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مذكرة تفاهم بين شركة أورانج في الشرق األوسط وأفريقيا والصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية

، لرئيس الصندوق بالتفاوض 2020 أيلول/سبتمبربعد المائة في  الثالثينأذن المجلس التنفيذي، في دورته  -1

ووضعها في صيغتها النهائية إلنشاء إطار  وأفريقياشركة أورانج في الشرق األوسط بشأن مذكرة تفاهم مع 

في  االهتمام المشتركتيسير التعاون في المجاالت ذات وكان الهدف  .ينالطرفال على ك فائدةتعاون يعود بال

في دعم األنشطة الزراعية في وتمثل الهدف المحدد  .التنمية من أجلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجال 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام حلول منطقة الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من خالل 

زيادة أثر المشروعات اإلنمائية وتوسيع نطاقه في مجاالت مثل الزراعة، والتعليم، وإرساء ل واالستفادة منها

 الجديدة.  عملياتالو الطرق، واألعمال الجديدة ز االبتكارات مثل نماذجالسالم، وتنمية القوى العاملة، وتعزي

ممسوحة من الوثيقة نسخة  وترفق. 2020 كانون األول/ديسمبر 16مذكرة التفاهم في على توقيع ال جرىو -2

وفقا إلجراءات المجلس التنفيذي وبما يتماشى مع توصية وثيقة المجلس التنفيذي  ضوئيا للعلم

EB 2020/130/R.44.الموافق عليها من خالل تصويت بالمراسلة ، 
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 مذكرة تفاهم

يمثله و(، "لصندوقا")المشار إليه فيما يلي باسم  الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةبين  الحاليةمذكرة التفاهم  تبرمأ

(، "شركة أورانج")المشار إليها فيما يلي باسم شركة أورانج في الشرق األوسط وأفريقيا الرئيس جيلبير أنغبو، و

 لشركة أورانج في الشرق األوسط وأفريقيا.، الرئيس التنفيذي Alioune Ndiayeيمثلها و

 الطرفان: -ألف

، وهو مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكاالت األمم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - طرف األولال

 ، إيطاليا.via Paolo di Dono, 44, 00142 Romeمقره في  يقعالمتحدة، و

 في يقع مقرها الرئيسي وهي شركة محدودة، شركة أورانج في الشرق األوسط وأفريقيا - الطرف الثاني

78, rue Olivier de Serres 75015 Paris، الشركات في سجل السجل التجاري ومسجلة في هي فرنسا، و

 .307 299 248باريس تحت رقم 

 الخلفية واألهداف: -باء

ينتج المليارات من المزارعين األسريين معظم األغذية حول العالم بطريقة تتسم بالصمود وتراعي البيئة، ويقومون 

من بين أمور  يقدم ماوالتكنولوجيا، بتحديث نظمهم الزراعية لتلبية المتطلبات الديمغرافية والسوقية بدعم من العلوم 

 .لزراعة الرقميةلاإلمكانيات أخرى 

واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين الزراعة األسرية ينتشر مع ازدياد استخدام خدمات اإلنترنت 

المحمولة. وستقوم شركة أورانج والصندوق بتوحيد جهودهما لتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والحلول 

المعلومات عن األسواق وأحوال الطقس، والخدمات، والشمول المالي القائمة على الهاتف المحمول التي توفر 

 ألصحاب الحيازات الصغيرة واألسر الريفية.

وباإلضافة إلى ذلك، ستشمل المجاالت التقنية، بين جملة أمور أخرى، األدوات الزراعية الرقمية، والمنصات المستندة 

نترنت للمزارعين الشباب، واستخدام البيانات الضخمة )الطقس، إلى اإلنترنت لتبادل المعلومات، والتدريب بواسطة اإل

 والتأمين، وأسعار األسواق، والزراعة التعاقدية(، وتوفير سوق للمزارعين والتطبيقات التقنية الزراعية.

يق أعاله على إبرام مذكرة التفاهم الحالية كي تعكس نيتهما المشتركة في التعاون وتنسالمذكوران تفق الطرفان او

لزيادة  هاواالستفادة من الشرق األوسط وأفريقيا، واستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يإقليم  األعمال في 

، ةملاالع ىقوال نميةوتالسالم،  إرساءوالزراعة، والتعليم،  مجاالت مثل في هوتوسيع نطاقأثر المشروعات اإلنمائية 

ملة أمور أخرى، وتيسير تعزيز االبتكارات مثل نماذج األعمال الجديدة، والطرق والعمليات الجديدة. ويمكن جبين 

سيسعى االستفادة من كفاءاتها في األبحاث والخبرة اإلنمائية للمساعدة في تحقيق أهداف الصندوق. ولشركة أورانج 

 فرص للتعاون في المجاالت التالية:وفقا لمهمة، وسياسات، وقواعد كل منهما، إليجاد ، الطرفان

