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 مالوي جمهورية 
  الوصول المالي لصالح األسواق وأصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات في المناطق الريفية برنامج

 تقرير رئيس الصندوق
 

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

 2017-10-09 |ة المصدر: الصندوق الدول  للتنمية الزراعي
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  جمهورية مالوي
المالي لصالح األسواق وأصحاب الحيازات الصغيرة الوصول برنامج 

   والمشروعات في المناطق الريفية
 موجز التمويل

 المؤسسة الُمباِدرة:  الصندوق

 المقترض:  جمهورية مالوي

 الوكالة المنفذة:  وزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية 

 للبرنامج:التكلفة الكلية   مليون دوالر أمريت  57.73

بموجب إطار القدرة  قيمة قرض الصندوق  مليون دوالر أمريت  21
 :على تحمل الديون

بموجب إطار القدرة  الصندوق منحةقيمة   مليون دوالر أمريت  21
 :على تحمل الديون

سنة، بما ف  ذلك فترة سماح  40تيسيرية للغاية: أجل سداد مدته 
 سنويا.ة ف  المائ 0.75ويتحمل رسم خدمة قدره سنوات،  10مدتها 

 شروط القرض الذي يقدمه الصندوق: 

 مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريت  9.58

 مساهمة المستفيدين  مليون دوالر أمريت  6.15

 المؤسسة المكلفة بالتقدير:  الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 
برنامج من أجل مالوي  مقترح تقديمه إلىبالتمويل الالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

، على النحو الوارد الوصول المال  لصالح األسواق وأصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات ف  المناطق الريفية
 .45ف  الفقرة 

الوصول المالي  ومنحة مقترح تقديمهما إلى جمهورية مالوي من أجل برنامجقرض 
 لصالح األسواق وأصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات في المناطق الريفية

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الُقْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
اثنان  وتقل أعمارف  المائة منهم من ستان الريف.  85مليون نسمة،  16.7يبلغ عدد ستان مالوي . خلفيةال -1

ف  المائة منهم  30يعان   حيثف  المائة،  50.7سنة. ويبلغ عدد الفقراء  25من أصل ثالثة أشخاص عن 
ووباء سوء التغذية ف  معدالت المرتفعة الفقر أتثر ف  المناطق الريفية ذات اليبرز من الفقر الشديد. و 

أفراد  اإليدز، مما يعرقل إنتاجية البلد ويتطلب جهود رعاية عالية من جانبنقص المناعة البشرية/ فيروس
الصغيرة  المشروعاتقطاع مالوي تعتبر البلدان النامية األخرى،  وعلى غرار األسرة، وال سيما النساء.

نتاج والتنمية  ومتناهية الصغر بالغ األهمية للنمو االقتصادي ، وتوليد األغذيةخاصة لخلق فرص العمل، وا 
. وتتعاون حکومة مالوي مع الشرکاء اإلنمائيين الصمودوالقدرة على خلق اقتصاد قادر على  ،اإليرادات

الوصول المال  لصالح األسواق وأصحاب الحيازات برنامج للتصدي للتحديات المذکورة آنفا، وقد تم تصميم 
ن خالل تنفيذ برامج لدعم جهود الحکومة ف  الحد من الفقر م مناطق الريفيةالصغيرة والمشروعات ف  ال
 النساء والشباب. یاإلدماج المال  الريف ، مع الترکيز بشکل خاص عل متضافرة لتخرج الفقر وتعزيز

على  تالجفاف أثر  إلى جانب فترات منعانت مالوي من ظروف اقتصادية صعبة السياق االقتصادي.  -2
ف  المائة من الناتج المحل   33القطاع  ويمثل هذااع  على مدى السنوات العديدة الماضية. اإلنتاج الزر 
ف   17(، مع مساهمة الصناعة بنسبة 2014) أمريت دوالر  مليار 4.3 من المبلغ الذي يصل إلىاإلجمال  

بنسبة  2014در نمو الناتج المحل  اإلجمال  الحقيق  ف  عام ف  المائة. وقُ  49.7 بنسبة والخدمات ،المائة
ف  المائة، وبطالة الشباب أتثر  6.6 بشتل عام الرسمية حسب االحصاءات ف  المائة، وبلغت البطالة 5.7
ف   4.1 يبلغ )بعد أن تان 2013ف  المائة منذ عام  20ف  المائة. وظل معدل التضخم أعلى من  40من 

أسعار األغذية. وف  عام  وما تاله من ارتفاع(، مدفوعا بانخفاض محصول المحاصيل 2007المائة ف  عام 
خطر  وطرح ألغذيةين ليالصاف نمشتريالف  المائة، مما أثر على  28.4، بلغ تضخم أسعار األغذية 2016

ف  المائة على  13.2ف  المائة ) 27زيادة سوء تغذية األطفال. وتبلغ معدالت الفائدة السنوية لالئتمان حوال  
 الودائع االدخارية(.
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بلدا.  182من بين  173المرتبة  واحتلت، 0.445، بلغ مؤشر التنمية البشرية ف  مالوي 2015ف  عام . الفقر -3
ف  عام  دوالر أمريت  250إلى  2011ف  عام  دوالر أمريت  370الدخل القوم  اإلجمال  للفرد من  وتراجع
محاصيل التصدير. وعلى الرغم من التقدم المحرز اآلت  من ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الدخل 2015

ف  المائة من الستان البالغين  9.1اإليدز وعالجه، فإن ية من فيروس نقص المناعة البشرية/ف  الوقا
ى تفاقم اإلنتاجية اإليدز إلنتشار فيروس نقص المناعة البشرية/(. ويؤدي سوء التغذية وا2010مصابون )

ف  المائة من  51الريفية المنخفضة، تما أن رعاية أفراد األسرة يضع عبئا إضافيا على المرأة. ويعيش نحو 
ف  المائة من  25ف  المائة منهم ف  فقر مدقع. ويعتبر نحو  30مالويين تحت خط الفقر الوطن ، ويعيش ال

ف  المائة منهم فقراء  25 ويعتبر ء ولتنهم آمنون غذائيا.ف  المائة آخرين فقرا 50، وشديدي الفقرالفقراء 
ف  المائة من األسر ف   25نحو  النساءالوقوع ف  الفقر. وتمثل األسر الت  ترأسها  وجه ف  وصامدون

انعدام األمن من  تضرراأتثر  تعتبرف  المائة منها تحت خط الفقر. تما أن هذه األسر  57يعيش و البلد، 
 1موارد.ال من ندرة تعان الغذائ  ألنها عادة ما 

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

ي راء شديدفقالفقر من  تشتيلةتخريج المالويين الفقراء على امتداد  سيدعم هذا البرنامج. األساس المنطقي -4
، انعدام األمن الغذائ ويعانون من نشطين اقتصاديا انعدام األمن الغذائ ، إلى فقراء الفقر ويعانون من 
لى الخدمات المالية المناسبة. إصول و مية االقتصادية لألسر من خالل الدعم التنسي، وعلى مستوى ثان 

تتجاوز ما يقدمه القطاع  إيصالخدمات ابتتارية، وآليات الريفية منتجات/ويتطلب تلبية احتياجات األسر 
الجهود المؤسسية الناشئة للتغلب على أوجه القصور ف  التتاليف،  وسيدعم البرنامجالمال  الرسم  حاليا. 

، والقيود المفروضة على تصميم المنتجات والخدمات الت  تواجه القطاع، فضال عن حجم اإلنتاجوانخفاض 
دراك المخاطر قص االتغلب على الن مقدم   وسيدعم البرنامجألسواق الريفية. المحيطة بالنسب  ف  الخبرة وا 

باإلضافة الطلب وبسيطة االستخدام وبأسعار معقولة.  الت  يوجههاالمنتجات المالية  لوضعالخدمات المالية 
الفرص  البرنامجالمدعمة من هذا  مةيسالسل القستغذي  ة،يالرسم ةيالخدمات المال یعل زيالترک إلى

 ةيفيالر  ةياالقتصاد راتيخلق فرص العمل والتأثست، و جهاف  المزارع وخار  ةيفيالر  للمشروعات ةياالقتصاد
  المالية الريفية المحسنة ف  مجال السياسات والتنظيم. البنية التحتيةالمضاعفة. ويلزم أيضا دعم 

  برنامجوصف ال -ثانيا

 المستهدفةوالمجموعة  برنامجمنطقة ال -ألف
، وسيتم تجميع تغطيته الجغرافية استنادا إلى آليتين على الصعيد الوطن برنامج ال سيمتد نطاق هذا -5

االستهداف الجغراف  المحل  والوطن .   مختلفتين. وعلى هذا النحو، سيجمع البرنامج بين نهج استهدافيتين
 ديتوخ  الحذر لتحد تميس ة،يالمال تالخدما مقدم  والسيماوبالنسبة لألنشطة الت  تشمل الوکاالت المنفذة، 

 أوسع نطاق ممکن. یالمشترکة عل ةيالشرکاء ذوي البصمة الجغراف

                                                      
1
 )2015 سبرينغر.(تاس  وآخرون. األمن الغذائ  القائم على نوع الجنس ف  مالوي الريفية،   
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 برنامجالهدف اإلنمائي لل -باء

سر الريفية على الصمود ألوتحسين سبل العيش وتعزيز قدرة اف  الحد من الفقر للبرنامج يتمثل الهدف العام  -6
 على أساس مستدام.

