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الزراعة والتعليم والرعاية 

الصحية والثقافة والشركات 
الناشئة وأكثر من ذلك بكثير.
26 مشروعًا رقميًا وإنسانيًاً 
جديدًا في أفريقيا والشرق 

األوسط

Education, healthcare, 
entrepreneurship, energy,  
agriculture and much more.
26 new digital and human  
ventures in Africa and the  
Middle East
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رقية تراوري
الرقمية كحل للواقع المحلي

Digital as a solution to local realities

…Over to / الكلمة إلى...

منذ خمسة عشر عامًا فقط، تم إنشاء مجموعات حيث 
يمكن لألشخاص التواصل االجتماعي وتبادل المعلومات 

حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، مثل: السياسة 
والثقافة والفن والطبيعة والمهن الخاصة والرياضة 
وغيرها. في الحياة، لتبادل المعلومات واستخدامها 

كوسيلة للتماسك االجتماعي والثقافي.

اليوم، وبفضل التكنولوجيا الرقمية، توجد مجموعات 
ذات مصالح مشتركة دون حواجز جغرافية أو ثقافية.

من الممكن اآلن تطوير التبادالت على الفور، في كل 
مجال وذلك بين األفراد من مختلف البلدان والقارات.

مع ذلك، في أفريقيا، هناك حاجة إلى المزيد من التدريب 
والتعليم لتطوير مهارات كل فرد، من أجل استغالل 

التكنولوجيا.

إن تنمية الوعي بالتكنولوجيا الرقمية امكانية الالمتناهية 
وحدودها المرغوبة لإلنسان، هي منحنا الوسائل للتفاعل 
مع بيئتنا الرقمية الخاصة واالستمرار في المشاركة في 

تطورها.

في مواجهة التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي 
تفرضها التكنولوجيات الجديدة، يجب علينا ابتكار حلول 
متكيفة ومتطورة تأخذ بعين االعتبار الحقائق المحلية. 

يعتمد هذا النهج في المقام األول على األساليب 
الرقمية للتعليم والتدريس، التي يمكن للجميع الوصول 

إليها في أفريقيا.

Just fifteen years ago, groups were being set 
up where people could socialise and share 
information around topics of common interest, 
such as politics, culture, art, nature, particular 
professions, sport, etc. The aim of these groups 
was to bring activities to life, to share information 
and to use them as a means for social and 
cultural cohesion.

Today, thanks to digital technology, common 
interest groups exist without geographic nor 
cultural barriers.  

It is now possible to develop exchanges 
instantaneously, in every domain and between 
individuals from different towns, countries and 
continents.

In Africa, however, more training and teaching is 
needed to develop the skills of each individual, in 
order to harness the true wonders of digital.                           

By cultivating an awareness of digital technology, 
its infinite possibilities and advisable limits for 
humans, we are able to interact in the best 
possible way with our now digital environment 
and continue participating to its evolution. 

Faced with the economic and social changes 
that new technologies bring, we must create 
appropriate and progressive solutions which 
take account of local realities. An approach that 
will first build on digital teaching and education 
methods accessible to all in Africa.

A writer, composer, singer and performer, Rokia Traoré is also the founder of the 
Foundation Passerelle, an arts centre in Mali.

كاتبة، مؤلفة ومغنية، رقية تراوري هي من أسس مؤسسة باسريل، وهي مركز للفنون في 
مالي.
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■ Over to…
Rokia Traoré

■ Education
How digital technology is driving 
education for all

■ Entrepreneurship
Fostering innovative entrepreneurship

■ Healthcare
Digital technology and healthcare:  
a winning combination

■ m-Women
Digital: the benefits for women

■ Environment
A commitment to environmental protection

■ Agriculture
Technology:  
the benefits for agriculture

■ Energy
Promoting access to electricity for all

■ Financial services
Essential financial services  
on your mobile

■ Promoting passion
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Africans

■ Key events

■ Orange worldwide

■ Orange in Middle East and Africa
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النظام الرقمي: لخدمة المرأة
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التكنولوجيا: لخدمة الزراعة
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تعزيز الوصول إلى الكهرباء للجميع 
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■ تعزيز العاطفة
جعل السينما في متناول جميع األفارقة
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منذ عام 2017، تقوم Orange بتطوير مراكز التدريب 
والحلول المخصصة وبرامج التعليم اإللكتروني المبتكرة مع 

شركاء متخصصين.

Orange has been developing training centres, 
customised solutions and innovative e-education 
programmes with specialised partners.



التـكـنولوجـيا 
الـرقـمـية تـتـيح 
التعليم للجميع

How digital 
technology 
is driving 
education 
for all



 مـن األطـفـال ال يـذهـبـون إلـى الـمـدرســة 
of children do not attend school 27%

بيانات غير كاملة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وكينيا ومدغشقر.
Data for Africa excluding the DRC, Côte d’Ivoire, Kenya and Madagascar

27%

61,4 %
في الصحارى األفريقية

من العمال ال يحصلون على قدر التأهيل 
الكافي ألداء عملهم بشكل فعال

بعض النتائج والمؤشرات

In Sub-Saharan Africa, 61.4% of young 
workers do not have the level of education 
to work productively on the job

OECD, 2018 / 2018, او أي سي دي



The stakes in figures

ينبغي تدريب 170 مليون طفل إضافي في المدارس األفريقية بحلول عام 2030

170 مليون

أجهزة تابلت من مجموعة مؤسسة Orange الرقمية. مدرسة بيتي جوس في الكاميرون.
Tablets from Orange Foundation digital kit. Petit Joss school in Cameroon.

هناك حاجة إلى مليون معلم إضافي في أفريقيا جنوب الصحراء 
وفقًا للتقديرات

1 مليون
1 million additional teachers are needed in Sub-Saharan 
Africa according to estimates

170 million additional children should have been taught in African schools 
by 2030

AFD data, Le Monde, 18 January 2018 / 2018 ايه اف دي، لو موند في 18 يناير



Orange والتعليم
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لمواجهة التحديات التي يطرحها التعليم االبتدائي والثانوي والعالي وإعداد الشباب بشكل 
أفضل لوظائف أكثر إنتاجية، تقوم Orange بتطوير حلول تهدف إلى:  

■ معالجة عدم المساواة الجغرافية

■ تحسين الوصول إلى المحتوى التعليمي
■ تحسين المهارات المهنية

■ تدريب المعلمين
■ إدارة المدارس

■ تعزيز الثقافة الرقمية
ولهذه الغاية، تعمل Orange بشكل منهجي مع شركاء من عوالم التعليم والتدريب المهني، 

مثل وزارات التعليم في كل بلد والمنظمات الغير حكومية المتخصصة.
في عام 2015، اشتركت Orange مع وكالة التنمية الفرنسية )ايه أف دي(، ورابطة الجامعات 

الفرنكوفونية )ايه يو اف ( والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )يو اس ايد ( إلطالق برنامج 
تدريبي لجميع المعلمين. يمكن حتى الوصول إلى البرنامج في معظم المناطق الريفية 

باستخدام هاتف محمول بسيط دون االتصال باإلنترنت.

التعليم

Orange and education
To meet the challenges posed by primary, secondary and higher education, and 
better prepare young people for more productive jobs, Orange is developing 
solutions aimed at: 

■ Tackling geographic inequality
■ Improving access to educational content
■ Improving professional skills
■ Training teachers
■ Managing schools
■ Promoting digital culture

To that end, Orange is working systematically with partners from the worlds of 
education and professional training, such as the Education Ministries of each 
country and specialised NGOs.

In 2015, Orange partnered with the French Development Agency (AFD), the 
Francophone University Association (AUF) and USAID to launch a training 
programme for all teachers. The programme can even be accessed in the most 
rural areas using a simple mobile phone with no Internet connection.

ف
مل
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جعل المدرسة
األفريقية الرقمية

واقعًا
Making the 
African Digital 
School a reality
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Providing training to young Africans is a major driver of economic development on 
the continent. It is essential if we are to rise to the challenges posed by the digital 
revolution, which will boost growth and foster the emergence of new business 
sectors which will generate jobs. 

Orange intends to meet this challenge with the “African Digital School” project. 
Through online courses, training in digital professions and teacher training on new 
technologies, Orange is forging increasing numbers of partnerships to offer high-
quality services to as many people as possible and to enable everyone to acquire 
new knowledge and skills.
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إن توفير التدريب للشباب األفارقة هو المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية في القارة. من 
الضروري أن نرتقي إلى مستوى التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، والتي ستعزز النمو 

وتشجع ظهور قطاعات أعمال جديدة وستولد فرص للعمل.

تعتزم Orange االرتقاء إلى هذا التحدي من خالل مشروع »مدرستها األفريقية الرقمية« من 
خالل الدورات التدريبية عبر اإلنترنت، والتدريب على المهن الرقمية وتدريب المعلمين على 

التكنولوجيات الجديدة وتعمل Orange على صياغة أعداد متزايدة من الشراكات لتقديم خدمات 
عالية الجودة ألكبر عدد ممكن من الناس ولتمكين الجميع من اكتساب معارف ومهارات جديدة.

التعليم
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جعل المحتوى التعليمي في متناول الجميع

ال يزال الماليين من تالميذ المدارس األفريقية 
والطالب يواجهون صعوبات في الوصول 

إلى محتوى تعليمي ذي جودة عالية. لمعالجة 
هذه المشكلة، شكلت Orange شراكات مع 

متخصصين في هذا القطاع:

• يمكن اآلن تنزيل المحتوى من المركز الوطني للتعليم 
عن بعد )سي ان ايي دي( إلى الهواتف الذكية في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية وسيصبح متاحًا في بلدان 
أخرى في األشهر القادمة )مالي وكوت ديفوار وغينيا 

وبوركينا فاسو، إلخ(.

• ستتضمن هذه الحلول الرقمية أيضًا الوصول إلى 
الفصول من خالل الفصول الدراسية المفتوحة، المزود 

الرائد في العالم للتدريب عبر اإلنترنت باللغة الفرنسية، مع 
كتالوج يضم 300 دورة عبر 30 مهنة للمهارات الرقمية. 

سوف تتوفر دروس الفصول الدراسية المفتوحة عبر شبكة 
الهاتف المحمول أو عبر جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت.

• شراكة مع المعهد الفرنسي للتكنولوجيا )اي يو تي( 
)معاهد الجامعة التكنولوجية - مؤسسات التعليم العالي 
التقنية( ستمكن Orange من إضافة 500 اختبار إلى هذا 

المحتوى، أي 10،000 سؤال مصحح من المجاالت التقنية 
في الباكالوريا إلى المستوى الجامعي الثالث.

• يجري أيضًا إنشاء محتوى التعليم اإللكتروني في 
أفريقيا. بفضل مبادرة اينيزا للتعليم األفريقية، أصبح 

بإمكان عمالء Orange في كوت ديفوار اآلن الوصول إلى 
الدروس المصغرة واختبارات االختيار المعتمدة بناًء على 
المناهج الدراسية الفرنسية الوطنية من )سي ام وان( 

)السنة الرابعة من المدرسة االبتدائية( إلى السنة النهائية 
من التعليم الثانوي. يمكنهم مراجعة الدروس من الهاتف 

المحمول وسيحصلون على تقييم شخصي.

• أخيرًا، سيتم إدراج دورات من الجامعات االفتراضية 
األفريقية، مثل تونس والسنغال، في الخدمات المقدمة 

من Orange في أوائل عام 2019.

Making educational content accessible 
for all
Millions of African school pupils and 
students still have difficulties accessing 
high-quality educational content. To 
address this issue, Orange has formed 
partnerships with specialists in the sector: 

• Content from the National Centre for Distance 
Education (CNED) can now be downloaded 
to smartphones in the DRC and will become 
available in other countries in the coming months 
(Mali, Côte d’Ivoire, Guinea, Burkina Faso, etc.).

• These digital solutions will also include access 
to classes from OpenClassrooms, the world’s 
leading supplier of online French-language 
training with a catalogue of 300 courses across 
30 digital profession pathways. OpenClassrooms 
classes will be available via the mobile network 
or via a computer with an Internet connection.

• A partnership with French IUTs (Instituts 
universitaires de technologie, technical higher 
education institutions) will enable Orange to add 
500 quizzes to this content, i.e. 10,000 corrected 
questions from technical fields at baccalaureate 
to third-year undergraduate level.

• E-education content is also being created 
in Africa. Thanks to African start-up Eneza 
Education, Orange customers in Côte d’Ivoire 
now have access to mini-lessons and multiple-
choice tests based on the national curriculum 
from CM1 (4th year of primary school) to terminale 
(final year of secondary school). They can revise 
lessons from a mobile phone, and assessment is 
personalised.

• Lastly, lessons from African virtual universities 
(such as in Tunisia or in Senegal) will be made 
available to Orange customers in early 2019.



مراكز تدريب للمهن الرقمية

كما أن Orange تفتتح المدارس الرقمية 
لتدريب الشباب األفارقة في المهن الرقمية.

منذ عام 2010، قام مركز Orange المطور في تونس 
بتعليم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين )7-35( تقنية 

لتطوير تكنولوجيا المعلومات. المحتوى في متناول 
الجميع ويقدم مجانا. الخبراء والمعلمون واآلالت ستكون 
متاحة للشباب سبعة أيام في األسبوع. يمثل اآلن مركز 

Orange للمطورين 11،000 مطور في تونس!

في السنغال، أقامت Orange أكاديمية سوناتل - 
المدرسة الرائدة في الترميز الحر لألشخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بين 18 و30 سنة. وعندما تم افتتاحه في نوفمبر 
2017، تقدم 12،000 شخص بطلبات للحصول على 50 
مكانًا فقط! من سبتمبر 2018، سيتم تقديم 800 مكان 

جديد للتدريب على اإلنترنت، وكلها مجانية.

ويمكن اآلن لهذه المراكز التي تركز على المهن الرقمية 
االعتماد على مسارات التدريب المعتمدة من الفصول 

الدراسية المفتوحة مع االلتزام بضمان العمل.

