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المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: هذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما  التسمياتإن 
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 جمهورية الصين الشعبية
 مشروع الترويج لألعمال الزراعية في منطقة جيانغسي الجبلية

 التمويلموجز 

 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق 

 المقترض:  جمهورية الصين الشعبية

 الوكالة المنفذة:  الزراعةدائرة جيانغس:،  محافظةحكومة 

 التكلفة الكلية للمشروع:  مليون دوالر أمريك: 11..21

مليون  34.0مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  .43.4
 دوالر أمريك: تقريبا(

 قيمة قرض الصندوق: 

مليون  0.0مليون وحدة حقوق سحب خاصة )بما يعادل  ...0
 دوالر أمريك: تقريبًا(

 :قيمة منحة الصندوق 

سنوات،  .سنة، بما ف: ذلك فترة سماح مدتها  20مدة القرض 
ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة المرجع: السنوي كما يحدده 

 الصندوق كل ستة أشهر

 شروط قرض الصندوق: 

 مليون دوالر أمريك: 10..1المؤسسات المالية المشاركة: 

مساهمة مليون دوالر أمريك:  4.43 :والمشروعاتالتعاونيات 
 عينية

 الجهة/الجهات المشاركة في التمويل 
 :وقيمة التمويل المشترك

مساهمة : والمشروعاتالتعاونيات  ؛المؤسسات المالية: قرض
 عينية

 شروط التمويل المشترك: 

 مساهمة المقترض:  مليون دوالر أمريك: .30.5

 مساهمة المستفيدين:  مليون دوالر أمريك: 21.22

 التقدير:ب المكلفةالمؤسسة   الصندوق 

 المؤسسة المتعاونة:  المباشريخضع إلشراف الصندوق 
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 الموافقةبتوصية 

 الصين الشعبية جمهورية إلىبالتمويل المقترح تقديمه المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .21، على النحو الوارد ف: الفقرة مشروع الترويج لألعمال الزراعية ف: منطقة جيانغس: الجبليةمن أجل 

 

  من أجلجمهورية الصين الشعبية  إلى امتقديمهمقترح  ومنحةقرض 
 مشروع الترويج لألعمال الزراعية في منطقة جيانغسي الجبلية

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الق ْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف 
ف: تحقيق أكثر من ثالثة عقود من التنمية االقتصادية واالجتماعية الصين الشعبية  جمهورية نجحت -1

كما أنها  بالمائة سنويا. 20إلى  9ما بين  بوسط: يتراوحالمطردة مع نمو ف: الناتج المحل: اإلجمال: 
مليار شخص من قبضة الفقر.  2.43مليون شخص من أصل  300نجحت أيضا ف: تخليص أكثر من 

 20إلى  .299بالمائة عام  .1العملية، انخفض نصيب الزراعة من الناتج المحل: اإلجمال: من  وف: هذه
بالمائة على  20و بالمائة  .، ف: حين ارتفعت حصة الصناعة والخدمات بحدود 1022بالمائة عام 

األنشطة غير من المتحققة األجور  إلىإلى حد ما التوال:. ويعود الفضل جزئيا ف: نمو الدخول الريفية 
قدرا كبيرا من انعدام المساواة معه النمو االقتصادي المطرد قد جلب الزراعية. وبالنسبة للمساوئ ف

مع تقدم  ،الخارجية والضغوطات السكانية اتالتوازن ديات االستدامة البيئية وانعداموالتحضر السريع وتح
 .2.1ن شخص يعيشون على أقل من مليو  210السكان ف: العمر وتأنيث الزراعة. وما زال أكثر من 

ال بد من التطرق و وما زال الحد من الفقر يمثل تحديا كبيرا.  ،خط الفقروهو ما يعتبر دوالر أمريك: يوميا 
نما أيضا بين المناطق  أيضا للتفاوت المقلق والمتزايد ف: الدخول الذي ال ينحصر فقط بين األقاليم، وا 

 الريفية والحضرية وبين الجنسين.

. كما بلغ 4155بالمائة عام  28إلى  5801بالمائة عام  01ناقص تعداد السكان الريفيين ف: الصين من ت  -2
هكتار للفرد الواحد  1.5، أي ما يعادل 4155مليون هكتار عام  544إجمال: المساحة المزروعة 

ف: حين تتراجع نسبة إجمال: المساحة المزروعة بمحاصيل و  من المزارع مروية. 28باإلجمال. وحوال: 
األغذية لصالح التنويع المحصول: والتوجه نحو المحاصيل النقدية، إال أن إجمال: انتاج المحاصيل 

إضفاء تزايد  أدىالغذائية لم يتأثر، وذلك بفضل التحسينات المدخلة على اإلنتاجية. من جهة أخرى، 
عة ف: الصين إلى الحد من تدخل الدولة المباشر ف: اإلنتاج والتسويق مع الطابع التجاري على الزرا

 توفير الفرص لربط المزارعين الريفيين بالمشروعات والتعاونيات.
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األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية وبرنامج الفرص االستراتيجية الق ْطرية  -باء 
 المستند إلى النتائج

والتنمية تنمية وتركز على تحسين البنى األساسية تتوجه باليجية للحد من الفقر تبنت الحكومة استرات -3
وتعزيز خدمات التسويق والخدمات المالية لصالح الفقراء، وتنمية األنشطة  ،الزراعية السليمة بيئيا

ات أصدرت الحكومة تشريعا لتعاونيات المزارعين يروج لمنظم ،4112وف: عام االقتصادية غير الزراعية. 
وتتوقع الحكومة أن يستمر الصندوق ويحسن من روابط السوق بين المزارعين والمشروعات.  ،المزارعين

ف: جلب أفضل الممارسات العالمية ف: النهج االبتكارية للحد من الفقر والموارد المالية اإلضافية إلى 
فقر ف: المناطق النائية شحيحة البالد، إضافة إلى ذلك فإن الصندوق قد أثبت ميزته النسبية ف: التطرق لل

 تقدرها الصين عاليا نظرا لوجود العديد من مثل هذه المناطق فيها. ميزةالموارد، وه: 

-4155يتماشى برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج الذي أقره الصندوق للصين للفترة   -4
وتتمثل أهدافه االستراتيجية الثالثة فيما يل::  والحد من الفقر الريف:. للتخطيطالحكومة  برنامجمع  4151

( تحقيق االستدامة ف: استخدام فقراء الريف ف: المناطق المستهدفة لألصول الطبيعية واالقتصادية 5)
بيئة اإلنتاجية المعززة، والتكنولوجيا والخدمات االستشارية المحسنة، ف: إطار التغير المستمر ف: أحوال ال

ومنظماتهم من االستفادة من تحسين الوصول إلى  السكان الريفيين الفقراء( تمكين 4وأوضاع األسواق؛ )
( االستفادة من 0الخدمات المالية من أجل زيادة توليد الدخل وتعزيز الصمود أمام المخاطر؛ )و األسواق 

دارة المعرفة ف: توفير  بادل المعرفة المولدة عن طريق فرص لتالتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وا 
 وتوسيع نطاق الممارسات السليمة ف: التنمية الريفية. ،االبتكار

الجبلية خامس تدخل للصندوق ف: الصين بموجب  جيانغسييعتبر مشروع الترويج لألعمال الزراعية ف:  -5
بما ف: ذلك:  البرنامج الحال: للفرص االستراتيجية القطرية. وهو يخلق الروابط بين مختلف األنشطة

استخدام نهج سالسل القيمة إلضافة القيمة لألصول االنتاجية المجتمعية، وتطوير المنتجات الزراعية 
، واألسواق المربحة والموارد المعلومات والخدمات التقنيةالموجهة للسوق، وتعزيز وصول المزارعين إلى 

التأكيد على دور الصندوق التحفيزي، ستكون ، وف: حال وجود هذه، وبالطبيعية والخدمات المالية المالئمة
. وسوف يتم توسيع نطاق نتائجها اإليجابية من قبل الحكومة والجهات األخرى. ومن هذه األنشطة تجريبية

المسوغات الرئيسية لهذا المشروع إضافة القيمة لإلنتاج الزراع: القائم والمحسن من خالل تطوير 
الروابط مع تدخالت حكومية وأخرى تمولها جهات مانحة سيقيم المشروع كما استراتيجيات فعالة وابتكارية. 

باسم برنامج "الريف الجديد" مختلفة لتعظيم االتساق وتجنب التكرار، بما ف: ذلك برنامج التشييد المعروف 
برنامج و بهدف تحسين اإلنتاج الزراع: وسبل عيش المزارعين والبيئة الريفية؛  4111الذي أطلق عام 

مشروع وزارة الزراعة "المقاطعة النموذجية و ؛ 4141-4155ية الريفية والحد من الفقر الريف: للفترة التنم
ف: اإلرشاد  تشاركية، والذي يستحدث نهجا 4118إلصالح خدمات اإلرشاد الزراع:" الذي بدأ عام 

 الزراع: ويحسن أحوال العمل ف: محطات اإلرشاد الزراع:.



 EB 2014/113/R.18/Rev.1 

0 

 وصف المشروع -ثانيا 

 منطقة المشروع والمجموعة المستهدفة -ألف 
ستتألف المجموعة  ،بما يتواءم مع استراتيجية االستهداف ف: الصندوق وأولويات الحكومة للحد من الفقر -6

 ،جيانغس:ف: منطقة سلسلة جبال لوكسياو ف:  ،فقراء الريف نساء ورجاالالمستهدفة من المشروع من 
اقتصاديا و/أو الذين بإمكانهم االستفادة من تحسين اإلنتاج النشطين المصنفة وطنيا على أنها فقيرة، 

. كذلك سيتم ربط تعاونيات المزارعين مشروعالزراع: أو فرص األعمال الزراعية الت: يوفرها ال
. ووقع االختيار دور النساء محور تركيز مخصوصشكل والمشروعات الزراعية مع المنتجين الفقراء. وسي

 وان ،نيشان، يونغتسنجشوان، جينجايالمشروع فيها وه: مقاطعات: جيان، سو مقاطعات لتنفيذ  عشرعلى 
بينغسيانغ.  قسمهوا ف: نجانتزو؛ وليا قسمان، وشونغي:، ورويجين ف: غ، وأني؛ وهيشيانجيان قسمن ف: آ

ف:  ،1021مليون شخص عام  4.43ن اإلجمال: ف: هذا المناطق بحدود يتعداد السكان الريفيإجمال: وبلغ 
 31يوان صين:، مما يعادل  3 039حين كان صاف: دخل المزارعين للفرد الواحد ف: هذه المنطقة بحدود 

بالمائة من المستويات على صعيد المحافظة والصعيد الوطن:، وأقل من وسطى المقاطعات  32بالمائة و
هكتار ف:  .0.0تجاوز فال تاألراض: الزراعية للشخص الواحد حيازة . وأما وسط: جيانغس:الفقيرة ف: 