مجموعة من الخدمات المالية المستدامة  یلإصول و ادة فرص الزي ف الهدف اإلنمائ  للبرنامج يتمثل  -7
 .والصغيرة والمتوسطة متناهية الصغرالالمشروعات و واستخدامها من قبل األسر الريفية 

 المكونات/النتائج -جيم
. سيدعم هذا المتون الجهود الجارية الت  تبذلها وضع نموذج لتخريج األسر شديدة الفقر: 1 المكون -8

الحتومة ف  وضع وتنفيذ برامج فعالة للتخرج ف  المناطق الريفية بغرض الحد من مستويات الفقر المدقع 
ف  صفوف األسر المقيدة بالعمل واألسر غير المقيدة بالعمل الت  تعان  من الفقر الشديد. وسيستند هذا 

وسيتم إيصاله من خالل موفري خدمات مؤهلين، يختارون ومة الحال  للتخرج، المتون إلى مفهوم الحت
البرنامج الوطن  للدعم االجتماع  التابع لوزارة المالية والتخطيط االقتصادي  بعملية تنافسية. وسيشارك

ض . ويتماشى مفهوم التخرج الذي اعتمدته حتومة مالوي مع نموذج لجنة النهو ف  هذا البرنامج والتنمية
بالمناطق الريفية ف  بنغالديش والذي اختبرته على المستوى العالم  المجموعة االستشارية لمساعدة مؤسسة 
الفقراء/ مؤسسة فورد. ويشتمل هذا النموذج أساسا على أربع خطوات تستهدف ما يل : دعم االستهالك، 

 5إلى المرحلة  2إال ف  المرحلة  واالدخار، ونقل المهارات التقنية، ونقل األصول. ولن يطبق دعم الصندوق
لتحويالت النقدية لدعم الت  تشمل ا 1المرحلة  من مراحل التخرج، بينما ستدعم الحتومة وشرتاؤها اآلخرون

 .االستهالك

العوائق العديدة الت  تحول  یالتغلب عل یسيسعى هذا المتون إل .واالنتشار: دعم االبتكار المالي 2المكون  -9
والرسمية  الرسميةالخدمات المالية غير  وضعالخدمات المالية. وسيدعم  یلإصول فقراء الريف و دون 

، مع الترتيز على ينعمون باألمن الغذائ ولتنهم  المقيدون بالعملغير الشديدي الفقر األنسب للفقراء 
مالية ضمن ال دخالتالتيستخدم هذا المتون أيضا الزراعية. وس المشروعاتاالدخار واالئتمان داخل وخارج 

المتون هذا يحتوي و قتصادية لمشارتة أصحاب الحيازات الصغيرة. التارة لتعزيز العوائد امخالقيمة ال سالسل
 على متونين فرعيين.

وجود حوال   یبالنظر إل .لى المجتمع المحليإ المستندةدعم المنظمات المالية  - 2.1الفرعي  المكون -10
، سيدعم هذا المتون الفرع  شخصمليون  1.1قروية لالدخار والقروض يبلغ عدد أعضائها  رابطة 65 000

قروية رابطات  تشتيل، وبدرجة أقل والقروض القروية لالدخار رابطاتال ما هو قائم من تعزيز وتوطيد
الجماع  وسيعزز البرنامج اإلقراض  .لى المجتمع المحل إ المستندةالمنظمات المالية /لالدخار والقروض
برنامج تعزيز موارد الرزق الريفية واألوضاع لالعناصر والشراکات الناجحة  ويستخدملسالسل القيمة 

ويحتوي هذا المتون الفرع  على ثالثة  بخبرة مماثلة. تتمتع أخرىبرامج کنقطة انطالق من بين  االقتصادية
القائمة وتقييم  لى المجتمع المحل إ المستندةالمنظمات المالية خرائط  وضع (1) أنشطة وه  تالتال :

 فرصلتوفير المنظمات المالية المستندة إلى المجتمع المحل  بناء قدرات ( 2؛ )التنمية وضعالنضج أو 
سواق ذات القيمة ألا بالمؤسسات المالية الرسمية واأو أعضائهو/هذه المنظمات لمهارات إضافية وربط 
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أصولهم وبعض فرص تنمية سبل الصغيرة و  دخل أصحاب الحيازات هذاالعالية. وسيعزز 
 تشتيل مجموعات جديدة.( 3)؛ مشروعاتهم/عيشهم

ة أسر  380 574إلى  ليصل العددمجموعة جديدة،  5 000ومجموعة قائمة  16 143دعم نحو  سيجري -11
ف  المائة على األقل من أعضاء  20ف  المائة و 30، على أن يتون األسر فردا من أفراد هذه 2 587 903و

المنظمات ف  دعم الاتحادات منح مجموعات/على التوال . وستُ 2والشباب البالغات المجموعة من النساء
عددة المراحل متالمتعددة السنوات و الاألداء و  المستندة إلىخدمة العقود  المالية المستندة إلى المجتمع المحل 

 على أساس تنافس .

ستدعم األنشطة ف  إطار هذا المتون الفرع  مقدم   .واالنتشاربتكار المرفق ا - 2.2المكون الفرعي  -12
الطلب  توجيه أساس ی. وسيقدم الدعم علاالنتشار فيهاالمناطق الريفية وتوسيع  یالخدمات المالية للدخول إل

تصدى مرفق االبتتار وسي. واالنتشار الماليين ف  المناطق الريفيةوتقاسم التکاليف من خالل مرفق االبتکار 
ف  تصميم  وخبرتهم المحدودةسواق المالية الريفية ألمقدم  الخدمات المالية ف  ا عند خبرةال قلةلواالنتشار 

هذا المکون  وسيمتنالصغيرة والمتوسطة. المتناهية الصغر و الريفية  للمشروعاتالخدمات /وتقديم المنتجات
 لمنخفضةا اإليصالالخدمات المالية االبتکارية وآليات  یلإصول و زيادة فرص ال( 1) :مما يل الفرع  

دعم توسيع ( 2)؛ لمشروعات الريفية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واالتکلفة لألسر الريفية الفقيرة 
( 1) نوافذ للتمويل: ثالث وستتون لمرفق االبتتار واالنتشار. اإليصالنطاق الخدمات المالية المثبتة وآليات 

الفرص المتاحة ف  سوق الخدمات  لتحديد المالية مقدم  الخدمات اث السوق ودراسات الجدوى لدعمأبح
أو ر التجريب  البتتارات المنتجات و/( االختبا2وتتاليف دخول السوق واإليرادات؛ ) ،والمخاطر ،المالية

يمتن للشرتاء المحتملين و . اإليصالأو آليات لمنتجات/الخدمات و/ا انتشار( توسيع نطاق 3آليات التنفيذ؛ )
جميع المشاريع مشترتة مع  اليفلنافذة الت  تناسب طبيعة احتياجات التنمية. وستتون تتل التقدماختيار 
 على أساس تنافس . الذين سُيختارون الخدمات المالية مقدم شرتاء 

 ادةيز  ف ذا المکون ھ تتمثل نتيجة. اتوتوليد المعرفة، والسياسالشراكات االستراتيجية،  - 3 المكون -13
على الشتل  دافھثالثة أ ولهذا المتون ف ،ية لمنظمات دعم القطاع المال  الر يالمعرفاألسس القدرات و 

( 2) ة؛يالقدرات المؤسستذا و  ف  القطاع المال  مستوى الکل ال یعل ةيميالتنظ اساتيالس زيتعز ( 1) :التال 
الريف   المال قطاع ال حولإنتاج وتوزيع منتجات المعرفة ( 3)للقطاع المال ؛  البنية التحتية/اتتعزيز منظم

 يحتوي المتون على متونين فرعيين.و بتتار لدى أصحاب المصلحة ف  القطاع. الوا االنتشارعزز ي وهو ما

ة الجهود الت  ستدعم األنشط. الفقر بالتخرج مندعم السياسات والنظم المتعلقة  - 1.3الفرعي  المكون -14
والشعب المعنية لوضع وتنفيذ سياسة التنسيق، والقدرات وزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية بذلها ت

على توزيعها و  ومةالمتصلة باستعراض اعتماد نماذج التخرج ونشر أفضل ممارسات التخرج داخل الحت
 أصحاب المصلحة اآلخرين.

