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نظرة عامة على االقتصاد المغربي  
يعد االقتصاد المغربي خامس قوة اقتصادية في القارة األفريقية، بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 104 

مليارات دوالر، أي بمعدل 3108 دوالرات للفرد للعام 2013.. 

يعد االقت�صاد املغربي خام�س قوة اقت�صادية يف القارة 
االأفريقية، بناجت حملي اإجمايل يقدر بنحو 104 

مليارات دوالر، اأي مبعدل 3108 دوالرات للفرد للعام 
2013. وحقق االقت�صاد املغربي منذ ا�صتقالله ن�صب 

منو اإيجابية لناجته املحلي االجمايل.

منذ عام 2004، تباينت ن�صبة منو االقت�صاد املغربي 
بني 2.7 % و 7.8 %، و هي ن�صب جيدة، مقارنة 

التحديات االقت�صادية التي تواجهها البالد.

وكان للظروف االقت�صادية واجليو�صيا�صية اخلارجية 
تاأثريات على م�صار النمو االقت�صادي، حيث، توؤثر 

الظروف االقت�صادية لدول منطقة اليورو ب�صكل 
مبا�صر على ال�صادرات املغربية و اال�صتثمارات 

اخلارجية و حتويالت املهاجرين املغاربة و الن�صاط 
ال�صياحي.

لالقت�صاد املغربي نقاط قوة تتمثل يف غنى البالد 
باملوارد الطبيعية والفالحية، اإ�صافة اإىل جاذبيتها 

ال�صياحية. كما ا�صتفاد املغرب اأي�صًا من موقعه 
اجلغرايف التف�صيلي اإزاء االأ�صواق االأوروبية. 

يعاين االقت�صاد املغربي من عجز يف امليزان التجاري 
بلغ 195 مليار درهم يف 2013، ولتدارك هذا العجز 

وت�صريع وترية النمو، اأطلقت احلكومات املغربية، 
خالل العقدين االأخريين، جمموعة كبرية من م�صاريع 
البنيات التحتية و الربامج القطاعية، كما وقع املغرب 

على اتفاقيات التبادل احلر مع الواليات املتحدة، 
واالحتاد االأوروبي، وتركيا، وم�صر واالأردن وتون�س و 

دول االحتاد االقت�صادي والنقدي لغرب اأفريقيا.

ال�صناعة: ي�صاهم القطاع ال�صناعي بحوايل %35 
من الناجت الداخلي اخلام وتعترب ال�صناعات املغربية 

متطورة ومتنوعة وذات �صمعة جيده، حيث تتنوع 
ال�صناعات املغربية يف املجاالت: الغذائية والكيميائية 

و يعترب املغرب اأول منتج للحام�س الفو�صفوري بنحو 
46 % من االإنتاج العاملي. فيما تغطي املنتجات 

ال�صيدلية 90 % من الطلب الداخلي وت�صدر اأي�صا 
اإىل العديد من الدول االأفريقية واالأوروبية وي�صتورد 

باقي حاجاته من اخلارج خ�صو�صا من فرن�صا.

ويف قطاع  البيرتوكيمائي فان م�صفاة �صيدي قا�صم 
وم�صفاة املحمدية تعتربان من اأكرب امل�صايف على 

ال�صعيد االأفريقي، اأما ال�صناعات الن�صيج، فان 
املغرب يعترب من اأول امل�صدرين للن�صيج نحو االحتاد 

االأوروبي، وكذلك �صناعة ال�صيارات، حيث تعد املغرب 
من اأوائل م�صدري ال�صيارات باأكرث من 400 األف 

�صيارة �صنويا يف عام2011.

اإ�صافة اإىل ت�صنيع الطائرات وتركيب ال�صفن و�صناعة 
اال�صمنت وذلك بف�صل التطور ال�صريع يف ميدان 

التعمري واالإ�صكان مب�صروعات �صخمة.

الزراعة: يعد القطاع الزراعي من القطاعات 
االقت�صادية املهمة يف االقت�صاد املغربي، حيث 

ي�صهم القطاع يف توظيف نحو 40 % من اإجملي 
عدد العاملني يف اململكة وي�صاهم بحوايل17% من 

الناجت الوطني ، اإذ تقدر امل�صاحة ال�صاحلة للزراعة 
يف املغرب بنحو 95,000 كيلومرت مربع،  اأما اأهم 

املحا�صيل الزراعية فهي القمح وال�صعري والذرة 
والقطاين والفول واجللبانة والعد�س والفا�صوليا 

والزراعات الت�صويقية واحلوام�س. 

امل�ساحة
710,850  كيلومرت مربع

عدد ال�سكان )تقديرات 2013(
31.961 مليون  ن�سمة

معدل النمو الإقت�سادي )تقديرات 2013( 
%2.7

 ح�سة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 
)تقديرات 2013(

3,108 دولر اأمريكي

اأبرز القطاعات امل�ساهمة يف الناجت املحلي 
الإجمايل

ال�سناعة:  35 %
الزراعة: 17 %

التجارة :  11 %
ال�سياحة:   18 %

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 
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نظرة عامة على االقتصاد المغربي ... يتبع  

كما ت�صكل زراعة اأ�صجار الفواكه واأ�صجار الزيتون 
ن�صاطًا مهمًا يف القطاع الزراعي. ويعترب املغرب من 

بني الدول املنتجة للحوام�س يف العامل وال�صابع يف 
اإنتاج زيت الزيتون وي�صد بع�س من اخل�صر والفوكه.

واأطلقت احلكومة املغربية خطة املغرب االأخ�صر التي 
تهدف اإىل الرفع من االإنتاج الفالحي وقيمته امل�صافة، 

جلذب ا�صتثمارات �صخمة تقدر مباليني الدوالرات، 
خ�صو�صا الزراعات الت�صوقية وزيادة ن�صبة االرا�صي 

امل�صقية وتطوير البنية التحتية للعامل القروي.

التجارة: ت�صهم التجارة الداخلية بحدود 11% من 
االإنتاج الداخلي االإجمايل وتوظف نحو 1.2مليون 

�صخ�س اأي 12.8% من العمال على م�صتوى القوة 
العاملة املغربية.

ويحتل املغرب املرتبة 99 يف ت�صنيف مناخ االأعمال 
التابع للبنك الدويل، والذي ي�صم 185 دولة، ورافق 

هذه الطفرة زيادة يف عائدات اال�صتثمارات االأجنبية 
املبا�صرة بن�صبة 23.5%. وهذه االأخرية هي مبثابة 

حمرك ال�صيا�صة االقت�صادية للدولة، تقت�صي انتقاء 
اال�صتثمارات التي تنمي امليادين االقت�صادية املربحة 

واجلهات املحلية الواعدة. ويف هذا ال�صدد، تعي�س 
اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة يف املغرب ارتفاعات 

متوا�صلة، لكنها مل ت�صل حل�صيلة �صنة 2001 التي 
قاربت ثالثة مليارات دوالر. 

ال�صياحة: حقق القطاع ال�صياحي املغربي معدالت منو 
ايجابية خالل ال�صنوات املا�صية، حيث بلغت ن�صبة 

م�صاهمة القطاع ال�صياحي يف الناجت املحلي االجمايل 
للبالد خالل العام 2013  نحو 18.7%، وذلك بف�صل 

نهج اململكة ل�صيا�صة اقت�صادية واجتماعية ناجحة، 
تهدف اإىل االرتقاء باملغرب لي�صبح من بني 20 وجهة 
�صياحية مف�صلة على ال�صعيد العاملي يف العام 2020. 

