اململكة املغربية ودولة الكويت
عالقات منوذجية را�سخة
يعترب التعاون امل�ستمر بني اململكة املغربية وال�صندوق الكويتي والذي بد�أ عام  1966و�أثمر حوايل  31م�شروع ًا حتى الآن بلغت قيمتها الإجمالية حوايل مليار دوالر �أمريكي ،انعكا�س ًا
لعالقة متميزة تربط بني اململكة املغربية ودولة الكويت ،والتي يعمل قادة البلدين با�ستمرار على تنميتها وتر�سيخها يوم ًا بعد يوم ،كان م�شروع ت�ساوت الزراعي باكورة هذا التعاون وبعدها
توالت امل�شروعات املثمرة يف جماالت خمتلفة ،مثل م�صانع ال�سكر والفو�سفور وال�سدود و�شق الطرق.

 3.4مليون دوالر �أمريكي لتمويل تكاليف اخلدمات اال�ست�شارية والأعمال املدنية
مل�شروعي تو�سيع م�ست�شفى ا�صيلة ودار الت�ضامن ملدينة �أ�صيلة.
مت اليوم يف مدينة �أ�صيلة التوقيع على خطاب التفاهم (الإتفاق) بني م�ؤ�س�سة منتدى �أ�صيلة وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ،يقدم ال�صندوق مبقت�ضاه منحة مقدارها مليون
دينار كويتي (�أي ما يعادل حوايل  3.4مليون دوالر �أمريكي) لتمويل تكاليف اخلدمات اال�ست�شارية والأعمال املدنية مل�شروعي تو�سيع م�ست�شفى �أ�صيلة ودار الت�ضامن.
وقد وقع الإتفاق نيابة عن م�ؤ�س�سة منتدى �أ�صيلة معايل ال�سيد /حممد بن عي�سى � -أمني عام م�ؤ�س�سة �أ�صيلة ،ووقعها نيابة عن ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ال�سيد/
عبدالوهاب �أحمد البدر  -املدير العام.
ويهدف م�شروع تو�سعة امل�ست�شفى �إىل تلبية الطلب املتزايد على اخلدمات الطبية العالجية املتخ�ص�صة تالفي ًا مل�شقة وعناء حتويل املر�ضى� ،إىل مدينة طنجه .ويهدف م�شروع دار
الت�ضامن �إىل تقدمي اخلدمات االجتماعية والرعاية التمري�ضية للم�سنني من �سكان مدينة �أ�صيلة و�ضواحيها الذين فقدوا من يقدم لهم هذه الرعاية ف�ض ً
ال عن �أولئك الذين �أقعدهم
املر�ض �أو ال�شيخوخة عن رعاية �أنف�سهم.
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ت�ساوت الزراعي
بني مو�سى الغربي الزراعي )تادال(
م�صنع ال�سكر والتكرير
م�صنع حم�ض الفو�سفور وفو�سفات الن�شادر
برنامج عمليات البنك الوطني للإنماء االقت�صادي 1977 - 1975
المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء بالقنيطرة
�سد وادي المخازن والتنمية الزراعية بمنطقة اللوك�س
�سد تامز اورت والتمنية الزراعية في وداي �آ�سن
برنامج عمليات البنك الوطني للإنماء االقت�صادي 1982-1980
ا�ستغالل مياه وادي الأخ�ضر والحوز الأو�سط الزراعي
�سد �آيت �أيوب نفق مطماطة للكهرباء والري ومياه ال�شرب
تزويد والية الدار البي�ضاء الكبرى بمياه ال�شرب )المرحلة (1
�سد �أولوز
�سد �أ�سمير وتزويد منطقة تطوان بمياه ال�شرب
�سد الوحدة
الطريق ال�سريع الرباط  -العرائ�ش
ري الحوز الأو�سط وت�ساوت ال�سفلي
�سد الغرا�س
الطريق ال�سريع الرباط  -فا�س
توفير مياه ال�شرب للقرى والأرياف )البرنامج الوطني(
طريق الدار البي�ضاء � -سطات ال�سريع
�سدي د�شر الواد وايت م�سعود للكهرباء والري ومياه ال�شرب
محطتي توليد الكهرباء من �سدي د�شر الواد و�آية م�سعود
ري المرجة بمنطقة اللوكو�س
�سد �سيدي �سعيد
طريق الدار البي�ضاء  -الجديدة ال�سريع
�سد الروز
الطريق ال�سريع �سطات  -مراك�ش )المرحلة الأولى(
الطريق ال�سريع لميناء طنجه المتو�سط
الكهربة القروية )المرحلة الرابعة  -الجزء الثاني(
م�شروع الطريق ال�سريع مراك�ش � -أغادير
المجموع

