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 مشروعالخريطة منطقة 
 
 
 

 قيرغيزستان جمهورية
 برنامج الوصول إلى األسواق

 إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد ف: هذه الخريطة ال تعن: التعبير عن أي رأي تان من جانب الصندوق فيما يتعلق بترسيم الحدود
 .أو التخوم أو السلطات المختصة بها

 2016-08-05 الصندوق الدول: للتنمية الزراعيةالمصدر: 
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  جمهورية قيرغيزستان
 مشروع الوصول إلى األسواق

 موجز التمويل

 رة:باد  المؤسسة الم    الصندوق

 المقترض:  جمهورية قيرغيزستان

 الوكالة المنفذة:  واستصالح األراض: وزارة الزراعة

 :مشروعللالتكلفة الكلية   مليون دوالر أمريت: 55.5

 12.7)بما يعادل  سحب خاصة وحدة حقوقمليون  9.39
  مليون دوالر أمريت: تقريبا(

 قيمة قرض الصندوق: 

 12.7)بما يعادل  وحدة حقوق سحب خاصةمليون  9.39
 مليون دوالر أمريت: تقريبا(

 :قيمة منحة الصندوق 

سنة، بما ف: ذلك فترة سماح  40: مدة القرض تيسيرية للغاية
قدره ثالثة أرباع رسم خدمة سنوات، ويتحمل  عشرمدتها 

 ف: المائة( سنويا 0.75) الواحد ف: المائة

 شروط القرض الذي يقدمه الصندوق: 

 :الجهة المشاركة في التمويل  الخدمات المالية ومقدم

 قيمة التمويل المشترك:  مليون دوالر أمريت: 20

 مساهمة المقترض  مليون دوالر أمريت: 1.6

 :ناهمة المستفيديمس  مليون دوالر أمريت: 8.3

 التقدير:ب المكلفةالمؤسسة   الصندوق

 المؤسسة المتعاونة:  يخضع إلشراف الصندوق المباشر
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 الموافقةبتوصية 

من جمهورية قيرغيزستان  إلى ديمهمقترح تقالبالتمويل المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية الخاصة 
 .50، على النحو الوارد ف: الفقرة الوصول إلى األسواقمشروع أجل 

 

مشروع الوصول  قرض ومنحة مقترح تقديمهما إلى جمهورية قيرغيزستان من أجل
 إلى األسواق

 السياق االستراتيجي واألساس المنطقي -أوال

 التنمية الق ْطرية والريفية وسياق الفقر -ألف
الصين وتازاخستان  تيلومتر مربع، ويتاخم 198 500 مساحته تبلغ غير ساحل: ،جبل:بلد  ه: قيرغيزستان -1

ف: المائة  65مليون نسمة، يعيش  5.8 معدده إجمال: الستان البالغبين من و وطاجيتستان وأوزبتستان. 
التحويالت أيضا دورا  وتلعب ف: معيشتهم. واإلنتاج الحيوان:ف: المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة 

 ، إذ بلغ متوسط ناتجهادخل من الشريحة الدنياال متوسطتبلد  قيرغيزستانوتصنف خل. لدل تمتملهاما 
إطار القدرة على تحمل الديون،  وف:. 2014عام دوالر أمريت:  1 269للفرد الواحد  اإلجمال: المحل:
 بمنح التمويل من ف: المائة 50مؤهلة للحصول على  أنها، وهو ما يعن: 'اللون األصفر' ضمن فئةتصنف 

 نمو تراجع روسيا، الذي تشهدهنتماش االقتصادي لال ونظراللغاية.  تيسيريةقروض بشروط بف: المائة  50و
 – /تشرين األولحتى أتتوبر /تانون الثان:ف: المائة خالل الفترة من يناير 4.8إلى  2015عام  قيرغيزستان

 . انخفاض قيمة الروبل الروس: نجم عنالذي رتود اإلقليم: لا وهذا ناجم أساسا عن

ف: المائة من قوتها  31ف: المائة من ستان البالد يعيشون ف: المناطق الريفية و 65على الرغم من أن  -2
ف: المائة من الناتج المحل: اإلجمال: عام  15.9 فقط بنسبة ساهم هذا القطاعفقد ف: الزراعة،  تعملالعاملة 
محدودية  إلىاألسباب الرئيسية ترجع . و 2002ف: المائة عام  34 تبعد أن تان نسبةانخفضت الإذ  – 2015
نفاق اإلوانخفاض  ،الزراعية والمدخالتالميتنة لى إ وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةفرص 
 ية.اتلقطاعات الصناعية والخدمالذي تشهده اوالنمو التبير  ،لزراعةالمخصص ل العام

الزراعة والثروة الحيوانية العمود ، تشتل الناتج المحل: اإلجمال: ف: تهماعلى الرغم من انخفاض حص -3
ف: األمن الغذائ:  بالغ األهميةدورا  انلعبت، و العمالةفرص  عددا تبيرا من انإذ توفر الفقري لالقتصاد، 
صادرات المواد  وبلغت نسبةالمصدر الرئيس: للصادرات.  ن، وتشتالينأسعار المستهلتاألسري واستقرار 

من جميع الصادرات السلعية عام  -ف: المائة  3.8والمواد الخام الزراعية  -،ف: المائة 28.5ائية الغذ
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 حيث ساهمت ،2014عام دوالر أمريت:  ياراتمل 3الناتج الزراع: اإلجمال:  وبلغ مجموع. 2013
 هذا المجموع. ف:ف: المائة لتل منهما  50حوال: ب والثروة الحيوانيةالمحاصيل 

ذا تان. زراعية أسرية ةوحد 360 000من رب اقرغيزستان على ما يقليستند االقتصاد الزراع:  -4 العديد من  وا 
وعملياتها استجابة لتزايد الفرص المتاحة ف: األسواق الداخلية  هاحجم قد وسعت من نطاقهذه المزارع 

. بين حين وآخربيع التجاري الو  التفافنحو  هاإنتاجحيث توجه صغيرة، لخارجية، ال تزال معظم المزارع وا
دارة اإلنتاج ب ترافقةمال الزراعةب هاالعديد من تميزوي  الربيع والخريفمراع: لحيوانات )من ل مرتحلةالحيوان: وا 

 لصيف والشتاء(.ا مراع:إلى 

صفوف معدل الفقر ف:  تراجع، ف: مرحلة ما بعد االستقالل الواسعةصادية نتيجة لإلصالحات االقت. الفقر -5
ف:  قيرغيزستانبلغت درجة . و 2009ف: المائة عام  32إلى  2000ف: المائة عام  52قرغيزستان من ستان 

من أصل  120المرتبة حيث احتلت ، 2014 عام 0.655 برنامج األمم المتحدة اإلنمائ:لمؤشر التنمية البشرية 
ف:  26.9ف: المائة ف: المناطق الريفية و  32.6 - 2014ف: المائة عام  30.6الفقر  وبلغ معدلبلدا.  188

ف:  20 عاش، 2012ف: عام و ف: المائة.  5.4 بحدود وتانت فجوة الفقر -المائة ف: المناطق الحضرية 
ف: المناطق  بشتل تبير ويشتد الفقر دوالر أمريت: يوميا. وينتشر 3.10المائة من الستان على أقل من 

 الريفية والجبلية.

لنساء حقوقا متساوية فيما يتعلق باستخدام ليضمن تان  اإلطار القانون: للبالد مع أن .يننسجالتمايز بين ال -6
الت: تفرض  بسبب التقاليد نممارسة حقوقهل قاتو مجموعة من المع نواجهي النساء، فإن :ضاوملتية األر 

 2011 عامأجري قطري  برنامج تقديرخلص وقد عادة.  باسمهم األراض: الذين تسجل ألسرل رجالترأس ال
ف: معظم الحاالت ف: ينجح قرغيزستان "لم ف: اإلطار القانون:  على أنلى األراض: عصول حال حول

وبلغت درجة  1".وملتيتها األراض:على صول ح، بما ف: ذلك الحق ف: الالنساءق حماية وتحسين حقو 
، مما يدل على أن الفجوة ال 0.961 ف: التنمية البشرية اإلناثإلى  الذتور، ونسبة انيةمؤشر التنمية الجنس

ف:  النساءاجه التحديات الت: تو ب 2017-2013 للفترة لتنمية المستدامةل الحتومة برنامج ويقر. قائمةتزال 
 ،رسم:غير  عملف: سوق  تزهنلى الفرص االقتصادية، وتر إصول و القيرغيزستان، بما ف: ذلك محدودية 

ستراتيجية الا 2012ف: عام  وتانت الحتومة قد اعتمدت 2.هنالعنف ضدممارسة و  ،المخاطر وعال:
ترة فللوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين العمل الوخطة  2020وطنية للمساواة بين الجنسين بحلول عام ال

2012-2014. 

