتال: ضمان فرص الصغري

، بما المالية المشارتة لمؤسساتإلى ابعض الدعم الحاسم  تقديم، سيتم وباإلضافة إلى ذلكالجديدة.  وائحهذه الل على
الودائع، من أجل تعزيز قدراتها ف: مجال التمويل  تتلقىالت:  الصغريالتجارية ومؤسسات التمويل  كالبنو ف: ذلك 
 من خالل التدريب والمساعدة التقنية. وأساسا، ة الدخلمنخفضللمجموعات والزراع:  الصغريو الريف:، 

البرنامج ( إدارة 1-3: )ينفرعي على متونينمل هذا المتون ت. يشامج وحوار السياساتن: إدارة البر 3المكون  -18
 حوار السياسات. (2-3) المعرفة؛و 

الوطن: لتنمية األعمال لبرنامج المعنية باالقائمة البرنامج وحدة إدارة تم إعادة هيتلة تس، 1-3 الفرع: المتونوبموجب  -19
أصحاب الحيازات برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى وحدة إدارة إضافية لتتطور إلى  اتقدر ها بوتعزيز  الزراعية
 لتخطيط والتنسيق والتيسير والوساطة والرصد والتقييم.عن ارئيسية المسؤوليات الب وتضطلع الصغيرة

أيضا  برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةيدعم ، سوف 2-3 الفرع: المتونوبموجب  -20
لتنمية األعمال الزراعية الت: توفر مواردها من المزارعين أصحاب األنشطة الت: تهدف إلى تحسين بيئة السياسات 

أساس جدول أعمال حوار السياسات على  وضع. ولتحقيق ذلك، سيتم مستدامو عادل الحيازات الصغيرة بشتل 
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األعمال الحتومة، و  -البرنامج أصحاب المصلحة الرئيسيين  سيجمع. أوال، عاملين من عوامل الدفع واسعة النطاق
بشتل جماع: قيود  تحديدلتمتينهم من  -، ومقدم: الخدمات المالية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة زراعيةال

ص ستخلسيثانيا، فإنه و الحاجة إلى تغيير السياسات. فيما يتعلق بآلراء اها، وتعزيز توافق ونواجهيالت:  اتالسياس
السياسات  لتنعتس ف:الحتومة وسينقلها إلى علم ، التنفيذ تجربةالدروس والنجاحات الرئيسية الناشئة من 

 حسب االقتضاء.الوطنية واالستراتيجيات والبرامج 

 برنامجتنفيذ ال -ثالثا
 النهج  -ألف
 برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةدارة وتنسيق إطارا إل التاليةالمبادئ العامة  تضع -21

حرته تاعتماد نهج  (3؛ )الطلبيحرته نهج مرن  (2؛ )هاودعم أولويات سياسة الحتومةالمواءمة مع  (1): وتنظيمه
التمويل المشترك )تقاسم التتلفة( وتقاسم  (5)؛ ريفية شاملة ماليةخدمات توفير  (4؛ )يقوده القطاع الخاصو  السوق

أصحاب تعزيز المزارعين تمتين وتنظيم و  (7؛ )األعمال المجديةلشرتاء وخطط ل اختيار تنافس: (6)المخاطر؛ 
يحرتها السوق )بما ف: ذلك التوظيف  التوظيف الت:دعم تتميل: ألنشطة  (8؛ )تشرتاء عملالحيازات الصغيرة 

 (.الذي ال يملك أرضا )أي الشباب ينالذات:( لشرائح معينة من الستان الريفي

بين الت: تفيد جميع األطراف  العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين تتجسد هذه المبادئ من خالل تعزيز و  -22
المنتجين الشراتات بين  خطط أعمال الواردة ف:، أصحاب الحيازات الصغيرة شرتات القطاع الخاص والمزارعين

البرنامج الوطن: لتنمية األعمال لى الدروس المستفادة ف: إ الشراتاتهذه ستستند . و العام والخاصوالقطاعين 
تطبيق هذا النهج ف: جميع أنحاء  عندالصندوق  الت: حددهاعتمد بعض الممارسات الجيدة وست الجاري الزراعية
 العالم.

