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بال   للكهرباء والماء الصالح للشر
  إنجاز  ينه   مكتب الوطن 

 ميغاواط  210الرحبة الريحية لميدلت بقدرة

 
  
ب، بحضور السيد عامل ،قام السيد عبد الرحيم الحافظ    للكهرباء والماء الصالح للشر

 المدير العام للمكتب الوطن 
   من مدينة ميدلت و فريق

بالمكتب الوطن  بزيارة لموقع  ،2021يناير  6، يوم األربعاء  للكهرباء و الماء الصالح للشر
وع الهام التشغيل التجاري تجاربللوقوف عىل الرحبة الريحية لميدلت   . لهذا المشر

  عاين وقد 
ة المضطردة ألشغال  السيد الحافظ  تجميع وتركيب التوربينات إنهاء جل أشغال هذه الرحبة وكذا الوتير

وع   إنجاز المشر
بالرغم من الظرف الصح  الذي فرضه وباء  الريحية وتشغيلها بفضل تظافر جهود جميع المتدخلير   ف 

 . 19كوفيد 

 

  

 

 
ق مدينة ميدلت عىل مساحة  8قع الرحبة الريحية لميدلت عىل بعد حوال  ت يعتير هذا و هكتار.   2300كلم، شمال شر

وع  ب المتعلق بوسائل إنتاج الكهرباءالمشر   للكهرباء والماء الصالح للشر
حيث  جزءا من برنامج التجهير  للمكتب الوطن 

  إطار 
يل الرؤية الوجيهةيندرج ف  ة لصاحب الجاللة نرصه هللا وأيده تي      والمستنير

لضمان تأمير  اإلمدادات الطاقية ف 
 خاصة تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة. بالدنا 

الذي  ميغاواط 850 ةالريحيللطاقة نامج المندمج الير مشاري    ع ميغاواط ضمن  210الرحبة الريحية لميدلت تندرج 
  تتوفر عىل تموقع بخمس رحبات ريحية تيضم 

ة من المناطق الجنوبية والشمالية للمملكة الن  :  حا الريمؤهالت كبير

 270الصويرة جبل الحديد )و  ميغاواط( 210ميغاواط(، ميدلت ) 100طرفاية تسكراد ) ميغاواط(، 300بوجدور )
 .ميغاواط(

  إطاهذا اتجدر اإلشارة إل أن الرحبات الريحية التابعة ل
نامج تم تطويرها ف  اكة كذا االمتيازي للطاقة و نتاج اإل ر لير الشر

 . بير  القطاعير  العام والخاص

نامج الأن ويذكر  ى، بتكلفة ميغاواط، تم 850لطاقة الريحية لالمندمج ير  ةإجمالي تمويله من طرف مؤسسات مالية كير
 .مليون دوالر 31، و مليون يورو  455 ا قدره

  تبلغ شغال الرحبة الريحية أاستغرقت وقد 
 . شهًرا  24مليار درهم، حوال   2.5جمالية حوال  تها اإل تكلفلميدلت، والن 

تجميع و  النقلو  الربط الداخىل  أشغال بوالمتعلقة مختلف أنشطة بناء الرحبة استمرار  2020سنة شهدت حيث 
 لعنفاتااالستغالل التجاري لجميع جل ضمان أمن  وذلكالمرافق تسليم التشغيل و تجارب  وكذا ، لعنفاتاوتركيب 

  . 2020بأكملها قير متم سنة الريحية وبالتال  الرحبة 


