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  خريطة منطقة المشروع
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  جمهورية أذربيجان

  المتكاملة الريفية تنميةال مشروع

  موجز التمويل

 :المؤسسة المبادرة   الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق

 :المقترض  جمهورية أذربيجان

 :الوكالة المنفذة  وزارة الزراعة

 :التكلفة الكلية للمشروع  مليون دوالر أمريكي 103.50

 19.35بما يعادل (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  12.25

 )ن دوالر أمريكي تقريباًمليو

 :الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

 سنة، بما في ذلك فترة 20مدة القرض : الشروط المتشددة

 سنوات، ويتحمل رسم خدمة قدره ثالثة 10مدتها سماح 

 سنوياً)  في المائة0.75(أرباع الواحد في المائة 

 :قرض الذي يقدمه الصندوق الشروط 

 : التمويلشريك  يةلتنمل بنك اإلسالميال

 :قيمة التمويل المشترك   مليون دوالر أمريكي66.43

 :شروط التمويل المشترك  قرض

 :مساهمة المقترض   مليون دوالر أمريكي13.10

 :مساهمة المستفيدين  مليون دوالر أمريكي 2.42

  :مساهة مؤسسات مالية غير مصرفية   مليون دوالر أمريكي2.20

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  للتنمية الزراعية الدولي الصندوق

 :المؤسسة المتعاونة   إلشراف الصندوق المباشر المشروعيخضع

  



  EB 2011/102/R.26/Rev.1  

1 

  الموافقةبتوصية 

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

 .36، على النحو الوارد في الفقرة مشروع التنمية الريفية المتكاملةأجل 

  

  

مشروع التنمية الريفية من أجل جمهورية أذربيجان قرض مقترح تقديمه إلى 

 المتكاملة

  المشروع -أوالً 

  المشروع فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها -ألف 

دخل واألمن المشروع مصمم من أجل توفير المساندة لتعزيز اإلنتاجية الزراعية، ومن ثم تعزيز ال -1

 طوال سنوات من سوء االستخدام ونقص يةقاعدة اإلنتاجال في الغذائي، في المناطق التي شهدت تدهوراً

فضة في مقاطعات ويشمل ذلك األراضي المرتفعة وما يجاورها من األراضي المنخ. المعرفة واالستثمار

أشكال التدخل في مواضع وقد نجح الصندوق في تطبيق . يفالخ، وشيكي، وأوغوزأربع هي أغداش، و

مشابهة كانت تواجه في الماضي مشكالت طبيعية واقتصادية مماثلة، وما يزال يواصل هذه العملية من 

  .جاريةخالل مشاريع 

   التمويل المقترح-باء 
  واألحكامالشروط 

مليون وحدة حقوق سحب  12.25بمبلغ جمهورية أذربيجان  إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

مشروع للمساعدة في تمويل متشددة  ـشروطب) مليون دوالر أمريكي تقريباً 19.35بما يعادل (اصة خ

 سنوات، 10مدتها  سماح فترة ذلك في بما سنة، 20 القرض مدة ستكونو. التنمية الريفية المتكاملة

  .سنوياً) المائة في 75.0 (المائة في الواحد أرباع ثالثة قدره خدمة رسم ويتحمل

  بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوقالصلة

  نظام تخصيص الموارد على أساس األداءفي إطارألذربيجان  السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

ضمن  ويقع القرض المقترح .)2012- 2010(ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر  19.35

  .دورة التخصيص البالغة ثالث سنوات هذه
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  ء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولةعب

إذ يبلغ الدين الخارجي في الوقت الحالي حوالي ( نسبيا يجان مستوى مديونية خارجية منخفضةأذربتتسم  -4

 منخفضة نسبياًإلجهاد الديون ومن ثم فإن مخاطر التعرض ) اإلجمالي  من الناتج المحلي في المائة12

 فهو يبعث على االرتياح، إذ الصندوق في أذربيجان ي حققته مشاريعأما سجل األداء الذ. هي األخرى

  . لهافي المواعيد المقررةالكامل من القروض وإغالقها صرف اليتسم باالتجاه إلى 

  تدفق األموال

 النفقات لتمويلوزارة المالية  لصالح معين حساب خالل من الصندوق  المقدم منالقرض حصيلة ستوجه -5

 المالية التدفقات وستعتمد .الصندوق يقبله مصرف في المعين الحساب ُيفتح وسوف .للشروط المستوفية

  .سنوية لمراجعة وستخضع سنوية وميزانيات عمل طخط على

  ترتيبات اإلشراف

 وسيوفد. ، وذلك باستثناء المكون األول من مكوناتهالصندوق المباشرسوف يخضع المشروع إلشراف  -6