 صياغةسيدعم النشاط األول  أوسع نطاقا.تمويل الريفي للسياسة  وضعدعم  - 2.3المكون الفرعي  -15
الشرکاء و لبرنامج بيئة تشغيل التمويل الريف  ل بهدف تحسينسياسات قطاع التمويل الريف  والبحوث 

المنظمات المالية بما ف  ذلك زيادة الصالت بين  مهيتلتمويل ريف  تما سيدعم إرساء ، اآلخرين اإلنمائيين
                                                      

2
 .35و 15في سن لشباب ا ويحدد هذا البرنامج ، 35و 15 ما بين سن الرسمي للشباب في مالوي هو التحديدعلى الرغم من أن   
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کما أنه سييسر االعتراف الحکوم  الرسم   قطاع المال  الرسم .وال المستندة إلى المجتمع المحل 
 ،ية والتخطيط االقتصادي والتنميةوزارة المالبالشراتة مع  هذابممارسات التمويل الريف  الجيدة. وسوف يتم 

 ،شبتة التمويل األصغر ف  مالوي لوأصحاب المصلحة ف  الصناعة مث ،لمالويااالحتياط   والمصرف
والتعاونيات االئتمانية. وستشمل األنشطة األخرى  ،واتحاد مالوي لالدخار ،رفيين ف  مالويالمص ورابطة

صندوق لالدروس الرئيسية، ووحدات التدريب المال ، ودراسة الجدوى لاالبتکارات/ب المعرفة المتعلقة دعم إدارة
 ، ومحو األمية المالية الريفية.األصغرلتمويل الرئيس   ل

  برنامجتنفيذ ال -ثالثا

 النهج  -ألف
 فيما يل  المبادئ المقترحة للمشارتة ف  تصميم البرامج: -16

المنظمات أن المنظمات المالية غير الرسمية مثل  على اعتبار شديدي الفقريستهدف التخرج س )أ(
 مقيدون بالعملالغير  شديدي الفقر تناسب أتثروالتعاونيات  المالية المستندة إلى المجتمع المحل 

تدخال مالئما لتل مجموعة، بما  البرنامج. وسيوفر تصميم الغذائ  ينعمون باألمن الذين راءوالفق
 بين الجنسين؛ التمايزهج تراع  ف  ذلك الشباب، مع اتباع نُ 

 مقاطعاتبعض التدخالت الت  تستهدف ب إلى جانب القيام على النطاق الوطن البرنامج  سيمتد )ب(
توسيع نطاقها. قابلة للتترار لالو  والتفؤةفعالة التدخالت التحديد محددة استراتيجيا الختبار/

لصندوق، لتعظيم ا مناطق برامجاألنشطة، حيثما أمکن ذلك، جغرافيا ومع المکونات/ قاطعوستت
 األثر واإلمکانيات لتوسيع النطاق؛

ت، وغالبا ما وسيدعم البرنامج المنظمات الخاصة وغير الهادفة للربح بشتل فردي أو ف  اتحادا )ج(
داء. وستتون مشارتة أللى اإ ومستندةمد ومتعددة المراحل أليتون ذلك ف  شراتات طويلة اس

 القطاع الخاص على أساس تقاسم التتاليف؛

ولضمان قدرة حتومة مالوي على إدارة تنفيذ البرامج واإلشراف عليها بنجاح، سيتم دعم فريق وحدة  )د(
بالتدريب ودعم  نيا إلدارة برنامج الشمول المال مؤهل تقوال افسيةة البرامج المختار بصورة تنإدار 

 القدرات التقنية على المدى الطويل؛ 

طلب من الشرتاء ف  البرنامج توظيف خبراء من القطاع المال  الدول  واإلقليم  والوطن  من سيُ  )ه(
  ذوي التفاءات العالية، حسب االقتضاء، لضمان التنفيذ الفعال للبرامج.

 اإلطار التنظيمي -اءب

الوتالة المنفذة الرئيسية  وزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية ستتون . وتنسيقه البرنامجاإلشراف على  -17
تأثيرا مباشرا على تحقيق  وظائفهموستعمل عن تثب مع الوزارات األخرى والشرتاء اآلخرين الذين تؤثر 

  أهداف البرنامج.
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دارة المعرفةالتخطيط، والرصد  -جيم  والتقييم، والتعلم وا 
 مالوي لحتومة المقابلة دواتاألسياسات و الفيما يتعلق بالتخطيط والرصد والتقييم مع  البرنامجسيتوافق نهج  -18

. واسترشادا باإلطار المنطق  للبرنامج، ستسجل (ف  الصندوق واألثرمثل نظام إدارة النتائج ) والصندوق
المسوحات ، فضال عن نفيذتف  تنزيل ال بيانات ومعلومات أداء شرتاء البرنامج وظيفة الرصد والتقييم بانتظام

 ألسر.اب الخاصة

طار الرصد والتقييمللبرنامج ستشمل أدوات التخطيط الرئيسية  .التخطيط -19 بما ف  ذلك  ،اإلطار المنطق ، وا 
ويوفر اإلطار المنطق  مؤشرات . لى النتائجإ المستندةمؤشراته وأهدافه، وخطة العمل والميزانية السنوية 

. ترك األثرإلنمائ  إلى مستويات الهدف امن ، و النتائج إلى المخرجات من انطالقا وأهدافا لتنفيذ البرنامج
رفاق الموارد  بتسر األهداف المادية تل سنة خطة العمل والميزانية السنوية المستندة إلى النتائجقوم توس وا 

عن  وستبلغللبرنامج للسنة المحددة،  والماديةالنتائج والمخرجات المالية  هذه خطة العملقدم تالمالية بها. وس
ويتم على طول إطار الرصد والتقييم للبرنامج هذه خطة العمل اإلنجازات المتراتمة. وسيتم رصد تنفيذ 

 ع سنوية إلى تقارير نصف سنوية.تقارير ربخالل على فترات منتظمة من  اإلبالغ عنها

والتقارير  ،يانات الجاريةوتوثيق الدروس واالبتتارات من خالل جمع الب استخالصسيشتل  .نظام التعلم -20
. وسيتيح ف  البرنامج التعلم والمعرفةوالدراسات المواضيعية جزءا ال يتجزأ من إدارة  ،نصف السنويةالشهرية/

الحوار مع أصحاب المصلحة. تما  نشر التقارير والدراسات )تاملة أو مجمعة( تقاسم المعلومات وتسهيل
حلقات العمل  وستقدم. على أساس سنوي ونصف سنويستعراض لالاجتماعات/حلقات عمل  البرنامجعقد يس

 قيود التنفيذ.لوالحلول  ،والتحديات ،والدروس المستفادة ،عن التقدم المحرز ف  البرنامج تقريرا

وسيدعم ، لتوسيع النطاققابلة القابلة للتترار و ال لتخرجا إيجاد نهج البرنامجدعم ي. ستطوير المعرفة ونشرها -21
عن  البرنامج. وستعمل وحدة إدارة ، وتذا وضع آليات اإليصالمنتجات وخدمات مالية ريفية ابتتارية وضع

کثب مع شرکاء البرنامج ووظيفة الرصد والتقييم الستخالص الدروس واألثر. وستقوم وظيفة إدارة المعرفة 
التعلم،  فعاليات)على سبيل المثال،  اآلليات الداخلية خاللالمعرفة من  وتقاسمييم بتوثيق ف  الرصد والتق
الخارجية )مثل الموقع و أصحاب المصلحة، وما إلى ذلك(  الت  ينظمها عملال اتواجتماعات ورش

وباإلضافة إلى  .(الت  تضم أصحاب المصلحة ف  البرنامج ونات الصوتيةوالمد ،والمدونات ،اإللتترون 
ف   /رنتسنوي )على اإلنتنصف عل أساس البرنامج بنشر تحديث البرنامج المسؤولون عن ذلك، سيقوم 

وستعمل أنشطة  نسانية.اإلهمية األقصص ذات الة و درسات الجيدة المتعدابشأن المم (صيغة مطبوعة
الحد الحالية الت  تدور حول  نجاحالقصص و بشتل استباق ،  ،المعرفة على متابعة قضايا الجنسين والشباب

 من الضعف وتنويع سبل تسب العيش توسيلة إلدارة المخاطر األسرية.

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
الوکالة  الوتالة الرئيسية للبرنامج، ه أيضا  والت  تمثل ،والتنمية ستکون وزارة المالية والتخطيط االقتصادي -22

المنفذة وستکون مسؤولة عن اإلدارة المالية للبرنامج من خالل شعبة سياسة المعاشات التقاعدية والقطاع 
مشروع ممول  أي بإدارة الوزارةهذه  تقم. ولم وتنسقه للبرنامج حيث ستشرف عليه ةکمدير  ُاختيرتالمال  الت  

يمولها البنك الدول  ومصرف التنمية األفريق   من الصندوق مباشرة، ولتنها تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات
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، ومع ذلك، نظام اإلدارة المالية المتتاملةالحتومة ف  ظل  وتشتغل. الدول األلمانية للتعاون  والوتالة
الرئيسية للنظام على النحو المشار إليه ف  مختلف تقارير  ماتوبالنظر إلى التراجع ف  تصنيف بعض الس

وعلى لن تدار داخل النظم الحتومية، للبرنامج ف  البلد، فإن التقارير المالية  العامةنظام اإلدارة المالية 
 محاسبة مستقل. برنامج من خالل العتس سُتدار

مع  وتتماشىالبيئة القطرية عموما  تنشأ من حيث تقدر مخاطر اإلدارة المالية للبرنامج بأنها متوسطة -23
التصنيفات الحالية للمخاطر ضمن حافظة مشروعات الصندوق ف  البلد. ويعود التقرير األخير عن اإلنفاق 

امة ف  مجاالت المالية الع رةالذي أشار إلى تدهور أداء اإلدا (2011)العام والمساءلة المالية إلى عام 
. غير جعة الحسابات على المستوى الخارج ومراوالتدقيق  ؛المحاسبة والتسجيل واإلبالغو  ؛مصداقية الميزانية

لبرنامج من التغطية الجغرافية الت  تواجه الشفافية. وتنشأ المخاطر المحددة أن هناك تحسنا ف  الشمولية وا
يتون مقدم  الخدمات الذين قد ال  شمل، واستراتيجية التنفيذ الت  ستلموظفينل العامة قدراتالللبرنامج، و 

يتم التخفيف من المخاطر المتوقعة عن طريق ضمان وجود نظام سندوق. و مع الص سبق لهم العمل
 األداءتقييم  خاللمشترك لبعض الموظفين من ال والعمل ،وموظفين مؤهلين ،يتميز بالمتانة مؤتمت محاسب 

ف  الوقت  االستهالللضمان  -برنامج تعزيز موارد الرزق الريفية واألوضاع االقتصادية - لمشروع الختام ل
على نحو جميع الموظفين  بناء قدراتالمالية( . وسيتم  اإلدارةسياسات الصندوق بشأن بوع  الالمناسب و 

بالمتطلبات المالية  وذلك لتوعيتهممقدم  الخدمات الرئيسيين من ا ف  ذلك موظف  اإلدارة المالية بم ،مستمر
وتتمثل شروط . البرنامجلى مستوى وحدة إدارة هذا المستوى من بناء القدرات ع وسيجريألهلية النفقات. 

