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 بالغ صحفي

اداي  للمتت  الطني  للترباا  و الما  الاال  للرب اإلجلس اجتماع للمأول   

"     3102"ادوية شتيبب   

********** 

شتنبر   23االثنٌن عقد المكتب الوطنً للكهرباء و الماء الصالح للشرب أول مجلس إداري له ٌوم 
 .رئٌس الحكومة تحت رئاسة السٌد عبد اإلله بنكٌرانالرباط ب 2013

أبرٌل  24إلى حدود حصٌلة منجزات المكتب بالخصوص تقدٌم لقد همت أشغال المجلس اإلداري األول 
و كذلك  2013لسنة  االستثمارو مٌزانٌة التسٌٌر و  2012أنشطة و نتائج المكتب خالل  و 2012

 .2017-2013مخطط التجهٌز المتعلق بالفترة 
للكهرباء و  من المكتب الوطنً االنتقالٌةمشٌرا بؤن تدبٌر المرحلة  رئٌس الحكومةالسٌد الدورة افتتح 

ب الوطنً للكهرباء و الماء الصالح للشرب الذي تم إلى المكت المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب
قد مرت فً ظروف جد مرضٌة على مستوى استمرارٌة األنشطة و  2012أبرٌل  24إنشاإه بتارٌخ 

و ذلك بفضل تظافر جهود مستخدمً المكتبٌن و السلطات العمومٌة و  االستقرار و السلم االجتماعً
 الشركاء.

كما أشاد السٌد رئٌس الحكومة بالعمل الجاد لمستخدمً المكتبٌن، المكتب الوطنً للكهرباء و المكتب 
هذٌن المكتبٌن على مستوى تزوٌد المملكة  لدنالوطنً للماء الصالح للشرب، بالنظر للنتائج المسجلة من 

 للمغرب. االجتماعٌةو  تصادٌةاالقبالكهرباء و الماء الصالح للشرب و التطهٌر السائل و مواكبة التنمٌة 
مهمته كمإسسة عمومٌة حققها المكتب فً إطار كما أشار السٌد رئٌس الحكومة إلى اإلنجازات التً 

الصرف الصحً و خدمة  تنمٌةتسهر على ضمان استمرارٌة تزوٌد البالد بالكهرباء و الماء الشروب و 
التوجٌهات الملكٌة السامٌة فً مجال التنمٌة  إطارفً الذي ٌدخل تفعٌل العمل الحكومً مساهمته فً كذا 

 المستدامة كمفهوم شامل و مندمج فً مختلف أبعاده البشرٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة و البٌئٌة.
 قبل التطرق إلى النقط المسجلة فً جدول األعمال، تقدم السٌد علً الفاسً الفهري المدٌر العام للمكتب 

ء الصالح للشرب بتشكراته ألعضاء المجلس لدعمهم و مساندتهم الدائمة فً إطار لمااالوطنً للكهرباء و 
تفعٌل عملٌة دمج المكتب الوطنً للكهرباء و المكتب الوطنً للماء الصالح للشرب و خلق المكتب الجدٌد 

 إنجاز البرامج االستثمارٌة للمكتب.و 
لماء الصالح للشرب اكما عرض السٌد علً الفاسً الفهري حصٌلة منجزات المكتب الوطنً للكهرباء و 

الذي تم إعداده لرفع التحدٌات التً ٌواجهها  2017-2013و مخطط التجهٌز  2012للسنة األولى 
ت و من المكتب على المدى القرٌب و المتوسط فً ظروف صعبة تتمٌز من جهة بارتفاع أثمنة المحروقا

 لماء الصالح للشرب.اجهة أخرى باالرتفاع المتزاٌد للطلب الوطنً على الكهرباء و 
 

التزايد المستمر للطلب على الكهرباء و الماء الصالح للشرب وإنجاز برامج استثمار مهمة لسنة 
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جٌغواط فً الساعة مسجال  31055,6 إلى 2012وصل حجم الطلب الوطنً على الكهرباء عند نهاٌة 
خالل %7,2  زٌادة فً قطاع الكهرباء ب بمعدلأي  2012فً المائة فً سنة  8بلغت نمو  نسبةبذلك 
 .2012-2002الفترة 

