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 Ferrero (.Trading Lux S.A) مجموعةمذكرة تفاهم بين 
 والصندوق 

نائب ل ذن المجلس التنفيذيأ تصويت بالمراسلة،المن خالل و، 2021ديسمبر/كانون األول  30الخميس يوم  -1

ووضعها  والصندوق Ferrero( .Trading Lux S.Aمجموعة )بين الرئيس بالتفاوض بشأن مذكرة تفاهم 

 .في صيغتها النهائية إلنشاء إطار تعاون يعود بالفائدة على كال الطرفين

 الواردة من ردودالأدناه، إلى جانب  ةموجزم ممثال ألمانيا والمملكة المتحدة تعليقات، الموافقة، قد   أثناء عمليةو -2

 الصندوق.

في التحالف الذي  الصندوق يضطلع بهالذي  : "بالنظر إلى الدور القيادي المشتركالتعليق التالي ألمانيا قدمت -3

 على وجه التحديدمذكرة التفاهم  ستعالجالغذائية، كيف قمة النظم مؤتمر كجزء من  ةالمعيشي المداخيليغطي 

البندق أو سالسل القيمة األخرى ذات الصلة  سلسلة قيمة لزيادة في الدخل المعيشي لصغار المزارعين فيا

 من التحالف؟" جزءا Ferrero مجموعة ، وهل ستصبحFerrero مجموعة )مثل الكاكاو( بالتعاون مع

المزرعة  داخلالدخل المعيشي  تحقيق زيادة كبيرة فيمذكرة التفاهم في من يتمثل الهدف العام  :رد الصندوق -4

 عن طريقالريفية  المعيشية لمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة واألسرصالح المعنيين من اوخارجها ل

نموذج مزرعة من خالل  االبتكارية( تطوير خدمات اإلرشاد الزراعي 1رئيسية: ) تقنيةتنفيذ ثالثة مكونات 

التابعة للصندوق بشأن اإلدارة المستدامة لبساتين البندق  الحقلية المزارعينومدرسة  Ferreroمجموعة 

 وبالتالي زيادة العائد الصافي للمزارعين؛  ،والبساتين المحاصيلزيادة إنتاجية بهدف ورصد المحاصيل 

مقدمي صالح يمة البندق من خالل بناء القدرات لسلسلة ق ضمن( تعزيز القدرة التفاوضية للمزارعين 2)

أسعار السوق ب الخاصة معلوماتالسيحسن الوصول إلى  األمر الذيالخدمات ورابطات المزارعين/المنتجين، 

( تنمية رأس المال 3األسواق المحلية/اإلقليمية؛ ) إضفاء التنوع علىيساعد على كما س ،)للمدخالت واإلنتاج(

 داخل المتاحة لهم من فرص العمل ةمباشر بصورةبين النساء والشباب، مما سيحسن البشري واالجتماعي 

وموظفيها في  Ferreroإدارة مجموعة عالوة على ذلك، سيعمل الصندوق بنشاط مع و. جهاالمزرعة وخار

مسارات العمل هيكلة المسارات االستراتيجية والتشغيلية في ثالثة من من أجل مرحلة تنفيذ مذكرة التفاهم 

 علىذي األثر اإليجابي اإلنتاج تعزيز ( 1، وهي: )الغذائية النظم األمم المتحدة بشأن قمةمؤتمر الرئيسية ل

الضعف والصدمات  مواطن وجهفي  القدرة على الصمود( بناء 3؛ )المنصفةسبل العيش  تعزيز( 2) ؛طبيعةال

 والضغوط.

