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المملكة االردنية الهاشمية/ عمان  

 "الطاقة في أنظمة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباءكفاءة " 

 ورشة عمل تدريبية



العرضنقط   

قطاع الكهرباء -تقديم عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب   

منظومة قطاع الكهرباء بالمغرب*     

مصادر انتاج  الكهرباء بالمغرب وطول الشبكة الكهربائية *   

 الطلب على الطاقة الكهربائية بالمغرب

تطور الطلب *      

منحنى حمل الذروة القصوى*      

 االستراتيجية الطاقية بالمغرب

اهم التدابير المتخذة للتحكم في الطلب*   

نتائج تدابير النجاعة الطاقية  *    

 اآلفاق والتحديات لنمو النجاعة الطاقية بالمغرب



قطاع الكهرباءتقديم عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب   

 مهمته

  انتاج ، نقل و توزيع الطاقة الكهربائية

 

 رؤيته

.الطاقةمجال في صناعيا وذا خدمات من الدرجة األولى فاعال يكون أن   

  

  هدفه

تلبية متطلبات البلد من الطاقة في أحسن ظروف التكلفة وجودة الخدمات وتطوير جميع األنشطة الصناعية والخدمات  

.المرتبطة بميدان الطاقة الكهربائية  

 مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي

 

1963أسس سنة   

  

ومتطورةتاريخية ذات هيكلة متجددة مؤسسة   

سطورفي المكتب   



تكون مصادرا نتاج الكهرباء بالمغربت  

 منظومة قطاع الكهرباء بالمغرب

  م 5+  الجهد المنخفض زبناء

المكتبإنتاج   إنتاج مستقل  

الذاتيونالمنتجون    المجاورة البلدان /  الكهربائيالربط    

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب    

الكهرباءقطاع    

 

ذات االمتياز   المؤسسات 4 وكاالت التوزيع و7  

الجهدين العالي الزبناء 51  
الجد عاليو  

 الزبناء في الجهدين المتوسط والمنخفض 

22 151 المتوسط الجهد  زبناء   

 مصنفين حسب الجهد



 فحم
  31% 

 نفط 
 25% 

 الطاقة المائية 
 22% 

 طاقة الرياح 
 10% 

 غاز طبيعي
  10% 

 الطاقة الشمسية
  2% 

بالمغرب وطول الشبكة الكهربائية  الكهرباء مصادر إنتاج    

 نوعية اإلنتاج

الكهربائيةطول الشبكة    
عاليالعالي والجد الجهد   

كلم 28 393  
 

 كيلوواط 60خط 

 كيلوواط 150خط 

 كيلوواط 225خط 

 كيلوواط 400خط 



الطاقة الكهربائيةالطلب على   

   2015 - 2003(ساعة/ جيكا واط )الطلب تطور 

 16,779    
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  34,413    
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+100

االقتصادي المتزايد النمو *   

الكهربة : الولوج للكهرباء تعميم * 

%99+ القروية   

البناءةالمشاريع الكبرى تطوير *   

الساكنةمستوى عيش تحسن *   

 العوامل االساسية

(ميكا واط)تطور الطلب المسجل خالل ساعات الذروة   
  (2015-2003)  

مستمر طلب الطاقة في تزايد  
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 2015يوليوز  28الثالتاء 

 فجوة الليل

 ذروة  المساء

 ذروة  النهار

تفاوت  مهم  بين فجوة الليل وذروة * 

 المساء

ظهور ذروة النهار*   

ذروة : ذروتين في ارتفاع كبير* 

استعمال )و ذروة النهار( االنارة)المساء

( المكيف    

ضعف نسبة استعمال بعض محطات توليد 

تكاليف سلبيا على يؤثر الكهرباء الذي 

 االنتاج

الذروةتطور   

االستهالكاتخاذ تدابير ملموسة فيما يخص النجاعة الطاقية وذلك عن طريق تقوية قدرة االنتاج من جهة وترشيد ضرورة   

 من جهة اخرى

الطاقية بالمغرب االستراتيجية   

(يوم/ واط ميكا )القصوىمنحنى حمل الذروة   
2015 



بالمغرباالستراتيجية الطاقية   

وارتفاع أسعار المواد الطاقية، تم وضع  الطاقيفي إطار مواجهة التحديات واإلكراهات المرتبطة بالضغط على الطلب 

 :على  األمدين المتوسط والبعيد  إستراتيجية
 
 مخطط وطني للتدابير ذات األولوية لقطاع الطاقة بلورة 

 ضمان توازن المنظومة الكهربائية الوطنية 

  (لإلنتاج، النقل، التوزيع، الربط الجهوي والقاري)تدعيم القدرة المثبتة 

 (تحويل بعض المحطات للفحم، اللجوء  إلى الطاقات المتجددة، تدعيم الغاز الطبيعي)تنويع وتأمين مصادر الطاقة 

