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قانون رقم 40.09 يتعلق باملكتب الوطني 

للكهرباء واملاء الصالح للرشب

عرفت حاجيات املغرب من الطاقة واملاء تناميا مضطردا نظرا 

للحركية التي يعرفها عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي 

والسيام بفضل برامج تعميم الولوج إىل الطاقة واملاء الصالح 

للرشب. 

ومن أجل رفع التحديات التي يواجهها املغرب يف مجال 

الطاقة الكهربائية واملاء والتطهري السائل، أصبح من الالزم 

التأقلم مع التحوالت العميقة التي تعرفها هذه القطاعات 

الحيوية عرب العامل.

ولهذا الغرض، يجب توحيد التوجهات االسرتاتيجية الجديدة 

الخاصة باملاء والطاقة الكهربائية وضامن استمرار املرفق العام 

للامء والكهرباء وتدبريهام تدبريا عقالنيا من خالل اعتامد 

مخططات عمل مالءمة تتوخى ضامن توفرهام والتخطيط 

للحاجيات وتحسني استهالكهام دون اإلرضار باإلنتاجية.

ويتعني عىل بالدنا نهج حكامة جيدة من خالل تحديث 

مرافقها العامة املتعلقة باملاء والكهرباء وتقوية القدرات 

اإلنتاجية وتحسني شبكات النقل وتشارك البنيات التحتية 

الخاصة بالتوزيع. 

وسيسمح جمع أنشطة املكتب الوطني للكهرباء وأنشطة املكتب 

الوطني للامء الصالح للرشب بتنسيق االسرتاتيجيات الوطنية يف 

هذين املجالني الرئيسني املتداخلني. ومن مثة، تشكل تعبئة املوارد 

الطاقية واملائية وتثمينها وتأمني إمداداتها وتوفرها بأسعار مناسبة 

والتحكم يف إنتاجها وطلبها وتدبري استعاملها بنجاعة يف إطار احرتام 

البيئة أهدافا جوهرية لهذا الجمع استجابة للتقلبات االقتصادية 

واملالية التي يعرفها العامل. 

ولهذا يشكل هذا القانون، الذي يهدف إىل جمع أنشطة املكتب 

الوطني للكهرباء وأنشطة املكتب الوطني للامء الصالح للرشب، 

مرحلة مهمة ورضورية للرشوع يف مسلسل إعادة تنظيم أنشطة 

إنتاج الكهرباء واملاء الصالح للرشب ونقلهام وتوزيعهام وتسويقهام، 

من أجل االستجابة لرضورة ضامن استمرار املرفق العام املتعلق 

بهاتني املادتني الحيويتني والتمكن من ضامن تزويد بالدنا بهام وفق 

معايري الجودة والكلفة املناسبة.

ويؤكد املغرب من خالل عملية الجمع األوىل من نوعها عىل عزمه 

عىل إعادة تنظيم قطاعي الكهرباء واملاء وعىل سياسته يف مواكبة 

املنشآت العامة بغية تحسني أدائها الصناعي واملايل وإحداث 

منشآت رائدة يف مجال عملها. 

مقتطف من القانون رقم 40.09
املتعلق باملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب



فاعل مرجعي يف قطاع الكهرباء عىل الصعيد الوطني 

انخرطت اململكة املغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه الله، يف سياسة ديناميكية واستباقية 

لتعزيز الولوج إىل الكهرباء واملاء الصالح للرشب وخدمات التطهري السائل.

يف قلب هذه الخدمات العامة االسرتاتيجية واألساسية لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتامعي، يقوم املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

الصالح للرشب كونه فاعل رئييس يف القطاع مبواكبة تنمية املغرب املعارص.

املهام الرئيسية

• تقديم الخدمة العمومية املتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يف املناطق التي يتواجد فيها املكتب

• إدارة الطلب اإلجاميل عىل الطاقة الكهربائية؛ 

• تلبية الطلب عىل الكهرباء يف أفضل الظروف من حيث التكلفة وجودة الخدمة؛

• إدارة وتطوير شبكة النقل؛

• تعميم الكهربة القروية؛

• املساهمة يف تعزيز وتطوير الطاقات املتجددة.