"إننا نوافق على مذكرة التفاهم على النحو الذي اقترحه نائب الرئيس،  دمت المملكة المتحدة التعليق التالي:وق -5

من الصندوق إدراج مذكرة التفاهم هذه على الموقع اإللكتروني للدول األعضاء، إلى  نطلب هذه الحالة وفي

 بسهولة". توفر جميعهاضمان ل ،اتفاقيات مذكرات التفاهم األخرى مع الصندوق جميعجانب 

 والصندوق Ferrero( .Trading Lux S.Aمجموعة )التفاهم بين  مذكرة: يؤكد الصندوق أن رد الصندوق -6

أحد الصندوق  يمث لمنصة الدول األعضاء إلى جانب اتفاقيات مذكرات التفاهم األخرى التي  على ستُدرج

 .األطراف الموقعة عليها

وفقا  ،للعلم مصورة من الوثيقةسخة . وترفق ن2022فبراير/شباط  7وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم في  -7

التي  EB 2021/134/R.55إلجراءات المجلس التنفيذي وبما يتماشى مع توصية وثيقة المجلس التنفيذي 

 .تصويت بالمراسلةالعليها من خالل  جرت الموافقة
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 مجموعةبين  التي جرى التوقيع عليها تفاهمالمذكرة 
 (Trading Lux S.A.) Ferrero والصندوق 
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 مذكرة تفاهم

 

، Trading Lux S.A. Ferrero مجموعةبين  أُبرمت مذكرة التفاهم هذه )يشار إليها فيما يلي باسم "المذكرة"(

، رقم ، لكسمبرغRoute de Trèves – L – 2633 Senningerberg 16 وهي شركة يقع مكتبها المسجل في

الذي يقع مقره في  الدولي للتنمية الزراعية والصندوق "(FTLباسم " يليفيما  ا)المشار إليه B46117التسجيل 

Via Paolo di Dono ،44 ،00142 ا م)يُشار إلى كل منه“( الصندوق”يشار إليه فيما يلي باسم ) روما، إيطاليا

 "(.الطرفان" معا باسم إليهماويُشار باسم "الطرف"؛ على حدة 

ومنتجات الحلويات الغذائية  وبيع وتوزيع الشوكوال شركة رائدة تعمل في مجال تصنيع Ferreroمجموعة  نوحيث إ

 في جميع أنحاء العالم.

مهمة الحصول على المواد الخام الزراعية ب، من بين أمور أخرى، وتضطلع Ferreroمجموعة  إلى FTLتنتمي و

الممارسات االجتماعية  على بالتأثير FTLفي هذا اإلطار، تلتزم و. Ferreroلمصانع الحلويات التابعة لمجموعة 

 أطلقت، ات القرن الماضييتسعينمنذ أوائل و. توجيههاو اتوالزراعية الجيدة واالستدامة االقتصادية والبيئية واالبتكار

FTL بين صناعة الحلويات والصناعات الزراعية،  والربحيتعزيز التكامل األخالقي من أجل المبادرات من  العديد

 وهي، FTLقسم جديد من  تأسيس جرى، 2015في عام وعلى تحسين الجودة واالستدامة.  عميق بشكل التركيزمع 

 ذاتمن أجل تعزيز القدرة التشغيلية فيما يتعلق بهذه المادة الخام  ،Ferrero Hazelnut Company (HCo)شركة 

 .Ferreroشركة  إلى بالنسبة)البندق(  البالغة األهمية

المبادئ واألحكام التشغيلية المتعلقة  يقدم" الجديد الذي "قانون الموردين Ferrero مجموعة اعتمدت، 2020في عام و

 خام لمواد المحددة Ferrero مجموعةإصدار مواثيق  وجرىالمسؤول.  مصادر اإلمداد على صعيدبسياسة الشركة 

 على الرابطمتاح النتيجة العتماد قانون الموردين )كوالكاكاو وغيرها(  ،)مثل البندق مختلفة

/(https://www.ferrero.com/sustainability/hazelnut-charter. 

الصندوق وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، ومؤسسة مالية دولية، أنشئت بموجب اتفاقية دولية  وحيث إن

البلدان و الناميةالبلدان  فيتاح للتنمية الزراعية موارد إضافية تُ و شراكات )هي اتفاقية إنشاء الصندوق( بهدف تعبئة

. ولتحقيق هذا الهدف، يوف ِّر الصندوق التمويل في المقام األول في الصندوق األعضاء لدولا من الدخلالمتوسطة 

، ولتعزيز لألغذية الزراعية مستدام للمشروعات والبرامج المصممة خصيصا إلدخال أو توسيع أو تحسين نُظم إنتاج

  السياسات والمؤسسات ذات الصلة في إطار األولويات واالستراتيجيات الوطنية.

