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  وزبكستانجمهوریة أ

  مشروع دعم زراعة البستنة

  موجز التمویل

الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة المؤسسة الُمباِدرة:

جمهوریة أوزبكستان المقترض:

إعادة الهیكلة الریفیةوكالة؛وزارة الزراعة والموارد المائیة الوكالة المنفذة:

أمریكيملیون دوالر 31.7 :للمشروعالتكلفة الكلیة 

ملیون 9.6ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 6.19

دوالر أمریكي تقریبا)

قیمة القرض الذي یقدمه الصندوق:

1.0ملیون وحدة حقوق سحب خاصة (بما یعادل 0.645

ملیون دوالر أمریكي تقریبًا)

  قیمة المنحة التي یقدمها الصندوق:

أمریكي والر ملیون د11.4ملیون یورو (بما یعادل 8.46

  تقریبًا)

حساب أمانة الذي یقدمه قیمة القرض 

المرفق اإلسباني للتمویل المشترك 

(حساب األمانة ألغراض األمن الغذائي

  اإلسباني):

10سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 

خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة رسمسنوات، ویتحمل 

سنویاً في المائة)0.75(

شروط القرض الذي یقدمه الصندوق:

10سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 40مدة القرض 

سنوات، ویتحمل رسم خدمة قدره ثالثة أرباع الواحد في المائة 

  في المائة) سنویاً 0.75(

حساب األمانة شروط القرض الذي یقدمه 

  :اإلسباني

     في المائة)6.1الحكومة (

في المائة)8.2(المشاركةمالیة المؤسساتال

في المائة)16.2المستفیدون (

الجهات المشاركة في التمویل:

ملیون دوالر أمریكي2.59المؤسسات المالیة المشاركة:  قیمة التمویل المشترك:

ملیون دوالر أمریكي1.94 مساهمة المقترض:

ملیون دوالر أمریكي  5.1 مساهمة المستفیدین:

وق الدولي للتنمیة الزراعیةالصند المؤسسة المكلفة بالتقدیر:

یخضع إلشراف الصندوق المباشر المؤسسة المتعاونة:
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  توصیة بالموافقة

من جمهوریة أوزبكستان المجلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على التوصیة الخاصة بالتمویل المقترح تقدیمه إلى 

  .39النحو الوارد في الفقرةعلىمشروع دعم زراعة البستنة أجل 

  

مشروع دعم زراعة البستنةمن أجل جمهوریة أوزبكستانإلى مقترح تقدیمهما ومنحةقرض 

  السیاق االستراتیجي واألساس المنطقي–أوال

  التنمیة القطریة والریفیة وسیاق الفقر–ألف 

، وصل الدخل القومي2010عام في . 1991االتحاد السوفیتي عام انهیاردولة مستقلة بعد كأوزبكستان برزت- 1

كیلومتر 400447ملیون نسمة وبلغت مساحتها 28دوالر أمریكي، وبلغ تعداد سكانها 1  280إلى للفرداإلجمالي

اتسم بانخفاض في الدین العام، وسیاسة نقدیة متشددة، و تم التحول إلى اقتصاد السوق بشكل تدریجي وحذر، مربع.

حیازات تحتفظ الدولة بملكیة كل األراضي باستثناء و یطرة الدولة لضمان تحقیق األمن الغذائي. وٕانتاج للقمح خاضع لس

االضطراب االقتصادي جنبهاخان)؛ مما یدالملكیة خاصة (مشار إلیها فیما بعد باسم: مزارع مملوكةأسریة صغیرة

جتماعي والسیاسي. بید أنه حال أیضًا وحافظ على االستقرار االالسابقالذي مرت به بعض دول االتحاد السوفیتي 

دون تحقیق الدولة لكامل إمكاناتها االقتصادیة. 

. 2010في المائة عام 17.5إلى 2000في المائة عام 30من اإلجماليانخفض نصیب الزراعة من الناتج المحلي- 2

ائة من القوة العاملة الوطنیة تعمل في الم25وفي المائة من السكان ریفیون 49فحواليإال أن الزراعة ال تزال مهمة، 

ة یفي المائة من الطلب المحلي من المنتجات الزراع90بشكل مباشر في هذا القطاع. عالوة على ذلك، توفر الزراعة 

المعرف خط الفقرتحتیینسكان الریفالملیون نسمة تقریبًا من 4.5یعیش و في المائة من التجارة المحلیة. 70و

في المائة من اإلجمالي 73.4في الیوم؛ مما یمثل حوالي ةحراریةسعر 1002منقل أللغ لباباستهالك الشخص ا

فحسب، بل لألراضيبسبب محدودیة وصولهم ، لیسمفزعأمرالفقر تحت خط یینسكان الریفال. إن وضع الوطني

في المناطق الریفیة.العمالةأیضًا بسبب انخفاض مستوى فرص 

استراتیجیة تحسین مستوى فية التي تتبعها حكومة أوزبكستان لتحقیق النمو والحد من الفقریرئیساالستراتیجیة التتمثل- 3

. وبالنسبة للزراعة، تتضمن المقترحات الواردة في االستراتیجیة تحسین اختیار المحاصیل 2010–2008الرفاه للفترة من 

التكنولوجیاتو جدیدة من النباتات، أصناف، واستخدام المردوداتبشكل تدریجي لصالح المحاصیل النقدیة ذات 

توصیل إمداداتفيرأس المال بصورة كبیرةاستثمارالمحصولیة، وزیادة المردوداتالزراعیة لتحسین والممارسات

األراضي المخصصة لمزارع الدیخان، حیازات، وتسهیل زیادة میاه الري وتنفیذ التكنولوجیات التي تستخدم المیاه بكفاءة
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أشكال جدیدة من التعاون بین المزارعین من أجل تخزین الفواكه والخضروات وتجهیزها، وتحسین حصول وٕایجاد

، وتقدیم الدعم لتدریب المزارعین. على الخدمات المالیةمن القطاع الخاصالمزارعین 

ة المستند القطریاالستراتیجیة األساس المنطقي والمواءمة مع األولویات الحكومیة وبرنامج الفرص –باء 

  إلى النتائج

وتنمیة، النباتیة/التقاويتحدیث الفصائلتحدیث نظم إنتاج البستنة الحالیة، من حیث دعم توقع أن یؤديالمنطقيمن - 4

إلى تحقیق مكاسب في اإلنتاجیة المنتجات المالیة المالئمةتوفیر التكنولوجیات و استخدام معارف المنتجین ومهاراتهم، و 

د من الوصول إلى كل من األسواق المحلیة وأسواق التصدیر، وتحسین األمن الغذائي والسالمة والجودة؛ مما سیزی

اإلنتاجیة األعلى والوصول إلى األسواق فرصًا لدخول أطراف جدیدة في اإلنتاج توفر، ورفع دخول المنتجین. الغذائیة

الضغوطوالمیاه من يضاتخدام األر إذا خففت المكاسب المتحققة من اس، خاصةعمال مأجورینبصفة مشغلین أو 

المشروع أول مشروع تموله جهة مانحة بقرض في أوزبكستان وسیكون هذا على قاعدة الموارد الطبیعیة. المتزایدة

سیما مزارع الدیخان التي تشكل وفقًا لدراسات وٕاحصاءات منبرًا إنتاجیًا ال یصل بشكل خاص إلى صغار المزارعین، 

. 2010الزراعي عام المنتوجفي المائة من إجمالي 63وتمثلة الجدوى والكفاءعالي

وهذا أول مشروع 2011الصندوق على انضمام أوزبكستان لعضویة الصندوق في فبرایر/شباط محافظيوافق مجلس - 5

الرفاه في استراتیجیة تحسین مستوى الواردةالمشروع واألهداف التنمویة األساسیةیتواءمو یموله الصندوق في البالد.

