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  ـــــــــصحالغ ـــــــب
  ف 

ب   للكهرباء والماء الصالح للشر
ة  شعي المكتب الوطن    إنجاز وتير

ويد بالماء الصالح تقوية وتأمير   مشاريــــع ب  الي   قللشر   بجهة الشر
 

*-*-*-* 

 

ع ب شر ي للكهرباء والماء الصالح للشر
 2022خالل النصف األول من شهر مارس  المكتب الوطن 

وع ي استغالل مشر
 
ب ي   لف ويد بالماء الصالح للشر اعات التابعة جمالو  بالمدنتقوية وتأمي   الت  

قية  . للجهة الشر
 

 

وعوي  هم   ي استغالله يوم الثالثاء  الذي، ولاأل المشر
 
ع ف  كلفتهتبلغ   والذي 2022مارس  01شر

ي للتنمية، ق قرض من يالمكتب عن طر من  تمويلبمليون درهم 42,7 جمالية ال 
البنك األلمان 

مت   10.800أثقاب بصبيب إجمالي يقدر ب  6انطالقا من محطات للضخ  7بناء وتجهت   

 1.350بناء خزانات بسعة إجمالية تصل إل ا كلم وكذ  49ووضع قنوات عىل طول مكعب/اليوم 

وع  سيمكنو  مكعب.  مت   ب لمدينة وجدة انطالقا  منهذا المشر ويد بالماء الصالح للشر تقوية الت  

ويد بالماء  تأمي    ومنمن المياه الجوفية  وب للالت   ي درار الشر
ابية بن   ،ةالنعيم ،جماعات الت 

ي خ ،الصفاء  عي    ،لبصارة
دة ، حيث تقدر الساكنة المستفيسيدي موىس لمهاية واسىلي  ،الد بن 

ابية  37.000بحوالي  ي كان يتم تزويدهأنجاد -عمالة وجدةلنسمة موزعة عىل الجماعات الت 
ا والن 

ع حمادي.  المياه السطحية لسد حرصيا عت    مشر
 

ي  
وع الثان  ي استغالله يوم الخميس الذي ، أما المشر

 
ع ف  ةكلفنجز بأالذي و  2022مارس  10شر

ي للتنمية،  مليون 4,7
بناء شمل يدرهم بتمويل من المكتب عن طريق قرض من البنك الفريق 

  اليوم مي  مكعب 1.700محطات للضخ بصبيب إجمالي يصل إل  2وتجهت   
 
كلم   5,3ووضع  ف

وع وسيمكن  . مي  مكعب 200خزان بسعة تصل إل وبناء توزي    ع القنوات من  من هذا المشر

ويد بالماء الشر   جرادة مدينةبوب بالسسبة لحأحياء المتواجدة بالنق  المرتفعة تحسي   ظروف الت  

ي كانت
ي التوزي    ع خالل أوقات الذروة وذلك لفائدة ساكنة تقدر بحوالي  والن 

 
تعرف اضطرابات ف

.  ومن تأمي    ،نسمة 6.000 ب للمستشق  القليمي ويد بالماء الصالح للشر  الت  

ي إطار الجراءات 
 
ي اتخذها المكتب من أجل التقليص من وتدخل هذه المشاري    ع ف

االستباقية الن 

ي بلغت ذروتها 
ة والن  ي السنوات األخت 

 
ق ف ي عرفتها جهة الشر

آثار قلة التساقطات المطرية الن 

وب. . وستمكن خالل الموسم الحالي   من تحسي   ظروف تزويد الساكنة بالماء الشر
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وع نهذا وسينضاف ي قطاعي ا انالمشر
 
ب والتطهت  إل إنجازات المكتب ف لماء الصالح للشر

ين  جرادةوإقليم  أنجاد -مالة وجدةبع السائل ي خالل العقدين األخت 
ات مار استثغ حجم لبوالن 

ي تحسي    انسيساهمكما  ،مليون درهم 277و مليار درهم  3,1عىل التوالي  المكتب بهما 
 
ف

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية ل
 
ق هةجالظروف المعيشية للسكان المستفيدين وف  . الشر

 

 

 

 


