
 

بمناسبة زیارة الصداقة والعمل التي یقوم بھا صاحب الجاللة الملك 
دمحم السادس، نصره هللا، للكوت دیفوار، اطلع جاللتھ ورئیس جمھوریة الكوت دیفوار فخامة السید 

على مستوى تقدم الدراسات واألشغال لمشروع الحفاظ 
وتثمین خلیج كوكودي، حیث ھمت المرحلة األولى، على الخصوص، فتح القناة باإلضافة الى تجریف 

فمنذ التقدیم الرسمي للمشروع لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس وفخامة السید الرئیس الحسن وتارا، 
، وبفضل االرادة المشتركة لقائدي البلدین الصدیقین، وصل مشروع الحفاظ وتثمین 

وفي ھذا الصدد، فإن مجموع البنیات التحتیة للمشروع توجد قید الدراسة أو البناء، بتكلفة مالیة 
في المائة من خالل قرض  20تعبئتھ، في حدود 

    .ستسعى الحكومة اإلیفواریة الحصول علیھ لدى األسواق المالیة، عبر البنوك التجاریة

 االقتراض بشروط میسرة، لدى أھم 
  .ي للتنمیة والبنك العربي للتنمیة االقتصادیة بإفریقیا

 - ویعتبر مشروع الحفاظ وتثمین خلیج كوكودي، حالیا، النموذج المرجعي في مجال التعاون جنوب
  .جنوب والتضامن الفعلي للمملكة المغربیة والكوت دیفوار من أجل رفاھیة وتقدم إفریقیا

مارس، بالتوقیع، أمام صاحب الجاللة الملك دمحم السادس، نصره 
 هللا، وفخامة السید الرئیس الحسن وتارا، على مذكرة تفاھم حول مرحلة تثمین واستغالل خلیج 

وبموجب ھذه االتفاقیة، اتفق الجانبان على ترتیبات إعمال شراكتھما لتنمیة برنامج التثمین واالستغالل 
  .لذي یھم تثمین ضفة البالتو، والحزام األخضر لبانكو والمنتزه الحضري لكوكودي 

التي تضم مركز تجاري، وفندق، ومركز للندوات 
كما سیتم انجاز البنیات . والمؤتمرات، باالضافة الى التجھیزات الثقافیة والرقي بالثقافة اإلیفواریة

أما تھیئة ضفة كوكودي، فتشمل بناء منتزه حضري، مع ثالثة مكونات أساسیة وھي إعداد فضاء 

ھیل البیئي، ستھم تطھیر وإعادة وبخصوص الحزام األخضر لمنطقة بانكو، فالعملیة المندمجة إلعادة التأ
  .بین غابة بانكو ، وخلیج كوكودي

كما ینتظر وضع البنیات التحتیة للقرب لساكنة االحیاء المجاورة، باالضافة الى خلق دور موضوعاتیة 
دار "، و"دار الزھور"، و

 
 
 

 المملكة المغربیة
 مارشیكا مید

 
 بالغ صحفي

بمناسبة زیارة الصداقة والعمل التي یقوم بھا صاحب الجاللة الملك / 2017 مارس
دمحم السادس، نصره هللا، للكوت دیفوار، اطلع جاللتھ ورئیس جمھوریة الكوت دیفوار فخامة السید 

على مستوى تقدم الدراسات واألشغال لمشروع الحفاظ  ،2017مارس  6الحسن وتارا، الیوم االثنین 
وتثمین خلیج كوكودي، حیث ھمت المرحلة األولى، على الخصوص، فتح القناة باإلضافة الى تجریف 

  .الخلیج وحمایة ضفافھ

فمنذ التقدیم الرسمي للمشروع لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس وفخامة السید الرئیس الحسن وتارا، 
، وبفضل االرادة المشتركة لقائدي البلدین الصدیقین، وصل مشروع الحفاظ وتثمین 

  .خلیج كوكودي الى مرحلة مھمة من النضج

وفي ھذا الصدد، فإن مجموع البنیات التحتیة للمشروع توجد قید الدراسة أو البناء، بتكلفة مالیة 
تعبئتھ، في حدود وأن ھذا المبلغ سیتم . ملیون دوالر

