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  البوسنة والهرسك

  مشروع تنمية األعمال الريفية

  موجز التمويل

 :المؤسسة المبادرة   الصندوق

 :المقترض  البوسنة والهرسك

 والغابات في اتحاد البوسنة هوزارة الزراعة وإدارة الميا

والهرسك، ووزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه في 

 جمهورية صربسكا

 :الوكالة المنفذة 

 :للمشروعالتكلفة الكلية   مليون دوالر أمريكي 30.22

 12.72بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة  مليون 8.05

 )باًمليون دوالر أمريكي تقري

 :الصندوقالذي يقدمه قرض القيمة  

 0.78بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة  مليون 0.50

 )دوالر أمريكي تقريباً مليون

  :قيمة المنحة التي يقدمها الصندوق 

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

تحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في يوسنوات، 

  سنويا) المائة في 0.75(المائة 

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

  صندوق األوبك للتنمية الدولية

  المؤسسات المالية المشاركة /العمالء

   المجتمعات المحلية-البلديات

 الحكومة

 : المشاركة في التمويلالجهات 

   مليون دوالر أمريكي 5.35 :صندوق األوبك للتنمية الدولية

  مليون دوالر أمريكي1.8 :كةالمؤسسات المالية المشار

 :قيمة التمويل المشترك 

  :شروط التمويل المشترك  يحدد فيما بعد

 :مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريكي 6.79
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 :مساهمة المستفيدين  مليون دوالر أمريكي 2.74

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق

 :نةالمؤسسة المتعاو  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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  توصية بالموافقة

البوسنة والهرسك من المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة بالتمويل المقترح تقديمه إلى 

  .42، على النحو الوارد في الفقرة مشروع تنمية األعمال الريفيةأجل 

  

  البوسنة والهرسكإلى  مقترح تقديمهما ومنحةقرض 

 عمال الريفيةمشروع تنمية األمن أجل 

  ستراتيجي واألساس المنطقي السياق اال-أوال

   التنمية القُطْرية والريفية وسياق الفقر-ألف

أحد البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع حيث بلغ إجمالي الدخل الوطني للفرد ف البوسنة والهرسك تصنّ -1

تماما بعد من آثار الحرب غير أنها لم تتعاف . 2011حزيران /و دوالر أمريكي في يوني4 700فيها 

القتصاد على افت دمارا شديدا العرقية التي دارت رحاها في مطلع تسعينات القرن الماضي، التي خل

 أسعار الغذاء وقد أدت األزمات المالية العالمية وزيادة. والبنية األساسية وسبل العيش والنسيج االجتماعي

 .دلفقر في البلطالة وا معدالت البازدياد  إلى 2008العالمية في عام 

 اقتصاد البوسنة والهرسك، فعلى الرغم من أنه من  ولكن مهماً صغيراً القطاع الزراعي جزءاًلويشكّ -2

 في المائة من القوة العاملة 21 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فهو يستوعب نحو 9.8يسهم بنحو 

الحيازات الصغيرة، واستخدام تكنولوجيات  منهاوومع ذلك، يواجه القطاع العديد من القيود، ). 2007(

، )بلدان جنوب أوروباغيرها من مقارنة ب ،فيها العملما يؤدي إلى انخفاض الغلة وإنتاجية وهو (قديمة 

 . وضعف روابط األسواق،والقيود المفروضة على االستفادة من التمويل

لمائة من السكان الفقراء في المناطق  في ا80ويظل الفقر ظاهرة ريفية إلى حد بعيد، حيث يقطن نحو  -3

 – وهو ما يمثل ضعف معدل الفقر في المناطق الحضرية ، في المائة17فيبلغ معدل الفقر الريفي . الريفية

وعلى الرغم . في معظمه إلى بطء وتيرة نمو القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات األخرىذلك ويرجع 

ر في تجارة األغذية الزراعية، يحظى قطاع األغذية من أن البوسنة والهرسك تعاني من عجز كبي

الزراعية باحتماالت نمو جيدة بفضل تزايد الطلب عليها وبفضل عدد من الميزات النسبية، بما في ذلك 

األسعار المواتية لألراضي والعمالة، ووفرة األيدي العاملة المتاحة بسبب انخفاض معدل البطالة بوجه 

وقع االستراتيجي المؤات إلنتاج منتجات عالية القيمة ألغراض األسواق المحلية عام، وجودة المناخ، والم

 مع ةتجارال مع تكثيف  للبلدز التجاري تناقص العجلىوثمة دالالت إيجابية بالفعل ع. وأسواق التصدير

  .جيرانه
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 األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية -باء

  طْرية المستند إلى النتائجالقُ

يتمثل األساس المنطقي لمشروع تنمية األعمال الريفية في مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات  -4

ويتمشى ذلك مع . التجاريةالصغيرة في البوسنة والهرسك من التحول من زراعة الكفاف إلى الزراعة 

، التي تنادي بتحويل الزراعة إلى قطاع كيان الىومستولزراعية على مستوى الدولة استراتيجيات التنمية ا

  من في المائة تقريبا80ً هناكو. الواردات ويزيد من الصادراتأكثر تنافسية يمكن أن يحل محل 

ن  من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يخضعو وجمهورية صربسكاالمزارعين في البوسنة والهرسك

ات في الحصول على المستلزمات؛ وتشغيل يواجهون صعوبف .لقيود صغر حجم اإلنتاج وتشرذمه

كفاءة؛ وتمويل االستثمارات؛ والوصول إلى ذات هم باستخدام تكنولوجيات وممارسات إدارية مشروعات

وقد أضحى حالهم أشد بؤسا مع تحول البلد من نظام االقتصاد المركزي إلى . األسواق بأسعار مجزية

إليفاء بمتطلبات االنضمام إلى االتحاد األوروبي ضرورة اواالقتصاد القائم على األسواق، نظام 

 في البلد الذين يعملون مع المزارعين أصحاب القالئلد المانحين الصندوق أحو. ومتطلبات العولمة

أثر  في إحداث السابقة مشروعاتمن الالصندوق  التي اكتسبها ساهمت الخبراتوقد . الحيازات الصغيرة

  . نطاقالة لتوسيع  فرصإتاحة وكبير

وتتمثل الفرضية اإلنمائية التي يحتكم إليها المشروع في أن تنظيم المزارعين أصحاب الحيازات  -5

 والوصول إلى األسواق واالستفادة من الخدمات المالية، ،الصغيرة، وتزويدهم بالمهارات التقنية والتجارية

تهم التنافسية، وزيادة الدخل زيادة قدرتمكينهم من من شأنهما توجيه المزارعين نحو اإلنتاج التجاري، و

ويتوافق هدف . ومن شأن ذلك أن يسهم في الحد من الفقر وتعزيز األمن الغذائي الوطني. وفرص العمل

وسيسهم المشروع في تعزيز  1.المشروع مع استراتيجية التنمية واستراتيجية الشمول االجتماعي للبلد

 عن طريق تشجيع –وات عديدة من الصراع  في بلد آخذ في التعافي بعد سن–الشمول االجتماعي 

 . مشاركة السكان غير النشطين وإعادة دمجهم في سوق العمل والحياة االجتماعية

ويتيح المشروع فرصة لبناء التآزر مع الجهات المانحة وتبادل الدروس المستخلصة من استثماراتها في  -6

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة  منح يفساعد وسي. توفير الخدمات المالية وتنمية البنية األساسية

 .الشهادة الالزمة للوصول إلى أسواق االتحاد األوروبي

  مشروع وصف ال-ثانيا

   منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة-ألف

.  بلدية في جمهورية صربسكا20 بلدية في اتحاد البوسنة والهرسك و27سيجري تنفيذ المشروع في  -7

