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        العرش�نالعرش�نالعرش�نالعرش�ناحلادية و احلادية و احلادية و احلادية و     حمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسةحمرض اجللسة

  ).2015 د-سمرب 29( 1437ربيع أ#ول  17الثال;ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .محيد Jوسكوس، اخلليفة الثالث CلرئBساملس�شار السAيد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
السادسة واSقMقة التاسعة مخسون دقMقة، ابتداء من الساOة : التوقMتالتوقMتالتوقMتالتوقMت

  .مساءواSقMقة  والعرش�ن
، يقيض 58.15لتصويت Oىل مرشوع قانون رمق اSراسة وا ::::Vدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عاملVدول أ#عامل

متمي القانون رمق  املتعلق fلطاقات املتdددة، احملال Oىل  13.09بتغيري ̀و
  .جملس املس�شار�ن من جملس النواب

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

        ::::املس�شار السAيد محيد Jوسكوس، رئBس اجللسةاملس�شار السAيد محيد Jوسكوس، رئBس اجللسةاملس�شار السAيد محيد Jوسكوس، رئBس اجللسةاملس�شار السAيد محيد Jوسكوس، رئBس اجللسة
ية، اليت سوف خنصصها nCراسة ٔ�Oلن عن افlتاح اجللسة ال�رشيع 

متمي القانون رمق 58.15والتصويت، Oىل مرشوع قانون رمق  ، يقيض بتغيري ̀و
املتعلق fلطاقات املتdددة، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من  13.09

  .جملس النواب
�عطي اللكمة CلسAيد الوز�ر، ٔ�و ٔ�عطي اللكمة Cلحكومة لتقدمي ٔ

 . املرشوع
  .، Cلمنصةتفضل، السAيد الوز�ر

 Aالس Aالس Aالس Aةييييالس{Bةد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب{Bةد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب{Bةد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب{Bد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب::::        
        ....fمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحمي

        ....شكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBس
        السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،

        السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
-رشفين بداية ٔ�ن ٔ�تقدم fلشكر اجلزيل CلسAيد رئBس جلنة الفال�ة 

dلس املس�شار�ن والسAيدات والسادة ٔ�عضاء اCلجنة والقطاOات إالنتاجMة مب
 58.15املوقرة، م�وها fٔ#جواء اليت سادت م�اقشة مرشوع قانون رمق 

متمي القانون رمق  املتعلق fلطاقات املتdددة، وشاJرا  13.09القايض بتغيري ̀و
كذ� CلسAيد الرئBس وCلسادة ٔ�عضاء اCلجنة ٔ�رحييهتم وتفهمهم لعامل 

  .رشوع القانون املعروض Oىل ٔ�نظار ا�لس اليومالوقت، وهو م 
كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السادة ٔ�عضاء اCلجنة Oىل املساهامت القمية 
و�قرتا�ات الهادفة،اليت س�سامه يف ٕاغناء �ارطة الطريق اليت سBمت 

  .تزنيلها يف ا�ال الطايق
        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،

ة fٕالجامع، من ٔ�هداف هاذ املرشوع، كام صادقت Oليه اCلجنة املوقر 
`مثني املؤهالت الوطنية Cلطاقات املتdددة وٕاعطاء الرؤية الالزمة 

Cلمس�مثر�ن من القطاع اخلاص املهمتني fملشاريع الطاقMة، انطالقا من مصادر 

  .مdlددة
وقد Vاء اقرتاح هاذ املرشوع يف سAياق ي�سم برضورة موا©ة ا¨منو 

سAنو°، ملواJبة التمنية  %6املضطرد Cلطلب Oىل الكهرfء، ا¬ي يتdاوز 
السوسAيو اقlصادية لبالد²، وهو ما حيمت اسAتغالل مجيع املؤهالت 
وإالماك²ت من الطاقات املتdددة اليت `زخر هبا بالد²، وذ� من ٔ�Vل 

  .حتقMق الهدف املمتثل يف تقليص تبعي��ا الطاقMة Cل·ارج، ٔ�وال
ن انبعا;ت الغازات و;نيا، املسامهة الفعا« وإالجيابية يف التقليص م

اSفMئة Oىل مسAتوى الكرة أ#رضية ¿شلك Oام، من �الل ٕاعطاء منوذج 
  .فعال و²جز السAتغالل الطاقات املتdددة

بد من التذكري Oىل أ#مهية اليت fت �ك�سAهيا جمال الطاقات وال
املتdددة، �اصة بعد خطاب Vال« املÅ يف مقة أ#طراف ببار-س، حMث 

يف ٔ�فق % 52، ٕاىل 2020يف ٔ�فق % 42رفع هدف  ٔ�Oلن Vاللته عن
2030.  