 جبال وهضاب. مناطق بالمائة من منطقة المشروع بكونه 00حوال: تسم مقاطعات المشروع، وي

تعتبر الزراعة وهجرة العمالة المصدرين الرئيسيين لدخل األسر الريفية. كذلك تشغل الزراعة حوال: نصف  -7
بالمائة من  45، منه ر الريفية فيهاقوة العمل الريفية ف: المنطقة مما يسهم بأكثر من ثلث دخول األس

تبلغ نسبة النساء بالمائة من اإلنتاج الحيوان:. وتعد الهجرة الخارجية شائعة حيث  55نتاج المحاصيل، وإ
بالمائة من  41سنة. ويمكن عزو حوال:  21-50بالمائة، ومعظمهن ف: عمر  25ف: هذه المنطقة بحدود 
 المنطقة.خارج هذه من دخل األسر من العمالة 

 الهدف اإلنمائي للمشروع -باء 

تتمثل غاية المشروع ف: مساعدة الصين على إعداد وتنفيذ برامج ريادية يمكن لها أن تتطرق بصورة  -8
مستدامة للفقر المزمن السائد ف: جيوب متفرقة ف: المناطق النائية والجبلية. وأما أهدافه فتتمثل ف: زيادة 

كفاءة اإلنتاج الزراع: وتعزيز جودة المنتج، وتحسين الهوامش على طول قاعدة إنتاج المزارعين وتحسين 
الل سالسل القيمة، وخاصة على مستوى المزرعة. وسيروج المشروع لتنمية األعمال الزراعية من خ

 وصول المنتجات الزراعية إلى األسواق. على ضمان تركيز  التعاونيات والمشروعات، مع 

 المكونات/النتائج -جيم 

ف المشروع من ثالثة مكونات، وه:: ترويج وتنمية األعمال الزراعية؛ توسيع اإلنتاج الزراع: وتعزيز يتأل -9
دارة المشروع  .وتنسيقه اإلنتاجية؛ وا 

الذي يتحقق من خالل بناء قدرات التعاونيات واألعمال  ترويج وتنمية األعمال الزراعية: 1المكون  -11
نشاء الروابط بينها وبين المز  يجالزراعية وا  ئتمان من اد مرفق ضمان الستقطاب حسابات االارعين، وا 
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تب إدارة االقتصاد اكون مكل لتطوير وتنفيذ خطط األعمال. وستالمصارف؛ وتوفير خدمات تنمية األعما
التعاونيات. وستنسق مكاتب إدارة المشروع توفير خدمات تنمية ة عن تعزيز التعاونيات مسؤولو  الريف:

هذه الخدمات سيكون من خالل موفري الخدمات المحليين المختارين من خالل  إيصال إال أناألعمال، 
مرفق  ومعظمها تملكه الحكومةتنفذ شركات الضمان على مستوى المقاطعة سإجراءات تنافسية. و 

أما المساعدة التقنية  مية األعمال لجميع أصحاب المصلحة،الضمانات. وسيتم توفير التدريب الرديف وتن
 جزءا من األنشطة. نتشكالسالتقدير األول: لشركات الضمان المساهمة فلالستهالل و 

مما سيعزز من دخول أصحاب الحيازات الصغيرة  توسيع اإلنتاج الزراعي وتعزيز اإلنتاجية: 2المكون  -11
وسوف . ى األساسية لإلنتاجبنوتحسين ال ،المنتجات الحيوانيةمن خالل اإلنتاج الكفؤ للمحاصيل النقدية و 

تضمن تدخالت . وت5ان تسويق المنتوج الزراع: من خالل الروابط المنشأة بموجب المكون يتم ضم
المشروع الرئيسية تحسين جودة المنتج، وتحسين اقتصاديات الحجم الكبير بالنسبة إلعداد األراض: وريها، 

دخال األصناف الموتبن: تقنيات الزراعة المحسنة،  صدار شهادات للمنتجات الزراعية، وا  حسنة من وا 
عادة  المناطق البور لتغدو مناطق إنتاجية من خالل زراعة  إحياءالمحاصيل، والثروة الحيوانية، وا 

وسيكون مكتب الزراعة ومكتب  الحمضيات والشاي وغيرها من المحاصيل المعمرة المجدية اقتصاديا.
إلى تدريب الموظفين  اإلنتاج الحيوان: مسؤولين عن اإلنتاج الزراع: وتحسين خدمات اإلرشاد، إضافة

والمزارعين. كذلك سيوجه مكتب النقل ف: المقاطعة ومكتب الموارد المائية فيها تنفيذ تحسين الطرقات 
 وأنشطة تنمية الري على التوال:.

سوف تشمل عملية إدارة المشروع إنشاء مكاتب إلدارة المشروع على  .إدارة المشروع وتنسيقه :3المكون   -12
والمحافظة والمقاطعة والبلدة. وسوف يتم اتباع المركزية العمليات بصورة كبيرة وتفويضها  قسمالمستوى 

لمكاتب إدارة المشروع ف: المقاطعات لضمان االستدامة، مع قيام مكتب إدارة المشروع ف: المحافظة 
 بالمهام الشاملة للتخطيط والتنسيق والرصد واإلبالغ.

 تنفيذ المشروع -ثالثا 

 النهج -ألف 
مولها ت: ة للمشروعات السابقة الع على خمس سنوات الممارسات الناجحسيتبع نهج تنفيذ المشرو  -13

ضطلع هذه الصندوق ف: الصين. وقد تم بالفعل إنشاء مكاتب إلدارة المشروع على جميع المستويات وست
ة المشروع منوطا . وسوف يظل تنفيذ أنشطوالرصد واإلبالغالتخطيط والتنسيق عن المكاتب بالمسؤولية 

ية على مستوى المقاطعة من أجل تحقيق التناغم الموجه نحو النتائج نالمع والكيانات الخاصة بالوكاالت
مع األنشطة اإلنمائية للحكومة ف: منطقة المشروع. وستشكل خطط العمل والميزانيات السنوية الت: أعدت 

رى، سوف تكفل مجموعات التنفيذ القروية التنفيذ. وعلى مستوى الق تستند إلى تشاركية نهجباتباع 
والتنفيذ والرصد والصيانة المستدامة لمخرجات المشروع المادية  التشارك:االستهداف المالئم والتخطيط 

وضمان التنمية  لتعزيز األثر سالسل القيمةنهج  وسيستخدم المشروع لفهمعلى مستوى كل قرية. 
نما  ،المشروع ا: يدعمهتالتجارية اللزراعة للى تحقيق فوائد ولن تقتصر تنمية التعاونيات ع المستدامة، وا 

 على المساومة.قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة ستؤدي أيضا إلى تحسين 
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 اإلطار التنظيمي -باء 

تمريرها إلى و ستقوم وزارة الزراعة بتلق: حصائل القرض ومنحة الصندوق  ،لكونها الممثل المخول للمقترض  -14
وع. تقوم بدورها بتمريرها إلى المكاتب المالية ف: مقاطعات المشر سالت:  جيانغس:دائرة المالية ف: محافظة 

دائرة المالية ومكاتب المالية. ويعتبر شرافية من خالل المالية باالضطالع بالمسؤولية اإلوسوف تقوم وزارة 
ف: الصين. وقد تم إنشاء ات الصندوق السابقة مشروعاإلطار التنظيم: للصندوق تكرارا لممارسات 

والمقاطعة لتوفير التوجيه العام والتنسيق. وسيقود  قسمقيادة المشروع على مستوى المحافظة وال مجموعات
، وستضم مسؤولين عن الدوائر والمكتب المعن:، ل رفيع المستوىكل واحدة من هذه المجموعات مسؤو 

وتنسيق وتعبئة  ااإلشراف الكل: على مكاتب إدارة المشروع وأدائهمسؤوليات هذه المجموعات  وستتضمن
المالية  دائرةاألموال النظيرة واستعراض خطط العمل والميزانيات السنوية والموافقة عليها، ف: حين ستكون 
دارة حسابات المشروع، إدارة استخدام موارد المشروع واإلشراف  والمكاتب المالية مسؤولة عما يل:: فتح وا 

ضمان التدفق الكفؤ للموارد، وتدريب الموظفين و استعراض المتطلبات المالية والمصادقة عليها، و عليها، 
عداد طلبات السحب، وضمان صرف نفقات المشروع المؤهلة ف: الوقت المحدد  الماليين ف: المشروع، وا 

  لها.

بالنسبة للتنسيق واإلشراف الكليين شروع الوكالة الرائدة للم جيانغسيستكون دائرة الزراعة ف: محافظة  -15
وستقوم الوكالة المنفذة للمشروع بإنشاء مكاتب إدارة المشروع على جميع المستويات، وه: هياكل  عليه.

ضمن دائرة الزراعة ف: المحافظة والمكاتب المالية ف: المقاطعات. وسوف يوفر تقع مقارها مكرسة 
ى جميع المستويات اإلشراف العام على مكاتب إدارة المشروع عل المسؤول عن إدارة المشروع ف: المحافظة

فسيتم انشاء مكاتب دعم  ،قسمع باإلدارة اليومية للمشروع. وأما على مستوى اللطاألخرى الت: تض
وسيتم تزويد مكتب إدارة  للمشروع. وعلى مستوى البلدات، سوف يعين ميسرون للمشروع لدعم التنفيذ.

ومكاتب إدارته ف: المقاطعات بموظفين مؤهلين بدوام كامل بأعداد كافية بما ف: المشروع ف: المحافظة 
ذلك مدير وموظف مسؤول عن التخطيط والرصد والتقييم وموظف مسؤول عن األعمال الزراعية والمالية، 

إلدارة المعرفة وقضايا التمايز بين الجنسين ومحاسب وأمين الصندوق. وعند استكمال تصميم ومنسق 
، كما تم إشراك موظفين ذوي روع، تم تحديد البنية المؤسسية للمشروع بأسره على جميع المستوياتالمش

 صلة بهذه المؤسسات ف: تصميم المشروع منذ بدايته.