 األساس المنطقي والمواءمة مع األولويات الحكومية  -باء

واألمن الغذائ:،  ،والتغذية ،الريفية لعيشإلى حد تبير ف: سبل ا الحيوان: نتاجاإل مساهمةعلى الرغم من  -7
 قاتو المعاإلنتاجية أقل بتثير من إمتاناتها. وتشمل ال تزال مستويات  ،وصادراته ونمو القطاع الزراع:

بسبب سوء استخدام موارد المراع:، وسوء الصحة  الحيوان:العلف عدم تفاية الت: تواجهها الرئيسية 
ذا تان. الحيوان: اإلنتاج وتجهيز وضعف تسويق ،رعارسات غير المالئمة إلدارة المز والمما الحيوانية،  وا 

                                                      
 .2011الوتالة األمريتية للتنمية الدولية، حقوق الملتية وتسيير الموارد: قيرغيزستان، عام   1
 .2013، عام 2017-2013حتومة قرغيزستان، برنامج التنمية المستدامة ف: جمهورية قيرغيزستان للفترة   2
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لتصدي ل أصبحت أتثر إلحاحاضرورة فاللعقبات الثالث األولى، ل يتصدى بالفعلللصندوق  الجاريبرنامج ال
 القطاع. نميةمن أجل ضمان اتباع نهج شامل لت الحيوان:اإلنتاج  وتجهيز لعقبات الت: تعترض تسويقل

مجموعة تبيرة وجود  بفضل ،لديها الحيوان: اإلنتاج توسيع وتعزيز قطاعلعالية  اتيإمتانبقرغيزستان  متعتت -8
نضمام إلى اللنباتات والحيوانات. وقد زاد اي تتمتع به االذوالتنوع البيولوج: الفريد  يةمن المراع: األلب

 ،الزراعية والوارداتتل من الصادرات صالح الفرص لمن  دي للمنطقة األوروبية اآلسيويةالتحاد االقتصاا
لمنتجات الغذائية. ومع ذلك، فقد فيما يخص اقرغيزستان ل رئيس:ال تجاريالشريك ال هذا االتحادأصبح بهذا و 

هذه التغييرات أيضا القطاع إلى مستويات أعلى من المنافسة ف: األسواق المحلية واإلقليمية، مما  عرضت
التحاد االقتصادي للمنطقة للقواعد التنظيمية التقنية ليثير تساؤالت حول قدرة البالد على المنافسة واالمتثال 

 .األوروبية اآلسيوية

قيرغيزستان )بما ف: ف: سالسل قيمة الثروة الحيوانية  ضمن اتهناك حاجة واضحة لتحسين تجميع المنتج -9
أصحاب الحيازات مع ضمان استفادة  التجهيزتوسع ية لسلسلة التبريد( من أجل دعم ذلك البنية التحت

لمنتجات بخصوص االجودة وضع معايير حتمية ل ينالزراعي جهزينالشراتة مع المتعتبر لذلك . الصغيرة
دارة و ، اإليصالالخام، بما ف: ذلك مراقبة الجودة وآليات  إنشاء مراتز  ويجلب موسمية العرض.أفضل لا 

الذين  أصحاب الحيازات الصغيرة القيمة، وخاصة للمزارعين سلسال نميةتجميع العديد من الفوائد لتال
 اأمر  اتسينات لتجميع المنتجإدخال هذه التحويشتل الزراع:.  جهيزيعيشون على مقربة من وحدات الت

ضفاء الطابعاألسواق و  إدماج لزيادةالستراتيجيات الحتومة  اأساسي قطاع الثروة الحيوانية،  علىالتجاري  ا 
 .2017-2013 للفترة ف: االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وردتما 

 مشروعالوصف  -ثانيا

 والمجموعة المستهدفة مشروعالمنطقة  -ألف
 تتشتلالطلب. و الذي يوجهه نهج ال عتمدوي ،مختلف المناطق على المستوى الوطن:هذا المشروع  يغط: -10

أصحاب  المزارعين مرب: الحيوانات منمن  لى األسواقإلمشروع الوصول المجموعة المستهدفة الرئيسية 
( 1: )ملونويش .االستفادة منها همويمتن تحسين سالسل القيمة الذين يشارتون ف:الحيازات الصغيرة 

وثمانية إلى  رؤوس من األبقار ةثالثاثنين إلى  يملتونعادة ما  ن)الذي الفقراء المزارعين مرب: الحيوانات من
، بما ف: ذلك رؤوسا من الماشيةاألسر الت: تملك من أفراد النساء ( 2؛ )(أو الماعز غناماألمن عشرة 
. أصحاب الحيازات الصغيرة مرب: الحيوانات المزارعينغيرهم من ( 3) هن؛أسر  اللوات: يترأسن النساء

( 4المستفيدة األخرى: ) المجموعات. وتشمل سفر االجتماع:الالماشية الفقراء جواز  ومعظم مرب حملوي
 و( مورد5؛ )ف: صيغتهم الحديثة جزئةاألغذية بالت بائع:و  ،تجار الجملةو ، ، والمجمعيننيالزراعيالمجهزين 

 ةالوطني هدا( موظف: المع7الخاص؛ )لقطاع من ا( األطباء البيطريين 6الخدمات؛ ) والمدخالت ومقدم
من لمجموعة األخيرة، هذه ا( العاطلين عن العمل ف: المناطق الريفية. بالنسبة ل8؛ )ةواألتاديمي ةالعلمي

سالسل لتجهيز أنشطة الالمزرعة و  داخل أنشطةفرص عمل ف:  روعالمشالذي يقدمه دعم ال خلقأن ي المتوقع
باعتبارهم والشباب، ومنظماتهم  اتالريفي النساءقيمة المستهدفة. وسيتم إيالء اهتمام خاص لمشارتة ال

 .أعمال ف: التجهيز والتسويقورواد منتجين 
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 مشروعللالهدف اإلنمائي  -باء

 االقتصادي ف: المجتمعات الرعوية. همة ف: زيادة الدخل وتعزيز النموالمسا ف:هدف المشروع يتمثل  -11
دماجوصول و تحسين ف:  ويتمثل هدفه اإلنمائ: من أصحاب الحيازات الصغيرة  المزارعين مرب: الحيوانات ا 

 محسنة ومنصفة.عائدات  يؤدي إلىس ، مماممنتجاتهعرض ل المربحةاألسواق  ف:

 المكونات/النتائج -جيم

منسق لمختلف الشامل و الالدعم  سيقدممع سالسل القيمة المختارة و  لى األسواقإسيعمل مشروع الوصول  -12
المشروع دعوة  يوجهسو وزيادة مخرجاتها. هذه  قيمةالسالسل لالعام  داءاألمن أجل تحسين  ةالفاعلالجهات 

سليمة من التجارية ال همإطالق أو تعميق نماذجف:  يرغبونالذين و ف: سالسل القيمة المختارة  القادةإلى 
الثروة وسيتون منتجو القيمة.  سلسالف: الجهات الفاعلة من  مالمنتجين وغيره شراتات مثمرة مععقد خالل 

ف:  ينممثلللمشروع،  الرئيسيةالمستهدفة  ، الذين يعتبرون المجموعةأصحاب الحيازات الصغيرة الحيوانية من
سيقوم و أفضل ف: السوق.  إدماجهم بشتلفرص دخولهم من خالل ستتحسن . و تم اختيارهايقيمة تل سلسلة 

 مستفيدا من – قيرغيزستانف:  وتالة التنمية المجتمعية واالستثمار تيسرهالذي ، المراع:اتحاد مستخدم: 
ف:  دور فعال بلعب - المرحلة األولى والثانية-برنامج تنمية الثروة الحيوانية واألسواقلالتجارب اإليجابية 

 قتناصتشارتية القة المستهدفة على مستوى المجتمع المحل: بشتل شفاف وبطري المجموعاتتحديد وتعبئة 
 متون واحدقنية و ت متوناتمن خالل ثالثة  تهسيتم تنفيذ استثمارات المشروع وأنشط. و هفوائدو  روعفرص المش

 .مشروعالدارة إل

 الثروة الحيوانية سلسلة قيمة تنمية: 1 المكون
وسوف يدعم الروابط . ه، وتسويقهاستدامة وتفاءة اإلنتاج الحيوان:، وتجهيز  علىالمتون القدرة  سيعزز هذا  -13

لى إصول و فرص ال سيحسن، و اإلنتاج الحيوان:قيمة سلسلة  ف: الجهات الفاعلة والشراتات الفعالة بين
 وسيشملالتتنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة مع الترتيز على إدارة سلسلة التبريد والتتبع. 

