
 

وع  ي ال رابع عشر شر
 
 2022تسنة رتسم بتسغللا  ف

ب  ي للكهرباء والماء الصالح للشر
ع المكغب الوطن  ي اتسغللا  يشر

 
وع كبير لف  أمير  غمشر

ى بالماءالمنطقة الجنوبية لتزويد   ب لدار البيضاء الكير   الصالح للشر

 محمد بن عبد هللا تسيدي تسد  انطلاقا من

************** 

 

ب  ي للكهرباء والماء الصالح الشر
ع المكتب الوطن  ي شر

 
وعمن  شطر األولصناعي للال ستغاللال ف   مشر

ب البيضاء دار لل المنطقة الجنوبيةتزويد كبير لتأمير   نشآت إنتاج الماء مانطالقا من بالماء الصالح للشر
وب  ي تعالجالشر

 سد سيدي محمد بن عبد هللا. مياه  الن 
 
 

وع هذا  دفوي  ه ويد بالم المندرج الهام المشر ي للي  
نامج الوطن  ي إطار الير

 
ي ف

وب ومياه السق  -2020 اء الشر
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نرصه الذي تم التوقيع عىل التفاقية المتعلقة به أمام ، 2027

ب للمنطقة الجنوبية  لتأمير   ،2020يناير  13بتاري    خ  هللا وأيده ويد بالماء الصالح للشر ار البيضاء دللالي  
ي منه حوض قناة للربط جاز من خالل إن

ي الذي يعائ 
بير  شمال وجنوب المدينة، لمواجهة العجز المائ 

 وض. ذا الحعىل مستوى السدود الواقعة به المعبأ  حجم المخزونأم الربيع والذي كان له تأثير عىل 
 
 

وع بشكل أساسي مليون درهم 180بكلفة إجمالية تقارب   بطول يبلغ حوالي  اةقن ضعو ، يهم هذا المشر
ي تزود لربط القناة الحالية ملم  2000بقطر من الفولذ المغلف كلم   7,5

 شمال مدينة الدار البيضاء الن 
ي رقراق  انطالقا من مركب ناة القهذه  مكنستو . الواقع جنوب المدينة مديونةبتوزي    ع ال نخزابأئر

ي الثانية  1550 يقدر ب نقل صبيبمن الجديدة 
 
ي المرحلة لي  ف

 
 . األولف

 
 

ي  2500إل  اةالقنه هذصبيب لزيادة للضخ ببناء محطة  كذلك  المكتب كما يقوم
 
ي  الثانيةلي  ف

 
المرحلة  ف

ي من 
ي الثانية والن 

 
وع ف  . 2022نهاية سنة  استغاللها  المنتظر الشر

 
 

ي األ  مكنتسو  
 
مليون مي  مكعب سنويا من شمال  80 حوالي  نقلالشطر األول من إطار شغال المنجزة ف

 هللا مستوى سد سيدي محمد بن عبد  ستغالل أمثل للمياه المتوفرة عىلمن اإل جنوب الدار البيضاء و 
 وض أم الربيع. وح

 
 

ي نفس السياق، 
 
ع وف ي أشغال 2022خالل شهر يونيو المكتب سيشر

 
ي من  ف

وع هذا الشطر الثائ  المشر
ي تهم ت

ويد لكلم   7,1حوالي يناهز بطول  الجديدة القناةمديد والن  مكن يسكما .  بوسكورةبزان التوزي    ع خ ي  
لي   4000خ إل ضرفع صبيب محطة المن  ،مليون درهم 120ي تقدر كلفته ب ذال ،ا الشطر ذنجاز هإ

ي الثانية
 
ي استغالله المرتقبحيت من  ،ف

 
وع ف ي يو  الشر

 
 . 2023 ز يو لف

 
 


