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  جمهورية أرمينيا

  الريفية األصول خلق نامجبر

  موجز التمويل

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  جمهورية أرمينيا

 :الوكالة المنفذة  مكتب رئيس الوزراء

 :التكلفة الكلية للبرنامج   مليون دوالر أمريكي52.35

ون  ملي13.48بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  8.9

 )دوالر أمريكي تقريبا

 :الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

 مليون 0.50بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 0.33

 )دوالر أمريكي تقريباً

  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

 سنة، بما في ذلك فترة سماح 20مدة القرض  (دةتشدمشروط 

)  في المائة0.75 هقدرويتحمل سعر فائدة  سنوات، 10مدتها 

رهناً بموافقة المجلس التنفيذي على الوثيقة 
EB 2010/100/R.10 

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

  صندوق أوبك للتنمية الدولية

  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 ) فيما بعدستحدد(جهة أخرى مشاركة في التمويل 

 :الجهات المشاركة في التمويل 

   مليون دوالر أمريكي20: للتنمية الدوليةصندوق أوبك 

   مليون دوالر أمريكي2: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

  مليون دوالر أمريكي2.30 :جهة أخرى مشاركة في التمويل

 :قيمة التمويل المشترك 

  فيما بعدستحدد  :صندوق أوبك للتنمية الدولية

 منحة: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

 :روط التمويل المشتركش 

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي11.02

 :مساهمة المستفيدين    مليون دوالر أمريكي3.05

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  الموافقةبتوصية 

 من جمهورية أرمينيابالتمويل المقترح تقديمه إلى عو إلى الموافقة على التوصية الخاصة المجلس التنفيذي مد

  .37، على النحو الوارد في الفقرة الريفية األصول خلق برنامجأجل 

  

 األصول خلق برنامج من أجل جمهورية أرمينيا إلى مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

 الريفية

   البرنامج-أوالً 

  البرنامجمية الرئيسية التي يتناولها فرصة التن –ألف 

من االعتراف بأنه ال بد لتحقيق مزيد من أوالً  األصول الريفية خلقيأتي المبرر المنطقي لبرنامج  -1

ـُنظر إلى التخفيض في الفقر الريفي والفوارق االجتماعية االقتصادية بين مناطق أرمينيا  المسألة من أن ي

للقيود لصغيرة، وهو اإلنتاج المهيمن، ثم، ثانياً، من ضرورة التصدي في سياق إنتاج أصحاب الحيازات ا

 ومن الشروط األساسية .التي تجعل فرص العمالة الريفية محدودة جداً ومنخفضة الدخل إلى حد بعيد

 الريفيين من جهة معالجة هذه المسائل إقامة الروابط بين المنتجين والمجهزين والتجارللنجاح في 

وتحقيقاً . موجودة والناشئة العالية القيمة، سواء منها األسواق الداخلية أو أسواق التصديرواألسواق ال

، من حيث النوعية والكمية واالستمرار لذلك، ستتحقق مكاسب في إنتاج المنتجات الزراعية وإنتاجيتها

   .والقدرة على المنافسة في األسواق، باستخدام التكنولوجيا الحديثة

 المقترحالتمويل  –باء 

  واألحكامالشروط 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة  8.9من المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى جمهورية أرمينيا بمبلغ  -2

، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي على متشددةبشروط )  مليون دوالر أمريكي تقريبا13.48بما يعادل (

بما يعادل (حدة حقوق سحب خاصة مليون و 0.33، ومنحة بمبلغ EB 2010/100/R.10الوثيقة 

 20مدة القرض و .الريفية األصولخلق  برنامجللمساعدة في تمويل ) مليون دوالر أمريكي تقريبا  0.50

 .في المائة 0.75قدره سعر فائدة ويتحمل سنوات،  10سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 
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  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد على أساس  في إطارجمهورية أرمينيال السنوية التي ُحددتمخصصات غ التبل -3

  .1220-1020ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر  13.97 األداء

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

مدمج كلياً في برنامج الحكومة  هذا البرنامج فإنعلى غرار جميع البرامج التي يمولها الصندوق،  -4

  .المتوسط األجل

  الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرى

ستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام مج أرمينيا للتنمية المستدامة واليمتثل البرنامج امتثاالً تاماً لبرنا -5

2006.  