بواسطة الفحم و %36,9 طالقا من الطاقات المتجددة و نا%7,9  هذا الطلب بنسبةو قد تمت تلبٌة 
  .االستٌرادعن طرٌق  %18من الغاز الطبٌعً و  %19,3و الفٌولمن   17,9%

مقارنة  %7,4أي بزٌادة  2012زبون مع نهاٌة سنة  4716602زبناء قطاع الكهرباء و قد بلغ عدد 
 .2011مع سنة 

و ٌعكس التزاٌد على طلب الكهرباء الدٌنامٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة لبالدنا الناتجة بالخصوص عن 
فً إطار برنامج الكهربة القروٌة و الكهرباء  و منهالمواطنٌن للبنٌات التحتٌة التحسن الهام لولوج ا

 سٌاسة األوراش الكبرى المهٌكلة على المستوى االقتصادي و االجتماعً.
قرٌة لفائدة  39263شملت اإلنجازات  2012إلى نهاٌة  1996هكذا و منذ انطالق هذا البرنامج سنة 

ملٌون مغربً من االستفادة من خدمة الكهرباء. وقد  12مسكن، الشًء الذي مكن حوالً  2037268
بفضل استثمارات   %98,06إلى%22 انتقل معدل الكهربة بالوسط القروي خالل هذه الفترة من 

 ملٌار درهم. 24تراكمة فاقت م
التً تعرفها بالدنا، أنجز االجتماعٌة  واالقتصادٌة مواكبة دٌنامٌة التنمٌة بهدف فً مجال التجهٌز و 

شمل منشآت اإلنتاج و النقل و  ملٌار درهم 4,6 لغمبرنامجا استثمارٌا هاما ب 2012المكتب سنة 
 كهربة القروٌة.الالتوزٌع و 

بالقنٌطرة  ذات العنفات الغازٌةالشروع فً استغالل المحطة الجدٌدة  2012فً هذا اإلطار، عرفت سنة 
 2012مٌغواط فً نهاٌة دجنبر 6692إلى الحد األدنى للطاقة مٌغواط مما رفع  315بطاقة إجمالٌة تبلغ 

توزٌع الطاقات  وكذا توسٌع و تقوٌة شبكات نقل و 2011مقارنة مع نهاٌة  %4,9 أي بزٌادة تعادل
 جودة الخدمة. نالكهربائٌة و تحسٌ

 
 

 قطاع الماء

 
 2012سنة   %4,3تزاٌدا قدره المكتب ، عرف إنتاجعلى  الماء الشروب من أجل تلبٌة الطلب المتزاٌد

ناهز  2012-2001علما أن المتوسط السنوي الرتفاع اإلنتاج بالنسبة لفترة  2011مقارنة مع سنة 
 .%4,4 ان ٌرتفع إنتاج المكتب إلى  فمن المنتظر 2013أما بالنسبة لسنة  3,5%

من دعم القدرة اإلنتاجٌة للماء ملٌار درهم  3,3و التً بلغت  2012لقد مكنت االستثمارات المنجزة سنة 
 5و إنجاز  متر مكعب فً الثانٌة 54,6متر مكعب فً الثانٌة لتصل إلى  2,2الشروب بؤكثر من 

متر مكعب فً الٌوم. و هكذا أصبح المكتب ٌتوفر فً نهاٌة  33950طهٌر السائل بطاقة محطات الت
 متر مكعب فً الٌوم.  211000محطة تطهٌر بقدرة إجمالٌة تبلغ  51على  2012

 
 2102 - 2102مخطط التجهيز 

الماء الصالح للمكتب خصوصا فٌما ٌتعلق بتؤمٌن التزوٌد بالكهرباء و  االستراتٌجٌةفً إطار التوجهات 
للشرب و التدخل المتواصل فً قطاع التطهٌر السائل، قدم السٌد علً الفاسً الفهري مخطط التجهٌز 