 المباشر اإلشراف تضمنيوس .سنوياً للمتابعة واحدة وبعثة لإلشراف، واحدة بعثة عن يقل ال ما الصندوق

  .االئتماني االمتثال مظاهر جميع تغطي صيغاً

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .استثناءات أي وجود ُينتظر ال -7

 التسيير

التوريد وفقاً  )1: (قرض الصندوقتسيير ءات المخططة التالية نواحي من المتوقع أن تعزز اإلجرا -8

في الصندوق، مع رسالة موجهة إلى المقترض تنص على عتبات المعمول بها للمبادئ التوجيهية للتوريد 

إجراء المراجعين الخارجيين ) 3(اإلشراف المباشر المنتظم؛ ) 2(التوريد قبل إجراء االستعراض؛ 

المالية وفقاً لمعايير المراجعة المقبولة دولياً؛ وقوائمه عة سنوية لحسابات المشروع المستقلين مراج

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

  .الجودة

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 
  المجموعة المستهدفة

ع سياسة االستهداف في الصندوق، سيستهدف المشروع الرجال والنساء الفقراء الذين تتوفر بما يتماشى م -9

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

) 1: (، ستتكون المجموعات المستهدفة األولية من وعلى وجه الخصوص.المولدة للدخل المتعلقة بها

) 3(؛ الذين يحققون فوائض هامشيةالسكان الفقراء ) 2(؛ الذين يحققون فوائض مالئمةالسكان الفقراء 

  .الفقر الشديد وال يتوفر لديهم سبيل معيشة مستقر وال أي فائض على اإلطالقالسكان الذين يعانون من 
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  نهج االستهداف

مع الطلب صيغة يحركها اتباع ) 2(جغرافي؛ االستهداف ال) 1: (سيتم تنفيذ االستهداف من خالل ما يلي -10

مناصرة االستهداف الذاتي على أساس معايير أهلية ) 3(؛  لفوائد المشروعاالستهداف الذاتيمؤشرات 

  .لفقراءل

 المشاركة

 روابط وسيتم إشراك. األساسية البنى واستثمارات المستفيدين اختيار في تشاركياً نهجاً المشروع سيطبق -11

البنى األساسية للري والصرف، كما أن تلك الروابط إعمار إعادة  بصورة مكثفة في ياهالمنتفعين بالم

. تلك البنى األساسيةإعمار  البنى األساسية في منطقة المشروع بعد إعادة سوف تتولى تشغيل وصيانة

. ابطهموإضافة إلى ذلك، سيشارك المزارعون في تخطيط وتنفيذ المشروع إما فرادى وإما من خالل رو

بقون في إدارة مواردهم الذاتية أفضل الممارسات المعمول بها في إدارة وسوف يناصر المستفيدون ويط

    . ةيشاركعلق بالمشروع آليات ت وسوف يشمل نظام الرصد والتقييم المت.ةيشاركارد الطبيعية إدارة تالمو

   األهداف اإلنمائية-دال 
  الرئيسية أهداف المشروع

ويفالخ، وشيكي، وأوغوز  الحد من الفقر في المناطق الريفية في أقاليم أغداش، فيتتمثل غاية المشروع  -12

  : هداف المشروع فتتمثل فيما يليأما أ. ئي وتعزيز فرص زيادة الدخلعن طريق تعزيز األمن الغذا

استخدام الموارد الطبيعية المتاحة بهدف على تحسين مهاراتهم السكان الريفيين الفقراء مساعدة ) 1(

ستخداما يتسم بالفعالية والكفاءة بغية تحقيق اإلنتاجية والربحية المستدامتين في زراعة المحاصيل وتربية ا

تحسين دخل المنتجين من النساء والرجال عن طريق تحسين إدارة المزارع وتعزيز ) 2(؛ الحيوانات

   . إمكانية الحصول على االئتمان

  والمؤسسيةيةلسياسات اهدافاأل

الفقر وتحقيق التنمية للحد من لمشروع عدة أهداف منصوص عليها في برنامج الدولة سوف يحقق ا -13

، وكذلك عدة أهداف منصوص عليها في برنامج 2015-2008المستدامة في جمهورية أذربيجان للفترة 

، وهما برنامجان 2015-2008ربيجان للفترة ذألمن الغذائي للسكان في جمهورية أالدولة لكفالة ا

البنى إعمار إعادة ) 1: (الحكومة، وسوف يحقق المشروع تلك األهداف بالسعي إلى ما يليوضعتهما 

تحسين خدمات اإلرشاد ) 3(؛  التشاركية في مجال الريدارةاإلمساندة ) 2(األساسية للري والصرف؛ 

