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العرض والطلب على الطاقة – االتجاهات الحالية

 اإلجمالي
الكلي

 إجمالي
 الطاقة

  المتجددة
 الطاقة
المائية

 الطاقة
 الشمسية
المركزة

 الخاليا
   الفوتوفولطية

 طاقة
الرياح

6407 2070 1745 20 15 290 ميجاواط

  التاريخ
المستهدف اإلجمالي  الطاقة

المائية
 الطاقة

 الشمسية
 طاقة
الرياح

2020 6000 2000 2000 2000 ميجاواط

أهداف الطاقة المتجددة 2020القدرات المركبة حاليًا

اإلنتاج )مليار برميل نفط في العام(
االستهالك )مليار برميل نفط في العام(

صافي التصدير )مليار برميل نفط في العام(
تعداد السكان )بالمليون نسمة(

المصادر: الوكالة الدولية للطاقة )2011( و بريتيش بتروليوم )2012(
مصدر الشكل: ب. سمبورسكي
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التمويل واالستثمار

▪ تم إنشاء صندوق تنمية الطاقة )FDE( عام 2010، ويحتوي الصندوق على رأس مال يقدر بواحد مليار دوالر أمريكي 	
: 200 مليون من صندوق الملك الحسن الثاني، 300 مليون من اإلمارات العربية المتحدة و500 مليون من المملكة 

العربية السعودية.
▪ تم إنشاء شركة االستثمارات الطاقية )SIE( بهدف تطوير الطاقة المتجددة بموجب قانون 40-08 )2008( لدعم 	

تطوير الطاقة المتجددة، وتحتوي على رأس مال يقدر بمليار درهم أقرتها الحكومة )%71( وصندوق الملك الحسن 
الثاني للتطوير االقتصادي واالجتماعي )29%(.

▪ ال يوجد سياسة لتزويد مستثمري القطاع الخاص بالضمانات المالية لكي تكفل المدفوعات بموجب اتفاقيات شراء 	
الطاقة.

 ال يوجد امتيازات ضريبية داخلية أو إعفاء من الرسوم الجمركية لمشروعات الطاقة المتجددة. 	

 دعم الوقود
األحفوري

الدعم
المؤسسي

السياسات
الداعمة

 الربط بالشبكة

التمويل
 منتجوواالستثمار

 الطاقة
المستقلون

▪ يتم إجراء مناقصات تنافسية عامة من أجل تطوير  	
مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى الخاصة بالقطاع 

الخاص.
▪ ال  يوجد التزام بابرام اتفاقيات شراء الطاقة طويلة 	

األجل مع منتجي الطاقة المتجددة من القطاع الخاص.
▪ ال توجد تعريفة تغذية شبكة مميزة خاصة بالطاقة 	

المتجددة.
▪ ال تطبق سياسة قياس صافي الطاقة لمشاريع 	

الطاقة المتجددة الصغيرة.

▪ ال يمنح القانون أولوية لربط ونقل الطاقة المنتجة 	
من مصادر متجددة.

▪ جاري إعداد االشتراطات الخاصة بالطاقة المتجددة 	
في كود الشبكة.

▪ ال تتوفر خرائط تفصيلية للشبكات لمواقع الطاقة 	
المتجددة المعينة.

▪ ال يسمح للطاقة المنتجة من مصادر متجددة 	
بالربط بخطوط الجهد المنخفض والمتوسط.

السياسات الداعمة
الربط بالشبكة 
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▪ تم السماح بموجب المرسوم رقم 2-94-503 )1994( للقطاع الخاص بإنتاج 	
بتوليد الكهرباء، وتمثل قدرات اإلنتاج اإلجمالية للكهرباء التقليدية بواسطة 

منتجي الطاقة المستقلين 1704 ميجاواط حاليًا.
▪ قانون رقم 13-09 )2009( بشأن الطاقات المتجددة يسمح للقطاع الخاص بإنتاج 	

بتوليد الطاقة من مصادر متجددة، والقدرات اإلجمالية للمنتجين المستقلين 
للطاقة المتجددة هي 124 ميجاواط.

▪ اإلنتاج الذاتي للطاقة من مصادر متجددة مسموح بموجب نفس القانون، ويمكن 	
لفائض الكهرباء أن يتم ضخه في الشبكة، وعلى الرغم من ذلك ال يضمن 

المكتب الوطني للكهرباء والماء )ONE( شراء فائض الطاقة.
 القدرات اإلجمالية لمحطات اإلنتاج الذاتي للطاقة المتجددة هي 32 ميجاواط. 	

منتجو الطاقة المستقلون  

الحالةالقدرة )ميجاواط(الجهد )ك فولط(االمتداد )كم(الدولة

الجزائر

قائم49225235
قائم67225235
قائم2304002400

أسبانيا
قائم61400700
قائم61400700

الربط مع شبكات الدول األخرى

الدعم المؤسسي

▪ الوكالة المغربية للطاقة الشمسية )MASEN( والتي تم إنشائها بموجب القانون 57-09 )2009( مسؤولة عن تطبيق 	
خطة الطاقة الشمسية وتطوير مجاالت الطاقة الشمسية في المغرب.

▪ تم إنشاء االتحاد المغربي لصناعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح )AMISOLA( لتشجيع الصناعات والمهنيين 	
العاملين في قطاع الطاقة المتجددة.

