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 التمويل موجز

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  الُمباِدرة: المؤسسة

 وزارة المالية  :المقترض/المتلقي

 وزارة التجارة والصناعة  المنفذة: الوكالة

 أمريكي دوالر مليون 264.8  :برنامجلا تكلفة إجمالي

 من المقدم األصلي القرض قيمة

 الصندوق:

مليون  31.5وحدة حقوق سحب خاصة )ما يعادل  مليون 19.7 

 تقريبا( أمريكي دوالر

شروط القرض األصلي المقدم من 

 الصندوق: 

 شروط تيسيرية للغاية 

الذي يقدمه  األول اإلضافي التمويل قيمة

 :الصندوق

مليون  40وحدة حقوق سحب خاصة )ما يعادل  مليون 28.35 4.77

 دوالر أمريكي تقريبا(

الذي يقدمه  األول اإلضافي التمويل شروط

 :الصندوق

 شروط تيسيرية للغاية 

اإلضافي الثاني الذي يقدمه  التمويلقيمة 

 الصندوق:

 مليون دوالر أمريكي تقريبا 15 4.77

شروط التمويل اإلضافي الثاني الذي يقدمه 

 الصندوق:

 مختلطةشروط  

لرابطة المصارف  ؛ المصرف الجامعبنك التنمية األفريقي  التمويل: في المشاركة الجهات

؛ المجالس في التمويل المؤسسات المالية المشاركةالريفية؛ 

المحلية على مستوى األقسام؛ عمالء المؤسسات البالغة الصغر 

 والمتوسطة  والصغيرة

 مليون دوالر أمريكي 70: بنك التنمية األفريقي  المشترك: التمويل قيمة

 التنمية األفريقيبنك من ومنحة قرض   المشترك: التمويل شروط

 مليون دوالر أمريكي 91.9  :المقترض/المتلقيالمساهمة التي يقدمها 

 مليون دوالر أمريكي 16.4  المساهمة التي يقدمها المستفيدون:
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 برنامجال ووصف الخلفية - أوال

 الخلفية - ألف

ودخل سنوات  يلفترة ثمان 2011 أيلول/سبتمبرفي  برنامج المشاريع الريفيةوافق المجلس التنفيذي على  -1

إجمالي التمويل األصلي من قرض بشروط  وتألف. 2012 كانون الثاني/يناير 12حيز النفاذ في البرنامج 

مليون دوالر  31.5مليون وحدة حقوق سحب خاصة )ما يعادل  19.7تيسيرية للغاية من الصندوق بقيمة 

من حكومة  مليون دوالر أمريكي؛ ومساهمة 70بما يعادل من بنك التنمية األفريقي  ومنحة أمريكي(؛ وقرض

 38.5مليون دوالر أمريكي، ومساهمة من المجالس المحلية على مستوى األقسام بقيمة  25.1غانا قدرها 

مليون دوالر أمريكي؛  6.2قدرها  في التمويل مليون دوالر أمريكي؛ ومساهمة من المؤسسات المالية المشاركة

هي الوكالة المنفذة  ارة التجارة والصناعةمليون دوالر أمريكي. ووز 13.8ومساهمة من المستفيدين بقيمة 

 1.الرائدة

مليون وحدة حقوق  28.35 ، طلبت الحكومة تمويال إضافيا )التمويل اإلضافي األول( بقيمة2017وفي عام  -2

مع تمديد فترة التنفيذ لمدة مليون دوالر أمريكي عند الموافقة، وحصلت عليه،  40سحب خاصة، ما يعادل 

د البرنامج لسنتين إضافيتين  ،2022وفي عام  لتمويل اإلضافي بشروط تيسيرية للغاية.. وكان هذا ا2.سنتين ُمد ِّ

 .2024سبتمبر/أيلول  30 وتاريخ إقفاله 2024مارس/آذار  31 من دون تكلفة، ليصبح تاريخ إنجازه

أمريكي، مليون دوالر  15، طلبت الحكومة تمويال إضافيا ثانيا في شكل قرض بقيمة 2022وفي أغسطس/آب  -3

 وسيكون بشروط مختلطة.

لنظام تخصيص الموارد على أساس األداء.  2024-2022وسيُخصَّص التمويل اإلضافي الثاني بموجب دورة  -4

وتستجيب األنشطة التي سيدعمها التمويل اإلضافي الثاني ألهداف البرنامج وتتواءم مع تصميم البرنامج 

 .واألنشطة المدعومة من التمويل اإلضافي األول

 األصلي برنامجال وصف - باء

مؤسسات البالغة ال األعمال الريفيين الفقراء أصحاب روادودخل الغاية من البرنامج هي تحسين سبل عيش  -5

زيادة عدد المؤسسات الريفية البالغة الصغر والصغيرة التي تدر األرباح وتولد  هووالهدف الصغر والصغيرة. 

على توسيع نطاق نظام دعم المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة في النطاق يتمثل النمو وفرص العمل. و

 وتعميمه على صعيد البالد ضمن النظام المؤسسي العام.مستوى األقسام 

، على النحو ورصده وتقييمهويتألف البرنامج من ثالثة مكونات تقنية ومكون رابع يركز على تنسيق البرنامج  -6

لالتي ونمية البنية التحتية لتجهيز السلع الزراعية، ت (2( خدمات تنمية األعمال؛ )1التالي: ) الحقا  ت تسميتهاعُد ِّ

 لمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة.ا تنمية تمكين( 3إلى تعزيز التكنولوجيا ونشرها؛ )

وحوار  المؤسسية بناء القدرات -3.2الحصول على التمويل الريفي؛  -3.1ثالثة مكونات فرعية:  3للمكون  -7

في قطاع لشباب ل ودعم استحداث فرص عمل، One District-One Factoryمبادرة  -3.3؛ السياسات

األفريقي، واستُحدث خالل التنمية بنك على التمويل من  3.3كون الفرعي حصل الماألعمال الزراعية. و

 ب.بسبب الحاجة إلى إعادة التركيز على تعميم قضايا الشبا 2015استعراض منتصف المدة للبرنامج في عام 

 ولم تُعدَّل اتفاقية التمويل لتعكس هذا التغيير.

                                                   
1 16.pdf-R-103-2011-https://webapps.ifad.org/members/eb/103/docs/arabic/EB  
2.R.7-122-EB 2017  

https://webapps.ifad.org/members/eb/103/docs/arabic/EB-2011-103-R-16.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/122/docs/arabic/EB-2017-122-R-7.pdf?attach=1
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وصول المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة إلى خدمات تنمية األعمال في ( 1وحصائل البرنامج هي: ) -8

( ضمان حصول المؤسسات البالغة الصغر 3المهارات التقنية ونشر التكنولوجيات؛ )نقل ( 2األقسام الريفية؛ )

( إرساء مؤسسات وسياسات مناصرة للفقراء لدعم المؤسسات البالغة الصغر 4التمويل؛ )والصغيرة على 

 والصغيرة.

 اإلضافي لتمويلل المنطقي األساس - ثانيا

 المنطقي ساساأل - ألف

زيادة عدد المؤسسات الريفية البالغة الصغر في  المتمثل الصحيح لتحقيق هدفه على الطريقالبرنامج يسير  -9

 ، استحدث 2022والصغيرة التي تدر األرباح وتولد النمو وفرص العمل. وحتى يونيو/حزيران 

 مركزا الستشارات األعمال؛  95( أنشئ 1وباإلضافة إلى ذلك: )فرصة عمل جديدة.  80 083البرنامج 

 وهي قيد التشغيل، ويجري ويل من بنك التنمية األفريقي مركزا لتوفير موارد األعمال بتم 37( شُي ِّد 2)

قيد التشغيل  مركزا قائما للخدمات التكنولوجية 21ك هنا( 3)مركزا إضافيا )بتمويل من الصندوق(؛  30تطوير 

عميال في  13 274( شارك 5شخصا من كبار الحرفيين والمبتدئين؛ ) 21 912جرى تدريب  (4الكامل؛ )

مبتدئا متخرجا على الدعم من  13 690( حصل 6والصحة واإلدارة البيئية؛ )المهنية  تدريب على السالمة

أدوات  ات منمجموع 6 603جرى تزويد مبتدئين متخرجين بـ  (7البرنامج للخضوع المتحانات االعتماد؛ )

 مؤسسة مالية للمشاركة في أنشطة البرنامج، مع  71جرى اعتماد ( 8الستهالل األعمال؛ )

المؤسسات  موظفا في 333( جرى تدريب 9يال؛ )عم 19 755دوالرا أمريكيا لـ  12 124 880.43صرف 

قروض ومنح يمكن تحمل الحصول على عميال  20 233ما يُقدَّر بـ يمكن ل( 10؛ )في التمويل المالية المشاركة

 ما يقود إلى توسع األعمال ونموها.متكلفتها، 

الثي الجوانب. أوال، ساهم تنفيذ البرنامج في إنشاء عدد كبير من ث واألساس المنطقي للتمويل اإلضافي -10

