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 تقــــريـــــر

0202 – 0202الوالية التشريعية   

0202 – 0200السنة التشريعية   

 

 -0200 أكتوبردورة  -

 األمـــــــانــــة الــــعــــامــــة

 مديرية التشريع والمراقبة

 قسم اللجان

 مصلحة لجنة القطاعات اإلنتاجية

 رئيس اللجنة

 عثمان الطرمونية

 مقرر اللجنة 

 أبوبكر عبيد



 فهرس التقرير
 

 

 تقنية؛ ورقة 

 

 ملخص التقرير؛ 

 

 بتغيير  91.04مشروع القانون حول ة الوزيرة كلمة تقديمية للسيد

المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون  00.14وتتميم القانون رقم 

المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية  91.04رقم 

 لضبط الكهرباء.

 

 ؛القانون كما أحيل على اللجنة مشروع 

 

  افقتالقانون كما الصيغة النهائية لمشروع   معدال؛اللجنة  عليه و

 

 .أوراق إثبات الحضور 



 

 تقنيــــــــة ورقــــــة

 عثمان الطرمونيةالمستشار : اللجنــــــــة س ــــرئي 

  مريم الهلواني ةالمستشار  :مقرر اللجنـــــــــــــــة مساعدة 

  2322 ماي 03 القانون على اللجنة: مشروعتاريخ إحالة 
 

  2320 يناير 03: مشروع القانونالتصويت على تاريخ  
 
  إجتماعات 30 :تاالجتماعـاعدد. 

  اإلجماع معدال  :القانون مشروعنتيجة التصويت على.  

 

  ساعات. 9 :ملالعساعات عدد 

 

 

  رير:التقالطاقم اإلداري الذي أعد 

 مصلحة اللجنة رئيسة:يــــــــالسيدة زهيرة زك 
 السيد محمد ادعيجو 
 حمد جمالي

 
 السيد ا

  السيدة رجاء النيازي 
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ةير الوز  ةكلمة تقديمية للسيد  



2022يوليوز  19

عرض السيدة ليلى بنعلي

والتنمية المستدامةالطاقيوزيرة االنتقال 

لتقديم 

13. 09رقم القاضي بتغيير وتتميم القانون 40.19رقم  مشروع القانون 

الكهرباءبضبط قطاع المتعلق 48-15رقم والقانون المتجددةبالطاقات المتعلق 

وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 

أمام لجنة القطاعات االنتاجية

بمجلس المستشارين



2

40-19رقمالقانونمشروعسياق.

40-19رقمالقانونمشروعأهداف.

40-19رقمالقانونمقتضياتأهم.

محاور العرض



سياق مشروع القانون



القدرةمن%52هدفبتجاوزوذلكالمتجددة،الطاقاتمجالفيمبدئياالمسطرةالطموحاتمنالرفع

.2030أفقفيالمنشأةالكهربائية

الحيويةللكتلةالطاقيللتثمينالطريقخارطة.

الهيدروجينيةالطاقةلتطويرالطريقخارطة.

متجددأصلمنتنافسيةكهربائيةبطاقةالصناعيةالمناطقلتزويدبرنامج.

البحريةالتياراتوطاقةالريحيةالطاقةمولداتاستغالل.

المتجددةالطاقةإلنتاجبوحدات،المبرمجةالمياهتحليةمحطاتتجهيز.

واالبتكاروالتطويرالبحثمجالفيجديدةخطة.

المتجددةالطاقاتاستعمالإلىاإلمكانقدرباللجوءالعموميةاإلدارةمثالية.

الطاقيالرفع من وثيرة االنتقال 



5

المتجددةانخفاض في أسعار تكنولوجيات الطاقات 

2009بينما%90تناهزبنسبةالفوتوضوئيةالشمسيةاأللواحأسعارفيانخفاض

.2021و

15و10بينماتتراوحبنسبةالفوتوضوئيةالشمسيةاأللواحأسعارتضخم٪.