لى انخفاض ترتيبها على المستويين اإلنمائي واالجتماعي االقتصادي، ت إديا اختيار هذه البلستندوي

 الصندوق السابقة، وإمكانية توسيع نطاق بعض األنشطة التي حققت مشروعاتمحدودية مشاركتها في و

                                                      
  .2007-2004للفترة  انتهاء سريان استراتيجية التنمية المتوسطة األجل لدىتنمية والشمول االجتماعي أعدت الحكومة استراتيجيتي ال 1
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 عن ذلك، سيجري استهداف أشد المجتمعات المحلية وفضالً.  الصندوق السابقةمشروعاتأثرا كبيرا في 

 . حسب عنصر البنية األساسية الريفيةأقلها تنمية داخل هذه البلديات المختارة، وتحديداً وحرماناً

المزارعين أصحاب الحيازة ) 1: (يع العرقيات، بما في ذلك أسرة من جم20 000وسيستهدف المشروع  -8

أعضاء رابطات ) 2(؛ التجاريةالصغيرة، من الرجال والنساء على حد سواء، المهتمين بالزراعة 

) 3(لمنتجين والتعاونيات الزراعية التي تصل خدماتها إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ ا

 عملبال والزراعي أغير  القطاعالشباب العاطلين المهتمين بالحصول على وظيفة بأجر في والنساء 

 . تهدفة في المائة من المجموعة المس25 وتشكِّل األسر التي تعيلها امرأة نحو .خاصلحسابهم ال

   الهدف اإلنمائي للمشروع-باء

 ودعم التجاريةيتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في مساعدة مزارعي الكفاف على التحّول إلى الزراعة  -9

 20 000ومن المتوقع أن يفيد المشروع .  الريفيةالعمالةالتنمية في القطاع غير الزراعي من أجل توليد 

 من خالل مشروعاتزيادة اإلنتاجية وال) 1: (تائج المتوقعة ما يليوتشمل الن. أسرة ريفية بصورة مباشرة

) 3(زيادة االستفادة من الخدمات المالية المستدامة؛ ) 2(تعزيز الخدمات التجارية وخدمات المشورة؛ 

 في المائة من 75ومن المتوقع أن يقوم . تحسين الوصول إلى األسواق واالستفادة من الفرص التجارية

 وزيادة في الدخل ، في المائة30دخل الزراعي بواقع الفة باإلبالغ عن زيادة في متوسط هداألسر المست

ومن المتوقع أن تزداد حصة الشباب العاطلين والنساء في الوظائف .  في المائة50غير الزراعي بواقع 

  . في المائة5 بواقع المأجورة

  النتائج/ المكونات-جيم

) 2(دعم األعمال الريفية؛ ) 1: (فية على أربعة مكونات، وهيسيشتمل مشروع تنمية األعمال الري -10

 توخىومن الم. وإدارة المشروع) 4 (البنية األساسية لألسواق الريفية؛) 3(االستثمار في األعمال الريفية؛ 

 .أن تتكامل هذه المكونات وتتآزر بصورة وثيقة إلحداث أبلغ أثر على األسر المستهدفة

 الزراعية؛ مشروعاتتنمية ال) 1: (مال الريفية على ثالثة مكونات فرعية، وهيوسيشتمل مكّون دعم األع -11

وسيتيح مكّون االستثمار في األعمال .  غير الزراعيةمشروعاتتنمية ال) 3(عمال؛ ألخدمات تنمية ا) 2(

 )1: (الريفية االستفادة من الخدمات المالية وسيعمل مع مجموعتي عمالء أساسيتين، على النحو التالي

يمنح المنتجون أصحاب الحيازات الصغيرة ورواد األعمال الريفيين قروضاً لمدد زمنية تصل إلى خمس 

 الريفية المتصلة بإحدى سالسل القيمة األساسية التي مشروعاتوتُقدَّم كذلك قروض لل) 2(سنوات؛ 

اص المرتبطة وسيجري تشجيع إقامة ترتيبات ابتكارية لتمويل شركات القطاع الخ. يدعمها المشروع

شديدة في برم مع رابطات المنتجين والتعاونيات الزراعية، بعد أن أثبتت فعاليتها البترتيبات تعاقدية تُ

صغار المزارعين في الوقت المناسب، وتلبية متطلبات رأس المال العامل لشركات  التمويل لتوفير

 في الوقت المناسب لقاء إنتاجهم، التجهيز وبائعي الجملة، بما يضمن سداد المدفوعات إلى المزارعين

وسيهدف مكّون البنية األساسية الريفية إلى تعزيز . ومن ثم خفض تكاليف المعامالت للمؤسسات المالية

الوصول إلى األسواق من خالل طائفة واسعة من الخطط التي سيجري تنفيذها بالتعاون الوثيق مع 
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 إمكانيات تسمح لها بتعزيز الفرص االقتصادية ويجب أن تتضمن الخطط المختارة. اتحكومات البلدي

ن البنية األساسية وتتضمن األنواع الرئيسية للبنية األساسية المؤهلة في إطار مكّو. وتحسين سبل العيش

الطرق الريفية والطرق الفرعية، بما في ذلك الجسور؛ ونقاط المياه لماشية : لألسواق الريفية ما يلي

وسيعمل مكّون إدارة المشروع . والصرف المحلية النطاق؛ ونظم المياه الرعي؛ ونظم الري الصغيرة

 القائمة في روععلى تمويل جميع التكاليف التراكمية إلدارة المشروع وتنسيقه من خالل وحدة تنسيق المش

 . زراعية في جمهورية صربسكا المشروعاتاتحاد البوسنة والهرسك ووحدة تنسيق ال

 من خالل تعزيز مشروعاتزيادة اإلنتاجية وال) 1: (من المشروع ما يليوتتضمن النتائج المتوقعة  -12

تحسين ) 3(زيادة االستفادة من الخدمات المالية المستدامة؛ ) 2(الخدمات التجارية وخدمات المشورة؛ 

ومن المتوقع أال تقل نسبة األسر التي ستقوم باإلبالغ عن زيادة . الوصول إلى األسواق والفرص التجارية

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي المشروع إلى زيادة .  في المائة من األسر المستهدفة75الدخل عن في 

 في المائة، وزيادة في مصادر الدخل غير الزراعية 30متوسط دخل األسر من المصادر الزراعية بواقع 

جر بنسبة  في المائة، وزيادة في حصة النساء والشباب العاطلين في الوظائف المدفوعة األ50بواقع 

 .  في المائة10 و5تتراوح بين 

   تنفيذ المشروع-ثالثا

   النهج -ألف

سيعتمد المشروع نهجاً يحركه الطلب بغية شمول أكثر من يتمتعون بعقلية ريادية من المزارعين  -13

والمؤسسات المالية، ومن ثم ضمان أن تؤتي الخدمات التي يقدمها المشروع ثمارها وأن تحدث أثرا كبيرا 

ويتضمن المشروع أهدافاً للشمول االجتماعي واإلنصاف بين الجنسين . تنمية سبل العيش الريفيةعلى 

 . والنساء والشباب العاطلين في مختلف أنشطة المشروعالعرقياتلضمان مشاركة جميع 

   اإلطار التنظيمي-باء

لصندوق الجارية في  امشروعاتسيبني مشروع تنمية األعمال الريفية على الترتيبات القائمة بالفعل ل -14

 على المشروع وستوافق البوسنة والهرسك. البوسنة والهرسك والتي أثبتت نجاحها وفعاليتها في الماضي

وستنقل الدولة بعد ذلك . ، مع ضمان اتساقه مع االستراتيجيات والسياسات الوطنيةامن خالل مؤسساته

اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية (ذتين حصائل القروض ومسؤولية تنفيذ المشروع إلى الحكومتين المنف

وستتولى لجنة مشتركة بين الوزارتين تعنى . من خالل وزارة الزراعة في كل منهما) صربسكا

بالمشروع مسؤولية ضمان تنفيذ المشروع وفقا لإلجراءات المالية واإلدارية السليمة في اإلطار السياساتي 

  . والمؤسسي للحكومة

.  الزراعية تنفيذ مشروع تنمية األعمال الريفيةمشروعاتوحدة تنسيق ال/مشروعوستتولى وحدة تنسيق ال -15

 خبرات تشغيلية في – الصندوق الجارية مشروعاتا لم في معرض تنفيذه– اتان الوحدتانفقد اكتسبت ه

 في التغلب على القيود مشروعاتفهم قدرات أهداف الصندوق وطموحاتها وفي المبادرة بمساعدة ال
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 أيضا بمعرفة وثيقة بالنظم واإلجراءات والمتطلبات تانوتتمتع الوحد. لتي تواجه تنميتهاالرئيسية ا

 تنسيق المشروع مذكرة اتوستبرم وحد. ندوق وشركاء التمويل والصاتالخاصة بالحكومة ومقدمي الخدم

 عقوداً تفاهم مع األطراف المعنية في تنفيذ أنشطة المشروع، بما في ذلك سلطات البلديات، كما ستبرم

 .اتخدمالمقاولين ومقدمي الرسمية قائمة على النتائج مع

   التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وإدارة المعرفة-جيم

 سنوية يجري إعدادها بالتشاور الوثيق مع ممثلي ات وفقا لخطط عمل وميزانيمشروعاتسيسير تنفيذ ال -16

وستوفر حلقة .  واألولويات الحقيقية للمستفيدينافق مع االحتياجاتالجهات المستفيدة ومقدمي الخدمة وتتو

  . لتعديل استراتيجية التنفيذارتجاعيةعمل االستعراض السنوي للتنفيذ بين الكيانين إفادات 

وسيستخدم نظام الرصد والتقييم كأداة رئيسية لإلدارة لتوفير إفادة راجعة لتحسين فعالية أنشطة  -17

وستسند المسؤولية الكلية ألنشطة الرصد والتقييم إلى . تها وأثرها وكفاءتها واستدامتها وأهميمشروعاتال

لكتيب إدارة الصندوق لألثر في التنمية وحدات تنسيق المشروع التي ستُجري عملية الرصد والتقييم وفقا 
، وبالتنسيق مع نظم الرصد  ونظام إدارة النتائج واألثرمشروعاتدليل الصندوق لرصد وتقييم ال: الريفية

وستتضمن نظم الرصد والتقييم . قييم والمواقع اإللكترونية لوزارات الزراعة في الكيانين المعنيينوالت

 . حد سواءعملية رصد وتقييم التقدم المحرز واألثر على

وسيركز رصد التقدم المحرز على تحليل األداء المالي والمادي للمشروع باستخدام مؤشرات أداء لإلطار  -18

، التي ستتضمن مؤشرات نظام إدارة النتائج واألثر المالئمة لهذا )ار المنطقياإلط(المنطقي للمشروع 

المشروع التي تصمم بالتشاور الوثيق مع األطراف المعنية خالل حلقة عمل استهالل المشروع وحلقات 

 .عمل االستعراض السنوي للتنفيذ بين الكيانين

 في اإلطار المنطقي للمشروع، باستخدام وسيركّز رصد األثر على مؤشرات النتائج واألثر الواردة -19

وستُجرى دراسة مرجعية قبيل استهالل . دراسات استقصائية ودراسات مخصصة حسب مقتضى الحال

المشروع لتحديد الوضع االجتماعي واالقتصادي للمجموعة المستهدفة، وذلك للسماح بقياس أثر المشروع 

اية مدة المشروع التي تستمر لثالث سنوات بإجراء وستقوم الحكومة والصندوق في نه. في مرحلة الحقة

 بقياس األثر على المستفيدين حسب االقتضاء لمتابعة بعض ئية مشتركة للفريق المعنيدراسات استقصا

وسيجرى استعراض منتصف المدة على أساس . األسر من أجل تقدير آثار المشروع وأثره المتنامي

 مدة المشروع التي تستمر لثالث سنوات وذلك لتقدير مدى مشترك بين الحكومة والصندوق في نهاية

 . وفي نهاية المشروع، سيجرى تقييم إنجاز المشروع ضمن تقرير إنجاز المشروع. التقدم المحرز

وفي ضوء الدروس المحتمل استخالصها من مشروع تنمية األعمال الريفية، سيعمل المشروع على جمع  -20

خبرات المكتسبة منه ونتائجه ونشرها على أساس مستمر داخل البلد المعلومات المتعلقة بالمشروع وال

ص جزء من ميزانية المشروع إلعداد دراسات حالة النجاح واإلخفاق وقد خُص. تقديمها إلى الصندوقو

وستُعرض هذه المالحظات في المنتديات . وإعداد مالحظات تعلّم موجزة عن الجوانب الرئيسية للمشروع

.  المانحة بالتنسيق مع وزارة الدولة للمالية والخزانة، وفي منتديات المعرفة األخرىالخاصة بالجهات
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وبالنظر إلى تزايد استخدام اإلنترنت بين سكان الريف في اتحاد البوسنة والهرسك، فستضطلع وحدات 

 . جهتنسيق المشروع بإنشاء مواقع إلكترونية تتيح معلومات عن أهداف المشروع وأنشطته وخططه ونتائ

  اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال

مسؤولية اإلدارة المالية للمشروع وتنسيق جميع التقارير المالية ن تاالمعنيستتولى وزارتا الزراعة  -21

وستتدفق السحوبات من حسابي القرض والمنحة .  المعنيين في كل منهماالصادرة عن شركاء التنفيذ

 إلى وحدات تنسيق المشروع المعنية على أساس تقديم طلبات المقدمين من الصندوق بصورة مباشرة

وستحتفظ وحدة تنسيق المشروع ووحدة تنسيق .  لخطط العمل والميزانيات السنويةسحب وفقاً

 .لة من الحسابات التي تتوافق مع متطلبات الصندوق الزراعية بمجموعة كاممشروعاتال

 للمبادئ تمويلها من حصائل تمويل الصندوق وفقاًوسيجرى توريد السلع واألشغال والخدمات المقرر  -22

التوجيهية للتوريد المعمول بها في الصندوق على أن تتمشى مع خطة العمل والميزانية السنوية المعتمدة 

 .ويتمثل الهدف من جميع عمليات التوريد في الحصول على أفضل قيمة لقاء المال. على النحو الواجب

داخلية على يد مراجعين داخليين في كل وزارة من حسابات راجعة وستخضع المدفوعات الكبرى لم -23

وستخضع القوائم المالية السنوية للمشروع إلى مراجعات . وزارتي المالية المعنيتين حسب مقتضى الحال

 وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية المعمول مقبولون يجريها مراجعون خارجيون مستقلون –سنوية للحسابات

  .مشروعات لمراجعة حسابات البها في الصندوق

  اإلشراف- هاء

 الصندوق بعثات لإلشراف على المشروع ودعم وسيوفد. سيخضع المشروع إلشراف الصندوق المباشر -24

تنفيذه على فترات تفصل بين كل منها ستة أشهر على أن تشمل اإلشراف على الوظائف االئتمانية ودعم 

راف األولى مع حلقة عمل استهالل المشروع، وستتزامن إحدى وستتزامن بعثة اإلش. التنفيذ وتقييم اُألثر