في األعمال. وستستفيد  ها بحاجة إلى الدعم لتعزيز فطنتهاالمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة، وال يزال بعض

األنشطة التي ستحصل على التمويل من بيئية تمكينية ستدعم على نحو مستدام المؤسسات البالغة الصغر 

وتعزيز ( سيساهم في ترسيخ 1غيرة بعد إنجاز البرنامج. وتبعا لذلك، فإن التمويل اإلضافي الثاني: )والص

ب يوف ر التعزيز المؤسسي ألصحاس( 2وما يرتبط بها من استحداث لمزيد من فرص العمل؛ ) إنجازات البرنامج

 الخدمات/الدعم للمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة. المصلحة المختلفين الذين يقدمون

، أعيدت مواءمة أنشطة البرنامج مع أهداف جدول أعمال الحكومة للتحول الصناعي 2017في عام  وثانيا، -11

مصنع واحد؛ -بقيادة وزارة التجارة والصناعة. وفي إطار جدول األعمال، التزمت الحكومة بمبادرة قسم واحد

وُحدد البرنامج ما تهدف إليه، إلى معالجة تحديات بطالة الشباب التي تواجهها البالد.  والتي تهدف، من جملة

الدفعة بأنه وسيلة للمساهمة في إنجاز هذه المبادرة اإلنمائية. ولكن ذلك ول د فجوة تمويلية. وطلبت الحكومة 

 الثانية من التمويل اإلضافي للمساعدة في سد هذه الفجوة.

لب المتزايد على األموال القابلة لإلقراض بموجب المكون الفرعي المتعلق بالحصول استوجب الط وثالثا، -12

تمويال إضافيا. وتبعا لذلك، سيُستخدم جزء من التمويل اإلضافي الثاني لتوسيع نطاق  ،على التمويل الريفي

 المنتجات المالية التي يرتفع الطلب عليها بموجب هذا المكون الفرعي.

 .م مع تصميمهلمدعومة من التمويل اإلضافي الثاني ألهداف البرنامج وتتواءوتستجيب األنشطة ا -13

 الصندوق في المؤسسي التعميم بأولويات ةالمتعلق الخاصة الجوانب

 أنه: على برنامجال ُصن ِّف ،الصندوق في التعميم التزامات مع تماشيا -14

 قضايا الشباب يراعي ☒
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بلغ معدل وقد ال تزال ثمة حاجة إلى الكثير من العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين.  المنظور الجنساني. -15

بزيادة ، 2018عاما في عام  19إلى  15امرأة تتراوح أعمارهن من  1 000لكل  78الوالدات لدى المراهقات 

 عاما( 49-15. وغالبا ما تواجه النساء في سن اإلنجاب )2016امرأة في عام  1000لكل  75.1عن معدل 

في  40.4 تمكنت جابية. وعلى الرغم من التقدم المحرز،نالجنسية واإلعوائق فيما يتعلق بصحتهن وحقوقهن 

 الطرق الحديثة لتنظيم األسرة.وصول إلى ال من 2018في عام  المائة فقط من النساء

ولجميع أنشطة البرنامج هدف بتحقيق مشاركة النساء  ويركز البرنامج بشدة على تعميم المنظور الجنساني؛ -16

إلى أن النساء هن المستفيدات  2022في المائة. وتشير النتائج حتى أغسطس/آب  50بنسبة ال تقل عن 

 في المائة(. 63الرئيسيات من تدخالت البرنامج )بمتوسط 

ف الشباب بأن2032-2022لسياسة الشباب الوطنية )وفقا  الشباب. -17 هم األشخاص الذين تتراوح أعمارهم (، يُعرَّ

مجاال منها: التعليم والتدريب على المهارات؛ والشباب في الزراعة  19وتغطي السياسة  3عاما. 35إلى  15من 

 منع النزاعات وبناء السالم.الحديثة؛ وتعميم المنظور الجنساني؛ والشباب في 

 29 نسبة ، إلى أن2016البنك الدولي في عام  اضطلع بهاي تجرد برنامج تشغيل الشباب، ال ت عمليةوخلص -18

رها منظمات غير متقدم تمكنت من الوصول إلى برامج تدي 145 000تضم مجموعة  في المائة فقط من أصل

ة. وتميل برامج القطاع الخاص، التي تركز في الغالب على التدريب على المهارات حكومية ومعاهد خاص

 4تعمل على نطاق أصغر مقارنة ببرامج القطاع العام.أن تكلفة ووريادة األعمال، إلى أن تكون أعلى 

 للشباب رأيالوصول إلى األراضي. و النساء والشباب في الريف عوائق أماموفي سياق الزراعة، تواجه  -19

حتى داخل المزارع األسرية )مثال في القرارات المتعلقة بتحديث المزارع وأنشطة  ع القرارضئيل في صن

 اإلرشاد(.

وركز البرنامج على المستفيدين الشباب، مما ساهم في خفض بطالة الشباب ومعالجة التحديات التي يواجهها  -20

  من األعمال الجديدة 67 481ما مجموعه  ، أنشئ2022رواد األعمال الشباب. وبحلول أغسطس/آب 

في المائة فيما  193بنسبة  –مملوكة من الشباب(  منها في المائة 46في المائة منها مملوكة من النساء، و 65)

 ، من بنك التنمية األفريقي.3.3يتعلق بالهدف. ويُستهدَف الشباب أيضا، بموجب المكون الفرعي 

تحقيق هدفين من أهداف التغذية العالمية متعلقَين بتغذية األمهات  الصحيح نحو على الطريقغانا تسير  التغذية. -21

نجاب ويحقق الهدف المتمثل بخفض والرضع واألطفال الصغار، بما يحد من فقر الدم لدى النساء في سن اإل

يق تقدم نحو تحق ئة. ولم يُحَرز أيافي الم 30نسبة المواليد الذين يعانون من نقص الوزن عند الوالدة بمقدار 

 0في المائة فقط من الرضع الذين تتراوح أعمارهم من  42.9بحيث إن هدف الرضاعة الطبيعية الحصرية، 

الصحيح نحو تحقيق الهدف  على الطريقالبالد تسير أشهر يتغذون بالرضاعة الطبيعية حصرا. و 5إلى 

في  33في المائة من األطفال دون سن الخامسة، ولكن النسبة ترتفع إلى  17.5الذي يعاني منه  بالتقزمالمتعلق 

المائة في المنطقة الشمالية. وأُحرز بعض التقدم نحو تحقيق الهدف المتعلق بالهدر. ويبلغ معدل انتشار زيادة 

الصحيح نحو الحؤول دون  ريقعلى الطالبالد تسير في المائة، و 1.4الوزن بين األطفال دون سن الخامسة 

لألمن الغذائي والتغذوي، وتُستخدم الستعراض سياسة  طويلة األجل ازدياد هذه النسبة. وُوضعت استراتيجية

 التغذية الوطنية.

غانا شديدة الضعف أمام تغير المناخ. ويؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر، والجفاف، وارتفاع  تغير المناخ. -22

انتظام الهطوالت المطرية سلبا في البنية التحتية، وإنتاج الطاقة المائية، واألمن الغذائي درجات الحرارة وعدم 

سريعة ويعيش نحو ربع السكان على طول الساحل في مناطق حضرية  وسبل العيش الساحلية والزراعية.

                                                   
3/https://www.youthpolicy.org/factsheets/country/ghana  
49_ch4-1579-4648-1-https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978  

https://www.youthpolicy.org/factsheets/country/ghana/
https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-1579-9_ch4
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ويهدد الجفاف  ه.التوسع مثل أكرا، ويعانون من الضعف بوجه خاص أمام الفيضانات واألمراض المنقولة بالميا

 .يةوغير كاف ةبالفعل غير منتظم يي هتوانخفاض الهطوالت المطرية الوصول إلى مصادر الطاقة، وال

في مختلف أنحاء  المناخ والبيئة االجتماعية االقتصادية في المناطق شبه الجافة والساحلية والرطبة يتسببو

عدم أدى إلى قد و أمام انعدام األمن الغذائي وسبل العيش غير المستقرة، بضعف المجتمعات المحليةغانا، 

 5فشل المحاصيل وعدم إنتاجية المراعي.، و يكولوجيةاإلزراعية النظم الاستدامة 

 ( المناطق الفقيرة في البالد )ال سيما في الشمال(1العوامل الرئيسية التي تزيد ضعف الغانيين هي أن ) البيئة. -23

 ما يؤثر سلبا في اإلنتاج الزراعي؛ مالجفاف والفيضانات وتآكل التربة،  نحو غير متكافئ منعاني على ت

ومنذ عام  والنفط والكهرباء لمتطلباتها في مجال الطاقة. الد تعتمد بصورة أساسية على األخشاب( الب2)

في المائة من  70الحجري سنويا مما يمثل والفحم  مليون متر مكعب من األخشاب 12ك نحو ، يُستهل1985

متناقصة في التنوع البيولوجي للغابات، والسافانا الجافة اتجاهات إجمالي استخدام الطاقة في البالد. وتاُلَحظ 

الحرجية الداخلية، ال سيما في بعض المحميات مناطق المياه مناطق البحرية والساحلية ووشبه الرطبة، وال

الحرجية، ثمة األنواع ميات. وعلى الرغم من وجود أدلة على الزيادة في أعداد بعض والمناطق خارج المح

 المستخدمة بإفراط.األنواع أخرى، ال سيما أنواع أدلة أيضا على انخفاض في أعداد 

 المستهدفة والمجموعات الجغرافية نطقةالم وصف -باء

. قسما 216من أصل  161وفي  16الـي جميع المناطق البالد، ويُنفَّذ ف جميع أنحاءتغطية  لبرنامجيغطي ا -24

 وسيجري الحفاظ على التغطية الجغرافية نفسها في التمويل اإلضافي الثاني.