 القائمة على الهاتف المحمول؛ الخدمات الزراعية 

 زراعة الرقمية والتطبيقات التقنية الزراعية؛ال 
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 تطوير وإدارة سلسلة اإلمداد وسالسل القيمة؛ 

  المناطق الريفية؛ لتشملتوسيع تغطية الشبكة منخفضة التكلفة 

 الدفع بواسطة الهاتف المحمول؛ 

 األجهزة والتطبيقات المحمولة؛ 

  التي تستخدم المبادئ التوجيهية  الحلول القائمة على الهاتف المحمولتيسير الزراعة التعاقدية من خالل

 (؛https://www.ifad.org/en/web/latest/event/asset/39006873للزراعة التعاقدية )

 طاقة الشمسية؛ال 

 تصاالت التحويل االئتماني؛ا 

 الخاصة بالطقس؛تطبيقات ال 

 ؛والحراجةتطبيقات الخاصة بالمحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد األسماك، ال 

 ودروس تطبيقات الخدمات المحمولةمن خالل  االستبيانات المتعددة الخيارات خدمات المنصات مثل ،

االستجابة الصوتية التفاعلية وجمع البيانات، وخدمة الرسائل القصيرة للمعلومات، والدورات المفتوحة 

 ؛واسعة النطاق على اإلنترنتال

 مجتمع الممارسين بين المزارعين؛ 

 تحليل االجتماعي واالقتصادي الستخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ال 

 اإلنتاج الزراعي، والتسويق، وتغير المناخ. بشأنوالبيانات الضخمة  بيةسحاال البيانات 

كال في الوقت الذي تستكشف فيه تحديدها  جريصندوق وشركة أورانج منفتحان على هياكل مشاركة مختلفة سيالو

 نشطة/مشروعات محددة لخلق قيمة مشتركة.أل االمنظمتين فرص

 التمويل والنفقات -جيم

، وال تخلق توقعا لاللتزام أي من الطرفينأو موظفي  أي من الطرفينرة التفاهم الحالية أية أموال على مذكال تفرض 

تفق يبشكل متبادل وصريح وعلى خالف ذلك ينص . وما لم أي من الطرفينأو موظفي  ألي من الطرفينبأي أموال 

يتحملها ذلك الطرف، وال يُلزم أي من الطرفين  جميع النفقات والتكاليف التي يتكبدها أحد الطرفينفإن ، عليه كتابيا

 بتسديدها للطرف اآلخر.

 المراسالت -دال

كتابيا، وباللغة اإلنجليزية،  هذه ح بتقديمه أو توجيهه بموجب مذكرة التفاهموسممأو  الزمإخطار أو طلب  كليكون 

 إلى الطرفين على العنوانين التاليين: يُسلّمرسل عندما دّم أو أُ ويعتبر أنه قُ 

 :صندوقالإلى 

 رئيس الصندوق

 g.houngbo@ifad.orgعنوان البريد اإللكتروني: 

 b.thierry@ifad.org: إلى نسخة
 

 :شركة أورانجإلى 

 الرئيس التنفيذي، شركة أورانج في الشرق األوسط وأفريقيا

 Alioune.ndiaye@orange.comعنوان البريد اإللكتروني: 

 bernard.yvetot@orange.com: إلى نسخة

mailto:bernard.yvetot@orange.com
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( لتمثيل مناسبين أشخاصاأو ) مناسبا من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم الحالية، يعين كل من الطرفين شخصا

 منظمته ولتنسيق المناقشات بينهما.

 السرية -هاء

سرية ما لم يوافق الطرفان صراحة على الكشف عنها لطرف ثالث. وعلى الرغم من ذلك،  هذه تبقى مذكرة التفاهم

أساس ضمن المنظمة الخاصة بكل منهما على داخليا  هذه يجوز الكشف عن مذكرة التفاهمأنه  علىيتفق الطرفان 

 .الحاجة إلى المعرفة

معلومات، وال سيما  ةبحماية سرية أي ،ى كل منهماالمرعية لد واإلجراءاتوفقا للسياسات ، يتعهد كل طرفو

جاري، أو المالي، التي قد يقدمها الطرف اآلخر فيما يتعلق بموضوع تالمعلومات ذات الطابع التقني، أو القانوني، أو ال

 .هذه مذكرة التفاهم

، على الطرف الذي يقدم هذهمذكرة التفاهم  معلومات للطرف اآلخر بصورة سرية بموجب ةإذا قام طرف بتقديم أيو

وعلى الطرف المتلقي أال يكشف للجمهور عن مثل تلك كتابة على أنها سرية.  يوسمهاالمعلومات أن يشير بوضوح أو 

