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 مليون 47.0بما يعادل (وحدة حقوق سحب خاصة مليون  29.6
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تطوير  مشروع من أجل جمهورية مصر العربية إلى مامقترح تقديمهومنحة قرض 

 الري الحقلي في األراضي القديمة

   المشروع-أوالً 

   فرصة التنمية الرئيسية التي يتناولها المشروع-ألف 

، حكومة المصرية على اإليفاء بالتحدي الثنائي المتمثل في زيادة إنتاجية المياهصمم المشروع لمساعدة ال -1

 مع تكامله في الوقت نفسه مع عمليات الجهات المانحة ،وتحسين سبل عيش األسر الريفية الفقيرة

  .األخرى

   التمويل المقترح-باء 

  واألوضاعالشروط 

 مليون وحدة حقوق سحب 29.6بمبلغ   العربيةجمهورية مصر إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

 وحدة 630 000ومنحة بمبلغ ، متوسطة ـشروطب) مليون دوالر أمريكي تقريبا 47.0بما يعادل (خاصة 

مشروع تطوير للمساعدة في تمويل )  مليون دوالر أمريكي تقريبا1.0بما يعادل (حقوق سحب خاصة 

سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها خمس سنوات،  20القرض وتبلغ مدة  .الري الحقلي في األراضي القديمة

  .ويتحمل سعر فائدة قدره نصف سعر الفائدة اإلشاري السنوي الذي يحدده الصندوق سنويا

 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

يص الموارد على نظام تخص"  في إطارجمهورية مصر العربيةل السنوية التي ُحّددتمخصصات تبلغ ال -3

ويقع المبلغ  .2009-2007ي على مدى دورة التخصيص مريكأمليون دوالر  48.0" أساس األداء

  .اإلجمالي للقرض والمنحة ضمن مخصص فترة الثالث سنوات

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

دى المتوسط الذي وضعته في تتماشى التزامات مصر على المدى المتوسط مع إطار اإلنفاق على الم -4

. 2007/2012 والتي تغطي الفترة ،الخطة الخمسية السادسة ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية

 فقد وضعت الحكومة خطة طوارئ في حال ،ونظرا إلمكانية تعرض النظام المالي في القطر للمخاطر

الت التي ال تتمتع بأولوية مع حماية  وتتلخص في تأجيل المجا،وجود ضغوطات إضافية على الميزانية

ويعتبر هذا المشروع أولوية قصوى في خطط االستثمار التي . اإلنفاق االجتماعي في الوقت نفسه

  .صروفات السنوية من القرض والمنحة مع الميزانية المالية للحكومةموضعتها الحكومة وتتماشى ال

  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

وتشير تقديرات . نت معاملة القطر لديونه الخارجية سواء من حيث حجم هذه الديون أو تخديمهاتحس -5

 بالمائة للفترة 7.3دود ـدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي هو بحـالبنك الدولي إلى أن مع
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ير في االرتفاع الكبو ، وقد ساعد على هذا النمو كل من االرتداد القوي للصادرات.2007-2008

 بلدان ةوتعد مصر من بين أكثر عشر. لذين يعكسان نجاح اإلصالحات الجاريةلاالستثمارات الخاصة، وا

واستقرت نسبة الديون من الدخل القومي اإلجمالي ونسبة . في العالم تشهد إصالحات نشطة للمرة الرابعة

 بالمائة 23.3 وتقدر بـ ،هاإجمالي خدمة الديون من الدخل القومي اإلجمالي في مستويات يمكن إدارت

صروفات السنوية من جميع المشروعات الجارية مأما إجمالي ال. 2007 بالمائة على التوالي لعام 5.0و

وللحكومة سجل جيد في تسديد .  مليون وحدة حقوق سحب خاصة1.6 بحدود وسطياًفي القطر فتتراوح 

  .قروضها للصندوق

  تدفق األموال

. ندوق من خالل اتفاقية تمويل معيارية بين الصندوق والحكومة المصريةسيتم تحويل منحة وقرض الص -6

وبالنسبة لتمويل الصندوق المخصص لمكون تنمية المشروعات الريفية والتمويل الصغري والذي سيتم 

تنفيذه من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية، فسيتم تحويله من خالل اتفاقيات تمويل ثانوية بين وزارة 

وما تبقى من تمويل الصندوق سيذهب مباشرة إلى الوحدة . الدولي والصندوق االجتماعي للتنميةالتعاون 

الوطنية لتنسيق المشروع، ليتم تحويله الحقا إلى وحدات تنسيق المشروع في المحافظات المعنية بما 

  .يتماشى مع خطة العمل السنوية والميزانية السنوية

  ترتيبات اإلشراف

كل مباشر على قرض ومنحة الصندوق وسيكون هنالك على األقل بعثة إشراف سيشرف الصندوق بش -7

وسيتم جدولة هاتين البعثتين بحيث تتزامن إحداهما مع حلقة العمل الخاصة . كاملة وبعثة متابعة كل عام