 .2017 – 2013للمكتب للفترة 
ملٌار درهم منها   112,3:  ٌتضمن مخطط التجهٌز غالفا استثمارٌا ٌبلغ بالنسبة لقطاع الكهرباء

 بإنجازها.المكتب ملٌار درهم سٌقوم   35,5
أي  2017مٌغواط فً أفق   4584,5وهكذا ٌعتزم المكتب برمجة دعم اإلنتاج بقدرة تناهز حوالً 

 الحالً. فً حقل اإلنتاجالمنشؤة  فً المائة فً القدرة 67بزٌادة 
مٌغواط( أصلها من الطاقات المتجددة التً هً جزء  2090فً المائة من هذه القدرة اإلضافٌة ) أي  45

 المغربً المندمج للطاقة الشمسٌة و المشروع المغربً المندمج للطاقة الرٌحٌة.من البرنامج 
فً هذا اإلطار تم الشروع فً إنجاز المحطة الحرارٌة األولى لمركب الطاقة الشمسٌة المندمج 

مٌغواط(. أما المشارٌع األخرى 150مٌغواط( و كذا حقل الطاقة الرٌحٌة لتازة )160لورزازات "نور" )
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-2013ة عن هذٌن البرنامجٌن فهً فً طور اإلنجاز و ستتواصل بطرٌقة دٌنامٌة خالل الفترة المتفرع
2017. 

من جهة أخرى و بهدف مواكبة مشارٌع اإلنتاج و تؤمٌن تزوٌد المملكة و تحسٌن جودة الخدمة و 
برنامجا  2017-2013المساهمة فً االندماج فً السوق الجهوٌة للكهرباء، سٌنجز المكتب خالل الفترة 

ملٌار درهم (، و الكهربة القروٌة من 3,5(، و التوزٌع )ملٌار درهم 10,1مهما لتنمٌة شبكة النقل )
  .ملٌار درهم 4,8قرٌة باستثمار ٌناهز  5350مسكن موزعة على  153800خالل استفادة 

 
ملٌار  27,3غالفا استثمارٌا ٌبلغ  2017 – 2013: ٌتضمن مخطط التجهٌز بالنسبة لقطاع الماء

 درهم.  
ٌة ملٌار درهم لدعم و تؤمٌن تزوٌد المدن بالماء الشروب من خالل تقو 15,6مبلغ  وهكذا فقد خصص 

محطة لمعالجة أو تحلٌة  35 الشروع فً استغاللمتر مكعب فً الثانٌة إضافٌة بواسطة  20اإلنتاج ب
 كلم من القنوات. 2000المٌاه ووضع 

تقوٌة التزوٌد  الل عدة مشارٌع هامة نذكر منها على سبٌل المثالستعرف هذه المرحلة إنجاز و استغ
 :بالماء الشروب ب

 5000المنطقة الساحلٌة بٌن الرباط و الدار البٌضاء انطالقا من سد سٌدي محمد بن عبد هللا بصبٌب  -
 ؛لتر فً الثانٌة

لتر/الثانٌة لفائدة  1000لتر فً الثانٌة )منها  3500مراكش الكبرى انطالقا من سد المسٌرة بصبٌب  -
 المكتب الشرٌف للفوسفاط(؛

 لتر فً الثانٌة على مرحلتٌن؛ 3200المنطقة الوسطى للمغرب انطالقا من سد آٌت مسعود بصبٌب  -
 لتر فً الثانٌة؛  2000مدٌنتً فاس و مكناس انطالقا من سد ادرٌس األول بصبٌب  -
 لتر فً الثانٌة؛ 1400 بصبٌب 1947أبرٌل  9مدٌنة طنجة انطالقا من سد  -
 .لتر فً الثانٌة 1200بواسطة تحلٌة مٌاه البحر بصبٌب ٌناهز و نواحٌها مدٌنة أكادٌر  -
 

ملٌار درهم إلنجاز عدة  5,6فٌما ٌتعلق بتعمٌم تزوٌد الوسط القروي بالماء الشروب، سٌستثمر المكتب 
ألف نسمة و تدبٌر  450لفائدة ساكنة إضافٌة تفوق  %96,5مشارٌع ستساهم فً رفع نسبة التزوٌد إلى

