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  الجمهورية التركية

  تفن  وكارس وأرأرداهانتنمية مشروع 

  تمويلموجز ال

 :المؤسسة المبادرة  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 :المقترض  الجمهورية التركية

 :الوكالة المنفذة   وزارة الزراعة والشؤون الريفية

 :التكلفة الكلية للمشروع    مليون دوالر أمريكي26.4

 مليون 19.2بما يعادل ( مليون وحدة حقوق سحب خاصة 12.08

  )والر أمريكي تقريباًد

  : قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق 

ويتحمل  ، سنوات3 سنة بما في ذلك فترة سماح مدتها 18

 يعادل سعر الفائدة اإلشاري السنوي كما يحدده فائدة سعر

   سنوياًمرتين الصندوق 

  : شروط القرض من الصندوق 

 :مساهمة المقترض  دوالر أمريكيمليون  3.2

 :مساهمة المستفيدين  دوالر أمريكين ماليي 4.0

 :المؤسسة المكلفة بالتقدير  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 :المؤسسة المتعاونة  مباشر من الصندوقيخضع إلشراف 
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 أرداهانمشروع تنمية من أجل الجمهورية التركية قرض مقترح تقديمه إلى 

 وكارس وارتفن

  المشروع -أوالً 

  المشروعلتنمية الرئيسية التي يتناولها  فرصة ا-ألف 

يتمثل التركيز الرئيسي لمشروع أرداهان وكارس وأرتفن في زيادة دخول أصحاب الحيازات الصغيرة  -1

وصغار أصحاب المبادرات الريفية المستعدين لالنتقال إلى الزراعة التجارية وغيرها من األنشطة المولدة 

. محسن وإنتاج محاصيل البستنة وصناعات الخدمات القرويةللدخل في مجاالت اإلنتاج الحيواني ال

وتشكل هذه القطاعات الفرعية مصدر سبل كسب الرزق الرئيسية لفقراء الريف في المحافظات الواقعة 

ويتوافق هذا الهدف مع سياسة الحكومة الرامية إلى القضاء على الفوارق . في أقصى شرق تركيا

  .ية الملحوظة التي ما زالت سائدة بين أقاليم ومحافظات البلداإلنمائية االجتماعية واالقتصاد

   المقترحالتمويل -باء 

  واألحكامالشروط 

 مليون وحدة حقوق سحب 12.08بمبلغ الجمهورية التركية  إلىمن المقترح أن يقدم الصندوق قرضاً  -2

مشروع تنمية تمويل ، للمساعدة في عادية شروطب) مليون دوالر أمريكي تقريبا 19.2بما يعادل (خاصة 

 ويتحمل  سنوات3 سنة بما في ذلك فترة سماح مدتها 18وتكون مدة القرض  . وكارس وارتفنأرداهان

  . سنوياًمرتين  يعادل سعر الفائدة اإلشاري السنوي كما يحدده الصندوق فائدة سعر

 الصلة بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في الصندوق

 نظام تخصيص الموارد على أساس في إطارللجمهورية التركية  التي ُحّددتالسنوية مخصصات تبلغ ال -3

   .2009-2007 التخصيصي على مدى دورة مريكأمليون دوالر  19.2 األداء

 الصلة بمعايير اإلطار الوطني لإلنفاق متوسط األجل

ع برنامج  وكارس وأرتفن، كسائر المشاريع التي يمولها الصندوق، مأرداهانيتكامل مشروع تنمية  -4

  . الميزانية الحكومية متوسطة األجل

  الصلة بالنهج القطاعية الوطنية الشاملة أو أدوات التمويل المشتركة األخرى

 واستراتيجية التنمية 2010-2006يتواءم المشروع مع أهداف االستراتيجية الزراعية للحكومة للفترة  -5

النمو الزراعي المستدام وتحسين األمن الغذائي ) 1: (ـالريفية الوطنية فيما يتعلق بتقديم المساعدة ل
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تعزيز ) 4(تقوية الروابط بين المزرعة والسوق؛ ) 3(زيادة تنافسية المزارع؛ ) 2(وسالمة األغذية؛ 

 .الدخول الريفية وظروف المعيشة في أكثر المناطق حرمانا

 عبء الدين الوطني والقدرة االستيعابية للدولة

تعد إدارة االقتصاد الكلي سليمة و.  العتبات المطبقةالديون دونتحمل رة على لقدالهامة لمؤشرات التقع  -6

وقد التزمت تركيا دائماً بتسديد قروض . تركيالسياق الوال يعد الدين المرتبط بالمشروع ذا قيمة في 

  .الموضوع لهاالصندوق وفقاً للبرنامج الزمني 

   تدفق األموال

حصيلة قرض اللذين يمولهما الصندوق في تركيا، سيتم تحويل كما هو الحال مع المشروعين اآلخرين  -7

ستفتح الخزانة حساباً لحصة و. الصندوق من خالل اتفاقية تمويل معيارية بين الصندوق والحكومة

وسُيسهل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التدفق الداخلي لألموال وفقاً التفاقية . الصندوق من النفقات

  .    وزارة الزراعة والشؤون الريفية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتخديم المبرمة بين

