
 

 

 

 2022 سنة مطلع مع
   المكتب

ب الصالح والماء للكهرباء الوطن    أشغال ينه   للشر

   جديدين تحويليي    مركزين 
 والنوارص الصويرة بعمالن 

 درهم مليون 233 يفوق إجمال   باستثمار
 

 

اتيجيته المتعلقة  ب استر ي للكهرباء والماء الصالح للشر
يواصل المكتب الوطن 

ي عتر تشغيل عدد من 
ويد بالطاقة الكهربائية عىل الصعيد الوطن  بتأمي   التر 

ي الصويرة 
المنشآت الكهربائية آخرها مركزين تحويليي   جديدين بعمالنر

 والنوارص. 

يناير  10كيلو فولط الذي تم تشغيله بتاري    خ   60/225التحويىلي يندرج المركز 
ي إطار تطوير الشبكة الكهربائية للنقل بمدينة الصويرة  2022

بعمالة الصويرة ف 
ايد عىل الطاقة  والمناطق المجاورة حيث سيمكن من تلبية الطلب المتر 

. كما سيمكن هذا -الكهربائية بهذه المدينة السياحية بجهة مراكش ي
المركز  آسف 

ي سيتم إنتاجها من الرحبة الريحية المستقبلية جبل 
الجديد من نقل الطاقة النر

 ميكاواط.  270الحديد بقدرة 

مليون درهم. أما المنشآت المنجزة فتتكون من مركز تحويىلي جديد من  128تبلغ الكلفة اإلجمالية لهذا المركز التحويىلي 
كيلوفولط عىل مستوى مركز الشماعية   225أمبت  وتوسيع من فئة  ميغا فولط 100x2كيلوفولط بقدرة   60/225فئة 
كيلوفولط بالصويرة. كما تم إنجاز خطا   22/60كيلوفولط وكذا تجهت   وتوسيع المركز التحويىلي الحالي   225/400

طولها كيلوفولط يبلغ   60كلم يربط بي   الشماعية والصويرة وخطوط من فئة   33كيلوفولط طوله   225كهربائيا من فئة 
 كلم عىل مستوى المركز التحويىلي الجديد.   0.3

 

 

 

 

صحفي بالغ  
2022يناير  14  

، الذي تم تشغيله بتاري    خ  ي
، فقد تم إنجازه 2022يناير  11أما المركز التحويىلي الثان 

ايد عىل الطاقة  بجماعة أوالد صالح بعمالة النوارص وسيمكن من تلبية الطلب المتر 
ي تبلغ كلفتها اإلجمالية الكهربائية بالنوارص ونواحيها. تتكون المنشآت المنجزة

، النر
ميغا  2x70كيلو فولط بقدرة   22/225مليون درهم، من مركز تحويىلي  105حوالي 

كم وشبكة للتوزي    ع من الجهد   6كيلو فولط بطول   225فولط أمبت  وخطي   من جهد 
 كم.   12المتوسط بطول 

، سوف ترتفع القدرة المن شأة تجدر اإلشارة أنه مع بدء تشغيل هذين المحولي  
 500إل  360ميغا فولط أمبت  ومن  320إل  120اإلجمالية بإقليم الصويرة من 
ميغا فولط  500إل  360ومن  ميغا فولط أمبت   320ميغا فولط أمبت  بإقليم النوارص. 

 أمبت  بإقليم النوارص. 
 

 


