
 

 

 

 
بالغ حصفي 

2021 يوليوز 06 الرابط يف

 الهيئة   ضيافة  يف  الصاحل للرشب   واملاء املكتب الوطين للكهرابء 

 الوطنية لضبط الكهرابء   

املنصوص علهيا يف  وراش  ال  خملتلف   طالق الرمسيال  ، مت عقد اجامتع  الهيئة الوطنية لضبط الكهرابءمببادرة من  

مديرها العام الس يد    يرأ سه  ،الصاحل للرشب واملاء من املكتب الوطين للكهرابء    دحبضور وف 48.15القانون رمق  

   ابلرابط. يف مقر الهيئة  ،2021يوليوز  06يوم الثالاثء عبد الرحمي احلافظي،

 

ذات    ل وراشابخالل هذا الاجامتع  الكهرابء،  ذكر الس يد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط  

ابلتشاور الوثيق مع خمتلف ال طراف املعنية وعىل    تنفيذها،اليت أ طلقهتا الهيئة مؤخرا، واليت تعزتم ترسيع  ال ولوية  

الفصل     (1)رئيس الهيئة عىل وجه اخلصوص عىل ركز  وقد.  الصاحل للرشب   رأ سها املكتب الوطين للكهرابء واملاء 

 الولوج  تعريفة     (2)احملاس يب بني نشاط النقل للمكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب وأ نشطته ال خرى؛ 

ىل ىل الولوجضمن ت يتالش بكة ال مدونة   (3)؛ الكهرابئية تالش بك  ا   . لكهرابء ا لنقل  ةالوطني الش بكة املتكئف ا 

 

أ ن املغرب    للرشب،الصاحل   واملاء للمكتب الوطين للكهرابء  ، املدير العام  عبد الرحمي احلافظيمن جانبه أ كد الس يد  

، ل س امي يف جمال تطوير الطاقات املتجددة اليت جتعل من بدلان مثال حيتذى به  2009حقق أ داء ملموسا منذ عام  

اليت   اجلهود  عىل  الضوء  سلط  كام  اجملال.  هذا  املكتب يف  القيود   يبذلها  من  الرمغ  عىل  الش بكة  وتعزيز  لتوس يع 

 املرتبطة ابلطبيعة امللكفة لالستامثرات. 

 

عزهمام عىل توحيد  الس يد عبد الرحمي احلافظي  و عبد اللطيف برضاش    لك من الس يدويف هناية هذا اللقاء أ كد  

املذكورة أ عاله وبذل لك هجد ممكن للمسامهة يف حتقيق أ هداف التحول    ال وراشهجودهام للميض قدما يف خمتلف  

 . اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللاوفقا للتوجهيات السامية لصاحب ، اليت وضعت الطايق

 

حداثعىل  الطرفان  اتفق    الس ياق،ذات  ويف    ومن مضهنا وراشال    دوره ال سايس هو تتبع   فريق معل مشرتك  ا 

رشطاذلي  احملاس يب،  الفصل   لسوقاأ ساس ي  ايعترب  التدرجيي  الانفتاح  ضامن  أ جل  من    احرتام مع    الكهرابء ، 

مدادات الطاقة الكهرابئية.تطلبات املتعلقة جبودة مل ا  وأ من ا 
 