ويعترب القطاع ال�صياحي املغربي رائدًا على �صعيد 
القارة االإفريقية، وتتبنى احلكومة املغربية برنامج 

"روؤية 2020" الذي يتوقع ان ي�صمح للمملكة بان ت�صبح 
من اأهم الوجهات ال�صياحة الع�صرين يف العامل، حيث 

متكن القطاع ال�صياحي من تخطي عتبة 10 ماليني 
�صائح �صنة 2013، بف�صل نهج �صيا�صة تنموية مبتكره 

قائمة على التناف�صية واال�صتدامة وتطوير اأجيال 
جديدة من املنتوجات ال�صياحية.

كما تعتمد املغرب املعايري الدولية يف جمال جودة 
البنيات التحتية ال�صياحية ف�صاًل عن جودة اخلدمات 

املقدمة والتي تعترب معيارا اأ�صا�صيًا يف اال�صتجابة 
النتظارات ال�صياح.

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 
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احلكومة  مع  للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  يرتبط 
ن�صاطه  ال�صندوق  بداأ  منذ  قوية  بعالقات  املغربية 

العالقات  وات�صمت  عقود،  اأربعة  قبل  التنموي 
اأهداف  لتحقيق  البناء  والتعاون  بااليجابية  الثنائية 
االقت�صادية  القطاعات  كافة  يف  امل�صتدامة  التنمية 

اململكة  املجتمع يف  اأفراد  على  بالنفع  تعود  والتي 
املغربية.

عام  املغربية  يف  الفعلي  ن�صاطه  ال�صندوق  وبداأ 
بلغت  ومنح  قرو�صًا  ال�صندوق  قدم  1974، حيث 

 64 لتمويل  درهم  مليار   7.3 االإجمالية  قيمتها 
يف  التحتية  البنية  اأهمها  قطاعات  عدة  يف  م�صروعًا 
قطاعات  يف  االجتماعية  والتنمية  والطرق،  املوانئ 

واالإ�صكان. ال�صحية  الرعاية 

نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في المغرب

 اإجمايل القرو�ض واملنح   
7,371 مليار درهم

اإجمايل عدد امل�ساريع
64

القطاعات 
النقل, ال�سحة, ال�سناعة, الزراعة

املياه, الإ�سكان
قرو�ض ال�سندوق

1,901 مليار درهم
اإجمايل امل�ساريع املمولة من القرو�ض

11
منح حكومية

5,470 مليار درهم
اإجمايل امل�ساريع من املنح احلكومية

53

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 
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نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في المغرب ...تبع

ملخ�ض القطاعات التي مولتها قرو�ض ومنح ال�سندوق يف املغرب
”املبالغ باملليون درهم اإماراتي"

الن�سبةالقيمةعدد امل�ساريعالقطاع

32%112,365النقل

15%171,074الإ�سكان

10%7738.2املياه

6%5423.4ال�سحة

5%12360.2التعليم

3%3200الزراعة

2%3130الطاقة

0%270.4ال�سياحة

1%167.8ال�سناعة

26%31,942قطاعات متنوعة

100%647,371املجموع

%32   النقل 
%15      الإ�سكان 

%10   املياه 
%6   ال�سحه 
%5   التعليم 
%3   الزراعة 
%2   الطاقة 
%0   ال�سياحة 
%1   ال�سناعة 
%26   قطاعات متنوعة 

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

32%

26%

3%
2%

15%
5%

10%

6%
1%
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يف اإطار رفع م�صتوى البنى التحتية وت�صييد املباين 
ال�صكنية ذات االبعاد اال�صرتاتيجية بالن�صبة للحكومة 

املغربية، �صاهم �صندوق اأبوظبي للتنمية يف متويل 
م�صروع توفري �صكن خا�س بوزارة االأوقاف، حيث 

ا�صتمل امل�صروع على اإن�صاء ثالثة اأبراج وحمور مركزي 
خم�ص�س للممرات العمودية، وتتكون االأبراج الثالثة 

من 11و14و20 طابقًا على التوايل، اإذ ي�صكل كل واحد 
منها وحدة م�صتقلة من املكاتب، وميتد اأ�صفل االأبراج 

مركزًا جتاريًا يتكون من بنايات منخف�صة.

توىل احلكومة املغربية القطاع ال�صناعي اأهمية كربى 
وتعًول على تطور القطاع لدعم الناجت املحلي االجمايل 

للمملكة، ومل�صاعدة احلكومة يف حتقيق اأهدافها 
االإمنائية يف هذا املجال، قام ال�صندوق بتمول 

اإن�صاء م�صنعني لغزل القطن، بحيث ي�صاهم هذين 
امل�صروعني يف رفع م�صتوى اقت�صاد اململكة وبالتايل 

حتقيق التنمية امل�صتدامة يف هذا القطاع.

وت�صمن امل�صروع اإن�صاء م�صنعني الإنتاج غزل القطن 
الرفيع يف كل من واد زم، وق�صبة تادلة بطاقة 

اإنتاجية للم�صنعني قدرها 5,200 طن �صنويًا، وذلك 
باال�صتفادة من القطن املنتج حمليًا باملغرب.  

و�صمل توريد وتركيب معدات االإنتاج والتجهيزات 
االأخرى للعنابر، مثل االأونا�س العلوية وخدمات 

الكهرباء وتكييف الهواء واالأمن ال�صناعي، كما ي�صتمل 
امل�صروع اأي�صا على ور�صة لل�صيانة واملعامل وخمزن 

قطع غيار، اإ�صافة اإىل اأعمال االإن�صاءات املدنية 
املختلفة.

عمارة سكنية لوزارة 
األوقاف

القطاع
ال�سكان   

قيمة امل�سروع
40 مليون درهم

مصنع لغزل القطن 
الرفيع 

القطاع
ال�سناعة    
قيمة امل�سروع

68 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

تركزت القرو�ض التنموية املي�سرة التي قدمها �سندوق اأبوظبي للتنمية للمغرب على امل�ساهمة يف حتقيق اأهداف التنمية املن�سودة يف البالد, حيث غطت تلك القرو�ض        
11 م�سروعاً تنوياً وبلغت قيمتها الجمالية نحو 1,9 مليار درهم وتوزعت يف  قطاعات اأهمها, البنية التحتية يف املوانئ والطرق, والتنمية الجتماعية يف قطاعات الرعاية 

ال�سحية والإ�سكان والزراعة وال�سناعة والنقل والطاقة واخلدمات.

وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجز لهذه امل�ساريع:

ي�صاهم حت�صني خدمات القطاع الزراعي يف رفع 
م�صتوى معي�صة ال�صكان ويحفز على حتقيق االكتفاء 

الذاتي من املنتجات الزاعية، وجاء م�صروع �صهل 
الغرب الزراعي الذي �صاهم ال�صندوق يف متويلة 

يف حتقيق تلك الغايات وزيادة فر�س العمل والك�صب 
اأمامهم من خالل زيادة اال�صتفادة من امل�صاحة 

املزروعة، وذلك عن طريق حتويل نظام الري من 
الزراعة املطرية اإىل الري املكثف يف م�صاحة 45,500 

هكتار �صمال مدينة الرباط.

وا�صتمل امل�صروع على اإن�صاء �صبكة للري وال�صرف، 
تو�صيالت كهربائية وحمطات �صخ، اإ�صافة اإىل �صراء 

االآالت واملعدات الالزمة. 
سهل الغرب الزراعي

القطاع
الزراعة     
قيمة امل�سروع

40 مليون درهم
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حتر�س احلكومة املغربية على تطوير القطاع 
الزراعي الذي ي�صكل اأهمية خا�صة بالن�صبة للتنمية 

االقت�صادية يف البالد، حيث عملت احلكومة املغربية 
على اال�صتفادة من القر�س املقدم من �صندوق اأبوظبي 

للتنمية لتطوير احلوز الو�صطى الزراعي وتعميق 
ا�صتفادة االأرا�صي الزراعية من امل�صروع لتوفري فر�س 

العمل املنا�صبة لل�صكان مما ينعك�س على م�صتوى 
املعي�صة يف تلك املناطق.

