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 Intel Corporationاتفاقية شراكة مع 
، رئيس الصندوق 4152/كانون األول ديسمبرفوض المجلس التنفيذي ف: دورته العاشرة بعد المائة ف:   -1

بهدف دعم أهداف الصندوق ف: االنخراط  Intel Corporationشركة بالتفاوض واستكمال مذكرة تفاهم مع 
 .مع القطاع الخاص

. وحسبما ترد 4152/أيلول سبتمبر 44والصندوق ف:  Intel Corporationشركة مذكرة التفاهم بين وأبرمت  -2
الذي عرض على المجلس التنفيذي  –اإلشارة ف: التقرير المتعلق باتفاقيات الشراكات المؤسسية للصندوق 

اتفاقيات ض ر تعف: إطار نهج الموافقات المسبقة،  - (EB 2013/109/R.32) 4152ف: سبتمبر/أيلول 
نسخة مصورة من االتفاقية الوثيقة هذه وترد ف: للعلم ف: دورة الحقة. التنفيذي على المجلس المبرمة التعاون 

 المبرمة للعلم.
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 طبق األصلورة ص
 

 مذكرة التفاهم
 بين

  nortoroproClCpnIشركة  
 و 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
 
 

والصندوق الدول: للتنمية الزراعية )المشار إليها من اآلن   nortoroproClCpnIتم إبرام مذكرة التفاهم بين شركة
المشار إليها  nortoroproClCpnI، وه: مبرمة بين شركة2102سبتمبر/أيلول  22وصاعدا بـ "المذكرة"( بتاريخ 

من اآلن وصاعدا باسم )"الشركة"( والصندوق الدول: للتنمية الزراعية من اآلن وصاعدا والمشار إليه باسم 
 )"الصندوق"(.

 
مهمة  الشركة تتمثل ف: التقديم النشط لتحديثات المنديات وتحديثات التكنولوجية الت: غدت كجزء ال  وحيث أن

 يتجزأ من طريقة عمل وحياة الناس حاليا.
 

الشركة ملتزمة بكونها قائدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وترغب بدعم االستخدام الفعال والناجح  وحيث أن
 لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف: البلدان النامية والناشئة والت: تنفذ فيها مشروعات/برامج الصندوق .

 
مهمة الصندوق ه: تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر وهو ملتزم بزيادة الفرص  وحيث أن

 تحسين سبل عيشهم.المتاحة أمام المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومجتمعاتهم ل
 

لتحقيق أولوياتها اإلنمائية وأن للصندوق إرث طويل ف: التعاون مع الدول النامية األعضاء فيه ف: سعيها  وحيث أن
 الشركة تعتزم المساهمة ف: دعم الصندوق لهذه األولويات.

 
لتحديد الفرص المتاحة إليصال أدوات  2102ممثلو الشركة والصندوق قد اجتمعوا ف: سبتمبر/أيلول  وحيث أن

 وتكنولوجيات برمجيات اإلرشاد الزراع: الت: طورتها لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الريفيين.
 

ق يرغبان ف: تحسين تعاونهما وف: نطاق العمل ضمن حدود مهمتيهما وسياساتهما فإن الشركة والصندو  وحيث أنه
 بجعل موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصال متاحة لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة ف: البلدان النامية.

 
 :وبالتال: فإن الشركة والصندوق )"الطرفان"( ومن خالل إبرام هذه المذكرة قد توصال إلى التفاهمات التالية ومن هنا
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 الهدف   1
   
التعبير عن عزم الطرفين على التعاون ووضع إطار يمكن من خالله إعداد هو هذه المذكرة الهدف من   0-0

جرائها من أجل السع:  النهوض بمجاالت التعاون المحددة ف: الملحق بهذه المذكرة على نحو أكثر أنشطة تعاونية وا 
 فعالية.