( رابطات أعمال 2( رواد أعمال فقراء في المجتمعات المحلية الريفية؛ )1وتتألف المجموعة المستهدفة من ) -25

شركاء مؤسسيين بما في ذلك وكالة  (3؛ )والمناطق والبالد محلية ومنظماتها الجامعة على مستوى األقسام

غانا، والمصرف الجامع لرابطة المصارف ومصرف غانا للمشاريع، والمجالس المحلية على مستوى األقسام، 

 Ghana Regional Appropriate Technology Industrial Service ومؤسسة الريفية،

(GRATIS) المنظمات غير الحكومية المعنيةومؤسسات القطاع العام  وسائر. 

األشخاص الريفيين الفقراء، ال سيما النساء والشباب واألشخاص ذوي ( 1: )ما يليويولى اهتمام خاص ل -26

( المؤسسات 4( الشبان الذين أنهوا تعليمهم؛ )3( األفراد الضعفاء أو المجموعات الضعيفة؛ )2اإلعاقات؛ )

طول سالسل القيمة المحددة التي تمتلك إمكانات النمو. وسيستمر التمويل البالغة الصغر والصغيرة القائمة على 

 اإلضافي الثاني في استهداف هذه المجموعات.

 واألنشطة والحصائل المكونات -جيم

 3و 1ضمن المكونات  التمويل اإلضافي الثاني ستندرجومة من للبرنامج أربعة مكونات، ولكن األنشطة المدع -27

ل بموجب التمويل . وتندرج األنشطة 4و الثاني في إطار تصميم البرنامج ولكن أُجريت اإلضافي التي ستُموَّ

 بعض التعديالت لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان االستدامة.

 ستساهم األنشطة المدعومة من التمويل اإلضافي الثاني في إنجاز حصائل البرنامج التالية:  الحصائل. -28

( ضمان 2؛ )لى خدمات تنمية األعمالع في األقسام الريفية الصغر والصغيرةالمؤسسات البالغة صول ح( 1)

                                                   

5USAID) (2017). Climate Change Risk Profile, United States Agency for International Development ( 

Ghana.  

https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/ 

2017_USAID_Climate%20Change%20Risk%20Profile%20-%20Ghana.pdf 
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( إرساء مؤسسات وسياسات مناصرة للفقراء 3حصول المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة على التمويل؛ )

 لدعم المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة.

ل من التمويل  يرد أدناه ملخص األنشطة. -29  اإلضافي الثاني.عن األنشطة التي سُتموَّ

يسعى هذا المكون إلى رفع سوية المهارات التقنية ومهارات ريادة األعمال  : خدمات تنمية األعمال.1المكون  -30

لدى المؤسسات الريفية البالغة الصغر والصغيرة من خالل توفير الوصول إلى خدمات تنمية األعمال. 

( تشغيل مراكز توفير موارد األعمال في سياق 1وسيركز التمويل اإلضافي الثاني على األنشطة التالية: )

طط الخصخصة العام، بتوجيه من مستشار لشؤون الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومستشار مخ

إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات ( 2لشؤون المعامالت يجري توظيفهما بموجب التمويل الحالي؛ )

( 4تراضية؛ )مراكز استشارات األعمال بالشبكة الخاصة االفربط ( 3البالغة الصغر والصغيرة وتسجيلها؛ )

تدريب ال/تقديم اإلرشاد( 5قاعدة بيانات الرصد والتقييم ونظام المعلومات الجغرافية للبرنامج؛ )تحديث 

( استضافة منصات 6صغيرة؛ )البالغة الصغر والمؤسسات الأصحاب  من داخلي لرواد أعمال مختارينال

 للتجارة اإللكترونية وإدارة المعرفة وصيانتها وإدارتها.

: 3.1البالغة الصغر والصغيرة، ويتألف من ثالثة مكونات فرعية:  تنمية المؤسسات تمكين :3 المكون -31

، الذي يهدف إلى االستمرار في دعم صندوق البرنامج لتنمية المشاريع الريفية الحصول على التمويل الريفي

: 3.2صغر والصغيرة؛ إلفادة وتحسين سبل عيش األسر المعيشية والمجموعات المشغلة للمؤسسات البالغة ال

ما يزيد طة لزيادة قدرات مؤسسات مختارة، بسيدعم األنش مماات المؤسسية وحوار السياسات، بناء القدر

وحدة رصد المكتب الرئيسي ( دعم 1بالتالي احتمال استدامتها. وتشمل أنشطة التمويل اإلضافي الثاني: )

من  GRATIS مؤسسة ( دعم3السياسات؛ )( تنظيم حوار 2؛ )Ghana Enterprise Agencyلوكالة 

دعم استحداث –One District-One Factoryمبادرة : 3.3خالل توفير المعدات والمساعدة التقنية؛ 

يسعى هذا المكون الفرعي إلى المساهمة في إنجاز هدف  .فرص عمل للشباب في قطاع األعمال الزراعية

ة التجارة والصناعة. وسيُستخدم التمويل اإلضافي الثاني جدول أعمال الحكومة للتحول الصناعي بقيادة وزار

وكما هو موضح لتمويل معدات التجهيز، واألعمال الصغيرة ودعم العمليات المتعلقة بالترخيص واالعتماد. 

من بنك التنمية األفريقي، في تصميم البرنامج األصل أعاله، لم يرد هذا المكون الفرعي، المدعوم في 

 ذه المذكرة إلى تعديل اتفاقية التمويل كي تعكس هذا اإلدماج.األصلي. وتسعى ه

. وسيدعم ورصده وتقييمهإدارة البرنامج بستستمر وحدة تنسيق وإدارة البرنامج في االضطالع : 4المكون  -32

التمويل اإلضافي الثاني بعض التدخالت بموجب هذا المكون لمساعدة وحدة تنسيق وإدارة البرنامج على إنجاز 

( االستعدادات لتنفيذ استراتيجية الخروج الخاصة بالبرنامج؛ 1أنشطة البرنامج. وتشمل األنشطة المستهدفة: )

وتوضيب المعرفة التي يولدها  ،لتوطيد المعرفةمل عحلقات  (3والنجاحات؛ )المستفادة ( توثيق الدروس 2)

 البرنامج.

 والتمويل والفوائد التكاليف -دال

 برنامجال تكاليف

التمويل األصلي  كل من يُقدَّر مجموع تكاليف االستثمارات اإلضافية والتكاليف المتكررة للبرنامج في -33

مليون دوالر أمريكي.  265.8السعرية والمادية، بـ الطوارئ والتمويلين اإلضافيين األول والثاني، بما في ذلك 

مليون دوالر أمريكي؛ ومن ثم تلقى البرنامج تمويال إضافيا قدره  31.5قرض الصندوق األصلي  لغت قيمةوب

؛ ويُقدَّر التمويل اإلضافي الثاني 2017مليون دوالر أمريكي، بموجب موافقة المجلس التنفيذي في عام  40

دوالر  918 000مليون دوالر أمريكي؛ وتبلغ قيمة المساهمة النظيرة من الحكومة  15من الصندوق بـ 
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 أمريكي.