فباالإ�صافة اإىل اأن امل�صروع عمل على رفع امل�صتوى 

املعي�صي ل�صكان منطقة احلوز االأو�صط عن طريق 
تنمية االإنتاج الزراعي، فقد عمل اأي�صًا على زيادة 

اإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوفري مياه ال�صرب ملدينة 
مراك�س. 

وا�صتمل امل�صروع على اإن�صاء �صدين اأحدهما ركامي 
واالآخر ثقلي من اخلر�صانة، اإ�صافة اإىل االأعمال 

املدنية ل�صبكة الري والزراعة، كذلك ا�صتمل على 
توفري املعدات امليكانيكية والكهربائية واملدنية الن�صاء 

حمطة توليد كهرباء. 

ت�صع احلكومة املغربية حت�صني خدمات البنية التحية 
�صمن اأولوياتها، خ�صو�صًا حت�صني اخلدمات املقدمة 

يف قطاع النقل واملوا�صالت، ولتعزيز هذا التوجه 
�صاهم �صندوق اأبوظبي للتنمية يف متويل م�صروع املدار 
الطرقي املتو�صطي الذي يهدف اإىل الربط بني منطقة 

ال�صمال الغربي من اململكة واملنطقة ال�صرقية وميتد 
من طنجة على �صاحل االأطل�صي ومير عرب مراكز 

وجتمعات اقت�صادية و�صياحية.

ولعب امل�صروع دورًا كبريًا يف جمال حت�صني خدمات 
النقل وت�صهيل عمليات التبادل التجاري ما بني دول 

املغرب العربي وبقية دول حو�س البحر االأبي�س 

املتو�صط، كما �صاهم يف تنمية االأقاليم ال�صمالية 
للمغرب. 

وت�صمن امل�صروع بناء طريق حماذي للبحر يربط بني 
مدينتي اجل�صيمة والنا�صور بطول 132 كيلومرت والذي 

ي�صكل جزءًا من املدار الطرقي املتو�صطي ويربط ما 
بني مدينتي طنجة وال�صعيدية ويتطلب ذلك بناء قارعة 

الطريق بعر�س 7 اأمتار، اإ�صافة للمن�صاآت الفنية من 
تقاطعات وج�صور واأنفاق ودعامات حلماية الطريق، 

وعمل من�صاآت لت�صريف املياه.

الحوز الوسطى الزراعي 
القطاع

الزراعة   
قيمة امل�سروع

97 مليون درهم

المدار الطرقي 
المتوسطي   

القطاع
النقل واملوا�سالت   

قيمة امل�سروع
217 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

يعد ميناء طنجة من امل�صاريع اال�صرتاتيجية املهمة 
التي �صاهم �صندوق اأبوظبي للتنمية بتمويلها يف 

املغرب، اإذ يعترب امليناء بوابة املغرب البحرية 
الرئي�صية املطلة على البحر املتو�صط، ويقع عند تقاطع 

املحيط االأطل�صي والبحر االأبي�س املتو�صط .

وقد جعل هذا املوقع الفريد واال�صرتاتيجي من ميناء 
طنجة امليناء املغربي االأول حلركة امل�صافرين والنقل 

الدويل عرب الطرق. 

ويهدف م�صروع ميناء طنجة اإىل ان�صاء منطقة خا�صة 
للتنمية االقت�صادية ذات م�صتوى دويل توؤدي اإىل ك�صب 
موارد جديدة للعائدات بالن�صبة للن�صاط االقت�صادي، 
وايجاد فر�س عمل عرب ا�صتقطاب املقاوالت امل�صدرة 

اإىل املناطق احلرة وت�صجيع ولوج املقاوالت املغربية 
االأ�صواق العاملية عرب توفري ميناء متفوق. 

ويتاألف امل�صروع من بناء ميناء باملياه العميقة على 
بعد 35 كلم �صرق مدينة طنجة على البحر االأبي�س 
املتو�صط ويحتوي على ممر دخول بعر�س 300 مرت 

وعمق 16 مرت، اإ�صافة اىل بناء حاجز رئي�صي وحاجز 
اآخر ثانوي ور�صيف بطول 1100 مرت وعمق 15 مرتًا 

للحاويات واأر�صفة اأخرى للحبوب والب�صائع املختلفة، 
كما ي�صم حمطتني للم�صافرين وحمطة خا�صة 

حلامالت النفط وحو�س خا�س باخلدمات وال�صيد 
البحري، باال�صافة اإىل جميع التجهيزات الالزمة 

الإدارة امليناء.

ميناء طنجة
القطاع

النقل واملوا�سالت     
قيمة امل�سروع

735 مليون درهم
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من م�صاريع قطاع النقل املهمة التي �صاهم ال�صندوق 
يف متويلها يف اململكة املغربية والتي اأ�صهمت يف حت�صني 

م�صتوى اخلدمات املقدمة يف قطاع النقل، م�صروع 
الطريق الدائري حول مدينة �صطات الذي يهدف 

اإىل مواجهة الطلب املتزايد على النقل على الطريق 
بني �صطات، والتي تعترب مركزًا �صناعيًا كبريًا، 

كذلك يهدف امل�صروع اىل زيادة كفاءة نقل الب�صائع 
وامل�صافرين عرب بالرب وتقليل احلوادث وتوفري الوقت 

وانعا�س قطاعات ال�صناعة وال�صياحة والزراعة يف 
منطقة امل�صروع. 

ويت�صمن امل�صروع اإن�صاء الطريق املداري حول مدينة 
�صطات الذي ي�صكل اجلزء االأول من م�صروع الطريق 

ال�صيار الذي يربط ما بني �صطات ومراك�س، وهو 
عبارة عن طريق �صيار بطول 17 كلم يلتف حول مدينة 
�صطات مع ما يلزم من حفر وردم وبناء معابر وج�صور 

وقارعة الطريق. 

يعد الطريق ال�صيار فا�س - وجدة اأكرب حمور طرقي 
مت اإجنازه يف فرتة زمنية واحدة، وهو من امل�صاريع 

اال�صرتاتيجية املهمة يف قطاع النقل الذي �صكل نقطة 
حتول رئي�صية، حيث اأ�صهم ب�صكل مبا�صر يف حت�صني 

م�صتوى اخلدمات يف تلك املناطق.

 وجاء امل�صروع مب�صاع من احلكومة املغربية ومت متويله 
مب�صاهمة من �صندوق اأبوظبي للتنمية. و�صكل ت�صييد 

هذا الطريق ال�صيار املمتد على م�صافة 320 كلم يف 

زمن ال يتعدى اأربع �صنوات تطورًا كبريًا لقطاع النقل 
يف املغرب، اإذ ربط الطريق بني اجلهة ال�صرقية من 

اململكة مع باقي املراكز االقت�صادية املغربية )فا�س، 
والدار البي�صاء، وطنجة، ومراك�س(، اإ�صافة اإىل 
حت�صني ال�صالمة الطرقية وتقلي�س تكلفة النقل.

الطريق الدائري حول 
مدينة سطات 

القطاع
النقل واملوا�سالت   

قيمة امل�سروع
70 مليون درهم

الطريق السيار بين فاس 
ووجدة   

القطاع
النقل واملوا�سالت   

قيمة امل�سروع
154 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

تويل احلكومة املغربية اأهمية كبرية لت�صييد ال�صدود 
املائية، ملا لها من انعكا�صات اإيجابية على قطاعي 

الزراعة واملياه، حيث جاء م�صروع �صد متكيت الذي 
�صاهم ال�صندوق يف متويلة بهدف دعم االقت�صاد 

املغربي وحت�صني رقعة االإنتاج الزراعي من خالل توفري 
املياه لري واحات النخيل وامل�صاحات املجاورة لل�صد 

والتي ت�صتغل لزراعة احلبوب والبقول والعلف وتربية 
املوا�صي، كما هدف امل�صروع لتوفري املياه ال�صاحلة 

لل�صرب وتطعيم الفر�صة املائية لتنجداد وحماية 
املنطقة من الفي�صانات.