  ستيعابية للدولةعبء الدين الوطني والقدرة اال

وعلى الرغم من ارتفاع التمويل .  على األجل المتوسطةمن المتوقع أن تبقى ديون أرمينيا مستقر -6

تساهلية ال  الشروط وتخفيض معدل صرف العملة األجنبية، فإن2010-2008الخارجي خالل الفترة 

 وتخضع إدارة االقتصاد العام. ملتدفقات الرسمية تحد من احتمال بلوغ مستوى الديون إلى حد غير مستدال

وقد حافظت .  في المائة5، بنسبة 2009، وقد كان معدل النمو السنوي، قبل األزمة المالية في للسيطرة

  .لصندوق في مواعيدها على الدواملأرمينيا على تسديد قروضها 

  تدفق األموال

ـُنقل أموال قرض الصندوق عن طريق  -7 وستفتح . وق والحكومة تمويل عادية بين الصندترتيباتست

  .وزارة المالية حساباً لنصيب الصندوق من النفقات

  ترتيبات اإلشراف

  .سيدير الصندوق القرض والمنحة، كما سيشرف على البرنامج وسيقدم الدعم في التنفيذ حسب االقتضاء -8

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ال ينتظر وجود أية استثناءات -9

 التسيير

مراجعات سنوية  )1: (من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير تمويل الصندوق -10

توفير اإلشراف المتواتر والدعم لتنفيذ ) 2( لحسابات البرنامج وكشوفه المالية وفقاً للمعايير الدولية؛

 التي ةاألساسي في االتفاقية المالية بخصوص تشغيل الهياكل وضع معايير متفق عليها )3(البرنامج؛ 

ـَّع بين حكومة أرمينيا  الصندوقهضيتر عقد يستند إلى األداء ي)4 ( وصيانتها؛برنامجيمولها ال ، يوق

ـُنشأ بموجب البرنامج ويحدد التزامات كل من الطرفين   .والشركة المساهمة المشتركة التي ست
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  ة والمشاركة المجموعة المستهدف–جيم 

  المجموعة المستهدفة

تمشياً مع سياسة الصندوق في االستهداف، سيوجه البرنامج نحو فقراء المنتجين العاملين في سالسل  -11

البالد ممن يهتم النساء والرجال في الجانب األكثر فقراً في  –  بأنواعهالقيمة في زراعة الفاكهة والجوز

  . سوق ولديهم االستعداد للقيام بذلكباالنتقال إلى إنتاج أكثر ميالً نحو ال

  نهج االستهداف

ـُهج في االستهدافمسيستخد -12 لى االعتبارات إاالستهداف الجغرافي باالستناد ) 1: ( البرنامج ثالثة ن

، نظراً ألن إنتاج الفاكهة والجوز بأنواعه في أرمينيا يجري على الخاصة بالفقر والبيئة الزراعية

االستهداف الذاتي ) 2(ز فيها الفقراء نظراً للظروف البيئية الزراعية القاسية؛ مرتفعات عالية نسبياً يترك

 االستهداف )3( األساسية استناداً إلى الطلب وإلى الحدود المالية؛ وبالبنىلالستثمارات الخاصة بالمزارع 

استهدافه وسيراعي البرنامج في . المباشر استناداً إلى توفر األصول في أوساط المجموعة المستهدفة

 بصورة منهجية من حيث وضع حدود دنيا بالتمايز الجنسانيالمتعلقة  عنه االعتبارات المتأتيةوالفوائد 

  .لمشاركة النساء

  المشاركة

يستند البرنامج إلى التحديد التشاركي المنهجي لفرص االستثمار في الجانب األكثر فقراً في البالد، على  -13

.  فرص العمالةخلقرها المحتمل على الفقر ومردود االستثمار وأن تحدد أوليات هذه الفرص حسب أث

واألنشطة التي يدعمها البرنامج مشاركة نشطة من جانب ) نظر أدناها(  التشغيليانويتطلب المكونان

 .المستفيدين، من حيث المبادرات والمساهمات

   األهداف اإلنمائية–دال 

  أهداف البرنامج الرئيسية

: وترمي مقاصده إلى ما يلي.  البرنامج في تخفيف وطأة الفقر الريفي في أرمينيايتمثل الهدف العام من -14

مرتبط خلفياً بأصحاب الحيازات الصغيرة و قطاع الفاكهة والجوز بأنواعه قابل اقتصادياً للحياة إنشاء) 1(

هو (اعه إنشاء كيان مخصخص تماماً يقدم الخدمات لقطاع الفاكهة والجوز بأنو) 2(الريفيين؛  ءالفقرا

فقراء الريف  التي تمنع زيادة مشاركة األساسية البنى إزالة االختناقات في )3(؛ )شركة أرمينيا للفاكهة

  .النشطين اقتصادياً في تعزيز الطابع التجاري لالقتصاد الريفي

  األهداف السياساتية والمؤسسية

المناصرة يز على فرص النمو يسعى حوار السياسات الذي يجريه الصندوق في أرمينيا إلى ضمان الترك -15

للفقراء وتنمية القطاعات الريفية التي تتمتع بإمكانات للنمو من حيث تحقيق الربح والصالحية للتسويق 

ـُعتبر وفي هذا اإلطار، . وفرص التصدير الموثقة ـّن من تنمية القطاع الخاصي  تحسين البيئة التي تمك

  .مة والشركاء اآلخرينعنصراً هاماً في المناقشات الجارية مع الحكو



  EB 2010/100/R.24/Rev.1 

4 

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

 أن على الصندوق، إلى جانب ستراتيجية القطرية الخاصة بأرمينيااألخيرة للفرص االتالحظ الورقة  -16

