
رقم قيايس تاريخي للحد األقىص للطلب عىل الطاقة الكهربائية

  بلغ الحد األقىص للطلب عىل الطاقة الكهربائية، أمس االثن� 12 جويلية 2021 عىل الساعة 14:30 زواال، رقً� 

قياسًيا وتاريخًيا قّدر بـ16.065 ميغاوات ، أي بزيادة وصلت إىل 9.2٪ مقارنة بأيام ارتفاع معّدل الطلب عىل الطاقة 

ففي نفس الفرتة من عام 2020  (14.714 ميغاوات مسجلة يف 28 جويلية 2020 الساعة 15:00 زواال).

  ويعود هذا الطلب الكبª عىل الكهرباء إىل موجة الحر االستثنائية التي مست البالد ولعدة أيام. فقد سّجلت درجات 

ر متوسط درجة الحرارة ليوم  الحرارة ارتفاعا محسوسا يقارب تسع (09) درجات مئوية مقارنة باملعايª املوسمية: قدِّ

12 جويلية 2021 بتسعٍ وثالث� (39) درجة مئوية. أي أشد حر بـسبع (07) درجات مئوية  مقارنة بذروة جويلية 

.2020

  تم تسجيل آخر ذروة تاريخية يف االستهالك يوم األربعاء 07 أوت 2019 عىل الساعة 14:30 زواال، حيث بلغ الحد 

األقىص للطلب عىل الطاقة 15.656 ميغاوات، أي ¿عدل تطور قدره ٪2.6.

(GRTE) شبكة نقل الكهرباء ªملس Àحادث عىل مستوى املحول الكهربا

  سّجل مسª شبكة نقل الكهرباء ( GRTE) ، فرع سونلغاز ، يوم أمس االثن� 12 جويلية 2021 يف Ãام الساعة 8:50 

مساًء ، حادًث عىل مستوى محول  220/60 كيلوفولط وبالضبط ¿ركز تحويل 2020/60/30 كيلوفولط  بخميس 

مليانة. وكان لهذا الحادث تداعيات عىل مجرى التزويد بالتيار الكهرباÀ لجزء من والية ع� الدفلة، وهي بلديات بن 

عالل ، سيدي الخرض ، مليان ، ع� ترÇ ، ع� بنيان ، ح�م ريغا ، بومدفع ، حسينيا ، خميس ، بª أوالد خليفة ، واد 

 ªبوش. وتجدر اإلشارة إىل أن خطة الح�ية املعمول بها من طرف مسªجمعة ، زين مشياخ ،جندل ،وادي رشفة وب

شبكة نقل الكهرباء أعطت Òارها وذلك بالحد من تأثª هذا الحادث ومنع حدوث انقطاعات أعمق.

  ك� نتج عن هذا الحادث حريقا هائال Ãت السيطرة عليه وبرسعة بفضل التدخل املشرتك ب� مسª شبكة نقل 

الكهرباء وفرق الح�ية املدنية ، ك� Ö تسجل أي إصابات جراء هذا الحادث.

  وطبقا لخطة الطوارئ املعمول بها فقد تم حشد مسª شبكة نقل الكهرباء عىل الفور العديد من فرق التدخل 

الستعادة الوضع وبرسعة. فقد سمح هذا التدخل من إعادة التموين بالتيار وتزويد الزبائن ابتداءا من الساعة 22:04 

مساًء. ويف حدود الساعة 00:40، تم إعادة تزويد الزبائن بالكامل وبداية العمل الستبدال املعدات التالفة من أجل 

استعادة Ûط التموين الطبيعي.

باملقابل، تعمل الفرق بجد إلجراء تحقيقات إضافية لتحديد األسباب الدقيقة لهذا الحادث واتخاذ أي إجراءات 

تصحيحية.

  يعتذر مسª شبكة نقل الكهرباء ( GRTE) عن اإلزعاج الناتج عن هذا الحادث ويؤكد عىل جاهزية ويقظة فرقه.
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