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 السياسات تقييم في البرملان به يضطلع أن ينبغي الذي الدور  على فصوله من عدد في 2011 دستور  نص

ل إلاطار، هذا وفي. العمومية عَّ
َ
 موضوعاتية لجنة إحداث عبر الجديدة املهمة هذه النواب مجلس ف

 دليل وتطبيق لتطوير الشمولي إلاطار في التقييمي التقرير هذا ويندرج. العمومية السياسات لتقييم

 .النواب مجلس قبل من العمومية السياسات تقييم لعمليات مرجعي

إجراء تقييم ملجموع  عزمه على، بعد املصادقة على إلاطار املرجعي للتقييم، مجلس النواب كدوقد أ

إنجاح هذا التقييم على املجلس  حرصلكن . السياسات العمومية املنجزة في مجال التنمية القروية

قرر حصر هذا التقييم على برنامجين تجال املدددة، بالنظر إلى لا و  6102 أبريلقبل نهاية دورة 

 الصالح للشربماء املكتب الوطني لل اللذين ينفذهماشبكات الكهرباء واملاء الصالح للشرب للتجهيز ب

 ( PERG) ة الشموليلكهربة القروياوهما برنامج  ،(ONEE) والكهرباء

 (.PAGER)القروي باملاء الصالح للشرب  العالم لتزويد الوطني البرنامجو 

مجلس النواب ب لجنة تقييم السياسات العمومية أعدتتقييم هذين البرنامجين،  ومن أجل إنجاز 

 وقد تم في. بشكل شمولي البرنامجين لهذينثالثة أسئلة تقييمية تساعد في فهم إلاشكاليات املرتبطة 

 .ما بعد توزيع هذه ألاسئلة إلى معايير للتقييم خاصة بكل برنامج على حدة

 .اتنفيذه الجاري  ةلعمليات التقييم البرملاني املرجعياختبار لإلطار ويعتبر هذا التقييم ألاول بمثابة 

...(. امليدانية حاتاملسو آجال قصيرة جدا، غياب )وقد أنجز هذا التقييم في ظروف صعبة للغاية 

لعمليات التقييم التي سينجزها  ألاساسيةوكان الهدف منه في املقام ألاول تدديد عوامل النجاح 

 .في املستقبل مجلس النواب

إجراء هذا النوع من  الكبرى التي تواجهالصعوبات للوقوف على هذه العملية مناسبة  وكانت

لكهربة ابرنامج عند إطالق  بشكل كبير لم يكن معروفا " البرامج العمومية"ألن مفهوم  ،التمارين

لم  إلادارات ، كما أنالعالم القروي باملاء الصالح للشرب الوطني لتزويد والبرنامجالشمولي  ةالقروي

الدروس املستخلصة  تركيبي بشأن انظر ملخص. )تتوفر على نظام معلوماتي مالئم، إلخ تكن

 (.عمليات التقييم البرملاني املقبلة الوارد في امللحقالتي ينبغي الانتباه إليها في  عناصر الو 
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لإلجابة على هذه ألاسئلة الثالثة، نظرا لضيق الوقت، على تدليل املعتمدة وقد اقتصرت املنهجية 

مع  مقابالتالوثائق والبيانات املقدمة من قبل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب وعلى 

نظرا لعدم توفر  في بعض الجوانب ةمحدوديهذا التقييم  يالحظ فيلذلك، . املوظفين بهذا املكتب

خرى أو مسوحات ميدانية أجريت على ألا دلية املوطنية و الدارات إلا لدى  باملوضوعمتعلقة بيانات 

 .الجمعيات القروية واملنتخبين املدليين لدىممثلين عن الساكنة املعنية، و 

وعلى الرغم من هذه . الاستنتاجاتونتيجة لذلك، فإن هذا التقرير يتوخى الحذر من حيث 

مقترحات استراتيجية هامة من أجل سياسة جديدة صياغة في فإن التقييم يساعد الاحتياطات، 

 .التنمية القروية بما يخدموتعميم التزويد باملاء الصالح للشرب  القروية لكهربةل

مجلس التي سينجزها  العموميةتقييم السياسة عمليات ل ليس نموذجاهذا التقييم ، فإن وعليه

إطار ومن تم في املعتمد،  املرجعي إلطار ل مةءمالفي ظروف أكثر  ستجرى التي و في املستقبل النواب 

 .ملعايير الدوليةا احترام
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 مقدمة

الشمولي  ةلكهربة القروياإنجاز تقييم لبرنامج  إلى، من باب التقييم الاختباري، مجلس النواب سعى

(PERG )القروي باملاء الصالح للشرب  العالم لتزويد املندمج والبرنامج(PAGER .) ويرمي هذا التقييم

من أجل تقييم السياسات العمومية من قبل مجلس  الذي تم إنجازهإلاطار املرجعي  تعزيز إلى 

 .النواب

فضال عن ذلك، يهدف هذا التقييم إلى تقدير آثار مختلف التدخالت في إطار هذين البرنامجين على 

إلدخال تدسينات واقعية  آلياتتنمية املناطق القروية وإلى تقديم توصيات إلى الحكومة واقتراح 

اللجنة هذه التوصيات، في مرحلة أولى، من قبل  وقد صيغت. وقابلة للتطبيق في املناطق القروية

لهذا الغرض،  تكوينهااملوضوعاتية لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية القروية والتي تم 

 .جلس وفقا ملقتضيات قانونه الداخلياملوفي مرحلة ثانية، ستقدم إلى 

معايير لكل سؤال  وقد صاغت اللجنة املوضوعاتية ثالثة أسئلة تقييمية وحددت، فضال عن ذلك،

 ةلكهربة القرويابرنامج من أجل تقدير النجاحات والصعوبات التي اعترضت تنفيذ  الهينبغي استعم

 (.PAGER)القروي باملاء الصالح للشرب   العالم والبرنامج الوطني لتزويد( PERG)الشمولي 

تدليل املعاينات  عززهاوهكذا، أسفر كل سؤال من هذه ألاسئلة التقييمية عن خالصات وتوصيات 

 .النوعية والكمية

 على املستوى  جدواه( 2)، وللبرنامجينالانسجام الداخلي ( 1): بـ وتتعلق هذه ألاسئلة على التوالي 

 .أهدافه بالنظر لتطور السياق نجاعة( 3)الاجتماعي وو الاقتصادي

الشمولي  ةالقرويلكهربة ابرنامج في إطار  املعتمدة ةالعملي الاختياراتإلى أي مدى كانت  (0)

(PERG )القروي باملاء الصالح للشرب   العالم والبرنامج الوطني لتزويد(PAGER) الئمة م

 لهدف العام؟ل

 

التدقق من مدى مالءمة ألاهداف  فيإلاجابة على هذا السؤال املتعلق باالنسجام الداخلي،  تتمثل

وظروف التنفيذ للهدف العام املتوخى، أي تعميم الولوج إلى الكهرباء واملاء الصالح  العملياتية

 .للشرب كخدمة أساسية للساكنة
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( PERG)الشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج الترابية التي ساهم فيها  املجاالتما هي أنواع  (6)

بشكل أكبر في  (PAGER)القروي باملاء الصالح للشرب   العالم والبرنامج الوطني لتزويد

 تنمية ألانشطة السوسيو اقتصادية القروية؟

  العالم لتزويد املندمجوالبرنامج ( PERG)الشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج هل ساهم  (2)

في تحسين الظروف املعيشية للساكنة القروية  (PAGER)القروي باملاء الصالح للشرب 

 الاقتصادية؟ووفي تنمية ألانشطة الاجتماعية 

 
بغض النظر عن تدقيقها ألهدافها  للبرنامجينتدديد الفائدة العامة  إلىمجلس النواب  يسعى

 .التنمية السوسيو اقتصادية في املناطق املعنية في مجالالخاصة والتدقق من آثارها غير املباشرة 

مالئمة لإلشكاليات ( PERG)الشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج إلى أي مدى كانت أهداف  (3)

 إنتاج الطاقة، وتوزيعها واستعمالها؟: الراهنة لكهربة العالم القروي

القروي باملاء الصالح للشرب   العالم لتزويد ملندمجالبرنامج ا إلى أي مدى كانت أهداف (3)

(PAGER) مالئمة لإلشكاليات الراهنة إلنتاج املاء الصالح للشرب، وتوزيعه واستعماله؟ 

 
أهداف البرنامج الشمولي لكهربة العالم  مةءمالمدى تدليل  فيهذا السؤال  يتمثل الجواب عن

ملجموع ( PAGER)القروي باملاء الصالح للشرب   العالم والبرنامج الوطني لتزويد( PERG)القروي 

يتعلق بالتدقق من مدى تقديم هذين فإن ألامر وبالتالي،  .في املناطق القروية الحاليةالرهانات 

 .لإلشكاليات املرتبطة بتلك الرهاناتالبرنامجين لحلول 

برنامج بالخاصة  1ملجموع الوثائق وبغية إلاجابة على هذه ألاسئلة الثالثة، تم إنجاز تدليل معمق

القروي باملاء الصالح للشرب   العالم والبرنامج الوطني لتزويد( PERG)الشمولي  ةلكهربة القرويا

(PAGER)   املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب باملسؤولين وتبادل أراء ومعلومات مع

(ONEE .) ومع ذلك، تجدر إلاشارة إلى أنه، بالنظر لآلجال املدددة وملدة إنجاز هذا التقييم، لم يكن

 .من املمكن إجراء مسح ميداني لدى الفاعلين املعنيين

  .(PERG) الشمولية لكهربة القرويابرنامج يتناول هذا التقرير و 

                                                           
 

1
 .القائمة الكاملة للوثائق واردة في الملحق  
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 (PERG) الشمولية لقرويالكهربة ابرنامج تقديم  

 (PERG) الشمولية لكهربة القرويابرنامج  انطالق (1
 

تقسيم عمليات ويمكن  .كهربة العالم القروي في مطلع ستينيات القرن املاض يتم الشروع في 

 :ثالث مراحلإلى القروية الكهربة 

الخاصة، بتوسيع شبكات النقل  ميزانيته، من (ONE)قام املكتب الوطني للكهرباء  : 1963-1981 -

 املشتركة بينبإحداث اللجنة  1975سنة  تميزت. والتوزيع، بما في ذلك في الوسط القروي

 ؛(CIER)لكهربة العالم القروي  اتالوزار 

 PNER) 1املرحلة  – ةلكهربة القرويلأطلق املكتب الوطني للكهرباء البرنامج الوطني  : 1982-1986 -

I ) تكفلت الجماعات املدلية بتمويل كانون  80.000قرية، أي حوالي  287كهربة مكن من والذي ،

 منها  والدولة بالنسبة املتبقية؛% 50 سنة 

 2املرحلة  –أنجز املكتب الوطني للكهرباء البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي  : 1991-2000 -

(PNER II) قرية، منها  740كهربة  مكن منمن الجماعات املدلية والذي % 100 بنسبة بتمويل

 .2000وعام  1996قرية ما بين  508و 1995قرية إلى غاية نهاية عام  232

للكهربة القروية  ألاول على غرار البرنامج  خرى في مجال كهربة العالم القرويأطلقت مبادرات أوقد 

برامج باإلضافة إلى ( DGCL)للجماعات املدلية  تدت إدارة املديرية العامة( PPER)الالمركزية 

 .("CDER"مركز تنمية الطاقات املتجددة )مدلية أخرى أنجزتها مؤسسات عمومية 

ض النظر عن برامج املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، قامت غأنه بإلى وتجدر إلاشارة 

 .مداشرهاكهربة ل اتباتخاذ مبادر ، وأحيانا بعض جمعيات السكان، الجماعات املدليةبعض 

، دون ألاهداف 1995عام  إلى حدودومع ذلك، ظلت حصيلة مجموع السياسات واملبادرات املنجزة، 

بيت، أي بمعدل للكهربة القروية يناهز  110.000قرية و 520ن الكهربة القروية شملت إألاولية حيث 

رة بكل من تونس، الجزائر ومصر سجلت عدالت كهربة املناطق القروية في نفس الفتم مقابل %18

84%و 80%، و70%على التوالي نسبة
.2 

                                                           
 

2
 .الوكالة الفرنسية للتنمية   
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تدليل ألسباب التأخيرات املسجلة وتم تدديد عوامل مختلفة، بما في  تم إنجاز وفي هذا الصدد، 

، وتعقد املساطر بالنسبة في مجال تمويل التجهيزات ألاساسيةذلك املشاكل التي تمت مواجهتها 

 .أو غياب رؤية شمولية للكهربة القرويةللجماعات املدلية 

، (PERG)الشمولي لكهربة القروية ارنامج بعلى  1995وفي هذا إلاطار، صادقت الحكومة في عام 

إلارادة امللكية إلعطاء دفعة حقيقية لتسريع وتيرة كهربة البيوت القروية وولوجها  جاء نتيجةالذي 

قرية سنويا لالقتراب من  1.000بيت، أي  100.000ربة ، مع كه2010إلى الشبكة العمومية في أفق عام 

وقد واكبت (. PNER) ةكهربة القرويللقرية في السنة املدددة في إطار البرنامج الوطني  50وتيرة كهربة 

مالية  إجراءات، 2010في عام  80 %هذا البرنامج الطموح، الرامي إلى تدقيق نسبة للكهربة في حدود 

، أي بميزانية متوسطة قدرها مليار درهم مليار درهم 15وتمويل جدير بطموحاته بغالف إجمالي قدره 

 .سنويا

ونظرا للرهانات املتزايدة من أجل تدسين ظروف عيش املواطنين القاطنين باملناطق القروية، قامت 

، 1999قرية في عام  1.500لى البرنامج ثالث مرات لرفع معدل الكهربة إبمضاعفة السلطات العمومية 

 92%لتتجاوز نسبة التغطية  2005قرية في عام  4.000وإلى  2002قرية اعتبارا من عام  2.000ثم إلى 

 .2007عند نهاية عام 
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 (PERG)الشمولي  ةلكهربة القروياأهداف برنامج  (2
 

، باألساس (PERG)تعرض الوثائق املرجعية املتعلقة بالبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي 

ال توجد أي و . البنى التدتية للكهربة توفير ألاهداف العملياتية، أو باألحرى التقنية، التي تركز على 

وبالتالي، ال يمكن اعتبار . آنذاكحكومة ال أعلنت عنهاالاجتماعية والاقتصادية التي  الغايات إلىإشارة 

ملعايير ا املستخدم في باملفهوم 3"عموميةسياسة "بمثابة  الشمولي لكهربة العالم القروي فعال البرنامج

 .الدولية

مختلف الوثائق  مقارنة الحكومي عبرمنطق التدخل  تمثلإلعادة  جهودا فريق التقييم وقد بذل

 4.الشمولي القرويةلكهربة ابرنامج إلى  آخر في أو  فصلفي  تشير الرسمية التي 

تجهيز العالم تعميم  البرنامج تتمثل في الغاية منأن  التحليل الوثائقيمن هذا  يستخلص

الشبكة ، و الولوج إلى املاء الصالح للشربلبرامج  مكمل فهو برنامج. كهربائيةال شبكةالالقروي ب

ألانشطة املدرة  وتنمية، ...(الصحةو التعليم، التربية و )، وتوفير الخدمات الاجتماعية يةالطرق

 .للدخل

 تجهيزات أساسية بفضل القرويةخدمة جميع ألاسر إلى  البرنامج يرمي، هذه الغايةلتدقيق و 

 .هدافألا  هذه انسجامملدى  تدليل أكثر تفصيال إدراج  الحقا وسيتم. مستدامة

، أن يتم تنفيذه على مدة (PERG)الشمولي  ةلكهربة القروياكان من املفروض، عند انطالق برنامج 

 . 2010عام  بدلول  80%سنة بهدف رفع معدل الكهربة القروية إلى  15

 سنوية بميزانيةسنويا،  توسط بيت في امل 100.000 يأ قرية،  1.000كهربة بهذا الهدف  وقد ترجم

والوتيرة الهدف ألاصلي  برفع، لعمليات التنفيذمنذ السنوات ألاولى وقام املكتب، . مليار درهم تعادل

التمويالت بشروط ميسرة  قد ساعدتو . مليار درهم 1,5 بلغتميزانية سنوية بسنويا  قرية 1.500 إلى

 .هذا الهدففي تدقيق  ، 3%عموما لم تتجاوز  ،تفضيليةبنسب و 

إشراك ألاسر  بخاصية (PERG)يتسم البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي باإلضافة إلى ذلك، 

التمويل املسبق إمكانية ، بالفعليوفر، ، حيث تمويل البرنامجفي  والجماعات املدليةاملستفيدة 

 .على حد سواء والجماعاتلألسر بالنسبة 

                                                           
 

3
 .تعريف السياسة العمومية: انظر اإلطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية  

4
 .توجد قائمة هاته النصوص في نهاية التقرير  
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هو الحال، ، كما (PERG)الشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج ن أيضا في تمويل آخرو شركاء  وساهم

 .الخاصية، ووكاالت التنمية والقطاع و جمعيات القر النسبة لبعض البعلى سبيل املثال، 

 التي يرتكز إليهااملنطقية  السلسلة تلخيصعها، يمكن يجمتواستنادا إلى النصوص املرجعية التي تم 

 : على الندو التالي، (PERG)البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي 

 (العالقات السببية)الشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج لاملخطط املنطقي   : 1الرسم البياني 

 أن  مما سبق أنه ينبغي ويستفاد
 
ن ت ِّ

 
من ولوج  القرويةلكهربة املناطق  التجهيزات ألاساسية إقامةمك

-كافة البيوت إلى الكهرباء ومن تمكين الساكنة القروية من ظروف معيشية وتنمية سوسيو

 .اقتصادية مماثلة في جميع أنداء البالد
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 والحكامةالفاعلون  (3

تنفيذ الكهربة القروية مع ( PERG) الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج على كان على املستوى التقني، 

 : مراعاة

 حوالي للمعطيات يشملبنك  يرتكز إلىمقاربة عقالنية، من خالل وضع مخطط توجيهي وطني  -

، ومستوى الطلب على الكهرباء ساكنتهااملوقع الجغرافي للقرية، وتشتت  مراعاةمع  قرية 46.000

 ؛الجهوي والتوازن 

عن البدث الحلول التقنية و  ما يخص مختلف ألاسعار فيأفضل السعي إلى تدقيق أعلى جودة ب -

 بالكهرباء؛ يتم ربطهبالنسبة لكل بيت كهربة لل كلفةأقل 

لقرى ا الالمركزية بخصوص القروية لكهربةاتطوير  عبر لخيارات التقنية، لالتنويع التدريجي  -

 .املتجددة الطاقات عتماداالشبكة من خالل  عن البعيدة

 الفاعلون 

وزارة برنامج الكهربة القروية الشمولي من طرف السلطات الحكومية تدت مسؤولية  تصميمتم 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح التي أوكلت تنفيذه إلى  الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

 .للشرب

 للمادة الجماعات املحليةتتولى و 
ً
املتعلق بالجماعات   14-113 من القانون التنظيمي  83، طبقا

املدلية إحداث وتدبير املرافق والتجهيزات العمومية الضرورية لعرض خدمات القرب لتوزيع 

وتعتبر الجماعات القروية متدخال أساسيا في تنفيذ البرنامج كما يتم إشراكها في  .الكهرباء

 .سية الكهربائيةالدراسات واملصادقة وتمويل التجهيزات ألاسا

بدورها في إطار هذا  ،املديرية العامة للجماعات املحليةمن خالل  وزارة الداخليةوتتدخل 

 .التقني واملالي وتتولى تتبع املشاريعوتواكب الجماعات املدلية وتقدم الدعم  . البرنامج

 .في تمويل أشطر البرنامج مانحو القروضويساهم 

. ويلمفي الت ،من جهتها، وإن، بدرجة أقل وكاالت التنمية واملنظمات غير الحكوميةوتدخلت 

 .السكانولعبت املنظمات غير الحكومية، أيضا، دورا في تأطير ومواكبة 

أن يتدخل أيضا في جميع مراحل تنفيذ مشاريع التجهيزات ألاساسية  للقطاع الخاصويمكن 

 .الاستغالل التواصل وألاشغال ودعموعية و تدراسة الجدوى وال: الكهربائية 
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 : الحكامة

( PERG) الشمولي القروية الكهربة لبرنامجمن ألاهمية بمكان إلاشارة إلى تطور إلاطار املؤسساتي 

 5.وحكامته طيلة هذا البرنامج

التي أحدثت في عام ( COSPER)القروي  العالم برامج كهربة تتألف اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع

دور وكان . لداخلية واملكتب الوطني للكهرباءمن ممثلين عن وزارة الطاقة واملعادن ووزارة ا ،1978

كانت تدرس طلبات  إذ (PNER) ةالقرويلكهربة ل مدوريا عند تنفيذ البرنامج الوطني هذه اللجنة

 .وتجمع بيانات البرنامج وتعالجها الكهربة القروية

القروي مسؤولة، إلى غاية املرحلة الثانية من  العالم رامج كهربةب كانت اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع

إال أن هذه لالية واجهت . ، عن املصادقة على البرنامج(PERG) الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج 

 جماعاتلم تنخرط في البرنامج بينما كانت  الجماعات املدليةبعض الصعوبات نظرا ألن بعض 

ونظرا لهذه املشاكل وإطالق املرحلة . أخرى تعاني من صعوبات مالية حالت دون الوفاء بالتزاماتها

من ( CPP)وألاقاليم  العماالتمن البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، تم إحداث لجان  الثالثة

 .أجل املصادقة التقنية واملالية على البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي

واملصالح  الجماعات املدليةمن بين أعضائها رؤساء  تضمهذه اللجان التي  والعمالويرأس الوالة 

 .تلك اللجانيتولى مهمة سكرتارية  إلاقليمية للمكتب الوطني للكهرباء الذي 

، وعدد بالبلديةربط القرية )ملشروع على ا لتقنيةا املصادقةقاليم لجان العماالت وألا وتتولى

 .توفر الاعتمادات املالية لدى الجماعات املدلية والتدقق من...( ، البيوت

ألاسر  الذين همن النهائيين من بين ألاطراف املعنية بالبرنامج، املستفيدي ،نميز أن وهكذا، يمكن

من ولكل . الجماعات املدليةو  العمومية املرافقو  اقتصاديين-السوسيو الفاعلين وأيضا، القروية

، متددث باسم عملياتي شريك، التمويلفي  كشريكالبرنامج هذا دور رئيس ي في هؤالء الفاعلين 

 .ميدانيا متواجدين ومتعهدين سوسيو اقتصاديين السكانمصالح 

وحدة  أحدث املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشربسير املشاريع،  ومن أجل ضمان

 (.DER) القرويةكهربة المديرية : 1995عام  منذخصصة تم

                                                           
 

5
أبريل  6المساطر مقاطع من مذكرة صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في /يشمل عرض الفاعلين واإلجراءات  

6106. 



