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 )دوالر أمريكي تقريبا
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  الموافقةبتوصية 

من جمهورية مولدوفا بالتمويل المقترح تقديمه إلى المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 

  .35، على النحو الوارد في الفقرة مشروع تنمية الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعيةأجل 

  

مشروع تنمية  من أجل لدوفاجمهورية مو إلى مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

 الخدمات المالية الريفية واألعمال الزراعية

  المشروع – أوال

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع–ألف 

المشروع مصمم لدعم الجهود الجارية لجمهورية مولدوفا لرفع سوية قطاع أنشطة األعمال الزراعية فيها  -1

من األسواق المحلية وأسواق التصدير؛ وتعزيز ربحية األعمال الريفية؛ متطلبات المشترين، في كل لتلبية 

ومن أجل تحقيق ذلك، سيركز المشروع  .وتوفير فرص العمل الالئق لسكان الريف بما فيهم الشباب

لوصول إلى سيروج ل وفي الوقت نفسه ،بشكل رئيسي على دعم تبني ترتيبات التعاقد الزراعية الشاملة

المستدامة الدخول تنمية لخدمات المالية المالئمة والمعممة، ال سيما المنتجات التي تدعم كاملة من اجملة 

  .المحسنة ألكثر المجموعات ضعفاً وفقراً في المناطق الريفيةو

 التمويل المقترح –باء 

  واألحكامالشروط 

قوق سحب خاصة  مليون وحدة ح12.4 بمبلغجمهورية مولدوفا من المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى  -2

مليون حقوق  0.32 ومنحة بمبلغ ،بشروط تيسيرية للغاية)  مليون دوالر أمريكي تقريبا19.3بما يعادل (

مشروع تنمية الخدمات المالية ، للمساعدة في تمويل ) مليون دوالر أمريكي0.5بما يعادل (سحب خاصة 

 سنوات، 10ذلك فترة سماح مدتها  سنة، بما في 40وستكون مدة القرض  .الريفية واألعمال الزراعية

 .سنوياً)  في المائة0.75(وسيتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة 

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 في إطار نظام تخصيص الموارد على أساس جمهورية مولدوفاتبلغ المخصصات السنوية التي ُحّددت ل -3

ويقع مجموع قيمة القرض  .2012-2010  مليون دوالر أمريكي على مدى دورة التخصيص19.8األداء 

 . التي تمتد لفترة ثالث سنواتوالمنحة في إطار هذه المخصصات
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  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 من عتبة ، وتقع جميع المؤشرات أدنى بكثير الديونإجهاد ضئيلة من رمخاطتواجه جمهورية مولدوفا  -4

 في 31بحدود  اًجمالي متوسطالناتج المحلي اإلإلى الديون إجمالي ويعد  .قطرالخاصة بالعبء الديون 

ويعد السجل التنفيذي للمشروعات التي  .2011 في المائة في عام 36المائة، ومن المتوقع أن يصل إلى 

كامل التسديد الريد الكامل و للغاية، حيث يتجه نحو التومولها الصندوق في جمهورية مولدوفا مرضٍ

  .للقروض قبل موعدها

  تدفق األموال

ستتدفق حصيلة القرض والمنحة من الصندوق في إطار اتفاقية تمويل نمطي بين الصندوق وحكومة  -5

وسيتم فتح حساب للقرض وآخر للمنحة بإدارة وزارة المالية من أجل تمويل حصة  .جمهورية مولدوفا

  .الصندوق من نفقات المشروع

  ترتيبات اإلشراف

 التشغيلية للصندوق للمبادئسيكون الصندوق مسؤوالً عن اإلشراف المباشر على المشروع وفقاً  -6

  . المباشر ودعم التنفيذلإلشراف

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ال ُينتظر وجود أية استثناءات -7

 التسيير

:  المخططة التالية النواحي التسييرية للقرض المقدم من الصندوقاإلجراءات المتوقع أن تعزز من -8

 على  تنصرسالة موجهة إلى المقترضمع  التوجيهية للتوريد في الصندوق، للمبادئالتوريد وفقاً   )1(

جعين الخارجيين  المراإجراء) 3( المباشر المنتظم؛ اإلشراف) 2( االستعراض؛ إجراءعتبات التوريد قبل 

؛ المقبولة دولياً المراجعة لمعاييرالمستقلين مراجعة سنوية لحسابات المشروع والبيانات المالية وفقاً 

التركيز على نظم إدارة المعلومات عالية ) 5(تقديم المساعدة التقنية الدولية والوطنية رفيعة المستوى؛   )4(

  .الجودة

   المجموعة المستهدفة والمشاركة– جيم

  المجموعة المستهدفة

 سيستهدف المشروع الرجال والنساء الفقراء الذين تتوفر ،الصندوقفي  مع سياسة االستهداف بما يتماشى -9

