
  

 مذكرة التفاهمبطاقة بشأن 
   حول استراتيجية الشراكة مع جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية

  

  
  

يف   واالجتماعية إىل وضع إطار عام للتعاون بني الطرفني يف جمال التنمية االقتصاديةالوثيقةدف  :األهداف 
  .2016-2013 الفترة بنيخالل اململكة املغربية 

حكومة اململكة املغربية ممثلة يف شخص السيد وزير االقتصاد واملالية وجمموعة البنك  :األطراف املعنية 
املؤسسة اإلسالمية واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب واإلسالمي للتنمية اليت تضم البنك اإلسالمي للتنمية 
ة لتمويل التجارة واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار لتنمية القطاع اخلاص واملؤسسة اإلسالمية الدولي

  .وائتمان الصادرات

 :التعاون بني الطرفني يف ااالت التالية جماالت  مذكرة التفاهمحتدد  :جماالت التعاون 

ï حتسني القدرة التنافسية للممل 
ï            رفع من القـدرة التنافـسية      كة املغربية عن طريق دعم السياسات والربامج اهلادفة إىل تعزيز التجارة وال

 .للقطاعني العام واخلاص
ï   الشاملة وذلك من خالل التنمية الزراعية والتنمية البشرية والرفع من الدور الذي يلعبـه               القرويةالتنمية 

 . يف احلياة االقتصادية واالجتماعيةالعامل القروي
ï   ع من فاعليته والنهوض بالقطـاع  تطوير القطاع اخلاص من خالل العمل على حتسني مناخ االستثمار والرف

 .الصناعي
ï                  إفادة الدول األعضاء يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية وخاصة منها اإلفريقية مـن بعـض التجـارب

الناجحة للمملكة املغربية يف العديد من ااالت كالكهربة الريفية، إدارة املوارد املائية، التنميـة البـشرية          
 كما سيعمل البنـك علـى نقـل      . امليسر روعة البنك اإلسالمي للتنمية بدو    وتنمية القدرات وستقوم جمم   

التجارب الناجحة لبعض دوله األعضاء إىل اململكة املغربية ، كتجربة تركيا يف جمال تطـوير املؤسـسات                 
 .الصغرية واملتوسطة وجتربة ماليزيا يف جمال التمويل اإلسالمي

 

 اتفاق الطرفني على حتديد جهة حملية ختتص بتنسيق األنشطة اليت تشري مذكرة التفاهم إىل :إجراءات التنفيذ 
إخبار كل طرف الطرف اآلخر خبصوص النشاطات الواجب القيام ا وسيتم تنفيذها يف إطار مذكرة تفاهم، 

  .واالجتماع بصفة دورية لتقييم تنفيذ النشاطات ذات الصلة ذه املذكرة

ال يترتب عن توقيع مذكرة التفاهم أي التزام مايل أو قانوين للطرفني، وخيضع              :االلتزامات املالية والقانونية    
 .رف حسب قوانينه وأنظمته الداخليةاملختصة لكل طاألجهزة كل اتفاق بشأن جماالت التعاون ملوافقة 

 



  
  بطاقة تقنية

  تزويد منطقيت أكادير واشتوكة أيت باها باملاء مشروع حول 
  

                      

ويضم أشغال اإلمداد باملياه  .املشروع إنتاج املاء الصاحل للشرب وتوزيعهيهم  :ف املشروع وص
    . والتدقيق املايل واقتناء األراضيواخلدمات االستشارية

منطقيت أكادير واشتوكة يهدف املشروع إىل إمداد سكان مناطق قروية يف  : أهداف املشروع 
   نسمةمليون 1.5تفيد من هذا املشروع ساكنة تقدر ب سيوس. باملاء الصاحل للشربأيت باها 

 %21سيمكن املشروع من رفع نسبة حصول املناطق املستفيدة من املاء الصاحل للشرب من حيث 
  . 2017حبلول سنة  %97إىل 

  ). مليون دوالر163.9(  مليار درهم مغريب1.35 :التكلفة اإلمجالية للمشروع 

  ).قطاع املاء( للكهرباء واملاء الصاحل للشرب املكتب الوطين  :اجلهة املنفذة 

  . البنك اإلسالمي للتنمية:  املمول 

  . شهرا60 سيتم إجناز املشروع يف مدة : األجل املرتقب لإلجناز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بطاقة تقنية

   تطوير زراعة الزيتونمشروع حول 
  

                      

 يشتملعامة الثانية ملخطط املغرب األخضر ويف إطار الديندرج املشروع  :وصف املشروع 
ى أشغال تطوير البنية التحتية للمشروع وغرس أشجار الزيتون وإنشاء منشآت معاجلة عل

    .الزيتون وتطوير قدرات مجعيات وتعاونيات الفالحني واخلدمات االستشارية

ون عرب كل مراحل حتسني اإلنتاجية وتثمني إنتاج الزيتيهدف املشروع إىل  : أهداف املشروع 
يف مخس جهات من اململكة سني الدخل ومستوى عيش السكان سلسلة القيمة؛ وذلك قصد حت

وهي اجلهة الشرقية، جهة فاس بوملان، جهة طنجة تطوان، جهة تادلة أزيالل وجهة مراكش 
  . تانسيفت احلوز

 

  ).ون دوالر ملي83.49(  مليون درهم مغريب684.6حوايل   :التكلفة اإلمجالية للمشروع 

  .وزارة الفالحة والصيد البحري  :اجلهة املنفذة 

  . البنك اإلسالمي للتنمية:  املمول 

  . شهرا60 سيتم إجناز املشروع يف مدة : األجل املرتقب لإلجناز 

  
  
  
  
  
  
  
  