من بني أهم مجاالت االستثامر

يتميز استهالك الكهرباء يف املغرب بوترية تصاعدية ناجمة عن الديناميكية االجتامعية واالقتصادية التي تعكس التحسن امللموس 

والقوي يف الولوج إىل الخدمات االجتامعية واالقتصادية األساسية.

ولتلبية هذا الطلب، يزخر املغرب بحظرية متنوعة من وسائل إنتاج قادرة عىل تلبية الطلب عىل الطاقة الكهربائية. بقدرة منشأة 

تفوق 10675 ميجاوات بنهاية سنة 2019، يشمل أسطول اإلنتاج كالً من محطات اإلنتاج التقليدية، التي تفوق 7070 ميجاوات، 

باإلضافة إىل مشاريع الطاقة املتجددة بقدرة إجاملية تقدر ب 3700 ميجاوات.

يدير املكتب الوطني للكهرياء واملاء الصالح للرشب ٪48 من مجموع املنشآت اإلنتاجية، إما مبوجب عقود بيع الكهرباء الطويلة 

املدى، بواسطة الوكالة املغربية للطاقة املستدامة )مازن( ورشكات من القطاع الخاص، أو يف إطار مشاريع الطاقة املتجددة التي 

يحكمها القانون 13-09.



وسائل متنوعة إلنتاج الكهرباء 

من أجل تلبية الطلب الوطني عىل الطاقة، وضع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب برنامج تجهيز يتامىش مع االسرتاتيجية 

الطاقية الوطنية بهدف تأمني التزويد وتطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية كأولوية رئيسية. 

ينص هذا الربنامج عىل تطوير قدرة إضافية تبلغ 3720 ميجاوات يف الفرتة املمتدة ما بني 2020 و2024. سيتم إنتاج 3370 ميجاوات 

منها من الطاقة الريحية والشمسية و 350 ميجاوات من محطة »عبد املؤمن« لنقل الطاقة عرب الضخ وكذا 200 ميجاوات من وسائل 

اإلنتاج املايئ يف إطار القانون 09-13 و 22 ميجاوات من اإلنتاج الحراري.

 

ستتطور الحظرية الكهربائية باملغرب نحو مزيج متنوع يتميز مبساهمة مهمة ومتزايدة من مصادر الطاقات املتجددة. 

تعزيز البنية التحتية لنقل الكهرباء

بصفته مؤمن للخدمة العمومية والضامن لحسن سري املنظومة الكهربائية الوطنية، يعمل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للرشب عىل تشغيل وصيانة وتطوير الشبكة الكهربائية ذات الجهدين العايل وجد العايل من أجل ضامن نقل الكهرباء يف أفضل 

ظروف السالمة والنجاعة، وذلك من محطات اإلنتاج إىل مراكز االستهالك.

يقوم املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب بتنفيذ برنامج استثامري من أجل تطوير وتقوية البنية التحتية الخاصة للشبكة 

الوطنية لنقل الكهرباء عرب منشآت مهيكلة مكونة من خطوط الكهرباء واملحطات الفرعية ذات الجهد العايل وجد العايل من أجل 

متكينها من استيعاب وسائل جديدة لإلنتاج وربط مراكز التوزيع الجديدة والزبناء بالشبكة، وكذا تعزيز الربط مع البلدان املجاورة 

واملشاركة يف تكامل الشبكة اإلقليمية وتعزيز وتأمني تزويد الطاقة يف عدة مناطق من املغرب ودعم التطور املتزايد الستهالك 

الكهرباء.



املغرب، ملتقى كهربايئ بني إفريقيا وأوروبا

من خالل الربط الكهربايئ مع الجزائر وإسبانيا، متوضع املغرب كفاعل رئييس يف سوق الكهرباء يف منطقة غرب البحر األبيض املتوسط 

حيث أصبح يلعب دورا مركزيا لتبادل الكهرباء عىل املستوى اإلقليمي.