ويتكون امل�صروع من اإن�صاء �صد باخلر�صانة بارتفاع 56 
مرت فوق االأ�صا�س، ويبلغ حجم ال�صد حوايل 136 األف 

مرت مكعب، كما تبلغ ال�صعة التخزينية لل�صد حوايل 14 
مليون مرت مكعب من املياه، و�صوف ميكن ال�صد من 

تنظيم 9 مليون مرت مكعب من املياه.

سد تمكيت 
القطاع

الزراعة      
قيمة امل�سروع

62 مليون درهم
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يف اإطار حت�صني وتطوير خدمات النقل واملوا�صالت 
ومواكبة التطورات العاملية يف هذا القطاع، �صاهم 

ال�صندوق يف متويل اإن�صاء م�صروع القطاع فائق 
ال�صرعة، الذي يعد و�صيلة نقل ذات تناف�صية عالية من 
حيث ال�صالمة واجلودة وال�صرعة، كما يدعم امل�صروع 

الطلب الكبري على ميناء طنجة املتو�صطي، وي�صاهم يف 
ت�صهيل حركة نقل الب�صائع وامل�صافرين. 

ويقل�س القطار فائق ال�صرعة مدة ال�صفر من حواىل 
5 �صاعات اىل حواىل 2.5 �صاعة وبذلك يدعم وترية 

النمو االقت�صادى وي�صاعف حركة نقل احلاويات 
ويزيد عدد امل�صافرين اىل 10 ماليني بداًل من 3 

ماليني م�صافر فى العام.

وت�صمن امل�صروع اإن�صاء وت�صييد املرحلة االأوىل خلط 
القطارات فائقة ال�صرعة )320 كم/�صاعة( مابني 

مدينتى طنجة والقنيطرة بطول حواىل 200 كيلومرت 
وربطها ب�صبكة اخلطوط احلالية.

ويتكون امل�صروع من اقتناء املعدات ال�صككية واالأعمال 
املدنية لتهيئة املداخل ال�صككية احلالية واملن�صاآت 

مبحطتي طنجة والقنيطرة واقتناء عربات ذاتية الدفع 
للقطارات فائقة ال�صرعة وبناء وجتهيز ور�صة ل�صيانة 

القطارات بطنجة.

القطار الفائق السرعة  
القطاع

النقل واملوا�سالت   
قيمة امل�سروع

367 مليون درهم

المشاريع التي غطتها قروض صندوق أبوظبي للتنمية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 
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يف ظل العالقات املتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة املغربية يف خمتلف املجالت خا�سة القت�سادية منها, وا�سل �سندوق اأبوظبي للتنمية خالل 
ال�سنوات املا�سية باإدارة املنح االتي قدمتها حكومة دولة الإمارات للمغرب.

 وتركزت امل�ساريع املمولة من دولة الإمارات على دعم الن�ساطات التنموية يف البالد , وت�سييد م�ساريع ا�سرتاتيجية هامة ت�سهم يف حتقيق ودعم النمو القت�سادي 
والجتماعي, حيث بلغ عدد هذه امل�ساريع املمولة 53 م�سروعاً وبقيمة اإجمالية و�سلت اإىل ما يقارب 5,5 مليار درهم.

كما قامت دولة الإمارات يف عام 2013 بتخ�سي�ض منحة بقيمة 4.6 مليار درهم )1.25 مليار دولر( يف اإطار املنحة التي اأقرتها قمة دول جمل�ض التعاون اخلليجي للمغرب 
بقيمة خم�سة مليارات دولر. ومت مبوجب هذه املنحة, التي عهدت حكومة دولة الإمارات اإىل �سندوق اأبوظبي للتنمية اإداراتها, متويل م�ساريع حيوية ترتبط ب�سكل وثيق 

باجلهود املبذولة لرفع امل�ستوى املعي�سي لل�سكان ودفع عجلة التنمية القت�سادية يف الغرب.

ي�صتحوذ تطوير القطاع ال�صحي وتوفري الرعاية 
ال�صحية للمواطنني على اأوليات احلكومة املغربية، ويف 
هذا االإطار مت بناء م�صت�صفى ريفي لتح�صني اخلدمات 

مبنحة من حكومة دولة االإمارات، اأدارها �صندوق 
اأبوظبي للتنمية، وا�صتمل امل�صروع على بناء وجتهيز 

م�صت�صفى ريفي �صعة 35 �صريرًا، منها 15 للطب العام 
و10 الأمرا�س الن�صاء والوالدة، و 5 لالأطفال و 5 

للمراجعة.  

كما احتوى امل�صت�صفى اأي�صا على التجهيزات واملعدات 
الطبية واالأثاث و�صيارة للخدمات و�صيارتني لالأ�صعاف 

وم�صاكن لالأطباء واملوظفني.
مستوصف أوطاط الحاج

القطاع
ال�سحة    

قيمة امل�سروع 
9 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

الوحدات السكنية في 
وجدة  

القطاع
ال�سكان      
قيمة امل�سروع 

18 مليون درهم

الكهرباء القروية بإقليم 
وجدة   

القطاع
الكهرباء والطاقة        

قيمة امل�سروع 
8 مليون درهم

�صاهم م�صروع الوحدات ال�صكنية املمولة مبنحة حكومة 
دولة االإمارات ويديرها �صندوق اأبوظبي للتنمية 

بتوفري ال�صكن املالئم للعديد من املواطنني القاطنني 
يف والية وجدة، حيث ا�صتمل امل�صروع على اإن�صاء 215 

وحدة �صكنية يف �صتة مواقع خمتلفة يف والية وجدة 
وت�صمنت نوعني من امل�صاكن الريفية ونوع من امل�صاكن 

احل�صرية ترتاوح م�صاحتها بني 90 و 150 مرت مربع. 

يعترب توفري التيار الكهرباء من اأهم العنا�صر 
االأ�صا�صية يف تقدم الدول ومنوها، ويف هذا االإطار جاء 

م�صروع الكهرباء القروية باإقليم وجدة الذي �صاهم 
ب�صكل رئي�صي يف توفري امدادات الكهرباء يف االقليم  

وحت�صني م�صتوى معي�صة ال�صكان وخدمات الطاقة 
فيها.

وا�صتمل امل�صروع على اإن�صاء خط كهربائي رئي�صي 
بجهد 22 كيلوفولت بطول 60 كيلومرت من كافيات اىل 
مريخة وحمطات حتويلية يف القرى املختارة لتخفي�س 

اجلهد اىل 220 فولت، كما مت اإن�صاء �صبكات كهرباء 
بجهد 220 فولت داخل القرى املختارة. 
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�صعت احلكومة املغربية من خالل منحة حكومة دولة 
االإمارات اإىل حت�صني اخلدمات املقدمة يف قطاعي 

املياه والري، حيث قام �صندوق ابوظبي لتنمية بادارة 
متويل م�صاريع ال�صدود التلية يف اقليم وجدة الذي 

يعد من اأهم امل�صاريع التي ت�صهم يف حت�صني وتطوير 
االإنتاج الزراعي، كما انها تهدف اإىل توفر احلماية 

من الفي�صانات، وت�صاهم كذلك يف تغذية املياه 
اجلوفية، اإ�صافة اإىل توفري املياه الأغرا�س ال�صرب 

و�صقي املوا�صي. 