 .توفير الخدمات المالية الريفية) 4(إلى األسواق؛ والوصول الزراعي 

استيعاب نهج التنمية الزراعية والريفية التي تقوية ) 1: (مشروع فتتمثل فيالمؤسسية للأما األهداف  -14

تقوية قدرة وزارة الزراعة ) 2(؛ بين الجنسينالتمايز يحركها الطلب والقائمة على المشاركة ومراعاة 

  نمواًإدخال أساليب الزراعة التي تحمل مقومات البقاء من الناحية التجارية في المناطق الريفية األقلعلى 

الحكومية تقوية التنسيق بين الوكالة الحكومية لالئتمان الزراعي واللجنة ) 3(؛ وبين المنتجين األشد فقراً

 والموارد البيئةتقوية قدرات وزارة ) 4(للتحسين والتخطيط فيما يقدمانه من مساندة لقطاع الري؛ 
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تقوية أنشطة االتصال المباشر ) 5(الطبيعية من خالل مشاركتها بأساليب مبتكرة في إدارة المشروع؛ 

    .وتعزيز مقومات االستدامة لدى المؤسسات المالية غير المصرفية المشاركة في المشروع

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

 االستراتيجية الفرص وبرنامج ،2010-2007للفترة  للصندوق االستراتيجي اإلطار مع المشروع يتماشى -15

 القطاع تنمية بشأن سياسات من الصندوق يطبقه بما البرنامج ويلتزم). 2015-2010( بيجانألذر القطرية

 ويعد .واالجتماعي البيئي والتقدير الريفي، والتمويل الجنسين، بين والمساواة واالستهداف، الخاص،

  .2012- 2010 للفترة األداء أساس على الموارد تخصيص دورة إطار من يتجزأ ال جزءا المشروع

   التنسيق والمواءمة- هاء 

  الوطنيةءمة مع األولوياتالموا

قام الصندوق بوضع هذا المشروع بالتعاون مع الحكومة والجهة المشاركة في التمويل، وتمت مواءمته  -16

الفقر وتحقيق التنمية للحد من بصورة وثيقة مع البرنامجين اللذين وضعتهما الحكومة وهما برنامج الدولة 

، وبرنامج الدولة لكفالة األمن الغذائي للسكان في 2015-2008هورية أذربيجان للفترة المستدامة في جم

وكذلك مع برنامج الدولة للتنمية اإلقليمية وما وضعته الحكومة ، 2015-2008ذربيجان للفترة أجمهورية 

   .من خطط لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع غير النفطي وتنويع االقتصاد

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

الشركاء اإلنمائيين اآلخرين العاملين في قطاع تم وضع هذا المشروع من خالل التنسيق والتآزر مع  -17

البنك اإلسالمي للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج : التنمية الريفية وهم

هذا المشروع مع عمليات التدخل األخرى في قطاعي الري والتنمية ويتكامل . األمم المتحدة اإلنمائي

يكون شريك التمويل في وسوف . الريفية في أذربيجان والتي تمولها مؤسسات ثنائية ومتعددة األطراف

  .    البنك اإلسالمي للتنميةهذا المشروع هو

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

البنى األساسية الريفية وتوفير المساندة لروابط تنمية  )1: ( هيمكوناتربعة من أ يتألف المشروع -18

تعزيز إنتاجية الزراعة ) 2(؛ )الكاملويتولى البنك اإلسالمي للتنمية تمويل هذا المكون ب(المنتفعين بالمياه 

 تنسيق وإدارة )4(توفير الخدمات المالية لتشجيع إقامة المشروعات في المناطق الريفية؛ ) 3(وربحيتها؛ 

  . المشروع
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  فئات النفقات

) 2(؛ األعمال المدنية) 1(: هي في إطار القرض المقدم من الصندوق فئات للنفقاتسبع يشمل المشروع  -19

التدريب وحلقات العمل ) 6(؛ التقنية المساعدة) 5(؛ االئتمان) 4(؛ والسلع المعدات )3 (المركبات؛

  .الرواتب والعالواتتشغيلية والالتكاليف ) 7(الدراسات؛ والمراجعات و

  مسؤوليات التنفيذ وإرساء الشراكاتو  اإلدارة-زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

وسوف .  التابعة لوزارة الزراعة هي الوكالة المنفذة الرئيسية الوكالة الحكومية لالئتمان الزراعيكونست -20

تي اإلجمالي للمشروع وغيره من أشكال والتوجيه السياسااإلشراف على المشروع التوجيهية لجنة التتولى 

  .التوجيه

 مسؤوليات التنفيذ

 المسؤولية اليومية الشاملة عن تخطيط المشروع وإدارته سوف تتولى وحدة إدارة المشروع القائمة حالياً -21