 )AUF( مع اتحاد الجامعات الفرنكوفونية Orange تعاونت
إلنشاء مراكز تدريب تركز على المهن الرقمية مع الجامعات 

المحلية. ويجري حاليا إنشاء المركز في مدغشقر بالشراكة 
مع جامعة أنتاناناريفو واالتحاد األفريقي في المحيط 

الهندي.
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في أواخر عام 2017 - افتتح ستيفان ريشارد المدير 
والرئيس التنفيذي لorange سوناتل اكاديمي في داكار.  

In late 2017, Stéphane Richard, Chairman 
and CEO of Orange, inaugurated the Sonatel 
Academy in Dakar.

المحتوى التعليمي لتالميذ المدارس الفقراء
فالمدارس في العديد من القرى األفريقية 

المعزولة تفتقر إلى الوصول إلى الكتب 
المدرسية وكتب التمارين واإلنترنت.

المدارس الرقمية لمؤسسة Orange هي مكتبات 
أكاديمية رقمية محمولة توفر المحتوى التعليمي للمدارس 

األكثر حرمانًا. تزودهم مؤسسة Orange بمجموعات 
مجانية تضم 50 تابلت متصلة بسيرفر صغير يحتوي على 
المناهج الدراسية بأكملها: موسوعة ويكيبيديا، ومجموعة 

غوتنبرغ، وأكاديمية خان، وبرنامج أفالطون وأكثر من ذلك. 
هناك 130،000 تلميذ لديهم اآلن إمكانية الوصول إلى 
 Orange التعليم في 532 مدرسة من مدارس مؤسسة

الرقمية في أفريقيا.

أستطيع أن أجد الكثير من الدروس على التابلت: 
حساب التفاضل والتكامل، والتاريخ، والجغرافيا، 

وما إلى ذلك. أستطيع أن أقرأ، أستطيع أن 
أتكلم، ويمكنني أن أفهم 

ابراهيم، طالب، غينيا

التعليم
ف

مل
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Orange is also opening digital schools 
to train young Africans in the digital 
professions.

Since 2010, the Orange Developer Center in 
Tunisia has taught young people aged between 7 
and 35 IT development technologies. The content 
is accessible to all and provided free of charge. 
Experts, tutors and machines are available 
for the young people seven days a week. The 
Orange Developer Center now represents 11,000 
developers throughout Tunisia!

In Senegal, Orange has set up the Sonatel 
Academy, the leading free coding school for 
people aged between 18 and 30. When it opened 
in November 2017, 12,000 people applied for 
only 50 places! As of September 2018, 800 new 
online training places are being offered, all still 
free of charge.

These centres that focus on the digital 
professions can now draw on certified 
OpenClassrooms training pathways with an 
“Employment guaranteed” commitment. 

Orange has also teamed up with the 
Francophonie University Association (AUF) 
to create training centres focused on digital 
professions with local universities. The centre in 
Madagascar is currently under construction in 
partnership with the University of Antananarivo 
and the AUF in the Indian Ocean. 

Training centres for digital professions

سيساعد مركز تدريب مدغشقر في تدريب المطورين 
المحترفين ودعم إنشاء الشركات الناشئة في مدغشقر.

The Madagascar training centre will help to 
train professional developers and support the 
creation of Madagascan start-ups.

Educational content for disadvantaged 
school pupils 
Schools in many isolated African 
villages lack access to textbooks, 
exercise books and the Internet.

The Orange Foundation’s Digital Schools are 
portable digital academic libraries that bring 
educational content to the most disadvantaged 
schools. Orange Foundation provides them 
with free kits comprising 50 tablets connected 
to a mini-server containing the entire school 
curriculum: the Wikipedia encyclopaedia, the 
Gutenberg collection, the Khan Academy, 

the Aflatoun programme and more. 130,000 
pupils now have access to education in 532 
Foundation’s Digital Schools in Africa.

            I can find lots of lessons on my 
tablet: calculus, history, geography, etc. With 
my tablet, I can read, I can speak, and I can 
understand.

Ibrahim, pupil, Guinea



مركز تدريب متعدد األغراض

في 19 مايو 2017، أطلقت Orange ليبريا 
مركز تدريب خاصًا بها. سيساعد في تحسين 
التعليم في ليبيريا ومساعدة الليبيريين على 

تحسين مهاراتهم المهنية.

ويستهدف مركز تدريب Orange ليبريا الكائن في 
مونروفيا، كل من الموظفين والمواطنين الليبيريين. 
Orange وسيوفر المركز التدريب بالتعاون مع شركاء

على سبيل المثال، تم تدريب 30 امرأة من جمعية 
التسويق في ليبيريا التي اختارتها منظمة األمم المتحدة 

للمرأة على كيفية إدارة محل صغير لـ Orange )إعادة 
 ،Orange التعبئة اإللكترونية، خدمة تحويل األموال من

إلخ(.

مراكز Orange التدريبية توفر:

• غرفة تدريب مزودة بأجهزة كمبيوتر وجهاز عرض يساعد 
المستخدمين على التعلم عند متابعة الدورات التدريبية 

الرقمية

• غرفة لالجتماعات واالختبارات

• غرفة مؤتمرات الفيديو والمكالمات الجماعية والتدريب 
عن بعد

• غرفة للراحة والتواصل بين المتدربين

منذ إطالقه، قدم مركز التدريب 1184 فرصة تدريبية و41 
دورة مختلفة.
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A multi-purpose training centre
On 19 May 2017, Orange Liberia 
launched its own training centre. The 
centre helps improve education in 
Liberia and helps Liberians improve 
their professional skills. 

The Orange Liberia training centre, located in 
Monrovia, is aimed at both Orange employees 
and Liberians. Training is provided in conjunction 
with Orange partners.

For example, 30 women from the Liberia 
Marketing Association, selected by UN Women, 
were trained in how to manage an Orange kiosk 
(e-recharge, Orange Money, etc.).

The Orange training centre provides:

• A training room fitted with computers and a 
projector that help users learn when following 
digital training courses

• A room for meetings and tests

• A room for video conferences, group 
conference calls and remote training

• A room for breaks and networking among 
trainees

Since its launch, the training centre has offered 
1,184 training opportunities and 41 different 
courses.
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توفر Orange الكاميرون فرصًا للشباب الذين 
خرجوا من المدرسة وليس لديهم وؤهالت، 

من خالل مؤسستها للتضامن.

تم إنشاء شركة أونجوال فابالب وهي أول مؤسسة 
للتضامن تم تأسيسها من قبل مؤسسة Orange في 

الكاميرون - في أبريل 2017 بالشراكة مع اتحاد الجامعات 
الفرنكوفونية )AUF(. وهي توفر للشباب الذين تركوا 

المدرسة مسار تدريب بدياًل لتكوين انطباع على العاملين 
في مجال التوظيف.

بعد مرور عام، تلقى 26 من المتعلمين الصغار شهادات 
إتمام تدريبهم وقدموا مشاريعهم للجمهور بفخر. 

كان واحدًا من أكثر المشاريع الواعدة موزع آلي للفول 
السوداني - ربما سيكون من الممكن قريبًا الدفع مع خدمة 

Orange لتحويل األموال !

التعليم

Giving young people with no 
qualifications a chance
Through its Solidarity FabLab, Orange 
Cameroon provides opportunities for 
young people who have dropped out of 
school and have no qualifications.

Ongola FabLab (the first Solidarity FabLab set 
up by the Orange Foundation in Cameroon)
was created in April 2017 in partnership with the 
Francophonie University Association (AUF). It 
offers young people who have dropped out of 

school an alternative training pathway with which 
to make an impression on recruiters. 

One year on, 26 young learners have received 
their training completion certificate and proudly 
presented their projects to the public. One of 
the most promising was an automatic peanut 
distributor: maybe it will soon be possible to pay 
with Orange Money! 
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التحضير لالمتحانات في أي مكان في أي وقت

 Orange بحلول نهاية عام 2018، ستقدم
بتسوانا لتالميذ المدارس في البالد منصة 

تعليمية متنقلة يمكنهم استخدامها للتحضير 
الختباراتهم من هواتفهم الجوالة.

تتعاون Orange بتسوانا مع كونكسس لتطوير نظام 
تعليمي متنقل. وستكون هذه المنصة متخصصة في 

تطوير الحلول التعليمية المتطورة )للمهنيين وقادة 
األعمال والمعلمين والطالب وأولياء األمور(. هذه المنصة 
فازت بجائزة مسابقة Orange بتسوانا للمشاريع الناشئة 

في عام 2016.

تم تصميم التطبيق مع وضع تالميذ المدارس االبتدائية 
والثانوية في االعتبار وليساعدهم في مراجعة امتحاناتهم 

من أي مكان.

وهو يفعل ذلك من خالل تقديم دروس مصغرة تم 
تطويرها على أساس المناهج الدراسية، والمسابقات 

والمناهج الدراسية، والتحديات بين األقران، والمحادثات 
مع التالميذ اآلخرين وقسم، المساعدة حيث يمكن 

للمستخدمين الوصول إلى الدعم من المعلمين.

سيتمكن عمالء Orange من الوصول إلى التطبيق مقابل 
 USSD ) رسوم بسيطة عبر خدمة أكواد ) يو اس اس دي

هذا يعني أنه يمكن الوصول إليه من أي هاتف، مهما كان 
بسيطًا.
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Exam preparation anytime, anywhere 
By the end of 2018, Orange Botswana 
will provide the country’s school pupils 
with a mobile education platform that 
will enable them to prepare for their 
exams from their mobile phones.

Orange Botswana is joining forces with Conexus 
to develop a mobile education platform. 
Conexus specialises in developing cutting-edge 
educational solutions (for professionals, school 
owners, teachers, students and parents). It won 
the Orange Botswana Social Venture Prize in 
2016. 

The app was designed with primary and 
secondary school pupils in mind and will help 
them to revise for their exams from any location. 

It does so by offering mini-lessons developed on 
the basis of school curricula, quizzes and syllabi, 
peer-to-peer challenges, conversations with 
other pupils and a help section where users can 
access support from tutors.

Orange customers will be able to access the app 
for a small fee via USSD. This means that it can 
be accessed from any phone, however basic.
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تعمل Orange جنبًا إلى جنب مع رواد األعمال والشركات 
الناشئة من أفريقيا والشرق األوسط لتعزيز التنمية 

البشرية واالقتصادية المستدامة.

Orange is working alongside entrepreneurs 
and start-ups from Africa and the Middle East 
to foster sustainable human and economic 
development.



تـعـزيـز روح
الـمبـادرة

الـمـبـتـكـرة

Fostering 
innovative 
entrepreneurship



95%
 Orange من الشركات الناشئة التي فازت بجوائز مسابقة

للمشاريع الناشئة ال تزال في مجال األعمال اليوم
95% of the start-ups that have won OSVP* awards 
are still in business today

* مسابقة Orange للمشاريع الناشئة في أفريقيا والشرق األوسط.
* Orange Social Venture Prize Africa & Middle East.

5800
مشارك

5,800 people have taken part in the Orange Social Venture 
Prize in Africa & Middle East since its inception 8 years ago 

شارك 5800 شخص في مسابقة Orange للمشاريع الناشئة
ألفريقيا والشرق األوسط منذ إنشائها قبل 8 سنوات

إنجازات Orange لريادة األعمال في أرقام



Key figures for Orange entrepreneurship

23 شركة ناشئة فازت بما مجموعه

000 365 يورو
كجزء من مسابقة Orange للمشاريع الناشئة*

23 start-ups have won a total of w365,000 as part of the OSVP*
* مسابقة Orange للمشاريع الناشئة منذ عام 2011

* Orange Social Venture Prize Africa & Middle East, since 2011.

50 مليون يورو
استثمارات في الشركات األفريقية الناشئة

w50 million of investment in African start-ups
Orange Digital Ventures Africa Programme Fund /  مسابقة اورنج للمشاريع الناشئة



دعم ريادة األعمال
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تشارك Orange في عدد من البرامج التكميلية لدعم النظام البيئي الريادي:
 ■ صناديق االستثمار

              مشاريع Orange الرقمية في أفريقيا ) 50 مليون يورو (
    تيرانجا كابيتال في السنغال وكومي كابيتال في ساحل العاج.

 ■ دعم سرعة شبكة Orange فاب 
              كي تصبح شريكًا في Orange وتتلقى نصائح األعمال: األردن والسنغال وكوت 

    ديفوار والكاميرون وتونس.
 ■ شبكة حاضنة

               للحصول على المشورة والتوجيه من الخبراء: ) سي تي اي سي ( داكار في السنغال        
    و سابوتك في غينيا و كريتم في مالي و سيبمين في النيجر.

■ مسابقة Orange للمشاريع الناشئة في أفريقيا والشرق األوسط
     منافسة وطنية ودولية تشمل 18 بلدًا تسعى إلى تشجيع المشاريع الرقمية التي تعمل 

     على تحسين الحياة اليومية للسكان المحليين.
startup.orange.com و Entrepreneurclub.orange.com ■ 

              مواقع مخصصة للشركات الناشئة ومؤسسي األعمال
 ■ التحدي الرقمي

              جائزة مخصصة لريادة األعمال الرقمية لإلناث في السنغال. تشمل الجائزة النقدية  
    وبرنامج التدريب والتوجيه.
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Supporting entrepreneurship 
Orange engages in a number of complementary programmes to support the 
entrepreneurial ecosystem: 

■ Investment funds  
              Orange Digital Ventures Africa (w50 million), Teranga Capital in Senegal  
              and Comoé Capital in Côte d’Ivoire.

■ Orange Fab accelerator network  
              To become an Orange partner and receive business advice:  
              Jordan, Senegal, Côte d’Ivoire, Cameroon and Tunisia.

■ Incubator network  
              To receive expert advice and mentoring:  
              CTIC Dakar in Senegal, SabouTech in Guinea, Createam in Mali and  
              CIPMEN in Niger.

■ Orange Social Venture Prize Africa & Middle East 
              A national and international competition spanning 18 countries,  
              which seeks to promote digital projects that are improving the daily lives  
              of local populations.

■ Entrepreneurclub.orange.com and startup.orange.com 
              Websites dedicated to start-ups and business founders.

