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 المكتب الوطني للكهرباء والماءعقد لقاءا تواصليا مع األطر العليا بي ظيفاالسيد عبد الرحيم الح

 التحديات التي يتعين مواجهتها خالل السنوات الخمس القادمةالصالح للشرب حول 

 

التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء  الكهرباء مركز علوم وتكنولوجياب، 2019 زيوليو 18يوم الخميس  انعقد

المسؤولين ن ولمديريبا ظيفاعبد الرحيم الحالسيد المدير العام  جمعتواصليا  القاءالدار البيضاء، الصالح للشرب ب

 .بالمكتب

السيد برئاسة  الرباطب 2019 زيوليو 10لمكتب المنعقد في ل ياداراإلمجلس لالثالثة ل الدورةيأتي هذا االجتماع بعد 

-لعقدالطالع على حصيلة اواوالبيانات المالية  المكتبألنشطة  حصيلةلعرض ي شكل فرصة ذرئيس الحكومة، وال

، والمصاادقة على التوجهات العامة إلعدااد 2017-2014البرنامج المبرم بين المكتب والدولة بخصوص الفترة 

 الرؤية االستراتيجية الجديدة للمكتب.وكذلك تقديم  2023-2019برنامج جديد للفترة -عقد

حصيلة ا ذوالوضعية الراهنة وك لسياق الحاليلبعرض  االجتماع ظيفاعبد الرحيم الحالسيد هذه المناسبة، افتتح ب

 مع الحضور الرؤية الجديدة للمكتب أيضا تباادلكما . يمجلس اإلادارالخالل اجتماع هم اإلنجازات التي تم تقديمها أل

 هنذ تعيينالعامة م ارةاداإلوضعتها من خالل تسليط الضوء على األولويات التي لك ذواستراتيجية مؤسسة باعتباره 

خارطة طريق لتحسين المرادوادية وإصالح ه الرؤية بالخصوص وضع ذوتتميز ه جاللة.طرف صاحب المن 

 .2030الممتدة إلى والمكتب تتمثل في المحاور المذكورة أعاله 

مليار  26،3بلغ ا إجماليا ، استثمار2018-2016خالل الفترة  أنجز المكتب ستثمارات،يخص حصيلة االفيما 

مبلغ والكهرباء مخصص إلنجاز مشاريع مليار ادرهم  14قدره غالف مالي تعبئة . وقد عمل المكتب على ادرهم

 .تطهير السائلشرب والمخصصة إلنجاز المشاريع المتعلقة بالماء الصالح لل مليار 12،3

البرنامج الجديد على ضوء التحوالت العميقة التي يعرفها قطاعا الكهرباء -تقديم التوجهات العامة للعقد كما تم

 .والماء بالمغرب

 رؤية استراتيجية لتحسين المردودية واإلصالح

هم بالخصوص ت، 2023-2019للفترة لتحسين المرادوادية وإصالح المكتب وضعت اإلادارة العامة خارطة طريق 

ز ، تحسين األرباح واألاداء التقني والتجاري، تعزيالتوازن االقتصاادي والمالي وتطوير نموذج أعمال المكتبتحقيق 

 ، إتمام خطة االستثمار للمكتب في اآلجال وتحسين اإلطار القانوني والتشريعي.الحكامة، الجهوية، تحديث التدبير

 2023-2019برنامج استثماري طموح للفترة 

االستراتيجية لـلمكتب، وبالخصوص فيما يتعلق بتأمين التزويد بالكهرباء والماء الشروب  في إطار التوجهات

بغالف  2023-2019تجهيز للفترة لل اوالتدخل المستمر في مجال التطهير السائل، وضعت اإلادارة العامة مخطط

 .مليار ادرهم 51،6استثماري يبلغ 

أما . مليار ادرهم 26,1غالفا استثماريا يبلغ  2023-2019يتوقع مخطط التجهيز للفترة  ،الكهرباءمجال فبالنسبة ل

مليار  25،5غالفا استثماريا يبلغ  يتوقع مخطط التجهيز، الصالح للشرب والتطهير السائل الماء يمجالبالنسبة ل

 .ادرهم



بير الذي التذكير بالتقدم الكلقد تم لمكتب. طر العليا لاألبالمدير العام جمع محاور الرئيسية للقاء الذي هي التلك 

عرفته المملكة المغربية في قطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجاللة 

هذا كل . لقد شالملك محمد الساادس حفظه هللا وكذا التحديات التي تواجه المكتب كفاعل أساسي في هذين القطاعين

 .فافية ووضوحشكل رؤيته واستراتيجيته بالحضور  الذي شارك العاموالتفاعل مع المدير  تباادل اآلراءلفرصة  للقاءا

التي  ضوء النتائج علىالمكتب ومستخدمو  يقوم به أطرالذي المهم بالعمل  الحافظي، أشااد السيد اللقاءفي نهاية 

 ةومواكبة التنميالسائل حققتها هاته المؤسسة في مجال التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير 

 .المكتبالعاملين به إلى جميع اتتهانيه وتشجيع. كما جداد اداالجتماعية واالقتصاادية للبال


