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  بالغ صحفي

------------- 
 المجلس اإلداريرئيس الحكومة يترأس السيد 

  الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربللمكتب 
 
 

2020 دجنبر 29الرباط في   

 

بالرباط تحت  2020 دجنبر 29 الثالثاءداري يو  اإل هللشرب مجلس والماء الصالحعقد المكتب الوطني للكهرباء 

 . رئيس الحكومةسعد الدين العثماني  رئاسة السيد

المصادقة و 2020-2019 لسنواتالمكتب  إنجازات م حصيلةلقد همت أشغال المجلس اإلداري بالخصوص تقدي

والمصادقة  2021لسنة  ةخاص واالستثمارالتسيير  ةميزاني والمصادقة على 2019برسم سنة  حساباته الختاميةعلى 

 .ومشاريع القرارات المعروضة على أنظاره أهم االتفاقيات المبرمة من طرف المكتب على

الماء كهرباء والمملكة المغربية في قطاعي ال عرفتهالتقد  الكبير الذي التذكير برئيس الحكومة االجتماع ب السيدافتتح 

ي تواجه التحديات التوكذا هللا  حفظهجاللة الملك محمد السادس التوجيهات السامية لصاحب الفي ظل الصالح للشرب 

التي  الرؤية الملكية المستنيرةملتز  بانخراطه في إطار وأكد أن المكتب  .ينالقطاع ينفي هذكفاعل أساسي المكتب 

على  بالدلإبراز الدور الريادي لو والماء بالمغربالطاقة  اقطاعمواكبة التحوالت الكبرى التي يعرفها إلى  تهدف

 مزيجال في رئيسية مكانة الطاقات هذه إعطاء بهدف المتجددةات الطاقخصوصا في مجال المستوى القاري والعالمي 
بوأ تحتى ي الواعد المجال هذا في اليوم المغرب يحتله الذي به والمعترف الرائد الدور وتكريس الوطني، يالطاق

 .المكانة التي تليق به على المستويين القاري والدولي

 
 قيامه بمهامه في خدمة المرفق العموميالمكتب في إطار حققها التي المنجزات رئيس الحكومة على السيد أكد كما 

 نفيذتالسائل ومساهمته في  خدمة التطهيروالماء الشروب لكهرباء وتزويد البالد باالضامن الستمرارية بصفته 

الرامي إلى دعم وتنويع مصادر  2027-2020الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي  البرنامجمقتضيات 

التزويد بالماء الشروب ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين وضمان األمن المائي والحد من آثار التغيرات 

لى عكتب حث المكما  .طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا المناخية

 .الطلبوالعرض المعادلة بين لحفاظ على من أجل ا اتاالستثمار تسريع وتيرة إنجاز

 هاتققحضوء النتائج التي  علىالمكتب  ومستخدمو يقو  به أطرالذي المهم رئيس الحكومة بالعمل السيد كما أشاد 

الجتماعية ا ومواكبة التنميةالسائل التطهير خدمة في مجال التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب و هاته المؤسسة

وهي إنجازات جد مشرفة عكستها األرقا  والمؤشرات المحققة على أرض الواقع رغم الظرفية  دواالقتصادية للبال

مكتب اتخذ ال حيث بسبب جائحة كورونا والتحديات االستثنائية التي واجهتها بالدنا 2020الصعبة التي ميزت سنة 

تزويد المواطنين بخدمات الكهرباء  استمرارية ذات الطابع التقني والتجاري والمالي لضمان مجموعة من التدابير
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الحفاظ على صحة المستخدمين مع  العموميةتوجيهات السلطات  مع تماشيا السائلللشرب والتطهير  الصالح والماء

 .والمواطنين على حد سواء

لرشيدة، االتقد  الذي عرفه المكتب فيما يخص تطبيق مبادئ الحكامة  على الضوء إللقاء فرصة المجلس هذا ولقد كان

أن المكتب تابع خالل السنة المنصرمة مختلف األوراش المفتوحة من أجل تحسين التدبير خاصة على مستوى حيث 

بة آليات المراق تعزيزو مواكبة الجهوية المتقدمةو ةدعم التحول الرقمي لإلدار إطار فيث النظا  المعلوماتي تحدي