أصحاب المزارعين وفي دعم المناطق الريفية  دورهما وتكثيفهإلى تعزيز  والصندوق يسعيان FTL إنحيث و

من خالل البرامج  يحوار السياساتالالتعاون و وعن طريقفي الدول النامية األعضاء في الصندوق الحيازات الصغيرة 

الفئات تحقيق أهداف التنمية المستدامة و وعملياتها من أجل دعم Ferrero مجموعةالقطرية للصندوق واستثمارات 

، ال سيما )على سبيل المثال ال لألغذية الزراعية اإلمداد المستدامةفي سلسلة السكانية العاملة في الزراعة األسرية 

 الحصر( سلسلة قيمة البندق.

انوالصندوق  FTL نإحيث و وتعزيز  بشأن النظم الغذائيةإطالق مؤتمر قمة األمم المتحدة  إلى جهودجهودهما  يضم 

أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،  جميعتحقيق تقدم في  حرازإلاإلجراءات والحلول واالستراتيجيات الجديدة 

 ف إلىتهدومن خالل تنفيذ إجراءات ملموسة  وإنصافا،أكثر صحة واستدامة  نظم غذائيةالتي يعتمد كل منها على و

، وتمكين النساء شموال، وتعزيز سالسل القيمة األكثر بما في ذلك الرقمنة ،الزراعة اإليكولوجية األسرية نظم تحديث

 في المناطق الريفية. ضعفا األشدالسكان  على ال سيما ،تخفيف/منع آثار التغيرات المناخية وأخيراوالشباب، 
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تحسين التنسيق والشراكة االستراتيجية والتشغيلية بشأن التنمية الريفية  إلى سيسعيانوالصندوق  FTL حيث إنو

 النساء والشباب. -ضعفا  األشد، ال سيما الفئات أصحاب الحيازات الصغيرة والزراعية المستدامة لصالح المزارعين

 فإن طرفي هذه المذكرة:

التنمية الزراعية واألمن الغذائي وشاملة، و نظم غذائية مستدامةالهتمام المشترك للطرفين في تعزيز اإلى نظرا 

 ، وفقا لمهمة كل منهما؛والتغذوي

 لفوائد التعاون بينهما، بما يتفق مع سياسات وقواعد كل منهما، من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة؛وإدراكا 

المشتركة على وعلى مستوى العمليات من أجل خدمة أهدافهما  غير حصريعلى إقامة تعاون استراتيجي  وتصميما

 أفضل وجه؛

 التالي: االتفاق، من خالل إبرام مذكرة التفاهم هذه، توصل الطرفان إلى على ذلك ءوبنا

 

 

 1المادة 

 الغرض

ذي فائدة مشتركة للتعاون بين الطرفين، بهدف  غير حصري الغرض من هذه المذكرة هو وضع إطار 1-1

  أدناه. 2المحددة في المادة  تيسير التعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك

 2المادة 

 مجاالت التعاون

إيجاد فرص للتعاون في عدد من المجاالت،  إلى، منهما كل وقواعد توسياسا وفقا لمهمةسيسعى الطرفان،  2-1

 ي ذلك على سبيل المثال ال الحصر:بما ف

الزراعية مثل سلسلة قيمة البندق مع التركيز على  األغذية إمداد لسالسلالتنمية المستدامة  (أ)

الحيازات الصغيرة، وتحسين الوصول إلى أسواق  أصحابتعزيز إنتاجية نظم زراعة 

 التكنولوجيات الجديدة والحديثة؛

 التتبع؛ إمكانية ، وتعزيزودعمه الزراعة المستدامة أساليبتطوير ل الترويج (ب)