  .باالستعراض السنوي

  لصندوقاالستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في ا

  .ال يتوقع وجود أي استثناءات -8

 التسيير

وضع عتبات مالئمة ) 1 (:من المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تسيير قرض الصندوق -9

مساهمة منظمات مستخدمي ) 2( يتم النص عليها في رسالة إلى المقترض؛ لالستعراض المسبق للتوريد

دة الوطنية لتنسيق المشروع بالتوريد مع تمثيل تقني لشركاء التنفيذ قيام الوح) 3(المياه في عملية التوريد؛ 

  .التأكد من وجود إشراف مباشر للصندوق على المشروع) 4(في كل محافظة معنية؛ 
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   المجموعة المستهدفة والمشاركة-جيم 

  المجموعة المستهدفة

أصحاب ) 1: (ت التاليةبما يتماشى مع سياسة االستهداف في الصندوق، سيستهدف المشروع المجموعا -10

الشباب العاطلين عن ) 3(العمال المعدمين؛ ) 2 (1 فدادين؛3الحيازات الصغيرة الذين يزرعون ما وسطه 

  .األسر التي تترأسها نساء) 4(العمل؛ 

  نهج االستهداف

 االستهداف الجغرافي لتحديد المحافظات التي) 1: (سيتم تنفيذ االستهداف من خالل نهج ثالثي األبعاد -11

وفي هذه ) 2( فيها غير موائمة؛ يالر/يعتبر انتشار الفقر الريفي فيها عاليا والتي تعتبر ظروف الزراعة

 حيازات وتتصف بسيادةالمحافظات سيتم اختيار مناطق الري بحيث تفي ببعض المعايير التقنية 

ميلية التي تخدم في تدخالت االستهداف الذاتي التي تروج لألنشطة التك) 3( فدادين؛ 3ألراضي تقل عن ل

  .المقام األول مصالح المجموعة المستهدفة من المشروع

 المشاركة

وباإلضافة إلى المشاركة في اختيار مناطق التحكم بالري من خالل رابطات مستخدمي المياه، سوف يقوم  -12

د  من خالل أقساط تسدالحقول وألعمال تحسين الصرف في ،المزارعون بتسديد التكلفة كاملة للمسقى

كذلك فإنهم سيقومون بدفع تكلفة المضخة للمسقى على مدى ثالث سنوات بدون دفع .  عاما20على مدى 

كذلك سيقوم المزارعون بتغطية التكلفة .  بالمائة إضافية لتغطية النفقات اإلدارية10 ولكن مع ،أي فائدة

  .الكاملة لتشغيل وصيانة المضخات

   األهداف اإلنمائية-دال 

  الرئيسية أهداف المشروع

كفاءة أعلى في استخدام المياه ) 1: (هدف المشروع هو تحسين سبل عيش المجموعة المستهدفة من خالل -13

دعم التسويق لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة ) 3(تحسين اإلنتاجية الزراعية؛ ) 2(؛ الحقولفي 

صغيرة والمشروعات الترويج للعمالة وفرص توليد الدخل من خالل دعم األعمال ال) 4(والمعدمين؛ 

  .الصغرى

 األهداف السياساتية والمؤسسية

المنظمات المجتمعية مثل رابطات مستخدمي المياه ) 1: (سيسهم المشروع في بناء قدرات ما يلي -14

موفري الخدمات العامة مثل اإلرشاد الزراعي ) 2(ورابطات التنمية المجتمعية ورابطات التسويق؛ 

وسوف يتخذ بناء القدرات شكل التدريب . االجتماعي للتنميةوالبحوث وخدمات الري والصندوق 

  .والمساعدة التقنية وتقاسم المعرفة

                                                      
  . هكتار0.42الفدان يعادل  1
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 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

تتماشى أهداف المشروع بشكل كامل مع برنامج الفرص االستراتيجية القطرية الذي صاغه الصندوق  -15

، الحقولرة الموارد المائية وبخاصة تحسين الري في ، ومن هنا يأتي التركيز على إدا)2006(مصر ل

واإلدارة التشاركية للموارد المائية، وتوفير الخدمات المالية الريفية، ودعم األعمال الصغيرة، والتمويل 

الصغري، والروابط مع السوق وذلك لخلق المزيد من فرص العمالة ضمن التوجه االستراتيجي العام 

  .لتنمية القطاع الخاص

   التنسيق والمواءمة- اء ه

 المواءمة مع األهداف الوطنية

يتماشى المشروع بشكل كامل مع استراتيجية الحكومة المصرية للحد من الفقر واستراتيجيتها للتنمية  -16

 إلى الترويج إلى زراعة أكثر كفاءة 2030 لمصر لعام االستشرافيةوتدعو الرؤية . الزراعيةوالريفية 

ي من شأنها أن تستفيد االستفادة المثلى من األراضي والمياه وتستغل أسواق  والت،وتوجها نحو السوق

