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  الجمهورية العربية السورية

  مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية

  موجز التمويل

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المقترض  الجمهورية العربية السورية

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

 :التكلفة الكلية للمشروع  كيمليون دوالر أمري 73.13

 27.33 بما يعادل(مليون وحدة حقوق سحب خاصة  17.40

 )مليون دوالر أمريكي تقريبا

 :قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق 

بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  425 000

 )دوالر أمريكي تقريباً 659 000

  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

 5سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها  20مدة القرض 

سعر الفائدة اإلشاري سعر فائدة يعادل سنوات، ويتحمل 

 كل ستة أشهرالسنوي كما يحدده الصندوق 

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

 : المشاركة في التمويلالجهة  الوكالة الفرنسية للتنمية

 :قيمة التمويل المشترك  مليون دوالر أمريكي 27

  :شروط التمويل المشترك   قرض

 :مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريكي 16.37

 :مساهمة المستفيدين  مليون دوالر أمريكي 1.76

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  إلشراف الصندوق المباشر يخضع
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  الموافقةبتوصية 

الجمهورية العربية بالتمويل المقترح تقديمه إلى نفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة المجلس الت

  .36، على النحو الوارد في الفقرة مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانيةمن أجل السورية 

  من أجل الجمهورية العربية السورية  إلى مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

 لمتكاملة للثروة الحيوانيةمشروع التنمية ا

   المشروع–أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع–ألف 

الجمهورية العربية تعد أنشطة اإلنتاج الحيواني مصدراً رئيسياً لكسب الرزق بالنسبة لفقراء الريف في  -1

الهائلة ل خارجية مثل التفاوتات إال أن اإلمكانيات الكبيرة لقطاع الثروة الحيوانية مهددة بعوام. سوريةال

 وتكاليف ، واإلنتاجية الحيوانية، والظروف المناخية، والعرض والطلب المحليين،في األسواق العالمية

ويمكن تحقيق مكاسب هامة في اإلنتاجية .  واالفتقار إلى تنمية المنتجات ذات القيمة المضافة،األعالف

والتصنيع  وخاصة اإلنتاج والتجميع ،ن سلسلة القيمةواإلنتاج والدخل على طول مقاطع رئيسية م

  .والتسويق

 التمويل المقترح –باء 

  واألحكامالشروط 

مليون وحدة حقوق  17.40المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً إلى الجمهورية العربية السورية بمبلغ من  -2

 425 000نحة بمبلغ بشروط متوسطة، وم) مليون دوالر أمريكي تقريبا 27.33بما يعادل (سحب خاصة 

للمساعدة في تمويل مشروع ) دوالر أمريكي تقريبا 588 000بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة  

سنة بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس  20 ستكون مدة القرض .التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية

 .أشهر 6ده الصندوق كل  ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة اإلشاري السنوي كما يحد،سنوات

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد على في إطارلجمهورية العربية السورية ل السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

  .1220-1020 على مدى دورة التخصيص اًيمريكأ اًدوالر 28 346 775 أساس األداء
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 ار الوطني لإلنفاق متوسط األجلالصلة بمعايير اإلط

 كما ،سورية مع إطار اإلنفاق متوسط األجلالجمهورية العربية التتماشى االلتزامات متوسطة األجل في  -4

ويمثل المشروع أولوية قصوى في الخطط االستثمارية . هو منصوص عليه في الخطة الخمسية العاشرة

  .والمنح مع الميزانية المالية للحكومةالصروفات السنوية بموجب القروض وتتوافق للحكومة 

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

 تحسن تعامل القطر مع دينه الخارجي ،نتيجة للتقدم الجيد المحرز في اإلصالحات المالية واالقتصادية -5

دوالر مليارات  7 بلغ إجمالي الدين الخارجي ،2009وبنهاية عام . سواء لجهة حجم أو خدمة الدين

 في حين بقي العجز في الحساب الجاري ،مليار دوالر أمريكي 17 إجمالي االحتياطات أمريكي، وبلغ

وتراوحت الصروفات . بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي 4.5الخارجي على مستويات مريحة بحدود 

 .حقوق سحب خاصةمليون وحدة  2.5 في القطر بحدود ةالسنوية اإلجمالية من جميع المشروعات الجاري

  .سجل جيد للغاية في سداد قروضها للصندوقبلحكومة تتمتع او

  تدفق األموال

سيتم توجيه حصيلة قرض ومنحة الصندوق إلى حساب للمشروع من خالل حسابين معينين الستالم  -6