■ Linguère Digital Challenge 
              A prize dedicated to female digital entrepreneurship in Senegal.  
              Comprising a cash prize and a coaching and mentoring programme.



هاكاثون يسلط الضوء على المواهب الرقمية 
الغير ظاهرة

تم إطالق هاكاثون في عام 2017 كجزء من 
#برنامج سيتوين في Orange غينيا. حيث 

تسعى هذه المنافسة للمطورين الشباب إلى 
كشف األفراد ذوي المواهب الرقمية الخفية 

وتعزيز خلق فرص العمل لهم.

يقدم هاكاثون للشباب الغيني فرصة للتعبير عن أنفسهم 
ومحاربة الفقر. وقد تم اختيار 11 من بين 200 فريق 

مسجل للمشاركة في هذا الحدث الثاني للهاكاثون.

وقد أقيم هذا الحدث في مقر سابوتك راعية االنطالق 
في Orange غينيا - على مدى 48 ساعة، وقدم فرصة 

للمرشحين إلظهار براعتهم وقدرتهم على االبتكار.

حصل الفائزون في حدث 2017 على الدعم لمدة ثالثة 
أشهر وأيضًا كان هناك دعم مادي وجوائز أخرى )كمبيوتر 

أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي(.

وستساعد الحلول التي ابتكروها على جعل الحياة أسهل 
بالنسبة للسكان المحليين.

الجائزة األولى – لبااللبنك: ويب على شبكة اإلنترنت 
والجّوال للترويج للقروض الصغيرة والتمويل الجماعي 

للقطاع الزراعي.

الجائزة الثانية – سبيدايت: ويب على شبكة اإلنترنت 
والجّوال تعدد المطاعم في مدينة كوناكري وتمكن العمالء 

من طلب الطعام إذا رغبوا في ذلك.

الجائزة الثالثة – ماي كوين: حل يوفر االستضافة 
لمؤسسات التأمين التكافلي وأوتوماتيكية عملية التسجيل 

وكذلك جمع وتوزيع الموارد بين األعضاء.
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Hackathon shines a spotlight on hidden 
digital talents 
A hackathon was launched in 
2017 as part of Orange Guinea’s 
#ProgrammeCitoyen. This competition 
for young developers seeks to unearth 
individuals with hidden digital talents 
and promote job creation.

The hackathon offers young Guineans a chance 
to express themselves and fight against poverty. 
Eleven of the 200 teams that registered were 
selected to take part in this second hackathon 
event.

Held at the premises of SabouTech (Orange 
Guinea’s start-up incubator) over a 48-hour 
period, the event offered candidates a chance 
to demonstrate their ingenuity and capacity for 
innovation. 

The winners of the 2017 event received support 
over three months, financial aid and other prizes 
(computer, tablet or smartphone). 

The solutions they devised will help to make life 
easier for local populations. 

First prize – BallalBank: a web and mobile 
platform promoting microloans and crowdfunding 
for the agricultural sector.

Second prize – Speedeat: a web and mobile 
platform that lists restaurants in the city of Conakry 
and enables clients to order food if they wish.

Third prize – MyQueen: a solution that provides 
hosting for tontines and automates the 
registration process as well as the collection and 
distribution of resources among members.
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طوال يومين من الهاكاثون، عملت أنا 
وفريقي بال كلل في مشروعنا. فالفوز بهاكثون 

Orange تعني أنني استطعت االستفادة من 
دعم برنامج التسريع. لقد فتحت األبواب أمامي 
وساعدتني على جعل حلمي حقيقة. إنه مصدر ال 

يقدر بثمن للمعرفة والفرص.

For the two days of the hackathon, my 
team and I worked tirelessly on our project. 
Winning the Orange hackathon meant that 
I was able to benefit from the support of an 
accelerator programme. That opened doors 
for me and helped me to make my dream a 
reality. It’s an invaluable source of

 knowledge and opportunities.

 مافوز ديالو
 الرئيس التنفيذي لبااللبنك

CEO of BallalBank



ستارتون: فوائد العمل الجماعي من أجل ريادة 
األعمال

في عام 2018، أطلقت Orange المغرب 
برنامج ستارتون: ساحة للعمل الجماعي وأول 

برنامج مجتمعي للشركات الناشئة المغربية 
التي تهدف إلى تعزيز المشاريع.

تم إطالق برنامج ستارتون في يناير 2018 في كازابالنكا 
في المغرب، وهي عبارة عن ساحة للعمل الجماعي توفر 
للمشاريع الناشئة ورواد األعمال الشباب فرصة لتطوير 

مشاريعهم في بيئة تعاونية.

ستارتون تقدم ورش عمل، فصواًل رئيسية، وتوجيهًا ودعمًا 
فيما يتعلق بريادة األعمال والموضوعات الرقمية.

والهدف من ذلك هو توفير الدعم البشري والتقني 
للشركات الناشئة أثناء تطويرها لمشاريع مبتكرة في مكان 

ع. يقع في منتصف الطريق بين الحاضنة والُمسرِّ

هذا الدعم مجاني ألصحاب المشاريع والشركات الناشئة 
وأولئك الذين لديهم أفكار لمشروع.
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Starton: the benefits of coworking for 
entrepreneurship 
In 2018, Orange Morocco launched 
Starton: a coworking space and the 
first community platform for Moroccan 
start-ups aimed at fostering projects. 

Launched in January 2018 in Casablanca, 
Starton is a coworking space that offers start-ups 
and young entrepreneurs a chance to develop 
their projects in a collaborative environment. 

Starton offers workshops, masterclasses, 

mentoring and support in relation to 
entrepreneurship and digital topics.

The aim is to provide start-ups with human and 
technical support as they develop innovative 
projects in a space that is halfway between an 
incubator and an accelerator.

This support is free for entrepreneurs, start-ups 
and those with a project.
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 عصام الملمي، مسير المحتوى في كيزاكو
Issam El Malmi, Kezakoo Content Manager



برنامج BIG، س3 سنوات من النجاح
منذ نهاية عام 2015، عمل برنامج BIG لتسريع 

نمو األعمال كمحّفز لتسريع نمو الشركات 
الناشئة، ومنذ انطالقته، قّدم البرنامج 

المساعدة والدعم لـ 31 شركة ناشئة.

ويساعد برنامج BIG  لتسريع نمو األعمال التابع لـ 
Orange األردن الشركات الناشئة والرياديين على تطوير 

أعمالهم وقدراتهم إليصال منتجاتهم إلى السوق.

ويوفر البرنامج للرياديين فرصة استعراض مواهبهم أمام 
خبراء متخصصين في مجال التكنولوجيا.

في عام 2018، قامت Orange األردن باختيار 6 شركات 
ناشئة لالنضمام للبرنامج، وحتى اليوم، قام البرنامج 

بدعم 31 شركة ناشئة.

تقوم Orange األردن وعلى مدار ثمانية أشهر بتقديم 
اإلرشاد والدعم اللوجستي، كما تساعد على تطوير 

قدراتهم في تصميم منتجهم، وذلك من خالل توفير 
الخبرات التقنية، القانونية، المحاسبية، التسويق وغيرها.

ومن خالل العمل مع العديد من الشركات الناشئة، قامت 
Orange األردن باالستفادة من منتجات هذه الشركات، 

 Orange مما أدى إلى تحسين الخدمات التي تقدمها
األردن لزبائنها.

كما تقوم Orange األردن بتنظيم جلسات تفاعلية في 
المؤتمرات الدولية مثل: جايتكس وفيفا تكنولوجي، حيث 
تعمل على جمع الشركات الناشئة التي ترغب باالستثمار 

مع بعضها.
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Three successful years for BIG
Since the end of 2015, the Orange 
Jordan Business Innovation Growth 
(BIG) entrepreneurial programme has 
acted as a catalyst for start-up growth. 
Since launch, the programme has provided 
31 start-ups with help and support.

The BIG (Business Innovation Growth) 
programme, set up by Orange Jordan, is helping 
Jordanian start-ups and entrepreneurs to develop 
their businesses and their capacity to bring their 
products to market. 

The programme provides them with an 
opportunity to demonstrate their talents 
to technology specialists. In 2018, Orange 
Jordan selected six new start-ups. In total, the 
programme has supported 31 ventures to date.

Over the course of the eight-month programme, 
Orange Jordan provides them with logistical 
support and advice. Orange Jordan helps them 
to improve their product design abilities by 
providing human-led resources: technical, legal, 
accounting, marketing, etc.

By working with several start-ups, Orange 
Jordan has benefited from their products and 
thereby improved the services offered to Orange 
customers.

Orange Jordan also organises interactive 
sessions at international conferences such as 
GITEX and Viva Technology, bringing together 
these start-ups with companies wishing to invest.
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تم إنشاء اربوت وهو رد آلي »يتحدث 
Orange  بالعربية مع بيج بواسطة

ساعدنا مفهوم وبنية النموذج على 
تطوير قيم فريدة. كما قمنا بتطوير 

البرنامج أيضًا ليقوم بخدمة شركاء شبكة 
Orange والعمالء«

Arabot, an Arabic chatbot, has seen the 
light of day with the support of Orange. The 
concept and structure of the accelerator 
helped us to develop unique values. The 
programme also introduced us to Orange’s 
network of partners and customers.

 عبدالله فزاع
المؤسس المشارك والرئيس 

 التنفيذي لشركة أربوت
 Co-founder and CEO of

Arabot



في مصر وكوت ديفوار، كما هو الحال في العديد من 
البلدان األخرى، ترعى Orange حلواًل تكنولوجية مبتكرة 

في مجال الصحة اإللكترونية.

In Egypt and Côte d’Ivoire, as in many other 
countries, Orange is sponsoring innovative 

technological solutions in the field of e-health.



الرعاية الصحية 
والتكنولوجيا الرقمية: 

تركيبة رائعة   
Digital 
technology 
and healthcare: 
a winning  
combination



أقل من طبيب لكل  1000نسمة في العديد من 
البلدان األفريقية

Less than 1 doctor per 1,000 inhabitants in many 
African countries

GSMA Intelligence ،2017 تحسين خدمات الصحة الرقمية في األسواق النامية، يونيو
GSMA Intelligence, Scaling digital health in markets markets, June 2017

أطفال في جميع أنحاء العالم 
ال يتلقون حتى اآلن اللقاحات 

األساسية
1 out of 5 children worldwide  
still do not receive essential 
vaccinations
األخوة الصباحية، الفريق العامل اإلقليمي المعني بالتحصين في وسط 

وغرب أفريقيا، حزيران / يونيه 2016
 Fraternité Matin, regional working group on vaccination in

Central and West Africa, June 2016

من كل 1 5

إنجازات Orange لريادة األعمال في أرقام



Healthcare-related challenges

أفارقة ليس لديهم تغطية صحية            
9 out of 10 Africans do not have 
health insurance

جون أفريك، تطور الرعاية الصحية في أفريقيا، سبتمبر 2016
Jeune Afrique, healthcare evolution in Africa, September 2016

من كل9               10

34.2 مليون
مريض بالسكر في أفريقيا بحلول عام

2040 مقابل 14.2 مليون في عام 2015
34.2 million diabetics in Africa by 2040  

versus 14.2 million in 2015 
 منظمة الصحة العالمية - صحيفة الوقائع حول مرض السكري، العدد 312، إبريل 2016

WHO, Diabetes Fact Sheet no. 312, April 2016.
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Orange والرعاية الصحية
تساعد Orange في تحسين الرعاية الصحية للسكان المحليين من خالل العديد من اإلجراءات 

والخدمات:
■ تحسين تغطية التطعيم عن طريق ارسال رسائل تذكيرية نصية وصوتية، وتجميع ملف 

األم / األطفال المرضي وإنشاء سجل التطعيم الرقمي.
■ إرسال رسائل تذكيرية نصية قصيرة فيما يتعلق بالعالج لظروف معينة )مرض السكري، 

فيروس نقص المناعة البشرية، إلخ.(
■ مساعدة ونصح المرضى، وزيادة الوعي من خالل الحمالت عمومًا.

■ الحجز وإدارة المواعيد.
■ توفير حلول متكاملة لرصد المرضى عن بعد وتشخيصهم مثل حل المراقبة التفاعلية.

■ جمع وتحليل البيانات مجهولة المصدر لمساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية 
وهيئات صنع القرار )المساعدة في اتخاذ القرارات(.

■ توفير التدريب عن بعد )التعليم اإللكتروني( لألطباء وتبادل المعلومات بين المتخصصين 
في الرعاية الصحية.

Orange and Healthcare
Orange contributes to improving the health of populations through numerous 
actions and services:

■ Increasing vaccination coverage by sending SMS reminders and voice messages, 
                compiling a mother-child patient file and creating digital vaccination books

■ Sending SMS reminders regarding treatment for certain conditions 
                (diabetes, HIV, etc.)

■ Assisting and advising those who are ill, raising awareness through public campaigns

■ Booking and managing appointments

■ Providing integrated solutions for remote patient monitoring and diagnosis  
                such as the interactive monitoring solution

■ Collecting and analysing anonymised data to help healthcare professionals  
                and decision-making bodies (assistance with decisions)

■ Providing remote training (e-learning) for doctors and sharing information  
                among healthcare professionals

Healthcare / الصحة



م.ديابيتس: التطبيق الرائد الذي يكشف مرض 
السكري وارتفاع ضغط الدم

 في عام 2014، اشتركت Orange مصر مع 
وزارة الصحة واالتصاالت السلكية والالسلكية 

واالتحاد الدولي لالتصاالت إلطالق التطبيق 
المحمول م.ديابيتس الذي يساعد على مكافحة 

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

التطبيق، الذي هو جزء من مبادرة منظمة الصحة العالمية 
»بي هيلثي بي موبايل« في جميع أنحاء العالم، يسهل 

الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من 
خالل الرسائل النصية القصيرة المستهدفة.

تم إرسال ثالثة ماليين رسالة نصية قصيرة إلى عمالء 
محددين برسالة بسيطة وفعالة مقدمة من الوحدة 

المتخصصة لألمراض غير المعدية في وزارة الصحة 

المصرية والوكاالت المتخصصة. هذا هو السبب أن
م. ديابيتس يعتبر بمثابة مرجع حقيقي للممارسين 

الطبيين.