التصدير وتبني قدرات منظمات المزارعين والمستخدمين على إدارة مواردهم بشكل مباشر وعلى زيادة 

  .قوتهم في السوق

 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

لحكومة والجهات المانحة ويرفدها في تحسين تم تصميم المشروع ليستند إلى األنشطة التي تقوم بها ا -17

ومن المشروعات ذات الصلة على وجه الخصوص . الري ودعم األعمال الصغيرة والتمويل الصغري

 والمبادرة ،المشروع المتكامل لتحسين وإدارة الري الذي تموله جهات مانحة متعددة ويقوده البنك الدولي

  .ل الصغري التي يدعمها مصرف التنمية األفريقيجارية لتطوير األعمال الصغيرة والتمويال

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

تعزيز تنافسية الزراعة؛ ) 2(الري وإدارة المياه؛  )1: ( مكونات رئيسية هيأربعةيتألف المشروع من  -18

  .تنسيق وإدارة المشروعات) 4(تنمية المشروعات الريفية والتمويل الصغري؛ ) 3(

  فئات النفقات

 1.8(وسائل النقل والمعدات والمواد ) 2(؛ ) بالمائة661.(األشغال ) 1: (تتألف فئات اإلنفاق مما يلي -19

؛ ) بالمائة4.6(التدريب ) 4(؛ ) بالمائة0.9(الخدمات االستشارية /المساعدة التقنية الوطنية) 3(؛ )بالمائة

  ). بالمائة15( التشغيلية التكاليف) 6(؛ ) بالمائة16.1(الصناديق الدوارة ) 5(
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   اإلدارة، مسؤوليات التنفيذ وإرساء الشراكات-زاي 

 نوشركاء التنفيذ الرئيسي

 ووزارة الموارد المائية ، وزارة الزراعة واستصالح األراضيسيكون شركاء التنفيذ الرئيسيون هم -20

  .  والصندوق االجتماعي للتنمية،والري

 مسؤوليات التنفيذ

 ستضطلع وزارة الزراعة واستصالح األراضي ، الوكالة المنفذة الرائدة للمشروعباإلضافة إلى كونها -21

وسوف تشرف . بالمسؤولية عن المروى وعن تحسين الري في المزارع بتعاون كامل مع المستفيدين

وزارة الموارد المائية والري على القنوات الفرعية وعلى تدخالت نظام الري الرئيسي التي هي أعلى من 

 في حين سيوكل إلى الصندوق االجتماعي للتنمية مهمة تنمية المشروعات الريفية ،ى الحقليالمستو

  .والتمويل الصغري

 دور المساعدة التقنية

سوف تستخدم المساعدة التقنية لبناء القدرات التقنية واإلدارية لخدمات اإلرشاد الزراعي والمشورة في  -22

 مستخدمي المياه ورابطات التنمية المجتمعية ورابطات  مثل رابطات،شؤون الري والمنظمات المجتمعية

  .التسويق

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

وزارة الزراعة واستصالح ) 1: (ينروع في اتفاقية مع الشركاء التالستدخل الوحدة الوطنية لتنسيق المش -23

 والري لتنفيذ تحسينات وزارة الموارد المائية) 2(؛ المستوى الحقلياألراضي لتنفيذ تحسينات الري على 

الصندوق االجتماعي للتنمية لتنفيذ مكون تنمية ) 3(؛ المستوى الحقليالري على المستوى الذي يتجاوز 

  .المشروعات الريفية والتمويل الصغري

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل . اني سنواتمليون دوالر أمريكي على مدى ثم 72.1يبلغ إجمالي تكاليف المشروع  -24

أي ما يعادل ( مليون دوالر أمريكي 47.0قرض بقيمة : الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: فهي

: ، والمستفيدون) بالمائة1.4أي ما يعادل ( مليون دوالر أمريكي 1.0، ومنحة بقيمة )بالمائة 65.2

أي ما ( مليون دوالر أمريكي 15.3: والحكومة، ) بالمائة12.2أي ما يعادل (مليون دوالر أمريكي  8.8

  .) بالمائة21.2يعادل 

   الفوائد، والمبررات االقتصادية والمالية–حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

. بصورة كاملة)  هكتار12 000( فدان 25 000سيتم إعادة إعمار البنى األساسية للري التي تخدم حوالي  -25

 أسرة من هذا المشروع بشكل مباشر من خالل التحسينات 79 140الي وباإلجمال، سوف تستفيد حو
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 واإلنتاج الزراعي وتحسين الوصول إلى ، وتحسين الغلة الزراعية،المتوقعة على كفاءة استخدام المياه

 وبدوام جزئيويتوقع الستثمارات المشروع أن تولد عمالة موسمية .  وتوليد فرص العمالة،األسواق

 .مرأة ورجل ا21 260لحوالي 

بناء قدرات خدمات اإلرشاد ) 1: ( سوف تقوم تدخالت المشروع بما يلي،ومن المنظور المؤسسي -26