األساسيين استمراره في التركيز على المناطق الريفية األشد حرماناً، أْن يستثمر في دعم إنتاج المنتجين 

ـُعتبر البرنامج متوائماً مع إطار الصندوق . يتهم حيث المردود أعلى مستوىوإنتاج إضافة لذلك، ي

التكنولوجيا المحسنة والخدمات على توفير فرص الحصول  من حيث 2010-2007االستراتيجي للفترة 

  .المالية وتطوير المؤسسات

   التنسيق والمواءمة– هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

  . استراتيجيات الحكومة وسياساتهامعبصورة كاملة يتواءم البرنامج عاله، كما ذُكر أ -17

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

هيئة تحديات األلفية في أرمينيا، ) 1: (المبادرات التي تساندها الهيئات التاليةمع متوائم ومتكامل البرنامج  -18

 مشروع تعميق القطاع المالي التابع للوكالة األمريكية للتنمية )2 (؛"نشاط المياه إلى السوق"وخصوصاً 

 مشروع )4( مشروع الحكم المحلي في أرمينيا التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛)3 (الدولية؛

له البنك الدولي، فيما يتعلق  الذي يموالتنمية الزراعية التجارية الصغيرة النطاقالمؤسسات الريفية و

مشروع  )5( الغاز والتنمية االقتصادية المركزة محلياً ووصول صغار المزارعين إلى األسواق؛ بتمديد

له مصرف التنمية اآلسيويقطاع الطرقات الريفية الذي يمو.  

   المكونات وفئات النفقات– واو

 المكونات الرئيسية

 األساسية البنى )2 (عه؛ دعم قطاع الفاكهة والجوز بأنوا)1: (مكونات هي ثالثة  منالبرنامج يتألف -19

  . إدارة البرنامج)3(الريفية؛ 

  فئات النفقات

 1.3(المعدات والسلع والمركبات ) 2(؛ ) في المائة9.9(األشغال المدنية ) 1: (فئات النفقات المتوقعة هي -20

تمويل شركة ) 4(؛ ) في المائة4.3(التدريب والمساعدة التقنية والخدمات المتخصصة ) 3(؛ )في المائة

  .) في المائة8.9(التكاليف المتكررة ) 5(؛ ) في المائة75.6(مينيا للفاكهة أر
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  الشراكاتإرساء  و،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، – زاي

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

 األصول الريفية من طابع متعدد القطاعات، فإن المسؤولية العامة عن إدارة خلقنظراً لما لبرنامج  -21

  . على عاتق لجنة توجيه البرنامج، وهي مسؤولة أمام مكتب رئيس الوزراءالبرنامج وتنفيذه تقع

 مسؤوليات التنفيذ

ستكون الوحدة الحالية الناجحة لتحليل البرنامج وإدارته في أرمينيا هي المسؤولة عن إدارة البرنامج  -22

تكون هي هة، وسينشئ البرنامج شركة مساهمة مشتركة، هي شركة أرمينيا للفاك. اليومية وعن البدء به

وسيكون لهذه .  لسالسل القيمة الخاصة بالفاكهة والجوز بأنواعهبرنامجدعم ال لتنفيذ الرئيسيةمؤسسة ال

 ستقع عليها وحدها، لهذه الهيئةوالمهام المحددة الهيئة فريق إدارة عليا يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة، 

بأغلبية  القطاع الخاص و ممثلتمتعوسي. إلدارةلإلدارة العليا مسؤول أمام مجلس افريق ستشتمل على و

بيد أن . سهم الشركةأ في المائة من 100وعند البدء، ستكون الحكومة مالكة لـ . المقاعد في المجلس

تنويع هيكل الملكية فور بلوغ عملياتها ستراتيجيات األساسية لشركة أرمينيا للفاكهة تتمثل في إحدى اال

ومن الناحية التنظيمية، .  المستثمرين الخارجيين واستبعاد الملكية العامةدرجة من النضج تسمح باجتذاب

 إدارة لتنمية البساتين مسؤولة عن إنشاء بساتين حديثة في )2( إدارة للمشاتل؛) 1(ستتألف الشركة من 

 وعلى غرار برامج الصندوق السابقة،.  إدارة لمناولة المنتجات)3 (المزارع الصغيرة المتعاقد عليها؛

   . األساسية الريفيةالبنى مسؤولة عن تنفيذ ستكون وحدة تحليل البرنامج وإدارته

 دور المساعدة التقنية

ستمول منحة من الصندوق المساعدة التقنية الدولية لمدة أربع سنوات لدعم إنشاء شركة أرمينيا للفاكهة  -23

  .وعملياتها

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

ـُنفذ خالل السنة األالنهائي خطة عمل إلنشاء شركة أرمينيأدرجت في تقرير التصميم  -24   .ولىا للفاكهة ست

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

أما مصادر التمويل  .ست سنوات مليون دوالر أمريكي على مدى 52.35يبلغ إجمالي تكاليف البرنامج  -25