بناء القدرات  الحيوان: اإلنتاجسلسلة قيمة ف: بناء قدرات أصحاب المصلحة  بشأن الفرعي مكونال
نات الرائدة. التيا والت: توجههامسبقا،  ختارةلمشارتين ف: سالسل القيمة المصالح اوالخدمات االستشارية ل

مفهوم الشراتة المثمرة سيتم جمع جميع موردي المواد الخام والخدمات لتقديم الرائدة،  تياناتوبمجرد تحديد ال
خدمة تقوم مصلحة القيمة. وس سلسالف: لمزارعين وغيرهم من المشارتين ستعود بها على االت: فوائد الو 

 سلسال لتنمية خطط األعمال إلى ختارةالمقترحات الم بتطوير األعمال االستشارية المدعومة من المشروع
 .القيمة

 ستخدم منهاولن يُ  ،المؤشرات الرئيسية للمشروعحسب  القيمة سلسال لتنمية خطط األعمالسيتم تصنيف  -14
متطلبات. الالحد األدنى من  تاستوف ت:ال إال بمنح أوالممولة بقروض الفردية  شاريعتأطر إلعداد الم

قيمة ال سلقدرات سالاالختيار. وستشمل أنشطة بناء  ى الفريق المسؤول عنلععرض المشاريع المختارة وستُ 
األعمال الزراعية، وتنظيم  موظف:و تدريب المزارعين  مشروع الوصول إلى األسواقمباشرة من الممولة 

العروض المتون الفرع: أيضا القدرات من خالل  باإلضافة إلى ذلك، سيبن:المزارعين ف: مجموعات. 
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 الخدمات االستشاريةو والذتية مناخيا،  االبتتارية التتنولوجياتتجريب و المزرعة،  داخل التوضيحية
 أفضل الممارسات الدولية. االنفتاح علىو  ،المستهدفة

د البل داخلالقيمة  سلسالل التحتية بنيةالعدم تفاية  اتتعزيز تجميع المنتج الفرعي بشأنمكون ال سيعالج -15
حزم وستشارك المنح المقدمة من المشروع ف: تمويل الجمع المنتجات الخام ومراقبة الجودة والسالمة. جل أل

  .القيمة سلسال لتنمية خطط األعمالاالستثمارية المؤهلة الت: تم تحديدها ف: 

دارة المعرفة الخاص القطاع العام و  القطاعالمنتجين و الشراكات بين  إرساء الفرعي بشأنمكون ال ضمسي -16 وا 
من و نتاج. اإلنماذج السوق ف:  طلبات إدماجالقيمة لتعزيز  سلسالف: منصة للتبادل بين الجهات الفاعلة 

( 1أصحاب المصلحة من: )معه المتعاقد  اتالخدم سيمتن مقدمخالل سلسلة من االجتماعات الدورية، 
 ؛الستثماراتجل االفرص أل واالستفادة منمعوقات وأولويات قطاع الثروة الحيوانية، شة وتقييم ومناق ،تحديد

 ؛الخاصالقطاع القطاع العام و المنتجين و بين  اتالشرات المستندة إلىنماذج األعمال التجارية ب لماماإل( 2)
هذه المنصة تدريجيا صناع القرار على  شركاالستثمار. وستو  سالسل القيمةأعمال  ( وضع استراتيجيات3)

إطار  صياغةودعم الثروة الحيوانية تنمية قضايا قليمية والوطنية لزيادة فهمهم لواإل ،المستويات المحلية
 .التجارية األعمال تنمية أجلمن  ومحفز موات تنظيم:

 الثروة الحيوانية سلسلة قيمة تمويل: 2 المكون

 الثروة الحيوانية الشمولية والمستهدفةقيمة لتفاءة والربحية على طول سالسل ا من مستوىالمتون سيزيد هذا  -17
زيادة استثماراتهم من سل القيمة سالف: لجهات الفاعلة متن امما سي، الخاصة بأصحاب الحيازات الصغيرة
القروض  معالروابط و  1 المتون بموجبالمنح  تقديممربحة من خالل الف: سالسل قيمة الثروة الحيوانية 

الزراعيين من خالل التعاون  المجهزينو  للمنتجين ابتتاريةمنتجات مالية  وضعنشطة األتشمل الخارجية. وس
 .مع مقدم: الخدمات المالية

التنمية  ربطالت: تالمبادرات المالية  الخارجية االئتمانيةخطوط الالوصول إلى  الفرعي بشأن مكونال سيربط -18
. وسيتم التوقيع على مذترة 1 المتونمن خالل  تهمومساعد همتم تحديد ذينال لمجهزينالمنتجين وابالزراعية 

جميع ل قياسام عتبرالمحتملين، والت: ستين أهلية المقترضمعايير  تحدد ،مقدم للخدمات الماليةتفاهم مع تل 
مقدم: الخدمات ب 1 المتونالمستفيدين ف: ربط الرامية إلى  الخاصةترتيبات التحدد الشرتاء ف: المشروع، و 

 يظهرونالذين شراتات مع مقدم: الخدمات المالية التسهيل ب الفرع: فقط متونال وسيقوم هذاالمالية. 
 تجريب هذه المنتجات وتوثيق الدروس المستفادة.ب ونملتزمالللزراعة، و  ابتتاريةمنتجات مالية  وضعباهتماما 

 قيرغيزستانفي لثروة الحيوانية لنظام الصحي التطوير : 3المكون 

 يسرالت: تو قيرغيزستان،  ف: لسلطة البيطريةلالقطاعين العام والخاص أذرع يهدف هذا المتون إلى تعزيز  -19
الحيوانية  ةنظام الصح رفع سويةشمل النتائج المتوقعة ستسالمة األغذية. و  تضمنو  الحيوانية سلعالتجارة 

ف: المائة ف: تصدير الحيوانات الحية  10عن طريق زيادة  حيث سيتم قياس هذا األمر، ف: قيرغيزستان
 والمنتجات الحيوانية.

لألمن البيطري مفتشية الدولة  بمساعدة ةالبيطري ةلصحالدولة لنظام تعزيز  بشأنالمكون الفرعي سيقوم  -20
التحاد االقتصادي للمنطقة لالصحة النباتية ف: مواءمة معاييرها الصحية مع الشرتاء التجاريين أمن و 
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لخدمة البيطرية ل هامةالتفاءات ال تنميةف: مشروع ال سيستثمر، هذا األمر. ولتيسير األوروبية اآلسيوية
معايير الدولية. لل االستجابةعالمية للصحة الحيوانية من أجل المنظمة ال الذي حددتهالعامة على النحو 

ودعم  ةالصحة النباتيأمن و لألمن البيطري مفتشية الدولة  ذه االستثمارات على بناء قدرات موظف:ترتز هوس
 ضمن سالسل القيمة المختارة.الت: تدخل الحيوانات  حديدالحتومة ف: ت

الدعم لجمعية الطب البيطري  البيطري الخاص لممارسة الطبنظام التعزيز  بشأن الفرعي مكونال يقدمس -21
 ،االتصاالتو  معدات المتتبتوفير الدراسية، والمساعدة التقنية، و قيرغيزستان من خالل الجوالت ف: 

إلى ) الرئيسيين المدربين الفرع: متونالهذا سيدرب األهم من ذلك، و والترجمة ونشر مواد التدريب التقن:. 
ارات األطباء البيطريين مه لتطوير( مجاالت معينةف:  المتعاقد معهم الذين يعملون خصصينالمت جانب

الت: و قيرغيزستان،  ف: الطب البيطريغرفة وشبه األطباء البيطريين. تما سيتم تقديم الدعم إلى  ينالمجتمعي
معايير وفقا ل ةبيطريهيئة قانونية وتعتبر  ،الدول: البنكالصندوق و أنشئت من خالل مشروع ممول من 

 توفير تقديم الدعم لهذه الهيئة على زيادة سعة الخادم )أي وسيقتصر .المنظمة العالمية للصحة الحيوانية
 وغيرها من معدات االتصاالت. ،والطابعات ،قواعد بيانات إضافية( وتحديث أجهزة التمبيوتر

 مشروعالتنفيذ  -ثالثا

 النهج  -ألف
يط وتحديد األهداف الثابتة. الطلب وليس من خالل التخط الذي يوجههسيتم تنفيذ المشروع من خالل النهج  -22

شرتات القطاع الخاص إلشراك  :سعال، ف: حين سيتم مشارتةالتعزيز ب دفع(ال)عامل  القطاع العامقوم وسي
 جذب(.العامل دور التيانات الرائدة )تلعب ل مباشرة المؤهلة

 األعمالتستفيد  والذي من خالله ه،لتنفيذ تتتالتالنهج سلوك أيضا  الوصول إلى األسواق مشروعيقترح  -23
خصيصا والوصول إلى الخدمات المالية المصممة  ،المواد الخامأفضل من الزراعية من المساعدة التقنية، و 

 خالل نإلى األسواق والدخول مأصحاب الحيازات الصغيرة تتم زيادة فرص وصول  ، ف: حينللزبائن
من  روابط تمتنهم نلمزارعيلألعمال الزراعية القوية الخاصة باأيضا هذا النهج سيوفر . و إنتاجهم الحيوان:

والمزيد من فرص  ،سلسلة التبريدلتحتية أفضل بنية من مثل تحسين اإلنتاج الحيوان:، و  د نتائج إيجابيةيتول
 .لشبابل توفيرها ناطق الريفية، بما ف: ذلكالعمل ف: الم