فاململكة املغربية لن `كlفي فقط fٕد�ال الطاقات املتdددة يف طاقهتا 
الكهرfئية، بل ٕان املصادر املتdددة يف هذه الباقة س�lوفق، fٕذن هللا، 
Oىل املصادر أ#حفورية يف أ#فق املذJور، ويه رسا« Jبرية وقوية Cلمنتظم 

  .اSويل
�هيا السAيدات والسادة،ٔ�هيا السAيدات والسادة،ٔ�هيا السAيدات والسادة،ٔ�هيا السAيدات والسادة،ٔ        
قد عرف بعض النواقص، ذ� رمغ التقدم  13.09ٕان تطبيق القانون 

  : امللحوظ ا¬ي جسÏ، وخنص J¬fر مهنا

لربط مÔشÓٓت ٕانتاج الطاقة  13.09ٔ�وال، Oدم تطرق القانون  -
الكهرfئية انطالقا من مصادر الطاقات املتdددة fلشAبكة الكهرfئية 

ملنخفض، مما شلك Oائقا ٔ�مام التمنية الصناعية الوطنية ذات اجلهد ا
CلمÔشÓٓت الصغرى واملتوسطة، ال سÙA تÅ اليت سAتØىن Oىل أ#لواح 

 ؛)photovoltaïque(الشمسAية ٔ�و ما يصطلح Oليه ب 
يف جمال الطاقة الكهرfئية من مصدر مايئ، القانون اسAتçىن من  -

، مما شلك طاوامMغ 12نطاق تطبيقه املشاريع ذات القدرة اليت تتdاوز 
Oائقا ٔ�مام اسAتغالل احلد أ#قىص ا¬ي تقدمه اخلصائص الهيدرولوجMة 

 ملواقع إالنتاج؛
;لثا، ٕاغفال الرٔ�ي التقين لواك« احلوض املايئ املعنية عندما يتعلق  -

الطلب fٕجناز مÔشÓٓت ٕانتاج الطاقة الكهرfئية انطالقا من مصادر 
  .الطاقة املائية

د الرئBس، السادة املس�شار�ن، هيدف وOىل هذا أ#ساس، السAي
متمي ٔ�حاكم املواد  58.15مرشوع القانون  املعروض Oىل ٔ�نظارمك ٕاىل تغيري ̀و

املتعلق fلطاقات  13.09من القانون  26و 24و 12و 10و 8و 5أ#وىل و
  : املتdددة Oرب
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�وال، فlح السوق الكهرfئية Cلجهد املنخفض الس�îرات القطاع  -ٔ
ت من مصادر مdlددة، وا¬ي خيضع تطبيق ٔ�حاكمه اخلاص يف الطاقا

املتعلقة fلولوج والربط fلشAبكة لرشوط وJيفMات يمت حتديدها بنص 
 تنظميي؛

رفع احلد أ#دىن Cلقدرة املÔشÓٔة ملشاريع ٕانتاج الطاقة الكهرfئية انطالقا  -
 ؛طمMغاوا 30ٕاىل  12من مصادر مائية من 

لطاقة الكهرfئية من مصادر ;لثا، فlح ٕاماكنية بيع فائض ٕانتاج ا -
الطاقات املتdددة ٕاىل املكlب الوطين Cلكهرfء واملاء الصاحل Cلرشب، 
fلÔسAبة CلمÔشÓٓت املرتبطة fلشAبكة الكهرfئية الوطنية ذات اجلهد 
العايل واجلد العايل، ٔ�و ٕاىل مسري شAبكة التوزيع الكهرfيئ املعين، 

fبكة الكهرAلشf ٓت املرتبطةÓشÔلمC بةAسÔلf ئية الوطنية ذات اجلهد
  .املتوسط واملنخفض

كام Vاءت يف  - وجيب التJٔÓيد Oىل ٔ�ن فlح ٕاماكنية بيع الفائض لٕالنتاج 
Vاءت، ٔ�وال، ل�سوية الوضعية احلالية املتعلقة fقlناء  -مرشوع القانون 

