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 بالغ صحف 

  االستغالل برسم عش   سابع
 
وع ف  2022سنة  ش 

ب ا   للكهرباء والماء الصالح للش 
  استغالل يش  لمكتب الوطن 

 
وعع ف   مش 

  فاس ومكناس تزويد مدينوتأمي    تقوية
ببالماء الصالح ن   للش 

 إدريس األول سدب مركب االنتاج من انطالقا  

*-*-* 
 

ع ،2022 ز يوليو  30سبت يوم ال ي للكهرباء و  شر
ب الماء الصالح لالمكتب الوطن  ي لشر

 
ل تستلاال ف

ي ال وع  ل تدريج  ي فاس ومكناستزويد وتأمير   تقويةكبير لمشر
وب ء المجاورة بالما  راكز والم مدينن  الشر

 . األولإدريس تسد مياه من انطاقا 
 

وع  ي  ،الهاموي  هدف هذا المشر
وب ومياه السق  ويد بالماء الشر ي للي  

نامج الوطن  ي إطار الي 
 
 المندرج ف

(PNAEPI) 2020-2027 صاحب الجاللة الملك ، الذي تم التوقيع عىل التفاقية المتعلقة به أمام
للماء الصالح الرفع من القدرة اإلنتاجية ، إىل 2020يناير  13بتاري    خ  محمد السادس نرصه هللا وأيده،

ب  ي يقدر ب للللشر
 
ي المرحة األوىل،  43.200منشآت الحالية بصبيب إضاف

 
ي اليوم، ف

 
 معمي  مكعب ف

 الصبيهذا رفع 
 
ي اليوم.  172.800إىل  ب تدريجيا

 
 مي  مكعب ف

 

وع، الذي تبلغ كلفته اإلجمالية  هذا  ويشمل الوكالة اليابانية للتعاون من بتمويل  مليار درهم 1,7المشر
 يبلغ ببصبي المياه معالجةلمحطة و  مياه الخام من تسد إدريس األوللل إنجاز مأخذ (، JICAالدوىلي )

ي اليوم مي  مكعب 172.800
 
ي مي  مكعب  259.200قابلة للتوتسيع إىل  ف

 
 ضخلل محطات 7و يومال ف

والفولذ المللف  بقة الجهاد الخرتسانة تسامن  لمك  105 حواىلي طولها يبلغ  قناةضع كذا و و  خزانات، 5و
اوح  بقطر  مقوى باأللياف الزجاجيةالبولسي  الو  تدبير نظام لوكذلك ، ملم 900و 2000 ما بير  يي 

 . ربط بالشبكة الكهربائيةالو  المنشآت عن بعد 
 

ي تس المنجز  المياه مأخذ ويعد 
 
ا تقنًيا  د إدريس األولعن طريق إحداث ثقب ف

ً
من تي  حيث يع فريدا إنجاز

.  الصعيد النادرة عىل ثقب السدود عمليات بير   ىل من المنتظر أن يتم القيام بعمليات مماثلة عو العالمي
ي الملرب. مستوى 

 
 تسدود أخرى ف

 

وع تسيمكن و  ي فاس ومكناس والمراكز المجاورة من تأمير  تزويد هذا المشر
ب بالماء الصالح للمدينن  شر

ي تحسير  الظروف المعيشية للسكان ودعم التنمية القتصادية . كما تسيساهم 2030إىل أفق تسنة 
 
ف

 الجتماعية للمنطقة. 