وتنسيقه؛ ورصد وتقييم نتائج المشروع؛ وإعداد التقارير اإلدارية والمالية، بما في ذلك ما يتعلق منها 

  . رض المقدم من البنك اإلسالمي للتنميةبالق

 دور المساعدة التقنية

 مليون دوالر أمريكي لتغطية المساعدة الوطنية والدولية بالنسبة 0.64يشمل التمويل المقدم من الصندوق  -22

البنى األساسية الريفية وتوفير المساندة تنمية  لكل مكونات المشروع، وذلك باستثناء المكون المتمثل في

  .الكاملبط المنتفعين بالمياه، إذ يتولى البنك اإلسالمي للتنمية تمويل هذا المكون بلروا

 ات التنفيذ الرئيسيةوضع اتفاق

  .التنفيذ مع وزارتي الزراعة والمالية مقبولة لدى الصندوقتم ممارسته حالياً فإن ترتيبات كما  -23

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

 التمويل مصادر أما . سنوات8على مدى مليون دوالر أمريكي  103.50لمشروع الكلية للغ التكلفة بت -24

 في 12.7 (والحكومة ،)المائة في 64.0(  اإلسالمي للتنميةالبنكو ،)المائة في 18.9 (الصندوق: فهي

  .)ائة في الم2.1(، والمؤسسات المالية غير المصرفية المشاركة )المائة في 2.3 (والمستفيدون ،)المائة

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

 حوالي، أو السكان الريفيين الفقراء نسمة من 256.500إلى ما يقرب من الوصول  يهدف المشروع إلى -25

 يل مياهسر التي تعيش في األراضي المنخفضة من تحسين سبل توصوسوف تستفيد األ.  أسرة52.600

الحصول تباع أساليب زراعية أفضل وتحسين  المشروع، وامكوناتول من الري، في إطار المكون األ
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على القروض، بينما ستستفيد األسر التي تعيش في األراضي المرتفعة من كل أنشطة المشروع ما عدا 

   .   المكون المتعلق بتحسين الري والصرف

 الجدوى االقتصادية والمالية

معدل العائد الداخلي يقدر ، حيث العوائد ستكون رصينةشروعات واإلنتاج أن توضح نماذج الم -26

  .  في المائة22بحوالي للمشروع اإلجمالي االقتصادي 

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

ره من مراجعة سنوية من ن المشروع مما يوفوعمليات التعلم المنبثقة عالمنتجات المعرفية تحقق تسوف  -27

المصلحة ومن حلقات العمل التي تتناول جانب التخطيط، ومن الدراسات القطاعية وإعداد أصحاب قبل 

وع  هذا المشروسوف يقدم. نية المرتبطة بالمشروعالتقارير، والرصد والتقييم، ومن الخبرات الميدا

يق نشر الخبرات المكتسبة في إطاره في  في تعزيز المعارف اإلقليمية والوطنية عن طراً مهماًإسهام

) 1: (وسوف تتحقق نتائج ثالث على صعيد المعرفة من تركيز المشروع على ما يلي. وسائط متعددة

 تحسين إدارة الموارد )2(؛  للريدارة التشاركيةاإل في مجال تعزيز أفضل الممارسات المكتسبة بالفعل

 تنمية المنتجات المالية المالئمة بهدف تحقيق المزيد من االستثمارات المالية الريفية) 3(الطبيعية؛ 

  .والخدمات الزراعية واإلشراك التعاقدي الرسميوالمعدلة 

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

تحسين إنتاجية وربحية أنماط ) 1: (تشمل االبتكارات الرئيسية التي ينطوي عليها المشروع ما يلي -28

ي ولنتاج المحصاإلعن طريق االستثمارات المكملة في  المنتشرة على نطاق واسع الزراعة المختلطة

ترشيد إدارة الموارد الطبيعية وتضمينها كموضوع وهدف أساسيين في كل ) 2(في آن واحد؛ والحيواني 

 دفع مقابل الخدمات البيئية على نحوال وربما يشمل ذلك على سبيل المثال(أنشطة االستثمار والتدريب 

 من يؤديها المزارعون الذين يتم تدريبهم في إطار المشروع بدالًاستحداث خدمات ) 3(؛ )ناصر للفقراءم

 عن طريق تكوين فرق مساندة للجهات الفاعلة غير الحكوميةتوفير المساندة والتمكين ) 4(البيطريين؛ 

المعرفة فيما بين للمزارعين كخطوة أولى في مجال خدمات اإلرشاد الزراعي، مما يشجع على تبادل 

، بما في ذلك إعادة التشجير لمكافحة أثر تغير المناخاستحداث عناصر من شأنها تخفيف ) 5(المزارعين؛ 

 كشريك غير منفذ من أجل تضمين الفوائد البيئية إشراك وزراة البيئة والموارد الطبيعية) 6(تآكل التربة؛ 

