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 من خالل التنويع وريادة األعمال تحويل الزراعةبرنامج 
 ضميمة

برنامج تحويل تقرير رئيس الصندوق بشأن يلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى ما يلي من ضمائم وتعديالت على 
وتيسيرًا للرجوع إلى التعديالت، فهي ترد  .(EB 2019/128/R.25)الوثيقة  الزراعة من خالل التنويع وريادة األعمال

 .امشطوبمحذوف النص اليظهر بأحرف بارزة، بينما 

 ليصبح كما يلي التمويلموجز يعدل ، ivالصفحة 

 51.1ما يعادلوحدة حقوق سحب خاصة ) 37 050 000
 (دوالر أمريكيمليون 

 الصندوق: قرضقيمة  

 18.9 وحدة حقوق سحب خاصة )ما يعادل 13 700 000
 (مليون دوالر أمريكي

بموجب إطار منحة الصندوق قيمة  
 :القدرة على تحّمل الديون

سنة تشمل فترة سماح تبلغ  40للغاية: بفترة سداد تبلغ تيسيرية 
كما يحددها الصندوق في سنوات، مع رسوم ثابتة للخدمة  10

 .تاريخ الموافقة

 شروط قرض الصندوق:  

 
 5، الفقرة 2الصفحة 

 الثانية لتصبح على النحو التالي: تعدل الجملة

في المائة في  40في المائة من السكان، وتنتشر البطالة بينهم بنسبة تجاوزت  51 40يؤلف الشباب نسبة "
 ".2017عام 

 28، الفقرة 10الصفحة 

 تعدل الجملة الثانية لتصبح على النحو التالي:

تخضع لترتيبات هيئة سقف  وسوف ولنالحسابات بالعملة المحلية في مصارف تجارية،  يتم اإلبقاء علىوس"
 "االئتمان.

 28، الفقرة 10الصفحة 

 تحذف الجملة الثالثة:

وستمول الحكومة حسابًا مقاباًل تديره وحدة إدارة البرنامج، فيودع فيه المال سلفًا كل ثالثة أشهر وبناء على "
 ".توقعات التدفق النقدي
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 28، الفقرة 10الصفحة 

 تعدل الجملة األخيرة لتصبح على النحو التالي:

فيما يتعلق بالضرائب و النقديحصة الحكومة من اإلنفاق  سيمول التمويل النظير ستمول هذه األموال"
 ".في الحاالت التي ال تنطبق عليها اإلعفاءات والرسوم

 29، الفقرة 10الصفحة 

 على النحو التالي:تعدل الجملة الثانية لتصبح 

 الفول السوداني وفول الصويا وعباد الشمسسيدعم البرنامج في البداية االستثمارات في سالسل قيمة "
 "يرلندية والعسل.بان واللحوم الحمراء والبطاطا اآلمشتقات األلو 

 61الفقرة  ،16الصفحة 

 تعدل التوصية لتصبح على النحو التالي:

سبعة  تعادل قيمتهجمهورية مالوي إلى  بشروط تيسيرية للغايةقرضا : أن يقدم الصندوق قـرر"
وحدة حقوق سحب  37 050 000وثالثين مليونا وخمسين ألف وحدة حقوق سحب خاصة )

أن على  دوالر أمريكي( 51 100 000واحد وخمسين مليونا ومائة ألف دوالر أمريكي ) ،خاصة(
في هذه واألحكام الواردة أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط  وأحكامخضع ألية شروط ي

 .الوثيقة

منحة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون إلى جمهورية مالوي أن يقدم الصندوق  قرر أيضًا:
وحدة  13 700 000ثالثة عشر مليونا وسبعمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة )ا تعادل قيمته

دوالر  18 900 000ة عشر مليونا وتسعمئة ألف دوالر أمريكي )ثماني ،حقوق سحب خاصة(
أخرى تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط  وأحكامخضع ألية شروط أن تعلى  أمريكي(

 ".في هذه الوثيقةواألحكام الواردة 

 