الترتيبات المالية، وموظف  التمويل الرئيسيين،  الذي يفصل ف البرامج  تنفيذوضع دليل  الصرف األول ف 
من أموال البرنامج لممارسات  اإلنفاق تسيرالت   النظم. وستخضع على الحواسيب محاسبية مثبتة وحزمة

  .ومن قبل الصندوق المستوى الوطن  المفروضة علىمتافحة الفساد 

سيعد البرنامج القوائم المالية وفقا للمحاسبة النقدية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وستضمن وحدة  -24
المراجعة الداخلية للحسابات داخل وزارة المالية والتخيط االقتصادي والتنمية أن يغط  نطاق عملها البرنامج 

غرار برامج الصندوق  یالتقارير مع الصندوق أثناء اإلشراف العادي على البرنامج. وعل أيضا، وأن تتقاسم
الحالية، سيشرف متتب المراجع العام للحسابات المراجعة الخارجية وفقا للمعايير الدولية للمؤسسات العليا 

 .لمراجعة الحسابات

حساب  سُيفتحمن الصندوق، وبالمثل  ف  مالوي لتلق  األموال االحتياط  المصرفف   معينحساب  يفتحسُ  -25
تشغيل  ف  مصرف تجاري. ولن تخضع حسابات البرنامج لحدود سلطة الرقابة االئتمانية الحتومية الت  

سيتم  ممنالمنفذة  جهةالوف يدخل مقدمو الخدمات الرئيسيون/عرقلت ف  الماض  تدفق أموال البرنامج. وس
وفقا لمتطلبات  مأي أموال تصرف له عن وستتم مساءلتهمتفاهم، الة أثناء التنفيذ ف  ترتيبات مذتر  اختيارهم

ستخدام ال السليم تعقبالمصرفية الت  يمتن من خاللها حسابات  أن تتون لهمطلب منهم الصندوق. وسيُ 
 هذه األموال.

ماليين  3مليون دوالر أمريت ، منها حوال   9.6 ستوفر الحتومة تمويال موازيا للبرنامج بمبلغ يعادل حوال  -26
دوالر أمريت  من التحويالت النقدية من الحتومة والباق  على شتل إعفاءات من الرسوم والضرائب بما 

 .يتماشى مع خطة العمل والميزانية السنوية المصادق عليها
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وفقا  ،من عائدات القرضُتمول سبما ف  ذلك الموارد البشرية الت   ،السلع والخدمات توريدسيتم . التوريد -27
 ،2003لعام  8رقم  العام التوريدقانون  تما هو منصوص عليه ف ف  حتومة مالوي  التوريدإلجراءات 

ومتتب التعليمات لحتومة مالوي بشأن التوريد ، 2004عام مالوي حتومة الت  وضعتها العام  التوريدولوائح 
 .العام

الت  التوريد الداخلية يعين لجنة وس البرنامجإلى وحدة إدارة  التوريدأمين الخزانة بتفويض صالحيات  سيقوم -28
لجنة تون ت. وسالبرنامجووحدة إدارة وزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية من  موظفينمن  تتشتل

 ( 2) ؛التوريد( جميع خطط 1وافق على ما يل : )تالسلطة العامة للموافقة حيث س  ه التوريد الداخلية
وفترات  ،شروط وأحتام محددة تتعلق بمبالغ العقود( 3) وغيرها من وثائق المناقصات؛ اإلعالناتمسودة 
دوالر أمريت  )أو  10 000جميع العقود الت  تزيد عن ( 4). ئيةمدفوعات الجز الوشروط  ،والمراحل اإلنجاز،

. محوهاعلى العقود الت  تم  يالتالتعداالختالفات/( 5)المتلق (؛ هو محدد ف  الرسالة إلى المقترض/ تما
بما ف  ذلك  اليوم  للتوريد الوظائف التشغيليةبمسؤولية  البرنامجوحدة إدارة ل التابعة التوريدوستضطلع وحدة 

عداد التقارير. ،التوريدوتنفيذ إجراءات  التوريد،تخطيط   وا 

والضرائب الوطنية والمحلية.  الممولة من عائدات منحة الصندوق من الرسوم عمليات التوريدستعفى جميع  -29
تحدد ة الت  خطط العمل والميزانيات السنويو  الموافق عليها التوريدخطط بإال  عمليات التوريدولن تنفذ جميع 

 سجل للحفظ وسيتم اعتمادالمناسبة.  التوريد، وطرائق التوريد، والمسؤولية عن وريدهاتالت  سيتم  األغراض
 طوال فترة التنفيذ. التوريدلبرنامج وشرتائه المنفذين لتيسير التحقق من ا يتميز بالمتانة لصالح

 اإلشراف -هاء

 (1) راف المباشر أربع عمليات منفصلة:. وسيشمل اإلشهذا البرنامج إلشراف الصندوق المباشر سيخضع -30
دعم التنفيذ. ( اإلشراف و 4استعراض مراجعة الحسابات؛ )( 3)؛ التوريد( استعراض 2إدارة القروض والمنح؛ )

المباشر تعملية مستمرة تتطلب التواصل المستمر والمشارتة مع الحتومة ووحدة إدارة  اإلشرافوسيتم تطبيق 
 .البرنامج

مرتين ف  وزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية مع  مشترتة ةسيقوم الصندوق ببعثات إشراف ميداني -31
بتتليف  إجراء استعراض خارج  مستقل ف  منتصف المدة ونهاية المدة سيتمالسنة. وباإلضافة إلى ذلك، 

 التقييمات العمليات والنتائج وتستخلص الدروس من البرمجة المستقبلية. دروستق  . من هذه الوزارة

 وتمويله وفوائده  برنامجتكاليف ال -رابعا

  برنامجتكاليف ال -ألف

إدارة وتنسيق البرامج. ويرد ف   متونالثة، باإلضافة إلى التقنية الث المتوناتوتغط  تتاليف البرنامج  -32
 .المتونموجز لتتاليف البرامج حسب  1الجدول 

سبع سنوات، بما ف  ذلك ت  تمتد لمجموع تتاليف البرنامج الت  سيتم تتبدها خالل فترة التنفيذ ال يقدر -33
أساسية  تتلفة هذامليون دوالر أمريت . ويشمل  57.7والضرائب بمبلغ  والرسوم والمادية،الطوارئ السعرية 
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وتقدر النفقات  .أمريت دوالر  مليون 2.9 قدرهاسعرية مليون دوالر أمريک ، وطوارئ مادية و  54.8قدرها 
مليون دوالر  20.8 بحوال تتلفة المحلية والمليون دوالر أمريت ،  28.1 الناجمة عن سعر الصرف بحوال 

ف  المائة،  93مليون دوالر أمريت . وتمثل تتاليف االستثمار  6.5 بحوال  بالرسوم والضرائو أمريت ، 
ف  المائة من مجموع التتاليف. وتمثل تتاليف إدارة  7البالغة  لمتبقيةوتمثل التتاليف المتتررة النسبة ا

 ف  المائة من مجموع تتاليف البرنامج. 10البرنامج وتنسيقه 

 1الجدول 

 بحسب المكون والجهة الممولة برنامجتكاليف ال

 (الدوالرات األمريتية)بآالف 

 المتون
 المقترض/الضرائب النظيرة القطاع الخاص منحة الصندوق قرض الصندوق

لتحويالت المقترض/ا
 المجموع ية النظيرةالنقد

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

 829 15 19.3 059 3 13.2 094 2   33.7 337 5 33.7 337 5 . تخرج األسر شديدة الفقر1

 032 34   9.7 316 3 18.1 151 6 36.1 283 12 36.1 283 12 . دعم االبتتار المال  واالنتشار2

