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واللوجستيك والماء
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بالغ صحافي
زيارة السيد عبد القادر اعمارة للميناء الجديد آلسفي
 مواصلة دينامية الزيارات الميدانية لألوراش الكبرى المهيكلة -()2017-08-12

قام السيد عبد القادر اعمارة ،وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ،يوم السبت  12غشت
 2017بزيارة ميدانية لورش الميناء الجديد آلسفي .وتندرج هذه الزيارة في إطار الزيارات
التي أطلقها السيد الوزير منذ تعيينه على رأس القطاع ،بغية تتبع تقدم أشغال المشاريع الكبرى
التي توجد طور اإلنجاز بالمغرب ،خاصة الميناء الجديد آلسفي.
ويعتبر مشروع الميناء الجديد آلسفي ،الذي أطلقه جاللة الملك محمد السادس نصره هللا
بتاريخ  19من أبريل  2013في إطار االستراتيجية المينائية الوطنية في أفق  ،2030استثمارا
كويتيا تبلغ تكلفته  4مليارات و 136مليون درهم.
ويهدف هذا المشروع المينائي المهم إلى مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكميائية في الجهة
وذلك عبر ثالث مراحل( :أ) ضمان تزويد المحطة الحرارية الجديدة آلسفي بالفحم بمعدل
 3.5مليون طن في السنة من أجل إنتاج قدرة إجمالية من الطاقة تصل إلى  1320ميغاواط؛
(ب) مضاعفة كمية الفحم إلى  7مليون طن في السنة من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة
للمحطة الحرارية وإنتاج قدرة إجمالية تصل إلى  2640ميغاواط في أفق 2020؛ وكذا تلبية
احتياجات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي تقدر ب  15مليون طن.
من جهة أخرى ،سيمكن الميناء الجديد آلسفي من إعادة التأهيل الحضري لميناء آسفي المدينة،
وتحويله إلى ميناء مخصص للتجارة والصيد والسياحة ،فضال عن التنمية االقتصادية
واالجتماعية لجهة مراكش آسفي.
وتجدر اإلشارة إلى أن التقدم اإلجمالي لألشغال وصل إلى  74في المائة في متم يوليوز ،2017
ومن المتوقع أن تنتهي جميع األشغال في أبريل .2018
كما قام السيد الوزير بزيارة لميناء مدينة آسفي ،حيث سيتم تحويل جزء منه إلى ميناء ترفيهي
وذلك بعد انطالق العمل في الميناء الجديد آلسفي.
Secrétariat Général / Unité Centrale de Communication – Quartier Administratif,
BP597, Rabat-Chellah. Tél. 0537 68 42 32 / 0537684174 Fax. 0537 76 37 79

الكتابة العامة  /الوحدة المركزية لالتصال  -الحي اإلداري – ص.ب – 597 .الرباط شالة
الهاتف – 05 37 68 42 32 / 05 37 68 41 74 :الفاكس05 37 76 37 79 :
www.equipement.gov.ma