   .  كعنصر أساسي في تنفيذ المشروع

 اقنهج توسيع النط

 عن  المتوفرة لدى الصندوق للموارد المحدودة نسبياًتوسيع النطاق يحقق تعزيزاًليستند المشروع إلى نهج  -29

. موارد كبيرة من البنك اإلسالمي للتنمية لصالح تحسين البنى األساسية للري والصرفاستقطاب طريق 

، قة جغرافية واسعة نسبياًتغطية منطوصول المشروع اإلجمالي من خالل ومن شأن هذا النهج أن يوسع 
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مع تمكين الصندوق في ذات الوقت من التركيز على توفير خدمات اإلرشاد الزراعي واالئتمان الريفي 

 ويتيح هذا النهج فرصاً. من أجل تكملة استثمارات البنى األساسية التي يرعاها البنك اإلسالمي للتنمية

   . لصندوق من عمليات في أذربيجان مستقبالًواسعة لتكرار هذه التجربة في إطار ما يقوم به ا

  المخاطر الرئيسية –ياء 
 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

تحقيق التنسيق الزمني بين مكونات المشروع ) 1: (ما يليب المشروعترتبط المخاطر الرئيسية التي تواجه  -30

التنسيق فيما بين الوكالة ) 2(مي للتنمية؛ الممولة من قبل الصندوق ومكوناته الممولة من قبل البنك اإلسال

 في الحسبان ومن المخاطرتين  وقد أخذ الصندوق هاتين.المصلحةأصحاب المنفذة الرئيسية وغيرها من 

، إذ أن تصميم المشروع يتضمن ترتيبات تنفيذ مترابطة بين  وضع تدابير سليمة لتخفيفهماالمتوخى

هي الوكالة الحكومية لالئتمان  ( فيها وكالة منفذة رئيسيةتشاركالصندوق والبنك اإلسالمي للتنمية 

، ووحدة إدارة المشروع اإلقليمية، ووحدة إدارة المشروع القائمة في مدينة باكو، ولجان إدارة )الزراعي

عملياته، ووضع خطة عمل وميزانية موحدتين سنويتين، وإرساء ترتيبات مشتركة لجان المشروع و

  . إلعداد التقارير

 صنيف البيئيالت

 نظراً "باء" الفئة من كعملية المشروع صنف الصندوق، فيالمعمول بها  البيئي التقدير إلجراءات طبقا -31

  .معتبر سلبي بيئي أثر أي له يكون أن المحتمل غير من ألنه

  االستدامة- كاف 

تدامة بعد تنفيذ استراتيجية خروج فعالة وفي تحقيق االس في المشروع سوف تسهم في هناك عدة عوامل -32

إلنتاجية والربحية في القطاع ا بنموذج كلي لتعزيز أهم هذه العوامل هو تزويد الحكومةو. المشروعانتهاء 

 سواء في منطقة المشروع الحالي أو عن طريق تكرار التجربة في مناطق - الزراعي قابل لتوسيع نطاقه

بفضل تكامل مختلف تتحقق االستدامة كذلك .  وذلك من دون الحاجة إلى إعادة التصميم-أخرى من البالد

طرائق إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك تحسين خصوبة التربة، والحد من تدهور التربة والغابات، 

 على ذلك، تم تضمين  وفضالً.كثر كفاءةإحياء الغابات وإدخال أساليب ري أ، وخصوبة التربةوتحسين 

 بتوفير الخدمات المالية الريفية، واشتراط امتالك ا يتصلعوامل االستدامة في صلب تصميم المشروع فيم

، وتعزيز الموارد المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، وتوفير أحدث ين لحصص خاصة بهمالمستفيد

 مصرفي معين، وإنشاء  في حسابأساليب بناء القدرات، واشتراط إيداع مبالغ سداد القروض الفرعية

 تدفق الموارد االستثمارية إلى استدامةكلها عوامل ترمي إلى تعزيز ترجيح و القروض، صندوق لتدوير

  .المشروع إغالقالزراعة لمدة طويلة بعد 
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   الوثائق القانونية والسند القانوني- ثانياً

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي جمهورية أذربيجان بين التمويل  ية اتفاقتشكل -33

 االمتفاوض بشأنهالتمويل  يةاتفاق وترفق نسخة من .المقترح إلى المقترضالتمويل  أساسها تقديم يقوم على

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تلقي تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية أذربيجان و -34

 .الزراعية

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

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية- ثالثاً

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

اثني عشر أن يقدم الصندوق إلى جمهورية أذربيجان قرضاً بشروط متشددة تعادل قيمته : قـرر

