
 

        
   
 
 

 بــــــالغ صحــــــفي
 
 

 : اإلدخار المنزلي اإلفریقي في خدمة التنمیة خفیضة الكربون وسریعة22كوب 
 اإلستجابة للتغیرات المناخیة

 
 یعتزم المغربي، اإلقتصاد في رئیسي وفاعل وطني مؤسساتي فاعل أول باعتباره
 إعالن خالل نم القاري الصعید على صدارته مجاالت توسیع والتدبیر اإلیداع صندوق
.للمستثمرین اإلفریقیة الشبكة إنشاء مبادرة  

 
 

-، جناح المغرب، المنطقة الزرقاء، مراكش22نونبر، كوب  16األربعاء  من خالل  
ملیار  206موقعه كفاعل مالي یتبوأ الدرجة االولى من خالل مجموع حصیلة تناهز 

لتمویل في بلورة األهداف بالدور الذي یلعبه ا، ووعیا منه  ملیار دوالر) 19( دوالر
صندوق اإلیداع والتدبیر عن مبادرة إنشاء الشبكة اإلفریقیة المرتبطة بالبیئة، یعلن 

للمستثمرین.  
 

من خالل انفتاحها أیضا على الجهات المانحة غیر اإلفریقیة، خاصة بنوك التنمیة 
مویل البیئي والبنوك التجاریة وصنادیق اإلستثمار، تروم الشبكة المذكورة تشجیع الت

بإفریقیا. ویشكل إنشاء الشبكة بهذا المعنى عالمة اخرى دالة على انخراط المغرب، من 
خالل صندوق اإلیداع والتدبیر، في مسار تنمیة خفیضة الكربون وسریعة اإلستجابة 

لتحدیات التغیرات المناخیة بالقارة السمراء.  
 
 

یةشبكة استثمار تشكل مثار اهتمام المؤسسات اإلفریق  
 

بالنسبة للبلدان اإلفریقیة، سیمكن تنفیذ المساهمات الوطنیة من خلق حاجة ماسة 
لمبالغ تمویل كبرى.  

 



 

        
   
 
من خالل هذه الشبكة، التي تنم إحداثها بشراكة مع مؤسسات مالیة أخرى، خاصة 

ق اإلدخار الفرنسي وصنادیق اإلیداع اإلفریقیة، والصندوق النیجیري لإلدخار، وصند
داع والتدبیر بمعیة شركائه تقدیم إضافة فرنسیة للتنمیة، یأمل صندوق اإلیوالوكالة ال

ن ، وبالتالي وضع وسائل التمویل اإلضافیة رهتعبئة اإلدخار المنزلينوعیة في مجال 
إشارة المشاریع البیئیة القائمة على التكییف والتقلیص من آثار اإلحتباس.  

 
یع تهم القارة السمراء لیس ولید إن إشراك صندوق اإلیداع والتدبیر في مشار

اللحظة، بقدر ما یترجم مواكبة الصندوق منذ سنین خلت للعدید من البلدان اإلفریقیة من 
   أجل وضع مؤسسات مالیة تستلهم بشكل كبیر نموذج صندوق اإلیداع والتدبیر. 

 
 

تعبئة دولیة من أجل تمویل مشاریع بیئیة إفریقیة  
 

نونبر  16یالد شبكة المستثمرین األفارقة یوم اإلربعاء سیتم اإلعالن الرسمي عن م
صندوق اإلیداع والتدبیر تنظیمه، بجناح المغرب بالمنطقة في أعقاب الحدث الذي یعتزم 

-الزرقاء -22كوب  اإلدخار المنزلي اإلفریقي في خدمة التنمیة خفیضة حول موضوع "   
اإلستجابة للتغیرات المناخیة". الكربون وسریعة  

حور أشغال المائدتین المستدیرتین لهذا الحدث، التي سیفتتح فعالیاته سعادة وتتم
، صالح 22یر المغربي للشؤون الخارجیة والتعاون ورئیس الدورة الحالیة لكوبوزال

محور اول خاص بالتمویل البیئي بإفریقیا وبالعالم، في  الدین مزوار، حول محورین: 
صة التجارب اإلفریقیة في مجال تعبئة حین ینصرف المحور الثاني إلى بسط خال

اإلدخار ومصادر التمویل من أجل اإلنتقال نحو الكربون الخفیض.  
 

بد اللطیف زغنون، یمكن لصندوق اإلیداع والتدبیر، عإلى جانب السید المدیر العام 
تسجیل مشاركة السیدة شینیلو أنوهو أمازو، المدیرة العامة لصندوق اإلیداع النیجیري، 

،وكذا السید بییر رینیه لیماص، المدیر 50ید آالن إیبوبیص، المدیر العام إلفریقیا والس
العام لصندوق اإلیداع والودائع بفرنسا. كما سیشهد الحدث مشاركة دول أمریكا الالتینیة 
-من خالل ممثلها السیدة آمال لي أمین، رئیسة قسم التنمیة المستدامة بالبنك بین

االمریكیتین للتنمیة.  
 