شاركت Orange في هذه المبادرة من خالل توفير رسائل 
مجانية ومخفضة السعر باإلضافة إلى الحمالت عمومًا 

لزيادة الوعي بالقضايا المطروحة.

هذه الجهود هي األحدث في أعمال Orange مصر منذ 
فترة طويلة لمكافحة داء السكري من خالل دعم مواقع 

الويب مثل »السكري ورمضان«، برعاية حمالت لرفع 
الوعي وتوفير اختبارات السكر في الدم مجانًا للموظفين 

وأسرهم.
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M-Diabetes: the pioneering app that 
detects diabetes and hypertension
In 2014, Orange Egypt partnered 
with the Ministries of Health and 
Telecommunications and the 
International Telecommunication Union 
to launch the M-Diabetes mobile app 
that helps to combat diabetes and 
hypertension.

The app, which is part of the World Health 
Organisation (WHO)’s B-Healthy B-Mobile 
worldwide initiative, facilitates the early detection 
of diabetes and hypertension through targeted 
SMS messaging.

Three million SMS messages were sent to 
selected customers with a simple yet effective 
message provided by the specialist department 

for non-infectious diseases at Egypt’s Ministry 
of Health and specialist agencies. This is why 
M-Diabetes is seen as a true trailblazer for 
medical practitioners.

Orange took part in this initiative by providing 
free or reduced-price messaging in addition 
to public campaigns to raise awareness of the 
issues involved.

These efforts are the latest in Orange Egypt’s 
longstanding work to combat diabetes by 
supporting websites such as Diabetes and 
Ramadan, sponsoring campaigns to raise 
awareness and providing free blood-sugar tests 
to employees and their families.
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أفكار الرعاية الصحية في العصر الرقمي

في منتدى المجتمع الرقمي في أبيدجان، 
ناقش الباحثون واألطباء وأفراد الجمهور كيفية 
تحسين الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا 

الرقمية، مما أدى إلى حلول ملموسة.

في أبريل 2018، استضافت Orange كوت ديفوار 
نقاشًا بعنوان »الرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية: هل 
ستحدث الثورة ؟« بهدف تشجيع الجميع على التفكير من 
خالل القضايا المعنية من أجل فهم أفضل لحياتنا اليومية 

في العصر الرقمي.

وشارك كبار المشاركين في الرعاية الصحية في كوت 
ديفوار وعلماء االجتماع والباحثون والمتخصصون 

والرقميون واألفراد البارزون من المجتمع المدني في 
المناقشة التي أدارها أودري بولفار، رئيس مؤسسة 

الطبيعة واإلنسان.

في األشهر المقبلة، ستعقد ورش عمل لتحديد مسارات 

العمل الممكنة. وسيساعد هذا على تعزيز الحلول التي 
تدعمها Orange وتطويرها لتحسين الرعاية الصحية 

للسكان المحليين من خالل التشخيص عن بعد، والتدريب 
المهني، وتداول المعلومات والتنبيهات، واإلشراف على 

التقويمات الطبية وترقيم المستشفى.

مشروع م.فاكسين هو مثال ساطع على ذلك. وقد تمت 
الموافقة عليه في مايو وتدعمه وزارة الصحة عمومة 

والنظافة في كوت ديفوار.

والهدف هو تحسين تغطية التطعيم عن طريق إرسال 
رسائل قصيرة ورسائل صوتية مجانية إلى النساء الحوامل 

والوالدين مع أطفال تقل أعمارهم عن 11 شهرًا.

كما ستطلق Orange تطبيًقا للجّوال يمّكن وكالء الرعاية 
الصحية في المقاطعات المستهدفة من اإلشراف على 

تقويمات التطعيم اإللكترونية المخصصة.
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Healthcare ideas in the digital era
At the Digital Society Forum in Abidjan, 
researchers, doctors and members of 
the public discussed how to improve 
healthcare using digital technology, 
which resulted in tangible solutions.

In April 2018, Orange Côte d’Ivoire hosted 
a debate entitled “Healthcare and digital 
technology: will the revolution take place?” with 
a view to encouraging everyone to think through 
the issues involved so as to better understand 
our daily lives in the digital era. 

Major healthcare players in Côte d’Ivoire, sociologists, 
researchers, digital specialists and high-profile 
individuals from civil society took part in the debate, 
which was moderated by Audrey Pulvar, who is the 
President of the Foundation for Nature and Man.

In the coming months, public workshops will be 

held to pinpoint possible courses of action. This 
will help enhance the solutions that Orange is 
supporting and developing to improve healthcare 
for local people through remote diagnosis, 
professional training, circulation of information 
and alerts, overseeing of medical calendars and 
hospital digitisation. 

The M-Vaccine project is a prime example of this. 
It was approved in May 2018 and is supported by 
the Ivorian Ministry of Public Health and Hygiene 
(see QR code, opposite).

The aim is to improve vaccination coverage by sending 
free SMS and voice messages to pregnant women and 
parents with children aged under 11 months. 

Orange will also launch a mobile app that will enable 
healthcare agents in targeted districts to oversee 
personalised electronic vaccination calendars.
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الرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية: 
استطالع استكشافي 

• %80 من المستجيبين يقومون بمراجعة مواقع الويب 
أو المدونات أو منتديات اإلنترنت المتخصصة في الرعاية 

الصحية
• يرى %66 في المقام األول أنه وسيلة لتحسين 

 الوصول إلى المعلومات
• %63 يرون أنه وسيلة لتحسين الوقاية

 
دراسة استقصائية من قبل المرصد الرقمي ) بي في ايه / منتدى المجتمع الرقمي(، 
أجريت في أبريل 2018 على عينة من مواطني كوت ديفوار، والكاميرون، والماليين، 

والسنغاليين، وبوركينا فاسو.

Healthcare and digital 
technology: a revealing survey
 
• 80% of respondents check websites, blogs or 
Internet forums that specialise in healthcare
• 65% primarily see it as a way to improve 
access to information
• 63% see it as a way to improve prevention

Survey by the Observatoire du numérique [Digital Observatory] (BVA/
Digital Society Forum), conducted in April 2018 on a sample of 
Ivorian, Cameroonian, Malian, Senegalese and Burkinabe citizens.

www.oran.ge/2KN9xpF



تعزز الخدمات الرقمية قدرًا أكبر من االستقاللية الذاتية للمرأة 
وتزود النساء بالخدمات األساسية.

Digital services foster greater female autonomy and 
provide women with essential services.



الخدمات الرقمية:
مزايا للمرأة   

Digital:  
the benefits 
for women



49%
من النساء األفريقيات يكسبن رزقًا

مستقاًل *
49% of African women earn an 

independent living*
 Ipsos, May 2017* / ايبسوس، مايو 2017 *

تكنولوجيا المحمول يمكن أن تساعد

5.3 مليون
امرأة على اإلفالت من األمية بحلول عام 2020  

Mobile technology could help 5.3 million 
women escape illiteracy by 2020

©.UNESCO, New African Woman Forum 2017 / اليونسكو - منتدى المرأة األفريقية الجديد 2017 *
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نسبة  50 إلى  60%

من االقتصاد غير الرسمي ألفريقيا هي من األنشطة التي 
تقوم بها المرأة *

50 to 60% of Africa’s informal economy is female-driven
.New African Woman Forum 2017 / منتدى المرأة األفريقية الجديد 2017*

The stakes in figures



مركز رقمي في مدغشقر.
A Digital Centre in Madagascar.



49

المراكز الرقمية تعزز استقاللية اإلناث
أنشأت مؤسسة Orange مراكز رقمية للمرأة 

ألنها تعتقد أن التعليم والمعرفة بكيفية 
استخدام األدوات المكتبية والرقمية هما 

مفتاح االستقالل االقتصادي.

وتوفر المراكز الواقعة في 15 بلدًا أفريقيًا للنساء 
الضعيفات تدريبًا يتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة. 

وتتعلم المرأة المهارات األساسية )الكتابة والرياضيات، 

ومحو األمية الحاسوبية، وما إلى ذلك( وتعّلم كيفية 
استخدام اإلنترنت وبرامج معينة. وبغض النظر عن 

مستوى مهارة المرأة في البداية، فإن الهدف هو اكتساب 
المعرفة واالتصاالت التي يحتجن إليها لبدء كسب لقمة 

 Orange العيش. ومن خالل هذه األنشطة، وتمهد
الطريق أمام االستقالل االقتصادي ألكثر من 1000 امرأة 

بدون مؤهالت أو توظيف.

Digital Centres foster female autonomy
The Orange Foundation created 
women’s Digital Centres because it 
believes that education and knowledge 
of how to use office and digital tools 
are key to economic independence.

Centres located in 15 African countries provide 
vulnerable women with training lasting between 
six months and one year. The women are taught 

essential skills (writing, maths, computer literacy, 
etc.) and learn how to use the Internet and 
particular software programs. Regardless of the 
women’s skill level at the outset, the aim is for 
them to gain the knowledge and contacts they 
need to start earning a living. Through these 
activities, Orange is therefore paving the way to 
economic autonomy for over 10,000 women with 
no qualifications or employment.

m-Women / م. المراة



سيني تونون: كيف يؤدي التوفير والتأمين إلى 
قـــــدر أكبر من االستقاللية

سيني تونون هو حساب ادخار يمنح المدخرين 
الحق في الحصول على تأمين مجاني. وتوفر 

هذه الخدمة للمرأة على وجه الخصوص 
المساعدة المالية في حالة المشقة.

تقدم خدمة تحويل األموال من Orange للعمالء حلول 
التوفير والتأمين عبر سيني تونون حيث ال تتطلب الخدمة 

أكثر من هاتف محمول للدخول إليها ومتاحة في جميع 
أنحاء مالي.

يوفر سيني تونون الوصول إلى حساب التوفير وال توجد 
مساهمات ثابتة بعد السداد األولي لـ CFA 3000 عملة 

النقد المحلي. بمجرد فتح الحساب، يمكن لمالكي الحساب 
استخدام هواتفهم المحمولة إليداع مبالغ أقل من 100 

CFA عملة النقد المحلي. ويمكن تحويل األموال على 
الفور والوصول إليها في أي وقت.

تكسب المدخرات فائدة بمعدل %20 سنوًيا وتخول 
صاحب الحساب تغطية التأمين.

وتشمل السياسات المعروضة المساعدة المالية للمرأة * 
وفي حالة حدوث مضاعفات أثناء الوالدة. يغطي هذا النوع 

من التأمين أي نفقات طبية قد تتكبدها.

* على ان ال تقل حسابات التوفير عن CFA 40,000 عملة النقد المحلي.
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Sini Tonon: how savings and insurance 
lead to greater autonomy
Sini Tonon is a savings account that 
entitles savers to free insurance 
cover. This service provides women in 
particular with financial assistance in 
the event of hardship.

Orange Money offers customers savings and 
insurance solutions via Sini Tonon. The service 
requires nothing more than a mobile phone to 
access and is available throughout Mali. 

Sini Tonon offers access to a savings account 
and there are no fixed contributions after the 
initial payment of XOF 3,000. Once the account 

is open, account holders can use their mobile 
phone to deposit amounts from as little as 
XOF 100. Money can be transferred instantly and 
accessed at any time. 

Savings earn interest at a rate of 2% per year 
and entitle the account holder to insurance cover.

The policies on offer include financial assistance 
for women* in the event of complications during 
childbirth. This type of insurance covers any 
medical expenses they may incur.

* On savings account balances of at least XOF 40,000. 

ي
مال

 /
 M

al
i



 10000
مشترك

في سيني تونون
 subscribers to 

Sini Tonon



بداية جديدة لنساء Orange والي

في عام 2018، احتفلت Orange في 
جمهورية أفريقيا الوسطى بالذكرى العاشرة 

إلطالقها برنامجًا لتمكين المرأة، من خالل 
التدريب على األعمال.

قامت Orange بإنشاء Orange والي لدعم وتمويل 
مجموعة من النساء المحرومات.

وقد تم تزويدهن بتدريب قطاع التجزئة.

ثم قامت Orange بإنشاء نقاط بيع جديدة للخصم عبر 
الهاتف اعتمادًا على هذه المهارات.

تنوي Orange مواصلة هذا العمل مع نقاط البيع 
اإلضافية في بانغي والمدن المجاورة. مما يساعد على 

خلق أعمال تجارية لهؤالء النساء، وبشكل يعم، تعزيز 
التنمية االجتماعية واالقتصادية.
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A new start for the women  
of Orange Wali
In 2018, Orange CAR marked its 10th 
anniversary by launching a programme 
for the empowerment of women, 
through business training. 

Orange created Orange Wali to support and 
finance a group of disadvantaged women. 

They have been provided with retail-sector 
training. 

Orange then created new points of sale for phone 
credit drawing on these skills. 

Orange intends to continue this work with 
additional points of sale in Bangui and nearby 
towns. This will help to create businesses for 
these women and, more generally, promote 
socio-economic development.
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»هي التي أعطتني الفرصة لتشغيل 
نقطة بيع عند دوار ميسكين بجوار مصفف 

شعر. أنا سعيدة جًدا ألنني قادرة على كسب 
 Orange لقمة العيش.من خالل أعمالي، أمثل
في منطقتي، وخالل األشهر الستة الماضية، 
تمكنت من دفع الرسوم المدرسية ألطفالي 

وتلبية احتياجات أسرتي الصغيرة.«

Orange Wali gave me the opportunity to run a 
point of sale at the Miskine roundabout next 
to a hairdresser’s. I’m very happy to be able 
to earn a living. 
Through my business, I represent Orange in 
my district and for the past six months I’ve 
been able to pay my children’s school fees

            and meet my family’s smaller needs.

 جوزيفين ماغيويت 
امرأة نازحة وأرملة نتيجة للصراعات العسكرية 

 السياسية.
 A woman displaced and widowed as a result

of the military-political conflicts



الدفاع عن المرأة: الهاكثون والتكنولوجيا ودعم 
رائدات األعمال

تلتزم Orange تونس باستخدام التقدم 
الرقمي لتعزيز االستقاللية االجتماعية 

واالقتصادية للمرأة وقد أطلقت العديد من 
المبادرات مع هذا الهدف في االعتبار.