 رابطة جديدة لمستخدمي المياه 230تشكيل وتدريب ) 2(الزراعي والمشورة فيما يتعلق بشؤون الري؛ 

عزيز الموجود منها؛ بما في ذلك لجان المروى، وعلى مستوى المسقى ومستوى القنوات الفرعية وإعادة ت

إنشاء ) 4( رابطة للتنمية المجتمعية كوسطاء ماليين للعمل في المناطق الريفية؛ 46تدريب وتعزيز ) 3(

 من رابطات التسويق وتدريبها بهدف تعزيز قدراتها التقنية والتسويقية واإلدارة وقدرتها التفاوضية 104

هذه التدخالت مكسبا كبيرا في رأس المال وسوف يشكل أثر . على التعامل مع التجار والمصدرين

  .االجتماعي من خالل تمكين الفقراء ومنظماتهم على المستوى المحلي

 الجدوى االقتصادية والمالية

 بالمائة، 18 سنة بحدود 20على االستثمارات على مدى الداخلي يقدر أن يكون معدل العائد االقتصادي  -27

  . االئتمانثقة عن أنشطة توليد الدخل الممولة من خالل دون األخذ بعين االعتبار الفوائد المنب

   وتوسيع النطاق،االبتكارو إدارة المعرفة، –طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

سينظم الموظف المسؤول عن الحضور القطري للصندوق في القاهرة حلقات عمل وطنية سنوية لتنفيذ  -28

لتنفيذ في المحافظات الخمس بالتواصل  وغيرهم من شركاء االمشروعالمشروع، مما يسمح لموظفي 

إضافة إلى ذلك، فإن المشروع سيعمل على تحقيق . وتقاسم الدروس المستفادة في جميع المشروعات

للتعلم ) قرية نت(استفادة معتبرة من الشبكة اإلقليمية التي يدعمها الصندوق والتي يوجد مقرها في القاهرة 

 ومع الصندوق وشركائه ،ي إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقياوتقاسم الخبرات مع مشروعات الصندوق ف

ن روابط مع مبادرات تنفذها منحة الصندوق الجارية بشأن الموارد المائية كذلك فإنه سيكو. اآلخرين

، ومع الدولي لبحوث التنميةمركز الوالمقدمة إلى المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة و

  .القدرات على إدارة النتائج واألثر لضمان دعم مستمر للرصد والتقييمبرنامج بناء 

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

إدخال ) 1: (يتمتع المشروع بعدد من الخصائص التي تعتبر ابتكارية في سياق صعيد مصر الريفي وهي -29

المستخدمين من مستوى القناة الفرعية نهج متكامل جديد لتحسينات نظام الري بطريقة يتم فيها انخراط 

إنشاء رابطات لمستخدمي المياه على مستوى القناة ومستويات ) 2(وما دونه لضمان استكمال التحسينات؛ 

تكرار نهج بحوث النظم الزراعية التي ) 3(؛ المستوى الحقليالمسقى مع لجان إدارة مياه المروى على 

 وبقوى السوق؛ بالطلب الظروف المحلية لجعلها موجهة يدعمها الصندوق والتي يتم مواءمتها مع

إدخال نهج تشاركي لإلرشاد الزراعي لتعظيم فوائد تحسينات الري من خالل الجمع وألول مرة بين  )4(

العاملين في مجال اإلرشاد من وزارة الزراعة واستصالح األراضي والعاملين في الخدمات االستشارية 
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ائية والري إليصال رسالة متسقة ومنسجمة عن محاصيل واستخدامات المياه للري في وزارة الموارد الم

  .للمزارعين

 نهج توسيع النطاق

 تصميم هذا المشروع إمكانية تكرار وتوسيع دكان االعتبار الرئيسي للحكومة المصرية والصندوق عن -30

ر والوصول إلى كفاءة  لتحقيق إنجازات في الحد من الفقالحقولنطاق النماذج الجديدة لتحسين الري في 

  .  ماليين فدان من األراضي القديمة5أعلى في استخدام المياه في مساحة تتجاوز 

  المخاطر الرئيسية –ياء 

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

االفتقار إلى التعاون بين الوكاالت المنفذة للمشروع ويمكن  )1: (مخاطر رئيسيةيواجه المشروع ثالثة  -31

 من هذا الخطر من خالل إنشاء فرق مهام مشتركة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي التخفيف

ووزارة الموارد المائية والري في وحدات تنسيق المشروع على مستوى المحافظات واتفاقيات التنفيذ بين 

المطلوب عدم قيام المتعاقدين باألداء ) 2(الشركاء وتكثيف اإلشراف المباشر للصندوق على المشروع؛ 

منهم، ويمكن التخفيف من هذا األثر من خالل اإلثبات المسبق ألهلية المتعاقدين وإعداد حزم تعاقدية 

تغير المناخ الناجم عن االحتباس الحراري ) 3(صغيرة تسمح بالمنافسة العادلة بين صغار المتعاقدين؛ 