)أي الخطة االستثمارية( من خالل ترتيب  العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين تمويل خطة عمل وسيتم  -23
االئتمان من  (2)الت: يقدمها البرنامج؛ لك تقديم منح مناظرة لت (1)شمل ما يل:: يتقاسم التتاليف /لتمويل المشتركل

؛ ينبرنامج( تجزء من مساهمة المستفيدالذي يدعمه الاالئتمان خط  الذي ييسرهالمؤسسات المالية المشارتة )
 .(األعمال الزراعيةالقطاع الخاص )مساهمات  (3)

 اإلطار التنظيمي -باء
على إلى حد تبير  الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةبرنامج شراتات األعمال هيتل  يتونبشتل عام، سوف  -24

ه:  الوتالة الرائدة المعنية بالبرنامج. و لبرنامج الوطن: لتنمية األعمال الزراعيةي لتنفيذالالهيتل المؤسس: و غرار 
بين ل بشتل فعارفيع المستوى، األقدر على ضمان التعبئة والتنسيق  ا، بحتم مرتزهستتون رئاسة، والت:الأمانة 

( ومع شرتاء من القطاع الخاص )بما ف: ذلك بنك سري النتا المرتزيالعامة )بما ف: ذلك  الوتاالتمختلف 
البحث  مثلأو دور مساند ) ةوغيرها( الت: لديها إما مسؤوليات تنفيذ مباشر  الرابطاتالمالية والشرتات و المؤسسات 

المنتجين الشراتات بين لدعم منظمات المزارعين و و والتدريب والتعبئة وخدمات اإلرشاد التتميلية، وما إلى ذلك(. 
سري النتا ف: سلطة مهاويل: : علىالوتاالت الرئيسية المشارتة ف: البرنامج تشتمل  ،العام والخاصوالقطاعين 

مجلس الزراعة و  ودائرةالزراعة التصديرية،  دائرةو زارة الزراعة، و ، و التنظيم:( هاوهيتلجيدا شبتتها المتطورة  وخاصة)
 .الصادراتتنمية 
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المشروع ومقرها ف:  دائرة، يتم تفويض المسؤولية عن إدارة البرنامج لوحدة الوتالة الرائدة المعنية بالبرنامجمن خالل و  -25
 برئاسة سترتير الرئيس أو من ينوب عنه. وحدة إدارة المشروع تحت إشراف لجنة توجيهية وطنيةستعمل تولومبو. و 

دارة المعرفةو التخطيط، والرصد والتقييم -جيم  التعلم وا 
من جانب أصحاب المصلحة ونظام التقييم الصارم من المسائل  ةالمتثف ةالمبتر والتحضير تقييم العمليات عتبر ت -26

بناء قدرات و  العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين خطط أعمال تعزيز استدامة تمويل الحاسمة ف: 
والميزانية خطة العمل ستتون مجموعات المزارعين للتحول ف: نهاية المطاف إلى منظمات مزارعين وشرتات. و 

برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب ل يعملية التخطيط التشارت: والتشاور  نتائجالتوريد من السنوية وخطة 
 .صغيرةالحيازات ال

نسبيا، سيتم وضع نظام  ازال جديديال  العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين نموذج بالنظر إلى أن و  -27
. والغرض الرئيس: من وبطريقة تستجيب لالحتياجاتف: الوقت المناسب  لتيسير الرصد وصنع القرار الرصد والتقييم

قائمة على سليمة إدارة تطبيق من أجل  ةوموثوق ومتتررة املةهو توفير بيانات ومعلومات ش الرصد والتقييمنظام 
بما  –المساءلة  ينبغ: أن يعززدارة و إلأن يتون أداة لهو  الرصد والتقييمنظام وبالتال:، فإن الغرض من النتائج. 

 .اوأثره هائإلى الحتومة والصندوق بشأن أدا من تقديم معلوماتوحدة إدارة المشروع  ُيمت ن

برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى ف: التعلم أعمال لمساهمة ف: جدول أيضا ل الرصد والتقييمنظام سيعمل و  -28
المنتجين الشراتات بين الشرتاء ف: و البرنامج ف: أصحاب المصلحة  وبحتم تعدد. أصحاب الحيازات الصغيرة

دار سيتون ، العام والخاصوالقطاعين  ترسيخ نموذج ولسمة للتنسيق الفعال، حاتها من المسائل التقاسم المعرفة وا 
دار تما أن . اتمستدام للشرات السياسات، الت:  االنخراط ف:ارتباطا وثيقا بجهود أيضا  انرتبطي تهاتقاسم المعرفة وا 