2009بينما%72تناهزبنسبةالريحيةالطاقةتكنولوجياأسعارفيانخفاض

.2021و

سنةمنذ)العالممستوىعلىالمتجددةالطاقاتمنجيغاوات644حواليإضافة

.(2020سنةمتمإلى2010



نونبر 
2018

الحكوميالمجلسانعقاد

تقديمخاللهمنتمالتي

القانونمشروعومناقشة

والمغيرالمتمم40-19رقم

13-09رقمللقانون

ةالمتجددبالطاقاتالمتعلق

6

أبريل 

2018

مسلسلإطالقورشة

الفاعلينكلمعمشاورات

العموميةوالمؤسساتالخواص

المعنية،الوزاريةوالقطاعات

اإلطارإصالحإلىتهدف

نظميالذيوالتنظيميالتشريعي

المتجددةالطاقاتمشاريعإنجاز

.الخاصالقطاعطرفمن

دجنبر 
2020

دجنبر 
2019

19رقمالقانونمشروعنشر-

رقمللقانونوالمغيرالمتمم40

بالطاقاتالمتعلق09-13

الخاصالموقعفيالمتجددة،

أجلمنللحكومة،العامةلألمانة

الخواصالفاعلينكلإشراك

والقطاعاتالعموميةوالمؤسسات

رأيهمبداءوإلالمعنية،الوزارية

.المشروعحول

غشت
2021

مشروععلىالمصادقة

40-19رقمالقانون

للقانونوالمغيرالمتمم

المتعلق13-09رقم

المتجددةبالطاقات

الحكوميبالمجلس

مارس 
2020

كلعنالوزارةأجوبة

توصلتالتيالمالحظات

اإلعالنشأنفيبها

بمشروعالمتعلقالعمومي

المتمم40-19رقمالقانون

-09رقمللقانونوالمغير

بالطاقاتالمتعلق13

.المتجددة

رقمالقانونمشروعإحالة

للقانونوالمغيرالمتمم19-40

بالطاقاتالمتعلق13-09رقم

ةالمغربيالوكالةعلىالمتجددة،

والمكتبالمستدامةللطاقة

حالصالوالماءللكهرباءالوطني

من،الداخليةووزارةللشرب

.المشروعحولرأيهمإبداءأجل

يوليوز
2021

القانونمشروعإحالة

المتمم40-19رقم

رقمللقانونوالمغير

المتعلق09-13

علىالمتجددةبالطاقات

النوابمجلس

40-19رقم القانون أهم المحطات التاريخية لمشروع 

دجنبر13
2021

القانونمشروعتقديم

البنياتلجنةأمام

والطاقةاألساسية

سبمجلوالبيئةوالمعادن

النواب

النوابمجلسصادق

مشروععلىباإلجماع

القانونهذا

ماي 23
2022



40.19أهداف مشروع  القانون رقم 
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بفرصةالمتعلقللمعلوماتالولوجوتسهيلالشفافية،وتعزيزاألعمال،مناختحسين

.الترخيصإجراءاتتبسيطمعاالستثمار،

والدوليالوطنيالخاصلالستثمارالمتجددةالطاقاتقطاعجاذبيةتعزيز.

الوطنيةالكهربائيةالمنظومةمرونةوسالمةتعزيز.

ناعتهاوصالمتجددةالطاقاتتكنولوجياتمجالفيوطنيالمقاوالتيالنسيجالتقوية.

قطاعيفالعموميينللفاعلينواالجتماعياالقتصاديالتوازنعلىالحفاظعلىالعمل

.الكهرباء

40-19القانون رقم أهداف مشروع 



40-19أهم مقتضيات مشروع القانون 



جددةالمتالطاقاتمصادرمنالمنشأةالقدرةمنالقصوىالكمية:االستيعابيةالقدرة

دونتيعابهااسالوطنيةالكهربائيةللمنظومةيمكنوالتيالكهربائيةالجهودأنواعبجميع

.الكهربائيةالمنظومةوتشغيلإنتاجوسائلتسييرإعاقة

لنقللالوطنيةالكهربائيةالشبكةمسيرتمكنالتيالخدماتمجموع:منظومةالخدمات

تذبذبتدبيروكذاالمجاورةالدولمعوالتبادالتوالجهدالترددعلىالحفاظمن

.الكهربائيةبالشبكاتالمرتبطةالمتجددةالطاقاتمصادرمنالطاقات

10

إدراج مفاهيم جديدة لمواكبة تحول المنظومة الكهربائية 



أوقتة،مؤبصفةالمتجددة،الطاقاتمصادرمنالمنتجةالكهربائيةالطاقةضختخفيض:التحجيم

وأمنسالمةبتتعلقألسبابتوظيفهاللنقلالوطنيةالكهربائيةالشبكةلمسيريمكنوالتيإيقافها

.والطلبالعرضبينالتوازنوكذاالوطنيةالكهربائيةالشبكة

إنتاجهاتميالتيالمتجددةالطاقاتمصادرمنالكهربائيةالطاقة:الكهربائيةالطاقةإنتاجفائض

اإلنتاجمن%20نسبةيتجاوزال)زبنائهاحتياجاتيتجاوزبمامستغل،طرفمنالشبكةفيوحقنها

.(للمستغلالسنوي

(اليالعوالجدالعاليالجهد)للنقلالوطنيةالكهربائيةالشبكةاستخدامتعريفة:النقلطابع.