)المشار إليها  القيادية سلسلة القيمة وه المدخلفإن المشروع، ف: قيمة ال سلسالل الحتيم نهجالمن خالل  -24
 ،مثمرة(الشراتات ال) ذات جدوى األعمالنماذج  وضع سيعزز المشروعو (. رائداأيضا باعتبارها تيانا 

القيمة. ويهدف المشروع إلى إثبات  سلسالف: المتبادل بين الجهات الفاعلة  نسيقالثقة والت سيعزز تذلكو 
والجدارة االئتمانية.  يتميز باالستدامة ،الدولية الغذائيةلسالمة المعايير  الت: تمتثلأن تنفيذ نماذج األعمال 

 المهتمين لتقديم طلب للحصول على دور التيان ف: سالسل القيمة تم دعوة جميع أصحاب المصلحةتسو 
 .الرائد

نصافهامرأة ف: سالسل القيمة و المشروع إدماج ال سيضمن -25 ستراتيجية اتشمل سو لى الفرص. إصول و ف: ال ا 
: تحديد المنتجات الحيوانية غير التقليدية الت: من شأنها أن تعود بالنفع على ما يل: بين الجنسينالتمايز 
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البيع تجهيز، ال، وخاصة ف: المستويات العليا ف: سالسل القيمة )النساءتعزيز عمل  النساء المنتجات؛
 األدوار الجديدة المحتملة للنساء ف: سالسل قيمة الثروة الحيوانية.بشأن الفعال  لتواصلاالخ(؛  التجزئة،ب

 اإلطار التنظيمي -باء
وحدة تنفيذ  هماعن التنفيذ الناجح للمشاريع الت: يمولها الصندوق  تانن المسؤولاالرئيسيت انتالمؤسس -26

تنمية تالة الو و  ،جمهورية قيرغيزستانف:  األراض: استصالحو  الزراعة وزارةل التابعةالمشروعات الزراعية 
لى إمشروع الوصول المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ  انتالمؤسس ستتحمل هاتاناالستثمار. و و  يةالمجتمع
وحدة  ، ف: حين ستتونالوتالة المنفذة للمشروع ه:األراض:  استصالحو  وزارة الزراعة تونستو . األسواق
بالغواإلشراف ،والتنسيق ،تنفيذ العام للمشروعالعن  ةمسؤولمشروعات الزراعية تنفيذ ال لصندوق ا ، وا 

تعمل ، والت: ساالستثمارو  يةتنمية المجتمعتالة الو ل وثيق مع اتصا هذا البقاء علىيشمل سوالحتومة. و 
جزء من فريق تنفيذ باعتبارها وحدة تنفيذ المشروعات الزراعية مسؤولة أمام  مع بقائها ،بشتل مستقل

مشروع على مستوى المجتمع العن تنفيذ تل  لةمسؤو  االستثمارو  يةتنمية المجتمعتالة الو وستتون المشروع. 
إدارة عن الصغيرة، و  مجموعات أصحاب الحيازاتو  المراع: مستخدم:اتحاد المحل:، مع الترتيز على 

 منحة المشروع.جميع أموال 

دارة المعرفةالتخطيط، والرصد والتقييم -جيم  ، والتعلم وا 
بما ف: ذلك رصد  ،النتائج المستند إلىالمنطق: للمشروع األساس لنظام الرصد والتقييم  طاراإلسيشتل  -27

بشتل مشروع ال رصد وتقييم األداء وتقييم األثر. وقد تم إعداد نسخة موسعة من اإلطار المنطق: لضمان
 الرصد والتقييم الداخل: للمشروع. تل عن ينسؤولموحدة تنفيذ المشروعات الزراعية  موظفوتون سيو . شامل

تشغيلية  اتإشراف الصندوق استعراضسيشمل المذتورة أعاله، الرصد والتقييم ترتيبات باإلضافة إلى  -28
ات حسابال الرابعة مراجعوو  الثانيةالمشروع  يجريها ف: سنةللمشروع تغط: عينة عشوائية من األنشطة، 

عمليات الرصد الخارج: أيضا:  وسيشملمقبولة لدى الصندوق. الختصاصات الا بموجب المستقلين
 سنويةمراجعات ، و صةتمخ ةعييضاو مدراسات و  ،المخاطر المستندة إلىاإلدارة المالية  اإلشراف على

 .بالتعاون مع الصندوق وحدة تنفيذ المشروعات الزراعية تجريهنجاز المشروع إلوالتقييم الذات:  للحسابات،

دارة المعرفة.  -29 الرصد مخرجات  سيتم نشرواستخدامها للتعلم، خبرات المشروع  قتناصا لضمان التعلم وا 
أن توقع ويُ نهج تشارت:.  من خالل دارة المشروعإلإنشاء نظام معلومات يتم على نطاق واسع، وسوالتقييم 

  .الدروس المستفادةدورا تبيرا ف: تعزيز  الخاصالقطاع القطاع العام و المنتجين و الشراتة بين منصة  لعبت

 اإلدارة المالية والتوريد والتسيير -دال
مؤشر مفاهيم فقد صنف : على أنها مرتفعةالمخاطر القطرية  تصنف ومخاطر اإلدارة المالية.التسيير  -30

 درجة بلغت، ب2015عام  بلدا 167من بين  123 ف: المرتبة قيرغيزستان الفساد من منظمة الشفافية الدولية
 2014 إطار النفقات العامة والمساءلة المالية لعامويظهر (. 27الذي بلغت فيه  2014عام أتثر من ) 28

نتيجة وقت سابق ف:  ف: البالد دارة المالية العامةاإلضعف مقارنة بتبيرا ف: عدة مجاالت  تحسنا
ضعيفة وتحتاج إلى  مجاالتال تزال بعض ال، . وعلى الرغم من هذه التحسيناتالت: أجرتها إلصالحاتل
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ممول من المشروع الوفشل  ،مزيد من التحسين، بما ف: ذلك الضوابط المالية الداخلية، وضوابط الرواتب
 الخزانة اآللية بالتامل والنظم المعلوماتية إلدارة الموارد البشرية. البنك الدول: لتنفيذ نظم

اإلدارة  مسؤولية االستثمارو  يةتنمية المجتمعتالة الو و وحدة تنفيذ المشروعات الزراعية  تتولىس. اإلدارة المالية -31
 وتمتلك دائرة. سلفا ينمحددالن يالشرتاء المنفذ وحدة تنفيذ المشروعات الزراعيةدعم يالمالية للمشروع. وس

ف: الخبرة  االستثمارو  يةمعتنمية المجتتالة الو  ووموظف وحدة تنفيذ المشروعات الزراعيةف: اإلدارة المالية 
سيتم تعيين ، عبء العمل والفصل بين المهامف: توزيع لضمان التوازن و الصندوق.  لمشاريعاإلدارة المالية 

تنمية تالة الو و  وحدة تنفيذ المشروعات الزراعيةلصالح  بطريقة تنافسية صرفين متلفين بالإضافيموظفين 
  .دارة المالية للمشروعاإلمساعدة ف: لل االستثمارو  يةالمجتمع

مع معايير المحاسبة الدولية  سقإجراءات وسياسات تتالمشروع  عتمد. سيالمالي باغترتيبات المحاسبة واإل -32
ستتون مسؤولة  حيثتوحيد التقارير المالية، بوحدة تنفيذ المشروعات الزراعية  قومستو )األساس النقدي(. 

وحدة تنفيذ ستستخدم و ألغراض المخصصة لها. اف:  لتمويالتل الشرتاء المنفذين عن ضمان استخدامأيضا 
الصندوق  ومنحة قرضموارد المؤهلة من  النفقات االستثمارو  يةتنمية المجتمعتالة الو و المشروعات الزراعية 

مساهمات الالصندوق و نفقات جميع  المسؤولية عن الهيئتان تتولى هاتانا، وسمتل منهب المتعلقة ألنشطةل
وستتون جميع موحدة.  فصليةتقارير مالية ب الصندوق وحدة تنفيذ المشروعات الزراعيةواف: توس. ةنظير ال

 لصندوق.دى اصيغ مقبولة لف: المالية  القوائم

أربعة حسابات معينة بالدوالر األمريت: للمشروع  المتلق:المقترض/ فتحسي ترتيبات الصرف وتدفق األموال. -33
وحدة تنفيذ  من تلمعينان لن ااثن ويشمل هذا حسابانالقرض والمنحة.  لتلق: حصيلة مصرف تجاريف: 

موارد سيتم تجديد و منحة(. بال واآلخرالقرض ب خاص)واحد  يةتنمية المجتمعتالة الو و  المشروعات الزراعية
بالعملة  يةتشغيلأربعة حسابات  أيضا المتلق:المقترض/ فتحسيو من خالل نظام السلف.  ةالحسابات المعين