12 

 

رئيسية  أقطابثالثة هيكلتها حول  تمت، إلى هذه املديرية على أكمل وجهلة و املهمة املوكوبغية إنجاز 

 : من ألانشطة

واملصادقة عليها البرنامج  مراحلإعداد و  ،بأكملها الدراساتمرحلة ب املكلفتخطيط قطب ال -

 ؛ الجهات املختصة من قبل

 ؛ ةمترابط عبر شبكة ألاشغال عن تنفيذ سؤولاملقطب التنفيذ  -

 الكهربة القروية تقنياتب بالنهوض كلفاملاملتجددة والطاقات الالمركزية الشبكات  قطب -

 .الالمركزية

لكهربة ابرنامج ملنظومة الفاعلين في ( رامغسوسيو )املخطط البياني الاجتماعي  :2الرسم البياني 

 (PERG) الشمولي ةالقروي

 

تدديد للقيام بعملية عن ذلك، اعتمد فريق مديرية الكهربة القروية على الطاقم امليداني  فضال 

 ألاشغال واملنشآت،البرامج، وتوقيع الاتفاقيات، ومراقبة واملصادقة على  ،املرشحة للكهربة القرى 

لتتبع امن حيث  قد تم تفويض صالحيات املديريةو . القروية الجماعاتمن  املالية وتدصيل املبالغ

الشمولي ، إلى املصالح الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء  ةلكهربة القروياامليداني ملشاريع لبرنامج 

 .2000 واملاء الصالح للشرب وذلك اعتبارا من عام
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 :  املستفيدون 

إطالق البرنامج الشمولي  فعند. شكل تدديد املستفيدين عنصرا هاما في نجاح تخطيط البرامج

ل قرية، أي ما يمث 4.000، كانت قاعدة بيانات القرى تضم أقل من (PERG)لكهربة العالم القروي 

نظرا لهدفها املتمثل في الكهربة الشاملة للوسط القروي و . فقط من قرى اململكة% 8,5 آنذاك 

لكهربة الم تساعد في تدديد رؤية واضحة لتنفيذ لبرنامج  الوطني، فإن قاعدة البيانات هاته

 .بقية القرى إلعداد مخطط توجيهي تدديد، ومن هنا برزت الحاجة إلى (PERG)الشمولي  ةالقروي

احتياجات اململكة من حيث الكهرباء  إحصاء مجموعويتطلب وضع املخطط التوجيهي حتما 

  .التقنية املالئمة لكل موقع على حدةتدديد بغية  ىالسكنخصائص  بشأنفصلة املدراسة الو 

 إحصاء الخصائص الديموغرافية، يتضمنالبدث الذي وقد تم تقدير الاحتياجات من خالل 

 .لكل قرية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة

إال أن املكتب أطلق . في وضع مخطط توجيهيهذه البيانات التي تم جمعها  ساعدت فضال عن ذلك،

التدقق من مختلف من أجل  ،إعداد البرنامجكل مرحلة من مراحل  عند، مالت للمصادقةح

 .املعنية الجماعات املدليةبالتنسيق مع السلطات املدلية و ذلك و  هاوتدديث البيانات املجمعة

إعادة  2010 ذ عاممن تم، الشموليلكهربة القروي اوفي إطار إتمام برنامج وباإلضافة إلى ذلك، 

على القرى التي و البرنامج قاعدة بيانات  على مستوى  بعد   املكهربة غير القرى  مجموع املصادقة على

التقنية  البياناتتم جمع كما . مترابطةلكهربة عبر شبكة ا تتوفر فيها شروط الاستفادة من

 .واملصادقة عليهاجديدة الاقتصادية للقرى والسوسيو 
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 : مبادئ  الانجاز   (4

 : ألاحقية باالستفادةمعايير 

لكهربة عبر شبكة مترابطة بناء على ميزانية سنوية شروط إلاستفادة من ا، تدديد 1996تم، في عام 

كان من الضروري أن تظل الكلفة عن كل بيت (: PERG) الشمولي ةلكهربة القرويامخصصة لبرنامج 

من  3درهم خالل املرحلة  14.000درهم خالل املرحلتين ألاوليين قبل الانتقال إلى  10.000دون 

، وأخيرا إلى (2006-2004) 1الجزء  – 4درهم خالل املرحلة  20.000ثم إلى ( 2004-2002)البرنامج 

 (.2006اعتبارا من عام ) 2الجزء  – 4درهم في املرحلة  27.000

يطرأ عليها لم  ، عن كل بيت،ألاسر املستفيدةو الجماعات املدلية وتجدر إلاشارة إلى أن مساهمات

 .الشروطوبغض النظر عن مراحل البرنامج وعن البرنامج، تنفيذ  طيلة أي تغيير

، من أجل التدبير الجغرافي للقرى وشبكات 1996املكتب الوطني للكهرباء منذ عام  اعتمدوقد 

شبكات التوزيع،  تصميموتم استخدام هذا النظام عند (. SIG)التوزيع، نظام املعلومات الجغرافية 

كما يستخدم في تدبير الشبكة . تدديد مواقع القرى وتقييم مختلف مراحل البرنامج الشموليو 

 .وبهذا، يشكل هذا النظام مصدر كل البيانات الكمية الواردة في هذا التقرير. برمتها

 

  :تقييم الاستثمار

 : ما يلي شبكةال بواسطةتتطلب كهربة قرية 

 فولط تساعد في ربط القرية بالشبكة الوطنية؛ 22.000( MT)بناء شبكة متوسطة الجهد  -

فولط  220/380بناء مدطة أو العديد من مدطات التدويل بدسب شكل القرية إلخراج جهد  -

 قابل لالستعمال من خالل املرتفقين؛

 .من أجل توزيع الكهرباء داخل القرية( فولط 220/380)إنجاز شبكة متوسطة الجهد  -

كما حدد مبلغ . ب إلنجاز كهربة قرية ما انطالقا من هذه العناصرتم تقييم مبلغ الاستثمار الواج

بشكل واضح بالنسبة للشبكة منخفضة الجهد والشبكة متوسطة جماعة مدلية مساهمة كل 

 .الجهد
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ومدطات التدويل تشكل بيانات أصلية مرتبطة بالقرية، ( BT)ونظرا ألن الشبكة منخفضة الجهد 

 .كلفة مدددة لكل قريةفإن تقييمها يساعد في تخصيص 

وفي املقابل، تساعد الشبكة متوسطة الجهد، بدكم تصميمها، في تزويد مجموعات من القرى 

املشتركة عبر نظام املعلومات  التجهيزات ألاساسيةويتم تدديد حصة كل قرية في هذه . بالكهرباء

في القرى التي تم حتساب الكلفة النهائية عن كل بيت الجغرافية الذي يدمج هذه البيانات ال 

 .إحصاؤها كوحدات في إطار املخطط التوجيهي

، حدد معدل الكلفة عن كل 1996في عام  ،وبناء على الدراسات التي أنجزها املكتب الوطني للكهرباء

مستهدف، علما أن امليزانية املخصصة  كانون درهم بالنسبة ملليون ونصف املليون  10.000في  كانون 

 .مليار درهم 15عند انطالقه كانت قد حددت في الشمولي  ةويلكهربة القر البرنامج 
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 :  املالية التركيبة  (5

ومن  .مليار درهم 15الشمولي عند انطالقه في  ةلكهربة القروياامليزانية املخصصة لبرنامج حددت 

تشرك الجماعات املدلية  أجل تعبئة هذاه امليزانية، وضع البرنامج تركيبة مالية تشاركية

 .واملستفيدين

في  لكهربة العالم القروي الشموليللمساهمة في البرنامج  جماعات املدليةالقدرة املالية للوحددت 

 .سنويا مليون درهم 200 حوالي

 لنفقات املخصصة يزانيةاملمتوسط  املنجزةدراسات قيمت الاملستفيدة، بالبيوت ما يتعلق  وفي

في لكهرباء، ألاسر القروية لاستهالك متوسط وحدد . أسرة شهريا درهم مغربي عن كل100  فيالطاقة 

. شهرفي ال درهم 50زهاء  يأ، وات في الساعة كيلو 50حوالي في ( PERG) إطار البرنامج الشمولي

، بغية تشجيع الانتقال إلى شهرفي ال ادرهم 40في حددت مساهمة ألاسر في إطار البرنامج الشمولي و 

 .الطاقة الكهربائية

 :البرنامج الشمولي لكهربة العالم القرويفي تمويل الشركاء مساهمة بلغت على هذا ألاساس، و 

على في الشهر  ادرهم 40درهم نقدا عند الاشتراك أو  2.500: املستفيدة للبيوتبالنسبة  -

 ؛سرة الواحدةألا  الربط عنكلفة من متوسط   25% ، أيسنوات 7 مدى

سنويا درهم مغربي  500  أو بيتكل نقدا عن درهم  2.085: للسلطات املدليةبالنسبة  -

 كلفة الربط عن ألاسرة الواحدة؛ من متوسط  21%، أي سنوات 5 ملدة عن كل بيت

 .املشروعكلفة  إجماليمن  54 %أي ساهم املكتب الوطني للكهرباء بما تبقى،  -

على أربعة مصادر  املكتب الوطني للكهرباءومن أجل تمويل مساهمته في البرنامج،  اعتمد  

 :للتمويل

 موارد املكتب الخاصة -

 املخصصات السنوية من ميزانية الدولة- -

 الاقتراض املدصل عليها من الجهات املاندة- -

 .  الهبات- -
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 : الشمولي ة هربة القرويالكبرنامج ل النطاق الجغرافي (6
 

واملاء الصلح  املكتب الوطني للكهرباء من طرف  القرويتم تنفيذ البرنامج الشمولي لكهربة العالم 

في جميع املناطق القروية باململكة مع وجود بعض الاستثناءات القليلة، ال سيما في ضواحي للشرب 

 . املدن الكبرى 

الوطني  كتباملإلى  هافوضتي الت، الجماعاتاختصاص  منا يكهربة قانونالأن ب التذكيرجدر ي

جماعة قروية  0631  الشمولي ة هربة القرويالكبرنامج وهكذا شمل  . هامجالس تمداوال  للكهرباء بعد

أجل من  بناؤهاالتي يتم الشبكة  أن يستغلويمكن للمكتب . .جماعة باململكة 0626من مجموع 

املفوض لها هذا أو الشركات /ووكاالت التوزيع  ،قليلةفي حاالت  ،أن تستغلهالتوزيع كما يمكن 

 .التدبير

املدن الكبرى من اختصاص بعض  قريبة منوبالفعل، يعتبر تدبير وتوزيع الكهرباء في ثالثين إقليما 

 ةلكهربة القروياومن تم، ال يغطي مجال تدخل برنامج . الامتياز ةحباص تال االهيئات أو الوك

 .إقليما 53ذات الطابع القروي، ويشمل  الجماعاتجميع  ،الشمولي
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   الشمولي ة هربة القرويالكبرنامج اقتصادي  الوقع املاكرو  -7

.  0991آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد املغربي منذ انطالقه في  الشمولي ة هربة القرويالكبرنامج كان 

 وهكذا ساهم البرنامج في تنمية نسيج  صناعة الطاقة باملغرب وخاصة من خالل مناولة بعض الصفقات الى

وكان لهذا البرنامج أيضا أثار غير مباشرة على زيادة الناتج الداخلي الخام من خالل  . املقاوالت الخاصة 

 .العزلة عن بعض املناطق وتيسير إحداث املقاوالت وفتح مسالك جديدة للمبادالت التجارية فك

، مدعوما 6101مليار درهم  في  982إلى  1995في  مليار  درهم 317من  الخامالناتج الداخلي  وقد انتقل

 .16,5%والفالحة بـ  32,2%والصناعة بـ .  51,4%باألساس بقطاع الخدمات بـ 

 1990جدير بالذكر أن عدد مناصب الشغل في قطاع الكهرباء املنظم تضاعف ثالث مرات بين 

نامج ألف منصب جزء منها يعود الفضل في إحداثه إلى بر  33ألف إلى  11إذ انتقل من  2007و

 .الكهربة القروية الشمولي

وتضاعف متوسط رقم معامالت مقاوالت قطاع الكهرباء أكثر من مرة خالل نفس الفترة إذ انتقل 

 .2006مليون درهم في  75إلى أكثر من  1990مليون درهم في  35من 
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 (PERG)الشمولي  ة هربة القرويالكإلنجازات برنامج  الحصيلة التركيبية 

 : الشمولي القروية الكهربة برنامج إنجاز  (1
 

، يستخدم املكتب الوطني للكهرباء الشمولي ةلكهربة القرويامن أجل استيعاب إنجازات برنامج 

 القرويالاشتراك نسبة و ( TER) القرويةكهربة ال هما نسبةواملاء الصالح للشرب مؤشرين أساسيين 

(TAR .)التجهيزاتمن البرنامج تدقيق أهداف  وتساعد نسبة الكهربة القروية في قياس مدى 

ن، القروية البيوتالكهربائية لربط  ِّ
 
مك

 
 البيوتمن قياس عدد نسبة الاشتراك القروي  بينما ت

 .املقامةشبكة ال في املشتركة
 

 :  نسبة الكهربة القروية . أ
 

 6لبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروينسبة الكهربة القروية في إطار اتحديد 

خالل تنفيذ البرنامج من  مرتين مناهج الحساب املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب غير 

استخدم املكتب منهجيتين و  .أجل حساب نسبة الكهربة القروية املتعلقة بالبرنامج الشمولي

 .2007للحساب خالل العشرية ألاولى من تنفيذ البرنامج ثم اعتمد املنهجية ألاخيرة اعتبارا من عام 

 

 (1998-1996)املنهجية ألاولى املطبقة خالل العشرية ألاولى 

نسبة الكهربة 

القروية 
السنة )

 (املرجعية

= 

املوصولة بالكهرباء واملدصاة خالل  نالكوانيعدد 

 السنة املرجعية
+ 

نسبة الكهربة 

السنة )القروية 

 (1-املرجعية 
 0991في عام  التي تم إحصاؤهاعدد ألاسر 

 
 1996حملة تدديد املناطق التي أطلقها املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب بين عامي  بعد

هذا ألامر  ويعزى . 1994، تبين أن عدد البيوت املدددة كان أعلى بكثير من إحصاء عام 1998و

تدديدا إلى أن املندوبية السامية للتخطيط تطبق مفهوم ألاسر بينما يستخدم املكتب الوطني 

ومن أجل تصحيح املعادلة السابقة، . قد يشمل عدة أسر الكانون ، علما أن الكانون للكهرباء مفهوم 

                                                           
 

6
 ل نسبة الكهربة القرويةمالحظة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حو: المصدر   
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سنة املرجعية املدددة إلى غاية ال الكوانينمجموع  1998طبقت مصالح املكتب اعتبارا من عام 

 :1994في عام  املدصاةكقاسم من أجل احتساب نسبة الكهربة القروية بدال من عدد ألاسر 
 

 (:2006-1998)املنهجية الثانية املطبقة خالل العشرية ألاولى 

نسبة الكهربة 
القروية 

السنة )

 (املرجعية

= 

املوصولة بالكهرباء خالل السنة  الكوانينعدد 
 املرجعية

+ 
الكهربة نسبة 

السنة )القروية 
 (املرجعية

 عدد البيوت املدددة  في السنة املرجعية

 
 (:2015-2007)املنهجية الثالثة املطبقة خالل العشرية الثانية 

نسبة الكهربة 

القروية 

السنة )
 (املرجعية

= 

املوصولة بالكهرباء خالل السنة  الكوانينعدد 
 Tمعامل * املرجعية

+ 
نسبة الكهربة 

السنة )القروية 

 (1-املرجعية 
 (متغير) Kالقاسم 

 

 ((1-السنة املرجعية )نسبة الكهربة القروية  -% 100)  :Tاملعامل 

عدد + مجموع عدد البيوت في القرى املوصولة بالكهرباء خالل السنة املرجعية (: املتغير) Kالقاسم 

عدد البيوت في القرى املبرمجة للربط + بالكهرباء البيوت في القرى املبرمجة والتي لم يتم ربطها بعد 

 .عدد البيوت في القرى غير املبرمجة بعد+ بالطاقة الشمسية 

أسفرت منهجية الحساب هذه عن مؤشر يعكس نسبة تدقيق أهداف املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

ة إلانجازات املدققة يتم حسابه بمراكم .ة الشموليلكهربة القروياالصالح للشرب في إطار برنامج 

 .سنة بعد سنة

 على الصعيد الوطني برنامج الكهربة القروية الشموليتحليل نسبة الكهربة القروية في إطار 

، بدسب املعلومات املقدمة من قبل املكتب الوطني ارتفعت النسبة الوطنية للكهربة القروية

وهذا يعني أنه تم، . 2015في عام % 99,15 إلى  1995في عام % 18واملاء الصالح للشرب، من للكهرباء 

بيتا بالشبكة الكهربائية  2.087.792تم ربط )بيتا بمصدر كهربائي  2.139.351 ، ربط2015في عام 
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تم ربط )قرية موصولة بالطاقة  42.699أي ما يعادل  (بيتا بالطاقة الشمسية51.559  تجهيز مقابل

 (.بالطاقة الشمسية 3.663بالشبكة الكهربائية مقابل  39.036

وهكذا، يبين التطور املسجل خالل العشرين سنة املنصرمة تسريعا في كهربة القرى املبرمجة ما بين 

 .2013ثم شبه ركود اعتبارا من عام  ،2007و 2002

 2015وعام  1995 بين عام الشمولي القروية الكهربة برنامجتطور نسبة الكهرباء في إطار  :3 البيانيالرسم 

 

 بيانات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب:  املصدر

 تحليل نسبة الكهربة القروية في إطار البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي على الصعيد الجهوي 

وتسجل الجهة الشرقية أضعف . تبين نسبة الكهربة بدسب الجهات تفاوتات ضعيفة بين الجهات

 .، أي بنقطتين أقل من املتوسط الوطني%97,16 نسبة للكهربة بمعدل 
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 2015نسبة الكهربة في إطار البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي حسب ألاقاليم في عام  :1الخارطة 

 

 املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب معطيات : املصدر

 42حيث سجلت مجموعة مؤلفة من  وفي املقابل، كانت التفاوتات، على صعيد ألاقاليم، أكثر بروزا

إقليما نسبة كهربة  11في حين سجلت مجموعة أخرى من % 99إقليما نسبة كهربة تتجاوز أو تعادل 

كهربة قروية تعادل املسجلة في إقليم خنيفرة بنسبة  وتعتبر النسبة ألاقل هي تلك%. 95قروية دون 

برسم عام % 3,1وفي ألاخير حدد التفاوت النموذجي إلاقليمي مقارنة باملتوسط الوطني في %. 79,60

2015. 