▪ وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مسؤولة عن تطوير سياسة الطاقة، والوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة 	
وكفاءة استخدام الطاقة )ADEREE( مسؤولة عن تطبيق سياسات الطاقة المتجددة.

▪ شركة االستثمارات الطاقية )SIE( هي شركة إستثمارية حكومية مسؤولة عن دعم الحكومة المغربية في تحقيق 	
أهداف الطاقة المتجددة.

▪ تم نشر أطلس مفصل للرياح.	
▪ لم يتم بعد تخصيص أراض كي يقوم القطاع الخاص بتطوير مشروعات الرياح الكبرى عليها.	
▪ تم نشر أطلس مفصل للطاقة الشمسية في عام 2013، وبناءًا على هذا األطلس، تم تحديد المناطق التالية إلقامة 	

مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى: ورزازات )حيث يبلغ اإلشعاع العمودي المباشر 2635 كيلوواط/ساعة/م2 في السنة( 
وعين بني مطهر )حيث يبلغ اإلشعاع العمودي المباشر 2290 كيلوواط/ساعة/م2 في السنة( و فم الواد بإقليم العيون 

)حيث يبلغ اإلشعاع العمودي المباشر 2628 كيلوواط/ساعة/م2 في السنة( وبوجدور )حيث يبلغ اإلشعاع العمودي 

المباشر 2642 كيلوواط/ساعة/م2 في السنة( وسبخة تاه/ طرفاية )حيث يبلغ اإلشعاع العمودي المباشر 2140 
كيلوواط/ساعة/م2 في السنة(.

لم يتم تخصيص أراض للقطاع الخاص بهدف تطوير مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى. 	   
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   الخاليا الفوتوفولطيةالطاقة الشمسية المركزةالرياح

قائم
المشروع: طنجة 1 

القدرة: 140 ميجاواط
)ONE( المطور: القطاع العام – المكتب الوطني للكهرباء والماء

قائم منذ: عام 2010
المشروع: الكدية البيضاء )مزرعة رياح عبد الخالق توريس( 

القدرة: 54 ميجاواط
)CED( المطور: القطاع الخاص

قائم منذ: عام 2000, 2001
المشروع: مزرعة رياح تطوان لمصنع الفارج لألسمنت

القدرة: 32 ميجاواط
المطور: شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام )إنتاج ذاتي(
قائم منذ: 10 ميجاواط عام 2006 و 22 ميجاواط عام 2011

المشروع: مزرعة رياح الصويرة
القدرة: 60 ميجاواط

)ONE( المطور: القطاع العام – المكتب الوطني للكهرباء والماء
قائم منذ: عام 2007

المشروع: مزرعة تجريبية للرياح
القدرة: 3.5 ميجاواط

)ONE( المطور: القطاع العام – المكتب الوطني للكهرباء والماء
قائم منذ: عام  2000

المشروع: عين بني مطهر 
القدرة: 20 ميجاواط 

المطور: القطاع الخاص
قائم منذ: عام 2009

المشروع: تيط مليل
القدرة: 50 كيلوواط أقصى

المشروع : العسة
القدرة: 1 ميجاواط
 ENIM : المشروع

القدرة: 5 كيلوواط أقصى
المشروع : ضخ المياه

القدرة: 3 ميجاواط
المشروع: إمداد الريف بالكهرباء

القدرة: 7-8 ميجاواط
المشروع: تطبيق إداري

القدرة: 2-3 ميجاواط

تحت اإلنشاء
المشروع: الكدية البيضاء – المرحلة 

األولى
القدرة: 100 ميجاواط

المطور: شراكة بين القطاعين الخاص 
والعام 

الحالة: قيد إعادة التأهيل
المشروع: طرفاية

القدرة: 300 ميجاواط
المطور: القطاع الخاص

المشروع: أخفنير 
القدرة: 200 ميجاواط

المطور: القطاع الخاص

المشروع: طنجة 2
القدرة: 150 ميجاواط 
المطور: القطاع الخاص

المشروع: تازة
القدرة: 50 ميجاواط 

المطور: القطاع الخاص
المشروع: أسمنت إقليم العيون

القدرة: 5 ميجاواط
المطور: القطاع الخاص )إنتاج ذاتي(

 

المشروع: ورزازات
القدرة: 160 ميجاواط 

المطور: شراكة بين القطاعين 
الخاص والعام 

مخطط إلنشائه
المشروع: عين بني مطهر 

القدرة: 400 ميجاواط
المشروع: فم الواد

القدرة: 500 ميجاواط
المشروع: بوجدور

القدرة: 100 ميجاواط
المشروع: سبخة تاه

القدرة: 500 ميجاواط

المشروع: عين بني مطهر
القدرة: 400 ميجاواط

المشروع: فم الواد
القدرة: 500 ميجاواط

المشروع: بوجدور
القدرة: 100 ميجاواط

المشروع: سبخة تاه
القدرة: 500 ميجاواط

نسبة المشروعات من القدرة الكلية

المشروعات

مخطط إلنشائهتحت اإلنشاء  قائم

المساهمونبالتعاون مع:
عبد العالي دكينة، مدير قسم االستراتيجيات والتنمية، الوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة 

وكفاءة استخدام الطاقة 
المهندس/ كريم شكري، إدارة الكهرباء والطاقات المتجددة، وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة
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