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ي 
 بالغ صحف 

أس أشغال الدورة السادسة للمجلس اإلداري  السيد رئيس الحكومة يتر

ب ي للكهرباء والماء الصالح للشر
 للمكتب الوطن 

 

اير  16الرباط،   2022فبر

 

الدورة السادسة للمجلس اإلداري ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أشغال 

ب، ي للكهرباء والماء الصالح للشر
اير  16يومه األربعاء  للمكتب الوطن  ، عبر تقنية 2022فبر

التواصل عن بعد، بحضور السيدة نادية فتاح، وزيرة االقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة، 

ي والت وزير التجهب   والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة
اب الوطن  عمب  إعداد البر

واإلسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس سكوري، وزير اإلدماج االقتصادي والمقاولة 

ي والتنمية المس بنعىلي  الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة ليىل
ر
تدامة، وزيرة االنتقال الطاق

ي مجلس إدارة المكتب، 
 
مدير السيد الجانب  إىلوجميع ممثىلي  المصالح الوزارية األعضاء ق

 .العام والمسؤولي   بالمكتب

انية و  برنامج العمل برسم سنة عرض وعرفت أشغال هذا المجلس اإلداري تقديم المب  

مة من طرف المكتب، وكذا 2022 ، قصد المصادقة والموافقة عىل العقود واالتفاقيات المبر

 .مشاري    ع القرارات المعروضة عىل أنظار المجلس اإلداري

أشاد السيد رئيس الحكومة، بعد تقديم الشكر ألعضاء المجلس اإلداري عىل تفانيهم وقد 

ي يبذلها المكتب 
ي أشغال المجلس، بالمجهودات النر

 
وعزمهم عىل المساهمة بطريقة بناءة ق

، بصفته الضامن الستمرارية تزويد البالد  ي خدمة المرفق العمومي
 
ي إطار قيامه بمهامه ق

 
ق

ي يتدخل بها، كما تقدم بالكهرباء والماء ال
ي المدن والمراكز النر

 
وب وخدمة التطهب  السائل ق شر

ي هذين المجالي   
 
بالشكر ألطر وأعوان المكتب عىل ما يقدمونه من خدمة للمواطني   ق

ي تحقيق السيادة الطاقية  
 
ي ذلك من أجل المساهمة ق

 
الحيويي   وطلب منهم االستمرار ق

 .لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نرصه هللا وأيده وتطور بالدنا  تحت الرعاية السامية
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ي ضمان تأمي   تزويد البالد بالماء 
 
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن المكتب يلعب دورا هاما ق

ايد عىل هذه المادة الحيوية، بأحسن ظروف الكلفة  ب وتلبية الطلب المبر  الصالح للشر

ة  والجودة، خاصة ي وانخفاض مستوى اتسمت وأن السنوات األخب 
باإلجهاد المائ 

ات المناخية بالدنا  التساقطات المطرية، كما تأثرت ي بالتغب  ها من انعكاسات ، مما لبشكل سلنر

 .عىل الموارد المائية وعىل مستوى الفرشات الجوفيةسلبية 

، السيد عزيز أخنوش، أن انعقاد هذا المجلس فرصة إللقاء الضوء عىل تقدم  كما اعتبر

ما يتعلق بالحكامة الرشيدة وتحقيق الرؤية الملكية السامية بخصوص تشجيع المكتب في

الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والسياسة المائية والبيئية، مما أتاح للمغرب تبوأ 

 القاري والدوىلي 
ي تليق به عىل المستويي  

 . المكانة النر

، المدير العام للم ي
ي للكهرباء والممن جانبه أكد السيد عبد الرحيم الحافظ 

اء كتب الوطن 

ب، وبعد تقديم شكره ألعضاء مجلس اإلدارة عىل دعمهم الدائم لتمكي    الصالح للشر

ي أحسن ظروف االستدامة والتكلفة واستمرارية الخدمة، عىل 
 
المكتب من إنجاز مهامه ق

ي تعرف
ا هالسياق الخاص الذي تعقد فيه هذه الدورة، والذي يتمب   بالتحوالت العميقة النر

ة  زا أن هناك تحديات كبب  ي المغرب، مبر
 
وب والتطهب  السائل ق قطاعات الكهرباء والماء الشر

اتيجية المنوطة به لمواكبة  يتعي   عىل المكتب مواجهتها ليتمكن من تحقيق األهداف االسبر