(المتوسطالجهد)للتوزيعالكهربائيةالشبكاتاستعمالتعريفة:المتوسطالجهدطابع.
11

إدراج مفاهيم جديدة لمواكبة تحول المنظومة الكهربائية 



نطقةمفيالمتاحةاالستيعابيةالقدرةالتوزيعلشبكةمسيركلإرسال

الشبكةمسيرإلى،سنةكلمننونبر30أقصاهأجلداخلنفوذه،

.ينهاتحيعلىوالعملباحتسابهايقومالذيللنقلالوطنيةالكهربائية

بلقاالستيعابيةالقدرةعلىالكهرباءلضبطالوطنيةالهيأةمصادقة

الالزمةالرؤيةوإعطاءالشفافيةتعزيزفيسيساهممما،نشرها

.للمستثمرين

ئةالهيتحددهاتعريفةضمنالمنظومةبخدماتالمرتبطةالتكاليفإدراج

.للنقليةالكهربائالشبكةمسيررأياستطالعبعدالكهرباء،لضبطالوطنية
12

تعزيز الشفافية وإعطاء الرؤية الالزمة للمستثمرين



فية،المحددالزمنيةالجدولةوفقاإلنجازأشغالسيرمنبالتحققلإلدارةالسماح

لةمرحتجاوزبعدباإلنجاز،الترخيصإلغاءقراروباتخاذالترخيص،طلبملف

.التأخرألسبابالمقنعةالمبرراتتقديموعدماإلعذار

يدتحدمعالمشروع،إنجازتضمنالتيالبنكيةالضماناتأوبالكفاالتاإلدالء

.تنظيميبنصمبلغهااحتسابكيفيات

لالسهمتفويتأوباإلنجازالترخيصلصاحبالقانونيللشكلتغييركلإخضاع

.لإلدارةالمسبقةالموافقةعلىللحصولوللحصص

13

تفادي المضاربة والحث على إنجاز المشاريع في أجلها



الكهرومائيةللمحطاتبالنسبةسنوات5إلى3مناإلنجازرخصةصالحيةوتمديدالرخصمنحآجالتقليص.

فييعوالتسرالشفافيةمنالمزيدإلضفاءوذلكالترخيصطلباتفيرأيهاإعطاءأجلمنتقنيةلجنةإحداث

.تنظيميبنصاشتغالهاوكيفياتتأليفهاتحديدمعللمشاريع،الترخيصمسطرة

أحكاموفقاإلدارةطرفمنالمتجددةالطاقاتمصادرمنالكهربائيةالطاقةإنتاجمشاريعإلنجازالترخيص

ارلالستثمالموحدةالجهويةاللجانوبإحداثلالستثمارالجهويةالمراكزبإصالحالمتعلق47.18رقمالقانون

.المتوسطبالجهدالمرتبطةللمشاريعبالنسبةللتحمالتدفترواحترام

بالنسبةالمعنيالكهرباءتوزيعشبكةومسيرللنقلالوطنيةالكهربائيةالشبكةمسيرمنالتقنيةاالستشارةطلب

.المشروعإنجازعلىالترخيصقبلالكهرباءتوزيعبشبكةالمرتبطةللمنشآت

مصدرمنانطالقاالكهربائيةالطاقةإنتاجبمنشآتيتعلقفيماالمستدامةللطاقةالمغربيةالوكالةرأيطلب

.المائيةالطاقة

جتماعياالللضمانالوطنيالصندوقوتجاهالجبائيةالناحيةمنسليمةوضعيةفيالترخيصطلبصاحبكون.

القانونهذالمشروعالتنظيميةالنصوصكلإلصدارزمنيسقفتحديد.

