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ةير الوز  ةكلمة تقديمية للسيد  



82.21رقم قانون المشروع عرض حول 

باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائيةالمتعلق

2023يناير 10الثالثاء 

لجنة القطاعات اإلنتاجية 
-مستشارين المجلس-



كلمة افتتاحية

2

ة للتنمية االقتصاديمحرك رئيسي

واالجتماعية في بالدنا

قطاع الكهرباء  االستثماراتقطب رئيسي في جلب ى القطاعات المنتجة األخرآلية لتماسك

قتصاديتسريع وتيرة اإلنجازات من أجل االستجابة للطلب الناتج عن اإلقالع اال

؛2022-2009خاللالمتجددةالطاقاتمنميغاواط2264منها،ميغاواط6010تناهزإضافيةقدرةإنجاز

؛19كوفيدبعدمالمرحلةباالقتصادوالنهوضالطاقياالنتقاللتسريعجديدةاستراتيجيةرؤيةوضع

الحراري؛االحتباسظاهرةمحاربةاتجاهالدوليةالمغربالتزاماتاحترام

لالستثمارمالئموتنافسيالكربونمنخفض"أخضر"وطنياقتصادتطوير.

الكهرباءالحاجة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الستكمال اإلصالحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع

ائيةبلورة مشروع قانون يتعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهرب

التوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا

(2030أفق من الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة  في %52تجاوز )

2021ـ2009خالل الفترة %4.1بلوغ معدل الطلب على الكهرباء 



3

فهرس

القانونمشروعأهداف 2

القانونمشروعبهاجاءمستجدات 3

الذاتياإلنتاجمنشآتواستغاللإنجازأنظمة 4

األنظمةبينمشتركةقواعد 5

المخالفاتلمرتكبيوضماناتجزاءاتسن 6

وختاميةانتقاليةأحكام 7

القانونمشروعسياق 1
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سياق مشروع القانون

اإلنتاجتعميمةضرور)للشربالصالحوالماءللكهرباءالوطنيالمكتبشبكةمستوىعلىإالللكهرباءالذاتياإلنتاجإمكانيةعدم•

؛(الشبكاتجميععلىالذاتي

ميغاواط؛300وميغاواط50بينمابقدرةالذاتياإلنتاجإمكانيةعدم•

ميغاواط؛300منأقلبقدرةالكهربائيةللشبكةالولوجإمكانيةعدم•

؛(التراخيصمسطرةينظمقانونينصلبلورةالحاجة)الذاتيين،للمنتجينالتراخيصإلعطاءمسطرةوجودعدم•

.ترخيصدونالذاتياإلنتاجمنشآتواستغاللإنجاز•

:إكراهات وتحديات اإلنتاج الذاتي
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قانونالمشروع إلنجازموسعةاعتماد مقاربة تشاركية 

.الذاتياإلنتاجقانونمشروعببلورةتتعلقدراسةإطالقتم1

.المعنيةاألطرافمختلفمععملورشاتعدةتنظيم2

.مقترحاتهمودراسة،(اتحاداتفيدراليات،جمعيات،)الخاصالقطاعمقاوالتممثليمعاجتماعاتعقد3

.للحكومةالعامةاألمانةمعاجتماعاتعدةعقد4

.2021نونبر11بتاريخالحكوميالمجلسطرفمنالقانونمشروععلىالمصادقة5

.2022دجنبر20بتاريخالنوابمجلسطرفمنالقانونمشروععلىباإلجماعالتصويت10

.2022ماي17بتاريخوالبيئةوالمعادنوالطاقةاألساسيةالبنياتلجنةأمامالوزيرةالسيدةطرفمنالقانونمشروعتقديم6

7
يوليوز26خبتاريالوزارةهذهطرفمنالقانونهذامشروعحولالبرلمانيةالنيابيةوالمجموعاتالفرقبتعديالتالتوصل

2022.

8
أجلمنةوالبيئوالمعادنوالطاقةاألساسيةالبنياتلجنةطرفمنإحداثهاتمالتيالتقنيةاللجنةمعاجتماعاتعدةعقد

.(2022نونبر-أكتوبر)القانونهذامشروعحولالنيابيةوالمجموعاتالفرقومقترحاتتعديالتدراسة

.2022دجنبر12بتاريخوالبيئةوالمعادنوالطاقةاألساسيةالبنياتلجنةطرفمنالقانونمشروععلىالمصادقة9
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أهداف مشروع القانون

اإلنتاجدرمصكانكيفماالذاتي،االستهالكألغراضالكهربائيةللطاقةالذاتياإلنتاجنشاطتنظيم

المستخدمة؛المنشأةوقدرةالجهدومستوىالشبكةوطبيعة

الوطنية؛الكهرباءشبكةوأمنسالمةضمان

الشفافية؛مبادئاحترامعلىالحرص

المتدخلينجميعبينتمييزيةوغيرعادلةمعاملةضمان.
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القانونمشروع مستجدات جاء بها 
؛الخاصأوالعامللقانونخاضعاعتباريأوذاتيشخصأليالذاتياإلنتاجحق

الكهرباء؛توزيعشبكاتفيهابماالكهربائيةالشبكاتبجميعالذاتياإلنتاجتعميم

للكهرباء؛الذاتيلإلنتاجالكهربائيةالطاقةإنتاجمصادروقدراتجميعأمامالبابفتح

االستهالك؛مواقعإلىاإلنتاجمواقعمنذاتياالمنتجةالكهرباءنقلأجلمن(والتوزيعالنقل)الوطنيةالكهربائيةللشبكةالولوجحق

الكهربائية؛الشبكاتلمسيريالذاتياإلنتاجفائضبيعإمكانية

؛الوطنيةالكهربائيةالشبكةفيوالمحقونةالمسحوبةالكهربائيةلطاقةلالذكيالعد

خدماته؛منواالستفادةالتخزينإمكانية

؛األصلشهادةعلىالحصولإمكانية

المخالفات؛لمرتكبيوضماناتجزاءاتسن

(الهيئةطرفمنالتعريفاتتحديد)القطاعفيوالفاعلينالذاتيينالمنتجينبينالعالقةضبط.