 ترتيبات اإلشراف

 . سيقوم الصندوق بإدارة القرض واإلشراف على المشروع ودعم تنفيذه كما هو ضروري -8

 االستثناءات من الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية والسياسات التشغيلية في الصندوق

 . استثناءات أن تكون هناك أي ليس من المتوقع -9

 التسيير

إجراء مراجعات ) 1: (المقصود باإلجراءات التالية المخطط لها تعزيز مظاهر تيسير تمويل الصندوق -10

اإلشراف المنتظم ودعم ) 2(؛ للمعايير الدولية في مراجعة الحساباتالحسابات المستقلة السنوية وفقاً 

 األمم المتحدة اإلنمائي من أجل تحقيق ضمان جودة تنفيذ المشروع إرساء الشراكة مع برنامج) 3(التنفيذ؛ 

وضع شروط ضمن اتفاقية التمويل تتعلق بتشغيل وصيانة البنية األساسية التي يمولها ) 4(في الموقع؛ 

المشروع والمساعدة التقنية التي يقدمها لإلشراف على ترتيبات التمويل المشترك لالستثمارات غير 

  .  الزراعية

   المجموعة المستهدفة والمشاركة-يم ج

  المجموعة المستهدفة

سيستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال الفقراء والمشروعات الصغيرة غير  -11

الزراعية الذين تتوفر لديهم القدرة العملية واالستعداد الشخصي للتوجه نحو اإلنتاج الزراعي الذي يتميز 

ويوفر المشروع المخصصات المحددة لدعم .  وغير ذلك من األنشطة المولدة للدخلبكونه أكثر تجارية

  .      المزارعات الالتي يلعبن دوراً هاماً في اإلنتاج الحيواني ونظم إنتاج محاصيل البستنة
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  نهج االستهداف

 واالستهداف وفقاً لسياسة االستهداف في الصندوق، تدمج استراتيجية االستهداف بين آلية يوجهها الطلب -12

ويحدد الفقر االستهداف . الجغرافي، واالستهداف الذاتي فيما يتعلق بأنواع الفوائد المحققة من المشروع

الجغرافي في المشروع مع األخذ بعين االعتبار الظروف الزراعية والبيئية والجدوى التقنية لالستثمارات 

   .الزراعية

 المشاركة

لتشاركي والمنظم للفرص االستثمارية المصنفة بحسب أثرها المحتمل يستند المشروع إلى مبدأ التحديد ا -13

انظر (ويتطلب مكونان من مكونات المشروع .  إلى االستثمارات فيهاالعوائد واستدامة نسبة الفقرعلى 

وكذلك األنشطة التي يدعمها المشروع المشاركة الفعالة من الزبائن والمستفيدين فيما يتعلق ) واوالقسم 

   .     رات والتمويل المشتركبالمباد

   األهداف اإلنمائية-دال 

  أهداف المشروع الرئيسية

. تنمية أرداهان وكارس وأتفن في الحد من الفقر في منطقة المشروعيتمثل الهدف الكلي لمشروع  -14

زيادة أصول ودخول الفقراء نساء ورجاالً من أصحاب الحيازات الصغيرة ) 1: (وأهداف المشروع هي

حاب المبادرات الريفية الذين تتوفر لديهم القدرة واالستعداد الشخصي لالنتقال إلى الزراعة وصغار أص

تحسين وصول فقراء الريف إلى البنية األساسية التي ) 2(تجارية وغيرها من األنشطة المولدة للدخل؛ ال

تعزيز ) 3(ت الصغيرة؛ توفر الفوائد المباشرة وغير المباشرة الرامية إلى المنتجين الرئيسيين والمشروعا

  .  الخدمات االستشارية المؤسسية وقدرات إدارة المشروع

 األهداف السياساتية والمؤسسية

يسعى الحوار السياساتي للصندوق في تركيا إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة الرامية إلى الحد من  -15

 من خالل االستثمار في القطاعات السائدة في البلدوالفوارق االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية الملحوظة 

والهدف المؤسسي اآلخر هو تعزيز مديريات الزراعة في المحافظات إليصال . الريفية والزراعية

   .    الخدمات بفعالية في سياق البيئة الزراعية المستندة إلى السوق

 سياسات الصندوق واستراتيجياته المواءمة مع

االلتزام ) 1: (ما يليوأرتفن  وكارس أرداهانوع التنمية في تضم االعتبارات التي شكلت تصميم مشر -16

باستراتيجيات وسياسات الصندوق المحددة في سياسة الصندوق الحالية بشأن االستهداف ووثيقة الفرص 

الحاجة الملحة والواضحة لتقديم الدعم إلى المزارعين التقليديين ) 2(؛ 2006االستراتيجية القطرية للعام 

لالنتقال نحو الزراعة المستدامة الموجهة ) تقنياً واقتصادياً ومالياً(ون بقدر أكبر من الكفاءة والذين يتمتع

بشكل أكبر نحو التجارة بأسلوب يؤدي إلى تحسين سبل كسب رزقهم بشكل عام، وتعزيز دخولهم وأمنهم 
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الجاريين اللذين التكامل مع المشروعين ) 4(البساطة في التنفيذ؛ ) 3(الغذائي والتغذوي بشكل خاص؛ 