قرية  2.332بيتا مبرمجا لم يتم بعد تنفيذ كهربتها في  57.497سوى  2015ولم يتبق عند نهاية عام 

 :موزعة كاآلتي

 قرية؛  1.349بيتا مبرمجا للربط بالشبكة الكهربائية لم يتم بعد تنفيذها في  38.374 -

بيتا مبرمجا للربط بالطاقة الشمسية في إطار هبة من إمارة أبو ظبي لم يتم تنفيذها  19.123 -

 .قرية 983بعد، في 

مليار  2ميزانية تفوق  كهربتهاتطلب ت قرية  1.519في بيتا   31.405بعد ويبلغ عدد البيوت غير املبرمجة 

أن ب، علما الشمولي  ةكهربة القرويالبرنامج  في إطار  ال تتوفر على الشروطوتعتبر هذه البيوت . درهم

درهم املتوقع بالنسبة للمرحلة  27.000املتواجدة فيها تفوق في الواقع مبلغ  الكوانينكلفة كهربة 

 .ألاخيرة من البرنامج
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 : القرويالاشتراك في العالم  معدل . ب

 
 7الاشتراك في العالم القروي في إطار البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي تعريف معدل

 

يددد املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح نسبة الكهربة القروية املتعلقة بالبرنامج الشمولي 

 :لكهربة العالم القروي باعتبارها

املحددة في القرى في إطار  8النسبة ما بين عدد املشتركين وعدد البيوت وألانشطة ألاخرى  «

  » املجهزة بالخدمةالشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج 

نسبة 

الكهربة 
القروية 

السنة )

 (املرجعية

= 

 
 عدد املشتركين في السنة املرجعية

لكهربة اعدد البيوت وألانشطة ألاخرى املدددة في القرى في إطار برنامج  

 املجهزة بالخدمة يالشمول ةالقروي

 
كما تمت إلاشارة إلى ذلك سابقا، فإن البيانات املتاحة على مستوى املكتب الوطني للكهرباء واملاء 

 1995الصالح للشرب املتعلقة بنسبة الاشتراك وعدد املشتركين خالل الفترة املمتدة ما بين عام 

بما في ذلك بيانات الاشتراك ذات الصلة ( القائمة واردة في امللحق)إقليما  40تخص  2015وعام 

ما يخص  أما في. وتمثل معظم العالم القروي 2009الجديدة املنبثقة عن تقطيع عام  13باألقاليم 

  .تتواله الوكاالت املفوض لها تدبير التوزيعباقي ألاقاليم القروية، فإن توزيع الكهرباء 

املدددة أدناه نسبة الشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج نسبة الكهربة القروية في إطار س وهكذا، تعك

  .ولوج البيوت وألانشطة غير املنزلية إلى الكهرباء في القرى املجهزة بالخدمة في إطار البرنامج

 الاشتراك في العالم القروي في إطار البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي معدلتحليل 

املدتسبة من قبل املكتب الوطني  على الصعيد الوطني، بلغت نسبة الاشتراك في العالم القروي

بيتا باإلضافة إلى  1.804.594، أي ما يعادل %95,53 ،2015في عام  للكهرباء واملاء الصالح للشرب

 .الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج في إطار  آخرين في القرى املجهزة بالخدمة مستعملين

                                                           
 

7
 مالحظة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حول نسبة الكهربة القروية: المصدر  

8
 المدارس، والمستوصفات واإلدارات األخرى الموصولة بالكهرباء   
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أن هنالك تفاوتات هامة بين  ،حسب الجهات ،من خالل نسبة الاشتراك في العالم القروي يتبين

كما بلغ الفارق . في إقليم فكيك% 66,97 سجل معدل اشتراك قروي أدنى قدره وهكذا،  .الجهات

 .2015برسم عام % 16,2 ،النموذجي إلاقليمي مقارنة باملتوسط الوطني

 حسب ألاقاليم 2015عدد املشتركين في برنامج الكهربة القروية الشمولي برسم   4  الرسم البياني

 

 املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب معطيات :املصدر           

برنامج ، وبدسب املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، فإن عدد املشتركين في وعليه

وبناء على عدد البيوت وألانشطة . مشتركا 1.804594بلغ  2015برسم عام  ،الشمولي ةلكهربة القرويا

 ةلكهربة القرويابرنامج  يشملهاالتي  53ـ ألاخرى املتواجدة في القرى املوصولة بالخدمة في ألاقاليم ال

 167.937، فإن عدد البيوت وألانشطة ألاخرى غير املشتركة يبلغ 1.972.531والذي يعادل الشمولي 

 .على الرغم من تجهيز القرى التي تتواجد فيها بالكهرباء

 :الاستثمارات 
شاملة مليار درهم  28,7استثمارا إجماليا قدره  2015تطلب البرنامج الشمولي منذ إطالقه إلى غاية 

 .القيمة املضافةعلى لضريبة ل

 :وكانت حصة كل مساهم في البرنامج على الشكل التالي 

 مليار درهم  6,3:                                     املستفيدين  حصة -

 . مليار درهم 6,5   :      مساهمة الجماعات املدلية -

  .،مليار درهم 15,8  :  حصة املكتب الوطني للكهرباء -
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  الشمولي القروية الكهربة برنامجأهم املعاينات ذات الصلة بحصيلة إنجازات  ملخص تركيبي

لكهربة ابرنامج الكهربائية، يبدو أن  بالتجهيزات ألاساسيةمنظور هدف تجهيز العالم القروي  من

، وفقا لألرقام التي قدمها املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، (PERG)الشمولي  ةالقروي

 .قد حقق ألاهداف املسطرة له

بيتا قرويا بشبكة  2.087.792بيتا من الولوج إلى الكهرباء عبر ربط  2.139.351وهكذا، مكن البرنامج 

 .بألواح الطاقة الشمسيةبيتا قرويا  51.559الكهرباء وتجهيز 

 : 2015في نهاية عام بقي وبهذا، 

 قرية؛ 2.332بعد في كهربتها  بيتا مبرمجا لم يتم تنفيذ 57.497 -

 .مليار درهم مغربي 2ميزانية تفوق  كهربتها تنفيذ قرية يتطلب 1.519بيتا غير مبرمج في  31.405 -

بيتا  167.937بيتا، ولم يبق سوى  1.804.594عالوة على ذلك، بلغ عدد البيوت املشتركة في الشبكة 

 .وبعض ألانشطة ألاخرى بدون اشتراك

أن كل بيت  افترضنا إذامواطن يعيشون بدون كهرباء  مليون  1,3، ظل أكثر من 2015وعند نهاية 

 .9أشخاص 5,5قروي يتألف من 

. 

  

                                                           
 

9
 المندوبية السامية للتخطيط: المصدر   
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  لبرنامج الكهربة القروية الشموليالانسجام الداخلي 

 : السؤال ومعايير التقدير املستعملة 1)

بين املشاريع  انسجاميقصد باالنسجام الداخلي التكامل الجيد بين مختلف ألاهداف ووجود 

 .وألانشطة داخل نفس البرنامج
 

وتجدر إلاشارة إلى أن الانسجام الداخلي ألي برنامج يكون مرضيا بشكل أكبر عندما تكون ألاهداف 

 :العملياتية

 مرتبطة بالهدف العام؛ -

 مكملة لبعضها البعض؛ -

 .ما بينها ألامثل في الانسجاموتسمح بتدقيق  -
 

خالل مرحلة التنفيذ إلى خيارات عمليات ستجسد الانسجام  وستترجم هذه ألاهداف العملياتية

 .الداخلي للبرنامج
 

 :وفي هذا الصدد، عبرت اللجنة املوضوعاتية لتقييم السياسات العمومية عن رغبتها في معرفة
 

إلى أي مدى كانت الخيارات العملياتية املتخذة في إطار البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي 

(PERG ) هدف العام للبرنامج؟للئمة مال 
 

 :لإلجابة على هذا السؤال، سيركز التدليل على الخيارات العملياتية التالية

 تخطيط مختلف مراحل البرنامج؛ نماذج -

 الخيارات التقنية الاقتصادية املفعلة؛ -

 خيارات التمويل املعتمدة؛ -

 ؛املعتمدةآليات الحكامة  -

 .املساطر واملقاربات إلادارية املنفذة -

عن مقاربة اتسمت بتدديد أهداف متطورة، على الشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج أسفر تنفيذ 

. مدى تقدم البرنامج، قائمة على مختلف أشكال الواقع امليداني وإلاكراهات والسياق الاجتماعي

بشكل  ترجمتهتم ت، لم » ةكهربة القرويالتعميم  «وهكذا، يتضح أن الهدف العام من البرنامج، أي 

 .نسقي وشامل إلى أهداف عملياتية
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وقد جعل غياب هذه ألاهداف العمليات تقدير مستوى انسجام الخيارات العملياتية مع الهدف 

 .العام أكثر تعقيدا
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 : نماذج تخطيط مختلف مراحل البرنامج  (2

 :بعدة مراحل رئيسيةالشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج اتسم تخطيط وتنفيذ 

 مرحلة إعداد املخطط التوجيهي للبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي :1998إلى  1996من 

ونظرا لضعف املعلومات املتصلة بالبيوت الالزم كهربتها في  1996في أعقاب إطالق البرنامج في عام 

وقد ساعدت . الوسط القروي، عكف املكتب الوطني للكهرباء على إنجاز عملية لتدديد تلك البيوت

العملية ألاولى في إحصاء السمات الديموغرافية، والتقنية والاجتماعية والاقتصادية لكل قرية  هذه

 .على حدا

وعلى هذا . التدديد إلغناء قاعدة بيانات البرنامج بشكل تدريجيو التنقيب واستعملت جذاذات 

على اختيار الحلول ألاساس، تم إنجاز تقييم أولي الحتياجات املغرب في مجال الكهربة القروية عالوة 

 .الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج التقنية وتقييم الاستثمارات الضرورية لتنفيذ 

 الجذاذة املستعملة في إطار مختلف عمليات التنقيب والتحديد

 

بمسار التخطيط للقرى في إطار  تتعلق، وثيقة (ONEE)املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب     :املصدر

 (PERG)البرنامج الشمولي 

OFFICE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ

DIRECTION DE L'ELECTRIFICATION RURALE

CODN         :………………………………………………………………………………………………………………
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100
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R
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A
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.
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NAPPE PHRÉATIQUE
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MOULIN
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عالوة على ذلك، قامت الفرق التابعة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب بإنجاز تدليل 

تددد موقع القرى  رسومات لتدديد القرى ونسخ عن خرائطالبيوت بناء على  وانتشار  لتشتت

 .واملرتقبة املقامة توسطامل التيار شبكاتباإلضافة إلى 

وتجدر إلاشارة إلى أنه تم، بمناسبة كل مرحلة جديدة من البرنامج، التدقق من تلك البيانات 

 .وتديينها

ل خطة العمل الخاصة  وانطالقا ِّ
من البيانات املدصلة، تم إعداد املخطط التوجيهي الذي يفص 

 .2006وعام  1998بالفترة املمتدة ما بين عام 

مجموع  آليات فرز وارتكزت املقاربة املعتمدة لبلورة هذا املخطط التوجيهي على تطبيق العديد من 

 :التي شملها إلاحصاءالبيوت 

املتزايد * مراحل حسب متوسط الكلفةعدة على ترتيب القرى على  آلية فرز أول  تمثلت -

الكلفة هذا  وهكذا، يتضح أن متوسط. تكميلية أساسية تجهيزاتدون  كانون لكهربة كل 

طريقة يلي في ما  نوردوبالنظر ألهمية هذا املعيار، . يشكل القاعدة ألاساس لعملية التخطيط

 .حسابه

متوسط 
عن  الكلفة

 كانون كل 
= 

 
 الكلفة بالنسبة للقرية

 مجموع عدد الزبناء لاخرين+  الكوانينعدد 

 
كلفة الخطوط منخفضة الجهد  " +MT"كلفة الخطوط متوسطة الجهد = )الكلفة بالنسبة للقرية 

"BT + " كلفة مفاتيح التدكم اليدوي + كلفة املركز"IACM*)"K 
 

 :بالنسبة ألي قرية، وهما كهربةالاحتساب تكاليف عنصرين في  إلى دخول في هذا الصدد،  نشير،

، التيارالشبكة منخفضة )ببنيتها سوى البيانات الداخلية الخاصة بالقرية والتي ال ترتبط  -

 ؛(املنخفض، ومفاتيح التدكم اليدوي /املتوسط التيار مركز 

 .ذات التيار املتوسطالبيانات املشتركة بين مجموعة من القرى واملتمثلة في الشبكات  -
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 صيغة احتساب متوسط الكلفة

 (راجع أدناه)بالكيلومتر  MTللخط  الوحدةسعر *  MTطول " = MT"كلفة الخطوط متوسطة الجهد 

 بالكيلومتر  BTسعر الوحدة للخط *  BTطول " =  BT"منخفضة الجهد  كلفة الخطوط

 سعر الوحدة عن كل مركز* عدد املراكز  =كلفة املركز 

 IACMسعر الوحدة للمفتاح * مفتاح لكل قرية =  IACMكلفة مفاتيح التدكم اليدوي 

K (املعامل = ) عوامل 3نتيجة 

 (Peine et soins) 0.20+1%(: 20)العناء والرعاية : 1املعامل  -

 0.05+1%(: 5)تكاليف الدراسات : 2املعامل  -

 0.08+1%(: 8)أو معدل التديين   Alias: 3املعامل  -

بمسار التخطيط للقرى في إطار  تتعلق، وثيقة (ONEE)املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  :املصدر

 (PERG)البرنامج الشمولي 

احترام التوازن الجهوي عبر تقليص الفارق بين نسب كهربة مختلف تمثلت ثاني آلية فرز في  -

وبغية تصحيح اختالالت التوازن بين . الجهات مقارنة بنسبة الكهربة على املستوى الوطني

قرر املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب  ألاول، الفرز الجهات املدددة في أعقاب تطبيق 

ن كلفة هذه إوحيث . تشتتها حسبفي تزويد القرى بالطاقة  أساسية تساعد تجهيزاتتطوير 

خاصة للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، اعتمادات  مباشرة من التجهيزات مولت

 .عبر إدماج املزيد من القرى  الفرز ألاول كان من املمكن تدسين نتيجة فإنه 

آلتي عبر شبكة مترابطة على جمع  إيصالها بالكهرباءالتي يجب تدديد القرى  ارتكز وفي نهاية املطاف، 

تشتت على  والقائمةحسب شروط الاستفادة وهكذا، أدى التخطيط إلى تدديد أربع مراحل  .الفرز 

 :القرى ومتوسط كلفة الكهربة عن كل بيت

، املدددة فقط على تدليل تشتت القرى بناء على متوسط كلفة الكهربة عن كل بيتتم إنجاز  -

ومراكز التدويل التي يجب وضعها في كل قرية ( BT)الجهد  نخفضالتيار املشبكة الربط بأساس 

على  كانون وقد بلغ متوسط الكلفة عن كل (. التيارمتوسطة  التجهيزات ألاساسيةخارج كلفة )

 درهم ؛ 10.000الصعيد الوطني حوالي 

املتشتتة التي ال يمكن ربطها ساعد التدليل أيضا في تدديد القرى ذات املساكن املتشتتة أو جد  -

بالنسبة لهذه القرى، التفكير كان من الضروري و . كلفة تنفيذها ارتفاعبالشبكة الوطنية بسبب 

 .الشمسيةألالواح  تمثل فيفي حل آخر 
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مع إدماج التشتت بين  كانون حسب متوسط الكلفة عن كل  شروط الاستفادة ةتم تدديد عتب

وحددت هذه  (.الشبكة ضعيفة الجهد)والتشتت بين القرى ( الشبكة متوسطة الجهد)القرى 

 .الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج مختلف مراحل العتبات تخطيط وبرمجة 

رمجت أيضا املناطق ذات كلفة باهظة للكهربة عن طريق الشبكة  في ( درهم مغربي 27.000 <)وقد ب 

وكانت . برنامج الشمولي عبر تقنيات للكهربة الالمركزية ترتكز أساسا على الطاقة الشمسيةالإطار 

مجموع البالد بشكل يمكن من تغطية كافة القرى :  لوحة 105.000ألاهداف ألاولية ترمي إلى تركيب 

 .غير املؤهلة للكهربة عبر الشبكة املترابطة

 الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج عتبة ألاهلية حسب مراحل  :1الجدول 

 عتبة ألاهلية املراحل

   درهم   PERG < 10.000من البرنامج الشمولي  2و 1املرحلة 

 درهم   14.000  >  من البرنامج الشمولي  3املرحلة 

 درهم   20.000  >  من البرنامج الشمولي  2من املرحلة  1الجزء 

 درهم   25.000  >  من البرنامج الشمولي  4من املرحلة  2الجزء 

 درهم   27.000  < بالطاقة الشمسيةالشمولي  ةلكهربة القرويابرنامج 

  ، املقاربة واملنهجيةالشمولي ةلكهربة القرويابرنامج    : املصدر 
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 الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج من  4ملرحلة شروط الاستفادة برسم امراجعة عتبة : 2005 في عام 

مراعاة تقرر ، وبالتالي. أقل من التقديرات ألاوليةكانت  3و 2و 1 املراحلتكاليف تنفيذ اتضح أن 

 الثاني للجزءالتخطيط  عند ،(في البداية املتوقعةدرهم  25.000بدال من )درهم  27.000 دون  الكوانين

 . من البرنامج الشمولي 4املرحلة من 

 غير املوصلة بالكهرباءإعادة املصادقة على قائمة القرى : 2010 في عام 

البيانات املتعلقة تديين ، عملية جديدة لتدديد املناطق بغية استكمال و 2010أنجزت، في عام 

 .لكهربة عبر شبكة مترابطةمن ا شروط الاستفادةبمجموع القرى غير املكهربة التي تتجاوز عتبة 

ألامثل  يع عالوة على التوزيعويبدو أن معيار الكلفة ألاقل قد سهل إلاسقاط السريع لشبكات التوز 

دت هذه املعاينات من خالل الوتيرة املرتفعة لعملية التنفيذ والتقدم تأكوقد . للقرى املستهدفة

 .املستمر لكهربة العالم القروي

 القرى املتبقية كهربة تصميم:  2112إلى  2116من 

الشمسية قرية باأللواح   940و الوطنيةقرية  بالشبكة  1.950أعلن املكتب عن توقع إنجاز ربط 

 :خالل الفترة املقبلة

 2018-2016  الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج توقعات تنفيذ : 2 الجدول   

 املجموع 2018 2017 2016  

 الربط بالشبكة
 1950 640 910 400 عدد القرى 

 642 52 925 15 069 23 648 13 لكوانينعدد ا

 عبر الحقائب الشمسية
 940  340 600 عدد القرى 

 500 19  048 8 452 11 الكوانينعدد 

 890 2 640 250 1 000 1 مجموع القرى 

 142 72 925 15 117 31 100 25 الكوانينمجموع 

 % 99,79 % 99,79 % 99,65 % 99,44 نسبة الكهربة القروية

 900 3 000 1 500 1 400 1 عدد املدارس

 160 40 60 60 عدد املستوصفات

 550 1 400 650 500 املساجدعدد 

 ، املقاربة واملنهجيةالشمولي ةلكهربة القرويابرنامج : املصدر    
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، عالوة على العمليات التقنية ذات الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج  أدمج تصميممن جهة أخرى، 

يهدف التعريف بأهمية الصلة بالدراسات وأشغال الربط، برمجة تدابير املواكبة في القرى املعنية 

املنهجية التي ينبغي تطبيقها، )الكهربة القروية وإخبار الساكنة بمختلف الجوانب املتعلقة بالبرنامج 

 (.املرتبطة بالسالمة، والتدكم في الطاقة القضايا

ن و ن املكلفو الحرفي)تركيب الأنشطة للتوعية لفائدة الكهربائيين املتخصصين في  أيضا نفذتو 

توعيتهم حتى يتم تدفيزهم على الانخراط في البرنامج وبغية ( بأشغال التركيب الداخلي والوصل

 .ألاسربشأن التقنيات التي تساعد في خفض التكاليف وبالتالي، تخفيف عبء نفقات الولوج على 