في المائة  37.2مليون دوالر أمريكي ) 5.9 – 1وسيُستخدم التمويل اإلضافي الثاني على النحو التالي: المكون  -34

 في المائة(؛  55.3مليون دوالر أمريكي ) 8.8 – 3من مجموع التمويل اإلضافي الثاني(؛ المكون 

 .في المائة 15في المائة(. وستبقى التكاليف المتكررة أقل من  7.4مليون دوالر أمريكي ) 1.2 – 4والمكون 

 1 الجدول

 واإلضافي األصلي التمويل موجز

 األمريكية( الدوالرات )بآالف

 المجموع 2التمويل اإلضافي  1التمويل اإلضافي  التمويل األصلي 

 500 86 000 15 000 40 500 31 قرض الصندوق

 008 70 - - 008 70 بنك التنمية األفريقي

 151 11 - 929 4 222 6 المؤسسات المالية المشاركة في التمويل

لمنح ل الجهات المتلقية)المستفيدون 

 (والعمالء

13 848 2 526 - 16 374 

 Ghanaوكالة الضرائب + )الحكومة 

Enterprise Agency  المجالس +

مؤسسة المحلية على مستوى األقسام + 

GRATIS) 

63 557 17 282 918 757 81 

 790 265 918 15 737 64 135 185 المجموع 

 

 2الجدول 

 بحسب المكون )والمكون الفرعي( وجهة التمويل برنامجالتمويل اإلضافي: تكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

    التمويل اإلضافي  

 

تمويل الصندوق 
 2اإلضافي 

الضرائب  - الحكومة
على التمويل 
 المجموع  2اإلضافي 

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ المكون/المكون الفرعي

 37.2 928 5 - - 100 928 5 خدمات تنمية األعمال -1

 - - - - - - تعزيز التكنولوجيا ونشرها -2

       تنمية المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة تمكين -3
 24.5 900 3 - - 100 900 3 على التمويل الريفيالحصول  -1.3

 5.2 824 14.9 123 85.1 701 بناء القدرات المؤسسية وحوار السياسات -2.3

برنامج دعم استحداث فرص عمل للشباب في قطاع  -3.3

 25.6 081 4 19.5 795 80.5 286 3 األعمال الزراعية

الصغر المجموع الفرعي لتمكين تنمية المؤسسات البالغة 

 55.3 805 8 10.4 918 89.6 887 7 والصغيرة

 7.4 186 1 - - 100 186 1 تنسيق البرنامج وإدارته -4

 100 918 15 5.8 918 94.2 000 15 المجموع 
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 3الجدول 

 وجهة التمويل نفاقئة اإلفبحسب  برنامجالتمويل اإلضافي: تكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 2التمويل اإلضافي 
 للصندوق

الضرائب  - الحكومة
على التمويل 
 المجموع 2اإلضافي 

 % المبلغ % المبلغ % المبلغ فئة اإلنفاق

 - - - - - - األشغال المدنية -1

 29.1 627 4 17.2 795 82.8 832 3 المعدات والمواد -2

 38 050 6 2 123 98 927 5 المساعدة التقنية والدراسات -3

 2 323 - - 100 323 التدريب وحلقات العمل -4

 24.6 908 3 - - 100 908 3 االئتمانيةصناديق ال -5

 6.3 011 1 - - 100 011 1 والتكاليف التشغيليةالرواتب  -6

 100 918 15 5.8 918 94.2 000 15  المجموع

 

 



EB 2022/LOT/P.15/Rev.1 

8 

 4الجدول 

 (سنويا) البرنامجحسب المكون وسنة ب البرنامجتكاليف 

 (الدوالرات األمريكية)بآالف 

 

سنة ال سنة األولىال المكون/المكون الفرعي

 الثانية

سنة ال

 الثالثة

سنة ال

 الرابعة

سنة ال

 الخامسة

سنة ال

 السادسة

سنة ال

 السابعة

سنة ال

 الثامنة

سنة ال

 التاسعة

سنة ال

 العاشرة

سنة ال

الحادية 

 عشرة

سنة ال

الثانية 

 عشرة

سنة الثالثة ال

 عشرة

سنة ال

الرابعة 

 عشرة

 المجموع

 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ

 618 127 159 841 3 928 1 000 4 131 5 499 5 229 21 029 20 513 11 604 11 370 11 660 10 086 12 569 8 خدمات تنمية األعمال -1

 506 66 - - - - 611 602 689 6 089 7 233 7 506 7 788 7 464 10 940 11 583 6 تعزيز التكنولوجيا ونشرها -2

                البالغة الصغر والصغيرة تنمية المؤسسات تمكين -3

 848 33 0 120 3 780 088 2 739 2 000 1 390 4 781 5 392 1 446 1 531 1 553 1 702 3  325 4     الحصول على التمويل الريفي -1.3

 466 7 12 712 100 - - - 568 510 3 211 207 203 277 164 1  503        بناء القدرات المؤسسية وحوار السياسات -2.3

عمل للشباب في قطاع دعم استحداث فرص برنامج  -3.3

 األعمال الزراعية

      1 044 1 547 2 457 2 038 1 000 1 286 2 007 787 12 167 

البالغة الصغر  تنمية المؤسسات  تمكينل المجموع الفرعي

 والصغيرة

4 827 4 867 1 831 1 733 1 653 1 602 10 335 6 505 3 457 4 777 3 088 2 166 5 839 799 53 480 

                البرنامج ورصده وتقييمه تنسيق -4

 269 15 326 818 41 739 330 1 036 1 982 2 688 1 995 019 1 019 1 980 174 1 122 1 تنسيق البرنامج-1.4

 868 2       307 392 298 295 455 318 305 497 الرصد والتقييم -2.4

 951 16 326 818 41 739 330 1 036 1 289 3 080 2 293 1 314 1 475 1 298 1 479 1 619 1 المجموع الفرعي لتنفيذ البرنامج

 741 265 285 1  498 10    136 4    828 7    849 11   594 10 711 37 532 39 642 21 077 22 366 22 253 24 372 30 598 21 المجموع
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 المشترك والتمويل التمويلاستراتيجية وخطة 

، بما في ذلك مساهمة بنك التنمية مليون دوالر أمريكي 153.6بلغ مجموع التمويل المشترك نحو في األصل،  -35

مليون  6.2مليون دوالر أمريكي، ومساهمة المؤسسات المالية المشاركة في التمويل بقيمة  70األفريقي البالغة 

 63.5مة الحكومة بقيمة مليون دوالر أمريكي ومساه 13.9دوالر أمريكي، ومساهمة المستفيدين وقدرها 

ازدادت مساهمة الجهات المشاركة في  ،2017للتمويل اإلضافي األول في عام مليون دوالر أمريكي. ونتيجة 

مليون دوالر أمريكي،  80.8مليون دوالر أمريكي. وازدادت مساهمة الحكومة أيضا إلى  178.3التمويل إلى 

مليون دوالر أمريكي، ومساهمة المستفيدين إلى  11.1إلى  ومساهمة المؤسسات المالية المشاركة في التمويل

 مليون دوالر أمريكي. 16.3

 الصرف

ستبقى ترتيبات الصرف وفقا لالتفاقية األصلية، فيما خال الفقرات المحدثة المحددة في الرسالة المحدثة إلى  -36

وستُصَرف أموال الصندوق . 2022المقترض التي جرى تشاركها مع المقترض والبرنامج في يوليو/تموز 

 فقا لطلبات سحب معتمدة على النحو الواجبب معين بالدوالر األمريكي وسيجري تجهيزها وامن خالل حس

تفاصيل إضافية عن الصرف في رسالة اإلدارة  صرف المحدثة في الصندوق. وستتوافرعمال بإجراءات ال

لمقترحة للدفعات تمويل البرنامج. وسترد العتبات ا المالية وترتيبات الرقابة المالية للبرنامج وفي اتفاقية

 ة اإلدارة المالية وترتيبات الرقابة المالية للبرنامج.المباشرة في رسال

 االقتصادي والتحليل الفوائد موجز

المؤسسات الريفية البالغة الصغر والصغيرة، وزيادة  ومداخيل ُصمم البرنامج في األصل لتحسين سبل عيش -37

ها. ولم تتغير الغاية والهدف عدد المؤسسات الصغيرة والبالغة الصغر المربحة، ونموها وفرص العمل لدي

ة للتمويل اإلضافي الثاني. وخالل التمويل اإلضافي الثاني، يُقدَّر أن البرنامج سيحقق معدل عائد اقتصادي نتيج

مليون دوالر أمريكي. والبرنامج عالي  303.8في المائة وصافي قيمة حالية إيجابيا قدره  22.8دره إيجابيا ق

ة من القدرة على الصمود في وجه الربحية من وجهة نظر اقتصادية. ويشير تحليل الحساسية إلى درجة عالي

في المائة إذا انخفضت  14.7ل ن معدل العائد االقتصادي للبرنامج سيظالتكاليف وانخفاض الفوائد، إذ إزيادة 

 في المائة. 10في المائة نتيجة الرتفاع التكاليف بنسبة  15.5في المائة و 10الفوائد بنسبة 

 واالستدامة الخروج استراتيجية

 دفق الفوائد بعد فترة طويلة من إقفال البرنامج. وتشمل هذه األنشطة: فَّذ أنشطة محددة لضمان استمرار تتُن -38

سسات جديدة لتوفير الخدمات )مراكز استشارات األعمال، ومراكز توفير موارد األعمال ( إنشاء مؤ1)

ومرافق التكنولوجيا الريفية(، وتعزيز المؤسسات القائمة. وباإلضافة إلى ذلك، تُتخذ خطوات لضمان 

لتعزيز  منح االمتيازات والشراكات بين القطاعين العام والخاصاستمرارية هذه المؤسسات، مثال من خالل 

استقالليتها ورغبتها في توفير خدمات ذات جودة )القيمة مقابل المال(، وتبعا لذلك، استقطاب العمالء واالحتفاظ 