 0.50 مليون دوالر أمريكي و13.48يمتهما  قالصندوق الدولي للتنمية الزراعيةقرض ومنحة من : فهي

  مليون دوالر أمريكي20صندوق أوبك للتنمية الدولية، و ؛) في المائة26.70(مليون دوالر أمريكي 

جهة و ؛) في المائة3.82( مليون دوالر أمريكي 2الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ؛ و) في المائة38.20(

مليون  11.02 والحكومة ؛) في المائة4.40(ليون دوالر أمريكي م 2.30 ،أخرى مشاركة في التمويل

  ). في المائة5.83(ن دوالر أمريكي وي مل3.05؛ والمستفيدون ) في المائة21.05(دوالر أمريكي 
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   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 الريفية إلى زيادة األصول والدخل في أوساط أصحاب  األصولخلقمن المتوقع أن يؤدي برنامج  -26

 وأصحاب األعمال الريفية الصغيرة إلى المتوسطة والعمال الريفيين الحيازات الصغيرة الفقراء

الربح الناتج عن ربط أصحاب الحيازات الصغيرة الفقراء ) 1: (وستتأتى الفوائد عما يلي.  المأجورين

البساتين والجوز بأنواعه من خالل ضمان مراقبة النوعية في إنشاء بسالسل القيمة الخاصة بالفاكهة 

 ؛لي متزايد، واستخدام أنواع عالية اإلنتاجية يوجد عليها طلب داخلي ودوواستثمارهاالحديثة 

العاملين في األنشطة المتصلة بالزراعة  لصالحولى  الريفية، بالدرجة األةاألساسيالنهوض بالهياكل   )2(

صالح االقتصادي لمؤسسات االقتصاد الريفي غير الزراعية وللصالح االجتماعي لسكان وكذلك خدمة لل

  .الريف ككل

 الجدوى االقتصادية والمالية

ـُلع بعملية شاملة .  في المائة15يبين التحليل االقتصادي معدالً عاماً لمردود البرنامج نسبته  -27 وقد اضط

وتعطي هذه العملية . كة أرمينيا للفاكهة نفسهالوضع النماذج على مختلف المستويات ابتداء من شر

  . مقبوالً من األنشطة التي يدعمها البرنامجمردوداً اقتصادياً 

   النطاقوتوسيع ،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

يط امج منتجات معرفية وعمليات للتعلم من خالل تنظيم حلقات عمل لالستعراض والتخطنسيولد البر -28

 ومن شأن النشر المتعدد .اإلبالغ والرصد والتقييممن خالل ألصحاب المصلحة ودراسات قطاعية و

ـُنتج البرنامج . الوسائط للخبرة المكتسبة أن يسهم بقوة في قاعدة معارف المنطقة والبالد ككل كما سي

 الشبكة هي الدليل الوطني على" وثيقة حية"على شكل منتجاً معرفياً محدداً تماماً وعلى درجة من األهمية 

  . المقترح لتصدير المنتجات الزراعية الطازجة

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها البرنامج

 في إنشاء شركة أرمينيا للفاكهة كأداة مؤسسية لبلوغ تنمية لسالسل القيمة برنامجيتمثل االبتكار الرئيسي لل -29

وتشمل الجوانب المبتكرة . ة أصحاب الحيازات الصغيرةالمناصرة للفقراء في الصالح االقتصادي لزراع

 تطبيق نموذج الشركة لتوفير التمويل )2 (نهج مركز متكامل عمودياً وتقوده المؤسسات؛) 1: (ما يلي

تطبيق نموذج للمزارع التعاقدية لتنفيذ  )3(ي تمويل تقليدي؛ أللتحديث القطاعي، وهو مجال ال يتوفر له 

 استخدام نموذج تجاري يستند )4( إلى المزارع الصغيرة جداً في المناطق الجبلية؛ نقل كبير للتكنولوجيا

قطاع الفاكهة والجوز بأنواعه، بهدف تلبية متطلبات أسواق   كاملإلى المؤسسات لتحديث مواد زراعة

  . التصدير الدولية
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 نهج توسيع النطاق

 إلى اجتذاب استثمارات القطاع الخاص للتوسع  يسعى تحديداًا مفتوحاتعتبر شركة أرمينيا للفاكهة استثمار -30

وإذا أثبت النموذج هذا نجاحه فإن من الممكن تطبيقه في بلدان أخرى كأداة قوية لنقل . ولتوسيع النطاق

  .التكنولوجيا والتكامل العمودي لسالسل القيمة

   المخاطر الرئيسية– ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

مستوى خدمات شركة أرمينيا ) 1: (العنصرين التاليين لرئيسية التي تواجه البرنامجتشمل المخاطر ا -31

وتتضمن تدابير التخفيف . بالشروط التعاقديةاالفتقار إلى االمتثال ) 2(للفاكهة في حال تدخل الدولة؛ 

اله في الفقرة  عقد األداء بين حكومة أرمينيا وشركة أرمينيا للفاكهة، المذكور أع)1: (ما يليالمخطط لها 