لمدة 48 ساعة في فبراير عام 2018، جمعت مسابقات 
#جيرلز فرست هاك، التي تجري في مناطق تونس 
والكاف وسوسة، ما يقرب من 100 امرأة  تتراوح 

أعمارهن بين 14 و24 سنة، وقدمن عددًا من األفكار 
الرقمية المبتكرة.

منذ عام 2015، دعمت Orange تونس أيضًا التحدي 

الدولي في مجال التقنية، والذي يشجع طالبات 
المدارس الثانوية في جميع أنحاء تونس على طرح حلول 

لمجتمعهن استناًدا إلى تقنيات جديدة ؛ ومن يناير إلى 
مايو، يتم تدريبهم من قبل خبراء وموجهين من مركز 

Orange للمطورين ونوادي Orange التقنية اإلقليمية.

أخيرًا، تدعم Orange تونس رائدات األعمال الشابات 
مثل عواطف مصبح وبدايتها طفولة كيدز، التي تقدم 

محتوى تعليمي ممتع باللغة العربية لألطفال من سن 4 
إلى 10 سنوات.
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Championing women: 
hackathon, Technovation and supporting 
female entrepreneurs
Orange Tunisia is committed to using 
digital advances to promote women’s 
socio-economic autonomy and has 
launched several initiatives with this 
goal in mind.

• For 48 hours in February 2018, the 
#Girls1stHack hackathon, taking place in the 
Tunis, Kef and Sousse regions, brought together 
almost 100 young women aged 14 to 24 and 
delivered a number of innovative digital ideas.

• Since 2015, Orange Tunisia has also supported 

the international Technovation challenge, which 
encourages female high school students from 
across Tunisia to put forward solutions for their 
community based on new technologies; from 
January to May, they are coached by experts and 
mentors from the Orange Developer Center and 
regional Orange Tech Clubs. 

• Lastly, Orange Tunisia supports young female 
entrepreneurs such as Awatef Mosbeh and her 
start-up Toufoula Kids, which offers fun educational 
content in Arabic for children aged 4 to 10.
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تساعد تقنية تكنوفبجين على ضمان 
استعداد الفتيات الصغيرات لدخول عالم العمل. 
ونرى بالفعل الفرق بين الفتيات عندما يشتركن 

ويبدأن البرنامج وعندما يصلن إلى النهاية، مليئات 
بالحماس والطاقة والثقة بالنفس.

Technovation helps to ensure that these 
young girls are ready to enter the world of 
work. We already see the difference between 
the girls when they sign up and start the 
programme and when they reach the end, full 
of enthusiasm, energy and self-confidence.

 أمل غويال 
السفير اإلقليمي لتكنوفيجين
 Technovation Regional
Ambassador



حماية البيئة واالقتصاد الدائري واستخدام الطاقة 
الشمسية في شبكات الطاقة وإعادة تدوير الهواتف 
المحمولة وتسهيل الوصول إلى المياه وما إلى ذلك.

Protecting the environment, circular economy, 
using solar energy to power networks, recycling 
mobile phones, facilitating access to water, etc.



التزام
بالحماية البيئية

A commitment to
environmental 
protection



بعض النتائج والمؤشرات

1,9كغ
 مـن النـفايـات اإللكتـــــــــرونية المنتجة لكل ساكن

سنويًا في أفريقيا
1.9 kg of electronic waste produced per 
inhabitant per year in Africa
ITU،2017 / ITU Report, 2017 تقرير

70%
من األفارقة يفتقرون إلى مرافق الصرف 

الصحي المالئمة 
70% of Africans lack adequate sanitation 
facilities
برنامج األمم المتحدة للبيئة GEO-6 - التقييم اإلقليمي ألفريقيا، 2016
United Nations’ Environment GEO-6 Program, regional assessment for Africa, 2016.
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أفارقة ال يستطيعون الحصول على مياه الشرب *
1 in 4 Africans have no access to drinking water

* األمم المتحدة، اليونيسيف، المنتدى االقتصادي العالمي، 2017 
UN, UNICEF, World Economic Forum, 2017.
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The stakes in figures



توفير المياه للجميع
بدأت سيتي تابس الناشئة، الفائزة بجائزة 
بمسابقة Orange للمشاريع الناشئة في 

النيجر، في إحداث ثورة في الوصول إلى المياه 
الجارية في البلدان النامية.

عملت سيتي تابس مع موردي المياه لتطوير حل يوفر 
المياه للمجتمعات الحضرية المحرومة وإمكانية الوصول 

الموثوقة إلى المياه عن طريق عداد مدفوع مقدمًا وبرنامج 
إدارة وتحليل.

مع سيتي تابس، يمكن للمستهلكين رفع عداد المياه عن 
طريق إجراء دفعات صغيرة عبر خدمة تحويل األموال من 
Orange من هواتفهم المحمولة. وهذا يعني أن عملية 

تلقي البيانات والدفع للموّردين أصبحت اآلن آلية بالكامل.

وتتمثل الميزة بالنسبة لموّردي المياه في أنهم 
يستطيعون الكشف عن أي تسريب قد يحدث، بينما 

يستفيد العمالء من خالل القدرة على إدارة ميزانيتهم 
وتجنب قطع إمداداتهم بالماء بسبب الفواتير غير 

المدفوعة.

وبغض النظر عن المبالغ المعنية والهاتف المحمول الذي 
يستخدمونه، يمكن لجميع األشخاص الذين يعيشون في 

المناطق التي يتم فيها تثبيت هذه العدادات االتصال 
بالشبكة الحالية للحصول على المياه في منازلهم - وهي 

خدمة حيادية.
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Running water for all
The start-up CityTaps, winner of the 
Orange Social Venture Prize (OSVP) 
in Niger, is revolutionising access to 
running water in developing countries. 

CityTaps has worked with water suppliers to 
develop a solution that offers disadvantaged 
urban communities reliable access to water via 
a prepaid meter as well as management and 
analysis software. 

With CityTaps, consumers can top up their water 
meter by making micro-payments via Orange 
Money from their mobile phone. This means that 

the process of receiving statements and paying 
suppliers is now fully automated.

The advantage for water suppliers is that they can 
detect any leaks that may occur, while customers 
benefit by being able to manage their budget and 
avoid having their supply cut off due to unpaid bills.

Regardless of the amounts involved and the 
mobile phone they use, everyone living in the 
districts where these meters are installed can 
connect to the existing network for access to 
water in their home: a truly lifechanging service.
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استخدام الطاقة الشمسية للحد من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون

استنادًا إلى االلتزامات التي تم التعهد بها في 
 Orange مؤتمر األطراف الــ21 بباريس، تعمل

مع شركات خدمات الطاقة »اي اس سي 
او« في العديد من البلدان المختلفة لتقليل 

استخدام وتأثير المولدات عبر شبكاتها.

شرعت شركة Orange في برنامج رئيسي مع شركات 
خدمات الطاقة »اي اس سي او« الستخدام أحدث جيل 

من البطاريات عبر شبكاتها والتحول إلى الطاقة الشمسية 
حيثما أمكن ذلك.

وفي غينيا والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، أدت هذه االستثمارات بالفعل إلى خفض 

استهالك الوقود في بعض المواقع بنسبة تصل إلى 
80%

وسيمتد البرنامج ليشمل بلدانًا مثل مصر وكوت ديفوار 
وليبريا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وسيراليون 

بحلول عام 2019

 Orange هذه المبادرة هي مثال ساطع على كيفية عمل
نحو عالم خاٍل من الكربون. تمثل االلتزامات التي تم 

التعهد بها في مؤتمر األطراف الــ 21 بباريس فيما يتعلق 
بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المدعومة بخطة 
Orange اي تي ان على وجه الخصوص، الخطوة األولى 
بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف 

لكل استخدام للعميل بحلول عام 2020 * الهدف هو 
التحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة %100 الطاقة في 

المواقع الصغيرة ** بحلول عام 2030

* نسبة إلى عام 2006 

** المواقع التي تستهلك أقل من 1800 واط
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Using solar energy to reduce CO2 
emissions
Based on commitments made at COP21, 
Orange is working with Energy Service 
Companies (ESCOs) in many different 
countries to reduce the usage and 
impact of generators across its networks. 

Orange has embarked on a major programme 
with Energy Service Companies (ESCOs) to use 
latest generation batteries across its networks 
and switch to solar energy wherever possible. 

In Guinea, Niger, Burkina Faso and the DRC, 
these investments have already reduced fuel 
consumption in some sites by as much as 80%. 

The programme will be extended to include 
countries such as Egypt, Côte d’Ivoire, Liberia, 

Cameroon, the Central African Republic and 
Sierra Leone by 2019.

This initiative is a prime example of how Orange 
is working towards a carbon-free world. The 
commitments made at COP21 in relation to 
reducing CO2 emissions, underpinned by the 
Orange Green ITN plan in particular, represent 
the first step with the objective of halving CO2 
emissions per customer usage by 2020.* The 
goal is to switch to 100% renewable energy at 
small-scale sites** by 2030.

* Relative to 2006. 

** Sites consuming less than 1,800 W.
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إعادة التدوير باألرقام 
■ 5 حلقات عمل إلعادة التدوير 

)بوركينافاسو، البنين، النيجر، كوت ديفوار 
والكاميرون(

■ * توفير 30 وظيفة دائمة
* في أفريقيا منذ عام 2010 

■ يتم جمع ما يقرب من 12 طن من 
النفايات، أي ما يعادل 80,000 هاتف 

محمول، من قبل كل ورشة عمل كل عام 

Recycling in figures 
■ 5 recycling workshops (Burkina Faso,  
    Benin, Niger, Côte d’Ivoire and  
    Cameroon)

■ 30 permanent jobs created in Africa 
   since 2010

■ Almost 12 tonnes of waste, the 
    equivalent of 80,000 mobile phones, is 
   collected by each workshop every year

ورش إعادة التدوير في الكوت ديفوار           
Recycling workshop in Côte d’Ivoire.



ورش إعادة التدوير: حماية الكوكب والوظائف

مع نمو استخدام األجهزة المحمولة، أصبح 
إعادة تدوير النفايات من الهواتف المحمولة 

القديمة يمثل تحديثًا بيئيًا كبيرًا. إلى جانب 
 Orange منظمة إيماوس الدولية، تلتزم

بإعداد ورش عمل لجمع النفايات من الهواتف 
المحمولة القديمة.

نظرًا لعدم وجود بنية تحتية إلعادة التدوير في أفريقيا، 
تعمل Orange على جمع ونقل النفايات من الهواتف 
المحمولة القديمة إلى فرنسا إلعادة تدويرها بأكبر قدر 

ممكن من الفعالية. افتتحت Orange خمس ورش 
تجميع في أفريقيا بالشراكة مع منظمة إيماوس الدولية 

والمنظمات غير الحكومية المحلية ) ايه بي بيه ايه في 

في بوركينافاسو، ايماوس باهاو في بينين، او ان ليه ان 
في النيجر، ميساد في ساحل العاج و اف سي تي في في 

الكاميرون (.

ففي كوت ديفوار، على سبيل المثال، يدير فريق مكون 
من خمسة أشخاص حلقات عمل. ويشمل ذلك اثنين 

منهم لهما دوران في السفر بالدراجة النارية إلى محالت 
تصليح الهواتف المحمولة وتجار التجزئة لجمع نفاياتهم، 

وإعادتها إلى ورشة العمل والفرز خاللها، مما يحفظها من 
أن ُتلقى أو ُتحرق.

ما زالت Orange ملتزمة بشدة بهذه المبادرة وتعمل 
حاليًا على فتح ورشة العمل السادسة في أفريقيا في عام 

2019
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Recycling workshops: protecting the 
planet and jobs
As mobile usage grows, recycling 
waste from old mobile phones is 
becoming a major environmental 
challenge. Alongside Emmaüs 
International, Orange is committed to 
setting up workshops to collect waste 
from old mobile phones.

Given the lack of existing recycling infrastructure in 
Africa, Orange is working to collect and ship waste 
from old mobiles to France to recycle it as effectively 
as possible. Orange has opened five collection 
workshops in Africa in partnership with Emmaüs 
International and local NGOs (ABPEV in Burkina 

Faso, Emmaüs Pahou in Benin, ONEN in Niger, 
MESAD in Côte d’Ivoire and FCTV in Cameroon).

In Côte d’Ivoire, for example, workshops are 
run by a team of five people. This includes two 
collectors whose role is to travel by motorbike to 
mobile phone repair shops and retailers to collect 
their waste, bring it back to the workshop and 
sort through it, saving it from being thrown away 
or burned.

Orange remains deeply committed to this 
initiative and is currently working towards 
opening its sixth workshop in Africa in 2019. 

Environment / البيئة
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تحول األكشاك النفايات البالستيكية إلى نقود
تقوم سوناتل، وهي إحدى شركات مجموعة 

Orange، بتمويل األكشاك التي تقوم بجمع 
وإعادة تدوير النفايات البالستيكية. يكافئ 

الزوار على جهودهم لمكافحة هذه اآلفة عبر 
خدمة تحويل األموال من Orange المبادرة 

هي خلق فرص العمل ورفع الوعي العام 
لحماية البيئة.

في فبراير 2018، تعاونت سوناتيل مع شركة بروب الست 
إندستري - وهي شركة متخصصة في جمع وإعادة تدوير 

النفايات البالستيكية. وترتبط هذه الجهود ببرنامج يسمى 
»اند ديفر سونو جوكس«، يهدف إلى تعزيز بيئة صحية 
وتم إطالقه بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والتنمية 

والتخطيط اإلقليمي.*

في الوقت الحاضر، تعمل 12 من اكشاك ريكوبالست 

بتمويل من سوناتيل في البلدات التي يستهدفها 
البرنامج.**

إنها توفر للسكان المحليين فرصة لكسب المال عن طريق 
بيع النفايات البالستيكية عبر نظام الدفع المحمول خدمة 

تحويل األموال من Orange. يحصل السكان المحليون 
على CFA 75 »عملة النقد المحلي« مقابل كل كيلو من 

البالستيك الذي يجلبونه.

