
 

 

 

 

2022شتنبر  22   

 

 بالغ توضيحي

 

بمركز أمتار الماء الصالح للشرببخصوص تسربات   

بإقليم شفشاون   

*-*-*  
 

ه ب ي الذي تم نشر
ونية جريدة العىل إثر المقال الصحف   2022شتنبر  06"طنجة نيوز" بتاري    خ االلكبر

ي الشبكة المائية بمركز أمتار دون  " موضوعحول 
 
إقليم شفشاون.. تبذير خطبر للماء جراء تشبات ف

ي للكهرباء والماء الص لشماللتدلي المديرية الجهوية  ،تحرك للجهات المختصة"
الح بالمكتب الوطن 

ب   بالتوضيحات التالية:  -قطاع الماء -للشر
 

ضمن أشغال التهيئة خصوصا تلك المرتبطة يعرف مركز أمتار إنجاز عدد من المشاري    ع المندرجة 
بالتطهبر السائل وتهيئة الطرقات. كما أن أشغال الحفر الناتجة عن هذه المشاري    ع قد تتسبب بطريقة 
ب المستغلة من طرف المكتب  ي أعطاب أو كسور عىل مستوى شبكة الماء الصالح للشر

 
غبر إرادية ف

 . باألشغال المكلفةخبر للمقاوالت ذا األ بالرغم من المواكبة التقنية اليومية ألعوان ه
 

فة عىل بمجرد حصول كش او ظهور  إل أنهوتجدر اإلشارة  ال الحفر شغأتشب تقوم المقاولة المشر
ي حالة التأخر. بإصالحه فورا تحت اإل 

 
ي للمكتب تحت طائلة فرض غرامات الضياع ف

اف التقن  شر
و  ل محرم جديد تتوفر فيه شر إمكانها األصىلي حيث تتطلب الوضعية أحيانا تحويل القنوات من 

ة والتجديد أشغال الصيان بسببستفيدة من التهيئة مستقبال الحماية تفاديا إلتالف الطرقات الم
 للقنوات.  عتياديةاال 
 

ي 
 
تدخالت جميع البليها إعير  المكان يعهد ب إطار صفقة مناولة عىل مقاولة كما يتوفر المكتب ف
لماء أو وى الشبكة تجنبا لضياع االتشبات واألعطاب الممكن حدوثها عىل مستالمستعجلة إلصالح 

 عىل الساكنة المستفيدة.  نقطاعها
 

 حوالي بنة الجارية بأشغال ترميم ن المكتب قام خالل السأ، فتجدر اإلشارة أما عىل مستوى المنجزات
ب بمركز أمتار بكلفة تقدر ب لك   3,5  درهم.  630.000م من شبكة الماء الصالح للشر
 

وتبفر مصالح المكتب رهن إشارة زبنائها الكرام من أجل المزيد من التوضيحات، كما يهيب المكتب 
ب بمختلف الفاعلير  والمواطنير  والمواطنات العمل عىل ترش يد استهالك الماء الصالح للشر

وب المركز  بشكل مسؤول ويعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تزويد  ستعمالهوا ي  بالماء الشر
 
ف

 أحسن الظروف. 
 

 

 