 .تصلة بهاالم ةالتحويالت من الحسابات المعين تلق:محلية لال

استخدام األموال لألغراض ضمان لبالنظر إلى االنتشار الجغراف: للمشروع، و . مراجعة الحسابات -34
تجزء المشروع  حسابات مراجعةب يةتنمية المجتمعتالة الو ة ف: الداخلي مراجعةدائرة القوم ها، ستل خصصةالم

التنفيذ، بغرض  فترةداخلية ف: منتصف الحسابات ال لمراجعةسيتم تعيين شرتة و السنوي.  هاعملمن برنامج 
ن. و ها التنفيذيؤ وحدة تنفيذ المشروعات وشرتا األنشطة الت: تنفذها أداء مراجعة داخلية ومراجعة إجراء

معايير الدولية للالمالية الموحدة السنوية وفقا  قوائمالبمراجعة  شرتة خاصة لمراجعة الحساباتوستقوم 
 .سنويا الصندوقيوافق عليها اختصاصات  بموجب لمراجعة الحسابات

تالة و و  وحدة تنفيذ المشروعات الزراعية التوريد عندالصندوق قدرة  قيم. تجزء من تصميم المشروع، التوريد -35
جراءات و . توريدلتنفيذ ال الوتاالتقدرات باستخدام أداة الصندوق لتقييم  يةتنمية المجتمعال تم تقييم القدرات وا 

، عن العروض بما ف: ذلك اإلعالن توريدمرضية لجميع جوانب العلى أنها  لتينالوتا هاتين التوريد ف:
دارة العقود. ،تقييمالو  ،وصياغة وثائق العطاءات  وا 
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 اإلشراف -هاء

التنفيذ.  دة ف: بدايةاستعراض منتصف الم الت: تسبقغط: الفترة تسيتم االتفاق على خطة إشراف  -36
  .المباشر الصندوق خضع هذا المشروع إلشرافيوس

 وتمويله وفوائده  مشروعالتكاليف  -رابعا

 مشروعالتكاليف  -ألف

 يةالمتتررة اإلضافية، بما ف: ذلك الطوارئ المادية والسعر  روعمشيقدر إجمال: االستثمارات وتتاليف ال -37
ف:  2 يةالطوارئ المادية والسعر وتشتل (. قرغيزستان:سوم مليار  3.9) مليون دوالر أمريت: 55.4 بحدود

المنح والقروض الخارجية حوال: باالستثمارات المرتبطة ف: حين تمثل  ،المائة من إجمال: تتاليف المشروع
 (.الطوارئ دون احتساب اإجمالي امبلغباعتباره )إجمال: تتاليف المشروع  ف: المائة من 66

 1الجدول  

 ب المكون والجهة الممولةتكاليف المشروع بحس

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 المكون

 المجموع ميزانية الحكومة الضرائب الحكومية المستفيدون مقدمي الخدمات المالية منحة الصندوق قرض الصندوق

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

تنمية سلسلة قيمة الثروة  -1
 132 15 - - 0.4 37 21.7 290 3 - - 55 315 8 23.1 490 3 الحيوانية

سلسلة قيمة الثروة  تمويل -2
 690 25 - - - - 19.5 000 5 77.9 000 20 2.7 690 - - الحيوانية

وير النظام الصحي للثروة تط -3
 053 13 3.5 430 9.6 256 1 0.8 100 - - 15.7 055 2 70.6 212 9 في قيرغيزستان الحيوانية 

 671 1 - - 1.7 28 - - - - 98.3 643 1 - - إدارة المشروع -4

 546 55 0.8 430 2.4 321 1 15.1 390 8 36 000 20 22.9 703 12 22.9 702 12 وعالمجم

 

 مشروعالتمويل  -باء
ف: المائة  23) دوالر أمريت:مليون  12.7( الصندوق، من خالل قرض بمبلغ 1: )تل منل المشروع مو سي -38

التتلفة ف: المائة من  23) دوالر أمريت: مليون 12.7ومنحة بمبلغ  ،من التتلفة اإلجمالية للمشروع(
ف: المائة(، بما ف:  3) دوالر أمريت:مليون  1.6مساهمة تقدر بنحو بالحتومة،  (2(؛ )اإلجمالية للمشروع

، وجميع الصحة النباتيةأمن و لألمن البيطري مفتشية الدولة صيانة تشغيل و تتاليف ذلك األموال الت: تغط: 
ف:  21.7لتمويل  ستستخدموالت:  مليون دوالر أمريت:، 8.39 بحوال: ين( مساهمة المستفيد3) ؛الضرائب

 .3 ف: المائة من المتون 0.8و 2 المتونف: المائة من  19.5و 1 المتونالمائة من 
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 2الجدول 

 بحسب فئة اإلنفاق والجهة الممولة مشروعتكاليف ال

 )بآالف الدوالرات األمريتية(

 فئة اإلنفاق

 المجموع ميزانية الحكومة الضرائب الحكومية المستفيدون مقدمي الخدمات المالية منحة الصندوق قرض الصندوق

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

 709 9 - - 10.5 020 1   - - - - - 89.5 689 8 معدات، والسلع، والمركبات. ال1

 586 - - 10.7 63 - - - - - - 89.3 524 . األشغال المدنية2

 000 25 - - - - 20 000 5 80 000 20   - - ض الخارجية. القرو3

 648 - - - - - - - - 100 648 - - يب وحلقات العمل. التدر4

  547 5 - - 1.8 100 1.4 79 - - 96.8 368 5 - - عدة التقنية والدراسات. المسا5

 780 10 - - - - 30.5 290 3 - - 37.1 000 4 32.4 490 3 . المنح6

 000 1 - - - - - - - - 100 000 1 - - . المنح التكنولوجية7

 277 2 18.9 430 6.1 138 1 22 - - 74.1 687 1     ات التشغيلية. النفق8

 546 55 0.8 430 2.4 321 1 15.1 390 8 36.1 000 20 22.9 703 12 22.9 702 12 المجموع

 

 تحليل موجز للفوائد والجوانب االقتصادية -جيم

تمية  زيادة( 2؛ )على مستوى المزرعة الثروة الحيوانيةيادة إنتاجية ( ز 1تشمل النتائج المتوقعة للمشروع: ) -39
الخسائر أثناء التخزين والنقل؛  الحد من( 3تجهيز واالستهالك؛ )لالموجهة لالحيوان:  وجودة اإلنتاجونوعية 

جودة ( تعزيز 5) ؛وجامع: المنتجات نمنتجيلأسعار أتثر استقرارا لتوفير ض الموسمية و و العر  مسايرة( 4)
إلى توسيع فرص سيؤدي  القطاع، مماف: تسويق ال( زيادة 7تنويع المنتجات؛ ) توسيع( 6؛ )التجهيز تفاءةو 

من خالل  المشروعصل ي. ومن المتوقع أن ينالمشاريع الريفيأصحاب ألسر الزراعية و االعمل وارتفاع دخل 
( زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية 1) :منفوائد ال تتأتىوسأسرة.  28 000رب اإلى ما يق أنشطته واستثماراته

الت: ( زيادة المنتجات الزراعية 2) الحيوانات؛ وتعزيز تربية المحسنة مدخالتالتطبيق ل نتيجةواإلنتاج 
اتباع األلبان ومنتجات اللحوم من خالل جهيز إنتاج وتالخسائر خالل  الحد من( 3؛ )قهاسيجري تسوي

جذب ارتفاع األسعار مما سيوالغذائية،  ( تحسين جودة وسالمة المنتجات الزراعية4) تتنولوجيات ابتتارية؛
( التقليل من 6صادرات السلع الحيوانية؛ )( زيادة 5) ؛تثر موثوقيةاأللمخرجات على االمجهزين لطلب نتيجة 
لى إصول و ( تعزيز فرص ال7)؛ الصح: الحيوان:نظام خالل تحسين الالحيوانية المنشأ من  األمراضخطر 

 زيادة( 9؛ ) صالح األسر العاملةل هاداخل المزرعة وخارج األنشطة ف: رص العمل( زيادة ف8) القروض؛
 عائدات الضرائب نتيجة لزيادة حجم اإلنتاج الخاضع للضريبة.