ويتكون امل�صروع من ثمانية �صدود تلية يف اقليم وجدة، 
اأربعة منها �صدود حجرية واأربعة �صدود ترابية. 

ويرتاوح حجم بحريات هذه ال�صدود ما بني 20 األف و 
240 األف مرت مكعب من املاء.

السدود التلية في اقليم 
وجدة 

القطاع
املياه    

قيمة امل�سروع 
14مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

جسر وادي ملوية في 
اقليم بولمان 

القطاع
النقل واملوا�سالت     

قيمة امل�سروع 
12مليون درهم

توريد معدات النشاء 
السدود التلية 

القطاع
املياه    

قيمة امل�سروع 
8مليون درهم

40 مسكن اضافي في 
وجدة 

القطاع
ال�سكان      
قيمة امل�سروع 

4 مليون درهم

ت�صييد اجل�صور من امل�صاريع املهمة التي �صعت حكومة 
دولة االإمارات لتوفري التمويل الالزم لها، حيث مت 
ا�صتغالل املنحة الإن�صاء ج�صر وادي ملوية يف اقليم 

بوملان لتطوير قطاع النقل وت�صهيل حركة التنقل بني 
االأفراد والب�صائع. 

ويهدف امل�صروع اإىل ربط بلدة اأوطاط احلاج بال�صمال 
ال�صرقي من مدينة �صيو باإقليم بوملان وذلك �صيوؤدي 

اإىل و�صل مركز املدينة باملناطق اجلديدة.

وا�صتمل امل�صروع على ان�صاء ج�صر بطول 180 مرتا 
وعر�س 11 مرتا على وادي امللوية يف بلدة اأوطاط 
احلاج الواقعة على بعد 25 كيلومرتا اإىل ال�صمال 

ال�صرقي من مدينة �صيو باإقليم بوملان، وذلك لو�صل 
مركز املدينة الذي يلج غرب الوادي مع املناطق 

اجلديدة املقرتح ان�صاوؤها �صرق الوادي. كما ا�صتمل 
امل�صروع على نحو 900 مرت من املداخل من كل ناحية، 

باالإ�صافة اىل حت�صني الطريق املو�صل للطريق العام 
بطول 801 مرتا.

يهدف م�صروع توريد معدات الإن�صاء ال�صدود التلية اإىل 
توفري املياه الالزمة لل�صرب والري، وامل�صاهمة رفع 

كفاءة ال�صدود التلية لتغطية امل�صاريع الزراعية مبياه 
الري وتوفري مياه ال�صرب لل�صكان يف املناطق املجاورة.

يف اإطار توفري ال�صكن املالئم لل�صكان يف املناطق 
الريفية، اأدار ال�صندوق م�صروع اإن�صاء 40 وحدة 

�صكنية ريفية يف والية وجدة، مما اأ�صهم يف توفري 
احلياة الكرمية لال�صر امل�صتفيدة والتخفيف من 

معاناتهم يف هذا املجال.
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حتتل م�صاريع تطوير الرعاية ال�صحية يف االقاليم 
اأهمية كبرية بالن�صبة للحكومة املغربية، ومن هذا 
املنطلق قدمت دولة االإمارات منحة لتمويل اإن�صاء 

مركزًا �صحيًا باملريجة وم�صت�صفى يف اإقليم وجدة، 
ي�صاهم يف توفري العالج الالزم لل�صكان هذه االأقاليم 

واملدن املجاورة، ويقدم اخلدمات العالجية �صمن 
م�صتويات راقية، مما انعك�س ب�صكل مبا�صر على توفري 

احلياة الكرمية ل�صكان تلك املناطق.

ويقع م�صت�صفى وجدة يف منطقة املزوارية على بعد 6 
كيلومرتات من مدينة وجدة وعلى م�صاحة 5 هكتارات، 

وي�صتمل على 60 �صريرًا ويحتوي على قاعة انتظار 
وعيادة خارجية و�صيدلية وغرف عمليات، اإ�صافة 

للخدمات االأخرى. 

اأما املركز ال�صحي باملريخة فيقع على الطريق املوؤدي 
اىل عني بني مظهر وي�صتمل املركز على قاعة انتظار 

وعيادة طبية وغرفة للوالدة وخمترب و�صيدلية. 

مستشفى وجدة والمركز 
الصحي بالمريخة  

القطاع
ال�سحة    

قيمة امل�سروع 
14 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

السدود في بوعرفجة 
وفجيج

القطاع
املياه     

قيمة امل�سروع 
35 مليون درهم

130 مسكنًا ومسجد في 
وجدة والرباط  

القطاع
ال�سكان    

قيمة امل�سروع 
9 مليون درهم

بناء وحدات سكنية بالدار 
البيضاء   

القطاع
ال�سكان    

قيمة امل�سروع 
62 مليون درهم

ت�صاهم م�صاريع اإن�صاء ال�صدود يف حت�صني اإنتاجية 
القطاع الزراعي وتركز احلكومة املغربية على تطوير 

هذه امل�صاريع من خالل املنح املقدمة من حكومة دولة 
االإمارات ملا لها من دور كبري يف حت�صني امل�صتويات 

املعي�صية لل�صكان، اإذ ت�صاهم ال�صدود يف توفري املياه 
التي ت�صتخدم يف ري املزارع، باالإ�صافة اإىل جتميع 

املياه ال�صتخدامها يف اأغرا�س اأخرى.

ويتكون امل�صروع من اأربعة �صدود وهي: �صد الدوي�س 
و�صد ركنة النعام و �صد �صهب اخلياط و�صد وادي 

النامو�س.

جاء م�صروع اإن�صاء 100 وحدة �صكنية وم�صجد يف 
مدينتي وجدة والرباط واملمول من قبل حكومة دولة 

االإمارات بالتعاون مع احلكومة املغربية يف اإطار تطوير 
املناطق ال�صكنية ومدها باخلدمات واملرافق العه والتي 

توفر احلياة الكرمية لل�صكان.

كما يهدف امل�صروع املدار من قبل ال�صندوق اإىل 
امل�صاهمة يف حل اأزمة ال�صكن من خالل بناء 100 

م�صكن وم�صجد يف مدينة وجدة، باالإ�صافة اإىل 30 
م�صكنا وم�صجد بالعا�صمة الرباط.

يف اإطار توفري ال�صكن املالئم اإىل �صريحة كبرية من 
�صكان مدينة الدار البي�صاء، جاء م�صروع بناء م�صاكن 

ملوظفي وزارة الداخلية الذي اأ�صهم يف ا�صتقرار 630 
من موظفيها يف مدينة الدار البي�صاء التي تعاين من 

اأزمة �صكن حادة مما ي�صاعد يف متكني هذه الوزارة 
من تاأدية واجباتها الهامة. 
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�صاهمت منحة حكومة دولة االإمارات التي اأدارها 
ال�صندوق واملتعلقة باإن�صاء م�صت�صفى ال�صيخ زايد يف 
الرباط، وهي م�صت�صفى تخ�ص�صي يحتوي على 235 

�صريرًا مع جميع املرافق واخلدمات الالزمة لها، حيث 
عمل امل�صت�صفى على االرتقاء باخلدمات ال�صحية يف 

املغرب وتوفري العناية الطبية �صمن امل�صتويات العاملية 
يف هذا املجال.