دارة المعرفة -جيم   التخطيط، والرصد والتقييم، والتعلم وا 

الصندوق  الت: يمولهامشاريع سوف يسير التخطيط ف: هذا المشروع وفق الممارسات المتبعة حاليا ف: ال  -16
 التشارك:المعدة باتباع النهج ف: الصين من حيث االعتماد على وضع خطط العمل والميزانيات السنوية 

وأنشطة المشروع المقررة وخطة التوريد  ،يتحقق من تقدم ف: الجانبين المال: والماديبحيث يرد وصف لما 
وخطة للتنفيذ مقسمة إلى فترات مدة كل منها ستة أشهر. وسوف يتولى  ،لثمانية عشر شهرا على األقل

توحيد بيانات خطط العمل والميزانيات السنوية الت: تعدها مكاتب  قسمالمكتب إدارة المشروع على مستوى 
على  حافظةف: المإدارة المشروع على مستوى المقاطعات وعرضها من خالل مكتب إدارة المشروع 

 المشروع. استهاللوسوف تعرض أول خطة عمل وميزانية سنوية قبل . عليها قةالصندوق للمواف
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إلدارة المعلومات بما يتماشى مع نظام إدارة سوف ينشئ المشروع نظاما كفؤا وفعاال  الرصد والتقييم.  -17
 مشروعمكتب إدارة الصندوق ف: المحافظة من خالل مكاتب إدارة البدءا من النتائج واألثر ف: الصندوق 

: المقاطعات وميسري المشروع ف: البلدات انتهاء بمجموعات التنفيذ القروية. وسوف يتولى موظفو ف
ومكاتب إدارة المشروع ف: المقاطعات المسؤولية عن الرصد والتقييم ف: مكتب إدارة المشروع ف: المحافظة 

ي مع جميع أصحاب مستوى سنوي ونصف سنو وتقاسم الدروس المستفادة على رصد وتقييم تنفيذ المشروع 
المصلحة بهدف تحسين تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع. وسوف تجمع الوكاالت المنفذة ومجموعات التنفيذ 

الرصد مهام  بيانات رصد وتقييم األنشطة على مستوى األنشطة ومستوى األسرة. وسوف تتضمنالقروية 
ودعما خارجيا مستمرا لإلبالغ وتدريب والتقييم الرئيسية استعراضات رصد وتقييم منتظمة ومساندة تقنية 

موظف: الرصد والتقييم. وسوف توجه نتائج الرصد والتقييم إعداد خطط العمل والميزانيات السنوية التالية 
دخال   تعديالت على اإلطار المنطق:.الوا 

دارة المعرفة.   -18 من  سبةالمكت الخبرات ىعلتستند استراتيجية إدارة المعرفة ف: المشروع سوف التعلم وا 
المشروعات السابقة والحالية للصندوق. وسوف يضطلع مكتب إدارة المشروع ف: المحافظة ومكاتب إدارة 

اقتناص الخبرات وتوثيقها وعن توثيق الحاالت واالبتكارات المشروع ف: المقاطعات بالمسؤولية عن 
ية لنشر الخبرات الناجحة الناجمة عن تنفيذ المشروع، وتنظيم حلقات عمل سنوية و/أو نصف سنو 

واالبتكارات ألغراض توسيع النطاق. عالوة على ذلك سوف تشارك إدارة الصندوق بصورة نشطة ف: 
 الشبكات المعرفية اإلقليمية ف: المجاالت ذات الصلة بالمشروع. بناءأنشطة 

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال 

إلجمالية للمشروع على أنها للصندوق المخاطرة المالية اصنف تقدير اإلدارة المالية . اإلدارة المالية  -19
الوكالة الرائدة وبخاصة ضمن  ،مية المحلية للوكاالت المنفذة لهكما وجد أن الهياكل التنظي .متوسطة

. وتعد معايير تدابير تدفق األموال المتوقعة مواتية للتنفيذ السلس تعتبرللمشروع مالئمة وكافية. كذلك 
دارة األصول والميزنة ومراجعة الحسابات واإلبالغ ونظم المحاسبة الحالية ات وسياسات واجراء المحاسبة وا 

للوكاالت المنفذة فعالة على الغالب. وبالتال: فإن المشروع سيستخدمها ألغراض التدابير المالية مع 
لصرف مكيفة ومفصلة التدابير التالية لتخفيف المخاطر: مبادئ توجيهية محددة إلدارة المالية والمحاسبة وا

لتالئم متطلبات المشروع؛ تعيين الموظفين المطلوبين لإلدارة المالية ووضع الخطط لبناء قدراتهم لضمان 
تركيب برمجيات محاسبة  ؛اإلدارة الفعالة للمشروع، وبخاصة بالنسبة لمكاتب إدارة المشروع ف: المقاطعات

لضمان  واالشرافالقيام بالرصد دارة المشروع؛ مؤتمتة، واستخدامها بصورة فعالة ف: جميع مكاتب إ
االمتثال للمتطلبات والمبادئ التوجيهية الموضوعة. وسوف يوفر الصندوق دعما كافيا ف: المرحلة 

 االستهاللية للمشروع لضمان المساءلة المالية. 
المنصوص عليها  وضاعسيقدم المشروع قرضا ومنحة لتمويل هذا المشروع بما يتماشى مع الشروط واأل -21

وما أن تدخل هذه االتفاقية موضع التنفيذ حتى يتم فتح حسابين معينين بالدوالر  ية التمويل.قاففي ات
ألغراض قرض ومنحة الصندوق على ، جيانغس:األمريك: واإلبقاء عليهما من قبل دائرة المالية ف: 

وسيتم إيداع حويل تمويل الصندوق. ف: مصرف أو مصرفين يقبلهما الصندوق، يتم من خاللهما ت ،التوال:
كل من مبلغ متفق عليه، مساو تقريبا للنفقات المستوفية للشروط على امتداد األشهر الستة األولى، ف: 
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وسوف يعقب ذلك اتفاقية التمويل واستيفاء شروط الصرف. توقيع  هذين الحسابين المعينين، ما أن يتم
بات السحب المشفوعة بالوثائق الداعمة وكشوفات اإلنفاق، من خالل طلتجديدات لموارد الحساب المعين 

يقبلها  مصارفبباليوان الصين:  الصندوق وسوف تفتح حسابات بما يتماشى مع إجراءات الصندوق.
. اتومكاتب المالية على مستوى المقاطعف: المحافظة   تب إدارة المشروعتولى مسكها مكيالصندوق و 

حسابات المشروع إلى الوكاالت المنفذة  من خالل ينالمعين ينلحسابمن االصندوق وسوف تتدفق أموال 
تدابير اإلدارة المالية للمشروع تدفقا متينا  تضمنوسوف الخدمات والمستخدمين النهائيين.  وموفري

 للمعلومات الموثوقة عن أنشطة المشروع الت: تيسر المحاسبة والشفافية واإلفصاح.

على سبيل االستثناء من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية، هناك شرط  ثر رجع:.أالتمويل ب -21
من  للتمويل السابق ألنشطة االستهالل  يورو 011 111تصل إلى قد بخصوص التمويل بأثر رجع: بقيمة 

حساب القرض فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بما يل:: التدريب وبناء القدرات، حلقات العمل الخاصة 
يدين من المشروع وموظف: مكاتب الوزارة ف: المحافظات والوكاالت المنفذة، والخدمات االستشارية بالمستف

ذات الصلة بالدراسات والمسوحات الميدانية، وأنشطة عروض المحاصيل الموسمية الت: تجريها 
 0)رًا من تاريخ اعتباالتعاونيات، وزيارات التعرف ألغراض إدارة المعرفة، وتشاطر الخبرات، مما يتم تكبده 

إبرام مذكرة التفاهم بين بعثة استكمال التصميم والحكومة وحتى دخول القرض المقدم ( 4152أبريل/نيسان 
 .من الصندوق حيز النفاذ

المشروع ألحكام من سوف يخضع توريد السلع واألشغال المدنية وخدمات االستشارات الممولة  التوريد.  -22
مع أحكام المبادئ التوجيهية للتوريد ف: الصندوق.  الحد الذي تتسق بهإلى لمقترض لاإلجراءات الوطنية 

وقيمة العقد. وسيجري قدر اإلمكان ضم عمليات التوريد  اإلنفاقوسوف تعتمد طريقة التوريد على طبيعة 
ف: جميع ف: حزم عطاءات كبيرة من أجل الوصول بعمليات العطاءات التنافسية إلى المستوى األمثل. و 

وألغراض مراجعة  ،لصرفلسيجري توثيق عمليات التوريد من أجل االستعراض الالحق األحوال 
والمركبات والمعدات واألثاث. وسيجري توريد  الزراعيةمدخالت الالحسابات. وتشمل السلع المقرر توريدها 

محليا. المركبات من خالل عطاءات تنافسية محلية، أما البنود األخرى فسيجري توريدها عن طريق الشراء 
والدراسات  العملويجوز تنفيذ األشغال المدنية بأي من الطريقتين. أما الخدمات التقنية والتدريب وحلقات 

إلى تعزيز سالسل القيمة عن طريق التعاقد  ةالتسهيالت االئتمانية الرامي توريدمحليا. وسوف يتم  ردو تفس
 . ينالمالي مع الوسطاءالمباشر 

من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والمبادئ  8من المادة  10-8عماًل بالبند مراجعة الحسابات.   -23
التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات ف: الصندوق، سوف تتولى مكاتب مراجعة الحسابات على 
مستوى كل من اإلقليم والمقاطعات، وه: المكاتب الت: تعمل كأجهزة مستقلة تابعة لمكتب مراجعة 

كما ستستعرض جميع كشوفات اإلنفاق والقوائم المالية  .ات الوطن:، مراجعة حسابات المشروعالحساب
أهليتها استنادا إلى نطاق وتفاصيل مراجعة القوائم المالية، بما ف: ذلك  الموحدة. وستصدر رأيا حول

لسنوات ومتابعة توصيات المراجعة من ا الحسابين المعينينإصدار رأي منفصل عن قوائم اإلنفاق و 
يصال التمويل النظير. السابقة. وستقوم هذه المكاتب أيضا با ستعراض كفاءة تدفق أموال الصندوق، وا 

لوكاالت المستفيدة مثل من قبل االمصروفة وسيتسع نطاق المراجعة ليصل إلى االستخدام النهائ: لألموال 
 المصارف وشركات الضمان.
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 شرافاإل -هاء 

شراف/استعراض إلتحقيق أهدافه، سوف يضطلع الصندوق والحكومة با انوضمتيسيرا لتنفيذ المشروع   -24
وسوف تتولى بعثات اإلشراف الموفدة  منتصف الفترة واإلنجاز. ستعراضواتضمن إشرافا سنويا المشروع ي

بالتشاور مع الحكومة قدر اإلمكان، استعراض ما يل:: سير التنفيذ وأداؤه، سنويا من الصندوق، و 
دارة  التمايز، واالستهداف وتعميم قضايا ةوالمظاهر المالي بين الجنسين، والنتائج واألثر، واالبتكارات وا 

 واالستدامة. فة، والتركيز على المناخ والبيئةالمعر 

 تكاليف المشروع وتمويله وفوائده -رابعا 

 تكاليف المشروع -ألف 
مليون  541.44، بما ف: ذلك تكاليف الطوارئ، بمبلغ ومدته خمس سنوات يقدر مجموع تكاليف المشروع  -25

مليون دوالر  55.05مليون يوان صين:(. وتبلغ قيمة الطوارئ المادية والسعرية   211.02دوالر أمريك: )
الضرائب جميع تضمن التكاليف المقدرة وتف: المائة من إجمال: تكلفة المشروع.  51وه: تمثل  ،أمريك:

 4.55 بمبلغ هذه الضرائبتقدر ، وعجميع تدخالت المشروى لعة المطبقة وطنيا المباشرة وغير المباشر 

  في المائة من إجمالي تكاليف المشروع.  5.2 بحواليأي ، مليون دوالر أمريكي

 تمويل المشروع -باء 

يورو بما يعادل مليون   02.01)بما ف: ذلك قرض تقدر قيمته بحوال:  المشروع من الصندوقهذا  يمول   -26
 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل 1.11قيمتها ومنحة مليون دوالر أمريك:  20.11

واالئتمان المستقطب من مليون دوالر أمريك: تقريبا(،  21.21دوالر أمريك:(، والحكومة )بمبلغ  011 111
مليون دوالر أمريك: تقريبا( والمصارف  52.00المصارف الشريكة )بضمانة من قرض الصندوق( )

 0.01مليون دوالر أمريك:( والتعاونيات والمشروعات ) 51.01الشريكة بمواردها الخاصة غير المضمونة )
. وأما نسبة التمويل بين الصندوق مليون دوالر أمريك:( 54.55والمستفيدين )بمبلغ  مليون دوالر أمريك:(؛

وجميع الجهات المانحة األخرى، بما ف: ذلك حصة المستفيدين من المزارعين ومساهمة الحكومة فه: 
5.01:5. 
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 2الجدول 
 تكاليف المشروع حسب المكون والجهة الممولة

)بآالفالدوالراتاألمريكية(

 

قرض  

 الصندوق

منحة 

 الصندوق 

المؤسسات 

المالية 

الشريكة مع 

أموال 

 ضمان

المؤسسات 

المالية 

من  الشريكة

أموالها 

 الخاصة

المشروعات 

والتعاونيات 

 المجموع المستفيدون الحكومة القائمة

 

 المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ

 الترويج لألعمال الزراعية   -1
 .0.4 الموجودة المزارعيندعم تعاونيات  2-2        

   
0.12 0.23 

 
0.50 

 2.12 الترويج لتعاونيات المزارعين الجديدة 2-1
    

2.12 
 

1.34 
 خدمات تنمية األعمال 2-4

 
0.3. 

