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  الموافقةبتوصية 

 من أجل جورجياإلى بالتمويل المقترح تقديمه  إلى الموافقة على التوصية الخاصة المجلس التنفيذي مدعو

 .37 على النحو الوارد في الفقرة ، الزراعةدعممشروع 
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  المشروعخريطة منطقة 

  جورجيا 

  مشروع دعم الزراعة 

  
  

  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: المصدر

د في هذه الخريطة ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب الصندوق فيما  المستخدمة وطريقة عرض المواالتسمياتإن 

  .يتعلق بترسيم الحدود أو التخوم أو السلطات المختصة بها
  



  EB 2009/98/R.41/Rev.1 

iv 

  جورجيا

  مشروع دعم الزراعة

  التمويلموجز 

  :رةبادالمؤسسة الُم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  :المقترض  جورجيا

 :لة المنفذةالوكا  وزارة الزراعة

 :التكلفة الكلية للمشروع   مليون دوالر أمريكي17.2

 8.5بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 5.35

 )مليون دوالر أمريكي تقريبا
 :قيمة قرض الصندوق 

 0.2بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 0.13

 )مليون دوالر أمريكي تقريباً
  :ندوققيمة المنحة التي يقدمها الص 

ويتحمل  سنوات، 5 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 20

سعر فائدة يعادل نصف سعر الفائدة اإلشاري السنوي كما 

 يحدده الصندوق مرتين في السنة

 :شروط القرض الذي يقدمه الصندوق 

  )يحدد فيما بعد(صندوق األوبك للتنمية الدولية 

 المؤسسات المالية المشاركة

 :ركة في التمويلالجهات المشا 

دوالر أمريكي  ماليين 5.0: صندوق األوبك للتنمية الدولية

  )تؤكد الحقاً(

 دوالر أمريكيمليون  0.5: المؤسسات المالية المشاركة

 :قيمة التمويل المشترك 

 :شروط التمويل المشترك  تحدد الحقاً

 :مساهمة المقترض  دوالر أمريكيمليون  2.1

  :مساهمة المستفيدين   كيمليون دوالر أمري 0.9

  :المؤسسة المكلفة بالتقدير   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  :المؤسسة المتعاونة   يخضع إلشراف مباشر من الصندوق
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  مشروع دعم الزراعةمن أجل  جورجياإلى امتقديمه مقترح ومنحةقرض 

  المشروع - أوال

  مشروعال  التنمية الرئيسية التي يتناولها فرصة-ألف 

 والبرامج التي يمولها الصندوق، روعاتبناء على الدروس التي استخلصتها الحكومة والصندوق من المش -1

سيلبي مشروع دعم الزراعة الحاجة الملحة إلرساء عملية إعادة رسملة تمنح فرصة أكبر للسكان 

غيرة والمتوسطة الحجم الريفيين الفقراء الناشطين اقتصادياً رجاالً ونساء والمشروعات الريفية الص

للمشاركة بشكل تنافسي ومربح ومستدام في اقتصاد جورجيا الريفي الناشىء المحدث والموجه نحو 

  .السوق

 التمويل المقترح -باء 

  واألحكامالشروط 

بما (مليون وحدة حقوق سحب خاصة  5.35قرضاً إلى جورجيا بمبلغ رح أن يقدم الصندوق ت المقمن -2

مليون وحدة حقوق سحب  0.13بشروط متوسطة، ومنحة بمبلغ ) والر أمريكي تقريبا مليون د8.5يعادل 

 تبلغ مدة . دعم الزراعةمشروعتمويل  للمساعدة في ) تقريبامليون دوالر أمريكي 0.2بما يعادل (خاصة 

الفائدة سعر نصف ويتحمل سعر فائدة يعادل  سنوات 5 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 20القرض 

 .شاري السنوي كما يحدده الصندوق مرتين في السنةاإل

  الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

مليون  8.7  نظام تخصيص الموارد على أساس األداء في إطارجورجيال التي ُحددتمخصصات تبلغ ال -3

  .2009-2007 التخصيصي على مدى دورة مريكأدوالر 

 طني لإلنفاق متوسط األجلالصلة بمعايير اإلطار الو

 اتروعشأنه شأن المش، بالحكومةإن المشروع مدمج تماماً في برنامج الميزانية متوسط األجل الخاص  -4

  .األخرى التي يمولها الصندوق

  الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشترك األخرى

ة وسياساتها، السيما مع أحكام برنامجها للتنمية يتماشى المشروع تماماً مع استراتيجيات الحكوم -5

  .2011-2009 وزارة الزراعة للتنمية الزراعية للفترة  استراتيجيةاالقتصادية والحد من الفقر و
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  عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

ارجي الكبير في بالرغم من التمويل الخ. من المتوقع أن يبقى دين جورجيا ثابتاً على المدى المتوسط -6

 وانخفاض سعر الصرف المحتمل، تحد المديونية األساسية المنخفضة وتيسر رؤوس 2010-2008الفترة 

كذلك فإن إدارة االقتصاد . األموال الرسمية المتدفقة من خطر أن يصل الدين إلى مستوى ال يمكن تحمله

