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 ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء
 يبلغ المراحل األخيرة من التجارب

 

 

 

 

 

 
 

مكتب الوطني للكهرباء للعام المدير ال ،الحافظيقام السيد عبد الرحيم  ،وزير الطاقة والمعادن و البيئة ،عزيز رباحبحضور السيد 

بربط مدينة تفقدية لمدينة الداخلة للوقوف على تقدم األشغال المتعلقة بزيارة  ،2021فبراير  26 يوم ،شربلل الماء الصالحو

الطالع على لالزيارة في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها السيد الحافظي  تندرج هذهو .كهرباءلل شبكة الوطنيةالالداخلة ب

 . وتفقد سير األشغال بهاباألقاليم الجنوبية المشاريع التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

يندرج  ،مكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرباللكهرباء، الذي تم إنجازه من طرف مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية لإن ربط 

 .2016يناير شهر في  هللانصره جاللة الملك الذي تم عرضه أمام وادي الذهب،  -لجهة الداخلة  ندمجبرنامج التنمية المفي إطار 

 تزويدعزيز ت إلى، الوطنية تطوير الشبكة الكهربائيةبرنامج ل االستراتيجيةالدعائم ، الذي يشكل أحد الهاميهدف هذا المشروع 
الطاقات كما سيمكن من نقل .  ةوالداخلة العيون وبوجدور وسمارات جهال سيما  ،لكهربائيةالطاقة ابملكة ملل الجنوبيةمناطق لا

الطاقة ب المحطة المستقبلية لتحلية مياه البحرتزويد ا وكذمناطق الهذه المبرمجة ب يحيةالر الرحباتتي سيتم إنتاجها من ال المتجددة

 . والماء الصالح للشربمياه السقي  فيما يخصنطقة المتياجات حبغية تلبية ا الكهربائية

بلورة اإلمكانات التي توفرها ا خصوصو النمو االقتصادي لجهة الداخلة مواكبةفي اآلثار اإليجابية لهذا المشروع الهيكلي تتجلى 

من خالل وذلك  بين بوجدور والداخلةمتواجدة المناطق الوالبحري واقع الصيد مواكبة تطوير مالمتجددة في المنطقة، والطاقات 

كما تجدر اإلشارة إلى أن المكتب الوطني  . رة بالطاقة الكهربائيةوالمشاريع المجاوتجمعات السكنية زويد الربط وتظروف تحسين 

 . الدراسات المتعلقة بربط الكركارات بالشبكة الكهربائية الوطنيةللكهرباء والماء الصالح للشرب باشر 

من قبل المكتب الوطني تم تمويلها  مليار درهم 2.4 ب لكهرباءمدينة الداخلة بالشبكة الوطنية لتقدر الكلفة اإلجمالية لمشروع ربط 

خاص بمبلغ والقطاع المليون درهم  536مليار درهم وجهة الداخلة وادي الذهب بمبلغ  1.5بمبلغ  الصالح للشرب للكهرباء والماء

  : التاليةالكهربائية  المنشآتوقد تطلب المشروع إنجاز . مليون درهم 350

 :2018فبراير شهر تشغيلها في تم  منشآت: مرحلة األولىال

 200 العالي  الجد الجهد ركزف بالعيون بم. ك 400/225مركز ربط ت. ف. ك 400 بقدرة وط الكهربائيةم من الخطلك

 ور،وجدبب
 45 ت،بوجدور وأفتيسال تين الريحيتينالخاصة بالرحبالنقل مراكز ربط بين تف . ك 225 من الخطوط الكهربائية بقدرة ملك 

 2من فئة  تفتيساالخاص بالرحبة الريحية أف . ك 225 ذو الجهد المتوسط بقدرة مركز x 150 أ. ف. م . 

 :االختباراتإنهاء منشآت في مرحلة : الثانية رحلةالم

 254 الداخلة بمركز أفتيسات بين مركز ذو الجهد الجد العاليربط تف . ك 400 بقدرة وط الكهربائيةكلم من الخط، 

  2 ةأمنشبقدرة ف بالداخلة . ك 225/60مركز x 100  أ. ف. م، 

  3 ةأقدرة منشف بالداخلة ب. ك 60/22مركز x 40  أ. ف. م، 

 كلم 49كل خط  طوليبلغ ف . ك 60 بقدرةتحت أرضيان جويان و خطان . 

الوطنية، يتم تزويد المدينة حاليًا بشبكة منفصلة ئية شبكة الكهرباالالداخلة بمدينة انتظار تشغيل ربط ، في وتجدر اإلشارة إلى أنه

 . اواطغمي 76والتي تبلغ قدرتها المنشأة الداخلة ل بيالديزمن قبل محطة 