 ضال عن تحسين جودة الخدمات المقدمةف التنظيمي،تقوية التآزر بين القطاعين في أفق تحقيق الدمج و الداخلية

 .للمواطنين مع تكريس مبادئ الشفافية والفعالية

جميع  بتشكراته إلى للمكتب،، المدير العا  ظيالسيد عبد الرحيم الحافتقد   األعمال،جدول التطرق إلى نقط قبل 

الظروف التي تتيح على دعمهم المستمر لتمكين المكتب من إنجاز مهامه في أحسن اإلداري أعضاء المجلس 

 .الخدمة واستمرارية االستدامة

فترة ل خاللمكتب ا التي حققهازات انجاالأهم عرضا حول حصيلة  الرحيم الحافظيالسيد عبد في بداية تدخله، قد  

2020-2019. 

 4,1منها  ممليار دره 8,4 قدره ياستثمار غالف ماليتعبئة على 2019 ةخالل سنعمل المكتب  ،السياقا ذهوفي 

وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء حاجيات السكان الكهرباء من أجل تلبية مخصص إلنجاز مشاريع  ممليار دره

 قدرهالف مالي غفقد تم استثمار  تطهير السائل،شرب واللماء الصالح لل. أما بالنسبة لالقرويةوتعميم كهربة المناطق 

كة تطوير شبا وكذقروي وال الحضريبالماء الشروب بالوسطين  لسكانتزويد التعزيز وتأمين  ممليار دره 4,3

 السائل تطهيرشرب واللماء الصالح لللكهرباء واكل من ابالنسبة لجمالي إ استثماركما يتوقع إنجاز  ل.السائتطهير ال

 .2020متم سنة عند درهم  مليار 7,1بقيمة 

سنويا على مدى العشر سنوات  %4ارتفع الطلب على الكهرباء بمعدل متوسط قدره فيما يتعلق بمجال الكهرباء، 

، اواطكمي 6540بلغت الذروة القصوى ، في حين 2019جيكاواط ساعة متم  853 38، مسجال ما يفوق الماضية

 .2018سجل سنة  مقارنةً بما %3,7بزيادة قدرها 

وتأثيراتها  بسبب جائحة كورونا% 1,4انخفاضا استثنائيا للطلب على الكهرباء يتوقع أن يبلغ  2020عرفت سنة وقد 

 .واالقتصادية االجتماعية

، % 36,8ما يقارب  الطاقات المتجددةتمثل فيها  ،ميكاواط  557 10حوالي المنشأة  الكهربائية القدرةكما بلغت 

 :بما يلي 2020-2019الفترة  تحيث تميز

 التالية اإلضافيةاستغالل المنشآت  بدأ: 

  (اواطكمي 2,4) وبئر الكندوز اواط(كمي 22)مولدات الديزل الداخلة 

 :  اواط(كمي 180)المحطة الريحية ميدلت 

  التاليةإنهاء استغالل المنشآت: 

 ( اواطكمي 165فحم جرادة )بالمحطة الحرارية ال 

 (.اواطكمي 120)اواط كمي 20الغازية  عنفاتال 

  (اواطكمي 300قنيطرة )الفيول بالالمحطة الحرارية 

إلى  1998سنة  % 32وفيما يتعلق بتعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، ارتفعت نسبة الكهربة القروية من 

مليون من ساكنة العالم القروي من االستفادة من الكهرباء وما  12,8 ، مما مكن ما يقارب2019عند متم  % 99,72

درهم، منها  مليار 24,4ينتج عنه من تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها وتحقيق استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 

 .2019مليون برسم سنة  281

 .% 99,78إلى  2020عند متم  نسبة تعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي أن تصل ومن المرتقب
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مليار درهم بالنسبة للماء  4,3بلغت  استثماراتمهم أسفر عن إنجاز  استثماريالمكتب بمجهود  قا في مجال الماء، 

إنجاز هذه المشاريع من المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر  ولقد مكن الشروب والتطهير السائل.