أن مستشرفةالتي تلتزم الحكومة بموجبها بمواصلة التحریر االقتصادي، وتحقیق تنمیة شاملة على أساس المنطقة

االقتصادي سیخفف حدة االختالفات القائمة في مستوى التنمیة االقتصادیة والرفاه. وعلى أساس البیانات النمو

ات قویة على أن تحدیث قطاع البستنة المخصخص یمكن أن یوفر االقتصادیة االجتماعیة المذكورة أعاله، توجد مؤشر 

زراعة منتوج على إنتاج مزارع الدیخان من ییهبالفعل و نموًا اقتصادیًا مستدامًا مصحوبًا بتحسن كبیر في مستوى الرفاه. 

یدخل المشروع األقل حظًا.ألسواق المحلیة؛ مما یسهم إسهامًا مهمًا في زیادة دخول األسر المعروض في االبستنة

تمت صیاغته في إطار قد ، و فیهالسیاسات والمبادئ التوجیهیةوثائق، الشاملة في استراتیجیة الصندوقضمن العوامل 

الفرص االستراتیجیة القطریة برنامجاستراتیجیة ومذكرة قطریة وافقت علیها اإلدارة العلیا في الصندوق. سیجري إعداد 

  .التالیةورة نظام تخصیص الموارد على أساس األداءالنتائج من أجل دالمستند إلى

  وصف المشروع–ثانیا

  منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة–ألف 

وٕامكانیة لزراعة البستنة نسبیةع بمیزة تتتمسورخانداریاسوف تضم منطقة المشروع (انظر الخریطة) مناطق في إقلیم - 6

، كمبادرة مستقلة تمثل مرحلة ثانیة في مناطق وفقًا لألداءالحق، الحدیثة. وقد یتم توسیع نطاق المشروع في وقت

وفقًا آلخر اإلحصاءات المتاحة، یوجد و .المتاخماریاكاشكادسیما في إقلیم ال من أوزبكستان، مماثلة في أجزاء أخرى

ستان قاطبة، بنسبة بكأعلى نسبة من السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر في أوز اریا وكاشكادیاار في إقلیمي سورخاند

، باستثناء وحید هو جمهوریة كاراكالباكستان.في الثاني41في األول و34.6
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أسرة من كافة اإلثنیات منها المجموعة المستهدفة المحددة التالیة: 11  800سوف یصل المشروع بشكل مباشر إلى - 7

ستة هكتارات أو علىملونالعامحتملون العلیون أو الفالخاصالقطاع منمنتجو محاصیل البستنة على نطاق صغیر 

يفي ذلك، مزارعي الدیخان، ومقدمبمالمن یشغلون أقل من هكتارین،على وجه الخصوصتوفیر ما یلزم أقل، مع 

العاطلین یینسكان الریفالالبستنة، والشركات الزراعیة ذات الصلة بالبستنة، و زراعة سوق لعلى نطاق صغیرخدماتال

  عن العمل. 

  الهدف اإلنمائي للمشروع–باء 

الصغیرة، الحیازاتأصحاب من یشمل الهدف اإلنمائي للمشروع زیادة الدخول واألصول المستحقة للمزارعین- 8

، ومقدمي الخدمات في قطاع البستنة الفرعي. ولتحقیق هذا الهدف، سوف یدعم المشروع قطاعًا فرعیًا والمجهزین

وتحسین یینفقراء الریفالالصغیرة من الحیازاتألصحاب وروابط راجعةدیثة، مجدیًا للبستنة بتقنیات الزراعة الح

في الخدماتوقدم، ومالمجهزونو الوصول إلى األسواق المحلیة والدولیة، واالستثمارات التي یقوم بها المنتجون، 

والمنتوج على إلنتاجیة األصول اقدرةو األصول اإلنتاجیة في زراعة البستنة في أوزبكستان، والكفاءة في الزراعة، 

  .الحركة

  المكونات/النتائج–جیم 

مكونات:ةباإلضافة إلى إدارة المشروع، یتكون المشروع من ثالث- 9

) تطویر المشاتل عبر 1مكونات فرعیة: (ةمن المتصور وجود ثالثدعم إنتاج محاصیل البستنة وتسویقھا.  )أ(

ھا والترویج لھا لبیعھا للفاعلین في سلسلة قیمة حدیثة واختباروتقاوي أصنافزي یقوم باستیراد مشتل مرك

(الشركات زی) تحدیث الكیانات الخاصة العاملة في إنتاج محاصیل البستنة وقطاع التجھ2زراعة البستنة؛ (

خاصة في منطقة المشروع للعمل في سلسلة قیمة شركة زراعیة 15-10الزراعیة) عن طریق بناء قدرات 

الذین یشكلون المجموعة المستھدفة األساسیة األقل حظاً نافع علیھا وعلى الموردین زراعة البستنة بما یعود بم

البستنة عن طریق دعم المزارعین على نطاق صغیراألولي من زراعة نتاجاإل) تحدیث 3من المشروع؛ (

  والتدریب. لتقنیةبتمویل استثماري یمكنھم تحمل تكلفتھ، وتقدیم المساعدة ا

ف یدعم هذا المكون تحسین الوصول إلى المنتجات المالیة المالئمة عن طریق إنشاء سو التمویل الریفي.  )ب(

) المذكورین أعاله للسماح 3) و(2مرافق إعادة التمویل لتمویل االستثمارات المشمولة ضمن المكونین الفرعیین (

الراجعةلة بالروابطلشركات الزراعیة ذات الصلتمویل متوسط إلى طویل األجل بتقدیمتجاریة مختارة لمصارف

  استثمارات صغیرة النطاق في التكنولوجیا الحدیثة داخل المزرعة.بالتي تقومسلسلة القیمةفي 

یدعم المكون تحقیق كامل اإلمكانات االقتصادیة لمجموعات سالبنیة األساسیة الریفیة: تحسین شبكة الري.  )ج(

استثمارات المشروع وتقویتها ضمن هذا ورفداألولالمستفیدین التي تم تحدیدها والمدعومة ضمن المكون 

  میاه الري. مدادات المكون عن طریق تحسین البنیة األساسیة إل

الروابط تقنیات الزراعة الحدیثة، وٕاقامة تتوفر فیه) إیجاد قطاع فرعي مجِد لزراعة البستنة 1تتمثل نتائج المشروع في: (- 10

) زیادة 2وتحسین الوصول إلى األسواق المحلیة والدولیة؛ (ن الفقراءأصحاب الحیازات الصغیرة من الریفییمع الراجعة

) تحسین كفاءة الزراعة 3في األصول اإلنتاجیة في قطاع البستنة؛ (اتومقدمي الخدموالمجهزیناستثمارات المنتجین 

  . المنتوج على الحركةو األصول اإلنتاجیة وقدرة
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  تنفیذ المشروع–ثالثا

  النهج–ألف 

ما ال یزید عن ستة العاملین علىنطاق صغیر (أصول ودخول منتجي البستنة على مشروع على تحسین سیعمل ال- 11

لمن ینتجون على ما یقل عن هكتارین، بما في ذلك مزارعي على وجه الخصوصتوفیر ما یلزم هكتارات، مع 

لین عن العمل. سوف یحقق العاطیینسكان الریفالالبستنة و زراعة الدیخان)، ومقدمي خدمات السوق ذات الصلة ب

الفعالیة فيواإلداریة وتحقیق مكاسب التقنیةالمشروع ذلك عن طریق تحدیث إنتاج محاصیل البستنة من حیث الكفاءة 

والتقاوي الحدیثة، والترویج لها األصناف) دعم استیراد 1، أال وهي: (في حلقات أساسیة في سلسلة قیمة زراعة البستنة

، تقنیة) دعم قدرة الشركات الزراعیة بوصفها جهات تورید للمدخالت، وجهات استشارة2تهلكین؛ (وتوزیعها/بیعها للمس

) 3و/أو مقدمي خدمات ما بعد الحصاد مثل التخزین، والتجهیز والتسویق؛ (البستنةومتعاقدین مع صغار مزارعي 

ق على نطاق صغیر. سوف یقدم دعم والمالي للمنتجین األولیین والكیانات التي تقدم خدمات السو التقنيالدعم 

  المشروع في سیاق نهج إداري یتسم باالستهداف، والتوجه بالطلب والتشاركیة.