مستشفى الشيخ زايد 
في الرباط   

القطاع
ال�سحة     

قيمة امل�سروع 
158 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

وقف تجاري في الدار 
البيضاء   

القطاع
املياه    

قيمة امل�سروع 
81 األف درهم

دعم وتشغيل 
مستشفى الشيخ زايد 

في الرباط   
القطاع

ال�سحة      
قيمة امل�سروع 

4 مليون درهم

يف اإطار حر�س احلكومة املغربية على املحافظة 
على م�صتويات اخلدمات املقدمة يف دور العبادة 

على مدار العام، جاء م�صروع اإن�صاء مبنى جتاري 
ممول من قبل دولة االإمارات لالإنفاق من ريعه على 

م�صجد احل�صن الثاين بالدار البي�صاء وم�صت�صفى 
ال�صيخ زايد بالرباط، حيث مت تخ�صي�س قطعة اأر�س 

مب�صاحة قدرها 2,954 مرت مربع الإقامة مبنى كموقف 
لل�صيارات. 

يهدف امل�صروع اىل توفري موارد مالية لت�صغيل 
امل�صت�صفى الذي يلعب دورًا هامًا يف توفري العالج 

الالزم لل�صعب املغربي وبالتايل توفري احلياة الكرمية 
لل�صكان. 
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متثل بيوت ال�صفيح، واملناطق ال�صكنية الع�صوائية 
ب�صكل عام، من اأبرز التحديات التنموية التي تواجه 

الكثري من مدن العامل، فاإىل جانب افتقادها لبيئة 
معي�صية منا�صبة لل�صكان، فهي ت�صكل عائقًا اأمام تنفيذ 
برامج التطور والتحديث. ولهذا فقد حر�صت احلكومة 
املغربية، ويف اإطار دعمها جلهود تطوير مدينة اأ�صيلة 

املغربية، على تقدمي هذه املنحتني من خالل دولة 
االإمارات لبناء وحدات �صكنية الإيواء القاطنني بدور 

ال�صفيح وتهيئة املنطقة الإعادة تخطيطها لدعم 
منو ال�صياحة فيها، مبا ينعك�س اإيجابيًا على اقت�صاد 
املنطقة وجذب اال�صتثمارات واالأعمال وبالتايل خلق 
املزيد من فر�س العمل. ويت�صمن امل�صروع الواقع يف 

برج الطيب يف مدينة اأ�صيلة اإن�صاء 400 وحدة �صكنية.

الوحدات السكنية بأصيلة    
القطاع

ال�سكان     
قيمة امل�سروع 

37 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

المحطة الطريقية بمدينة 
أصيلة   

القطاع
النقل واملوا�سالت    

قيمة امل�سروع 
8 مليون درهم

ر�صخت مدينة اأ�صيلة �صمعة متميزة كمركز للثقافة 
والفنون على م�صتوى الوطن العربي والعامل، بف�صل 

مهرجانها ال�صنوي الذي ي�صتقطب اأعدادًا كبرية من 
م�صاهري الثقافة والفنون، كما اأخذت املدينة تعزز 

تدريجيا من مكانتها كوجهة �صياحية. 

وحر�صت احلكومة االإماراتية ويف اإطار دعمها امل�صتمر 
للمملكة املغربية، على تقدمي منحة لتمويل م�صروع 

اإقامة املحطة الطريقية يف املدينة، والذي ي�صتهدف 
ت�صهيل حركة ال�صياح وال�صكان فيما بني مدينة اأ�صيلة 

واملدن االأخرى يف اململكة املغربية، من خالل اإن�صاء 
حمطة حافالت للنقل الربي العمومي واملرافق 

الالزمة بها. فعلى الرغم من االأعداد الكبرية من 
الزوار الذين ت�صتقطبهم اأ�صيلة يف كل عام، اإال اأنه ال 
يوجد بها حتى االآن حمطة للنقل العمومي، ومن �صاأن 

تنفيذ هذا امل�صروع اأن ي�صاهم يف ت�صهيل وتنظيم حركة 
احلافالت، مبا ينعك�س ب�صكل اإيجابي على القطاع 

ال�صياحي.

ويت�صمن امل�صروع بناء حمطة حافالت كربى، حتتوي 
على حمالت جتارية ومركز خدمة ومطاعم وم�صجد 
ومرافق عامة ومواقف �صيارات وخمتلف الت�صهيالت 

الالزمة االأخرى.

ميناء طنجة  
القطاع

النقل واملوا�سالت     
قيمة امل�سروع 

367 مليون درهم

جاءت منحة حكومة دولة االإمارات التي اأدارها 
�صندوق اأبوظبي للتنمية مل�صاعدة احلكومة املغربية على 

اال�صتمرار يف تطوير ميناء طنجة ورفع كفاءة مرافقه 
الت�صغيلية، ويتكون امل�صروع من اإن�صاء ميناء متكامل 
ذو ا�صتخدامات متعددة، يحتوي على مر�صى عميق 

الإ�صتقبال ال�صفن الكبرية ويت�صمن على عدت اأر�صفة 
منها اأر�صفة احلاويات والب�صائع املتعددة ور�صيف 

للم�صافرين.

و�صاهم  ميناء طنجة املتو�صط  يف حتقيق التنمية 
ال�صاملة ملدينة طنجة و�صمال املغرب، حيث يعمل يف 

امليناء اأكرث من 9 اأالف موظف، اإ�صافة اإىل ايجاد 50 
األف وظيفة يف املناطق ال�صناعية املحيطة واملرتبطة 

ب�صكل مبا�صر باأن�صطة ميناء طنجة املتو�صط9.

ويكت�صب امليناء اأهمية ا�صرتاتيجية كون مدينة طنجة 
تعد من اأكرب مراكز ال�صناعة والتجارة واملال يف 

املغرب وتتميز مبوقعها احليوي على م�صيق جبل طارق 
عند تقاطع املحيط االأطل�صي والبحر االأبي�س املتو�صط، 

كما ي�صاهم امليناء بربط املغرب مبختلف املوانئ 
االأوروبية والعاملية فهو مبثابة بوابة ال�صادرات  اإىل 

العامل مبعدل مناولة 9 مليون حاوية �صنويًا.
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تلعب املونىء دورًا حموريًا يف دعم م�صرية التنمية يف 
املغرب من خالل ت�صهيل عمليات اال�صترياد والت�صدير 

احليوي ملختلف القطاعات.

ويتكامل م�صروع تطوير ميناء املحمدية الذي مت متويله 
يف اإطار املنحة االإماراتية للمغرب مع اجلهود الدوؤوبة 
التي تبذلها احلكومة لتطوير مرافق البنية االأ�صا�صية 

يف البالد، حيث ي�صمل امل�صروع على متويل وتطوير 

املحطة البرتولية ور�صيف ر�صو ال�صفن، مبا ي�صاهم 
يف تعزيز كفاءة و�صرعة عمليات مناولة ال�صحنات 

بامليناء.
تطوير ميناء المحمدية     

القطاع
النقل واملوا�سالت      

قيمة امل�سروع 
42 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

تطوير وتأهيل ميناء الدار 
البيضاء 

القطاع
النقل واملوا�سالت     

قيمة امل�سروع 
282 مليون درهم

ي�صتحوذ حت�صني قطاع النقل على اأهمية كبرية 
بالن�صبة للحكومة املغربية، خا�صة فيما يتعلق بتطوير 
املوانىء حيث جاءت منحة حكومة دولة االإمارات يف 
هذا االإطار لتطوير وتاأهيل ميناء الدار البي�صاء، اإذ 
�صاهم هذا امل�صروع يف تعزيز معدالت حركة امليناء 

من خالل اإجناز ال�صق البحري من م�صروع ربط 
امليناء وتثبيت دفاعات االإر�صاء وحتديث موقف التوزيع 

واإعادة تاأهيل االأر�صفة .كما ت�صمن امل�صروع اإجناز 
طريق بطول 4 كيلومرتات تتيح و�صول ال�صاحنات نحو 
منطقة عني ال�صبع ال�صناعية واملنطقة اللوج�صتية يف 

زناتة، اإ�صافة اإىل اأعمال ردم برية ومائية.