ه:  لى األسواقمشروع الوصول إاالستثمارات ف:  مجموعمتاسب لمشروع أن ليشير التحليل االقتصادي  -40
 االقتصادي الداخل: العائد معدلإلى أن  التحليل وقد خلصمن الناحية االقتصادية.  ةمتينو  ذات أهمية
عاما،  20 على مدى دوالر أمريت:مليون  45صاف: القيمة الحالية لغ يبسف: المائة، و  19 سيصل للمشروع

  أنشطة المشروع.بتتعلق مباشرة فوائد قابلة للقياس التم: تحقيق مع 
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 االستدامة -دال
( 2) ؛لتقنيةطة بناء القدرات اأنشو القيمة  سلسال تعزيز تنمية (1: )ما يل: لىإستند استدامة نتائج المشروع ت -41

تأساس  القيمة سلسال لتنمية خطط األعمال( إعداد 3) ؛الطبيعة الت: تميز التدخالت إذ يوجهها الطلب
  وربحية.أفضل وأتثر إنصافا مدمجة بشتل قيمة ت، األمر الذي سيؤدي إلى سالسل لجميع االستثمارا

 تحديد المخاطر وتخفيف أثرها -هاء

مختلف الجهات المقدمة لبين الحوافز بشتل صحيح لتوفيق افشل  احتمال ينطوي الخطر الرئيس: على -42
تدابير . وتشمل ومقدم: الخدمات المالية ،والشرتات ،: ذلك المزارعين، بما فالمشارتة ف: المشروع الفاعلة

قات و والمع المدخالتقات و معاألخرى؛  األعمال فرصج و : اإلنتالما يل: اتشارتي  معمقاتحليال، التخفيف
 وتصنفالقابلة للتمويل.  األعمالخطط صياغة المخاطر المالية استنادا إلى ؛ األخرى المتصلة بها

المتبقية  المخاطر وتصنفعلى التوال:.  بأنها متوسطة ضبطهمخاطر ف: المشروع و  المتأصلةالمخاطر 
بغرض المخاطر  بعد تنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف من بأنها متوسطة العامة الت: تواجه اإلدارة المالية

  .األموال عن ضمان المساءلة

 ؤسسيةاالعتبارات الم -خامسا

 الصندوقسياسات لاالمتثال  -ألف

، وخاصة 2025-2016 للفترة لصندوقف: امع اإلطار االستراتيج:  يتماشى مشروع الوصول إلى األسواق -43
 ع:يضاالترتيز المو  جاالتوم األسواقفوائد فقراء الريف من المشارتة ف: : زيادة 2الهدف االستراتيج: 

منظمات ( 3ة االستثمارية الريفية؛ )( البيئ2الريفية؛ ) ف: المشروعات العمل ( تنويع فرص1: )المرتبطة بها
تعميم و ستهداف، الا بشأنالمشروع تماما مع سياسات الصندوق  تما يتماشى تصميمالمنتجين الريفيين. 

قرارا ريف: وتغير المناخ. و والتمويل ال التمايز بين الجنسين،  :مناخالاالجتماع: والبيئ: و  ريدالتق إلجراءاتا 
 .المستويات اإلدارية والميدانيةمج على ناتنفيذ البر  عندمتثال الاإلى المشروع سيسعى جديدة، ال

 المواءمة والتنسيق -باء

لتجاري ف: األسواق والتسويق ا إدماجلزيادة  الحتومة ستراتيجياتالمشروع بشتل وثيق مع أولويات وا يتماشى -44
تما  ويدعمها.2017-2013 للفترة ف: االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة قطاع الثروة الحيوانية، تما ورد

-2009للفترة  األمن الغذائ: ف: مفهومالمتضمنة دعم أولويات واستراتيجيات التغذية واألمن الغذائ: ينه أ
  قرغيزستان. ف: 2019

 االبتكارات وتوسيع النطاق -جيم

ف: قيرغيزستان،  ؤبشتل مستدام وتفسلسلة قيمة الثروة الحيوانية  تجريبيا لتنميةالمشروع نهجا  سلكسي -45
الخبرات  وسيتم تتريرقدرات المؤسسات الداعمة.  يبن:و للتتنولوجيات االبتتارية،  ميدانيةرات ختباوسيجري ا
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 اتأيضا إمتان توجد. و قيمةالسالسل  باستخدام نفسأخرى من البالد  مناطقالمتتسبة من المشروع ف: 
   .ف: المستقبلاألخرى لجهات المانحة ة من امشاريع الممولال معالتآزر تحقيق نطاق و التوسيع ل

 االنخراط في السياسات  -دال

مدخال لحوار  الخاصالقطاع القطاع العام و المنتجين و منصة تطوير الشراتة بين  تونتمن المتوقع أن  -46
 .ف: القطاع الريف: التجارية األعمال تنمية من أجل ومحفز موات إطار تنظيم: صياغة بشأنالسياسات 

المناخ ف: سياق  الصمود ف: وجه تغيرالجاري بشأن إدارة الموارد الطبيعية و السياسات وار ح هذا تملوسي
  .البرنامج القطريضمن الحالية المشاريع 

 الوثائق القانونية والسند القانوني -سادسا
والصندوق الدول: للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية الت: جمهورية قيرغيزستان ستشتل اتفاقية التمويل بين  -47

نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض فق تر و  .المتلق:/على أساسها تقديم التمويل المقترح إلى المقترضيقوم 
 .تذيل أول بهذه الوثيقة بشأنها

الدول: للتنمية  من الصندوق تلق: تمويلمخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية قيرغيزستان و  -48
 .الزراعية

ن: مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحتام اتفاقية إنشاء الصندوق الدول: للتنمية الزراعية -49 وسياسات  وا 
 ف: الصندوق. هومعايير التمويل 

 التوصية -سابعا

 أوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل المقترح بموجب القرار التال:: -50

تسعة ماليين  قيمتهتعادل تيسيرية للغاية  بشروط قرضا  جمهورية قيرغيزستان : أن يقدم الصندوق إلى قـرر
ألية  يخضع أنعلى حقوق سحب خاصة(  9 390 000)ة دة حقوق سحب خاصوح وثالثمائة وتسعين ألف

 .الواردة ف: هذه الوثيقةواألحتام أخرى تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط  وأحتامشروط 

تسعة ماليين وثالثمائة وتسعين  منحة تعادل قيمتهاجمهورية قيرغيزستان : أن يقدم الصندوق إلى قرر أيضا
وأحتام على أن تخضع ألية شروط حقوق سحب خاصة(  9 390 000)دة حقوق سحب خاصة وح ألف

 .الواردة ف: هذه الوثيقةواألحتام تتون مطابقة على نحو أساس: للشروط 
 

 تانايو نوانزي

 رئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
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Negotiated financing agreement 

 

Access to Markets Project  

(Negotiations concluded on 7 December 2016) 

Loan Number:  

 

Grant Number:  

 

 

Project Title: Access to Markets Project (ATMP) (“the Project”) 

 

The Kyrgyz Republic (the “Borrower/Recipient”) 

 

and 

 

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

 

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

 

hereby agree as follows: 

 

Section A 

 

1. The following documents collectively form this Agreement: this document, the Project 

Description and Implementation Arrangements (Schedule 1), 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, amended as of April 2014, and as may be amended hereafter from time to time (the 

“General Conditions”) are annexed to this Agreement, and all provisions thereof shall apply 

to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined in the General 

Conditions shall have the meanings set forth therein. 

 

3. The Fund shall provide a Loan and a Grant to the Borrower/Recipient (the 

“Financing”), which the Borrower/Recipient shall use to implement the Project in 

accordance with the terms and conditions of this Agreement. 

 

Section B 

 

1. A. The amount of the Loan is nine million three hundred ninety thousand 

(SDR 9 390 000). 

 

 B. The amount of the Grant is nine million three hundred ninety thousand 

(SDR 9 390 000). 

 

2. The Loan shall be free of interest but bear a service charge of three fourths of one 

per cent (0.75%) per annum payable semi-annually in the Loan Service Payment Currency, 

and shall have a maturity period of forty (40) years, including a grace period of ten (10) 

years starting from the date of approval of the Loan by the Fund’s Executive Board. 

 

3. The Loan Service Payment Currency shall be the USD. 
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4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 January. 

5. Payments of principal and service charge shall be payable on each 15 March and 

15 September. 

 

6.  There shall be four (4) Designated Accounts denominated in US dollars opened by 

the Borrower/Recipient in a commercial bank identified by the Ministry of Finance (MoF) 

through which the proceeds of the Financing shall be channelled. Two Designated Accounts 

shall be for the Agricultural Projects Implementation Unit (APIU) (one for the Loan and 

another for the Grant) and two for the Community Development and Investment Agency 

(ARIS). 

 

7. There shall be four (4) Project Accounts in local currency opened by the 

Borrower/Recipient to receive and hold the proceeds of the Financing transferred from the 

Designated Accounts.  

 

8. The Borrower/Recipient shall contribute to the Project in an amount of one million six 

hundred thousand United States dollars (USD 1 600 000) including the payment of taxes 

and duties levied in the implementation of the Project as well as to cover part of the State 

Inspectorate for Veterinary and Phytosanitary Security (SIVPSS) operational expenditures. 

 

Section C 

 

1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture, Food Industry and 

Melioration of the Kyrgyz Republic (MAFIM). 

 

2. The following are designated as additional Project Parties: (a) the ARIS; (b) the APIU; 

(c) the SIVPSS, (d) EBRD’s Small Business Support (SBS); (e) Financial Service Providers 

(FSPs); (f) the Kyrgyz Veterinary Association (KVA); (g) the Kyrgyz Veterinary Chamber 

(KVC); (h) the Kyrgyz Livestock and Pasture Research Institute (KLPRI); (i) the Kyrgyz 

and Scientific Research Veterinary Institute (KSRVI), and (j) the Department of Pastures, 

Livestock and Fisheries of MAFIM (DPLF). 