الريفية المرتبطة  المحلية والمجتمعات رةأصحاب الحيازات الصغي تمكين المزارعين (ج)

على  قدرتهم، والحفاظ على بيئتهم الثقافية والمادية؛ وتحسين قيمة األغذية الزراعيةبسالسل 

 الصدمات الخارجية )بما في ذلك تغير المناخ(؛ في وجهالصمود 

 قيمة البندق.سلسلة  على امتدادوالشمول واحترام حقوق اإلنسان  ،التركيز على تعزيز التنوع (د)

 :كل منهما، إلى وقواعدوسياسات  لمهمة وفقاسيسعى الطرفان قدر اإلمكان،  2-2

 وجميعأصحاب الحيازات الصغيرة  المحليين المزارعين مستدام مع عملنموذج  وضع. 2-2-1

الممارسات الزراعية المستدامة  زيوتعز تقاسمعن طريق  ،سالسل القيمةفي  المصلحة صحابأ

، والوصول المنصف والمستدام إلى ابتكاريةزراعية  تكنولوجياتخالل اعتماد  منوالذكية مناخيا 

 األغذيةأسواق  إلى واإلنصافشفافية ال بقدر أكبر منوالوصول الموارد الطبيعية وإدارتها، 

 الزراعية.
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بأكملها مع اعتماد واسع النطاق  اإلمدادتحديث وتحويل الزراعة األسرية وسالسل  دعم .2-2-2

 اإلرشادسالسل القيمة ) امتدادعلى  وجيدة التصميم التكلفة حيثألدوات رقمية فعالة من 

 المتكاملة لآلفات(. المكافحةواإللكتروني، وإمكانية تتبع اإلنتاج، ونظام المعلومات الجغرافية، 

اعتماد صارم لممارسات  مع على الصمود الخاصة بها اإلمداد سالسل قدرة تحسين .2-2-3

 على وجه الخصوص، التكيف مع تغير المناخ(.وبيئية جيدة شاملة ومستدامة )اجتماعية 

الريفية، ال سيما الفئات  المحلية لمجتمعاتصالح اشموال وأوسع نطاقا ل أكثر. تعزيز وصول 2-2-4

خصيصا لزيادة  خدمات مالية مصممةالنساء والشباب( إلى  ه الخصوصعلى وجضعفا ) األشد

 االقتصادي والمالي. الشمول

ستخضع والتشغيلي إلى مشاريع محددة وملموسة  على الصعيد الممكنةهذه األنشطة  ستُترجم

 محددة ومنفصلة. موافقةلترتيبات وعمليات 

 3المادة 

 التشاور

على اطالع، ويتشاوران فيما بينهما كلما كان ذلك ضروريا، بشأن المسائل سيُبقي الطرفان أحدهما اآلخر  3-1

 ذات االهتمام المشترك، والتي يحتمل في رأيهما أن تعزز تعاونهما.

 4المادة 

 تبادل المعلومات

لهما، يتبادل طرفا المذكرة المعلومات والبيانات ذات الصلة بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك بالنسبة  4-1

رهنا بسياسات وإجراءات كل منهما فيما يتعلق  ،ويتعاونان في جمع وتحليل ونشر تلك المعلومات والبيانات

 بالكشف عن المعلومات. 

كل  وفقا لسياسات بهاويجوز للطرفين الكشف للجمهور العام عن مذكرة التفاهم هذه والمعلومات المتعلقة  4-2

ن يتفقان على أن جميع الوثائق أو المعلومات اوالطرف. من الطرف اآلخر وبموافقة خطية مسبقة منهما

المتبادلة بين الطرفين في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم هذه لن يُكشف عنها ألطراف ثالثة من قبل الطرف 

 لطرف اآلخر.ا منالمعلومات دون الموافقة الخطية المسبقة  وأالمتلقي لتلك الوثائق 

 والمصنفة، الطرفينمشاركتها بين  تجريفيما يتعلق بالوثائق والبيانات وغيرها من المعلومات التي قد  4-3