  اإلطار التنظیمي–باء 

من ممثلین من الوزارات، والسلطات اإلقلیمیة، ومنظمات تتألفللمشروع توجیهیةستتولى اإلشراف اإلداري العام لجنة - 12

وستجريالمنفذة للمشروع. الوكالةستكون وزارة الزراعة والموارد المائیة هيحة. أخرى ذات صلة من أصحاب المصل

هذا الجهاز كیان و في جهاز إعادة الهیكلة الریفیة اإلشراف الیومي على إدارة المشروع. الموجودةوحدة إدارة المشروع 

یتم افتتاح مكتب إقلیمي سیوي. سیة اآلالتنمومصرفلدولي خبرة واسعة في تنفیذ مشروعات البنك ابیتمتعتابع للدولة

للمشروع/جهاز إعادة الهیكلة الریفیة في سورخانداریا اعتبارًا من السنة األولى للمشروع. 

المشاتل، سیقوم المشتل المركزي التابع لمعهد البحوث العلمیة للبستنة بتنمیةبالنسبة لتنفیذ المكون الفرعي الخاص- 13

، والبیع لألطراف المشاتلالعرض، واألنشطة الترویجیة في بساتین(معهد شریدر) بإدارة وزراعة الكروم وتسویق النبیذ

بصرف التمویل على أساس توخي الحیطة الواجبةالمهتمة. وستقوم المؤسسات المالیة المشاركة التي سیتم اختیارها 

المسؤولیة األساسیة عن هذا مشروع ، یتولى المكتب اإلقلیمي للالمیدانيمستوى التحت مكون التمویل الریفي. وعلى 

  وعن المكون الخاص بالبنیة األساسیة الریفیة. 

  والتعلم وٕادارة المعرفة،والرصد والتقییم،التخطیط- جیم

مع ممثلین للمستفیدین ومقدمي تنفیذ المشروع وفقًا لخطط عمل ومیزانیات سنویة یتم إعدادها بالتشاور الوثیق یسیر- 14

العمل السنویة الستعراض التنفیذ حلقةلالحتیاجات الفعلیة للمستفیدین وأولویاتهم. وستقدم وبالتالي، سیمتثل،الخدمات

داخل جهة التنفیذ تغذیة راجعة لتعدیل استراتیجیة التنفیذ. 

وتقییم داءویضم رصد األیشكل اإلطار المنطقي للمشروع أساسًا لمجمل نظام الرصد والتقییم المستند إلى النتائج- 15

، ونصف سنویة وسنویة، وستركز على المخرجات المالیة فصلیةمرحلیة على تقاریرداءاألرصد یعتمد و األثر. 

المرحلیة تقاریر الوالمادیة وعلى نتائج أنشطة المشروع. وسوف یقدم جهاز إعادة الهیكلة الریفیة/وحدة إدارة المشروع 
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تقییم األثر وظیفة ویمثل. جنة تسییر المشروع) والصندوقعبر لاعة والمالیةالزر يلیزیة إلى الحكومة (وزارتكباللغة اإلن

مصحوبة كمیة تكراریةبناًء على مسوحاتالتي تجرى بالتزامن معهاالتشاركیین والتقییمرصد األثر عملیةضمن 

الجوانب النوعیة. كي تعكسفردیة مقابالتب

عمل التخطیط واالستعراض السنویة ألصحاب المصلحة. وسوف تحلقافي السنویةداء المشروعأسوف تصب تقاریر - 16

عمل كأحد العوامل عند وضع خطة العمل والمیزانیة السنویة للعام التالي، وبالتالي حلقةتؤخذ التغذیة الراجعة من كل 

الطلب.بتغلق دائرة التخطیط والتنفیذ التشاركي الموجه 

أوزبكستان بأسلوب یحسن على نحو خاص رفاه المنتجین على نطاق یتمركز المشروع حول تحدیث قطاع البستنة في - 17

خدمات السوق والعاطلین عن العمل من السكان الریفیین من خالل دعم روابط رئیسیة في سلسلة قیمة كیاناتصغیر و 

ویعد المشروع أول مشروع یمول بقرض من جهة مانحة دولیة في أوزبكستان یستهدف تحدیدا ل البستنة.یمحاص

مزارعین على نطاق صغیر. ولضمان اقتناص الخبرات المكتسبة (التعلم) فقد تم توفیر ما یلزم لرصد وتقییم أنشطة ال

دارة المقترح فیه.إلالمشروع ولنهج تشاركي لتشغیل نظام معلومات ا

التقنيمحتوىسیكون جهاز إعادة الهیكلة الریفیة مسؤوًال عن وضع استراتیجیة اتصاالت للمشروع وبعد ذلك توثیق ال- 18

ون في وحدة ألنشطة المشروع والترتیبات المؤسسیة لتحقیق النتائج. وعندما یقترب المشروع من نهایته، سیعد العامل

غیر المالي كتیبًا إداریًا لتحدیث المشاركة وشركاء التنفیذالمالیةمؤسسات الوالمستفیدین وممثلوإدارة المشروع، وممثل

الخبرة المكتسبة من المشروع. وسُتوزع الكتیبات على أصحاب المصلحة في المشروع. زراعة البستنة بناًء على 

  اإلدارة المالیة والتورید والتسییر–دال 

الوكالة ع المدیر العام في لعن اإلدارة المالیة للمشروع بالكامل. وسیضطلةإعادة الهیكلة الریفیة مسؤو وكالةكون تس- 19

  . الموضوعةلمالیة للمشروع وعلى ضمان االمتثال لإلجراءات بمسؤولیة اإلشراف على اإلدارة ا

مقبول لدى الصندوق یكون مخصصًا لتلقي األموال مصرف سیقوم المقترض بفتح حساب أو أكثر واإلبقاء علیه في - 20

لة الریفیة/ إعادة الهیكلوكالةرخص لمدیر المشروع في وحدة إدارة المشروع المشتركة التابعة. یُ مقدمًا بالدوالر األمریكي

ت وكالة التنمیة األسیوي، أعدومصرفالمشروع تشغیل هذه الحسابات. وبناًء على العملیات التي ینفذها البنك الدولي 

هض تناتباعها في المشروعات التي الواجبإعادة الهیكلة الریفیة دلیًال باإلجراءات المالیة وآلیات الرقابة الداخلیة 

لعملیات مراجعة فهي تخضعجهة تابعة للقطاع العام، الوكالةحكم كونعن تنفیذها. وبسؤولیة الكاملة بالمالوكالة

عتبرت هذه الترتیبات احسابات داخلیة تأخذ شكل عملیات تفتیش منتظمة تقوم بها وحدة الرقابة والمراجعة الحكومیة. 

إعادة الهیكلة الریفیة، بتعیین الةوكوسیقوم المقترض، عبر للبنك الدولي وتم اعتمادها في نطاق المشروع.مقبولة

یجیزها الصندوق وتتماشى والمبادئ مراجعي حسابات مستقلین مقبولین لدى الصندوق بموجب شروط مرجعیة 

مراجعة الحسابات في المشروعات المعمول بها حالیًا في الصندوق. سیقدم مراجعو الحسابات رأیًا منفصًال لالتوجیهیة

المشروع فیما یتعلق بآلیة التمویل، واستخدام موارد المشروع، وااللتزام بقواعد بخصوص كل حساب من حسابات

، ومساءلة المشاركین في المشروع. التورید

یضم تصمیم المشروع تدابیر عدیدة لكفالة حسن التسییر على النحو المشار إلیه في المساءلة الدیمقراطیة، وشفافیة - 21

) شروط وأوضاع اتفاقیات 1والتي تتضمن: (معالجتهاسین، وآلیات الشكاوى وسبل اإلدارة المالیة، والمساواة بین الجن

) تمثیل متسق ألصحاب المصلحة في التخطیط للمشروع، 2المشاركة؛ (المالیة مؤسساتالمع الثانویةالقروض 
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) 4مستفیدات؛ () تخصیص حصص لل3؛ (معالجتهإاتاحة آلیات للشكاوى وسبلوالرصد والتقییم، ودورة تقییم األثر، و 

والمبادئ التوجیهیة للتورید المعمول بها حالیًا على نحو یتسق تطبیق المبادئ التوجیهیة واإلجراءات الخاصة بالتورید 

) إشراف مباشر مكثف من الصندوق، بما في 6؛ (بادئ األمرتطبیق عتبات منخفضة للتورید في )5في الصندوق؛ (

) القیام بمراجعة 7هاء أدناه)؛ (القسمالمخاطر (انظر المستندة إلىالتشغیل ضاتواستعرااإلشراف اإلداري المالي ذلك 

  حسابات خارجیة منتظمة.