اإلدارية؛واإلجراءاتالمساطرتبسيط

منللكهرباءالذاتياإلنتاجمحطاتوصيانةواستغاللوإنجازتصميمميدانفيجديدةشغلفرصوخلقاالستثمارتشجيعفيالمساهمة

.الكربونمنخفض"أخضر"وطنياقتصادتطويرفيوكذاالغرض،لهذاخلقهايتممقاوالتطرف
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أنظمة إنجاز واستغالل منشآت اإلنتاج الذاتي

(ميغاواط)مستوى القدرة  الجهة المعنية

كانت القدرةكيفما (معزول عن الشبكةإنتاج)اإلدارة •

تحدد قيمتها قدرةإلىميغاواط0من نظام التصريح
بنص تنظيمي

معنيالالكهرباءتوزيعشبكةمسيرأو•
(بالشبكةمرتبطإنتاج)

5لىإتحدد قيمتها بنص تنظيمي قدرةمن 
ميغاواط

معنيمسير الشبكة الكهربائية الوطنية ال
نظام الموافقة على 

الربط

ميغاواط5من أو تساوي أكبر
مسيرلالتقنيالرأياستطالعبعد)اإلدارة

مسيروللنقلالوطنيةالكهربائيةالشبكة
(المعنيالشبكة

نظام الترخيص

تحدد كيفيات هذه األنظمة بنص تنظيمي

قدرة تحدد بنص تنظيميميغاواط5عتبة تحدد بنص تنظيمي

نظام الترخيصنظام الموافقة على الربطنظام التصريح

ميغاواط0

الجهد العالي وجد العاليشبكة الجهد المتوسط شبكة  أو المتوسطالجهد المنخفضشبكة  الجهد المنخفضشبكة 
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:حالةفي،المتوسطالجهدبشبكة

تنظيميقدرة تحدد قيمتها بنص <القدرة االسمية  ≤ميغاواط5

.الوطنيةالكهربائيةالشبكةإلىالولوجعلىللنقلالوطنيةالكهربائيةالشبكةمسيرموافقة

.)المتوسطالجهدشبكةإلىالولوجطلبحالةفي(المعنيالكهرباءتوزيعشبكةمسيرموافقة

:الولوجشروط

ميغاواط5≤ لمنشأة اإلنتاج الذاتي  القدرة االسميةالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية

يجب ربطها

:حالةفي،العاليجدأوالعاليالجهدبشبكة

تنظيميبنصقيمتهاتحددقدرة≤االسميةالقدرة

الوطنيةتعميم الولوج إلى الشبكة الكهربائية 

هد مع وجوب ربط منشآت االستهالك الذاتي المعنية، بشبكة الجمع وجوب ربط منشآت االستهالك الذاتي المعنية، بشبكة الجهد المتوسط

العالي أو جد العالي

.المعنيالشبكةمسيرمعالوطنيةالكهربائيةالشبكةإلىالولوجعقدإبرام

.48ـ15مرقالقانونبموجبالكهرباءلضبطالوطنيةالهيئةطرفمنتحددالولوجتعريفة
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عوخدمات التوزيالمنظومة خدمات اإلنتاج ومن فائضاالستفادة من بيع 

كةالشبمسيرليبيعأنالذاتيللمنتجيمكن

٪20إلىتصلنسبةالمعنيالوطنيةالكهربائية

.السنوياإلنتاجمن

الفائضبيع

ظومة المنخدمات المنتج الذاتي من يستفيد

المقدمة من طرف مسير التوزيعوخدمات 

الشبكة

خدمات المنظومة 

وخدمات التوزيع

مة وخدمات المنظوالفائضتعريفةتحدد 

ية طرف الهيئة الوطنمن التوزيع وخدمات 
.لضبط الكهرباء

يمكن مراجعة هذا السقف بطلب من المنتج

تنظيميالذاتي طبقا لشروط تحدد بنص 

في حالة االستهالك الموسمي أو بعد )

(.متعلقة بالنجاعة الطاقيةإجراءات 
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قواعد مشتركة

استيعابهائيةالكهرباللمنظومةيمكنوالتيالكهربائيةالجهودأنواعبجميعالمتجددةالطاقاتمصادرمنالمنشأةالقدرةمنالقصوىالكمية•
.الكهربائيةالمنظومةوتشغيلإنتاجوسائلتسييرإعاقةدون

.الشبكةلهذهاالستيعابيةالقدرةلحدالوطنيةالكهربائيةبالشبكةوالمرتبطةالمتجددة،الطاقاتمصادرمنالذاتي،اإلنتاجمنشآتتخضع•

الهيئةوتتولىذلك،لالضرورةدعتكلماتحيينهاعلىويعملاالستيعابية،القدرةباحتسابللنقلالوطنيةالكهربائيةالشبكةمسيريقوم•

.عليهاالمصادقةالكهرباءلضبطالوطنية

.المذكورةاالستيعابيةالقدرةونشراحتسابكيفياتتنظيميبنصتحدد•

:االستيعابيةالقدرة

:الذكيالعداد

منظومةمعلالتواصإمكانيةيتيحفيها،والمحقونةالوطنيةالكهربائيةالشبكةمنالمسحوبةالكهربائيةالطاقةلقياسإلكتروني،نظام•
.والمعلوماتالبياناتواستقبالإلرسالمعلوماتية

ويجبالفوترة،أجلمنذكيبعدادالشبكة،عنالمعزولالذاتياإلنتاجباستثناءالذاتي،االستهالكأوالذاتياإلنتاجمنشأةكلتزويديجب•