في كفاءة استخدام المياه وإدخال العالمي، ويمكن التخفيف من هذا الخطر من خالل تحقيق معدالت أعلى 

  .األصناف المقاومة للحرارة

 التصنيف البيئي

من غير نظرا ألنه  كعملية من الفئة باء طبقا إلجراءات التقدير البيئي في الصندوق، صنف المشروع -32

  .المحتمل أن يكون له أي أثر بيئي سلبي معتبر

  االستدامة- كاف 

فادة من مشروعات الصندوق في مصر ومن التحسينات يبني تصميم المشروع على الدروس المست -33

وقد تم بالكامل إدراج . المدخلة أخيرا على الري والتي تنفذها الحكومة المصرية والجهات المانحة

خصائص هامة في تصميم المشروع لضمان استراتيجيات الخروج التي تتمحور على إدارة األنشطة من 

موعات المستفيدين وبناء القدرات واسترداد التكاليف وإشراك قبل المنظمات على المستوى المحلي ومج

وبالنسبة للتمويل الريفي والترويج لألعمال الصغيرة . القطاع الخاص وإرساء التزام مؤسسي قوي

والتمويل الصغري، فقد صمم المشروع المقترح بناء على ضمانات تؤكد تنفيذ أفضل الممارسات المقبولة 

ري التي تبناها الصندوق االجتماعي للتنمية لضمان استدامة الخدمات المالية في دوليا في التمويل الصغ

  .منطقة المشروع
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   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية جمهورية مصر العربيةبين التمويل ستشكل اتفاقية  -34

اتفاقية التمويل المتفاوض نسخة من وترفق  .المقترح إلى المقترضلتمويل االتي يقوم على أساسها تقديم 

  .بشأنها كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي تلقي تمويل  مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة جمهورية مصر العربيةو -35

 .للتنمية الزراعية

 وسياسات ء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةالمقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاالتمويل وإني مقتنع بأن  -36

  .ومعايير اإلقراض في الصندوق

  التوصية-ثالثا 

  :المقترح بموجب القرار التاليالتمويل أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على  -37

تسعة أن يقدم الصندوق إلى جمهورية مصر العربية قرضاً بشروط متوسطة تعادل قيمته : قرر

وحدة حقوق سحب  29 600 000(وحدة حقوق سحب خاصة  ائة ألفوعشرين مليون وستم

على أن يخضع ألية شروط وأحكام أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط ) خاصة

  .واألحكام الواردة في هذه الوثيقة

 منحة تعادل قيمتها ستمائة وثالثين ألف جمهورية مصر العربيةأن يقدم الصندوق إلى : قرر أيضا

، على أن تخضع ألية شروط ) وحدة حقوق سحب خاصة630 000(سحب خاصة وحدة حقوق 

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

  

  انايو نوانزيك    

ئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةر    
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Negotiated financing agreement: "On-farm Irrigation Development Project in the 
Oldlands (OFIDO)" 

(Negotiations concluded on 12 November 2009) 

 
Loan Number: ________________ 
 
Grant Number: _______________ 
 
Project Title: On-farm Irrigation Development Project in the Oldlands (OFIDO) 
(the “Project”) 
 
The Arab Republic of Egypt (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), the Allocation Table (Schedule 2). 
 
2. The Fund’s General Conditions for Agricultural Development Financing dated 29 April 
2009 and approved by IFAD’s Executive Board at its ninety-sixth session, as may be amended 
from time to time (the “General Conditions”) constitutes, and all provisions thereof, an integral 
part of 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 (the “Financing”), which the 
Borrower 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 SDR 29 600 000. 
 B. The amount of the Grant is SDR 630 000. 
 
2. The Loan is granted on intermediate terms. 
 
3. The Loan Service Payment Currency shall be the currency of the United States of 
America. 
 
4. The first day of the applicable Fiscal Year shall be 1 July. 
 
5. The Borrower has designated its Ministry of Finance for the purpose of handling, on 
behalf of the Borrower, debt service payments with respect to the Loan and in accordance with 
this Agreement. 
 
6. There shall be: (a) two Project Accounts, one for the Loan and one for the Grant, for 
Project operations for the benefit of the Lead Project Agency; and (b) a Project Account for the 
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Loan for Project operations for the benefit of the Social Fund for Development (SFD) 
(hereinafter referred to collectively as “Project Accounts”). The Project Accounts shall be 
opened in a bank proposed by the Borrower and acceptable to the Fund. 
 
7. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in accordance with the 
AWPB in cash and in kind. 
 
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
(MALR). 
 
2. The following are designated as additional Project Parties  
 

(a) Agricultural Research Center (ARC); 

(b) Executive Authority for Land Improvement Project (EALIP) 

(c) Ministry of Water Resources and irrigation (MWRI); and  

(d) Social Fund for Development (SFD) 

 
3. The Project Completion Date shall be the eighth anniversary of the date of entry into force 
of this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan and Grant will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. (a) The following is designated as an additional general condition precedent to 
withdrawal: A Framework for Collaboration Agreement between the National Project 
Coordination Unit and the Project Parties shall have been finalized, in accordance with 
Schedule 1 paragraph 7 hereof.  
 

