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 تشغيل تجارب  ينهي بنجاحالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

 ميغاواط 40 أرفود ةالفوطوفولطي ةالشمسي لمحطةا

 لألداءويباشر التجارب الصناعية 

 

   

 

 تقنيةزيارة ب 2021 شتنبر 30 يوم الخميس تب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشربمكالعام لل مديرال ،يظافالسيد عبد الرحيم الح قام

 طالع علىلال بها السيد الحافظي يدانية التي يقوموتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات الم. رفودأل الفوطوفولطيةالشمسية محطة لل

 المدير العامين السيد اعوقد  .المملكة هاتمختلف جالصالح للشرب في  المكتب الوطني للكهرباء والماء نجزهايالتي كبرى المشاريع ال

الظروف بفضل مجهودات جميع الشركاء بالرغم من  تشغيل المحطةتجارب  نجاحوكذا هذه المحطة أشغال  يةنهاخالل هذه الزيارة 

 .19 جائحة كوفيدالمرتبطة باالستثنائية 

التي تقع عند  ألرفود ةالفوطوفولطي ةالشمسي حطةالصناعية للم التجارببإجراء حاليًا  المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم

نهاية التي تقع عند المحطات الثالث بين  واحدة منهذه المحطة تعد و. ميغاواط 40جمالية اإل اي تبلغ قدرتهتالنهاية الشبكة الكهربائية و

 ميغاواط.  120المكونة للمركب الشمسي الفوطوفولطي نور تافياللت الشبكة الكهربائية و

المملكة المغربية رائدة في التي تهدف إلى جعل و ،السامية لجاللة الملك نصره هللاهذا المشروع الطموح في إطار تنفيذ التوجيهات يندرج 

 .في هذا المجال الواعدلعب دورا رئيسيا وتعلى الصعيد العالمي مجال الطاقات المتجددة 

 مدينة أرفود على مساحةشمال غرب  كيلومترات 8 عرب صباح زيز على بعد حوالي بجماعةألرفود الفوطوفولطية لمحطة الشمسية اتقع 

وتبلغ الكلفة  .التكنولوجيا النظيفةالبنك الدولي وصندوق تم تمويلها من طرف مليون درهم  379 تبلغ كلفتها اإلجمالية حوالي .اهكتار 60

 مليون درهم. 1050اإلجمالية للمركب الشمسي الفوطوفولطي نور تافياللت 

شجع مما  في المغربالمواقع أفضل من بين ، ما يجعله 2كيلوواط ساعة/م 2397إشعاع سنوي إجمالي يقدر ب يتميز موقع محطة أرفود ب

في منطقة ات جودة الخدمتعزيز هذا المشروع بهدف  تطويرألرفود. وقد تم  الفوطوفولطية ةالشمسيالمحطة إنشاء على اختياره من أجل 

كيلوفولط،  60البعيدة عن مركز التحويل ذو الجهد الجد عالي والعالي بالراشيدية، حيث تتواجد عند نهاية الشبكة الكهربائية من فئة  أرفود

 منطقة أرفود.٪ تقريبًا في 15مما يسبب انخفاًضا في الجهد بنسبة 

مراكز تحويل جديدة إنشاء كذا و طكيلوفول 60 الكهربائية من فئة شبكةالضخمة لتقوية ستثمارات تجنب اوقد مكن إنجاز هذا المشروع من 

 تقدركيلوواط ساعة بينما كانت سنتيم لل 30 تقل عنة تنافسيبتكلفة توفير مصدر متجدد لإلنتاج ط. كما مكن من كيلوفول 225/60من فئة 

 .2009سنة كيلوواط ساعة للدرهم  3.50حوالي ب

 باإلضافة إلى تعزيز جودة الخدمات امسكن 34000 تزويد حواليمن جيغاواط ساعة  72 حواليالذي يقدر باإلنتاج السنوي كن معدل سيم

 .منطقةاالقتصادية واالجتماعية للالتنمية كذا و ةنكوتحسين الظروف المعيشية للساآثارها على االقتصاد( انخفاض الجهد وإشكالية )حل 

سترتفع القدرة المنشأة من نور تافياللت،  الفوطوفولطيالشمسي وكذا المركب  ألرفود الفوطوفولطية ةالشمسيمع بدء تشغيل المحطة 

الكربون المتعلقة بالحد من  الستراتيجيةل٪ وبالتالي، فإن هذا المشروع يستجيب بشكل مثالي 17مصادر الطاقة الشمسية بالمغرب بنحو 

 .جد تنافسيةكاليف نظيفة وبتبطاقة  والمصنعينالخواص سيمكن من تزويد حيث 

 