بهم. وتُستخدم المؤسسات أعاله بالفعل من عمالء مختلفين، بما في ذلك عدد من شركاء التنمية في غانا، لتقديم 

 ( بناء قدرات المؤسسات الحكومية 2) خدمات إلى المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة؛

( المكلفة بمسؤولية اإلشراف على األداء الفعال GRATISومؤسسة  Ghana Enterprise Agencyوكالة )

( الوصول المتزايد والمستمر إلى الخدمات المالية بأسعار 3للمؤسسات البالغة الصغر والصغيرة؛ ) ؤوالكف

وصندوق االئتمان المتجدد اللذين سيتولى  تنمية المشاريع الريفيةصندوق معقولة. ويُضَمن ذلك من خالل 

المصرف الجامع لرابطة المصارف الريفية والمؤسسات المالية المشاركة في التمويل تشغيلهما على أساس 

 تجاري بعد إقفال البرنامج.
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 المخاطر إدارة – ثالثا

 هامن تخفيفال وتدابير المخاطر - ألف

في مرحلة التمويل اإلضافي، وترد في المصفوفة  هاالرئيسية والتدابير المقابلة للتخفيف منُحددت المخاطر  -39

ب وحدة والمتكاملة لمخاطر البرنامج.  المصفوفة خالل التنفيذ ووضع  تنسيق وإدارة البرنامج على تنقيحستُدرَّ

ورصدها وإدارتها. وسيُحدَّث سجل منها  والوقايةسجل للمخاطر، بما في ذلك أدوات تحديد المخاطر وتحليلها 

 المخاطر بانتظام إلرشاد عملية صنع القرارات.

 5الجدول 

 موجز عام للمخاطر

 تصنيف المخاطر المتبقية تصنيف المخاطر المتأصلة مجاالت المخاطر

 كبيرة  مرتفعة  السياق القطري

 متوسطة كبيرة  االستراتيجيات والسياسات القطاعية

 متوسطة مرتفعة  والمناخيالسياق البيئي 

 متوسطة كبيرة  برنامجنطاق ال

 متوسطة كبيرة  القدرة المؤسسية على التنفيذ وتحقيق االستدامة

 منخفضة متوسطة اإلدارة المالية

 متوسطة كبيرة  برامجالتوريد في ال

 منخفضة متوسطة األثر البيئي واالجتماعي والمناخي

 متوسطة متوسطة أصحاب المصلحة

 متوسطة كبيرة  المخاطر اإلجمالية

ُصن ِّفت مخاطر اإلدارة المالية للبرنامج بصورة عامة على أنها مرضية إلى حد ما وفقا . المخاطر االئتمانية -40

وحدة تنسيق وإدارة البرنامج في تنفيذ معظم  ت( تأخر1لإلشراف األخير مع تحديد بعض نقاط الضعف: )

( تواجه وحدة تنسيق وإدارة البرنامج تحديات مهمة في رصد 2التوصيات الصادرة عن البعثات السابقة؛ )

أدى التأخير في تقديم ( 3أنشطة الشركاء المنفذين ونفقاتهم على مستوى المناطق واألقسام، واإلشراف عليها؛ )

. 2022انخفاض مستوى تنفيذ الميزانية في السنة المالية ا إلى موالموافقة عليه تينالسنوي لميزانيةخطة العمل وا

لتيسير التنفيذ قبل نهاية العام. وفي السنوات المقبلة، سيضمن تقديم خطة العمل  سريعةوُوضعت خطة 

 .وات التاليةللسنا في الوقت المحدد إنجاز ترتيبات التنفيذ موالموافقة عليه تينوالميزانية السنوي

 واالجتماعية البيئية الفئة - باء

إذ يُعَد األثر البيئي لألنشطة الريفية الصغيرة النطاق  معتدلةُصن ِّفت الفئة البيئية واالجتماعية للبرنامج على أنها  -41

. ومن خالل البناء على أنشطة التمويل األصلي للبرنامج والتمويل تدابير للتخفيف منه ويمكن إدراج ضئيال،

األراضي بطريقة غير طوعية  مثل حيازة اإلضافي األول، لن تكون للتمويل اإلضافي الثاني آثار سلبية حادة،

أو اقتصادي. ولن تكون للبرنامج آثار مادي لى نزوح أو فرض قيود على استخدام األراضي، مما قد يؤدي إ

 الدينية أو الثقافية. سلبية على الشعوب األصلية أو على المواقع ذات األهمية التاريخية أو

 لنظم التجهيز؛  التلوث من النفايات السائلة (1ويمكن السيطرة على اآلثار البيئية المحتملة التي تشمل: ) -42

خدام المتزايد لمبيدات اآلفات. وفيما يتعلق ( االست3؛ )ةالغابات المحتملوإزالة الحيوية  ( تدهور البيئة2)

خطر ارتفاع ( 2( الوصول إلى األراضي؛ )1: )بما يليبالجوانب االجتماعية، يمكن أن تكون اآلثار مرتبطة 

 مالئمة النزاعات المحتملة بين المجتمعات المحلية. وقد أُخذت جميع هذه اآلثار في االعتبار، وستُتخذ تدابير

ا في ذلك التدريب على إدارة النفايات والنفايات السائلة، وتعزيز التقنيات الزراعية للتخفيف منها، بم
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 اإليكولوجية وتعزيز استخدام مبيدات اآلفات الحيوية.

 المناخية المخاطر تصنيف - جيم

لية . وتعتمد المجتمعات المحمرتفعةأنها فت مخاطر البرنامج على فيما يتعلق بتقدير مخاطر تغير المناخ، ُصن   -43

المساحات الزراعية البعلية والمحاصيل لى حد كبير على موارد طبيعية حساسة مناخيا، ال سيما المستهدفة إ

والفيضانات المفاجئة. ويمكن  وتتعرض أجزاء واسعة من منطقة البرنامج، بصورة متزايدة، للجفافالشجرية. 

النبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من زيادة اإلنتاج والتجهيز، باإلضافة إلى التقلبات المناخية، بما في ذلك 

موجات الجفاف غير المتوقعة، والهطوالت المطرية غير القابلة للتوقع ودرجات الحرارة المتدنية/المرتفعة أن 

امته وعوائد استثماراته. ولكن يمكن اتخاذ تدابير لتحقيق القدرة على الصمود في أثر البرنامج واستدتؤثر في 

لحراجة نظام االمنهجي لوجه تغير المناخ، مثل تحسين تقنيات زراعة المحاصيل وتجهيزها، واالستخدام 

ية طوال الغابات. وسيجري البرنامج تحليال منهجيا للمخاطر المناخإزالة الزراعية المتكامل لمعالجة خطر 

 .المناسبمالئم وفي الوقت على نحو فترة التنفيذ لضمان رصد مخاطر تغير المناخ وإدارتها 

 التنفيذ - رابعا

 الصندوق لسياسات االمتثال - ألف

لم تكن بعض سياسات الصندوق مطبقة عند وضع التصميم األصلي. ولكن تصميم األنشطة المدعومة من  -44

( اإلطار االستراتيجي للصندوق 1ا يتواءمان اآلن على النحو الواجب مع: )التمويل اإلضافي الثاني وتنفيذه

عمل الشباب ل الصندوق ( خطة3(؛ )2012( المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )2؛ )2025-2016للفترة 

( إجراءات التقدير االجتماعي 5؛ )2020الصندوق لتمويل القطاع الخاص لعام ( برنامج 4(؛ )2019-2021)

( سياسة الصندوق للتمويل الريفي الشمولي التي تركز على استدامة 6والبيئي والمناخي في الصندوق؛ )

 التحسينات في سبل عيش المستفيدين.

، على نحو كامل، مع برنامج الفرص نشطة المدعومة من التمويل اإلضافي الثانييتواءم البرنامج واأل -45

: الهدف جميعها . وتساهم في األهداف االستراتيجية الثالثة2024-2019للفترة  االستراتيجية القطرية الحالي

تعزيز اإلنتاجية في تنمية سالسل  – 2الهدف االستراتيجي تحسين تعبئة الموارد للزراعة؛  – 1االستراتيجي 

 تعزيز القدرات والفرص االقتصادية. – 3االستراتيجي القيمة الشمولية؛ الهدف 

 التنظيمي اإلطار - باء

تتولى وزارة التجارة والصناعة تنفيذ البرنامج. واإلدارة اليومية هي من مسؤولية وحدة  .والتنسيقاإلدارة  -46

تنسيق وإدارة البرنامج، بما في ذلك دمج خطط العمل والميزانيات السنوية، والتوريد، والتقارير المرحلية 

لجميع الشركاء المتعلقة بالبرنامج للتدخالت  نسيقوالت والمالية، والرصد والتقييم، وإدارة المعرفة وتوفير الدعم

 المنفذين.