ع إلى منتجات مثل األحواض  تم تحويل البالستيك المجمَّ
والكراسي التي يتم بيعها بعد ذلك. وهذا يؤكد التزام 

سوناتيل بتعزيز االقتصاد الدائري الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا 
على رفاهية سكان السنغال.

* منذ عام 2015 

** بحلول نهاية عام 2018، جولف، يوف، بوب انجوين، تيفايوان، زيجيونشور، 
ميدينا، كاوالك، تووبة
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The kiosks turning plastic waste into cash
Sonatel, a member company of the 
Orange group, is financing kiosks 
that collect and recycle plastic waste. 
Visitors are rewarded for their efforts 
to combat this scourge via Orange 
Money. The initiative is creating jobs 
and raising public awareness of 
environmental protection.

In February 2018, Sonatel teamed up with 
Proplast Industrie, a company that specialises 
in collecting and recycling plastic waste. These 
efforts tie in with a programme called “Ãnd Defar 
Sunu Gox”, which aims to promote a healthy 
environment and was launched in partnership 
with the Ministry for Local Governance, 
Development and Territorial Planning.*

Financed by Sonatel, twelve kiosks are being set 
up in the programme’s selected towns.**

They offer local people an opportunity to earn 
money by selling plastic waste via the Orange 
Money mobile payment system. Locals receive 
XOF 75 for each kilo of plastic they bring in.

Collected plastic is turned into products such as 
basins and chairs that are then sold.

This underscores Sonatel’s commitment to fostering 
the circular economy, which is having a significant 
impact on the wellbeing of Senegal’s population.

* Since 2015 
** By the end of 2018: Golf, Yoff, Popenguine, Tivaouane, 
Ziguinchor, Médina, Kaolack and Touba.
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يعتبر القطاع الزراعي حاسمًا ألفريقيا. حيث إن االبتكار 
الرقمي وOrange يقدمان حلواًل حقيقية من شأنها 

تحسين الحياة اليومية للمزارعين

The agricultural sector is crucial for Africa.  
Digital innovation and Orange offer real solutions 
that will improve the daily lives of farmers. 



التكنولوجيا:
فوائد الزراعة

Technology:  
the benefits for 
agriculture



من الـ 400,000 قرية أفريقية لديها اآلن 
تغطية الشبكة

60% of the 400,000 African villages  
now have network coverage
.Deloitte, February 2016 / ديلويت، فبراير 2016

60%

من العائدات المحتملة اإلضافية لصغار المزارعين بحلول عام 2020 بفضل 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Information and communication technologies could bring in  
$48 billion in additional income for small-scale farmers by 2020 
Altaï Consulting, GSMA 2015 / ألتاي لالستشارات، جي اس ام ايه 2015

48 مليار دوالر

بعض النتائج والمؤشرات



The stakes in figures

 من فرص العمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
 The agricultural sector represents 60% 

of jobs in Sub-Saharan Africa
.World Bank, February 2016 / البنك الدولي، فبراير 2016

60%
يمثل القطاع الزراعي 



السوق في باماكو
Market in Bamako.



73

12مليون خدمة تطبيقات زراعية
في 8 دول 

وأكثر من 500،000 مستخدم

■ خدمة معلومات تسعير السوق:
• البارون كاسواوا )النيجر(

• بازار مادا )مدغشقر(
• سوريتول )السنغال(

• سينيكال )مالي(
• ام. ماكيتي ) غينيا ( * جديد

• جاربال )مالي( * جديد

■ مراكز االتصال )كول سنتر( للمشورة
الزراعية:

• سينيكال )مالي(
• هيفوكرترا )مدغشقر(
• جاربال )مالي( * جديد

■ خدمة معلومات الزراعة الفنية:
• سينيكال )مالي(

• هيفوكرترا )مدغشقر(
• ام. اجري ) بوركبنا فاسو (

• ام.اجري ) بتسوانا (

■ شبكة األسواق الزراعية:
• بازار مادا )مدغشقر(
• سوريتول )السنغال(

• ام. اجري ) بوركبنا فاسو (

■ خدمات الرسائل النصية الخاصة
باحتمالية األمطار:

• ساندجي )مالي(
• ام. اجري ) بوركبنا فاسو (

■ خدمات جمع البيانات:
• أغرايميت )مالي(

■ خدمة الدفع للمزارعين عبر تطبيق
:Orange تحويل األموال من شبكة

• تعاونية كاكاو )كوت ديفوار(

*في عام 2017

12 m-Agri services
8 countries
500,000+ users*
■ Market pricing information 
   services:

• Labaroun Kassouwa (Niger)
• Bazar Mada (Madagascar)
• Sooretul (Senegal)
• Sénèkela (Mali)
• M.Makity (Guinea) - new 
• Garbal (Mali) - new

■ Agricultural advice  
   call centres:

• Sénèkela (Mali)
• Hayvokatra (Madagascar)
• Garbal (Mali) - new

■ Technical cultivation 
   information services:

• Sénèkela (Mali)
• Hayvokatra (Madagascar)
• m-Agri (Burkina Faso)
• mAgri (Botswana)

■ Agricultural web  
   marketplaces:

• Bazar Mada (Madagascar)
• Sooretul (Senegal)
• mAgri (Botswana)

■ Weather forecast SMS 
   services:

• Sandji (Mali)
• mAgri (Botswana)

■ Data collection service: 
   • Agrhymet (Mali)

■ Farmers’ payment service  
   via Orange Money:

• Cocoa cooperative (Côte d’Ivoire)

* In 2017.

Agriculture / الزراعة
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م. ماكيتي: الخدمة الزراعية األولى لغينيا

أطلقت خدمة م. ماكيتي في ابريل 2018 
لعمالء Orange. وهي تهدف إلى تحسين 

اإلنتاج الزراعي لغينيا.

 تساعد صفحة م.ماكيتي علي الويب ونسخة الجّوال في 
تعزيز العالقات التجارية بين أصحاب المصلحة الريفيين 

واألجانب في مجال األغذية، والمشترين للمنتجات الزراعية 

والمستثمرين، مما يمّكنهم من اتخاذ قرارات أفضل 
بشأن البيع والشراء واالستثمار. خدمات USSD تمكن 

المستخدمين من التحقق من األسعار )للمنتجات الزراعية 
والثروة الحيوانية واألسمدة( وتلقي المشورة المتعلقة 

بالزراعة والثروة الحيوانية وصيد األسماك. يمكنهم أيضًا 
شراء وبيع، وإنشاء عالقات بين المشتري / البائع.

Agriculture / الزراعة
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M.Makity: Guinea’s first digital agriculture 
service 
Launched in April 2018 and available 
to Orange customers, the M.Makity 
service aims to improve Guinea’s 
agricultural output. 

The M.Makity web and mobile platform helps 
to foster business relations between rural and 
agri-food stakeholders, buyers of agricultural 

products and investors, in turn enabling them to 
make better selling, purchasing and investment 
decisions. This USSD solution enables users to 
check prices (for agricultural products, livestock 
and fertilisers) and receive advice related to 
agriculture, livestock and fishing.  
They can also buy and sell, and create buyer-
seller relationships.
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غاربال: للمزارعين في شمال مالي
غاربال عبارة عن خدمة معلومات مصممة 

لمساعدة المزارعين في تحديد مصادر المياه 
والمواد الغذائية لقطعانهم.

في نوفمبر 2017، اشتركت شركة Orange مالي مع 
المنظمة الهولندية غير الحكومية ) اس ان في ( إلطالق 

غاربال: خدمة معلومات للمزارعين. والهدف من ذلك هو 
ضمان استخدام 000 75 من مزارعي الثروة الحيوانية في 

منطقتي غاو وميناكا لهذه الخدمة بنشاط خالل المرحلة 
التجريبية.

تصل الخدمة وتستخدم بيانات القمر الصناعي جيو لتوفير 
المعلومات التالية:

• توافر الكتلة الحيوية
• جودة الكتلة الحيوية

• توافر المياه السطحية
• تركيز الثروة الحيوانية

• أسعار الحبوب والثروة الحيوانية في األسواق على طول
الطرق المختلفة لالنتقال

Garbal: for farmers in northern Mali
Garbal is an information service 
designed to help farmers locate sources 
of water and food for their herds. 

In November 2017, Orange Mali partnered 
with the Dutch NGO SNV to launch Garbal: an 
information service for farmers. The aim is to 
ensure that 75,000 livestock farmers in the Gao 
and Ménaka regions actively use the service 
during its pilot phase.

The service accesses and uses GEO satellite 
data to provide the following information: 
• Availability of biomass 
• Quality of biomass 
• Availability of surface water 
• Concentration of livestock 
• Cereal and livestock prices in the markets along 
the various transhumance routes.
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Orange إنرجي توفر حلول إمكانية الوصول إلى 
الكهرباء وإلى مصدر مستدام للطاقة.

Orange Energie solutions  
are providing access to electricity and to a 
sustainable source of energy.



for all

تعزيز وصول 
الكهرباء للجميع 

Promoting 
access to 
electricity 



100جيجاوات
هي القدرة اإلجمالية لتوليد الكهرباء في أفريقيا 

لمليار شخص )أقل من الطاقة اإلنتاجية في إسبانيا، 
لعدد47 مليون شخص(

100 GW is the total electricity production 
capacity for 1 billion people in Africa (this is 
less than Spain’s production capacity for 47 
million people)
تقريرالبنك الدولي، نحو كهرباء ميسورة التكلفة ومستمرة للمرافق العامة في أفريقيا، 2016

World Bank report: “Making power affordable for Africa and viable for its utilities”, 2016.
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بعض النتائج والمؤشرات

يعيش أفريقي1من بين كل  2بدون كهرباء *
More than 1 in 2 Africans live without electricity
البنك الدولي، تقرير أفريقيا، ابريل 2018 

World Bank, Africa’s Pulse report, April 2018



The stakes in figures

في المتوسط، تزيد تكلفة الكهرباء في أفريقيا 

ـ 3 مرات ب
 عن نظيراتها في أوروبا أو الواليات المتحدة *

On average, electricity is up to 3 times more 
expensive in Africa than it is in Europe or the 
United States
منتدى الطاقة األفريقية إنيديس، 02/08/2018

La Tribune Afrique for energy by Enedis, 02/08/2018

بحلول عام 2030 يمكن للطاقة
المتجددة في أفريقيا ان تتضاعف 

4 مرات
 لتصل الي 22% 

By 2030, renewable energy in Africa 
could quadruple to 22% 

IRENA(،10/2017( الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
International Renewable Energy Agency (IRENA), 10/2017.



Orange تعتبر محورا اساسيا في الحد من عدم 
الكفاءة الكهربائية

طورت Orange طريقة بسيطة وفعالة من 
حيث التكلفة لتوفير حلول مستدامة اقتصادًيا 
والمساعدة في تحسين الوصول إلى الكهرباء.

20 % فقط من سكان بوركينا فاسو يحصلون على 
الكهرباء. اما في المناطق الريفية، تنخفض هذه النسبة 

إلى أقل من 5%

منذ يناير 2018، سعت Orange لمعالجة هذه المشكلة 
من خالل توفير مجموعات الطاقة الشمسية بمعدات 

سهلة االستخدام.

كل مجموعة تحتوي على لوحة شمسية وبطارية وملحقات 
)مصابيح LED ومحوالت متعددة االتجاهات(، وهذا يعني 
أن العائالت لم تعد بحاجة إلى الحياة في الظالم بعد حلول 
الليل. ويمكنهم االستماع إلى الراديو ومشاهدة التلفزيون 

واستخدام المروحة وحتى شحن هواتفهم.

من السهل دفع الرسوم الشهرية عبر خدمة تحويل االموال 
من Orange ويستفيد العمالء من الوصول إلى مركز 

اتصال مخصص.
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Energy / الطاقة

Orange is a major player in reducing 
electrical inequality
Orange has developed a simple, cost-
effective way to provide economically 
sustainable solutions and help improve 
access to electricity.

Only 20% of citizens have access to electricity in 
Burkina Faso; in rural areas, this percentage falls 
to under 5%.

Since January 2018, Orange has sought to 
address this issue by providing solar kits based 
on easy-to-use equipment. 

Each kit contains a solar panel, a battery and 
accessories (LED light bulbs and multiway plug 
adapters). This equipment means that families 
no longer have to live in darkness after nightfall. 
They can listen to the radio, watch television, use 
a fan, and even charge their telephones.

It is easy to pay the monthly fee via Orange 
Money and clients benefit from access to a 
dedicated call centre. 
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Orange تطلق خدمة الوصول إلى الطاقة 
الشمسية

أطلقت Orange برنامج ميجيرو - وهو برنامج 
إلمداد الكهرباء باستخدام مجموعات الطاقة 

الشمسية - لمساعدة اآلالف من سكان 
مدغشقر الذين لم يتصلوا بعد بشبكة كهرباء 

لتثقيف أنفسهم والتعلم والعمل وحتى 
التواصل.

الغالبية العظمى من سكان مدغشقر ال يحصلون على 
الكهرباء. ومن أجل تمكين سكان الريف وتمكين أكبر 

عدد ممكن من الناس من االستفادة من هذه الخدمة 
األساسية، طورت Orange مدغشقر ميجرو ) »م« تعني 

»محمول« و»جيرو« تعني »النور« في مدغشقر(.

تم إطالق هذا الحل في فبراير 2018، ويمكن الوصول إليه 
عبر الهاتف المحمول، مما يتيح لكل منزل في مدغشقر 

االستفادة من مصدر الكهرباء المتاح في جميع أنحاء 
مدغشقر: الشمس.

تشتمل مجموعة ميجيرو على لوحة شمسية واحدة، 
وبطارية، وثالثة مصابيح LED، ومحول قابس متعدد 

االتجاهات وراديو ) ام بي ثري مع منفذ يو اس بي (
وبطارية صغيرة. هناك أيضا نسخة ثانية أكثر قوة من 

المجموعة، والتي تشمل التلفزيون.

