
ي المغرب 
يك لدعم شبكة الكهرباء الرئيسية فن ال الكنر ن فرعية من قبل جنن  انشاء  محطتي 

وع مزرعة رياح   أكنر مشر

 

يك ال إلكنر ي بالشبكة الوطنية  • حلول شبكة جنن
وع التاريخن ي ربط هذا المشر

 للمساعدة فن

 

ي   
كة   –  2021فيفري    XXالمغرب ، فن ن   تمكنت شر يك من الحصول عىل عقد لبناء محطتي  ال إلكنر جنن

الطاقة   من مشاري    ع  ها  بوجدور وغن  ي 
فن الرياح  مزرعة  من  الطاقة  نقل  تعمالن عىل  المغرب  ي جنوب 

فن

 عن توصيلها بالشبكة الوطنية المغربية. تعود ملكية و تطوير 
ً
المتجددة إىل المناطق المجاورة ، فضال

المغ العامة  للهيئة  وع  المشر ) هذا  رياح ONEEربية  مزرعة  من  يتكون  ، حيث  ن آخرين  كاء خاصي  ( وشر

يقارب   ما  يقارب   300تنتج  لما  نظيفة  طاقة  يوفر  أن  المناسب،  الوقت  ي 
فن المتوقع،  ومن  ميجاواط، 

ي جميع أنحاء البالد.  200.000
 أشة فن

بإنتاج إجماىلي يص  ، الرياح  المدى لطاقة  وع متكامل بعيد 
ل إىل حواىلي  موقع بوجدور هو جزء من مشر

المغرب،    850 ي 
فن الطموح  المتجددة  الطاقة  برنامج  من  جزء  بدوره  وهو  مختلفة،  مواقع  ي 

فن ميغاواط 

تركيب حواىلي   إىل  يهدف  عام    10والذي  بحلول  اإلضافية  المتجددة  الطاقة  من  ما 2030جيغاواط   ،

 ٪ من الطاقة المغربية الحالية. 52يعتنر أكنر من 

ن   ن فرعيتي  و    -كيلو فولت  225كيلو فولت ، واألخرى بقدرة    400واحدة بقدرة    -سيتم إنشاء محطتي 

ي 
يك فن ال إلكنر كة جنن وع بالكامل، ستشارك شر يك. و لدعم المشر ال إلكنر ذلك  باستخدام تكنولوجيا جنن

للشبكة،  مجية  النر التعليمات  دراسات  باستخدام  لها  المخطط  المرافق  إدارة  و  وتصميم  تخطيط 

حلو  المفصل،  الطاقة التصميم  محوالت  والهواء،  بالغاز  المعزولة  الكهربائية  المفاتيح  التعويض،  ل 

 والمفاعالت، وحلول األتمتة الكاملة. 

ال   جنن كة  شر ي 
فن الشبكات  لحلول  التنفيذي  والمدير  الرئيس   ، محيسن  محمد  قال  له،  ترصي    ح  ي 

وفن

ال إل كة جنن ق األوسط وشمال افريقيا :“نحن ممتنون ألن شر ي الشر
يك فن يكإلكنر يمكن أن تلعب دوًرا  كنر

ي تحقيق رؤية المغرب الطموحة للطاقة المتجددة. من المهم التأكد من أن المواقع المختلفة متصلة 
فن

التكنولوجيا   فيه  تحدث  أن  يمكن  الذي  المجال  هو  وهذا  وموثوقة،  آمنة  بطريقة  الوطنية  بالشبكة 

 
ً
اتها فرق يك و خنر ال إلكنر كة جنن  ا ". االستثنائية للشبكات لشر

 

 –النهاية  -

يك  ال إلكنر كة  جنن ي توفرها شبكة شر
 حول حلول  التر

يك، العديد من العمالء حول  ال إلكنر كة جنن وع طاقة متجددة لشر يخدم حلول الشبكة ، الذي يعتنر مشر

من   بأكنر  حواىلي    13000العالم  ي 
فن المرافق   70موظف  ن  تمكي  عىل  الشبكة  حلول  تساعد  دولة. 



لكهرباء بشكل فعال من نقطة التوليد إىل نقطة االستهالك، مما يساعد عىل زيادة  والصناعة من إدارة ا

حلول   أعمال  حول  المعلومات  من  لمزيد  التطور.  و  التكيف  عىل  قدرتها  و  الشبكة، كفاءتها  موثوقية 

موقع   زيارة  منكم  يرجر  يك،  إلكنر ال  جنن كة  لشر التابعة  المتجددة  للطاقة  الشبكة 

.www.gegridsolutions.com 

يك    ال إلكنر كة جنن  GEحول شر

 ( يك  إلكنر ال  من NYSE: GEجنن ذلك  و  ى  الكنر التحديات  مواجهة  من خالل  األمام  إىل  العالم  تقود   )

يك   ال إلكنر كة  جنن امج والتحليالت. تساعد شر ن الهندسة ذات المستوى العالمي مع النر خالل الجمع بي 

. ألكنر من   يك عىل ابتكار   125العالم عىل العمل بكفاءة وموثوقية وأمان أكنر ال إلكنر عاًما، عملت جنن

البيانات. مستق المواد وتحليل  ، علوم  ي
التصنيع اإلضافن ي 

اليوم تقود نماذج جديدة فن بل الصناعة، وهي 

والشغف   اهة  ن النن درجات  بأعىل  ويعملون  متفانون  العالم،  بقاع  مختلف  من  يك  إلكنر ال  جنن موظفو 

كة وتقديمها لعمالئنا.   omwww.ge.c لتحقيق غاية الشر

http://www.gegridsolutions.com/
http://www.ge.com/