من  قرويلماء الشروب بالوسط الباتم رفع نسبة التزويد  حيثلتزويد كل المدن بصفة عادية بالماء الصالح للشرب 

مليون  12,9، مما مكن من تزويد ساكنة قروية مستفيدة تقدر ب 2019نهاية سنة  % 97,4إلى 1998سنة  %37

 . نسمة

 اصبيب المكتب جهز أن . كمامليون متر مكعب 1206إلى  2019سنة  المنتجة المياه وصل حجمالسياق ا ذهوفي 

. ويمثل من أجل االستجابة للطلب المتزايد على الماء الثانيةلتر في  1941يصل إلى  2019خالل سنة  اإضافي

بالنسبة  %5,8الطاقة اإلنتاجية على الصعيد الوطني مقابل من  %94,2من طرف المكتب إجماال المجهز  الصبيب

 312وضع ، ب2019 ةخالل سنكما قا  المكتب، . للمنتجين اآلخرين )وكاالت التوزيع، شركات التدبير المفوض ...(

 2019بلغ عدد زبناء المكتب نهاية سنة  في حين كلم من قنوات التوزيع. 238الماء الشروب وإنتاج كلم من قنوات 

 مليون زبون. 2,37ما مجموعه 

بقدرة إجمالية  2019 ةخالل سنلمياه العادمة ا لتصفية جديدةمحطات  08 المكتبتطهير السائل، أنجز في مجال ال

مما مكن  التطهير السائلكلم من قنوات  250كما قا  بوضع متر مكعب/اليو .  47897إضافية للتصفية تصل إلى 

وذلك من خالل رفع عدد المدن التي يتدخل فيها المكتب لتسيير هاته  طنيناالمقدمة للمو خدماتجودة التحسين  من

 .مراكز جديدة 7 وذلك بزيادة مركزا 135الخدمة إلى 

المائة بالنسبة للماء الصالح  في 97,8إلى  2020نسبة تعميم التزويد بالعالم القروي عند متم  أن تصل ومن المرتقب

 .مركزا 146إلى رفع عدد المدن التي يتدخل فيها المكتب لتسيير خدمة التطهير السائل  للشرب مع

 2020 سنتيل ومخطط عمله واالستثمار للمكتبالتسيير ميزانيات بتقديم أيضا المدير العا  خالل عرضه، قا  السيد و

 مليار 5,4 منها مدره مليار 10,9 تناهز 2021سنة  ميزانية استثمارية مهمة تعبئة نه من المنتظرأحيث  ،2021و

 لقطاع الماء.  مدره مليار 5,5ولقطاع الكهرباء  مدره

 .المبرمة من طرف المكتب تفاقياتاإلمختصر ألهم  بتقديمخالل مداخلته  المدير العا قا  السيد كما 

لرأي مدقق الحسابات حول حسابات المكتب والحسابات المجمعة برسم  ستماعاإل كذلك إلى األعمال وتطرق جدول

 .تقرير لجنة التدقيق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربوتقرير مراقب الدولة  باإلضافة إلى ،2019سنة 

سجاما مع المجلس على مجموعة من القرارات الهامة لتطوير عمل المكتب وتحقيق أهدافه التنموية ان كما صادق

رؤية والتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده للنهوض بهذه القطاعات الحيوية 

 واالستراتيجية.

 مواجهةل للمكتب الالز  الدعم بتقديم شكره وتوصياته لجميع شركاء المكتب وأعضاء المجلس الحكومة رئيس وجدد

 الطاقة اريعفي إطار مش الوطني ئيالكهربا الكبير للنظا  التحدي رفع على قادراً  وليكون التي تعيق سيره، االكراهات

 التقنيات ياراخت خالل من تنافسية كهربائية طاقة وإنتاج االستثمارات تحسين من خاص بشكل يكمنس والذي المتجددة

قي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه الس البرنامجمقتضيات تنفيذ  علىا قادر ليكون و كذلك والمربحة الناضجة

تنويع مصادر التزويد بالماء الشروب ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين من  يكمنس والذي، 2020-2027

 .والحد من آثار التغيرات المناخيةوضمان األمن المائي 

لب منهم وط ينالحيوي ينالمجال ينللمواطنين في هذكما تقد  بالشكر ألطر وأعوان المكتب على ما يقدمونه من خدمة 

المثابرة والثبات على نفس النهج من أجل المساهمة في تطور بالدنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك 

 محمد السادس نصره هللا.

 
 