وكانت إعادة .  بالمائة5روسيا تفوق الكلّي سليمة، وقد كانت معدالت النمو السنوية قبل الخالف مع 

  .الدوامعلى تسديد قروض الصندوق لجورجيا ضمن الجدول الزمني المحدد 

  تدفق األموال

التمويل المعياري بين الصندوق ترتيبات سيتم توجيه حصيلة قرض ومنحة الصندوق من خالل  -7

  .ستفتتح الخزانة حساباً لحصة الصندوق من النفقات. والحكومة

   اإلشرافترتيبات

  .القرض ويشرف على المشروع ويقدم الدعم خالل التنفيذ حسب الحاجةالصندوق سيدير  -8

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

  .ال يتوقع وجود أي استثناءات -9

 التسيير

تدقيق سنوي لحسابات  )1(: لصندوقتمويل ا يريمن المزمع اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز جوانب تس -10

بنود في اتفاقية ) 3( إشراف متكرر ودعم التنفيذ؛ )2(؛ المشروع والبيانات المالية بحسب المعايير الدولية

 يتعلق بتشغيل وصيانة البنى األساسية التي يمولها المشروع وااللتزام المالئم من قبل فيماالتمويل 

سيتم خالل سنة التنفيذ األولى تطوير إطار تسيير استراتيجي وسيتم االتفاق . المؤسسات المالية المشاركة

  .عليه مع الحكومة ألغراض عمليات المشروع

   المجموعة المستهدفة والمشاركة- جيم

  المجموعة المستهدفة

 في جميع أرجاء رجالنساء ومن المعنيين بالزراعة   الفقراءسيستهدف المشروع المنتجين والمجهزين -11

  .القطر ممن لهم مصلحة في التحول إلى إنتاج تجاري موجه أكثر نحو السوق واالستعداد للقيام بذلك

  االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

يعتمد المشروع ثالث مجموعات من معايير بما يتماشى مع سياسة االستهداف في الصندوق، س -12

، الذي يشمل إعطاء األولوية لالستثمارات التي تفيد أعلى نسبة من  االستهداف الجغرافي)1(: االستهداف

االستهداف الذاتي الذي يشمل معايير األهلية المتعلقة بمدى العمليات ) 2(السكان الريفيين الفقراء؛ 

ف المباشر الذي يعتمد على االستهدا) 3(وشروط المشاركة لمنع التسرب إلى المجموعات غير المؤهلة؛ 

  .توفر األصول ضمن المجموعة المستهدفة واالعتبارات المتعلقة بالتمايز بين الجنسين



  EB 2009/98/R.41/Rev.1 

3 

  المشاركة

13-  يعتمد المشروع على التحديد التشاركي والنظامي لفرص االستثمار في أفقر منطقة في القطر التي يتم

عائداتها المتعلقة باستدامة االستثمار، وتوليد إعطاء األولوية لها بحسب تأثيرها المحتمل على الفقر، و

واألنشطة التي يدعمها مشاركة المستهلكين ) انظر أدناه(يتطلب مكونا المشروع . فرص العمل

 . يتعلق بالمساهمات النقدية والعينيةفيماوالمستفيدين النشطة 

   األهداف اإلنمائية–دال 

  الرئيسية أهداف المشروع

ام في زيادة دخول السكان الريفيين الذين يعملون في األنشطة الزراعية في يتمثل هدف المشروع الع -14

زيادة أصول ودخول السكان الريفيين الفقراء، رجاال ونساء، ) 1(: وأهداف المشروع هي. جورجيا

الناشطين اقتصادياً حالياً أو مستقبلياً والمستعدين للتوجه نحو مشروعات زراعية، وريفية متصلة بها، 

 مشاركة الفقراء الريفيين إزالة االختناقات في البنى األساسية التي تحد من زيادة) 2(ة تجارياً؛ مستدام

  .الناشطين اقتصاديا في إضفاء الطابع التجاري على االقتصاد الريفي

  األهداف السياساتية والمؤسسية

و والتنمية يسعى حوار السياسات الذي يجريه الصندوق في جورجيا إلى التركيز على فرص النم -15

حتى . لمناصرة لفقراء في القطاعين الريفي والزراعي، ودمج هذين القطاعين في االقتصاد الوطني

في . تاريخه، حصل القطاعان على حصة أصغر من االستثمارات في البالد، مما أدى إلى استمرار الفقر

ما في النقاشات القائمة مع هذا اإلطار، يشكل تحسين البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص عنصراً ها

  .الحكومة والشركاء اآلخرين

  المواءمة مع سياسات الصندوق واستراتيجياته

 لجورجيا الذي صاغه ستراتيجية القطريةال الفرص ابرنامجيتماشى المشروع مع منظور وأهداف  -16

تعزيز ) 2(تحسين القدرة اإلنتاجية لفقراء الريف؛ ) 1(: ويهدف البرنامج إلى. 2004الصندوق عام 

يتماشى المشروع أيضاً  .زيادة حصتهم من القيمة السوقية للمنتجات) 3(الوصول إلى أسواق المنتجات؛ 