  .يمولهما الصندوق في تركيا واالستفادة من الدروس المستخلصة منهما

   التنسيق والمواءمة- هاء 

 الوطنيةاألولويات المواءمة مع 

استراتيجيات وسياسات الحكومة باإلضافة إلى الخطط بكما تم ذكره أعاله، يلتزم المشروع بشكل كامل  -17

   .اإلنمائية اإلقليمية السارية

 لتنسيق مع الشركاء اإلنمائيينا

أنشطة متابعة مشروع ) 1: ( وكارس وأرتفن بروابط قوية مع ما يليأرداهانيتمتع مشروع التنمية في  -18

برنامج أداة المساعدة في ) 2(تنفيذ اإلصالحات الزراعية الذي يدعمه البنك الدولي وتم إغالقه مؤخراً؛ 

إلى تحديث والذي يسعى ، روبي الذي يرعاه االتحاد األوروبيالتنمية الريفية قبل االنضمام لالتحاد األو

والمساهمة في التنمية المجمعة حتى تاريخه قوانين االتحاد األوروبي جملة القطاع الزراعي تماشياً مع 

برنامج أداة المساعدة  وكارس وأرتفن أرداهانوسيسبق مشروع التنمية في . المستدامة للمناطق الريفية

وسيحقق الفائدة ألصحاب الحيازات الصغيرة ريفية قبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي في التنمية ال

وأخيراً، كما تم . البرنامج المذكوريصل إليهم األفقر الذين من غير المتوقع في ظل الظروف الحالية أن 

خالل إطار التنفيذ ذكره سابقاً، يتواءم المشروع مع البرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من 

      .  التعاوني

   المكونات وفئات النفقات-واو 

 المكونات الرئيسية

االستثمارات الموجهة ألصحاب الحيازات الصغيرة والمشروعات ) 1: (للمشروع ثالثة مكونات رئيسية -19

رة التعزيز المؤسسي وإدا) 3(االستثمارات الموجهة للبنية األساسية القروية؛  )2(غير الزراعية؛ 

   . المشروع

  فئات النفقات

المركبات والمعدات ) 2(؛ ) في المائة39.8(األشغال المدنية ) 1: (للمشروع ست فئات نفقات رئيسية -20

التمويل ) 4(؛ ) في المائة9.0(المساعدة التقنية والتدريب وحلقات العمل ) 3(؛ ) في المائة3.7(والسلع 

التكاليف  )6(؛ ) في المائة5.7(لمدخالت الزراعية ا) 5(؛ ) في المائة33.8(المشترك لالستثمارات 

    ). في المائة8.0(المتكررة 
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   اإلدارة، ومسؤوليات التنفيذ والشراكات-زاي 

 شركاء التنفيذ الرئيسيون

بشكل عام، ستقع مسؤولية إدارة وتنفيذ المشروع على عاتق وزارة الزراعة والشؤون الريفية من خالل  -21

  . إلنتاج الزراعيالتنمية المديرية العامة 

 مسؤوليات التنفيذ

المشاريع األخرى التي يمولها الصندوق في البلد بقيادة وزارة الزراعة والشؤون في كما هو الحال  -22

وحدة إدارة المشروع في مديرية الزراعة على إنشاء وسيتم .  سيتم تأسيس هيكل إداري المركزي،الريفية

وسيتم . مسؤولة عن اإلدارة والتنفيذ اليومي للمشروعلتكون  مستوى المحافظة في كارس أو بالقرب منها

. تعيين موظفي وحدة إدارة المشروع محلياً على أساس تنافسي بمساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وفي كل محافظة من المحافظات الثالث المشاركة ستقوم مديرية الزراعة في المحافظة بانتداب حوالي 

وفي . بوظيفة منسقي التنمية الريفية بدوام كامل للمساعدة في تنفيذ المشروعليقوما  موظفين في كل موقع

 .   التنفيذ ستتولى مديريات الزراعة في المحافظات وظائف وحدة إدارة المشروع تدريجياًسياق 

 دور المساعدة التقنية

المشروع، وتدريب موظفي  لبرمجة أنشطة ، والوطنية بشكل خاص،سيتم توفير المساعدة التقنية الدولية -23

المشروع حسب الضرورة، واإلشراف على تنفيذ أدلة المديريات في المحافظة والمزارعين، وإنجاز 

   .    المكونات

 وضع اتفاقيات التنفيذ الرئيسية

لألشغال الصغيرة والبنية األساسية (المشاريع التي يدعمها الصندوق أنجزتها التنفيذ التي أدلة ستُعد  -24

أساساً إلعداد دليل تنفيذ المشروع الذي يغطي المكونين ) لقرى والتمويل المشترك بالمنحلتحسين ا

ويعد إنجاز . وقد تم إتمام مخطط تفصيلي لمكون استثمارات أصحاب الحيازات الصغيرة. الرئيسيين