املكlب الوطين Cلكهرfء واملاء الصاحل Cلرشب لفائض ٕانتاج مسAتغيل 
شAبكة الكهرfئية الوطنية ذات اجلهد العايل واجلد املÔشÓٓت املرتبطة fل 

Oايل، حMث ٔ�ن حقن هذا الفائض يعترب رضور° من الناحMة التق�ية، 
fٕالضافة ٕاىل `مثني لك الطاقة املنتdة وôشجيع اخلواص Oىل �س�îر يف 
هذا ا�ال، كام سAهيم هذا املقlىض املÔشÓٓت املرتبطة fلشAبكة الكهرfئية 

  . اجلهد املتوسط واملنخفض الوطنية ذات
تلمك، السAيد الرئBس احملرتم، السAيدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�مه مرايم 
ومقlضيات هاذ املرشوع املعروض Oىل ٔ�نظارمك، ونÓٔمل ٔ�ن يلقى هاذ 
املرشوع جتاوf من قúلمك، Oىل غرار ما اكن Oليه أ#مر دا�ل جلنة الفال�ة 

  . والقطاOات إالنتاجMة املوقرة
  .ا السAيد الرئBسوشكر 

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا، السAيد الوز�ر، لتقدمي املرشوعشكرا، السAيد الوز�ر، لتقدمي املرشوعشكرا، السAيد الوز�ر، لتقدمي املرشوعشكرا، السAيد الوز�ر، لتقدمي املرشوع

اللكمة ا#ٓن CلسAيد مقرر جلنة الفال�ة والقطاOات إالنتاجMة لتقدمي تقر�ر 
  ..اCلجنة حول املرشوع، مت توزيع

رة فقط، خفالل اجýع نفlح fب املناقشة، فللتذكري فلٕالشا.. منر ا#ٓن
ندوة الرؤساء صباح اليوم مت االتفاق مع السادة رؤساء الفرق وا�موOات 
حول التوزيع الزمين خبصوص م�اقشة مرشوع هذا القانون، فاللكمة ٔ#�د 

 7السادة املس�شار�ن عن الفريق �سAتقاليل Cلو�دة والتعادلية يف �دود 
   ..دقائق

ا رغبمت يف التد�ل عندمك الوقت د°ل لمك �خlيار السAيد الرئBس، ٕاذ
يف ال�سلمي Cلرئاسة، ٕاىل بغيتوا ôسلموا Cلرئاسة د°ل اSقائق ٕاذا رغبمت  7

 .التقر�ر هذا يشء �ٓخر

        ::::املس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلباراملس�شار السAيد عبد السالم اCلبار
        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،

ٕاىل مسحيت، اح�ا �ادي �كونو مlضام�ني ومlفقني مع مكو²ت ا�لس، 
ارتÓٔى الرٔ�ي بÓٔننا �سلمو Cلرئاسة، الفريق �سAتقاليل وهو ٕاذا . مجيع الفرق

�ول فريق سBسAهتل هذه املناقشة، ف�حن مع ال�سلمي، ٔ�ما ٕاذا اقlىض رٔ�ي ٔ
إالخوة مكو²ت ا�لس بÓٔن نتلو رٔ�ينا ونديل �رٔ�ينا يف املوضوع، فأ#مر 

  .Cلجميع

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        ....شكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBس

        ::::سالم اCلبارسالم اCلبارسالم اCلبارسالم اCلباراملس�شار السAيد عبد ال املس�شار السAيد عبد ال املس�شار السAيد عبد ال املس�شار السAيد عبد ال 
  ٕاذن شوفوا، هللا جياز�مك خبري، واش نقراو ٔ�و ال؟.. 