( الحفاظ على 1بما يلي: ) ويتعهدان الطرفان يضمن ،"معلومات سرية" على أنها معلومات سرية

( عدم استخدام المعلومات السرية إال للغرض المنصوص عليه 2المعلومات السرية وسريتها؛ ) خصوصية

من الباطن وأي  والمتعاقدينالتابعة  للجهاتالمعلومات السرية  الكشف عنعدم وفي مذكرة التفاهم هذه؛ 

 نشرأو  نسخة ( عدم نسخ أو إعاد3؛ )النوعمن هذا  كشفكل الجهود المعقولة لمنع أي  وبذل ،طرف ثالث

أي شكل  فيالمعلومات السرية  تحويلعدم  باإلضافة إلىأو تقديم معلومات سرية إلى أطراف ثالثة، 

مسبقة من الطرف ال الخطيةموافقة الإلكتروني أو تخزينها في قاعدة بيانات أو وسائط إلكترونية أخرى دون 

معلومات سرية ألي أغراض من أي نوع بخالف ما هو مذكور في مذكرة  ة( عدم استخدام أي4اآلخر؛ )

المعلومات الخاصة بكل على  المطبقة( ممارسة تدابير أمنية ودرجة عناية ال تقل عن تلك 5التفاهم هذه؛ )

( عدم الكشف 6أو نسخ أو استخدام غير مصرح به؛ ) كشفوالتي تضمن توفير حماية كافية ضد أي  طرف

المعلومات ذات  جميعباإلضافة إلى  ،ومذكرة التفاهم هذه ،والمشاركة في المشروع ،شروعمالعن وجود 

 وما يشابهها، بما في ذلك االسم والعالمات التجارية الجهات المشاركةالكشف عنها بين  يجريالصلة التي 

، باستثناء ما ةركالمشا الجهةمسبقة من الخطية الموافقة الالتابعة له دون  الجهاتأي طرف و/أو الخاصة ب
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عن  بصورة فورية التوقف( 7؛ )عند االقتضاء المتيازات وحصانات الصندوق وفقاالقانون،  يقتضيه

بالمعلومات السرية التي بحوزته دون  ذات صلة وثيقةاستخدام المعلومات السرية، وإعادة أو إتالف كل 

 .االحتفاظ بنسخ منها إذا طلب الطرف اآلخر ذلك

 5المادة 

 استخدام االسم والشارة، وشكل االعتراف

ال يجوز ألي من الطرفين استخدام اسم، أو شارة الطرف اآلخر، أو أي اختصار لهما، فيما يتعلق بأعماله  5-1

 أو من أجل النشر للجمهور دون الموافقة الخطية المسبقة الصريحة للطرف اآلخر في كل حالة. 

يتشاور الطرفان فيما بينهما أوال فيما يتعلق بطريقة وشكل أي دعاية أو اعتراف بدعم الطرف اآلخر فيما  5-2

 بها بموجب هذه المذكرة. االضطالع يجرييتعلق بأي أنشطة 

 6المادة 

 الملكية الفكرية

ملكية الفكرية قد تنشأ في أي عمل أو منتج قد ينجم عن لليتفق الطرفان خطيا على ملكية أي حقوق  6-1

 بها بموجب هذه المذكرة.  االضطالع يجري التياألنشطة التعاونية 

 7المادة 

 منع التدليس والفساد

 أو ةسدافالممارسات الفي  مشاركتهماأو  يعهماأو تشج عدم سماحهماالتأكد من  الطرفينجب على ي 7-1

 تنفيذ األنشطة بموجب هذه المذكرة. لدىقسرية الأو  تدليسيةالتواطئية أو ال

 ي مذكرة التفاهم هذه،ف 7-2

 ةمباشر بصورة: عرض أو إعطاء أو تلقي أو طلب أي شيء ذي قيمة، ةسداممارسات الفالتشمل  (أ)

 طرف آخر؛ أعمال على غير سليم على نحو، للتأثير ةأو غير مباشر

غير  على نحوالحصول  بهدفيهدف إلى خداع طرف آخر  عمل: أي التدليسيةتشمل الممارسات  (ب)