) 3(حيازة القطاع الخاص على أغلبية المقاعد في مجلس اإلدارة منذ البداية؛ ) 2 (الخاصة بالتسيير؛

توفير استثمار كبير  )4(النص على تعيين موظفين من مستوى عاٍل في الوظائف العليا داخل الشركة؛ 

، ال االفتقار إلى االمتثال بالشروط التعاقديةوفيما يتعلق باحتم. في المساعدة التقنية الدولية الطويلة األجل

ستضع شركة أرمينيا للفاكهة بنوداً للجزاءات مصاغة بعناية لعقود المزارع يمكن إنفاذها بتكلفة منخفضة 

  .بالنسبة للشركة

 التصنيف البيئي

 احتمال نظرا لعدم "باء"طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف البرنامج كعملية من الفئة  -32

  . أي أثر بيئي سلبي مهم يترتب عليهوجود

  االستدامة– كاف

 التركيز على الزراعة )1: (والتي تسهم في االستدامة ما يليتشمل العوامل الواردة في تصميم البرنامج  -33

 متطلبات مشاركة المستفيدين في التمويل )2 (المستجيبة للسوق، وهي تؤدي إلى استدامة االستثمارات؛

 األسواق الوصول المربح إلىالتشديد على تمكين المستفيدين من ) 3 (اللتزامهم بالبرنامج؛ضماناً 

توفير الشروط ) 4( في سياق اقتصاد السوق؛ وتوفير المزيد من المساعدات اإلنمائيةالموجودة والناشئة 

  . لخصخصة شركة أرمينيا للفاكهة بصورة تدريجية وكاملةالمتأصلة

  نونية والسند القانونيالوثائق القا – ثانيا

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية جمهورية أرمينيا بين  البرنامجستشكل اتفاقية لتمويل -34

وترفق نسخة من اتفاقية التمويل  .المتلقي/التي يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 .المتفاوض بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل سلطة ب مخولة بموجب القوانين السارية فيها هورية أرمينيامجو -35

 .الزراعية
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 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -36

 .EB 2010/100/R.10على الوثيقة رهناً بموافقة المجلس التنفيذي  ، في الصندوقومعايير اإلقراض

  التوصية – ثالثا

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -37

على النحو المحدد في متشددة  قرضاً، بشروط جمهورية أرمينيايقدم الصندوق إلى أن : قـرر

وحدة حقوق سحب خاصة  عمائة ألفثمانية ماليين وتس من هذه الوثيقة، تعادل قيمته 2الفقرة 

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون )  وحدة حقوق سحب خاصة8 900 000(

  .مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 منحة تعادل قيمتها ثالثمائة وثالثين ألف جمهورية أرمينياالصندوق إلى  أن يقدم :قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط )  وحدة حقوق سحب خاصة330 000(حب خاصة وحدة حقوق س

  .وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Rural Assets Creation 
Programme" 

(Negotiations concluded on 26 August 2010) 

Loan Number: _______________ 
 
Grant Number: ______________ 
 
Programme Title: Rural Assets Creation Programme (the “Programme”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
the Republic of Armenia (the “Borrower”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
WHEREAS: 
 
A) The Fund has agreed to provide financing to support the Rural Assets Creation 

Programme in the Republic of Armenia; 
 
B) The Borrower intends to obtain from the Organisation of the Petroleum Exporting 

Countries (“OPEC”) Fund for International Development (“OFID”) financial 
assistance approximately in the amount of twenty million United States dollars 
(USD 20 000 000) to assist on financing the Programme; 

 
NOW THEREFORE, 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, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower (the “Financing”), which 
the Borrower shall use to implement the Programme in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 
 
4.  The term Borrower shall be used in this Agreement to refer both to the Borrower of 
the Loan and to the Recipient of the Grant. 
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Section B 
 
1 (a) The amount of the Loan is eight million nine hundred thousand Special 

Drawing Rights (SDR 8 900 000). 
 
 (b) The amount of the Grant is three hundred and thirty thousand Special 

Drawing Rights (SDR 330 000). 
 
2 The Loan is granted on hardened terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the US dollar. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1st January. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1st February and 
1st August. 
 
6. The Programme Analysis and Administration Unit (“PAAU”) shall operate three 
Programme Accounts: (a) a Programme Account for operational expenses ( “Operational 
Programme Account”), a Programme Account for infrastructure expenses (“Infrastructure 
Programme Account”) and a Programme Account for support to the fruits and nuts sector 
( “Fruit and nuts sector Programme Account”). The PAAU shall also operate two accounts 
designated to receive funds in advance in USD, one for the Loan and one for the Grant 
(“Designated Accounts”). The Programme Accounts and Designated Accounts shall be 
managed by the Director of the PAAU or any other person designated to act on his or her 
behalf by the Borrower.  
 
7. The Borrower shall provide counterpart financing for the Programme in the amount 
of about USD 3 300 000 for infrastructure in cash contribution, as well as necessary 
funds to cover taxes, including customs and social payments.  
 