  اإلشراف–هاء 

المخاطر، المستندة إلىاإلشراف على اإلدارة المالیة بما في ذلك، ق باإلشراف المباشر على المشروعیقوم الصندو - 22

اًء على تقییم الصندوق تنفیذ المشروع وبعد ذلك، على فترات مالئمة بنبعد كل ستة أشهر خالل أول سنتین منمبدئیا

من أنشطة المشروع یتم تنفیذها خالل السنتین عینة عشوائیةالتشغیل استعراضاتفضًال عن ذلك، تغطيللمخاطر. 

  لصندوق. یقوم بها مراجعو حسابات مستقلون وبموجب شروط مرجعیة مقبولة من االثانیة والرابعة من المشروع

  تكالیف المشروع وتمویله وفوائده–رابعا

  تكالیف المشروع-ألف

ملیون دوالر أمریكي. تمثل الطوارئ المادیة 31.7جمالیةاإلتهتكلفست سنوات وتبلغ مدىالمشروع على جري تنفیذ ی- 23

البالغة تخدم معدالت التضخمفي المائة تقریبًا من التكالیف اإلجمالیة للمشروع. وعند حساب التكالیف، تس1والسعریة 

ألهداففي المائة بالنسبة للنفقات بالعملة المحلیة، وذلك وفقًا 7.5في المائة بالنسبة للنفقات بالعملة األجنبیة و2.5

وُطبق سعر الشراء التعادلي الثابت عند التنبؤ بسعر الصرف أثناء فترة تنفیذ التضخم التي وضعتها الحكومة. 

  التكالیف الخاصة بكل مكون.  أدناهالجدول المشروع. ترد في 

  تمویل المشروع–باء 

ملیون دوالر 1، ومنحة تبلغ قیمتها تقریباً أمریكيملیون دوالر9.6الصندوق تبلغ قیمته منالمشروع بقرضیمول- 24

الصندوق قرضًا یدیرهحساب األمانة اإلسباني الذي وسیقدم . التقنیةتقریبًا تستخدم في بناء القدرات والمساعدة أمریكي 

المشاركة المالیةمؤسسات الملیون دوالر أمریكي، وستساهم 1.9ملیون دوالر أمریكي؛ وستقدم الحكومة 11.4بقیمة 

وترد تفاصیل ترتیبات التمویل في .أمریكيملیون دوالر5.1دوالر أمریكي والمستفیدون بمبلغ ملیون2.0بمبلغ 

.الجدول التالي
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حساب 

األمان��ة 

اإلسباني

عمل�ة أجنبی��ة%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ%المبل�غ

محل�ي 

(باستثناء 

الضرائب

الرسوم 

والضرائب

271.34.0596.4486.5188.4 1--186.814.7--498.639.2188.414.8397.431.3--ألف - دعم إنتاج محاصیل البستنة وتس�ویقھ

-888.82.8675.6213.2--674.275.9-----214.624.10.0--1 - تطویر المش�اتل

201.10.647.7144.39.1--42.020.9----150.074.69.14.5--2 - تحدیث الشركات الزراعیة

319.7844.0197.4 361.27.41 2--903.138.2--863.336.6197.48.4397.416.8--3 - تحدیث إنتاج زراعة البستنة

-766.8 807.27 574.068.113 315.020.021 4--588.912.0 2----355.648.0 314.620.010 4المجموع الفرعي لدعم إنتاج محاصیل البستنة وتس�ویقھ

999.8900.2 500.02 400.017.01 833.315.45------900.216.7--666.567.9 3باء - التمویل ال�ریفي

865.9244.0 358.67.4248.71 2--96.44.1--653.470.1146.66.2244.010.3218.29.3 1جیم - البین�ة األساس�یة الریفی�ة: تحسین شبكة ال�ري

341.6 476.61 875.613 693.8100.016 148.316.231 588.98.2999.53.25 341.64.2615.71.92 365.435.91 634.530.411 9دال - إدارة المش�روع

المجم��وعالمس�تفیدونمنح�ة الص�ندوق الحكوم��ةالض�رائب الحكومی�ةقرض الصندوق

المؤسس�ات المالی��ة 

المش��اركة

  موجز للفوائد والجوانب االقتصادیةتحلیل–جیم 

التدریب والتمویل الفوائد التي یعود بها المشروع على المجموعة المستهدفة األساسیة من مزارعي البساتین على یمثل- 25

الوصول بدرجة أعظم إلى األسواق نطاق صغیر ومقدمي خدمات السوق ذات الصلة بزراعة البستنة. ومن المتوقع

؛ بما الروابط الراجعةالجودة التي تستوفي المعاییر المحلیة والدولیة عن طریق ومكاسبنتاجیة، اإلعن طریق اإلنتاج، و 

سیفتح المجال أمام المزید من فرص التوظیف الریفي في اإلنتاج وتقدیم خدمات السوق. 

رعة توضیحیة ونماذجتقدیر متحفظ باستخدام مز للوصول إلىُأجري تحلیل اقتصادي لحساب الفوائد الكلیة للمشروع، - 26

التنفیذ على مراحل االعتبار تأخذ في لسنة 20مدة التحلیل كانتالعملیة التي یقوم بها المستفیدون. المشروعاتمن

ویبلغ صافي في المائة.22بنسبة في حالة األساسنمو المداخالت المقترحة. ویقدر معدل العائد االقتصاديوفترة 

. في المائة12قدرهاملیون دوالر أمریكي، بنسبة خصم21.8المشروع فوائدلصافي ساس حالة األالقیمة الحالیة في

لجدوى االقتصادیة للمشروع. اهذه المؤشرات كدتؤ و 

االستدامة-دال

لجملة من المتوقع أن یؤدي تحدیث قطاع البستنة الذي یدعمه المشروع إلى تحقیق مكاسب في اإلنتاج واإلنتاجیة- 27

المدخالت والتسویق، مدادات إومكاسب متحققة عن الكفاءة في مطولة، نتجات البستنة، وفترة حصاد من ممتزایدة

المشروع، ستزداد احتمالیة أن یصبح القطاع لدعمنتیجة وتبعا لذلك و .ستثمار مستمرة یمكن تحمل تكلفتهاوٕانشاء دورة ا

في صفوف، وخصوصًا المستدامرة للنمو االقتصادي تنافسیًا في األسواق المحلیة وأسواق التصدیر ومن ثم، یصبح قاط

المنتجین على نطاق صغیر ومقدمي خدمات السوق ذات الصلة بزراعة البستنة. 