لديهم القدرة المحتملة الستغالل الوصول األفضل لألصول وفرص اإلنتاج الزراعي واألنشطة الريفية 

السكان ) 1: (ت المستهدفة األولية منوبشكل خاص، ستتكون المجموعا .المولدة للدخل المتعلقة بها

السكان الذين ) 3(السكان الفقراء أصحاب النشاط االقتصادي؛ ) 2(التجاري؛ من ذوي التوجه الفقراء 

  .يعانون من الفقر الشديد
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  نهج االستهداف

االستهداف الجغرافي من أجل توجيه االستثمارات إلى ) 1: (سيتم تنفيذ االستهداف من خالل نهج رباعي -10

ة االقتصاد رالمناطق التي يقطن فيها أكبر عدد من فقراء الريف استناداً إلى المؤشر المتعدد للحرمان لوزا

تحليل سالسل السلع الزراعية عالية القيمة لتحديد ) 2( الوطني؛ اإلحصاءالفقر لمكتب تصنيف ونظم 

هداف الذاتي لتشجيع األنشطة االست) 3(والمستدامة مع المجموعة المستهدفة للمشروع؛ المربحة الروابط 

االستهداف المباشر استناداً إلى ) 4(التي تحظى بشكل خاص باهتمام المجموعة المستهدفة للمشروع؛ 

  .معايير األهلية للخدمات المقدمة في إطار التمويل الريفي والبنية األساسية الريفية الصغيرة

  المشاركة

ت بناء القدرات في إطار مكون المشروع لتنمية أنشطة يستند تقديم الخدمات المالية الريفية ومداخال -11

ومن المخطط أيضاً  .األعمال الزراعية المناصرة للفقراء إلى نهج السوق الذي يتطلب مشاركة المستفيدين

توفير الفرص الموجهة اجتماعياً فيما يتعلق بالوصول إلى الطرق، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وتوريد 

 إلى تجربة الصندوق في المشروعات السابقة والجارية في جمهورية مولدوفا، من المتوقع واستناداً .المياه

 . في المائة من التكاليف الكلية للمشروع30أن يساهم المستفيدون بحوالي 

   األهداف اإلنمائية–دال 

  الرئيسية أهداف المشروع

وتتمثل  .ي جمهورية مولدوفايتمثل الهدف من المشروع في الحد من فقر الدخل بين فقراء الريف ف -12

تحسين كفاءة سالسل القيمة المتعلقة بالزراعة بأسلوب مناصر ) 1: (األهداف المحددة للمشروع بـ

 وتأسيس مقاييس الجودة والسالمة الغذائية المعتمدة دولياً وتطوير إدخالللفقراء، وال سيما من خالل دعم 

ف إلى االئتمان من خالل دعم األدوات المالية الريفية زيادة وصول فقراء الري) 2(الزراعة التعاقدية؛ 

على  التحسينات إدخالتخفيف أو إزالة العقبات في البنية األساسية التي تُعيق ) 3(المالئمة والمجدية؛ 

  .األصول ودخول فقراء الريف

  األهداف السياساتية والمؤسسية

 التركيز على فرص النمو المناصر يعمل الحوار السياساتي للصندوق في جمهورية مولدوفا لضمان -13

ساسي للمشروع وللمناقشات الجارية مع الحكومة في مواجهة األتركيز الوفي هذا اإلطار، يتمثل  .للفقراء

  .والتي يوجد طلب عال عليهابربحية إنتاجها يمكن المعوقات أمام مكاسب اإلنتاجية الزراعية للسلع التي 

  يجياتهالمواءمة مع سياسات الصندوق واسترات

 ومع األهداف االستراتيجية 2010-2007يتواءم المشروع مع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  -14

  لجمهورية مولدوفا الذي صاغه الصندوقالموضحة في برنامج الفرص االستراتيجية القطرية

القيمة إرساء روابط السوق المناصرة للفقراء من أجل فقراء الريف من خالل دعم سالسل : 2007 عام

السلعية التنافسية، بما في ذلك بحوث السوق وتنميتها، وخدمات تطوير األعمال وجمعيات المنتجين؛ 
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وتحقيق مقاييس الجودة الدولية في اإلنتاج والتصنيع والتغليف؛ وتشجيع الوصول إلى مجموعة كاملة من 

التي تدعم تنمية الدخول الخدمات المالية المالئمة والمعممة، والتركيز بشكل خاص على المنتجات 

  .المحسنة والمستدامة ألكثر المجموعات ضعفاً وفقراً في المناطق الريفية

   التنسيق والمواءمة– هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

يتواءم المشروع بشكل كامل مع استراتيجيات جمهورية مولدوفا للحد من الفقر والزراعة التي أكدت على  -15

  .أكثر األدوات أهمية للحد من الفقرباعتباره الدعم لتطوير سالسل القيمة والمشروعات الريفية 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

منظمة ) 1: (ع شركاء التنمية اآلخرين، وبشكل خاصتم تطوير المشروع بالشراكة والمواءمة الوثيقة م -16