الخدمة متاحة حاليًا بشكل تجريبي للعائالت في منطقة 
أندرانوفينو الجنوبية، وستكون هذه الخدمة مجانية لمدة 

 Orange عامين. يتم تمويل السنة األولى من قبل
مدغشقر والثانية مدعومة من قبل شركاء الدولة.
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Orange launches a solar energy access 
service
Orange has launched Mjiro (an electricity 
supply programme using solar kits) to 
help thousands of Malagasy people who 
are not yet connected to an electricity 
network to educate themselves, learn, 
work and even communicate.

The vast majority of the population of 
Madagascar does not have access to electricity. 
To empower rural populations and enable as 
many people as possible to benefit from this 
essential service, Orange Madagascar has 
developed Mjiro (“M” stands for “mobile” and 
“jiro” means “light” in Malagasy).

Launched in February 2018, the solution can be 
accessed via mobile, enabling every Malagasy 

home to benefit from a source of electricity 
available throughout Madagascar: the sun. 

The Mjiro kit comprises one solar panel, a 
battery, three LED lightbulbs, a multiway plug 
adapter, a radio (MP3 with a USB port) and a 
torch. There is also a second, more powerful 
version of the kit, which includes a television. 

The service is currently available to families in 
a pilot village in the Andranofeno South area. 
These families will have nothing to pay for this 
service for two years. 

The first year is funded by Orange Madagascar 
and the second will be subsidised by State 
partners.
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www.oran.ge/2MS27mT



تأجير مجموعة الطاقة الشمسية وخدمة ما بعد 
البيع

في 15 ديسمبر 2017 في كينشاسا، أطلقت 
شبكة Orange خدمة Orange انرجي وهي 

خدمة مبتكرة لتأجير الطاقة الشمسية مع 
خدمة ما بعد البيع مضمونة للعمالء. وعملية 

الدفع تتم ببساطة عن طريق خدمة تحويل 
.Orange االموال من

Orange انرجي هي خدمة لتأجير الطاقة الشمسية 
مصممة لعمالء Orange الذين يفتقرون إلى الكهرباء 

بشكل منتظم. وتساعد هذه الخدمة الشعب الكونغولي 

على معالجة إمدادات الكهرباء غير المنتظمة في كل من 
المناطق الريفية والحضرية.

تشتمل المجموعة القياسية على لوحة شمسية ووحدة 
مركزية وأربعة مصابيح LED مع أغطية المصابيح 

ومصباح وطقم شحن لخمس هواتف وأربعة مفاتيح 
وراديو. ويمكن طلب التلفزيون كخيار إضافي.

يتم إجراء دفعات االشتراك عبر خدمة تحويل االموال من 
Orange على أساس أسبوعي أو نصف شهري أو شهري 

أو ربع سنوي.
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Solar energy kit rental and after-sale service
On 15 December 2017 in Kinshasa, 
Orange launched Orange Energie: 
an innovative solar energy kit rental 
service with a guaranteed after-sale 
service for customers. Payment is 
simple and is made via Orange Money.

Orange Energie is a solar energy rental service 
designed for Orange customers who lack regular 
access to electricity. This service is helping 
Congolese people to tackle the patchy electricity 

supply in both rural and urban areas.

The standard kit comprises a solar panel, a 
central unit, four LED lamps with lampshades, 
a torch, a charging kit for five telephones, 
four switches and a radio. A television can be 
requested as an optional extra.

Subscriptions are made on a weekly, fortnightly, 
monthly or quarterly basis and paid via Orange 
Money.
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وفي هذا الصيف، وبعد إطالق خدمة النفاذ إلى الطاقة الشمسية 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وبوركينا فاسو، أطلقت 

شركة Orange الخدمة في السنغال ومالي وغينيا وكوت ديفوار.

This summer, after rolling out its solar energy access 
service in Democratic Republic of the Congo, 
Madagascar and Burkina Faso, Orange launched the 
service in Senegal, Mali, Guinea and Côte d’Ivoire.

 اليزابيث ميدو بادانج
 Orange مدير المنطقة والمتحدث الرسمي لــ

الشرق األوسط وأفريقيا
 Zone Director and spokesperson for 

Orange Middle East and Africa





مع سهولة تداول السندات التجارية، توفر خدمة تحويل 
االموال من Orange خدمات مالية أساسية ومتنوعة 

بشكل متزايد لماليين من األشخاص الذين لديهم إمكانية 
الوصول إلى الهاتف المحمول ولكن ليس لديهم حساب 

مصرفي.

With its easy-access virtual portfolio,  
Orange Money provides essential and 

increasingly diverse financial services to millions 
of people with access to a mobile phone but no 

bank account. 



الخدمات المالية 
األساسية على 

جوالك

Essential 
financial 
services on 
your mobile



38مليون عميل
 38+ million customers*
 * في 30/06/2018 
 On 30/06/2018.

خدمة تحويل األرقام من حيث بعض المؤشرات 

10سنوات
Orange من النجاح لخدمة تحويل االموال من

10 years of success for Orange Money*
* إطالق خدمة تحويل االموال من Orange في كوت ديفوار في عام 2008

* Launch of Orange Money in Côte d’Ivoire in 2008



Orange Money in figures

17 دولة
       

        17 countries
بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غينيا، غينيا - بيساو، موريشيوس *، ليبيريا، 

مدغشقر، مالي، النيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، سيراليون 
وتونس.

* تحت العالمة التجارية ماي.تي.موبايل  

Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Côte d’Ivoire, Egypt, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritius,* 
Liberia, Madagascar, Mali, Niger, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, 
Senegal, Sierra Leone and Tunisia.
* Under the brand my.t Mobile Money.

2مليار يورو
المعامالت التي تزيد قيمتها عن 2 مليار يورو شهرًيا

10 years of success for Orange Money*
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Mobile money: 
making daily life easier 
with ever-increasing 
services

األموال المتنقلة: جعل 
الحياة اليومية أسهل مع 
الخدمات المتزايدة دوًما



Financial services / الخدمات المالية

لقد أحدثت األموال المنقلة في أفريقيا ثورة في ماليين األرواح. إنه أمر حيوي اآلن لإلدماج 
االجتماعي وتتوفر الخدمات الجديدة كل يوم.

نشاط ال يمكن وقفه
إن رسوم صيانة الحساب والشروط السارية لفتح الحساب واإلجراءات المعقدة والتقاليد تجعل 
من الصعب على األشخاص في أفريقيا فتح حسابات مصرفية. لدى أفريقيا نسبة مئوية أقل 

من أصحاب الحسابات البنكية أكثر من أي مكان آخر في العالم.
وقد أطلقت خدمة تحويل االموال من Orange في كوت ديفوار في عام 2008، وحصدت أكثر 

من 38 مليون عميل في أواخر عام 2017، ويستخدم اآلن 12 مليون عميل خدماتها كل شهر.
ال يظهر هذا النشاط أي إشارات على التباطؤ. 

إن النقود المتنقلة تجعل المعامالت اليومية أسهل بكثير وتحسين االندماج االجتماعي. فهو 
يساعد النساء على تحقيق قدر أكبر من االستقاللية، حيث أنه بإمكانهن استخدام هواتفهن 

المحمولة للحصول على مزيد من التحكم في مواردهن المالية.

Mobile money in Africa has revolutionised millions of lives. It is now vital for social 
inclusion and new services become available every day.

Unstoppable momentum
Account maintenance fees, conditions in place to open an account, complex 
procedures and tradition: all make it harder for people in Africa to open bank 
accounts. Africa has the lower percentage of bank account holders than anywhere 
else in the world.
Launched in Côte d’Ivoire in 2008, Orange Money had garnered over 38 million 
customers by mid 2018 and 13 million customers now use its services each month.
This momentum shows no signs of slowing down. 
Mobile money is making everyday transactions substantially easier and is improving 
social inclusion. It helps women achieve greater autonomy, as they can use their 
mobile phones to gain more control over their finances.
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الخدمات التي تفيد االقتصادات المحلية
يتم تطوير خدمات جديدة باستمرار حتى يتمكن كل شخص من الوصول إلى الخدمات المالية 

التي يحتاجها.
على سبيل المثال، يمكن اإليفواريين اآلن استخدام خدمة تحويل االموال من Orange لدفع 
الرسوم المدرسية لالطفاهم من هواتفهم المحمولة ويمكن للكاميرونيين استخدامها لدفع 

ضريبة ممتلكاتهم.
هذه الخدمات الجديدة تفيد االقتصادات المحلية عن طريق الحد من التوزيع النقدي. إن 

التكاليف المرتبطة بالعملة المادية مرتفعة للغاية وهذا مصدر رئيسي النعدام األمن.
وفقا للوائح المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، يمكن التعرف على مستخدمي 

خدمة تحويل االموال من Orange وتعقب معامالتهم، مما يساعد على منع الممارسات غير 
المالئمة والمزورة.

كما تسمح خدمة تحويل االموال من Orange للمستخدمين بسداد المدفوعات من أي مكان، 
وتوفير الوقت وزيادة اإلنتاجية وتسهيل تدفق التبادالت االقتصادية.

Services that benefit local economies
New services are constantly being developed so that everyone has access to the 
financial services they need. 
For example, Ivorians can now use Orange Money to pay their children’s school 
fees from their mobiles and Cameroonians can use it to pay their property tax.
These new services are benefiting local economies by reducing cash circulation. 
The costs associated with physical currency are actually very high and this is a 
major source of insecurity. 
In accordance with regulations on the fight against money laundering and terrorist 
financing, Orange Money users are identifiable and their transactions traced, 
which helps to prevent inappropriate and fraudulent practices.
Orange Money also allows users to make payments from wherever they are, 
saving time, increasing productivity and facilitating the flow of economic 
exchanges.

Financial services / الخدمات المالية
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بسيطة وسريعة:
دفع الرسوم المدرسية في

كوت ديفوار
دفع الرسوم المدرسية بسيط مع خدمة تحويل االموال 

من Orange ما عليك سوى فتح حساب مجاني، ثم 
اطلب 13#*#144 للوصول إلى نظام الدفع. تعمل 

الخدمة على تقليل الجهد والسفر بشكل كبير. كما أنها 
آمنة بالكامل وتسمح بإدارة اإلحصاءات الوطنية.

وقد تم اآلن تسجيل جميع التالميذ في كوت ديفوار 
تقريبًا في المدارس باستخدام األموال المحمولة، ويتم 

دفع نصف جميع الرسوم المدرسية عن طريق خدمة 
.Orange تحويل االموال من

Simple and quick: paying school 
fees in Côte d’Ivoire
Paying school fees is simple with Orange Money 
service. Simply open a free account and then 
dial #144*13# to access the payment platform. 
The service reduces the effort and travel involved 
substantially. It is also entirely secure and allows 
for the management of national statistics. 
Almost all pupils in Côte d’Ivoire are now 
registered for school using mobile money and 
half of all school fees are paid via Orange Money.
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خدمات التأمين الجزئي والقروض الصغيرة
يجري باستمرار تحسين الخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها بنسبة %100 من الهواتف 

المحمولة في أفريقيا والشرق األوسط لمساعدة األشخاص في توفير المال والحصول على 
القروض والتأمين.

تقدم Orange اآلن خدمات قروض بيكو )حتى 75 يورو( وسوف تقدم قريبًا قروضًا صغيرة 
)بضع مئات من اليورو(. تتوفر منتجات االدخار والتأمين )الطبية، الحياة، إلخ(.

والغرض من هذه الخدمات العديدة هو مساعدة من لديهم دخل متواضع على التعامل مع 
أحداث الحياة غير المتوقعة.

منذ أبريل 2018، قدمت خدمة ام. كاجي في مدغشقر قروًضا يمكن للجميع االستفادة منها. 
وقد تم تمديده ليشمل مالي في يونيو 2018، وسيتم طرحه قريبًا في بلدان أفريقية أخرى.

Micro-insurance and micro-loan services
Financial services that are 100% accessible from mobile phones in Africa and 
the Middle East are constantly being upgraded to help people save money and 
access loans and insurance.  
Orange Money customers can now access pico-loan services (up to€v75) and 
will soon benefit from micro-loans (of a few hundred euros). These services are 
provided by the Première agence de microfinance (PAMF). Savings and insurance 
products (medical, life, etc.) are also available. 
The purpose of these many services is to help those with modest incomes cope 
with life’s unforeseen events. 
Micro-loans through Orange Money accounts have been available since April 2018 
in Madagascar (M-Kajy) and since June 2018 in Mali (Singa ni Mara), and will soon 
open in other African countries.
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It’s easy for me to send money to my supplier now without 
travelling anywhere. This saves me time and stress at 
work.

I was one of the first Orange Money agents in the country. 
My business is based at 224 Bo Taiama Highway, New 
London. Orange Money helped me to build a life for myself. 
It is thanks to my business that I’ve been able to get 
married, build a house, pay my children’s school fees, send 
money to my village and members of my family and play an 
active role in my community.

من السهل بالنسبة لي إرسال األموال إلى 
المورد الخاص بي اآلن دون السفر إلى أي 

مكان. هذا يوفر لي الوقت والتوتر في العمل.

Restaurant owner in Guinea-Bissau / مارياما بالدي، صاحب مطعم في غينيا بيساو

كنت واحدًا من أوائل عمالء خدمة تحويل 
االموال من Orange في البلد. يقع نشاطي 

التجاري في 224 بو تاياما الطريق السريع، نيو 
لندن. لقد ساعدني خدمة تحويل االموال من 

Orange  على بناء حياة لنفسي. بفضل عملي، 
تمكنت من الزواج، وبناء منزل، ودفع الرسوم 

المدرسية ألطفالي، وإرسال األموال إلى قريتي 
وأفراد عائلتي ولعب دور نشط في مجتمعي.

Orange Money agent in Sierra Leone / في سيراليون Orange كالب موجواه، وكيل لخدمة تحويل االموال المقدمة من



العاطفة هي في صميم كل ما نقوم به. لهذا السبب طورت 
Orange مبادرات وشراكات هادفة للترويج لثقافة وهوية 

أفريقيا الغنية.