  .وحساب للمنحةللمشروع  حساب :األموال سلفا

  ترتيبات اإلشراف

من خالل استعراضات سنوية بما يتماشى مع المبادئ شر سيخضع المشروع إلشراف الصندوق المبا -7

 عندما ، وسوف يتم إيفاد بعثات لدعم التنفيذ لمعالجة المشاكل.التوجيهية لإلشراف المباشر للصندوق

  .تستدعي الحاجة لذلك

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ود استثناءاتال يتوقع وج -8

 التسيير

 استخدام شركة مراجعة )1: (من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير تمويل الصندوق -9

مستقلة واالمتثال الكامل للمبادئ التوجيهية المعمول بها في الصندوق بشأن رفع تقارير المراجعة؛ 

قود بين القطاع الخاص والقطاع العام والمنظمات توفير الخدمات التنافسية من خالل التنافس على الع  )2(

المعمول للشراء اإلقليمية مع ضمان امتثال دقيق بالمبادئ التوجيهية /غير الحكومية والمؤسسات الدولية

  .بها في الصندوق
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  المجموعة المستهدفة والمشاركة –جيم 

  المجموعة المستهدفة

من  145 000: ريبية على النحو التاليموزعة بصورة تقأسرة  311 000سوف يستهدف المشروع  -10

من  5 000من مربي الجاموس، و 1 000من صغار مربي األبقار،  160 000صغار مربي األغنام، 

  .وسيتم استهداف النساء الريفيات ضمن كل المجموعة. وتصنيعهالعاملين على جمع الحليب 

  نهج االستهداف

ع سياسة الصندوق بشأن االستهداف لضمان إعطاء ستنفذ استراتيجية استهداف للمشروع بما يتماشى م -11

 مستوى القرية :االستهداف على مستويينوسيجري . المجموعة المستهدفة األولوية في جميع األنشطة

ومستوى األسرة، وسيحدد أفقر المناطق مع أكبر نسبة من السكان الريفيين المنتجين الذين يعيشون في 

  .القرى الفقيرة

  المشاركة

االندماج في بشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية الفقراء من العمل معاً لتحديد احتياجاتهم ن مسيمكِّ -12

وسيساعد المشروع المجموعة . المنظمات الموجودة وبناء منظمات جديدة ضمن إطار المشروع

لجان  و، ورابطات المربين،المستهدفة على تشكيل رابطات مجتمعية مثل رابطات المزارعين للتسويق

وسوف تلعب .  ومجموعات جمع الحليب إلخ،)التمويل الصغري( ولجان صناديق القرى ،إدارة المراعي

حتياجات التنموية للقرى االتحديد ) 1: (هذه الرابطات دورا حيويا في تنفيذ أنشطة المشروع من خالل

تشارة التقنية؛ خدمات االس) 3(تحليل روابط السوق وسالسل اإلمدادات؛ ) 2(ووضع أولويات لها؛ 

نشر معلومات السوق؛ ) 5(االستثمار اإلفرادي أو المشترك في مشروعات صغيرة أو صغرى؛   )4(

 .المجمع للمدخالتالشراء   )6(

   األهداف اإلنمائية–دال 

  الرئيسية أهداف المشروع

صغار والبدو الرحل، ( ،هدف المشروع هو تحقيق زيادة مستدامة في دخول السكان الريفيين الفقراء -13

الذين تعتمد سبل  )عن العمل  والشباب العاطلين،نساء الريفياتال و،مربي المواشي وصغار المزارعين

 وسيتحقق ذلك من .كسب رزقهم على أنشطة اإلنتاج الحيواني في المناطق ذات اإلمكانيات المنخفضة

سين إنتاجية المراعي تح) 2(دعم خدمات إنتاج الثروة الحيوانية؛ ) 1: (خالل التدخالت المستهدفة لـ

دعم تنمية المشروعات الصغيرة على طول سلسلة قيمة المنتجات الحيوانية ) 3(وتنمية موارد األعالف؛ 

الترويج للتمويل الصغري الذي يوجهه الطلب ألغراض ) 4(والتسويق؛ التصنيع تركيز على المع 

  .األنشطة المولدة للدخل
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  األهداف السياساتية والمؤسسية

بناء قدرات خدمات الدعم على المستوى ) 1: (ور المؤسسي سيعمل المشروع على ما يليمن المنظ -14

الميداني لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في اإلنتاج الحيواني والصحة الحيوانية واألدوية البيطرية، 

 للمنظمات تعزيز القدرات اإلدارية والتقنية) 2(اإلرشاد الزراعي والنهوض بأحوال النساء الريفيات؛ 