.المعتمدةالدوليةأوالوطنيةالقياسيةللمواصفاتالعدادهذايستجيبأن

المسحوبةالكهرباءبالمتعلقةالمعلوماتعلىالذكي،العدادشاشةعلىالفعليالوقتفياالطالع،إمكانيةالذاتيللمنتجالعداديتيحأنيجب•

.التحميلنقطعبرواستخدامهاالساعاتية،المراكزحسبالوطنية،الكهربائيةالشبكةفيالمحقونةأو
.تنظيميبنصالذكيالعداديتيحهاالتيالوظائفتحدد•
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تبسيط ورقمنة المساطر اإلدارية

المتقدمة؛الجهويةإطارفيللمواطنيناإلدارةتقدمهاالتيالخدماتمناالستفادةوالمعلوماتإلىالولوجتسهيل

؛شفافيةوبكلرقميةبطريقةالترخيصمساطروتبسيطإجراءاتتسهيل

؛بطلباتهمالمتعلقةالمعلوماتإلىالولوجمنالذاتيينالمنتجينتمكين

؛للكهرباءالذاتياإلنتاجمجالفيالفاعلينمختلفبينوالتنسيقالتواصلتحسين

المغربيةاإلدارةتحديثإطارفيالمواطنمناإلدارةتقريب.

المتقدمة؛الجهويةإطارفيالوطنيللترابمركزيالتنظيم•

؛اإلداريلالتمركزالوطنيميثاقالمبادئاحترام•

سريع؛بشكلالمعلوماتعلىالحصولفيالحق•

.اإلداريةواإلجراءاتالمساطرتبسيط•

جل
 أ
ن
م
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لمرتكبي المخالفاتجزاءات وضمانات سن 

القانون؛هذامشروعلمقتضياتاالمتثالعدم

الكهربائية؛المنظومةوأمنسالمةتهديد

األعوانطرفمنالمنشآتبمراقبةالسماحعدم.

الذاتي؛المنتجاتجاهالشبكةمسيرأواإلدارةطرفمنالمتخذةالتدابيرتبرير

؛(اإلعذارتوجيهبعداإلدارةتحددهأجلإلىباإلضافة)المخالفوضعيةتسويةأجلمنأشهر(3)ثالثةأجلإعطاء

.الجزاءاتهذهتستوجبالتيالحاالتتحديد

؛(ماليةغرامات)ماليةجزاءات

(المنشأةاستغاللإيقافالحقن،وقف)تقنيةجزاءات.

ت
فا

ال
خ
م

ت
ءا

زا
ج

ت
نا
ما

ض
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والممتلكات واألشخاصالكهربائية على المنظومة والحفاظ المستهلكينحقوق ضمان 

مشروع
القانون

المنظومة
ةالكهربائي

الزبون

المخاطر؛منالوطنيةالكهربائيةالمنظومةحماية

المعاييرباحترامالكهربائيةالمنشآتحماية

العمل؛بهاالجاريالتقنيةوالمواصفات

والتزويراالحتيالحاالتتفادي.

عليها؛والحفاظالمستهلكحقوقحماية

الكهربائية؛المخاطرمناألشخاصحماية

بالكهرباءالتزويدعقدتغييرإمكانيةإعطاء.

:لضمن ي
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أحكام انتقالية وختامية

الحاليينالذاتيينالمنتجينوضعيةلتسوية(18)شهراعشرثمانيةإلىتصلانتقاليةفترة.

نشرهتاريخمنابتداءأشهرثالثةبعدالتنفيذحيزالقانونهذادخول.

النصوصههذنشرتاريخمنابتداءالتنفيذحيزتطبيقيةنصوصصدورتستلزمالتياألحكامدخول.

منابتداءسنوات،أربعأقصاهأجلداخلالقانونهذالتطبيقالالزمةالتنظيميةالنصوصإصدار
.الرسميةبالجريدةنشرهتاريخ

القاضيشريفالالظهيرفيعليهاالمنصوصالذاتيباإلنتاجالمتعلقةالمقتضياتكافةوتعويضنسخ

.للكهرباءالوطنيالمكتببإحداث
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القانونمشروع على التعديالت التي طرأت أهم 

20إلى%10منالمعنيالوطنيةالكهربائيةالشبكةلمسيربيعهيُمكنالذيالذاتياإلنتاجلمنشأةاإلنتاجيةالطاقةفائضعتبةمنالرفع%

خزينالتخدماتمنواالستفادةمتجددةمصادرمنالمنتجةالكهربائيةالطاقةتخزينمنالذاتيالمنتجتمكينعلىالتنصيصإضافة.

شهراعشرثمانيةإلىالتنفيذ،حيزالقانونهذادخولتاريخقبل،الذاتياإلنتاجمنشآتيستغلونالذيناألشخاصوضعيةتسويةأجلتمديد

.سنةمنبدال(18)

األكثرعلىاتسنوأربعفيالرسمية،بالجريدةنشرهتاريخمنابتداءالقانونهذالتطبيقالالزمةالتنظيميةالنصوصإلصدارأجلتحديد.

والمحقونةلوطنيةاالكهربائيةالشبكةمنالمسحوبةالكهربائيةوالطاقةالمنتجةالكهربائيةالطاقةاحتسابعلىالمطبقةالدنياالشروطديدتح

بعدالكهرباءلضبطالوطنيةالهيئةقبلمنذاتيا،المنتجةالكهربائيةالطاقةفائضوتحديدالفوترة،أجلمناالحتسابفترةذلكفيبمافيها،

.الوطنيةالكهربائيةالشبكةمسيريرأياستطالع

تنظيميبنصالربطعلىوالموافقةالترخيصسحبكيفياتعلىالتنصيص.

تنظيمينصعلىالذكيالعدادوظائفإحالة.

المالحظات المقبولة للفرق والمجموعات النيابية البرلمانية أهم . 1

40ـ19المالءمة بين مشروع هذا القانون ومشروع القانون رقم . 2

بالتحجيمالمتعلقةوالمقتضياتالتعريفإضافة.