  .   الدليل الذي يدعمه الصندوق نشاطاً أساسياً الستهالل المشروع

 المبالغ الملتزم بهاشركاء التمويل الرئيسيون و

: ومصادر التمويل هي. خمس سنواتعلى مدى  مليون دوالر أمريكي 26.4تكلفة المشروع يبلغ إجمالي  -25

 في 12 مليون دوالر أمريكي، 3.2(، والحكومة ) في المائة73 مليون دوالر أمريكي، 19.2(الصندوق 

  ).    في المائة15دوالر أمريكي، ماليين  4.0(، والمستفيدون )المائة

  الفوائد والمبررات االقتصادية والمالية -حاء 

 الفئات الرئيسية للفوائد المحققة

اإلنتاج الحيواني وما يتعلق به من إنتاجية زيادة ) 1: (ستنشأ الفوائد من استثمارات المشروع مما يلي -26

 تعزيز الوصول )4(زيادة إنتاج محاصيل البستنة؛ ) 3(؛ زيادة إنتاجية األرض والعمالة) 2(؛ المحاصيل
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تحسين المعرفة المتعلقة باألعمال ) 5(إلى التمويل من خالل التمويل المشترك لالستثمارات الزراعية؛ 

تحسين الوصول إلى ) 7(تحسين البنية األساسية االقتصادية واالجتماعية؛ ) 6(واإلدارة الزراعية؛ 

يجة لزيادة حجم اإلنتاج الخاضع العوائد الضريبية اإلضافية نت) 8(األراضي الرعوية والمراعي؛ 

مستويات المعيشة في القرى من خالل تحسن ) 1: (وتضم الفوائد غير القابلة للقياس ما يلي. للضرائب

قدرات مديريات الزراعة في المحافظات من أجل إدارة وتعزيز البنية األساسية االجتماعية إنشاء 

عية في منطقة المشروع من خالل إدخال أساليب إنتاج أثر إيجابي على إدارة الموارد الطبي) 2(الخدمات؛ 

     .   إدخال أصناف عالية الغلة) 3(على المراعي؛ الضغط تخفيف محاصيل األعالف المحسنة وبالتالي 

 الجدوى االقتصادية والمالية

شروع يبلغ تم إجراء تحليل اقتصادي استناداً إلى النماذج التأشيرية التي أظهرت أن معدل العائد الكلي للم -27

وفيما يتعلق بالتحليل المالي، تم إعداد النماذج التوضيحية إلظهار الجدوى المالية .  في المائة15حوالي 

وتتمثل النتائج الرئيسية بزيادات ملحوظة في العوائد اإلجمالية والصافية من كل . لالستثمارات المحتملة

  .     فائدة مرضية/نموذج ومعدالت تكلفة

  لمعرفة، االبتكار وتوسيع النطاق إدارة ا–طاء 

 ترتيبات إدارة المعرفة

 وكارس وأرتفن من مخصصاته أرداهانتنبثق المنتجات المعرفية وعمليات التعلم في مشروع التنمية في  -28

، والدراسات القطاعية، وإعداد التقارير، لحلقات العمل السنوية لالستعراض والتخطيط لألطراف المعنية

من خبرته الميدانية من خالل البيانات العملية، وتدريب المزارعين وتنفيذ صناديق والرصد والتقييم، و

الخبرة بنشر وستتمثل المساهمة الرئيسية للمشروع في المعرفة اإلقليمية والوطنية . التمويل المشترك

  .    اإلعالم المتعددةمن خالل وسائط المكتسبة 

 عاالبتكارات اإلنمائية التي سيروج لها المشرو

يهدف المشروع إلى توعية وتعليم وتمكين كل من المزارعين وموظفي الزراعة في المحافظات لتطوير  -29

نهج أعمال موجه نحو النمو الزراعي، وبالتالي إعدادهم للتطورات المستقبلية بما في ذلك االنضمام 

ة ترعاها ترتيبات الخاص آلية هام/وتعد الشراكات بين القطاع العام. المحتمل إلى االتحاد األوروبي

 .       التمويل المشترك بين الحكومة وأصحاب الحيازات الصغيرة

  نهج توسيع النطاق

يسعى المشروع على مستوى المحافظة إلى المساهمة في تأسيس هيكلية حديثة لتوريد الخدمات العامة  -30

ت شرطاً ضرورياً لتنمية ويعد وجود هذه الهيكليا. للقطاعات الزراعية والريفية استناداُ إلى فرص السوق

المشروع ونقلها كنموذج المكتسبة من ومن المتوقع توسيع نطاق تطبيق الخبرة . الريف في شرق تركيا

  .    استثماري إلى المحافظات األخرى في تركيا
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  لمخاطر الرئيسيةا - ياء

 المخاطر الرئيسية وتدابير التخفيف منها

فقراً أصحاب الحيازات الصغيرة أشد فوائده إلى وصول ضمان : يواجه المشروع خطرين رئيسيين هما -31

مع الحاجة إلى استدامة النمو اإلضافي؛ والقدرات التنفيذية لمديريات المتزامن في منطقة المشروع 

التصدي للمخاطر من وفيما يتعلق باالنتشار، ال يسعى تصميم المشروع إلى . الزراعة في المحافظات