Passion is at the heart of everything we do. That’s 
why Orange has developed targeted initiatives and 
partnerships to promote Africa’s rich culture and 
identity.



تعزيز العاطفة

Promoting
passion





جعل السينما أكثر سهولة لجميع األفارقة

بفضل »Orange« والتزامها الراسخ بالثقافة 
- وال سيما عبر قناة »قنال اولمبيا« للسينما 

والمسرح - أصبحت السينما أكثر سهولة في 
أفريقيا.

تتعاون Orange مع شبكة قنال اولمبيا للسينما، المجهزة 
بأحدث التقنيات، لتوفر لعمالئها فرصة لتجربة سحر 

السينما من خالل صفقة سينديز.

سينديز هو عرض بسيط وسخي يتلقى بموجبه عمالء 
Orange تذكرتي سينما بسعر واحد الهدائها لصديق 

يومي الثالثاء واألربعاء. في أي يوم من أيام األسبوع، 
ويمكن  للعمالء استخدام خدمة تحويل االموال من 

Orange لشراء تذاكرهم. عدة مرات في السنة قد تنظم 
Orange أيًضا أحداًثا عدة مرات في السنة مثل معاينات 

األفالم والبطوالت الرياضية اإللكترونية والحفالت 

الموسيقية.

تم تجهيز كل سينمات قنال اولمبيا بأفضل تكنولوجيا 
.Orange اتصال من

وقد تم إطالق هذه الشراكة وعرض سينديز تذكرتين 
بسعر تذكرة واحدة ي عام 2018 في الكاميرون والسنغال 

وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو والنيجر. وسُتنقل إلى 
مالي ومدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في 

2020/2019

وأخيًرا، أقامت Orange شراكة أيًضا مع المعهد الفرنسي 
للترويج للفيلم األفريقي في 50 دار سينمائية للشبكة 
الثقافية الفرنسية في الخارج. منذ سبتمبر 2018، تم 

تكريم أربعة أفالم للمخرجات األفريقيات وتوزيعها من قبل 
ستوديوهات Orange بهذه الطريقة.
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Making cinema more accessible for all 
Africans
Thanks to Orange and its firm 
commitment to culture—in particular 
via the CanalOlympia cinema and 
shows network—cinema is becoming 
more accessible in Africa.

Orange partners with CanalOlympia’s network of 
cinemas, equipped with the latest technology, to 
offer its customers a chance to experience the 
magic of cinema through its flagship Cinédays 
deal. 

Cinédays is a simple and generous offer whereby 
Orange customers receive two cinema tickets 
for the price of one to share with a friend on 
Tuesdays and Wednesdays. Any day of the 
week, customers can use Orange Money to buy 
their tickets. Several times a year Orange may 

also organise events like film previews, e-sports 
tournaments and concerts. 

Every CanalOlympia cinema is kitted out with the 
very best in Orange connectivity technology.

This partnership and the two-for-one Cinédays 
offer are being launched in 2018 in Cameroon, 
Senegal, Guinea, Burkina Faso and Niger. They 
will be rolled out to Mali, Madagascar and the 
DRC in 2019/2020.

Lastly, Orange has also partnered with the 
French Institute to promote African film in the 50 
cinemas of the French cultural network abroad. 
Since September 2018, four films by female 
African directors and co-distributed by Orange 
Studio have been honoured in this way.

Cinema / السينما
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 Orange إيرتل سيراليون اصبحت
سيراليون.

Airtel Sierra Leone becomes 
Orange Sierra Leone. 

October 2017 / اكـتـوبـر

Orange تونس هي أول شركة تونسية 
تحصل على شهادة )GEEIS( )المساواة 
بين الجنسين -شهادة المعايير األوروبية 

والدولية(. 
Orange Tunisia is the first Tunisian 
operator to obtain GEEIS (Gender 
Equality—European & International 
Standard) certification.

August 2017 / غشت

اثباتا لحسن النية، قامت االدارة بتقديم بصمتها االجتماعية 
واالقتصادية لشركة Orange في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 

خالل أنشطتها ومسؤوليتها االجتماعية كمشغل للشبكة، 
تمثل Orange 1.6% من الناتج المحلي اإلجمالي وتدعم أكثر من 

300000 فرصة عمل.
Bruno Mettling, Chairman of Orange MEA, and Goodwill-
management present the socio-economic footprint of Orange 
in the DRC: through its activities as an operator and its social 
responsibility initiatives, Orange accounts for 1.6% of GDP and 
supports over 300,000 jobs.

March 2018 / مارس

Key events               األحداث الرئيسية
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 Orange في الشرق األوسط وأفريقيا ترعى منتدى الرؤساء 
التنفيذيين في أفريقيا الذي تنظمه جون أفريك في أبيدجان.
Orange MEA sponsors the Africa CEO Forum organised 
by Jeune Afrique Media Group in Abidjan.

أقامت Orange المغرب ووزارة التربية 
الوطنية شراكة من خالل برنامج 

#سوبر كودرز لتحسين الوصول إلى 
الترميز في المدارس االبتدائية العمومة.
Orange Morocco and the 
Ministry of National Education 
set up a partnership through the 
#SuperCoders programme to 
improve access to coding classes 
in public primary schools.

أصبح برونو ميتلينغ رئيًسا لشركة Orange للشرق األوسط 
وأفريقيا، وتم تعيين أليون ندياي مديرًا تنفيذيا.ً

Bruno Mettling becomes Chairman of Orange MEA and 
Alioune Ndiaye is appointed CEO.

May 2018 / ماي
March 2018 / مارس

June 2018 / يونيو

May 2018 / ماي

تحتفل فيفا تكنولوجي بالشركات 
الناشئة في أفريقيا. 

Viva Technology celebrates African 
start-ups.

Key events               األحداث الرئيسية



ستيفان ريتشارد، 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة

Chairman and CEO

“تعيد شركة Orange تأكيد التزامها بأن تكون ذات دورا 
قياديًا في أفريقيا من خالل نشر البنية التحتية المتنقلة 

ذات النطاق العريض، ولكن أيضًا تثبيتها مع نشر األلياف 
في عدد قليل من المدن الكبرى ودعم النظام البيئي 

الرقمي. تطوير الخدمات ذات الصلة بما في ذلك الخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المحمول والرعاية الصحية وتوزيع 

الطاقة.”
لوفيجارو  24/11/2017 

28 
 دولة                                

countries

“Orange is reaffirming its commitment to be 
a leading player in Africa by rolling out mobile 
and fixed broadband infrastructure, bringing 
fibre optics to a few major urban centres and 
supporting the digital ecosystem. We are also 
looking to develop related services including 
mobile banking, healthcare and energy 
distribution.”

Le Figaro, 24/11/2017
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-Orange                                                                                             Orange world في جميع أنحاء العالم
في 31/12/2017
On 31/12/2017.



149000
employees 149,000 / موظف

 41 
مليار يورو

  رقم المعامالت 
x41 billion revenues

260 مليون
million customers 260 / عميل
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-Orange                                                                                             Orange world في جميع أنحاء العالم



    119مـليون
18000 
employees 18,000 / موظف

 +38
مـليـون

عميل تستخدم خدمة تحويل االموال
+38 million Orange Money 
customers

20 
دولة*  

                   countries*

13 
دولة تستخدم
الجيل الرابع  

4G countries* 
  

E1 مــــلــيـار 
     االستثمار السنوي

                v1 billion annual investment

في 30/06/2018
On 30/06/2018.

Orange                                   Orange Middle East and Africa in figures الشرق األوسط وأفريقيا باألرقام

104

بما في ذلك الكيانات التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية *
* Including entities accounted for by the equity method.

عميل
119 million customers



 Guinea / غينيا
الصفحات 14-15، 26-27، 

 ،72-73 ،62-63 ،28-29
107 ،98-99 ،88-89 ،74

بوتسوانا
الصفحات 20-21، 

88-89 ،72-73

ساحل العاج 
الصفحات 13، 26-27، -34

 ،64-65 ،62-63 ،42-43 ،35
 ،90-91 ،88-89 ،72-73

101 ،92-93

مدغشقر
 الصفحات 14-15، 

 ،72-73 ،48-49 
 ،88-89 ،82-83 

98-99 ،94-95

موريشيوس 
الصفحات 88-89

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
Democratic Republic of Congo
الصفحات 62-63، 84-85، 88-89، 98-99، 

107 ،100

بوركينا فاصو 
 الصفحات 62-63، 

 ،72-73 ،64-65 
 ،88-89 ،80-81

98-99

Cameroon / الكامرون
الصفحات 18-19، 26-27، 62-63، 64-65، 88-89، 

98-99 ،92-93

Morocco / المغرب
الصفحات 30-31،101

النيجر
الصفحات 26-27، 60-61، 62-63، -64

107 ،98-99 ،88-89 ،72-73 ،65

Tunisia /تونس
الصفحات 14-15، 26-27، 54-55، 88-89، 

مالي100
 الصفحات 26-27، 50-51، 
98-99 ،88-89 ،75 ،72-73

Senegal / السنغال
الصفحات 14-15، 26-27، 

 ،88-89 ،72-73 ،66-67
107 ،98-99

غينيا بيساو
Guinea-Bissau

الصفحات 88-89، 95, 
98-99

سيراليون 
 الصفحات 62-63, 

100 ،95 ،88-89

Egypt / مصر
 الصفحات 34-35، 40-41، 

88-89 ،62-63

العراق

Jordan / األردن
الصفحات 26-27، 32-33

جمهورية افريقيا الوسطى
 Central African Republic
الصفحات 52-53، 62-63، 88-89

ليبيريا 
الصفحات

 ،16-17
 ،62-63

88-89

Orange                                   Orange Middle East and Africa in figures الشرق األوسط وأفريقيا باألرقام
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ان Orange أكثر من مجرد مشغل اتصاالت. ومن 
خالل تقديم حلول لها القدرة على تشكيل المستقبل 

 Orange االقتصادي والمجتمعي والثقافي للقارة، تقدم
الخدمات الرقمية كوسيلة لتعزيز التنمية.

يقدم موظفونا المحليون البالغ عددهم 18,000 حاًل 
رقمًيا لالحتياجات اليومية األساسية للناس. ومن الواضح 

أن الرعاية الصحية أولوية قصوى، يليها التعليم وريادة 
األعمال، حيث أن نصف األفارقة أقل من 20 سنة. ونحن 
نعمل أيًضا على تطوير حلول رقمية للزراعة، والتي تمثل 

ربع الناتج المحلي اإلجمالي وتوظف %60 من القوى 
العاملة في القارة. وبالطبع يمكن استخدام الحلول 

الرقمية لتحسين الوصول إلى المياه والكهرباء والدفع عبر 
الهاتف المحمول واالئتمان والتأمين وخدمات االدخار.

وبدعم من شركائنا في القطاعين العام والخاص 
والمنظمات غير الحكومية، نهدف إلى تأمين تحسينات 
ملموسة لحياة األشخاص من خالل الهواتف المحمولة 

والخدمات الرقمية بشكل عمومى وبذلك نرتقي إلى 
مركزنا كشريك »في التحول الرقمي«.

ما الذي يجعلنا مختلفين في النهاية. ساعدنا المستشارون 
في ادارة جوود ويل في اإلجابة عن هذا السؤال من 
خالل قياس األثر االجتماعي واالقتصادي ألنشطتنا. 

ماتقوله النتائج. عندما نضيف الثروة الناتجة عن أعمالنا 
كمشغل الى تلك التي تنتجها جميع مبادرات المسؤولية 
االجتماعية للشركات، فإن مساهماتنا في الناتج المحلي 

اإلجمالي للبلدان تتحدث عن نفسها: 1.6 % في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، و%2,9 في النيجر، و%8,2 في 

غينيا، و%11.2 في السنغال، إلخ.
نحن فخورون للغاية بهذه »البصمة« التي حققتها 

Orange كممثل للتنمية المستدامة في أفريقيا والشرق 
األوسط.

 Orange التحول الرقمي للقارة علي قدم وساق. تلتزم
بوضع المعايير في هذا الصدد في المستقبل المنظور.

كل يوم، تستخدم Orange التكنولوجيا 
الرقمية لدعم المشاريع الواعدة في أفريقيا 
والشرق األوسط. مجلة ديجيتال تبقيك على 

اطالع على هذه الجهود.

To be continued / يتبع

Orange is more than just a telecoms operator.  
By offering solutions with the power to shape the 
continent’s economic, societal and cultural future, 
Orange is supplying digital services as a means 
to foster development. 
Our 18,000 local employees provide digital 
solutions to people’s basic everyday needs. 
Healthcare is obviously a top priority, followed 
by education and entrepreneurship, given half 
of all Africans are under 20. We are also working 
to develop digital solutions for agriculture, 
which accounts for more than 15% of GDP and 
employs 60% of the continent’s workforce. And 
digital solutions can of course be used to improve 
access to water, electricity, mobile payment, 
credit, insurance and savings services.
With the support of our public, private and NGO 
partners, we aim to secure tangible improvements 
to people’s lives through mobile phones and 
digital services more generally, thus living up to 
our status as a “digital transformation partner”. 
Sometimes we ask ourselves what ultimately 
makes us different. The consultants at Goodwill- 
management helped us answer this question by 
measuring the socio-economic impact of our 
activities. The results are telling. When we add the 
wealth generated by our business as an operator 
to that produced by all of our CSR initiatives, 
our contributions to countries’ GDP speak for 
themselves: 1.6% in the DRC, 2.9% in Niger, 
8.2% in Guinea, 11.2% in Senegal, etc. 
We are immensely proud of this “footprint” 
that Orange has achieved as a sustainable 
development actor in Africa and the Middle East.
The continent’s digital transformation is in full 
swing. Orange is committed to setting the 
standard in this regard for the foreseeable future.

Every day, Orange uses digital 
technology to support promising 
ventures in Africa and the Middle East. 
Digitall magazine keeps you up-to-date 
on these efforts.

اليون ندياي
CEO Orange Middle East & Africa / الشرق األوسط وأفريقيا Orange الرئيس التنفيذي لشركة
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