األصلشهادةحولجديدةمادةإضافة.

82ـ21رقمالقانونمشروعفياالستيعابيةالقدرةحول23المادةتحيين.
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خالصة

سيماوالالخاصالقطاعلتشجيعسانحةوفرصةجديداتحفيزياإطاراالقانونهذامشروعيعتبر

:علىوالكبرىوالمتوسطةالصغرىالمقاوالت

الكهرباء،إنتاجمجالفياالستثماراتمنالمزيد

تنافسيةبأثمنةالكهربائيةالطاقةمنالحتياجاتهماالستجابة،

للكهرباءاستهالكهممنحنياتفيأفضلبشكلالتحكم،

المستدامةالتنميةلمعاييرتستجيبمنتوجاتعلىالتوفر.

دناببالالشغلسوقعلىإيجابيوقعلهااقتصاديةديناميةخلقمنأيضاالمشروعهذاسيمكن.
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حسن إصغائكمشكرا على 



 

 مشروع القانون 

كما أحيل على اللجنة    



























 

ون الصيغة النهائية لمشروع القان  

افقت عليه اللجنة معدال  كما و  



 

 المملكة المغربية

 البرلمان

 مجلس المستشارين

 

 

 مشروع قانون

نتاج الذاتي  12.28رقم   يتعلق ابلإ

 للطاقة الكهرابئية
 (2023 يناير 81 فيعليه مجلس المستشارين  قكما واف)
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تعلق باإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائيةي 12.28مشروع قانون رقم   

 الباب األول

 أحكام عامة

 األولى المادة

الشبكة عة طبي، كيفما كان مصدر اإلنتاج وإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائيةإلى تنظيم نشاط ا هذا القانون يهدف

فافية مبادئ الش احتراموالمنشأة المستخدمة مع ضمان أمن وسالمة الشبكة الكهربائية الوطنية  ومستوى الجهد وقدرة

 . المساواةو

   2 المادة

 :مدلول هذا القانونيقصد بما يلي في 

 االستهالك الذاتي؛بمنشأة نتاج الطاقة الكهربائية حصريا لتلبية االحتياجات الخاصة إ :"اإلنتاج الذاتي" -

 استهالك الطاقة الكهربائية المنتجة حصريا من قبل منشأة اإلنتاج الذاتي؛ :"االستهالك الذاتي" -

صريا ح الطاقة الكهربائية نتجللقانون العام أو الخاص ي أو اعتباري خاضعكل شخص ذاتي "المنتج الذاتي":  -

 ، باستثناء:له حق التصرف فيهاويملك منشأة اإلنتاج الذاتي أو  الستهالكه الذاتي

 ؛للنقلالوطنية مسير الشبكة الكهربائية  -

 ؛توزيع الكهرباء ةشبك مسير -

 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ -

من  61الصادر في  226..6.6من الظهير الشريف رقم  2من الفصل  6م في البند األشخاص المشار إليه -

 ( بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما تم تغييره وتتميمه؛.666أغسطس  5) .6.3ربيع األول 

 ؛الوكالة المغربية للطاقة المستدامة  -

الصادر بتنفيذه  المتجددةالمتعلق بالطاقات  36..6ألحكام القانون رقم  طبقا إنتاج الكهرباءمنشأة مستغل   -

 .كما تم تغييره وتتميمه (2363ر ايفبر 66) 61.6من صفر  26بتاريخ  6.63.66شريف رقم الظهير ال

أعاله أن يكون منتجا ذاتيا لتزويد  .يمكن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشار إليه في البند 

 تحلية مياه البحر. المحطات التابعة له قصد

 زبناء لمسيرفي حالة كونهم منتجين ذاتيين أن يكونوا أعاله  6و 5و 1ألشخاص المشار إليهم في البنود ليمكن 

مل من الفائض المحت تمكينهم من حقنأو  المذكورة الولوج إلى الشبكةالكهربائية الوطنية، دون إعطائهم حق  الشبكة

 .الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية

الشبكة هذه مسير الشبكة الكهربائية الوطنية في استعمال  من طرف المضمون الحق :" "الولوج للشبكة  -

ليها في ع للشروط المنصوص اوفق االستهالك الذاتيمنشأة إلى  الذاتي اإلنتاج منشأةالطاقة الكهربائية من  توصيلل

  ؛من هذا القانون 7المادة 

ة من الشبكة بوسحالكهربائية المالطاقة الطاقة الكهربائية المنتجة و لقياس ،نظام إلكتروني عداد الذكي":"ال -

انات ل البياستقبال وارسيتيح إمكانية التواصل مع منظومة معلوماتية إل ة فيها،نوحقوالم الكهربائية الوطنية

 والمعلومات؛



2 
 

الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود  "القدرة االستيعابية": -

؛الكهربائية الكهربائية والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة  

الشبكة  فيحقنها وي، ستهلكهاال يو ها المنتج الذاتينتجتي يالطاقة الكهربائية ال": الكهربائية "فائض الطاقة -

  ؛القانون هذا فيوفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها  الكهربائية الوطنية

كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، يتولى طبقا للنصوص  "مسير شبكة توزيع الكهرباء": -

تمثلة الم مين الخدمة العموميةتأ، العمل، عالوة على المهام األخرى المسندة إليهالتشريعية والتنظيمية الجاري بها 

 توزيع الطاقة الكهربائية داخل مجال التوزيع الخاص به؛في 

طنية مسؤول عن استغالل الشبكة الكهربائية الوالعتباري االشخص ال شبكة الكهربائية الوطنية للنقل":"مسير ال -

 ان أجنبية؛بينها وبين شبكات كهربائية للنقل ببلد ةالكهربائي وابطتطويرها، وعند االقتضاء، عن الرللنقل وصيانتها و