سيظل اإلشراف على البرنامج وإدارته وتوجيهه من مسؤولية اللجنة التوجيهية للبرنامج برئاسة وزارة التجارة  -47

 والصناعة. وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط االقتصادي، ووزارة الحكم المحلي والتنمية

الريفية، ووزارة األغذية والزراعة، ووزارة شؤون المرأة والطفل، ووزارة العمل والرعاية االجتماعية 

، GRATISالمجلس الوطني للصناعات الصغيرة النطاق، ومؤسسة واللجنة الوطنية لتخطيط التنمية، و

لرابطة المصارف الريفية، وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص )مثل رابطات األعمال  المصرف الجامعو

ين على مستوى األقسام يمثالن األقسام المشاركة في ين تنفيذيَّ المحلية، ورابطة الصناعات في غانا(، ورئيسَ 
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 البرنامج.

ت ن فصُ تمويل اإلضافي الثاني. وستظل ترتيبات اإلدارة المالية للتصميم األصلي مطبقة في ال. اإلدارة المالية -48

على أنها  الذي أعد  خالل تصميم التمويل اإلضافي مخاطر االئتمانيةالتقدير  المخاطر المتأصلة للبرنامج في

معتدلة. وظلت المخاطر المتأصلة للتمويل اإلضافي مصنفة على أنها معتدلة أيضا، بما يتسق مع تصنيفات 

 .دث بعثة إشرافة للبرنامج خالل أحاإلدارة المالي

التوريد في اتفاقية التمويل األصلي لإلشارة إلى تطبيق الشروط العامة المتعلق بقسم اليجب تغيير  .التوريد -49

لتمويل التنمية الزراعية في الصندوق، والمبادئ التوجيهية للتوريد ودليل التوريد. وسترد ترتيبات التوريد 

فصيل .( بالتوما إلى ذلكاألخرى )مثل طرق التوريد، والعتبات، والمبادئ التوجيهية لالستعراض المسبق، 

 في الرسالة إلى المقترض. وستظل وحدة تنسيق وإدارة البرنامج مكلفة بعملية التوريد.

لجميع عمليات التوريد وسيكون متسقا مع خطة العمل والميزانية سيشكل إعداد خطط التوريد السنوية األساس و -50

الشكل والمضمون على حد التوريد لمعايير الصندوق في  الموافق عليها. ويجب أن تمتثل خطة تينالسنوي

( إلى اللجنة التوجيهية للموافقة عليها وإلى الصندوق تينسواء، وستُقدَّم )مع خطة العمل والميزانية السنوي

 .ه عليهاإلبداء عدم اعتراض

التوريد وأنظمة والسلع والخدمات عمال بقواعد توريد األشغال ستتولى وحدة تنسيق وإدارة البرنامج تنسيق و -51

 التوجيهية للتوريد في الصندوق. المبادئعلى النحو الذي يتسق مع الوطنية، 

 ياالستراتيج والتواصل المعرفة وإدارة والتعلم، والتقييم، الرصد – جيم

عدم  خضع الستعراض الصندوق وإبدائهأداة أساسية للتنفيذ وت تانخطة العمل والميزانية السنوي التخطيط. -52

 .عليها االعتراض

يشتمل على اإلطار  تتولى وحدة تنسيق وإدارة البرنامج تنسيق نظام الرصد والتقييم الذي الرصد والتقييم. -53

لرصد والتقييم، ونظام معلومات جغرافية مستند إلى شبكة لد والتقييم، وقاعدة بيانات لرصلالمنطقي، وإطار 

 اإلنترنت.

الرصد كمسؤوليتين معياريتين وقدر اإلمكان، سينصب التركيز بوجه خاص على الحاجة إلى إدماج التخطيط و -54

 التقدم بطريقة منتظمة ومتسقة.تسجيل ضمان شركاء المنفذين/مقدمي الخدمات، وإلى في عمل ال

من أجل تقدير حالة التنفيذ  بصورة دوريةشراف وسيجري الصندوق عمليات رصد وتقييم وبعثات إ -55

 واالتجاهات المستقبلية.

البرنامج المعرفة من خالل أحداث التعلم وحلقات سيشارك . االستراتيجيالتعلم، وإدارة المعرفة والتواصل  -56

، ومن خالل الوسائط المختلفة )الموقع الشبكي، مواقع وما إلى ذلك العمل الخاصة بأصحاب المصلحة،

( ال سيما بشأن مواضيع المنظور الجنساني وما إلى ذلك، الراديو، التلفزيون، يوتيوب، التواصل االجتماعي

 .يش كوسيلة إلدارة مخاطر األسر المعيشيةباب، والحد من الضعف وتنويع سبل العوالش

وسيغطي التمويل اإلضافي الثاني تكلفة استضافة وإدارة منصة للتجارة اإللكترونية وإدارة المعرفة )جرى  -57

ل المنشورات تطويرها بالفعل ولكنها لم تُشغَّل بعد(. وسيمول أيضا توثيق وتشارك الدروس المستفادة من خال

الوثائقيات المهنية، لتوزيعها خالل حلقات عمل رسملة المعرفة بين الشركاء المنفذين وأصحاب المصلحة؛ و

وعقد اجتماعات بشأن استراتيجية الخروج الخاصة بالبرنامج مع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان 

 االستدامة.
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 التمويل اتفاقية على إدخالها المقترح التعديالت – دال

( تشمل 2مليون دوالر أمريكي؛ ) 15( تعكس التمويل اإلضافي البالغ 1بحيث: )ستُعدَّل اتفاقية تمويل البرنامج  -58

المبالغ المصروفة المستندة إلى المعايير آخر اإلصالحات التي استحدثتها شعبة خدمات اإلدارة المالية بشأن 

مي على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ( تضفي الطابع الرس3؛ )التقارير الماليةإلعداد الدولية 

في جدول وصف  3.3( تعكس المكون الفرعي 4مراجعة الحسابات الداخلية؛ )والبرنامج لمعالجة ترتيبات 

سنة واحدة. وستغطي الحكومة الضرائب  ( تمدد تاريخ اإلنجاز وتاريخ اإلقفال5امج في اتفاقية التمويل؛ )البرن

 في شكل إعفاءات.

 القانوني والسند القانونية الوثائق - خامسا

 .المقترض إلى المقترح التمويل تقديم أساسها على يقوم التي القانونية الوثيقة التمويل اتفاقيةتعديل  شكلسي -59

 وستُعدل اتفاقية التمويل بعد الموافقة على التمويل اإلضافي.

 .الزراعية للتنمية الدولي الصندوق من تمويلال تلقي سلطة افيه السارية القوانين بموجب ةلمخو   وجمهورية غانا -60

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق إنشاء اتفاقية أحكاممع يتفق  المقترحوإني مقتنع بأن التمويل اإلضافي  -61

 ومعاييره. الصندوق من المقدم التمويل وسياسات

 التوصية - سادسا

 التالي: القرار بموجب اإلضافي التمويل على التنفيذي المجلس يوافق بأن أوصي -62

 دوالر مليون خمسة عشر بقيمة مختلطة بشروط قرضا غانا جمهورية إلى الصندوق يقدم أن قـرر:

 نحو على مطابقة تكون وأحكام شروط ةألي خضعي أن على ،(أمريكي دوالر 000 000 15) أمريكي

 .الوثيقة هذه في الواردة واألحكام للشروط أساسي

 

 الريو ألفرو

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق رئيس
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Updated logical framework incorporating the additional financing 

 
Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outreach 
REP 

1.b  Estimated corresponding total number of 
households members 

        

Household members - 

Number of people 

    1000000 

1.a  Corresponding number of households reached       

Women-headed 
households  - Number 

      

Non-women-headed 
households - Number 

      

Households - Number     250000 

1  Persons receiving services promoted or supported 
by the programme 

      

Females - Number     125000 

Males - Number     125000 

Young - Number       

Total number of persons 
receiving services - 
Number of people 

    250000 

Programme 

Goal 
To improve the 

livelihoods and 
income of rural 
poor micro and 

Reduced % of rural poverty National hh 

expenditure 
surveys; 

National 
statistics on 
MDGs 

      

Percentage - Percentage 

(%) 

29     

Reduced unemployment rates       
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

small 
entrepreneurs 

male - Percentage (%)       

female - Percentage (%)       

Reduced prevalence of child malnutrition (weight for 

age of boys/girls) 

National hh 

expenditure 

surveys; 
National 
statistics on 
MDGs 

    

Percentage - Percentage 
(%) 

14     

Development 

Objective 
To increase the 
number of rural 
micro and 
small 
enterprises 

that generate 

profit, growth 
and 
employment 
opportunities 

2.2.1 Persons with new jobs/employment 

opportunities 

REP 

database; 
Reference 
surveys, 
studies; 
Tracer study; 
Client profile 

and poverty 

analysis 

    Youth (18-35 

years) 

Males - Number     60000 

Females - Number     90000 

youth - Number     79500 

People - Number of 
people 

    150000 

Young persons with new jobs/employment 
opportunities 

male youth - Number     39750 

female youth - Number     39750 

Businesses created REP 
database; 

Reference 

surveys, 
studies; 

    