  .بعثات اإلشراف النصف سنوية مع حلقة عمل االستعراض السنوي للتنفيذ المشتركة بين الكيانين

   وتمويله وفوائده  تكاليف المشروع-رابعا

   تكاليف المشروع-ألف

 مليون دوالر 30.22والسعرية، بما قيمته ة تقّدر تكاليف المشروع اإلجمالية، بما في ذلك الطوارئ المادي -25

وتبلغ . على مدى فترة تمتد لخمس سنوات) البوسنة والهرسكركات  من مامارك مليون 43.39(أمريكي 

في حساب وتستخدم .  في المائة من إجمالي تكاليف المشروع7قيمة الطوارئ المادية والسعرية نحو 

 في المائة للنفقات الخارجية، وفقا لتوقعات 2لنفقات المحلية و في المائة ل3معدالت تضخم بنسبة التكاليف 

وقد استخدم معدل ثابت لتعادل القوى الشرائية في التنبؤ بسعر . البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 .نوترد في الجدول أدناه التكاليف حسب كل مكّو. الصرف خالل فترة تنفيذ المشروع
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   تمويل المشروع-باء

مشددة من  مليون دوالر أمريكي بشروط تمويل 12.72شروع بقرض من الصندوق قيمته سيموَّل الم -26

 المزارعين  مليون دوالر أمريكي تقريبا تستخدم في بناء قدرات0.78الصندوق، وبمنحة منه قيمتها 

وسيوفر صندوق األوبك للتنمية الدولية ائتماناً بقيمة . أصحاب الحيازات الصغيرة وفي دعم التسويق

 مليون دوالر أمريكي ألغراض مكّون البنية األساسية لألسواق، وستؤمن جمهورية صربسكا 5.35

وستوفر .  مليون دوالر أمريكي تقريبا من أجل مكون البنية األساسية لألسواق3.43تمويال مقابال بقيمة 

يق منح  مليون دوالر أمريكي، سواء عن طر3.36حكومتا الكيانين المنفذين مساهمة مجّمعة بقيمة 

إعفاءات أو عن طريق سداد ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم السارية وما إلى 

 مليون دوالر أمريكي، 2.74ن بصورة مشتركة بمبلغ قيمته و والمستفيداتوستسهم حكومات البلدي. ذلك

 رابطات مشروعاتمة لدعم  في المائة من تكلفة البنية األساسية المادية وجزء من المساهمة المقّد21أو 

 مليون دوالر أمريكي 1.8وستسهم المؤسسات المالية المشاركة بما قيمته . المنتجين والتعاونيات الزراعية

 في المائة من إجمالي تكلفة هذا 20لزيادة االعتمادات المقدمة من الصندوق ألغراض التمويل الريفي، أو 

 . في الجدول التاليوترد تفاصيل الترتيبات التمويلية. المكّون

%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ%المبلغ

3.3010.9--0.3611.0--11.7352.30.6619.90.5616.8  -  دعم األعمال الريفية  

0.01.8520.09.2330.6---0.000.0-0.0-27.3980.0  -  استثمارات األعمال الريفية  

14.4547.8--0.05.8947.05.3537.12.3716.4-30.845.8  -  البنية األساسية لألسواق الريفية   

3.2410.7--0.0-0.0-42.7685.20.133.90.3510.9  -  وحدة إدارة وتنسيق المشروع   

12.7242.10.782.66.8022.55.3517.72.749.11.856.130.23100.0مجموع تكاليف المشروع  

البلديات / المستفيدون 
المؤسسات  

المالية المشاركة 
اإلجمالي   

قرص  

الصندوق   

منحة  

الحكومةالصندوق   

صندوق األوبك   

للتنمية الدولية 

 

  تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية-جيم

من شأن تنظيم صغار المزارعين في تعاونيات زراعية ورابطات منتجين، إلى جانب تدريبهم على  -27

الزراعة كعمل تجاري، أن يسمح بزيادة غالتهم، وتوجيه إنتاجهم نحو طلب السوق، وتحسين وصولهم 

ومن المتوقع أن يؤدي تحسين . وأسواق التصدير، وتعزيز قدرتهم التفاوضيةإلى األسواق المحلية 

 الزراعية والريفية في مشروعاتاالستفادة من الخدمات المالية إلى االستثمار في طائفة واسعة من ال

مجاالت اإلنتاج وخدمات ما بعد الحصاد والتجهيز الزراعي والنقل التي من شأنها أن تساعد على دمج 

وسيؤدي تحسين البنية األساسية االجتماعية والبنية . لمزارعين في سالسل القيمة الزراعيةصغار ا

ومن . األساسية لألسواق إلى تحسين الظروف المعيشية وتحسين روابط األسواق والخدمات االجتماعية

خل غير  في المائة والد30المتوقع أن يسهم مجموع مبادرات المشروع في زيادة الدخل الزراعي بنسبة 

ومن المتوقع أيضاً أن يزيد ذلك من قدرة القطاع الخاص .  في المائة لألسر المشاركة50الزراعي بنسبة 

وتتضمن الفوائد غير القابلة . على تجهيز وتصدير كمية أكبر من السلع الزراعية من البلديات المستهدفة

ء، بما في ذلك النساء، من اتخاذ للتحديد تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين الفقرا

قرارات مهمة تؤثر على سبل عيشهم أفرادا أو جماعات، وحشد تأييد الحكومات المحلية وغيرها من 

 .المؤسسات لصالح وضع إطار سياسات داعم لهم
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يقّدر معدل العائد االقتصادي الداخلي  في المائة، 10لرأس المال بنسبة وبافتراض تكلفة فرصة بديلة  -28

 مليون دوالر 25.3 ويقّدر صافي القيمة الحاضرة بقيمة موجبة تبلغ ، في المائة19.7روع بنسبة للمش

 في المائة بزيادة في 18.5وينخفض معدل العائد االقتصادي الداخلي انخفاضاً هامشياً بنسبة . أمريكي

 .وتحدد هذه المؤشرات الجدوى االقتصادية للمشروع.  في المائة10التكاليف قدرها 

   االستدامة-الد

ستقوم العالقات بين القطاع الخاص ومنظمات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة التي يدعمها  -29

 فوائد الحفاظ على مشتركة في وسترسي مصالح ،المشروع على تعزيز المصالح التجارية لجميع الشركاء

 تتسم باالكتفاءمالية قوية  طريق اختيار مؤسسات المالية عن استدامة الخدمات  وسيجري ضمان.التعاون

. المستهدفةالصندوق مجموعات إلى  بتقديم الخدمات اًيجي استراتها من الناحية التشغيلية، مع التزامالذاتي

لجدوى أما استدامة البنية األساسية لألسواق الريفية فسيجري ضمانها عن طريق اختيار معايير تؤكد ا

 بمباشرة تشغيلها وصيانتها بعد نهاية عمر اتت البلديتلتزم حكوماالتقنية واالقتصادية، على أن 

 . المشروع

  تحديد المخاطر وتخفيف أثرها- هاء

يواجه المشروع خطراً منخفضاً يتمثل في احتمال افتقار التعاونيات الزراعية ورابطات المنتجين للحوافر  -30

ون على تلك التعاونيات وسيجري تخفيف أثر هذا الخطر عن طريق قصر التعا. الالزمة من أجل التعاون

الزراعية ورابطات المنتجين التي تتميز بمستوى مرتفع من االلتزام والدافعية للمشاركة في الزراعة 

ويتمثل أحد المخاطر المعتدلة في احتمال إقصاء المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة . التجارية

 طريق االمتثال التام للمعايير المحددة وسيجري تخفيف أثر هذا الخطر عن. والنساء من أنشطة المشروع