  .المجتمعية مثل رابطات المربين ومؤسسات التمويل الصغري المستندة إلى القرى

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

اإلدارة المستدامة لموارد األراضي : (األولاالستراتيجي تتماشى أهداف وغايات المشروع مع الهدف  -15

 وبخاصة فيما ،تراتيجية القطرية المستند إلى النتائجفي برنامج الفرص االسالمنصوص عليها  )والمياه

 وإدماج اإلنتاج الحيواني في نظم ،يتعلق بتحسين المراعي في البادية بأسلوب يوجهه المستخدمون

كما أنه يتماشى تماما مع الهدف االستراتيجي . الزراعة البعلية في المناطق ذات اإلمكانيات المنخفضة

 الريفية المستدامة واألعمال الصغيرة والمشروعات الريفية الصغرى المناصرة الخدمات المالية: (الثاني

 ودعم المشروعات الصغرى ،في توفير خدمات مالية ريفية مستدامة لألسر الريفية الفقيرة) للفقراء

 وروابط السوق على طول سلسلة القيمة ألغراض األمن الغذائي وخلق فرص العمل وتمكين ،الريفية

  .المحليةالمجتمعات 

   التنسيق والمواءمة– هاء

 الوطنيةاألولويات المواءمة مع 

 وقد . استراتيجيات الحكومة بشأن الحد من الفقر وسياستها وتنميتها الزراعيةمعتماما يتواءم المشروع  -16

أولوية قصوى لتحسين الخدمات االجتماعية والفرص  "2025 عام استشرافية لسوريةرؤية " ى تقريرأول

وتدعو استراتيجية . االقتصادية في المناطق األشد فقرا بهدف تعزيز األمن الغذائي وخلق فرص العمالة

 وخاصة في قطاع اإلنتاج الحيواني من خالل تحسين اإلنتاجية ،التنمية الزراعية إلى زيادة كفاءة الزراعة

 ودعم المنظمات على ؛ والتسيير التشاركي؛اء قدرات الفقراء وبخاصة النساء وبن؛للوحدة الحيوانية

  .وتزيد من قوتها في األسواقمباشرة لموارد االمستوى المحلي لكي تقوم بإدارة 

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

، نسية للتنميةمليون دوالر أمريكي من الوكالة الفر 27باإلضافة إلى التمويل المشترك للمشروع بما يعادل  -17

 ، المشروع من التالقح واالستفادة من الخبرات مع األنشطة التي تدعمها الجهات المانحة األخرىفسيستفيد

من أنشطة بناء المؤسسات التي تخطط لها وكالة التعاون اإليطالي على وجه الخصوص سيستفيد إذ 

  .للترويج للتمويل الصغري
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   المكونات وفئات النفقات– واو

 ت الرئيسيةالمكونا

تحسين المراعي وتنمية موارد ) 2( تنمية الثروة الحيوانية؛ )1: (مكونات هيأربعة  المشروع من يتألف -18

تنمية األعمال الصغيرة والمشروعات الصغرى في سلسلة قيمة اإلنتاج الحيواني والتمويل ) 3(األعالف؛ 

  .تنسيق المشروع وإدارته) 4(الصغري الريفي؛ 

  فئات النفقات

المعدات ) 2(؛ ) من إجمالي التكاليففي المائة 4.8(األشغال المدنية ) 1 (:فئات للنفقاتعشرة  هناك -19

؛ )في المائة 3.7(الدراسات والمساعدة التقنية ) 4 (؛) في المائة5.1(المركبات ) 3(؛ ) في المائة10.7(

ألعمال اتمويل ) 7(؛ )ة في المائ7.2(لصناديق لمال األولي الرأس ) 6(؛ )المائةفي  9.6(التدريب   )5(

في  28.8(المدخالت الزراعية لتنمية المراعي ) 8(؛ )في المائة 6.9(الصغيرة والمشروعات الصغرى 

في  6.7(التشغيل والصيانة ) 10(؛ ) في المائة16.5(الرواتب اإلضافية والعالوات والحوافز ) 9(؛ )المائة

  ).المائة

  الشراكاتء إرسا و،مسؤوليات التنفيذو اإلدارة، – زاي

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، ووزارة اإلدارة المحلية، والمصارف : شركاء الرئيسيون همال -20

  . وموفري الخدمات، ولجان إدارة المراعي،المشاركة، ولجان إدارة الصناديق

 مسؤوليات التنفيذ

 وسوف تضطلع .الكاملة عن تنسيق المشروعستتولى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي المسؤولية  -21