 
سبيل المثال ال الحصر، األنشطة المبينة ف:  الطرفان إمكانية أن تتضمن مجاالت التعاون، علىيتفهم   0-2

 من هذه المذكرة. ال يتجزأ الملحق الذي يشكل جزءا 
 
وما لم يتفق على خالف ذلك، تنفذ األنشطة المشار إليها ف: الملحق وفقا لالتفاقيات الفردية المقبولة من   0-2

عاون ف: كل مشروع أو نشاط، ورهنا بسياسات الطرفين والت: من المقرر إبرامها بين المشاركين المباشرين ف: الت
جراءات وموافقات كل طرف.  وا 

 
 طرائق التعاون  2
 
يجوز أن يتشاور الطرفان بشأن المسائل الت: تنشأ عن هذه المذكرة وغيرها من المسائل ذات االهتمام   2-0

 المشترك.
 
يجوز للطرفين تبادل المعلومات والتعاون فيما بينهما من خالل وسائل أخرى لتمكينهما من تحقيق أغراض   2-2

تضارب وتجنب التنافس: للسلع والخدمات، التوريد هذه المذكرة، رهنا بسياساتهما، بما ف: ذلك سياساتهما بشأن 
 المصالح، واإلفصاح عن المعلومات وتبادلها مع أطراف خارجية. 

 
االتصاالت توجيه ولتنفيذ هذه المذكرة، يتفق الطرفان على أن يعين كل منهما موظف اتصال يتولى   2-2

 والمعلومات.
 
 األسماء والعالمات والشعارات -ثالثا   3
 
الطرفان أنه ال يجوز ألي منهما استخدام العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو عالمات الخدمات يتفهم   2-0

 خطية منه.عارات الخاصة بالطرف اآلخر دون الحصول على موافقة مسبقة أو الش
 
الطرفان أنه ال يجوز ألي منهما استخدام اسم الطرف اآلخر بأي شكل كان بما يحمل أو يوح:، يتفهم   2-2

من بشكل مباشر أو غير مباشر، بإقرار أو دعم الطرف اآلخر له أو لمنتجاته أو خدماته. وُيرتهن أي استخدام 
خطية جانب أحد الطرفين السم الطرف اآلخر بأي طريقة )غير االستخدامات العرضية أو المقبولة عموما( بموافقة 

 من الطرف اآلخر.
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 حدود مذكرة التفاهم 4
 
)أ( تفويض بالتنازل عن أي حق، أو افتراض أو  ال ينبغ: تفسير أي جزء من مذكرة التفاهم هذه على أنها:   2-0

إنشاء أي عقد أو التزام من أي نوع باسم الطرف اآلخر أو نيابة عنه، أو التصريح بأن لهذا الطرف صالحية القيام 
أو أي عالقة مماثلة بين الطرفين؛ )ج( أو تنازل  بذلك؛ )ب( أو إقامة مشروع مشترك أو وكالة أو شراكة أو عمل

 المذكرةعن االمتيازات والحصانات الممنوحة ألي طرف أو لمسؤوليه أو موظفيه، والمحتفظ بها تحديدا بموجب هذه 
 
 عدم حصرية العالقة بين الطرفين 5
 
التزام من هذا النوع ف: اتفاقيات إذ سيرد أي ال تشكل هذه المذكرة أي التزام على الطرفين بأي تمويل.   5-0

 منفصلة قد يدخل فيها الطرفين، رهنا بالسياسات واإلجراءات المعمول بها لديهما. 
 
وال تشكل هذه المذكرة أي التزام على أي من الطرفين بتقديم أي معاملة حصرية أو تفضيلية للطرف اآلخر   5-2

 ف: أي مسألة ترد ف: هذه المذكرة أو ف: غيرها.  
  