 . الختيار التعاونيات والرابطات

وثمة خطر جوهري في المشروع ينبع من البيئة المؤسسية والسياسية السائدة في البلد، التي أدت إلى  -31

حدوث حاالت جمود سياسي متكررة وأعاقت تحقيق تطورات سريعة على طريق اإلصالح السياسي 

أدى ذلك إلى تعطيل تنمية البنية األساسية المؤسسية على مستوى البلد الداعمة العتماد وقد . واالقتصادي

 تحقيق هدف االنضمام إلى االتحاد ومن المتوقع أن يمثل. اد األوروبياقتصاد السوق واالندماج في االتح

 . اإلصالحبادرة لتحقيقاألوروبي 

   االعتبارات المؤسسية-خامسا

 الصندوق االمتثال لسياسات -ألف

، إلى جانب 2015- 2011 تصميم المشروع تماماً مع اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة يتوافق -32

وسيعمل مشروع . سياسات الصندوق المعنية باالستهداف والتمويل الريفي وإدارة البيئة والموارد الطبيعية

بيئة تنفيذ تمكينية من خالل أنشطة  وتهيئة ،لى تعزيز مراعاة التمايز بين الجنسينعتنمية األعمال الريفية 
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بناء القدرات المختلفة وتعيين الموظفين على نحو يراعي التوازن بين الجنسين وعقد ترتيبات إلدارة 

 .البرنامج

  .ويصنَّف المشروع في الفئة باء، حيث إنه من غير المرجح أن يترك أي آثار سلبية كبرى على البيئة -33

  المواءمة والتنسيق-باء

 المشروع مع استراتيجية التنمية المتوسطة األجل التي وضعتها الحكومة، والتي تعرف أيضا باسم يتوافق -34

 الحديثة الستراتيجية التنمية واستراتيجية الشمول مشروعاتوثيقة استراتيجية الحد من الفقر، ومع ال

ية الستراتيجية التنمية وعلى نحو أكثر تحديدا، يتواءم المشروع مع السياسات الزراع. االجتماعي في البلد

تنشيط اإلمكانيات الطبيعية والبشرية ) 1: ( من أجلالفقروثيقة استراتيجية الحد من /المتوسطة األجل

تعزيز تنمية ) 3(زيادة القدرة التنافسية للزراعة المحلية؛ ) 2(وزيادة الوظائف في المناطق الريفية؛ 

 .راتيجية التنمية الزراعية والريفية لكل من الكيانينويتوافق المشروع أيضاً مع است. األراضي الريفية

 مليون دوالر 8.8 بقيمة األوبكوباإلضافة إلى التمويل المشترك المقّدم إلى المشروع من صندوق  -35

أمريكي، سيعتمد المشروع إطاراً تعاونيا للتنفيذ يتألف من ترتيبات التنسيق على المستوى الوطني لتعزيز 

ويدمج في نظم التخطيط على  – والحكومة المحلية ،الحكومة/نحين، وبين المانحينالحوار فيما بين الما

  .  الفرعيةمشروعمستوى المجتمعات المحلية والبلديات الختيار استثمارات ال

  االبتكارات وتوسيع النطاق-جيم

تنمية األعمال بناء قدرات مقدمي الخدمة لتمكين نظم ) 1: (يتيح المشروع عدداً من فرص االبتكار، ومنها -36

ودعم ) 2(؛ المناصرة للفقراءيحركها الطلب والتي مشورة الالتجارية والخدمات الزراعية من إسداء 

 الصغيرة والمتوسطة، مشروعاتالقطاع الخاص، والتدريب (وتمكين األطراف الفاعلة من غير الدول 

 ضمان لشروطبدائل اف واستكش) 3(؛  ضمن عملية تنمية وتشغيل سالسل القيمة)ورابطات المنتجين

 أمام المستفيدين الذين يسعون إلى الحصول على ة التي تشكل حجر عثرة رئيسي–القروض التجارية 

 مثل العقود الثالثية بين المؤسسات المالية المشاركة والمقترضين وشركات تجهيز منتجات –قروض 

من خالل ) المنتجين والتعاونياتمثل رابطات (وتعزيز استدامة المؤسسات المجتمعية ) 4(المقترضين؛ 

 . إقامة صالت دائمة مع مؤسسات الحكومة المحلية

 ويعمل على توسيع نطاق المعركة ضد الفقر الريفييمثّل مشروع تنمية األعمال الريفية لبنة أساسية في  -37

طاق، بالتركيز على أربعة مسارات رئيسية لتوسيع الن) حيز المعرفة(تجميع الخبرات الناجحة السابقة 

تعزيز استثمارات اقتصادية زراعية وغير زراعية من خالل االئتمان المقّدم من /تصميم) 1: (وهي

. من أموالها الخاصة)  في المائة20(المؤسسات المالية المشاركة، التي توفر جانباً كبيراً من القروض 

أي التجهيز (حصاد وينصب التركيز على سلسلة القيمة بأسرها، من اإلنتاج إلى خدمات ما بعد ال

، وبناء القدرات والتنمية المؤسسية، حيث تتمثل أهم القوى )الزراعي والتعبئة والنقل والتخزين والتسويق

أي مبلغ األموال الذي ( الحيز المالي المقرر إنشاؤه حجمالمحركة في الطلب االئتماني غير الملّبى و

 أي بناء قاعدة مالية –تعزيز الخدمات المالية الريفية كأداة للحد من الفقر ) 2(؛ )ينبغي إتاحتة لإلقراض
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 والمؤسسي السياساتيويتمثل أحد العوامل المهمة في الحيز . للمؤسسات المالية المشاركة وتعزيزها

لقطاع الالزم لتصميم بيئات سياساتية وتنظيمية ومؤسسية تمكينية، بما في ذلك بناء القدرة التنافسية في ا

إصالح البنية األساسية الريفية االقتصادية من خالل تقديم الدعم المالي لحل /إنشاء) 3(المصرفي؛ 

وكما . االختناقات على مستوى البنية األساسية بهدف تحسين روابط األسواق ودخل سكان الريف الفقراء

 الحيز المالي المقرر  وحجملّبىالمهمة في الطلب غير الم، تتمثل القوى الدافعة )1(هو الحال مع المسار 

تمكين البرامج ونظم تنمية األعمال الزراعية من توفير المشورة بناء قدرات مقدمي الخدمة ل) 4(إنشاؤه؛ 

ويمثل إنشاء حيز مؤسسي مالئم المحدد الرئيسي للنجاح في . التي يحركها الطلب والمناصرة للفقراء

 .دعم التقني والتجارير توسيع نطاق سلسلة القيمة وخدمات المسا

   االنخراط في السياسات -دال

تعزيز اتخاذ تدابير لربط الجماعات ) 1: (سيسعى المشروع من خالل حوار السياسات إلى تحقيق ما يلي -38

المستهدفة من المشروع باألسواق على نحو يتسم بالكفاءة والتنافسية واالستدامة، بما في ذلك القضايا ذات 

هدفة من الخدمات المالية توسيع نطاق استفادة الجماعات المست) 2(ايير الجودة؛ الصلة باالعتماد ومع

االنتقال ) 3( الضمان الحالية؛ لشروطالريفية على نحو مستدام، ال سيما فيما يتعلق بإيجاد بدائل مقبولة 

سبيل إلمكانية من نظام الدعم المباشر لألسعار والنواتج إلى الدعم الموّجه نحو االستثمار بهدف تمهيد ال

) 4( ألغراض التنمية الريفية؛ توفير األموال في المرحلة السابقة على االنضمام إلى االتحاد األوروبي