  
0.22 0.09  0.3. 

 31..  مرفق استقطاب االئتمان أو الضمانات 2-3
 

5.20 
 

4.03 0..5 
 

23.44 
 5.20 .0.3 5.29 المجموع الفرع:

 
4.43 1.02 

 
10.22 

 توسيع اإلنتاج الزراعي وتعزيز اإلنتاجية -2
 10.05 تحسين نظم الزراعة 1-2        

 
5.54 20.43 

 
20.50 21.22 55.50 

 1.91 تطوير البنية األساسية 1-1
    

5.23 
 

20.03 
تحسين محطات االرشاد الزراع: وتدريب  1-4

 1.00 الموظفين والمزارعين
    

1.00  ..30 
 0..43 المجموع الفرع:

 
5.54 20.43 

 
10.33 21.22 94.34 

 إدارة المشروع -3

 مكاتب إدارة المشروع ف: المحافظة 4-2        
 

1.01 

   

5.21 

 

4.18 

 قسمالإدارة المشروع على مستوى  4-1
     

5.00 

 

5.00 

إدارة المشروع على مستوى مكاتب  4-4
 5.40 المقاطعات

    

1.20 

 

2.25 

 1.01 5.40 المجموع الفرع:

   

51.51 

 

55.10 

 127.22 12.11 30.57 3.33 10.33 13.03 0.00 33.00 مجموع تكاليف المشروع

 

 1الجدول  

 *التكاليف التأشيرية للمشروع حسب الفئة والجهة الممولة
 )بآالف الدوالرات األمريكية( 

 

 منحة الصندوق  قرض الصندوق 

المؤسسات المالية 
الشريكة مع أموال 

 ضمان

المالية المؤسسات 
من  الشريكة

 أموالها الخاصة

المشروعات 
والتعاونيات 

 المجموع المستفيدون الحكومة القائمة
 % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ 
                 تكاليف االستثمار -أوال

الخدمات  -ألف 
 واالستشارات

1.. .4.0 0.5 23.4     0.0 0.3 2.. 42..   3.5 4.5 

 14.0 10.0   2.9 ..0 20.3 4.0 43.0 20.3 2.3. 23.0     االئتمان -باء 

 3.0 0..             200.0 0.. صندوق الضمان -جيم 

 0.5 0.9   0.0. ..0         32.1 0.3 المعدات والمواد -دال 

البضائع،  -هاء 
 والخدمات، والمدخالت

10.9 30.5         20.4 40.9 21.2 10.3 .9.4 35.3 

 0.2 0.1   200.0 0.1           التشغيلتكاليف  -واو 
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 ..0 0.3   200.0 0.3           حلقات عمل -زاي 

 4.0 3.5   9.1. 1.0 3.1 0.4     1.0 0.2 42.0 ..2 التدريب -حاء 

 20.5 24.3   ..33 0.3         ...4 3.5 أشغال -طاء 

 23.2 110.3 14.3 12.1 20.2 33.1 2.2 3.0 0.0 14.0 12.3 10.0 4.0 4.0 33.3 03.4 مجموع التكاليف االستثمارية

                 تكاليف متكررة  -ثانيا 

 3.4 3..   200.0 3..           الرواتب والعالوات -ألف 

 2.0 1.1   200.0 1.1           تكاليف التشغيل -باء 

 3.1 0.3   144.4 0.3           مجموع التكاليف المتكررة 

 144.4 123.2 2.0 12.1 32.3 04.0 2.0 3.0 0.3 14.0 11.0 10.0 4.3 4.0 30.3 03.4 مجموع تكاليف المشروع

 
* سيتم تقرير فئات الصرف النهائية خالل المفاوضات استنادا إلى إجراءات الصندوق التي تتضمن خمس فئات تكلفة رئيسية كحد أقصى 

 ألغراض الكفاءة.

 للفوائد والجوانب االقتصاديةتحليل موجز  -جيم 
من زراعة  من التحولتمكن االستثمارات ف: البنى األساسية اإلنتاجية المزارعين . الفوائد والمستفيدون -27

الري تحسين التجارية، ولتكثيف إنتاج المحاصيل النقدية الحالية. وسوف يرفع إلى الزراعة  الكفاف
ات ف: الطرق الريفية المزارعين والتعاونيات باألسواق مع المردودات بصورة كبيرة، كذلك ستربط االستثمار 

تقليص تكاليف النقل واألضرار الت: تلحق بالمنتجات. وسوف يستلم المزارعون أيضا المدخالت وخدمات 
اإلرشاد التقن: وخدمات التمويل الريف: الت: ستسمح لهم باالستثمار ف: نظم اإلنتاج الحيوان: والمحصول: 

 الت: ه: اآلن ليست ف: متناول يدهم بسبب تكلفتها العالية عند الدخول.األعلى قيمة، و 

طن متري من الحمضيات،  42 111بحدود ف: اإلقليم يتوقع أن تكون النواتج الزراعية اإلضافية  -28
من  طن متري 8 411، ومن الحيوانات الحية طن متري 82 111و ،من األرز متري طن 44 111و

من  متري طن 8 011و ،الشاي طن متري من 5 211و ،من الفطر طن متري 0 011، والخضار
تعاونية والعديد من المشروعات  511 حوال: تستفيدس. و ، وأزهار اللوتسالشمامالمحاصيل األخرى مثل 

وروابط السوق المحسنة. ومن خالل تحسين  ءالمناصرة للفقرامن الخدمات المحسنة ونماذج األعمال 
الت: تتمتع بها التعاونيات والمشروعات، سوف يوفر المشروع أيضا فوائد  مهارات اإلدارة واألعمال
 ينلمستفيدع للعدد اإلجمال: ليعزز من قدرتها على المشاركة ف: األسواق. ويتوقسمستدامة طويلة األمد و 

 582 111شخص( منهم  5 120 111أسرة ) 002 111من المشروع أن يصل بصورة تراكمية إلى حوال: 
أسرة( ومن  42 211الزراعية ) األنشطةشخص( من المستفيدين المباشرين من  221 111أسرة )

ن يتحس أسرة( إضافة إلى المستفيدين من 558 111البنى األساسية للري والطرقات )  تنمية المستفيدين من
 فرص سوف يتم إيجادفضال عن ذلك، التدريب التقن: وخدمات اإلرشاد والوصول إلى سالسل القيمة. و 

يدة للعمالة لعدد من السكان الريفيين الفقراء. أما المستفيدون األساسيون فهم المزارعون الذين يمتلكون جد
، وبعضهم يزرع حاليا المحاصيل النقدية، أما الباق: لزراعةصالحة لمن األراض: ال mu 1-0 ما وسطه

 بزراعة هذه المحاصيل. لشروعلفسيتم دعمهم 

تم احتساب معدل العائد االقتصادي الداخل: اإلجمال: للمشروع وصاف: القيمة  التحليل االقتصادي.  -29
مترافقة مع البنى األساسية اإلنتاجية وتوسع اإلنتاج  5الحالية استنادا إلى االستثمارات بموجب المكون 

ربحة. . وتم إجراء التحليل المال: لألنشطة اإلنتاجية الت: اعتبرت جميع االستثمارات م4بموجب المكون 
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مربحة  تبقىتحليل الحساسية إلى أن االستثمارات سوف و  يتحليل االقتصادالالمتأتية من  نتائجالوتشير 
ن و حتى   بصورة كبيرة أو ارتفعت التكاليف بأعلى مما هو مقدر. فوائدال تراجعتا 

 05التحليل االقتصادي إلى معدل عائد اقتصادي داخل: بحدود  يؤديخط األساس،  ةوبالنسبة لحال -31
بالمائة. ويقدر  51بمعدل خصم قدره  02إلى  5أما المعدل االقتصادي للفوائد إلى التكاليف فهو بالمائة، 

 51سنة بمعدل خصم قدره  41يوان صين: لفترة  022 182 111بـ ة الحالية االقتصادية ــصاف: القيم
ين: يوان ص 5 504 210 111و  ،بالمائة 54يوان صين: بمعدل خصم قدره  101 112 111بالمائة؛ و

بالمائة. وقد تم إجراء سلسلة من تحاليل الحساسية الختبار متانة المشروع، بما ف:  0بمعدل خصم قدره 
االقتصادي  معدل العائدبالمائة زيادات ف: التكاليف مما سينجم عنه تراجع ف:  21و 41، و51 :ذلك

بالمائة تراجع ف: جميع الفوائد مما ينجم  41و 51و على التوال: بالمائة 0و 50و بالمائة 42الداخل: إلى 
وائد بعد التأخيرات فوتحقق ال ،على التوال: بالمائة 51و 42عنه تراجع ف: المعدل االقتصادي الداخل: إلى 

وسنتين من استثمارات المشروع مما ينجم عنه تراجع ف: معدل العائد االقتصادي الداخل: بحدود لمدة سنة 
إال ف:  ،جميع التصوراتتبقى متينة ف: بالمائة على التوال:. ويظهر التحليل أن متانة المشروع  54و 58

بالمائة وتأخيرات ف: الفوائد بحدود سنتين. وعلى وجه  21ونقص العوائد بحدود حاالت زيادات التكاليف 
من حساسيته وائد اإلجمال، يشير ذلك ضمنا إلى أن المشروع أكثر حساسية للتراجع والتأخير ف: الف

 لزيادات الت: قد تطرأ على التكاليف.ل

 االستدامة -دال 

وزيادة الجهود ف: صنفت االستدامة اإلجمالية لهذا المشروع على أنها عالية لألسباب التالية: االستمرار  -31
ع على التخفيف من وطأة الفقر؛ والتزام مكاتب إدارة المشرو إلى تعميم البرامج الحكومية ألغراض الرامية 

للحكومة أن تستمر ف: دعمها للتنمية اإلجمالية لمنطقة مستوى المحافظة والناحية والمقاطعة. ويتوقع 
 ، كما ستفعل جهات أخرى ذلك،المشروع بعد إنجاز المشروع. وستوسع الحكومة نطاق االبتكارات الناجحة

اتب إدارة المشروع والوكاالت أنه يتوجب على مكألغراض تنمية االقتصاد الريف: والحد من الفقر. إال 
المنفذة ذات الصلة أن تتنبه ألهمية وجود استراتيجية خروج للمشروع وخطة الستدامته مما يتضمن توسيع 
نطاق األنشطة اإليجابية والخدمات التقنية والمتابعة المستدامة لصالح المستفيدين من المشروع. ومن أهم 

المصلحة على تطوير خطط األعمال وتدريب المزارعين  العناصر ف: االستدامة تدريب جميع أصحاب
ومستشاريهم على ميزنة المزارع. إضافة إلى ذلك، ستعتمد استدامة األنشطة على وضع آلية تمويلية 

 .(تمويل عين: و/أو منح ،ائتمان)رحات تصحيحة لكل مقترح من المق

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء 

للمعوقات وضع تصميم هذا المشروع بما يتماشى مع مطالب المستفيدين المحتملين بعد إجراء تحليل كامل  -41 
تتماشى األنشطة مع السياسات واالستراتيجيات الحكومية و والفرص الت: تواجه التنمية ف: مناطق المشروع. 