MSE - Number     37000 

male owned - Number     18500 

female owned - Number     18500 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

 youth male owned - 
Number 

    7280 Tracer study; 
Client profile 
and poverty 
analysis  youth female owned - 

Number 

    7280 

Existing businesses strengthened REP 
database; 
Reference 
surveys, 

studies; 
Tracer study; 
Client profile 
and poverty 
analysis 

    

 businesses - Number     70000 

male owned  - Number     35000 

Female owned  - Number     35000 

Enterprises graduating from survival to normal and 
rapid growth categories (growth measure) 

REP 
database; 

Reference 

surveys, 
studies; 
Tracer study; 
Client profile 
and poverty 
analysis 

    

MSE - Number     20000 

male owned - Number     10000 

female owned - Number     10000 

Enterprises in operation after 3 years (sustainability 
measure) 

REP 
database; 
Reference 
surveys, 
studies; 

Tracer study; 

Client profile 
and poverty 
analysis 

    

MSE - Number     45000 

male owned - Number     22500 

female owned - Number     22500 

% increase in household     
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Percentage - Percentage 
(%) 

0   30 REP 
database; 
Reference 
surveys, 

studies; 

Tracer study; 
Client profile 
and poverty 
analysis 

Outcome 

Business 
development 
services 
accessible to 
MSEs in rural 
districts 

Operational REP model BACs         

model - Number 0   161 

Turnover of BACs       

Money - Money (USD' 
000) 

    30 

Level of institutional performance of BACs        

average efficiency  - 
Rating 

0   1 

Level of effectiveness of BDS training       

Percentage - Percentage 
(%) 

0   60 

Output 
BACs are 
established and 

strengthened 

New BACs established REP database 
& reports 

      

BAC - Number     95 

Staff of BACs (re)trained        

Staff - Number     835 

Output 

Capacity of 
rural MSEs and 
their 

Rural MSEs counselled Successful 

restructuring 
of NBSSI 

      

MSE - Number 0   122880 

male owned - Number 0   61440 



Appendix I                    EB 2022/LOT/P.15/Rev.1 

5 
 

Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

associations 
strengthened  

female owned - Number 0   61440 

Young - Number 0   49152 

Not Young - Number 0   73728 

2.1.2 Persons trained in income-generating activities 

or business management 

Successful 

restructuring 
of NBSSI 

    

Females - Number 0   231267 

Males - Number 0   231268 

Young - Number     185014 

Not Young - Number     277521 

Persons trained in IGAs 

or BM (total) - Number 

    462 535 

People receiving vocational training Successful 
restructuring 
of NBSSI 

    

Males - Number 0   46777 

People - Number     140 330 

Females - Number 0   93553 

People trained in business/entrepreneurship  Successful 
restructuring 
of NBSSI 

    

People - Number     205050 

Males - Number 0   102525 

Females - Number 0   102525 

People trained in income generating activities Successful 
restructuring 
of NBSSI 

    

Males - Number 0   51940 

People - Number     103880 

Females - Number 0   51940 

LBAs supported/trained Successful 

restructuring 
of NBSSI 

    

Males - Number 0   33650 

Females - Number 0   33650 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

People - Number of 
people 

0   67300 

Associations - Number       

Output 

Access to non-

financial 
services 

2.1.1  Rural enterprises accessing business 

development services  

        

Rural enterprises  - 
Number 

0   106400 

Outcome 
Technical skills 

transferred and 
technologies 
disseminated 

Operational RTFs GRATIS 
records; REP 

database & 
reports; 
Tracer-study 

    Decentralizatio
n policy 

remains 
supportive for 
sustainability 
of RTFs.  

RTF - Number 0   51 

Proportion of operational RTFs using accounting 
software  

GRATIS 
records; REP 
database & 

reports; 

Tracer-study 

    

Percentage - Percentage 
(%) 

0   90 

Turnover of RTFs GRATIS 
records; REP 
database & 

reports; 
Tracer-study 

    

RTF - Money (USD' 000) 0   20 

RTF management boards  operational  GRATIS 
records; REP 
database & 
reports; 

Tracer-study 

    

Board - Number 0   51 

NVTI certifications  Training aligned with COTVET GRATIS 

records; REP 
database & 
reports; 

Tracer-study 

    

Certification - Number 0   23000 

Males - Number 0   11500 

Females - Number 0   11500 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Effectiveness of training & start-up kits        

Level (%) - Percentage 
(%) 

0   60 

Male level (%) - 

Percentage (%) 

    60 

Female level (%) - 
Percentage (%) 

    60 

Output 
RTFs are 

established 

New RTFs are established         

RTF - Number 0   30 

Output 
Capacity of 
rural master 
craft  persons 

and 

apprentices 
developed  

Staff of RTFs (re)trained  RTF reports; 
MSE Sub-
committee 
reports; 

GRATIS 

reports; REP 
database & 
reports; 
Periodic 
reports from 
partners  

  Co-financing 
available in time; 
GRATIS 
Foundation 

continues support 

to RTFs. 

  

People - Number of 
people 

0   153 

Master craft persons trained RTF reports; 
MSE Sub-
committee 
reports; 
GRATIS 
reports; REP 

database & 
reports; 
Periodic 
reports from 
partners  

  Co-financing 
available in time; 
GRATIS 
Foundation 
continues support 
to RTFs. 

Males - Number 0   15160 

Females - Number 0   15160 

People - Number of 
people 

0   30320 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Traditional apprentices trained RTF reports; 
MSE Sub-
committee 
reports; 

GRATIS 

reports; REP 
database & 
reports; 
Periodic 
reports from 
partners  

  Co-financing 
available in time; 
GRATIS 
Foundation 

continues support 

to RTFs. 

Males - Number 0   15160 

Females - Number 0   15160 

People - Number 0   30320 

Technical apprentices trained RTF reports; 
MSE Sub-
committee 
reports; 
GRATIS 

reports; REP 

database & 
reports; 
Periodic 
reports from 
partners  

  Co-financing 
available in time; 
GRATIS 
Foundation 
continues support 

to RTFs. 

Males - Number 0   948 

Females - Number 0   948 

People - Number of 
people 

0   1895 

Graduate apprentices provided with start-up kits       

Males - Number 0   9500 

Females - Number 0   9500 

People - Number of 
people 

0   19000 

Output 

Technology 
transfer 

People accessing facilitated advisory services         

Males - Number 0   67777 

Females - Number 0   67777 

People - Number     135553 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Outcome 
Access of MSEs 
to finance is 
ensured  

Value of gross loan portfolio       Effective 
linkages with 
other IFAD 
programmes 

(mainly 

RAFiP); PFIs’ 
capacities 
remain 
sufficient to 
handle a 
portfolio of 

small loans 
 
 

Money - Money (USD' 
000) 

0   8528 

% reduction of portfolio at risk       

Percentage - Percentage 
(%) 

    5 

Financial Institutions participating in programme       

PFI - Number     80 

Staff of Financial Institutions trained        

Males - Number     173 

People - Number     345 

Females - Number     172 

1.2.5  Households reporting using rural financial 
services 

Annual 
Outcome and 

Impact 
Survey 

Annual PCMU 

Households - Percentage 
(%) 

      

Women-headed 
households - Number 

      

Non-women-headed 
households - Number 

      

Output 
Credit Access 

1.1.5  Persons in rural areas accessing financial 
services 

PCMU Report Quarterly  PCMU   

Total number of accesses 

to financial services - 
Number 

    26000 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Men in rural areas 
accessing financial 
services - credit - 
Number 

    13000 

Women in rural areas 
accessing financial 
services - credit - 
Number 

    13000 

Young people in rural 
areas accessing financial 
services - credit - 
Number 

      

Total persons accessing 

financial services - credit 

- Number of people 

    26000 

Output 
MGF 

operational 

MSEs accessing MGF (not part of the 2nd additional 
financing) 

REP reports; 
BoG reports; 

ARB Apex 
Bank reports  

      

MSE - Number     6000 

male owned MSE - 
Number 

    3000 

female owned MSE - 
Number 

    3000 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

MGF amount disbursed (not part of the 2nd 
additional financing) 

REP reports; 
BoG reports; 
ARB Apex 
Bank reports  

    

Money - Money (USD' 

000) 

    3700 

Output 

REDF 
operational  

MSEs accessing REDF (not part of the 2nd additional 

financing) 

REP reports; 

BoG reports; 
ARB Apex 
Bank reports  

      

MSE - Number     20000 

male owned MSE - 
Number 

    10000 

female owned MSE - 
Number 

    10000 

REDF amount disbursed (not part of the 2nd 
additional financing) 

REP reports; 
BoG reports; 
ARB Apex 
Bank reports  

    

Money - Money (USD' 
000) 

    6850 

Output 
AAFORD's BFF 
operational  

MSEs accessing AAFORD's Blended Financial Facility 
(BFF) through participating financial institutions 
(MSEs previously accessing REDF) 

        

MSE - Number     20000         

male owned MSE - 
Number 

    10000         

female owned MSE - 
Number 

    10000         
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

BFF amount disbursed         

Money - Money (USD' 
000) 