. الشراکات االستراتيجية، وتوليد 3
 المعرفة، والسياسات

763 42.0 763 42.0   289 15.9   1 814 

 057 6   13.6 822   43.2 618 2 43.2 618 2 . إدارة البرنامج وتنسيقه4

 731 57 5.3 059 3 11.3 520 6 10.7 151 6 36.4 001 21 36.4 001 21 المجموع

  برنامجتمويل ال -باء
ف   73وستمول حتومة مالوي والصندوق والمشترتين من القطاع الخاص المشروع. وسيمول الصندوق  -34

 50مليون دوالر أمريت  ) 21مليون دوالر أمريت ( من تتاليف البرنامج، من خالل قرض قيمته  42المائة )
ف  المائة(، يمول  17مليون دوالر أمريت  ) 9.6ف  المائة( ومنحة بمبلغ مساِو. وستساهم الحتومة بمبلغ 

مليون دوالر  6.5اعية و ف  المائة( من صندوق التحويالت النقدية االجتم 5مليون دوالر أمريت  ) 3.1منها 
ف  المائة من  11ف  المائة( من الضرائب والرسوم. وسيسهم القطاع الخاص المحل  بنسبة  11أمريت  )

مليون دوالر من خالل المساهمات العينية والنقدية للمشاريع الفرعية الممولة  6.1مجموع تتاليف البرنامج، أو 
 .من خالل مرفق االبتتار والتوعية

 2الجدول 

 بحسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة برنامجتكاليف ال

 (الدوالرات األمريتية)بآالف 

 المتون

 القطاع الخاص منحة الصندوق قرض الصندوق
المقترض/الضرائب 

 النظيرة
المقترض/التحويالت 

 المجموع النقدية النظيرة

 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ

            االستثمارتكاليف 

 300 - - 16.5 49 - - 41.8 125 41.8 125 . المرتبات1

 65 - - 16.5 11 - - 41.8 27 41.8 27 . المعدات والمواد2

 638 21 - - 5.3 149 1 28.4 151 6 33.1 169 7 33.1 169 7 راسات واالستشارات. الد3

 262 - - 5.0 13 - - 47.5 124 47.5 124 . التدريب وحلقات العمل4

 373 28 - - 16.5 681 4 - - 41.8 846 11 41.8 846 11 . السلع والخدمات والمدخالت5
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 059 3 100.0 059 3 - - - - - - - - . المنح واإلعانات6

            التكاليف المتكررة

 738 - - 16.5 122 - - 41.8 308 41.8 308 . التشغيل والصيانة7

 297 3 - - 15.0 495 - - 42.5 401 1 42.5 401 1 والعالوات. المرتبات 8

 731 57 5.3 059 3 11.3 520 6 10.7 151 6 36.4 000 21 36.4 000 21 المجموع

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم 
أسرة. وقد صنفت األسر  432 774 حدودالفوائد والمستفيدون: يقدر إجمال  عدد األسر المستهدفة حاليا ب -35

 الشديدة الفقر( األسر 1المستفيدة، استنادا إلى ثروتها األولية ورفاهها االقتصادي، إلى ثالث فئات: )
 وتستهدف أنشطة ( األسر المعرضة للفقر.3األسر الفقيرة؛ )( 2)(؛ المقيدة بالعملغير /المقيدة بالعمل)

، لية المستندة إلى المجتمع المحل المنظمات المايستهدف دعم وس. شديدة الفقرتخرج األسر  - 1المتون 
 2.2الفرع   المتون وهو نفس األمر الذي سيقوم به، للفقر، األسر الفقيرة والمعرضة 1.2ف  المتون الفرع  

لمقدم  الخدمات المالية. وألغراض التحليل، تم تقسيم المستفيدين من  الريف  واالنتشار االبتتارتعزيز  -
 األسر ومن المحتمل أن تشارك. للفقراألسر الفقيرة والمعرضة  صنف بالتساوي بين  2.2و 1.2 تونينالم

. ولتقليل على ذلك وسيتم تشجيعهامن أنشطة البرنامج  واحدالمستفيدة على حد سواء ف  أتثر من نشاط 
 الخدمات المالية الرسميةلى إصول و سر الت  تستفيد من الاألالتحليل  يراع إلى أدنى حد، العد المزدوج 

. ومع ذلك، (1.2المتون الفرع  ) أيضا الوصول إلى الخدمات غير الرسمية منو ( 2.2المتون الفرع  )
  بعض األسر المستفيدة ف  المجموع. الزدواجية عد محدودهناك خطر 

 االستدامة -دال
الريف  إلى حد تبير على مدى تلبية احتياجات العرض  المال قطاع اليتوقف نجاح استثمارات التنمية ف   -36

بالنسبة للموردين، يجب تحقيق ربح معقول وطويل األجل. وفيما يتعلق بالطلب، فوالطلب على حد سواء. 
لنتائج حسب ابتتلفة مقبولة  األسري االقتصاديجب أن تلب  المنتجات والخدمات الحاجة العملية الت  تعزز 

وة على ذلك، يجب تلبية هذه الشروط ف  ظل الظروف االقتصادية التلية والبيئية . وعالالمتحصل عليها
ستقرار القطاع المال . ا الت  تواجه ف  تل من الماض  والمستقبل حتميةالتحديات ال ومن بينهاالسائدة، 

من  ممارسات جيدة. ويعترف تل متونلها  ويتطلب االستثمار أيضا بيئة تنظيمية وسياساتية مستقرة و
بهذه االحتياجات والتحديات، وقد أنشأ آليات لضمان استدامة النتائج واآلثار إلى أقصى  البرنامجمتونات 

  حد ممتن.

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

 :3الجدول 

 .مصفوفة تحديد المخاطر والتخفيف منها

المستوى  المخاطر
 الحال 

 التخفيف النتائج المحتملة

. يعرض بطء استهالل 1
 خطة التنفيذ البرنامج 

خط زمن  ضيق بنهج مرحل   على 0.1المتون يشتمل  متوسط
نسبيا. وهناك خطر يتمثل ف  بطء التفاعل بين المستوى 

تقديم و . االستهاللتقديم الدعم التاف  للحتومة ف  مرحلة 
رصد و البرنامج وتنفيذه.  الستهالل والفعالةالمساعدة التقنية التافية 
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المستوى  المخاطر
 الحال 

 التخفيف النتائج المحتملة

/ الشرکاء الشرکاء الحکوميين عمه تلياسيدالذي  1 .للخطر
الصندوق.  أن يدعمهيتوقع  الذي 5-2المستوى و اآلخرين 
داف ھأ 0.2 ال تلب  مخاطر المتون أخرى،من جهة 

عدد  خفضإلى  تال الخطرين الصرف. ويحتمل أن يؤدي
 الفقر. للخروج منالمستفيدين المستهدفين المدعومين 

لتغلب لمرونة الب والتحل  عن تثب تناقات المحتملة ف  التنفيذاالخ
 .يهاعل

 وتقلبه تغير المناخ. 2
 االقتصاد التل  والصدمات.و 

تؤثر المحاصيل الضعيفة سلبا على االقتصاد الريف    متوسط
متانات التوسع ف  القطاع المال . وتؤثر صدمات  وا 

المفرط، وانخفاض االقتصاد التل  غير المتوقعة )التضخم 
قيمة العملة، وما إلى ذلك( سلبيا على االقتصاد 

 الريف ./الوطن 

على التخطيط لتوفير الخدمات المالية على المدى  البرنامج سيشدد
الخدمات انتشار /بتتارال مقترحة . وسيتم اختبار آلياتالطويل
التقديرات المبدئية بشتل صارم، وستتون نماذج األعمال/المالية 

متواضعة عمدا الستيعاب اآلثار الناجمة عن المناخ أو االقتصاد 
التل . وال يمتن للبرنامج توقع الصدمات االقتصادية، ولتن سيتم 

فعالية المنتجات المالية بذل تل جهد ممتن لضمان 
 استيعاب انخفاض الطلب أو زيادة مخاطر السوق.لمواجهة/
على  األسرلى المدى القصير، قدرة ، عالبرنامجعزز يوسوف 

المالية. ومع مرور  مخففات الصدماتزيادة  خاللالصمود من 
الوقت، ستؤدي زيادة االستثمارات إلى الحد من التعرض للظواهر 

 المناخية الشديدة.
 عدم اهتمام المؤسسات. 3

 واألعمال التجارية المالية
سالسل القيمة ل

 الزراعية/المنظمات
مرفق االبتتار بالمشارتة ف  

 واالنتشار.

منخفض إلى 
 متوسط

هناك المنظمات، /المشروعاتبدون مشارکة کبيرة من 
/ سوى القليل من المنتجات وضعيتمثل ف  عدم  خطرا

 لتوسيع النطاقأو القابلة و/ االبتتاريةالخدمات المالية 
 نحو أفضل. یخدمة فقراء الريف علبغرض 

المنظمات المالية المستندة إلى المجتمع  بها تأخذالتزامات ناعمة 
تصميم مشارتة البرنامج.  عندومقدم  الخدمات المالية المحل  

. البرنامجوحدة إدارة لتقنيا  أتفاء ومتمتنونموظفين توفير و 
المنظمات للمشارتة وتوفير /للمشروعاتالتوظيف االستباق  و 

 لوضع يتميزون بالتفاءةمقدم  الخدمات التقنية 
 /الخدمات.المنتجات

المؤسسات  . عدم تقديم4
المالية / الجهات الفاعلة ف  

القيمة الزراعية  سالسل
در المساعدة التقنية امصل

 المالئمة.