ويشكل الربط الكهربايئ بني املغرب وإسبانيا عرب مضيق جبل طارق الربط الكهربايئ الوحيد ومحور عبوري بني أوروبا وأفريقيا.

وستتيح مشاريع الربط التي تم تنفيذها وتلك التي هي قيد الدراسة إمكانية ربط شبكات الكهرباء بني املغرب وموريتانيا ودمج 

نظام كهرباء غرب إفريقيا يف الشبكة األوروبية من خالل الربط الحايل بني املغرب واسبانيا.

بفضل مؤهالته االسرتاتيجية، سيكون املغرب قادًرا عىل لعب دور مركزي يف إنشاء سوق إقليمية للكهرباء يف غرب إفريقيا ودمجها يف 

السوق األوروبية.



املوزع الرائد يف مجال الكهرباء

تغطي شبكات توزيع الكهرباء يف املغرب املناطق الحرضية والقروية عىل حد سواء. بصفته املوزع الرائد للكهرباء يف املغرب بحصة 

تزيد عن ٪52 وتواجده يف جميع أقاليم املغرب ب 10 مديريات جهوية للتوزيع، يلعب املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للرشب دوًرا رئيسيًا يف التنمية االجتامعية واالقتصادية الوطنية.

يقوم املكتب بإطالق خطط عمل بشكل مستمر وذلك بهدف تحسني جودة الخدمات وتعزيز وثوقية وتأمني التزويد بالكهرباء يف كل 

أنحاء البالد.

يعترب إرضاء الزبناء والخدمة العمومية من األسس واألولويات التي يشتغل عليها املكتب باستمرار من أجل توفري استمرارية وجودة 

الخدمات عىل املستويني التقني والتجاري. 

الكهرباء للجميع 

حقق برنامج الكهربة القروية الشمويل نجاًحا كبريًا بفضل طبيعته الشمولية وطريقة التمويل التشاركية املعتمدة.

٪99 + نسبة كهربة العامل القروي يف اململكة 

 12.8  مليون مستفيد يف العامل القروي

مكن برنامج الكهربة القروية الشمويل، والذي يستجيب لطموحات املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، التي أطلقها صاحب الجاللة 

امللك محمد السادس حفظه الله، من تحقيق قفزة يف مجال التنمية االقتصادية واالجتامعية:

• تحسني ظروف املعيشة والنظافة والسالمة يف القرى بفضل اإلنارة العمومية ،

• تحسني ظروف التمدرس ،

• تطوير األنشطة املدرة للدخل ،

• الحد من الهجرة القروية.



خربات مشرتكة

التزاما بالرؤية امللكية التي تجعل من أفريقيا أولوية اسرتاتيجية، شيد املكتب عالقات رشاكة دامئة مع عدة بلدان إفريقية، وال سيام 

دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتستند هذه العالقات عىل أسس الدعم وتقاسم الخربات وتعزيز املهارات التقنية واإلدارية.

إن إتقان مهن الكهرباء املختلفة ونجاح املشاريع الكربى مثل الكهربة القروية والطاقات املتجددة، يجعل من املكتب مرجعا يحتذى 

به يف جميع أنحاء القارة.

كام أن التزام املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب يف السنغال بصفته وكيال للكهربة القروية يف منطقتي سانت لويس 

ولوغا، هو مثال عىل ذلك باإلضافة إىل العديد من املشاريع األخرى التي تعزز هذا التمركز.

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب عضو يف املنظامت الرئيسية اإلقليمية والدولية يف القطاع :

• اللجنة املغاربية للكهرباء 

• االتحاد العريب للكهرباء 

• جمعية الطاقة بغرب إفريقيا  

• جمعية رشكات الكهرباء بإفريقيا

• املرصد املتوسطي للطاقة 

• الرشاكة العاملية للكهرباء املستدامة



املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للرشب

- قطاع الكهرباء -
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