 يتعلّق فيما 2010-2007لصندوق للفترة ل االستراتيجياإلطار في مع عدد من األهداف المدرجة 

  .رعة وتنمية المشروعاتبالوصول إلى التكنولوجيا المعززة، والخدمات المالية، والعمالة خارج المز

   التنسيق والمواءمة-  هاء

 المواءمة مع األهداف الوطنية

  .كما سبق وتم ذكره، يتماشى المشروع تماماً مع استراتيجيات الحكومة وسياساتها ومع الخطط اإلقليمية -17
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 التنسيق مع الشركاء اإلنمائيين

البنك الدولي ضمن إطار البنى ) 1(: تممهايتماشى المشروع مع المبادرات التي تدعمها الجهات التالية وي -18

األساسية الريفية التي ُبنيت وفقاً لمشروع الري والتصريف لتنمية المجتمع ومشروع الطرق الفرعية 

 في إطار دعمها للتنمية المتعلقة بمنتوجات الحليب؛  للتنمية الدوليةالسويديةالوكالة ) 2(والمحلية الجاري؛ 

 في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و للتنمية الدوليةالسويديةالوكالة ة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحد) 3(

 والمساعدة اليابانية الثنائية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية) 4(إطار دعمهما للنهوض بأوضاع النساء؛ 

الوكالة األمريكية  برنامج اللتان تدرسان حالياً احتمال تمويل مبادرات تزويد األجهزة الزراعية، السيما

 األوروبيالبنك  ومؤسسة التمويل الدولية) 5(من المخاطر الزراعية في جورجيا؛  للحد للتنمية الدولية

  . في إطار الرسملة المستقبلية وتطوير التشريعات ألغراض قطاع التأجيرعمار والتنميةعادة اإلإل

   المكونات وفئات النفقات- واو

 المكونات الرئيسية

البنى ) 2(؛ دعم عمليات التأجير في المناطق الريفية )1: ( المشروع من مكونين رئيسيين همايتألف -19

  . وتنفيذهاالمشروعاتيتم تمويل أيضاً الدعم إلدارة . األساسية الريفية على النطاق الضيق

  فئات النفقات

المعدات والسلع ) 2(؛ )في المائة 63.9(األشغال المدنية ) 1: (يشتمل المشروع على فئات النفقات التالية -20

في  1.4(المساعدة التقنية ) 4(؛ )في المائة 28.1(الرأسمال االستثماري ) 3(؛ )في المائة 0.3(والمركبات 

 5.9(النفقات المتكررة ) 6(؛ )في المائة 0.4(التدريب وحلقات العمل والمسوحات والدراسات ) 5(؛ )المائة

  ).في المائة

  الشراكاتووليات التنفيذ  اإلدارة، مسؤ- زاي

 نشركاء التنفيذ الرئيسيو

  .تقع المسؤولية العامة عن تنفيذ المشروع على عاتق وزارة الزراعة -21

 مسؤوليات التنفيذ

بشكل عام، تقع مسؤولية إدارة المشروع اليومية على عاتق مركز تنسيق مشاريع التنمية الزراعية التابع  -22

 المشتركة بين المشروعاتلياً بالتنفيذ الناجح لمشاريع الصندوق ويقوم هذا المركز حا. لوزارة الزراعة

  .سيتم تنفيذ الجزء األكبر من المشروع من خالل الشركاء المتعاقدين. الصندوق والبنك الدولي
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 دور المساعدة التقنية

في الروتينية لية لدعم شؤون التنفيذ  المساعدة التقنية الدوالحاجة إلىستكون بحسب نظام اإلدارة المقترح،  -23

 المساعدة التقنية الدولية المتخصصة لدعم تحليل توفير سيتم  بالنسبة ألنشطة التأجير الريفية،حدها األدنى

  .حسب الحاجة للمؤسسات المالية المشاركة وتنفيذ المكون لتزام المالئماال

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

مركز تنسيق مشاريع التنمية الزراعية نفسه الذي يتمتع إن معظم الترتيبات لتنفيذ المشروع موجودة، ك -24

البنى األساسية بقدرة تنفيذ مثبتة وكتيبات توريد، والذي سبق له االضطالع باإلدارة المالية، وينفذ مكون 

وقد تم إصدار خطوط موجهة تفصيلية للكتيب التشغيلي المتعلّق بتنفيذ مكون التأجير . على النطاق الضيق

  الريفي

 شركاء التمويل الرئيسيون والمبالغ الملتزم بها

وأما مصادر التمويل  . سنوات5 مليون دوالر أمريكي على مدى 17.2 المشروعيبلغ إجمالي تكاليف  -25

؛  ) بالمائة51( مليون دوالر أميركي 0.2مليون دوالر أميركي والمنحة  8.5 القرض ،الصندوق: فهي

؛ الحكومة، ) بالمائة29( يتم تأكيده الحقاً –دوالر أميركي ماليين  5.0 للتنمية الدولية، األوبكصندوق 

 3( مليون دوالر أميركي 0.5؛ المؤسسات المالية المشاركة، ) بالمائة12( مليون دوالر أميركي 2.1