(b) The following is designated as a specific condition precedent to disbursement 
under Category V (Revolving Fund) in what regards the financing of Component 3 (Rural 
Enterprise and Microfinance Development) of the Project: A Subsidiary Loan Agreement shall 
have been finalized between the Borrower and SFD in accordance with Schedule 1 paragraph 
11.3 hereof. 
 
2. (a) The following are the designated representatives of the Parties: 
 
For the Borrower: The Minister of International Cooperation or any other person that the Minister 
may designate. 
 
For the Fund: The President of IFAD. 
 

(b) The following are the addresses to be used for any communication related to this 
Agreement: 
 
For the Borrower: 
 
Ministry of International Cooperation (MIC) 
8 Adly Street 
Cairo, Egypt 
 
 
With copy to: 
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Ministry of Agriculture and Land Reclamation 
1 Nadi El-Said Street,  
Dokki, Giza 
Egypt 
 
Social Fund for Development 
120 Mohie El-Din Abdou El Ezz St. Mohandessin,  
Giza,  
Egypt  
 
 
For the Fund: 
 
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. 
 
 
 
 
 
_____________________  ___________________ 
For the Borrower  For the Fund 
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Schedule 1 
 

Project Description and Implementation Arrangements 
 
 

I. Project Description 
 
1. Target Population. The Project shall benefit the poorer strata of rural population in selected 
priority areas of the five Egyptian Governorates of Assiut, Qena, Sohag, Kafr El Sheikh and 
Beheira (the “Project Area”). This shall include primarily smallholders holding average of three 
feddans, tenants, sharecroppers and the landless people giving priority to unemployed youth 
and poor rural women and women household heads.  
 
2. Goal. The goal of the Project is to improve the livelihoods of the rural poor in the Project 
Area through targeted interventions to enhance farms production potential and raise households’ 
income. 
 
3. Objectives. The objectives of the Project are: (a) improvements in the irrigation network, 
where priority will be given to areas cultivated by an overwhelming majority of farmers owning 
average of three feddan; (b) improvements in agricultural productivity on small holdings through 
an appropriate integrated research and extension system; (c) support to marketing for small 
holders and the landless; and (d) support for job creation and income generating micro and 
small enterprises for the poor, landless, women and youth through better access to rural 
financial services and capacity building. 
 
4. Components. The Project shall consist of the following Components: (a) On-farm irrigation 
and water management; (b) Agriculture competitiveness enhancement; (c) Rural enterprise and 
micro finance development; and (d) Project coordination and management. 

a. Irrigation and Water Management. The overall component objective is to 
increase agriculture production and farm incomes of the Target Population by 
improving on farm irrigation and water management. This is to be achieved 
through: (i) improved irrigation systems, including their design and supervision, at 
on-farm level for more rational use of irrigation water; (ii) enhanced water 
management practices for more equitable distribution of available water; and 
(iii) greater and more effective participation of users and stakeholders in water 
management for sustained irrigation and crop production. 

b. Agriculture Competitiveness Enhancement. This component shall provide 
demand driven training and agriculture technical assistance to farmers individually 
and through the Marketing Associations (MAs), the Water User Organizations 
(WUOs) and Farmers’ Organizations (FOs). It will support a participatory 
research/extension approach and on-farm farming system research.  

c. Rural Enterprise and Micro Finance Development. The component shall provide 
necessary access to finance, capacity building and business advisory services for 
on and off farm micro and small enterprises to the rural households in Project Area 
villages.   

d. Project Coordination and Management. The component provides for 
coordination and management of Project activities at governorate and national 
levels, and establishes, operates and maintains a strong monitoring and evaluation 
system to measure progress and impacts of the Project. 
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II. Implementation Arrangements 
 
 

A. General 
 
5. Lead Project Agency (LPA). The Ministry of Agriculture and Land Reclamation (MALR) 
shall be the Lead Project Agency and shall have overall responsibility for Project 
implementation. 
 
6. Project Steering Committee (PSC). The PSC shall be chaired by the Minister of the 
MALR or his/her representative, with members representing the Project Area governorates, the 
Ministry of Water Resources and Irrigation (MWRI), the Ministry of International Cooperation 
(MIC) and the Social Fund for Development (SFD).The PSC shall have the overall responsibility 
for: (a) ensuring that Project activities are in compliance with the Borrower’s policies; 
(b) approving selection of the proposed irrigation command areas for Project intervention; (c) 
approving consolidated Project Annual Work Plan and Budgets (AWPBs); (d) ensuring that 
Project interventions are coordinated where appropriate with other development programmes 
and projects; and (e) generally overseeing the systematic implementation of the Project. 
 