تحليل البيانات سيتون السياسات واألطر التنظيمية مواتية. وف: وقت الحق، أطر تسعى إلى ضمان أن تتون 
إدارة المعرفة ونشرها، وأحداث التعلم، عملية إبالغ ف: نظام الرصد والتقييم عامال رئيسيا  هايولدوالمعلومات الت: 

 .اتالسياسو  والمناصرة، الترويجمنتديات و 

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
لدى أصحاب الحيازات برنامج شراتات األعمال الزراعية ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة لتشتمل  اإلدارة المالية. -29

 استخدام (1)مستويات مقبولة، وضمان: للوصول إلى عدد من التدابير الرامية إلى تخفيف المخاطر  على الصغيرة
وف: الوقت  ةتقارير مالية موثوقوتقديم إعداد  (2) غراض المخصصة لها بتفاءة وفعالية؛ألالبرنامج لوأصول أموال 

تقييم اإلدارة المالية  صن فو ، البرنامج الوطن: لتنمية األعمال الزراعيةتجربة مع األخذ بعين االعتبار و المناسب. 
 .متوسطةعلى أن هذه المخاطر برنامج إلدارة المالية للالمرتبطة با ةشاملاللمخاطر الذي أجري ل

متطلبات للوفاء بالعن اإلدارة المالية للبرنامج ووضع إجراءات  ةمسؤول الوتالة الرائدة المعنية بالبرنامجوستتون  -30
البرنامج الوطن: وحدة إدارة لصندوق لضمان استخدام األموال ف: األغراض المخصصة لها. وسيتم تعزيز االئتمانية ل

برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب وحدة إدارة مخصصة ومستقلة لوتحويلها إلى  لتنمية األعمال الزراعية
، بما ف: ذلك: إعداد خطة العمل التشغيل:مستوى اليذ جميع المهام االئتمانية على عن تنف ةمسؤول الحيازات الصغيرة

على برنامج السلف من الحساب المخصص لتغطية نفقات التقديم طلبات سحب وخطة التوريد؛ و  السنويةوالميزانية 
عداد طلبات و  المقررة؛شطة لتنفيذ األنالبرنامج األموال التافية لشرتاء  وصرف؛ أساس اعتمادات الميزانية المتاحة ا 

عداد و  ؛الثابتة األصولسجل  وتحديثالنفقات الفعلية؛  تشوفالسحب استنادا إلى  المالية السنوية والتقارير  التشوفا 
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واإلجراءات  بشأن المسائل المثارةعلى المراجع العام  مراجعة الحسابات؛ والردسجل  تحديثو  ؛سنويةالالمالية ربع 
 المتخذة لحلها.

 نفقاتوحدة إدارة المشروع بحسابات منفصلة للبرنامج، وفقا لمعايير المحاسبة الحتومية. وسوف يتم تسجيل حتفظ وست -31
المعايير سيتم تعديلها بما يناسب الغرض وتقديم تدريب عليها. واعُتمدت محاسبة مجية البرنامج باستخدام بر 

وتم العامة ف: سري النتا.  اتلماليل 2002ف: عام ، أساس نقديعلى القائمة لقطاع العام، لالدولية المحاسبية 
وضع المعايير المحاسبية للقطاع العام  من خالل 2009عام على أساس االستحقاق ابتداء من المحاسبة االنتقال إلى 
 وحتى. لقطاع العاملالمعايير المحاسبية الدولية ف: معيارا  38 بين منمعايير  10تتضمن حاليا الت: السريالنتية، 

حسب الحاجة ستتمل القوائم المالية المعدة للبرنامج ، سوف تُ لقطاع العاملالمحاسبية الدولية االمتثال التامل للمعايير 
 لتوفير الحد األدنى من اإلفصاح وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.بيانات إضافية ب

وستديره ، بنك سري النتا المرتزي سيتم فتح حساب مخصص بالدوالر األمريت: ف: األموال.وتدفق صرف الترتيبات  -32
تدار سالحتومة على التوال:، و الت: يمولها الصندوق و لنفقات ل اليوميةلعمليات لسيتم فتح حسابين و العامة.  الخزانة

وحدة ستتون المقترض. و  يحددهف: بنك سيالن أو بنك آخر  المال:المدير توقيع مزدوج من مدير البرنامج و بموجب 
عن ضمان تدفق األموال من الحساب المخصص والخزانة العامة على التوال:، من خالل  ةمسؤولإدارة المشروع 