 

        
   
 

المجموعة  4تسییر الجلسة بالسید بونوا لیغي، المدیر العام لخلیة التفكیر  ةتناط مهمو
اإلوروبیة التي تشتغل على اقتصاد وتمویل البیئیة.  

 
شبكة تؤطر عملها جملة من االهداف وااللتزامات المشتركة  

 
. ومن 2020تتخذ هذه المرحلة االولى من مسار خلق الشبكة شكل التزام في أفق 

المناخ عند اتخاذ ضمن األهداف التي تم رسمها لهذه الشبكة، نجد عنصر إدماج 
قرارات التمویل ورسم استراتیجیات التنمیة، فضال عن مصادقة األطراف على تدابیر 

. كما یتوجب أیضا على الدول األعضاء لتقدیر حجم إصدارها للكاربون مشتركة
كما یتعین  .اإلسثتمار المسؤول" "مبادئ :نتثمریسللم عالمي ائتالففي  االنخراط

تقدیم المساعدة لتشخیص المشاریع وتوفیر الدعم المالي  في نهایة االمر علیها 
.لبرامج اإلستثمار بإفریقیا  

 
تدبیر التأكید من "، المخصص للتنفیذ، یعید صندوق اإلیداع وال22خالل "كوب  

جدید على مروره إلى الفعل من اجل بلورة األهداف اإلجرائیة الخمسة التي رسمت 
للتمویل البیئي، كما تمت المصادقة علیها بمناسبة انعقاد النسخة السابقة من مؤتمر 

  األطراف. 
 
 

بطاقة عن مجموعة صندوق اإلیداع والتدبیر  
 
 

قتضي الحدیث عن صندوق اإلیداع والتدبیر إن الحدیث عن هذه األوراش الواعدة ی
كفاعل رئیسي ال محید عنه في قلب الحدث وفي اإلقتصاد المغربي. فالصندوق یعتبر بال 

مالییر  4ملیار درهم (أكثر من  45منازع المستثمر المؤسساتي االول للمملكة من خالل 
ة في مجال ، فضال عن تبوئه الصدار2015و  2011اورو) تم استثمارها بین سنتي 

 192تدبیر المدخرات واألصول المالیة، بمجموع أصول تحت تدبیر الصندوق تناهز 
.ونصف الملیار أورو) 17ملیار درهم (ما یقارب   

 



 

        
   
 

نیطت بصندوق اإلیداع والتدبیر على أ، انصبت المهام التي 1959منذ إنشائه سنة 
أو مصدرها، حمایة بحكم طبیعتها  التي تقتضي اإلدخاروتدبیر موارد  جمع وحمایة

لیصل إلى  2015خاصة. وقد ارتفع مجموع الودائع لدى الصندوق برسم السنة المالیة 
ملیار درهم. 97  

 
كما أن صندوق اإلیداع والتدبیر متعدد األنشطة والمهام ویؤكد وجوده كفاعل یدعم 
التي تعبئة المؤسساتي والحمایة في المجاالت التي تشكل محفظة نشاطه اإلستراتیجي، و

تغطي القطاع البنكي، والمالي قطاع التامین  والتنمیة الترابیة والتنمیة المستدامة.  
 

منذ تأسیسه وبمرور األعوام، انخرط صندوق اإلیداع والتدبیر بشكل فاعل في 
خدمة للتنمیة اإلقتصادیة للمملكة. وعلیه، نلفي صندوق  الستثمارات طویلة المدىا

محوریا في جمیع المشاریع الُمهیِكلة بالمغرب: فنجده في اإلیداع والتدبیر ضمن طرفا 
مشاریع البنیات التحتیة كما الشأن بالنسبة لطنجة المتوسط، وانتهاء بالمشاریع الحضریة 
الكبرى مثل المدینة صدیقة البیئة بزناتة،  ومرورا بالمشروع الكبیر المندمج الذي 

وكذا بالبنیات التحتیة الصناعیة یرتقب أن یضم البورصة المالیة للدار البیضاء، 
السیاحیة الصدیقة للبیئة. تالمندمجة والمحطا  

 
 

لإلتصال الصحافي  

 
 

السیدة صوفیا الساطوري  
-ssatori@eslأو على عنوانها اإللكتروني  92 37 55 18 6 212+على جوالها رقم 

agencepublics.com  
 

أو ربط اإلتصال   
بالسیدة فاطمة الزهراء العلوي  

12 86 23 61 6 212+جوالها رقم على    
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