الوكالة ) 2(تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدريب أصحاب األعمال من الشباب؛ 

مؤسسة ) 3(األمريكية للتنمية الدولية، وبشكل خاص مشروع التنافسية الزراعية وتطوير المشروعات؛ 

أنشطة األعمال الزراعية والمرافق المراحل األخيرة من كميلية في التحدي األلفي التي قامت باستثمارات ت

البنك الدولي على عدد من مستويات ) 4(التسويقية، وتقوم بتطوير مشروعات الزراعة التعاقدية المجدية؛ 

 والتمويل الريفي وتطوير األعمال والبنية األساسية باإلرشادالحوار المؤسسي والسياساتي فيما يتعلق 

 والتعمير في تمويل وتطوير المشروعات الصغيرة لإلنشاءالبنك األوروبي ) 5(الحجم؛ صغيرة 

متعدد التجميعي صندوق األمم المتحدة للطفولة في إطار المسح االستقصائي ) 6(والمتوسطة الحجم؛ 

في مجال تطوير نظم ) AGROinform(منظمة أغروانفورم ) 7(؛ 2011في عام الذي سيجرى المؤشرات 

الوكالة : على سبيل المثال( والزراعية اإلرشاديةالعديد من المنظمات ) 8(ات السوق الريفية؛ معلوم

  .فيما يتعلق بتطوير المنظمات الزراعية) لمزارعين في مولدوفاالوطني لتحاد االالوطنية للتنمية الريفية، و

  المكونات وفئات النفقات – واو

 المكونات الرئيسية

الخدمات المالية ) 2(تنمية أنشطة األعمال الزراعية المناصرة للفقراء؛ ) 1: (يللمشروع أربعة مكونات ه -17

 .إدارة المشروع) 4(البنية األساسية الريفية صغيرة الحجم؛ ) 3(الريفية؛ 

  فئات النفقات

األشغال العامة ) 2(؛ ) في المائة77(القروض ) 1: (بما فيها التمويل المشترك خمس فئات للنفقات هناك -18

 في 6.4(المساعدة التقنية والتدريب والدراسات ) 4(؛ ) في المائة1.6(السلع ) 3(؛ )في المائة 11.7(

  .) في المائة3.2(والعالوات التكاليف التشغيلية والرواتب ) 5(؛ )المائة
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  الشراكاتإرساء و ،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، – زاي

 نشركاء التنفيذ الرئيسيو

وستوفر اللجنة التوجيهية  .الرائدةية في مولدوفا الوكالة التنفيذية ائ الغذاتالصناعستكون وزارة الزراعة و -19

  . والتوجيه السياساتي وغيره للمشروعاإلشرافللصندوق 

 مسؤوليات التنفيذ

ستتحمل وحدة تنفيذ جامعة للمشروع المسؤولية الكلية اليومية للتخطيط واإلدارة والتنسيق؛ ورصد وتقييم  -20

وستتمتع أيضاً باالستقاللية اإلدارية والمالية إلبرام  .اد التقارير اإلدارية والماليةنتائج المشروع؛ وإعد

 صندوق أسهم –وسيتم إنشاء بنية محددة  .العقود مع أطراف ثالثة من أجل تنفيذ متطلبات المشروع

 األسهم ربإصدا أثناء السنة الثانية من المشروع وستتحمل مسؤولية التمويل –أنشطة األعمال الزراعية 

  .للمداخالت المتوقعة في إطار المشروع

 دور المساعدة التقنية

 مليون دوالر أمريكي مخصصة للمساعدة التقنية الوطنية والدولية المتعلقة 1.25يضم تمويل الصندوق  -21

  .بجميع المكونات

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

ية ووزارة المالية مقبولة ائ الغذاتصناعالة وكما هو متبع اآلن، تعد ترتيبات التنفيذ مع وزارة الزراع -22

  .للصندوق

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .مليون دوالر أمريكي على مدى خمس سنوات 39.3يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  -23

ومنحة ) ع التكاليف في المائة من مجمو49.1( مليون دوالر أمريكي 19.3فهي الصندوق بقرض قيمته 

؛ ) في المائة3.8( مليون دوالر أمريكي 1.5حكومة، ؛ ال) في المائة1.3( مليون دوالر أمريكي 0.5بقيمة 

 مليون 1.8؛ والمؤسسات المالية المشاركة، ) في المائة29.8( مليون دوالر أمريكي 11.7المستفيدون، 

 4.5ركية للتنمية الدولية بمنحة إضافية بقيمة وتعهدت الوكالة الدانم .) في المائة4.5(دوالر أمريكي 

لدعم تمويل األنشطة التي تشجع أصحاب األعمال من الشباب في )  في المائة11.4(مليون دوالر أمريكي 

  .إطار المشروع

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 شخص 450 1شخص من المشروع، بما في ذلك استفادة حوالي 000 37 من المتوقع أن يستفيد حوالي  -24

