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كثافة الطاقة األولية 

استهالك الطاقة األولية 

االستهالك النهائي للطاقة - 2009
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300 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم 208 ألف برميل نفط مكافئ اليوم
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تجاري 18%
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مجلس الطاقة العالمي )2013( والبنك الدولي )2013( المصادر: 

غاز طبيعي

فحم

نفط

طاقة مائية

منظمة  المصدر: 
األقطار العربية 

المصدرة للبترول 
أوابك )2005، 2012(

منتجات نفطية
كهرباء

وقود حيوي ونفايات

الوكالة الدولية للطاقة  المصادر: 
)2009(
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تم تركيب 440,000 متر مربع من سخانات  ▪
المياه الشمسية حتى عام 2012.

لم يتم بعد بناء مباني مطابقة لمواصفات  ▪
كفاءة الطاقة.

يتم حاليًا إنشاء تسعة مشروعات تجريبية  ▪
للمباني المطابقة لمواصفات كفاءة للطاقة 
وهناك  في ست مناطق مناخية في المغرب. 

مشاريع أخرى في إطار التعاون مع االتحاد 
األوروبي بميزانية قدرها 7.5 مليون يورو.

تم توزيع 8,000,000 مصباح فلورسنت مدمج  ▪
)CFLs( حتى عام 2012.

▪  )CFLs( إعفاء مصابيح الفلورسنت المدمجة
وسخانات المياه الشمسية من ضريبة 

المبيعات.
تم إنشاء صندوق تنمية الطاقة )EDF( في  ▪

عام 2010 لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة 
يحتوي الصندوق  وكفاءة استخدام الطاقة. 

200 مليون  على رأس مال قدره 1 مليار دوالر: 
من صندوق الحسن الثاني و 300 مليون من 
اإلمارات العربية المتحدة و 500 مليون من 

المملكة العربية السعودية.

القدرات التنفيذية
الحوافز المالية

أهداف كفاءة الطاقة والوكالة المعنية

أهداف كفاءة 
الطاقة والجهة 

المعنية

اإلطار 
التنظيمي

القدرات 
التنفيذية

الحوافز 
المالية

لم يتم إقرار أهداف لكفاءة الطاقة. ▪
يتم العمل على إعداد استراتيجية كفاءة الطاقة. ▪
الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة هي المسؤولة عن تعزيز ووضع  ▪

االستراتيجيات وتنفيذ السياسات الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

اعتمد القانون رقم )2009( 09-47 الخاص  ▪
بكفاءة الطاقة وضع إطار لتطبيق عمليات 

تدقيق إلزامية لكفاءة الطاقة ولوائح كفاءة 
الطاقة للمباني ومعايير الحد األدنى ألداء 

األجهزة الكهربائية المنزلية والمتطلبات 
المحلية للتوريدات.

تم اعتماد اللوائح الحرارية االختيارية للمباني  ▪
في عام 2010.

يتم إعداد المواصفات الفنية لكفاءة الطاقة  ▪
لمكونات المباني السلبية واإليجابية

يتم العمل على وضع معايير وملصقات كفاءة  ▪
الطاقة  للثالجات ومكيفات الهواء.

اإلطار التنظيمي

تسعير 
الكهرباء

شركات 
خدمات 
الطاقة
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دعم الوقود األحفوري منخفض. ▪
يطبق نظام تعريفة 20/20 ، حيث يتم منح حافز قيمته تساوي %20 من قيمة الفاتورة للمستهلكين  ▪

الذين يقومون بتخفيض استهالك الكهرباء بنسبة %20 بالمقارنة مع استهالك نفس الشهر من السنة 
بنهاية عام 2011، نتج عن هذا الحافز ترشيد في استهالك الكهرباء بإجمالي 1770 جيجاواط  السابقة. 

تمنح هذه المكافآت من صندوق تنمية الطاقة. في الساعة. 
تطبق تعريفة أسعار خاصة لمستهلكي الجهد الفائق في ساعات الذروة لتشجيعهم على ترحيل  ▪

يتمثل التأثير المقدر لهيكل التسعير هذا في تخفيض 76 ميجاواط من  أحمالهم بعيدًا عن ساعات الذروة. 
االستهالك في ساعات الذروة.

 تعريفة الكهرباء

تم إجراء 16 عملية تدقيق في القطاع السكني وقطاع الخدمات. ▪
تم إجراء 52 عملية تدقيق في القطاع الصناعي. ▪
ال توجد شركات خدمات طاقة. ▪

تسعير الكهرباء

شركات خدمات الطاقة

كيلوواط /ساعة( االستخدام لمدد طويلة )أدنى سعر/  تختلف األسعار طبقًا لمدة االستخدام:   )*(
واالستخدام لمدد قصيرة )أعلى سعر/كيلوواط /ساعة(. كيلوواط /ساعة(  واالستخدام لمدد متوسطة )سعر متوسط/   
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التعريفة )بالدرهم المغربي/كيلوواط/ساعة(البنودالجهد

جهد فائق
)150  إلى 225 كيلوفولط(

0.5749 - 0.8413 )*(ساعات االستهالك المتوسط

0.7468 - 1.5688 )*(ساعات الذروة

 0.4814 - 0.5029 )*(ساعات االستهالك المنخفض

جهد عالي
)60 كيلوفولط(

 0.5873 - 0.8851 )*(ساعات االستهالك المتوسط

 0.788 - 1.7258 )*( ساعات الذروة

 0.4961 - 0.5202 )*(ساعات االستهالك المنخفض

جهد منخفض
)سكني(

1.5009< 500 كيلوواط

2011.0961 - 500 كيلوواط

1011.0022 - 200 كيلوواط

00.9222 - 100 كيلوواط



المساهمون:
عبد العالي دقينة، مدير مركز التخطيط االستراتيجي والتنمية بالوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة 

)MED-ENEC( فلورنتين فيسر، خبير رئيسي، المشروع األورو متوسطي لكفاءة الطاقة في قطاع البناء
ماتيلد أندرسون، أخصائية طاقة

البنك الدولي )2013( المصدر: 

المتوسط العربي تونس المغرب
الجهات الوطنية المصدر: 
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 - الفاقد الكهربائي في النقل والتوزيع )بالنسبة المئوية( 

كفاءة انتاج الطاقة الكهربائية - 2009
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