في . بأنشطة التنفيذ واإلنتاج الحيواني وتربية الحيوانات وتوفير الخدمات البيطرية واإلرشاد الزراعي

وسوف . حين ستكون وزارة اإلدارة المحلية مسؤولة عن إدارة وضبط جودة اللحوم الحمراء في المسالخ

األعمال الصغيرة والمشروعات الصغرى من الوكالة يل تتولى المصارف المشاركة مسؤولية تمو

الفرنسية للتنمية، أما لجان إدارة الصناديق ولجان إدارة المراعي فستكون مسؤولة عن التمويل الصغري 

  . في حين سينخرط موفرو الخدمات في بناء القدرات والتدريب،والمراعي على التوالي

 دور المساعدة التقنية

ل لتعبئة خدمات المستشارين المحليين والدوليين ألغراض بناء القدرات والتدريب سيتم تخصيص األموا -22

 ولبناء القدرات في ،على التكنولوجيات المتقدمة المتعلقة بالمظاهر المختلفة لسالسل قيم اإلنتاج الحيواني

  .مجال التمويل الصغري
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 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

 سيتم إبرام مذكرات تفاهم على النحو ،عتيادية بين الصندوق والحكومةباإلضافة إلى اتفاقية التمويل اال -23

  .لمشاريع الوطنية وجميع شركاء التنفيذ في السنة األولىلالعامة مديرية الالذي يقبله الصندوق بين 

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  .ثمان سنواتلى مدى  مليون دوالر أمريكي ع73.13 يبلغ إجمالي تكاليف المشروع -24

؛ الوكالة الفرنسية للتنمية )في المائة 0.8(منحة الصندوق  ؛) في المائة37.5(الصندوق قرض : فهي

  .)بالمائة 2.4(؛ المستفيدون )بالمائة 22.4(؛ الحكومة )بالمائة 36.9(

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية– حاء

 لفوائد المحققةالفئات الرئيسية ل

سيتم تحقيق الكفاءة فيما يتعلق بمكاسب إنتاجية المنتجات الصغيرة ونظم إنتاج األبقار أساسا كنتيجة لزيادة  -25

 وإدارة ، واستخدام سالالت أفضل إنتاجية، وتحسين التغذية والصحة الحيوانية،األعالف وتقليص تكلفتها

 ،اهمات في إضافة القيمة في سالسل إنتاج األلبانوأما الكفاءة من حيث المس. الجودةعالية القطعان 

من خالل تحسين إنتاج الحليب وجمعه وممارسات التسعير المستندة إلى الجودة، أوال فسيتم تحقيقها 

تصنيع وتوفير معايير أفضل للتصحاح والنظافة؛ وثانيا من خالل تطبيق أفضل لقواعد معايير الجودة في 

وستستفيد المجموعات المستهدفة من .  سليمة وما يتبع ذلك من تسويقهالحليب على شكل منتجات ألبان

توليد التمويل الصغري واالئتمان الموفر لألعمال الصغيرة والمشروعات الصغرى من خالل دعم أنشطة 

  .الدخل

 الجدوى االقتصادية والمالية

سنة بما يقدر  20دى يبلغ إجمالي معدل العائد االقتصادي الداخلي على استثمارات الصندوق على م -26

نسبيا ومتماسك يشير تحليل الحساسية إلى أن المشروع قوي العموم،  وعلى وجه .بالمائة 18بحوالي 

ومع تضافر زيادة في . وسيبقى مجديا اقتصاديا حتى في ظل أكثر الظروف السلبية غير المتوقعة

يبقى معدل العائد االقتصادي الداخلي  س،بالمائة 20بالمائة وتقليص في الفوائد بنسبة  20التكاليف بنسبة 

  .بالمائة 16.3مضمونا بحدود 

   النطاقوتوسيع ،االبتكارو إدارة المعرفة، – طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

فريق إدارة البرنامج القطري ورشات عمل سنوية لتنفيذ حافظة المشروعات مما سيسمح أعضاء سينظم  -27

سورية بالتواصل الجمهورية العربية الالجهات المنفذة في ن للموظفين في المشروعات الجارية وغيرهم م

وسيستفيد المشروع استفادة كبيرة أيضا من . الجاريةعمليات الجميع مع وتقاسم الدروس المستفادة 

) قرية نت(شبكة المناطق الريفية المتصلة المعنية بالوصول إلى المعرفة المرحلة الثانية من مشروع 
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ز الدولي لبحوث التنمية للتعلم من خبرات مشروعات الصندوق في إقليم الشرق المرك/التابع للصندوق

