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  للكهرباء تحلية مياه البحر لمحطة  ابعر  :  العيون
منجزة من طرف المكتب الوطن 

ب ة ثالث سنواتال خالل والماء الصالح للشر  األخير

 
ي المدير الع

ب امقام السيد عبد الرحيم الحافظ  ي للكهرباء والماء الصالح للشر
 13 سيوم الخمي ،للمكتب الوطن 

ديدة جمحطة ا من انطالق تم خاللها تسليم األمتار المكعبة األوىل من المياه المحالةميدانية  ، بزيارة2022أكتوبر 

  . بالمرىس وفم الواد وتاروما( بالماء الصالح للشر المجاورة )تقوية تزويد مدينة العيون والمراكز للتحلية مياه البحر 
 

ي عخالل هذه الزيارة، اطلع السيد عبد الرحيم 
ي إطار هذا  ىلالحافظ 

وع المختلف المنشآت المنجزة ف  كبير المشر

خزانات  3ساحلية وإنشاء أثقاب تقوية إنتاج المياه الخام انطالقا من  المياه،باإلضافة إىل محطة تحلية  يشمل،الذي 

 . تحكم عن بعد للمنظومة وتركيب ضخ للوإنشاء محطات  مير مكعب 5.500بسعة 
 

وع،و    اليوم 26.000إنتاج من  ،درهممليون  450 حواىلي جمالية اإل  الذي تبلغ كلفته سيمكن هذا المشر
 
 مير مكعب ف

وبمن  ي التأحدث استغالل مع باستخدام تقنية التناضح العكسي  عن طريق تحلية مياه البحر  الماء الشر
قنيات ف 

 وبفضل هذه المحالة.  المياهمكعب من المير الكلفة إنتاج لخفض  وال سيما نظام استعادة الطاقة  المجال،هذا 

وب بمدينة العيون تبلغ الجديدة،المحطة    اليومم 66.700  حواىلي  الطاقة اإلنتاجية للماء الشر
 
منها  ير مكعب ف

  اليوم 52.000
 
  اليوم 14.700عن طريق تحلية مياه البحر وأكير من  مير مكعب ف

 
من الموارد انطالقا  مير مكعب ف

 الجوفية. 
 

وع و  ،سيمكن هذا المشر ي ظرف ثالث سنوات بالرغم منبعد إعادة تصميمه من طرف المكتب الذي أنجز  الكبير
 ف 

ي فرضتها جا
،  كورونا خالل  ئحةاالكراهات النر وب بمدينة العيون والمراكز  من تلبيةسنتير  الطلب عىل الماء الشر

ي يبلغ عدد سكانها حواىلي 
ي التنمية االجتماعية  وسيساهم 2035أفق سنة  بعد  ،نسمة 280.000المجاورة، النر

ف 

 . بهذه الجهةواالقتصادية 
 

ب و  ة المكتب إلنتاج مياه الشر وع الجديد لتحلية مياه البحر بالعيون عىل تسارع وتير  نطالقا منايشهد هذا المشر

وع إىل  اتيجية لتحلية مياه البحر  ثالث مشاري    عموارد المياه الغير التقليدية. وينضاف هذا المشر ي تم إنجازها ا اسير
لنر

ي ماي 
اير  2020خالل السنوات الثالث الماضية بكل من الحسيمة ف  ي فير

ي يناير  وأكادير  2021وطرفاية ف 
 2022ف 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص  الذي ي إطار شر
 
اكة مع وزارةو تم إنجازه ف  الفالحة والصيد البحري والتنمية بشر

 والمياه والغابات.  القروية
 

ةوقد مكنت هذه المجهودات  ي بذلها  الكبير
ب اإلنتاجية  ةطاقال رفعمن المكتب النر حلية مياه ت ير عللماء الصالح للشر

   38.000البحر بمقدار ستة أضعاف من 
 
   232.000إىل يوم ال مير مكعب ف

 
ة يوم المير مكعب ف -2020خالل الفير

ي  تشكل حيث 2022
 
ى ف نامج  تحقيق أهدافهذه اإلنجازات مساهمة كير ويد الير ي للير 

وب ومياه  الوطن  بالماء الشر

ي )
محمد السادس نرصه هللا الملك  ةجالل( الذي تم التوقيع عىل االتفاقية المتعلقة به أمام 2027-2020السقر

ي يناير  وأيده
 
 . 2020ف


