
 

 

  
 بالغ صحف 

  للكهرباء 
كةالمكتب الوطن  ب وشر شائيلل المياه الوطنية  والماء الصالح للشر  

ب مذكرة تفاهم بشأن  يوقعان  السائل التطهي  و الماء الصالح للشر

* * * * * * 

 
  عبد الرحيم  السيد  قام ،2022نونب   17يوم الخميس 

  للكهرباء والماء  المدير ، الحافظ 
العام للمكتب الوطن 

ب  كة المياه الوطنية  أهارونوفيتش، اسحاقوالسيد  (،ONEE)الصالح للشر  (،شائيل )ميكوروتل رئيس شر
  مجاالت  بي   المؤسستي    مذكرة تفاهم تحدد إطار التعاونبتوقيع 

 
بف  . والتطهب  السائل الماء الصالح للشر

 

   هذه المذكرة، عىل التوقيعوتم 
 بي   حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إشائيل التفاهم عقبت مذكرةأالن 

  الموقعة 
 
منتدى االستثمار  شغالأعىل هامش  المائية،وتطوير الموارد  الخاصة باالبتكار و  2020دجنب   22 ف

البلدين من بارزة والذي عرف مشاركة شخصيات  مراكش،ب 2022 ب  ننو  17و 16الذي عقد يوم   ،العالم  
 . واالبتكار والمقاولة والبيئة والصناعة والسياحةعدة قطاعات كالمالية والماء والطاقة  ومتدخلي   من

 

ب وميكوروت، اىل وضع إطار    للكهرباء والماء الصالح للشر
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بي   المكتب الوطن 

   تعاون بي   الطرفي   لل
 
أداء المنشآت من خالل تطوير الرقمنة ونظم  مجاالت تحلية مياه البحر وتحسي   ف

  التقنيات تجالمعلومات الجغرافية وجودة المياه وتدبب  األوحال النا
ب وكذا تبن  ة عن محطات معالجة مياه الشر

 المبتكرة. 
 

م المكتب وميكوروت تعزيز البحث والتطوير وتقوية القدرات وكذلك تطوير  وبموجب هذه االتفاقية، يعب  
  قطاع  مجاالت التو 

 
ب والتطهب  السائل اصل والتوعية ف  . الماء الصالح للشر

 

   ،ومن جهة أخرى
  ذكر السيد عبد الرحيم الحافظ 

 
  ماء لللجلسة المخصصة ا تدخله خاللف

 
منتدى االستثمار ف

   واجهنعنوان "حلول جديدة لمشكل قديم: كيف تحت  العالم  
ببالدنا  ةالحالي ةالمائي الوضعيةب "،الجهاد المائ 

  ال
حة  الحلول عىل سلط الضوءو  المائية،تسم بندرة الموارد ت ن    هذا  .الوضعية هذه لمواجهةالمقب 

 
 الصدد،وف

   تدبب  أن  إىلالمدير العام السيد أشار 
   تشجيع يتطلبالعجز المائ 

 
وخاصة  هذا المجال التقنيات المبتكرة ف

 وتحسي    المائيةاألحواض  والربط بي    المعالجة العادمةإعادة استعمال المياه وتطوير  البحر،مياه  تحلية
شيد المستعملي    المائية وتوعيةالنجاعة   المياه.  استعمال بب 

 

  تحلية مياه البحر  السيد  أبرز ، لقاء ال وخالل هذا 
 
ة المكتب ف نامج المدير العام خب  وقدم لمحة عامة عن الب 

ب  االستثماري   للكهرباء والماء الصالح للشر
و جل أمن للمكتب الوطن  وب والولوج  بالماء د يتقوية وتأمي   الب   الشر

  مختلف مناطق المملكة ب السائلاىل خدمة التطهب  
 
 . 2035افق  ف

 

 

 