 ؛التزام ماأو منفعة أخرى، أو تجنب  ماليةعلى منفعة  سليم

 يجري تصميمهترتيب بين كيانين أو أكثر دون علم طرف ثالث، أي : التواطئيةالممارسات  تشمل (ج)

 الطرف الثالث؛  أعمال على على نحو غير سليمللتأثير 

 بصورة، بإلحاق الضرر أو األذىأو التهديد  ،األذىأو  الضررإلحاق تشمل الممارسات القسرية:  (د)

بأحد  وثيقا ارتباطا، بأي طرف أو ممتلكاته، أو األشخاص المرتبطين ةأو غير مباشر ةمباشر

 ذلك الطرف. أعمالعلى  على نحو غير سليم، للتأثير الطرفين

 8المادة  

 أحكام عامة

ر عنها وغير حصري، والمعب   غير ملزم هذه المذكرة آراء ونوايا الطرفين في التعاون على أساستعكس  8-1

 .بحسن نية، ولكن دون إنشاء أي واجب ملزم أو تحمل أية مسؤولية من قبل أي منهما

أو وعد، أو يكون مفهوما ومتفقا عليه أنه ال يوجد في هذه المذكرة: )أ( ما يشك ِّل أو ما يفسَّر بأنه عرض،  8-2

ل، كليا أو جزئيا، أي نشاط محدَّد في هذه المذكرة أو وفقا لها؛ )ب( ما  ِّ تعهد من أي من الطرفين بأن يمو 

ر على أنه ينشئ مشروعا مشتركا، أو شراكة، أو عالقة وكالة، أو عالقة عمل، أو أية عالقة أخرى يفسَّ 
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من  ر على أنه ينشئ أي التزامطراف؛ )ج( ما يفسَّ يمكن أن ينتج عنها مسؤولية بالنيابة بين الطرفين أو األ

نشاط  أيمسألة متوخاة بموجب هذه المذكرة أو قبل أي طرف بمنح الطرف اآلخر معاملة تفضيلية في أي 

 مشتق منها. 

سيخضع أي نشاط قد يحدده الطرفان بموجب هذه المذكرة، حسب االقتضاء، لترتيبات أو اتفاقيات تكميلية  8-3

ل الشكل والمضمون المحددين لألنشطة، ومنفصلة، تبرم بين الطرفين على أساس كل حالة على حدة،  تفص 

 كام المنطبقة عليها. وتتناول التزامات ومسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بتلك األنشطة، والشروط واألح

تسوى أي خالفات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أي من أحكام هذه المذكرة، أو فيما يتصل بها، بصورة ودية  8-4

الوسائل الودية، يحال الخالف من بأي خالفات في حال عدم تسوية و .من خالل المشاورات بين الطرفين

المعمول بها تحكيم لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  لقواعد وفقاقبل أي من الطرفين إلى التحكيم 

لن يكون لهيئة التحكيم أي سلطة وتستند قرارات هيئة التحكيم إلى المبادئ العامة للقانون الدولي. و. عندئذ

يلتزم وروما، إيطاليا.  في التحكيم وسيكون موقع. عقابية وفوائد تعويضاتدفع ب الحكمومؤقتة لمنح تدابير 

 الحكم النهائي في أي خالف من هذا القبيل. بأي قرار تحكيم يصدر نتيجة لهذا التحكيم باعتباره الطرفان

ر على أنه يشكل تنازال، أو إسقاطا، أو تعديال ألي من ليس في هذه المذكرة، أو فيما يتعلق بها، ما يفسَّ  8-5

الحقوق، واالمتيازات، والحصانات، واإلعفاءات التي يتمتع بها الصندوق بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق 

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

 عاهدة أو اتفاقية دولية أخرى، أو بموجب القانون العرفي الدولي. أي وثيقة، أو م

 9المادة 

 االتصاالت والتنسيق

يعي ِّن كل طرف مسؤوال )يشار إليه فيما يلي باسم "المسؤول"( يكون مسؤوال عن إدارة العالقات بموجب  9-1