دعم تقييم تغير المناخ وأثره المباشر وغير المباشر على سبل عيش السكان الفقراء ونظم إنتاجهم وزيادة 

ع الخاص، بما في ذلك من خالل عقد اتفاقيات تعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطا) 5(الوعي بشأنه؛ 

شراكة بين القطاعين العام والخاص ذات ضمانات كافية، وذلك لضمان تحقيق مستوى مالئم لالستثمار 

 .في البنية األساسية الريفية االقتصادية

   الوثائق القانونية والسند القانوني-اًدسسا

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية رسكالبوسنة والهبين المشروع تمويل ل اتفاقية ستشكّ -39

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

 . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنها

لصندوق الدولي للتنمية من اتلقي تمويل مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة البوسنة والهرسك و -40

 .الزراعية

 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -41

 .في الصندوق هومعايير اإلقراض

  التوصية-سابعا

 :س التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التاليأوصي بأن يوافق المجل -42
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ثمانية  تعادل قيمته متشددةدم الصندوق إلى البوسنة والهرسك قرضاً بشروط أن يق: قـرر

على ، ) وحدة حقوق سحب خاصة8 050 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ماليين وخمسين ألف

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

  .في هذه الوثيقة

الصندوق إلى البوسنة والهرسك منحة تعادل قيمتها خمسمائة ألف وحدة أن يقدم : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط وأحكام )  وحدة حقوق سحب خاصة500 000(حقوق سحب خاصة 

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

 

  

  كانايو نوانزي

  رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: "Rural Business 
Development Project" 
(Negotiations concluded on 15 November 2011) 

FINANCING AGREEMENT 
 
 
Loan Number: __________ 
 
Grant Number: _____________ 
 
Project Title: Rural Business Development Project (RBDP) (the “Project”) 
 
Bosnia and Herzegovina(the “Borrower/Recipient”) 
 
and 
 
the International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
(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. All provisions of the Fund’s General Conditions for Agricultural Development 
Financing dated 29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General 
Conditions”) shall apply to this Agreement.  
 
3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the 
“Financing”).  Part A of the Project shall be carried out by the Federation of Bosnia and 
Herzegovina ( “the Federation”), and Part B of the Project shall be carried out by 
Republika Srpska ( “the RS”) and, for this purpose, the Borrower/Recipient shall make 
available to the Federation and the RS the respective parts of the proceeds of the 
Financing upon terms and conditions set forth in this Agreement and in accordance with 
the provisions of Subsidiary Agreements between the Borrower/Recipient and each of the 
Federation and the RS. 
 
4. The Borrower/Recipient intends to obtain from the OPEC Fund for International 
Development (“OFID”) a loan in the amount of approximately USD 5.35 million (the 
“OFID Loan”) to assist in financing Part A of the Project on terms and conditions to be set 
forth in an agreement ( the “OFID Loan Agreement”) between the Borrower and OFID.  
Republika Srpska will secure corresponding financing of approximately USD 3.43 million 
for Part B of the Project. 
 
Section B 
 
1 A. The amount of the Loan is SDR 8 050 000. 

B. The amount of the Grant is SDR 500 000.  
 
2 The Loan is granted on hardened terms. 
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3. The Loan Service Payment Currency shall be the Euro. 
 
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 15 February and 
15 August. 
 
6. Amounts withdrawn in advance from the Loan and Grant Accounts shall be held in  
four Designated Accounts denominated in Euro which shall be opened and maintained by 
the Borrower/Recipient in banks acceptable to the Fund (separate accounts for Loan and 
Grant proceeds for each of the two Entities).  There shall be four Project Accounts 
denominated in local currency (separate accounts for Loan and Grant proceeds for each 
of the two Entities), to be opened in banks acceptable to the Fund. 
 
7. Counterpart financing shall be provided for Part A of the Project for a total amount 
of approximately USD 1 940 000 and for Part B of the Project for a total amount of 
approximately USD 1 420 000 in accordance with the approved annual work plans and 
budget of the Project to cover all taxes and duties.   
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agencies shall be the Federal Ministry of Agriculture, Water 
Management and Forestry for Part A and the Ministry of Agriculture, Forestry and Water 
Management of the Republika Srpska for Part B. 
 
2. The following are designated as additional Project Parties: the Federation and the 
RS.    
 
3. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Financing shall be administered and the Project supervised by the Fund.   
 
Section E 
 
1. The following are designated as additional grounds for suspension of this 
Agreement: the OFID Loan Agreement shall have been suspended. 
 
2. The following are designated as additional grounds for cancellation of this 
Agreement: the OFID Loan Agreement shall have been cancelled 
 
3. The following are designated as additional general conditions precedent to 
withdrawal:  
 

(a) for Part A of the Project the OFID Loan Agreement, the Project Agreement 
 between IFAD and the Federation and the Federation Subsidiary Agreement 
 shall all have been signed; 

(b) for Part B of the Project the RS shall have secured adequate corresponding 
 financing and the Project Agreement between IFAD and the RS and the RS 
 Subsidiary Agreement shall have both been signed. 

 
4. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient. 
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5. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
 
For the Borrower/Recipient: 
 
Ministry of Finance and Treasury 
Trg Bosne i Hercegovine br. 1 
71000 Sarajevo 
Bosnia and Herzegovina 
 
 
For the Fund: 
 
The President 
International Fund for Agricultural Development 
Via Paolo di Dono 44 
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. 
 
 
 
 
 
 

BOSNIA AND HERZEGOVINIA 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Authorised Representative 
  
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL FUND FOR  
AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
 
 
 
 
 
_______________________ 
Kanayo F. Nwanze  
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Schedule 1 

 
Project Description and Implementation Arrangements 

 
I. Project Description 

 
1. Project Area. The Project shall be implemented in 27 municipalities in the 

Federation of Bosnia and Herzegovina and 20 municipalities in Republika Srpska. The 
selection of these municipalities is based on their low development and socio-economic 
ranking, their limited participation in previous IFAD projects and the potential for scaling 
up some of the interventions which have demonstrated high impact in previous IFAD 
projects. Furthermore, within these selected municipalities the most deprived and 
undeveloped communities shall be targeted, especially by the rural infrastructure 
component.  In the Federation, the selected municipalities are distributed in nine cantons 
as follows; Hercegovina-Neretva canton: Neum, Ravno and Stolac; Sarajevo canton: 
Trnovo; Bosnian Podrinje canton: Foča-Ustikolina, Goražde and Pale-Prača; Zenica-Doboj 
canton: Vareš and Breza; Livno canton: Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč and Kupres; 
Central Bosnia canton: Dobretići, Jajce and Gornji Vakuf; Una-Sana canton: Bosanska 
Krupa, Bosanski Petrovac and Bužim; Tuzla canton: Čelić, Teočak, Sapna, Kalesija and 
Kladanj; Posavina canton: Orašje and Odžak; and West Herzegovina canton: Grude. In 
the RS the 20 municipalities will include the following; Jezero, Šipovo, Kupres, Mrkonjić 
Grad, Ribnik, Istočni Drvar, Petrovac, Oštra Luka, Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica, 
Kozarska Dubica, Petrovo, Pelagićevo, Donji Žabar and Vukosavlje, Šamac, Brod, 
Derventa and Srbac.  

2. Target Population. The Project shall target 20,000 households of all 
nationalities including: (i) smallholder farmers, both men and women interested in 
commercial agriculture; (ii) Producer Associations and Agriculture Cooperatives with an 
outreach to smallholder famers; and (iii) women and unemployed youth interested in 
non-farm wage employment or self-employment. Women headed households comprise 
nearly 25% of the target group.  