 ؛الكهربائية الوطنيةالشبكة المنتج الذاتي بالضرورية لربط منشآت  التقنية المعدات لربط":"منشأة ا -

 اتيقصد االستهالك الذ إلنتاج الطاقة الكهربائية الالزمةتقنية المعدات وال البنايات ":الذاتي "منشأة اإلنتاج -

 ؛أم ال بالشبكة الكهربائية الوطنية سواء كانت مرتبطة

 ت مرتبطةسواء كان المستعملة حصريا لالستهالك الذاتي تقنيةالمعدات وال البنايات ":الذاتي "منشأة االستهالك -

 ؛أم ال بالشبكة الكهربائية الوطنية

معدة لنقل الكهرباء أو توزيعها من مواقع اإلنتاج إلى المستهلك كل شبكة كهربائية  ":الوطنية الكهربائية"الشبكة  -

شبكات والكهرباء ذات الجهد العالي أو جد العالي وتتضمن هذه الشبكة، الشبكة الكهربائية الوطنية لنقل ، النهائي

 ؛ذات الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط توزيع الكهرباء

مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد  :المنظومة""خدمات  -

بكات بالشمن مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة الطاقات والجهد والتبادالت مع الدول المجاورة وكذا تدبير تذبذب 

 وتشمل:والجهد المنخفض،  ط جد العالي والجهد العالي والجهد المتوسالكهربائية ذات الجهد 

  القدرة االحتياطية األولية والثانوية؛ -

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

 موازنة العرض والطلب؛ -

 .التنظيميةتحجيم ما فوق العتبات  -

تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، بصفة مؤقتة، أو إيقافها والتي  "التحجيم":-

وكذا  ةيمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل توظيفها ألسباب تتعلق بسالمة وأمن الشبكة الكهربائية الوطني

 ؛التوازن بين العرض والطلب

 ةللشبك أمثل توازنمن ضمان  المعني توزيع الكهرباء شبكة مسير مكنتالخدمات التي  "خدمات التوزيع": -

 المذكورة؛ 

دف بهالذاتي ة اإلنتاج منشأ من طرفالمنتجة عملية تجميع الطاقة الكهربائية  ":الطاقة الكهربائية "تخزين -

 ؛استخدامها الحقًا

والمعدات التقنية الالزمة لتخزين الطاقة الكهربائية والتي يجب أن البنايات تخزين الطاقة الكهربائية": أة "منش -

 ؛طات توليد الكهرباء عن طريق الضخباستثناء مح ،تتواجد في نفس موقع منشأة اإلنتاج الذاتي

 ؛فولت 6333 أو تساويتقل قيمته  مستوى الجهد الذي"الجهد المنخفض":  -

 كيلو فولت؛ 3.كيلو فولت و 5,5بين الذي تتراوح قيمته مستوى الجهد ": "الجهد المتوسط  -

 كيلو فولت؛ 653و كيلو فولت 3.بين الذي تتراوح قيمته مستوى الجهد  "الجهد العالي": -

 كيلو فولت. 653 فوق قيمتهتساوي أو تالذي مستوى الجهد  جد العالي":الجهد " -
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 الباب الثاني

 إنجاز واستغالل منشآت اإلنتاج الذاتي

 الفرع األول

 نظام التصريح

 3المادة 

بالشبكة  ينتمرتبطالغير  الذاتي االستهالك بمنشأة متصلةال الذاتي نتاجاإلكل منشأة  استغالل وأيخضع إنجاز 

 بنص تنظيمي.وفق الكيفيات المحددة  لتصريح لدى اإلدارةالكهربائية الوطنية، 

 المنشآت التابعة إلدارة الدفاع الوطني.ال تسري أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على 

  4المادة 

إنجاز أو  ،بنص تنظيميوفق الكيفيات المحددة  المعني، مسير شبكة توزيع الكهرباء لدىتصريح يخضع ل

 كتهالبمنشأة االستصلة مالو ذات قدرة أقل من عتبة تحدد قيمتها بنص تنظيمي اإلنتاج الذاتيأة منش كل استغالل

ها أو إنجازقبل الشروع في وذلك  ،أو مزمع ربطها بها بشبكة الجهد المنخفضمسبقا مرتبطة الذاتي سواء كانت 

 .استغاللها

 الفرع الثاني

 الربطالموافقة على نظام 

 5المادة 

 عتبةالق تفو أوتساوي إلنتاج الذاتي ذات قدرة امنشأة كل  استغالل أو إنجاز، الربطالموافقة على نظام لخضع ي

الذاتي سواء  كوالمتصلة بمنشأة االستهال ،ميغاواط 5 هذه القدرة تجاوزأن تدون  أعاله 1المشار إليها في المادة 

نجازها إقبل الشروع في  وذلك ،المتوسط أو مزمع ربطها بهاالجهد المنخفض أو الجهد كانت مرتبطة مسبقا بشبكة 

 .استغاللهاأو 

  .الربط لدى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني الموافقة على يودع طلب

وزيع تكيفيات الحصول على الموافقة على الربط وسحبها من طرف مسير شبكة شروط و تنظيمي حدد بنصت

 .المعني الكهرباء

 الفرع الثالث

 الترخيص نظام

 6المادة 

 ،ميغاواط 5تفوق  تساوي أوذات قدرة  إلنتاج الذاتيامنشأة كل  استغالل أو إنجاز اإلدارة، منترخيص لخضع ي

الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة  كوالمتصلة بمنشأة االستهال

 وذلك قبل الشروع في إنجازها أو استغاللها.  ،أو مزمع ربطها بها عاليال

 في حالة .لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التقنيالرأي بعد استطالع المذكور تمنح اإلدارة الترخيص 

ة توزيع لمسير شبك الرأي التقنياستطالع على ذلك ، يجب عالوة الجهد المتوسط ةبشبكالمتعلق  ترخيصال طلب