 
Section C 
 
1. The Lead Programme Agency (“LPA”) shall be the Prime Minister’s Office of the 
Borrower. 
 
2. The following are designated as additional Programme Parties: 
 

(a) the PAAU as described in paragraph 6 of Schedule 1 hereto; and 
 
(b) Fruit Armenia (“FA”) as described in paragraph 7 of Schedule 1 hereto.  
 

3. The Programme Completion Date shall be the fifth 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 is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement: the Borrower has not entered into a Subsidiary Financing Agreement as 
described in paragraph 7.3 of Schedule 1 by the end of the first Programme Year. 
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2. (a) The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal: 
 

(i) the Governmental Decree, confirming PAAU, shall have been issued in 
accordance with paragraph 6.1 of Schedule 1; and 

 
(ii) A Programme Steering Committee (“PSC”), as described in paragraph 5 of 

Schedule 1, shall have been established. 
 
(iii) The Borrower shall have made a deposit in the Infrastructure Programme 

Account in an amount equivalent to one million and one hundred thousand 
US Dollars (USD 1 100 000) to support infrastructure investment under the 
Programme.  

 
 (b) Withdrawals to finance Fruit Armenia under category IV of Schedule 2 hereto 
shall be limited to USD 300 000 until a Performance Contract, as described in 
paragraph 7.4 of Schedule 1, has been entered into between the Borrower and FA.  

 
3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower, and shall enter into force 
upon receipt by the Fund of an instrument of ratification in accordance with the 
Borrower’s legislation.  
 
4. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
The President Ministry of Finance 
International Fund for Agricultural Development 1 Melik – Adamyan Str. 
Via Paolo di Dono 44 Yerevan 0010 
00142 Rome, Italy Republic of Armenia 
  
 
This agreement, dated _________________, has been prepared in the (English) language 
in six (6) original copies, three (3) for the Fund and three (3) for the Borrower. 
 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower 
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Schedule 1 
 

Programme Description and Implementation Arrangements 
 

I. Programme Description 
 

1. Target Population. The beneficiaries of the Programme shall be poor smallholder 
women and men and key stakeholders in the fruit and nut value chains as well as the 
general population of disadvantaged mountain area communities of Armenia. 
 
The Programme Area shall cover the marzes of Shirak, Lori, Tavush, Aragatsotn, 
Gegharkunik, Vayots Dzor and Syunik (“Programme Area”). 
 
2. Goal. The overall goal of the Programme is to reduce rural poverty in Armenia. 
 
3. Objective. The Programme’s objectives are: (i) the establishment of an 
economically viable fruits and nuts sector with backwards linkages to poor rural 
smallholders; (ii) the establishment of an entity to be fully privatised for delivery of 
services to the fruits and nuts sector; and (iii) the removal of infrastructure bottlenecks 
that inhibit increasing participation of the economically active rural poor in enhanced 
commercialization of the rural economy.  
 
4. Components. The Programme shall consist of three components: (i) Support to 
Fruits and Nuts Sector; (ii) Rural Infrastructure; and (iii) Programme Management. 
 
4.1. Component 1: Support to Fruits and Nuts Sector. This component seeks to increase 
poor smallholder assets and incomes in the Programme Area through linking them to the 
Armenian fruit and nut value chains. This will comprise the establishment of Fruit 
Armenia (FA) as a Joint Stock Company. FA shall carry out the following functions: 
 

(a) Maintaining a central nursery, a tissue laboratory, and mother trees for 
multiplication of root stock and other selected varieties; 

 
(b) Orchard establishment, contracting farmers in the nuts and fruit sector and 

training of contract farmers in all aspects of orchard management; 
 

(c) Maintaining a pack house and processing units for fruits and nuts; and  
 

(d) Providing support for marketing on domestic and international markets, 
organizing the logistics of sales, branding and advertising, and post-sales 
services.  

 
This component shall further improve the overall reputation and visibility of Armenia’s 
horticultural produce on the international market. To this end the support shall be 
provided for (i) agro-related laboratories; (ii) export promotion through the Union of 
Exporters of Armenia; and (iii) training of poor smallholder fruits and nuts producers not 
contracted by FA as well as private sector nurseries. 
 
4.2. Component 2: Rural Infrastructure. This Component shall support investments in 
rural infrastructure in order to: (i) improve livelihoods and economic growth in 
disadvantaged rural communities; and (ii) support the achievement of the full economic 
potential of the beneficiary clusters identified under the support given to the fruits and 
nuts sector under the Programme. This shall comprise support to the construction or 
rehabilitation of public utilities located in disadvantaged mountain areas with high 
poverty incidence, including the construction of water supplies, natural gas supplies, and 
storm water drainages, as well as supporting the construction of rural roads and ancillary 
structures that complement and strengthen Programme investments.  
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4.3. Component 3: Programme Management. This component shall support Programme 
management as outlined in Section II below.  
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
A.  General 
 
5. Programme Steering Committee (“PSC”) 
 
5.1 A Programme Steering Committee with a composition acceptable to the Fund shall 
be established. The PSC shall have the overall responsibility for management and 
implementation of the Programme and shall report to the Lead Programme Agency.  
 