  تحدید المخاطر وتخفیف أثرها–هاء 

، والمزارعین، والشركات المتوقع أن الجهات الفاعلةلحافز لمختلف بإمكانیة االفتقار إلى اتتعلق المخاطر األساسیة- 28

ارك في المشروع. تتضمن تدابیر تخفیف حدة األثر التحلیل الدقیق للفرص والقیود، وٕاشراك كافة أصحاب المصلحة تش

ومالي مفصل.وتقني، وٕاجراء تحلیل مؤسسي، ومصادقتهم علیهالمنخرطین في تصمیم المشروع 
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  االعتبارات المؤسسیة–خامسا

  االمتثال لسیاسات الصندوق–ألف 

ومع سیاسة الصندوق بشأن 2015- 2011شروع بالكامل مع اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة تصمیم المیتمثل - 29

یشجع المشروع على تهیئة بیئة تنفیذ س. الطبیعیةاالستهداف، وسیاسة التمویل الریفي، وسیاسة إدارة البیئة والموارد 

اء القدرات وترتیبات إدارة المشروع. یتم الجنسین عن طریق العدید من أنشطة بنبین للتمایزتكون حساسة تمكینیة 

الذین تتم الفقراء ینسكان الریفالالتعامل مع متطلبات االستهداف في الصندوق بضمان شمول النساء والعاطلین ضمن 

تقویة قدراتهم بحیث یستطیعون االستفادة من الفرص االقتصادیة التي یتیحها المشروع في ترتیبات االستهداف والتنفیذ. 

نح سیاسة التمویل الریفي المعمول بها في الصندوق توجیهًا بشأن ما إذا كان مكون التمویل الریفي مالئمًا في تمو 

مشروع محدد من المشروعات التي یمولها الصندوق، وأیضًا ما هي االعتبارات التي ینبغي أن یستند إلیها مكون 

التمویل الریفي هذا.

ة على قلیلإحداث آثار سلبیة نظرًا ألنه من المتوقع أن تتسبب أنشطته في "باء"نف المشروع كعملیة من الفئة صُ - 30

. ومن إن وجدت. فاالستثمارات في تحسین شبكات وهیاكل الري والصرف لن تؤدي إال إلى نتائج إیجابیةهذا ، البیئة

إلدارة الموارد الطبیعیة سلیمة بیئیاً المتوقع أن یقلل المشروع الضغط على الموارد الطبیعیة عن طریق إدخال ممارسات 

الصمود في وجهسوف تعزز قدرة األسر الریفیة على وراتالتطهذهوعن طریق تنویع سبل كسب العیش. كما أن 

بالغة الشدة.مظاهر الطقستغیر المناخ وتقلیل درجة هشاشتها أمام 

  المواءمة والتنسیق–باء 

العلیا في الصندوق واستراتیجیة اإلدارةلمفاهیمیة التي وافقت علیها المشروع في إطار االستراتیجیة والمذكرة اتجهیزتم - 31

المشروع بالكامل للمقترحات یمتثل. تحسین مستوى الرفاه، واستراتیجیة الحكومة األساسیة للنمو والحد من الفقر

). 3(انظر الفقرة هفار یة تحسین مستوى الاألساسیة الواردة في استراتیج

أیة مشروعات كبرى ممولة بقروض من جهات مانحة متعددة األطراف تستهدف بشكل شروعال توجد في منطقة الم- 32

یتضمنلزراعة البستنة مشروععلى إعداد الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي تعملخاص قطاع زراعة البستنة. 

وع ومشروع الوكالة األلمانیة . وتم تحدید أوجه تآزر واضحة بین المشر التقنیةالمنح في المساعدة استثمارات تستند إلى

هذه. سوف ترسم مالمح أعمال التنسیق التآزرالمزمع تنفیذه، وتم التفكر في إقامة تعاون وثیق لالستفادة من أوجه 

المشروع التي ستعقد مع ممثلي أصحاب المصلحة المحتملین األساسیین استهاللعمل حلقةاألخرى في سیاق 

ذات األخرى في مجال المعونة اإلنمائیةهم ضمن آخرین، ممثلي الجهات المانحةوالمشاركین في المشروع، بمن فی

سیوي، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. التنمیة اآلومصرفالصلة، مثل البنك الدولي، 

  االبتكارات وتوسیع النطاق–جیم 

كل خاص مستوى رفاه المنتجین على نحو یحسن بشیرتكز المشروع على تحدیث قطاع زراعة البستنة في أوزبكستان- 33

عن طریق تعزیز ،العاطلین عن العملیینسكان الریفالو ،والكیانات التي تقدم خدمات السوق،على نطاق صغیر
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أول مشروع دولي ممول بقرض من جهة مانحة ینفذ في وهوالصالت األساسیة في سلسلة القیمة في زراعة البستنة. 

. ین على نطاق صغیرالمزارعیدعلى وجه التحدیستهدفو أوزبكستان 

. وقرب نهایة إلیصالهاألنشطة المشروع والترتیبات المؤسسیة الالزمة التقني وثق استراتیجیة االتصاالت المحتوى تُ س- 34

بناًء على الخبرات المكتسبة من المشروع. وسُتوزع الكتیبات البستنةالمشروع، سیتم إعداد دلیل إدارة لتحدیث زراعة 

الالحقة. النطاق ع یتوسع وسُتستخدم في عملیات مصلحة في المشرو على أصحاب ال

  االنخراط في السیاسات–دال 

تدابیر ترمي إلى ربط المجموعات المستهدفة من المشروع باألسواق،عن طریق حوار السیاسات،سیعزز المشروع- 35

االعتماد ومعاییر الجودة، وبذلك، وتنافسي ومستدام. سیتضمن هذا التعامل مع القضایا ذات الصلة بفوءعلى نحو ك

سیوسع نطاق حصول المجموعات المستهدفة على خدمات التمویل الریفي بصفة مستدامة، سیما فیما یتعلق بتطویر 

دعمًا للمزارعین على سیاساتیاانخراط الصندوق حوارًا سیفتحالحالیة. وبشكل خاص، اتبدائل مقبولة لشروط الضمان

  عي الدیخان.نطاق صغیر، وخاصة مزار 

  الوثائق القانونیة والسند القانوني- سادسا

والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة الوثیقة القانونیة التي یقوم جمهوریة أوزبكستان بینتمویل المشروعستشكل اتفاقیة - 36

وض بشأنها كملحق وترفق نسخة من اتفاقیة التمویل المتفا.المتلقي/على أساسها تقدیم التمویل المقترح إلى المقترض

بهذه الوثیقة.

من الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةتلقي تمویل سلطة فیها بموجب القوانین الساریة جمهوریة أوزبكستان مخولة - 37

من خالل الصندوق بصفته وصیًا له.، المشترك ألغراض األمن الغذائيللتمویلالمرفق اإلسباني وحساب أمانة 

وسیاسات اإلقراضلمقترح یتفق وأحكام اتفاقیة إنشاء الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیةوٕاني مقتنع بأن التمویل ا- 38

في الصندوق.ومعاییره
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  التوصیة-سابعا

أوصي بأن یوافق المجلس التنفیذي على التمویل المقترح بموجب القرار التالي:- 39

ستة مالیین ومائة لغایة تعادل قیمته : أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة أوزبكستان قرضًا بشروط تیسیریة لقـرر

یخضع ألیة شروط على أن وحدة حقوق سحب خاصة)، 1906  000وحدة حقوق سحب خاصة (وتسعین ألف 

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

وحدة ستمائة وخمسة وأربعین ألفقیمتها : أن یقدم الصندوق إلى جمهوریة أوزبكستان منحة تعادل قرر أیضا

تكون أخرى وحدة حقوق سحب خاصة) على أن تخضع ألیة شروط وأحكام 645  000حقوق سحب خاصة (

  مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة.

من خالل الصندوق لغذائي،اإلسباني للتمویل المشترك ألغراض األمن ایقدم حساب أمانة المرفق: أن أیضاوقرر 

ثمانیة مالیین وأربعمائة إلى جمهوریة أوزبكستان قرضًا بشروط تیسیریة للغایة تعادل قیمته بصفته وصیا له،

تكون مطابقة على نحو أساسي أخرىیخضع ألیة شروط وأحكامعلى أنیورو)، 4608  000یورو (وستین ألف 

.للشروط واألحكام الواردة في هذه الوثیقة

  

  كانایو نوانزي

  رئیس الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
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Negotiated financing agreement: "Horticultural Support 
Project"

(Negotiations concluded on 25 March 2012)

IFAD Loan number: ____________

IFAD Grant number:____________

Trust Loan number: ____________

Project Title: Horticultural Support Project (the “Project”)

The Republic of Uzbekistan (the “Borrower/Recipient”)

and

The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”)

and

The Spanish Food Security Cofinancing Facility Trust Fund (the “Trust”)

(each a “Party” and all of them collectively the “Parties”)

WHEREAS the Executive Board of IFAD at its 100th Session approved the establishment of 
the Trust and further approved that the Trust, acting through IFAD in its capacity as the 
Trustee, enter into a Borrowing Agreement with the Kingdom of Spain; and

WHEREAS the Kingdom of Spain and IFAD, in its capacity as the Trustee of the Trust, have 
signed the Borrowing Agreement on 28 December 2010.