مشروع خطة  «التخطيط بشكل أساس ي بناء على وثيقة املخطط التوجيهي  آلياتتقدير  وتم إنجاز 

عملية التخطيط للقرى  « التي تدمل عنوان وعلى املذكرة 1998في أكتوبر  » 1998-2006العمل للفترة 

 .التي أرسلتها الفرق التابعة للمكتب الوطني للكهرباء» الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج في إطار 

الطابع الرسمي  تضفيوثيقة تركيبية  1998عام  املعتمدوتعتبر الوثيقة املتعلقة باملخطط التوجيهي 

ومن جهة . لكنها ال تسمح باالستيعاب الدقيق لعملية التخطيط. قاربة التخطيط بشكل عامعلى م

ومع . منهجيات التخطيط السنوية ملختلف مراحل البرنامج الشموليهذه الوثيقة ال تعرض  أخرى 

 :ذلك، يبدو أن

، مما يترجم إرادة في التدبير ألامثل للموارد مقاربة التخطيط املعتمدة تركز على الكلفة -

ويبدو أن هذه . منذ انطالق البرنامج الكوانيناملتاحة بشكل يغطي أقص ى قدر ممكن من 

 .ترشيد تكاليف ربط القرى طيلة مدة البرنامجالشبكة و  فاملقاربة ساعدت في تكثي

الشمولية وخضع لعملية تدديث وتديين  يتوخىتم التخطيط بناء على إحصاء ميداني  -

مختلف مراحل البرنامج الشمولي  لتصميملكن جذاذات التدديد التي استخدمت . متواصلة

اقتصادية الهامة التي تساعد في مراعاة بعض الظواهر -لم تدمج بعض املؤشرات السوسيو

أن يكون  فضال عن ذلك، يمكن. الخاصة عند برمجة وتصميم الحلول التقنية املالئمة

، قد أدى إلى تغيير ترتيب لعدد البيوت خالل مرحلة التدديد التقدير املفرط أو الناقص

 .التخطيط
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 يم الجهوي سالفارق بين البيوت الواجب كهربتها حسب التق  : 3الجدول 

 التقسيم الجهوي 
 الكوانين التي ينبغي كهربتها

 الفارق 
 فعال املوجودة حسب الاتفاقيات

 15.387 78.866 94.253 أكادير

 6.430 50.510 56.940 الدار البيضاء

 5.999 25.897 31.896 فاس

 6.776 52.436 59.212 القنيطرة

 4.284 21.386 25.670 وجدة

 . 2007برسم لمجلس ألاعلى للحساباتلالسنوي التقرير  :املصدر  

للمراحل يقوم كذلك على قدرات التسيير، والتمويل  السنواتكان التخطيط متعدد   -

 .والتنفيذ املتوفرة لدى املكتب، ومع ذلك تم تنفيذ  مراحل لتسريع الوتيرة

، أي تعميم ذ الهدف الشامل للبرنامج الشموليتنفي في تيسير وساهم منطق التخطيط املعتمد 

 . الولوج إلى الكهرباء في الوسط القروي

استخدام مبدأ الكلفة ألاقل أحد خيارات التخطيط التي ساهمت في تسريع يشكل      1.خ

 .ولوج ساكنة املناطق القروية إلى الكهرباء

الولوج إلى الكهرباء  أي شروط الاستفادة من أخرت املقاربة القائمة على عتبات ألاهلية  2.خ

ة ألاكثر هشاشة، أي وبالتالي بالساكن املعزولة أكثر  ويتعلق ألامر بالقرى . في بعض القرى 

 .2015عند نهاية عام  كانون  31.405ما يعادل 

لتدابير املواكبة املقترحة من قبل املكتب الوطني للكهرباء واملاء  مخططفي غياب  3.خ

أشغال  إلنجاز  تخطيطالالصالح للشرب، لم نتمكن من تحليل انسجامها مع 

 .التجهيزات ألاساسية
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 الاقتصادية املنجزةالخيارات التقنية  2)
وقد . الشمولي التأقلم مع تنوع تقنيات الكهربةلكهربة القروية احاول برنامج  على املستوى التقني،

ساعد وضع املخطط التوجيهي القائم على بيانات يتم إغناؤها بشكل تدريجي، في تدديد تقنية 

 .الكهربة املالئمة لكل موقع

 املوقع الجغرافي حسباختيار تقنية الكهربة :  4الجدول 

 الحل التقني املعتمد غرافي الجاملوقع 

 شبكة مترابطة  (MT) ة توسطامل التيار قرية مجمعة بالقرب من شبكة

 ةمجمعة لكن متباعد مساكنقرى ذات  (وطنية)

 (MT)توسطة التيار املقرية متشتتة قريبة أو بعيدة عن شبكة 
 شبكة ال مركزية

 (MT)توسط التيار املمجمعة منعزلة، لكن بعيدة عن شبكة  قرية

 2011، البرنامج املغربي للكهربة الشمولية للعالم القروي، أبريل "نيروبي  –باريس " مبادرة املناخ  :املصدر 

ضمن مشاريعه عنصر الالمركزية التي تجسد من  برنامج الكهربة القروية الشموليوهكذا، أدرج 

ألابعد والتي تتجاوز خالل استخدام الطاقات املتجددة بغية توسيع نطاق كهربة املناطق القروية 

 . كلفة ربطها بالشبكة عتبة ألاهلية

 :كهربة الالمركزيةمن الهذا النمط  يهمو 

 مولدات الكهرباء؛ -

 أجهزة توليد الطاقة الريدية؛ -

 متناهية الصغر لتوليد الطاقة الكهرومائية؛املدطات  -

 .ألالواح الشمسية الفردية -

برنامج في هم ألا  مركزي الال  املكون بالطاقة الشمسية  تمثل الكهربةاملغرب، ب لوفرة الشمسونظرا 

 لتوسيع نطاق (PPP) على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وترتكز الكهربة القروية الشمولي

 .املغرب فيالنائية  القرويةاملناطق  الكهربة ليشمل
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لجنة  ترجمت بتشكيلعتبارات مالية، االخيارات التقنية في الحسبان  أخذتوعالوة على ذلك، 

( BT)نخفض التيار املو ، (MT)توسط امل التيار شبكاتتطوير هندسة  مهمتها 10خفض التكاليف

 .الاستثمارتقليص كلفة املدوالت من أجل  ومراكز 

مجموعة من املبادئ التوجيهية التقنية بغية تنسيق تقدم  تدديدأسفرت أشغال اللجنة عن  وهكذا

 :وركزت التوصيات الرئيسية بشكل خاص على. إلانجازات على الصعيد الوطني

 ؛ (أمتار 8ر، ثم إلى امتأ 9أمتار إلى  10,5من  ) ألاعمدةارتفاع  خفض -

 التدويل؛مدطات التقليل من  -

 .الكهربائية الربطعمليات تدرير  -

التي تم اعتمادها في إطار البرنامج  (10) للمبادئ التوجيهية العشرةكاملة القائمة ال وفي ما يلي

 : الشمولي
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 املقاربة واملنهجية: البرنامج الشمولي  :املصدر 

 :نخفض والتي تتمثل أهدافها في ما يلياملتوسط و امل التيار املتعلق بدعامات شبكات التوجيه .1

 أمتار؛ 8أمتار، ثم إلى  9إلى أمتار  5,01خفض ارتفاع الدعامات من  -

بالنسبة لدعامات التصفيف مع تثبيتها  ,,0بدال من  ,51( daN) الجهود في ما يرجع إلىتعميم  -

 ؛ات الصلبةبالحجر الجاف بدال من ألاساس

تقليص جهد )للدعامات بالخرسانة املسلحة للحد من مرونتها " ب"بدال من فئة " أ"استخدام فئة  -

 ؛(,,0بدال من ( daN) ,,1دعائم إلايقاف إلى 

 .مترا 51مترا بدال من  51املتوسط إلى  بالنسبة لشبكة التيار خفض ارتفاع دعامات التصفيف  -

في املناطق القروية  التلقائيالتي ترمي إلى الاستخدام  التيار املتوسط واملنخفظالخاص بمراكز  التوجيه .2

 .كيلو فولت أمبير ,56ملراكز من النوع الجوي على دعائم وإدخال املدول على دعامة 

 :الرامية إلى بشبكة التيار املتوسط املتعلق بالتوصيالت التوجيه .3

لدى املوردين في القطاع الخاص باستثناء العدادات  للتيار املتوسط الربطمكونات  اقتناءتدرير  -

 واملوصالت؛

إلى تراجع هام لكلفة   (la fonte)املصبوب استخدام أبواب وصناديق الحديد بترخيص الأدى  -

 .الصناديق املصنوعة من البوليستر

في شبكات التوزيع التي ال تخص بالضرورة شبكات برنامج  بالقنوات تدت ألارضيةاملتعلق  التوجيه .4

 التي تكون مبدئيا جوية؛ الكهربة القروية الشمولي

مفيد للغاية بالنسبة للبرنامج  والذي يعتبر جد املبسطة التوزيعاملرتبط بتعميم مراكز  هالتوجي .5

في إطار هذا البرنامج ال تتوافق مباشرة مع بناء املراكز املقامة الشمولي حتى إذا كانت الشبكة 

 املبسطة؛

ركبة، وأخف وزنا بهدف إدخال عوازل م الخاصة بالتيار املتوسطاملتعلق باستخدام العوازل ه التوجي .6

 وأقل تكلفة من الزجاج؛

 ؛بالتيار املخفضالخاص بتعميم تزويد املدارس القريبة من شبكة الكهرباء  التوجيه .7

أقص ى قدر ممكن، عبور املناطق إلى  والغابات بهدف تفادي، ألاشجار  الحفاظ علىاملتعلق ب التوجيه .8

الاكتفاء املعزولة أو ملة للتيار املتوسط الحاامللتوية  ألاحبال، من خالل استخدام كثيفة ألاشجار

 شبه ممنوع؛  شجار وهكذا، أصبح اقتالع ألا(. التقليم)مجرد التشذيب املرتفع ب

بلوحات توزيع أخرى ذات  يةاملرتبط باستبدال لوحات التوزيع الكهربائية ذات قواطع دائر  التوجيه .9

 ؛برنامج الكهربة القروية الشمولي غير مرتبطة بشكل مباشر بشبكة  مفاتيح

في الشبكات متوسطة ( IACM)املتعلق بالقواعد املطبقة على إدماج مفاتيح التدكم اليدوي  التوجيه .11

 .التيار توسطالتيار املفي شبكات توزيع  IACMالجهد والذي يهدف إلى مالءمة عدد ونوع املفاتيح 
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، حيث 23%بدوالي  كانون وقد ساعدت كافة هذه التدابير في خفض متوسط كلفة الربط عن كل 

 .11درهم 10.000إلى  ("PNER " ةلكهربة القرويلالبرنامج الوطني  خالل)درهم  13.000انتقلت من 

وإلى جانب هذه التدابير التقنية، تم الشروع في تدديث ألادوات الهندسية املستخدمة من أجل 

 .وتتبع مختلف املشاريع وتيسير تالؤم إضفاء طابع التصنيع على البرنامج، وجعل العمليات نسقية

  اصةومع ذلك، يظل استخدام التقنيات الالمركزية دون ألاهداف ألاولية التي حددها البرنامج، خ

 مجموعاتمن % 50الطاقة الشمسية حيث لم يتم تركيب سوى  بواسطةما يتعلق بالكهربة  في

 .الفردية مقارنة بالهدف ألاصلياللوحات الشمسية 

 :12هذه النتيجة إلىوتعزى 

ذين كانوا المن الزبائن  التخلي عن جزءشبكة مما أدى إلى ال من خاللللكهربة التقدم السريع  -

 ؛اقة الشمسيةطبواسطة ال الكهربةستفادة من مرشحين لال 

  .املواد ألاوليةتقلبات أسعار ب املرتبطةالزيادة في أسعار مكونات الطاقة الشمسية  -

املدطات ، يةدالري)املتجددة  الطاقات عبر الكهربةطرق العديد من  يبتجر واجه ، بشكل عام

 .من استخدام هذه ألانظمة تحد صعوبات كثيرة( متناهية الصغر لتوليد الطاقة الكهرومائية

 :بـ  ويتعلق ألامر 

 املرتفعة؛ تكاليف التشغيل -

املدطات متناهية الصغر لتوليد الطاقة )وفترات الجفاف  ضعف التساقطات املطرية -

 ؛(الكهرومائية

 (.بالنسبة لجهاز توليد الطاقة الريدية) املنخفضة سرعة الرياح -

الاستثمارات وتنفيذ مختلف الحلول التقنية بكلفة ساهمت جهود الاستفادة املثلى من   4.خ

 .للكهربة القروية على الصعيد الوطني في التعميم السريع ،أقل

باأللواح تعتبر التجهيزات الالمركزية قليلة للغاية وتقتصر في معظمها على التجهيزات  5.خ

من ألاهداف ألاولية والتي كانت في حد  %50وتنحصر نسبة إنجاز املشاريع في ؛ الشمسية

 (.من املجموع% 15)ذاتها متواضعة 
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، المكتب الوطني للكهرباء والماء »تقييم تجربة الكهربة عبر األلواح الشمسية في إطار البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي  «: المصدر  
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39 

 

 : املعتمدةخيارات التمويل  3)

وبناء على . مليار درهم 20تطلب البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي ميزانية إجمالية بدوالي 

، وهو مبلغ يقترب درهم 10.446ما يناهز  كانون مجموع إلانجازات، بلغ متوسط كلفة الكهربة عن كل 

 .كانون درهم لكل  10.000من الهدف املددد في البداية في 

 تطور إلانجازات من حيث عدد القرى والبيوت عالوة على الكلفة املطابقة : 5الجدول 

 املرحلة
عدد القرى 

 املبرمجة

الكوانين عدد 

 املبرمجة

 الالتزامات املالية

 (ألف درهم)

متوسط الكلفة 

 لكل بيت

 252 6 003 255 789 40 446  الشمولي البرنامج قبل

 631 6 492 1586 245 239 041 2 الشمولي البرنامج من 1املرحلة 

 901 8 229 598 4 009 516 792 6 الشمولي البرنامج من 2املرحلة 

 860 10 600 707 3 415 341 749 5 الشمولي البرنامج من 3املرحلة 

 555 10 389 053 3 294 289 188 6 (1الشطر ) الشمولي البرنامجمن  4املرحلة 

 396 15 611 017 6 858 390 218 10 (2الشطر ) الشمولي البرنامجمن  4املرحلة 

 570 10 324 218 19 210 818 1 434 31 مجموع الشبكة

 473 8 730 969 453 114 الطاقة الشمسية

 446 10 054 188 20 663 932 1 املجموع

 2007 برسم لمجلس ألاعلى للحساباتل  التقرير السنوي  :املصدر

 : مع مراعاة ما يلي 13مالية واعتماد إجراءات، تم إعداد الشمولي ةلكهربة القرويابغية تمويل برنامج 

 ؛ درهم 10.000في  واملددد، كانون لكل  الكهربةكلفة متوسط  -

، أي ما يعادل مستوى سنويا مليون درهم 200بدوالي  واملقدرة للجماعاتالقدرة املالية  -

 ؛"PNER " ة الشموليلكهربة القرويل الوطني برنامجالمشاركتها في 

املخصص يزانية املمتوسط  بناء على ةدددواملساهمة، امل املستفيدة على الكوانين قدرة -

/ كيلو واط  50)استهالك الطاقة ومتوسط ( شهريا للبيت درهم 100)الطاقة  لإلنفاق على

 (.شهر

                                                           
 

13
 .6102، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، »، المقاربة والمنهجية الشمولي ةلكهربة القرويابرنامج  «  



40 

 

تم إعداد التركيبة املالية واعتمادها مع أخذ  الشمولي لكهربة القرويةابرنامج تمويل  أجل من

 :العناصر التالية بعين الاعتبار

                         عن البيت الواحد درهم 2.085 في حدود املستفيدة الجماعات املدليةمشاركة  -

 ؛(سنوات 5ملدة  سنوياللكانون درهم  500أو )

                                               الواحد الكانون عن درهم  2.500 في حدوداملستفيدة  الكوانينمشاركة  -

 ؛(سنوات 7ملدة شهريا للكانون درهم  40أو )

 اعتماداتهمن  إما املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب،من قبل  املبلغ املتبقيتمويل  -

 .قروض من جهات ماندة عبر الخاصة أو 
 

شاملة مليار درهم  28,7 حوالية الشمولي لكهربة القرويالبرنامج امليزانية التقديرية إجمالي بلغ وي

 6,3 مقابل، مليار درهم 15,8 املكتب الوطني للكهرباءوبلغت حصة . القيمة املضافةعلى ضريبة لل

 . درهم مليار  6,5فبلغت  الجماعات املدليةمساهمة أما  .حصة املستفيدينبالنسبة لمليار درهم 

شراكة بين في إطار  ة الشموليلكهربة القرويابرنامج من  الشمسية الطاقةإعداد مكون تم  وقد

في تركيب وتشغيل  متخصصين ملقاولين خواص ةالكاملاملناولة على تقوم القطاعين العام والخاص 

 .الطاقة الشمسية أجهزة إنتاج

 بغضالبرنامج،  املستفيدة لم تتغير طيلة مساهمات الجماعات والكوانينإلاشارة إلى أن  وتنبغي

 .الكهربةعن تاريخ و  للقرى ألاحقية بالنسبة عتبة و  املرحلةالنظر عن 

 مواردهاالتي ال تسمح لها  أو  ال تتوفر على ما يكفي من املواردالتي  الجماعات املدليةما يخص  أما في

وساهم . تكفلت بدفع حصتها( DGCL)املدلية  للجماعاتاملديرية العامة فإن بالتزاماتها،  بالوفاء

أقل، في  أيضا شركاء آخرون، من قبيل وكاالت التنمية واملنظمات غير الحكومية، وإن بدرجة

 .التمويل

 .رفعمل لامرين بالص وأعاقتهذه الترتيبات  علىتأخيرات هامة في الدفع  أثرت ومن جهة أخرى،

املديرية العامة  طرفالتمويل من من قبيل )لكن تطوير تدابير املواكبة بناء على مبادئ التضامن 

                 .ساعد في ضمان الاستمرارية على مستوى إلانجازات وتعميم الولوج إلى الكهرباء( املدلية للجماعات
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يرتكز تمويل البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي على نموذج تشاركي ومبتكر يندرج  6.خ

 .الكوانينمالية متساوية لكافة  ومساهمةفي إطار معادلة نسبية بين الجماعات الترابية 

      مختلف ألاطراف املعنية، مساهمات موذج التمويل عملية التنفيذ رهينة بدفعيجعل ن 7.خ

 .ماليةالتي تعاني، في بعض ألاحيان، من صعوبات  اعات املحليةالجمسيما ال 
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 آليات الحكامة املعتمدة  ( 4 

 :البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي برنامج قائم على تدخل أنواع متعددة من الفاعلين، أهمهم

 ة؛واملنفذ الجهة املشرفة: املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب -

 ؛في التمويل ومساهمينشركاء : الجماعات املدلية -

واملساهمة في  واملصادقة مكلفة بالرصد، :(DGCL)املدلية  للجماعاتاملديرية العامة  -

 التمويل؛

 ؛وزارة الداخلية -

 .واملعادنوزارة الطاقة  -

ستويات مختلف املمة على اكالحالعديد من هيئات  إحداثالبرنامج،  عالوة على ذلك، تم طيلة

 .والرصد واملصادقة، التدبيرع من حيث ارياملش تنفيذالاستفادة القصوى من بغية  الترابية

 القروي  العالم برامج كهربة اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع(COSPER ) 

، 1978املددثة في عام ( COSPER) القروي العالم برامج كهربة اللجنة الوزارية املكلفة بتتبعكانت 

من  2و 1وباملرحلتين " PNER "لكهربة العالم القروي تمثل الهيئة الرئيسية املكلفة بالبرنامج الوطني 

وكانت اللجنة املؤلفة من ممثلين عن وزارة الطاقة . البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروية

بين  الربطسؤولة عن واملعادن، ووزارة الداخلية واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، م

 (:PNER)تنفيذ البرنامج الوطني  خاللمختلف املتدخلين وكان دورها مركزيا 

 دراسة طلبات الكهربة القروية؛ -

 جمع ومعالجة بيانات البرنامج؛ -

 إعداد دراسات ألاثر الاقتصادي والاجتماعي؛ -

 .عروض وعمليات الربطالدراسات التقنية والاقتصادية، وطلبات ال تتبع -

تم، بمناسبة إطالق فقد واجهت صعوبات في الوفاء بالتزامها،  الجماعات املدليةن بعض إوحيث 