 

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

force of this Agreement. 

 

Section D 

 

The Loan and the Grant will be administered and the Project supervised by the Fund. 

 

Section E 

 

1. The following are designated as additional general conditions precedent to 

withdrawal: 

 

(a)  The Project Coordination Group (PCG) referred to in paragraph 6 of Schedule 1 

to this Agreement shall have been duly established. 

 

(b)  The Project Key Staff referred to in Schedule 1 to this Agreement, subject to no 

objection by the Fund, shall have been duly appointed. 

 

(c) The draft PIM referred to in section C part II of Schedule 1 to this Agreement 

shall have been submitted and approved by the Fund. 

 

(d) A fully functional accounting software, subject to no objection by the Fund, shall 

have been established at the APIU and ARIS. 
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(e) A Subsidiary Agreement between the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic 

and ARIS regarding their cooperation in the implementation of the Project, 

subject to no objection by the Fund, shall have been concluded.  

 

2. The following is designated as additional grounds 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 

agreement 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, and the Borrower has not taken 

any measures to remedy the situation. 

 

(b) Project key staff are appointed, transferred or removed from their functions 

without the prior concurrence of the Fund. 

 

3. This Agreement is subject to ratification by the Borrower/Recipient 

 

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

communication related to this Agreement: 

 

For the Borrower/Recipient: 

 

Minister for Finance of the Kyrgyz Republic   

Ministry of Finance 

58 Erkindik Avenue 

Bishkek City, the Kyrgyz Republic, 720040 

 

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 two (2) original 

copies, one (1) for the Fund and one (1) for the Borrower/Recipient. 

 

 

KYRGYZ REPUBLIC 

 

 

 

____________________  

 

 

 

 

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 has a national coverage and shall primarily benefit 

smallholder livestock farmers who participate in and benefit from improved value chains, 

comprising: (i) poor livestock farmers; (ii) female members of livestock owning 

households; and (iii) other smallholder livestock farmers. Particular attention will be given 

to the participation of women and youth.  

 

2. Goal. The goal of the Project is to contribute to increased incomes and enhanced 

economic growth in pastoralist communities. 

 

3. Objectives. The objective of the Project is to improve access and integration of 

smallholder livestock farmers with remunerative markets for their products, leading to 

improved and equitable returns. 

 

4. Components. The Project shall consist of the following four (4) Components:  

 

4.1.  Component 1. Livestock Value Chains Development.  The objective of this Component 

is to support efficient linkages and partnerships amongst livestock value chain actors, 

improved access to modern technology and good agricultural practices with a specific focus 

on cold chain management and traceability.  

 

Sub-component 1.1. Capacity Building of Livestock Value Chain Stakeholders. This 

sub-component will support (i) awareness raising, demand-driven capacity building 

and advisory services for the participants of pre-selected value chains driven by the 

Leading Entities (LE) whose selected proposals will be further elaborated by the 

Project-provided dedicated business advisory services facility into Value Chain 

Development Business Plans (VCDBPs); (ii) development of innovative, 

demand-driven livestock production, processing and food safety technologies through 

participatory on-farm/factory applied research and technology demonstration, 

delivered by national academic/research institutions, private companies or NGOs.  

 

Sub-component 1.2. Product Aggregation Enhancement. This sub-component will 

supports participants of pre-selected value chains through competitive demand-

driven investment packages that include a grant element.   

 

Sub-component 1.3. Platform for Public-Private-Producers Partnerships Development 

and Knowledge Management. This sub-component will support a platform for the 

exchange among value chain actors for better and innovative integration of market 

demand into production models.  

4.2.  Component 2: Livestock Value Chains Financing.  The objective of this component is 

to enable livestock value chain actors to increase their investment in profitable value chains 

through linking them with credit lines, and development of financial products.  

Sub-component 2.1. Access to External Credit Lines. The Project will partner with 

existing Financial Service Providers (FSPs), subject to no objection by the Fund, 

targeting agricultural development to link them with actors in pre-selected value 

chains, including actors assisted through sub-component 1.2. A Memorandum of 

Understanding (MOU), subject to no objection by the Fund, will be signed with each 

of the FSPs. 
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Sub-component 2.2 Innovative Financial Products. The Project will partner with the 

FSPs interested in the development of financial products suitable to needs of actors 

in the selected value chains and support the development of such products.  

4.3.  Component 3: Upgrading the Kyrgyz Livestock Sanitary System.  The objective of 

this Component is to strengthen both key public and private sector arms of the Kyrgyz 

livestock sanitary system, which facilitate livestock commodity trade and safe food. 

 

Sub-component 3.1 Strengthening the State Veterinary Sanitary System. This 

sub-component will support the functions of SIVPSS inter alia through (i) improving 

capacity of SIVPSS; (ii) providing technical assistance; (iii) improving regional 

laboratories; (iv) supporting animal identification of selected value chains; 

(v) refurbishing selected border posts; (vi) establishing an active disease surveillance 

system; and (vii) procuring selected vaccines. 

 

Sub-component 3.2 Strengthening the Private Veterinary Practice System. This 

subcomponent will support (i) capacity building of veterinarians and paravets as well 

as extension to farmers; (ii) improving capacity of KVA, and (iii) improving capacity 

of KVC. 

 

Sub-component 3.3. Strengthening the Supporting State Institutions. This 

subcomponent will: (i) support functions of the KLPRI and the KSRVI in their 

respective competence spheres including development and piloting of innovative 

methods, and (ii) improve capacity of the DPLF.  

 

4.4. Component 4: Project Management.  This component shall provide financing for the 

overall management of the Programme. 

 

 

II. Implementation Arrangements 

 

A. Organisation and management 

 

5.  The Lead Project Agency (LPA).  The MAFIM will be the Lead Project Agency for the 

Project. 

 

6.  Project Coordination Group (PCG).  

 

6.1. Establishment and composition: The PCG will include representation from each of the 

Project Parties, representation from the Kyrgyz Governmental office representatives in the 

oblasts involved in project implementation and stakeholders from the private sector. The 

PCG should have a balance between government and civil society members. It will meet 

semi-annually and on an ad hoc basis as required and will serve as advisory body. 

 

6.2  Responsibilities the PCG is responsible for: (i) reviewing progress of the Project 

against targets and its success in meeting the performance indicators and the progress 

against the annual work programme; (ii) being a sounding board for discussing issues that 

arise during implementation and for which it can provide insight and advice to Project 

management and, (iii) providing the opportunity for Project management to receive 

feedback on new ideas or approaches that it is considering to introduce under the Project.  
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7. The Agricultural Projects Implementation Unit (APIU). 

 

7.1  Core activities: Under the MAFIM, the APIU will have overall responsibility for Project 

implementation, coordination, oversight and reporting to IFAD and the government 

including liaising closely with ARIS. Other APIU's core responsibilities include inter alia: 

(i) financial management, comprising procurement, disbursement, accounting, auditing 

and financial reporting, (ii) managing the performance of the partner national organizations 

responsible for implementation of specific Project activities; (iii) shortlisting, evaluating, 

contracting and managing the performance of service providers, (iv) overall Project 

monitoring and evaluation (M&E), (v) preparing the consolidated Annual Work Plan and 

Budget (AWPB) and submitting it to IFAD for approval; and (vi) maintaining a results-

based system of assessing the performance of the partner organizations employing trigger 

and benchmarks.  

 

7.2 Component activities: The following activities shall be implemented by the APIU: 

(i) Elements of subcomponent 1.1 comprising capacity building of selected value chains’ 

stakeholders, specifically training, study tours and advisory services through contracted 

service providers among others through EBRD’s Small Business Support facility or other 

such suitable selected facility that will support LEs in preparation of VCDBPs; but excluding 

those aspects that ARIS will implement with the community level groups, (ii) sub-

component 1.3 through contracted service providers; (iii) Component 2 through FSPs, and 

(iv) Component 3 comprising strengthening various institutions with their respective 

assistance, specifically through the SIVPSS, KVA, Veterinary Chamber, KLPRI, KSRVI, and 

DPLF; but excluding those aspects that ARIS will implement with the community level 

groups and private vets.  

 

8. Community Development and Investment Agency (ARIS).  

 

8.1  Core activities. ARIS will have the overall responsibility for all Project implementation 

at the community level, focused on Pasture Users Unions (PUUs) and smallholders’ groups 

including the administration of all Project grant funds. ARIS will also ensure: (i) the 

coordination and accountability for effective performance of the combination of its own 

staff and technical inputs from the government’s technical agencies, public organizations 

and Project’s contracted service providers in the implementation of the community-focused 

activities for which ARIS is responsible; (ii) the M&E of its own activities, including 

monitoring of the related performance indicators, assembly and dissemination of 

information for knowledge management, and the related reporting both to its own 

management and in a synthesized form to the APIU, and (iii) the Financial management of 

all its activities including procurement, disbursement, accounting, auditing and financial 

reporting. 