WHEREAS IFAD has agreed to extend financing to the Borrower/Recipient for the purpose 
of financing the Horticultural Support Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement;

WHEREAS, on the basis of the above and other considerations, the Trust has agreed to 
extend a Trust Loan to the Borrower/Recipient for the purpose of increasing the financing 
in respect of the above referenced Project, on the terms and conditions set forth in this 
Agreement;

WHEREAS, the Borrower/Recipient, in accordance with its national legislation, has 
completed a Project Feasibility Study which is acceptable to the Fund;

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), the Allocation Table 
(Schedule 2), and the Special Covenants (Schedule 3).

2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 
April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 
annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement.  For 
the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 
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the meanings set forth therein.  The term “Loan” in the General Conditions shall apply 
equally to the IFAD Loan and the Trust Loan.

3. The Fund shall provide a Loan and a Grant and the Trust shall provide a Loan to the 
Borrower/Recipient (all of which are collectively referred to as “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 IFAD Loan is six million one hundred ninety thousand 
Special Drawing Rights (SDR 6 190 000).

B. The amount of the IFAD Grant is six hundred forty five thousand Special 
Drawing Rights (SDR 645 000).

C. The amount of the Trust Loan is eight million four hundred sixty thousand  
Euros (Euro 8 460 000).

2. The IFAD Loan and the Trust Loan are granted on Highly Concessional Terms, as 
defined in Section 5.01(a) of the General Conditions.

3. A. The Loan Service Payment Currency for the IFAD Loan shall be US dollar.

B. The Loan Service Payment Currency for the Trust Loan shall be the Euro.

4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January.

5. Payments of principal and service charge of the IFAD Loan and the Trust Loan shall 
be payable on each 15 March and 15 September.

6. Withdrawals from the Loan and Grant Accounts shall be made in conformity with 
the procedures established by the Fund in accordance with Section 4.04 of the General 
Conditions.

7. Procurement of goods, works and consulting services financed by the Financing 
shall be carried out in accordance with the provisions of the Fund’s “Procurement 
Guidelines” approved by the Fund’s Executive Board in September 2010, (the 
“Procurement Guidelines”) as may be amended from time to time by the Fund.

8. The Borrower/Recipient shall provide counterpart financing for the Project to cover 
social charges associated with PMU salaries, support for the Shreder Institute, and 
exemption from duties and taxes as per the Project Feasibility Study and as agreed 
between the Borrower/Recipient and the Fund.

Section C

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Water Resources of 
the Borrower/Recipient.

2. The following is designated as an additional Project Party: the Rural Restructuring 
Agency.

3. The Project Completion Date shall be the sixth anniversary of the date of entry into 
force of this Agreement.
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Section D

The Financing will be administered and the Project supervised by the Fund.

Section E

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

(a) a Governmental Decree confirming the Rural Restructuring Agency as the 
agency responsible for the management of the Project shall have been issued;

(b) a project manager and a chief accountant, with qualifications and experience 
acceptable to the Fund, have been appointed.

2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement:

For the Borrower/Recipient:

Minister of Finance
5 Mustaqillik Square
Tashkent 100008, Republic of Uzbekistan

For the Fund:

President
International Fund for Agricultural Development
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy

For the Spanish Food Security Co-Financing Facility Trust Fund

President 
International Fund for Agricultural Development in its capacity as Trustee
of the Spanish Food Security co-Financing Facility Trust Fund
Via Paolo di Dono 44
00142 Rome, Italy
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This agreement, dated __________, has been prepared in the English language in three 
(3) original copies, one for the Fund, one for the Trust and one for the 
Borrower/Recipient.

REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Authorized Representative
Title

INTERNATIONAL FUND FOR

AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Kanayo F. Nwanze 
President

FOR THE SPANISH FOOD SECURITY

CO-FINANCING FACILITY TRUST FUND

Kanayo F. Nwanze
President
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Schedule 1

Project Description and Implementation Arrangements

I. Project Description

1. Target Population. The Project shall benefit small-scale, private sector, actual or 
potential horticulture producers operating horticultural fields of 6 ha or less, including 
dekhan farmers; agrofirms and other service providers active in the horticultural value 
chain; and the rural unemployed.  The Project Area shall be the Surkhandarya region.

2. Goal. The goal of the Project shall be improved living standards for the rural 
population in the Project Area. 

3. Objectives. The objective of the Project shall be increased incomes and assets 
accruing to smallholder farmers, processors and service providers within the horticultural 
sub-sector.

4. Components. The Project shall consist of four components: (i) Support to 
Horticultural Production and Marketing; (ii) Rural Finance; (iii) Improved Irrigation and 
Drainage Network; and (iv) Project Management. 

4.1 Component 1: Support to Horticultural Production and Marketing. This 
Component shall support the importation of highly-productive new varieties of plants and 
rootstock including varieties and rootstock not yet listed in the Borrower/Recipient’s 
Official Catalogue of Authorized Planting Materials for propagation and onward sales to 
beneficiaries.  A resolution shall be adopted by the Cabinet of Ministers to allow such 
importation in order to avoid lengthy trial periods before license for commercial use is 
granted. The imported modern varieties and rootstock mother plants would be used to 
set up demonstration orchards to be managed by a Central Nursery located at one of the 
existing Shreder Institute facilities in the Project Area and for propagation by the Central 
Nursery. The component would further 

(i) support the Central Nursery comprising the financing of: (i) office equipment; 
(ii) nursery equipment; (iii) tissue laboratory equipment; international 
technical assistance to assist the Central Nursery in modernising its 
propagating activities; (iv) necessary vehicles; and (v) operation and 
maintenance by the Shreder Institute of the Central Nursery and the tissue 
laboratory.

(ii) provide technical assistance and training for (i) business planning; and (ii) 
orchard and horticulture field management and growing techniques for Project 
beneficiaries.

4.2 Component 2: Rural Finance. This Component shall support provision of 
financing products to beneficiaries for investments in (i) establishment or improvement of 
orchards and vegetable fields with high yielding new varieties; (ii) introduction of modern 
production technologies; and (iii) establishment or improvement of non-farm value chain 
facilities such as processing and cold storage facilities, specialized transport, and farm 
services.  Each financing product shall be composed of the following elements:

(i) Debt Financing, in the form of loans, up to a maximum of 80% of the total 
investment cost; 
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(ii) Beneficiary Contribution, which shall be a minimum of at least 20% of the 
total investment cost. 

Three financing product categories shall be made available for beneficiaries as follows: 

(i) Credit Line for Horticultural Processing and Storage: Legal entities active in the 
horticultural value chain including Agrofirms shall be eligible to receive Debt 
Financing to a maximum amount of USD 600 000 equivalent per borrower. 

(ii) Credit Line for Farmers: Farmers operating horticultural fields of less than 6 
ha; and small market services entities active in value chain including storage, 
processing, packaging, distributing shall be eligible to receive Debt Financing 
to a maximum amount of USD 100 000 equivalent per borrower. 

(iii) Credit Line for Small Producers: Small production units operating high value 
cash crop land of less than 2 ha, including dekhan farmers; and micro market 
services entities shall be eligible to receive Debt Financing to a maximum 
amount of USD 20 000 equivalent per borrower. 

4.3 Component 3: Improved Irrigation and Drainage Network. This component 
shall finance investments in public irrigation and drainage infrastructure that complement 
support to activities under Components 1 and/or 2.

