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برغملا ةلود نود دراوم ةيقاط ةيديلقت  )ةيروفحأ(
ثيح لصت ةبسن ةيعبتلا جراخلل ىلإ ام براقي

ل في السنوات األخيرة دعمك   % 96
برغملارفوت ىلع ةورث ةلئاه نم رداصم تاقاطلا

ةددجتملا ةقاطلا( ةيسمشلا و ةيحيرلا و  ةيئامورديهلا
biomasse  -ومن الطاقة العضوية 

ومن يداصتقا و يعانص يف  بلد مستمر يتطيازت
دراومتعبئة   ةيقاط .ةيفاضإ
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يعو ديازتم ةرورضب كالهتسإلا ينالقعلا
ةقاطلل امل هل نم طابترإ لكاشمب ة ئيبلا

.وبإشكاليات التنمية المستدامة 

فرع و تاريخيا عدة برامج برغملا تاسايس
ةيلاتتم يف لاجم ةقاطلا و ربتعت

ةيجيتارتسإلا ةيلاحلا الطاقية  ةينطولا لمشألا و
مهألا و لثمألا ىلإ اهذ انموي و دمتعت ىلع رواحملا

:ةيلاتلا
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نامض1. دوزتلارارمتسا و ةحاتإ ةقاطلا  لإلقتصاد   ةبولطملا
. الوطني

ميمعت2. جولولا نامثأب و الخدمات الطاقية   ةقاطلل ةلوقعم
يعارت ةردقلا ةيئارشلا  اإلقتصاديين وتتيح   نيلعافلل

ل امكانية تقليص الفوارق الفئوية و المجالية في مجال التزود و استعما   
. الطاقة

مكحتلا3. يف بلطلا يلخادلا ىلع ةقاطلا مامأ ههذصقن
دراوملا ةحاتملا ايلاح و ليلقت ىلعروتخفيف الضغط   ثألا
نازيملا يراجتلا و نازيم .تاءادألا

حاجنلا4. يف لامعتسإلا لثمألا ةقاطلل عم ظافحلا ىلع
دراوملا ةيئيبلا تاقاطلا  (دالبلل -ةددجتملا ةءافك

.)ةقاطلا 4

:األهداف-أ
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جيزماتاحة  1. يقاط ينبم عونتم ىلع تارايخ
ةيجولونكت ةيسفانت و .ةلاعف

ةئبعت2. دراوملا ةينطولا نم لجأ ريوطت ةصح
تاقاطلا ةددجتملا عورشملا( يسمشلا  و ينطولا

).المشروع الوطني الريحي 

لعج3. ةءافك ةقاطلا ةيولوأ .ةينطو

جامدإلا4. يوهجلا طبرلا ( يئابرهكلا نيب ايقيرفا و
ابوروأ ربع -اينابسا بوبنأ ريدصت-زاغلا ةقاطلا

كلا لاا )غ
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يف بايغ راطإ ينوناق صاخ تايئاصحإب ةقاطلا
متي ,برغملاب عيمجت و جاتنإ تامولعملا ةيئاصحإلا

لوح ةقاطلا قيسنتب نيب تاعاطقلا ةيموكحلا
تاسسؤملاو ةصاخلا ةفلكملا جاتنإلاب و .عيزوتلا

كانه ةيريدمبين نواعت ءاصحإلا و تاسسؤملا و
تاكرشلا ةلماعلا يف عاطق ةقاطلا ريركت( -طفنلا

جاتنإ-عيزوتلا متي...)  ءابرهكلا نم لالخ تالسارملا و
تاعامتجإلا ةيرودلا نيب . نيفرطلا
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كانه قيسنت و نواعت نيرمتسم نيب ةيريدم ءاصحإلا
و ةيريدم ةجمربلا و طيطختلا و تايريدملا ةرازوبألخرى ا

ةقاطلا و نداعملا و ءاملا و :ةئيبلا
لدابت  ةراشتسإلا وتامولعملا يف والتقنية  ةيئاصحإلا

زاجنإ -ثوحبلا ةدعاسملا ةلدابتملا زاجنإل تاساردلا
.ةيقاطلا
و اهذيف راطإلا مت جامدإ و كارشإ  الطاقة و المعادن ةرازو

لكشب لاعف يف جمانرب  األوروبي في مجال  نواعتلا
-تاتسديم-برنامج / ات الطاقة  يئاصحإ
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على مستوى المندوبية السامية للتخطيط   
ةحلصم- عيمجت تايئاصحإلا ةيرادإلا ةيريدمب ءاصحإلا يه

ةلوؤسملا نع وئيات  اصحإلا و استغاللعيمجت تامولعملا
ةيعاطقلا ةقلعتملا عاطقب ةقاطلا

 و  مصالح أخرى بالمندوبية السامية تنتج عبر البحوث الدورية لدى األسر  -
المقاوالت إحصائيات هامة تخص استعمال و استهالك الطاقة و سبل    

الوصول إلى مختلف شبكات التوزيع 
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على مستوى القطاعات الحكومية و مؤسسات اإلنتاج و التوزيع   
بتكملا - ينطولا ءابرهكلل و ءاملا حلاصلا برشلل

ةيريدم- تاقورحملا و دوقولا ةعباتلا ةرازول ةقاطلا و
نداعملا و ءاملا و ةئيبلا اميف صخي محفلا يرجحلا زاغلا؛