ظروف لتغير المستمر السريع ف: مخاطر المشروع من اتنجم للحد من الفقر والتنمية الريفية ف: جيانغس:. و 
العديد من التعاونيات ستكون أن وتتعلق المخاطر المؤسسية بصورة أساسية بتغير المناخ.  السوق وآثار

أن تتوفر لديها الخبرة. ويمكن التخفيف من هذه المخاطر من خالل طبيعة ونهج سالسل القيمة بدون  حديثة
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إدخال تعديالت مستمرة خالل التنفيذ وتبن: ممارسات ذكية  الت: يوجهها الطلب ف: المشروع والذي يضمن
والتعاونيات والمشروعات والمزارعين تطرقهم بصورة فورية  المشروعإدارة بيئيا. وسيضمن تعزيز مكاتب 

تتخذ س ،للقضايا الت: يمكن أن تتهدد نجاح المشروع. وللتخفيف من المخاطر على الخدمات المالية للمشروع
لريفية عوضا عن االعتماد على خط زمة الستقطاب السيولة الموجودة ف: األسواق المالية االتدابير الال

ف: تطوير مثل حسابات  1ولم يتم حتى اآلن اختبار تطبيق أفضل الممارسات الدولية .ئتمان مكرسا
لمزيد االصين، مما يتطلب بدوره الضمان هذه أو تنفيذها كأداة مالية لصالح زراعة أصحاب الحيازات ف: 

  من التطوير واإلشراف المكثفين.

 االعتبارات المؤسسية -خامسا 

 االمتثال لسياسات الصندوق -ألف 
مع سياسات الصندوق، الجبلية  جيانغس:الترويج لألعمال الزراعية ف: منطقة يتماشى تصميم مشروع  -33

باالمتثال المصممة تعميم التمايز بين الجنسين مخصوصة لالستراتيجيات ال( اأ: )وعلى وجه الخصوص
المستفيدة بما  اختيار القرى واألسر (ب)؛ ةلسياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأ

الوصول إلى فقراء الريف؛ )ج( النهج التشاركية ف: تخطيط و  الصندوق سياسات يتماشى مع أهداف
جراءاته وقواعده؛ )د( الترويج  المشروع الت: صممت بما يتماشى مع السياسات المطبقة ف: الصندوق وا 

توسيع للتمويل الريف: االبتكاري بما يتماشى مع سياسة التمويل الريف: ف: الصندوق؛ )ه( استراتيجية 
الت: صممت بما يتماشى مع سياسة توسيع النطاق ف: الصندوق؛ )و(  االيجابيةنطاق آثار المشروع 

ثرها السلب: المحتمل، أوتصميم إجراءات التخفيف من ها المخاطر ذات الصلة بتغير المناخ الت: تم تحليل
؛ )و( إشراك المشروعات الذي صمم بما يتماشى مع بما يتماشى مع استراتيجية تغير المناخ ف: الصندوق

رساء الشراكات معه؛ )ح( اآلثار البيئية السلبية المحتملة  استراتيجية الصندوق ف: تنمية القطاع الخاص وا 
لتخفيف من أثرها بما يتماشى مع سياسة الصندوق بشأن إدارة البيئة صميم إجراءات لوت الت: تم تحليلها

إذ أنه من غير المحتمل ف المشروع على أنه من الفئة باء )والموارد الطبيعية. ونجم عن ذلك كله تصني
 .(أن يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على البيئة

  المواءمة والتنسيق -باء 

للفترة ) المشروع مع استراتيجيات الحكومة للحد من الفقر، وبخاصة مع الخطة الخمسية الثانية عشرة يتواءم -34
( ألغراض التنمية الوطنية االجتماعية واالقتصادية، وسياسات التنمية الريفية الت: تنتهجها 4155-4151

ويهدف  .((4141-4155 )للفترةلتنمية والحد من الفقر الريف: ل العشري برنامجالوبخاصة )الحكومة 
المشروع إلى التخفيف من حدة الفقر من خالل إدماج أصحاب الحيازات الصغيرة ف: سالسل قيم السلع 

ة لإلنتاجية الزراعية من خالل تعزيز ياإلدارة األسر ة، وتعزيز قدرة السكان الريفيين الفقراء على يالزراع
من خالل إنتاج محاصيل  الزراعةبع التجاري على المعلومات والخدمات التقنية، والترويج إلضفاء الطا

مع األسواق. وسوف تسهم هذه األنشطة ف: تقليص الفوارق اإلقليمية ف:  الروابطعالية القيمة وضمان 

                                                      
 .(1024منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ) لزراعة والمشروعات الريفية، رومانظم ضمان االئتمان ألغراض تنمية ا   1
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مع المساهمة ف: الوقت ذاته ف: تحقيق أهداف بناء مجتمع الطبقة المتوسطة الميسورة،  التنمية الزراعية
  Xiaokang"2"أو ما يعرف بالصينية بمجتمع 

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم 

سيتم إدراج توسيع نطاق الحاالت واالبتكارات الناجحة ف: خطط العمل والميزانيات السنوية. وستدرج  -35
توسيع نطاق المشروعات الناجحة ف: خططها االنمائية، إما من خالل دعم توسيع  الحكومات المحلية

آلنية من قبل الحكومة أو نطاق االبتكارات محليا أو من خالل تكرارها وتوسيعها خارج مناطق المشروع ا
ومن خالل نظم الضمان االبتكارية الستقطاب التمويل المشروع، سيكتسب  ،جهات أخرى. إضافة إلى ذلك

  الصندوق والحكومة خبرة مفيدة مما من شأنه ضمان انتشار أكبر بما يتعدى المشروع.

 االنخراط في السياسات -دال 

سيسعى الصندوق، من خالل هذا المشروع، إلى بناء أطر تشاورية مع مؤسسات شريكة مختارة ف:   -36
للسلع األولية المجاالت التالية: الخدمات المالية الريفية االبتكارية؛ البحوث والتطوير ف: سالسل القيمة 

ة والحوار بشأن السياسات؛ ؛ وتعميم قضايا المساواة بين الجنسين ف: البرامج اإلنمائيذات الحصة السوقية
السع: نحو و ودعم التعاونيات ومنظمات المنتجين من أجل تحقيق مكاسب ف: الكفاءة وتحسين االستدامة؛ 

ف: على االنخراط  حكومة المحافظةالصندوق  يشجعاالبتكار وتوسيع نطاق الممارسات الفضلى. وسوف 
منابر المناقشات وندوات التعاون بين بلدان ذات الصلة وعلى مشاركتها النشطة ف: تحليل السياسات 

 الجنوب.

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا 

ستشكل اتفاقية التمويل بين جمهورية الصين الشعبية والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية   -37
اتفاقية التمويل ترفق نسخة من و الت: يقوم على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترض/المتلق:. 

 .كملحق بهذه الوثيقة المتفاوض بشأنها

وجمهورية الصين الشعبية مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلق: تمويل من الصندوق الدول:   -38
 للتنمية الزراعية.

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية   -39 الزراعية وسياسات وا 
 التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره.

 التوصية -سابعا 

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال::  -41

                                                      
2
نما أيضا على التناغم الفرص االقتصادية للجميع مع التركيز ال على المكاسب المادية فقط، توفير مجتمع الطبقة الوسطى الميسورة و     وا 

 االجتماع:.
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أربعة وثالثين قـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الصين الشعبية قرضًا بشروط عادية تعادل قيمته  
وحدة حقوق سحب خاصة( على أن يخضع ألية  02 011 111) ين ألف يورومليونا وثالثمائة وخمس

 شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة.

بما يعادل خمسمائة وخمسين بشروط عادية  منحةقـرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية الصين الشعبية  
خضع ألية شروط توحدة حقوق سحب خاصة( على أن  111 111ة )وحدة حقوق سحب خاصألف 

 .وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة
 

 كانايو نوانزي
 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement: 

"Jiangxi Mountainous Areas Agribusiness Promotion 
Project (JiMAAPP)" 

(Negotiations concluded on 27 November 2014) 

Loan Number: __________ 

 

Grant Number: __________ 

 

Project Title: Jiangxi Mountainous Areas Agribusiness Promotion Project (the “Project”) 

 

People’s Republic of China (the “Borrower”) 

 

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. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 

29 April 2009, as may be amended from time to time (the “General Conditions”) are 

annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply to this Agreement. For 

the purposes of this Agreement the terms defined in the General Conditions shall have 

the meanings set forth therein. 

 

3. The Fund shall provide a Financing to the Borrower (the “Financing”), which the 

Borrower shall use to implement the Project in accordance with the terms and conditions 

of this Agreement. 

 

Section B 

 

4. The Financing consists of a Loan in the amount of thirty four million three hundred 

and fifty thousand euros (EUR 34 350 000) and a Grant in the amount of five hundred 

and fifty thousand Special Drawing Rights (SDR 550 000). 

 

5. The Loan is granted on ordinary terms and shall have a maturity period of eighteen 

(18) years including a grace period of five (5) years. 

 

6. The Loan Service Payment Currency shall be EUR. 

 

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

 

8. Payments of principal and interest shall be payable on each 15 June and 

15 December. 
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9. There shall be one Designated Account denominated in EUR opened and maintained 

by the Department of Finance (DOF) of the Jiangxi Province in a commercial bank 

acceptable to the Fund to receive the Loan proceeds (the “Loan Designated Account”). 

There shall be one Designated Account denominated in United States dollar (USD) 

maintained by the DOF of the Jiangxi Province in a commercial bank acceptable to the 

Fund to receive the Grant proceeds (the “Grant Designated Account”). The Designated 

Accounts shall be protected against set-off, seizure or attachment on terms and 

conditions proposed by the Borrower and accepted by IFAD. 