التي تتمتع بالجدوى التقنية تلك وإنما فقط  تركز على الحد من الفقر الريفي االستثمارات التيتوفير خالل 

تصميم المشروع على المساعدة التقنية الوطنية ينطوي وفيما يتعلق بالقدرات التنفيذية، .  أيضاوالمالية

. لمعالجة هذا الخطر وذلك من خالل تدريب الموظفين وتقديم المساعدة إلى وظائف التوريد األخرى

الحكومة تعيين الموظفين اإلضافيين تتعلق بعزم وخالل تصميم المشروع تم الحصول على ضمانات 

  .    القرضمفاوضات وتم تأكيد هذه الضمانات أثناء . الضروريين لتنفيذ المشروع

 التصنيف البيئي

من غير وباء عملية من الفئة على أنه نف المشروع ، ُصالصندوقطبقا إلجراءات التقدير البيئي في  -32

الفوائد، من قسم  على العكس من ذلك، استناداً إلى .المتوقع أن يكون له أي أثر سلبي ملحوظ على البيئة

  . المتوقع أن يكون لعدد من االستثمارات أثر بيئي إيجابي واضح

  االستدامة- كاف 

 على التركيز )1: ( ما يلي عوامل تصميم المشروع التي ستُساهم في تحقيق االستدامة بعد المشروعمن -33

الزراعة الموجهة بشكل أكبر نحو التجارة والتي سينتج عنها استدامة االستثمارات إذا تم تنفيذها بشكل 

) 3(متطلبات التمويل المشترك التي ستضمن االلتزام والعوائد المستدامة على االستثمارات؛ ) 2(صحيح؛ 

لى تدريجياً دور ومسؤوليات وحدة إدارة أن مديريات الزراعة في المحافظات ستتوباالفتراض الواقعي 

      .  المشروع، كما يحدث حالياً في المشاريع األخرى التي يمولها الصندوق في تركيا

   الوثائق القانونية والسند القانوني-ثانيا 

تي  القانونية اليقةوالصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوث الجمهورية التركية بين تمويلالستشكل اتفاقية  -34

  نسخة من اتفاقية التمويل المتفاوض بشأنهاوترفق .المقترضالمقترح إلى التمويل تقديم يقوم على أساسها 

  .كملحق بهذه الوثيقة

من الصندوق الدولي للتنمية تمويل التلقي سلطة ها  مخولة بموجب القوانين السارية فيالجمهورية التركيةو -35

  . الزراعية

 وسياسات  اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتفق وأحكاَميرح المقتالتمويل وإني مقتنع بأن  -36

  . في الصندوقومعايير اإلقراض
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   التوصية-ثالثاً 

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

مته اثني عشر مليونا أن يقدم الصندوق قرضاً بشروط عادية إلى الجمهورية التركية تعادل قي: قرر

، على أن يخضع )وحدة حقوق سحب خاصة 12 080 000 (حقوق سحب خاصةوثمانين ألف وحدة 

ألية شروط وأوضاع أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط واألوضاع الواردة في هذه 

  . الوثيقة

  كانايو نوانزي

  ةرئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعي
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Negotiated financing agreement: "Ardahan-Kars-Artvin Development Project" 

(Negotiations concluded on 24 November 2009) 

Loan Number: ________________________ 
 
Project Title: Ardahan –Kars - Artvin Development Project (the “Project”) 
 
The International Fund for Agricultural Development (the “Fund” or “IFAD”) 
 
and 
 
the Republic of Turkey (the “Borrower”) 
 
(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, 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 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 The amount of the Loan is SDR 12 080 000. 
 
2. The Loan is granted on ordinary 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 the 1 January. 
 
5. Payments of principal and interest shall be payable on each 1 June and 1 December. 
 
6. A Project account shall be established by the Government of Turkey in the Central Bank 
of Turkey for Project purposes. 
 
7. The Borrower shall provide counterpart financing for the Project in the amount of 
approximately USD 1 100 000 in cash contribution and approximately USD 2 100 000 to cover 
taxes.  
Section C 
 
1. The Lead Project Agency shall be the Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA). 
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2. The Project Completion Date shall be the fifth anniversary of the date of entry into force of 
this Agreement. 
 
Section D 
 
The Loan will be administered and the Project supervised by IFAD. 
 
Section E 
 
1. (a) The following is designated as an additional general condition precedent to 
withdrawal: The MARA- United Nations Development Programme (“UNDP”) Service Agreement 
shall have been finalized in accordance with Schedule 1 paragraph 7. 
 

(b) The following is designated as an additional specific condition precedent to 
disbursement under Component 1 (Smallholder and Non-Farm Enterprise Investments): The 
sections of the Project Implementation Manual (PIM) pertinent to Component 1 (Smallholder 
and Non-Farm Enterprise Investments) shall have been completed, in a manner satisfactory to 
the Fund. 
 

(c) The following is designated as an additional specific condition precedent to 
disbursement under Component 2 (Village Infrastructure Investments): The sections of the PIM 
pertinent to Component 2 (Village Infrastructure Investments) shall have been completed, in a 
manner satisfactory to the Fund. 
 