ستسعى الحكومة اإلیفواریة الحصول علیھ لدى األسواق المالیة، عبر البنوك التجاریة
االقتراض بشروط میسرة، لدى أھم   أما باقي التمویالت لھذا المشروع الھام، فسیتم تأمینھا في اطار

ي للتنمیة والبنك العربي للتنمیة االقتصادیة بإفریقیاالصنادیق العربیة، على الخصوص، البنك االسالم

ویعتبر مشروع الحفاظ وتثمین خلیج كوكودي، حالیا، النموذج المرجعي في مجال التعاون جنوب
جنوب والتضامن الفعلي للمملكة المغربیة والكوت دیفوار من أجل رفاھیة وتقدم إفریقیا

مارس، بالتوقیع، أمام صاحب الجاللة الملك دمحم السادس، نصره  6وتمیز الحفل، الذي نظم الیوم االثنین 
هللا، وفخامة السید الرئیس الحسن وتارا، على مذكرة تفاھم حول مرحلة تثمین واستغالل خلیج 

وبموجب ھذه االتفاقیة، اتفق الجانبان على ترتیبات إعمال شراكتھما لتنمیة برنامج التثمین واالستغالل 
لذي یھم تثمین ضفة البالتو، والحزام األخضر لبانكو والمنتزه الحضري لكوكودي 

التي تضم مركز تجاري، وفندق، ومركز للندوات " دار العاج" وعلى ضفة بالتو ، سیتم إحداث 
والمؤتمرات، باالضافة الى التجھیزات الثقافیة والرقي بالثقافة اإلیفواریة

  .حتیة الخاصة بالترفیھ، واالطعام، حول مرفأ أبیدجان

أما تھیئة ضفة كوكودي، فتشمل بناء منتزه حضري، مع ثالثة مكونات أساسیة وھي إعداد فضاء 
  .ریاضي، وحدیقة للتنشیط المائي، وموقع للمغامرات واالكتشافات

وبخصوص الحزام األخضر لمنطقة بانكو، فالعملیة المندمجة إلعادة التأ
بین غابة بانكو ، وخلیج كوكودي  ھكتار 3000التشجیر والتھیئة الحضریة لممر یمتد على مساحة 

كما ینتظر وضع البنیات التحتیة للقرب لساكنة االحیاء المجاورة، باالضافة الى خلق دور موضوعاتیة 
، و"دار الحلي"و ،"دار النسیج"، و"دار البن"، و

 

   

مارس 6 االثنین/ أبیدجان
دمحم السادس، نصره هللا، للكوت دیفوار، اطلع جاللتھ ورئیس جمھوریة الكوت دیفوار فخامة السید 

الحسن وتارا، الیوم االثنین 
وتثمین خلیج كوكودي، حیث ھمت المرحلة األولى، على الخصوص، فتح القناة باإلضافة الى تجریف 

الخلیج وحمایة ضفافھ
فمنذ التقدیم الرسمي للمشروع لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس وفخامة السید الرئیس الحسن وتارا، 

، وبفضل االرادة المشتركة لقائدي البلدین الصدیقین، وصل مشروع الحفاظ وتثمین 2015 في یونیو
خلیج كوكودي الى مرحلة مھمة من النضج

وفي ھذا الصدد، فإن مجموع البنیات التحتیة للمشروع توجد قید الدراسة أو البناء، بتكلفة مالیة 
ملیون دوالر 450اجمالیة تبلغ 

ستسعى الحكومة اإلیفواریة الحصول علیھ لدى األسواق المالیة، عبر البنوك التجاریة
أما باقي التمویالت لھذا المشروع الھام، فسیتم تأمینھا في اطار

الصنادیق العربیة، على الخصوص، البنك االسالم
 

ویعتبر مشروع الحفاظ وتثمین خلیج كوكودي، حالیا، النموذج المرجعي في مجال التعاون جنوب
جنوب والتضامن الفعلي للمملكة المغربیة والكوت دیفوار من أجل رفاھیة وتقدم إفریقیا