    3800         

Outcome 
Promotion of 

self 
employment 
for and 
participation of 
tertiary 
graduates in 
the promotion 

and 
development of 

agriculture-
related 
enterprises 

Number of youth jobs created through the 
operationalisation of Enable Youth factories 

        

Male - Number     807         

Women - Number     2479         

Total - Number     3286          

Output 
Equimpment of 
Enable Youth 

Factories and 
training of 
young 

graduates in 
the use of the 
facilities 

Enable Youth factories fully equiped and operational         

Factories - Number     58         

Beneficiaries youth trained         
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Male - Number     807         

Women - Number     2479         

Total - Number     3286          

Outcome 

Pro-poor MSE 
support 
institutions  
and policies in 
place  

Disbursement rate of DAs MSE sub-

committee 
reports; 
Supervision 
reports  

    NBSSI and 

GRATIS are 
restructured 
and have 
capacity to 
fulfill their role 
 

 
 
 

Percentage - Percentage 
(%) 

    80 

NBSSI is operational knowledge centre for BACs   MSE sub-

committee 
reports; 
Supervision 
reports  

    

Percentage - Percentage 
(%) 

    100 

GRATIS is operational knowledge centre for BACs  MSE sub-
committee 

reports; 

Supervision 
reports  

    

Percentage - Percentage 
(%) 

    100 

MSE Sub-Committees  functional MSE sub-
committee 

reports; 
Supervision 
reports  

    

MSE - Number     150 

RECOMEPs operational at  RCCs MSE sub-
committee 
reports; 

Supervision 
reports  

    

RECOMEP - Number     10 

Functional ASSI branches  at district level MSE sub-
committee 
reports; 
Supervision 

reports  

    

ASSI - Number     100 
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Results 
Hierarchy 

Indicators       Means of Verification Assumptions 

Name Baseline Mid-
Term 

End 
Target 

Source Frequency Responsibility 

Output 
Institutions 
strengthened 
at  district and 

regional level 

DOTI, MSE Sub-Committees, DA trained  REP reports; 
NBSSI 
reports  

      

DOTI, MSE Sub-
Committees, DA - 
Number 

0   150 

Government officials and staff trained  REP reports; 
NBSSI 
reports  

    

Males - Number 0   161 

Females - Number 0   161 

People - Number     322 

Establishment of Light industrial estates supported  REP reports; 
NBSSI 

reports  

    

Estates - Number     20 

NBSSI staff is trained  PCMU's 
reporting 

Quarterly  PCU 

NBSSI staff is trained - 

Number of people 

    177 

Output 
Support to 
policy dialogue  

Number of policy initiatives emanating from REP and 
DAs   

Supervision 
reports  

      

Policy initiative - Number     2 

Quality of policy initiatives emanating from REP and 
DAs   

      

Policy initiative - Rating       

Apex organisations formed/strengthened       

Apex - Number     161 
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Updated Summary of the Economic and Financial 
Analysis  

Table A: Financial Cash Flow Models 
 

 

 

Table B: Programme Costs and Logical Framework Targets 

 

 
 

 Gari Processing 

Ind. 

 Gari 

Processing 

Group 

 Mushroom 

Model Local 

 Mushroom 

Model Exotic 
 Bee Keeping 

 Bread 

Making 

 Soap making 

model 

 Pomade 

Making 

PY1 (280)                    (6,883)            (51)                     (228)               (399)              (435)               (540)              (80)                 

PY2 1,265                  14,041            59                      122                79                  (92)                 43                 65                  

PY3 1,265                  14,041            67                      122                283               72                  133               65                  

PY4 1,265                  14,041            71                      122                338               194                133               65                  

PY5 1,265                  14,041            67                      122                474               194                133               65                  

PY6 1,265                  14,041            71                      122                474               194                133               65                  

PY7 1,265                  14,041            67                      200                474               194                133               65                  

PY8 1,265                  14,041            67                      200                474               666                133               65                  

PY9 1,265                  14,041            67                      200                474               666                133               65                  

PY10 1,265                  14,041            67                      200                474               666                133               65                  

452% 204% 121% 50% 59% 281% 16% 79%
6,370 67,254 301 569 1,556 894 130 270

Enterprise models' net incremental benefits

(in US$)

 IRR/** 

 NPV ($) 

264.9

    1,000,000 people 250,000      Households

                265 USD x person          1,059 USD

WOP ($) WP ($)

127.6                                      -             2,114 

66.5                  

52.6                  

18.1                  

            264.9 

Cost per beneficiary

Components and Cost (USD million)

A. Business Development Services Average  increase in income per HH per year

B. Technology Promotion & Dissemination

D. Programme Implementation

PROGRAMME COSTS AND INDICATORS FOR LOGFRAME

TOTAL PROGRAMME COSTS (in million USD )

Beneficiaries

C. Enabling MSE Environment

Total
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Table C: Main Assumptions and Shadow Prices 

 

 

 

Table D: Beneficiary Adoption Rates and Phasing 

 

 

 

  

C) 

Output Unit of measure

MAIN ASSUMPTIONS & SHADOW PRICES

Annual Income

FI
N
AN

CIA
L

WOP WP

Gari Processing Ind. Per Year 831.60 2940

Gari Processing Group Per Year 10,022        20,592           

Mushroom Model Local Per Year 651             722                

Mushroom Model Exotic Per Year 653             1,185             

Bee Keeping Per Year 653             1,127             

Bread Making Per Month 62               1,200             

Soap making model Per Month 62               539                

Pomade Making Per Month 62               87                  

FI
N
AN

CIA
L

Ec
onom

ic Standard Conversion Factor Discount rate on saving/deposit accounts

Labour Conversion Factor Discount rate for Economic Analysis
Ec

onom
ic

Incremental Beneficiaries (number of households at the time of starting project participation)

Y1 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10-20 Total

successful BAC clients /1 23%  15 171       27 445        #  27 445       27 445   27 445                 27 445          27 445          27 445          203 536         

RTF master craft persons  1 680         3 680          #  4 160         4 160     4 160                   4 160            4 160            4 160           

RTF apprentices  1 680         3 680          #  4 160         4 160     4 160                   4 160            4 160            4 160           

successful RTF clients: master crafts men /2  23%  1 344         2 944          #  3 328         3 328     3 328                   3 328            3 328            3 328            23 232           

      apprentices  1 344         2 944          #  3 328         3 328     3 328                   3 328            3 328            3 328            23 232           

Total no. of beneficiaries  17 859       33 333        #  34 101       34 101   34 101                 34 101          42 421          42 421          250 000
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Table E: Economic Cash Flow 

 

 
 

Table F: Sensitivity Analysis 

 
 
 
 

 

PY1 -                     -                         -                         -                 13,171            5,329             18,499           (18,499)        

PY2 13,523                384                    192                    14,099       14,628            7,763             22,391           (8,292)          

PY3 21,120                659                    330                    22,108       10,366            8,766             19,132           2,977            

PY4 24,462                842                    421                    25,726       9,130              8,801             17,931           7,795            

PY5 24,462                952                    476                    25,891       8,158              8,804             16,962           8,929            

PY6 24,462               952                    476                    25,891       7,650              8,286             15,937           9,954            

PY7 24,462               952                    476                    25,891       7,608              8,245             15,853           10,037         

PY8 24,462               952                    476                    25,891       4,436              8,211             12,647           13,244         

PY9 18,347               714                    357                    19,418       14,878            556                15,433           3,985            

PY10 18,347               476                    238                    19,061       14,045            720                14,764           4,297            

PY11 18,347               476                    238                    19,061       9,395              5,123             14,518           4,543            

PY12 18,347               476                    238                    19,061       5,887              5,314             11,201           7,860            

PY13 18,347               476                    238                    19,061       789                 164                953                18,108         

PY14 18,347               476                    238                    19,061       13,989            1,011             15,000           4,061            

PY15 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY16 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY17 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY18 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY19 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

PY20 18,347               476                    238                    19,061       15,000           4,061            

NPV Ghana Cedis ( '000) 3,047,278 

NPV ('000 USD) 303,816
EIRR 22.8%

BCR Benefits 394,583               costa 301,221           BCR 1.3

      apprentices

Total Net 

Inc. 

Benefits 

(millions)

Project 

Economic 

Investment 

Costs

CASH 

FLOW
 Project year 

 Recurrent 

Costs 

Total 

Incremental 

Costs

BENEFITS

 COSTS

Incremental 

Benefits from 

successful BAC 

clients

Incremental 

Benefits from 

successful RTF 

clients: 

mastercraftsme

n /5

Base Case Benefits -10% Costs + 10%

Economic Rate of Return (ERR) 22.8% 14.7% 15.5% 12.6% 7.0% 19.9%

Net Present Value (NPV) USD '000  303 816  190 072  220 453  286 369  266 525  134 420

Benefits 

lagged by 

1 year

Benefits lagged 

by 2 years

Benefits decrease 

20% p.a. after PY10