  .) بالمائة5( مليون دوالر أميركي 0.9، والمستفيدون والزبائن؛ )بالمائة

  ة والمالية الفوائد، والمبررات االقتصادي– حاء

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى دخول أكبر وعمالة أكثر بين المزارعين الفقراء على النطاق الضيق  -26

تكثيف المحصولي ال) 1(: ستأتي الفوائد من. الموجهين نحو التجارة بشكل متزايد والمقاولين الريفيين

 الضيقة النطاق البنى األساسيةتحسين ) 2(؛ لية القيمة من خالل تحسين الرياوزيادة إنتاج المنتجات الع

 الحصادتكاليف النقل وخسائر بعد تخفيض  )3(لصالح من هم معنيين باألنشطة المتعلقة بالزراعة؛ 

زيادة اإلنتاجية، تخفيض هدر المحاصيل وتكاليف ) 4(المخفّضة بسبب إعادة تأهيل الطرق الريفية؛ 

لتأجير وتخفيض القيود أمين عقود اتألجهزة الحديثة بفضل ا وتوفير المكننة  تحسين من خاللاإلنتاج

  .إيرادات ضريبية إضافية نتيجة زيادة حجم اإلنتاج الخاضع للضريبة) 5(الضمانية؛ 

 الجدوى االقتصادية والمالية

يتعلق بالتحليل المالي، وفيما  . بالمائة20 إجمالي للمشروع بنسبة عائدمعدل يشير التحليل االقتصادي إلى  -27

 هامة أبرز النتائج زيادات وأظهرت. تم إعداد ستّة نماذج إلظهار الجدوى المالية لالستثمارات المستقبلية

  . بين التكاليف والفوائد من كل نموذج مرضيةوالمشروعات اإلجمالية والصافية للمزارعين العوائدفي 
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  ع النطاق إدارة المعرفة، االبتكار وتوسي– طاء

 ترتيبات إدارة المعرفة

 بما يوفره من استعراضاتمليات التعلم الخاصة بالمشروع بشكل أساسي عستتدفق منتجات المعرفة و -28

واإلبالغ  المتخصصة والدراسات وحلقات عمل تخطيطية ألصحاب المصلحةسنوية حول مراجعة 

لشفافية األداء اعتماد ممارسات سيتم تشجيع المؤسسات المالية المشاركة على .  والتقييموالرصد

معلومات ال تبادل شبكة المشاركة تقديم التقارير إلى مؤسسات التمويل الصغريطلب من االجتماعي وسي

من المحتمل أن يكون نشر الخبرة المكتسبة بفضل . في حال لم تكن تفعل ذلكالخاصة بالتمويل الصغري 

لق بالحد من الفقر الريفي مساهمة المشروع الرئيسة في التأجير الريفي، السيما التأجير الجزئي، المتع

  .المعرفة والتعلم في مجتمع التنمية األوسع على الصعيد الوطني والمحلي والدولي

 االبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشروع

 للوصول إلى يمكن تحمل تكاليفهايتعلق االبتكار األبرز بدعم المشروع للتأجير الريفي كأداة مالية مرنة  -29

 يتعلق بالقطاع فيمايعتبر هذا االبتكار مبدعاً . السكان الريفيين الفقراء مقارنة بالعمليات االئتمانية التقليدية

  .في دول أخرىالصندوق الريفي في جورجيا وبعمليات 

 نهج توسيع النطاق

 جورجيا، هناك احتمال من الواضح أنه في حال نجحت هذه البداية المتواضعة ألنشطة التأجير الريفي في -30

كبير أن يتم توسيع هذا النوع من األنشطة على الصعيد الوطني والمحلي والدولي، وذلك ليس فقط من 

خالل االعتماد على التمويل الذي يقدمه الصندوق ولكن أيضاً وبشكل أكبر على التمويل الذي تقدمه 

  .الجهات المانحة األخرى

   المخاطر الرئيسية– ياء

 الرئيسية وتدابير التخفيف منهاالمخاطر 

طبيعة مكون ) 2(وضع المنطقة الجيوسياسي؛ ) 1(: ما يلي المشروعالتي تواجه تشمل المخاطر الرئيسية  -31

ال يمكن .  التأثيرات السياسية المحتملة الستهداف استثمارات المشروع)3(؛ االبتكاريةالتأجير الريفي 

لكنه أحد األخطار التي يواجهها . ياسي في هذه المرحلةالتخفيف من الخطر المتعلق بالوضع الجيوس

اللتزام ل  المخطط لها تدابير التخفيفما يتعلق بمكون التأجير الريفي، تتضمنيوف .الصندوق كأمر واقع

 مرونة رصدكما سيقوم الصندوق بانتظام ب. شروط إبالغ صارمةوالمالئم للمؤسسات المالية المشاركة 

 يتعلق فيما. حتياجات النساء والرجال الريفيين الفقراء وتكييف الخطة حسب الحاجةالتأجير ومدى صلته با

بخطر التأثير السياسي، يهدف اعتماد المشروع على القطاع الخاص والموظفين المحترفين للتحليل واتخاذ 