 شخص من مكون البنية األساسية 730 34 وحوالي ،بشكل مباشر من مكون الخدمات المالية الريفية

  .فرصة عمل دائمة إضافية500 1 حوالي أيضاً المشروع وسيولد  .صغيرة النطاق
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 الجدوى االقتصادية والمالية

وع واإلنتاج والبنية األساسية واألسهم عوائد مرضية، وُيقدر العائد االقتصادي الداخلي تُظهر نماذج المشر -25

  . سنة20 في المائة خالل فترة 16 في المائة ومعدل العائد المالي الداخلي بـ 25بـ 

   النطاقتوسيعو ،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

شروع وعمليات التعلم من خبراته الميدانية، ال سيما المتعلقة بالزراعة ستنبثق المنتجات المعرفية للم -26

التعاقدية، وزراعة صون البيئة، وصندوق أسهم أنشطة األعمال الزراعية؛ ومن حلقات العمل السنوية 

 .لألطراف المعنية لالستعراض والتخطيط، والدراسات القطاعية، وإعداد التقارير، والرصد والتقييم

 المتعددة اإلعالمية اإلصداراتلمشروع بشكل ملحوظ في المعرفة الوطنية واإلقليمية من خالل وسيساهم ا

  .األشكال التي تُلقي الضوء على تجربة المشروع

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

 سالسل زيادة تطوير منهجية: يتمتع المشروع بعدد من المظاهر التي تعد ابتكارية في سياق مولدوفا -27

الزراعة التعاقدية؛ وتطوير زراعة صون البيئة؛ وإنشاء صندوق مكرس ألسهم  ؛ وتطويروتطبيقها القيمة

  .أنشطة األعمال الزراعية

 نهج توسيع النطاق

يتوافق المشروع مع رؤية الصندوق لتوسيع النطاق في مولدوفا والتي تتكون من استمرارية دعم  -28

اري، وعمليات االئتمان الصغير والبنية األساسية الريفية، مع وضع المشروع لبرامج االئتمان االستثم

 التي اإلجراءاتويركز تصميم المشروع بشكل خاص على  .تركيز إضافي عل تطوير سالسل القيمة

تعزز المشاركة المستدامة للمؤسسات المالية في مولدوفا وتنوعها، بما في ذلك المصارف التجارية، من 

ويقدم المشروع الكثير في مجال الرصد والتقييم،  .اسعة من المنتجات الماليةأجل توريد مجموعة و

وبالتالي يقوي القدرة المحلية على رصد وتقييم الخبرات بشكل منظم، وفهم سياق القطاع المالي، وتقدير 

  . توسيع النطاقإمكانياتأثر المداخالت على الفقر، ونتيجة لذلك، تعزيز 

   المخاطر الرئيسية– ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

لتأثر بالصدمات لالقابلية الشديدة لالقتصاد المولدوفي ) 1: (مخاطر رئيسية هيأربعة يواجه المشروع  -29

السلوك التجاري غير األخالقي؛ ) 2(الخارجية، كما أثبتته مجريات األزمة المالية واالقتصادية؛ 

ات البنية األساسية صغيرة  المحددة الختيار استثمارإلجراءاتا قرارات ذالتدخل السياسي في اتخا  )3(

تقديم المساعدة لكيانات ) 1: ( التخفيف من المخاطر ما يليإجراءاتوتضم  .التغير المناخي) 4( الحجم؛

 على التصدير إلى عدد من األسواق، وتحسين جدوى األعمال األعمال الزراعية من أجل توسيع قدراتها
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تطوير ترتيبات ) 2( األسهم؛ بإصدارلتكاليف، ورفع سوية اإلنتاج، وتعبئة التمويل من خالل تخفيض ا

تصميم معايير اختيار أهلية التمويل التفصيلية ) 3(صلبة للتوريد والتسديد من خالل الزراعة التعاقدية؛ 

تيبات في إطار مكون البنية األساسية صغيرة الحجم المترافقة مع متطلبات االستعراض المسبقة وتر

  .التركيز على الممارسات المناخية والبيئية الجيدة) 4(؛ اإلشراف

 التصنيف البيئي

من حيث أنه ال يتوقع " باء" إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، ُصنِّف المشروع كعملية من الفئة اطبق -30

  .أن يكون له أية آثار بيئية سلبية ملحوظة

  االستدامة– كاف

تؤدي التركيز على الزراعة التي تستجيب لمتطلبات السوق والتي : نة من خاللاستدامة المشروع مضمو -31

بشكل صحيح إلى استثمارات مستدامة؛ واستخدام آلية االئتمان الريفي الدوار لتوسيع انتشار ما نفذت إذا 

 ن مشاركة المستفيديتطلباتمو؛ ) سنوات على األقل10على مدة (الخدمات المالية بعد انتهاء المشروع 