 :، إعادة تشكيل نظام الحكامة وتأسيس هيئات جديدةحلة الرابعة من البرنامج الشمولياملر 
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 اللجنة الوطنية املشتركة 

من املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب واملديرية العامة  املكونةتدرس هذه اللجنة، 

قبل املصادقة على مشاريع برنامج  للجماعات املدلية، القدرات املالية (DGCL)للجماعات املدلية 

 .الشمولي ةلكهربة القرويا

 لجان العماالت وألاقاليم (CCP) 

واملصالح إلاقليمية  الجماعاتمن بين أعضائها رؤساء  تضميرأس الوالة والعمال هذه اللجان التي 

 .تلك اللجان يتولى سكرتاريةللمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب الذي 

قاليم املصادقة  وتتولى
ٌ
ربط القرية بالبلدية، وعدد )على املشروع  التقنيةلجان العماالت وألا

 .املالية لدى الجماعات املدلية الاعتماداتفر تو والتدقق من ...( البيوت، 

أوكل إنجاز املشاريع والسهر على احترام املساطر إلى مديرية الكهربة القروية  ،عالوة على ذلك

(DER) وتتمدور هذه املديرية . الشمولي ةلكهربة القروياتنفيذ برنامج  مهمتهامستقلة  وحدة، وهي

 :حول ثالثة أقطاب كبرى من ألانشطة

 الهيئات معالدراسات، وإعداد مراحل البرنامج واملصادقة عليها ب لفمك :قطب التخطيط -

 املختصة؛

 ترابطة؛املشبكة التنفيذ ألاشغال عبر ومهمته  :قطب التنفيذ -

النهوض بتقنيات الكهربة القروية  ومهمته :قطب الشبكات الالمركزية والطاقات املتجددة -

 .الالمركزية

ومراقبة تنفيذ  تتبععالوة على ذلك، اقترن تسريع وتيرة التنفيذ بإضفاء طابع الالمركزية على 

 .وتدقيقا لهذا الغرض، تم إحداث ثالثة عشر مصلحة تقنية إقليمية. الصفقات

عالوة على اعتماد  ،وتجدر إلاشارة إلى أن القرارات املتعلقة بالتعرف على القرى وتدديد نطاقاتها

ت املتعلقة باملشروع، تم اتخاذها، على املستوى املدلي، خالل اللجان التقنية املدلية، امليزانيا

 .بإشراك السلطات املدلية، واملنتخبين املدليين واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

( وطنية وجهوية ومدلية)وقد تم تنفيذ نظام حكامة البرنامج الشمولي على أصعدة ترابية مختلفة 

 .كافة ألاطراف املعنية اكر وإش انخراط يرمي إلى يإطار تشاور  وتطوير  ةتشاركي مقاربةمن أجل 

مما أدى ، ةماليو  ةتقنيأساسا كانت  القرى  معايير أهليةلكن هذه املقاربة كانت مددودة نظرا ألن 

أو  املدليةالجماعات كانت ومع ذلك، عندما . الشركاءهامش تصرف و إلى تقليص نطاق الاستشارات 
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كهربة ا يساعد في خاص أو تمويال  ،معين ملوقعأنسب و  مختلفة مقاربات تقترحملواطنين جمعيات ا

 .بشكل مشتركتنفيذه وفقا للنموذج املددد كان يقوم ب للكهرباءفإن املكتب الوطني ، معينة قرية

إشراك مختلف ألاطراف  علىساعد نظام حكامة البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي  8.خ

 .التقنية واملالية للقرى  هليةألا املعنية في حدود 
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 : املساطر واملقاربات إلادارية املنفذة )4

 :حول أهم التدابير املتخذة من أجل التفعيل ألامثل للمساطر إلادارية أساسا  تمدورت

في كل طلب  كهربتهاينبغي تجميع طلبات العروض في رزمات بغية تدديد عدد القرى التي  -

 مالية؛و جغرافية و تقنية  وفقا ملعايير  ذلك ويتم تدديد. للعروض

 املسبق تمويلال بشكل يساعد في تم تفويتهايالصفقات التي من  20%نسبة  إيداعاعتماد  -

 لمشاريع؛ل

املعبأة واملوارد البشرية واملادية  بتقديم مخطط التنفيذ الفائزة بالصفقةاملقاولة  زامإل -

 ألاشغال؛تنفيذ من أجل 

درجة في برنامج امل شاريعامل تنجزيمكن أن التي لشركات ا اعتمادجراءات تيسير مساطر وإ -

 .الشمولي ةلكهربة القرويا

ويوضح . هذا البرنامج تنفيذ في بدورهاشارك لتاملقاوالت ألاجنبية فتح أسواق  تم، وفي هذا الصدد

إطار البرنامج في  القرويةكهربة الالشركات املعتمدة لتنفيذ مشاريع  عدد تطور الرسم البياني التالي 

 .الشمولي

  نخفضاملتوسطة و امل التيار تطور عدد املقاوالت املعتمدة لبناء شبكات : 5الرسم البياني 

 

 

 

 .2015املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب،  :املصدر

املكتب الوطني للكهرباء  اعتماد منإلاشارة إلى أنه يمكن حتى للشركات التي ال تتوفر على  وتجدر 

أن تتقدم بعروض في املناقصات، مما يدل على وجود إرادة إلشراك بدورها واملاء الصالح للشرب، 

 .كافة الفاعلين في البرنامج

وقد أسفر . أن الدراسات ألاولية وتنفيذ ألاشغال تم، في بعض الحاالت، من قبل نفس الشركات إال 

بالتالي، ، و (، على سبيل املثالألاطول  املساراتاختيار ) الكميتقدير الهذا الوضع عن مبالغة في 
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وارتفاع  اة وإكراهاتهضيقلاجال الوعلى الرغم من . لتكاليفمن حيث ا متدكم فيهتدبير غير اعتماد 

 .رنامجلبا في الرئيس ي إلاكراه يشكل، من الناحية إلادارية،هذا الجانب فإن ، التنفيذ وتيرة

 .ألشغال التنفيذرصد النوعي ال تدديدا عبر  الخصاصوقد تم تعويض هذا 

في الحد من جهة، ( الوطنية والدولية)جميع الشركات أمام  فضال عن ذلك، ساهم فتح املنافسة

في ( اتركيبو  صناعة)تعزيز تنمية قطاع الكهرباء  ومن جهة أخرى فيبشكل كبير من تكاليف التنفيذ، 

التي ينفذها املكتب الوطني للكهرباء واملاء  التتبععملية وعلى الرغم من . الوطني يالاقتصادالنسيج 

ا أثر على وتيرة ، ممبالتزاماتهابعض الشركات لم تف تخفيف والتشجيع، تدابير الو  الصالح للشرب

 .إلانجازات

يساعد إشراك العديد من املقاوالت في خفض التكاليف عن طريق إرساء املنافسة لكنه  9.خ

تنفيذ ألاشغال نظرا للمخاطر الكامنة في اختيار العديد على املكتب  إشرافيعقد عملية 

 .من الشركاء، بما في ذلك عدد ال يستهان به من الشركات الصغرى 
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 الشمولي القروية الكهربة لبرنامج والاجتماعية الاقتصاديةنافع امل

 السؤال املطروح ومعايير التقدير املعتمدة 
 

 :كان السؤال الثاني الذي طرحته اللجنة املوضوعاتية املكلفة بقييم السياسات العمومية هو

 أكثر في النهوض برنامج الكهربة القروية الشموليما هي أنواع املجاالت الترابية التي ساهم 

 باألنشطة الاقتصادية والاجتماعية القروية بها؟

برنامج الكهربة  اللجنة املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية في قياس جدوى  تأمل

بشكل عام، أي بغض النظر عن تدقق أهدافه الخاصة في كل واحد من أنواع  القروية الشمولي

ولم يكن هدف البرنامج ألاساس ي بطبيعة الحال هو النهوض بالتنمية . املجاالت الترابية التي يغطيها

الاجتماعية والاقتصادية في املناطق القروية، بيد أن له تأثيرات غير مباشرة على هذا املجال، وقد 

 14.مفيدة أو عكس ذلكتكون هذه ألاخيرة 

س في النهوض بالتنمية كهربة القرى بشكل ملمو مساهمة  في حالةنعتبر أن جدوى البرنامج مرضية 

 :بها أو في تدسين

 ألانشطة الحرفية والتجارية -

 ألانشطة الفالحية -

 ألانشطة الترفيهية والرياضية -

 أماكن العبادة -

 (الصحة والخدمات الجماعية إلادارية أو ألامن)الخدمات العمومية للقرب  -

 الحياة املدرسية ظروف -

 إلادماج السوسيو ثقافي -

 .تزويدها بالكهرباء التي تمجاذبية املناطق  -

 1994ويستند تدليل املعايير املتصلة بهذا السؤال التقييمي على نتائج دراسات التأثير املنجزة سنوات 

 : ، أيواملاء الصالح للشربلكهرباء لمن طرف املكتب الوطني  2009و 2004و

                                                           
 

14
على نتيجة مطابقة لما هو منتظر ومنصوص عليه في األهداف " وقع"على نتيجة غير مرجوة أو مستهدفة في حين يحيل مفهوم " تأثير"هوم يحيل مف

 .الرسمية
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عرض نتائج الدراسات املنجزة لدى ألاسر، ي: 1999  -وقع كهربة العالم القروي  تدليل -

وأيضا نتائج الدراسة الخاصة باملستعملين غير  باملداشر والنتائج التدليلية للدراسة الخاصة 

 ؛املنزليين 

 2004تقرير تركيبي  -دراسة التأثيرات السوسيو إقتصادية لكهربة العالم القروي في املغرب  -

شرة وغير املباشرة الناجمة عن الكهربة على املستويات تقييم التأثيرات املبا والتي تمثلت في

 .ةوالبيئي ةوالاجتماعي ةالاقتصادي

، حيث 2009الوطني املنجزة سنة  دراسة تقييم تأثيرات البرنامج الشمولي على الاقتصاد -

التأثير على الناتج الداخلي )تتضمن تدليل تأثير البرنامج على املستوى املاكرو اقتصادي 

، وتشمل أيضا تقييما كميا لتأثير البرنامج على (التكوين الخام للرأسمال الثابت الخام وعلى

وبيع الكهرباء وتركيب الشبكات واملوزعات وموردي  الكهرباءألانشطة الصناعية في قطاع 

 .ألاجهزة املنزلية ونشاط الطاقة الشمسية مورديألاجهزة الكهربائية و 

خالل البدث امليداني بدكم ضيق لاجال املخصصة ولم نتمكن من تجميع معلومات تكميلية 

 . إلنجاز التقييم

السلوكات والنتائج املشار إليها  فإناملتاحة، ألاثر ونظرا إلى التطورات التي حدثت منذ إنجاز دراسات 

التأثيرات الاجتماعية  تناول بتدليل الوقائع الحالية، غير أنها تمكن من ال تسمح في هذه الوثائق 

 . للكهربة املتوقعةوالاقتصادية 

التأثيرات حسب نوع املتعلق بتباين  سؤالال عنلم نتمكن من الجواب بشكل دقيق بناء على ذلك و 

للكهرباء واملاء الصالح تقارير املكتب الوطني  ، تمكنورغم ذلك. املجال الترابي بسبب قلة املعلومات

 . ألاثردراسات وردتها أالنوعية التي املالحظات  الوقوف على بعضللشرب من 
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 تنمية أو إنشاء أنشطة تجارية أو حرفية (1
 

 : نذكر أن ألانشطة التي تأثرت أكثر بالكهربة هي 

 الغذائية املوادمتاجر  -

 طاعماملقاهي و امل -

الحدادة، امليكانيك، النجارة، خدمات ) املنتجرأسمال للستعملة املحرفية النشطة ألا -

 (.إلاصالح

املتاحة مع التركيز على ألاثر  ألاثر ما يلي التوجهات التي تم الوقوف عليها من خالل دراسات  وفي

 .املسجل بخصوص تنويع وتوسيع مجال النشاط والدخل وتمديد أوقات العمل

التي تم ربطها في القرى  املمارسةباألنشطة التي تمت مالحظتها تتعلق أن التأثيرات إلى تجدر إلاشارة 

ألالواح الشمسية ال تسمح باستعمال  بواسطةأن الكهربة  2004وأظهرت دراسة . الوطنيةبالشبكة 

 .معدات إلانتاج

 تأثيرات على ألانشطة التجارية 

التي يتم تدسين املداخيل وتنويع املواد : تتعلق أهم التأثيرات املسجلة خالل الدراسات بعاملين

 . فيها الاتجار 

ذلك سابقا، هي تلك املسجلة في تجارة املواد الغذائية  وردوتبقى أهم التأثيرات، كما 

املطاعم، /حيث يرتبط مستوى نشاط نقاط تسويق املواد الغذائية واملقاهي ،املطاعم/واملقاهي

 . من عدمه الثالجاتوبالتالي مداخليها، مباشرة بوجود 

املطاعم، ويشجع الاستهالك، /املواد الغذائية واملقاهيتنويع أنشطة بيع  الثالجات من امتالكويمكن 

نمط  اعتمادويسمح بالتالي بالزيادة في املداخيل، خصوصا مع تمديد مدة إلانارة ورغبة الزبائن في 

 ...(مشتقات الحليب، مواد طرية، مشروبات مبردة)حياة حضري 

أن عدد القرى التي تتواجد فيها مدالت بيع  1999املنجزة سنة ألاثر من جهة أخرى، أظهرت دراسة 

 .التجهيزات املنزلية تضاعف بعد الكهربة

بيع  ومدالتبيع منتوجات البناء  مدالتمن قبيل : تطورت أنشطة أخرى بعد كهربة القرى و 

 .وبيع املعدات الفالحيةالعقاقير 
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 وي  
َ
ة أدت إلى الزيادة في مشاريع البناء بكون الكهرب العقاقير و البناء  موادبيع  حمالتالتأثير على  ر  سَّ ف

 .باإلسمنت

تراخيص البناء، في  ، كما ارتفع عددبعد الكهربة ازدادت مشاريع البناء باإلسمنت وقد لوحظ أن

بيع املنتوجات الطاقية، بما في ذلك بيع الغاز وبطاريات الراديو وبطاريات إلانارة  مدالتحين سجلت 

 .ة البطاريات ومدروقات مدركات الضخ، تراجعا في نشاطهاومدروقات املصابيح والشموع وتعبئ

 وكان انخفاض أنشطة نقاط بيع املنتوجات الطاقية متزامنا مع انخفاض ملموس في نفقات

حيث يبلغ متوسط . عند ألاسر املتوفرة على الكهرباء املنتوجات الطاقية ألاخرى باستثناء الكهرباء

دراهم لألسرة املرتبطة  3,60الكهرباء في القرى املكهربة  عدانفقات املنتوجات الطاقية ألاخرى 

 15دراهم بالنسبة لألسر غير املرتبطة بشبكة الكهرباء 76,40بالشبكة مقابل 

  على ألانشطة الحرفية انعكاسات

 :  للحرف ما بين ق نميز عند التطر 

وصناع املفاتيح والحدادون  مصلحو الكهرباء والسيارات وعمال االبناء)الحرف الخدماتية  -

 ،...(واللحامون 

 ألانشطة الحرفية املنزلية، -

 ،(الزيوت، مطاحن الحبوب)الوحدات الحرفية املتعلقة بتدويل املنتوجات الفالحية  -

 .الصناعة التقليدية -

إجماال وجود وقع  للكهرباء واملاء الصالح للشرباملكتب الوطني  من طرفاملنجزة  وأظهرت الدراسات

الحرف الخدماتية وألانشطة : إيجابي على تنمية ألانشطة الحرفية املعتمدة على معدات إنتاجية

وقد لوحظ تنوع أكبر . الحرفية املنزلية والوحدات الحرفية املرتبطة بتدويل املنتوجات الفالحية

 . ألنشطة الحرفية في القرى املكهربة مقارنة مع تلك غير املكهربةل

، وكذا الحدادة ئيةأو الكهربا ةتشهد الحرف الخدماتية تطورا أكثر من غيرها من ألانشطة امليكانيكو 

 . وورشات إلاصالح

ولوحظ أيضا ظهور وتطور أنشطة حرفية في املنازل تمكن أصحابها من التزود بالتجهيزات املنزلية 

 ر  يَ : مثال)إلانتاجية 
َ
 (. املداخيل مننتاجية وبالتالي إلا  منكهربائية الخياطة ال تشراء آال  ع  ف

                                                           
 

15
 4002المكتب الوطني للماء والكهرباء، دراسة التأثيرات السوسيو إقتصادية لكهربة العالم القروي في المغرب،  
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ساهم استمرار الخدمة الذي توفره الكهربة من تطور فقد ما يخص الوحدات الحرفية،  فيأما  

 .أنشطة من قبيل املطاحن واملعاصر

في املقابل، لم يالحظ أي تأثير على الصناعة التقليدية بدكم عدم استعمال معدات إنتاجية في 

 . حاجة إلى الكهرباء

 16.بشبكة الكهرباء عموما أن الكهربة تؤدي إلى زيادة مداخيلهم ة مدالتهمدر الحرفيون املرتبطويق

  تمديد وقت العمل

أربع من  حيث لوحظ وجود فرق ، يتبين أن تمديد وقت العمل ميزة إيجابية أخرى من مزايا الكهربة

بالشبكة الكهربائية وتلك التي ساعات عمل يوميا بين املدالت التجارية املوجودة في القرى املرتبطة 

ساعات في القرى  6ساعات عمل بالنسبة للقرى املكهربة مقابل  10)تتواجد في قرى غير مكهربة 

 01(.ألاخرى 

 .خالل الليلالكهربائية، وخصوصا  ويتمدد وقت عمل معظم الحرفيين املرتبطين بالشبكة

. بفضل الكهربة( أنشطة الخياطة والطرز )تطور العمل الحرفي املنزلي  ونذكر على وجه الخصوص 

 .أنشطة ثانوية أنها ويتم القيام بهذه ألانشطة ليال على اعتبار 

إلانارة وإمكانية مشاهدة )املطاعم إلى زيادة مرتاديها ليال /د وقت عمل املقاهيييؤدي تمدوفي املقابل 

مما قد ينجم عنه أضرار   ،تأخر وفرة اليد العاملة صباحا ، وهو ما قد يتسبب في(التلفزيون جماعة

على تنظيم الحياة القروية، والسيما على مستوى إنجاز ألاشغال الفالحية، التي ال يمكن القيام 

 .ببعضها إال صباحا

ويعبر معظم (. .ألانشطة التجارية أو الحرفية)ويبدو أن الكهربة ساهمت في تنمية ألانشطة الثانوية 

ب املدالت غير السكنية بعد الارتباط بالشبكة عن نيتهم تطوير أنشطتهم وإدخال تغييرات أصحا

رغم (.  توسيع املدالت، الاستثمار في املعدات، التعاقد مع متعاونين وإطالق أنشطة أخرى )عليها 

كانت ما إذا  بين ،عند الحديث عن تأثيرات الكهربة على املدالت غير السكنية ،ذلك، يتعين التمييز

وكذلك القرى املعزولة  وغير  املعزولة، التجهيزات ألاساسية أم عكس ذلك، وبين على تتوفر القرى 

 ...(موارد طبيعية، زراعة متنوعة)مستوى ثروتها حسب 

                                                           
 

16
 99يونيو  -الدواوير  للبحث الميداني حول النتائج التحليلية -القروي دراسة وقع كهربة العالم 

 4002اقتصادية للكهربة القروية بالمغرب -دراسة بشأن اآلثار السوسيو –المكتب  71
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أو تطويرها، وأدت كذلك إلى الزيادة /تنويع ألانشطة التجارية ومن كهربة القرى  نتمك  10.خ

 .في مداخيلها

رغم ذلك، يتعين التمييز عند الحديث عن تأثيرات الكهربة على املحالت غير السكنية   11.خ

املعزولة  وغير  و وتلك التي تنعدم فيها،  التجهيزات ألاساسيةبين القرى املتوفرة على 

  ...(موارد طبيعية، زراعة متنوعة)حسب مستوى ثروتها كذلك املعزولة، و 
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 أنشطة فالحية إطالقتنمية أو  (2

 :  على سقي ألاراض ي انعكاسات

بشبكة الري العمومية في توسيع نظام  املشمولةتساهم كهربة املناطق ذات الظروف املالئمة وغير 

