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  في مجال الماء الشروب و التطهير السائلمشاريع جديدة 
  . مليون درهم820 ب   إجمالية تقدركلفةب و نواحيها ابن جرير  بمدينة

 
 
 

مراحل   بتتبع صاحب الجـــاللة الملك محمد السادس نصره اهللاام ق ،2009دجنبر  31خميس اليوم 

ابن جرير و نواحيها، و التي قام بتقديمها لماء الشروب بمدينة تقدم األشغال الخاصة بمشاريع التزويد با

 صاحب الجـــاللة آما قام. السيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

  .وذلك بمناسبة الزيارة الملكية للمنطقةللمدينة التطهير السائل  أشغال شبكة بإعطاء انطالقة

 فإنه يهم مدينة  ، مليون درهم620ب التزويد بالماء الشروب الذي تقدر آلفته فيما يخص مشروع 

و مرآزي صخور الرحامنة و سيدي بوعثمان و الدواوير المجاورة انطالقا من سد المسيرة، مما ابن جرير 

 بالوسط  نسمة117000 منها  نسمة207000الماء الشروب لساآنة تبلغ سيمكن من تغطية حاجيات 

تر  ل200يشمل الشطر األول من المشروع بناء محطة لمعالجة المياه سعتها اإلنتاجية تصل إلى . القروي

ابن  تربط مدينة  آلم64، و وضع قناة رئيسية على طول ث/ ل300في الثانية مرشحة للتوسيع لتصل إلى 

 في استغالله، و من المرتقب الشروع 2008شطر في نونبر لقد انطلقت أشغال هذا ال. بسد المسيرةجرير 

 من آلم 950أما الشطر الثاني للمشروع، فإنه يهم التزويد بالماء الشروب، عبر وضع . 2010في شتنبر 

لقد انطلقت أشغال هذا الشطر المبرمج . ابن جريرمدينة  جماعة قروية توجد بين السد و 13القنوات، لفائدة 

، أما الشروع في استغالله فسيتم تدريجيا انطالقا من دجنبر 2009، في أآتوبر 2011 – 2009للفترة 

2010.  

        ترميم أشغال فإنه يشمل من جهة ،  مليون درهم200ب الذي تقدر آلفته التطهير السائل مشروع أما 

لمكتب الوطني للماء الصالح  من طرف اا سيتم إنجازهآلم 35و توسيع شبكة التطهير السائل على طول 

يهم المشروع من جهة أخرى، بناء و تجهيز محطة . 2010دجنبر الشروع في استغاللها في سيتم  و للشرب

 بكلفة تبلغ  من طرف المكتب الشريف للفوسفاطها نسمة سيتم إنجاز112000لتصفية المياه العادمة لفائدة 

دجنبر لها في شروع في استغال ليتم ال2010و ستنطلق أشغال محطة التصفية في أبريل .  مليون درهم150

2011.  

سيكون لها انعكاس ، آما في تحسين الظروف المعيشية و الصحية للسكانالمشاريع ستساهم هذه 

  .إيجابي على االستغالل األمثل للموارد المائية و حماية البيئة من خالل مقاربة مندمجة و متكاملة