14

تبسيط وضبط مسطرة الترخيص



خدماتتكاليفلتعويضالكهربائيةالشبكةإلىللولوجالمتعاقدينالمنتجينعلىتعرفةتطبيق

.التوزيعوطابعالنقلطابعوتعرفةالمنظومة

منالمنتجةالكهربائيةالطاقةتحجيمإلىللنقلالوطنيةالكهربائيةالشبكةمسيرلجوءإمكانية

ينبللتوازنأمثلتدبيرمنسيساهممما،تنظيميبنصتحددعتبةحدودفيالمنتجطرف

.والطلبالعرض

نظامفيكيلوواط20منأقلالمنشأةالكهربائيةالقدرةذاتالمتجددةالطاقاتمنشآتدمج

كةالشبسالمةفيوالتحكمالمتجددةالطاقاتقطاعتطورلضبطوذلكالمسبقالتصريح

.والطلبالعرضبينأفضلبشكلالتوازنوكذاالكهربائية

منيتراوحمبلغمناإلدارةلدىالمسبقبالتصريحالقيامعدمعنالغرامةمستوىرفع

.درهم100.000إلىدرهم50.000منيتراوحمبلغإلىدرهم20.000إلىدرهم10.000
15

سالمة وتطوير الشبكة الكهربائية تعزيز



سوقبفتحالمتعلقة13-09رقمالقانونبمقتضىالمخولةالمكتسباتعلىالحفاظ

الجهدمستوىكانكيفما،الخاصللقطاعمتجددةمصادرمنالكهرباءإنتاج

.الكهربائي

عدةبمتجددةمصادرمنالكهرباءإنتاجمنشآتأومنشأةبتطويرللمستغلالسماح

.التراكميةبالقدرةالتقيددونالتصريحنظامإطارفيمواقع

فيجددة،المتالطاقةمنجزءباقتناءللتوزيعالكهربائيةالشبكاتلمسيريالسماح

اءالكهربإنتاجمنشآتمنانطالقاسنوياالمنتجةاإلجماليةالطاقةمن%40حدود

يتمحيث،نفوذهمبمناطقزبناءلتزويدوالموردةالمتجددةالطاقاتمصادرمن

.تنظيميبنصاالقتناءوشروطكيفياتتحديد
16

منح اإلمكانية للمنتجين لتزويد المستهلكين ومسيري شبكات التوزيع  



الخدماتأوالتزويدأواإلنجازعقودجميعفيالوطنيةاألفضليةمبدأبتطبيقالطلبمقدمالتزام

.تنظيميبنصالمحددةالكيفياتوفق

إلزاممع،تنظيميبنصيحددتحمالتدفترووفقعروضطلباتإلىاللجوءمناإلدارةتمكين

كامأحوفقاالستغاللورخصةاإلنجازرخصةعلىللحصولملفبوضعالعروضطلبحائز

.13-09القانون

التيالكهرباءمنمعينةكمياتأنتثبت"األصلشهادة"تسمىشهادةمستغللكلاإلدارةمنح

ايضعهأنالمشروعصاحبالمستغلإلزاممعالمتجددة،الطاقاتمصادرمنمتأتيةينتجها

.المستهلكينزبنائهاشارةرهن

17

تعزيز توطين الصناعة المحلية وتثمين مشاريع متجددة



وشكرا على حسن اإلصغاء
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ون الصيغة النهائية لمشروع القان  

افقت عليه اللجنة معدال  كما و  



 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين

 

 مشروع قانون

بتغيير وتتميم القانون رقم  91.04رقم  

 المتعلق ابلطاقات المتجددة 41.91

المتعلق بضبط قطاع  01.94والقانون رقم 

حداث الهيئة الوطنية لضبط  الكهرابء وا 

 الكهرابء

 (0401يناير  91)كما وافق عليه مجلس المستشارين في 
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  41.91لقانون رقم ا بتغيير وتتميم 91.04مشروع قانون رقم 

المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث  01.94والقانون رقم  المتعلق بالطاقات المتجددة

 الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

--------------------------- 

 

 

  بالطاقات المتجددةالمتعلق  41.91القانون رقم تغيير وتتميم  األول:الباب 

 

 المادة األولى

 00و 01و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 2المواد األولى و أحكام التالي النحو على وتتمم تغير

)الفقرة  42و 28و 27و 26و 25و 24و 22و)الفقرة الثالثة(،  20و 21و 07و 05و 02و

المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  00.19القانون رقم  من األولى(

 (:2101فبراير  00) 0400صفر من  26بتاريخ  06.01.0رقم 

 يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون: .المادة األولى« 

. مصادر الطاقات المتجددة: كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبيعي أو بفعل 0 «

ميغاواط، والطاقات الشمسية  01عن  المنشأة المائية التي تقل قدرتها السيما الطاقةبشري، «

 والغاز العضوي؛ ................................والريحية«

 ؛............................«

 ؛........................... «

. مستغل: كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ينجز ويستغل 4 «

 وللنصوص المتخذة لتطبيقه؛................................... «

 .............................................كل شبكة  الوطنية:الشبكة الكهربائية  .5 «

المستهلك النهائي. وتتضمن هذه الشبكة، الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الكهربائية لتوزيع «

 المنخفض؛والجهد الجهد المتوسط 

 ؛........................... «

 ؛الكهربائية الوطنية.........................ط مباشر للنقلخ .7 «

 :جددةالمتدر الطاقات ا: مناطق تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مص 8 «

 .بالطاقةالسلطة الحكومية المكلفة من قبل  ...........................مناطق 

: الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات . القدرة االستيعابية9 «

والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون  المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية«

 نتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية؛إعاقة تسيير وسائل إ«
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التي تمكن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية : مجموع الخدمات خدمات المنظومة .«10

قات وكذا تدبير تذبذب الطا ،للنقل من الحفاظ على التردد والجهد والتبادالت مع الدول المجاورة

من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي والجهد 

 :لوتشموالجهد المنخفض، العالي والجهد المتوسط 

 القدرة االحتياطية األولية والثانوية؛- «

: القدرة االحتياطية الباردة السريعة عند التوقف والقدرة  القدرة االحتياطية الثالثية -«

 االحتياطية عند التوقف؛«

 موازنة العرض والطلب؛ -«

 تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية. -«

 ،تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة التحجيم:. 11 «

يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها ألسباب  إيقافها والتيبصفة مؤقتة، أو 

 طلب ؛لعرض والاوكذا التوازن بين  الوطنية الشبكة الكهربائيةتتعلق بسالمة وأمن 

الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة  ائية:الكهرب. فائض إنتاج الطاقة 12 «

 ؛في الشبكة من طرف مستغل، بما يتجاوز احتياجات زبنائهحقنها والتي يتم إنتاجها 

 وص  عليهاالمنصللنقل الكهربائية الوطنية  اتالشبكاستعمال تعريفة  النقل:. طابع 13 «

الهيئة الوطنية  قطاع الكهرباء وإحداثالمتعلق بضبط  48.05رقم  من القانون 05المادة  في

 لضبط الكهرباء؛

جهد المتوسط لل الكهربائية للتوزيعاستعمال الشبكات . طابع الجهد المتوسط: تعريفة 14 «

 ؛48.05من القانون السالف الذكر رقم  06المادة  في المنصوص عليها

عملية تجميع الطاقة المنتجة من طرف منشأة إنتاج الطاقة بهدف  تخزين الطاقة: .94«

 استخدامها.