7. National Project Coordination Unit (NPCU). The NPCU shall be headed by a National 
Project Coordinator (NPC) appointed by the LPA. It shall report to the Minister of the MALR and 
to the PSC, and its staff shall include at least: a Project Manager, a Financial Officer, a 
Procurement Officer, a Monitoring and Evaluation (M&E) Officer, and Accountant and other 
ancillary staff. The NPCU shall have the overall responsibility for: (a) coordination and liaison 
with implementing partners; (b) overall Project programming; (c) financial management; (d) 
contracting implementing partners to execute Project activities; (e) monitoring and evaluation; (f) 
progress reporting; and (g) liaison with the Borrower and with the Fund. The NPCU shall enter 
into a Framework for Collaboration Agreement with the Project Parties which shall be submitted 
to the Fund prior to its finalization for its no objection. 

8. Governorate Project Coordination Unit (GPCU). A small Project Coordination Unit at 
governorate level shall be established in each governorate. Each GPCU shall be located in the 
Governorate Directorate of Agriculture and shall report to the NPCU. It shall have overall 
responsibility for: (a) selection of Project intervention area; (b) contracting implementing 
partners at the governorate level to execute Project activities; (c) managing project funds at the 
governorate level;(d) monitoring and evaluation; and (e) reporting.  

9. Mid-Term Review. The LPA, MIC and the Fund shall jointly carry out a review of Project 
implementation no later than the end of the Project’s fourth year. The review shall cover, among 
other things: (a) the implementation approach, targeting, effectiveness and progressing of the 
on-farm irrigation improvement and demand driven research and extension services; (b) the 
performance of WUOs, MAs and FOs in sustainable management of water delivery and 
maintenance; (c) the process of formation, financial management and performance of micro 
finance intermediaries; and (d) the effectiveness of NPCU and GPCUs in respect of Project 
implementation and coordination, planning and budgeting procedures and the flow of funds 
management. 

10. Project Implementation Manual (PIM). The NPCU shall prepare a draft Project 
Implementation Manual acceptable to the Fund and submit it for approval to the LPA. When so 
approved, a copy of the PIM shall be provided by the LPA to the Fund. The PIM may be 
amended or otherwise modified from time to time only with the prior consent of the Fund. 
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B. Component management 
 
11. The Project shall finance a series of interventions under four main 
components: 
 
11.1 Irrigation and Water Management Component.  

The component shall include: (a) Rehabilitation and Development of On-farm Irrigation Systems 
(mesqas and marwas); and (b) Institutional Development and Capacity Building. The MWRI 
shall be responsible for the implementation of Mesqa improvements under contractual 
agreements with LPA through EALIP. The MALR shall be responsible for the implementation of 
Marwa and on-farm improvements in full collaboration with the Project Target Population. EALIP 
will be responsible, among other things, for the cost recovery of the Works. 

11.2 Agriculture Competitiveness Enhancement  
 

The Lead Project Agency through ARC and in collaboration with the Governorate Directorates 

of Agriculture in each Project Area Governorate shall be responsible for the implementation of 

the Agriculture Competitiveness Enhancement component, through specialised teams 

composed of extension staff (MALR) and irrigation advisors (MWRI).  

11.3 Rural Enterprise and Micro Finance Development 
 

The Social Fund for Development shall be responsible for the implementation/financing of the 

Rural Enterprises and Micro Finance Development component through its Small Enterprise 

Development Organization (SEDO) using banks as intermediaries and /or through direct lending 

from SFD (for small loans). The SFD’s microfinance central sector finances micro loans through 

non governmental organizations and microfinance institutions (MFIs) and/or other channels in 

the various Governorates of the Project Area using their standard operational policies, practices 

and procedures as well as the Project regulations and guidelines. The Borrower shall enter into 

a Subsidiary Loan Agreement with the SFD for the implementation of this component, which 

shall be acceptable to the Fund.  

11.4 Project Coordination and Management 
 

Through this component Project activities included in the three components above shall be 

coordinated and managed at governorate and national levels by the NPCU and its five GPCUs. 
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

Allocated 
(expressed in 

SDR) 

Grant 
Amount 

Allocated 
(expressed in 

SDR) 

Percentage of Eligible 
Expenditures to be financed  

I. Works 19 740 000  100% net of taxes  

II. Means of Transportation, 

Equipment and Materials 

670 000  100% net of taxes 

III. National TA/ Consulting 

Services 

 30 000 100% net of taxes and other 

contributors 

IV. Training  600 000 28% of total expenditure 

V. Revolving fund 6 230 000  100% of total expenditure 

VI. Unallocated 2 960 000  

   

TOTAL 29 600 000 630 000 

 
 

II. The terms used in the Table above are defined as follows: 

a. “Works” means activities related to the Irrigation and Water Management 
Component of this Agreement. 

b. “Revolving Fund” means sub loans for Small Enterprises and microfinance, 
implemented by SFD. 