، ألن الفالحين يفضلون اللجوء إليه لسهولته وبساطة ضخ املياه بواسطة مضخات كهربائية

 .باملدروقات التي تشتغلمقارنة مع املضخات ذات املدركات  61استعماله وصيانته

وأدى استعمال الضخ الكهربائي كذلك إلى تكثيف بعض الزراعات وإلى ظهور مضاربات زراعية 

 .جديدة

 :  تأثيرات على تربية املواش ي

تساهم الكهربة في تدديث تربية املواش ي، وخصوصا إعادة تنظيم مباني الاستغالل وتأهيل وصيانة 

ال معدات الحلب الكهربائية وإنشاء مراكز تجميع إلاسطبالت وإنارة مباني الاستغالل واستعم

 .الحليب وتعاونيات مختصة في إنتاج الحليب وتطوير تربية الدواجن

 .مكنت كهربة العالم القروي من تنمية ألانشطة الفالحية  12.خ
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 : أنشطة مدرة للدخل (3

لكهربة القروية، ذلك أن الذين بايولي مستعملو الكهرباء في ألاغراض غير املنزلية اهتماما خاصا 

يتوفرون على نشاط منهي ما قبل ربط مدشرهم بالكهرباء، يشتركون جميعهم خالل السنة نفسها 

رك حوالي نصف مستعملي الكهرباء في ألاغراض غير املنزلية تالتي يتم فيها الربط بالشبكة، فيما يش

 (21).م املنهي بعد الكهربةهطخالل نفس السنة التي يتم فيها الربط عندما يددثون نشا

وقد عرف معدل الاستهالك الشهري للكهرباء على املستوى الوطني من طرف ألانشطة املدرة للدخل 

وواصل . 1.33%تمثلت في معدل الزيادة املتوسطة السنوية بـ  2012و 2009ما بين  66زيادة إجمالية

أي  2015عام  286إلى  2012عام  292انخفاضا إذ انتقل من  2015و 2012هذا الاستهالك ما بين 

 . الساعةفي  كيلوات 6بانخفاض قدره 

ويجد هذا الانخفاض تفسيره جزئيا في ولوج العديد من املستفيدين الصغار إلى الكهرباء مما جعل 

 .2012متوسط الاستهالك يميل إلى الانخفاض ابتداء من 

  (ساعة/بالكيلوات)املدرة للدخل في إطار البرنامج الوطني متوسط الاستهالك الشهري لألنشطة   : 6الرسم البياني 

 

 

 

 

 معطيات املكتب :املصدر 

من مناصب الشغل املددثة،   8%بـ 2008الكهربة القروية الشمولي على التشغيل في  قدر أثر برنامج

نتيجة مباشرة لكهربة القرى في  و في الوسط القروي، ه 12إذ أن كل منصب شغل واحد من بين 

 .(23)إطار البرنامج 

                                                           
 

(21)
 .99دراسة أثر الكهربة القروية، النتائج التحليلية للبحوث الميدانية حول المداشر، يونيو   

 .4009ر برنامج الكهربة القروية الشمولي على االقتصاد الوطني، المكتب، تقييم آثا  (23)
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تشغيل التقنيين املختصين وازدياد في ) ؛ وإذا كانت الكهربة تساهم في إحداث مناصب شغل مباشرة

، وأيضا بطريقة غير مباشرة، فإنها في املقابل قد تقض ي على مناصب شغل أصبدت (عدد الزبناء

 .غير مطلوبة بفعل املكننة

نت كهربة املناطق القروية من إحداث مناصب شغل في مجال ألانشطة املدرة مك   13.خ

تنجز من خالل للدخل ولكنها أدت إلى القضاء على بعض ألاعمال التي أصبحت 

 .املكننة
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 (الصحة، الخدمات الجماعية، إلادارية وألامن)تحسن خدمات القرب العمومية  (4

 

مستوصف بالكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية  915عمل املكتب الوطني للكهرباء على بط 

 : املستوصفات من ،وقد مكن هذا الربط. (24)   2015و 1996الشمولي خالل الفترة ما بين 

 أن تجهز ذاتها بالثالجات وبالتالي الاحتفاظ باللقاحات؛ -

 .استعمال تجهيزات طبية توظف في العالجات -

السلطات العمومية على تعزيز التجهيزات الطبية الضرورية مما  وقد حفزت كهربة املستوصفات

أما بالنسبة . مكن من القيام بتدخالت طبية خاصة عمليات التوليد في بعض املستوصفات القروية

وخدمات ألامن  يةلخدمات القرب ألاخرى، فقد كان للكهربة أثر إيجابي على مردودية الخدمات إلادار 

 .ي تيسرت أيضا في املناطق التي استفادت من الكهربةفي املناطق املعنية الت

 

 

 

 

                                                           
 

 .برنامج الكهربة القروية الشمولي: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  (24)

 .مكنت الكهربة القروية من ممارسة بعض التدخالت الطبية في القرى املعنية:  14 خ

مكنت الكهربة القروية من توفير وتعزيز الخدمات إلادارية وخدمات ألامن وتقريبها من :  15 خ

 .املواطنين في املناطق القروية املعنية
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 :ة يتحسن ظروف الحياة املدرس  (5

مدرسة في  600، بمعدل (25)مدرسة بالكهرباء 12000حوالي  ط، رب2015و 1996تم خالل الفترة ما بين 

ة القروية الشمولي، مما مكن من تدقيق تدسن ملحوظ في ظروف بهر كالسنة، بفضل برنامج ال

وخاصة من خالل تجهيز املدارس باملاء وتمديد فترة الدروس خالل اليوم ما بين شهري  التمدرس

 (.ة خالل فصل الشتاءءأقسام مضا)دجنبر وفبراير وتوفير منهاج عمل أكثر مالءمة للتمدرس 

وعندما تتوفر القرية على مدرسة، فإنه يبدو أن الكهربة تؤثر إيجابيا على مستوى تراجع متوسط 

 .الذكور  في ما يرجع إلى درس ي بالنسبة للفتيات وعلى زيادة نسبة التمدرس وإن كان بقدر أقلالهدر امل

وعلى العكس من ذلك، عندما تكون املدرسة خارج القرية حيث يسكن ألاطفال أو بعيدة عنها، 

وعندما يكون التالميذ مضطرين إلى قطع مسافة تبدو طويلة . وسواء كانت املدرسة مكهربة أم ال

 .صول إلى املدرسة، فإن كهربة القرية ال يكون لها مساهمة دالة في زيادة نسبة التمدرسللو 

 .وهكذا فإن ألاثر السلبي املرتبط ببعد املدرسة يكون أكبر من ألاثر إلايجابي للكهربة

 

 

 

 

 

                                                           
 

  الكهربة القروية الشموليبرنامج  – ش.ص.ك.و.م  (25)

املدرس ي بالنسبة  تراجع الهدر على مدرس و تكان للكهربة القروية أثر إيجابي على ال:   16خ

 .الشتاءفصل وخاصة خالل  يةللفتيات وتحسن ظروف الحياة املدرس
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 : ثقافي-تحسن إلادماج السوسيو  (6

 :عدد من إلايجابيات التي يمكن اختصارها في من سكان القرى التي تم تزويدها بالكهرباء استفاد

 ،والتواصل بشكل أسهل اتالولوج إلى املعلوم -

السكان ، وبين بطاريات الهواتف املدمولة بشكل أيسر مما يمكن من التواصل مع شحن -

 ،املعنيين

 ،إمكانية الولوج إلى الانترنت -

ة وتربوية وإخبارية ثقافي-تعميم الولوج إلى التلفزيون وبالتالي إمكانية متابعة برامج سوسيو -

 ،ذات بعد وطني

ن النظري للنهوض باملرأة من أجل التكوي مناخ مالئم إلحداث أو تطوير جمعيات نسوية ودور  -

 ،والعملي ومداربة ألامية

من نسبة  85%تبين الدراسات املنجزة هيمنة التلفزة باأللوان والثالجات واللواقط الهوائية بـ -

 .املنزليةاقتناء التجهيزات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دخول التجهيزات الالكترومنزلية إلى املنازل املزودة بالكهرباء:  7الرسم البياني رقم 



59 

 

في مجموع ( من نسبة الاقتناء 90%حوالي )وتأكد امليل إلى التجهيز بالتلفزة باأللوان والثالجات 

 .2000و 1990الدراسات املنجزة خالل سنوات 

 :ومكنت الكهربة من جهة أخرى من التزود بأنواع أخرى من التجهيزات

فيما لم ترتفع  2009من املنازل املزودة بالكهرباء عام  50%نسبة  DVDبلغ التزود بأجهزة  -

 .2004سنة   2%هذه النسبة سوى بـ

 .2009في  14%مقابل  2004في   2%أقل من : ازدياد في نسبة اقتناء آالت الغسيل -

 .2009سنة  6%إلى  2004سنة  1%تطور نسبة اقتناء الحواسيب من  -

مرتفع نسبيا بالقياس إلى القدرة الشرائية وخاصة في  تعتبر آالت الغسيل والحواسيب تجهيزات ثمنها

 .الوسط القروي مما يديل إلى التدوالت النوعية العميقة في نمط عيش العالم القروي

التي تم شراؤها كانت  من التجهيزات إلالكترومنزلية 85%ومن جهة أخرى تم استنتاج أن أكثر من 

جديدة، وأن ثمة ميل إلى التزود بوحدتين من نفس الجهاز على غرار ما يجري في الوسط الحضري 

 (.منزل في املتوسط/جهاز تلفزة 1.4)

ويبدو أن الكهربة أدت من خالل تعميم التلفزة والولوج إلى إلاعالم، إلى جانب خدمات أخرى، إلى 

 .وخاصة على مستوى أنماط الاستهالكثقافية -إحداث تغييرات سوسيو
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 : آثار على الهجرة

من الصعب الربط بين نسبة الهجرة القروية والكهربة، ألنه إلى جانب عامل الكهربة، ثمة عوامل 

 :أخرى تساهم إما في زيادة الهجرة القروية أو خفض معدلها

 ؛ توزيع وتوطين أحواض التشغيل -

طبيعية الوارد من قبيل امل القرية لجعل السكان يفضلون الاستقرار املوارد التي تتوفر عليها  -

 ؛ ألاسواقمن قرب ألاساسية وألا تجهيزات الو 

انخفاض )الروابط العائلية مع مهاجرين آخرين والتي تشجع على اتخاذ القرار بالهجرة  -

 (.احتمال مواجهة ظروف صعبة

وإن كان هذا ألاثر . ى الحد من الهجرة القرويةوعلى العموم، يبدو أن للكهربة القروية أثر إيجابي عل

وفي ألاخير، يمكن استنتاج أن . جد مختلف حسب الفئات القروية ومستوى التجهيزات ألاساسية

املغاربة املقيمون بالخارج، )الكهربة تدسن من نسبة العودة إلى القرى التي تم تزويدها بالكهرباء 

 (.واملتقاعدون 
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 :آثار على سعر العقار

تتسبب الكهربة في الرفع من أسعار العقار بالوسط القروي وخاصة في القرى التي ترتبط بالدينامية 

 .الحضرية

 

 

 

ثقافي وخاصة من خالل الولوج -مكنت الكهربة القروية من تعزيز الاندماج السوسيو : 17 خ

 .إلى إلاعالم وتجهيز املنازل 

مكنت الكهربة من تحسين ظروف الحياة مما ساهم في انخفاض نسبة الهجرة القروية  .18 خ

 .العقار ةوالرفع من قيم

 



62 

 

مالئمة تماما لإلشكاليات الراهنة برنامج الكهربة القروية الشمولي أهداف إلى أي حد تعتبر "

"إنتاج وتوزيع واستعمال الطاقة؟ : المتعلقة بكهربة العالم القروي  

 

 نجاعة أهداف برنامج الكهربة القروية الشمولي

 السؤال املطروح ومعايير التقييم املستعملة 
 

 : لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية القروية السؤال التالي طرحت اللجنة املوضوعاتيه

أهداف كهربة العالم القروي مع إلاشكاليات الراهنة إلنتاج وتوزيع  مالءمة إلىهذا السؤال  ويستند

مالئمة على ندو جيد الشمولي  لكهربة القرويةاأهداف برنامج  وسيتم اعتبار . واستعمال الطاقة

 : ما يلي بعين الاعتبار  إذا كانت تأخذ للرهانات الحالية

 ،الخدمة العمومية للتزويد بالكهرباء توفير  -

 ،خدمة التزويد بالكهرباءستمرارية ا -

سواء بالنسبة لالستعمال املنزلي او بالنسبة لألنشطة املدرة التيار الطلب املتزايد على قوة  -

  ،للدخل

  ،الكهربة الناتجة عن النمو الديمغرافي منالحاجيات  -

 ،الولوج الصعبةكهربة املناطق القروية  -

 .ضرورة الانتقال الطاقى -

يبدو ان الهدف الوحيد املعبر عنه بوضوح  ،الكهربة القروية الشموليبرنامج الى أهداف  وبالعودة

 . في العالم القروي الولوج إلى الكهرباءيتمثل في تعميم  ،وطيلة مدة تنفيذه ،خالل إطالق البرنامج

املنخفض الذي و املتوسط  للتيار شبكات  إقامةلقد تدول هدف تعميم التزود بالكهرباء الى هدف 

القروية بالكهرباء مع احترام الكلفة املتوسطة لكهربة كل  املداشر لى هدف ربط ترجم هو بدوره ا

 قد كان الرهان، تقنيو . كانون 
ً
 ومالي ا

ً
 .في نفس الوقت ا

نفة الذكر لم هداف املتعلقة بمختلف العناصر لا فإننا نجد أن ألا  ،وإذا عدنا الى الوثائق املتاحة

برنامج لتجهيز هو  نامج الكهربة القروية الشموليبر يتأكد أن  هكذاو . تكن مدددة بدقة ووضوح

 . العالم القروي
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  :  الخدمة العمومية للتزويد بالكهرباء توفر  1)

تقييم ما إذا كان املواطن قد استفاد، عالوة من الخدمة العمومية للتزويد بالكهرباء  توفر مكن يوَ 

تبسيط إجراءات على التجهيزات الكهربائية بالعالم القروي، من املواكبة ومن الخدمات املدفزة مع 

 . الاشتراك في الشبكة الكهربائية

القروي في الشبكة وقرب وتعدد  الاشراكويتم هذا التقييم من خالل عدة مؤشرات تتمثل في معدل 

 . املكتب التي يعتمدهاسعار املعتمدة أو التدابير املواكبة صيل الواجبات، وكذا سياسة ألا ط تدنق

وباإلضافة الى الاحصائيات التي تم تجميعها على مستوى النظام املعلوماتي الجغرافي ومعطيات 

، فإن البدث الوحيد واملاء الصالح للشربللكهرباء  رى خاصة باملكتب الوطنيأنظمة تدبير أخ

، وهي الدراسة التي سنعتمدها في هذا 5999ملتوفر يتمثل في دراسة ألاثر التي أنجزها املكتب سنة ا

 .الفصل في ظل غياب معلومات مدينة

 أ ـ نسبة الاشتراك القروي في الشبكة 

فان املؤشر ألاكثر نجاعة لقياس، جاهزية الخدمة العمومية للتزويد  املتوفرةفي حدود املعطيات 

برنامج هو نسبة الاشتراك القروي في الشبكة الكهربائية وذلك في إطار  بشكل شمولي، بالكهرباء

مقارنة تطور هذه النسبة مع نسبة الربط بالشبكة  فإنه ينبغيوبالفعل، . الكهربة القروية الشمولي

برنامج الكهربة حتى يتسنى التأكد مما إذا كان الاستمرار في تدقيق هدف التجهيز املتضمن في 

 .كافيا لبلوغ هدف توفير الخدمة العمومية للساكنة القروية روية الشموليالق

 16ومعدل الاشتراك القروي القرويةعدل الكهربة ملنمو مقارن  :11رسم بياني 

 

    

  

   معدل الكهربة القروية             

 معدل الاشتراك القروي             

 

 

     للكهرباء واملاء الصالح للشرباملكتب الوطني   :املصدر                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكهربة يشمل التراب فمعدل . يتميز هذا التحليل بنوع من المحدودية ألنه لم يتم احتساب المعدلين في نفس المجال الجغرافي  (26)
  .إقليما مشمولة بالبرنامج 01الوطني كله فيما اليهم معدل االشتراك سوى 
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املددودية ألنه لم يتم حساب معدل الكهربة القروية ومعدل الاشتراك بنوع من هذا التدليل ويتميز 

 يغطي مجموع تراب املغرب في حين ان ة،ن معدل الكهربة القرويأذلك  ،القروي على نفس املقياس

 .برنامج الكهربة القروية الشموليباقليما املعنية  ,1معدل الاشتراك القروي يهم فقط 

ال اصَ ونالحظ من خالل هذا الرسم البياني أن معدل الكهربة القروية ومعدل الاشتراك القروي وَ 

ما بين )سنة  008في حين نالحظ تفاوتا يقدر في املتوسط ب . منذ انطالق البرنامج نفس وتيرة التطور 

التاريخ ربط القرية بالشبكة و  تم فيه التاريخ الذيما بين  (سنوات كدد أقص ى 8سنتين كدد أدنى و

العناصر التي  تتمثلو . وهذا الاجل لم يتم تبريره بشكل دقيق. الاشتراكات فعلية أصبدت فيهالذي 

 : من شأنها تفسير هذا التفاوت في

 دفع حصة الشركاء قبل مد القرى بالكهرباء  انتظار  -

 التقنيينمدى توفر الاعتمادات، و )الوقت الالزم لألسر لكي تجهز منازلها باألجهزة الكهربائية  -

  ....(والحصول على املعدات 

ك الرسم البياني التالي، فإن التفاوت الحاصل بين إيصال الكهرباء لوكما يبين ذ ،ومع ذلك

 . نف الذكرد السبب ألاول لا يميل الى التقلص عبر السنين مما يدتم استبعا منه املداشرواستفادة 

التي تم ربطها بالشبكة في  الكوانيناملزودة بالكهرباء و  الكوانينتطور العالقة بين  :11رسم بياني 

 .على الصعيد الوطني 2015و 1996الفترة ما بين 

 

 

 

 

 

 

      املغرب                               

 
  .  الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرباملكتب  :املصدر
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التي تم  الكوانيناملزودة بالكهرباء مقارنة مع عدد  الكوانيننالحظ على املستوى الوطني أن عدد 

 .1,51الى مائة باملائة سنة  5996في املائة سنة  06الكهرباء انتقل من ب ربطها

                            القنيطرة، جهة أن جهات الشرق والرباطـ سالكل حسب  يةدراسة الوضع وتبين

خاللها إيصال الكهرباء الى القرى  يكنفترة لم  ,,,1و 5998سطات عرفت ما بين -والدار البيضاء

هذا قد أدى و  .والتزود سنتين في املعدل الربطوقد بلغ هذا التباعد بين  متبوعا بالولوج إلى الكهرباء

نجد أن  5999لكن حين نعود الى دراسة ألاثر املنجزة سنة . الى تباطؤ الاشتراك ،بالطبع ،التباعد

 .للتوفر على الكهرباء بعد الربطانتظرت أقل من شهر  الكوانينفي املائة من  ,6أزيد من 

 :ب ـ شبكة نقط التحصيل 

أماكن  واملاء الصالح للشرب لكهرباءلتشكل نقط تدصيل واجبات الاشتراك التابعة للمكتب الوطني 

املسبقة  للقرب بالنسبة لساكنة الوسط القروي وتمكن من تسديد الفاتورات وتعبئة البطاقات

 . الدفع

وتنضاف هذه الخدمات الى الخدمات التقليدية التي تقدمها وكاالت املكتب الوطني للماء والكهرباء 

 :واملتمثلة في 

 ،الربط بالشبكة والتوسيع -

 ،ألاداء املسبق -التقليدي  برنامج الكهربة القروية الشموليفي الاشتراك  -

  ،فسخ العقد/ ( او التعريفة التيار ) تغيير العقدة -

 ،عداد الاستهالكفدص  -

 ،وإزالته وضع العداد -

 ،يار وإعادتهتقطع ال -

  ،بيع املصابيح ذات الاستهالك املنخفض واملعدات الكهربائية -

  .املصاب بعطبالعداد  تعويض -

السنوي  ازديادهاتسارعت وتيرة فتح نقط التدصيل بديث بلغ معدل  ،2006وانطالقا من سنة 

نقطة  8,1الى  6,,1نقطة تدصيل سنة  ,55فقد تم الانتقال من . في املائة تقريبا 11 حوالي

وتجدر إلاشارة الى أن نقط التدصيل هذه تأتي لتعزيز شبكة وكاالت املكتب . 1,51تدصيل سنة 