6. Programme Analysis and Administration Unit (“PAAU”) 
 
6.1. A Government Decree shall be issued to confirm that the current PAAU of the 
Farmer Access Market Programme (“FMAP”), partially financed by the Fund through a 
Programme Financing Agreement dated 8 January 2008, shall carry out the 
administrative, financial and operational responsibilities of the Programme. The PAAU 
shall enjoy administrative, financial and operational autonomy and shall be empowered 
to enter into contractual relations with third parties. The staff recruitment and final 
composition of the PAAU shall be subject to no objection by the Fund. The PAAU shall 
report to the Lead Programme Agency.  
 
6.2. The main tasks of the PAAU shall be to carry out the monitoring and overall 
programming and budgeting of Programme activities, establishing the FA and oversee 
the implementation of infrastructure activities.  
 
 
B. Component Management 
 
7. Fruit Armenia (FA) 
 
7.1. The Borrower, through the PAAU, shall establish FA as a Joint Stock Company under 
Armenian law. FA’s Statutes shall be subject to no objection by the Fund and shall outline 
that, apart from commercial viability, its purpose is poverty reduction through economic 
development in rural Armenia. The FA shall draw a 3-5 year business plan, subject to no 
objection by the Fund, which shall include a divestment strategy regarding the public 
ownership of FA.  
 
7.2. Ownership of all shares in FA shall initially be with the Borrower, but gradually 
transferred to strategic investors and farmers contracted by FA through the sale of 
shares in FA. A Shareholders’ Agreement, subject to no objection by the Fund, shall 
define the shareholders’ relations in FA.  
 
7.3. The Borrower shall enter into a Subsidiary Financing Agreement with FA, which shall 
provide that the Borrower will enter into contracts with FA to provide financing to FA as 
follows: (i) USD 1.7 million in the form of equity; (ii) USD 1.5 million in the form of a 
grant; and (iii) USD 7 million in the form of a loan. Both the Subsidiary Financing 
Agreement and the above-mentioned contracts shall be subject to no objection by the 
Fund.  
 
7.4. The Borrower shall enter into a Performance Contract with FA to define, among 
others: (i) the development and commercial objectives and targets of FA; 
(ii) compensation of Management of FA, as described in paragraph 7.6 below; and 
(iii) the modalities for subcontracting services provided by FA to the private sector. The 
contents of the Performance Contract shall be subject to no objection by the Fund. 
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7.5. The FA shall have a Board of Directors, comprising of a majority of representatives 
of the private business sector with interest in the successful development of FA, and 
Government representatives. Chairmanship of the Board of Directors shall rotate 
annually. Each appointment by the Borrower of a member of the Board of Directors shall 
be subject to no objection by the Fund.  
 
7.6. The Board of Directors shall recruit on a competitive basis the Management of FA 
including a locally recruited Executive Director, an internationally recruited Deputy 
Executive Director, a Senior Technical Advisor, a Financial Manager, an Accountant, a 
Lawyer, a Value Chain Manager and a Business Development Advisor. The Borrower, in its 
capacity as shareholder in FA, shall ascertain that the terms of reference, qualifications as 
well as recruitment of the Management of FA receive no objection by the Fund. 
 
7.7. The PAAU shall initially assist in the establishment of FA. This shall entail, among 
others, assistance in recruitment of staff, procurement, transfer of funds and financial 
management. Once fully established, FA shall function fully independently of PAAU and 
be governed solely by its Board of Directors and shareholders. The PAAU shall also 
provide support to: (i) agro-related laboratories; (ii) export promotion through the Union 
of Exporters of Armenia; and (iii) training of poor smallholder fruits and nuts producers 
not contracted by FA as well as private sector nurseries. 
 
7.8. Implementation of Component 2 ‘Rural Infrastructure’, shall be the responsibility of 
the PAAU. The main tasks of the PAAU shall include: (i) pre-qualification of rural 
infrastructure investments; (ii) screening and ranking of rural infrastructure investments; 
(iii) final selection of rural infrastructure investments; (iv) procurement of civil works; (v) 
contracting of persons or entities for the supervision of civil works; and (vi) providing of 
guidance to persons or entities that have been contracted for the supervision of civil 
works. 
 