؛ وكما هو  تضمن االلتزام لتحقيق عوائد مستدامة على االستثمارات متأصلةزف يوفر حوامما، في التمويل

موضح في االستثمارات التي يدعمها المشروع والتدريب المرتبط بها، التركيز على وضع المستفيدين 

  .في األسواق القائمة والناشئةالمربحة من المشاركة وتمكينهم 

  ئق القانونية والسند القانونيالوثا – ثانيا

ستشكل اتفاقية التمويل بين جمهورية مولدوفا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي  -32

 نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنهاوترفق  .يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض

 .كملحق بهذه الوثيقة

مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية دوفا جمهورية مولو -33

 .الزراعية

وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات  -34

 .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية – ثالثا

 :تنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التاليأوصي بأن يوافق المجلس ال -35

 اثني  تعادل قيمتهبشروط تيسيرية للغايةقرضاً جمهورية مولدوفا أن يقدم الصندوق إلى : قـرر

وحدة حقوق سحب  12 400 000(وحدة حقوق سحب خاصة  عشر مليونا وأربعمائة ألف

 نحو أساسي للشروط وأن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على) خاصة

  .واألحكام المقدمة في هذه الوثيقة
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ثالثمائة وعشرين ألف منحة تعادل قيمتها مولدوفا أن يقدم الصندوق إلى جمهورية :قرر أيضا

، وأن تخضع ألية شروط )وحدة حقوق سحب خاصة 320 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

  .دة في هذه الوثيقةوأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الوار

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  



 EB 2010/101/R.33  لملحقا
 

 9

Negotiated financing agreement: "Rural Financial 
Services and Agribusiness Development Project 
(RFSADP)" 

(Negotiations concluded on 21 October 2010) 

 
Loan Number: ________ 
 
Grant Number: ________ 
 
Project Title: Rural Financial Services and Agribusiness Development Project (the 
“Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of Moldova (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
WHEREAS 

 
A. the Borrower/Recipient has requested financing in the form of loan and grant 

from the Fund to assist in financing the Project described in schedule 1 to this Financing 
Agreement; and 

 
B. the Government of the Kingdom of Denmark (Denmark) intends to make 

available to the Fund a financial contribution (the “Danish Contribution”) to assist in 
financing the Youth Entrepreneurship Financing Sub-Component of the Project on terms 
and conditions to be set forth in a co-financing agreement between Denmark and the 
Fund (the “Co-Financing Agreement”); 
 
NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows: 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Financing Agreement: this 
document, the Project 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 (the “Loan”) and a Grant (the “Grant”) to the 
Borrower/Recipient (the “Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to 
implement the Project in accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
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Section B 
 
1. The amount of the Loan is twelve million four hundred thousand Special Drawing 
Rights (SDR 12 400 000). The amount of the Grant is three hundred and twenty 
thousand Special Drawing Rights (SDR 320 000). 
 
2. The Loan is granted on highly concessional terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be USD. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 
 
5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 1 June and 1 
December with payments of principal made in 59 equal semi-annual instalments of SDR 
206 667 commencing on 1 June 2021 and ending on 1 June 2050 and one final semi-
annual instalment of SDR 206 647 payable on 1 December 2050. 
 
6. Designated accounts. 
 

(a) There shall be a loan designated account (the “Loan Designated Account”) and 
a grant designated account (the “Grant Designated Account”) for the purposes of 
receiving the Loan and the Grant respectively and financing the Project.  

 
(b)  Both Designated Accounts shall be opened through the State Treasury of the 
Borrower/Recipient in a bank acceptable to the Fund, denominated in USD and on 
terms and conditions satisfactory to the Fund, including but not limited to 
appropriate protection against set off, seizure or attachment. The Project Director 
referred to in paragraph 8 of Schedule 1 hereto, the Chief Accountant of the IFAD 
Consolidated Programme Implementation Unit (the “CPIU-IFAD”) referred to in 
paragraphs 6 and 7 of Schedule 1 hereto, and one duly appointed representative 
from the Borrower/Recipient, or their respective delegates, shall be fully authorized 
to operate the Designated Accounts. All signatories shall be required for all 
transactions on the Designated Accounts. 

 
7. Project accounts. 
 

(a) There shall be two (2) Project Accounts for the benefit of the Project, opened 
through the State Treasury of the Borrower/Recipient in a bank acceptable to the 
Fund, to receive resources from the Loan Designated Account and the Grant 
Designated Account respectively. 
 
(b) Other Project Accounts, including but not limited Project-Specific Accounts, 
shall be opened and maintained by the Borrower/Recipient upon the request of the 
Fund. 

 
8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project to cover 
duties and taxes of the Project in accordance with Annual Work Plans and Budgets 
(AWPBs) referred to in paragraph 10 of Schedule 1 hereto. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Food Industry. 
 
2. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
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Section D 
 
The Loan and the Grant will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement: 

 
(a) The Project Implementation Manual (the “PIM”) referred to in paragraph 11 of 
Schedule 1 hereto, or any provision thereof, has been abrogated, waived, suspended, 
or amended without the prior consent of the Fund and the Fund has determined that 
any such waiver, suspension, termination, amendment or modification has, or is 
likely to have, a material adverse effect on the Project. In the event of any conflict 
between the provisions of the PIM and those of this Agreement, the provisions of this 
Agreement shall prevail. 
 
(b) Any competent authority has taken action without the prior consent of the 
Fund for institutional changes to the IFAD Programme Steering Committee (the 
“IPSC”) referred to in paragraph 6 of Schedule 1 hereto and/or the CPIU-IFAD, 
including but not limited to modification of the membership composition, dissolution 
and merger and the Fund has determined that any such event listed above is likely 
to have a material adverse effect on the Project. 

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

(a) the IFAD no-objection to the final version of the PIM shall have been 
obtained; and 
 
(b) the Designated Accounts and Project Accounts shall have been opened on 
terms and conditions in accordance with this Agreement. 

 
3. The following are designated as additional specific conditions precedent to 
withdrawal under categories I.a, I.b and I.c referred to in Schedule 2: at least one 
participating financial institution, selected and accredited under criteria acceptable to the 
Fund, has entered into a Subsidiary Loan Agreement satisfactory to the Fund with the 
Ministry of Finance, for the relevant Sub-components. 
 
4. The following are designated as additional specific conditions precedent to 
withdrawal under category I.d referred to in Schedule 2: the Agribusiness Equity Fund 
(the “AEF”) has been formally established with a legal personality under the domestic law 
of Moldova. 
 
5. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
 
6. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Borrower/Recipient: 
 
The President of IFAD Ministry of Finance 
International Fund for Agricultural Development Cosmonautilor, 7 str. 
Via Paolo di Dono 44 2005 Chişinău 
00142 Rome, Italy Republic of Moldova 
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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/Recipient. 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Fund  For the Borrower/Recipient 
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Schedule 1 

Project Description and Implementation Arrangements 
 

I. Project Description 

1. Target Population and Project Areas. The Project has national coverage, while 
priority is given to areas of the highest concentrations of poor rural women and men. The 
number of direct beneficiaries is estimated to be 37 000.   

2. Goal. The overall goal of the Project is to contribute to reducing rural income poverty 
in Moldova. 

3. Objectives. The objectives of the Project are: (i) to improve in a pro-poor manner the 
efficiency of agriculture-related value chains, particularly through support to the 
introduction and establishment of internationally-recognised quality and food-safety 
standards and support to the development of contract farming; (ii) to increase the access 
of poor rural people to credit through support to appropriate, affordable, rural financial 
instruments; and (iii) to alleviate or remove infrastructure bottlenecks to improving the 
assets and incomes of poor rural people. 

4. Components. The Project will have four components: (i) Pro-Poor Agribusiness 
Development; (ii) Rural Financial Services; (iii) Small-scale Rural Infrastructure; and 
(iv) Project Management. 

4.1. Pro-Poor Agribusiness Development. The Component will support and target 
rural people through linking them more profitably, either as producers, small or medium 
entrepreneurs or employees to agricultural high-value commodity chains. This linkage is 
to be achieved through three sub-components, namely (i) Contract Farming Development 
to provide a stable, sustainable and incrementally profitable link to high-value 
agricultural commodity chains; (ii) Conservation Farming Development to enhance soil 
fertility and thus mitigate the risk of crop failures within the dominant system of rainfed 
agriculture; and (iii) Agribusiness Equity Fund (AEF) Development to support the 
establishment of the AEF with a legal personality under the domestic legal system of 
Moldova, with the aim of addressing current constraints to long-term financing of 
agribusinesses. 

4.2. Rural Financial Services. This Component comprises three sub-components: 
(i) Loan and equity financing of SME investments in Project-prioritised agricultural value 
chains, through the provision of loans via commercial banks in the case of loan and 
through the AEF (see Component 1) in the case of equity; (ii) Loan financing of young 
entrepreneurs’ investments in Project-prioritised agricultural value chains, through 
refinancing of loans provided by commercial banks which shall be selected under identical 
criteria adopted in other IFAD on-going operations in Moldova; and (iii) Micro financing of 
poor on- and off-farm rural entrepreneurs’ short- and medium-term investments and 
working capital by Savings and Credit Associations (SCAs), with the Rural Finance 
Corporation (RFC) and Microinvest acting as financing intermediaries under terms and 
conditions satisfactory to the Fund. Revolving funds will be administered by the Ministry 
of Finance (MoF) in accordance with the arrangements described in paragraph 9 of this 
Schedule. 