 .واملاء الصالح للشرب لكهرباءلالوطني 
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 واملاء الصالح للشرب كهرباءة للمكتب الوطني للعدد نقط التحصيل من طرف املديرية الجهوي  :2خارطة 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   .                                   معطيات املكتب حول تطور عدد نقط التدصيل :املصدر

مشترك في ظرف  ,,,,5نقطة تدصيل بالنسبة لكل  1011الى  5050وهكذا انتقل املغرب من معدل 

 . تسع سنوات علما بأن عدد املشتركين قد تضاعف خالل نفس الفترة

 .واملاء الصالح للشرب كهرباءرية الجهوية للمكتب الوطني للتطور عدد نقط التحصيل من طرف املدي :12 رسم بياني
 
 

 
 

 
 

 

                    
         .معطيات املكتب حول تطور عدد نقط التدصيل :املصدر          

 للرباطج .م

 لوجدة ج.م
 طنجةل ج.م

 مكناسل ج.م

 مراكشلج .م

 لعيونلج .م

 فاسلج .م

 لدار البيضاءلج .م

 بني مالللج .م

 ديراكألج .م

 

المديرية 

 الجهوية وجدة

المديرية 

 فاس الجهوية

 مكناسالمديرية الجهوية 

 

 بني ماللالمديرية الجهوية 

 العيونالجهوية المديرية 

 طنجةالمديرية الجهوية 

 الرباطالمديرية الجهوية 

 المديرية الجهوية الدار البيضاء

 المديرية الجهوية مراكش

 المديرية الجهوية أكادير

 ج طنجة.م

 ج لوجدة.م

 ج فاس.م

 ج الرباط.م

 ج بني مالل.م

 ج الدار البيضاء.م

 ج مراكش.م

 ج مكناس.م

 ج أكادير.م

 ج العيون.م
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ما  ومن جهة أخرى تجدر إلاشارة الى أن تطور فتح نقط التدصيل في مجموع التراب الوطني تم، في

 .كهرباء واملاء الصالح للشربيبدو، بشكل متوازن بمختلف املديريات الجهوية للمكتب الوطني لل

 إال  ،نقط التدصيل يعد السبب الثاني في عدم الاشتراك د  ع  كان ب   ،5999التذكير بأنه خالل  وينبغي

وتبرز نفس . ان الارتفاع غير املسبوق في عدد هذه النقط غير بشكل ملموس هذا املعطى آنذاك

 الكهربة القروية الشمولي والتعامل معهمالدراسة عدة مشاكل على مستوى استقبال زبناء برنامج 

 .  إلاشكالية لحل هذهالجهود املبذولة  التأكد منولم يتسن لنا . في مختلف وكاالت املكتب

 ج ـ سياسة ألاسعار

وفق  كهرباء واملاء الصالح للشربسياسة ألاسعار املتبعة من طرف املكتب الوطني لللقد تم وضع 

ن معدل أ 5991لعام  تقديرات املكتبوبينت  .ألاسر الى الكهرباء/الكوانينولوج منظور تسهيل 

 .قروية درهم شهريا لكل أسرة ,,5بلغ حوالي كان ي( الشمع، الغاز، الزيت)الطاقة على  نفاقإلا 

في  11درهم أي  ,,11في  كانون املكتب املساهمة املالية للربط بالشبكة بالنسبة لكل  حددوهكذا 

. مج الكهربة القروية الشموليبرناإبان إطالق  ةكلفة التزود بالكهرباء املدتسب متوسطاملائة من 

 .درهم في الشهر ,1فإن ذلك يمثل  من التمويل،في املائة  9كلفة إذا ما أضفنا  ،وباعتماد فترة سبع سنوات

 ،برنامج الكهربة القروية الشموليظل قارا خالل مدة انجاز  كانون درهم لكل  ,,11وبما أن سعر 

على  الولوجاملستفيدة انخفضت على مدى تطور عتبة  الكوانينفي املائة من مساهمة  11فإن حصة 

الذي  ألاخير  في املائة خالل الشطر 9لتبلغ  برنامج الكهربة القروية الشمولي أشطرمختلف مستوى 

 .درهم ,,,10 بلغ

فإن املكتب الوطني للماء والكهرباء لم يعتمد سعر إيصال الكهرباء املطبق من طرف  ،ومع ذلك

والتي لها قدرة شرائية أقل من معدل القدرة الشرائية بالعالم  هشاشةألاكثر البرنامج على ألاسر 

 .باململكة والتي لم يصلها الكهرباء بعد النائيةالقروي واملقيمة باملناطق 

 درهم 11111ساس متوسط كلفة يبلغ قروي على أ كانون توزيع تمويل كهربة : 13رسم بياني 

 

 

 

 

     

     .البرنامج واملكتب : املصدر                                    

  

 المكتب

الجماعة المحلية

 وانينالك 
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الطاقة  من خاللألاسعار بالنسبة للكهربة  من حيث ومن جهة أخرى لم يكن هناك تدفيز 

املستفيدة في حين أنه حتى  للكوانيندرهم بالنسبة  ,,11الشمسية بديث ظل السعر في حدود 

كانون ن متوسط كلفة ربط كل إف ،برنامج الكهربة القروية الشموليمن  ألاخير بالنسبة للشطر

درهم فقط بالنسبة للكهربة بواسطة  8100درهم مقابل  51096 كانت تبلغبالشبكة الكهربائية 

 . الطاقة الشمسية

للكهرباء واملاء الصالح ، وحسب دراسة ألاثر املنجزة من طرف املكتب الوطني 5999وفي سنة 

 . املستجوبة ترى أن كلفة إيصال الكهرباء كلفة مرتفعة جدا ألاسرفإن نصف  ،ربللش

وبالنظر الى ارتفاع املداخيل خالل الخمسة عشر سنة ألاخيرة واستقرار مساهمة ألاسر خالل نفس 

 . الوضعية الراهنة باملرةان هذه النتائج ال تعكس  ،فمن البديهي ،الفقرة

  .رأي ألاسر املستجوبة بخصوص كلفة الربط بالكهرباء : 6الجدول 

  الرأي حول كلفة الربط بالكهرباء  حصة ألاسر املستجوبة

 مرتفعة جدا  % 1801

 مقبولة  % 1601

 ليست مرتفعة            % 101

 املجموع                                      %,,5

 5999دراسة ألاثر لسنة  :  املصدر

ر متوسط لقد ِّ
د 
 
 1,51سعر الكيلواط خالل سنة فيما كان كيلواط ساعة  ,6الفاتورة الشهرية ب  ق

خالل سنة  أسرةلكل  كإنفاقاملائة درهم شهريا  حدودظل في يدرهم ل 0909,يبلغ في املتوسط 

5991. 

السكن والطاقة مع  لنفقاتفي املائة من دخلها  5800قروية  أسرةكل  ، خصصت0,,1وفي سنة 

 .درهما لكل أسرة شهريا 558 مما يمثل ما يزيد عن ،درهم 5115يبلغ كان ل شهري دخ

درهم شهريا ما دام هذا املبلغ يشمل  558وهكذا نالحظ ان النفقات الخاصة بالطاقة تظل دون 

الطاقة  نفقاتوبالتالي يمكننا افتراض انه لم تكن هناك زيادة في  ،النفقات ألاخرى الخاصة بالسكن

تم دون أن يؤدي ذلك الى نفقات  اءأي أن التزود بالكهرب ،5991بالنسبة لألسر القروية منذ 

 .إضافية بالنسبة لهذه ألاسر
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درهم بالوسط القروي  0909,وتجدر إلاشارة، من جهة أخرى إلى أن سعر الكيلواط املددد في 

هو أقل من سعر الكيلواط في  (سبقبالنسبة لألداء امل 50,01بالنسبة لألداء التقليدي و 0800,)

 : الساعة في الوسط الحضري كما يوضح ذلك الجدوالن التاليان

  سعر الكيلواط في الساعة بالوسط القروي:  7الجدول 

   سعر الكيلواط في الساعة بالدرهم

 بشكل تقليديزبون البرنامج يؤدي  0800,

 زبون البرنامج يؤدي مسبقا  50,01

  الكهربة القروية الشموليبرنامج  معدل 0909,

 .للكهرباء واملاء الصالح للشرباملكتب الوطني  : املصدر

 

 .سعر كيلواط في الساعة بالوسط الحضري :  8الجدول 

 حصص الا ستهالك الشهري  سعر الكيلواط في الساعة بالدرهم 

 كيلواط في الساعة ,,5الى  ,من 500501

 في الساعة كيلواط ,,1الى  5,5من 501569

 كيلواط في الساعة ,,1ما فوق  506590

 

للكهرباء واملاء من طرف املكتب الوطني  5999إلاشارة، حسب دراسة ألاثر املنجزة سنة  وتجدر 

، الى أن السبب الرئيس ي لعدم اشتراك ألاسر املستجوبة هو سبب مادي بديث أن الصالح للشرب

 .عن الاشتراك في الكهرباء يرتبط بعدم توفر املال الالزم العزوففي املائة من  60
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 ح ـ التدابير املواكبة

 كانتو . ةنياتخاذ تدابير مواكبة في املناطق املع الكهربة القروية الشموليتنفيذ برنامج  لقد تطلب

 : لىترمي إهذه التدابير 

 .بالكهربة القروية في البوادي التعريفضمان  -

املتبعة، القضايا املرتبطة بالسالمة،  طر املسا)الساكنة على مختلف جوانب البرنامج  اطالع -

 .التدكم في الطاقة

العمال املكلفون ) ئيالكهربا الربطمبادرات تدسيسية وأخرى لفائدة القائمين بعمليات القيام بتم و 

رب وبكلفة أقل من وذلك بهدف ضمان الولوج الى خدمة الق( باألشغال الداخلية والربط بالشبكة

 .أجل انجاز ألاشغال الداخلية للبيوت

التجهيزات  على تقنيات وضع الفاعلين على الانخراط في البرنامج واطالع بالتدفيز ويتعلق ألامر 

 .للتخفيض من التكاليف

ويتعين التذكير انه خالل البدث حول التلبية الشاملة للرغبات املنجز من طرف املكتب الوطني تبين 

راضية تمام الرض ى أو راضية "في املائة من ألاسر املستجوبة بالعالم القروي أعلنت أنها َ  65,1ان 

نسبة الرض ى املسجلة في الوسط الحضري  منويعد هذا الرقم أقل بست نقط ".  عن الخدمة فقط

 83كما أن الرض ى الشامل يعكس تفاوتات جهوية هامة مع حد أقص ى هو . في املائة 71,2التي تبلغ 

في املائة على مستوي املديرية  44في املائة على مستوى املديرية الجهوية للعيون وحد أدنى هو 

 .الجهوية لفاس
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 (بالنسبة املائوية)الجهوية ات حسب املديري الشاملالرض ى  : 9الجدول 

 اجمالي الجغرافي الوسط

 
 املديرية الجهوية

 الحضري  القروي

 ديراأك 21 19 66

 بني مالل 11 11 20

 الدار البيضاء 12 12 11

 فاس 11 12 11

 العيون  23 23 23

 مراكش 21 29 21

 مكناس 21 21 21

 وجدة 10 16 11

 الرباط 13 11 19

 طنجة 21 12 12

 املعدل 67,71 71,21 65,11
  .املكتب الوطني للماء والكهرباء :ملصدرا

يبدو أن الخدمات التي تتسم  عن الخدمة الرض ىبشأن دراسة الوحسب املعطيات املستقاة من 

 : بأقل نسبة رض ى على مستوى املشتركين بالعالم القروي تتمثل في

 .في املائة من الرض ى على مستوى املشتركين بالوسط القروي  52,5الاستهالك بنسبة تتبع  -

 . على مستوى املشتركين بالوسط القروي في املائة من الرض ى 41,8مع نسبة  الكشفانتظام  -

 .املشتركين بالعالم القرويمستوى على  في املائة من الرض ى 37,3تدبير الحوادث مع نسبة  -

 .ألف منزل وصله الكهرباء غير مشترك بعد 021ظل أزيد من  6101في سنة  :   19خ 
الجهوية للمكتب الوطني كما أن عدد نقط التدصيل وتوزيعها في مختلف املديريات  : 20خ 

يبدو أنه يشكل اليوم شبكة تجارية مالئمة ملواجهة للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
 .إشكالية البعد بالنسبة للمشتركين

التي تعطي ألاولوية  برنامج الكهربة القروية الشموليان سياسة ألاسعار املتبعة في إطار  : 21 خ
بالشبكة ال تأخذ بعين الاعتبار الدخل الضعيف  ملساواة الجميع بالنسبة لتكلفة الربط

التي تعد )لألسر القاطنة بالقرى غير املؤهلة وال خصوصيات منشآت الطاقة الشمسية 
 ( أقل كلفة وتقدم خدمة أقل جودة في نفس الوقت

ان الخدمات وتدابير املواكبة التي يقترحها املكتب الوطني للماء والكهرباء تبرز خالل :   22خ 
رض ى عاما بالوسط القروي الا أن هذا الرض ى يظل مع ذلك أقل من الرض ى  2006

 .املسجل بالوسط الحضري 
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  استمرارية خدمة الولوج للكهرباء ـ2

الكهرباء تقييم ما إذا كان املشتركون في شبكة البرنامج الشامل  استمرارية خدمة الولوج الى تتيح

للكهربة القروية يستفيدون من خدمة مرضية أم ال، ويتم هذا التقييم عبر املؤشرات املعروفة 

 .للقطاع والتي تمكن من قياس فترات انقطاع الكهرباء ومدته

 أـ تحديد متوسط مدة الانقطاع ومؤشر تردد الانقطاع 

يعتبر متوسط مدة الانقطاع ألي نظام مؤشرا على الجودة التقنية لشبكة التوزيع ألنه يقيس 

للكهرباء واملاء الصالح املكتب الوطني ب ويدس.  متوسط انقطاع الخدمة الذي يتعرض له املشترك

 :على الشكل التالي للشرب فترة الانقطاع

      

 مدة الانقطاع   *  ناء الانقطاعمجموع زب=            متوسط مدة االنقطاع   

 الزبناء املشتركون                                                                      

مؤشر تردد الانقطاع ألي نظام تقييم الجودة التقنية لشبكة التوزيع حيث يبين متوسط عدد  ويتيح

ويدسب املكتب الوطني هذا املؤشر . نقطاع الخدمة الذي يتعرض له الزبون في السنةامرات 

 :التاليبالشكل 

 

ع تعتمد الانقطا تكرار الطرق املستعملة في احتساب معدل مدة الانقطاع للنظام ومؤشر  تعتمد

بخدمات املكتب الوطني للماء مما ال يسمح بالقيام بتقييم ناجع " الزبناء املرتبطين" كقاسم مشترك 

وبالفعل فإن توزيع هذه . الانقطاعات على املشتركين في الوسط القروي حجم وتكرار لتأثير 

 .الانقطاعات على مجموع املشتركين من شأنه التقليص من قيمة هذه املؤشرات

  

المرتبطين بالشبكة مجموع الزبناء / مجموع االنقطاعات=       االنقطاع تكرارمؤشر              
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 الانقطاع  تكرار ب ـ تطور معدل مدة الانقطاع ومؤشر 

ألارقام املتعلقة بمعدالت مدد انقطاع النظام ومؤشر تردد انقطاع النظام املنجزة من طرف  ال تميز 

بين املناطق الحضرية واملناطق  2015 - 2013املديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء برسم الفترة 

ذه ألارقام ال تعكس بالضرورة واقع استمرارية الخدمة باملناطق القروية وبالتالي فإن ه ،القروية

 .الكهربة القروية الشمولياملعنية ببرنامج 

 (بالساعة والدقيقة)  2015و 2013متوسط مدة انقطاع الخدمة باملغرب ما بين سنة  :14 الرسم البياني

 

  

 

   املغرب          

  

  مذكرة املكتب حول مؤشرات جودة خدمة التوزيع   :املصدر

  

إذا كانت املدة املتوسطة النقطاع الخدمة على الصعيد الوطني قد انخفضت بساعة واحدة ما بين 

وهكذا فإن املديرية .  فإن ذلك ال يعكس التفاوت القائم على مستوى مختلف الجهات 2015و 2013

دقيقة كمعدل مدة الانقطاع في حين سجلت  23ساعة واحدة و 2015الجهوية لوجدة سجلت سنة 

 دقيقة كمعدل مدة الانقطاع أي ثالثة أضعاف ما سجلت 45ساعات و 4املديرية الجهوية لطنجة 

 .ويجب التنبيه الى أن هذا املؤشر غير متوفر بالنسبة لكل إقليم. وجدةجهة 

دة تقلبات جوية أدت الى عدة حوادث تميزت بع 2014بأن سنة  ،يتعين التذكيرى، خر أ جهةومن 

وتمثل حصة معدل مدة . الانقطاع تكرار كان لها تأثير سلبي على معدل مدة الانقطاع ومؤشر 

في املائة من مجموع  23لوحدها  2014الانقطاع املرتبطة بالتقلبات الجوية خالل شهر نونبر من سنة 
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ص املناطق القروية والسيما القرى هذه الانقطاعات بالخصو  وقد مست. معدالت مدة الانقطاع

 . الولوج الصعبة

الخدمة يرجع الى ثالثة  انقطاعفي املائة من  85أن  ،في املتوسط ،وخالل الثالث سنوات ألاخيرة يبدو

 :أسباب رئيسية

 في املائة 44 : أسباب تقنية -

 في املائة 29 : تقلبات جوية  -

 في املائة 12 : أضرار من طرف الغير -

 للكهرباء واملاء الصالح للشربحداث املرتبطة بأسباب داخلية لدى املكتب الوطني ويعد معدل ألا 

في املائة من أسباب  50بما يفوق  امهم( ...زبون -تيار منخفضال/ توسط املتيار المركز -تقنيةأسباب )

 .2015الحوادث سنة 

 أسباب انقطاع الخدمة :10الجدول 

 الحادثنوع أسباب  2013سنة  2014سنة  2015سنة 

 ( يةوالوقا إلاصالحفي إطار برنامج الصيانة ) تقني 46 % %38 %48

 تقلبات مناخية  29 % %39 %22

%14 %10 % 13 
 ضرار بمعدات من طرف الغيرإ

 ...(جاهزة اأحبال، خالي) 

 غير مددد 8 % %5 %7

 تيار منخفض زبون / مركز تيار متوسط  4 % %4 %6

 أعمال شغب 4 % %4 %3

 (الخ...أحبال )سرقة معدات  0,3 % %0,2 %0,1

 املجموع  100 % %100 %100

 مذكر للمكتب الوطني للماء والكهرباء حول مؤشرات جودة خدمة التوزيع :املصدر

في املائة من قيمة مجموع معدالت  74وتشكل حصة متوسط مدة الانقطاع بالوسط القروي حوالي 

وهكذا فبالنسبة لساعة من انقطاع . 2014في املائة سنة  76مقابل  2015الانقطاع خالل سنة 

دقيقة بالوسط  15دقيقة بالوسط القروي و 45الكهرباء املسجلة في مجموع التراب املغربي هناك 

 .الحضري 
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فإن خطوط التيار املتوسط التي تغذي  للكهرباء واملاء الصالح الشربوحسب املكتب الوطني 

ال تقتصر على الوسط القروي فقط ولكنها تغذي ( بالبرنامج وغيرهاالقرى املعنية )الوسط القروي 

أصبح من الصعب فصل ، لشبكةالتصميم الحالي لومع  .أيضا مناطق حضرية وشبه حضرية

يقع في منطقة حضرية على جودة الخدمة في منطقة قروية  فقد يؤثر حادث. القروي عن الحضري 

خفض تجب إلاشارة الى أن الانقطاعات ال تتجاوز إال أنه بالنسبة للتيار املن. والعكس صحيح

 .املستوى املدلي

 2015حصة معدل مدة الانقطاع بالوسطين القروي والحضري خالل سنة : 11الجدول 

   مذكرة املكتب حول مؤشرات جودة خدمة التوزيع  :املصدر

 
 16,08أي بنسبة تدسن بلغت  3,12في حدود  2015مؤشر تردد الانقطاع إلاجمالي املسجل سنة  كان

 .2013املسجلة سنة  3,69 ةسبنفي املائة مقارنة مع 

 

 

 

 

 

متوسط مدة الانقطاع 

 بالشبكة الحضري 

متوسط مدة الانقطاع 

 بالشبكة القروية
 املديرية الجهوية للمكتب

 ج الدار البيضاء.م %70 %30

 ج الرباط.م %74 %26

 ج مكناس.م %80 %20

 ج فاس.م %88 %12

 ج وجدة.م %50 %50

 ج مراكش.م %78 %22

  ديراج أك.م %71 %29

 ج العيون .م %33 %67

 ج بني مالل.م %71 %29

 ج طنجة.م %94 %6

 املعدل %74 %26
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  2015و 2013مؤشر تردد انقطاع الخدمة باملغرب ما بين سنة  :15رسم بياني 