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .شكرا

دقائق، ٕاذا رغبمت يف ذ�،  6فريق أ#صا« واملعارصة، يف �دود 
  .السAيد الرئBس

        ::::املس�شار السAيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السAيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السAيد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار السAيد عبد العز�ز بنعزوز
        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،

  .مساء اخلري ٕاخواين، ٔ�خوايت
�مهية fلغة، Vدا، ف�حن يف فريق أ#صا« نظرا ٔ#مهية املوضوعٔ ،

  .واملعارصة، نقرتح ٔ�ن يمت عرض التد�الت ٔ�مام امجليع

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
يف . تفضل، السAيد املس�شار عن الفريق �سAتقاليل، ما اك�ن مشلك

  .دقائق، السAيد املس�شار احملرتم، ٕان شاء هللا �7دود 

        ::::محممحممحممحمد ساد ساد ساد ساململململ �منسعود �منسعود �منسعود �منسعود    املس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيد
        ....fمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحمي

        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،
        السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،

        السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،السAيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
-رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل fمس الفريق �سAتقاليل Cلو�دة والتعادلية، ملناقشة 

متمي القانون رمق  58.15مرشوع القانون  املتعلق  13.09القايض بتغيري ̀و
  .ةfلطاقات املتdدد

        السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،
مما ال شك فMه ٔ�ن هذا املرشوع يÓٔيت يف ٕاطار تنفMذ التوجهيات امللكMة 
السامMة والرؤية املتبرصة جلال« املÅ، لتدعمي اخليار �سرتاتيجي لتطو�ر 
الطاقات املتdددة وبناء fقة طاقMة مlنوOة، متكن من تلبية الطلب املزتايد 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن         2015201520152015   

3 

 )2015د-سمرب  29( 1437ربيع أ#ول  17

البB}ة، وfلتايل تقليص التبعية الطاقMة Cل·ارج،  Oىل الطاقة واحلفاظ Oىل
  .%93حMث �رهتن املغرب لالسAترياد الطايق بÔسAبة 

ٕان اسAتقراء نص املرشوع، ا¬ي حنن بصدد م�اقشAته، يؤكد مبا ال يدع 
جماال Cلشك ٔ�ن فlح ا�ال الس�îر اخلاص وربط مÔشÓٓت ٕانتاج الطاقة 

املتdددة fلشAبكة الكهرfئية الكهرfئية، انطالقا من مصادر الطاقات 
الوطنية ذات اجلهد املنخفض واملتوسط ٔ�و العايل ٔ�و العايل Vدا، سAيكون 
�ٓ;ر ٕاجيابية Oىل املواطنني، مما -سهم يف ختفMض الفواتري الكهرfئية  �
وخيفف عبء �س�îر يف ٕانتاج الكهرfء Oىل اSو«، ٕاال ٔ�ننا يف الفريق 

املوضوع مزيدا من العناية واسAتحضار Oدة  �سAتقاليل نود ٕايالء هذا
  : معطيات، نعتربها مفصلية ٕالجناح هذا الورش الضخم، وذ� من �الل

�وال، مواJبة التطور التك�ولو� واعýد مMاكنزيمات التك�ولوجMا احلديثة  -ٔ
يف ٕانتاج الطاقات املتdددة، مع `كو�ن اليد العام� املتخصصة يف ا�ال 

دماج الصناOات الوطنية يف املشاريع املندجمة Cلطاقات ونقل اخلربات وإ 
املتdددة واSفع fلو�دات الصناعية الوطنية ٕاىل التاكمل يف ٕاطار م�دمج، 

  ميكهنا من املسامهة بفاOلية يف صناOة الطاقة الوطنية؛
نجز يف ;نيا، العمل Oىل ôشجيع البحث العلمي وôشجيع البحوث اليت تُ  -

ه قطاOا واOدا، مع �سAتفادة من التdارب واخلربات هذا ا�ال، fعتبار 
  .اليت اك�سØهتا اSول الرائدة يف هذا القطاع

        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،
غين عن البيان ٔ�ن مطلب ٕادراج البB}ة مك دد ٔ�سايس يف حتقMق 
مشاريع التمنية �قlصادية و�جýعية ٔ�حضى مطلبا راهنا Oىل املسAتوى 

BO ويل لضامن فضاءSصادي الوطين واlتدمي، مضن ٕاطار اقAش �الق ومس
واجýعي، هيدف ٕاىل احملافظة Oىل البB}ة يف لك جماالت اسAت·دام Cلطاقة 

  .و�دمات وجتارة واسAت·دامات مزنلية و�ريهامن صناOة ونقل 
        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،

ٕاننا يف الفريق �سAتقاليل، وٕاذ �مثن Oاليا إالجراءات املهمة اليت يقرت%ا 
را Cلت د°ت الكربى اليت يúÔغي Oلينا رفعها، نعترب ٔ�ن املرشوع، واسAتحضا

