
 

 

 2022شتنبر  28

ابلا  
 غاصحف 

 

اللكهرباءاوالماءاالصالح  
با المديراالعاماللمكتباالوطن   للشر

اللتنميةااأعضاءامجلساإدارةهاماامنااايستقبلاوفدا  
 البنكااإلفريف 

*-*-*-* 

 

ي المدير العام للمكتب الو  2022شتنبر  28 ربعاءيوم األ
ي بالرباط، استقبل السيد عبد الرحيم الحافظ 

طن 

ي  أعضاء مجلس إدارةما من هاا وفد ،(ONEE) بللكهرباء والماء الصالح للش  
البنك اإلفريق 

ة مغرب بالستشارية ا مهمةقوم بيي ذال  (BAD)للتنمية  . 2022شتنبر  30إىل  26 الممتدة من خالل الفب 
 

ي  تدخلو 
ي إطار تقييم جودة برنامج دعم  للكهرباءزيارة هذا الوفد للمكتب الوطن 

 
ب ف والماء الصالح للش 

ي للتنمية للمملكة المغربيةالبنك اإلف
ى للحكومة المغربية.  ريق   والتعرف عىل األولويات الكبر

 

ة عىل السيد المدير العام شدد ، اللقاء خالل هذا  اكة المتمب   ي والمستمرة أهمية الش 
بي   المكتب الوطن 

ي تشمل المحاور ال  للكهرباء والماء الصالح
ي للتنمية والن 

ب والبنك اإلفريق  اتيجيةللش  مكتب تدخل الل سب 

ب والتطهب  السائل. كما نوه  ويد بالماء الصالح للش  ي مجالت الكهرباء والب  
 
ي باألهميةالسيد ف

 الحافظ 

وب والتطهب  السائل  ي للتنمية لتطوير مجالت الماء الش 
ي يوليها البنك اإلفريق 

ي ظل خصوصا الن 
 
ف

ي تعرفها بالدنا. 
 الوضعية المائية الحالية الن 

 

ي هذه  تمب   السيد المدير العام  أبرز و  
اتيجية الن  اكة السب  ي ، 1978 عود إىل سنةت الش 

 إنجاز من  تمكنوالن 

ى ي مجال  العديد من المشاري    ع الكبر
 
ب والتطهب  السائل ت ف ويد بالماء الصالح للش  بتمويل إجماىلي  الب  

ي للتنمية مليارادرهما9يناهز 
 . من طرف البنك اإلفريق 

 

ه المناسبة لتقديم لمحة عن برنامج عمل المكتب الطموح لتلبية الطلب ذقد انتهز السيد المدير العام هو 

وب  ايد عىل الماء الش  ةرصا  يتيح في ذوالخدمة التطهب  السائل  وتطوير المب   للتعاون بي   المكتب  كبب 

ي للتنمية و 
 البنك الفريق 

 

ي ختام هذا 
 
ي للتنمية بزيارة ممثلو ، قام اللقاء وف

ي تبلغ طاقتها البنك اإلفريق 
لمحطة المعالجة أم عزة، الن 

ي الثانية، و  5000اإلنتاجية 
 
ي لب  ف

ي الن 
 
وب بامأتتساهم ف ويد بالماء الش  -لمنطقة الساحلية الرباطي   الب  

بكلفة إجمالية  من طرف المكتب، حيث تم إنجازها ماليي   نسمة 8الدار البيضاء، لفائدة ساكنة تقدر ب 

ي للتنمية  مالية مساهمةبمليار درهم  1,85تبلغ 
 . مليارادرهما1,26قدر ب تمن البنك اإلفريق 

 

 


