
  
 2021أكتوبر  14

  
 بالغ صحف 

 

 

 

  األشغال تقدم نسبة
 السنة نهاية قبل %70 إىل ستصل ضخال بواسطة الطاقة لتحويل المومن عبد محطةب

 
 

   
 

، المدير العام للمكتب اقام  ي
ب،لسيد عبد الرحيم الحافظ  ي للكهرباء والماء الصالح للشر

أكتوبر  14يوم الخميس  الوطن 
وع، لالطالع عىل سير األشغال بالطاقة بواسطة الضخ لتحويلمحطة عبد المومن ، بزيارة ميدانية لورش 2021  . هذا المشر

ق مدينة أكادير بإقليم تارودانت   70حوالي  محطة عىل بعد هذه التقع  ة إجمالية تقدر ب مساحعىل كلم تقريبا شمال شر
 .هكتار 100

وعهذا ال تي  يع ي للكهرباء الخاص باجزءا من برنامج التجهير   ميغاواط، 350، الذي تبلغ قدرته المنشأة مشر
لمكتب الوطن 

ب والماء وريا لمواكبة تطوير مشاري    ع الطاقات وسائل  الرامي إل تعزيز  الصالح للشر التخزين الذكي للكهرباء الذي يعتي  ض 
ي تحتاج إل إدخال مرونة عالية لضمان استقرار المنظومة الكهربائية. 

ي إطار درج وهو ين المتجددة المستقبلية بالمملكة الن 
 
ف

ي تهدف إل 
ي تنفيذ التوجيهات السامية لجاللة الملك نرصه هللا، والن 

 
بالدنا وجعل  تطوير مشاري    ع الطاقات المتجددة ف

ي مجال 
 
 .عىل الصعيد العالمي ة لطاقتخزين الذكي لالالمملكة المغربية رائدة ف

 ، ي تستعمل الغاز الطبيعي
ي وسائل المرونة وتخزين الطاقة مثل البطاريات أو الدارات المركبة الن 

 
ي هذا الصدد، فمقارنة بباف

 
وف

اقة تتمير  محطات تحويل الطاقة بواسطة الضخ بأكير تنافسية من حيث تكلفة الكيلوواط ساعة كما تمكن من تخزين الط
من تكلفة االستثمار يمكن إنجازها محليا وتهم بالخصوص الهندسة  %60لمدة أطول نظرا لقدراتها التخزينية إضافة إل أن 

 المدنية. 

 بمرونة يتمير   مغلق، نظام داخل تشغيلهاوبحكم  المومن عبد  محطة ستغالل، فاالتقليدية الهيدروليكية المشاري    ع عكسو 
ة  وكذا عن التساقطات المطرية.  المائية للموارد األخرى االستعماالت  عن التامة ستقالليتها عن ناتجة كبير

ي تناهز ت تمكن محطة عبد المومن،س
من تلبية الطلب خالل ساعات الذروة عي  تخزين  درهم،مليار  3.8اإلجمالية  تها كلفالن 

ي تشغيل المنظومة الكه
 
مكن من الرفع من تكما س ربائية الوطنيةالطاقة وترشيد استغالل وسائل اإلنتاج وتوفير المرونة ف

ي وف سإضافة إل أنها  الوطنية لنقل الطاقة الكهربائيةوتعزيز استقرار الشبكة  حجم إدماج الطاقات المتجددة
 
تساهم ف

ي أكسيد الكربون أوغازات االحتباس الحراري. لن تسبب أية انبعاثات ولالحفاظ عىل الموارد المائية 
 ثان 

ي المحطة،  وتتكون
 الرئيسية التالية:  من المرافق، 70%بلغت نسبة األشغال بها حوالي  الن 

  مي  مكعب؛ 000 300 1حوض علوي وآخر سفىلي لتخزين المياه بحجم فردي يساوي 

  تربط بير  الحوضير  وتزود المعمل؛بما فيه قناة تحت الضغط، كلم تقريبا   3 ا طوله ةمائيدورة 

  ميغاواط؛ 175تبلغ قدرة كل واحدة  قابلتير  للعكسمجموعتير  مجهز بمعمل 

  خطوط انرصافية؛ 4ك ف، يشمل خطير  للمجموعة و 225 لكهرباءل تحويىلي مركز 

 ؛ محطة الملء  األولي لألحواض بماء خزان السد الحالي

 كلم.   20الولوج إل مختلف مرافق المحطة بطول إجمالي يناهز  طرق 

وع الكبير  ، فإن هذا المشر التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة اكبته عدة أنشطة مرتبطة بو عىل المستوى االجتماعي
فك العزلة عن الدواوير المجاورة وإنعاش الشغل وتأهيل اليد و  المياهمصادر وإصالح  توزي    ع اللوازم المدرسيةمن سبيل 

وع.   العاملة من خالل التدريب المستمر داخل المشر



وع من توظيف ما يفوق هذا مكن كما  ي تربط  المسالكو شخصا من الدواوير المجاورة وإعادة تأهيل الطرق  400المشر
الن 

إل دوار  مسالك الولوجم، باإلضافة إل إعادة تأهيل لك  12يفوق  طولمن عىل و وسد عبد الم 8الوطنية رقم  الطريقبير  
باإلضافة إل مبادرات اجتماعية وجمعوية  ودينك الجديد بيلسوق األسبوعي وتسييج امياه لل برج بناءم( و لك  2.5تامادنت )

 أخرى. 

تفع القدرة المنشأة من مصادر الطاقة الهيدروليكية محطة عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخمع بدء تشغيل  ، سي 
اتيجية المتعلقة بالحد 20بالمغرب بنحو  وع يستجيب بشكل أمثل لالسي  ، فإن هذا المشر من الكربون حيث ٪ وبالتالي

 بطاقة نظيفة وبتكاليف جد تنافسية. تقوية المنظومة الكهربائية الوطنية سيمكن من 

ك بقيمة ت عبد المومن لتحويل الطاقة بواسطة الضخان محطة إل  ةاإلشار وتجدر  ن يورو مليو  140ستفيد من تمويل مشي 
ي  ي  134و  من بنك االستثمار األورون 

 ةللتكنولوجيا النظيف مليون دوالر من صندوق 60و  للتنمية مليون يورو من بنك األفريق 
ي للتنمية

 . التابع للبنك االفريق 

ي الوحيد الذي  فإن لتذكير ول ي عىل هذه التكنولوجيا و  يعتمد المغرب هو البلد العرن 
جنوب إفريقيا. ي مع القار مستوى الالثان 

ي 
ي ، ميغاواط 460 قدرةر، باأفور ب الطاقة بواسطة الضخ تحويلمحطة  لتعزز  ةة الجديدأهذه المنش وتأن 

 سنةتم تشغيلها والن 
بللمكتب  2030-2021كما أن برنامج التجهير    .2004 ي للكهرباء والماء الصالح للشر

يضم محطتير  مماثلتير  وهما  الوطن 
ل بنواحي صفرو وإفحصا نواحي الشاون.  ي المي  

 محطن 