والسيد  Eric Schlesinger السيد FTLل هذه المذكرة بالنيابة عنه. ولهذا الغرض وحتى إشعار آخر، يمث  

Fraser Scottالسيدة دينا صالح ه للغرض المذكور أعالهي. وحتى إشعار آخر، يعين الصندوق كمسؤول ،

 .Bernard Hienوالسيد 

ه ويرَسل أي إشعار أو  9-2 أخرى يقدمان أو يصدران بموجب هذه المذكرة إلى المسؤولين على  مراسلةيوجَّ

العنوانين أدناه أو أي عنوان آخر على النحو الذي يحدده أي من الطرفين عن طريق إشعار إلى الطرف 

 اآلخر:

 لصندوق:ا عن

 السيدة دينا صالح

 ةاإلقليمي ةالمدير

 الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروباشعبة 

 الدولي للتنمية الزراعيةالصندوق 

Via Paolo di Dono 44  

Rome Italy 

 d.saleh@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 
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 Bernard Hienالسيد 

 مدير

 المكتب المتعدد األقطار ألوروبا الشرقية ووسط آسيا

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Abide-i Hurriyet Caddesi, Key Plaza, Kat:7 

Sisli Istanbul 

 b.hien@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 :Ferrero مجموعة عن

 Eric Schlesingerالسيد 

 Hazelnut Company مدير

Ferrero Trading LUX SA 

  Ferreroمجموعة

16 Route de Trèves – L – 2633  

Senningerberg, Luxembourg  

 eric.schlesinger@ferrero.comالبريد اإللكتروني: 

 

 Fraser Scottالسيد 

 HCoمدير قسم األعمال التجارية الزراعية في شركة 

Ferrero Trading LUX SA 

  Ferreroمجموعة

16 Route de Trèves – L – 2633  

Senningerberg, Luxembourg  

 fraser.scott@ferrero.comالبريد اإللكتروني: 

 

 10المادة 

 نفاذ المفعول، والمدة، واإلنهاء، والتعديل

 تصبح هذه المذكرة نافذة المفعول عند توقيع الطرفين عليها، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها.  10-1

( سنوات. ويجوز تمديد هذه الفترة بموافقة خطية متبادلة من الطرفين قبل ثالثة أشهر 5) خمسمدة المذكرة  10-2

 من انتهاء مدة المذكرة. يوما(  90)

mailto:b.hien@ifad.org
mailto:eric.schlesinger@ferrero.com
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( يوما على األقل 90يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بتقديم إشعار خطي مسبق مدته تسعين ) 10-3

باإلتمام المنظم ألي نشاط من أنشطة التعاون الجارية  إلى الطرف اآلخر. وال يمس أي إنهاء لهذه المذكرة

 وأي حقوق أو التزامات أخرى للطرفين بموجب أي صك قانوني ينفذ عمال بهذه المذكرة.

بشأن أي تعديل مطلوب فيما يتعلق بشروط هذه المذكرة. ويجري  فيما بينهمايتشاور طرفا هذه المذكرة  10-4

 أي تعديل من هذا القبيل خطيا، ويصبح نافذ المفعول بعد التوقيع عليه من قبل كال الطرفين.

، كل من الدولي للتنمية الزراعية والصندوق Ferrero( .Trading Lux S.Aمجموعة )لما تقدَّم، وقَّعت  وإثباتا

 لمفوض حسب األصول، على هذه المذكرة في نسختين باللغة اإلنجليزية. خالل ممثله ا

 

FERRERO TRADING LUX S.A FERRERO TRADING LUX S.A 

 

      

 Eric Schlesingerاالسم: 

 المدير العام: اللقب الوظيفي

 

 

      

 Matteo Calecaاالسم: 

لشؤون  الموظف المالي الرئيسي: اللقب الوظيفي

 HCoشركة  فيالتوريد 
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