(c) “Means of Transportation” means vehicles, motorcycles, tractors, pick-ups and 
trucks. 
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Key reference documents 

Country reference documents 

Agricultural Development Strategy 2030 

MALR – Executive Authority for Land Improvement Projects (EALIP) 

SFD. Law 141/2004 on the Development of Small Enterprises & Its Executive Regulations 

Multi Donor Assessment of SFD 
 

IFAD reference documents 

Project design document (PDD) and key files 

Country Strategic Opportunities Programme 

Administrative Procedures for Environmental Assessment 

Project Completion Reports for the East Delta Newlands Agricultural Services Project (Loan 440-EG) 
and the Sohag Rural Development Project (SRDP) (Loan 484-EG) – April 2009 

Country Programme Evaluation Report – July 2005 

Upper Egypt Rural Development Project Design Report – April 2007 

Egypt: Smallholder Contract Farming for High-Value and Organic Agricultural Exports - 2008 
 
Other miscellaneous reference documents 

GTZ. Agricultural Water Management Project – Strategic Paper No. 1 – January 2007 and The 
Training Curriculum, 2nd Edition - 2007 

World Bank. Integrated Irrigation Improvement Management Project; Egypt Poverty Assessment 
Update – 16 September 2007; Upper Egypt-Challenges and priorities for Rural Development 

UNDP, Egypt Human Development Report 2008 



 

 

الذيل الثاني
 

E
B

 2009/98/R
.40/R

ev.1
 

2 

Logical framework 

Objective Hierarchy Key Performance Indicators Monitoring Mechanisms 
and Information Sources 

Assumptions 

Poverty reduction and improved livelihoods 
of small farmers, the landless, rural women 
and unemployed youth in the project area.  

• 40 000 Households with improvement in asset ownership 
index by end of project; 

• Reduction in the prevalence of malnutrition for children under 
five; 

• 40,000 households with increased income and improved food 
security by end of project implementation; 

• Reduction of gender gap rate in employment. 

• National Household 
Living Standard Surveys;  

• Baseline and socio-
economic surveys (gender-
disaggregated); 

• RIMS annual reporting 
and impact surveys; Project 
Completion Report.  

• Continued Government 
commitment to pro-poor 
macro-economic policies and 
institutional reforms; 

• Social, economic climate 
remains conducive to market-
based development.  

Purposes/Objective by Component     
Irrigation and water management: 
 
• Improvement of water use efficiency 

and more equitable water distribution;  
 
• Increase agriculture production and 

farm incomes of the project target group.  
 

• command areas operating at a water efficiency level of not 
less than 70% by end of project implementation;  

• 50% of the 225 mesqa canal and 6 branch canal WUOs to be 
established are operational after 3 years and 100% at end of 
project;  

• 25% of female members represented in WUOs; 
• 30% farmers adopting modern irrigation on the 12,000 fd to 

be rehabilitated in Lower Egypt and 10% on 13,000 fd in Upper 
Egypt by end of project; 

• % change in value of production per cubic meter of water;  
• improved yields of main crops at the head and tail end of 

mesqas. 

 
• WUO budgets and 

accounts; 
• Project monitoring 

reports; 
• RIMS annual reporting 

and impact surveys; 
• Annual Impact 

Assessment; 
• Annual progress and 

supervision reports. 
 

 
• Annual O&M for off-farm 

infrastructure is effective; 
• WUO operations fully 

transparent;  
• Effective cooperation 

between MALR and MWRI; 
• Proposed Water Law 

approved by e Peoples’ 
Assembly and enforced. 

Agriculture competitiveness 
enhancement: 
 
As above, through promotion of 
demand-driven participatory farming 
system research and extension for 
crops, water and livestock. 

• Joint extension irrigation advisory teams operating after 3 
years;  

• 30% of farmers engaged in HVCs and organic farming;  
• At least 50% increase in crop and livestock production and 

returns per unit land and water by end of project implementation. 

 
• RIMS annual reporting 

and impact surveys; 
• Project monitoring reports 
 

 
• Economic policy 

conducive to private 
exporting of HVC and organic 
products. 

 

Rural enterprise and micro finance 
development:  
 
Increased access to rural finance by target 
groups for micro-enterprises and MSEs. 
 
 

• 45 intermediary institutions sustainable by end of project;  
• Number and volume of loans provided by gender;  
• 104 MAs successfully linked with traders and exporters by 

end of project implementation;  
• 48 MSEs, 14,000 micro-entrepreneurs developed and 21,000 

direct job created, by end of project implementation; and 
• 50% of loans provided for on-farm modern irrigation 

investments.  

 
As above, plus: 
• MSE and MSE business 

records and books/tax 
documents; 

• Participating MFI(s) 
Reports;  

• Reports of 
complementary project 
activities. 

 
As above, plus: 
• Conducive microfinance 

policy and macro-economic 
framework maintained; and 

• Competence and 
enthusiasm of participating 
MFIs. 

 



 

 

 
  