متحف أصيلة   
القطاع

ال�سياحة      
قيمة امل�سروع 

13 مليون درهم

يعترب القطاع ال�صياحي يف املغرب من القطاعات 
اال�صرتاتيجية املهمة التي ت�صاهم يف رفد االقت�صاد 

الوطني وتنميته، ومن هنا جاء منحة دولة االإمارات 
للمغرب الإقامة معلم ثقايف تعر�س فيه مئات االأعمال 
الفنية التي يبدعها الفنانون الذين يفدون اإىل اأ�صيلة 

من خمتلف اأنحاء العامل يف كل عام، و�صوف ين�صم 
املركز اإىل مركز احل�صن الثاين للملتقيات الدولية 

وق�صر الثقافة ومكتبة االأمري بندر بن �صلطان.

وي�صتمل امل�صروع على اإقامة مبان ل�صاالت العر�س 
ومكاتب اإدارية وخدمية اإىل جانب مواقف �صيارات 

ومرافق اأخرى خلدمة الزوار.
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إدارة المنح الحكومية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

بناء محطة السكك 
الحديدية في الدار 

البيضاء   
القطاع

النقل واملوا�سالت    
قيمة امل�سروع 

112 مليون درهم

تزويد مدينة الداخلة 
بالماء الصالح للشرب    

القطاع
املياه       

قيمة امل�سروع 
56 مليون درهم

تزويد مدينة بوجدور 
بالماء الصالح للشرب 

القطاع
املياه      

قيمة امل�سروع 
35 مليون درهم

يعترب قطاع النقل من القطاعات املهمة التي ت�صعى 
احلكومة املغربية اإىل تطويره لتواكب التطورات 

العاملية يف هذا املجال، حيث �صاهمت املنحة احلكومية 
من دولة االإمارات يف بناء حمطة ال�صكك احلديدية 

احلديثة يف الدار البي�صاء . 

ويعمل م�صروع بناء املحطة اجلديدة  لل�صكك 
احلديدية يف الدار البي�صاء على  تعزيز قدرتها 

على ا�صتعاب اأعداد اأكرب من امل�صافرين واالرتقاء 
مب�صتويات اخلدمات املقدمة لهم، اإىل جانب دعم 

اجلهود املبذولة لتنظيم �صري القطارات الذي يزيد من 
كفاءة الرباط بني املدن املغربية. 

تاأتي م�صاريع املياه اأحد االأولويات التنموية يف املغرب 
يف اإطار �صعي احلكومة املغربية لالرتفاء مب�صتوى 

معي�صة ال�صكان من خالل توفري اإمدادات كافية من 
الغرا�س ال�صرب والزراعة.

ومت�صيًا مع التزام دولة االمارات يف دعم التنمية 
االجتماعية واالقت�صادية يف املغرب، حيث �صملت 

م�صاهمتها �صمن منحة دول جمل�س التعاون اخلليجي 
للمغرب تنفيذ م�صاريع حيوية ومنها م�صروع تقوية 

وتزويد مدينة الداخلة باملاء ال�صالح لل�صرب.ويهدف 
امل�صروع اإىل تعزيز اإمدادات مدينة الداخلة باملاء 
ال�صاح لل�صرب من خالل ترميم حمطة املعاجلة 

القدمية واإن�صاء حمطة لتحلية مياه البحر.

يف اإطار �صعي احلكومة املغربية على تطوير قطاع املياه 
وحتديث �صبكات املياه يف املناطق املختلفة من البالد، 
ومن خالل املنحة املقدمة من حكومة دولة االإمارات، 
مت تنفيذ م�صروع تزويد مدينة بوجدور باملاء ال�صالح 

لل�صرب من خالل حتلية مياه البحر ومد قناة لنقل 
املياه قطرها 500 مليمرت وبطول 4 كيلومرتات ، وقناة 

للمياه املعاجلة بطول كيلومرتين وخزان مياه.
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يعد االهتمام بتحدث وتطوير �صبكات املياه اأحد 
االأولويات التي ت�صعى احلكومة املغربية لتوفريها، 

حيث ا�صهمت املنحة املقدمة من دولة االإمارات 
واخلا�صة بان�صاء حمطة ملعاجلة املياة من امل�صاريع 
التي �صاعدت على توفري حياة كرمية لل�صكان �صمن 

بيئة �صحية واآمنة.

كما ا�صتمل امل�صروع املدار من قبل �صندوق اأبوظبي 
للتنمية على اإجناز حمطة ال�صخ اإىل جانب مد قناة 

بطول 6 كيلومرتات وقطرها 1.8 مرت، بغر�س حت�صني 
ظروف توفري مياه ال�صرب يف مدينة خريبكة املغربية.

تزويد مدينة خريبكة 
والمراكز المجاورة بالماء 

الصالح للشرب     
القطاع

املياه      
قيمة امل�سروع 

89 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 

سد خروب   
القطاع
املياه  

قيمة امل�سروع 
501 مليون درهم

انتاج الكهرباء في عدة 
مدن مغربية    

القطاع
الكهرباء والطاقة       

قيمة امل�سروع 
107 مليون درهم

من امل�صاريع اال�صرتاتيجية املهمة التي ت�صاهم يف 
تنمية قطاعي املياه والري ويحقق التنمية امل�صتدامة 

ل�صكان املغرب م�صروع �صد خروب هذا امل�صروع 
اال�صرتاتيجي الذي يعمل على توفري مياه ال�صرب 

والًري ل�صكان مناطق طنجة واأ�صيلة من خالل اإن�صاء 
�صد للحفاظ على مياه ال�صرب بالقرب من مدينة 

طنجة عرب جتميع مياه االمطار وتدفقات مياه االأودية.

وي�صمل امل�صروع على اإقامة �صد ارتفاعه 60 مرتا تبلغ 
طاقته اال�صتعابية نحو 200 مليون مرت مكعب، وياأتي 

هذا امل�صروع من خالل منحة حكومة دولة االإمارات 
والذي يدار من قبل �صندوق اأبوظبي للتنمية بالتعاون 

مع احلكومة املغربية.

ي�صكل قطاع الطاقة واأمدادات توليد الكهرباء من 
القطاعات الرئي�صية التي ت�صعى احلكومة املغربية 

لتطويرها وتوفريها لل�صكان على مدار العام يف 
خمتلف املناطق باململكة وذلك  لتحقيق اأهداف 

التنمية امل�صتدامة، ومن هنا جاءت م�صاهمة منحة 
حكومة دولة االإمارات بهدف اإعادة تاأهيل حمطات 
الكهرباء يف 9 مدن مغربية وهي جرادة، املحمدية 

القنيطرة، العيون، اأغادير، طانطان، والداخلة، 

ل�صمان توفري امدادات كافية من الطاقة الكهربائية 
بحيث حتقق التوازن بني العر�س والطلب يف خمتلف 

اأنحاء املغرب .

وي�صمل امل�صروع كذلك على اإعادة تاأهيل خطوط 
االإنتاج يف املحطات احلرارية مبدن جرادة، املحمدية 
القنيطرة، واإعادة تاأهيل حمطات العنفات، الغازية، 
والديزل مبدن العيون، اأغادير، طانطان، والداخلة.
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تعنى احلكومة املغربية بتطوير القطاع الطبي 
واخلدمات امل�صاندة له ل�صمان توفري الرعاية ال�صحية 

املنا�صبة لل�صكان، وقد حر�صت حكومة دولة االإمارات 
على دعم املغرب يف هذا املجال من خالل منحة 

لتجهيز م�صت�صفى متكامل ي�صمل جميع التخ�ص�صات 
الطبية يف مدينة مراك�س. ويعد م�صت�صفى املركز 

اال�صت�صفائي اجلامعي حممد ال�صاد�س مبراك�س مركزًا 
طبيًا مهمًا ميتد على م�صاحة 8,8 هكتار وي�صتوعب 

916 �صريرا.