 

8.2 Component activities. The following activities shall be implemented by 

ARIS:(i) Elements of Subcomponent 1.1 related to mobilization and mentoring of 

community level groups and actors; but excluding those activities implemented by the 

APIU as described above at 7.2; (ii) Sub-component 1.2, and (iii) elements of 

Component 3 related to mobilization of community level groups and private vets; but 

excluding those activities implemented by the APIU as described above at 7.2. 

 

B.  Project Implementation Manual (“PIM”) 

 

9. Preparation. The Borrower/Recipient shall prepare, in accordance with terms of 

reference subject to no objection by the Fund, a PIM, which shall include, among other 

arrangements: (i) institutional coordination including composition of PCG, and day-to-day 

execution of the Project; (ii) Project budgeting, disbursement, financial management, 

procurement monitoring, evaluation, reporting and related procedures; (iii) detailed 

description of implementation arrangements for each Project component, and (iv) such 
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other administrative, financial, technical and organizational arrangements and procedures 

as shall be required for the Project. 

 

10. Approval and Adoption. The LPA shall forward the draft PIM to the Fund for comments 

and approval. The LPA shall adopt the PIM in the form approved by the Fund, and the LPA 

shall promptly provide copies thereof to the Fund. The Recipient shall carry out the Project 

in accordance with the PIM and shall not amend, abrogate, waive or permit to be amended, 

abrogated, or waived, the aforementioned manual, or any provision thereof, without the 

prior written consent of the Fund. 

 

C.  Procurement  

 

11. Procurement for the purpose of this Agreement shall be carried out in accordance 

with the Fund’s Project Procurement Guidelines of 2010 as amended from time to time. No 

vaccines shall be procured without being certified by a Reference Laboratory of the World 

Organisation of Animal Health (the “OIE”). Specifications for vaccines procured for animal 

diseases shall be based on international standards developed or recommended by the OIE.  

 

D.  Supervision 

 

12. A MTR shall be conducted at the end of the third Project Year, 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 Borrower/Recipient and the Fund.  
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Schedule 2 

 

Allocation Table 

 

1. Allocation of Loan and Grant Proceeds. (a)  The Table below sets forth the Categories 

of Eligible Expenditures to be financed by the Loan and the Grant and the allocation of the 

amounts of the Loan and the Grant to each Category and the percentages of expenditures 

for items to be financed in each Category: 

 

Category Loan Amount 

Allocated 

(expressed in SDR) 

Grant Amount 

Allocated  

(expressed in 

SDR) 

Percentage  

I. Equipment and 

materials and 

Consultancies, 

training and 

workshops 

5 778 000 4 000 000 The percentage of 

expenditure to be 

financed is detailed 

below under (b) 

II. Grants 2 322 000 3 321 000 100% net of 

beneficiaries 

contribution 

III. Works 351 000  100% net of taxes 

IV. Salaries and 

Operating costs 

 1 130 000 100% net of taxes, 

government and 

beneficiaries 

contributions 

 Unallocated  939 000 939 000  

TOTAL 9 390 000 9 390 000  

 

 

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

 

Category I “Equipment and materials and Consultancies, training and workshops” 

includes : (i)Equipment, materials goods and vehicles to be financed 100% net of 

tax and duties; (ii) Consultancies to be financed 100% net of taxes and 

beneficiaries contributions, and shall mean eligible expenditures incurred related 

to international and national technical assistance; studies; surveys; audit and 

ARIS facilitation for community work; and (iii) Training and workshops to be 

financed 100% from IFAD Grant . 

 

 

Category II “Grants” includes Technology Demonstrations Grants to be financed 

by the Grant; Grants for Investment packages for supplying farmers to be financed 

by the Loan, IFAD Grant and beneficiaries; Grants for Investment packages for 

agroprocessors/traders to be financed by the Loan and beneficiaries; and Grants 

for Investment packages for private veterinaries and zoo-technicians to be 

financed by the Grant and beneficiaries.    
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Category III “Works” includes inter alia costs of renovation of SIVPSS's central 

and district offices; renovation of border posts, renovation of PPR's vaccine cold 

storages; renovation/construction of regional vet diagnostic laboratories. 

 

Category IV “Salaries and operating costs” includes inter alia remuneration of APIU 

staff, allowances and contribution to social fund of the Kyrgyz Republic to be 

financed (100%) from the Grant. 
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Results 
hierarchy 

Indicators 

 

Means of Verification 
  

Assumptions (A) / 
Risks (R) 

 
 No 

RIMS 
code 

Name 
Unit of 
measur
ement 

Base
line  

Mid 
term  

Final 
target  

Source Frequency 
Responsi

bility 

Goal 

Contribute to 
the reduction of 
poverty and 
enhanced 
economic 
growth in 
pastoralist 
communities 

1 N/A 

Rural households 
in the Project 
area who have 
increased their 
index of 
household 

assets’ 
ownership by 
15%. 

HH  -   -  28000  
RIMS baseline and 
impact surveys at 
completion 
Health statistics 
Studies to 
complement 
indicator based 
data 

Baseline, 
Completion 

APIU 

Overall political stability 
and a conducive macro-
economic framework (A) 
Regional economic 
trends counteract project 
achievements (R) 

2 N/A 

Reduction in the 
prevalence of 
child 
malnutrition as 
compared to 
baseline. 

%  -   -  -10  

Project Development Objective 

Improved access 
and integration 
of smallholder 
livestock 
farmers with 
remunerative 
markets, leading 
to improved and 
equitable 
returns. 

3 N/A 

Value of livestock 
products sold by 
targeted farmers 
in Project area 
increased. 

%  -   -  30  

Project baseline 
study, mid-term 
review and 
implementation 
completion report 
Specialized 
(qualitative / 
quantitative) 
thematic studies 
Household income 
surveys 

Baseline, 
Mid term, 
Completion 

APIU 

Government policies and 
rural economic reforms 
supporting smallholders, 
private sector 
development and the 
livestock sector are 
implemented (A) 
Regional free trade 
agreements (EAEU) 
provide fewer 
opportunities for Kyrgyz 
livestock exports than 
anticipated (R) 
Endemic animal disease 
situation in the country 
remains stable (A) 

4 2.5.1  

Creation of 
employment 
opportunities: 
number of jobs 
generated by 
small and 
medium 
enterprises 
[through 
livestock related 
farm 
work/processing] 

ppl  -   -  2 800  

Outcomes 
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OUTCOME 1: 
Capacity for 
sustainable, 
efficient 
livestock 
production, 
processing and 
marketing 
enhanced 

5 . 

Increase in 
margins 
generated by 
participating 
smallholders 
from sale of 
animal products 

%  -   -   10 

Project baseline 
study, mid-term 
survey and 
completion survey 
Reports from each 
participating 
processors/ 
aggregators  
Government’s 
national, regional 
and local 
production data 
Targeted field 
studies and 
surveys 

Baseline, 
Mid-term, 
Completion 

APIU 

Lack of incentives on the 
part of various value 

chain actors to 
participate in the 

Project’s activities and 
financing (R) 

Effective/timely 
availability of specialized 
technical assistance (A) 

Producer-
Processor/Aggregator 
contractual obligations 
are not fully observed 

(R) 

OUTCOME 2: 
Efficiency and 
profitability 
along targeted, 
smallholder-
inclusive 
livestock value 
chains increased  

10 2.3.3  

Sustainability: 
Improved 
performance of 
the financial 
institutions 
[portfolio at risk 
below 10%] 

PAR (%)  N/A   <10  <10 

Project baseline 
study, mid-term 
survey and 
completion survey 
Participating 
Financial 
Institutions’ 
records 
National Bank 
supervision reports 
Targeted field 

studies and 
surveys 

Baseline, 
Mid-term, 
Completion 

APIU 

Banking/financial market 
norms and regulatory 
framework, conducive to 
expanded rural financial 
outreach and inclusion 
(A) 
Depending on the Kyrgyz 
Russian Fund's capacity 
to adapt to project 
approach, and level of 
cooperation (A) 

Depending on PFI 
cooperation (A) 

OUTCOME 3: 
Upgraded 
Kyrgyz livestock 
sanitary system  

13 2.4.1 

Producers 
benefiting from 
improved 
access to 
markets (at least 
10% increase in 
official export of 
live animals and 
livestock 
products) 

%  -   -  10% 

Project baseline 
study, mid-term 
survey and 
completion survey 
EAEU reports 
National statistics  
Periodic random 
brucellosis 
serosurvey in small 
ruminants 
PPR Regional 
Advisory Group 
reports 
OIE reports  

Baseline, 
Mid-term, 
Completion 

APIU 

Outbreak of a notifiable 

transboundary animal 
disease (R) 
Willingness of private 
vets to participate (A) 

            