  .القرارات، وإجراءات عدم االعتراض، واإلشراف المباشر للصندوق إلى تخفيف هذا الخطر
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  البيئيالتصنيف

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

  .المحتمل أن يكون له تأثير بيئي سلبي

  االستدامة-  كاف

 غرضب المجدية تجارياوالنماذج مؤسسات ال تنميةمن المتوقع أن يؤمن تركيز تصميم المشروع على  -33

قاعدة لالستدامة بعد ك الحكومة  التي تتكبدهاتكاليفالولّدها المشروع وإلغاء ي  الفوائد التيإيصال

  .المشروع

  الوثائق القانونية والسند القانوني – ثانيا

 والصندوق الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل جورجياستشكل اتفاقية التمويل بين  -34

 . كملحق بهذه الوثيقةالمتفاوض بشأنهاالتمويل اتفاقية نسخة من  وترفق .المتلقي/المقترح إلى المقترض

 .من الصندوقتمويل التلقي  سلطة فيها بموجب القوانين السارية مخولة جورجياو -35

 وسياسات وإني مقتنع بأن التمويل المقترح يتفق وأحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -36

 .ومعايير اإلقراض

  توصيةال – ثالثا

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

 خمسة ماليين وثالثمائة وخمسين ألف قرضاً تعادل قيمته جورجياأن يقدم الصندوق إلى : قرر

بشروط متوسطة وعلى أن )  وحدة حقوق سحب خاصة5 350 000(وحدة حقوق سحب خاصة 

رى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألحكام الواردة في يخضع ألية شروط وأحكام أخ

  .هذه الوثيقة

أن يقدم الصندوق إلى جورجيا منحة تعادل قيمتها مائة وثالثين ألف وحدة حقوق : قرر أيضا

على أن تخضع ألية شروط وأحكام تكون )  وحدة حقوق سحب خاصة130 000(سحب خاصة 

  .كام الواردة في هذه الوثيقةمطابقة على نحو أساسي للشروط واألح

  

  كانايو نوانزي

 ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Negotiated financing agreement: "Agricultural Support Project" 
(Negotiations concluded on 20 November 2009) 

Loan Number:  
 
Grant Number:  
 
Project Title: Agricultural Support Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
Georgia (the “Borrower”) 
 
(each a “Party” and both of them collectively the “Parties”) 
 
hereby agree as follows: 
 
WHEREAS the Fund has agreed to provide financing to support the Agricultural Support Project in 
Georgia; 
 
NOW THEREFORE, 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, as 
may be amended from time to time (the “General Conditions”) are annexed to this Agreement, and all 
provisions thereof shall apply to this Agreement. For the purposes of this Agreement the terms defined 
in the General Conditions shall have the meanings set forth therein. 
 
3. The Fund shall provide a 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 5 350 000 SDR. 
 B. The amount of the Grant is 130 000 SDR. 
 
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 January. 
 
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 15 February and 15 August.  
 
6. There shall be a Project Account for Project operations in the Treasury Service of the Ministry of 
Finance of the Borrower. 
 
7. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of USD 169 000 
in cash contribution, and USD 1 900 000 to cover taxes.  
Section C 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture (MOA) through its public legal 
entity which is the Agricultural Development Projects Coordination Centre (ADPCC). 
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2. The following are designated as additional Project Parties: 
 

(a) the Ministry of Finance (MOF); and 

(b) Leasing Companies and Microfinance Institutions (MFIs). 
 
3. The Project Completion Date shall be the fourth anniversary of the date of entry into force of this 
Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan will be administered and the Project supervised by the Fund. 
 
Section E 
 
1. (a) The following are designated as additional general conditions precedent to withdrawal: 

(i) The Project Account designated to receive IFAD advance resources has been 
opened by the Treasury Service of the Ministry of Finance; and 

(ii) The Project Manager shall have been duly appointed on terms and conditions 
satisfactory to the Fund. 

 
 (b) The following are designated as specific conditions precedent to disbursement under 
Category III: 

(i) Due diligence and evaluation shall have been carried out on those Leasing 
Companies and MFIs who have expressed interest in the proposed project for 
agricultural micro-leasing, by an international expert in leasing operations, and a 
report, satisfactory to the Fund, has been provided on the findings of such 
evaluation; 

(ii) The Rural Leasing Manual, subject to the no-objection of the Fund, shall have been 
finalized and adopted by the Borrower, and submitted to the Fund by the Lead 
Project Agency; and 

(iii) Subsidiary Loan Agreements have been finalized with individual Leasing 
Companies and MFIs subject to prior no-objection by the Fund. 

 
2. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
The President Minister for Finance 
International Fund for Agricultural Development Ministry of Finance 
Via Paolo di Dono 44 16, Vakhtang Gorgasali Street 
00142 Rome, Italy 00117, Tbilisi, Georgia 
  
 
 
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 Fund  For the Borrower 
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Schedule 1 

 
Project Description and Implementation Arrangements 

 
I. Project Description 

   
 
1. Target Population. The Project shall benefit agriculture-related producers and processors 
among poor rural women and men. 
 