المحدثة بموجبه الشركة المسماة  57.19من القانون رقم  2. مع مراعاة أحكام المادة 2المادة «

من الظهير  2الفصل ، كما وقع تغييره وتتميمه، وأحكام ""الوكالة المغربية للطاقة المستدامة

( بإحداث 0960أغسطس  5) 0080من ربيع األول  04الصادر في  0.60.226رقم  الشريف

المكتب الوطني للكهرباء، كما وقع تغييره وتتميمه، يمكن لألشخاص االعتباريين الخاضعين 

للقانون الخاص، إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وفقا ألحكام هذا القانون 

  والنصوص المتخذة لتطبيقه.

اإلنتاج  آتمنشيخضع لنظام............................................................... .0المادة «

 النهائي للطاقة:

 بالنسبة المنشأة القدرة كانت إذا الكهربائية انطالقا ............................................... - «

 ؛ميغاواط 2أقل من  منشأة لكل

لكل  بالنسبة المنشأةكانت القدرة  إذاالحرارية انطالقا ...........................................  - «

  ميغاواط حرارية أو تتجاوزها. 8تساوي  منشأة
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أو العالي أو جد العالي في حدود .................................ربط منشآت  يمكن .4المادة «

 القدرة االستيعابية.

طقة المتاحة في من يةيعابقدرة االستالإرسال  الكهرباء على كل مسير لشبكة توزيع يجب«

 01 اهأقصالوطنية للنقل وذلك داخل أجل الكهربائية التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة 

 ،ستيعابيةاحتساب القدرة االالوطنية للنقل ب يقوم مسير الشبكة الكهربائيةكل سنة.  ننوفمبر م

 19قبل  ونشرها الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها وتتولى الهيأة ،تحيينهاعلى  ويعمل

 يناير من السنة الموالية.

 » غير أن تطبيق ............................................................... تحدد بنص تنظيمي.«
 

تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت اإلنتاج النهائي للطاقة الحرارية انطالقا  .6المادة «

 » ميغاواط حرارية. 8تقل عن  المنشأة قدرتهاإذا كانت من مصادر الطاقات المتجددة 

التي  ات المتجددةانطالقا من مصادر الطاق ..…………………يجب أن  .7المادة «

في البند المنصوص عليها المناطق ميغاواط في  2تتجاوز أو تساوي قدرتها المجمعة القصوى 

وفق دفتر تحمالت تعده السلطة الحكومية المكلفة من المادة األولى أعاله، التي يتم تحديدها  8

  .بالطاقة

نجاز تمنحه اإلدارة يخضع إنجاز منشآت ................................ لترخيص اإل .1المادة «

منشآت الموصولة لل بالنسبةبعد استطالع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل 

 ذات الجهد العالي والجهد جد العالي. الكهربائية بالشبكة

 ولةالموص المتجددة الطاقات مصادر من انطالقا الكهربائية الطاقة إنتاج منشآت إنجاز ويخضع

لقانون ا ألحكاملترخيص اإلنجاز تمنحه اإلدارة طبقا  المتوسط الجهد ذاتالشبكة الكهربائية ب

 الموحدة الجهوية اللجان وبإحداث لالستثمار الجهوية المراكز بإصالح المتعلق 47.08 رقم

لمسير شبكة وبعد استطالع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل  لالستثمار،

 الكهرباء المعني.يع توز

توفره على  إثبات ،ولهذا الغرض، يجب على كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص

 بغرض المصادقة على ،الشأن لإلدارةبطلب بهذا  التقدمو الالزمة،التقنية والمالية  القدرات

 :يلييوضح على الخصوص ما  بملفوالمشروع، 

 طبيعة المنشآت ........................  -0 «

» ................................................. 

» ........................................................ 

 ؛اإلجراءات ................................................. دراسة حول التأثير على البيئة -5 «

 ت المساهمة في تقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا ؛كيفيا -6 «

لغ تحدد كيفيات احتساب مب الكفاالت أو الضمانات البنكية التي تضمن إنجاز المشروع. -7 «

  الكفاالت أو الضمانات البنكية بنص تنظيمي.