املعونات الفنية املقدمة من ال�صندوق للمملكة املغربية حتى

2006/10/31
تاريخ
توقيع االتفاقية

قيمة القر�ض
دوالر �أمريكي (مليون)

1966/05/29
1966/05/29
1972/02/02
1974/02/25
1975/08/25
1975/09/16
1977/03/27
1979/02/19
1980/12/27
1982/05/29
1986/06/16
1986/10/31
1988/02/25
1989/07/06
1990/11/23
1992/04/10
1994/01/10
1995/02/27
1995/06/26
1995/09/29
1997/04/07
1997/11/13
1998/12/11
2000/06/19
2001/02/21
2001/06/28
2002/05/20
2003/06/12
2005/03/26
2005/03/26
2006/03/20

19.829
7.552
2.838
8.016
18.697
11.684
33.400
23.380
21.399
33.400
16.695
23.380
23.380
23.809
22.847
23.044
50.100
50.465
62.256
35.541
33.400
23.930
66.800
23.380
30.060
66.800
50.100
41.750
86.840
50.100
50.100
1,022,244

ا�سم الم�شروع
توفير مياه ال�شرب للقرى واالرياف
مجموع المعونات الفنية

2006/10/31

القيمة
دوالر �أمريكي
501
501

م�شروع الطريق ال�سريع مراك�ش � -أغادير
يهدف امل�شروع املقرتح �إىل مقابلة الطلب احلايل وامل�ستقبلي للحركة
املتزايدة يف املنطقة الو�سطى واجلنوبية من البالد ،و�إىل خف�ض تكاليف
النقل واالنتقال ،خا�صة نقل املنتجات الزراعية من �أماكن �إنتاجها
�إىل مواقع ا�ستهالكها وت�صديرها ،و�إىل مقابلة حركة ال�سياحة بني
مراك�ش (مركز املواقع الأثرية يف املغرب) ومدينة «�أغادير» (ذات الطبيعة
اجلميلة) ،كما ي�سهم امل�شروع املقرتح يف زيادة كفاءة �شبكة الطرق داخل
اململكة و�شبكة النقل الإقليمية ،يتكون امل�شروع املقرتح من �إن�شاء طريق
�سريع� ،سوف تفر�ض عليه ر�سوم مرور ،يبلغ الطول الإجمايل له حوايل
 245كيلومرت ،ومن املتوقع �أن يت�ألف الطريق من م�سلكني لكل اجتاه
عر�ض كل منهما � 7أمتار ،وجزيرة و�سطية و�أكتاف جانبية وذلك مبوجب
امل�شاريع التي �سبق تنفيذها ،ويجدر الذكر �أنه مل يتم حتديد املوا�صفات
الهند�سية وذلك لعدم ا�ستالم ال�صندوق للدرا�سات الفنية حتى الآن.
كما ي�شتمل امل�شروع على �ست ج�سور علوية على التقاطعات النظامية
ً
حاليا ،كما ت�شمل
عند تقاطع م�سار الطريق املقرتح مع الطرق القائمة
�أعمال التنفيذ �إن�شاء مراكز لتح�صيل ر�سوم املرور وال�صيانة واال�سرتاحة،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستمالك الأرا�ضي واخلدمات اال�ست�شارية.
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