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  للكهرباء و 
بالماء المكتب الوطن  ا يطلق  الصالح للشر ً ا كبير

ً
وع ويد تعزيز هدف يمشر قاليم باأل ئيةالكهربابالطاقة الي  

 .للمملكة الجنوبية

  السيد عبد الرحيم الح قام
  للكهرباء للعام المدير ال، افظ 

بمكتب الوطن  اير  23 يوم، والماء الصالح للشر بزيارة اىل ،  2021فبر
وع إبمناسبة  و ذلك، "الحكونية التحويل  مركز ال " 2العيون ب فولت كيلو   400/225المركز التحويل    الشبكة  لتعزيز طالق مشر

  اطار  .ك.ف 400الكهربائية 
  تندرج هذه الزيارة ف 

  بها السيد الح يقومالزيارات الميدانية الن 
بهدف االستعالم عن مشاري    ع  افظ 

  للكهرباء والماء
ب والوقوف عن مدى تقدم االشغال  المكتب الوطن   . بها الصالح للشر

ب قومي الوطنية،الكهربائية  للمنظومة جيد للتشغيل ال كونه الضامن   للكهرباء والماء الصالح للشر
بتشغيل  المكتب الوطن 

اإلنتاج منشآت ن نقل الطاقة الكهربائية م العاىل  والعاىل  من أجل ضمانين الجد وصيانة وتطوير الشبكة الكهربائية ذات الجهد
  
 واالقتصاد. سالمة الظروف أفضل إىل مراكز االستهالك ف 

ى، ال سيما مشاري    ع اإلنتاج ال يةهيكلالمشاري    ع لل ا شهد األقاليم الجنوبية تطور ت  المتجددة.  اتالطاق در امصالقائمة عل كبر
  المتجددة  مصادر الالطاقة المنتجة من  نقل، وب  هدف ضمان لذلكو 

   األقاليمهذه ب ها تطوير سيتم الن 
 واتاغمي 800 قدر ت والن 

  للكهرباء و ، أطلإضافية
بق المكتب الوطن  اتيجًيا لتعزيز  الماء الصالح للشر ا اسب 

ً
وع  كيلو   400 بقدرة الكهربائية شبكةالمشر

 . فولت

وع إنشاء  مليار  2تفوق ، بقيمة إجمالية ادير والعيونكبي   أ لكل واحد فولت  كيلو   400 بقدرةي   إضافي ي   خطيتطلب هذا المشر
   الحاىل   المركز تشغيل تم  . درهم

وع  كجزء من  2016 سنةف   المناطقب الرحبات الريحيةعل مستوى تفري    غ الطاقة المنتجة مشر
ويد الجنوبية وتعزيز ا  .الطاقة الكهربائيةب لب  

وع توسعة "أ اير الحكونية" فقد تم إنطالق  مركز ما فيما يتعلق بمشر   منتصف شهر فبر
ليتم  2021أشغال المرحلة األوىل ف 

 .  2023, أما المرحلة الثانية ستدخل حب   التشغيل خالل األسدس األول لسنة  2022التشغيل خالل األسدس األول لسنة 

اتيجر  آثار س وع االسب   :الجنوبية، وسيشمل عل وجه الخصوص المناطقإيجابية عل تنمية  ا يكون لهذا المشر

ويد بعزيز أمن ت -  الطاقة الكهربائية،الب  
ايد، -  تلبية الطلب المب  
 تعزيز إمكانات الطاقات المتجددة، -
 زبناء،تحسي   جودة الخدمة المقدمة لل -
 .جهاتالتنمية االقتصادية واالجتماعية لهذه ال -

  خطوط الربط تعزيز  علوتجدر اإلشارة إىل أن تطوير هذه المشاري    ع سيساعد 
 االندماجمع البلدان المجاورة والمشاركة ف 

 .اإلقليم  


