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الكهرومائية،  الطاقة  باستثناء  املتجددة،  للطاقات  متيزت سنة 2020 مبساهمة مطردة 
وذلك بنسبة ٪16 يف تلبية الطلب الوطني عىل الطاقة.

الطاقات  من  مهم  جزء  مع  الطاقي  املزيج  بتنوع  للكهرباء  الوطنية  الشبكة  تتكون 
املتجددة.

حصيلة األنشطة الكهربائية 2020    

االستهالك

الربط الكهربايئ

كهربة العامل القروي

اإلنتاج

الشبكة الكهربائية

823 543 6 زبون

293,378 جيغاواط ساعة

317

61,067- جيغاواط ساعة

99,78%

اإلنتاج الوطني من الكهرباء

            مبيعات الطاقة          
+3,4%

حجم المبادالت مع إسبانيا

عدد القرى المكهربة

حجم المبادالت مع الجزائر

نسبة الكهربة القروية

754,532 38 جيغاواط ساعة
889,724 7 جيغاواط ساعة    بما في ذلك 

ONEE من محطات 

من  خطوط   515,9 27 كم
الجهدين الجد العالي والعالي

 243 94 كم من  خطوط
الجهد المتوسط

 514 244 كم  من  خطوط
المنخفض الجهد

مليون درهم         283 30 جيغاواط ساعة    522 28

 627 10 ميغاواط من القدرة المنشأة
440 6 ميغاواط أقصى ذروة

المزيج الطاقي المغربي

 10627 ميغاواط  
القدرة المنشأة

1430 ميغاواط

751 ميغاواط  

ريحية

شمسية

464



إىل  متم سنة 2020، قام املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب بتشغيل وصيانة 
حوايل 27516 كيلومرتًا من خطوط الجهد العايل والجهد الجد عايل وكذا مراكز تحويلية 

تعادل  قدرتها املنشأة  حوايل 307 26 ميجا فولط أمبري )باستثناء اإلنتاج(.

خريطة تطور الشبكة     شبكة النقل    

*باستثناء اإلنتاج
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ربط مركز بني حرشان 225/400 كيلو فولط  .
27.76 كم من خطوط 400 كيلو فولط

مركز 22/60 كيلو فولط  أسجن
ربط زبون

مركز فاصل 60 كيلوفولط ومحول 22/60 كيلوفولط وخط جهد عالي 60 كيلو فولط
ربط محطة الضخ انطالقا من سد وادي  املخازن

ربط محطة جبل موسى - طنجة ميد 2 بجهد 225 كيلو فولط
 14.84 كم من خط 225 كيلو فولط 

متديد دفن خطوط 60 كيلو فولط تطوان القدس
متديد وتأهيل الشبكة

ربط محطة حتلية مياه البحر شتوكة 60 كيلو فولط   
خط منفرد، دائرة مزدوجة 60 كيلو فولط و 3 وصالت حتت األرض 60 كيلو فولط

خط انحراف 225 كيلو فولط شيشاوة أيت ملول
انحراف خط 225 كيلو فولط رقم 55-25  باملنطقة احلرة ألكادير

انحراف خط 60 كيلو فولط للمجمع الصناعي املتكامل (اجلزء األول)
انحراف مقطع من خط 60 كيلو فولط رقم 72

انحراف خط 60 كيلو فولط ايت ملول- اشتوكة
انحراف مقطع من خط 60 كيلو فولط رقم 144 على مستوى أراضي شركة مارايسا 

تعزيز القدرة  مبركز تزنيت 2 بجهد 60/225 كيلو فولط  
احملول الثالث 100 ميغا فولط أمبير

متديد املركز الفرعي  تزنيت 2بقدرة 60/225 كيلو فولط 
3 خطوط 60 كيلو فولط

جتديد خطوط 60 كيلو فولط واد زم- قصبة تادال
33 كم من خطوط 60 كيلو فولط

جتديد خطوط 60 كيلو فولط سطات-واد زم
67 كم من خط 60 كيلو فولط

مركز الرشيدية 22/60 كيلو فولط
خط جديد 60 كيلو فولط 

مركز أرفود 22/60 كيلو فولط
إعادة تصميم خط كهربائي  60 كيلو فولط 

مركز زكورة 60 كيلو فولط
 خط جديد  60 كيلو فولط

خط االنحراف 60 كيلو فولط 
انحراف مقطع من اخلط رقم 190

جتديد خطوط 60 كيلو فولط بن جرير- الرحامنة
81 كم من خطوط 60 كيلو فولط

خط سيدي ابراهيم 60 كيلو فولط
ربط احملطة الفرعية  سيدي إبراهيم  (املكتب الوطني للسكك احلديدية)