  الوطنية؛ رفع مساهمة الطاقات المتجددة في الحصيلة الطاقية 

 في أفق سنة  20% يهدف البرنامج إلى اقتصاد ما يناهز)إرساء برنامج وطني للتحكم في الطلب والنجاعة الطاقية

2020) 
 

 المخططتوقيع االتفاقيات المنبثقة عن  

 التوجهات المولوية السامية
 

األولوياتالنجاعة الطاقية من   



بالمغرباالستراتيجية الطاقية   

 
  تدعيم الترسانة القانونية  في هذا الصدد: 

  الطاقية؛سن قانون يخص تنمية الطاقات المتجددة  والنجاعة 

  الطاقية؛لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الوطنية خلق الوكالة 

  الوطنية للطاقة الشمسية الوكالة خلق 
 دورية وزارية إلدخال تقنيات النجاعة الطاقية في ميدان البناء والتعميرسن 

 ؛ (بين وزارتي الطاقة واإلسكان بتعاون مع الفاعلين في القطاع) 
 للسهر على تفعيل مقتضيات المخططلجن تشكيل . 
 
 

:ولتفعيل مقتضيات المخطط الوطني للتدابير ذات األولوية لقطاع الطاقة   

األولوياتالنجاعة الطاقية من   



بالمغرباالستراتيجية الطاقية   

جاءت االتفاقية الموقعة بين الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات األولوية 

 .المسطرة من طرف المكتب في مجال التحكم في الطلب والنجاعة الطاقية أالستراتيجيهلقطاع الطاقة لتدعم 

 

 :مخطط العمل حول المحاور التالية يتمحور  
 

اإلجراءات المؤسساتية 

اإلجراءات التعريفية 

اإلجراءات الصناعية 

اإلجراءات المتعلقة باآلليات 

الحمالت التحسيسية 
 
  
 

 التوجهات االستراتيجية للمكتب في مجال إدارة الطلب والنجاعة الطاقية 

األولوياتالنجاعة الطاقية من   



"  النجاعة الطاقية" االستراتيجية الطاقية بالمغرب   

العرض مع الطلبضرورة مالءمة   

 ضرورة العمل على تحسين العرض و الطلب 

 الطلب العرض

 التحكم في الطلب وترشيد استعمال الطاقة الكهربائية تحسين كفاءات محطات االنتاج والشبكة الكهربائية

 المحروقات؛ جودة تحسين 
 الوقائية؛تعزيز الصيانة 
 الحالية؛رفع مستوى مرافق اإلنتاج 
 الكهرباء؛شبكات وتقوية توسيع 
 خسائر التيار على مستوى البطاريات لتخفيض تركيب

 الكهربائية؛الشبكة 

...   

 التعرفةمستوى اتخاذ تدابير على 
 تدابير مؤسساتية اتخاذ 
 التجهيزات الكهربائية تخص اتخاذ تدابير 
 النجاعة الطاقية في المجال الصناعي تعزيز 
 وتعزيز السلوكيات والتقنيات الفعالة التي من تحسيس

الحمل الكهربائي و ترشيد دورها تحسين منحنى 

 .االستهالك



 اهم التدابير المتخذة للتحكم في الطلب

المبرمجة/ لحاليةا االنجازات  

 ؛2007منذ  1+توقيت غرينتشتبني 

 المنخفض؛ ماليين مصباح ذات  االستهالك  6تركيب 

 اطالق التعرفة التحفيزية واالجتماعية ما بين سنة

 ؛ 2011و  2008

 التعرفة االختيارية ذات مركزين ساعاتيين اطالق

 المنخفض؛لزبناء الجهد 
 اطالق التعرفة ذات الذروة القصوى لزبناء الجهد

 ؛ 2008العالي والجد عالي منذ سنة 

 قيام بحمالت تواصلية وتحسيسية ؛ 
 نسبة الشراء ومعدل )سوق المكيفات الهوائية دراسة

 (.االستخدام 

 