3. Goal and Purpose. The Project goal shall be rural poverty reduction by 
raising the target groups incomes and strengthening their resilience by building profitable 
farm and non-farm enterprises in Bosnia-Herzegovina. The purpose of the Project shall 
be to help subsistence farmers transform to commercial farming and help in developing 
the non-farm enterprise sector for rural employment generation. The expected outcomes 
of the project include: (i) increased productivity and enterprise through strengthened 
business and advisory services; (ii) increased access to sustainable financial services and 
(iii) improved access to markets and business opportunities.  At least 75% of the 
targeted households are expected to report 30% increase in average household 
agricultural income and 50% increase in non-farm incomes. The share of women and 
unemployed youth in wage employment is expected to increase by 5%.  

4. Components.  The Project shall consist of four components (a) Rural 
Business Support (b) Rural Business Investments (c) Rural Market Infrastructure and 
(d) Project Management. The components are expected to work in close integration and 
synergy for maximum impact on the targeted households.  

a. Rural Business Support Component   

The Rural Business Support Component shall consist of three sub-components: 
(i) Farm Enterprise Development, (ii) Business Development Services and (iii) Non-Farm 
Enterprise Development. 
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(i) Farm Enterprise Development Sub-component. The Project shall provide 
training to 6000 smallholder farmers for enhancing agriculture productivity. The aim will 
be to increase yields, product quality and value of existing farm enterprises through 
provision of advice and training; promotion of high value crops, demonstration of 
improved and appropriate technologies and practices for the horticulture and livestock 
sectors; improved agriculture inputs, improvement in herds and livestock production and 
management practices, enhancing food safety standards, strengthening of Good 
Agriculture and environmentally sound practices. All activities will be market-driven and 
designed to assist beneficiary farmers to improve the productivity, marketability and 
profitability of their produce. 

In addition to training, the Project shall set up/provide: 

- An Enterprise Support Fund to encourage members of Producer Associations 
and Agriculture Cooperatives to invest in new and improved infrastructure or equipment 
that will enhance producer links to the market and allow smallholders to gain a higher 
market share and increased income. 

- ‘Seed funding’ of up to KM 15,000 on a matching basis to well-managed 
profit-oriented cooperatives that can be competitive in the current environment and have 
the potential to benefit a large number of co-operants, generate additional incomes or 
employment.  The seed funding shall be matched by contributions from the local 
Municipality and recipients themselves, and supplemented by facilitating additional loans 
through the Project, if required for the purposes of the business investments. The Project 
will link the financial support provided to funding already available from such sources as 
the Investment Development Bank in RS and help its clients obtain Guarantees from the 
RS Guarantee Facility when that becomes available. 

- The Rural Women Leaders initiative, aiming to address the low 
entrepreneurial confidence of rural women by enhancing peer methodologies and 
leadership skills among women, strengthen women’s technical capacity to engage in rural 
enterprise development and business skills training, strengthen and establish 
commercially geared producer associations and cooperatives, through which women can 
better access training, markets, storage and packaging solutions as well as professional 
networks. This activity is expected to cover around 300 women or 150 in each entity. 

(ii) Business Development Services Sub-component. In order to link small 
farmers to the market, the Project shall strengthen around 60 Producer Associations and 
Agriculture Cooperatives with a membership of approximately 4,200. It shall provide 
training, on-the-job mentoring, and facilitate expansion of market linkages (e.g. 
connecting with downstream customers or larger traders/ wholesalers/retailers, 
processors, etc.). The Project shall assist Agriculture Cooperatives, Producer Association 
and other market intermediaries providing small farmers with opportunities to participate 
more actively in value chains and adoption of standards such as Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP), European Good Agriculture Practices (EuroGAP) and ISO 
22,000 standard developed by the International Organization for Standardization dealing 
with food safety standards. Through training, technical assistance, marketing and 
assistance to obtain certification, rural entrepreneurs, both farm and non-farm, shall be 
assisted to develop and expand their enterprises which create opportunities to enhance 
incomes and rural employment and add value to the rural economy.  

(iii) Non-Farm Enterprise Development Sub-component. The Project shall focus on 
creating jobs for women and unemployed youth given the lack of opportunities in rural 
areas and the high unemployment rate for these two groups. The project will provide 
support which will include identification of business and employment opportunities, 
preparation of technical and business feasibilities, access to financing through its rural 
finance component. For a few selected enterprises with the potential for employment 
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generation, a small one-time initial capital assistance with some contribution from the 
Project will also be considered. This sub-component will be expected to provide training 
for employment creation for around 1000 women and unemployed youth. In addition, the 
Project will (i) find special placements opportunities through collaboration with the 
private sector as apprentices (ii) collaborate closely with municipalities’ business zones to 
facilitate youth employment (iii) develop loan products for un-employed youth for 
start-up businesses in collaboration with public sector support programmes and (iv) 
collaborate with ILO to publicize their research and analysis of development sectors with 
employment potential.  

b. Rural Business Investments Component  

The Rural Business Investment Component shall provide access to financial 
services and operate with two main client groups, (i) smallholder producers and rural 
entrepreneurs, who shall be provided loans for up to five years and (ii) rural enterprises 
connected to one of the main project supported value chains who shall be provided loans. 
Innovative arrangements for financing private sector firms with contractual arrangements 
with Producer Associations and Agriculture Cooperatives shall be encouraged as these 
have proved to be very effective in providing timely finance to small farmers, address the 
working capital requirements of processors and wholesalers, ensure timely payments to 
farmers for their produce and provide a secure source of repayment through deduction of 
instalments at source thereby reducing the transaction cost of financial institutions. 

The Rural Business Investment Component shall also provide a refinancing facility 
to commercial banks and a pre-financing facility to MCOs for term finance for private 
individuals (farmers and micro enterprises) and for rural small and medium enterprises 
(SMEs). A revolving fund of USD 9.23 million (KM 12.9 million) will be provided under 
this component of which about 5.85 million USD will be for the Federation and 3.38 
million USD for RS. This amount will be 80% of total lending funds and an additional 20% 
or USD 1.85 will be contributed by Participating Financial Institutions (PFIs). Project 
allocations in support of rural business investments will be disbursed during the five year 
project implementation period and reflows will be immediately revolved by the contracted 
PFI. It is expected that the project will provide loans to 1387 smallholder farmers and 46 
enterprises. The loan funds will be provided to the participating PFIs for at least 10 years 
as a revolving fund. 

c. Rural Market Infrastructure Component 

The Rural Infrastructure component shall enhance access to markets through a 
broad range of schemes which shall be undertaken in close partnership with municipal 
governments. All selected schemes will have to demonstrate the potential of the scheme 
to enhance economic opportunities and improved livelihoods. The main types of 
infrastructure that shall be eligible under the Rural Marketing Infrastructure component 
shall include infrastructure such as village and feeder roads including bridges, pasture 
livestock water points, small-scale irrigation systems, domestic water supply and 
sewerage systems.  

d. Project Management Component 

The Project Management component shall finance all the incremental costs of 
project management and coordination by the Project Coordination Unit (PCU) in the 
Federation and the Agricultural Projects Coordination Unit (APCU) in the RS.  
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II. Implementation Arrangements 

1. The Project shall adopt a demand-driven approach for including the most 
entrepreneurial-minded farmers and rural institutions thereby assuring that the project 
provided services will bear fruit and have high impact on rural livelihoods development. 
Social Inclusion and Gender Equity-specific targets are included to ensure the 
participation of all nationalities, women and youth in different project activities. The 
organizational framework of the Project shall be built on the arrangements already in 
place for the ongoing IFAD projects in Bosnia and Herzegovina which are well tested and 
have proved effective in the past. The Borrower/Recipient shall approve the Project 
through its institutions ensuring its consistency with national strategies and policies, and 
then will pass the proceeds of the Financing and the responsibility for Project 
implementation to the two Entity governments (the Federation and RS), through their 
ministries of agriculture as the Lead Project Agencies. In each Entity, an inter-ministerial 
Project Steering Committee (PSC) shall be responsible for ensuring that the project is 
implemented in accordance with sound financial and administrative procedures within the 
government policy and institutional framework. 