بنك سري النتا إلى عن طريق الخزانة  والمقدمة الوتالة الرائدة المعنية بالبرنامجوافق عليها تالسلف الت:  طلبات
الت: تتم عمليات لالتنمية اإلقليمية، ل إدارةتديره و ، بنك سري النتا المرتزيسيتم فتح حساب مخصص ف: و . المرتزي
 ئتمان.االخط  ف: إطار

شروط حتى الوفاء بنشاط التنفيذ،  سارية لتيسيرالتمويل  يةبح اتفاقبعد أن تصسلفة بدء  تقديميمتن  بدء.التكاليف  -33
عليها تفاق وسيتم اال دوالر أمريت: 300 000البدء ولن يتجاوز الحد األقصى لسلفة . يةف: االتفاق ةصرف المحددال

 خالل المفاوضات.

ترتيبات  أن تتضمنالممولة من جهات مانحة  مشروعات. وفقا لتعميم الحتومة، يجب على جميع المراجعة الحسابات -34
برنامج شراتات  إدراج لوتالة الرائدة المعنية بالبرنامجة لالداخلي المراجعةوحدة من طلب لمراجعة الداخلية، وسيُ ل

بنك لدى فئتمان، االالسنوية. أما بالنسبة لخط  هاف: خطة عمل أصحاب الحيازات الصغيرةاألعمال الزراعية لدى 
. بنك سري النتا المرتزيية التابع لالنقدالشؤون ترفع تقاريرها إلى مجلس  ةداخليمراجعة  دائرة سري النتا المرتزي

 لصندوق.إلى اوستقدم تقارير المراجعة الداخلية 

 مشروعاتالحسابات مراجعة بسري النتا ف: والمراجع العام  مراجعة الحساباتالمعنية ب المؤسسة العلياتم تتليف و  -35
اإليرادات الحتومية واستخدام الموارد العامة. بالممولة من الجهات المانحة، باإلضافة إلى جميع الحسابات المتعلقة 

حساب والالمالية،  استعراض القوائم علىالسنوية  اتلمراجعنطاق ايشتمل تمشيا مع المبادئ التوجيهية للصندوق، و 
 بموجب عقوداستخدام الموارد  بشأن ارأي تما سيقدم المراجع العام. النفقات المبلغ عنها ف: قوائم النفقاتو  المخصص

 إدارة خطوط االئتمان. وبشأن العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين 

إلى حد تبير مع المبادئ التوجيهية  تتسق، الت: للتوريد الوطنيةية المبادئ التوجيهالبرنامج  سيطبق هذا. التوريد -36
على المبادئ التوجيهية للصندوق ستسري ، وجود أوجه عدم اتساقحالة  . وف:لصندوقللتوريد وتتيب التوريد ف: ا
تراض" عليها وتذلك "عدم االع الموحدة إلزام: التوريدالصندوق لخطة استعراض  سيتونو المبادئ التوجيهية الوطنية. 

 الصندوق."عدم اعتراض" من جانب أي تغييرات إلى  من جانبه؛ تما ستخضع
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أو يديرها الصندوق وثائق مناقصة.  يقدمهاموارد بلسلع واألشغال والخدمات الممولة توريدات اجميع تتطلب . التسيير -37
عدم ن االمتثال لسياسة و ن واالستشاريو ن والمقاولو المورديضمن أن  شرطا يقتض:وسوف تشمل جميع العقود 

المتعلقة  هم األخرىوثائقو  همحساباتهم وسجالت بفحصسمح للصندوق يالصندوق و  ف:الفساد التسامح المطلق إزاء 
 عام. المراجعمن قبل  ومراجعتهاالعقود، أداء تقديم العروض و ب

 اإلشراف -هاء
وفد بمشارتة تعلى األقل سنوية رسمية إشراف بعثة من خالل البرنامج، على الصندوق مباشرة سوف يشرف  -38

خالل دعم التنفيذ على أساس أتثر تواترا، وخاصة أثناء بدء التشغيل و لبعثات  إرسالالحتومة. وسيتم الترتيز على 
 استعراض منتصف المدة ف: السنة الثالثة. إجراءأول سنتين من تنفيذ البرنامج. ومن المتوقع 

  وتمويله وفوائده برنامجتكاليف ال -رابعا
دورات تخصيص الموارد على أساس األداء  لمن خالمليون دوالر أمريت:  20.7 البالغة فجوة التمويليمتن سد  -39