 ّ م للمعلومات موافقته الخطية المعلومات التي يشار إليها أو يتم وسمها كتابة على أنها سرية، ما لم يمنحه الطرف المقد 

 كشف.مسبقة على مثل ذلك الال

عنها سوى داخليا  يكشفسرية أن تلك المعلومات السرية ستبقى سرية، ولن اليتعهد الطرف المتلقي للمعلومات و

إنتاجها، أو يعاد نسخ، أو ها لن تا، وأنطار تنفيذهإمن قبلهم إال ضمن تستخدم لموظفيه الذين يحتاجون لمعرفتها، ولن 

ّ تكرارها كليا أو جزئيا   م للمعلومات بذلك النسخ، أو إعادة اإلنتاج، أو التكرار.ما لم يأذن الطرف المقد 

أو  صورة في إعالنها عن منتجاتها أو خدماتها أو في التماس أي عقود ةيجب أال تشير شركة أورانج إلى التعاون بأيو

 ندوق خالف ذلك كتابة.أعمال أخرى، سواء كانت ستمول من الصندوق أم ال، باستثناء ما يوافق عليه الص

( شهرا 12، وأيضا خالل االثني عشر )هذه مذكرة التفاهمطوال مدة  اطبقمنسيبقى هذا التعهد بالحفاظ على السرية و

 التالية النتهاء مدتها أو إنهائها، مهما كان سبب ذلك.

 تضارب المصالح -واو

ميزة تنافسية أو إعطاء  هذهال يقصد من تعاون الصندوق مع شركة أورانج بشأن األنشطة التي تغطيها مذكرة التفاهم 

ي من الكيانات التابعة لها فيما يتعلق بتوريد السلع، واألشغال، والخدمات من قبل الصندوق، ألأفضلية لشركة أورانج أو 

أو له عالقة مباشرة  ،ج ذلك التوريد مننتُ يث ي  من الصندوق، ح أو عمالء الصندوق بموجب المشروعات الممولة

 .بأنشطة تغطيها مذكرة التفاهم الحالية

 األسماء، والعالمات، والشعارات -زاي

بـ  المشار إليها جملةالمختلفة، بما في ذلك الشعار ) اوجميع أشكاله، "الصندوق"يقر الطرفان بأن أسماء وعالمات 

ار )الشعارات( المتعلقة بها )المشار عوجميع أشكالها المختلفة بما في ذلك الش "شركة أورانج"و ،"اسم الصندوق"(

وحصري للصندوق وشركة أورانج، على التوالي. وال يجوز ألي  متفردإليها جملة بـ "اسم شركة أورانج"( هي ملك 

 . هذه جب مذكرة التفاهممصلحة في اسم الطرف اآلخر بمومن الطرفين الحصول على أي حق، أو ملكية، أو 

ويقر الطرفان بأن أي وجميع استخدامات طرف السم الطرف اآلخر يجب أن تكون لصالح الطرف اآلخر فقط. ويفهم 

 يعبر عنالطرفان ويتفقان على أنه ال يجوز ألي من الطرفين استخدام اسم الطرف اآلخر بأي شكل مهما كان بحيث 

تخضع الطرف أو منتجاته أو خدماته من قبل الطرف اآلخر. و تأييد أو دعمب، بشكل مباشر أو غير مباشر، يوحيأو 

بأي شكل )بخالف االستخدامات العرضية أو المقبولة بشكل عام( السم الطرف اآلخر  ما جميع استخدامات طرف

 لموافقة الطرف اآلخر، والتي لن يتم حجبها بشكل غير معقول.
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 التعديالت -حاء

  .حسب الضرورة من وقت آلخراهم الحالية بناء على اتفاق خطي بين الطرفين، يجوز تعديل مذكرة التف

 تسوية المنازعات -طاء

أحكام مذكرة التفاهم هذه بصورة ودية من  تفسيرشكوك، أو غموض، أو منازعات، إن وجدت، فيما يتعلق ب سوى أيت

 متبادلة بين الطرفين.الالمشاورات خالل 

 االمتيازات والحصانات -ياء

ليس في هذه االتفاقية ما يعتبر تنازال عن امتيازات وحصانات الصندوق، أو ما يؤثر عليها بأي شكل آخر، بموجب 

اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أو اتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة وحصاناتها 

 أو بموجب القانون العرفي الدولي.معاهدة أو اتفاقية دولية أخرى،  ة(، أو أي1947)

 بدء النفاذ واإلنهاء -كاف

تاريخ ")ويكون تاريخ التوقيع األخير هو  التوقيع عليها من قبل كال الطرفين لدىحيز النفاذ  هذهتدخل مذكرة التفاهم 

 .2025مارس/آذار  31حتى وتبقى سارية المفعول  (،"البدء

الطرف اآلخر من خالل إعطاء في أي وقت قبل تاريخ انتهاء المدة مذكرة التفاهم  نهاءيجوز ألي من الطرفين إو