وتمیز الحفل، الذي نظم الیوم االثنین 
هللا، وفخامة السید الرئیس الحسن وتارا، على مذكرة تفاھم حول مرحلة تثمین واستغالل خلیج 

          .كوكودي

 
وبموجب ھذه االتفاقیة، اتفق الجانبان على ترتیبات إعمال شراكتھما لتنمیة برنامج التثمین واالستغالل 

لذي یھم تثمین ضفة البالتو، والحزام األخضر لبانكو والمنتزه الحضري لكوكودي ا
 

وعلى ضفة بالتو ، سیتم إحداث 
والمؤتمرات، باالضافة الى التجھیزات الثقافیة والرقي بالثقافة اإلیفواریة

حتیة الخاصة بالترفیھ، واالطعام، حول مرفأ أبیدجانالت
 

أما تھیئة ضفة كوكودي، فتشمل بناء منتزه حضري، مع ثالثة مكونات أساسیة وھي إعداد فضاء 
ریاضي، وحدیقة للتنشیط المائي، وموقع للمغامرات واالكتشافات

 
وبخصوص الحزام األخضر لمنطقة بانكو، فالعملیة المندمجة إلعادة التأ

التشجیر والتھیئة الحضریة لممر یمتد على مساحة 
كما ینتظر وضع البنیات التحتیة للقرب لساكنة االحیاء المجاورة، باالضافة الى خلق دور موضوعاتیة 

، و"دار الكاكاو"وھي 
  ".الخشب

 



 

  .كما تھم مذكر التفاھم توسیع الشراكة لتشمل التھیئة الحضریة ولمیناء بسام الكبیر

في اطار اطالق مشروع إعداد  2008
وتثمین موقع بحیرة مارشیكا بالمغرب، ھذا المشروع مقام بمبادرة من صاحب الجاللة الملك دمحم 

وتعتبر . امةوتعد مارشیكا مید فاعل مجالي متخصص في تنمیة المشاریع السیاحیة والحضریة المستد
الشركة، حالیا، كرائد في مجال التھیئ الخاص باألنشطة المتعلقة بمحاربة التلوث وإعادة التأھیل 

وبمناسبة الزیارة الرسمیة لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس، نصره هللا، ألبیدجان، في یونیو 
ھذه . قیة للمساعدة على التحكم في الورش مع الحكومة اإلیفواریة

ولتنفیذ بنود ھذه االتفاقیة . االتفاقیة، تمنح مارشیكا مید قیادة مشروع الحفاظ وتثمین خلیج كوكودي
  .على خلق فرع لھا بأبیدجان

وب، الذي تم الكوت دیفوار، تعزز خالل الزیارة الرسمیة األخیرة 
، بالتوقیع على مذكرة 2016لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس، نصره هللا، الى مدغشقر، في نونبر 

ات تنمیة مختلف ھذا المشروع یھم إعادة المالحة بالقناة بشكل مستدام، عالوة على تحدید امكانی
  .المواقع التي تمر منھا القناة، وجعلھا في تناسق فیما بینھا، من خالل إعداد رؤیة مندمجة

ویندرج ھذان المشروعان، المتواجدین في أقصى شرق وغرب القارة االفریقیة، واللذان یشرف 
دس، نصره هللا، علیھما فرع مارشیكا مید بأبیدجان، في إطار رؤیة صاحب الجاللة الملك دمحم السا

ویمنح ھذان المشروعان فرصا للتنمیة على الصعید القاري، للمقاوالت المغربیة العاملة في قطاعات 
رابح مع الفاعلین  -البناء والفالحة والمعادن والطاقات والخدمات، وذلك في اطار الشراكات رابح

 

 
 
 

 المملكة المغربیة
 مارشیكا مید

كما تھم مذكر التفاھم توسیع الشراكة لتشمل التھیئة الحضریة ولمیناء بسام الكبیر

  

  لمحة عن الشركة العامة مارشیكا مید

2008شركة تابعة للدولة المغربیة التي أحدثت سنة 
وتثمین موقع بحیرة مارشیكا بالمغرب، ھذا المشروع مقام بمبادرة من صاحب الجاللة الملك دمحم 