2. Goal. The overall goal of the Project is to increase income among rural people in Georgia 
engaged in agriculture activities.  
 
3. Objectives. The Project’s objectives are: (i) to increase assets and incomes among actually and 
potentially economically active poor rural women and men willing to move towards commercially viable 
agricultural and associated rural enterprises; and (ii) to remove infrastructure bottlenecks which inhibit 
increasing participation of economically active rural poor in enhanced commercialization of the rural 
economy. 
 
4. Components. The Project shall have two components, as well as the required support for 
Project Management and Implementation as follows: 
 
4.1. Component 1: Support for Leasing Operations in Rural Areas. (a) The Project shall support and 
target rural leasing support to key participants of supply chains of the Georgian rural markets and 
focus investments in commodity chains with the strongest linkages to the target group, the rural poor. 
The leasing operations shall be carried out through a mix of Leasing Companies and MFIs thus 
making it possible to reach the smallholders and rural small and medium enterprises in a sustainable 
manner. The support to rural leasing operations will operate as a refinancing facility for pre-qualified 
Leasing Companies and MFIs. Pre-qualification for applicant Leasing Companies and MFIs shall 
consist of a due diligence evaluation and the criteria to be used in this process (General Standards, 
Financial Prudential Standards, and Corporate Governance and Managerial Standards) shall be 
acceptable to the Fund. All Leasing Companies and MFIs participating in the Project are subject to no 
objection from the Fund.  
 
(b) The relationship between the ADPCC and the Leasing Companies and MFIs shall be governed by 
Subsidiary Loan Agreements acceptable to the Fund. Such agreements shall inter alia stipulate the 
agreed share of each Leasing Company and MFI financing for leasing contracts; the duration leasing 
contracts; and the interest rate for the outstanding leasing capital provided by the Project. These 
agreements shall be signed by the ADPCC and the Leasing Companies and MFIs. Within this 
framework, the Leasing Companies and MFIs shall negotiate with their clients the terms of their 
leasing contracts, including lease and grace periods and repayment schedules. Each Subsidiary Loan 
Agreement with a Leasing Company and MFI shall cover the whole Project allocation for the 
refinancing of leasing operations in rural Georgia to promote competition between the Leasing 
Companies and MFIs. In the first year of Project implementation, minimum and maximum ceilings for 
client financing shall be agreed upon between the ADPCC and the Leasing Companies and MFIs 
subject to no objection from the Fund. Such ceilings shall be revised from time to time in view of 
implementation experience.  
 
4.2. Component 2: Small Scale Rural Infrastructure. The Project shall award competitive contributory 
grants for investments in public supportive infrastructure to enable and enhance rural population 
investments and activities in on- and off-farm related business. All cases will have to demonstrate the 
commercial viability of the proposed venture, of which the infrastructure investment is a necessary 
part. In seeking contributory grants, applicants shall demonstrate their commitment to enhanced rural 
commercial activities, not least by showing their linkage with profitable and local poverty-reducing 
value chains and by making a contribution in cash of at least 5% of the investment cost of the 
proposed infrastructure. Eligible investments might include but are not limited to: (i) irrigation schemes; 
(ii) secondary rural roads leading to pastures and connecting farms; (iii) community water supply; and 
(iv) community natural gas supply. Infrastructure investment shall, to the extent possible, be clustered 
to achieve economics of scale ease of supervision. 
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5. Project Management. The Project shall be managed by the ADPCC, who shall carry its 
implementation responsibilities as outlined in the section below. 
 
II. Implementation Arrangements 
 
A. General 
 
6. The Project shall be implemented over a period of four years throughout rural Georgia with 
special emphasis on regions with high incidences of poor rural people combined with potentially 
agriculturally productive areas. 
  
7. The Ministry of Agriculture shall have the overall responsibility for the Project. Staff 
responsibilities shall be discharged by the Director of the ADPCC and shall include, but are not limited 
to, the following functions: Project Management, Financial Management, Accounting, Procurement, 
Engineering, Rural Finance Coordination, Monitoring and Evaluation, Legal and Administrative 
Assistance. The ADPCC Director shall, as part of his/her overall managerial duties, have specific 
responsibility for assuring gender mainstreaming and gender sensitivity in all aspects of Project 
planning, implementation, monitoring, reporting and evaluation. Staff positions are subject to the no 
objection of the Fund and shall be revised from time to time in consultation with the Fund.  
 
8. ADPCC shall prepare the draft Annual Work Plans and Budgets (AWPBs) for each Project year. 
The draft AWPBs shall include, a procurement plan, a detailed description of planned Project activities 
during the coming Project year, and the sources and uses of funds therefore. The draft AWPBs shall 
be submitted to IFAD for no objection no later than sixty days before the beginning of the relevant 
Project year. ADPCC shall submit progress reports in English to IFAD and the Ministries of Agriculture 
(MOA) and Finance (MOF) to provide essential information on the physical and financial progress of 
Project activities and regular assessment of Project impact.  
 