ي 
اتيجية النر ي العديد من المشاري    ع واإلصالحات االسبر

 
دينامية التنمية الشاملة، واالنخراط ق

يل توصيات النموذج أ وع إصالح القطاع العمومي وتب  
طلقتها المملكة، وخصوصا مشر

ي قطاعات الكهرباء والماء
 
 .التنموي الجديد ق

ي كلمته، أن  المكتب مدعو لرفع التحديات المتعلقة بعودة المنىح التصاعدي 
 
وأشار ق

، مما يؤثر س ات لبا عىل التوازنوارتفاع أسعار المواد الخام والوقود عىل المستوى الدوىلي

 .المالية للمكتب

ي تدعو 
ي أداء المكتب، والنر

 
ي ق وأكد أن هذه االشارات تشهد عىل التحسن المستمر والتدريىحر

ي تقديم كل المساعدة والدعم الالزمي   لهذه 
 
جميع المسؤولي   الحكوميي   إىل االستمرار ق

اتيجية، لتمكينها من مواصلة التقدم بنفس الزخم  ف وتحقيق األهداالمؤسسة االسبر

ي خارطة الطريق
 
 .المنصوص عليها ق

وتبي   من خالل فحص ملف مجلس إدارة المكتب والتقارير المقدمة خالل هذا االجتماع 

ايد  م بمهامه لصالح الخدمة العمومية، ال سيما فيما يخص تلبية الطلب المبر  أن المكتب ملبر 

ية والق ي المناطق الحرص 
 
وب ق هب  روية وكذلك فيما يتعلق بالتطعىل الكهرباء والماء الشر

 .السائل
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، بإنجاز عدة مشاري    ع بغالف استثماري 2022ومن المرتقب أن يقوم المكتب، خالل سنة 

مليار درهم منها مخصصة إلنجاز مشاري    ع الكهرباء و  5,2مليار درهم،   10,5إجماىلي قدره 

وب و التطهب  السائ  5,3   ل. مليار درهم بالنسبة للماء الشر

ويد بالكهرباء وستم كن هذه االستثمارات من ضمان استمرارية هذه الخدمات وتأمي   البر 

ب.   والماء الصالح للشر

ميكاواط  387أما فيما يتعلق بمجال الكهرباء، من المرتقب إنجاز قدرة إضافية تبلغ 

 11.130)المحطات الريحية تازة وبوجدور(. وب  هذا ستبلغ الطاقة اإلجمالية المنشأة 

منها. أما بخصوص منشآت نقل  ٪ 40، تمثل الطاقات المتجددة 2022نهاية سنة  ميكاواط

 .2022مركزا تحويليا جديدا سنة  16الطاقة الكهربائية، فسيتم تشغيل 

وب، من المتوقع خالل سنة  مليون  1.342,8، إنتاج 2022وفيما يتعلق بمجال الماء الشر

ي يقدر ب 
 
ي اليوم مما سيمكن من مبر  561.600مبر مكعب وتجهب   صبيب إضاق

 
 مكعب ق

ي اليوم بهدف تلبية الطلب  7,35رفع القدرة اإلنتاجية للمكتب اىل 
 
مليون مبر مكعب ق

وب ببالدن ايد عىل الماء الشر   ا. المبر 

ي استغالل 2022وبخصوص مجال التطهب  السائل، فمن المرتقب خالل سنة 
 
وع ق ، الشر

مبر مكعب  41.382ة تصفية إضافية تناهز محطة جديدة لتصفية المياه العادمة بقدر  14

ي اليوم
 
 .ق

ي أبرمها المكتب وكذلك تقرير لجنة 
كما شمل جدول األعمال تقديم العقود الرئيسية النر

 .التدقيق

ي تتماشر مع أهداف 
، صادق المجلس عىل جميع القرارات المرفوعة إليه، والنر ي األخب 

 
وق

يالمكتب، سواء من حيث تطوير مجاالت نشاطه أو  ي والتسيب 
  .تحسي   أدائه التقن 

ي ختام هذا االجتماع، جدد رئيس المجلس اإلداري، السيد عزيز أخنوش، شكره لجميع 
 
وق

، وكذلك لجميع  كاء المكتب والوزارات والجماعات المحلية والمانحي   الوطنيي   والدوليي   شر

ي مجاالت تدخل المكتب عىل جميع المبادرات
 
دم والدعم المق اإلدارات والجهات الفاعلة ق

 .له


