
 
 
 

 

  2020 دجنبر 31
 

   بالغ
 صحف 

 

 ،2020 سنةآخر يوم من إىل 
ب يواصل   للكهرباء و الماء الصالح للشر

ته المكتب الوطن     وتير
 
 مواجهة التحدياتف

 الصويرةب لحديد"جبل "الريحية لرحبة ويوقع عقدا ل
 

  

 

 

ي للكهرباء والماء  كل من  برئاسة السيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وقع
المكتب الوطن 

، و  ي
ي مديره العام السيد عبد الرحيم الحافظ 

 
ب ممثال ف نامج المندمج  المتعاقد كذا الصالح للشر الخاص للبر

 "إينيل جرين باور" )المغرب( و  "ناريفا هولدينغ" المكون من مجموعة ميغاواط 850للطاقة الريحية 
عىل بحضور الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن" بالرباط  2020دجنبر  31يوم الخميس )إيطاليا(، 

 ميغاواط.  270 الصويرة بقدرةب "جبل لحديد"العقود المتعلقة بالرحبة الريحية 
 

ي تبلغ "جبل لحديد"تقع الرحبة الريحية 
ق مدينة   25ميغاواط، عىل بعد  270 قدرتها ، والن  كم شمال شر

وع الكلفة اإلجمالية  وتبلغالصويرة.  كما من المتوقع أن يتم بدء التشغيل مليار درهم.   2.8حوالي للمشر
نامج المندمج للطاقة الريحية  وع بالبر ي تعتبر ثالث مشر

ميغاواط ابتداءا من  850تدريجيا بهذه الرحبة الن 
 . 2023ة األسدوس األول من سن

نامج المندمج للطاقة الريحية  ، فإن البر  -ميغاواط، والمكون من الرحبات الريحية "ميدلت  850للتذكبر
 -طرفاية  -ميغاواط" و "تسكراد  270 -ميغاواط" و "جبل الحديد  300 -ميغاواط" و "بوجدور  210
اتيجية  100 ي تهدف اميغاواط" يعتبر جزءا من اإلسب 

٪ من القدرة المنشأة 52بلوغ  لطاقية الوطنية الن 
 .2030الكهربائية المستمدة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 

كة  اكة مع الشر المصنعة األلمانية وقد كانت مجموعة "ناريفا هولدينغ" و "إينيل جرين باور" بشر
علق بطلب العروض الدولي المت 2016قد فازت سنة  "سيمانس كاميسا للطاقات المتجددة"للتوربينات 

نامج المندمج للطاقة الريحية  ي إطار ميجاواط  850بتطوير وتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة البر
 
ف

وع . لطاقة الكهربائيةل االمتيازينتاج اإل  مغرب بالصناعة ريحية خلق من المتكامل وقد مكن هذا المشر
كة المصنعة  العنفات بمدينة توربينات إنشاء مصنع إلنتاج وذلك عبر  السالفة الذكر طنجة من قبل الشر

 . )وياميغاواط سن 600فوق وحدة )أي ما ي 600حوالي قدر ببإنتاجية سنوية ت

 



ي للكهرباء والماء يكون لصويرة، لعقود الرحبة الريحية عىل توقيع التجدر اإلشارة أنه بو 
المكتب الوطن 

ب  نام80تحقيق قد تمكن من الصالح للشر ت سنة ٪ من أهداف البر ج الطموح للطاقة الريحية. وقد تمبر 
ب بالتشغيل  2020 ي للكهرباء و الماء الصالح للشر

للرحبة الريحية  اإلجمالي بالنسبة للمكتب الوطن 
لبوجدور لرحبة الريحية وكذا انطالق أشغال بناء االمالي توفبر الغالف و  طميجاوا 210بميدلت بقدرة 

عقود الرحبة الريحية جبل لحديد عىل توقيع الميغاواط وكذا  87تازة لالرحبة الريحية و  ميجاواط 300
 اليوم. 

وع  ي  2 380 000من تجنب انبعاث الرحبة الريحية جبل لحديد بالصويرة وسيمكن مشر
طن من ثان 

 الدار البيضاء. مدينة يعادل استهالك مدينة بحجم أوكسيد الكربون سنويا أي ما 

 