وحدة حقوق سحب  12 250 000(وحدة حقوق سحب خاصة  يونا ومائتي وخمسين ألفمل

، وأن يخضع ألي شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام )خاصة

  .الواردة في هذه الوثيقة

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Integrated Rural 
Development Project" 

(Negotiations concluded on 8 April 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 

Loan Number: [click and insert number] 
 
Project Title: Integrated Rural Development Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
The Republic of Azerbaijan (the “Borrower”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
Preamble 
 
Whereas IFAD and the Islamic Development Bank (IsDB) have agreed to co-finance the 
Project and IFAD has agreed to extend a loan to the Borrower; and 
 
Whereas the IsDB has agreed to extend financing to the Borrower (the IsDB Financing) 
under a separate agreement for the financing of the Rural Infrastructure Development 
and Support to Water User Associations (WUAs) component; 
 
NOW THEREFORE, the parties hereto 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 to the Borrower (the “Financing”), which the 
Borrower shall use to implement the Project, with the exception of Component 1, in 
accordance with the terms and conditions of this Agreement. 
 
Section B 
 
1 The amount of the Loan is SDR 12 250 000.  
 
2 The Loan is granted on hardened terms with a service charge of 0.75% per annum 
applying to the outstanding principal amount of the Loan, and a maturity period of 
20 years (10 years grace period and 10 years repayment period). 
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3. The Loan Service Payment Currency shall be United States Dollars. 
 
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 May and 
1 November with payments of principal made in 20 equal semi-annual instalments of 
SDR 612 500 commencing on 1 November 2021 and ending on 1 May 2031.  
 
6. There shall be a separate Designated Account, denominated in USD, for the 
purpose of receiving the Financing. 
  
7. There shall be a separate Project Account denominated in Azerbaijani Manat (AZN) 
opened in a commercial bank acceptable to the Fund. 
  
8. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project including all duties 
and taxes of the Project in accordance with Annual Work Plans and Budgets (AWPBs) 
referred to in Section II, paragraph 5 of Schedule 1 hereto. 
 
Section C 
 
1. The Lead Implementation Project Agency shall be the State Agency for Agricultural 
Credits (SAAC), under the Ministry of Agriculture. 
 
2. The following are designated as additional Project Parties: 

(a) Amelioration and Irrigation Open Joint Stock Company; 

(b) The Ministry of Environment and Natural resources; 

(c) Selected Non-banking financial institutions; and 

(d) any other additional institution and service provider mentioned in Schedule 1 

3. The Project Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of entry 
into force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Fund shall administer the Loan and supervise the Project, with the exception of 
Component 1, as defined in Schedule 1, which shall be administered and supervised by 
the IsDB. 
 
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 Section II, 
paragraph 6 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.  

(b) Any competent authority has taken action without the prior consent of the 
Fund for institutional changes to the IFAD Programme Steering Committee 
(the “PSC”) and/or the IFAD consolidated Programme Implementation Unit 
(the “IPMU”) referred to Section II, paragraphs 2, 3, 4, 5 and 6 of Schedule 1 
hereto respectively, including but not limited to modification of the 
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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. 

(c) The IsDB has notified IFAD that the IsDB financing may be subject to 
suspension following a finding of fraud or corruption with the Project.  

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

(a)  The IsDB has made a firm commitment for the financing of Component 1;  

(b) The designated account and project accounts shall have been opened on the 
terms and conditions specified in this Agreement; 

(c) The Project Steering Committee (PSC), as defined in Schedule 1, shall have 
been duly designated for this Project and notification thereof provided to the 
Fund;  

(d) A Regional Project Management Unit (RPMU) shall have been established in 
the project area; 

(e)  A Project Implementation Manual (PIM) shall have been developed. 

3.  The following is designated as an additional specific condition precedent to 
withdrawal under categories IV.a and IV.b of 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 of the Borrower, for the relevant Sub-Component. 
 
4. Without prejudice of the provisions of Section 14.04 of the General Conditions, the 
Borrower and the Fund shall endeavour to settle through amicable means any 
controversy between them in respect of this agreement. 
 
5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Borrower: 
 
(Title) (Title) 
International Fund for Agricultural Development Ministry of Finance 
Via Paolo di Dono 44 83 S. Vurgun Street 
00142 Rome, Italy AZ 1022 – Baku 
  
This Agreement, dated [click and type], 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 
[insert name and title] [insert name and title] 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population.  The Project shall benefit approximately 256,500 rural poor or 
about 52,600 households in lowland and the adjacent highland areas of Agdash, Yevlakh, 
Sheki and Oghuz (the “Project Area”). 
 
2. Goal.  The overall goal of IRDP is to reduce rural poverty in the regions of Agdash, 
Yevlakh, Sheki and Oghuz through increased food security and enhanced income-raising 
opportunities.  
 