9. The Project will be directly supervised by IFAD. The first three leasing contracts from each MFI 
will be closely reviewed by IFAD. After one year of Project implementation, IFAD along with the 
ADPCC will assess the performance of each MFI to determine if they should continue to participate in 
the program. A set of eligibility criteria for leasing activities to be funded by IFAD will be introduced and 
incorporated in the manual for Rural Leasing Operations. In addition, initially the ADPCC will review 
and clear each leasing contract before finalization and IFAD will review and clear the first three 
contracts extended by each leasing company as well as all leasing contracts above USD 100 000. 
Finally, at the end of the first year of operation, IFAD will review the level of leasing contracts being 
provided to farmers’ groups with a view to determine whether Project support to group formation is 
required. In the course of the first year of Project implementation, a strategic good governance 
framework shall be developed by IFAD in collaboration with the ADPCC. 
 
10. The ADPCC shall prepare or finalise implementation manuals for Rural Leasing Operations, 
Agriculturally Related Infrastructure, Procurement, and Financial Management in the first year of 
Project implementation subject to the no objection of the Fund. These manuals combined shall 
comprise the Project Implementation Manual. 
 
11. A Mid-Term Review shall be carried out towards the end of the Project’s second year. The 
Review will cover, among other things: (i) physical and financial progress as measured against Project 
Annual Work Plans and Budgets (AWPBs); (ii) performance and financial management of contracted 
implementing partners; and (iii) an assessment of the efficacy of technical assistance and training 
programmes. 
 
B. Component Management  
 
12. Management of Component 1 “Support for Leasing Operations in Rural Areas” shall rest with 
the ADPCC. The main tasks shall include: (i) informing in a proactive manner the potential 
participating institutions identified for the leasing scheme about the various services provided under 
the Project and call for their expressions of interest to take part in the scheme; (ii) organising, with 
international technical support, the due diligence; (iii) facilitating the signing of relevant Subsidiary 
Loan Agreements between the Leasing Companies and MFIs and the Government; (v) reviewing the 
applications for leasing capital from the Leasing Companies and MFIs and approving/rejecting the 
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applications based on the agreed eligibility criteria of the scheme; (vi) managing in an efficient and 
timely manner the financial transactions related to leasing capital disbursements and revolving fund 
operations; (vii) monitoring the effective utilisation of the Project leasing capital through: (a) reports 
from Leasing Companies and MFIs on the outstanding credit balances and on the balances of the 
revolving bank accounts; and (b) periodical field visits to Project-financed investment sub-projects. 
 
13. Management of Component 2 “Small Scale Rural Infrastructure” shall be done by the ADPCC. 
This shall include: (i) publicize the availability of the competitive grants for infrastructure rehabilitation; 
(ii) assistance to possible applicants to prepare requests; (iii) review and evaluate grant applications in 
accordance with the guidelines and mechanisms agreed upon; (iv) develop Terms of References for 
design works for selected infrastructure rehabilitation and subsequently monitor them; (v) carry out 
procurement of goods, works and services; (vi) monitor and carry out supervision of civil works 
implementation of investment sub-projects by contractors; and (vii) assess the impact of the 
component.  
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

 

Loan Amount Allocated 
(expressed in SDR) 

Grant Amount 
Allocated (expressed in 

SDR) 

Percentage 
of eligible expenditures to 

be Financed 

I. Civil Works    

 (a) Civil Works 1 920 000  100% net of taxes, net of 
co-financing and net of 
beneficiary contribution 
 

 (b) Feasibility,  
 Studies, 
 Design/Supervision 
 

220 000  100% net of taxes 

II. Equipment, Goods 
 and Vehicles 
 

30 000  100% net of taxes 

III. Investment    

 (a) Capital  
 Investment 

2 380 000  100% net of Leasing 
Companies’, MFIs’ and 
beneficiary contribution 
 

 (b) Interest Cost 
 Rebate Scheme 
 

70 000  100% 

IV. Technical 
 Assistance 
 

 90 000 100% net of taxes 

V. Training,
 Workshops,  Surveys 
and  Studies 
 

 40 000 100%  

VI. Recurrent Costs 420 000  100% net of taxes and 
net of counterpart 
financing 

Unallocated 310 000   

TOTAL 

 

5 350 000 130 000  
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(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  
 

(i)“Technical Assistance” includes resources for the International Rural Leasing Operations 
Expert whose costs shall be financed as of PY2; and 

 
(ii)“Recurrent Costs” means salaries, operations and maintenance, and other operating costs, 
whose costs in PY1 shall be financed at the level of 20%. 
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Schedule 3 
 

Special Covenants 
 
In accordance with Section 12.01(a)(xxiii) of the General Conditions, the Fund may suspend, in whole 
or in part, the right of the Borrower to request withdrawals from the Loan Account and the Grant 
Account if the Borrower has defaulted in the performance of any covenant set forth below, and the 
Fund has determined that such default has had, or is likely to have, a material adverse effect on the 
Project:  
 
1. Gender. The Borrower shall ensure that Project benefits are delivered to poor rural women in 
the Project Area. Among other things, poor rural women will be expected: (i) to be represented as 
entrepreneurs or employees in Leasing Companies and MFIs leasing portfolios; (ii) to be 
representatives among Project/Small Scale Rural Infrastructure applicants; and (iii) to be participants 
in Project Annual Stakeholder Review and Planning Workshops. Project Annual Work Plans and 
Budgets (AWPBs) will be gender-sensitive as well as employment patterns and levels of remuneration 
in Project-supported companies and the choice and implementation of Project-supported 
infrastructure. Project monitoring and reporting data will be disaggregated by gender. 
 