7.9. The PAAU shall continue to support and monitor the activities carried out by the 
Revolving Funds established under the previous IFAD projects (the North-West 
Agricultural Services Project, the Agricultural Services Project, the Rural Areas Economic 
Development Programme and the FMAP), as well as any other activity, as appropriate, 
provided for in the financing agreements between IFAD and the Borrower regarding said 
IFAD projects. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds. The Table below sets forth the Categories of 
Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the Grant and the allocation of the 
amounts of the Loan and the Grant to each Category and the percentages of expenditures 
for items to be financed in each Category: 
 

Category 
Loan Amount 

Allocated 
(SDR) 

Grant 
Amount 

Allocated 
(SDR) 

Percentage of financing 
under the Loan and Grant 

I.  Civil works: 
 

a) Contracted works for 
rural transportation 
infrastructure 

 
b) Design and supervision 

for rural transportation 
infrastructure 

 

 
 
 
 

730 000 
 
 
 

65 000 

 
 

 
 
 
 
75% net of taxes 
 
 
 
100% net of taxes 

II.  Equipment, Goods and 
Vehicles 

 
 

110 000  
 
100% net of taxes 

III.  Training, Technical 
Assistance and specialist 
services 

 
370 000  

 
100% net of taxes 

IV. Fruit Armenia financing 6 720 000 330 000 
100% net of taxes exclusive 
of government contribution 
for land 

V. Recurrent costs 755 000  50% net of taxes 

VI. Unallocated 150 000   

TOTAL 8 900 000 330 000  
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 

In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the 
Loan Account and the Grant Account if the Borrower has defaulted in the performance of 
the 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. IFAD loan and grant proceeds shall not be used to social security charges for 
Programme staff to the Social Security Fund. For all such charges, the Borrower shall use 
the financial assistance provided by OFID, as mentioned in paragraph B) of the Preamble 
to this Agreement. Income taxes shall be paid by the contracted staff and individual 
service providers directly and shall not be retained by the PAAU or other implementing 
agencies.  
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Key reference documents 

 
 
IFAD reference documents 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
COSOP 2003 
IFAD Strategic Framework 2007-2010 
Programme design document (PDD) and key files 
Private-Sector Development and Partnership Strategy 
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Logical framework 

Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Goal    
Rural poverty in Armenia 
reduced. 

• 10% reduction in the number of rural people living on 
< USD 4.30/day. 

• At least 20% of households involved in RACP activities 
increase household asset ownership. 

National Statistics (NSS Poverty Profiles). 
Household surveys (e.g., ILCS, ADHS, 
RIMS). 
Impact assessment studies. 

Objective   
Viable fruits and nuts sector 
with backward linkages to 
poor rural smallholders 
established. 
Fruit Armenia fully privatised. 

• At least 10% increase in exports of fruits and nuts by PY5. 
• At least 10% of commercially oriented farmers in the sector 

have established contractual arrangements by PY5. 
• At least 1500 full-time and seasonal jobs created by PY5. 
• A minimum of 1 500 additional rural poor smallholder 

farmers take up at least one of improved technologies by 
PY5. 

• At least 3 000 ha of land put under fruits/nut production. 
• A business plan detailing key milestones for privatisation 

developed by PY 3. 
• Fruit Armenia fully privatised by PY 8. 

Government export statistics. 
Farmer interviews. 
Government agricultural statistics. 
Enterprise statistics, including farms. 
Government employment records. 
Household interviews. 
Business Plan. 
Fruit Armenia accounts. 

Outcomes   
Human and financial assets of 
participating households 
sustainably improved. 

• At least a fivefold increase in the value of fruit/nut orchard 
land. 

• A reduction of at least 50% in wood used for heating/ 
cooking in villages where gasification introduced by PY5.  

• At least 10% reduction in work days lost. 

Cadastral values/market studies. 
Government forestry/agricultural statistics. 
Household interviews. 

Outputs   
1. Private sector based joint 

stock company set up. 
1.1. Fruit Armenia breaks even by PY4. 
1.2. At least 7 nurseries procure stocks from Fruit Armenia by 

PY 5. 
1.3. Fruit Armenia establishes contract farming arrangements 

with at least 450 poor smallholder farmers by PY5. 
1.4. At least 300 ha of new orchard land put under production 

by PY3. 

Fruit Armenia financial statements. 
Records from Fruit Armenia and nurseries. 
Fruit Armenia records. 
Government agricultural statistics and 
farmer interviews. 

2. Internationally acceptable 
certification facilities 
established. 

2.1. 40% increase of fruit and nut production that meets 
international quality standards by PY 5. 

2.2. At least two certification facilities financially sustainable by 
PY 5. 

Laboratory/facilities records. 

3. Rural infrastructure that 
facilitates commercial 
farming put in place. 

3.1. At least 15 villages connected to markets by feeder roads 
(40 km) by PY5. 

3.2. At least 20% reduction in post-harvest losses after road 
construction. 

3.3. Gasification of 95 villages (about 100 000 households) 
completed by PY 5. 

3.4. Improved drinking water supply provided to at least 35 
villages (33 000 households) by PY 5. 

PAAU records (contracts). 
Farmer interviews. 

Macro-economic 
environment and related 
policies remain conducive 
to investment, private 
sector development and 
trade. 
 
No deterioration in existing 
markets for fruit and nuts. 
 
No distortions introduced in 
markets for land. 
 
Sustainable mechanism put 
in place for operation and 
maintenance of 
infrastructure. 

 