لمجلس التنفيذي( أو عن من اداخلية وموافقة الحقة يل يتم تحديدها وتخضع إلجراءات شروط تمو وفقا لالالحقة )
 1أثناء التنفيذ. تم تحديدهيطريق تمويل مشترك 

 برنامجالتكاليف  -ألف

المادية الطوارئ ست سنوات، بما ف: ذلك  البالغةوالمتتررة خالل فترة التنفيذ  يةتتاليف االستثمار القدر مجموع ي -40
المتون التتاليف اإلشارية حسب  وترد(. يةمليار روبية سريالنت 17)دوالر أمريت:  اليينم 105 بمبلغ، يةوالسعر 

  .2ف: الجدول  ةممولالجهة الف اإلشارية حسب فئة اإلنفاق و التتالي وترد؛ 1ف: الجدول  والجهة الممولة

 1الجدول 
 الجهة الممولةو  المكونبحسب  برنامجتكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المتون

 فجوة التمويل قرض الصندوق
المؤسسات المالية 

 المشارتة
الشرتاء من القطاع 

 المستفيدون الخاص
المقترض/ال
 المجموع جهة النظيرة

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 463 53 2 184  - 31 967 16  -  33 079 18 34 233 18 إرساء شراتات تجارية -1

الحصول على التمويل  -2
 الريف:

13 416 29 -  9 821 21 -  4 494 10 18 470 40 46 201 

ارة البرنامج وحوار إد -3
 السياسات

2 051 38 2 621 49 -  -  -  705 12 5 377 

 041 105 19 359 19 4 494 4 16 967 16 9 821 9 20 700 20 32 700 33 وعالمجم

 برنامجيل التمو  -باء
وتصل . مليون دوالر أمريت: 33.7 بمبلغ مختلطةبشروط  ام الصندوق قرضدتتاليف البرنامج، سيق من مجموع -41

مليون  0.65رواتب ودوالر أمريت: للمليون  0.345، بما ف: ذلك أمريت:دوالر مليون  19.4 إلىمساهمة الحتومة 
 أمريت:دوالر مليون  18.5 والبالغ من مساهمة الحتومة المتبق: مبلغوالف: شتل ضرائب ورسوم. دوالر أمريت: 

السابقة الت: يمولها الصندوق، والت:  مشروعاتبموجب ال المفتوحةخطوط االئتمان لمن األرصدة المتراتمة  يتألف
                                                      

 على فجوة التمويل ف: إطار قرض الصندوق. 2و 1يشتمل الجدوالن  1
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 بنك سري سيوقع عليهابموجب مذترة جديدة، و بموجب مذترة تفاهم مع وزارة المالية.  بنك سري النتا المرتزي يديرها
برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب ائتمان ارة، ستتون هذه األموال متاحة لخط الوز و  النتا المرتزي

 المؤسسات المالية المشارتةمساهمة وتصل المزارعين. /صغار المنتجين ين منالمستفيد إلقراض الحيازات الصغيرة
ف: لالستخدام  المؤسسات المالية المشارتةأموال  حشد، وهو ما يتماشى مع استراتيجية دوالر أمريت: اليينم 9.8 إلى

الشراتات بين  خططئتمان. ويقدر التمويل المشترك من قبل الشرتاء من القطاع الخاص ف: إطار االخط  إطار
مساهمات نقدية أو  شتل يتون ف:يمتن أن و ، دوالر أمريت:مليون  17 بمبلغ العام والخاصالمنتجين والقطاعين 

دوالر  يينمال 4.5 بمبلغعينية ورأسمال عامل. وتقدر مساهمات المستفيدين من المزارعين ومنظمات المزارعين 
 عينية.مساهمات مدخرات أو  شتل، ف: أمريت:

 2الجدول 
 *والجهة الممولة فئة اإلنفاقبحسب  برنامجتكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 فئة اإلنفاق

 فجوة التمويل قرض الصندوق
المؤسسات 

 المالية المشارتة
الشرتاء من القطاع 

 المستفيدون الخاص
المقترض/الجه
 المجموع ة النظيرة

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 206 6 2 106  -  - 2 100 65 043 4 31 957 1 االستشارات -1