Eligibility criteria shall be set out in the Project Implementation Manual based upon the 
Project Feasibility Study and as agreed between the Borrower/Recipient and the Fund.  
Criteria shall include direct linkage with the horticulture activities selected for support 
under Components 1 and/or 2, authenticated through the respective producers and 
processors; and a proposal for a feasible and sustainable procedure for operation and 
maintenance of the proposed facility, endorsed by the responsible institution.

4.4 Component 4: Programme Management. This Component shall support 
Programme management as outlined in Section II below.
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II. Implementation Arrangements

5. Interagency Council (IC). The Interagency Council for Cooperation with 
International Financial Institutions, Foreign Government Agencies and Donor Countries in 
Implementation of Large-scale and Strategically Important Investment Projects shall 
have the overall responsibility for management and oversight of the Project, and shall 
provide guidance and direction to the Lead Project Agency (LPA).

6. Rural Restructuring Agency and Project Management Unit. Day-to-day 
oversight of the Project’s management shall rest with a Project Management Unit (PMU) 
embedded in the Rural Restructuring Agency (RRA). The RRA shall report to the LPA.

6.1 The PMU shall have a Central Office in Tashkent and a Regional Office in the Project 
Area.  The main functions of the PMU shall be: (i) project planning; (ii) financial 
administration including budgeting, procurement, accounting and disbursement; 
(iii) monitoring and evaluation; and (iv) providing, as appropriate, implementation 
support to implementing partners and beneficiaries.  Appropriate arrangements for 
monitoring of the Rural Finance component after Project completion shall be agreed 
between the Borrower/Recipient and the Fund.

6.2 The Regional Office shall be responsible for day-to-day implementation in the field 
of all aspects of the Project, with the exception of financial administration and 
procurement, which shall be managed entirely by the PMU central office.

Component Management

7. Component 1: Shreder Institute and nurseries. Imported plants shall be 
purchased by the RRA following technical specifications provided by the Shreder Institute 
for propagation and on sales to Project beneficiaries.  A Central Nursery, located at one 
of the existing Shreder Institute facilities in the Project Area, shall manage demonstration 
orchards and the propagation activities in the nursery, as well as sales to Project 
beneficiaries.  The Shreder Institute and the Central Nursery shall provide appropriate 
technical support to beneficiaries such as agrofirms, which purchase plants from the 
Central Nursery for purposes of maintaining regional nurseries.

8. Component 2: Rural Finance: Participating Financial Institutions (PFI).  
Proceeds of the Financing under Component 2 shall be used to provide Subsidiary Loans 
to pre-qualified commercial banks and other eligible participating financial institutions 
(PFIs) approved by the Fund and the Borrower/Recipient. The PFIs shall use the 
Subsidiary Loans to provide the Debt Financing element of the financing products 
described at paragraph 4.2 above.  Due diligence of each PFI shall be carried out by an 
international bank assessment consultant in collaboration with the RRA.

8.1 The Subsidiary Loans to PFIs shall be governed by Investment Guidelines approved 
by the Fund and the Borrower/Recipient, which shall provide an overall framework for the 
distribution of the Subsidiary Loans and financing products including: (i) eligibility criteria 
for PFIs and end-borrowers; (ii) eligibility of loan purposes; (iii) a general description of 
refinancing activities; (iv) principal conditions and procedures for refinancing, approval, 
disbursement, repayment; (v) PFI accounting and audit requirements; and (vi) 
monitoring and reporting.  

8.2 The Borrower/Recipient shall make the Subsidiary Loans available to the PFIs under 
Subsidiary Loan Agreements (SLAs) to be entered into between the Borrower/Recipient 
and the RRA on one hand, and each PFI on the other.  The SLAs shall be under terms and 
conditions approved by the Fund and in adherence with the Investment Guidelines.  
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Except as the Fund shall otherwise agree, the Borrower/Recipient shall not assign, 
amend, abrogate or waive any SLA or any of its provisions.

8.3 Each SLA entered into shall comply with the following terms and conditions:

(i) the amount of Subsidiary Loan to each PFI shall be made available in USD or 
Uzbek Soum (Soum);

(ii) the principal amount of the Subsidiary Loan shall be repaid by the concerned 
PFI in USD or in Soum to the Borrower/Recipient after 20 years from the 
entry into force of the respective SLA, unless the Borrower/Recipient and PFIs 
jointly agree to extend the period of refinancing beyond the initial 20 years’ 
period;

(iii) interest shall be charged on the outstanding balances of each Subsidiary Loan 
at a rate acceptable to the Fund;

(iv) the PFI shall keep records that show the amount of the outstanding balance of 
the Subsidiary Loan disbursed as Debt Financing;

(v) if a PFI is unable to disburse a substantial share of the Subsidiary Loan made 
available to it, the RRA shall suggest to the Borrower/Recipient reallocation of 
such funds partially or in full to other eligible PFIs. 

8.4 The PFIs shall evaluate applications for Debt Financing, bear the lending risk and 
ensure that the investments meet the eligibility criteria. If approved by a PFI, the 
application shall be forwarded to the PMU for review and approval.  Applications for Debt 
Financing above USD 250 000 shall require a no objection from IFAD.  After approval and 
no objection as applicable, the Debt Financing shall be disbursed by the respective PFI.

9. Component 3: Improved Irrigation and Drainage Network. The 
implementation of this Component shall be managed by RRA through the PMU, which 
shall: 

(i) on the central level in Tashkent: (a) review, finalize and submit 
recommendations for irrigation/drainage investment proposals with required 
supporting documents for LPA and IFAD approval; and (b) conduct 
procurement of design services and civil works and submit evaluation reports 
to the Procurement Committee for approval and to IFAD for review and 
written no-objection;

(ii) on the regional level through the Regional Office: (a) publicize the availability 
of the irrigation and drainage support component in the Project Area, its 
application format and arrangements, selection procedures and 
implementation modality; (b) assist interested applicants in application 
preparation and submission; (c) undertake technical review of investment 
proposals; (d) based on the technical review, evaluate and rank applications 
in accordance with the guidelines and mechanisms in accordance with the 
Project Implementation Manual; (e) submit recommendations for 
irrigation/drainage investments with required supporting documents for 
review at the PMU central level; (f) develop engineering designs’ Terms of 
References for selected investment proposals; (g) assist the PMU on the 
central level in evaluation of bids; (h) review and approve engineering 
designs; and (i) monitor and carry out supervision of the implementation by 
contractors of all civil works.
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10. Project Implementation Manual (PIM). The PMU shall prepare a draft Project 
Implementation Manual acceptable to the Fund and submit it for approval to the Lead 
Project Agency.  When so approved, a copy of the PIM shall be provided by the Lead 
Project Agency to the Fund.  The PIM may be amended or otherwise modified from time 
to time only with the prior consent of the Fund.

11. 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 Agency and IFAD.
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Schedule 2

Allocation Table

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

Category

IFAD Loan 

Amount 

Allocated

(expressed in 

SDR)

IFAD Grant 

Amount 

Allocated 

(expressed 

in SDR)

Trust Loan 

Amount Allocated

(expressed in 

Euro)

% of 

Expenditures to 

be financed 

(net of taxes and 

beneficiary, PFI 

and government 

contributions)

I. Works including Design & 

Supervision

2 360 000 100%

II. Vehicles, Equipment and 

Materials 

475 000 100%

III. Technical Assistance 645 000 100%

IV. Training 230 000 100%

V. Rural Finance

(a) Credit Line for 

Horticultural 

Processing and 

Storage 

(b) Credit line for Farmers

(c) Credit line for Small 

Producers

2 620 000

4 840 000

2 480 000

100%

100%

100%

VI. Recurrent Cost 960 000 100%

VII. Unallocated 250 000 435 000

TOTAL 6 190 000 645 000 8 460 000

(b) Withdrawals for activities under category V above shall be limited to USD 300,000 
until the Fund has received satisfactory evidence that due diligence has been carried out 
by an international bank assessment consultant for at least three potential and interested 
PFIs; and Investment Guidelines and a model Subsidiary Loan Agreement have been 
agreed upon between the Borrower/Recipient and the Fund.
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Schedule 3

Special Covenants

(a) In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund 
may suspend, in whole or in part, the right of the Borrower/Recipient to request 
withdrawals from the IFAD Loan Account, the Grant Account and the Trust Loan Account 
if the Borrower/Recipient has defaulted in the performance of any covenant set forth 
below, and the Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a 
material adverse effect on the Project: 

1. The Borrower/Recipient shall ensure that no later than one year from the date of 
entry into force of this Agreement the Cabinet of Ministers shall adopt a resolution to 
allow the importing of highly productive new varieties of plants and rootstock including 
varieties and rootstock not yet listed in the Official Catalogue of Authorized Planting 
Materials in order to avoid lengthy trial periods before license for commercial use. The 
resolution shall allow the propagation of the new varieties and rootstock and unrestricted 
distribution of the propagated plants within the Project Area. 

