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المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

  

 بوبالماء الشرلتزويد اريع جديدة لتقوية اينجز مش المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
    مليون درهم570بكلفة تصل إلى مليار و المراآز و الدواوير المجاورة مدينة طنجة و ل

 
 

  
 
 

ني للماء الصالح للشرب، السيد علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطدم  ق،2010ر ايفبر 9 ءالثالثايوم 

المراآز و الدواوير ومدينة طنجة ل لتزويد بالماء الشروبالتقوية يع رامش ،لصاحب الجـــاللة الملك محمد السادس نصره اهللا

  .للمنطقةبمناسبة الزيارة الملكية ذلك  و،المجاورة

و نواحيها من      الحاجيات المتزايدة للمدينة   مليون درهم، إلى تلبية 570تهدف هذه المشاريع، التي تبلغ آلفتها مليار و 

 ألف نسمة بالوسط  211، و  الحضري ألف نسمة بالوسط814(نسمة  ألف 25ساآنة تبلغ مليون والماء الشروب لفائدة 

  ).القروي

 و ،حرةو المناطق الالسياحية نتجعات فهناك مجموعة من الم. تعرف مدينة طنجة نموا سياحيا و صناعيا و عمرانيا مهما

مما ينتج عنه ارتفاع الحاجيات من الماء الشروب التي . مبرمجةالمناطق الصناعية و أقطاب حضرية في طور اإلنجاز أو 

  .2030 سنة الثانية/ لتر5900 إلى 2010 سنةالثانية /لتر 2350ستنتقل من 

إنجاز المشاريع التالية الوطني للماء الصالح للشرب ، برمج المكتب 2030 المنطقة في أفق  هذهلمواآبة التطور الذي تعرفه

  :لتقوية التزويد بالماء الشروب

 ، مليون درهم120آلفته تبلغ  الثانية/لتر 300 بصبيب انطالقا من سد طنجة المتوسطالتزويد بالماء الشروب  مشروع تقوية -

في  لتنتهي 2010 في مارس  هذا المشروعإنجازتنطلق أشغال . 2014الماء الشروب في أفق سيمكن من تلبية الحاجيات من 

  ،2011دجنبر شهر 

 مليون 650 بكلفة تبلغ الثانية/لتر 1400بصبيب  1947 أبريل 9 انطالقا من سد تقوية التزويد بالماء الشروبمشروع    -

  ،2013 داية سنة بفيأشغاله تنتهي من المرتقب أن . 2020الماء الشروب في أفق سيمكن من تلبية الحاجيات من درهم، 

بصبيب اده سيتم إعد  مليون درهم،800 بكلفة تبلغ دار خروفة انطالقا من سد تقوية التزويد بالماء الشروبمشروع    -

  . 2030الماء الشروب في أفق تلبية الحاجيات من ل الثانية/لتر 1500

صاحب الجـــاللة الملك محمد السادس نصره لإلى ضمان التزود بالماء الشروب، ستساهم هذه المشاريع التي قدمت باإلضافة 

 .في التنمية االقتصادية و االجتماعية للمنطقةآذا ، في تحسين الظروف المعيشية و الصحية للسكان وفعال، بشكل اهللا

  