 

10. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project and shall cause the 

Government of the Jiangxi Province and each participating county government to provide 

counterpart financing for the Project in a total amount equivalent to approximately 

USD 40.75 million to cover activities such as work, goods, services, equipment, material 

and recurrent costs for all Project Management Offices (PMOs) and taxes. Project 

beneficiaries shall provide a contribution in cash or in kind of approximately 

USD 12.11 million, enterprises and cooperatives shall contribute approximately 

USD 3.36 million and participating banks shall contribute approximately USD 25.2 million 

for leveraged credit. The counterpart funds shall be channelled and made available for 

the Project. 

 

11. Project Accounts shall be maintained by the Provincial Project Management Office 

(Provincial PMO), Prefecture Project Management Offices (Prefecture PMOs), County 

Bureaux of Finance (BOFs) and County Project Management Offices (County PMOs) in 

Chinese Yuan (CNY) in commercial banks acceptable to IFAD, to receive the proceed of 

the financing and/or counterpart funds. 

 

Section C 

12. The Lead Project Agency shall be the provincial Department of Agriculture (DOA) 

designated by the Government of the Jiangxi Province, acting through the Jiangxi 

Provincial Rural Social Development Bureau, for the overall coordination and supervision 

of the Project activities. 

 

13. Additional Project Parties shall include the DOF/BOFs, the Bureaux of Water 

Resources (BOWRs), the Bureaux of Transportation (BOTs), the Bureaux of Agriculture 

(BOAs), Bureaux of Livestock (BOLs), the Rural Economic and Cooperative Management 

Bureaux (RECMBs), Township Project Facilitators (TPFs), Village Implementing Groups 

(VIGs). 

 

14. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into 

force of this Agreement. 

 

Section D 

15. The Financing shall be administered and the Project supervised by the Fund. In 

addition to supervision missions, which shall normally be carried out at least once a year, 

the Fund shall conduct a mid-term review to be carried out towards the third year of the 

Project. 

 

Section E 

16. The following is designated as an additional ground for suspension of this 

Agreement: 

(a) The Project Implementation Manual (PIM), or any provision thereof, has been 

waived, suspended, terminated, amended or modified without the prior 

consent of the Fund, and the Fund has determined that such waiver, 

suspension, termination, amendment or modification has had, or is likely to 

have, a material adverse effect on the Project. 
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17. The following are designated as additional general conditions precedent to 

withdrawal: 

(a) The Provincial PMO, the Prefecture PMOs and at least one County PMO shall 

have been duly established and composed in accordance with Schedule 1, 

Section II and the respective key Project staff shall have been selected; 

(b) The Borrower, through the Lead Project Agency, shall have submitted, and 

the Fund shall have received, an official document confirming the availability 

of adequate counterpart funds for the first Project Year; 

(c) The Loan Designated Account shall have been duly opened, the Grant 

Designated Account shall have been maintained separately and the authorized 

signatories shall have been submitted to the Fund; 

(d) A draft PIM shall have been prepared and has been approved by the Fund; 

and 

(e) A computerized accounting system acceptable to the Fund shall have been 

identified and selected by the Provincial PMO. 

 

18. The following is designated as an additional specific condition precedent to 

withdrawal: 

(a) No withdrawals shall be made in respect of expenditures under Category IV 

until a draft Participating Bank or Guarantee Agency Subsidiary Agreement 

referred to in Schedule 1, Section II-B has been approved by the Fund. 

 

19. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 

communication related to this Agreement: 

For the Borrower: 

Minister for Finance of the People’s Republic of China 

Ministry of Finance 

No. 3 Nansanxiang, Sanlihe, Xicheng District 

Beijing 100820 

People’s Republic of China 

For the Fund: 

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. 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

 

____________________ 

Authorized Representative 

[Title] 

 

 

 

INTERNATIONAL FUND FOR 

AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

 

____________________ 

Kanayo F. Nwanze 

President 
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Schedule 1 

 

Project Description and Implementation Arrangements 

 

I. Project Description 

 

1. Target Population.  The Project target groups shall primarily be the poor rural men 

and women in the Luoxiao Mountain Block Area, in Jiangxi Province and their cooperatives, 

and the agro-enterprises that are committed to developing linkages with poor producers. 

The Project shall be implemented in the following ten counties from three prefectures: 

JiAn, Suichuan, Jinggangshan, Yongxin and WanAn of JiAn Prefecture; Huichang, Anyuan, 

Chongyi and Ruijin of Ganzhou Prefecture; and Lianhua of Pingxiang Prefecture (the 

“Project Area”). 

2. Goal.  The Project goal is to help the Borrower develop and implement pilot 

programmes that sustainably address the chronic poverty prevailing in pockets of remote 

and mountainous areas. 

3. Objectives.  The objectives of the Project are to increase farmers’ production bases, 

improve agricultural production efficiencies, enhance product quality and improve margins 

along the value chains, especially at the farm level. The Project will promote agribusiness 

development through cooperatives and enterprises, emphasizing market access for farm 

products.  

4. Components.  The Project shall consist of the following three components: 

 

Component A: Agribusiness Promotion and Development 

The objectives of this component are to (i) enhance capacity building for cooperatives, 

enterprises and micro-enterprises and establish linkages between these and target 

farmers; and (ii) assist cooperatives and enterprises to enhance their role in the 

development of value chains within the chosen sector. 

 

This component will be implemented through the following sub-components: (i) Support to 

Existing Farmer Cooperatives; (ii) Promotion of New Specialized Farmer Cooperatives 

(SFC); (iii) Business Development Services; (iv) Establishment of a Credit Leverage or 

Guarantee Facility. 

 

Sub-component A.1 - Support to Existing Farmer Cooperatives. The Project will finance 

training, advisory services, technical assistance and support for selected existing farmer 

cooperatives in order to improve their management, business capacity, their access to the 

credit and profitability and to expand their business. The Project will support the 

development of business plans and link cooperatives into value chains. 

Sub-component A.2 - Promotion of New Specialized Farmer Cooperatives (SFC). The 

following activities are foreseen under this sub-component: 

(a) Establishment of new SFC. The Project will finance the training advisory support for the 
establishment of the new SFC in accordance with national laws, including training to 
improve the business operations of the cooperative as well as the internal governance 
processes and basic office facilities and equipment. 

(b) Strengthening Capacity of Economic Management Stations (EMSs). The Project will 
finance training to cooperative promoters within the County EMSs to enable them to 
perform their role fully as coaches and facilitators for the process of cooperative 
development. The Project will provide training to cooperative promoters in each county of 
the Project Area. 

(c) Promotion of Cooperative Federations. The Project will support the creation of one 
Federation in each county of the Project Area. 

Sub-component A.3 - Business Development Services. The Project will finance: (i) a need 

assessment study of the capacity-building requirements of the implementing agencies 

(IAs) and the support to IAs to develop, coordinate and monitor business linkages between 
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the farmers, the cooperatives and the enterprises; (ii) the capacity-building of farmers and 

enterprises selected in accordance with the criteria defined in the PIM, to improve their 

management and business capacity, expand their business and improve their profitability, 

while at the same time improving the value chain linkages between enterprises and poor 

rural households and their cooperatives; (iii) support the development of business plans by 

enterprises and/or cooperatives selected in accordance with criteria defined in the PIM; and 

(iv) undertake studies to value chains most important for the Project Area and Target 

Population in accordance with criteria defined in the PIM.  

 

The PIM will set forth the selection and eligibility criteria for the business plans and 

participating farmers who will be linked into a business model. A Memorandum of 

Understanding drafted in accordance with the model provided for in the PIM, will be signed 

between the participating farmers and their business partners (enterprise and/or 

cooperative). 

 

Sub-component A.4 - Establishment of a Credit Leverage or Guarantee Facility. The 

objective of this sub-component is to provide a guarantee cover loans to selected 

cooperatives and agro/enterprises in order to enable them to access credit and other 

banking services for eligible activities as determined in the PIM. Participating banks or 

guarantee agencies will be selected in accordance to criteria defined in the PIM. 

 

Subsidiary Agreement: A subsidiary agreement will be entered into between the BOF and 

the selected guarantee agency or bank in the form provided in the PIM. The draft 

subsidiary agreement shall be approved by the Fund and the Lead Project Agency prior to 

its signature. 

 

Other activities such as technical assistance for the establishment of the Credit Leverage or 

Guarantee Facility, training in due diligence, risk management, studies and workshops will 

be financed under this sub-component to Project staff, government officials, SFC and 

guarantee agencies and participating banks. 

 

Component B: Farm Production Expansion and Productivity Enhancement 

The objective of this component is to support the building of appropriate infrastructure and 

the establishment of farm production capacity. Training and technical assistance shall be 

provided to improve target farm business management skills and to support the 

improvement of production efficiencies. The objectives shall be achieved through the 

following sub-components: 

Sub-component B.1 - Farm Production Improvement. Activities under this sub-component 

include: (i) technical assistance to improve farming techniques and on management, 

disease and pest control; (ii) the supply of quality seeds; (iii) the provision of inputs for the 

construction of inter alia, livestock sheds/poultry, initial sows/calves/chicks as well as 

working capital etc.; and (iv) the conclusion of contract farming arrangements through 

farmer cooperatives or enterprises, for the collection of farmers’ produce, and their 

subsequent processing and marketing. The eligibility and selection criteria for these 

activities shall be defined in the PIM. 

Sub-component B.2 - Infrastructure Development. The activities under this sub-component 

include: (i) funding of projects to improve on-farm irrigation and production road systems 

within the production bases of their cooperatives; (ii) funding of projects for improvement 

of public irrigation and village road system; (iii) training for cooperative members; and 

(iv) establishment and training of road maintenance groups and water users associations. 

The eligibility and selection criteria for these activities shall be defined in the PIM. 

Sub-component B.3 - Extension Services Improvement and Staff and Farmer Training. The 

objective of this sub-component is to provide capacity-building to the Township Integrated 

Technical Service Stations (TITSSs). The activities under this sub-component include: 

(i) the financing of infrastructure and equipment base for selected poor TITSSs; 

(ii) training of TITSSs staff on updated technologies of agricultural production and 
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particularly on the knowledge of agribusiness and value chain; (iii) linking farmer 

cooperatives and Project target farmers with experts of other service providers as required 

to address issues met during the Project implementation; and (iv) organizing knowledge 

exchange, cross visits, and participation in technical workshops to promote scaling up of 

positive results.  

 

The eligibility and selection criteria for the infrastructure and equipment base activities 

shall be defined in the PIM. 

 

Component C: Project Management and Coordination 

The Project will support the establishment and effective function of PMOs at provincial, 

prefecture and county levels. Project implementation will be substantially decentralized to 

the County PMOs. The organization and management is outlined in Section II below. 

 

 

II. Implementation Arrangements 

 

A. Organization and Management 

 

1. Lead Project Agency 

 

1.1. The Lead Project Agency shall be the DOA of the Jiangxi Province, acting through 

the Jiangxi Provincial Rural Social Development Bureau, for the overall coordination and 

supervision of the Project.  