واعتبارا لجودة  على أساس توفر القدرة االستيعابية يمنح ترخيص إنجاز المنشأة

..................................... الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وعند االقتضاء، التجهيزات

  رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.   
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إضافة إلى الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، يمنح ترخيص اإلنجاز، بعد  

استطالع رأي وكالة الحوض المائي المعنية ورأي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، عندما 

   منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مصدر الطاقة المائية. الطلب بإنجازيتعلق 

 (ال تغيير فيهالباقي ) 
 

 يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية: .1المادة «

 في المملكة ؛  فروعها أحدمقر  أوأن يكون مؤسسا في شكل شركة يتواجد مقرها  -«

 تصفية قضائية؛ ..........................أال يكون في وضعية  -«

 ؛ سليمةأن يكون في وضعية جبائية  -«

 تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.سليمة أن يكون في وضعية  -«

 أحكام بمقتضى المتجددة الطاقة مصادر من انطالقا الكهرباء إلنتاج مؤهال يكون أن - «

 » .له المؤسس القانون

يبلغ ترخيص اإلنجاز إلى  أعاله، 8 المادة من الثانية الفقرة أحكام مراعاة مع .94المادة «

 كوميةالح السلطة لدى الغرض، لهذا تحدث تقنية للجنة المطابق الرأي بعدالترخيص، طالب 

يسري ابتداء.................... الوطنية للنقل وعند شهران داخل أجل أقصاه  المختصة،

  االقتضاء، الرأي التقني لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.

 وكذا طرق اشتغالها بنص تنظيمي.يحدد تأليف اللجنة وكيفيات تعيين أعضائها «

الطاقة المائية، يبلغ الترخيص  .................................................وعالوة على ذلك، «

...........المعنية ورأي داخل أجل أقصاه شهران يسري الترخيص باإلنجاز إلى طالب«

 .مسير شبكة توزيع الكهرباء المعنيالوكالة المغربية للطاقة المستدامة وعند االقتضاء، رأي «

    من مسير الشبكة الكهربائية للنقل،ولهذا الغرض، تلزم اإلدارة بطلب االستشارة التقنية «

من وكالة الحوض ومن مسيري شبكات التوزيع الكهربائية المعنيين، وعند االقتضاء، «

 05أقصاه  داخل أجل المائي المعنية ومن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة«

 الملف الكامل. .................يوما

ذا ن، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وكويلزم مسيرو شبكات التوزيع الكهربائية المعني« 

وكالة الحوض المائي المعنية المشار إليهم أعاله بإبالغ اإلدارة برأيهم التقني داخل أجل أقصاه 

  ن تاريخ عرض األمر عليهم.شهر واحد يسري ابتداء م

الغيا في حالة ......................... تاريخ تبليغه.  باإلنجازيصبح الترخيص  .99المادة «

الة ح منشأة من مصدر مائي فالترخيص باإلنجاز يصبح الغيا فيبمر ألغير أنه إذا تعلق ا«

 بترخيص اإلنجاز.سنوات التي تلي تاريخ التبليغ  5عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 

ا أعاله، مغير أنه في حالة عدم إتمام إنجاز المنشأة حسب الحالة داخل األجلين المشار إليه«

 الترخيص باإلنجاز، صاحب... من قبل ...................يجوز لإلدارة،..........................

 » أن تمنحه.......... أقصاه سنتان.

 



5/9 

 

الترخيص باإلنجاز بتقديم طلب من أجل الحصول على ترخيص صاحب يلزم  .92المادة «

تشغيل المنشأة المعنية وذلك داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر بعد انتهاء أشغال من أجل االستغالل 

 اإلنجاز.

ولهذا الغرض، .................................................. موضوع الترخيص باإلنجاز وتعد «

 تقريرا بذلك.

 : استنادا إلى ما يليداخل أجل أقصاه شهران سلم اإلدارة ترخيص استغالل المنشأة ت«

 الترخيص باإلنجاز ؛ - « 

ة التقنية المنصوص عليها في عقد ولوج الشبكلشروط لالتقرير اإليجابي لمطابقة المنشأة  - «

 ؛من هذا القانون 24المشار إليه في المادة 

التوزيع  مسيري شبكةأو يجابي لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل إلالرأي التقني ا -«

 ؛خص الربط بالمنشأة المذكورةيفيما  ،الكهربائية المعنيين

 ..................الرأي التقني اإليجابي لوكالة الحوض المائي «

  (فيه تغييرال )الباقي 
 

.... ..يكون الترخيص اسميا، سواء كان لإلنجاز أو لالستغالل، وال يجوز....... .94المادة «

 في هذا الباب.