 818   14 107  -  -  - 45 375 41 336 المعدات والمواد -2

 468 45 40 372 18 10 494 4  - 21 505 9  - 29 097 13 االئتمان -3

 138 45  -  - 37 967 16   - 27 121 12 36 050 16 المنح واإلعانات -4

 757 6 49  -  - 2 8 55 417 37 283 العملحلقات  -5

 التدريب -6
 المرتبات -7
 الرواتب والبدالت -8

904 
246 
650 

26 
86 
28 

1 995 
- 

1 371 

59 
 

58 

208 
- 
- 

7 - 
- 
- 

 - 
- 
- 

 260 
37 

345 

8 
14 
14 

3 367 
283 

2 366 

 638 13 83  -  -  - 59 378 28 177 تتاليف التشغيل -9

 041 105  359 19  494 4  967 16  821 9  700 20  700 33 المجموع
من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنها. ومن المتوخى تحديد ست فئات للصرف تحد أقصى، إلتاحة المرونة  2ستحدد ف: الجدول  فئات الصرف *

 التافية خالل التنفيذ.

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

فوائد فإن الشراتات تجارية والحصول على التمويل الريف:(،  إرساءالستثمار )لين األساسيين مجالال إلىاستنادا  -42
اإلنتاج زيادة  (1)تدابير الوصول إلى األسواق تشمل: تحسين من  ةالمتوقع ةالتميمن الناحية  قابلة للقياسالالرئيسية 

منظمات بالقيمة فيما يتعلق  سلالأولويات سب إنتاج موجه (2؛ )زيادة الدخولدى إلى يؤ الزراع: وغير الزراع:، مما 
منظمات  تبيعهاالت: األعلى القيمة المضافة ذات لدخل و درة لمالمنتجات المن  اتنوعأتثر مجموعة  (3؛ )المزارعين
؛ محليينالوالتوظيف الذات: للقرويين المدى زيادة الدخل من العمل قصير  (4؛ )ف: األسواق االستهالتيةالمزارعين 

 .بالسوق لمستفيدينل أماميةخلفية و روابط ف: سالسل القيمة بأتبر تتامل  (5)
ل و دخ يؤدي البرنامج إلى زيادة، من المتوقع أن واألنشطةالمحاصيل  لست مجموعات من نماذجووفقا للتحليل المال:  -43

 تحليل يشير التتاليف،تيارات و  الفوائد االعتبار بعين األخذ وف: حالةف: المائة ف: المتوسط.  63األسر بنسبة 
 حاضرة قدرهاف: المائة، وصاف: قيمة  52 نسبته داخل:معدل عائد اقتصادي إلى تحقيق برنامج الشامل ال

حالة ن عف: المائة  56إلنتاج بنحو لالقيمة اإلجمالية وتزيد عاما.  20على مدى  دوالرا أمريتيا 349 708 192
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أن إلى حساسية التحليل  وخلص. العمالةف: المائة، بما ف: ذلك  65بنسبة الخارجة تدفقات ال تزيد، ف: حين "بدون"
 .سالبةعوائد  بدونقويا، سيظل  داخل:القتصادي االعائد المعدل 

 االستدامة -دال
 أن يتون بوسع ومن المرجح للغايةالتطور ف: سري النتا. سريع سياق الاستدامة البرنامج ف: االعتبار أخذ ت -44

مع مجموعات المزارعين، دون الحاجة  امواصلة تطوير عالقاتهم : نهاية فترة البرنامجفالقطاعين الخاص والمصرف: 
 .ينالتنمية الخارجي شرتاءإلى تدخالت الحتومة أو 

 وتقويهاضمنا ف: البرنامج مدمجة االستدامة  فإن، العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين من خالل آلية و  -45
عملية الحوار  المعقول أن نتوقع أن تعملمن و . الصغريالريف:/لتمويل لمع القطاع المال: الرسم: المعززة الروابط 

المنتجين الشراتات بين  أعمالخطط  عند االنتهاء من –والتفاوض بين المنتجين وممثليهم والقطاع الخاص 
مفيدة لجميع تترتيبات و ات العمل. لبناء ثقافة الثقة وتطبيع عالق -المقترحة وتنفيذها  العام والخاصوالقطاعين 

سوف تستمر آليات الشراتة إلى ما بعد عمر البرنامج. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الترتيبات المتاحة ضمن ، األطراف
الحصول على خدمات  تماما لتيسيرموجهة  العام والخاصالمنتجين والقطاعين لشراتات بين لالخطط االستثمارية 

الزراعية والمؤسسات  األعمالزارعين، والحفاظ على عالقات عمل جيدة بين المزارعين و للم مقبولة السعرمالية 
، فإن التدخالت وباإلضافة إلى ذلكلمزارعين. ل ةالمستمر  االدخاراتخالل من  الروابطتعزيز مواصلة يتم و المالية. 
 المؤسسات المالية المشارتةو  المرتزيبنك سري النتا قدرات لال بناء دعم خالل من التل:يين المتوسط و المستو على 