مع صالت المشروع يقيم وسوف . منهالتعلم ا وتقاسم الدروس المستقادة معها و،األدنى وشمال أفريقيا

 والمركز ،لبحوث الزراعية في المناطق الجافةلإلى المركز الدولي المقدمة المنح الجارية للصندوق 

لي للزراعة الملحية ألغراض البحوث التطبيقية ذات الصلة بمشروع التنمية المتكاملة للثروة الدو

يتواصل أيضا مع منحة الصندوق لبناء القدرات في اإلدارة ألغراض تحقيق النتائج كما س .الحيوانية

  .على الدعم المستمر في مجال الرصد والتقييمبهدف الحصول واألثر 

  التي سيروج لها المشروعاالبتكارات اإلنمائية

: سوريةالجمهورية العربية المن أهم االبتكارات اإلنمائية للمشروع ضمن سياق عمليات الصندوق في  -28

إيجاد نظام لتسجيل الحيوانات الحلوب وضبط األداء، إدخال نظام لمدفوعات الحليب يستند إلى الجودة، 

  ).الجبانة(الحليب المتنقلين ومصنعي االعتراف عوضا عن إغفال دور الشبكة الوطنية لجامعي 

 نهج توسيع النطاق

يعتبر مكونان من مكونات المشروع وهما التمويل الصغري وتحسين المراعي توسيعا مباشرا للنهج التي  -29

 سواء الجارية أو ،سوريةالجمهورية العربية التبنتها واختبرتها مشاريع أخرى دعمها الصندوق في 

  .منهاالمستكملة 

  مخاطر الرئيسية ال– ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

التي يمكن أن وحدتها موجات الجفاف لسيواجه المشروع خطرا رئيسيا واحدا وهو التواتر العالي المتوقع  -30

 وسوف تقوم اإلدارة التشاركية للمراعي باستعادة صمود المراعي .تتسبب بمخاطر على استدامة المراعي

كذلك سيتم تعزيز هذا الصمود من خالل إدخال أصناف أعالف . خ واإلبقاء عليهي وجه تغير المناف

وتم تطويرها بموجب منحة مقدمة من  ،تتحمل الملوحة والجفاف أطلقها المركز الدولي للزراعة الملحية

  .الصندوق إلى هذا المركز

 التصنيف البيئي

من غير   نظرا ألنهباءملية من الفئة كع طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروع -31

  .أو ال يمكن عكسهاسلبية له أن يدعم أنشطة قد تولد آثارا بيئية المحتمل 

  االستدامة– كاف

 سيضمن المشروع كون جميع العمليات الريفية ،لتمويل الصغريامن خالل الترويج ألفضل ممارسات  -32

 سوف يخلق المشروع فرصا واضحة ،لطبيعيةوفيما يتعلق بإدارة الموارد ا. مجدية ماليا ومستدامة

  . للمساهمة في إدارة موارد المراعي وتشغيلها وصيانتها، مثل رابطات المربين،لمنظمات المجتمعيةل
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  الوثائق القانونية والسند القانوني – ثانيا

لوثيقة  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية االجمهورية العربية السوريةستشكل اتفاقية التمويل بين  -33

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

 . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنهاالتمويل 

من الصندوق الدولي تلقي تمويل  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة الجمهورية العربية السوريةو -34

 .يةللتنمية الزراع

 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -35

 . في الصندوقومعايير اإلقراض

  التوصية – ثالثا

 :أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التالي -36

 قرضاً بشروط تيسيرية متوسطة تعادل قيمته ربية السوريةالجمهورية العأن يقدم الصندوق إلى : قـرر

)  وحدة حقوق سحب خاصة17 400 000(وحدة حقوق سحب خاصة  سبعة عشر مليونا وأربعمائة ألف

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في 

  .هذه الوثيقة

وق إلى الجمهورية العربية السورية منحة تعادل قيمتها أربعمائة وخمسة أن يقدم الصند: قرر أيضا

على أن تخضع ألية ) وحدة حقوق سحب خاصة 425 000(وعشرين ألف وحدة حقوق سحب خاصة 

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

  

  كانايو نوانزي

  لتنمية الزراعيةرئيس الصندوق الدولي ل
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Negotiated financing agreement: "Integrated Livestock 
Development Project" 

(Negotiations concluded on 10 November 2010) 

Loan Number:      
 
Grant Number:      
 
Project Title: Integrated Livestock Development Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and  
 
the Syrian Arab Republic (the “Borrower/Recipient”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
 
Section A 
 
1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the 
Project Description and Implementation Arrangements (Schedule 1) and the Allocation 
Table (Schedule 2). 
 