أن يؤدي إلى  يمكن سهم وللحصصيخضع كل تغيير للشكل القانوني للمستغل وكل تفويت لأل«

للحصول على الموافقة المسبقة لإلدارة وفق  ،نقل مراقبة المستغل صاحب الترخيص باإلنجاز

 الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

 ن من تاريخ التبليغ ويكون كل قرار بالرفض معلال.اشهرأقصاه دارة رأيها داخل أجل إلتبلغ ا«

جراء التغييرات المنصوص عليها أعاله إيمكن لإلدارة سحب الترخيص باإلنجاز في حالة «

 .» الموافقة المسبقةدون الحصول على 

............... للحصول على ترخيص ........تغيير ............. يخضع كل مشروع .97المادة «

 .شهران أقصاهأجل داخل بالتغيير تسلمه اإلدارة 

 : يليالخصوص ما  ............................يرفق طلب الحصول «

 ..........................طبيعة ومحتوى  - « 

 الزمنية لإلنجاز؛بالجدولة تصميم تغيير المنشأة مرفقا  - « 

  التجهيزات والوسائل المرتبطة بالتغيير. -« 

يوجه صاحب ترخيص االستغالل كل سنة .......... التقرير إلى الجماعات  : 24المادة «

  الترابية المعنية.

يمكن لإلدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي أن تطلب من صاحب ترخيص «    

االستغالل تزويدها بجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة باستغالل المنشأة وبإنتاج الطاقة 

  .الكهربائية
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 رأي مسير شبكة توزيع استطالعو ،دراسة الملفبعد إذا تبين  )الفقرة الثالثة(. 29المادة «

ستوفي ي قدرة التقنية للشبكة، أن التصريحفيما يتعلق على الخصوص بالالمعني الكهرباء 

 » أجل أقصاه شهران. .................

يجب على المعني  في حالة عدم تشغيل المنشأة .......................................... .22المادة «

  أعاله. 20المادة  د طبقا ألحكامباألمر تقديم تصريح جدي

 توجه الطاقة الكهربائية ................................................ وللتصدير. .20المادة «

 من أجل تسويق.....................................................للشبكة.«

ة اتفاقيات تبرم بين المستغل ومسير الشبك.......................بموجب اتفاقية أو تحدد كيفيات«

الكهربائية الوطنية للنقل، أو عند االقتضاء، مسير أو مسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع 

  ........ مسطرة حل النزاعات......................المعنيين، تنص على

ن طرف المنتجة م الطاقة الكهربائية تحجيم الكهربائية الوطنية للنقليمكن لمسير الشبكة «

 تحدد بنص تنظيمي.كيفيات وفق والمستغل في حدود عتبة 

وص في حدود العتبة المنص غير الموردة الناتجة عن التحجيم ال ينتج عن الطاقة الكهربائية« 

 » .يالمعنعليها في الفقرة أعاله أي تعويض لفائدة مستغل المنشأة 

تتم االستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة الكهربائية من قبل المستغل  .24المادة «

ائية الشبكة الكهرب يمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومسير وذلك حسب متطلبات

 » للتوزيع في إطار اتفاقية........................................ من قبل المستغل المذكور.

يجوز للمستغل تزويد مستهلك أو مجموعة من المستهلكين موصولين بالشبكة  .26المادة «

في إطار ، ا معاأو كليهم الكهربائية للتوزيع أو تزويد مسير الشبكة الكهرباءبالكهربائية الوطنية 

 خاص بهم. ..............................................عقد

 الكهربائية من الطاقة٪41ز ال تتجاو نسبةاقتناء ء، الكهرباتوزيع  شبكة لكل مسيريمكن «   

 المتجددة الطاقات مصادر منالكهرباء  إنتاجسنويا انطالقا من منشآت  المنتجةاإلجمالية 

 .سيرمهذا الذ نفوبمنطقة موجودين  مستهلكينالموردة لتزويد و القانون هذا بموجب المرخصة

  يتم تحديد كيفيات وشروط االقتناء بنص تنظيمي. 

 المتجددة: .......................... يباع يمكن أن«

»................................................................... 

»................................................................... 

للمستغل بيع ................................................. من مصادر الطاقات غير أنه ال يجوز «

 المتجددة.

المنتجة انطالقا من مصادر  شراء فائض الطاقةبتحدد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة  «

المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث  48.05طبقا ألحكام القانون رقم الطاقات المتجددة «

 » الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.«
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بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد  ...........................لمستغل منشأة  يجوز .27المادة «

 وموافقة اإلدارة.الوطنية للنقل  .....................العالي أو الجهد جد العالي، 

 :من مصادر الطاقات المتجددة طالقايتم تصدير الكهرباء المنتجة ان .21المادة «

 وفقا لالتفاقيات التي تنظم الروابط الكهربائية المبرمة مع البلدان المعنية ؛ - «   

 عبر الروابط الكهربائية مع دول أجنبية بواسطة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛ -«   

 ارة؛للنقل وموافقة اإلدبعد استطالع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية  -«   

برام اتفاق بين المستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل يحدد الشروط إمن خالل  -«   

قها، السيما نسبة الخسائر الواجب تطبي ،التقنية واالقتصادية للولوج إلى الروابط الكهربائية

 وتعريفات العبور.

 .......................... تنص على الخصوص على ما يلي:.............................إال أنه ...«

 طبيعة .................................... ؛ -«

»-.............................................. 