وتعد مارشیكا مید فاعل مجالي متخصص في تنمیة المشاریع السیاحیة والحضریة المستد
الشركة، حالیا، كرائد في مجال التھیئ الخاص باألنشطة المتعلقة بمحاربة التلوث وإعادة التأھیل 

     .اإلیكولوجي للمواقع الطبیعیة الحساسة

وبمناسبة الزیارة الرسمیة لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس، نصره هللا، ألبیدجان، في یونیو 
قیة للمساعدة على التحكم في الورش مع الحكومة اإلیفواریة، وقعت مارشیكا مید اتفا

االتفاقیة، تمنح مارشیكا مید قیادة مشروع الحفاظ وتثمین خلیج كوكودي
على خلق فرع لھا بأبیدجان 2016في ظروف حسنة، عملت مارشیكا مید، في مارس 

وب، الذي تم الكوت دیفوار، تعزز خالل الزیارة الرسمیة األخیرة جن -ھذا النموذج من التعاون جنوب
لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس، نصره هللا، الى مدغشقر، في نونبر 

  .تفاھم تروم تثمین قناة بانغالنیس

ھذا المشروع یھم إعادة المالحة بالقناة بشكل مستدام، عالوة على تحدید امكانی
المواقع التي تمر منھا القناة، وجعلھا في تناسق فیما بینھا، من خالل إعداد رؤیة مندمجة

ویندرج ھذان المشروعان، المتواجدین في أقصى شرق وغرب القارة االفریقیة، واللذان یشرف 
علیھما فرع مارشیكا مید بأبیدجان، في إطار رؤیة صاحب الجاللة الملك دمحم السا

  .جنوب –لوضع أسس تعاون ناجح جنوب 

ویمنح ھذان المشروعان فرصا للتنمیة على الصعید القاري، للمقاوالت المغربیة العاملة في قطاعات 
البناء والفالحة والمعادن والطاقات والخدمات، وذلك في اطار الشراكات رابح

كما تھم مذكر التفاھم توسیع الشراكة لتشمل التھیئة الحضریة ولمیناء بسام الكبیر
   

    
 
 

لمحة عن الشركة العامة مارشیكا مید
 

شركة تابعة للدولة المغربیة التي أحدثت سنة  تعتبر مارشیكا مید
وتثمین موقع بحیرة مارشیكا بالمغرب، ھذا المشروع مقام بمبادرة من صاحب الجاللة الملك دمحم 

  .السادس، نصره هللا

 
وتعد مارشیكا مید فاعل مجالي متخصص في تنمیة المشاریع السیاحیة والحضریة المستد

الشركة، حالیا، كرائد في مجال التھیئ الخاص باألنشطة المتعلقة بمحاربة التلوث وإعادة التأھیل 
اإلیكولوجي للمواقع الطبیعیة الحساسة

 
وبمناسبة الزیارة الرسمیة لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس، نصره هللا، ألبیدجان، في یونیو 

، وقعت مارشیكا مید اتفا2015
االتفاقیة، تمنح مارشیكا مید قیادة مشروع الحفاظ وتثمین خلیج كوكودي

في ظروف حسنة، عملت مارشیكا مید، في مارس 
ھذا النموذج من التعاون جنوب

لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس، نصره هللا، الى مدغشقر، في نونبر 
تفاھم تروم تثمین قناة بانغالنیس

 
ھذا المشروع یھم إعادة المالحة بالقناة بشكل مستدام، عالوة على تحدید امكانی

المواقع التي تمر منھا القناة، وجعلھا في تناسق فیما بینھا، من خالل إعداد رؤیة مندمجة
ویندرج ھذان المشروعان، المتواجدین في أقصى شرق وغرب القارة االفریقیة، واللذان یشرف 

علیھما فرع مارشیكا مید بأبیدجان، في إطار رؤیة صاحب الجاللة الملك دمحم السا
لوضع أسس تعاون ناجح جنوب 

 
ویمنح ھذان المشروعان فرصا للتنمیة على الصعید القاري، للمقاوالت المغربیة العاملة في قطاعات 

البناء والفالحة والمعادن والطاقات والخدمات، وذلك في اطار الشراكات رابح
  .المحلیین