4.3. Small-Scale Rural Infrastructure. This Component will contribute to removing 
infrastructure bottlenecks which inhibit the participation of poor commercially/market-
oriented small farmers and economically active rural poor in Project-prioritised value 
chains and consequently their access to the corresponding benefits. The component shall 
award competitive contributory grants for investments in public infrastructure that will 
enable and enhance private sector investments and activities in rural areas. Requests for 
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funding from this component may come from different stakeholders. Applicants may be 
farmers’ interest groups, formal producers’ associations, other associations, and local 
small and medium size entrepreneurs/processors. 

4.4. Project Management. The Project will finance the operations of the IFAD 
Consolidated Programme Implementation Unit (CPIU-IFAD) of the Borrower/Recipient in 
performing its implementation responsibilities concerning the Project. 
 
 

II. Implementation Arrangements 

5. Lead Project Agency. The Ministry of Agriculture and Food Industry, in its capacity 
as Lead Project Agency, shall have overall responsibility for the implementation of the 
Project. 

6. The IFAD Programme Steering Committee (the IPSC). The IPSC has been 
established by Government decree and responsible for providing overall policy, other 
guidance and oversight for all IFAD-financed projects and programmes in Moldova. The 
IPSC will have the same responsibility and function with respect to the Project. 

6.1. Composition. The Minister of Agriculture and Food Industry will be the ex officio 
Chairperson of the IPSC. Other members include a representative of the Ministry of 
Finance (MOF), a representative of the Aid Coordination Unit under the State 
Chancellery, a representative of the Parliament’s Agricultural Commission, the National 
Bank of Moldova (NBM), and representatives from other Project stakeholders, including 
Government agencies, organisations (public and private) as may be deemed appropriate. 
The IPSC membership may be amended depending on Project requirements, with the 
prior approval of IFAD. The Project Director (see below) and a representative of the 
Credit Line Directorate, MOF (CLD) will participate in the meetings, and secretariat 
services will be provided for the IPSC by the Consolidated Programme Implementation 
Unit (see below). 

7. IFAD Consolidated Programme Implementation Unit (the CPIU-IFAD). The 
responsibility for Project’s day-to-day management and implementation will rest with the 
CPIU-IFAD, which have been in charge of same responsibilities for all previous 
IFAD-financed projects and programmes in Moldova under the leadership of the Director. 
Additional positions within the CPIU-IFAD will be created as needed and funded by the 
Project in consultation with the IPSC and be subject to the concurrence of IFAD. The 
principal functions of the CPIU-IFAD will be to carry out the overall programming and 
budgeting of Project activities, take the lead in Project implementation in cooperation 
with business development and other services providers, infrastructure contractors, 
beneficiary institutions, such as farmer-based organisations and rural women’s groups, 
participating financial institutions (PFIs), and monitor and document Project progress.  

8. Project Director. The Director of the CPIU-IFAD shall be the Project Director, who 
shall take responsibilities including but not limited to project management, financial 
management, accounting, procurement, rural finance coordination, monitoring and 
evaluation, value chain facilitation and infrastructure coordination. Shall the Project 
Director be replaced, the successor will be selected and appointed through a transparent 
competitive process and based on qualifications, experience and Terms of Reference 
approved by the Fund. The appointment of the Project Director shall require the prior 
approval of the Fund. The Project Director shall report to the IPSC.  
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9. Additional Implementation Arrangements. In addition to the implementation 
arrangements described above, the Credit Line Directorate (CLD) at the MoF shall take 
over the management and monitoring of the refinancing loan portfolio following 
disbursement by the CPIU-IFAD and shall manage the revolving refinancing for similar 
investment for at least ten (10) years beyond the Project Completion Date. 

10. Annual Work Plans and Budgets (AWPBs). The CPIU-IFAD will prepare a draft AWPBs 
for each Project year, and will propose such a draft to the IPSC for review and approval 
and once approved, submit to the Fund for concurrence at least sixty (60) days before the 
beginning of the concerned budget year. 

11. Project Implementation Manual (PIM). The IPSC shall cause the CPIU-IFAD to 
prepare a draft PIM as soon as practicable, but in no event later than ninety (90) days 
after the entry into force of this Agreement. The IPSC shall approve the PIM only with prior 
agreement of the Fund, and provide a copy thereof to the Fund. 
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Schedule 2 

Allocation Table 
 

1. Allocation of the Loan and the Grant Proceeds. (a) 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 

(expressed in 
SDR) 

Grant Amount 
Allocated 

(expressed in 
SDR) 

% of eligible expenditure to 
be financed 

I. Rural Finance    

I.a  SME investment 
loan financing 

3 700 000  100% excluding PFI 
contribution 

I.b  Youth 
Entrepreneurship 
financing 

1 390 000  100% 

I.c  Microfinance 
through SCAs 

1 445 000  100% excluding PFI 
contribution 

I.d Equity financing 1 445 000  100% 

II. Civil Works 1 605 000  100% net of taxes and 
beneficiaries contribution 

III. Goods 320 000  100% net of taxes 

IV. Technical 
Assistance, Training 
and studies 

775 000 320 000 100% net of taxes and 
beneficiaries contribution 

V. Recurrent costs 480 000  100% net of taxes 

VI. Unallocated 1 240 000   

TOTAL 12 400 000 320 000  
 
(b) The terms used in the Table above are defined as follows: 

(i) “Equity financing” means expenditures related to the provision of equity for 
SME investments in agricultural value chains prioritised by the project. Equity 
will be either straight equity (shareholding) and, as needed, preference 
shares and subordinated loans (equity loans). 