 االمتياز؛ ...............................إتاوة  -«

 مع الدول المجاورة؛ الكيفيات التقنية والتجارية لولوج الروابط الكهربائية -«

 خدمات المنظومة؛في كيفيات مساهمة المصدر  -«

 مدة .................................................. الترخيص باالستغالل؛ -«

 (فيه تغييرال )الباقي 

 

عن درهم  011.111درهم إلى  51.111يعاقب بغرامة من  .)الفقرة األولى( 02 المادة«

 » من هذا القانون...............عدم القيام«

 المادة الثانية

المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00.19يتمم القانون رقم        

 6والمادة  المكررة 6بالمواد ( 2101فبراير  00) 0400من صفر  26بتاريخ  06.01.0

 التالية:المكررة مرتين  01و المكررة 01و المكررة مرتين

شهادة تسمى شهادة األصل تثبت أن الحصول على  ستغليحق للم المكررة: 6المادة «

  كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.

 شارة المستهلكين متى طلبوا ذلك.إيجب على المستغل أن يضع الشهادة المذكورة رهن «

 » تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة األصل. «

يمكن للمستغل إنجاز منشأة تخزين الطاقة واالستفادة من خدمات  : المكررة مرتين 6المادة «

 » التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

مقدم الطلب بتطبيق مبدأ األفضلية الوطنية في جميع عقود اإلنجاز  يلتزمالمكررة:  94المادة «

 » وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.أو التزويد أو الخدمات 
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يجوز لإلدارة طيلة مدة صالحية الترخيص باإلنجاز أن تتحقق  :مرتينالمكررة  94المادة «

، في ملف من سير أشغال اإلنجاز وفق الجدولة الزمنية المحددة من قبل صاحب الترخيص

 .طلب الترخيص

إذا تبين لإلدارة عدم الشروع في أشغال إنجاز المنشأة أو تسجيل تأخير في إنجازها مقارنة «   

مع الجدولة الزمنية المحددة، توجه اإلدارة إلى المعني باألمر إعذارا تدعوه من خالله إلى تقديم 

توضيحات حول ذلك مع تحديد اإلجراءات التي سيقوم بها في هذا الشأن، داخل أجل أقصاه 

 يوًما من تاريخ التوصل باإلعذار.  01

لإلعذار عند انصرام األجل المذكور أو لم يتم قبول مقترحات صاحب  االستجابة تتمإذا لم «   

 الترخيص باإلنجاز، يجوز لإلدارة إلغاء الترخيص باإلنجاز.
 

 المادة الثالثة

 :00.19رقم  كرالسالف الذمن القانون  08 ةأحكام المادعلى النحو التالي تنسخ وتعوض       

يمكن لإلدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات  .91المادة «

 .بنص تنظيميدفتر تحمالت يحدد ووفق  المتجددة بناء على طلبات عروض«

طلب الحصول على  اري الذي حاز طلب العروض أن يودعيتعين على الشخص االعتب«

 .»وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه رخصة اإلنجاز ورخصة االستغالل
 

 المادة الرابعة

 04و 00في المواد "الترخيص النهائي" محل عبارة "ترخيص االستغالل" تحل عبارة 

رقم  الشريف المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير 00.19من القانون رقم  09و

 (.2101فبراير  00) 0400من صفر  26بتاريخ  06.01.0

 

المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث  01.94القانون رقم تغيير وتتميم : الباب الثاني

 الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
 

 المادة الخامسة

 48.05من القانون رقم  )الفقرة الثانية( 05ة الماد أحكام التالي النحو على وتتمم تغير

المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير 

    :(2106ماي  24) 0407من شعبان  07بتاريخ  0.06.61الشريف رقم 

 :يليبالنظر إلى ما .............................. تحدد تعريفة .)الفقرة الثانية( 94المادة «

 التكاليف المرتبطة بتسيير.................. - «

» -...................................................... 

 .التكاليف الراسبة عند االقتضاء - «

القانون  كما هي معرفة في المرتبطة بخدمات المنظومة عالوة على ذلك، التكاليف«

 » .من مصادر الطاقات المتجددة ةالمنتج للطاقة الكهربائيةبالنسبة  00.19 رقم الذكر السالف
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 السادسةالمادة 

تحل عبارة "ترخيص اإلنجاز" محل عبارة "الترخيص المؤقت" المنصوص عليها في 

المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية  48.05من القانون رقم  08و 4المادتين 

 0407من شعبان  07بتاريخ  0.06.61لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

     (.2106ماي  24)

 

 ختاميةحكام أ الثالث:الباب   

 السابعةالمادة 

سبق  التيال تسري أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة 

لقانون الها، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الحصول على تصريح أو ترخيص طبقا ألحكام 

 05و 00والمكررة مرتين  01المكررة و 6أحكام المواد  باستثناء، 00.19السالف الذكر رقم 

  .42و 28و 27و 26و 24و 21و

 الثامنةالمادة 

( 4) أربعالقانون داخل أجل أقصاه  يتعين إصدار النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيق هذا

 سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

  



 

 إثبــــــــات الحضـــــور 
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