 المعني.الكهرباء 

 .وسحبه من طرف اإلدارة الترخيصكيفيات الحصول على شروط و تنظيمي بنص حددت
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 7المادة 

لذاتي منشأة اإلنتاج اربط موقع من أجل  ملف طلب الترخيص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنيةإذا تضمن 

 ،إلى الشبكة المذكورة الولوجفي صاحب الطلب على حق  نص قرار الترخيص ،موقع منشأة االستهالك الذاتيب

 :شريطة

 ربطها:ميغاواط ويجب  5 تفوق أوتساوي  الذاتي القدرة االسمية لمنشأة اإلنتاجأن تكون  -6

 قدرة  دون أن تتجاوزميغاواط  5 تفوق تساوي أوشبكة الجهد المتوسط، إذا كانت القدرة االسمية للمنشأة ب

 ؛بشبكة الجهد المتوسط المعنية،االستهالك الذاتي  منشآتربط وجوب  معها بنص تنظيمي قيمت دتحد

 حددتالتي قدرة ال تفوق تساوي أواالسمية للمنشأة  جد العالي، إذا كانت القدرة وأشبكة الجهد العالي أو ب 

 .العالي جد وأبشبكة الجهد العالي  المعنية،االستهالك الذاتي  منشآتربط  وجوب معبنص تنظيمي ها قيمت

 ؛على الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل موافقة مسير -2

 ؛الجهد المتوسطة شبكالمعني في حالة طلب الولوج إلى مسير شبكة توزيع الكهرباء  موافقة -.

 لترخيص.ا منشأة اإلنتاج الذاتي عند الحصول علىلالكهربائية الوطنية لشبكة الولوج إلى اعقد  بإبرامااللتزام  -1

 الفرع الرابع

 قواعد مشتركة بين األنظمة

 1المادة 

، يعتبر بمثابة طلب جديد يحل محل الطلب األصلي ،استغالل منشأة اإلنتاج الذاتينجاز أو إكل تغيير في طلب 

 ويعتد بتاريخ إيداع الطلب الجديد.

 9المادة 

الحصول على الموافقة المسبقة لإلدارة أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني،  المنتج الذاتييجب على 

 أو الموافقة على الربط أو الترخيص المتعلق بهذه المنشأة.قبل القيام بأي تغيير في أحد عناصر التصريح 

 10المادة 

إلنتاج اعلى منشأة  هتوفر بسبب بالكهرباء الزبون تزويدالكهربائية الوطنية المعني توقيف مسير الشبكة ال يحق ل

 عقدغيير تالكهربائية الوطنية المعني مسير الشبكة ويمكن للمنتج الذاتي أو  .متصلة بمنشأة استهالكه الذاتي الذاتي

ر، الكهربائية الوطنية المعني أن يرفض هذا التغييمسير الشبكة وال يجوز، في هذه الحالة، لالمبرم بينهما،  االشتراك

 .التطبيقية ونصوصه القانون هذا أحكام مراعاة معوذلك 

 11المادة 

القدرة االسمية لكل واحدة بتجميع  بنفس الموقع المكونة من عدة منشآت الذاتييتم احتساب قدرة منشأة اإلنتاج 

 منها. 

 82المادة 

 من اإلنتاج السنوي ٪23 المعني نسبة ال تتجاوز الوطنية الكهربائية الشبكة مسيريجوز للمنتج الذاتي أن يبيع ل

 .الكهرباء الهيئة الوطنية لضبطتعريفة هذا الفائض من طرف ي، وتحدد اإلنتاج الذاتلمنشأة كفائض للطاقة اإلنتاجية 

 يمكن مراجعة هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي طبقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.
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 83المادة 

تعين يالكهربائية الوطنية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل،  الشبكة استعمالعالوة على تعريفة 

من أجل  معنيالئية الوطنية شبكة الكهرباالمسير مساهمة لفائدة الذاتيين المرتبطين بالشبكة دفع  المنتجين على

 المنظومة وخدمات التوزيع. االستفادة من خدمات

 الكهرباء لضبط الوطنية الهيئة وإحداث الكهرباء قطاع ضبطب المتعلق 13.65 رقم ألحكام القانون تتميما

تحدد المساهمة ، (2366 ماي 21) 61.1 شعبان من 61 بتاريخ 6.66.63 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر

 لمعني.ا الوطنية الكهربائية الشبكة مسير رأي استطالع بعد الكهرباء لضبط الوطنية المذكورة من طرف الهيئة

 84لمادة ا

لوطنية ابالشبكة الكهربائية  والمرتبطة ،متجددةالطاقات ال مصادرانطالقا من  ،تخضع منشآت اإلنتاج الذاتي

 لهذه الشبكة. لحد القدرة االستيعابية

ستغالل الربط إلنجاز أو ا الموافقة على أو طلباتالتصريحات  الكهربائية الوطنية المعنيشبكة اليدرس مسير 

 افقاالستيعابية، ودود القدرة ي حالقدرات المطلوبة، ف ويحجز الطاقات المتجددة، مصادر منشآت اإلنتاج الذاتي من

 يمسكه لبسج الربط المسجل الموافقة على طلبالتصريح أو تاريخ ووقت استالم  المحدد حسباألولوية  لترتيب

 . لهذا الغرض الكهربائية الوطنية المعنيشبكة المسير 

 ،الطاقات المتجددة مصادر إلنجاز أو استغالل منشآت اإلنتاج الذاتي من اإلدارة طلبات الترخيص تدرس

ولوية األ لترتيب ا، وفقفي حدود القدرة االستيعابيةالمعني القدرات المطلوبة، الكهربائية الوطنية  ويحجز مسير الشبكة

 لهذا الغرض. تمسكه اإلدارة  بسجل تاريخ ووقت استالم الطلب المسجل المحدد حسب

ن منشآت لإلنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية م عدةعلى  يجب أال تتجاوز الطاقة الكهربائية المجمعة لموقع يتوفر

 .طة الربطعند نق الوطنية المعنية مصادر الطاقات المتجددة، الحد األقصى للقدرة االستيعابية للشبكة الكهربائية

  15المادة

دمات من خيمكن للمنتج الذاتي إنجاز منشأة تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة واالستفادة 

 .التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي

 16المادة 

شهادة تسمى شهادة األصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها يحق للمنتج الذاتي الحصول على 

 متأتية من مصادر الطاقات المتجددة. 

 تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المكلفة بمنح شهادة األصل.

 87 المادة

 الدوليةأو نية الوطير ايلمعلالكهربائية الوطنية منشآت اإلنتاج الذاتي المزمع ربطها بالشبكة  تستجيبيجب أن 

األشخاص والممتلكات من  الكفيلة بحمايةاتخاذ اإلجراءات بهذه المنشآت  مالكو ومستغلو يلتزم كما ،المعتمدة

 للقوانين الجاري بها العمل. اوفق الكهربائيةالمخاطر 
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 الثالثالباب 

 الذاتي وتبادل المعلومات اإلنتاجبعداد أحكام متعلقة 

 81 المادة

 .المنشآت المنصوص عليها في المادة  الستهالك الذاتي، باستثناءاإلنتاج الذاتي أو ايجب تزويد كل منشأة  

 .لمعتمدةا الدولية أو الوطنيةالقياسية للمواصفات ويجب أن يستجيب هذا العداد  ،من أجل الفوترة يبعداد ذك ،أعاله

لمعلومات االذكي، على  في الوقت الفعلي على شاشة العداديجب أن يتيح العداد للمنتج الذاتي إمكانية االطالع، 

عبر ستخدامها اوالمراكز الساعاتية، حسب  ،الكهربائية الوطنية في الشبكةأو المحقونة  المسحوبةالكهرباء المتعلقة ب

 نقط التحميل.

 تحدد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي بنص تنظيمي.

 89 المادة

 .المعني الوطنية الكهربائية الشبكة مسير ال يمكن تركيب العداد الذكي إال من قبل

 22 المادة

ن الشبكة م الطاقة الكهربائية المسحوبةالطاقة الكهربائية المنتجة واحتساب على  الدنيا المطبقةالشروط تحدد 

 لكهربائيةالطاقة ا ، وتحديد فائضاالحتساب من أجل الفوترة، بما في ذلك فترة فيها والمحقونة الكهربائية الوطنية

 .وطنيةالالكهربائية الشبكة من قبل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بعد استطالع رأي مسيري ، ذاتيا جةنتالم

 28 المادة

المساطر المتعلقة بأنظمة اإلنتاج الذاتي من أجل تمكين المنتجين الذاتيين من الولوج  تعمل اإلدارة على رقمنة

  .من هذا القانون 61المشار إليه في المادة  تحديد ترتيب األولوية السيماإلى المعلومات المتعلقة بطلباتهم 

 22 المادة

منشآت  ئحةاللضبط الكهرباء ب والهيئة الوطنية، شهريا، بإبالغ اإلدارة الكهربائية الوطنيةيقوم مسير الشبكة  

لهذه المنشآت ة الفردي القدرةالتي تم تشغيلها على مستوى شبكته خالل الشهر المنصرم باإلضافة إلى  الذاتي اإلنتاج

الشبكة  يرمسإلى  المعلومات نفس توزيع الكهرباءشبكة  يرسل كل مسيركما بالكيلوواط أو بالكيلو فولط أمبير. 

 الكهربائية الوطنية للنقل.

 23 المادة

إرسال القدرة االستيعابية المتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى  توزيع الكهرباءيجب على كل مسير شبكة 

 من كل سنة.نونبر  30مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في أجل أقصاه 

وتتولى الهيئة  ،االستيعابية، ويعمل على تحيينها باحتساب القدرةيقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل 

 يناير من السنة الموالية. 38ونشرها قبل  الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها
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  الرابعالباب 

 العقوباتمعاينة المخالفات و

 24 المادة

يعهد بمعاينة المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، عالوة على ضباط الشرطة القضائية،  

إلى األعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف اإلدارة، والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بتحليف األعوان محرري 

 المحاضر.

يسمح لألعوان المشار إليهم أعاله بالولوج إلى  ،الدفاع الوطنيدارة ت اإلنتاج الذاتي التابعة إلباستثناء منشآ

 منشأة اإلنتاج الذاتي ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

أن يضع رهن إشارة األعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمنشأته المنتج الذاتي يجب على  

   عند قيامهم بمهامهم.  

 25 المادة

خرق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه لتسوية وضعيته منتج ذاتي توجه اإلدارة إعذارا لكل 

 داخل أجل تحدده له. 

 بكافة طرق التبليغ القانونية. اإلعذارويتم تبليغ 

اإلدارة بإصدار أمر بإيقاف لإلعذار الموجه إليه بعد انصرام األجل المحدد، تقوم المنتج الذاتي إذا لم يمتثل 

 استغالل المنشأة إلى حين اتخاذ التدابير الالزمة.

 26 المادة

 محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها من قبلهم. أعاله 21المادة يحرر األعوان المشار إليهم في 

 إعدادها.( أيام عمل من تاريخ 5ترسل المحاضر إلى اإلدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل خمسة )

 27 المادة

 تصدر اإلدارة قرارا بسحب الترخيص في الحاالت التالية:

 االمتثال ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ المنتج الذاتيإذا رفض   .6

أشهر من تاريخ  (.ثالثة )أعاله داخل أجل  25إذا لم يقم بتسوية وضعيته في الحالة المنصوص عليها في المادة  .2

 قرار إيقاف المنشأة.