 
(ii) “Recurrent costs” means expenditures related to operating costs, salaries and 

allowances.  
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
In accordance with Section 12.01 (a) (xxiii) of the General Conditions, the Fund may 
suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request withdrawals 
from the Project Accounts if the Borrower/Recipient has defaulted in the performance of 
any covenant set forth below, and the Fund has determined that such default has, or is 
likely to have, a material adverse effect on the Project:  
 
1. Gender. At all relevant times during the Project Implementation Period the 
Borrower/Recipient shall ensure that the CPIU-IFAD and other Project Parties, if applicable, 
shall strive to improve the gender balance in the operations of the Project, develop targets 
and processes to achieve those targets as part of a gender strategy, and present reports 
by the end of each Project year on the achievements towards this end; 

2. Procurement. The IFAD Procurement Guidelines, dated 17 September 2010, as may 
be amended from time to time, will apply to the Project. 
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Key reference documents 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 
 
COSOP for Moldova, IFAD 2007 
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Logical framework 
Narrative Summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Goal    
Rural poverty in Moldova reduced. • 10% reduction in the number of rural people living on 

< USD 2.50/day. 
• At least 20% of households involved in RFSADP activities increase 

household asset ownership. 

National Statistics (MEC/NBS Poverty 
Profiles). 
Household surveys (e.g., HBS, MICS, 
RIMS). 
Impact assessment studies. 

Objective   
Profitable linkage of commercially-
oriented, economically active and 
very poor rural people to high-value 
agricultural commodity chains. 

• At least 10% increase in export-quality agro-production in the 
original project area by PY5. 

• At least 10% of commercially oriented poor farmers in the original 
project area 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. 

Baseline Survey (benchmark) 
Government export statistics. 
Farmer interviews. 
Government agricultural statistics. 
Enterprise statistics, including farms. 
Government employment records. 
Household interviews. 

Outcomes   
1. Human and financial assets of 
participating households sustainably 
improved 
 
2. The efficiency of agriculture-
related value chains improved in a 
pro-poor manner 
 
3. Increased access of poor rural 
people to credit through support to 
appropriate, affordable, rural 
financial instruments 
 
 
4. Alleviation/removal of 
infrastructural bottlenecks to 
improving the assets and incomes of 
poor rural people. 

1.1 Increase in the value of land among participating farmers and 
businesses 
1.2 Volume/value of sales in Project-supported activities 
 
2.1 Take-up of internationally-recognised quality and food-safety 
standards 
2.2 Take-up of contract farming 
 
3.1 Number and value of loans 
3.2 Number of rural households (number of women, young farmers 
and off-farm entrepreneurs) accessing credit 
3.3 Number of approved loans include convergence criteria with EU 
standards 
 
4.1 A reduction of at least 50% in wood used for heating/cooking in 
areas where gasification introduced by PY5. 
4.2 At least a 5% reduction in unit transportation costs 

Cadastral values 
Market studies. 
Business records (set against business 
plans) 
Government forestry/agricultural 
statistics. 
PFI records 
Household interviews. 
 

Outputs   
1. Pro-poor Agribusiness 

Development  
1.1. Agribusiness Equity Fund established by start of PY3  
1.2. At least 50 contract farming arrangements by PY5 
1.3. At least 20 conservation farming arrangements by PY5 

CPIU records 
Service provider records 
Government agricultural statistics and 
beneficiary interviews. 

2. Rural Financial Services  2.1. 82 SMEs supported with loans by PY5 
2.2. 57 SMEs supported with equity financing by PY5 
2.3. 120 young entrepreneurs supported with loans/grants by PY5 
2.4. 540 micro-entrepreneurs supported with loans by PY5 
2.5. 360 SCA staff trained by PY5 

PFI records. 
Service provider records 
Beneficiary interviews 
 

3. Rural infrastructure that 
facilitates commercial farming 
and related businesses put in 
place. 

3.1. At least 40 small-scale rural infrastructure sub-projects competed 
by PY5 (50% roads, 50% electricity, gas and water supply) 

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

CPIU records (contracts). 
Farmer interviews. 

Macro-economic 
environment and 
related policies remain 
conducive to 
investment, private 
sector development 
and trade. 
 

No deterioration in 
existing markets. 
 

Sustainable 
mechanism put in 
place for operation and 
maintenance of 
infrastructure. 

 

2
 