الجهات المتلقية بدون مساعدة تقنية قوية، ستواجه الجهات  منخفض
تحديات تبيرة ف   مرفق االبتتار واالنتشارف   للمنحة
ألسواق ف  ار ونشر منتجات جديدة واختبا ووضعتصميم 
 الريفية.

التقنيين ف   االستشاريينتبير /وحدة البرنامجيجب أن يتون لدى 
بشتل استباق   اوأن يدعم متينةمجال التمويل الريف  خبرة دولية 

الذين لديهم القدرة على دعم  التقنيةتوظيف مقدم  الخدمات 
 .مالويف   البتتارمرفق االنتشار وا المتلقية للمنحة ف الجهات 

تنحرف سياسة حتومة . 5
مالوي عن الممارسة الجيدة 

 .الشمول للتمويل 

حتومة ل والشموليةمالية اللوائح السياسة و ال حتى اآلن، تتبع منخفض
مالوي الممارسات الجيدة الدولية عموما. ومع ذلك، يمتن 
للحتومة أن تضع برامج للدعم، أو الحد األقصى لسعر 

رات ا تانت المبادإذ وليس هناك داع للقبول الفائدة، 
)خاصة حول األموال  متواضعة سياساتيةال التنظيمية و/أو

المتنقلة( الت  يتوقعها البرنامج والت  يمتن أن تحد من 
االبتتار ف  القطاع بالقطاع الخاص استثمار اهتمام 

 .انتشاره تطويرو المال  الريف  

تقديم الدعم االستباق  لوزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية 
لمصرف االحتياط  لو ، األخرى أصحاب المصلحة ووزارات
وغيرها من الجهات المعنية ف  القطاع لتعزيز االلتزام  ،المالوي

 .الشمول تنمية القطاع المال  لبالممارسات الجيدة 
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 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 سياسات الصندوقلاالمتثال  -ألف

سياسات الصندوق  وتذلك، 2025-2016مع اإلطار االستراتيج  للصندوق للفترة  تماشياسيتم تنفيذ البرنامج  -37
بشأن إدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ. ويعترف البرنامج بالقيمة االقتصادية واالجتماعية لألصول 

مستخدمة ف  اختيار الشرتاء. المعايير الب  اإلدارة البيئية، و الطبيعية من خالل بناء قدرات المزارعين ف
 بالصمود ف  وجهفيما يتعلق  للجهات المتلقية للمنحةيدعم النهج الذتية مناخيا ويحدد المعايير الدنيا وس

سبل أيضا بمبدأ تنويع  وسيلتزمالمناخ وبناء القدرات ف  مجال إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية والمناخية. 
 تسب العيش للحد من الضعف وبناء القدرة على الصمود.

( وسياسة المساواة بين الجنسين وتمکين المرأة 2010بسياسة االستهداف ف  الصندوق ) يلتزم البرنامجکما  -38
(2012.)  

 المواءمة والتنسيق -باء

وف  هذا اإلطار،  عاش الزراع .بشأن الحد من الفقر من خالل االنيدعم البرنامج سياسة حتومة مالوي  -39
رتز وزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية على مهامه األساسية، الت  تشمل صياغة تمتوقع أن من ال

ضع البرنامج بالتشاور مع الشرتاء المشارتين ف  مشاريع . وقد وُ التنظيمية والقواعدالسياسات والتشريعات 
 داخل مالوي.

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

ذات  تينمستهدف تمجموعتينالنساء والشباب  یعل الترتيزتجربة الصندوق وسيعزز  ن  البرنامج علىيب -40
   أولوية.

 االنخراط في السياسات  -دال

 ،وناضجة ديمقراطيا ،الت  تهدف إلى جعل مالوي "آمنةو الرؤية اإلنمائية للبلد  2020 لعام تحدد رؤية مالوي -41
والمشارتة الفعالة من جانب الجميع".  أمام الجميع تتافؤ الفرص ، مععلى نفسها ومعتمدة ،ومستدامة بيئيا

للفترة لنمو والتنمية لالثانية  مالوي استراتيجيةبما ف  ذلك  بالبرنامجولهذه الرؤية عدة استراتيجيات ذات صلة 
النمو  الطويل من خاللى على المدالفقر  للحد من، وه  استراتيجية متوسطة األجل 2011-2016

 للفترة والسياسة الوطنية للزراعة ،الزراعة ف  مجال بما ف  ذلك، التحتية البنية وتطويراالقتصادي المستدام 
؛ وتنمية الري؛ ف  المجال الزراع  نتاجيةاإلو نتاج إلا) ذات أولوية مجاالت  تحدد ثمانية التو  2016-2020

ضافة القيمة؛  دارة الغذائ  وا واألمنوميتنة الزراعة؛ وتنمية أسواق الزراعة، والتجهيز الزراع  وا  لتغذوي؛ وا 
وتمتين الشباب والنساء ف  الزراعة؛ والتنمية المؤسسية والتنسيق وتعزيز القدرات(.  ؛المخاطر الزراعية

ما وزارة المالية والتخطيط االقتصادي والتنمية لدماج المال  إلا استراتيجيةهذه الرؤية، تتضمن واستنادا إلى 
ك المستهل يل : المدفوعات الرقمية، واالدخار غير الرسم ، والخدمات المالية الريفية، والتأمين، وتمتين
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ي والتنمية الريفية ووزارة الزراعة والر  ةالمحلي الحتومة. وتشمل الوزارات األخرى، بما فيها وزارة وتوعيته
 وتنمية المياه، التمويل الريف  ف  تخطيطها االستراتيج .

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول  للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت  يقوم جمهورية مالوي ستشتل اتفاقية التمويل بين  -42

ف  الذيل األول نسخة من اتفاقية التمويل  وترد ./المتلق على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض
 .المتفاوض بشأنها

مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلق  تمويل من الصندوق الدول  للتنمية  مالويوجمهورية  -43
 .الزراعية

ن  مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول  للتنمية الزراعية -44 وسياسات  وا 
 لتمويل ومعاييره ف  الصندوق.ا

 التوصية -سابعا

 أوص  بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال : -45

إلى جمهورية مالوي  تيسيرية للغايةقرضًا بشروط  جمهورية مالوي: أن يقدم الصندوق إلى قـرر
على أن يخضع ألية  ،)مليون دوالر أمريت  21( واحد وعشرون مليون دوالر أمريت  تعادل قيمته

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

 إطار القدرة على تحمل الديونبموجب  منحة مالويجمهورية : أن يقدم الصندوق إلى أيضا قـرر
خضع ألية على أن ت ،)مليون دوالر أمريت  21( قيمته واحد وعشرون مليون دوالر أمريت  تعادل

 بقة على نحو أساس  للشروط واألحتام الواردة ف  هذه الوثيقة.شروط وأحتام أخرى تتون مطا

 

 أنغبو جيلبير
 رئيس الصندوق الدول  للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement 

 

Financial Access for Rural Markets, Smallholders and 
Enterprise Programme 

(Negotiations concluded on 21 November 2017) 

Loan Number: ___________ 

DSF Grant Number: __________ 

 

Programme Title: Financial Access for Rural Markets, Smallholders and Enterprise 

Programme (“FARMSE” or “the Programme”) 

 

 

the Republic of Malawi (the “Borrower/Recipient”) 

 

 

and 

 

 

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

 

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

 

hereby agree as follows: 

 

Section A 

 

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

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, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter 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 a Debt Sustainability Framework (DSF) Grant to 

the Borrower/Recipient (the “Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to 

implement the Programme in accordance with the terms and conditions of this 

Agreement. 

 

Section B 

 

1. A. The amount of the Loan is twenty one million US dollars (USD 21 000 000). 

 

 B. The amount of the DSF Grant is twenty one million US dollars 

(USD 21 000 000). 

 

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

bear a service charge of three fourths of one per cent (0.75%) per annum payable semi-

annually in the Loan Service Payment Currency, and shall have a maturity period of forty 
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(40) years, including a grace period of ten (10) years starting from the date of approval 

of the Loan by the Fund’s Executive Board. 

 

3. The Loan Service Payment Currency shall be United States Dollars (USD). 

 

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

 

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 May and 

1 November. 

 

6. There shall be a designated account at the Reserve Bank of Malawi and an 

operational programme account held in a commercial bank. The operational programme 

account will not be subject to the Credit Control Authority operational requirements. 

 

7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Programme in an 

amount equivalent to approximately nine million six hundred thousand United States 

dollars (USD 9 600 000), of which approximately three million dollars (USD 3 000 000) 

will be Government cash transfer and the rest of which will be in the form of exemption 

of duties and taxes in accordance with the approved Annual Work Plan and Budget. 

 

Section C 

 

1. The Lead Programme Agency shall be the Ministry of Finance, Economic Planning 
and Development (MoFEPD). 

2. The Programme Completion Date shall be the seventh anniversary of the date of 

entry into force of this Agreement. 

Section D 

 

The Financing will be administered and the Programme supervised by the Fund. 