 

 

 
 

   املغرب                   

 

 

  مذكرة املكتب حول مؤشر جودة خدمة التوزيع      :املصدر

فإن امليل الى انخفاض ملموس على مستوى البالد يخفي  ،وحتى بالنسبة ملؤشر تردد الانقطاع

أعلى  2015بالنسبة لسنة سجلت املديرية الجهوية للدار البيضاء  ،وهكذا. تفاوتات قوية بين املناطق

في املتوسط في حين ان املديرية الجهوية ألكادير سجلت أدنى انقطاع  4,58الانقطاع ب تكرار مؤشر 

 . وهذا املؤشر غير متوفر على مستوى كل إقليم. انقطاع في املتوسط 1,58الانقطاع ب تكرار مؤشر 

 :في املائة من أسباب تردد الانقطاعات في املتوسط الى أصناف الحوادث الثالثة لاتية 81 وتعود

   46أسباب تقنية  -

   17تقلبات جوية  -

 . 18أضرار من طرف الغير  -

في املائة من قيمة املؤشر إلاجمالي  64الانقطاع بالوسط القروي حوالي  تكرار وتشكل حصة مؤشر 

حضري بالنسبة قيل آنفا عن صعوبة فصل القروي عن ال ينطبق ماو . 2015لالنقطاع خالل سنة 

الانقطاع ألن ألامر يتعلق، بالفعل، بنفس الحوادث  تكرار على مؤشر  ،أيضا، ملعدل مدة الانقطاع

 . وألاعطاب وأن املؤشرات هي وحدها التي تختلف

 : الانقطاع باألساس الى تكرار تدسن معدل مدة الانقطاع ومؤشر  يعودو 

التي ـ الجهود املبذولة من طرف فرق التوزيع التابعة للمكتب وذلك من حيث الصيانة  -

  ؛ يةالوقاإلاصالح و تندرج في إطار 
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واعتماد ألاجهزة التيار  ـ أعمال تعزيز وتهيئة الشبكات، احداث مراكز جديدة، الرفع من قوة -

 .الحديثة في الشبكات

أن هناك رض ى عاما على  للكهرباء واملاء الصالح الشربالدراسة التي قام بها املكتب الوطني  وتبرز

الزبناء الراضين الا أن هذا الرقم منخفض بخمس نقط في املائة من  79,3جودة التيار الكهربائي مع 

وهذا الاختالف يعزز الحصة املتزايدة للوسط . في املائة 84,9املعدل بالوسط الحضري والبالغ  عن

 .الانقطاع تكرار القروي بالنسبة ملعدل مدة الانقطاع ومؤشر 

 

  .أكثر منها بالمناطق الحضرية المشاكل المتعلقة باستمرارية الخدمات تقع بالوسط القروي   42خ 

 

 درة للدخلاملنشطة ألاـ الطلب املتزايد على القوة بالنسبة لالستعماالت املنزلية و 3

في مختلف أقاليمه بمستوى عال  املستعملةفترة تسريع القوة  2007و 2003عرف املغرب في سنتي 

في  10ممثلة بالنسبة لهذه السنة وحدها  2005سنة  وضعت( KVA)كيلوفولتمبيرس  182915بلغ 

 .1996املائة من مجموع القوة املقامة في املناطق القروية باملغرب منذ 

 2015و 1996ما بين ( KVA)القوة املقامة كل سنة في املغرب ب :  16رسم بياني 
  
 

TCA                                                           

 

 

 

 

   معطيات املكتب : املصدر

من مضاعفة القوة املقامة خالل ألاربع سنوات  2007و 2003ا بين ممرحلة التسريع الواقعة  مكنت

واصل  2009ومنذ . 2007سنة  KVAمليون  1,2الى أزيد من   KVA  612000 هذه بديث انتقلت من

.            2015و 2009في املائة ما بين  3,5استهالك ألاسر باملغرب تطورا خطيا بمعدل نمو سنوي بلغ 
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أما استهالك ألانشطة املدرة للدخل فقد عرف ركودا تاما على مدى ست سنوات مع حد أقص ى 

  KVA  292 حيت بلغ 2012سجل سنة 

 2015و 2009استهال ك ألاسر وألانشطة املدرة للدخل باملغرب ما بين  : 17رسم بياني 

 

 ألاسر                   
  
  

         

 
 معطيات املكتب  :املصدر 

 ما يخص تطور الاستهالك  ال نتوفر على معطيات تتعلق باملناطق القروية في

 
ال توجد هناك معلومات حول تطور الطلب على القوة الكهربائية في المناطق القروية على :  42خ

   .والماء الصالح للشرب لكهرباءلمستوى المكتب الوطني 

 

  

 
 

 
 مدرة للدخل أنشطة
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 :ـ الحاجيات من الكهربة املرتبطة بالنمو الديموغرافي  4

 1996السكان املغاربة بالوسط القروي ما بين  بازدياد عددارتفاع عدد املشتركين واملد بالتيار  يرتبط

املشتركة ومجموع عدد الاسر التي وصلها التيار عرفا  وبالفعل فإن مجموع عدد الاسر. 2015وسنة 

قبل ان يواصل تطورا مماثال تماما لتطور الساكنة  2009 -1996نفس التطور مع مرحلة التسريع 

 .2015و 2010املغربية ما بين 

                      تطور الساكنة القروية املغربية املستهدفة بالربط بالكهرباء وبمدها بالتيار :18رسم بياني 

 .2015و  1996إقليم ما بين  53والاشتراكات في البرنامج الشامل للكهربة القروية في 

 
                                                       

                                            

                                                      

                                                      

                                                                   

 

 

 معطيات املكتب واملندوبية السامية للتخطيط:  املصدر 

 
 

 ليس هناك تحليل و ال متابعة آلثار التطور الديمغرافي على كهربة المناطق القروية :  42خ

 

  

إلاحصاء العام 

للسكان والسكنى 

عدد املشتركين في  باملغرب

 البرنامج

 العدد إلاجمالي

 للكوانين املرتبطة

العدد إلاجمالي 

للكوانين املوصلة 

 بالتيار
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 .صعوبةليها أكثر إاملناطق القروية التي يعد الوصول الخاصة بـ املشاكل 5

حسب  املشمولة ببرنامجهاملناطق القروية  الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشربيصنف املكتب 

لى إن املكتب يصنف هذا التناثر إهم عتبة هذا التناثر، و مع ذلك فتناثرها، و لم يقدم أي رقم ي

 :ثالث درجات

 قرى مجمعة  -

 قرى متناثرة  -

 قرى مشتتة  -

  2015و 1996املنطقة القروية ما بين  نوعالكهربة حسب  : 19رسم بياني 

 

 

                

                 

              

 

  الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب املكتب :املصدر                 

كهربة املناطق القروية باملغرب تمركزا في القرى املتناثرة والقرى املتشتتة وذلك على مستوى  تبرز

       سنتينخالل ما عدا ( أنظر الرسم البياني أعاله) الشموليكهربة القروية المجموع فترة برنامج 

لى إذلك  ويعود. حيث يفوق عدد القرى املجمعة املزودة بالكهرباء عدد القرى املشتتة( 2014و 2012)

  . وجود معظم املناطق القروية من هذا الصنف ضمن مجموع القرى املغربية

متناثرة  

  مشتتة        

 مجمعة        
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 2012و 2005و 1999الكهربة حسب نوعية املنطقة القروية في سنوات  : 20رسم بياني 

 الصالح للشرب الوطني للكهرباء واملاءاملكتب  :املصدر          

إذا كان تطور كهربة املناطق القروية حسب نوعية املنطقة يبدو متوازنا على مر الزمن، فان هذا 

ثم سنة  2002التطور يبرز مع ذلك تمركزا أوليا في القرى املوجودة بأراض ي منبسطة وذلك حتى سنة 

 . وهي التواريخ التي بدأت فيها كهربة املزيد من القرى  2006و 2004

 . 2015و  1996الكهربة حسب نوعية ألارض ما بين  :21رسم بياني         

 

 

       

 

 

 الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشربمعطيات املكتب  :املصدر           

لكهربة ارنامج ب منلى مراحل جديدة إكون هذه التواريخ تتعلق باملرور يمكن تفسير هذه املالحظات ب

ألف  20ألف و 14آالف درهم إلى  10مع رفع عتبات تأهيل التزود بالكهرباء من  الشمولي القروية

 . ألف درهم على التوالي 27و

 

 

متناثرة 

 مشتتة         

 مجمعة

متناثرة 

 مشتتة         

 مجمعة

متناثرة 

 مشتتة         

 مجمعة

متناثرة 

 مشتتة         

 مجمعة

2012 2005 1999 

 جبيلية 

 منبسطة

 املنددرات
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  2012و 2005و 1999في  التضاريسالكهربة حسب نوعية :  22رسم بياني 

 

 

 

 الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشربمعطيات املكتب  :املصدر     

أنه  6101و 0992من خالل تطور الكهربة حسب نوعية ألارض بالوسط القروي ما بين  ويبدو 

ليست هناك معالجة خاصة تترجم إلارادة في إقامة الشبكة الكهربائية باملناطق التي يعد الوصول 

 .إليها أكثر صعوبة باململكة

تمت كهربتها بوتيرة ( الاوديةالجبال وكثرة )الولوج  صعبةوهكذا نالحظ أن القرى التي تقع في أراض ي 

وفي املقابل لم تكن . متواصلة منذ رفع عتبة سقف شطر البرنامج بالنسبة ملجموع التراب املغربي

( املتعلقة باأللواح الشمسيةداولة املباستثناء )هناك مبادرة متميزة سواء على الصعيد التكنولوجي 

 .ن تتيح تفضيل كهربة هذه املناطقأنها من شأ( التدفيز عبر ألاسعار)و على الصعيد املالي أ

 
هناك بعض املبادرات الجارية كتلك املتعلقة باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، :   26 خ

 من أجل تحقيقذات التكلفة ألاقل، وذلك  ألالواح الشمسيةأو  إلاماراتيةوالهبة 

الرهانات الخاصة باملناطق التي يصعب الوصول إليها، إال أن هذه املبادرات لم تمكن 

 .من إيجاد حلول ملجموع مشاكل الساكنة املعنية
 

  

 جبيلية 

 منبسطة

 يةودكثرة ألا 

 جبيلية 

 منبسطة

 يةودكثرة ألا 

 جبيلية 

 منبسطة

 يةودكثرة ألا 

2012 

 

2005 

 

1999 
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 ـ رهانات الانتقال الطاقي  6

بما أن الهدف املرسوم من طرف البرنامج الشامل هو تعميم الكهربة على مجموع الساكنة القروية 

 . فإن القضايا املرتبطة باالنتقال الطاقي لم يتم التطرق إليها في إطار إنجاز هذا البرنامج

لة التكلفة الباهضة لربط بعض القرى املعزو  لتجنبولم يتم الاهتمام بالطاقات املتجددة إال 

في املائة من املناطق القروية بشبكات صغيرة  15فقد كان متوقعا ان تتم كهربة . بالشبكة الكهربائية

 .في املائة فقط من هذه القرى استفادت من هذا النوع من التجهيزات 9 نأإال  ألالواح الشمسيةمن 

 :ويرجع سبب هذا الوضع إلى

 التقدم السريع للكهربة عبر الشبكة أدى إلى فقدان جزء من الزبناء املؤهلين كون  -

 رتفاع اسعار مكونات الطاقة الشمسية املرتبطة بارتفاع أسعار املواد ألاوليةا -

 وعدم ديمومة هذه املنشآت  الخدمةتخوف الساكنة املدلية من ضعف  -

 حصة القرى املستعملة للمجموعات الضوئية :12 جدول  

 الجيهات

العدد 

إلاجمالي 

 للقرى 

عدد القرى التي 

ألالواح تستعمل 

 الشمسية

حصة القرى التي 

ألالواح تستعمل 

 الشمسية

وحدات عدد 

 واحلألا

 الشمسية

 772 %2 53 3303 طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة

 1719 %6 139 2230 الشرق 

 5872 %9 432 3713 فاس ـ مكناس

 7025 13% 310 2311 قنيطرةال -الرباط ـ سال 

 16113 %28 723 2579 بني مالل ـ خنيفرة

 3975 %6 223 3595 الدار البيضاء ـ سطات

 7800 %7 739 10244 أسفي-مراكش

 1954 %9 239 2600 درعة ـ تافاللت

 6060 %13 777 5887 سوس ـ ماسة

 269 %2 28 1612 كلميم ـ واد نون 

 0 %0 0 20 ساقية الحمراءال -العيون 

 0 %0 0 2 الذهب يواد -الداخلة 

 51559 %9 3663 39096 املجموع

 الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشربمعطيات املكتب  :املصدر
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أخرى من الكهربة بواسطة الطاقات املتجددة بالعديد من الصعوبات  أشكال تجريب لقد اصطدم

 : حدت من استعمال هذه ألانظمة، وتتمثل في

 تمت تجربتها في إقليم الصويرة نظرا ألهمية سرعة الريح التي تميز هذه املنطقة :  الطاقة الريحية

قوة الريح غير املنتظمة، ضرورة وجود )إال أنه اتضح أن تدبير هذه املنشآة واستغاللها جد معقد 

 ...( قرى شاسعة ومجمعة، استعمال مولد كهربائي لتشغيل املنشآت الريدية

 الشبكة بسبب فترات الجفاف الذي ب وتعويضهاتم التخلي عنها : ةحطات صغرى هيدر وكهربائيم

  .أثر على املوارد املائية املتاحة

التي " إنارة"عملية  2007انطالقا من سنة  واملاء الصالح للشرب لكهرباءللقد أطلق املكتب الوطني 

تعويض املصابيح الوهاجة بمصابيح ذات الاستهالك املنخفض بمجموع التراب املغربي  ترمي الى

 .الحضري منه والقروي على حد سواء

مليون مصباح ذي الاستهالك املنخفض  4,5أكثر من  تركيب 2014وقد أتاحت هذه العملية في نهاية 

 2014و 2008ة تراكم خالل الفترة في الطاق امما أتاح اقتصاد( باملناطق الحضرية والقروية)باملغرب 

 .جيغاوات في الساعة 2500ليتعدى 

 آثر عملية إنارة :13الجدول 

 معطيات املكتب  :املصدر          

مصباح إقتصادي لبلوغ اقتصاد في الطاقة يصل  ماليين 10 تركيبوتتواصل عملية إنارة باستهداف 

 .جيغاوات في الساعة سنويا 770الى 

بمبادرات أخرى كمشروع  وقد تم تعزيز البرنامج الشامل للكهربة القروية في إطار الانتقال الطاقي

الهبة التي قدمتها إمارة أبو ظبي للكهربة  الطاقة الشمسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار

 .منطقة قرية 983منزال قرويا في  19123بواسطة املجموعات الضوئية الفردية والتي تهم 

 نوع ثرألا

  Co2   التقليص من انبعاث الغاز طن في السنة  23800

 (الفيول )ربح الوقود  طن في السنة  96000

 الربح في الاستثمار مليون درهم 2000
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إقامة املصابيح الاقتصادية  تم القيام ببعض املبادرات كاستعمال الطاقة البديلة او  27خ

 .هداف الانتقال الطاقي باملغربها التشكل إجابة شافية بالنسبة أل الا ان
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 خالصــــــات

 خالصات تتعلق بالتماسك الداخلي للبرنامج الشامل للكهربة القروية

 ما مدى مالءمة الخيارات العملية للبرنامج الشامل للكهربة القروية مع الهدف العام؟

 

مبدأ التكلفة ألاقل  الشمولي،لكهربة القروية االخيارات العملية التي اعتمدها برنامج  أحدثت أ ـ

لتسريع مسلسل كهربة  اإيجابي اتأثير  ،املدلية حزمة التمويل التشاركي والحكامةو  في التخطيط

 .املستدقةالقرى 

ة بعض املناطق التي ال ، إن لم تكن استبعدت، كهربقاربة القائمة على عتبة التأهيلاملأخرت ـ  ب

 .الشموليلكهربة القروية ابرنامج ستجيب للمعايير املدددة في إطار ت

 خالصات تتعلق بالفائدة السوسيو اقتصادية للبرنامج

 ؟ساهم البرنامج في تنمية ألانشطة السوسيو اقتصادية بالوسط القروي مجاالت ترابيةفي أي 

 

لم يتسن تقديم إجابات تخص كل صنف من  ،املعلومات والدراسات غير متوفرة أن إلى ـ بالنظر ج

 .ألاراض ي على حدة

آثار إجابية على تنمية ألانشطة املدرة  ،بفضل البرنامج ،ـ لقد كانت لكهربة املناطق القروية ه

للدخل، وخدمات القرب الاجتماعية وإلادارية وكذا على الاندماج السوسيوثقافي لساكنة 

 .ناطق املعنيةامل

التجهيزات التمييز بين آثار الكهربة حسب ما إذا كانت املنطقة املزودة بالكهرباء تتوفر على يتم ـ  و 

 (. موارد طبيعية، فالحة متنوعة)وحسب مستوى ثروتها  ألاساسية
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  خالصة تتعلق بأهمية أهداف البرنامج

انتاج وتوزيع واستعمال : أهداف البرنامج مع إلاشكاليات الراهنة للكهربة القروية ما مدى مالءمة 

 ؟ الطاقة

 

مالئما لإلشكاليات الراهنة للكهربة القروية  ،كهدف وحيد للبرنامج ،خيار تعميم الكهربة لم يعد زـ

القروية على سر ألا موارد وضعف قوة الوضمان استمرارية الخدمة، :  أكثر التي أصبدت نوعية

 .الخصوص

أهداف البرنامج بعين الاعتبار بما فيه الكفاية الرهانات الجديدة لالنتقال الطاقي  لم تأخذح ـ 

 . باملغرب
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 توصيـــــات

وتجاوبا مع الخالصات املقدمة آنفا فان الجدول التالي يقدم الئدة بتوصيات استراتيجية ومقترحات 

 .هذه التوصيات على املمارسة الجيدة بخصوص تدبير برنامج عمومي وترتكز. عملية أكثر

 
 توصيات استراتيجية

 

 
 اقتراحات عملية

اعتماد مقاربة شاملة إلشكاليات الكهربة  .0

 القروية 

 الخالصات أ ـ ب ـ ج                     

وضع حكامة شمولية للكهربة القروية تدمج أيضا  -

 البرنامج التي ال توجد في نطاقاملناطق 

 استكمال إحصاء املناطق غير املكهربة  -

مناطق غير )وضع مخطط عمل لكهربة هذه املناطق  -

برنامج ومناطق خارج نفوذ لالستفادة من مؤهلة 

 ( البرنامج

  وتدديد رهانات النمو الديمغرافي استباق -

مقاربة مندمجة مع باقي الشركاء  اعتماد .6

 ( الصحة، التربية، املجتمع املدني، الرياضة)

 خالصات ه ـ و                           

وتنشيط لجن مختلفة لرسم ألاهداف  إحداث -

مدارس، )العملية لربط املنشآت العمومية بالشبكة 

 ( مستوصفات

 ادماج املكون الكهربائي وإلاشكاالت الراهنة للعالم -

 تصميمعند ( استمرارية الخدمة، القوة)القروي 

  مخططات التنمية الجهوية

تدسين ولوج ألاسر املعوزة الى الكهربة  .3

 ( معدل الاشتراك)

 ز : خالصة                      

 دراسة أسباب عدم الاشتراك  -

للدعم تتالءم مع  اتمالية أو حزم اتوضع حزم -

املبادرة الوطنية للتنمية )حاجيات ألاسر املعوزة 

 (البشرية، الهبات

 

بخصوص  إراديةونهج سياسة أكثر  بلورة .1

 الانتقال الطاقي 

 ح: خالصة                          

 تعزيز مبادرات الانتقال الطاقي  -

للتدسيس والتدفيز على استعمال  تتنظيم حمال  -

 الطاقة النظيفة

 القرويةتعزيز املراحل املقبلة للكهربة   .1

بأهداف عملية ومؤشرات لألداء الجيد واضحة 

 وجلية 

 أ ـ ب ـ ج ـ د : الخالصات                      

استكمال ألاهداف السنوية ومؤشرات ألاداء الجيد  -

بمؤشرات أخرى تطرح إلاشكاليات الراهنة للعالم 

 القروي 

 ضمان دوام نظم الحساب -

 انجاز دراسات ألاثر في فترات منتظمة  -

 وإلاخبار القيام بتقييمات سنوية لألعمال املنجزة،  -

   باملنجزات

 