2. This Agreement is subject to ratification by the Borrower. 
 
3. The following are the designated representatives and addresses to be used for any 
communication related to this Agreement: 
 
For the Fund: For the Recipient: 
 
President Prime Ministry 
International Fund for Agricultural Development Undersecretariat of the 
Via Paolo di Dono 44  Treasury 
00142 Rome, Italy  Inönü, Bulvari 
 06510 Emek 
Facsimile Number: (3906) 504 3463 Ankara, Turkey  
   
  Facsimile Number: 
  (0090) 312 1218737 
 (0090) 312 2128550 
 
 Copy to: 
  

General Directorate of Public 
Finance 
Inönü Bulvari 
06510 Emek 
Ankara 
Turkey 

 
Facsimile Number: 
(0090) 312 212 8786 
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Copy (for Loan disbursement 
only) to: 
 
Ministry of Agriculture and 
Rural Affairs 
General Directorate of 
Agricultural Production and 
Development 
Eskisehir Yolu 9 k.m. 
06530 Lodumlu  
Ankara 
Turkey 
 
Facsimile Number:  
(0090) 312 2863830 

 
 
 
 
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’s target group will be poor women and men in the 
provinces of Ardahan, Kars and Artvin (individually “Project Provinces” and collectively “Project 
Area”).  
 
2. Goal. The overall goal of the Project is to reduce rural poverty in the Project Area. 
 
3. Objectives. The objectives of the Project are: (i) to increase the assets and incomes of 
poor women and men smallholders as well as small rural enterprises, who have the potential 
and willingness to move towards commercial agriculture and other income generating activities; 
(ii) to improve poor rural people’s access to infrastructure providing direct and indirect benefits 
to primary producers and small enterprises; and (iii) to strengthen institutional advisory services 
and capacitate Project management. 
 
4. Components. The Project shall comprise three components: (i) Smallholder and Non-
Farm Enterprise Investments; (ii) Village Infrastructure Investments; and (iii) Institutional 
Strengthening and Project Management.  
 
Component 1: Smallholder and Non-Farm Enterprise Investments 
 

4.1 The Project shall support the delivery of comprehensive and complementary 
measures to improve animal husbandry and horticulture production for smallholders 
in the Project Area. Important considerations for the provision of such support shall 
include: (i) maintaining a clear focus on productivity, profitability and livelihood 
improvement; (ii) empowering women; (iii) mobilizing modest smallholder 
resources by leveraging with Project funds; (iv) creating an enabling environment 
for participation of rural society in decision making, implementation and monitoring 
and evaluation; and (v) setting examples of sound environmental farming practices. 
The initial range of activities related to livestock production shall include provision 
for capital assets such as modern barns, drinking troughs, manure pits, hay storage 
premises, mobile veterinary clinics, and various equipment provided on a co-
financing basis between the Project and the identified smallholders. Certain items 
such as seeds and disinfectants shall be fully financed by the Project. This shall also 
include support for on-farm demonstrations, farmers’ training courses and farmers’ 
exchange visits for animal husbandry. 
 
4.2  For horticultural activities, Project support shall initially include provision for 
equipment and materials such as greenhouses, drip irrigation equipment, knapsack 
sprayers, to be co-financed with identified farmers. Likewise, such items shall be 
co-financed between the Project and smallholders. Other items such as farm inputs, 
on-farm demonstrations, farmers’ training courses, farmers’ exchange visits for 
fruit and vegetable production shall be fully financed by the Project. 
 

4.3 Non-farm enterprise investments shall comprise investments in village industries such as tourism 
and other services’ industries.  
 
4.4 Co-financing with respect to the provision of Project support as outlined in paragraphs 4.1 and 4.2 
above shall be determined taking into consideration, among other things, the financial returns of the 
investments and the capacity of the smallholder to provide working capital. 
 
4.5 Technical Assistance to beneficiaries shall be provided for the preparation and 
supervision of investment plans for both livestock and horticultural production as 



  EB 2009/98/R.43/Rev.1  الملحق

13 

required. Training under the component will make specific provision for the 
interests and involvement of women. Co-financing ratios shall be subject to no 
objection from the Fund and may be adjusted in the course of Project 
implementation as required.  
 
Component 2: Village Infrastructure Investments 
  
The Project shall support investments in economic and social infrastructure in 
villages to complement, inter alia, the smallholder investments that have been 
identified and approved under Component 1. Possible investments may include: 
livestock watering facilities on pastures and range lands; piped distribution 
networks for irrigation; access roads, and access road ancillaries such as retaining 
walls and culverts; village sanitation networks, treatment facilities and 
rehabilitation of schools and health clinics. Support may also include the 
establishment of livestock marketing facilities. Technical assistance shall be 
provided by the Project to assist in the selection and preparation of infrastructure 
investments. All infrastructure investment shall include a contribution from 
participating villages.  
 