مركز 22/60 كيلو فولط أيت اورير
بناء مركز 80 ميغا فولط أمبير

  ZIK-AGC بناء مركز 22/60 كيلو فولط و خطني حتت األرض بجهد 60 كيلوفولط
بناء مركز 22/60 كيلو فولط

جتديد مقطع من خط 225 كيلو فولط رقم 1-25
تعزيز مقاطع خطوط اجلهد العالى واجلهد اجلد عالي 

40 كم من خطوط اجلهد العالي واجلهد اجلد عالي

تعزيز القدرة  مبركز النواصر 60 / 22 كيلو فولط  
مركز 40 ميغا فولط أمبير

متديد  مركز 22/60 كيلو فولط  النواصر  املكتب الوطني للمطارات
تعزيز قدرة املركز

سحب خطوط 60 كيلو فولط رقم 396 و  230- 1
ربط احملطة اجلديدة الفرعية مبحطة  سيدي العايدي

انحراف خطوط 60 كيلو فولط رقم 35
التأهيل العمراني حلي سيدي أحمد بن احلسن

جتديد خط 60 كيلو فولط سطات واد زم
18.50 كم من خط 60 كيلو فولط



تطورات الشبكة    شبكة توزيع    
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 اإلنجازات

 الدار البيضاء-سطات
• 197 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط 

• 231 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط و املنخفض                                 
•  371 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض                                    

 الرباط-سال-القنيطرة

مركز مصدر جديد
• 189 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط* 

• 189 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض
• 407 كلم من الخطوط الكهربائية  ذات الجهد املنخفض*

 درعة-تافياللت
• 160 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط*

• 181 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض
• 576 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض*

 فاس-مكناس

3  مراكز مصدر جديدة
• 195 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط*

• 67 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض
• 233  كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض*

 الرشق
• 48 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط*

• 69 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض 
• 105كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض*

                             

 مراكش-اسفي

مركز مصدر جديد
• 247 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط*

• 141 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض
• 916  كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض*

 سوس-ماسة

مركز مصدر جديد
• 210 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط*

• 75 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض
• 157 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض*

كلميم-واد نون
العيون-ساقية الحمراء
الداخلة-واد الذهب 

مركز مصدر جديد
• 129 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط*

• 16 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض
• 16 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض*

 بني مالل- خنيفرة
• 152 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط*

• 365 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض
• 690 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض*

 طنجة - تطوان - الحسيمة

مركز مصدر جديد
• 65 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املتوسط*

• 48 مركزا تحويليا من الجهدين املتوسط واملنخفض 
• 66 كلم من الخطوط الكهربائية ذات الجهد املنخفض*

الهوائية والتحت أرضية*



الكهربة القروية تطور االستهالك

توزيع الكهرباء حسب القطاع

-8,2% -4,8%
الثالثي التوزيع

+5,5% +2,8%
السكني الفالحي

االستهالك

املوزعون 

القطاع السكني 

القطاع اإلداري 

القطاع الثالثي )الخدمات(

القطاع الفالحي 

القطاع الصناعي 

  283 30 جيغاواط ساعة   823 543 6
الطاقة الكهربائية المسوقة زبون

األنشطة التجارية

الكهربة القروية بواسطة الربط بالشبكة

الكهربة القروية بواسطة االلواح الشمسية

اآلثار االجتامعية واالقتصادية

%99,78بلغ معدل الكهربة القروية  

41 146 317
دوارا

2 142 042
دوارا سنة 2020مسكنا

19 مسكنا   70 مسكنا منها 438 997

يف إطار مرشوع شميس ضمن  املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

183 564 1 846
األنشطة المدرة للدخل  مستوصف مرتبط 

بالشبكة

21 616
مدرسة قروية 

مكهربة

املوزعون 

القطاع السكني 

القطاع اإلداري 

القطاع الثالثي )الخدمات(

القطاع الفالحي 

القطاع الصناعي 



املكتب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للرشب
- قطاع الكهرباء -

65، زنقة عثامن بن عفان 20000- الدار البيضاء - املغرب
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