 تعمل على تحسين الشمول المال: على المدى الطويل.س

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء 

أساسا بقضايا هذه المخاطر تعلق تو التنفيذ وتحقيق أهداف البرنامج. نجاح  الت: تواجهتقييم مفصل للمخاطر  أجري -46
من ة، يتنفيذ تدابير التخفيف االستجاب وف: حالةناخ وتقلباته، وتقلبات السوق. القدرة المؤسسية والتنفيذية، وتغير الم

ما يقابله من لتقييم و با تبيرال هتماماال: على التخفيف الرئيسية تدابيرمل تالمخاطر المتبقية. وتش الممتن السيطرة على
مشارتة والخدمات، بما ف: ذلك ية التقنالوصول إلى مجموعة أوسع من مقدم: المساعدة و ، بناء القدرات المؤسسية

جراءات التقييم و العامة والخاصة؛  الوتاالت المنتجين والقطاعين بين المقترحة لشراتات لشفافة )الو  والتقدير الدقيقةا 
أصحاب المصلحة؛ تشارتية متعددة ، وما إلى ذلك(، مع مشاورات التتنولوجياتو  األعمالوخطط  العام والخاص

المخاطر و التتلفة  تقاسمف: البرنامج من خالل آليات والخاص المال:  ينالقطاعانخراط محددة لتعميق الستراتيجية االو 
تدابير تخفيف المخاطر االئتمانية ف: القسم ل وصف ويرد. العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين لنموذج 

 أعاله. باء

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا
 الصندوقسياسات لاالمتثال  -ألف

بشتل تامل مع اإلطار االستراتيج:  رنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةب يتواءم -47
 البرنامج ، فإنوبصفة خاصة. الت: تعزز بعضها البعضاالستراتيجية  هلتحقيق أهداف اسعي 2025-2016للصندوق 

 أداةق من خالل اسو األف: عمق األفضل و األفوائد( ال)و مشارتة ال ويشجعاالستثمار ف: القدرات اإلنتاجية  سيعزز
 ؛تمتينالستهداف؛ و اال) االنخراط، فإن مبادئ وباإلضافة إلى ذلك. العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين 

شراتات التماما ف: البرنامج من خالل  مدمجةوالشراتات(  ؛نطاقالاالبتتار والتعلم وتوسيع و بين الجنسين؛  والتمايز
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سياسات بتصميم البرنامج ويلتزم وطرائق عمله.  :تعزيز المؤسسالونهج  العام والخاصالمنتجين والقطاعين بين 
دارة  ين؛الجنس التمايز بينستهداف وتعميم ؛ واالالتمويل الريف:و واستراتيجيات الصندوق بشأن الشراتات؛  البيئة وا 

جراءات و والموارد الطبيعية؛  تصنف المخاطر و . النطاق عي؛ وتوس:مناخالاالجتماع: والبيئ: و التقييم تغير المناخ وا 
 المخاطر المناخية متوسطة. تعتبر، ف: حين ف: الفئة باءالبيئية واالجتماعية 

 المواءمة والتنسيق -باء 

زيز ، وخاصة الجهود الرامية إلى تعويتواءم معها يدعم البرنامج أولويات الحتومة ف: التخفيف من حدة الفقر -48
لى ، و أصحاب الحيازات الصغيرة الخاصة لصالح المزارعين/الشراتات العامة باإلضافة إلى و تحسين الشمول المال:. ا 

الحتومية  الوتاالتمع  العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين مباشرة المنشأة بموجب ترتيبات الشراتات ال
برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب سعى يف:، سوف المصر و  ين الخاصالقطاعمن ذات الصلة والشرتاء 

وافق والميموله البنك الدول:  الذيالزراعة قطاع قوية مع برنامج تحديث  ميليةإلى إقامة روابط تت الحيازات الصغيرة
لتغذية، مجال ا . وف:السياسات والحوار حول القضايا الناشئة المحددة االنخراط ف:مؤخرا، وخاصة ف: مجال عليه 

المتعلقة الحوار  ف:لمساهمة لدخول نقاط  برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةسيحدد 
 .التغذية توسيع نطاقحرتة  تعزيز تفعيله من خاللو واالسترشاد به سياسة التغذية ب