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/Recipient (the 
“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in 
accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1 A. The amount of the Loan is SDR 17 400 000 
 B. The amount of the Grant is SDR 425 000 
 
2 The Loan is granted on intermediate terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the Euro currency of the European 
Monetary Union. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be the 1st of January. 
 
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 1 June and 
1 December. 
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6. The Borrower/Recipient shall open, in a bank acceptable to the Fund, an account 
designated to receive funds of the Loan in advance in Euro and an account designated to 
receive funds of the Grant in advance in Euro (“Designated Accounts”). Loan and Grant 
funds shall be transferred from the Designated Accounts to respective Project accounts 
(one for the Loan and one for the Grant) where they will be held in local currency. 
 
7. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project in the 
amount of USD 16 320 000, of which USD 1 560 000 shall be used to cover taxes. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be The Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 
(MAAR) of the Borrower/Recipient. 
 
2. The following are designated as additional Project Parties: 

(a) Provincial directorates of agriculture and agrarian reform (DAAR); 

(b) National Project Directorate (NDP);  

(c) Provincial Project Directorates (PPDs); and 

(d) other Principal Implementation Partners (PIPs) 
 
3. The Project Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. (a) The following is designated as an additional ground for suspension of this 
Agreement: the Project Implementation Manual, or any provision thereof, has been 
waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior consent of the 
Fund, and the Fund has determined that such waiver, suspension, termination, 
amendment or modification has had, or is likely to have, a material adverse effect on the 
Project. 

 
(b) The following is designated as an additional ground for suspension of the 

component “Small Business and Micro-enterprise (SBM) development in the livestock 
value chain and rural microfinance” of this Agreement: the Microfinance Sanduqs 
described in Schedule 1 have not obtained legal operating status as described in 
paragraph 4.3 (ii) of Schedule 1 within the first two years from entry into force of this 
Agreement. 
 
2. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:  

(a) the National Project Directorate (NPD) shall have been duly established in 
accordance with Schedule 1; and 

(b) the Provincial Project Directorates (PPD) shall have been duly established in 
accordance with Schedule 1. 

 
3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
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4. 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: 
 
President      
International Fund for      State Planning Commission   
Agricultural Development Damascus 
Via Paolo di Dono 44 Syria 
00142 Rome, Italy 
 
 
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. The cumulative eligible target population is estimated at 
311 000 households, roughly distributed as follows: 145 000 small sheep holders, 
160 000 small cattle holders, 1 000 buffalo herders and 5 000 milk collectors and 
processors. 

The Project shall be national in scope and shall cover all provinces in Syria: Deir Ezzor, 
Hassakeh, Raqqa, Aleppo, Idleb, Homs, Hama, Tartous, Lattakia, Dara’a, Sweida, 
Quneitra, Rif Damascus as well as the region of El Ghab (the “Project Area”). Within 
provinces, Project activities shall be targeted to priority areas where the overall rural 
poverty rate is high and livestock is a major source of livelihood, with focus on about 
1,260 villages.  
 
2. Goal. The goal of the Project is to increase the incomes of poor rural people whose 
livelihoods are dependent on livestock activities in low-potential areas, in a sustainable 
manner. 
 
3. Components. The Project shall consist of the following Components: (a) Livestock 
development; (b) Rangeland improvement and development of feed resources; (c) Small 
Business and Micro-enterprise (SBM) development in the livestock value chain and rural 
microfinance; and (d) Project coordination and management. 

3.1 Component 1: Livestock development 

The objective of this component shall be to increase the incomes of small livestock 
holders by improving their productivity per animal unit.  

3.2 Component 2: Rangeland improvement and development of feed resources 

The objective of this component shall be to restore the productivity of additional Badea 
rangelands through resting, reseeding and shrub planting and increase feed resource 
availability outside the Badea.  

3.3. Component 3: SBMs development in the livestock value chain and rural 
Microfinance 

(i) Support to SBMs for dairy marketing and processing 

 The Project shall select simultaneous entry points along the dairy value chains 
in such a way as to upgrade the business of small actors, allow fair 
commercial practices on the local market and provide safe finished products 
to the consumer  

(ii) Support to rural microfinance. 

 The Project shall build, consolidate and expand the financial basis of the 
sanduq mechanism, with the objective of its evolvement into a viable Micro 
Finance Institution with legal operating status, governed by prudential 
regulatory rules and capable of accessing the services of the formal banking 
system. Microfinance Sanduqs shall be audited by independent auditors 
yearly. 