 

Section E 

 

1. The following are designated as additional conditions precedent to withdrawal: 

 

(i) The Designated Account and Programme Account shall have been duly 

opened; 

 

(ii) The Programme Management Unit shall have been fully constituted and 

adequately staffed with key staff including the Programme Coordinator, 

Monitoring and Evaluation Officer, Procurement Officer, and the Financial 

Controller; 

 

(iii) An off-the-shelf accounting software will have been procured and coded with 

the Programme chart of accounts to facilitate generation of reports by 

component, expenditure category and financier; and 

 

(iv) The Programme Steering Committee (PSC) shall have been established. 

 

2. In accordance with the Borrower/Recipient's legislation the Financing Agreement 

will be signed by a representative of the Borrower/Recipient upon authorization by the 

Parliament of the Republic of Malawi. 
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3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 

communication related to this Agreement: 

 

For the Borrower/Recipient:  

 

The Minister of Finance, Economic Planning and Development 

  of the Republic of Malawi 

Ministry of Finance, Economic Planning and Development 

P.O. Box 30049 

Lilongwe 3 

 

For the Fund:  

 

The 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 two (2) 

original copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower/Recipient. 

 

 

 

 

THE REPUBLIC OF MALAWI   

 

 
 
 
____________________   

Authorized Representative 

(name and title)  

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR  

AGRICULTURAL DEVELOPMENT  

 

 

 

 
___________________ 

Gilbert F. Houngbo 

President 
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Schedule 1 

 

Programme Description and Implementation Arrangements 

 

I. Programme Description 

 

1. Target Group. FARMSE will be a nation-wide programme, its geographic coverage 

will be clustered based on two distinct targeting mechanisms. As such, the Programme 

will combine localized and national geographic targeting approaches. For activities 

involving demand driven implementing agencies, particularly Financial Service Providers 

(FSPs), care will be taken to select partners with a combined geographic footprint as 

broad as possible. The Programme will adopt two targeting strategies. Total Programme 

beneficiaries will number more than 432,000, of which, an estimated 30% will be 

women, and at least 20% will be youth. 

2. Goal. The overall goal of the Programme is to reduce poverty, improve livelihoods 

and enhance the resilience of rural households on a sustainable basis. 

3. Objective. The Programme’s development objective is to increase access to, and 

use of, a range of sustainable financial services by rural households and micro, small, and 

medium enterprises. 

4. Components. The Programmes development objective will be achieved through the 

effective implementation the three technical components: 

4.1 Component 1. Ultra-poor graduation model development and testing at 

scale. The outcomes of this component are: i) the capacity of ultra-poor households to 

graduate from poverty, obtain food security and secure livelihood opportunities is 

improved; and ii) the capacity of ultra-poor women headed households and youth 

graduate from poverty is improved. The objective of the component is to develop and 

test at scale a cost-effective, replicable model(s) to graduate households from ultra-

poverty and food insecurity into sustainable, self-reliant livelihoods. This component is 

divided into two stages: selection of operational districts, based on existing Government 

of Malawi poverty statistics, and in collaboration with MoFEPD, selection and assessment 

of qualifying ultra-poor households; Roll out the graduation process. 

4.2 Component 2. Support to Financial Innovation and Outreach. This 

component will seek to overcome numerous barriers to financial services to the rural 

poor. It will support the development of informal and formal financial services best suited 

to ultra-poor non-labour constrained, poor but food-secure, vulnerable to poverty, and 

low income but resilient to poverty households, emphasizing savings and credit for on 

and off farm enterprises. This component has two subcomponents: 

4.2.1 Subcomponent 2.1 - Community based financial organization support (CBFO). The 

outcome of this subcomponent is improved rural financial access through existing, 

new and innovative informal community based financial organizations and savings 

and loan products. The objective is to support CBFOs expanded outreach to poor 

but food secure households, households vulnerable to poverty, and resilient 

households in rural Malawi. 

4.2.2 Subcomponent 2.2 – Innovation and Outreach Facility (IOF). The outcome for this 

subcomponent is to enhance the capacity of FSPs to deliver demand-driven 

services in rural areas. The objectives are two: i) increase access to new and 

innovative financial services and low-cost delivery mechanisms for poor rural 

households and micro, small and medium, sized enterprises; and ii) to support the 

scaling up of proven financial services and delivery mechanisms. 

4.3 Component 3. Strategic Partnerships, Knowledge Generation, and Policy. 

The outcome of this component is to increase the capacity and knowledge bases of rural 

financial sector support organizations, and has three objectives: i) strengthen macro 
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level regulatory and financial sector policy and institutional capacity; ii) strengthen 

financial sector organizations; and iii) produce and distribute rural finance sector 

knowledge products which enhance the outreach and innovation potential of sector 

stakeholders. The component has two subcomponents: 

4.3.1 Subcomponent 3.1 – Support for Poverty graduation Policy and Systems. The 

activities will support efforts at MoFEPD, in particular in the Division of Poverty 

Reduction and Social Protection, to develop and implement coordination policy, 

and capacity related to reviews of graduation models adoption, and dissemination 

of best graduation practices within the Government and to other stakeholders. 

4.3.2 Subcomponent 3.2 – Support for development of broader Rural Finance Policy. 

The first activity will support rural finance sector development, policy, and 

research. It will also facilitate formal Government recognition of good rural finance 

practices This will be done in partnership the MoFEPD, the Reserve Bank of Malawi 

and industry stakeholders.  Other activities would include support for key 

innovations, lessons, knowledge management, financial training modules, 

feasibility study for a micro-finance apex fund, and rural financial literacy. 

 

I. Implementation Arrangements 

 

5. Lead Programme Agency. The lead agency for Programme implementation shall be 

the MoFEPD.  The Programme will be housed in the Pensions and Financial Sector Policy 

Division (PFSPD). 

6. Programme Steering Committee (PSC). A multi-sector stakeholder Programme 

Steering Committee, chaired by the Secretary to the Treasury or his/her designate, will 

be established to provide overall Programme oversight, direction, and advice. The PSC 

will be made up of representatives of key stakeholders including, inter-alia, government 

ministries, farmer organisations, financial apex bodies, the private sector, and 

development partners. The PSC would meet on a quarterly basis to review work plans 

and budgets, financial and progress reports, receive draft annual reports and approve all 

major Programme decisions. The multi-sectoral composition of the PSC will ensure the 

Programme’s implementation complements rather than duplicates other government 

interventions and encourages private sector participation, and harmonizes the 

Programme’s contribution with the Government's strategic priorities and development 

objectives for the sector.    

7. The Programme Management Unit (PMU). The PMU will be hosted by the PFSPD, at 

MoFEPD. It shall be responsible for day to day management, consolidation of Annual 

Work Plan and Budgets (AWPBs), procurement plans, progress, and financial reports, and 

will co-ordinate the procurement of goods, works and services. The PMU will be staffed 

with: (i) a programme coordinator; (ii) a rural finance specialist; (iii) a financial 

controller; (iv) a procurement officer; (v) a monitoring and evaluation officer (vi) a 

knowledge management & communications officer; and (vii) an accountant. Additionally, 

the PMU will have a long-term rural finance Chief Technical Advisor (CTA) contracted to 

support implementation of Component 2 and 3, paid through the IOF 

(subcomponent 2.2). The CTA will work closely with the rural finance specialist, and 

together with the Programme Coordinator, will develop the AWPB for Component 2 and 

component 3. 

8. Planning. The main planning tools for the Programme will comprise the logical 

framework, monitoring and evaluation (M&E) framework including its indicators and 

targets, and the Results Based Annual Work Plan and Budget (RB-AWPB). The Logframe 

provides indicators and targets for Programme implementation from output over 

outcome, development objective to impact levels. The RB-AWPB will break physical 

targets up by year and attach financial resources to them. The RB-AWPB shall present 
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financial and physical outputs and outcomes of the Programme for the given year, and 

report on the accumulative achievements. The execution of the RB- AWPB will be 

monitored along the M&E framework of the Programme and reported back in regular 

intervals from quarterly to semi-annuals reports. The cycle of planning, monitoring and 

reporting is essential for efficient management of the Programme and for achieving the 

results as agreed.  

9. Monitoring and evaluation. The Programme’s approach to planning, monitoring and 

evaluation will be compatible with corresponding Government and IFAD policies and 

tools. Guided by the Programme’s logical framework, the M&E function will systematically 

record data and performance information of Programme partner performance 

implementation, as well as household surveys. The system will build on the experience of 

completed and existing programmes as well as provide information that informs 

management decision making. 

10. Financial Management (FM). The Programme will employ similar financial 

management systems to a stand-alone accounting software as adaptation of a good 

lesson learned from the Sustainable Agricultural Production Programme (SAPP) and Rural 

Livelihoods and Economic Enhancement Programme (RLEEP). It is proposed that TOMPRO 

accounting software be adopted (as it will be in the new IFAD Programme for Rural 

Irrigation Development). This will allow for joint trainings, support, and programme 

knowledge sharing. 

11. Audit. The audit of the Programme’s financial statements will be supervised by the 

Auditor General of the Borrower/Recipient in accordance with International Standards 

and the audit report will be submitted to IFAD within six months after the financial year-

end. Supervision missions will review internal audit reports and assess management 

responses to recommendations. 