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم 

توسيع و تناول : من أجل إنشاء أساس متين أصحاب الحيازات الصغيرة برنامج شراتات األعمال الزراعية لدىييسر  -49
 هاوبناء قدراتمنظمات المزارعين بين التتامل و ؛ العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين نطاق مبادئ ومنهج 

تعزيز ؛ و خاصالعام والالمنتجين والقطاعين الشراتات بين ضمن نموذج  ينشرتات مزارع إلىمن التطور  التمتينه
؛ العام والخاصالمنتجين والقطاعين الشراتات بين  من جانب أعضاء"الجديدة" والطلب الت: يحرتها التتنولوجيات 

 مال: أفضل. لتحقيق شمولالخدمات المالية  توفيراالبتتارات ف: استتماال لذلك، و 
 - ينأساسا قويا ألصحاب المصلحة الوطني هاونشر  التشارتية للغايةإدارة المعرفة المنهجية و ستنشئ و  -50

التخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل  -المصرف: ين والمال:/الجهات الفاعلة من المنتجين ومن القطاع/نو مزارعال
صمم المبادئ والعمليات تُ خارج:. و تدخل ، دون لجميع األطرافترتيبات مفيدة  ف: إطار إلرساء شراتاتالسبل 

بحيث  برنامج شراتات األعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرةيروج لها لمالية الت: واألدوات والمنتجات ا
 .توسيع نطاقهايتم 

التجارية والمؤسسات  البنوكتعميق االنخراط مع  (1) سيتم توسيع النطاق من خالل:لقطاع المال: الريف:، وف: ا -51
ف: الصندوق  القائمة الت: مولهااالئتمان ت خطوط تسهيالاالستفادة من  (2؛ )أموالها تعبئةالمالية األخرى و 

محددة؛ للغرض و  بةسمنامنتجات مالية  ونشراختبار  (4؛ )الصغريمؤسسات التمويل  إدراج/تقديم (3)؛ الماض:
مبادئ توجيهية تشغيلية تجزء من  نشروضع و  (6؛ )دعم تعزيز الثقافة المالية لألفراد ومنظمات المزارعين (5)

 .الصغرياإلطار التنظيم: للتمويل 

 االنخراط في السياسات  -دال 

األعمال الزراعية الت: توفر مواردها من المزارعين لتنمية يوفر البرنامج تدابير محددة لتحسين بيئة السياسات  -52
باستحداث  دول أعمال حوار السياسات أوالجسيبدأ . ولتحقيق ذلك، مستدامو عادل أصحاب الحيازات الصغيرة بشتل 
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دارة المعرفة لتحليل الالزمة منصات الدوات و األتطوير ات؛ و لحوار السياسحيز  لدعم هذا الحوار؛ وخلق ثقافة التعلم وا 
 لتنعتس -( هاتبنيلتوسيع نطاقها و الناجحة المناسبة والنماذج هج لحتومة )النُ االمقدمة إلى تعقيبات الو تجربة التنفيذ 

من خالل هذه التدابير، سيسعى البرنامج إلى و حسب االقتضاء. الوطنية ف: السياسات واالستراتيجيات والبرامج 
 السياسات.ف: تحويل تحليل السياسات ذات الصلة إلى تغيير 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية  االشتراتية الديمقراطيةجمهورية سري النتا بين البرنامج ستشتل اتفاقية تمويل  -53

نسخة من اتفاقية التمويل ترفق و  .المقترضالوثيقة القانونية الت: يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى 
 .تذيل أول بهذه الوثيقة المتفاوض بشأنها

سلطة تلق: تمويل من الصندوق  ابموجب القوانين السارية فيه ةمخول يةجمهورية سري النتا االشتراتية الديمقراطو  -54
 .الدول: للتنمية الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -55 وسياسات التمويل  وا 
 ومعاييره ف: الصندوق.

 التوصية -سابعا

 التال:: ى التمويل المقترح بموجب القرارفيذي علأوص: بأن يوافق المجلس التن -56

تعادل قيمته  مختلطةقرضا بشروط  جمهورية سري النتا االشتراتية الديمقراطية: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
( على أن يخضع دوالر أمريت:مليون  33 700 000) دوالر أمريت:وسبعمائة ألف  مليون ثالثة وثالثين

 .تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحتام الواردة ف: هذه الوثيقةألية شروط وأحتام أخرى 
 

 أنغبوجيلبير 

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية


