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ٓخرةجامدى  24 ر 17( 1444 ا  ) 2023 ينا

 480اجللسة رمق حمرض  

ء : التارخي ٓخرةجامدى  24  الثال ر 17ه (4144 ا  .م)3202 ينا
شار    الرئاسة: شنيالسيد  املس اخش ل،  ٔمحد  الثاين  جملس اخلليفة  س  رئ

شارن.   املس
ت قة  سبع  :التوق ة  وثالثون دق قة  و   السادسة، ابتداء من السا ق الثانية ا

 . والعرشن مساء
ٔعاملدول   ىل:راا :ا   سة والتصويت 
ديد رشوط وٕاجراءات   86.15مرشوع قانون تنظميي رمق    -1 يتعلق بت

من   شارن  املس جملس  ىل  واحملال  قانون،  دستورية  بعدم  فع  ا
نية؛    جملس النواب يف ٕاطار قراءة 

متمي القانون رمق    40.19مرشوع قانون رمق    -2 املتعلق   13.09بتغيري و
والقا ددة  املت رمق  لطاقات  قطاع    48.15نون  بضبط  املتعلق 

ء   داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر ء وٕا ىل جملس  ( الكهر حمال 
شارن من جملس النواب؛   املس

ٕالنتاج    82.21مرشوع قانون رمق    -3 ئية، يتعلق  لطاقة الكهر ايت  ا
شارن من جملس النواب.  ىل جملس املس  واحملال 

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

س اجللسة:  شني، رئ ٔخش ٔمحد  شار السيد    املس
ٓن  لن ا ٔ ٔسئ الشفهية،  ا لسة  الن عن ذ يف بداية  كام مت إال

تاح اجل  نة يف بداية  عن اف ٔم رت السيدة ا صصة، كام ذ رشيعية ا لسة ال
ىل  راسة والتصويت    مشاريع:   3اجللسة، ل

ديد رشوط وٕاجراءات   86.15مرشوع قانون تنظميي رمق    -1 يتعلق بت
جملس  من  شارن  املس جملس  ىل  واحملال  قانون،  دستورية  بعدم  فع  ا

نية؛    النواب يف ٕاطار قراءة 
متمي القانون رمق    40.19مرشوع قانون رمق    -2 املتعلق   13.09بتغيري و

ددة والقانون رمق   ء  املتعل  48.15لطاقات املت الكهر ق بضبط قطاع 
ىل جملس   ء، واحملال هو كذ  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر وٕا

شارن من جملس الن  واب؛ املس
ٕالنتاج ا  82.21مرشوع قانون رمق    -3 ئية، يتعلق  لطاقة الكهر ايت 

شارن من طرف جملس النواب.  ىل جملس املس   واحملال 

القو  مشاريع  اقشة  م الرشوع يف  ل  ٔعامل، ق ا دول  يف  ة  املدر انني 
ٔعضاء جلنة ٔو  س و لشكر اجلزيل ٕاىل لك من رئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  د 

إالنت  ات  القطا جلنة  وكذ  سان،  إال رشيع وحقوق  وال وٕاىل العدل  ة،  اج
لهيا   نتقال الطايق اليت تعذر  رة  ر العدل وكذ السيدة وز السيد وز

ا  ىل  اليوم،  معنا  املعمقة  احلضور  راسة  ا ل  بذلوها يف س اليت  هودات 

ٔعامل هاته اجللسة.  دول    ملشاريع القوانني املس يف 
تنظمي قانون  ىل "مرشوع  والتصويت  راسة  ٕاذن  اجللسة  ي سهتل 

فع بعدم دستورية قانون".  86.15رمق  ديد رشوط وٕاجراءات ا   يتعلق بت
ر لتقدمي املرشوع. لسيد الوز لكمة    ا

ر.  لمنصة ضلتف  السيد الوز

لطيف السيد عبد  ر العدل:   ا   وهيب، وز
س.    شكرا السيد الرئ

رن،  ن الوز   السيد
شارن،    السادة املس

ش اد ما  قة  احلق هذا    يف  ٔنه  ليا،  اعطاوها  اد  ٔن  لكمة  ا ر  ند
ٔن حيال امللف من هذا القانون من جملس النواب ٕاىل جملس  ٔينا  التعديل ارت

شارن ىل فصول معينة، ولكن املس ٔ مادي يف نقل احلاالت  ٔن وقع خط  ،
لام  به  ذ  ٔ ي ٔن  جيب  النص  ذ  بتعديل  مقنا  ٕاذا  ٔنه  اعتنا  ق  ، اعتقد

ٓخر،ا ا القانون   لس  خيص  ف  ستورية  ا احملمكة  ل  د قرار  وهذا 
شارن،  املس جملس  ىل  لنا  ٔ و النص  هذا  ىل  اعمتد  لاملية،  التنظميي 

دة طلبن  ديد، هيم مادة وا شارن ملناقشته من  ىل جملس املس الته  ٕا ا 
االت:  ل إال ة د   فهيا مجمو

ٔو سقط س  رش يف النص السابق  ٔوىل مل  ا ا ٔن إال ىل  هوا إالشارة 
يوقعها   ٔو  ٔطراف  ا يوقعها  الطعن  مسطرة  يف  تقدميها  يمت  اليت  رات  املذ

ا احملمكة  ل  د القرار  اكن  ولكن  ٔنه  الطرف،  ب ويقول  سابق  ستورية اكن 
رة  كون مذ رة بدورها ح  فاملذ القضية يلزم فهيا وجود حمايم  ٕاذا اكنت 

ٔن يوقعها حمايم ال ٕاذا   ، حسب طبيعةطعن جيب  امللف، ٕاذا اكن امللف م
ٕاذا   ه حمايم،  ف كون  يلزم  زاع  ه  ف يل،  الق هذا  من  ٔو يشء  مدين  اكن 

ٔن ا النقض  فهيا  مشات حملمكة  ٕاذا اكن  الفات مايش ملزمة ميكن متيش، 
كون  ستورية  ٔمام احملمكة ا رة الطعن  كون احملايم خص كذ مذ ملزم 

  فهيا حمايم. 
ة احملايم  نيا، ٕاذن ٕالزا  كون فهيا ٕالزام ٔمام املسطرة العادية  ة احملايم  م

قلنا   املتابعة،  ىل  يتلكم  النص  يف  كذ  ا  ٔضف النقض،  حممكة  ٔن ٔمام 
ل..  ابية دا ت يف وضعيات انت ابعات، ت رش م ستورية ما كتد احملمكة ا

ٔنه ا مج حىت ال يفهم ب ٔضف ٔرش ٕاىل البند السادس و ستورية احملمكة ا  ف
و  ا صاصات  خ اة  مرا "مع  ودر  املتابعات  موضوع  عندها  راه 

ست لمحمكة ا و  صاصات ا خ ستورية"، و ورية ال تنص لمحمكة ا
. ري ذ   ىل املتابعة ٕاىل 

سانية موجودة،  ادي يبقى مادامت إال ، اكن نقاش وهذا نقاش  كذ
احملمكة قرار  صدر  ٕاذا  ىل  اقشات  م اليل   ويه  نقاش  وهذا  ستورية،  ا

احملامك  يف  ن  اك اليل  القضايئ  جهتاد  مستوى  ىل  يبقى،  ادي  مازال 
اكينة   العامل لكه  ستورية يف  اليل   2ا ه  التو قة وهذا هو  االت يف احلق
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ستورية يف هذا   ستورية بعدم ا ٓن، تيقول  ٕاذا قالت احملمكة ا ن ا اك
قو  حيوز  املق القرار  اليشء  املوضوع ة  ى  هت وا النقاش  ى  هت ا معناه  به،  يض 

الربملان  ىل  امللف  ا  ٕ يقوم  احلكومة،  س  رئ ىل  حيال  القانون،  يبطل 
ىل نص ق ٔبطلت احملمكة بعدم دستورية النص،  بناء  ٔن  بعد  ديد  انوين 
ى املوضوع.  هت   ا

ري ملزم؟   ٔو  ولكن ٕاذا قضت احملمكة بدستورية نص، هل هو ملزم 
قوة   ومن  هل   به؟  املقيض  اليشء  قوة  ست   ل ٔو  به  املقيض  اليشء 

  ٔ د امللف  ست  قوة اليشء املقيض به، معناه عندي وا ٔ ل ث املبد ح
ال ستورية وقالت يل احملمكة ال هذا    م بدمع ا ت طعنت  الكرا، ج ل  د

عندو   دا  ٓخر  حمايم  جيي  ميكن  دستوري،  راه  ه  ف تطعن  اليل  النص 
ين   اكنيات فكرية ٕام اود  متع وجيي  وال وسائل وال تطورات وقعت يف ا

ديد، ميكن احملمكة تقول بعدم دستوريته، ما عندها مانع،  ه من  يطعن ف
جتي  مايش لهاش  ميكن  ما  دستوريته  بعدم  قالت  ٕاذا  ٔول  ا ٔول،  ا حبال   

 ٔ ب سمى  ما  ه  ف هذا  املوضوع  لهذا  سبة  ل ولكن  بعد،  من  نه  بدستوريته 
ٔ البت  د املبد ىل وا ادا  ستورية ال يعطي قوة اليشء املقيض به، اس

خي  اليت  القوانني  مجيع  معناه  القوانني"،  دستورية  "قرينة  مسيتو  ا  ٓخر  ر
ستور، ٕاال   ستور وتناسب ا ر ا سا ٔصل،  لسني يه دستورية يف ا ا

د دم  ستورية  ا احملمكة  ٔت  ارت ٕاذا  ائية،  است ا  ستوريته  يف 
س  ستورية". وك   ميوها "قرينة ا

املسطرة  ٔسس"،  ا تتغري  مل  "ما  ن  النص اك يف  السؤال،  تطرح  وهنا 
ستورية اكينني   ي ل:  مرا  2ح نطعن يف ا ٔن القايض ا ٔوىل  املر ا

احملمكة  ىل  حنيلوه  ش  الرشوط  تتوفر  هل  راقب  عوى  ا مسطرة   
ستوري لمحمكة ا يوصل  ث  ستورية، من ح ٔنه  ا لجنة  ا د  و وا ة 

فهيا   ستورية  ا احملمكة  تتعرف  واش   4عضوا،    12ٔنت  شوف  ك جلان 
اش، وٕاىل اكنت   ة وال ما حصي اش هوما  املسطرة حصي املسطرة ما حصي

ستورية   لمحمكة ا لقانون املنظم  ٔنه الهيئة وفقا  و،  ما عندمهش احلق ي
ر8النصاب هو   ٓش خصو يد ر املال ، ٕاذن  يد ىل ؟  لو وحييلها  حظات د

فهيا   اليل  العليا  هاذ   12الهيئة  و،  ي ش  ستورية  ا احملمكة  من  عضوا 
ٔسس اجلديدة ما تفامهناش فهيا، ٔسس اجلديدة"؟  ا   ٔشنو يه "ا

السادة   فهيا  رشيع،  وال العدل  جلنة  ٔعضاء  السادة  شوية  لكمة  هاذي 
قالو املدة،  د  وا تقريبا  فهاذي  لينا  شنو يه   احملامني شدو  لينا  دد  لينا 

ٔسس اجلديدة"؟.    "ا
الواقع   تطور  واش يه  اجلديدة"؟  ٔسس  "ا شنو يه  معمك  فق  م  ٔ

ري دميقراطية وتغيري الفهم؟ مبعىن كنا ف د احلكومة  د التغيري دار ليا وا وا
ات حكومة   يل، و الق اء  وال يشء من هذا  داثية و ٔكرث  ٔكرث حتررا و

س  ا لقايض  وتبني  تعديل الطلب  يض  يق متع  ا تطور  ٔن  ب توري 
ىل  راجعت  و احلكومة حمافظة  د  وا كون عند  ادي  وال  دستوري، 

القرارات،   اع  م ة  مجمو الوضع  مستوى  ٔن  ب ٔى  ارت ستوري  ا والقايض 

كرثوش  ما  ش  لها؟  د ور  ا شنو  ستورية  ا احملمكة  ٔنه  السيايس.. 
ستور لك هنار، التطور  اقشة ا ل م يتطور. د ستوري    النص ا

القضايئ   لالجهتاد  وخنليو  هكذا  خنليوها  ٔنه  ب اعتقد  ا  اح ف 
ل ما ٔسس، ما عند  ستوري حيدد هاذ ا ٔكرث من    ا فهيا، و تفهمناش 

ٔخرى حىت يف ٕايطاليا ما عندمهش يش مفهوم لهاذ  ٔ حبثت يف دول  هكذا 
ٔسس، إالي ايل يف القرار ا ستوري. طاليني عندمه مستوى    ا

ل  ٓن؟ ق ٔمراك ا ستورية اليت تغريت يف  ٔسس ا د نعطيمك ما يه ا
ٔنه حق اض مسموح به  من حقوق املرٔة يف   ات احملمكة العليا قالت إال

ال  ليك  قالت  د  ات  العليا،  احملمكة  ل  د قرار  هذا  ن،  مز هتا،  ذات
مي ٔن  كون،  خصوش  ما  اض  تإال ٔن  اجلنني،  حبياة  النطفة  س   

ل الروح... ٕاخل.  سمح بق ن املسيحي ال  ٔنه ا ة، وقالت ب ٔهنا ح   اعتربهتا ب
الع  احملمكة  ات  و تغريت  اليل  ٔسس  ا يه  وقالت  ما  البارح  ليا 

ات   و اض  إال هذا  بدستورية  اض؟  إال دستورية  بعدم  تتقول  ٓن  ا
ج ما  ٕاىل  راه  القانون،  هاذ  يصدرو  القضاة  خنليو  لقضاة،  ليا  تريجع  ريتو 

  ادي نبدا نعطي.. نتلكم فهاذ املوضوع.
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

توص لس  ا ٔعضاء  اكفة  ٔن  ب رشيع  ٔعتقد  وال العدل  جلنة  بتقرر  لوا 
سان املرتبط هبذا املرشوع.   وحقوق إال

طلب  هناك  اكن  ٕاذا  ما  ا  يف  املرشوع،  اقشة  م نبارش  لتايل 
ٔو ل  لرئاسة.  لتد ل الفرق  الت د   سلمي املدا

سلمي؟ طيب.    ال
ل ملناقشة هذا املرشوع.  ش هناك طلب تد   ٕاذن ما اكي

لتصوي ارشة  م ٕاذن  قل  القانون مرشوع  مواد  ىل  التنظميي، ت  ن 
من   مادة  مادة،  املرشوع  سنعرض  تقع،  قد  دستورية  ٕالشاكالت  وتفاد 

س فقط املواد املع  ليه، ول ل التصويت  ٔ .   د
ٔ ٕاذن بعرض:  ٔبد   و

ٔوىل   (كام وردت من جملس النواب):  املادة ا
  املوافقون: إالجامع. 

  : 2املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  : 3املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): 4املادة  
  املوافقون: إالجامع. 
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شارن يف ٕاطار   5املادة   ىل جملس املس لت  ٔح دلها جملس النواب و (كام 
نية):    قراءة 

  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): 6املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  لس النواب):(كام وردت من جم  7املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): 8املادة  
  . امعاملوافقون: إالج

  :(كام وردت من جملس النواب) 9املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

يف   10املادة   شارن  املس جملس  ىل  لت  ٔح و النواب  جملس  دلها  (كام 
نية):    ٕاطار قراءة 

  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  11املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  النواب): (كام وردت من جملس  12املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  13املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  14املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  15املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  16املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  17املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  18املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  19املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  20املادة  

  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  21املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  22املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  23املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  24املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  25املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  26املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  27املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  28املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

 ٓ لتصويت: ع القانون  ن مرشؤعرض ا ه  رم   التنظميي 
  املوافقون: إالجامع. 

رمق   التنظميي  القانون  "مرشوع  ىل  شارن  املس جملس  وافق  ٕاذن، 
فع بعدم دستورية قانون" يف    86.15 ديد رشوط وٕاجراءات ا يتعلق بت

ٕالجامع.  نية    ٕاطار قراءة 
ر.  لسيد الوز ا    هن

ر.    شكر السيد الوز
شلك  وطبعا هذا ٔعتقد  نق نو   نص ت ت، و ة يف ممارسة احلر ق عية حق

رتبط بتطبيقه.  ٔمام ف  ٔن اخلري    ب
ر.    شكرا السيد الوز

رمق   قانون  "مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ل ٓن  ا بتغيري   40.19منر 
متمي القانون رمق   ددة" و"القانون رمق    13.09و لطاقات املت   48.15املتعلق 

ء". ع املتعلق بضبط قطا  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر ء وٕا   الكهر
معنا   احلضور  لهيا  تعذر  رة  الوز السيدة  ٔن  ب ٔعتقد  لحكومة،  لكمة  ا
وب عن السيدة   ة، س مة حكوم ٔرض الوطن يف  ارج  دها  اليوم لتوا

ر الرتبية الوطنية مشكورا.  رة السيد وز   الوز
ر.    تفضل السيد الوز
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منوىس،   ب  شك ضة،  وز السيد  والر ٔويل  ا والتعلمي  الوطنية  الرتبية  ر 
نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    نيابة عن السيدة ليىل بنعيل، وز

س.    شكرا السيد الرئ
يه   اليل  املستدامة  والتمنية  الطايق  نتقال  رة  وز الزم  عن  نيابة 

ٔقدم يف هاذ اجللسة ٔن  ٔرض الوطن، امسحوا يل  ارج  لعرض ا  موجودة 
  التقدميي حول هاذ القانون. 

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

  حرضات السيدات والسادة، 
"مرشوع   املصادقة،  ل  ٔ من  املوقر  جملسمك  ىل  ٔعرض  ٔن  رشفين 

رمق   رمق    40.19القانون  القانون  متمي  و بتغيري  يقيض  ي  املتعلق    13.09ا
دلطاقات   و"ااملت رمق  دة  ء    48.15لقانون  الكهر قطاع  بضبط  املتعلق 

ء".  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر   وٕا
ات  القطا جلنة  ٔعضاء  اجلزيل  لشكر  ٔتقدم  ٔن  البداية  يف  ٔود  و
مرشوع  ٕاغناء  من  ت  مك قمية  ات  مبقرت مشكورة  تقدمت  اليت  ة  إالنتاج

ٕالجامع ي ليه  ر  10وم هذا القانون، واليت صادقت    . 2023ينا
ددة ببالد من   املعمتد لتطور مشاريع الطاقات املت وقد مكن إالطار 

من   ٔزيد  ٕاىل  دد  م ٔصل  من  املنجزة  إالجاملية  القدرة  غاواط    4رفع  ج
ٔو  د إالجناز  د ق ٔخرى املهمة تو ة من املشاريع ا ٔن مجمو اليا، مع العمل 

  التطور. 
ا عتبار التطور  ذا بعني  ٔ ىل فه قطاي عر و ددة  ع الطاقات املت

ملنظومة   واملتعلقة  ية  التق راهات  إال وكذا  ويل،  وا الوطين  املستوى 
الطاقات  مشاريع  من  م  دد  عاب  اس من  هنا  متك الوطنية  ئية  الكهر
املستدامة مبراجعة إالطار  والتمنية  الطايق  نتقال  درت وزارة  ددة،  املت

م  ٕالجناز  رشيعي  إ ال ٓت  اش طرف نتاج  من  ددة  املت املصادر  من  لطاقة 
  اخلواص. 

شارية ويف  ة مرشوع هذا القانون وفق مقاربة  ليه، فقد متت صيا و
شاوري موسع مع لك اجلهات املعنية.    ٕاطار 

حتسني   ٕاىل  ة  الرام اململكة  ات  تو مع  القانون  هذا  مرشوع  ىش  وي
الول وسهيل  ة  الشفاف وتعزز  ٔعامل  ا اخ  لمم بفرص   علوماتوج  املتعلقة 

اذبية   من  الرفع  ٕاىل  ٕاضافة  ص،  الرتخ ٕاجراءات  سيط  ت مع  ر،  س
فرص  لق  و ويل  وا الوطين  اخلاص  ر  لالس ددة  املت الطاقات  قطاع 

  حملية.  شغل

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ضيات مرشوع هذا   ٔمه مق ىل     ييل: القانون ف تت
ٕالدماج  ٔوال  الوطنية  ئية  الكهر لمنظومة  عابية"  س "القدرة  رش   ،

ددة،   لهيا، الطاقات املت ء  ٔة الوطنية لضبط الكهر وذ بعد مصادقة الهي
يتعلق  ف  لخواص  الالزمة  الرؤية  وٕاعطاء  ة  الشفاف تعزز  من  مما سميكن 

لطاق رية املتعلقة  س ددة لفرص    ؛ ات املت
ويه  نيا،   املنظومة"  دمات  " بتاكليف  يتعلق  ف  ة  الشفاف ٕارساء 

لرشب مجموع اخلدمات   الصاحل  واملاء  ء  لكهر الوطين  ب  ا املك يقد اليت 
الوسائل  بفضل  اورة،  ا ول  ا مع  والتبادالت  واجلهد  الرتدد  ىل  لحفاظ 

لمنظومة وكذا تدبري تذبذب الطاقات من  ة  ددمصادر الطا املتا ة قات املت
ئية، ويمت حتديد تعرفة هاته اخلدمات من طرف  لشباكت الكهر املرتبطة 
الشبكة  مسري  رٔي  استطالع  بعد  ء،  الكهر لضبط  الوطنية  الهيئة 

لنقل ئية   ؛ الكهر
ء    لثا، الكهر ٔن  ت  تث ٔصل"  ا "شهادة  سمى  شهادة  سلمي 

ٔتية من   م الطاقات  املستعم  ددة، مممصادر  استغالل   ا سميكن مناملت
النظيفة ات  املنتو سويق  ب املتعلقة  اجلديدة  الوطنية    الفرص  لسوق 

ولية؛    وا
من رابعا،   ء  الكهر ٕانتاج  ٓت  ش ٔو م ٔة  ش بتطور م لمستغل  السامح 

لقدرة الرتامكية واملوقع؛  د  اضعة لنظام الترصحي دون التق ددة    مصادر م
لفاامسا،   اخلواص  السامح  ٓ لني  ش م جناز  الطاقة ٕ ختزن  ت 

مردودية مشاريع   تعزز  من  مما سميكن  التخزن،  دمات  ستفادة من  و
ئية الوطنية؛  ددة وتقوية مرونة املنظومة الكهر   الطاقات املت

الن عن طلبات سادسا،   إال ٕاىل  إالدارة  ٕاماكنية جلوء  ىل  التنصيص 
الطاقات   مشاريع  ٕالجناز  شجيععروض  بغية  ددة،  املقاوالت    املت

ندماج الصناعي احمليل  الصغرى وا اصة الوطنية، وتقوية  ملتوسطة، و
لشغل لق فرص    ؛ و

املؤقت  سابعا  لتقليص  لنقل  الوطنية  الشبكة  مسري  جلوء  ٕاماكنية   ،
عتبة  دود  ئية يف  الكهر الشبكة  ة يف  املنت ئية  الكهر الطاقة  لضخ 

مما تنظميي،  بنص  ٔم  حتدد  تدبري  من  سامه  العرض  س بني  لتوازن  ل 
  والطلب؛ 

ريا، ٔ لزتود من مستغل   و لتوزيع  ئية  السامح ملسريي الشبكة الكهر
دود   يف  الطاقة،  هذه  من  جزء  ناء  ق ددة  املت الطاقات  ٓت  ش مل

ة مبناطق نفوذمه.  40%   من الطاقة إالجاملية املنت
حمدد زمين  سقف  ىل  التنصيص  كذ  مت  سنوات    وقد  ٔربع  يف 

  ة املتعلقة مبرشوع هذا القانون. ر لك النصوص التنظمييٕالصدا

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ق   حتق ىل  ٕاجيايب  وقع  سيكون   القانون  هذا  مرشوع  تفعيل  ٕان 
من   وذ  ددة،  املت الطاقات  جمال  يف  لبالد  سرتاتيجية  ٔهداف  ا

اخلاالل   ر  س وٕاعتعزز  ويل  وا احمليل  الالزمة  ص  الرؤية  طاء 
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ا.  ولوج مثرن، وتقوية القدرات الوطنية ونقل التك   لمس
ة  الرام ة  السام ة  امللك ت  التعل تفعيل  يف  املرشوع  هذا  سامه  س كام 
ة  الطاق السيادة  تعزز  ل  ٔ ددة من  املت الطاقات  رسيع وثرية تطور  ٕاىل 

وا  الطاقة  لكفة  وتقليص  يف لبالد  الكربون  من  اخلايل  صاد  ق يف  متوقع 
اململكة، لتنافسية  ل  ٔم ا التمثني  وكذا  القادمة،  جمال    العقود  يف  الس 

داماته.  ٔخرض واست ني ا   الهيدرو
شارون   املس والسادة  السيدات  احملرتم،  س  الرئ السيد  تلمك، 

ٔنظار جملس ىل  ضيات مرشوع القانون املعروض  ٔمه مق مك احملرتمون، يه 
ابة   ست ال  من  نطمح  ي  وا ليه،  املصادقة  ل  ٔ من  املوقر 

امل محم ٔيده، يف جمال  لتطلعات صاحب اجلال  السادس، نرصه هللا و د 
ٔزيد من عقد من الزمن.  ذ  رشته اململكة م ي    نتقال الطايق، ا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
ر. سيد الو شكرا ال    ز

جلنة   تقرر  ة،  إالنتاج ات  القطا جلنة  مبقرر  توصل  لك  ا ٔن  ب ٔعتقد 
ة ات إالنتاج   . القطا

ل؟  ارشة ملناقشة املرشوع، هل هناك طلب تد ٔمر م   ٕاذن 
وبة.  الهتا مك ات سلمت مدا مو   ٔعتقد لك الفرق وا

ل  ٔ من  املرشوع  مواد  استعراض  ٕاىل  ارش  م شلك  ٔمر  ٕاذن 
  بـ:  التصويت بدءا

ٔوىل  لجنة): املادة ا هتا ا د   (كام 
  املوافقون: إالجامع. 

لجنة):  2املادة   هتا ا د   (كام 
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): 3املادة  
  املوافقون: إالجامع.. 

  (كام وردت من جملس النواب): 4املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  ):(كام وردت من جملس النواب 5املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): 6املادة  
  : إالجامع. املوافقون 

  (كام وردت من جملس النواب): 7املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): 8املادة  

  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت:  ه  رم ٓن مرشوع القانون    ٔعرض ا
  املوافقون: إالجامع. 

ىل "مرشوع قانون رمق  افق جمٕاذن، و  شارن  بتغيري    40.19لس املس
متمي   رمق  و رمق    13.09القانون  والقانون  ددة  املت لطاقات    48.15املتعلق 

ء".  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر ء وٕا   املتعلق بضبط قطاع الكهر
ر.  ا السيد الوز   هن

الثالث   املرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ل ٓن  ا قل  "مرشوع ن ٔي 
ايت  82.21قانون رمق   ٕالنتاج ا لكمة لطاقة    يتعلق  ل ا ٔح ئية"، و الكهر

ل تقدمي املرشوع.  ٔ ر من  ىل السيد الوز نية    مرة 
ر.    تفضل السيد الوز

السيدة   عن  نيابة  ضة،  والر ٔويل  ا والتعلمي  الوطنية  الرتبية  ر  وز السيد 
نتقال الطايق والتمنية املستدا رة    مة: وز

س.    شكرا السيد الرئ

شارون احمل    رتمون، السيدات والسادة واملس
م  ه ىل  املوقر  لسمك  اجلزيل  لشكر  ٔتقدم  ٔن  البداية  يف  ٔود 
ذ سنة  املغربية م اململكة  رشته  ي  ا الطايق  نتقال  رسيع  يوليه ل ي  ا

السادس2009 امل محمد  اجلال  لصاحب  الرشيدة  ادة  الق نرصه   ، حتت 
ٔيده.    هللا و

ٔعضاء جلنة ا لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ىل حسن  كام  ة  ات إالنتاج لقطا
رمق   القانون  مرشوع  مع  لهم  لطاقة   82.21تفا ايت  ا ٕالنتاج  املتعلق 

ٕاغناء مرشوع  من  ت  ات مك مبقرت ن  تقدموا مشكور ن  وا ئية،  الكهر
ٕالجامع ي لجنة  ليه ا ي صادقت  ر  10وم هذا القانون، ا   . 2023ينا

لني الع القانون الفا ني واخلواص من تطور  وسميكن مرشوع هذا  موم
ىش  ي ما  وهو  ددة،  م مصادر  من  الس  ايت،  ا إالنتاج  ٓت  ش م
اجلديد   التمنوي  منوذج  ا توصيات  وكذا   ، لبالد سرتاتيجية  ات  والتو

وتطور   ء  لكهر الالممركز  إالنتاج  بتطور  صاداملتعلقة  ٔخرض   اق وطين 
ء.  اكربون وحتسني القدرة التنافسية لقطاع الكهر خفض ا   م

لطاقة  ايت  ا إالنتاج  شاط  تنظمي  ٕاىل  القانون  هذا  مرشوع  وهيدف 
وطبيعة  إالنتاج  مصدر  اكن  يفام  ايت  ا سهتالك  ٔغراض  ئية  الكهر
ٔمن   ضامن  مع  دمة،  املست ٓت  ش امل وقدرة  اجلهد  ومستوى  الشبكة 

ادئ سالمة  و  م رتام  ا ىل  احلرص  وكذ  الوطنية،  ئية  الكهر الشبكة 
لني. ة واملساواة بني اكفة املتد   الشفاف

ضيات مرشوع هذا القانون ف ييل:  ٔمه مق ىل    وتت
لقانون    ٔوال،  اخلاضعني  عتباريني  ٔو  اتيني  ا اص  ٔش ل السامح 

لط ايت  ا لٕالنتاج  ٓت  ش م بتطور  اخلاص  ٔو  ال العام  فهيم اقة  مبا  ئية  كهر
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  املواطنني واملقاوالت الصغرى واملتوسطة والكربى؛ 
إالنتاج    نيا،  ومصادر  ٓت  ش امل قدرات  جبميع  ايت  ا ٕالنتاج  السامح 

ة  ء املنت ل نقل الكهر ٔ هيا من  وجبميع الشباكت، مع ٕاعطاء حق الولوج ٕا
سهتالك؛   من مواقع إالنتاج ٕاىل مواقع 

بيع  ٕاماكني  لثا،  مجيع   %20ة  ملسريي  كفائض  ايت  ا إالنتاج  من 
ايت   ا املنتج  من  السقف بطلب  ٕاماكنية رفع هذا  ئية مع  الكهر الشباكت 

ية؛  لعدادات ا ٓت،  ش زويد هذه امل ىل    والتنصيص 
ستفادة من    رابعا، لتخزن و ٓت  ش ٕاجناز م ٔول مرة ٕاماكنية  ح و م

ىل شهادة ا  ل ٕاثبات مصدر الطاقات ٔصل مدماهتا وكذا احلصول  ٔ ن 
ددة؛  ددة مما سميكن من تعزز مردودية مشاريع الطاقات املت   املت

ء    امسا، الكهر الهيئة الوطنية لضبط  ة فٕان  ل تعزز الشفاف ٔ ومن 
وكذا   التوزيع  دمات  و املنظومة  دمات  و الفائض  تعرفة  حتديد  وىل  س

لشبكة عابية  س   ئية. الكهر املصادقة ورش القدرة 
ال ٕالصدار النصوص التنظميية  ٓ ىل حتديد  كام ينص مرشوع القانون 

جلريدة الرمسية يف   رشه  رخي  القانون، ابتداء من   4الالزمة لتطبيق هذا 
ٔكرث.  ىل ا   سنوات 

ملبادئ   رتاما  وا إالدارية،  وإالجراءات  املساطر  سيط  ت ٕاطار  ويف 
إالداري،   لالمتركز  الوطين  هذامليثاق  املساطر ينص  رمقنة  ىل  املرشوع  ا 

الولوج   من  اتيني  ا ني  املنت متكني  ل  ٔ من  ايت  ا إالنتاج  ٔنظمة  ب املتعلقة 
ٕاىل املعلومات املتعلقة بطلباهتم وخمتلف إالجراءات املتعلقة هبا، مما سيضمن  

شلك رسيع.  ىل املعلومات    ٔيضا احلق يف احلصول 

شارن    مني، احملرت  حرضات السيدات والسادة املس
رمق   القانون  مرشوع  ضيات  مق ٔمه  يه  ٕالنتاج    82.21تلمك  املتعلق 

املصادقة،   ل  ٔ من  املوقر  ىل جملسمك  املعروض  ئية  الكهر لطاقة  ايت  ا
شغل  فرص  خللق  ساحنة  وفرصة  ديدا  حتفزي  ٕاطارا  شلك  س ي  وا

رات يف جم س ىل املزيد من  شجيع القطاع اخلاص  اج  ال ٕانت ديدة ول
ستجيب ملعايري التمنية  ات  تو ىل م ٔمثنة تنافسية، وكذا التوفر  ء ب الكهر

خفض الكربون.  ٔخرض م صاد وطين    املستدامة وسامه يف تطور اق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لهاذ   سبة  مقرر  املرشوعل توزيع  مت  القط  كذ  جلنة  تقرر  ات  ٔو  ا
ة.    إالنتاج

ٔن   ب ات؟ ٕاذن نعترب  مو ٔو ا د الفرق  ٔ ل من  هل هناك طلب تد
لرئاسة.  سلميها  الت املرتبطة مبناقشة هاذ املرشوع قد مت    خمتلف املدا

ىل مواد مرشوع القانون.  لتصويت  ارشة  قل م   ٕاذن ن

ٔعرض  ٔوىلو     (كام وردت من جملس النواب): املادة ا

ٕالجامع.    املوافقون: 

لبية.  :2املادة   ٔ ٔهنا تعديل من طرف فرق ا ش   وقد ورد 
د مقديم التعديل.  ٔ لكمة  ل ا   ٔح

س، تفضل   . السيد الرئ

شار     امخلار املرابط:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

رن احملرتمني،  ن الوز   السيد
شارون احملرتمون، السيدات والسادة    املس

ة كام قلت التعديالت امل  لس  قرت لبية مب ٔ مس ا س، يه  ، السيد الرئ
املادة   هيامن  تعديلني  هناك  لضبط  القانون،  هذا  ملرشوع  شارن   2املس

املادة  15واملادة   عن  لكم  ٔ الطاقة   2،  "ختزن  تغيري  مت  الثانية  الفقرة  يف 
ئية" بـ "ختزن الطاقة" فق    ط لتكون مشولية. الكهر

امل ل  ٔ هو  اوالتعليل  التعريف  مع  يف الءمة  ليه  التصويت  مت  ي 
القانون   القانون    40.19مرشوع  متمي  و لطاقات   13.09بتغيري  املتعلق 

ددة والقانون رمق   ٔة    48.15املت داث الهي ء وٕا املتعلق بضبط قطاع الكهر
لضبط عن الب  ء، وهذا هيم  ٔوىل   15ند  الوطنية لضبط الكهر من املادة ا

  زن الطاقة. واملتعلق بتخ
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ب احلكومة   ىل التعديل.  تعق

شار     امخلار املرابظ:  السيد املس
اكن   هو  يعين  املادة  نفس  من  الثاين  اجلزء  يف  كذ  فقط  سمح،  ٔس
بقات  ئية"،  "الكهر يعين  ٔزحي  فكذ  ئية،  الكهر الطاقة  ختزن  ٔة  ش م

لتعريف فقط يعين هاذ الف ٔن التعليل يف نظر ال داعي  ٔزحيت  قرة لكها 
القا سبة ملرشوع  ل ٔن  الش كام هو  ئية  الكهر الطاقة  ٔة ختزن  ش نون رمق مب

  . 2وهاذي يه املالءمة اليل اكينة يف املادة  40.19
  وشكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
  شكرا.

لحكومة لكمة    . ا
ر.    تفضل السيد الوز

ر السيد   السيدة    الوطنية   الرتبية   وز عن  نيابة  ضة،  والر ٔويل  ا والتعلمي 
نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    وز

ري املالءمة مع   احلكومة قة فهو  ٔنه يف احلق ىل هاذ التعديل،  توافق 
  . 40.19قانون 
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س السيد     اجللسة:  رئ
  شكرا.

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ىل التعديل: إالجامع.  املوافقون

ٔعرض املادة   لتصويت:   2ٕاذن  دلت    كام 
ٕالجامع.    املوافقون: ٕاذن 

  (كام وردت من جملس النواب): 3املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب): 4املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب): 5املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  لس النواب):(كام وردت من جم  6ملادة  ا 
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب): 7املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب): 8املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب): 9املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  10املادة  
الٕ    جامع. املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  11املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  12املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  13املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  14املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

ٔهنا تعد: ورد يف 15املادة   لبية. ش ٔ   يل من طرف فرق ا
د مقديم التعديل.  ٔ لكمة    ا

  اليس املرابط.  تفضل

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ايت    ، فالتعديل املقرتح هو يعين ف خيص املنتج15ف خيص املادة   ا
ة ئية املنت ٔة ختزن الطاقة عوض ختزن الطاقة الكهر ش من مصادر   ٕازاء م

ددة.    م
ٔن املالءمة مع املادة   ٔنه هو التربر هو  مكررة   6وكذ نفس التعليل، 

  . 40.19مرتني يف مرشوع قانون رمق 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لكمة  ب.  لحكومةا ىل التعق   لرد 

ر السيد   عن    وز نيابة  ضة،  والر ٔويل  ا والتعلمي  الوطنية  السيدة  الرتبية 
نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    وز

قة ما   ٔنه املالءمة يف احلق قرتاح مع التعديل،  فقة مع هاذ  احلكومة م
نقطة   ٔي  القانون ديدةغيضيفش  املالءمة مع  ىل  د  سا ادي  ، ولكن 

40.19 .  

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ن: إالجامع. افقواملو 

  دلت: لتصويت كام    15ٔعرض ٕاذن املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  16املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  17املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  18املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  19املادة  
ٕالجام   ع. املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  20املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  21املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 
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  (كام وردت من جملس النواب):  22املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

لجنة):  23املادة   هتا ا د   (كام 
ٕالجامع. ملا   وافقون: 

  النواب):  (كام وردت من جملس 24املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  25املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  26املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  27املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  28دة  املا 
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  29املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  30املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  31املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  النواب): (كام وردت من جملس  32املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  33املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  34املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  (كام وردت من جملس النواب):  35املادة  
ٕالجامع.    املوافقون: 

  ب): (كام وردت من جملس النوا 36املادة  
الٕ    جامع. املوافقون: 

لتصويت:  ه  رم ٔعرض مرشوع القانون    ٕاذن 
ٕالجامع؛    املوافقون: 
د؛  ٔ   املعارضون: ال 

د.  ٔ   واملمتنعون: ال 
رمق   قانون  مرشوع  ىل  شارن  املس جملس  وافق  يتعلق    82.21ٕاذن 

ئية.  لطاقة الكهر ايت    ٕالنتاج ا
لحكومة.  ا    هن
لسيد مسامهته    وشكرا  ىل  و صدره  سعة  ىل  ر  هذه  الوز يف  القمية 

  اجللسة. 
لجميع.    شكرا 

  رفعت اجللسة. 

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

وبة لرئاسة اجللسة. امللحق الت املسلمة مك   : املدا

I -   :ٔصا واملعارصة   فريق ا
رمق  )  1 تنظميي  قانون  وٕاجراءات    86.15مرشوع  رشوط  ديد  بت يتعلق 

فع بعدم دستورية قانون   نية ( ا  ): يف ٕاطار قراءة 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
 ٔ ا فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  وسعدين  واملعارصة  رشفين  صا 

ىل مرشوع قانون تنظميي رمق  ل ديد    86.15راسة والتصويت  املتعلق بت
قانون يف  رش  بعدم دستورية  فع  ا نية، وهو   ٕاطاروط وٕاجراءات  قراءة 

 ٔ ا بفريق  نعتربه  ي  ا قانون  رشيعيا  املرشوع  ال  واملعارصة مد خر  ٓ صا 
ح   ٔيت يف ٕاطار   افاقٓ يف ، وي ت ببالد مرشقة يف جمال حامية احلقوق واحلر
 من دستور اململكة. 111حاكم الفصل ٔ تزنيل 

ملسا  رشيعي وال وٕاذ ننوه  ح ر ال ي ف ي عرفه هذا النص ا شاريك ا
العدل  جلنة  اشتغال  الل  املوقر  جملسنا  ل  دا ممثرا  دستور  نقاشا 

ل سان، واكن مثرة تفا ث مت   وحقوق إال ر العدل معه، ح لسيد وز ٕاجيايب 
ة املقرت التعديالت  من  ة  مجمو ول  وجملس   ،ق شارن  املس لس  مب سواء 

 ٔ رشيعيةالنواب، وهو ا ىل طول السنة ال ه  ي عهد ث ملسنا    ،مر ا ح
ريم   اليت  التعديالت  ل  مع  العدل  لوزارة  ٕاجيابيا  ال  جتويد  إ تفا ىل 

 النصوص القانونية. 
شارية، متزيت   كام نعترب برية بذلت وفق مقاربة  ود  هذا النص مثرة 

القانوين والقضايئ، واملامرسني وا  لني يف احلقل  رشاك الفا تصني واخلرباء  ٕ
من   ه،  ار و الوطن  ل  دا إالداري  والقضاء  ستوري  ا القضاء  جمال  يف 

يوفر تنظميي  قانون  ملرشوع  صيغة  وضع  ل  احلقوق   ٔ صيانة  بني  التوازن 
دستورية  بعدم  فع  ا لية  طريق  عن  ستور  ا يضمهنا  اليت  ت  واحلر

ا من  احلد  الل  من  القضائية  ة  ا الن ق  حتق وبني  دية  قانون،  الك فوع 
جعة.  سوء نية، مبا ال يعرقل السري العادي لعدا فعا و  والتقايض 
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ليه ٔ   ،و سعنا  فٕاننا بفريق ا ٕالجيإ صا واملعارصة ال  ٔن نصوت   ،ابال 
املمتزي القانوين  النص  ضيات هذا  مق ا  مثي ل مضن جماالت   ،مع  يد ي  ا

رشي  ال والطفرة  اجلوهرية  ستورية  ا ات  تعرفها إالصال اليت  النوعية  عية 
والقانون  ،بالد احلق  و  واحلرية    ،كرسا  ٔمن  امجليع  فهيا  متتع 

ول  ا املواثيق  ضيه  تق ما  وفق  واملساواة،  حقوق والكرامة  ادئ  وم ية 
سان.   إال

 .وشكرا

رمق  )  2 قانون  رمق    40.19مرشوع  القانون  متمي  و املتعلق    13.09بتغيري 
ددة و  املت رمق  لطاقات  ء    48.15القانون  الكهر قطاع  بضبط  املتعلق 

ء داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر   : وٕا

س احملرتم    ، السيد الرئ
رة احملرتمة    ، السيدة الوز

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
لمسامهة يف  واملعارصة،  ٔصا  ا فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون رمق   متمي القانون رمق    40.19م املتعلق   13.09بتغيري و
رمق   والقانون  ددة  املت ء   املتعلق  48.15لطاقات  الكهر قطاع  بضبط 

الوطني الهيئة  داث  سياق  وٕا يف  ٔيت  ي ي  ا ء،  الكهر لضبط   استكامل ة 
ددة.   وتقوية الرتسانة القانونية والتنظميية املرتبطة بقطاع الطاقات املت

فرصة ليك   ا ويه  لسياسة  املتعلق  شيد  املهم  ال  ا حلكومة يف هذا 
ددة، واليت مايه ٕاال نتاج التزنيل السلمي لتوجهيات صاحب   لطاقات املت

   محمد السادس نرصه هللا. اجلال امل
لهذا   القمية  مك  ا وتوضي قدممتوه  ي  ا القمي  العرض  ىل  وشكرمك 

ي   ا قانون  سماملرشوع  و   ا والوضوح  ساطة  ٕايصال ل يف  ة  الشفاف
  . ملعطياتا

الناحج  التزنيل  يف  تبذلوهنا  اليت  مك  مبجهودا رة  الوز السيدة  ننوه  كام 
ت   سرتاتيجية الوطنية يف جمال الطاقات النظيفة وجناعهتا اليت لق ملضامني 

ويل.  قطع النظري من طرف املنتظم ا با وتنوهيا م   رح

رة احملرتمة    ، السيدة الوز
اله  ر  سم مدى التقدم  د ي تعرفه  ة  ا ا لن رتاتيجية الوطنية 

ة، واليت هتدف   ددة،    ٔساسالطاق اىل التحول الطايق وتعزز الطاقة املت
بلوغ   رهان  ذ  تت ٔفق   52واليت  يف  ددة  املت الطاقة  حصة  من  ملائة 

متثل   ،2030 ٔهداف  دد من ا ىل  ركز  ىل منوذج طايق مغريب  وتعمتد 
 ٔ ت ايف  وتعممي  الطايق،  إالمداد  مث مني  تنافسية،  ٔسعار  ب الطاقة  ٕاىل  لولوج 

ة الب ىل  احلفاظ  ٕاىل  ٕالضافة  الطاقة،  يف  لق   ،التحمك  ٕاىل  ٕالضافة 
ددة وإالنتاج   لطاقات املت ديدة مرتبطة  ن  اد ديدة يف م فرص شغل 

ء، لكهر ايت  لق مقاوالت لهذا الغرض.  ا   رب 

ٔن امل  ومما ال سية  بادئ ال شك  لطاقات    13.09لقانون رمق  رئ املتعلق 
ٔمام املواطنني ٕالنتاج   ال  ح ا ىل رٔسها ف متميه وتغيريه، و ددة كام مت  املت
ة من   ٔو مجمو د  ددة حلساب مسهت وا ئية من مصادر م الطاقة الكهر

إالنتاج فائض  بيع  ٕاماكنية  وكذا  ٕاجيايب   ،املسهتلكني،  وقع  لها  سيكون 
اة  و  ىل ح قي  ة. حق   املواطنني اليوم

من  العديد  ددة سمتكن  املت الطاقات  فٕان  القروي،  لعامل  سبة  ل ٔما 
ستفادة من هذه املادة  واور واملدارش النائية من نيل حظها وحقها يف  ا

  احليوية. 
لمك نؤكد  إالطار،  رة احملرتمة  ،ويف هذا  الوز الواعي    اخنراطنا  ،السيدة 

ال   واملسؤول يف املرشوع  والهام، ولن  هذا  ري  من    ندخرك دا يف دمعمك 
ال  مب القة  ما   لك  املتعلق  رشيعي  ال إالصالح  ورش  مواص  ل  ٔ
ب   ي يوا قانون ا ىل رٔسها هذا املرشوع  ددة والنظيفة. و الطاقات املت

حم اصة اال  مؤخرا،  املوقر  لس  ا ليه  صادق  ي  ا ر  س ثاق  م  
اخ اوى حت مست  ىل اذبية سني م ل تعزز  ة، يف س ٔعامل وتعزز الشفاف

ددة.  ويل يف قطاع الطاقات املت ر اخلاص الوطين وا   س
عتبارات هذه  نصوت   ،لك  واملعارصة  ٔصا  ا فريق  يف  فٕاننا 

ىل هذا املقرتح قانون  . ٕالجياب 

ايت   82.21مرشوع قانون رمق  )  3 ٕالنتاج ا ئية املتعلق    : لطاقة الكهر

س احملرتم    ، السيد الرئ
رة احملرتمة    ، السيدة الوز

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
فريق مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  يف   رشفين  لمسامهة  واملعارصة  ٔصا  ا

اقشة مرشوع قانون رمق  ئية،   82.21م لطاقة الكهر ايت  ٕالنتاج ا املتعلق 
ٔيت يف سيا ي ي ال الطايق وا بة التطورات اليت تعرفها بالد يف ا ق موا

امل  اجلال  لصاحب  ة  السام لتوجهيات  ذا  تنف رية،  ٔ ا السنوات  يف 
السادس نرصه  محم ذ سنة  د  ف يؤكد م ي ما  ىل تفعيل   2009هللا، ا

ء.  ة وتقوية وسائل ٕانتاج الكهر   إالسرتاتيجية الطاق
ر  اسبة السيدة الوز هودات اجل ويه م لتنويه  بارة اليت تقومون هبا  ة 

النتقال الطايق والتمنية املستدامة،   املتعلقة  القانونية  لتقوية وجتويد الرتسانة 
هذ مضهنا  ئية،  ومن  الكهر لطاقة  ايت  ا لٕالنتاج  املنظم  قانون  املرشوع  ا 

ٔن مت التطرق لها.  سبق  مة مل  ضيات  ي تطرق ٕاىل مق   ا

رة احملرت السيدة الو    ، مة ز
ٔرسه   ب العامل  فهيا  ه  يت اليت  ة  الظرف ة ماسة يف هذه  ا ٕان بالد يف 

رشي  ات ال ددة، ٕاىل استكامل إالصال عية والتنظميية لطاقات البدي واملت
ء الكهر بقطاع  الل   ،املتعلقة  ادة يف تزني من  تعمل احلكومة  وهو ما 

الب الطاقات  جمال  ة يف  املنهت إالسرتاتيجية السياسات  ات  لتو وفقا  دي 
  لمنوذج التمنوي اجلديد. 
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ٔهداف   ا تزنيل  حنو  ات  ب متيض  احلكومة  فٕان  ٔساس  ا هذا  ىل  و
يف  النظيفة  الطاقات  د  اع مستوى  ىل  احلكويم  مج  الرب يف  املسطرة 

ٕاطار   يف  ددة  املت الطاقات  دام  واست ء  الكهر الربامج    التقائيةٕانتاج 
ةواملشاريع احل ام    ،كوم شلك قطبا  ء  ٔن قطاع الكهر ىل اعتبار  وذ 

صادية يف ق التمنية  يف  ٔساسيا  ومساهام  ٔعامل  ا اخ  م حتسني  جمال   
لبالد.  عية  ج   و

السياق هذا  ايت    ،ويف  ا ٕالنتاج  املتعلق  قانون  املرشوع  هذا  اء 
املستوى،   هذا  ىل  رشيعي  ال الفراغ  لسد  ئية  الكهر الل  لطاقة  من 

س ٔغراض  ئية  الكهر لطاقة  إالنتاج  شاط  ايت، وذ تنظمي  ا هتالك 
والتمنية  الطايق  نتقال  جمال  يف  بالد  تعرفه  اليت  ة  ينام ل رة  مسا

  املستدامة يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية وطنية يف جمال الطاقات البدي والنظيفة. 
ٔهدا ق  حتق حنو  ات  ب سري  بالد  فٕالن  ليه،  ىل و املسطرة  فها 

النظيفة الطاقات  د  اع ال   مستوى  ٕانتاج  القدرة يف  بلغت  ٕاذ  ء،  كهر
حنو   ددة  املت الطاقات  دام  است رب  ة  املو ئية  ٔلف    3.95الكهر

اكواط، حسب إالحصائيات الرمسية عن سنة     ا كام جسل ارتفا،  2021م
الطلب   ام تلبية  ددة يف  املت الطاقات  الطاقة ىل مستوى مسامهة  ىل 

ث حققت حصة إالنتاج من مصادر ئية، ح دة الطا  الكهر قة الشمسية ز
  . 20% ـتقدر ب

رة احملرتمة    ، السيدة الوز
ة اليت  ت الطاق د م حبجم الت ىل وعي  ٔزمة    ٕاننا  دهتا ا سامهت يف 

ٔ -الروسية   اجزة عن  ةرانيو ا من احلكومات تقف  ة  ، واليت جعلت مجمو
لمس لول  التوجهيات ٕاجياد  بفضل  امحلد  و  بالد  ٔن  ٕاال  ة،  الطاق  ٔ

ة اق بتة حنو هدف   س ، جعلهتا ختطو خبطى  واملتبرصة لصاحب اجلال
ٔمن الطايق.  ق ا   حتق

 ٔ من  ارة  ج مبجهودات  قامت  بالد  ٔن  ٕاىل  إالشارة  جتدر  ل  وهنا 
ٕاال ء،  لكهر اجلبلية  واملناطق  القروي  العامل  زويد  بعض   تعممي  ٔن 

ال والبعد  الصعبة  لتضارس  لها  املتعلقة يف  ٕارادة إالشاكالت  تعيق  زالت 
ٔال وهو التعممي  ٔمسى لهذا الورش الطموح،  لهدف ا احلكومة يف الوصول 

واور املغربية، وهو ء يف مجيع القرى وا لكهر اكمل  بال شك سيكون   ا
جمهو  ٕاطار  يف  هللا،  ذن  ٕ احلكومة  هذه  ٕاجنازات  وثرية من  رسيع  يف  داهتا 

بة التوجهيات ا منية منية العامل القروي وموا مج  ة اخلاصة برب ة السام مللك
  العامل القروي. 

شجيع    ،لهذا لقرارات جريئة ل ة  ا رة احملرتمة، حنن يف  الوز السيدة 
ه حنو   التو ٕاطار  املزيد من  ء يف  لكهر ايت  ا وإالنتاج  ددة  املت الطاقات 

وطين  مج  ىل  ر ين  م القروي،  لعامل  اص  واملشاريع    التقائية   الربامج 
ة.    احلكوم

عتبارات ٕالجياب   ،ولهذه  نصوت  واملعارصة  ٔصا  ا فريق  يف  فٕاننا 

  قانون.  املرشوعىل هذا 

II -   :دة والتعادلية لو ستقاليل    الفريق 

لطاقة الكه   82.21) مرشوع قانون رمق  1 ايت  ٕالنتاج ا ئية املتعلق     : ر

والتعادلية  دة  لو ستقاليل  الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  سعدين 
رمق   القانون  مرشوع  لطاقة   82.21خبصوص  ايت  ا ٕالنتاج  املتعلق 

ئية ومرشوع قانون   متمي القانون رمق    40.19الكهر املتعلق   13.09بتغيري و
رمق   والقانون  ددة  املت الكه  48.15لطاقات  قطاع  بضبط  ء املتعلق  ر

ء.  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر   وٕا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،  ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 
لتمنية   ٔساسيا  حمراك  ء  الكهر ، يعترب  ببالد عية  ج و صادية  ق

لب يف  يس  رئ وقطب  ة،  املنت ات  القطا سك  ل مة  لية    و
رات.    س

جتاوز   بوجوب  ة  السام ة  امللك التوجهيات  شلكت  من  52وقد   %
ٔفق  ٔة يف  ش ئية امل ددة يف القدرة الكهر رسيع   2030الطاقات املت ٔساسا ل

ابة ست ل  ٔ من  إالجنازات  إالقالع   وثرية  عن  الناجت  لطلب 
الستكامل  إالجراءات  من  ة  مجمو اختاذ  وجب  و  صادي،  ق

ء، يف مقدمهتا بلورة إالص  رشيعية والتنظميية املتعلقة بقطاع الكهر ات ال ال
ت بالد مرشوع قانون يتعل ئية؛ وقد وا لكهر لطاقة  ايت  ٕالنتاج ا ق 

راهات هبذا الصدد:    ددا من 
شبكة    يف مستوى  ىل  ء  الكهر ايت  ا إالنتاج  ٕاماكنية  دم  مقدمهتا 

ء وا لكهر ب الوطين  ستوجب تعممي إالنتاج  املك لرشب، مما  ملاء الصاحل 
ىل مجيع الشباكت؛  ايت    ا

ٔقل من  ئية بقدرة  لشبكة الكهر دم ٕاماكنية الولوج  غاواط؛  300و   م
ات  ني ا لمنت ص  لرتخ دم وجود مسطرة  داد قانون  و يني مما يفرض ٕا

ص.    ينظم مسطرة الرتخ
إالن  شاط  لتنظمي  هذا  القانون  مرشوع  لطاقة  وهيدف  ايت  ا تاج 

س ٔغراض  ئية  وطبيعة الكهر إالنتاج  مصدر  اكن  يفام  ايت،  ا هتالك 
ٔمن  و دمة، ولضامن سالمة  املست ٔة  ش امل الشبكة ومستوى اجلهد وقدرة 

و  الوطنية،  ء  الكهر ولضامن شبكة  ة،  الشفاف ادئ  م رتام  ا ىل  احلرص 
لني.  ري متيزيية بني مجيع املتد اد و   معام 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،  ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 
حق إالنتاج   مة  دات  ضافات ومست ٕ اء مرشوع القانون هذا  لقد 
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ٔي خشص ذا  ايت  ٔو اخلاص، وتعممي ا لقانون العام  اضع  ٔو اعتباري  يت 
الكهر الشباكت  ايت جبميع  ا ء، إالنتاج  الكهر توزيع  فهيا شباكت  مبا  ئية 

ال  الطاقة  ٕانتاج  ومصادر  قدرات  مجيع  ٔمام  الباب  ح  لٕالنتاج  وف ئية  كهر
ء.  لكهر ايت    ا

نقال وتوزيعا، م الوطنية  ئية  الكهر لشبكة  الولوج  بيع  وحق  ٕاماكنية  ع 
يك  ا والعد  الوطنية،  ئية  الكهر الشباكت  ملسريي  ايت  ا إالنتاج  فائض 

الوطنية، لطا ئية  الكهر الشبكة  يف  واحملقونة  املسحوبة  ئية  الكهر قة 
شه ىل  احلصول  ت وٕاماكنية  وضام جزاءات  لسن  ٕاضافة  ٔصل،  ا ادة 

ات  ا ني  املنت بني  العالمة  وضبط  الفات،  ا يف ملركيب  لني  والفا يني 
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية مع ٕاماكنية التخزن.    القطاع، وت

م  الفريق طلق  ومن  تعاطى  فقد  احلكومة  ل  دا وموقعه  املسؤولية 
ي   شلك ٕاجيايب مع مرشوع القانون هذا وا دة والتعادلية  لو ستقاليل 

دان ت لق فرص الشغل يف م ر و س شجيع  سامه يف  صممي وٕاجناز  س
ء من طرف مقاوالت يمت  لكهر ايت  ا واستغالل وصيانة حمطات إالنتاج 

له خفض لقها  م ٔخرض"  "وطين  صاد  اق تطور  يف  وكذا  الغرض،  ذا 
  الكربون. 

والربط   الترصحي  نظام  ات  يف دد  ست تنظميي  نص  الل  ومن 
ص.    والرتخ

ح ويف ٕاطار حتديث إالدارة املغربية وتقريب إالدارة من ا ملواطن، سي
سيط رمقنه املساطر إالدارية.    هذا املرشوع ت

انتق فرتة  القانون  مرشوع  ح  سوي ل شهرا  عرش  نية  ل تصل  وية  الية 
ذ بعد   التنف زي  القانون  ل هذا  اتيني احلاليني، وسيد ا ني  املنت وضعية 
الالزمة  التنظميية  النصوص  وٕاصدار  رشه  رخي  من  ابتداء  ٔشهر  ثالثة 

رشه  لتطبي رخي  من  ابتداء  سنوات  ٔربع  ٔقصاه  ل  ٔ يف  القانون  هذا  ق 
  جلريدة الرمسية. 

شجيع    رشوع هذاويعترب م  ديدا وفرصة ساحنة ل القانون ٕاطارا حتفزي 
ىل املزيد   القطاع اخلاص، والس املقاوالت الصغرى واملتوسطة والكربى 

ا ست و ء،  الكهر ٕانتاج  جمال  يف  رات  س من  من  اهتم  يا الح بة 
حنيات  م يف  ٔفضل  شلك  والتحمك  تنافسية،  ٔمثنة  ب ئية  الكهر الطاقة 
التمنية  ملعايري  ستجيب  ات  ت م ىل  والتوفر  ء،  لكهر هم  اسهتال

  املستدامة. 
ىل  لها وقع ٕاجيايب  صادية  اق ة  لق دينام وسميكن هذا املرشوع من 

ملغرب.   سوق الشغل 
ستق  فالفريق   ، ىل و بنعم  يصوت  والتعادلية  دة  لو اليل 

  . مرشوع هذا القانون

رمق  )  2 القانون  رمق    40.19مرشوع  القانون  متمي  و بتغيري    13.09القايض 
رمق   والقانون  ددة  املت لطاقات  قطاع   48.15املتعلق  بضبط    املتعلق 

ء  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر ء وٕا   : الكهر

"مرشوع   رمقوخبصوص  القانون    40.19  القانون  متمي  و بتغيري  القايض 
رمق    13.09رمق   و"القانون  ددة"  املت لطاقات  املتعلق   48.15املتعلق 

ء".  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر ء وٕا   بضبط قطاع الكهر
املسطرة   ات  الطمو من  الرفع  سياق  القانون يف  هذا  يندرج مرشوع 

د دئيا يف جمال الطاقات املت % من القدرة 52اوز هدف  دة، وذ بتم
ٔفق   يف  ٔة  ش امل ئية  الطايق 2030الكهر لتمثني  الطريق  خلارطة  وٕاعامال   ،

نية،   الهيدروج الطاقة  لتطور  الطريق  ارطة  واخنراطا يف  احليوية،  لك 
دد،   ٔصل م ئية تنافسية يف  هر مج لزتويد املناطق الصناعية بطاقة  ور

ات حيية، وطاقة التيارات البحرية، وجتهزي حمطات الطاقة الر   واستغالل مو
ديدة يف  ددة، ورمس خطة  دات ٕالنتاج الطاقة املت حتلية املياه املربجمة بو
قدر  لجوء  ة  العموم إالدارة  الية  وم بتاكر،  و والتطور  البحث  جمال 

ددة.   إالماكن ٕاىل استعامل الطاقات املت
الس  ال يف  ا ري وقد عرف هذا  ٔ ا ٔلواح نوات  ا ٔسعار  ة اخنفاضا يف 

سبة تناهز   ، وتضخم 2021و  2009% ما بني  90الشمسية الفوتوضوئية ب
بني   ما  ترتاوح  سبة  ب الفوتوضوئية  الشمسية  ٔلواح  ا %، 15و  10ٔسعار 
سبة تناهز   ا الطاقة الرشعية ب ولوج ك ٔسعار  % ما بني 72واخنفاض يف 

غاوات من    644، وٕاضافة حوايل  2021و   2009 ىل ج ددة  الطاقات املت
  . 2020-2010مستوى العامل ما بني 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،  ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 
ة،  ٔعامل، وتعزز الشفاف اخ ا هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل حتسني م

ر س لمعلومات املتعلقة بفرص  سيط ٕاجراءات وسهيل الولوج  ، مع ت
ر اخلاص الوطين   ددة لالس اذبية قطاع الطاقات املت ص، وتعزز  الرتخ

الوطنية،   ئية  الكهر املنظومة  ومرونة  سالمة  وتعزز  ويل،  وتقوية وا
ددة وصناعهتا   ات الطاقات املت ولوج ك سيج املقاواليت الوطين يف جمال  ال

ج التوازن  ىل  احلفاظ  ىل  قطاع  والعمل  يف  ني  العموم لني  لفا عي 
ء.    الكهر

الوزارة  ٔدرجت  ئية،  الكهر املنظومة  يف  م  حتول  ٕاجراء  ل  ٔ ومن 
دمات ا ابة، و ست ديدة اكلقدرة،  .مفاهمي  ري ذ   ملنظومة، ٕاىل 

هذه   معدت  مثرن  لمس واحضة  رؤية  وٕاعطاء  ة  الشفاف تعزز  وبغرض 
إ  القانون  املرشوع  هبذا  رية  ٔ القدرة ا التوزيع  لشبكة  ٕارساء لك مسري  ىل 

ٔقصاه   ل  دا نفوذه  طقة  م ة يف  املتا ابة  سنة،    30لالست من لك  نونرب 
ا لنقل  الوطنية  ئية  الكهر الشبكة  سري  والعمل ٕاىل  ساهبا  يقوم  ي 

هنا.    ىل حتي
ل  ق عابية  س القدرة  ىل  ء  الكهر لضبط  الوطنية  ٔة  الهي ومصادقة 
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مثرن،   رشها، مما لمس الالزمة  ة وٕاعطاء الرؤية  الشفاف سامه يف تعزز  س
لهيئة   حتددها  تعريفة  مضن  املنظومة  خبدمات  املرتبطة  التاكليف  وٕادراج 

لنقل. الوطنية لضبط الكهر ئية    ء بعد استطالع رٔي سري الشبكة الكهر
ىل ٕاجناز املشاريع يف  ٔدى هذا املرشوع لتفادي املغاربة والبحث    وقد 

سري  من  لتحقق  لٕالدارة  السامح  القانون  مرشوع  تضمن  و  لها،  ٔ
ص،   الرتخ طلب  ملف  يف  احملددة،  ية  الزم اجلدو  وفق  إالجناز  ٔشغال 

دم تقدمي واختاذ قرار ٕالغاء ال ذار و ٔ ا ٕالجناز، بعد جتاوز مر  ص  رتخ
الضام ٔو  لكفاالت  ٔخر، وإالدالء  الت ٔسباب  عة  ة املربرات املق البنك ت 

بنص  لغها  م ساب  ا ات  يف حتديد  مع  املرشوع،  ٕاجناز  تضمن  اليت 
ٔو  ٕالجناز  ص  لشلك القانوين لصاحب الرتخ تنظميي، وٕاخضاع لك تغيري 

ٔس  ل مرشوع تفويت  كذ  هيدف  ضيات  املق من  دد  الل  ومن  هم، 
الرخص،   ع  م ال  ٓ بتقليص  ص  الرتخ مسطرة  وضبط  سيط  لت القانون 

لنقل وسري وطلب  ئية الوطنية  ية من سري الشبكة الكهر شارة التق س
املستدامة،   لطاقة  املغربية  الواك  رٔي  وطلب  ء،  الكهر توزيع  شبكة 

مواد   من  ة  مجمو روم  الشبكة و وتطور  سالمة  تعزز  املرشوع  هذا 
شباكت  ومسريي  املسهتلكني  لزتويد  ني  لمنت إالماكنية  ع  وم ئية،  الكهر

  ع. التوزي
مشاريع  مثني  و احمللية  ة  الصنا توطني  تعزز  القانون  مرشوع  ويقر 

ٔفضلية الوطنية.  ٔ ا ددة والعمل مببد   م
والتعادلية   دة  لو ستقاليل  فالفريق  مرشوع  ،  ٔمهية  ونظرا 

  هذا القانون فهو يصوت بنعم. 

III -   :الفريق احلريك  

رمق  )  1 تنظميی  قانون  و   86.15مرشوع  رشوط  ديد  فع  بت ا ٕاجراءات 
  بعدم دستورية قانون: 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    ٕاخواين املس
اقشة   م يف  لمسامهة  احلريك  الفريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

رمق   تنظميی  قانون  بعدم   86.15مرشوع  فع  ا وٕاجراءات  ديد رشوط  بت
نية. دستورية قانون يف ٕاطار قراء   ة 

ىل   ديدة  ال تعديالت  وهيدف مرشوع هذا القانون التنظميي اىل اد
ق امل10املادة    5المئة الشلكية واملوضوعية مع املادة  ، واليت يتو مهنا حتق
ه.    م

س،    السيد الرئ
القانونية   نا  ظوم م يف  ديدة  لية  القوانني  دستورية  بعدم  فع  ا يعترب 

لهيا الفصل   متكن املواطنني من املسامهة يف   2011ر  من دستو   133نص 

من  شوهبا  قد  مما  القانونية  الرتسانة  وتطهري  رشيعية  ال املنظومة  ح  تنق
السارية  مق  القوانني  ىل  البعدية  الرقابة  طريق  دستورية، عن  ري  ضيات 

كون من   واليت  احملامك،  ٔمام  الراجئة  القضا  تطبيقها يف  راد  واليت  املفعول 
ٔهنا املسا ا ش ، حفق ٕا ستور. وبذ ت اليت يضمهنا ا حلقوق واحلر س 

يع مل  ستورية  ا احملمكة  ىل  ستورية  ا ري  الطبقة القوانني  ىل  قارصا  د 
فع  ا مسطرة  الل  من  ٔيضا  املتقاضني  حق  من  ٔصبح  بل  السياسية، 
دا   ق  لتحق نوعية  نق  و  ة  حقوق ثورة  شلك  مما  ستورية،  ا بعدم 

حقوقه دستورية   حتصني  معاد  قلب  يف  املواطن  فهيا  كون  مواطنة، 
ل   تتفا جممتعية  ثقافة  ة  ٕاشا من  ذ  عن  يرتتب  مبا  ته  القضاء  وحر مع 

كرس وعي املواطن حبقوقه والزتاماته و  ٔيضا  شلك ٕاجيايب، و ستوري  ا
يف  حيمل  ي  ا و  ل القانوين  ٔمن  ا كرس  يف  ٕاجيايب  ر  ٔ من  ملا  

ضيات طياته ٔ  املق ٔمهية  ب ا  نا واق ت. هذا،  املستو ر  ىل سا منوية  بعادا 
اء هبا مرشوع هذا القانون التنظميي وال فع اليت  ة ٕاىل تنظمي ممارسة ا رام

من    ، الضابطة  والرشوط  د  القوا وحتديد  القوانني  دستورية  بعدم 
امل خيدم  ما  لك  مع  خيار  التوافق  د  اع ىل  حرصنا  ومن  ة ة،  صل

هذا   مرشوع  ىل  ٕالجياب  التصويت  نعلن  فٕاننا  ٔخرى،  ة  من  العامة 
  القانون التنظميي. 

ليمك ورمحة هللا    تعاىل وراكته. والسالم 

رمق  2 قانون  مرشوع  رمق    40.19)  القانون  متمي  و املتعلق    13.09بتغيري 
ددة والقانون رمق   املت ء    48.15لطاقات  املتعلق بضبط قطاع الكهر

ء: و  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر   ٕا

 سم هللا الرحامن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

اقشة مرشوع   م لمسامهة يف  احلريك  الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
متمي القانون رمق    40.19قانون رمق   لطاقات   13.09يقيض بتغيري و املتعلق 

رمق   والقانون  ددة  الهيئة    48.15املت داث  وٕا ء  الكهر بضبط  املتعلق 
ء.    الوطنية لضبط الكهر

رة، ا   لسيدة الوز
إالسرتاتيجية   يف  ٔساسية  ركزية  ددة  املت الطاقات  تعترب  تعلمون  كام 
السادس  ٔعطى انطالقهتا صاحب اجلال امل محمد  الوطنية اليت  ة  الطاق

يعرفها قطاع 2019هللا سنة    نرصه ت اليت  د راهات والت إال ، ويف ظل 
يف   بالد  ات  طمو رفع  مت  مشوليته،  يف  الل الطاقة  من  ال  ا هذا 

لهيا   يتوفر  اليت  ة  الطاق إالماكنيات  ر  اس رب  اليا  املسطرة  ٔهداف  ا
ددة اليت يعترب ب رائدا فهيا.  اصة الطاقات املت  ،   ب
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ليه، املبادئ    و مع  سجمني  م اءا  رشيعيني  ال النصني  ن  هذ فٕان 
حتسني ٕاىل  ٔساس  هيدفان  ن  وال لمملكة،  ٔعامل   التوجهيية  ا اخ  م

ٕاجراءات  سيط  وت ر،  س بفرص  املتعلقة  لمعلومات  الولوج  وسهيل 
ر   ددة لالس اذبية قطاع الطاقات املت ص، مما سميكن من تعزز  الرتخ

هيا. اخلاص احمل ٔحوج بالد ٕا ويل وما    يل وا

س،    السيد الرئ
ملنجزات اليت حققهتا   بالد بفضل  يف هذا السياق، البد من إالشادة 

فقد  ددة،  املت الطاقات  اصة  الطاقة،  جمال  يف  املتبرصة  ة  امللك الرؤية 
نتقال  الل  من  جناعهتا  ال  ا هذا  يف  املغربية  إالسرتاتيجية  ت  ٔثب

الطاقة ململك اته من  اج تلبية  ىل  شلك اكمل  يعمتد  ب  من  املغربية  ة 
لطاقات املت تج  ٔحفورية املستوردة ٕاىل م ت القامئة  ا د ددة، وحتويل الت

خنراط يف مشاريع كربى  الل  رية، من  يف جمال الطاقة ٕاىل فرص اس
صادية   ق التمنية  ق  حتق يف  سامه  مما  القطاع،  هذا  عية  لتطور  ج و

 . ة لبالد   والبي

س،    السيد الرئ
الهام،   القطاع  هذا  يعرفها  اليت  التحوالت  مع  ال  واستحضارا  تفا

ىل  العمل  ىل رضورة  يد  ٔ الت احلريك  الفريق  يف  نود  ته،  ورها ته  د لت
ت  رب ٕاعطاء ضام ددة،  ر يف قطاع الطاقات املت حتفزي املقاوالت لالس

ة من ال.   وتوفري مجمو ليات خللق فرص الشغل يف هذا ا   ا

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

لني    ٕاننا يف ٕاىل رضورة حرص احلكومة ولك الفا نتطلع  الفريق احلريك 
شارية يف وضع   د مهنجية  ىل اع مثرن يف قطاع الطاقة  لني واملس واملتد

القطاع، و  ل رامج وخمططات واسرتاتيجيات  املتوفر مهنا يف س مي  كذا تق
يار ا  خ ث يبقى جناح هذا  ات، ح ي حتسني اخلدمات وتوفري املنتو

ة  الطاق ة  ا الن لتعزز  رشية  وال ية  التق املوارد  بتوفري  رهني  بالد  اختذته 
لتحمك الطايق.  ٔداة هامة    اليت تعترب 

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

بة وحتيني الرتسانة القانونية لقطاع    ٕاننا ٔن تمت موا ٔمل  يف الفريق احلريك ن
اع ىل  يد  ٔ الت مع  خريطة الطاقة  داد  ٕا عند  واجلهوية  الية  ا املقاربة  د 

اصة الطاقة الشمسية والرحيية. ددة    لتوطني مشاريع ٕانتاج الطاقات املت
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

ئية:   82.21قانون رمق    ) مرشوع 3 لطاقة الكهر ايت  ٕالنتاج ا   املتعلق 

 سم هللا الرحامن الرحمي 

س احملرتم، السيد الر    ئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ة نظر حول  ٔعرض و مس الفريق احلريك  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

ئية.. ا 82.21مرشوع قانون رمق  لطاقة الكهر ايت  ٕالنتاج ا   ملتعلق 
لجنة   ا بعمل  ٔنوه  ٔن  يل  امسحوا  البداية،  ٔنوه يف  كام  ٔعضاء،  و سا  رئ

ىل عرضها القمي مبناسبة  نتقال الطايق والتمنية املستدامة  رة  لسيدة وز
لها إالجيايب مع تعديالت السيدات والسادة  تقدمي هذا املرشوع وكذا بتفا

شا شاط املس ي هيدف ٕاىل تنظمي  رشيعي الهام، ا ىل هذا النص ال رن 
لطاقة الكهر ايت  يفام اكن مصدر  إالنتاج ا ايت  سهتالك ا ٔغراض  ئية 

ريها..    إالنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى اجلهد و

س،    السيد الرئ
ٕاىل ضامن سالمة   ي هيدف  املرشوع ا هذا  مثن جوهر وفلسفة  ٕاننا 

شبكة ٔمن  وضامن   و ة،  الشفاف ملبادئ  م  رتام  ا يف  الوطنية  ء  الكهر
ري متيزيية بني   اد و ٔىت لك ذ طبعا ٕاال  معام  لني، ولن يت مجيع املتد

املعلومات  ىل  احلصول  حق  وضامن  إالدارية  املساطر  سيط  ت ٕاطار  يف 
لرتاب الوطين يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة،   شلك رسيع، وتنظمي ال مركزي 

الفات.. و  ت ملركيب ا   سن جزاءات وضام
الن هذا  سامه  ٔن  ٔمل  لكنا  احلريك  الفريق  يف  يف ٕاننا  رشيعي  ال ص 

ء، وملا ال   لكهر لعامل القروي واجلبيل  زويد لك القرى واملدارش  توسيع 
والشمسية  الرحيية  خصوصا  ا  ٕالنتا املصادر  دى  ٕا ال  ا هذا  كون  ٔن 

ىل اعتبار ٔ  ر ... واملائية  س   نه جمال طبيعي خصب تنقصه إالرادة.. و

س،    السيد الرئ
ل مع   ٔهدافه، يف ٕاطار التفا اليا  مثن  هذا املرشوع القانون الهام، فٕاننا 

دمة    ، الرضورة  دعت  لكام  ه  وتنق ه  وحتي بته  موا تمت  ٔن  ٓملني 
  لصاحل العام. 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

IV -   :شرتايك   الفريق 

رمق  1 قانون  مرشوع  رمق    40.19)  القانون  متمي  و ق  املتعل  13.09بتغيري 
رمق   والقانون  ددة  املت ء    48.15لطاقات  الكهر بضبط  املتعلق 

ء:  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر  وٕا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

شارون احملرتمون، السيدات والسادة    املس
يف   شارن  املس لس  مب شرتايك  الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

متمي القانون رمق    40.19اقشة مرشوع قانون رمق  م املتعلق   13.09بتغيري و



شارن     2022  ٔكتور دورة    –مداوالت جملس املس

14 

ٓخرةجامدى  24 ر 17( 1444 ا  ) 2023 ينا

رمق   والقانون  ددة  املت داث   48.15لطاقات  وٕا ء  الكهر بضبط  املتعلق 
ء، يف ٕاطار موا نتقال الطايق الهيئة الوطنية لضبط الكهر ص مسلسل 

هللا،   نرصه  اجلال  لصاحب  ة  السام لتوجهيات  وفقا  واستكامل  لبالد 
ة  الطاق الوطنية  سرتاتيجية  ات  تو بتزنيل  املتعلقة  رشيعية  ال املنظومة 
الزتود  مصادر  تنويع  يف  واملسامهة  اجلديد  التمنوي  منوذج  ا وتوصيات 

سبة الطاق الل رفع  الطاقة لطاقة، من  ٕاىل  الولوج  ددة وتعممي  ات املت
ىل   لحفاظ  الطاقة  يف  والتحمك  تنافسية،  ٔسعار  الطلب  ب وتغطية  ة  الب

ة  الطاق التبعية  وتقليص  الطايق  إالمداد  ٔمني  ت يف  ء  الكهر ىل  املزتايد 
من   ددة  املت لطاقات  املتعلقة  شاط املشاريع  منية  ٕاىل  ٕالضافة  ارج،  ل

ئية. طرف اخلواص وتع  هتا وتقوية مرونة املنظومة الكهر   زز مردود

س،    السيد الرئ
ة  سرتاتيجية الطاق ٔساسية يف  ددة تعترب الركزية ا ٕان الطاقات املت

سبة   لينا جتاوز  ما حيمت  الطاقات   25الوطنية، وهو  املئة من حصة  يف 
ٔفق   يف  شئة  امل ئية  الكهر القدرة  ددة يف  وكذ دمع م2023املت اكنة ، 

املناطق   زويد  و البحرية  الطاقات  واستغالل  ددة  املت الصناعية الطاقات 
النظيفة   ئية  الكهر الطاقة  ٕانتاج  مبشاريع  البحر  اه  م حتلية  حمطات  وكذا 
ق  ٔخرض لتحق صاد ا ق ات  ر يف قطا س ح فرص  والتنافسية، وم

سرت  حتيني  انب  ٕاىل  ة  وبي عية  واج صادية  اق الوطنية  منية  اتيجية 
املت الطاقات  قطاع  اذبية  وتعزز  ة  الطاق ة  ا من  لن ة  بتوفري مجمو ددة 

يف  واملسامهة  ويل  وا احمليل  ر  س ىل  شجيع  ل ليات  وا ت  الضام
لق التوازن بني العرض والطلب،  لق فرص الشغل ويف التمنية احمللية، و

ا املقاواليت  سيج  ال تقوية  ٕاىل  تج ٕالضافة  م اىل  املسهت  لوطين وحتويل 
ٕاجي وقع  سيكون   ما  وهو  يف لطاقة،  املعنيني  لني  الفا خمتلف  ىل  ايب 

ني العام واخلاص.    القطا
اليت   راهات  جتاوز بعض  البد من  ٔهداف،  ا ق هذه  لتحق ٔنه  ٕاال 
بني  إاللتقائية  السياسة  ىل مستوى  اصة  ال،  ا هذا  تطور يف  تعيق 

ات ا لني يف القطاع وهو ما حيول دون القطا ث جند كرثة املتد ملعنية، ح
لس   اختاذ ا ذ  رصد  كام  ء،  الكهر قطاع  يف  اصة  احلازمة  القرارات 

ء،  الكهر بقطاع  املتعلقة  توصياته  يف  يئ  والب عي  ج و صادي  ق
، اكلطاقة ة ببالد  ٕالضافة ٕاىل رضورة استغالل مجيع مصادر الطاقة املتا

وت  ٕانتاج  يف  الية  ٕاماكنيات  ىل  نتوفر  واليت  ال،  م نية  ر الهيدروج صد
ا   ا البد من ٕادما ٔملانيا،  اجلزئيات اخلرضاء حسب جملس الطاقة العاملي ب
ٔخرض  ا النفط  مبثابة  عتبارها  بالد  م  ه حتظى  اليت  الطاقات  مضن 

لتعز  ال  ا هذا  يف  هودات  ا من  املزيد  وبدل  ة اجلديد،  الطاق ة  ا الن ز 
دا جما لق  ىل لية هامة يف التحمك الطايق، و ٔقالمي  لية بني اجلهات وا

ددة، حسب تنوع مصادرها،  ضان مشاريع ٕانتاج الطاقات املت مستوى اح
لطاقة الشمسية والرحيية.    اصة ف يتعلق 

ليمك.    والسالم 

ا  82.21مرشوع قانون رمق  )  2 ٕالنتاج ا ئية: املتعلق  لطاقة الكهر   يت 

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون، السيدات والسادة امل    س

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
يف   شارن  املس لس  مب شرتايك  الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون رمق   ئية،    82.21م لطاقة الكهر ايت  ٕالنتاج ا يتعلق 
اء ي  لقطاع    ا املتعلقة  والتنظميية  رشيعية  ال ات  إالصال ٕاطار  يف 

بفض الطاقات  جمال  يف  بالد  ذته  ٔ ي  ا ه  التو مع  اما  س ا ل الطايق، 
سرتاتيجية  د  اع ٕاىل  ٔفضت  واليت  اجلال  لصاحب  املتبرصة  الرؤية 

سنة   ذ  م الوطنية  ة  تقوية  2009الطاق ٕاىل  هيدف  ي  ا املرشوع  وهو   ،
إ  إالقالع  وسائل  بفعل  ء  الكهر ىل  املزتايد  الطلب  لتلبية  ء  الكهر نتاج 

الالممر  إالنتاج  وتطور  احلالية،  ة  لظرف املرتبط  صادي  ء، ق لكهر كز 
سيط املساطر وإالجراءات  ء، وت الكهر التنافسية لقطاع  وحتسني القدرة 

إالنتاج شاط  ت  ة حتد ملوا القانوين  الفراغ  نظرا   إالدارية، وسد  ايت،  ا
إالنتاج   ٕاماكنية  دم  و قانوين،  ٔطري  ت دون  ايت  ا لٕالنتاج  ٓت  ش م لوجود 

املك شبكة  مستوى  ىل  ٕاال  ء  لكهر ايت  واملاء ا ء  لكهر الوطين  ب 
سامه يف  ايت، مما  لٕالنتاج ا لرشب وحمدودية القدرة املسموح هبا  الصاحل 

ء   لكهر ايت  ا إالنتاج  وثرية مشاريع  ، وهذا لكه يصب يف بطء  يف بالد
ايت  ا سهتالك  ٔغراض  ئية  الكهر لطاقة  ايت  ا إالنتاج  شاط  تنظمي 

ٔمن شبكة الك  ء الوطنية. وضامن سالمة و   هر

س،    السيد الرئ
القانون رمق   ي   82.21ٕان مرشوع  ء، ا لكهر ايت  ٕالنتاج ا املتعلق 

بصف متتع  ٔن  اعتباري  ٔو  ذايت  ٔي خشص  ح  ء، ي لكهر ايت  ا املنتج  ة 
ني يف ٕاطار التعاقد مع   ئية الوطنية واملنت اء مسريي الشبكة الكهر ست

العام ة  العموم هو املؤسسات  واحلياد،  ة  الشفاف  ٔ د م لتطبيق  لقطاع   
من  واحلد  يئ  والكهر الطايق  ٔمن  ا ق  لتحق مجيعا  ٕاليه  نتطلع  كنا  ار  خ

شها ة اليت تع سترياد الطايق   التبعية الطاق اكليف  ف من  بالد والتخف
ق   بتحق يتعلق  ف  ولية  ا لزتاماتنا  وختل  اري  الت مزياننا  ىل  تؤر  اليت 

 ٔ فرص ا لق  الل  صادية من  اق ة  ك دينام لق  ة، و كولوج هداف 
الطاقة  توفري  من  ة  إالنتاج ات  لقطا العام  املقاوالت  ومتكني  الشغل، 

ئية لمواطنني   الكهر فرصة  ح  وم الكربون،  من  الية  و تنافسية  ٔسعار  ب
إالنتاج   ٔة  ش م الك  وام ء،  لكهر ايت  ا إالنتاج  لتطور  ايت  واملقاوالت  ا

ظومة   م فٕان  لتايل  و فهيا،  الترصف  حق  مع  ايت  ا املسهت  طرف  من 
سامه يف ئية، س هر ة  روة طاق لق  ء سمتكن من  لكهر ايت   إالنتاج ا

من  حمددة  حصة  ختصيص  من  البد  لهذا   ، ببالد ء  الكهر لكفة  ض  ختف
ء يف ٕاطار مس  لكهر ب الوطين  لمك ايت وحتويلها  ية إالنتاج ا امهة تضام
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سهتالك  فاتورة  سعرية  ض  ل ختف ٔ الطبقة الوسطى واملعوزة، من  مع 
لمسهتلك سبة  ل ئية  ٔسعار الطاقة الكهر ني من الطبقة املزنيل نظرا لغالء 

ٔرس اليت تعاين الفقر والهشاشة.   الوسطى وا

س،    السيد الرئ
الت خيص  ف  الرهان  سب  هو  ٔكرب  ا دي  الت يظل  هذا  حول  ومع 

ٔخرض، من   منو ا ىل مسار ا نتقال الطايق ووضع املغرب  الطايق ورسيع 
الطا ٕالنعاش  ددة  املت الطاقات  فهيا  مبا  احمللية  املوارد  مثني  قات الل 

ة  الطاق لالسرتاتيجية  الفعال  لتزنيل  قوية  دفعة  عطاء  ٕ الكف  اخلرضاء 
ا ات  اج لتلبية  القطاعية  السياسة  ت  حتد ة  الوطنية،  وموا لسوق 

ة  طاق ٔنظمة  تضمن  سكة  م سياسات  ووضع  ارج،  ل التبعية  وتقليص 
رات، وتفعيل دور الهيئة الوطنية لض  س بط موثوقة ومستدامة جلذب 

ء، وضبط ولـوج   ىل يف ضامن حسن سري سوق الكهر ي يت ء، ا الكهر
تزن  رسيع  ىل  والعمل  ء،  الكهر لشباكت  اتيني  ا ني  ضيات املنت مق يل 

رتام تطبيقه وفق  ة ا الواقع، مع فرض تدابري ملراق ٔرض  ىل  القانون  هذا 
ل.  ٔم ق انتقال طايق  ة وشفافة، هتدف لتحق د حصي   قوا

  ليمك.  والسالم

V -   :ملغرب لشغالني  حتاد العام    فريق 

 لطيف مستقمي شار السيد عبد ا   حول:  مدا املس
ديد رشوط وٕاجراءات   86.15مرشوع قانون تنظميي رمق   ) 1 يتعلق بت

نية)؛  فع بعدم دستورية قانون (يف قراءة    ا
متمي القانون رمق    40.19مرشوع قانون رمق    ) 2 علق  املت  13.09بتغيري و

رمق   والقانون  ددة  املت ء    48.15لطاقات  الكهر قطاع  بضبط  املتعلق 
داث الهيئة الوطنية لضبط   ء؛ وٕا   الكهر

ئية.   82.21مرشوع قانون رمق    ) 3 لطاقة الكهر ايت  ٕالنتاج ا  يتعلق 

س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارن،    السيدات والسادة املس
مس   لكمة  ا ٔتناول  ٔن  ملغرب رشفين  لشغالني  العام  حتاد  فريق 

تزنيل   ٕاطار  ل يف  ٔول يد ا قوانني:  ثالثة مشاريع  ٔحاكم دستور ملناقشة 
رمق  2011 تنظميي  قانون  مبرشوع  ٔمر  ا ويتعلق  ديد    86.15،  بت املتعلق 

يتعلقان  والثالث  والثاين  قانون،  دستورية  بعدم  فع  ا وٕاجراءات  رشوط 
ة الوط  نتقال الطايق ببالد وهام مرشوع السرتاتيجية الطاق نية ورسيع 

رمق   رمق    40.19قانون  القانون  متمي  و لطاقات   13.09بتغيري  املتعلق 
ددة والقانون رمق   داث الهيئة   48.15املت ء وٕا املتعلق بضبط قطاع الكهر

ء، ومرشوع قانون رمق   ايت   82.21الوطنية لضبط الكهر ٕالنتاج ا يتعلق 
ئية. لطاقة ا   لكهر

ات حنو ٕارساء دو احلق والقانون   ٔن ب ماضية ب ه  مفام ال شك ف
اصة بعد  اليت ما ف يد ال امل نرصه هللا يف لك املناسبات،  عو لها 
ٔساسية الهادفة  2011ٕاقرار دستور   ة من املبادئ ا ىل مجمو ي نص  ، ا

ىل ت املواطنني، واليت جند  رتام حقوق وحر ٔ الرشعية  اىل ا د  رٔسها م
ٔمسى. ٔدىن ل رتام القوانني ا ي يفرض ا   ا

ٔيت   ي إالطار،  هذا  رمق  ويف  التنظميي  القانون  املتعلق    86.15مرشوع 
دته وزارمك  ٔ ي  فع بعدم دستورية قانون ا ديد رشوط وٕاجراءات ا بت
دة  املرور من  رب  ٔنه شهد مسارا طويال  ي يعرف امجليع  مشكورة، وا

سنة  حمط ٔولها  اكن  ٔساسية  ا  2015ات  م ستدعي  ي  ا ٔمر  ا وهو   ،
الوجود،  اىل  ه  ٕاخرا ٔحاكم رسيع  تزنيل  ٕاطار  يف  يندرج  ٔوال  عتباره 

نيا   دى عرشة سنة، و ٔزيد من ٕا ىل صدوره  دستور اململكة اليت مرت 
العتباره جزء ال يتجزٔ من ورش إالصالح العميق والشامل ملنظومة العدا  

ت املكفو   اليت  ق العدل وإالنصاف وصيانة احلقوق واحلر هتدف اىل حتق
 .   دستور

سرتاتيجية  وف خيص ا ل يف ٕاطار  رشيعية الثانية اليت تد ملبادرة ال
ال امل نرصه هللا سنة  هيا  ا ٕا والهادفة ٕاىل جتاوز   2009الوطنية اليت د

ئية ا ددة يف القدرة الكهر سبة  حصة الطاقات املت ٔة ب ش ل   52مل ملائة ق
تندرج  2030سنة   اليت  اخلطوة  هبذه  التنويه  ٕاال  سعنا  فال  مضن ، 

هنوض بقطاع الطاقة وتعزز  رشيعية والتنظميية الهادفة ٕاىل ا ات ال إالصال
اخ   ٕالضافة اىل حتسني م ة، وتقليص لكفة الطاقة،  السيادة الوطنية الطاق

سيط املساطر واستقطا  ٔعامل وت ويل. ا ر الوطين وا س   ب 
ٔحسن استغ زخر مبؤهالت طبيعية البد من استغاللها  الد  الل،  ف

تقدم  ٕاحراز  ٔيضا  و لكفهتا،  ض  وختف ة،  الطاق املغرب  سيادة  لتعزز  وذ 
اصة  و الكربون،  من  اخلالية  صادات  ق مضن  ب  موقع  مستوى  ىل 

لطاقات الشمسية والرحيية.    ت املرتبطة 
اكفة  بذل  اىل  ندعو  ٕاذ  ملغرب،  لشغالني  العام  حتاد  فريق  ٕاننا يف 

ت ٔمن  اجلهود الستكامل  توفري  ل  ٔ ة من  الوطنية الطاق سرتاتيجية  زنيل 
هبذا   هنوض  ا ل  ٔ من  احلكومة  هذه  مبجهودات  ننوه  فٕاننا  طايق مستدام، 

ات الرضورية.    القطاع، وٕاجراء اكفة إالصال

VI -   حتاد ا   لعام ملقاوالت املغرب: فريق 

رمق  1 قانون  مرشوع  رمق    40.19)  القانون  متمي  و املتعلق    13.09بتغيري 
رمق   والقانون  ددة  املت ء    48.15لطاقات  الكهر بضبط  املتعلق 

ء:  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر  وٕا

  ن الرحمي سم هللا الرحام 
ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 

س ا   حملرتم، السيد الرئ
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  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون    ، السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه   مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
ىل قَْدٍر َكِبٍري  راسة مرشوع قانون  رشيعية العامة اليت خنصصها  اجللسة ال

رمق   قانون  مرشوع  وهو  ٔال  ٔمهية،  ا رمق   40.19من  القانون  متمي  و بتغيري 
رمق    13.09 والقانون  ددة  املت لطاقات  بضبط   48.15املتعلق  املتعلق 

ء.  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر ء وٕا   قطاع الكهر
ٔيت يف سياق تعزز الرتسانة القانونية املؤطرة لقطاع   ي ي وهو القانون ا

شمل:  اص، واليت  شلك  ء    الطاقة والكهر
متميه؛  13.09لقانون رمق ا  - ددة كام مت تغيريه و لطاقات املت  املتعلق 
رمق    - املغربية    57.09القانون  "الواك  املسامة  الرشكة  ه  مبوج احملدثة 

متميه؛  لطاقة الشمسية" كام مت تغيريه و
ة؛   47.09القانون رمق   - ة الطاق ا لن  املتعلق 
لواك ا  16.09القانون رمق    - ددة  لو املتعلق  طنية لتمنية الطاقات املت

متميه؛  ة كام مت تغيريه و ة الطاق ا  والن
داث الهيئة الوطنية    48.15القانون رمق    - ء وٕا املتعلق بضبط الكهر

ء؛   لضبط الكهر
ي    82.21ومرشوع القانون رمق    - ء، ا لكهر ايت  ٕالنتاج ا املتعلق 

رشيعية.  ليه اليوم يف هذه اجللسة ال  نصوت 

ديد من ي حب  َ ٍل  ىل ِج ْت اليوم تَتَوفُر  ْحضَ ٔن بالد  ث ميكن القول ب
لرثوة، واملؤطرة لقطاع الطاقة. تج  صاد طايق م نعاش اق ٕ   القوانني الكَف 

ال امل محمد السادس  ويف هذا إالطار، البد من إالشادة مبا يُعطي 
اص بقطاع الطاقة، و م  ٔيده من اه ة ٕاىل رؤنرصه هللا و اللته الّرام ية 

الطايق  نتقال  جمال  يف  الرائدة  ان  الب َمَصاف  مضن  املغرب  موقع  تعزز 
مثني قدراهتا يف جمال الطاقات  ث جنحت بالد يف  ىل الصعيد العاملي، ح
الرحيية،   لطاقة  ر  وحظا الشمسية،  لطاقة  حمطات  تطور  رب  ددة،  املت

و  الكهرومائية،  لطاقة  مجيع  ٕاد وحمطات  يف  ة  الطاق ة  ا الن تدابري  راج 
صاد املغريب.  ٔساسية لالق ات ا   القطا

يف   خنراط  ٕاىل  ا  م د  وا لك  تُناشد  ادرات  وم ٕاجنازات  ُلكها  ويه 
ة  الطاق ة  ا الن وتطور  ة،  الطاق تنا  ٕاماك مثني  و النتاجئ  هذه  تعزز  ود 

الطايق،   نتقال  رسيع  ل ٔساسية  ىلرافعة  د  ددة،    الع املت الطاقات 
ٔن  ٔنه  نتقال الطايف من ش رسيع  ٔن  ة، خصوصا و وتقليص التبعية الطاق

ة.  لمواطنني واملقاوالت واملالية العموم سبة  ل   خيلق العديد من املنافع 
دراسة  ويه طبعت  اليت  إالجيابية  ٔجواء  هبا  شيد  اسبة  م ٔيضا 

جلن ل  دا القانون  هذا  االٕ مرشوع  ات  القطا اليت  ة  ٔجواء  ا ويه  ة،  نتاج
ىل  ري  الك ره  ٔ و القانون  هذا  مرشوع  قمية  ستحضار  موسومة  اكنت 

 . سيج الطايق لبالد   ال

ار تنظمي يوم درايس حول مرشوع هذا القانون، ويه ممارسة  وكذا خ
تعميق   من  شارن  املس والسادة  السيدات  مكّن  ي  وا كرسها،  يتعني 

  قانوين املهم. هذا النص ال دراسة مضامني

رة،    السيدة الوز
سيج  ال ىل  رها  ٔ و سرتاتيجي  لطابعها  لنظر  فٕانه  مجيعا،  نعمل  كام 
الطاقة  وموضوع  الوطنية،  ت  ٔولو ا قلب  يف  الطاقة  د  تو صادي،  ق
لسيادة  املرتبطة  ت  لرها لنظر  الس  صعيد،  من  ٔكرث  ىل  ُسائلنا 

ل ض ٔ ة من  زويد الفالطاق ٔسعار  امن  لطاقة، والتنافسية املتعلقة ب لني  ا
واملتطلبات  املعايري  مع  يش  ل صاد  ق مع  الكربون  ٕازا  ورهان  الطاقة 

وليني.  لرشاكء ا   اجلديدة 
برية   ٔمهية  ىل رضورة ٕايالء  ٔزمات املتكررة تؤكد  والسياق احلايل وا

السيادة   ق  حق ف ددة،  املت الطاقة  يُ ملوضوع  ال  ة  لسياسة  الطاق ََرفًا  َعد 
ٔمني مسار التمنوي.  ة لت ة، وٕامنا رضورة مل   العموم

اضطراب   ب  س الطايق   ٔ ش امل ذات  اخلام  املواد  ٔسعار  فارتفاع 
مزيان   ىل  ذ  ٔثري  وت سياسية،  اجليو  التورات  جراء  التوريد  سالسل 

ة، فضال عن القدرة التن  ا العموم ىل مالي ٔداءات و تنا، لكها افسية ملقاوالا
فرص  ٕاىل  ة  الطاق راهاتنا  ٕا لتحويل  بقوة  العمل  ىل رضورة  تؤكد  عوامل 
ة  اق س َُكّرُِس  سياسات  د  اع رب  اغْتِناُمها،  يتعّني  لتمنية  ة  ق حق

 . ة لبالد   وُحتَقُِّق السيادة الطاق

رة،    السيدة الوز
نَنْ  حتاد العام ملقاوالت املغرب  لك مسؤولية، يف َخِرُط معمك ٕاننا يف 

ٕازا  ي  َحتَّدِ ٔن  ب ر  ٔذ ٔن  ٔود  و  . ببالد سرتاتيجي  واخليار  املسار  هذا 
قد  الوطين،  صاد  اق تنافسية  يُعزز  مبا  ء،  الكهر قطاع  وحترر  الكربون 

حتاد العام ملقاوالت املغرب دَدها  َ ٔوليات اليت  َدى ا ْ يف كتابه    َشَلك ا
ٔبيض، ا ، ي قَدَم تا ّٔكد منوذج التمنوي اجلديد، و دابري ملموسة لتزنيل ا

قدرهتا  زاوية  من  املقاوالت  اُه  َ تَتَ ٔن  جيب  ِرهان  ٔنه  ىل   ، ال من 
ُسعد  ُمها، و لفرص املتعددة اليت تُقَّدِ شلك ظريف، نظرا  س  التنافسية ول

شلك خرطة  ُم ٔصبحت  قد  املغربية  املقاوالت  رى  هذ  ٔن  يف  ه مزتايد 
ة.  ينام   ا

س   القانون،  ملرشوع  إالجيابية  املضامني  مثن  فٕاننا  إالطار،  هذا  ويف 
ىل  والرهان  اخلاص،  القطاع  ىل  ء  الكهر قطاع  ح  بف املتعلقة  ت 
قدراهتا  بتعزز  املغربية  ة  لصنا سمح  س ما  وهو  ددة  املت الطاقات 

  التنافسية. 

رة،    السيدة الوز
حق   ٕاطار  تقدم    التعديل، وهبدفيف  القانون وجتويده،  ق مرشع  تدق

خلصوص:  ا بتعديلني هام    فريق
ديد (  - ضافة  15ٕادراج بند  ٕ ٔوىل من مرشوع القانون،  ) يف املادة ا
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 "ختزن الطاقة"؛  تعريف لـ
ديدة "  - ىل ٕاماكنية    6متمي املادة الثانية مبادة  املكررة مرتني"، تنص 

ٔة خت ش دمات التخزن  زن الطاقة واملستغل ٕاجناز م ستفادة من 
 وفق رشوط حتدد بنص تنظميي. 

ٕالجياب مع مقرت التعديلني.  لت احلكومة    وقد تفا
لمضامني إالجيابية ملرشوع هذا القانون،   ا  مثي ، وٕاذ جندد  ل ذ ٔ و
حتاد   فريق  فٕاننا يف  وقت،  ٔقرب  يف  ذ  التنف زي  ٕاىل  ه  ٕالخرا وتطلعنا 

مل  املغرب  العام  رمق  قاوالت  قانون  ىل مرشوع  ملوافقة   40.19سنصوت 
رمق   القانون  متمي  و رمق   13.09بتغيري  والقانون  ددة  املت لطاقات  املتعلق 

لضبط   48.15 الوطنية  الهيئة  داث  وٕا ء  الكهر قطاع  بضبط  املتعلق 
ء.    الكهر

ليمك ورمحة هللا.   والسالم 

ايت  املتعلق    82.21  رمق   قانون ) مرشوع  2 ءٕالنتاج ا   : لكهر

  ن الرحمي سم هللا الرحام 
ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 

رشيعية العامة اليت اجللسة  ىل قَْدٍر َكِبٍري  ال راسة مرشوع قانون  خنصصها 
ٔال وهو   ، الطايق لبالد ٔمن  ا لتعزز  ة  ٔمهية، وشلك خطوة طمو ا من 

ء.  82.21مرشوع قانون  لكهر ايت  ٕالنتاج ا   يتعلق 
ٕالنتاج  املتعلق  القانوين  الفراغ  سّد  ٔيت يف سياق  ي ي  القانون ا وهو 

الرت  وتعزز  ء  لكهر ايت  ء ا والكهر الطاقة  لقطاع  املؤطرة  القانونية  سانة 
ء،  الكهر ٕانتاج  وسائل  لتعزز  القانونية  ٔسس  ا وٕارساء  اص،  شلك 

ء.  ىل الكهر لطلب املزتايد  ابة  ست   و
ال امل محمد السادس  ويف هذا إالطار ، البد من إالشادة مبا يُعطي 

اص بقطاع الطاقة م  ٔيده من اه ة ٕاىل نرصه هللا و اللته الّرام ، ورؤية 
الطايق  نتقال  جمال  يف  الرائدة  ان  الب َمَصاف  مضن  املغرب  موقع  تعزز 

مثني قدراهتا يف جمال الط ث جنحت بالد يف  اقات ىل الصعيد العاملي، ح
الرحيية،   لطاقة  ر  وحظا الشمسية،  لطاقة  حمطات  تطور  رب  ددة،  املت

الكهرومائي لطاقة  مجيع  وحمطات  يف  ة  الطاق ة  ا الن تدابري  وٕادراج  ة، 
صاد املغريب.  ٔساسية لالق ات ا   القطا

يف  خنراط  ٕاىل  ا  م د  وا لك  تُناشد  ادرات  وم ٕاجنازات  ُلكها  ويه 
النتاجئ   هذه  تعزز  ة ود  الطاق ة  ا الن وتطور  ة،  الطاق تنا  ٕاماك مثني  و

الع  الطايق،  نتقال  رسيع  ل ٔساسية  ددة،  رافعة  املت الطاقات  ىل  د 

ة.    وتقليص التبعية الطاق
دراسة  ويه طبعت  ىل  إالجيابية  ٔجواء  هبا  شيد  اسبة  م ٔيضا 

 ٔ ا ويه  ة،  إالنتاج ات  القطا جلنة  ل  دا القانون  هذا  اليت  مرشوع  جواء 
ىل  ري  الك ره  ٔ و القانون  هذا  مرشوع  قمية  ستحضار  موسومة  اكنت 

 . سيج الطايق لبالد   ال

رة،    السيدة الوز
  كام هو مربز فٕان مرشوع هذا القانون هيدف ٕاىل: 

سهتالك    - ٔغراض  ئية  الكهر لطاقة  ايت  ا إالنتاج  شاط  تنظمي 
يفام اك يفام اكن مصدر إالنتاج، و ايت  نت طبيعة الشبكة ومستوى  ا

دمة؛  ٔة املست ش  اجلهد وقدرة امل
ء الوطنية؛   - ٔمن شبكة الكهر  ضامن سالمة و
ة؛   - ادئ الشفاف رتام م ىل ا  احلرص 
لني.   - ري متيزيية بني مجيع املتد اد و  ضامن معام 

املتعلقة   اجلديد،  التمنوي  منوذج  ا توصيات  مع  تتقاطع  ٔهداف  ويه 
إالنتاج   لقطاع بتطور  التنافسية  القدرة  وحتسني  ء،  لكهر الالممركز 

ء.    الكهر
حتاد العام  ٔيضا من رؤية  رسيع   وتتقاطع  اعية ٕاىل  ملقاوالت املغرب ا

وتقدمي  الالممركز،  إالنتاج  وشجيع  ء  الكهر لقطاع  ه  ف املتحمك  التحرر 
لمقاو ىل املقاربة الرتابية وخمصص  ء قامئ  لكهر الت العام  عرض تنافيس 

ر.    يف جمال التصد

رة،    السيدة الوز
نٌقدر املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  فريق  يف  هذا   ٕاننا  مرشوع  ٔن 

شلك مزتايد يف   ر  س ىل  القطاع اخلاص  ٔن حيفز  ٔنه  القانون من ش
الطاقة  من  املقاوالت  ات  حلاج ابة  ست ل  ٔ من  ء،  الكهر ٕانتاج  جمال 

ٔمثن ب ئية  ها الكهر اسهتال حنيات  م يف  ٔفضل  شلك  والتحمك  تنافسية  ة 
ء.    لكهر

وفري طاقة   سورة التلكفة يُعد من الرضورات ٔنه، وكام نعمل مجيعا، ف م
مزا   سمينح  الطاقة  لكفة  يف  والتحمك  املقاوالت،  لتنافسية  ٔساسية  ا

ا وسيعزز من تنافسية مقاوالتنا.    تنافسية قوية ملنظومة ٕانتاج
ل   ٔ عن و ونعرب  القانون،  ملرشوع  إالجيابية  املضامني  مثن  وٕاذ   ، ذ

التطبيق  التنظميية  النصوص  ٕالصدار  فٕاننا  تطلعنا  وقت،  ٔرسع  يف  ة  
رمق   القانون  ىل مرشوع  ملوافقة  ايت   82.21سنصوت  ا ٕالنتاج  يتعلق 

ء.   لكهر
ليمك ورمحة هللا.   والسالم 

VII -    ة لشغل: مجمو ميقراطية    الكونفدرالية ا
رمق    - تنظميي  قانون  وٕاجراءات    86.15مرشوع  رشوط  ديد  بت يتعلق 
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فع بعدم دستورية قانون.    ا

س، ا  لسيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
  ٔ ملبد كرس  يه  القوانني  دستورية  ىل  الرقابة  ٔن  الواحض  من 
ٔن  و ٔمسى،  ا و  ا قانون  ستور هو  ا ون  ىل  ركز  ي  املرشوعية، ا

السلطات  لك  ىل  ويتوجب  مرتبة،  ىل  ٔ ا ىه  ه  ف الواردة  د  يف   القوا
رشيعية.  ا والعمل مبوجهبا، مبا يف ذ السلطة ال رتا و ا   ا

ستور القوانني    2011ور  لقد معل دست الل الرقابة القضائية  ىل ٕا
ستور اجلديد   ٔحاكم الباب الثامن من ا حمل الرقابة السياسية، ومت وفق 
مؤسسة  ٔصبحت  اليت  ستورية  ا حملمكة  ستوري  ا لس  ا تعويض 

نصف معهو  اب  انت يمت  ث  ستور، ح ا مسو  رتام  ا ىل  لسهر  هيا  ٕا دا 
جم  ل  ق من  ة ٔعضاهئا  مراق هتم  موسعة  صاصات  اخ مع  الربملان،  ليس 

ن مجيع املواطنني.  لهيا من  ا  ح ٕاماكنية إال ات، وف   دستورية االتفاق
قانون،  دستورية  بعدم  فع  ا قانون  مرشوع  اء  إالطار،  هذا  ويف 

ق ثال ىل ف ييل: لتحق ٔساسية تت ٔهداف    ثة 
عن1 فاع  ا من  لمتقايض  ميكن  ديد  حق  ٕاعطاء  املضمونة   )  حقوقه 

ستوري؛  لقضاء ا ري املبارش  الل الولوج    دستور من 
ٕارشاك 2 لتايل  و دستورية،  ري  ضيات  مق من  القانوين  النظام  ة  تصف  (

رشيع؛  ارشة يف معلية ال ري م   املواطنني بطريقة 

يل.  )3 ا ستورية يف النظام املعياري ا دة ا ٔ مسو القا د ق م   حتق

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
فع  ا لية  د  لشغل، نعترب اع ميوقراطية  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو

ة ببالد  شلك ثورة حقوق   . بعدم دستورية القوانني 
ته مبا  ٔن جتعل املواطن يف قلب معاد حتصن حقوقه وحر ومن شاهنا 

عن   ستوري يرتتب  ا القضاء  مع  ل  تتفا جممتعية  ثقافة  ة  ٕاشا من  ذ 
كرس وعي املواطن حبقوقه والزتاماته.    شلك ٕاجيايب و

ٔمر   ا يتطلب  وٕامنا  السهل،  ٔمر  س  ل لية  ا هذه  تزنيل  ٔن  ري 
من   نوع  ق  حتق ا  رضورة  دا ٕا من  شودة  امل الغاية  بني  والتاكمل  التوازن 

اليت  ت  واحلر احلقوق  ق ويه صون  ستور، وبني رضورة حتق ا يضمهنا   
ال  ٓ ا وتقليص  املساطر  سيط  ت مستوى  ىل  والس  القضائية  ة  ا الن

 . د احملامكة العاد   وقوا
ستورية س  فع بعدم ا ٔفراد حق ا ح ا ٔ م ٔن نتصور مس ع  وميكن  ي

القانون  فردنة  معطى  ت  ب ق  التوف ة  يف ىل  ركز  ٕاشاكلية حمورية  روز 
ٔفراد ودو ا يف ميكن عقلنة ممارسة هذا احلق من طرف  القانون مبعىن   

دم وجود  و و ل القانوين  النظام  استقرار  ىل  ٔن يؤر ذ سلبا  دون 
ا كثافة  ارتفاع  الل  من  احلق  هذا  ممارسة  طريقة  يف  سيابية  فوىض 

د  شلك يف  ٔصلية مما قد  اوى ا ا الفصل يف  دية لعرق  الك الطلبات 
. ذ   اته عرق لتطبيق العدا

س،    السيد الرئ
رمق   التنظميي  القانون  مرشوع  ما    86.15ٕان  اىل  ٕالضافة  ركز،  مل 

بعدم  فع  ا جمال  يف  اص  لتكون  القضاة  ٕاخضاع   ٔ مس ىل  سبق، 
تعز  بغرض  قانون  املناسب  دستورية  ل  الس ه  هتا وا القايض  ثقافة  ز 

فع.  دية ا   لفحص 
ا ىل  يعاب  ٔنه  ىل كام  ة  التصف ة  ازدواج لنظام  كرسه  ملرشوع 

مستوى  ىل  املوضوع  قايض  قدرة  يف  ك  شك ال مؤداه  وهذا  لتني،  مر
ٔنه يرتتب عنه   فع، كام  دية ا ر  ضطالع مبهام تقد بتدائية يف  احملامك 

ٔم ىل مستوى احملامك ٕاطا  اصة  د جلان  ٔفضل اع د الزناع، واكن من ا
تضم   دراسة بتدائية  مة  تتوىل  قايض،  رٔسها  خصصني  م قانونيني 

شارة؛  ستورية كام سبقت  ىل احملمكة ا ا املبارشة  اجلدية ومن مث إال
ة شلك ثورة حقوق فع بعدم دستورية القوانني  لية ا د  ٔن اع ،   ٕاال  ببالد

ته، فٕاننا  ٔن جتعل املواطن يف قلب معاد حتصن حقوقه وحر ٔهنا    ومن ش
ىل املرشوع  ٕالجياب  لشغل نصوت  ميوقراطية  ة الكونفدرالية ا يف مجمو

رمق   تنظميي  بعدم   86.15قانون  فع  ا وٕاجراءات  رشوط  ديد  بت يتعلق 
  دستورية قانون. 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراك   ته. والسالم 

VIII -   :عية ج ة العدا    مجمو

مرشوع  1 رمق  )  رمق    40.19قانون  القانون  متمي  و املتعلق    13.09بتغيري 
ددة والقانون رمق   املت ء    48.15لطاقات  املتعلق بضبط قطاع الكهر

ء؛  داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر   وٕا
ل  82.21قانون رمق  ) مرشوع  2 ايت  ٕالنتاج ا ئية. يتعلق    طاقة الكهر

  ن الرحمي سم هللا الرحام 
ٔرش  ىل    ف اخللق واملرسلني. والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٕاطار  يف  عية  ج العدا  ة  مجمو مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

متمي القانون رمق    40.19ملرشوع القانون رمق    املناقشة العامة  13.09بتغيري و
رمق   والقانون  ددة  املت لطاقات  قطاع    48.15املتعلق  بضبط  املتعلق 

رمق  القانون  ومرشوع  ء  الكهر لضبط  الوطنية  الهيئة  داث  وٕا ء  الكهر
ئية.   82.21 لطاقة الكهر ايت  ٕالنتاج ا   يتعلق 
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اللها  اسبة، ننوه  ن النصني لتدارك الفراغ احلاصل ويه م خراج هذ ٕ
هودات  ا ٕاطار  يف  ان  يندر كام  املؤطرة،  القانونية  الرتسانة  مستوى  ىل 
و لضامن   ة اليت تتحملها مزيانية ا ل خفض التلكفة الطاق ٔ املبذو من 

ء.  ة من مضهنا الكهر ملوارد الطاق   زود اململكة 
إ وستح ٔكد  ما  ٔن  الش هذا  يف  يف  رض  هللا  نرصه  امل  ال  ليه 

ٔوىل  رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا اخلطاب السايم مبناسبة اف
ظومة وطنية   داث م ىل رضورة ٕا ث شدد  من الوالية احلادية عرشة، ح
ٔساسية من مضهنا   ا املواد  من  لعدد  سرتاتيجي  زون  تتعلق  اكم  م

ااملو  ىل  والعمل  ة،  الطاق يعزز اد  مبا  الوطنية،  ات  اج ل املسمتر  لتحيني 
لبالد.  سرتاتيجي  ٔمن    ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ة  ن ٔولية  ا الطاقة  ىل  املزتايد  الطلب  شلكه  ي  ا الضغط  ٕان 
حمدودية  مقابل  يف  ميغرايف  ا منو  وا الوطين  صاد  لالق ة  املتنام ة  ينام ا

املرت  س العرض  ئية  الكهر لطاقة  ورش بط  تزنيل  يف  رسيع  ال توجب 
هذا   تعزز  ل  ٔ من  ة  املتا ت  إالماك مجيع  ر  واس الطايق  نتقال 
اء هبا مرشوع القانون املتعلق  ضيات اجلديدة اليت  يل املق العرض، من ق
حملافظة ت املرتبطة  ئية، مع استحضار الرها لطاقة الكهر ايت   ٕالنتاج ا

ة يف ٕاطار تطو  خفض الكربون. ىل الب ٔخرض م صاد    ر اق
العدا   ة  مجمو يف  مثهنا  ٔن  ستحق  اليت  ضيات  املق ٔمه  بني  ومن 

عية:    ج
لقانون   - اضع  ٔو اعتباري  ٔي خشص ذايت  ايت  ح حق إالنتاج ا م

ٔو اخلاص؛    العام 
ئية؛  - ايت جبميع الشباكت الكهر   تعممي إالنتاج ا
ٔمام مجيع قدرات  ف  - ئية لٕالنتاج  ح الباب  ومصادر ٕانتاج الطاقة الكهر

ء؛  لكهر ايت    ا
مع    - ئية  الكهر الشباكت  ملسريي  ايت  ا إالنتاج  فائض  بيع  وٕاماكنية 

ايت.  ح ٕاماكنية التخزن ا   ف

بنظام   املتعلقة  املعمتدة  ٔنظمة  ا ضبط  ٕاىل  املقابل،  يف  ندعو  ٔننا  ري 
املو  الرت الترصحي ونظام  الربط ونظام  ىل  ل حامية حقوق افقة  ٔ ص من  خ

املرتبط  ٔمن الطايق لبالد  ٔمر يتعلق  ا ٔن  اعتبار  ىل  ٔطراف،  ا مجيع 
ٓت  ش وامل الساكنة  طرف  من  ئية  الكهر لطاقة  املسمتر  لزتود 

صادية.    ق
ان يف ٕاطار   القانونني يندر ن  ا هذ ويف اخلتام، واعتبارا لكون مرشو

اعمتالتح ي  ا سرتاتيجي  فٕاننا  ول  ة  الطاق ة  ا الن ق  لتحق بالد  دته 
ٕالجياب.  عية هلام  ج ة العدا    سنصوت يف مجمو

ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

IX -  :ا السطي شار السيد    مدا املس
ئية؛   82.21) مرشوع قانون رمق  1 لطاقة الكهر ايت  ٕالنتاج ا  يتعلق 
رمق  )  2 قانون  مت   40.19مرشوع  و رمق  بتغيري  القانون  املتعلق    13.09مي 

ددة والقانون رمق   املت ء    48.15لطاقات  املتعلق بضبط قطاع الكهر
ء داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر   .وٕا

  مس هللا الرحامن الرحمي 
ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ىل محمد و  والصالة والسالم 

س     احملرتم، السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارون احملرتمون، السيدا   ت والسادة املس
لس   ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
ىل  راسة والتصويت  صصة ل شارن يف ٕاطار هذه اجللسة العامة ا املس

رمق   قانون  الك   82.21مرشوع  لطاقة  ايت  ا ٕالنتاج  ىل يتعلق  ئية، و هر
رمق   قانون  رمق  بتغي   40.19مرشوع  القانون  متمي  و املتعلق   13.09ري 

رمق   والقانون  ددة  املت ء   48.15لطاقات  الكهر قطاع  بضبط  املتعلق 
ء داث الهيئة الوطنية لضبط الكهر   .وٕا

ان   رم ن  ن القانونني ال ٔمهية هذ ىل  اللها  اسبة نؤكد من  ويه م
إالنتاج   تدبري هذ تطور  ء وحتسني حاكمة  لكهر ا القطاع والرفع الالممركز 

الصات  ة و ات إالسرتاتيجية الطاق اما مع تو س التنافسية ا من قدرته 
منوذج التمنوي اجلديد.    ا

ة   لب صاد وطين صديق  ز اق القانونني ٕاىل تدعمي راك ن  كام هيدف هذ
الطاقات   تطور  شجيع  رب  الكربون  خفض  ض تنافيس وم ددة وختف املت

خصوصا   ة،  الطاق سم الفاتورة  وامل العامل  يعرفه  ي  ا السياق  ظل  يف 
ٕاما   العاملية،  إالمداد  سالسل  وارتباك  ة  الطاق املواد  ىل  الطلب  رتفاع 

ٔو احلروب.  ٔزمات  ب ا   س

رة احملرتمة،    السيدة الوز
الطا تنويع مصادر  ٔمهية  ٕاىل  كر،  م وقت  ذ  م  ، بالد هبت  ان قة، لقد 

ٔو املوارد، و رب تنويع الرشاكء  ، سواء  ال امل ٔطلق  يف هذا السياق، 
اليت   الطبيعية  املوارد  مثني  ٕاىل  ريم  اليت  الربامج  من  ة  حفظه هللا، مجمو
الطايق  ٔمن  فا الشمسية،  والطاقة  الرحيية  الطاقة  ل  م بالد  لهيا  تتوفر 

ٔساسيا من مصادر التمنية امل    ستدامة. ٔحضى اليوم مصدرا 
الطا ٔمن  ا موضوع  ٔمهية  لنظر  ظل و يف  نفسه  فرض  ي  ا يق 

ملغرب  لشغل  الوطين  حتاد  يف  ا  تقدم ولية،  وا إالقلميية  ت  د الت
حبضور   ة  إالنتاج ات  القطا جلنة  ع  اج لعقد  بطلب  شارن  املس لس  مب

اقشة ل م ٔ نتقال الطايق والتمنية املستدامة من  رة  موضوع   السيدة وز
ٔننا مل نتلق ري  ة،  ٔسف. السيادة الطاق   ٔي رد مع ا

القانوين مع املتغريات اليت   ٔمهية مالءمة إالطار  ا ب ويف اخلتام، وٕاميا م
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سهام  ٔن  ٓملني  ن النصني،  ىل هذ ٕالجياب  يعرفها هذا القطاع، سنصوت 
ٔمن ال اة مهنام، الس ضامن السيادة وا ٔهداف املتو ني. يف بلوغ ا   طاق

ليمك ورمحة هللا تعاىل و    راكته. والسالم 

  