12. Supervision. The Programme shall be directly supervised by IFAD. Direct 

supervision would encompass four discrete processes: (i) loan and grant administration; 

(ii) procurement review; (iii) audit review; and (iv) supervision and implementation 

support. Direct supervision would be applied as a continuous process which requires 

on-going communication and engagement with the GoM and the PMU. Key supervision 

processes include: (i) ensuring fiduciary compliance with the loan and grant 

administration; (ii) assessing Programme performance; (iii) guidance towards the 

achievement of the Programme’s strategic objectives; and (iv) conducting supervisory 

missions. 

13. Programme Implementation Manual (PIM). The Programme shall be implemented in 

accordance with the approved AWPB and the PIM, the terms of which shall be adopted by 

the lead Programme agency subject to the Fund`s prior approval. The PIM shall include, 

among other things; (i) terms of reference, implementation responsibilities and 

appointment modalities of all Programme staff and consultants; (ii) Programme operating 

manuals and procedures; (iii) monitoring and evaluation systems and procedures; (iv) a 

detailed description of implementation arrangements for each programme component; 

(v) terms of references and modalities for the selection of the service providers, to be 

based on transparent and competitive processes; (vi) detailed modalities of the sub-

programmes; (vii) financial management and reporting arrangements including 

accounting, approval of payments, financial reporting, internal controls, fixed asset 

management, as well as internal and external audit; and (viii) the good governance and 

anti-corruption framework.    
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

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

of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the DSF Grant and the allocation of 

the amounts to each category of the Financing and the percentages of expenditures for 

items to be financed in each Category.  All expenses are net of taxes and counterpart 

contributions: 

 

Category Loan Amount Allocated 

(in USD) 

DSF Grant Amount 

Allocated 

(in USD) 

I.  Goods services & Inputs 10 800 000 10 800 000 

II.  Studies & Consultancies 6 550 000 6 550 000 

III.  Operations 300 000 300 000 

IV.  Salaries & Allowances 1 250 000 1 250 000 

Unallocated 2 100 000 2 100 000 

TOTAL 21 000 000 21 000 000 

 

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

 

"Goods, services and inputs" also includes allocations for vehicles, equipment, 

and materials. 

 

"Studies and Consultancies" also includes allocations for training & workshops 

 

 

(c) Start-up costs: Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs from 

the DSF Grant incurred for Programme start-up expenditures before the satisfaction of 

the additional general conditions precedent to withdrawal shall not exceed USD 200 000. 
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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/Recipient to request withdrawals 

from the Loan Account if the Borrower/Recipient 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/Recipient shall ensure that gender 

concerns shall be mainstreamed in all Programme activities throughout the Programme 

implementation period. The Borrower/Recipient shall also ensure that women 

beneficiaries shall be represented in all Programme activities and that they receive 

benefits from the Programme outputs. 

2. Tax Exemption. The Borrower/Recipient shall, to the fullest 

extent possible, exempt the proceeds of the Financing from all taxes. Any taxes which 

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

Borrower/Recipient. 

3.  Internal Audit. The Central Internal Audit Unit of the 

Borrower/Recipient or an independent and qualified internal audit firm acceptable to IFAD 

will perform Programme internal audits in accordance with an annual risk-based work-

plan. 

4. Key Programme Staff. The Borrower/Recipient shall ensure that 

key staff are recruited and in the event of turnover they are replaced on a timely basis. 

Should the recruitment process be prolonged, where appropriate the Borrower/Recipient 

shall make recourse to a suitably qualified external service provider acceptable to IFAD. 
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Logical framework 

Narrative Summary Performance Indicators Baseline Targets Means of 

verification 

MoV 

Frequency 

MoV 

responsibility 

Assumptions (A)/ 

Risks (R) Year 1 Midterm  End 

Programme 

GOAL 

To reduce poverty, improve 

livelihoods and enhance the 

resilience of rural households on a 

sustainable basis. 

Reduced prevalence of chronic 

malnutrition in children under 

five by at least 15% (RIMS III). 

TBD N/A       

Improved household assets 

ownership index by at least 

20% (RIMS III). 

TBD N/A       

   

DEVELOPMENT OBJECTIVE 

Increased access to and use of a 

range of sustainable financial 

services by rural households and 

micro, small, and medium 

enterprises. 

Graduation strategy and 

systems developed, tested at 

scale, and approved by GOM. 

 0 1 1 PMU Progress 

reports. 

Annual PMU Stable political and 

macroeconomic environment. 

GOM monetary/fiscal policies 

and macro-economic reforms 

are conducive to poverty 

reduction.  

Commitment of stakeholders 

(GOM, donors, private sector) 

to participate in poverty 

reduction efforts.  

Absence of political 

interference into the autonomy 

financial sector. 

Improved outreach of 

sustainable rural financial 

services to rural poor. 

 TBD 0  

167,110 

 417,774 of 

which 

125,332 will 

be adult 

women, and 

83,555 will be 

youth 

PMU Progress 
reports. 

Annual PMU 

OUTCOMES 

Component 1.0 - Ultra-poor graduation model development and testing at scale 

Outcome 1.1 - the capacity of 

ultra-poor households to graduate 

from poverty, improve food 

security and secure livelihood 

opportunities is improved. 

 At least 80% of targeted 

household attaining food 

security. 

N/A 0 6,000 15,000 of 

which 4500 

will be women 

headed 

households 

and 3000 

youth headed 

households 

PMU Progress 

reports with 

input from 

GIZ. 

Semi-

annual. 

PMU/GIZ. Models can be developed to roll 

out successful graduation at 

scale (A) Stakeholders cannot 

agree on graduation model. 

Component 2.0 - Support to Financial Innovation and Outreach 

Outcome 2.1 Improved access to 

structured and sustainable CFBO 

financial services. 

 Number of retrained CBFO 

members. 

 Number of increment rural 

0 

 

0 

0 

 

0 

152,223 

 

36,000 

380,574 

 

90,000 

PMU progress 

reports. 

Monthly. PMU/CBFO 

support 

organizations 

Sufficient demand from CBFO 

support organization (A) Client 

take up (R). 
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Narrative Summary Performance Indicators Baseline Targets Means of 

verification 

MoV 

Frequency 

MoV 

responsibility 

Assumptions (A)/ 

Risks (R) Year 1 Midterm  End 

Programme 

CBFO members. service 

providers.  

Outcome 2.2 Enhanced capacity 

of 

FSPs to deliver demand-driven 

services in rural areas. 

 Number of incremental 

rural clients of partner 

FSPs.  

0 0 11,160  37,200 PMU progress 

reports. 

Annual. PMU/Facility 

Manager. 

Sufficient demand from FSP 

with quality proposals (A) 

Macroeconomic stability (R), 

client demand (R) 

Component 3.0 – Strategic Partnerships, Knowledge Generation, and Policy 

Outcome 3.1 Rural finance sector 

support organizations capacity and 

knowledge increased. 

 Number of rural finance 

support organizations 

supported with rural 

inclusive finance good 

practice knowledge. 

N/A 

 

2 

 

5 

 

 

10 

 

PMU progress 

reports. 

Annual. PMU/M&E 

specialist. 

Support organizations 

effectively support sector (A) 

Support organizations do not 

work to maintain balance 

between guidance and 

commercial dynamism (R) 

OUTPUTS 

Component 1.0  

New graduation model selected for 

rollout.  

 Number households reached 

with graduation activities. 

 0 6500 15000 PMU/GIZ 

progress 

reports. 

Quarterly PMU/M&E 

specialist. 

Models amenable to scaling up 

(A) Cost of scaling up high (R) 

Subcomponent 2.1 

CFBO support organizations expand 

network of CFBO groups. 

 No of groups restructure & 

consolidated. 

 No of groups linked to FSPs. 

 Number groups formed. 

 No of value chain groups 

linked to markets. 

 0 

 

0 

 

 

0 

8000 

2000 

2000 

 

 

1000 

20000 

10000 

5000 

 

 

2000 

PMU/CBFO 

support 

organizations 

progress 

reports. 

Quarterly PMU/CBFO 

support 

organizations 

service 

providers. 

Sufficient demand from CBFO 

support organization (A) Client 

take up (R) 

Subcomponent 2.2  

Designing, innovating, and rolling out 

demand driven rural financial 

products/ services for targeted low 

income households. 

 Introduction of five 

new/Improved sustainable 

financial products, services or 

delivery mechanisms 

targeting rural beneficiaries. 

 0 2 5 Progress 

reports 

TSP reports 

FSP MIS 

Quarterly. |PMU/Facility 

Manager 

Sufficient demand from FSP (A) 

Not enough qualified proposals (R) 

High quality TA not available (R) 

Component 3.0 

Good practice financial inclusion 

knowledge and operating 

environment provided. 

 Approved Rural Finance 

Policy. 

 Number of rural finance 

awareness/knowledge 

forums/platforms. 

 0 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

4 

PMU Progress 
reports. 

 

 

PMU Progress 

reports. 

Quarterly. 
 

 

 

Quarterly 

PMU. 
 

 

 

PMU 

Organizations with key 

contributions can be identified and 

have sufficient capacity to 

undertake assignments (A) 

Stakeholder unwilling to work 

cooperatively (R). 
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