3.4 Component 4: Project coordination and management 

A National Project Steering Committee (PSC) shall be responsible for policy decisions at 
the national level. It shall include representatives of the concerned central MAAR 
directorates, of Ministry of Economy and Trade, Ministry of Industry, Ministry of Local 
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Administration and State Planning Commission, and other parties as and when required 
and be chaired by the Minister for MAAR or his representative. Specifically PSC shall be 
responsible for (i) defining the general policy framework of Project implementation and 
providing conceptual, strategic and policy guidance for the design and implementation of 
the Project activities, as well as conformity with overall development strategies to ensure 
that Project activities are in compliance with government policies; (ii) approval of AWPBs 
in the light of the established policy framework, in accordance with MAAR planning and 
budgeting procedures and subsequently supervising the allocation of the corresponding 
annual budgets and ensure compliance with government requirements for the processing 
of Project financing and submission of withdrawal applications; (iii) monitoring Project 
progress principally through the analysis of yearly activity reports and papers drafted at 
the end of each review or programming workshop; (iv) ensuring effective cooperation 
between the Project implementing partners; (v) coordinating Project interventions with 
other projects and programs where appropriate; and (vi) solving problems and potential 
conflicts of interest between participating departments. PSC shall meet at least twice 
yearly and on an ad hoc basis as and when deemed necessary. The Project Director (PD) 
shall serve as PSC secretary. 

 

II. Implementation Arrangements 
 

4. National Project Directorate (NDP). MAAR shall create a new directorate within its 
structure to be called the National Project Directorate (NDP) to oversee Project 
implementation. NPD shall be headed by the national Project Director (PD) appointed by 
the MAAR and acceptable to IFAD. PD shall be responsible to the Minister of MAAR to 
whom he/she shall report though the PSC. NDP shall implement some Project activities 
using its own staff and capabilities but shall outsource the implementation of other 
Project activities to principal implementing partners (PIPs) who may be a government or 
a non government agency or a service provider on the basis of their comparative 
advantages and complementarities.  

5. Provincial Project Directorates (PPDs). The Project shall be national in scope, with 
field activities covering all provinces. 14 PPDs shall be established, one in each of the 
13 Syrian provinces other than Damascus, and 1 in Al Ghab special region to oversee 
Project implementation in the province. The PPD shall be headed by a provincial Project 
manager (PPM) appointed by the MAAR. PPM shall be responsible to the PD for all Project 
affairs in the province and reports to the PD. 

6. Principal Implementing Partners (PIPs). The NDP shall outsource the 
implementation of some Project activities to PIPs. Outsourcing shall be through signed 
Memoranda of Understanding (MOUs) or contracts/agreements between the NPD and the 
concerned PIPs. Activities outsourced to PIPs shall also appear in the Project’s AWPBs. 
PIPs may obtain support from other collaborating partners in implementing Project 
activities. PIPs shall include: 

(a) MAAR departments at the central level and their provincial representation 
within the provincial directorates of agriculture and agrarian reform (PDA), 
especially Department of Animal Production (DAP), Department of Animal 
Health (DAH), Department of Veterinary drugs (DVD), Department of 
Agricultural Extension (DAE), Department of Rural Women Development 
(DRWD), General Commission for scientific agricultural research (GCSAR) and 
the PIU of the Badia Rural Development Project (BRDP-PIU); 

(b) Other Government entities in particular Ministry of Industry (MI), Ministry of 
Local Administration (MLA) and Ministry of Economy and Trade (MET) in 
accordance with their mandates, responsibilities and capabilities; and 
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(c) Farmer organisations (Chambers of Agriculture, Awassi sheep Network), 
NGOs, and private sector service providers, and other relevant institutions in 
accordance with their capabilities.  
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Schedule 2 

 
 

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds. (a) The Table below sets forth the Categories 
of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and by the Grant, 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  
in SDR 

 
Grant Amount 
Allocated in 

SDR 

 
Percentage of 

financing under the 
Loan and the Grant 

I.  Civil Works 272 000  13% of total 
expenditures 

II.  Equipment and Vehicles 5 400 000 256 500 100% net of taxes 
and other 
contributors 

III. Technical Assistance and 
Studies 

1 500 000 29 000 100% of total 
expenditures 

IV. Training   3 930 000  
102 000 

100% of total 
expenditures 

V. Seed money for Sanduqs 2 600 000  87% net of 
beneficiaries’ 
contribution 

VI. Incentives 2 000 000  100% of total 
expenditures 

VII. Unallocated 1 698 000 37 500  

TOTAL  
17 400 000 

 
425 000 

 

 
 

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

(i)  Seed Money for Sanduqs: means expenditures related to funds made 
available for activities related to micro finance; and 

