
العالم  في الشمسية للطاقة محطة أكبر" : ورزازات نور "الشمسية الطاقة مركب

 

 للطاقة المغربٌة الوكالة قبل من انجازها ٌتم الشمسٌة للطاقة محطة أول بورزازات، الشمسٌة للطاقة" نور "مركب ٌعد

 .مٌغاواط 580 إلى تصل إجمالٌة إنتاجٌة بطاقة بالعالم الشمٌة للطاقة مركب أكبر ،(مازن) الشمسٌة

 الشمسٌة للطاقة محطات أربع من هكتار، آالف 3 من أزٌد مساحة على المنجز ،"نور "الشمسٌة الطاقة مركب وٌتألف

 للبحث منصة تضم كما البٌئً، أو التكنولوجً المستوى على سواء الدولٌة، المعاٌٌر مع تتماشى التكنولوجٌات متعددة

 .هكتار 150 من أزٌد مساحة على تمتد والتنمٌة

 اإلنتاجٌة طاقتها تصل أن والمتوقع" ورزازات نور "الشمسٌة الطاقة مركب ضمن محطة أول ،"1 نور "محطة وتعتمد

 على بها، العمل انطالقة الخمٌس، الٌوم هللا، حفظه السادس، محمد الملك الجاللة صاحب أعطى والتً مٌغاواط، 160 إلى

 الشمسٌة الطاقة تكنولوجٌا هكتارا، 480 تناهز مساحة على المشٌدة المحطة، هذه وتستخدم. للطاقة المستقل التولٌد نمط

 .ساعات ثالث إلى تصل حراري تخزٌن بقدرة مقعرة القطة ألواح على باالعتماد الحرارٌة

 انطالقة الملك جاللة أعطى والتً ،(3 ونور 2 نور) نور الشمسٌة الطاقة مركب من والثالثة الثانٌة المحطتان تتبنى كما

 .للطاقة المستقل التولٌد أسلوب انجازهما، أشغال

 على (اورو ملٌون 810) للتخزٌن، ساعات وسبعة مٌغاواط 200 اإلنتاجٌة طاقتها تبلغ التً ،" 2 نور "محطة تشٌٌد وسٌتم

 .مقعرة القطة ألواح خالل من الشمسٌة الحرارٌة التكنولوجٌا على االعتماد مع هكتار 680 مساحة

 150 اإلنتاجٌة قدرتها وستبلغ برج، مع الشمسٌة الحرارٌة التكنولوجٌا باستخدام تطوٌرها فسٌتم ، "3 نور "محطة أما

 .(اورو ملٌون 645 بكلفة للتخزٌن ساعات 8 بقدرة هكتار 750 مساحة على وستمتد مٌغاواط،

 210 تناهز مساحة على تشٌٌدها فسٌتم نور، الشمسٌة الطاقة مركب من األخٌر الشطر ،"4 نور "بمحطة ٌتعلق ما وفً

 .مٌغاواط 70 ب تقدر دنٌا إنتاجٌة بطاقة الضوئٌة، الشمسٌة الطاقة تكنولوجٌا وتعتمد هكتار

 موقع أضخم األخٌر هذا من تجعل أن (ورزازات نور) الشمسٌة الطاقة لمركب المكونة األربعة المشارٌع هذه شأن ومن

 24 ٌبلغ استثماري وغالف مٌغاواط 580 إلى تصل إنتاجٌة بطاقة العالم فً التكنولوجٌا متعددة الشمسٌة الطاقة إلنتاج

 الوطنً والمكتب الشمسٌة للطاقة المغربٌة الوكالة قبل من المنجزة المشتركة التحتٌة البنٌات احتساب دون درهم ملٌار

 .المتعهدٌن حاجٌات تلبٌة أجل من للشرب الصالح والماء للكهرباء

 تصرٌف وشبكة بالماء والتزوٌد الطرقً والنقل الكهربائً الربط من االحتٌاجات تلبٌة على التحتٌة البنٌات هذه وستعمل

 .والسالمة واالتصاالت المٌاه

 الصحة مجاالت فً بمنجزات القٌام خالل من اقتصادٌة السوسٌو التنمٌة دعائم لتثبٌت فرصة المشارٌع، هذه تشكل كما

 قبل من ممولة درهم ملٌون 62 من بأزٌد ٌقدر مالً بغالف والرٌاضً الثقافً والتنشٌط المقاولة وعالم والفالحة والتعلٌم

 ."باوار أكوا "ومجموعة الشمسٌة للطاقة المغربٌة الوكالة

 للشرب الصالح بالماء دوارا 30 من أكثر تزوٌد عن فضال شخص، ألف 20 من أزٌد أٌضا، المشارٌع هذه من وسٌستفٌد

  .الترابٌة عزلتها من التقلٌص فً والمساهمة الوطنٌة الطرقٌة بالشبكة منها أربعة وربط

 محطات من مجموعة" نور "الشمسٌة الطاقة مخطط إطار فً تشٌد أن ٌرتقب ،"ورزازات نور "مركب على وعالوة

 14 بنسبة مٌغاواط 2000 عن تقل ال انتاجٌة بطاقة وطاطا وبوجدور والعٌون بمٌدلت التكنولوجٌا متعددة الشمسٌة الطاقة

 .بالمغرب انتاجها ٌتم التً الكهربائٌة الطاقة من المائة فً



 على تحقٌقه اجل من قدما المغرب ٌمضً كبٌرا رهانا الوطنٌة الطاقٌة الباقة فً المتجددة الطاقات مساهمة من الرفع وٌبقى

 .المستوٌات كافة

 حاجٌاته سد إمكانٌة الصلة، ذات المؤهالت من العدٌد على المغرب ٌتوفر التً النظٌفة، الطاقٌة الموارد هذه وتتٌح

 بمكافحة المتعلقة لإلشكالٌات والصائب األمثل الجواب الطاقات هذه تشكل كما. الطاقً أمنه وتحسٌن الطاقة من المتنامٌة

 .المناخٌة التغٌرات

 

 