Component 3: Institutional Strengthening and Project Management 
 
The Project shall support the development of capacities and capabilities at the smallholder, 
village, and Provincial Directorate levels. This shall include the training of provincial and district 
staff in areas of improved service delivery, including training of farmers, monitoring and 
evaluation, development of business skills and new technology. Technical Assistance for the 
training shall be provided to support these activities including assistance in delivering training to 
farmers and small enterprises in the areas of adoption of new technologies and investment 
planning. The Project shall provide funding for the establishment and operation of the Project 
management structure at the Project Area level. Support shall also be provided for Project 
related rehabilitation of the Provincial Directorate of Agriculture (PDA) and District Directorate of 
Agriculture (DDA) offices; purchase, operation and maintenance of vehicles; information 
technology equipment; office and meeting room furniture; office operating costs; travel 
allowances and air fares; translation services; and expenditures associated with the MARA-
UNDP Service Agreement described in paragraph 7 below. 
 
 

II. Implementation Arrangements 
 
A. General 
 
5. The Project shall be implemented over a period of five years in the Project Area. 
 
6. The overall responsibility for the management and implementation of the Project shall rest 
with the Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) through its General Directorate of 
Agricultural Production and Development (GDAPD). Under MARA’s leadership, a Project 
Management Unit (PMU) covering all three Project Provinces, shall be established and charged 
with overall and day-to-day management and implementation of the Project. Project staff shall 
be nationally recruited on a competitive basis. Staff positions shall cover the areas of Project 
management, agricultural economics, civil and rural engineering, monitoring and evaluation, 
procurement and finance. In each Project Province, the Provincial Agricultural Directorates shall 
second two staff members as Project Rural Development Coordinators (RDCs) on a full-time 
basis, to be based in each of the Project Provinces and to assist Project implementation. 
 
7. The principal functions of the PMU shall be to carry out the overall programming and 
budgeting of Project activities, take the lead in Project implementation in cooperation with the 
RDCs/PDAs and monitor and document Project progress. Specifically, the PMU shall assume 
the responsibility for generating the Project’s Annual Work Plans and Budgets (AWPBs) to be 
submitted to the GDAPD for review and approval and to IFAD for prior review and no objection. 
Likewise, the PMU, in collaboration with RDCs/PDAs, shall take the lead in the procurement of 
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civil works and goods and services, notably short and long-term Technical Assistance. MARA 
and UNDP shall enter into a service agreement acceptable to the Fund (“MARA-UNDP Service 
Agreement”). Under the MARA-UNDP Service Agreement, UNDP shall, as required, support the 
Project in dealing with the flow of funds arrangements, recruitment of PMU staff and contracting 
of technical assistance, accounting and auditing, assistance in procurement of goods, civil 
works and services. 
 
8. The draft AWPB shall include, among other things, a procurement plan, a detailed 
description of planned Project activities during the coming Project year, and the sources and 
uses of funds. The draft AWPBs shall subsequently be submitted to the Fund for no objection. 
The PMU shall submit six-monthly and annual progress reports in English to the GPADP and 
the Fund outlining the physical and financial progress of Project activities and regular 
assessment of Project impact using a format that shall be agreed at the time of Project start-up. 
The PMU shall establish a results-based monitoring and evaluation system based on the 
Logical Framework for the Project. A Mid-Term Review shall be conducted towards the end of 
the Project’s third year. The Review shall cover physical and financial progress as measured 
against the AWPBs, performance and management of contracted implementing partners and an 
assessment of the efficacy of technical assistance and training programmes. 
 
B. Component Management  
 
9. Implementation of the Smallholder and Non-Farm Enterprise Investments component 
shall be through PDAs and supported by the PMU. This shall include training programmes 
supported by technical assistance, planning and procurement of goods and services, 
investment analysis and distribution of farm inputs. Implementation of the component activities 
shall be based on targeting criteria and methodologies as outlined in the PIM. 
  
10. The management of village infrastructure investments shall rest with the PMU Rural 
Engineering section. It shall include three main areas: identification and design of potential 
infrastructure investments; construction supervision and acceptance of works; and directing 
implementation of Project-supported infrastructure investments. Screening, initial ranking, and 
qualification of infrastructure investments shall in be in accordance with the methodologies 
outlined in the PIM.  
 
11. The management of institutional strengthening activities shall be the responsibility of the 
PMU, supported by Project financed Technical Assistance.  
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Schedule 2 
 

Allocation Table 
 

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

Category Loan Amount Allocated 

(expressed in SDR) 

Percentage  

I. Civil Works 5 130 000 100% net of taxes, net of 
counterpart financing and net of 
beneficiary contribution 

II. Vehicles, Equipment 
and Goods 

330 000 100% net of taxes 

III. Technical Assistance, 
Training and Workshops 

1 470 000 100% net of taxes 

IV. Co-financing of 
Investments 

3 370 000 100% net of taxes and net of 
beneficiary contribution 

V. Agricultural Inputs 940 000 100% net of taxes 

VI. Recurrent Costs 800 000 100% net of counterpart financing 

Unallocated 40 000  

TOTAL 12 080 000  

 
 
(b) The terms used in the Table above are defined as follows:  
 
“Civil Works” includes the costs of Physical Works, Feasibility Studies, Design and Site 
Supervision. 
 