2. Project Implementation Manual (PIM). The PSC shall approve a draft Project 
Implementation Manual and submit it for non-objection to the Fund.  The PIM may be 
amended or otherwise modified only with the prior consent of the Fund. 

3. Mid-Term Review (MTR). A Mid-term review shall be conducted at the end of 
project year three, to assess the progress, achievements, constraints and emerging 
impact and likely sustainability of the project and make recommendation and necessary 
adjustments for the remaining period of disbursement. The MTR shall be carried out 
jointly by the Lead Project Agencies and IFAD.   
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 
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 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) 

Percentage of Expenditures to 
be Financed all net of tax 

A. Part A of the Project in the Federation    

I. Enterprise Support Fund 31 000 32 000 100% net of 
municipalities/beneficiaries 
contributions 

II. Revolving Investment Fund 2 810 000  100% net of PFI contributions  

III. Civil Works  275 000  100% net of co-financier and 
Municipalities/beneficiaries 
contributions  

IV. National Technical 
Assistance, Training, 
Workshops and Studies  

585 000 255 000 100% net of co-financier 
contribution  

V. (a) Equipment  91 000 14 000 100% 

VI. Incremental Operating 
Costs 

775 000  100% 

Unallocated 238 000   

B. Part B of the Project in the RS   

I. Enterprise Support Fund 50 000 13 000 100% net of 
municipalities/beneficiaries 
contributions 

II. Revolving Investment Fund 1 626 000  100% net of PFI contributions  

III. Civil Works 190 000  100% net of cofinancing and 
Municipalities/beneficiaries 
contributions  

IV. National Technical 
Assistance, Training, 
Workshops and Studies 

560 000 160 000 100% net of cofinancing 

V. (b) Vehicles and equipment  50 000 26 000 100% 

VI. Incremental Operating 
Costs 

615 000  100% 

Unallocated  154 000   

TOTAL  8 050 000 500 000  
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(b) The grant allocations for categories I, IV, V and VI shall cover expenditure for 
specific activities relating to Support to Producer Associations and Gender Woman Leader 
programmes.  
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Logical framework 
Narrative Summary Objectively Verifiable Indicators Monitoring Mechanism& 

Information Sources 
Assumptions/Risks 

PROJECT GOAL 
Sustained improvement in the 
livelihoods particularly incomes and 
employment of the poor rural 
communities. 

• Percentage of households who have renovated 
their homes and up-graded household assets in 
targeted municipalities 

• Consolidating the gains in reducing child 
malnutrition (reported at 11.6% in 2006). 

Living Standard Measurement Surveys 
(LSMS), Household Budget Surveys 
(HBS) Agency for Statistics of BiH 
 Multi-Cluster Indicator Survey by 
UNICEF (2011 and subsequent years). 

Peace and stability; 
 

PROJECT OBJECTIVES 
To help subsistence farmers in 
20,000 rural households transform to 
commercial farming and help in 
developing the non-farm enterprise 
sector for rural employment 
generation. 
 

• At least 75% of the targeted HHs report 
increased incomes from agriculture.  

• 30% increase in average HH income from 
agriculture 

• 50% increase in average HH non-farm income  
• Increase in share of women in wage 

employment in the non-farm sector by 5% from 
35% to 40% in the project municipalities  

• Increase in share of youth in non-farm wage 
employment by 5% /reduction in unemployment 
rate of youth from 48% to 43% in project 
municipalities. 

Panel surveys at baseline,  
Mid-term and project completion 
Surveys ; 
Labour Force Survey 2011. 
Millennium Development Goals 
Report for 2015.  
Records of Participating Municipal 
Governments. 
All surveys gender-disaggregated. 

Peace and stability.  

PROJECT OUTCOMES & 
OUTPUTS 
 
COMPONENT 1: Rural 
Business Support 
Outcome 1:Increase in productivity 
and enterprise  
OUTPUTS: 
Strengthened Producer Associations 
and Agriculture Cooperatives.  
Farmers and enterprises with 
upgraded technical and business 
skills. 

• Increase in the volume and quality of agriculture 
products marketed (20%). 

• No of jobs generated for women and the 
unemployed disaggregated by gender and age 
(600 jobs).  

• No of enterprises operating on a sustainable 
basis. 

• 60 Marketing Groups (PAs and ACs) with a 
membership of 4200 of whom at least 35% are 
women.  

• 6000 farmers and entrepreneurs provided 
technical and business skills of whom at least 
30% are women. 

Panel (baseline, mid-term and 
completion) surveys, 
Service provider reports. 
Internal Project database. 
Municipality Reports.  
 
PA/Ag cooperative reports. 
Service provider reports. 
Panel surveys. 
Internal Project database. 

Minimum disruption of 
the agriculture sector 
by disease, extreme 
weather and economic 
or financial crisis.  
 
Farmers interest in 
joining PAs and ACs.  
Competent service 
providers. 

COMPONENT 2: Rural Business 
Investments 
 

• Operational Self-Sufficiency 
• Operating Expenses Ratio 

PFIs’ interim and annual reports 
Audit reports of PFIs  

Minimum disruption of 
the agriculture sector 
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Outcome 2: Increased access to 
sustainable financial services  
 
OUTPUTS: 
No of loans. 
Volume of funds 
No of Participating PFIs. 

• Active Borrowers/Personnel 
• Portfolio at Risk. 
 
 
 
• 2000 new loans of which at least 40% are 

provided for women. 
• Value of gross loan portfolio increased by  
• No of participating Financial Institutions (PFIs). 

External databases (MIX market, 
Planet rating, etc.) 
 
 
PFIs’ interim and annual reports 
Audit Reports. 

by disease, extreme 
weather, economic or 
financial crisis. 
PFI interest in 
participation in project 
activities 
Effective lending 
procedures 
Gender sensitive credit 
appraisal 

COMPONENT 3: Rural Market 
Infrastructure  
Outcome 3: Increased access to 
markets and business opportunities. 
Output 3.1: 
Rehabilitated rural roads including 
structures such as bridges and drainage 
facilities. 
Water supply and/or sewerage schemes.  
Water points in pastures, small-scale 
irrigation and river bank protective works, 
etc. 

• Decrease in travelling time to social services, 
markets and business centres. 

• Increase in the volume of products marketed.  
• No of functioning infrastructure after three 

years. 
 
• 60 roads improved with a length of 85 

kilometers. 
• 14 new water supply and/or sewerage schemes. 
• 20 new water points in pastures, small-scale 

irrigation and river bank protective works, etc. 
• 16,000 households with improved access to 

roads, domestic water supply, sewage facilities 
and irrigation facilities. 

Panel (baseline, mid-term and 
completion) surveys. 
Internal Project database. 
 
Technical design documentation  
Contractor Reports. 
Minutes of Scheme Takeover 
Experts Assessments 
Supervision Reports 
 

Availability of co-
financing 
Cost effective project 
selection 
Proper infrastructure 
maintenance 
Transparent and 
objective criteria for 
screening 
 

COMPONENT 4: Project 
Management & Coordination 
Government and IFAD contribution is 
delivered on time and all resources 
are acquired on time.  
 
Project staff assigned is competent 
and qualified for the tasks assigned. 

   

 




