
سبوحوض   

  (من التراب الوطني  %6)  2كلم 40.000: المساحة 

(من ساكنة المغرب %18 )نسمة  مليون  6.2 :  السكان 

 2030ماليين في أفق  9     

 السياحة،الفالحة، الصناعة، : االقتصادية األنشطة  

      هكتار 1.200.000: الغــــابــــات 

 المرجات،، الضاياتهكتار من  9.000: الرطبة  المناطق  
 

 التجهيزات المائية

 مم 600: المعدل السنوي لألمطار 

  السنة/3ممليار  5.6: السطحية الموارد المائية 

  10 سدود كبرى 

  3ممليار  5.8:      التخزينيةالطاقة 

  ميكواط 534: المجهزة      الطاقة 

   (على الصعيد الوطني% 26)هكتار 357.000:    المساحة المسقية 

  هكتار114.000: الكبير         السقي 

 
 

والبيئة الماءوالطاقة والمعادن وزير الوزارة المنتدبة لدى   

 المكلفة بالماء

 المملكة المغربية

لسبوالحوض المائي وكالة    

 المركب الكهرومائي

 مطماطة -الفاسي عالل
الفاسي عاللمقطع عرضي لسد   

 حوض الموازنة

الفاسي عاللمفرغ الحموالت لسد   

مطماطةمعمل   



1.6Bn m3/year 

Threatened non 

renewable stock  

 المكونات

 الفاسي عاللسد 

 ترابي                             النوع   

 م  67العلو فوق األساس                 

 ³مليون م 64                       الحقينةحجم  

 3م1.300.000حجم السد                            

     2كلم  5400    مساحة الحوض المائي        

 مطماطةنفق   

 النوع                                نفق تحت أرضي 

 م    15,450الطول                                

 م 4,5قطر النفق                           

 ث                             / 3م  38األقصى                    الصبيب 

 حوض الموازنة  

 ردومالنوع                                

 م 2طول القمة                          

 م  25العلو األقصى                      

   3ممليون  1,5الحجم                               

 المعمل الكهرومائي

 ميكاواط   240الطاقة المجهزة                    

 الثانية/متر 160المجهز                     الصبيب

 متر 185االرتفاع                             

 ساعة جيكاواط 270معدل اإلنتاج السنوي              

 

 

 

 

سبومشروع تهيئة حوض   

1.6Bn m3/year 

Threatened non 

renewable stock  

  خمسة مدى على منتظمة بصفة تواصلت مجهودات ثمرة سبو حوض تهيئة تعتبر

 سد إنجاز تم ،1935 سنة بهت وادي على المنجز القنصرة سد إلى باإلضافةف .عقود

 الوحدة وسد الساهلة وسد سبو المنع وسد الفاسي عالل المائي والمركب األول إدريس

 اإلجمالية سعتها تفوق لوطا، باب وسد أسفالو وسد بوهودة وسد الشاهد سيدي وسد

 .مكعب متر مليار 5,8

 بطاقة السلطان ولجة و مداز سدا وهما اإلنجاز طور في كبيران سدان ويوجد

 إطار في مبرمجة سدود 7 إنجاز المنتظر من  كما  3م مليون 1210 تبلغ استيعابية

 .سبو لحوض المائية للموارد المندمجة للتهيئة التوجيهي المخطط

 وإنتاج السقي و للشرب الصالح الماء تأمين في رئيسيا دورا السدود هذه كل وتلعب

 الفيضانات من والحماية الطاقة
 

مطماطة -الفاسي عاللالمركب الكهرومائي   

جزءا رئيسيا من  المركب الكهرومائي  مطماطةونفق  الفاسي عالليعتبر سد 

 تمدرينو عين  مدازالعلوي الذي يضم  سدين اخرين مبرمجين وهما سدي  لسبو
 .باإلضافة الى سد إدريس األول