2. The Borrower/Recipient shall ensure that all Subsidiary Loans shall be disbursed 
from and repaid to a dedicated RRA Subsidiary Loan Account operated by the RRA. 

3. At all times during the Project Implementation Period the Borrower/Recipient shall 
ensure that all civil works, equipment and services imported for the purposes of the 
Project shall be exempted from any custom duties or taxes.

(b) If at any time until the twentieth anniversary of the date of entry into force of 
this Agreement the outstanding balance of the proceeds of the Financing extended to 
Project beneficiaries under category V(a), V(b) or V(c) of Schedule 2 has for a sustained 
period of 18 months or longer remained below 70% of the total amount of Financing 
extended in the form of the Subsidiary Loans described in paragraph 8 of Schedule 1, 
thus implying that a balance of 30% or more of such Financing has remained unutilized, 
the Fund may (a) partially cancel the remaining undisbursed amount of the Financing up 
to a maximum of 50% of the unutilized balance; or (b) accelerate the maturity of an 
amount not exceeding 50% of the unutilized balance in accordance with section 12.05 of 
the General Conditions.
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Logical framework

Results Hierarchy Indicators Means of Verification Assumptions

GOAL

Improved living standards for the rural 
population in the project area.

 10 per cent reduction in the prevalence of malnutrition for 
children for target population (RIMS mandatory impact indicator) 
by PY6 in the Project Area.

 Government: FBS, other public socio-
economic surveys and statistics, health 
welfare surveys;

 UNICEF Multiple Indicators Cluster 
Survey (MICS);

 World Bank LSMS
 Project M&E/PIM;
 Project completion report.

 Government 
maintains and 
pursues pro-poor 
policies and WIS 
2008-2010.

 No severe climatic or 
economic shocks.

DEVELOPMENT OBJECTIVE

Increased incomes and assets 
generated by small-scale producers, 
processors and service providers 
within the horticultural subsector.

 Increase in value in household asset ownership for target 
population participating in project resulting from investments into 
horticultural production from USD 15,000/HH to USD 18,000/HH 
by PY3 and to USD 21,000/HH by PY6 (RIMS mandatory impact 
indicator);

 Increase in income for target population households participating 
in the project resulting from investments into horticultural 
production from USD 1,500 to USD 1,800 by PY6;

 2,000 employment opportunities (50% women, 50% men) 
provided annually (RIMS 2nd level) by PY6.

 Baseline and follow up surveys;
 Project M&E/PIM;
 Agrofirm records.

 No deterioration in 
the macroeconomic 
situation. 

OUTCOME 1

Viable horticultural subsector with 
modern farming techniques, backward 
linkages to poor rural smallholders and 
improved access to domestic and 
international markets created.

 390 households adopting recommended technologies (RIMS 2nd

level) by PY6;
 600 ha of land put under production of horticultural high value 

produce with recommended technologies by PY6;
 30% increase in volume/value of horticultural produce handled 

by Agrofirms sold on export markets by PY6; 
 Decrease in volume/value of wastage of produce by farms among 

target population from USD 6 million to USD 4 million PY6;
 Increase in number of functioning market, storage, processing 

facilities with 3 by PY3 and 20 by PY6 (RIMS 2nd level).

 Baseline and follow up surveys;
 Market studies;
 Government forestry/agricultural 

statistics;
 Household interviews;
 Agrofirms’ financial statements;
 Records from Agrofirms and 

nurseries.

 Export policies with 
improved economic 
effect on 
beneficiaries. 

 Land access and use 
policies with 
improved economic 
effect on 
beneficiaries.

Output 1

Central Nursery supported and 
endowed with capacity to propagate 
modern varieties and rootstock for 
sales to Agrofirms and 
beneficiaries.

 Central Nursery is grafting first plants by PY2;
 Plants purchased by Agrofirms and beneficiaries from Central 

Nursery in an amount sufficient for establishing 300 ha of 
orchards by PY6.

 Records from Central Nursery and 
Agrofirms;

 Project M&E/PIM.

Output 2

Agrofirms identified and 
strengthened for providing services 
to small horticulture clients, 
contract farming, technology 
transfer, produce handling and 
marketing support. 

 15 Agrofirms supported by PY6.  Project M&E/PIM.
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Output 3

Training in modern farming 
methods, marketing, professional 
skills and entrepreneurship 
provided.

 450 people (30% women, 70% men) trained in business and 
entrepreneurship (RIMS 1st level) by PY5;

 900 people (30% women, 70% men) trained in crop production 
practices and technologies (RIMS 1st level) by PY5;

 450 people (30% women, 70% men) trained in post-production, 
processing and marketing (RIMS 1st level) by PY5.

 Project M&E Database.

OUTCOME 2

Investments by producers, processors 
and service providers into productive 
assets in horticultural value chain 
increased.

 Value of gross loan portfolio (RIMS 1st level) at USD 11 million 
by PY 6;

 Portfolio at risk (RIMS 1st level) kept at below 10%;
 Improved access of the poor to financial Services (RIMS 2nd 

level); 
 700 active borrowers (30% women, 70% men) by type of service 

(RIMS 1st level) by PY6.

 Commercial Bank records;
 Project M&E/PIM.

 No deterioration/ 
improvement in 
investment climate as 
a result of financial 
sector policy and 
regulatory 
framework.

 Absence of political 
interference in 
operation of the 
refinancing facility.

 Financial institutions 
willing and able to 
address the intended 
target groups.

Output 1

Refinancing Facility established to 
provide refinancing capital to PFIs 
for on lending to the horticultural 
value chain.

 Refinancing Facility operating by PY2;
 4 PFIs participating in the project (RIMS 1st level) by PY4.

 PFI records and transaction audits.

Output 2

Financially viable PFIs supported 
providing a range of financial 
services to small horticulture 
clients.

 100 business plans used as collateral for loans by PY4; 
 50 of staff (30% women, 70% men) of service providers trained 

(RIMS 1st level) by PY2.

 Project M&E Database.

OUTCOME 3

Farming efficiency and mobility of 
productive assets and produce 
improved.

 Likelihood of sustainability of the roads constructed/rehabilitated 
(RIMS 2nd level);

 20% increase in volume of water saved (in m³);
 1 000 ha of land improved through water conservation methods 

(RIMS 2nd level);
 8 000 HH reached by PY6.

 M&E and impact assessments.  Willingness of target 
population to invest 
in infrastructure.

Output 1

Rural infrastructure for modern 
irrigation methods and techniques 
at farm level constructed.

 1 000 ha land under irrigation schemes constructed and/or 
rehabilitated (RIMS 1st level) by PY4;

 20 other infrastructure constructed (RIMS 1st level) by PY6.

 M&E and impact assessments.

Output 2

Training in infrastructure 
management provided. 

 100 people (30% women, 70% men) trained in infrastructure 
management (RIMS 1st level) by PY4;

 100 people (30% women, 70% men) trained in NRM (RIMS 1st

level) by PY 4.

 Project M&E Database.