 روي جدٌد.قخدمة التوزٌع على مستوى حوالً مائة مركز 
 لهذا الغرض سٌتم انجاز عدة مشارٌع منها:

 تزوٌد الساكنة القروٌة إلقلٌم تاونات بالماء الشروب انطالقا من سد بوهودة؛ -
 الشروب انطالقا من سد أسفالو؛تزوٌد الساكنة القروٌة إلقلٌم تازة بالماء  -
اعرٌش انتٌرٌفت و أمكرو و أفتٌسات بالماء الشروب بواسطة تحلٌة مٌاه  ى الصٌادٌنتزوٌد سكان قر -

 ؛البحر
 تزوٌد الساكنة القروٌة إلقلٌم شتوكة آٌت باها بالماء الشروب انطالقا من سد أهل سوس. -
 

محطة  67لقطاع التطهٌر السائل ٌهدف إلى إنجاز ملٌار درهم 6,1 و أخٌرا سٌخصص غالف مالً قدره
كلم من  3000متر مكعب فً الٌوم، ووضع حوالً  160000 فوقت ةتطهٌر جدٌدة بطاقة إجمالٌ

ملٌون  1,3مدٌنة و مركز و ذلك لفائدة  50على مستوى حوالً القنوات، و التدخل لتدبٌر هذه الخدمة 
 نسمة.

 مع الشروع فً استغاللها خالل هذه الفترة:و من أهم مشارٌع التطهٌر السائل المز
 متر مكعب فً الٌوم؛ 17600 تبلغ دنٌا العٌون: إنجاز محطة التطهٌر بقدرة -
 متر مكعب فً الٌوم؛ 15200تبلغ  دنٌاسٌدي سلٌمان: إنجاز محطة التطهٌر بقدرة  -
 مكعب فً الٌوم؛متر  12000تبلغ  دنٌاسٌدي بٌبً: إنجاز محطة التطهٌر بقدرة -تمسٌة-القلعة -
 متر مكعب فً الٌوم؛ 11500تبلغ  دنٌاالخمٌسات: إنجاز محطة التطهٌر بقدرة  -
  متر مكعب فً الٌوم. 10000تبلغ  دنٌا الداخلة: إنجاز محطة التطهٌر بقدرة -
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ً ختام  هذا العرض، أكد السٌد علً الفاسً الفهري أن هذه اإلنجازات قد تمت بفضل تعبئة مستخدمً فو
و تحسٌن الخدمة العمومٌة لفائدة المواطنٌن بشكل مستمر و فً مختلف  مو مهنٌتهم منوها بتفانٌهالمكتب 

 الظروف.
عالوة على ذلك، أكد على استعداد المكتب لتفعٌل استراتٌجٌة الحكومة من خالل إنجاز برامجه 

 امكانٌات التوافق التً ٌسمح بها دمج المكتبٌن.االستثمارٌة و تحسٌن قدراته التقنٌة و المالٌة مع تثمٌن 
   
على كما صادق  2012حصٌلة و حسابات المكتب لسنة المجلس اإلداري على افق بعد النقاش و و

و أعطى موافقته للشروع فً إنجاز المشارٌع المبرمجة من  2017 -2013مخطط التجهٌز للفترة 
  .الوطنً للكهرباء و الماء الصالح للشرب طرف المكتب

كافة مستخدمً المكتب على النتائج المسجلة فً إطار تنفٌذ مهام الخدمة  أعضاء المجلس هنؤكما 
ضمان تؤمٌن خدمة تزوٌد المملكة بالكهرباء و الماء الشروب فً أحسن إلى العمومٌة للمكتب الهادفة 

 الظروف و تدخله الفعال فً مجال التطهٌر السائل.
 

و اإلدارة العامة و كافة مستخدمً المكتب س أعضاء المجلباسم وجه السٌد رئٌس الحكومة وفً الختام، 
عن والئهم وتشبثهم نصره و  أيده هللالصاحب الجاللة الملك محمد السادس برقٌة ٌعبرون من خاللها 

 .بالعرش العلوي المجٌد

 
 
 