 

2. Project Leading Groups (PLGs) 

 

2.1. Establishment and composition.  The PLGs shall be established at provincial, 

prefecture and county levels respectively by the province, prefecture and each county 

where the Project shall be implemented. Each PLG shall be chaired by a senior official of 

government of the same level and include the representatives from relevant 

departments, bureaux and institutions as appropriate. 

 

2.2. Responsibilities.  The PLGs shall provide overall guidance and be responsible for the 

coordination and planning of Project implementation at their respective levels. Key 

responsibilities of PLGs shall include: (i) overall supervision of PMO’s operations and 

Project performance; (ii) coordination of counterpart funds mobilisation for carrying out 

the Project; (iii) review and approval of Project Annual Work Plans and Budgets (AWPBs); 

and (iv) coordination of Project IAs. 

 

3. Provincial Project Management Office (Provincial PMO) 

 

3.1. Establishment.  A Provincial PMO will be established by the DOA and located within 

the DOA. The DOA shall select one director and the deputy director.  

 

3.2. Composition.  The composition of the Provincial PMO shall include the following key 

positions: a director, a planning and monitoring and evaluation (M&E) officer, an 

agribusiness and financing officer, a knowledge management and gender coordinator, an 

accountant and a cashier. Qualified staff shall be selected according to the Borrower’s 

applicable procedures. 
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3.3. Responsibilities.  The Provincial PMO shall be responsible for coordinating Project 

implementation across the Project Area. Its main responsibilities shall be to formulate 

Project regulations and provide general oversight on the implementation of Project 

activities by the Prefecture, County and Township PMOs and shall also include the 

following: 

 

(a) Consolidation of AWPBs and coordination of Project implementation; 

(b) Establishment of Project M&E system; 

(c) Training and coaching of County PMOs and IAs; 

(d) Support the financial management of the Project, including processing 

reimbursement of Project expenses and withdrawal of funds; 

(e) Undertaking and overseeing procurement under the Project; 

(f) Manage the Credit Leverage or Guarantee Facility and conclude subsidiary 

agreements with participating banks or guarantee agencies; and 

(g) Project reporting. 

 

4. Prefecture Project Management Office (Prefecture PMO) 

 

4.1. Establishment.  A Prefecture PMO shall be established by the BOA of the Prefecture 

government. The Prefecture PMO shall be responsible for the coordination and 

management of Project activities in the counties of the Project Area under its jurisdiction. 

 

4.2. Composition.  The composition of the Prefecture PMO shall include the following key 

positions: a director, a planning and M&E officer, an agribusiness and financing officer, a 

knowledge management and gender coordinator, an accountant and a cashier. Qualified 

staff shall be selected according to the Borrower’s applicable procedures. 

 

4.3. Responsibilities.  Under the leadership of the Provincial PMO, the Prefecture PMO 

responsibilities in its respective jurisdiction, shall include, among others: 

 

(a) Monitoring and supervision of Project implementation under its jurisdiction; 

(b) Facilitating Project reporting and communication; 

(c) Providing implementation support, where necessary; 

(d) Providing appropriate training to County PMOs and IAs; 

(e) Promoting knowledge capturing and sharing, including learning among 

counties; and 

(f) Coordinating Project financing and other support needed to counties. 

 

5. County Project Management Offices (County PMOs) 

 

5.1. Establishment.  The County PMOs shall be established in each county of the Project 

Area by the DOA and located within BOAs.  

 

5.2. Composition.  The composition of the County PMOs shall include the following key 

positions: a director, a planning and M&E officer, an agribusiness and financing officer, a 

knowledge management and gender coordinator, an accountant and a cashier. Qualified 

staff shall be selected according to the Borrower’s applicable procedures. 

 

5.3. Responsibilities.  The County PMOs shall be responsible for coordinating Project 

implementation at county level. Their responsibilities include, among others: 

(a) Development of AWPBs through participatory approaches; 

(b) Coordination and supervision of Project implementation; 

(c) Provision of appropriate training to IAs, TPFs and VIGs and other partners in 

terms of Project strategy and implementation requirements; 

(d) Preparation of documents for reimbursement; 

(e) Transfer or monitoring the transfer of Project funds to IAs on time; 
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(f) Organizing and/or monitoring of Project procurement; 

(g) Undertaking Project M&E and reporting; 

(h) Promoting Project knowledge capturing and sharing; and 

(i) Applying eligibility criteria to identify target groups and enterprises, 

cooperatives for participating in the Project. 

 

5.4. Business Plan Appraisal Committee (BPAC).  Under the guidance of the Provincial 

PMO, the County PMO shall establish a BPAC. The composition and responsibilities of the 

BPAC, including its governance and administration, frequency of meetings, voting 

procedures, evaluation and review process of the business plans, record keeping shall be 

defined in the PIM. A qualified full-time staff member for the County PMO shall serve as 

secretary and non-voting member on the BPAC. 

 

6. Township Project Facilitators (TPFs) 

 

6.1. Composition.  The TPF shall be appointed among the existing staff of township 

government, to support Project implementation utilizing existing facilities on a part-time 

basis. At least two designated staff shall provide support to the County PMO and IAs in 

implementing Project activities within the township, on a part-time basis. 

 

6.2. Responsibilities.  The TPF’s key responsibilities include: 

(a) Oversee the implementation of Project activities in the township; 

(b) Identify and ascertain eligibility of participating enterprises, cooperatives and 

villages in line with Project targeting strategy; 

(c) Facilitate village-level mobilization and validate activities to be implemented in 

line with Project objective; 

(d) Review activity prioritization of the township and extent of poverty coverage; 

(e) Coordinate the township technical stations/centres and other participating 

partners in Project implementation; 

(f) Consolidate the M&E data collected by VIGs, enterprises and cooperatives and 

report to County PMOs; and 

(g) Liaise with target villages, farmer cooperatives and enterprises within the 

township. 

 

7. Village Implementing Groups (VIGs) 

 

7.1. Establishment.  The VIG shall be established by the local authorities with the 

support of the County PMOs in each selected administrative village.  

 

7.2. Composition.  The VIG will be chaired by the Head of the village committee and 

composed of approximately 6-8 people, including approximately 3-4 farmer 

representatives from different well-being household categories and including women and 

the poor and vulnerable. 

 

7.3. Responsibilities.  The VIGs’ major responsibilities include: 

(a) Categorization of households based on participatory well-being ranking within 

the village; 

(b) Identification of Project activities, prioritization of eligible groups through 

participatory approach, and reporting to the PMOs for the development of 

AWPBs; 

(c) Organization of the poor and vulnerable households to participate in Project 

activities; 

(d) Monitoring Project implementation and collecting M&E data as required; and 

(e) Organization of the operation and maintenance of community infrastructure 

built by the Project, where relevant. 
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B. Implementation of Components 

 

8. Component A: Agribusiness Promotion and Development 

 

8.1. Training, Technical Support and Capacity Building.  The training, advisory service, 

technical assistance and support to cooperatives activities under this component shall be 

implemented by the RECMB as well as specialist trainers, consultants and business 

support service providers contracted in accordance with this Agreement. 

 

8.2. Development and Execution of Business Plans.  Activities related to the 

development and execution of business plans will be implemented by the County PMO 

who shall be responsible to oversee and monitor the implementation of the business 

plans under the overall supervision of the Provincial PMO. The BPAC established by the 

County PMOs shall be responsible for the review, assessment and selection of the 

business plans in accordance with the selection and eligibility criteria defined in the PIM 

and shall make a recommendation to the County PMO.  

 

8.3. Credit Leverage or Guarantee Facility.  Activities under sub-component A.4 shall be 

implemented by selected specialized guarantee agencies and banks at county level 

selected in accordance with criteria specified in the PIM. To this end, a subsidiary 

agreement shall be entered into by BOFs with each selected participating bank or 

guarantee agency. 

 

8.3.1. Agreements with Participating Banks.  The BOFs shall enter into an agreement 

with each participating bank selected in accordance with eligibility and selection criteria 

defined in the PIM. The agreement shall provide amongst other things: the financing of 

the loans through their own funds, the type and use of guarantee made available by the 

guarantee agency and the interest rate levels. 

 

8.3.2. The Participating Bank or Guarantee Agency Subsidiary Agreement.  The relevant 

BOFs shall enter into an agreement with each participating bank or guarantee agency for 

the implementation of the Credit Leverage or Guarantee Facility sub-component A.4. To 

this end a subsidiary agreement shall be drafted which shall provide, among other things, 

that: 

 

(a) The participating bank or guarantee agency shall declare its commitment to 

the goals and purposes of the Project as stated in Schedule 1 and, in 

furtherance of such goals and purposes, it shall undertake to carry out 

activities under the Credit Leverage or Guarantee Facility Component A in 

accordance with this Agreement; 

(b) The Borrower through the BOF, shall transfer Project resources to the relevant 

participating bank or guarantee agency in accordance with the AWPBs; 

(c) The participating bank or guarantee agency shall implement the Credit 

Leverage or Guarantee Facility in accordance with the criteria described in the 

PIM. 

 

8.3.3. The Borrower, through the Lead Project Agency, shall submit a draft of the 

Participating Bank or Guarantee Agency Subsidiary Agreement to the Fund for 

non-objection. 
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9. Component B: Farm Production Expansion and Productivity Enhancement 

 

9.1. Sub-component B.1 - Farm Production Improvement. Activities under this 

sub-component in relation to annual/perennial cash crops shall be implemented by the 

BOA under the coordination of the PMOs. The BOL shall be responsible for the 

implementation of the livestock development activities. The Project sites and villages 

where activities will be implemented under this sub-component shall be selected by the 

County PMOs in accordance with criteria defined in the PIM. The BOA of each county of 

the Project Area shall provide technical services to Project beneficiaries. 

 

9.2. Sub-component B.2 - Infrastructure Development. Implementation of the activities 

under this sub-component shall follow a participatory approach through village level road 

maintenance groups and water users associations. Under the coordination of the PMOs, 

the Prefecture and County BOTs shall be responsible for the implementation of the road 

improvement related activities through service providers such as professional 

construction contractors selected in accordance with this Agreement. Irrigation related 

activities shall be implemented by the Prefecture and County BOWRs through service 

providers such as professional construction contractors who shall be selected in 

accordance with this Agreement. The BOWR shall be responsible for technical guidance 

and supervision. The BOA and farmer cooperatives shall be responsible for the land 

levelling and preparation activities. The selection of infrastructure projects and 

intervention sites shall be done in accordance with the selection criteria specified in the 

PIM. 

 

9.3. Sub-component B.3 – Extension Services Improvement and Staff and Farmer 

Training. Implementation responsibility for this sub-component shall remain with the 

BOAs. Since each of the BOAs includes an agriculture sub-sector and a livestock 

sub-sector, on behalf of the BOA these two sub-sectors shall carry out the specific 

responsibilities for cropping activities and livestock activities, respectively, under 

coordination of the PMO. The training activities shall be undertaken by specialist trainers, 

consultants and business support service providers contracted in accordance with this 

Agreement. 