 فرض التعرفة ذات مركزين ساعتين لزبناء الجهد

استعمال منزلي وقوة محركة ذوي )المنخفض 

اقتناء مع ( في الشهر / كيلواط 500االستهالكات تتجاوز 

 مناسبة؛عدادات رقمية 

 الموزعين؛ مراكز الخاصة بالزبناء  3تطبيق التعرفة ذات 

 عملية )تركيب المصابيح ذات االستهالك المنخفض متابعة

، والتي تستهدف تركيب  2014التي تم اطالقها في  2انارة 

 ؛(2017مليون مصباح في 15

 مليون مصباح  2شراء وتوزيعLED المنزلي ؛لالستعمال 

 اطالق عملية تجريبية لإلنارة العمومية بمصابيحLED على

مستوى مواقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح 

 .  للشرب



بالمغربالنجاعة الطاقية نتائج تدابير     

 طن  CO2/ تجنب
  اقتصاد الطاقة

GWh 

في القدرة المحو   

MW 
 تدابير النجاعة الطاقية

17700 29.5 92 1+توقيت غرينتش 

270000 450 182   (مصباح ذات  االستهالك المنخفضماليين 5)  1انارة 

585000 975 330  (المنخفضمصباح ذات  االستهالك ماليين 10) 2انارة 

60000 100 35 (1.9مليون ) مصباحLEDلالستعمال منزلي 

300000 500 - التعرفة التحفيزية واالجتماعية 

 - - 102.5  القصوى للجهد العالي والجد عاليالذروة تعرفة 

97800 163 100  للجهد المنخفضساعاتيين التعرفة ذات مركزين 

 االنجازات

 المبرمجة



 اآلفاق والتحديات لنمو النجاعة الطاقية بالمغرب

االدماج وتكامل توازي بين النجاعة الطاقية المستدامة من القيم لتطوير مجوعة بيئة مناسبة 
 الصناعي

االقتصادية األخرى كالزراعة ، الصيد والسياحة من خالل ترويج في القطاعات خطة النجاعة الطاقية توسيع •

 والطبيعية؛التكنولوجيات الخضراء ذات الجودة لتحسين الموارد الطاقية 

 ؛تشجيع االستثمار في قطاعات تصنيع مواد  خاصة وتكنولوجيات تخول  اقتصاد الطاقة الكهربائية والحرارية•

 الذكيةالشبكة )تطوير و تحديث الشبكة الكهربائية •

 ؛وتحسين استهالك الكهرباءترشيد •

 في جميع المجاالت؛ ..( ارشاد ، مساعدة، افتحاص طاقي)تعزيز النجاعة الطاقية * 
 .الطاقيةمرافقة ودعم  الشركات لتمويل مشاريع ذات عروض مبتكرة ومصممة في قطاع النجاعة * 

من اجل البحت على فرص    



 المغرب والطاقات المتجددة

بلدان الجنوب، التي تبعث نسبة ضئيلة من الغازات المسببة لالحتباس الحراري، حيث تبنى منذ عام  المغرب،من•
 إنتاجوبالتالي فإن المملكة تهدف إلى الوصول إلى . سياسة استباقية وطموحة في مجال الطاقات المتجددة 2009

 2020من الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقة المتجددة بحلول عام % 42•

 .2030من الطاقة الكهربائية باستعمال الطاقة المتجددة بحلول عام % 52•

 

يوم مشمس في السنة و  300في الواقع، يتمتع المغرب ب . لتحقيق طموحاته، سيعتمد المغرب على نقط قوته •

ثانية في المناطق الساحلية على وجه الخصوص، باإلضافة إلى الموارد المائية /م9  بسرعة رياح تبلغ متوسط 

 .الهامة

 

عشر، كل بحسب  ااالثناسياسة المغرب االستباقية الراسية على أساس نهج جهوي، تخدم مصالح جهات المغرب •

 .خصوصيتها وإمكانيتها

 

سد مائي سنة  139يخص المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة المرتبطة بالماء، فإن المغرب سينتقل من فيما •

 .2030في أفق  170ليصل إلى  2015



 مشاريع المغرب الكبرى

 
 
 

 مزرعة الرياح

من اإلنتاج الحالي % 26ميغاوات إلنتاج سنوي يعادل  2000يهدف مشروع المغربي لطاقة الرياح إلى إنتاج سعة 
. مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا 5.6، وبالتالي تجنب انبعاث 2020للكهرباء في المملكة بحلول   

 
. وبوجدوروتازة تيسكرادطنجة، جبل الحديد، ميدلت، : هذا المشروع هي النجازالتي تم تحديدها المواقع   

 
، والصويرة، 2010وطنجة،   ،2013، ولعيون، 2015، وطرفاية، 2013الموجودة الحالية طنطان، المزارع 

  .ميغا واط 60و  140و  50،6و 300و  101،87: على التوالي  المزرعاتوتنتج هذه   .2007
 

 المزرعة الشمسية

 2000محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية  5تنفيذه من خالل بناء  سيتم"نور"برنامج المغرب للطاقة الشمسية 

. 2020ميغاوات بحلول عام   
 

، عين بني مظهر، و فم الواد وبوجدور وسبخة ورزازاتتتواجد في كل من   االمزرعةالمتوقعة إلحداث هذه األماكن 

. الطاح  
 

يوم  ورزازاتدشن المرحلة األولى من مشروع نور في   اإلشارة إلى أن صاحب الجاللة الملك محمد السادستجدر 

. 2016فبراير  4الخميس   
مليون طن  3.7وعند انتهائه، سيسمح هذا المشروع بتجنب انبعاث . هكتار 480مساحة قدرها   هذه المزرعةتغطي 

سنوياثاني أكسيد الكربون   من  



 شكرا على انتباهكم
 