2. Taxes. The Borrower shall, to the fullest extent possible, exempt the proceeds of the Loan from 
all taxes. Any taxes which the Project is nonetheless obliged to pay shall be promptly reimbursed by 
the Borrower and the amount so reimbursed shall be credited against the counterpart financing 
obligation set forth in paragraph B 7 hereof. 
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Key reference documents 
 
 
IFAD reference documents 
Administrative Procedures on Environmental Assessment 
COSOP 2004 
IFAD Strategic Framework 2007-2010 
Project design document (PDD) and key files 
Private-Sector Development Partnerships and Strategy 
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Logical framework 
 

Narrative Summary Impact/Result Indicators Means of Verification Assumptions/Risks 
Goal Impact Indicators   
The Project goal is to reduce rural poverty in 
Georgia. 

• Reduction in % of rural people living on USD 2/day. 
• Increase in rural household capital assets. 
• Reduction in chronic malnutrition among children below 5 

years of age. 

DS and LSMS data. 
Ministry of Health, WHO and World Vision 
malnutrition surveys. 
Project M&E database. 
Mid-term and Completion Assessments. 

Political Stability.  
Macro-economic environment remains conducive to 
investment, private sector development, and trade. 
Corruption is contained and its impact on commerce reduced. 

Purpose/Objective Result Indicators   
The Project’s objectives are: (i) to increase 
assets and incomes among actually and 
potentially economically active poor rural 
women and men willing to move towards 
commercially viable agricultural and 
associated rural enterprises; and (ii) to 
remove infrastructure bottlenecks which 
inhibit increasing participation of 
economically active rural poor in enhanced 
commercialization of the rural economy. 

• Value of incremental revenue of primary producers. 
• Increase in incomes of agro-related employees. 
• Number of on and off farm new jobs created per USD 1 

000 investment through leasing contacts and improved 
infrastructure. 

• Increase in public and private commercial investments. 
• Increase in volume, value, quality and diversity of agro-

related trading. 

Mid-term and Completion Assessments. 
Beneficiaries Assessments. 
Ad hoc Case Studies.  
ADPCC and PFI records.  
Other Government agriculture/trade  
Data. 
 
 
 
 

Absence of large external economic shocks. 
No deterioration in internal trade regulations and procedures. 
Government commitment and understanding of the project. 
Development and diversification of domestic and international 
markets. 

Outputs from Components Result Indicators   
Support for Rural Leasing 
 
The recapitalisation and consequent 
modernisation of Georgian agriculture, 
specifically among poor smallholders and 
small and medium agro-related enterprises 
as a result of the introduction and expansion 
of rural leasing as a flexible and affordable 
financial instrument. 

• Type, number and value of leasing contracts. 
• Number and type of PFIs. 
• Production/productivity gains among lessees. 
• Income and capital asset gains among lessees. 

 
 
 

Mid-term and Completion Assessments. 
Ad hoc Case Studies.  
ADPCC and PFI records.  
Export/import Statistics. 
 
 
 
 

No major adverse developments in financial sector stability in 
Georgia. 
External markets for Georgian agro-products diversified or 
reopened after the 2008 conflict and import substitution 
policies in place. 
 

Outputs from Components 2nd level Result Indicators   
Small-scale Rural Infrastructure (SSRI) 
 

• Area of rehabilitated or established irrigated land. 
• Water delivered compared to water requested. 
• Km of rural roads rehabilitated. 
• Number and type of other ASP-supported infrastructure. 
• Number of functioning infrastructures after 3 years.  
• Number and type of created or expanded businesses as 

a result of developed infrastructure. 
• Incremental annual value of revenue of farmers/ 

enterprises served by infrastructure at establishment and 
after 3 years. 

• Value of villagers contribution in support to infrastructure 
projects. 

• Number of beneficiaries by type of rehabilitated/ 
developed infrastructure.  

Contractors reports. 
Mid-term and completion assessment. 
Case studies.  
PIU/ADPCC field visits and records. 
Business plans and subsequent records. 
Beneficiary focus group discussions.  
 

Transparent criteria applied for awarding of contracts. 
Interest of Government and potential contracted processors 
to participate in the project. 

Project Implementation 
 
Project effectively and efficiently managed. 

• Project physical and financial progress against Final 
Design and AWPB targets. 

• Timely progress and financial reports submitted. 
• Acceptable audits, procurement & financial reports. 

ADPCC Reports. 
AWPB. 
Supervision missions. 
IFAD follow-up missions. 

Efficient staff in ADPCC. 
Procurement undertaken in a transparent and competent 
way. 



 