3. Objectives. The objectives of the Project are: (i) to assist the rural poor in 
improving their skills to use the available natural resources effectively and efficiently in 
order to achieve sustainable productivity and profitability for crop and livestock 
husbandry; and (ii) to improve the income of women and men producers through better 
farm management and access to credit. 
 
4. Components.  The Project comprises four components:(a) Rural Infrastructure 
Development and Support to Water User Associations (WUAs); (b) Agricultural 
Productivity and Profitability Enhancement; (c) Rural Financial Services for Enterprise 
Promotion; and (d) Project Coordination and Management. 
 
(a) Component 1: Rural Infrastructure Development and Support to Water User 

Associations. This Component comprises three sub-components: (i) support and 
development of WUAs; (ii) irrigation rehabilitation works; and (iii) social 
infrastructure improvement.  
 
This component will be fully financed by the IsDB. 
 

(b) Component 2: Agricultural Productivity and Profitability Enhancement. This 
Component comprises three sub-components: (i) enhancing crop productivity and 
profitability; (ii) enhancing livestock productivity and profitability; and 
(iii) improved natural resource management and landscape restoration.  
 

(c) Component 3: Rural Financial Services for Enterprise Promotion. This Component 
comprises two Sub-Components: (i) medium-term financing for non-bank financial 
institutions (NBFIs); and (ii) micro and small credits through Community-Based 
Organizations (CBOs).  
 

(d) Component 4: Project coordination and management. 
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
1. The SAAC, in its capacity as Lead Implementation Project Agency, shall have 
overall responsibility for Project implementation. 
 
2.  The existing PSC which is currently overseeing the existing IFAD programmes will 
continue to provide overall policy, guidance and oversight for the projects. In addition, 
the PSC shall ensure annual Project reviews and offer strategic and policy advice and 
facilitate resolution of implementation issues. 
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3.  The responsibility for the Project’s day-to-day management and implementation 
shall remain with the existing IPMU, hosted by the SAAC, which shall retain the same 
responsibilities with respect to this Project as for all previous IFAD-financed projects and 
programmes in Azerbaijan. The IPMU shall be under the leadership of the Project 
Director. The IPMU shall also be responsible for the administration of the IsDB Financing, 
in line with their institutional requirements. A Regional Project Management Unit (RPMU) 
shall be established in the Project area to cover all four Project’s districts. 
 
4. A Project Operations Committee (PoC) shall be established to ensure annual Project 
reviews and offer strategic and policy advice. The PoC shall be the main forum for 
reviewing Project implementation, with particular attention to ensuring that the draft 
AWPBs and overall Project implementation are demand-driven and take into account 
beneficiary views. 
 
5. The current IPMU Director shall be the Project Director, who shall take 
responsibilities including but not limited to project management, financial management, 
accounting, procurement, rural finance coordination, credit management, monitoring and 
evaluation, value chain facilitation and infrastructure coordination. Should the Project 
Director be replaced, the successor shall be selected and appointed through a 
transparent competitive recruitment 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.  
 
6. The IPMU shall prepare draft AWPBs, for each Project year, and propose these to 
the PSC for review and approval and if approved by the PSC, shall submit these to the 
Fund for endorsement. 
 
7. The PSC shall cause the IPMU to prepare a draft PIM as soon as practicable, but in 
no event later than 90 days after the entry into force of this Agreement. The PSC shall 
approve the PIM only with prior agreement of the Fund, and provide a copy thereof to 
the Fund. 
 
8. Subsidiary loan agreements will be concluded between the Borrower and non 
banking financial institutions for the transfer of proceeds in the form of loans for the 
purpose of implementing component 3. 
 
9. At all relevant times during the Project Implementation Period the Borrower shall 
ensure that the IPMU 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. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

 

Loan Amount 
Allocated   
in SDR 

% of eligible Expenditure 
(all net of tax) 

I. Civil Works 660 000 100% 

II. Vehicles 125 000 100% net of ISDB/ISTISNA 
contribution 

III. Equipment and goods 315 000 100% net of Government 
contribution 

IV. Credit 

(a) Medium term financing for NBFIs 

(b) Micro and Small credit through 
CBO’s 

 

5 445 000 

 
1 265 000 

 

100% net of beneficiary 
and NBFIs contributions 

100% net of ISDB/ISFD 
contribution 

V. Technical Assistance 380 000 100% 

VI. Training, Workshops, Reviews and 
Studies 

1 585 000 100% net of ISDB/ISTISNA 
contribution 

VII.  Recurrent Costs 

(a) Salaries and Allowances 

(b) Vehicle operating and Maintenance 
costs and other expenditure 

(c) Office operating costs 

 

1 130 000 

 
775 000 

105 000 

 

See (b)(ii) below 

 
100% 

100% net of ISDB/ISTISNA 
contribution 

Unallocated 465 000  

TOTAL 12 250 000  

 
 

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

(i) Civil Works – IFAD financing relates to Component 2 only. 
 