 
 اإلشعارات   6
 
 لتيسير تنفيذ أهداف هذه المذكرة، توجه جميع الرسائل بين الطرفين إلى مكتب: االتصال التاليين: 

 
  Intel Corporation 

2200 Mission College Blvd. 

Santa Clara, CA 95052 

 John Davies عناية:
 نائب الرئيس، مجموعة المبيعات والتسويق

 Intel world Aheadالمدير العام، 
 8081-765-408 1+رقم الهاتف:  

  john.davies@intel.comالبريد اإللكترون:: 
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 وبالنسبة للصندوق:

 
 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono, 44 
11022 Rome, Italy 
 محمد بياغوف: عناية: 

 مكتب الشراكات وتعبئة الموارد  مدير 
 2240 59 0654 39+رقم الهاتف: 

 m.beavogui@ifad.org البريد اإللكترون::
 

 
 اإلفصاح عن المعلومات   7
 
يجوز للطرفين إتاحة هذه المذكرة لالطالع العام وفقا لسياساتهما المتعلقة باإلفصاح عن المعلومات.  وال   7-0

بأي حال إلى التعاون الجاري ف: إطار هذه المذكرة ف: الدعاية لمنتجاتها أو خدماتها أو ف: معرض شركة تشير ال
سعيها للحصول على أي عقود أو غير ذلك من األعمال االتجارية، سواء كانت ممولة أو غير ممولة من 

 .خطيا  الصندوق، ما لم ُيتفق على خالف ذلك 
 

  الفوائد التجارية/تضارب المصالح 8
 
أو أي من الكيانات المنتسبة لها استخدام أي نشاط يتم إجراؤه عمال بهذه المذكرة ألي شركة ال يجوز لل  8-0

كذلك أن تسعى للحصول على فوائد تجارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من شركة غرض تجاري؛ وال يجوز لل
ت الناشئة عن هذه األنشطة التعاونية إقرارا انخراط الصندوق ف: هذا النشاط.  غير أنه يجوز أن تتضمن المطبوعا

 بالتعاون القائم بين الطرفين.  
 
شركة بموجب هذه المذكرة منح أي ميزة خاصة أو معاملة تفضيلية للشركة وال يهدف تعاون الصندوق مع ال  8-2

بتوريد أي طرف ثالث  الصندوق أوبقيام أو أي من الكيانات المنتسبة لها ف: التنافس مع أي كيان آخر فيما يتعلق 
ناشئا عن أنشطة منفذة بموجب هذه المذكرة أو له عالقة  التوريد أو األشغال أو الخدمات، متى كان هذا السلع 

 مباشرة بها. 
 
 تعترف الشركة بتلق: قواعد الصندوق بشأن توظيف المستشارين، حيث يمكن تطبيق ذلك. 8-2

 
 متنوعات  9
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 .كما هو مالئميجوز للطرفين أن يدخال ف: ترتيبات أو اتفاقات تكميلية ضمن نطاق هذه المذكرة  9-0
 
تتقرر أي مسالة ذات صلة لم يرد بشأنها نص ف: هذه المذكرة بطريقة مقبولة بالتبادل لدى الطرفين، وف:  9-2

 هذا الشأن يول: كل طرف االعتبار الكامل ألي مقترح يقدمه الطرف اآلخر.
 

 دخول المذكرة حيز النفاذ ومدة سريانها  10
 

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيع الممثلين المخولين للمؤسستين عليها ويجوز تعديلها بناء على   01-0
 بين الطرفين.اتفاق خط: 

 
تمديدها بناء على ( سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ويجوز 2وتستمر مدة سريان هذه المذكرة لثالث ) 01-2

 اتفاقية مكتوبة بين الطرفين، رهنا بالتقييمات الت: يراها الطرفان مالئمة.
 

 21للطرف األخر قبل خط: يجوز ألي من الطرفين إلغاء هذه المذكرة ألي سبب كان بعد إرسال إشعار  01-2
 إلغائها.يوما من 

 
 

وفق األصول، على هذه المذكرة الت:  وشهادة منا بذلك، وقع الطرفان، كل من خالل ممثله المفوض 
 ُحررت ف: نسختين أصليتين باللغة اإلنكليزية من تاريخه.

 
 

 nortoroproClCpnIشركة 
 

 

 

John Davies 
 نائب الرئيس

 الصندوق الدول: للتنمية الزراعية
 
 

 كانايو نوانزي
 الرئيس
 

 
 

 
 
 