لورتبلا؛يعيبطلا و تاجوتنملا  قيوست ةيلورتبلا
ةيريدم- ءابرهكلا و تاقاطلا ةددجتملا اميف صخي اضيا

ءابرهكلا
ةكرشلا- ةيبرغملا ةعانصل ريركتلا ) ريماس(
بتكم- فرصلا اميف قلعتي تارداصلاب و تادراولا
ةلاكولا- ةينطولا ةيمنتل تاقاطلا ةددجتملا و ةعاجنلا

ةيقاطلا
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ميظنت عاطق ءابرهكلا
زيمتي - عاطق ءابرهكلا برغملاب عونتب نيلخدتملا

نيلعافلا عاطقلا كانهف ماعلا و .صاخلا
ربتعي - بتكملا ينطولا ءابرهكلل و ءاملا حلاصلا برشلل

ينعملا يسيئرلا ةيمنتب لئاسو لقنوجاتنإ و عيزوت
 .ءابرهكلا

ووذنيجتنم زايتمإلا .صاخلا
تالاكو عيزوتلا ةعباتلا تاعامجلل .ةيلحملا

تاكرش عيزوتلا ةصاخلا ضعبب .ندملا
ةلاكولا ةينطولا ةيمنتل تاقاطلا ةددجتملا و
ةعاجنلا ةيقاطلا و يه ةسسؤم ةيمومع عتمتت

ةيصخشلاب ةيونعملا و لالقتسإلا يلاملا و يه
لمعت وتحت .ةرازوالةياص
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عمجت يينهم لورتبلا برغملاب و وه ةيعمج نم يينهم
عيزوت تاجتنملا ةيلورتبلا ايقيرفإك مالس ولاشوزاغ

نيمورتبوزاغ إلخ.

ةكرشلا ةيبرغملا ةعانصل يهو ) ريماس(ريركتلا ةكرش
ةصتخمخاصة    يف ريركت و ةراجت لورتبلا و يه كلمت

.مصفاة الوحيدة في البالد  لا
 الفاعلين المذآورين بدرجة اولى وزارة الطاقة  على يتقاسم الوصاية التنظيمية    

 )المشرفة على الوآاالت العمومية للتوزيع(و المعادن و وزارة الداخلية 
ية و  و آذا الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالشؤون االقتصاد 

. و الحكامةالعامة
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 غياب إطار مؤسساتي و قانوني خاص بتجميع اإلحصائيات الطاقية        

تسجيل انقطاعات متكررة في التعاون في مجال تزويد مديرية    
.اإلحصاء بالمعطيات القطاعية   

راطإالكافية في  ةنورملاعدم توفر  لدابتلا  يتامولعملا
ترسل اإلحصائيات أحيانا على أوراق عوض    ( للمعطيات اإلحصائية   
.)اإلرسال اإللكتروني
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يعرف قطاع توزيع المواد النفطية  و الكهرباء تحريرا مستمرا  
للنشاط مما يصعب الحصول على المعلومات بالدقة و التفصيل      

.المطلوبين
غياب تام لإلحصائيات الخاصة بحجم إنتاج و استعمال الطاقة           

العضوية  
ندرة المعلومات الخاصة بتفاصيل استهالك المواد الطاقية في       

القطاعات اإلنتاجية رغم الشروع في إنجاز بحوث ميدانية من طرف     
. الوزارة
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ةيوقت تاقالعلا نيب فلتخم يجتنم تامولعملا
ةيئاصحإلا يف راط إ تاعومجم لمع يف فلتخم رواحملا

يتلا صخت تائي اصحإلا .ةيقاطلا
ةيجهنملا تطويرةعباتم يف لاجم ءاصحإلا اعتمادا يقاطلا

وعلى المعايير الدولية  جاتنإ تامولعملا ةيقاطلا اهتايئزجب
ةوجرملا ىلع ديعصلا يلحملا و .يلودلا

لذ ب راطإإلنجاز الميزان الطاقي في  تادوهجم سيق نتلا
يئاصحإلا ينطولا و يف راطإ جماربلا ةيلبقتسملا

نواعتلل .يئاصحإلا
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نيمختلا و ؤبنتلا يف راطإ ثوحبلا ةيئاصحإلا و
ريوطت روحم

ةقاطلا ىلع ديعص عومجم ثوحبلا ةزجنملا ءاوس لوح رسألا
وأ . تالواقملا

يعسلا رادصإل تاروشنم مهت لاجم ةقاطلا نواعتب عم
نيلعافلا نيصتخملا و ءانغإ تاروشنملا ةماعلا ةدوجوملا

.حاليا 
ثوحبلاالعمل على استكمال  لوح كالهتسإلا يقاطلا  يعاطقلا

وفي طور اإلنجاز من طرف الوزارة  لالغتسإ .نشرها ها وجئاتن
لمعلا عم ءاكرشلا يف راطإ تاعومجم لمع لوح تايئاصحإلا

ةيقاطلا ريوطتل ثوحب طاقية و  تارشؤم (اهتدوج  حول ةيعاطق
وذلك من أجل تحسين و استكمال ميزان الطاقة     ) استهالك الطاقة إلخ 

15 المغربي آما و آيفا و استخراج مؤشرات الطاقة الالزمة لوضع و تتبع و 
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شكرا على انتباهكم 
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