 

 

C. Project Implementation Manual 

 

10. Preparation.  The Provincial PMO shall prepare the draft PIM with the input from the 

Prefecture and County PMOs. The draft PIM shall include, among other things: 

 

(a) Terms of reference and implementation responsibilities of Project staff, 

consultants and likely service providers; 

(b) Criteria for the performance appraisal of the Project professional staff; 

(c) The composition of the BPAC and its responsibilities; 

(d) Eligibility and selection criteria for the capacity-building activities of TITSSs 

foreseen under sub-component B.3; 

(e) Eligibility criteria for the activities foreseen to support farmer cooperatives 

including training and development of business plans; 

(f) Targeting, eligibility and selection criteria for the intervention under 

sub-component B.1 (Farm Production Improvement) and sub-component B.2 

(Infrastructure Development) for participating villages, cooperatives and other 

beneficiaries; 

(g) Project operational, financial and procurement procedures, including 

participatory planning, implementation and monitoring procedures; 

(h) Separate operational manual for the operational modalities of the Credit 

Leverage or Guarantee Facility including selection and eligibility criteria for the 

Guarantee Agencies and Participating Banks; 
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(i) Model subsidiary agreements to be entered into by BOF and Guarantee 

Agencies and Participating Banks for the implementation of the Guarantee 

Facility; 

(j) Model contract to be entered into by farmers and cooperatives and/or 

enterprises; and 

(k) M&E system and procedures including the Results and Impact Management 

System (RIMS). 

 

11. Approval and Adoption.  The Lead Project Agency, through the Provincial PMO, shall 

forward the draft PIM to the Fund for comments and approval. The Lead Project Agency 

shall cause the PMOs to adopt the PIM, substantially in the form approved by the Fund, 

and the Lead Project Agency, through the Provincial PMO, shall promptly provide copies 

thereof to the Fund. If the Fund does not comment on the draft PIM within 

thirty (30) days after receipt, it shall be deemed approved. 
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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 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 EUR) 

Grant Amount 

Allocated 

(expressed in SDR) 

Percentage of total 

expenditures 

 

I Works 

 

3 410 000 

 

 

 

100% net of 

government 

contribution 

 

II Goods, 

Services and 

Inputs 

20 750 000  62% of total cost net 

of beneficiary 

contribution 

 

III Equipment and 

Materials 

 

260 000  40% of total cost 

IV Credit, 

Guarantee 

Funds 

 

3 590 000  100% net of taxes 

V-a Consultancies 1 810 000  100% net of 

government, 

cooperatives and 

enterprises 

contributions 

 

V-b Consultancies-

Grant 

 

 420 000 100% net of taxes 

VI-a Training 1 090 000 - 100% net of 

government, 

cooperatives and 

enterprises 

contributions 

 

VI-b Training-Grant  80 000 100% net of taxes 

 

 Unallocated 3 440 000 50 000 

 

 

TOTAL 34 350 000 550 000  

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

“Works” under Category I, shall mean eligible expenditures incurred related 

to: 

(i) technical station establishment in sub-component B.3, 50% of 

which shall be financed by the Loan and 50% from the 

government; 
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(ii) works under sub-component B.2 "Production Base Infrastructure to 

facilitate farm productivity improvement", 30% of which shall be 

financed by the Loan and 70% from the government. 

 

“Goods, Services and Inputs” under Category II, shall mean eligible 

expenditures related to the input for the implementation of activities under 

the sub-component B.1. The Loan shall finance 62% and government shall 

finance (including taxes) 38% of the total cost net of the beneficiary 

contribution. 

 

“Equipment and Materials” under Category III, shall mean eligible 

expenditures incurred related to equipment and material in Components B 

and C. The Loan shall finance 40% and government shall finance 60% 

(including taxes) of the total cost. 

 

“Credit, Guarantee Funds” under Category IV, shall mean eligible 

expenditures incurred related to the Credit Leverage or Guarantee Facility 

under Component A to support leverage credit funds from banks. 

 

“Consultancies” under Category V-a, shall mean eligible expenditures incurred 

related to services and consultancies for: 

 

(i) standardized SFC development under sub-component A.2, 50% of 

which shall be financed by the Loan and 50% will be from the 

government; 

(ii) establishment of Guarantee Facility and Credit Leverage from 

participating banks under Component A, which shall be financed 

100% total cost net of taxes by the Loan; 

(iii) M&E at County PMO level under Component C which shall be 

financed 100% net of taxes by the Loan. 

 

“Consultancies-Grant” under Category V-b, shall mean eligible expenditures 

incurred related to: 

 

(i) business development services under Component A; 

(ii) technical assistance to value chain financing studies, computerized 

accounting software, business development services and Credit 

Leverage or Guarantee Facility implementation support under 

Component C. 

 

“Training” under Category VI-a, shall mean eligible expenditures incurred 

related to: 

 

(i) study visit under Component C for Project staff to other project 

areas in China co-financed by the Fund, which shall be financed 

100% net of taxes by the Loan; 

(ii) training of the County PMO staff under county Project management 

in Component C which shall be financed 10% of the total cost by 

the Loan; 

(iii) all other trainings activities shall be financed 50% of the total cost 

by the Loan. 

 

“Training-Grant” under Category VI-b, shall mean eligible expenditures 

incurred related to training for capacity support for management staff under 

sub-component A.3. 
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2. Retroactive Financing.  Withdrawals not exceeding in the aggregate the equivalent 

of EUR 800 000 to pre-finance activities may be made from the Loan Account in respect 

of expenditures for: training and capacity building workshops for Project beneficiaries and 

staff of the various PMOs and IAs, consulting services related to the studies and field 

surveys, seasonally dependent crop demonstration activities by the cooperatives, 

exposure visits for knowledge management and experience sharing incurred as from 

8 April 2014. Such expenditures may be considered Eligible Expenditures for all purposes 

of this Agreement. 
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Logical framework 

Narrative Summary Key Performance Indicators1 Means of Verification 
Assumptions (A)/Risks ® 
 

GOAL2 

Assist the People’s Republic of China 
develop and implement pilot programmes 
that sustainably address the chronic poverty 
prevailing in pockets of remote and 
mountainous areas. 

27,400 HHs have improved asset 
ownership index compared to RIMS 
baseline 

-Government Statistics 
-RIMS 

 

OBJECTIVES 

Increasing farm production bases, 
improving farm production efficiencies, 
enhancing the capacity and capabilities of 
cooperatives and enterprises, and improving 
margins along the selected value chains, 
especially at farm level.  
 

 Average incomes of rural poor households 
supported with annual and perennial crop 
production packages increased by 20% at 
project completion; and 

 27,400 HHs are actively participating in 
commercial farming by project year 5 

-RIMS and benchmark surveys; 
-Impact assessment.  

-Continued government support to 
poor rural areas; 
-Increased income improves assets; 
-Increased income of households leads 
to reducing child malnutrition. 

OUTCOME BY COMPONENT (gender disaggregated) 

Outcome 1: 
Enhancement/establishment of 

Cooperatives 
1.1 Cooperatives strengthened, increased profits 

and increased membership  
1.2 Cooperatives able to access credit 

1.4 Establishment of 50 inclusive, pro-poor 
farmer cooperatives 

1.4 Establishment of sustainable and 
effective cooperative federations 
 

 Profits of cooperatives increased by 25% 
by end of project 

 1,000 poor households are members or 
suppliers of cooperatives 

 At least 25% of cooperatives are able to 
get loans from financial institutions 

 50 well-functioning new farmer 
cooperatives established - average of 100 
members  

 10 Cooperative federations established 
and functioning 

 Project M&E reports 

 Financial statements and accounting 
records of cooperatives 

 Assessment of cooperatives using 
cooperative-specific performance 
assessment tools 

 Annual reports and financial statements 
of cooperative federations 

 

 Cooperatives rigorously use the 
computer-based accounting systems 

 Cooperatives can link into value chain 
with enterprises  

 Adequate buy-in by rural HH farmers 

 Adequate capability within cooperative 
management and cooperative federation 
management. 

 

Outcome 2: Establishment of linkages 
between farms and agribusinesses 

2.1 Improved value-addition and market 

access for smallholders. 

 20% increase in agribusiness turnover 
 20% increase in long-term supply 

contracts between farmers and 
agribusiness 

 25% increase in smallholder 
throughput on average 

 
 Project M&E reports 
 

 Survey of all agribusiness participants 
 

  (A) Number of agribusinesses 
(cooperative, enterprises to receive 
capacity training will depend on number 
of projects within JiMAAPP. 

 

                                           
1
 All targets refer achievements obtained by the end of the project implementation and female beneficiaries account for 50% of the total, unless stated otherwise. 

2
 Indicators for achievements of project goal need to be confirmed and aligned with the 12

th
 five year provincial poverty reduction plan, and baseline figures will be updated as soon as 

available. 
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Outcome 3: Leverage credit or 
guarantee facility supported to 
leverage credit provision 
3.1 Guarantee facility participating in the 

project. 
3.2 Utilization of the Guarantee Fund by the 

end of the project  
3.3 Improved value chains & increased 

profits to borrowers 

 10 guarantee companies participating by 
project completion; 

 Less than 5% utilization of the Guarantee 
Fund by the end of the project; 

 At least 10 branches of the 3 main banks 
participate by project completion; 

 Reduced loan defaults of no more than 5% 
by project completion 

 

 Project M&E reports 

 Project design reports 

 

 Inadequate buy-in by poor SHF. 

 Few financially strong guarantee 
companies. 

 Large pool of creditworthy borrowers 

 Commitment by banks 

Outcome 4: Farm production 
enhancement 
4.1 Improved agricultural productivity for  

beneficiary households;  
4.2 Enhanced access to technical services of  

farmer households in the project area  

 
 Yield increase by crop will be in the 

range of 10-20%; 
 
 90% of farmers have access to 

agricultural extension services  

 

 Project M&E reports 

 Farm surveys 

 

 (A) Projects parallel assumptions on 
land productivity.  

Outcome 5: Improved infrastructure 
5.1 Improved infrastructure systems for 

agricultural production and value chain 
development 

5.2 Rural roads, irrigation, farmers capacity 
in infrastructure O&M improved 

 119,000 rural population benefited 
from infrastructure improvement,  

 2,104 ha irrigation area rehabilitated 
and developed; 

 83 km of rural roads improved; 
 2,463 p/d training provided to 

infrastructure group members,  

 

 Project M&E reports; 

 Agricultural census data 

 
 Continued government investment in 

rural infrastructure 

Outcome 6: Involvement of women 
6.1 Increased involvement of women in 

cooperatives 
6.2 Increased number of women among 

beneficiaries of farm production 
6.3 Increased number of women among 

beneficiaries of community 
infrastructure; 

 
 40% of women among new recruited 

members of cooperative  

 40% of women beneficiaries of farm 
production;  

 50% of women among technical trainees; 

 48% of women among beneficiaries of 
community infrastructure; 

 40% of women among PMO staff. 

 
 Project M&E reports 

 

 
 Gender focus of the authorities remain 

strong 

 