“Technical Assistance, Training and Workshops” includes the costs of the Management Fee 
under the MARA-UNDP Service Agreement. 
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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 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. 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 B7 hereof. 
 
.... 
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Project design document (PDD) and key files 
Private Sector Development and Partnership Strategy 
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Logical framework 
 

Narrative Summary Impact and Results Indictors Means of Verification Assumptions and Risks 
Goal    
Rural poverty in the Provinces of Ardahan, Kars and 
Artvin reduced 

By end of PY5: 
• Reduction of at least 20% of rural people living on less than USD 4.30/day in targeted districts.  
• At least 20% of households increase household asset ownership in targeted districts. 
• Measurable decrease in chronic malnutrition among children below 5 years of age. 

National statistics on income by region. 
Ministry of Health, WHO and UNICEF data. 
Baseline survey. 
Impact assessment study. 
Completion Assessments. 

Macro-economic environment and 
policy remains conducive to 
investment, private sector 
development and trade. 

Objectives    
The incomes and access to productive rural 
infrastructure of poor rural smallholders participating 
in the project improved 

By end of PY5 in target districts: 
• 10% increase in income of targeted smallholder producers. 
• 20% increase in volume and value and diversity of agricultural produce sold. 
• At least 50 villages have improved, sustainable access to infrastructure (livestock drinking water, access to 

rangeland and pastures, and sewerage). 
• 25% of farmers using investment plans in making decisions.  
• 25% of farmers adopting improved production technology. 

Baseline survey. 
Independent impact assessment study. 
Household survey. 
Farmer survey. 
Mid-term Review and Completion Report. 
Sector studies. 
 

No deterioration in existing 
markets for livestock and crops. 

Outputs    
Component 1: Smallholder Investments    
Sub-component 1.1: Animal husbandry and feed 
base improved 
 

By end PY5 in target districts 
• 5% increase in average milk yields by end of PY2 and 10% by end of project. 
• 5% increase in weight of livestock at the end of winter of PY 2 compared to PY1 in improved barns. 
• 25% reduction in incidence of preventable livestock disease. 
• 10% increase in calving rate. 
• 50% increase in number of households using milking machines in 100 villages by end of project. 
Starting in PY2, in each PY: 
• 10% increase in straw and grain harvested by farmers in 100 villages. 
• 100 additional farmers producing silage in each project province. 
• 10% increase in number of farmers producing forage crops. 
• 2% annual increase in number of farmers producing forage seed for trade. 
• 10% increase in number of farmers producing quality hay. 
By PY5: 
• 800 farmers using newly constructed hay shelters.  

PMU reports. 
Annual Farmer survey. 
Technical and financial feasibility reports. 
Participatory Impact Monitoring. 
PDA and DDA data. 
 

Sub-component 1.2: Horticulture production improved 
 

By end of PY5, in 3 selected project districts: 
• 30% increase in greenhouse vegetables production by 100 farmers.  
• 400 producers shifting to market-oriented fruit and vegetable varieties  
• 20% increase in volume of horticulture produced by targeted villages 
• 25% increase in value of horticulture sold from targeted villages 

PMU reports. 
Annual Farmer survey. 
Technical and financial feasibility reports. 
Participatory Impact Monitoring. 
PDA and DDA data. 

Village infrastructure upgraded/established By PY5: 
• At least 50% of targeted smallholders have access to improved livestock water facilities. 
• At least 50% of targeted smallholders have access to piped irrigation. 
• At least 75% of targeted villages have access to improved pastures and range lands. 
• At least 50% of farmers in participating villages have access to improved livestock marketing facilities. 
• At least 75% of targeted shepherds have access to adequate shelters in pastures/rangelands.  
• At least 75% of households in targeted village have sustainable access to sanitation facilities. 
• 100% of villages have put in place plans for O&M of upgraded/established infrastructure. 

PMU reports. 
Technical and financial feasibility reports. 
Participatory Impact Monitoring.  
PDA and DDA data. 
Procurement reports. 
Contractor reports. 

No major changes to agro-climatic 
conditions.  
 
No untreatable outbreaks of 
infectious disease in livestock. 

Institutional Strengthening and Project 
Management 

   

Institutions providing appropriate services to targeted 
smallholder producers sustainably strengthened 
 

Each PY: 
• 10% increase in number of annual village visits by P/DDAs. 
• 10% increase in the number of field days conducted by DDAs. 
By the end of PY5: 
• 10% increase in number of farmers applying to P/DDA for information. 
Each PY following PY1: 
• 10% increase in number of villages where on-farm demonstrations are carried out. 
• 5% increase in the number of farmers applying to P-DDA for assistance in improving profitability. 

PMU reports. 
Farmer survey. 
PDA and DDA data. 

Required “culture” change towards 
responsiveness to clients 
supported by ministerial, district 
leaders. 

 
Project effectively and efficiently managed 
 

• At least two training seminars delivered to women in collaborating villages. 
• Project physical and financial progress against Final Design and AWPB targets. 
• All progress and financial reports submitted on time. 
• Quality of all audits, procurement and financial reports, acceptable to IFAD and the borrower. 

PMU reports. 
AWPB. 
Review by IFAD and the Government. 

 

 
 



 