 
(ii)  Incentives: means eligible expenditures in respect of payments to 

Project personnel employed by the Borrower/Recipient in addition to 
their remuneration.  
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Key reference documents 

Country reference documents 

1. MAAR/NAPC - Women’s Role in Agriculture and Gender-Related Issues in Syria, 
Working Paper No. 18, April 2006 

2. MAAR/NAPC - Supply Chain Coordination and Policy Implications - The Case of 
Dairy and Red Meat Products in Syria, Working Paper No. 7 

3. MAAR/NAPC - Guide to Commodity Chain Analysis Applied To Syrian Sheep Meat, 
Working Paper No. 22; June 2006 

4. MAAR/NAPC - Comparative Advantage of Cow Milk in Syria, Working Paper No. 25, 
August 2006 

5. MAAR/NAPC - Comparative Advantages of Syrian Barley, Working Paper No. 39, 
April 2008 

6. IBRD - Syrian Arab Republic at Glance 

7. Poverty reduction strategy paper 

 

IFAD reference documents 

8. Project design document (PDD) and key files 

9. COSOP for Syria, IFAD 2009 

10. IFAD - Badia Rangelands Development Project (Badia) –Progress Report, 2009 

11. IFAD - Syrian Arab Republic: Northern Eastern Regional Rural Development Project 
(NERRDP) – Appraisal Report; 2007 

12. ILDP Concept Note, 2009 

13. Detailed rural poverty profile of the target group in proposed project area 

14. Aide-mémoire prepared by the formulation mission, February 2010 

15. Administrative Procedures on Environmental Assessment 

 
Other miscellaneous reference documents 

16. FAO - The Livestock Sector and Policies in Syria -Summarized by J. Vercueil from a 
study by G. Cummins  

17. FAO - Marketing, Processing, and the Special Cases of Dairy Products and 
Horticulture-by Daniele Rama  

18. ILRI/ICARDA - Enhancing Livelihoods of Poor Livestock Keepers through Increased 
Use of Fodder - IFAD/TAG 853, December 2008 
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Logical framework 

 

Objective Hierarchy Key Performance Indicators 
Monitoring 

Mechanisms and 
Information Sources 

Assumptions 

Goal 
 
Poverty reduction and improved incomes 
and livelihoods of small livestock 
producers, rural women and unemployed 
youth. 

 
 
• Households with improvement in asset ownership 

index.   
• Reduction in the prevalence of malnutrition for 

children under five.   

 
 
• National Household 

Living Standard 
Surveys;  

• Project monitoring and 
RIMS reports and PCR. 

 

 
 
• Continued Government 

commitment to pro-poor 
macroeconomic policies.  

 

Purpose 
 
Sustainably improve the production and 
productivity of farmers/herders livestock 
and related SBMs in the milk and meat 
value chains. 

 
 
• Number (and %) of livestock producers reporting 

production/yield increase;  
• Number of jobs generated by project supported 

small & medium enterprises;   
• Increase in marketed livestock products by target 

groups.  

 
 
• Project monitoring and 

RIMS reports; and 
• Participatory 

monitoring by 
beneficiaries. 

 

 
 
• Continued government 

commitment to livestock 
development; and 

• Effective cooperation 
between MAAR, MLA, and 
Participating Banks. 

 
Outputs 
 
• Increased quality production;  
• livestock producers in Badea and in 

semi intensive systems sustainably 
accessing feed and forage resources; 

• Financially viable SBM in various 
livestock value chains serving small 
producers accessing effective financial 
and non-financial support; 

• Increased access to sustainable 
microfinance through member owned 
and managed Sanduqs; and 

• Legal Framework for microfinance in 
place. 

 
 
• Change in productivity per animal for sheep; 

cattle & goats by type of production system; 
• % changes in range productivity;  
• % Change of forages/area in semi intensive 

production zones;  
• Enterprises accessing facilitated non-financial 

services; 
• Enterprises accessing facilitated financial 

services; 
• Voluntary savers;   
• Active borrowers;  
• Value of gross loan portfolio (US$);   
• Microfinance law adopted BY Mid-Term; 
• Sanduqs PAR less than 5%. 

 
 
• As above, plus: 
• Business records of 

SBMs in milk collection 
and processing; and  

• Sanduqs reports. 

 
 
• As above, plus 
• Limited climate change 

impact. 
 
As above, plus 
• Availability and competence 

of cooperating SBMs; 
• Government support to 

microfinance continues; and 
• Willingness of banks to 

wholesale credit to Sanduqs. 

 