وي�صم املركز م�صت�صفى لالأمومة والطفولة ي�صتوعب 
247 �صريرًا على م�صاحة 20,260 مرتمربع، فيما 

ي�صم اجلزء الثاين منه واملمتد على م�صاحة 54,500 
مرت مربع م�صت�صفى تخ�ص�صيًا ي�صم 585 �صريرا 
وم�صت�صفى لالأورام ي�صتوعب 99 �صريرا وعيادات 

داخلية.

تجهيز مستشفى االختصاصات 
بالمركز االستشفائي الجامعي 

محمد السادس بمراكش   
القطاع

ال�سحة       
قيمة امل�سروع 

239 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع
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بناء معاهد للتكوين 
المهني    

القطاع
التعليم    

قيمة امل�سروع 
277 مليون درهم

ي�صكل االرتقاء بالقطاع التعليمي مطلبًا ا�صا�صيًا 
يف املغرب، وياأتي من �صمن اأحد حماور التنمية 

االجتماعية واالقت�صادية التي ت�صعى احلكومة املغربية 
لتحقيقها، نظرا لدورها الهام يف تعزيز م�صاركة 

خمتلف افراد املجتمع يف م�صرية التنمية.

وقد �صملت م�صاهمة االإمارات �صمن منحة ال�صندوق 
اخلليجي للتنمية للمغرب خم�ص�صات هامة لدعم 
منوقطاع التعليم يف البالد، من خالل بناء معاهد 

للتكوين املهني، بناء وتو�صيع عدد من االيحاء 
اجلامعية، اإ�صافة اإىل امل�صاهمة يف اإن�صاء وجتهيز كلية 

اللطب وال�صيدلة. 

ي�صتهدف هذا امل�صروع بناء وجتهيز 13 معهدًا يف 
عدد من املدن املغربية، منها 4 معاهد للتكوين يف 

االمدادات اللوج�صتية والنقل يف مدن تاوريرت، والدار 
البي�صاء، طنجة، واأغادير، ومعهد متخ�ص�س يف مهن 

معدات الطائرات واملعدات اللوج�صتية يف املطارات، 
مدر�صة للتكوين يف مهن البناء واالأ�صغال العمومية، 

معهدان ملهن ترحيل اخلدمات مبدينتي فا�س ووجدة، 
ومعهد متخ�ص�س يف ال�صناعات الغذائية مبدينتي 

مكنا�س وفكيك اإىل جانب تو�صيع مركز التكوين املهني 
باب فتح فار�س.

توسيع شبكات النقل في عدة 
مدن مغربية 

القطاع
الكهرباء والطاقة       

قيمة امل�سروع 
15 مليون درهم

يهدف امل�صروع اإىل مواكبة التنمية ال�صناعية عرب 
تلبية احتياجات املن�صاآت ال�صناعية من الطاقة 
الكهربائية، كما يتيح نقل وتو�صيع �صبكات النقل 

الكهربائية للحد من االأثار ال�صلبية التي قد حتدثها 
هذه املن�صاآت على البيئة و�صحة ال�صكان يف املناطق 

املجاورة ملراكز االإنتاج من خالل احلد من تاأثري 
االنبعاثات الغازية على البيئة . 
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حظي قطاع اال�صكان باأهمية ا�صتثنائية �صمن م�صاهمة 
دولة االإمارات يف �صندوق التنمية اخلليجي اخلا�س 

باملغرب، حيث خ�ص�س لهذا القطاع منحة بقيمة 
حويل 830 مليون درهم اإماراتي، اي ما يعادل 226 

مليون دوالر ، ت�صهم يف اإن�صاء 398,700 وحدة �صكنية 
يف عدة مدن رئي�صية يف املغرب، االمر الذي من �صاأنه 

اإعطاء دفعة قوية جلهود احلكومة املغربية يف رفع 
م�صتوى املعي�صة يف اململكة من خالل توفري ال�صكن 

املالئم.

ويتيح م�صروع ال�صكن االجتماعي يف 6 مدن مغربية 
توفري م�صاكن ملئات االالآف من العئالت من ذوي 

اخلل املحدود يف عدد من مدن املغرب، منها 108 
اآالف وحدة �صكنية يف مراك�س، و42,800 وحدة �صكنية 

يف الدار البي�صاء، و91 األف وحدة يف �صكنية يف 
بوملان مبدينة فا�س 41,800 وحدة �صكنية يف اجلهة 

ال�صرقية، 58,800 وحدة �صكنية يف مدينتي طنجو 
وتطون 56,300 وحدة �صكنية يف مدينة مكنا�س.

السكن االجتماعي في 6 مدن 
مغربية  

القطاع
ال�سكان          

قيمة امل�سروع 
830 مليون درهم

إدارة المنح الحكومية يتبع
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بناء وتوسيع ثالث أحياء 
جامعية      

القطاع
التعليم        
قيمة امل�سروع 

15 مليون درهم

انشاء كلية للطب والصيدلة 
بطنجة 

القطاع
التعليم      
قيمة امل�سروع 

63 مليون درهم

ي�صتهدف هذا امل�صروع املمول من قبل حكومة دولة 
االإمارات اإىل بناء وتو�صيع ثالث اأحياء �صكنية جامعية  

بهدف توفري م�صاكن منا�صبة للطلبة يف كل من احلي 
اجلامعي لالإناث مبدينة اأغادير، احلي اجلامعي يف 

ال�صو�صي يف مدينة الرباط، واحلي اجلامعي يف مدينة 
اأغادير. مما ي�صاعد على توفري املناخ ال�صحي للتعليم 

اجلامعي ويقلل من معاناة الطلبة عند ا�صتكمال 
حت�صيلهم الدرا�صي.

يف اإطار تطوير قطاع التعليم العايل خ�صو�صا يف 
التخ�ص�صات العملية جاء ان�صاء كلية للطب وال�صيدلة 

بطنجة الذي ي�صتهدف امل�صاهمة يف تاأهيل الكوادر 
الطبية الوطنية ملزاولة مهنتي الطب وال�صيدلة وردفد 

القطاع الطبي املغربي بالعنا�صر املوؤهلة واملدربة يف 
هذا املجال.
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تاأ�س�ض �سندوق اأبوظبي للتنمية يف 15 يوليو 1971 كموؤ�س�سة تابعة حلكومة اأبوظبي تتوىل م�سوؤولية تقدمي امل�ساعدات اخلارجية, ومبرور ال�سنوات ر�سخ ال�سندوق 
مكانته �سمن اأبرز موؤ�س�سات العون التنموي على م�ستوى العامل. 

كما ات�سع نطاق ن�ساط ال�سندوق لي�سمل اإىل جانب تقدمي قرو�ض مي�سرة للدول النامية, م�سوؤولية اإدارة املنح التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة  
لتمويل م�ساريع ترمي اإىل حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول النامية. 

وبالتما�سي مع تطور اأن�سطته وعملياته اأحدث ال�سندوق نقلة نوعية يف اأدائه, من خالل اعتماده نهجاً ي�ستهدف تعزيز موارده و�سمان دميومة دوره احليوي 
يف دعم الدول النامية, من خالل القيام با�ستثمارات وم�ساهمات مبا�سرة طويلة الأجل يف �سركات تن�سط يف قطاعات حيوية, اإىل جانب ا�ستثمار ال�سيولة املتاحة 

لديه يف اأدوات مالية متنوعة.

نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية

صنـــدوق أبوظبي للتنمية و المغرب 


