
 
 
 

 
 

 بالغ صحفي

 

من أجل والماء الصالح للشرب  لمكتب الوطني للكهرباءل شاملة تعبئة

والكهرباء والتطهير السائلالشروب  الماءاستمرارية خدمات  نتأمي  
 

لتقوية تزويد  مهمفي استغالل مشروع  شرعي المكتب

 مدينة ورززات بالماء الشروب

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

، واستجابة منه للواجب "جائحة كورونا"التعبئة الوطنية من أجل مواجهة  في إطار

الوطني للكهرباء والماء الصالح  المكتبواصل يالوطني في هذا الظرف االستثنائي، 

والمواطنات بالكهرباء والماء تزويد كافة المواطنين ضمان ل الشاملةأته تعبللشرب 

 وخدمة التطهير السائل. الشروب

استمرارية خدمات الكهرباء  نتأميالمكتب خطة عمل تهدف إلى  أعد ،لهذه الغاية

ه مخاطر هذ ضد موارده البشريةحماية ا ذكالتطهير السائل وو والماء الشروب

 .جائحةال

ع متيسير تواصلهم زبنائه بهدف فائدة تدابير لمجموعة من الكما وضع المكتب 

 .الحد من تنقالتهموخالل فترة حالة الطوارئ الصحية المكتب 

لبية لت ةالقوي تعبأتهم تقنيو المكتبوأطر يواصل مهندسو و الجهود،هذه استمرارا لو

 المبرمجة.المشاريع تسريع وتيرة إنجاز والكهرباء والماء الشروب الطلب على 

، في استغالل مشروع 2020مارس  27شرع المكتب، منذ ، في إطار هذه التعبئة

جديد لتقوية تزويد مدينة ورززات بالماء الشروب انطالقا من سد السلطان موالي 

 علي الشريف.

جاللة الملك محمد صاحب الرؤية في إطار  الكبيرالمشروع  هذاويندرج إنجاز 

بجميع ربوع التزويد بالماء الشروب وتأمين من أجل تعميم هللا نصره السادس 



 
 
 

 ومياه السقي لتزويد بالماء الشروبلالبرنامج الوطني  في إطار يندرجكما  المملكة

2020-2027. 

آثار إيجابية على مليون درهم،  220كلفته بلغ تهذا المشروع الكبير، الذي لسيكون و

ساكنة  لفائدةالشروب خالل تلبية الطلب على الماء من  مدينة ورززاتمستوى 

 .نسمة 140.000يبلغ عددها 

 منشآت الرئيسية التالية:مجموعة من الإنجاز  المشروعشمل وقد 

 ؛ملك 5،8طول على خام الماء الاة قن -

 ثانية؛اللتر/ 250تبلغ  بوالشراء لماإلنتاج بسعة جة المياه معاللمحطة  -

 ؛تر مكعبم 500سعة الماء بخزان  -

 ؛ملك 40طول على معالجة للمياه ال قناة -

 م.لك 35طول على  ئيخط كهربا -

ماء بالوالمراكز المجاورة تزويد مدينة ورززات من تأمين  الكبيرهذا المشروع وسيمكن 

 جماعةمركز غسات والدواوير المجاورة، جماعة آيت زينب، ) 2035أفق  فيالشروب 

 .(الشمسية نور ورززاتالطاقة ، وحظيرة والدواوير المجاورةتازناخت  مركزتارميكت، 

ة التنمية االقتصاديمواكبة هم في تحسين الظروف المعيشية للسكان واكما سيس

 للمنطقة.االجتماعية و