 21 المادة

أو  ( درهم كل من قام بإنجاز أو استغالل5.333( درهم إلى خمسة أالف )2.333يعاقب بغرامة من ألفي )

 من هذا القانون. 1و .لمادتين دون القيام بالتصاريح المنصوص عليها في ا ،إلنتاج الذاتيامنشأة الزيادة في قدرة 
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 29 المادة

قام بإنجاز أو استغالل  من( درهم كل 6.333.333( درهم إلى مليون )633.333يعاقب بغرامة من مائة ألف )

في  امالترخيص المشار إليهالربط أو  على موافقةالاإلنتاج الذاتي، دون الحصول على  منشأة أو الزيادة في قدرة

 من هذا القانون.  6و 5تين الماد

 32 المادة

 6( درهم كل من خالف أحكام المادة 6.333.333( درهم إلى مليون )633.333ائة ألف )يعاقب بغرامة من م

 من هذا القانون. 

 38 المادة

دون المساس بالعقوبات األشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرة آالف 

 ( درهم:633.333( درهم إلى مائة ألف )63.333)

 منع األعوان المخول لهم سلطة المراقبة من دخول منشأة اإلنتاج الذاتي لمزاولة مهامهم؛  منتج ذاتيكل  -

من  21كل من رفض اإلدالء بالوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته إلى أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة  -

 هذا القانون. 

 32 المادة

في  تجةالطاقة المنحقن الذاتي،  المنتج نفقة، على وقفيالمعني أن  الوطنية الكهربائيةلمسير الشبكة  يمكن

 وذلك في الحاالت التالية: ةشبكالربط بال فكشبكته، أو 

 6لمادة ا لمشار إليه فيلتطبيقه ومحتوى الترخيص ا المتخذةعدم االمتثال ألحكام هذا القانون والنصوص  -6

  ؛ةالمعنيالوطنية الكهربائية أو الولوج إلى الشبكة الربط شروط أو 

أو ذاتي الالمنتج خطأ صادر عن بسبب مباشر لخطر جسيم والمعنية الوطنية تعرض الشبكة الكهربائية  -2

 ؛ته أو معداتهآمنش

 ؛المعني الوطنية الكهربائية مسير الشبكة ستغلهاللمعدات التي يمتعمد  إتالف -.

، كلفهمن ، أو األشخاص الذيالمعني الوطنية الكهربائيةمسير الشبكة  لمستخدميالسماح  المنتج الذاتيرفض  -1

 والقياس؛ المراقبةإلى أجهزة  الولوج

 .على الممتلكات واألشخاص اخطر يشكل، الذاتي خلل في منشأة اإلنتاج إصالح كل الذاتي رفض المنتج -5

دود حيمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف المنتج الذاتي في 

 .عتبة ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي

ال ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة المنصوص عليها في الفقرة 

 أعاله أي تعويض لفائدة المنتج الذاتي المعني.

عن  ،بشكل مؤقت يتوقف،سالمة وأمن الشبكة، أن ل اضمان ،المعنيالكهربائية الوطنية لمسير الشبكة  يمكن

 الذاتي. المنتجالمنتجة من طرف و الكهربائية الوطنية المعنيةالشبكة حقن الطاقة الكهربائية في 

 التسلم،برسالة مضمونة مع إشعار بواسطة الذاتي،  المنتجالمعني بإعالم الكهربائية الوطنية يقوم مسير الشبكة 

الولوج إلى الشبكة وكذا التدابير الواجب اتخاذها إلعادة الولوج باإلضافة إلى اآلجال القصوى للقيام  توقيفعن سبب 

 .بهذه التدابير

لصالح ض تعوي أي أعالهالمشار إليه في الفقرة فك ربط منشأة اإلنتاج الذاتي بالشبكة و الحقن أ وقف يخولال 

 .الذاتي المنتج
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 الخامسالباب 

 وختامية أحكام انتقالية

 33 المادة

ل هذا القانون تاريخ دخوقبل إلنتاج الذاتي، اعلى األشخاص الذاتيين واالعتباريين الذين يستغلون منشآت  يجب

من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء  (63ثمانية عشر شهرا )أن يقدموا لإلدارة، داخل أجل حيز التنفيذ، 

 ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.طلبا لتسوية وضعيتهم طبقا 

 34 المادة

 .6.3ربيع األول  من 61بتاريخ  226..6.6من الظهير الشريف رقم  2 الفصل من 2ينسخ ويعوض البند 

 يلي: وتتميمه، كماوطني للكهرباء كما وقع تغييره ل( بإحداث المكتب ا.666غشت  5)

 أعاله 6الكهربائية دون منشآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة ) -2"

 ."لطاقة الكهربائية من أجل االستهالك الذاتيلالذاتي نتاج اإلوكذا منشآت 

والماء الصالح وطني للكهرباء لالمكتب االمتعلق ب 13.36قانون رقم من ال 5المادة  من 3ينسخ ويعوض البند 

 ، كما(2366سبتمبر  26) 61.2 فاتح ذي القعدةبتاريخ  6.66.663ظهير الشريف رقم ال للشرب الصادر بتنفيذه

 يلي:

 أعاله إليه المشار الشريف الظهير من 2 الفصل من( 6 البند في عليها المنصوص االتفاقيات على يصادق - "

 ".مهوتتمي تغييره وقع كما ،(.666 أغسطس 5) .6.3 األول ربيع من 61 بتاريخ 226..6.6 رقم

 35 المادة

 5) .6.3ربيع األول  من 61 الصادر في 226..6.6الظهير الشريف رقم من  2من الفصل  3ينسخ البند 

 .وتتميمهوطني للكهرباء كما وقع تغييره ل( بإحداث المكتب ا.666غشت 

 36 المادة

 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. (.ام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثالثة )تدخل أحك

ه النصوص نشر هذتاريخ غير أن األحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 

 بالجريدة الرسمية.

سنوات ابتداء من  (1) يتعين إصدار النصوص التنظيمية الالزمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه أربع

 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

 



 

 إثبــــــــات الحضـــــور 
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