ساري المفعول  نهاءويصبح هذا اإل( أشهر على األقل من التاريخ المقترح لإلنهاء. 6ا باإلنهاء، قبل ستة )كتابي اإخطار

 في إخطار اإلنهاء.في التاريخ المحدد 

 حقوق الملكية الفكرية -الم

أدناه( ألي طرف، بما في ذلك أي حقوق تطوير، أو تكييف، أو تعديل، أو  فةعرّ )كما هي محقوق الملكية الفكرية 

ما يوجب نقل أو  هذهقائمة في تاريخ البدء يجب أن تبقى ملكيتها لهذا الطرف. وليس في مذكرة التفاهم ال، اقشتقا

 .للطرف اآلخرالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لطرف ما 

حقوق الملكية الفكرية أعمال التأليف، وحقوق التأليف والنشر، وغيرها من الحقوق تعني ، هذهولغرض مذكرة التفاهم 

واألسرار والدراية،  ختراع، والتصميم،في عمل التأليف، والعالمات التجارية، واألسماء التجارية، وبراءات اال

 األخرى أم ال(، وجميع حقوق الملكية الفكرية اختراع على براءة قابلة للحصول كانت، واالختراعات )سواء التجارية

حقوق ملكية من أي طبيعة كانت )سواء كانت مسجلة أم ال، وبما في ذلك طلبات التسجيل أو حقوق ما شابهها من أو 

 في أي مكان في العالم. طلب التسجيل( والتي قد توجد اآلن أو في المستقبل

 ذلك الطرف.إلى  هذه مذكرة التفاهمبموجب أي طرف في  ينشئها ة التيحقوق الملكية الفكريوتنتمي 

 فكريةالملكية الحقوق من ما يُقصد منه منح أية هذه بشكل صريح كتابة على ذلك، ليس في مذكرة التفاهم  يتفقما لم و

 ألي من الطرفين.

 شروط عامة -ميم

 هذه ال تلغي مذكرة التفاهمهما. ووالمنفصلة، وبمسؤولياتبمهامهما ومهماتهما الفريدة  هذه يحتفظ طرفا مذكرة التفاهم

وقيع على مذكرة تأو تتدخل بأي شكل من األشكال في االتفاقيات أو العقود األخرى التي يبرمها الطرفان، سواء قبل ال

 ، ما لم يذكر خالف ذلك في هذه المذكرة.هأو بعد التفاهم

وال يملك ألي غرض مهما كان،  على أنه يجعل أي طرف وكيال للطرف اآلخرما يفسَّر هذه في مذكرة التفاهم  ليسو

أي من الطرفين صالحية أو سلطة إلزام اآلخر، أو التعاقد باسمه، أو إنشاء مسؤولية تجاه األطراف األخرى بأي شكل 

أي شيء  يفسرال ل دون موافقة خطية مسبقة منه. ؤذن ألي طرف بتمثيل الطرف اآلخر بأي شكوال يُ من األشكال. 

 على أنه ينشئ مشروعا مشتركا، أو عالقة وكالة، أو شراكة قانونية بين الطرفين. هذه في مذكرة التفاهم
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 .هذهال تمنح أية حقوق حصرية من قبل أي من الطرفين للطرف اآلخر بموجب مذكرة التفاهم و

من قبل طرف ما دون موافقة خطية  هذه أو مصلحة ناجمة عن مذكرة التفاهم ال يجوز نقل أو التنازل عن أية حقوقو

 من الطرف اآلخر.

. وسوف هأو دعم لدخول في أي نشاط محددبااتفاقا أو التزاما من قبل أي من الطرفين  هذه ال تشكل مذكرة التفاهمو

وتخضع التفاقيات  صياغتها، الطرفان في يشتركلألنشطة الفردية في وثيقة أو خطة عمل مكتوبة د ترتيبات محددة تحدَّ 

نوايا أو تفاهمات سابقة متبادلة بين الطرفين فيما يتعلق  ةأيمحل  هذه مذكرة التفاهم تحلمنفصلة حسب االقتضاء. و

 متوخاة في هذه المذكرة.الباألنشطة التعاونية 

غة اإلنجليزية، ومع أنه يجوز ترجمتها إلى وجميع اإلشعارات والتعديالت المدخلة عليها باللهذه تحرر مذكرة التفاهم و

 .ذات الحجية نسخة اإلنجليزيةال تكون، الفرنسية

 نفيذتال -نون

باللغة اإلنجليزية، لكل منهما ذات نسختين أصليتين  فيالتفاهم هذه، في اليوم والسنة الواردين أدناه، ررت مذكرة حُ 

 الحجية القانونية.

 مذكرة التفاهم هذه:الطرفان على  وقعوإثباتا لذلك، 

 عن الصندوق
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