(ii)  Salaries and allowances - IFAD financing which is net of taxes shall be 

used for RPMU once IsDB Financing and current project funding are 
exhausted. 

 
2. Start-up Costs. Withdrawals in respect of expenditures for start-up costs in 
Categories V and VI incurred before the satisfaction of the general conditions precedent 
to withdrawal shall not exceed an aggregate amount of SDR 250 000.  
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Key reference documents 

 
IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 
 
COSOP for Azerbaijan, IFAD 2010 
 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
 
IFAD Strategic Framework 2007-2010 
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Logical framework 
Narrative summary Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions and Risks 

Goal    

The overall goal of the IRDP is 
to reduce rural poverty in the 
rayons of Agdash, Yevlakh, 
Sheki and Oghuz in Azerbaijan.  

25% reduction in the number of people living on less than 2.6 AZN/day by 15% 

30% decrease in chronic child malnutrition  

10% increase in assets of rural households  

State Statistical Committees (SSC)National 
Household Statistics  

UNDP, UNICEF, and WHO surveys 

Ministry of Health data 

Project Completion Reports of IFAD & ISDB  

Beneficiary impact assessments 

Macro-economic environment and policy remains conducive 
to investment, private sector development and trade  

Objectives    

Assist the rural poor in 
improving their skills to use the 
available natural resources 
effectively and efficiently in 
order to achieve sustainable 
productivity and profitability for 
crop and livestock husbandry. 

Improve incomes of men and 
women producers through 
better farm management and 
access to credit. 

15% increase in aggregate income of rural households  

20% increase in aggregate amounts that households borrow for agricultural 
production increased  

At least 13,000 farmers using environmentally sustainable agricultural practices  

Links to GEF established 

IFAD & IsDB Project Mid-term and 
Completion Reports   

Government statistics 

Project M&E database 

Beneficiary impact assessments 

Government remains committed to the Project 

SAIC and SAAC establish sustainable modalities of 
coordination 

No deterioration in existing markets for livestock and crops 

Farmers’ income allows payment of water charges 

Farmers’ income allows servicing of loans  

The stability of the banking sector does not deteriorate 

Outcomes    

Income generating activities of 
the rural households diversified 
and incomes increased 

 

 

Access to credit of the rural 
households improved 

 

20 % increase in use of farmlands in project area for cash crops 

10% increase in income from livestock sold as meat 

50% increase in volume of milk produced 

15% increase in cattle with improved genetics  

20 WUAs generate sufficient income to sustain management and O&M 

Volume of greenhouse vegetables produced increased by 15%  

Two NBFIs expand rural outreach in Project area  

50% increase in number of BGs and CUs in Project area  

10% of deforested and eroded land is afforested 

SSC statistics 

IFAD Mid-term Review 

Beneficiary impact assessments 

Project M&E database 

No deterioration in existing markets for livestock and crops 

Local agricultural products remain competitive 

Outputs    

1: Rural Infrastructure 
Development and Support for 
WUAs  

(IsDB-financed) 

1.1 Participating WUAs able to pay 100% staff costs by end of Project 

1.2 Women comprise 25% of WUAs boards by PY5 

1.3 At least 60,000 ha farmland has access to improved irrigation and drainage 
network  

1.4 Water in available in required quantities and on time on 90% of the command 
area of the WUAs 

1.5 Number of settlements with access to clean drinking water increased by 10% by 
PY5 

IPMU Progress Reports 

SAIC Statistics 

Supervision reports 

WUA records 

Signed list of participants for training  

Beneficiary impact assessments 

SAIC maintains current policies for WUAs  

Farmers pay for water 

Coordination between SAIC and SAAC established 

SAIC rehabilitation program is synchronized to Project 
activities 

Willingness of beneficiary community to participate in cost 
sharing 

2: Agricultural Productivity and 
Profitability Enhancement 

2.1 At least 1000 farmers shifting to market oriented fruit and vegetable varieties  

2.2 Carcass weight of livestock sold increased by 10% 

2.3 1000 ha of afforestation in erosion-prone areas completed  

 

IPMU and RPMU Progress Reports 

Soil laboratory records 

Meteorological stations’ records 

Mid-term Review 

Beneficiary impact assessments 

MENR District records 

RPMU provides required support to FSTs  

Qualified technical staff available in Project area 

Inputs timely available, in recommended quantity and quality 

Mechanization accessible and affordable by the farmers at the 
required time 

MENR able to mobilize support in project area 

 




