
 

 
 

 بالغ صحفي
 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب یشرع في استغالل مشروع جدید من
 أجل تقویة تزوید مدینة جرسیف بالماء الشروب مما سیمكن من القضاء على العجز

 في انتاج الماء الشروب الذي كان یصل الى 35 في المائة
******** 

للشرب الصالح والماء للكهرباء الوطني للمكتب العام المدیر الحافظي، الرحیم عبد السید قام ،2020 یولیوز 3                  یوم

تزوید لتقویة جدید مشروع استغالل في للشروع االنطالقة بإعطاء جرسیف إقلیم عامل الماحي ابن حسن                 والسید

  مدینة جرسیف بالماء الشروب.

بجمیع الشروب بالماء التزوید تقویة إلى یهدف الذي االستراتیجي المكتب برنامج إطار في المشروع هذا                 یندرج

التطهیر وخدمة الشروب والماء بالكهرباء التزوید استمراریة تأمین یروم الذي عمله مخطط وأیضا المملكة                ربوع

  السائل في هذه الظرفیة االستثنائیة لحالة الطوارئ الصحیة لمواجهة وباء كورونا.

الماء إنتاج في العجز على القضاء من درهم، ملیون 95 المالیة كلفته تبلغ الذي الجدید، المشروع هذا                   سیمكن

حلول مع خاصة القریب المدى على الشروب، الماء من الحاجیات وتلبیة المائة في 35 بلغ الذي للشرب                   الصالح

  موسم الصیف، لساكنة مدینة جرسیف التي تقدر ب 143.200 نسمة.

على قنوات ووضع الثانیة، في لتر 80 ب یقدر إجمالي بصبیب جدیدة أثقاب أربعة وتجهیز إ نجاز المشروع هذا                    یهم

وتأمین تقویة لمشروع األولى المرحلة إطار في إنجازها تم التي الجدیدة الجر بقناة وربطها 10كلم حوالي                  طول

  التزوید بالماء الصالح للشرب انطالقا من سد تاركا او مادي على طول 12 كلم من القنوات بقطر 600 ملم.

لتقویة كلم 32 امتداد على التوزیع قنوات وضع وكذا مكعب متر 6000 بسعة مائي خزان بناء كذلك المشروع                    یضم

  شبكة توزیع الماء الصالح للشرب لمدینة جرسیف.

السلطات خاصة الفاعلة والجهات المتدخلین كل جهود تظافر بفضل وجیز وقت في المشروع هذا أنجز                 وقد

  اإلقلیمیة لجرسیف والمقاوالت المكلفة باألشغال وكذا المصالح الالممركزة للدولة.

للشرب الصالح بالماء التزوید وتأمین تقویة الى یهدف مهیكل مشروع انجاز بصدد المكتب أن الى اإلشارة                  وتجدر

بقرضمن بتمویل درهم ملیون 400 ب یقدر اجمالي مالي بغالف مادي او تاركا سد من انطالقا جرسیف                    لمركز

الساكنة حاجیات تغطیة من ،2022 سنة خالل استغالله سیتم الذي المشروع، هذا وسیمكن للتنمیة. اإلفریقي                 البنك

المساهمة وكذا ملحوظ بشكل للسكان المعیشیة الظروف وتحسین والبعید، المتوسط المدى على الشروب، الماء                من

 في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمنطقة.