Oىل ٕادماج املشاريع  -لك العمل  - حتقMق أ#هداف املعلنة تقlيض العمل 
�قlصادية الكربى مضن مشاريع عقارية ومدن Vديدة لضامن `رشAيد 

  . واسAتعامل معقلن Cلطاقة ببالد²
ذا الورش ومن هاذ املنطق، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل مواJبة ه

�سرتاتيجي الهام fٕجراءات وتدابري، `روم رفع الوعي ا�متعي بÓٔمهية هذا 
النوع من الطاقة وفعاليته ورضورة اسAتعام� حبمكة وجناOة، من �الل 
ٕارشاك وسائل إالOالم السمعي وfلبرصي يف خمتلف الربامج التحسBسAية، 

خنراط مضن �اصة ؤ�ن هذا املرشوع يفسح ا�ال للك املواطنني لال
  .م�ظومة ٕانتاج هذا الصنف من الطاقات اجلديدة

        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،
ٕان م�اسAبة م�اقشة املرشوع يه فرصة ٔ�يضا لنطلب من احلكومة مد 

الربملان ¿شلك دوري fملعطيات املتوفرة حول مدى حتقMق أ#هداف املعلنة 
ربملان ليف �سرتاتيجية الوطنية Cلطاقة والنdاOة الطاقMة، حىت ال يبقى ا

  .بعيدا عن ورش `منوي Jبري
ٕان مسAتقúل الطاقات املتdددة fملغرب -شلك بوابة عبور حقMقMة حنو 
ممارسة طاقMة مسAتدامة وحتقMق �سAتقالل يف جمال الطاقة النظيفة وبناء 

وما �سرتاتيجيات . منوذج التمنية املسAتدامة املتاكم� اقlصاد° واجýعيا
ر ٕاال م,اال ساطعا، يؤكد مرة ٔ�خرى اخلربة اليت املعمتدة يف هذا إالطا

اك�سØهتا اململكة، واليت fتت تعي ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض أ#مهية القصوى 
لقضا° الطاقة والتغريات املناخMة وخطرها Oىل ا�متعات واSول، وهو ما 

دمج القضية البي.Mة يف هذا ا�ال، واضعة و¿شلك تدرجيي �دود جعلها تُ 
اصة ورها²ت البعد البBيئ، وهو ما يتجسد من �الل تنظمي رؤ�هتا اخل

  .يف العام املقúل "COP22"مؤمتر أ#مم املت دة حول املناخ 
للك هذه �عتبارات، واعتبارا ل6ٔمهية �سرتاتيجية لتطو�ر الطاقات 
املتdددة fملغرب، مبا يضمن أ#من الطايق و-سهم يف الرفع من VاذبlBه Sى 

القطاع اخلاص وتÓٔهيل اململكة Cلتقارب مع ٔ�سواق الطاقة املس�مثر�ن يف 
أ#وربية، فٕاننا، يف الفريق �سAتقاليل، سAنصوت fٕالجياب Oىل هذا 

  . املرشوع
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شار

رصة، تفضل اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن عن فريق أ#صا« واملعا
 .دقائق، السAيد املس�شار 6يف �دود . اليس املربوح

        ::::املس�شار السAيد احلو املربوحاملس�شار السAيد احلو املربوحاملس�شار السAيد احلو املربوحاملس�شار السAيد احلو املربوح
        ....شكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBس

        السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،
        السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،السAيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

-رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة fمس فريق أ#صا« واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 
متمي القانون يقيض بتغيري  58.15مرشوع القانون  املتعلق  13.09̀و

fلطاقات املتdددة، ويه م�اسAبة Cلتذكري �fهودات اليت بذ¨هتا بالد² يف 
امليدان الطايق بفضل الرؤية امللكMة احلكمية، واليت مك�ت بالد² من حتقMق 
نق� نوعية Oىل مسAتوى السAياسة الطاقMة من �الل املشاريع الكربى 

ا املغرب من ٔ�Vل تنويع الباقة الطاقMة و�عýد واملهيلكة، اليت اخنرط فهي
¿شلك ٔ�سايس Oىل الطاقات املتdددة مبختلف ٔ�نواعها، �اصة الطاقة 
الشمسAية والرحيية والكهرومائية، ويúÔغي الرجوع يف هذا إالطار Cلخطاب 

وا¬ي ٔ�سس  2007يوليو  30املليك السايم مبناسAبة عيد العرش ا�يد يف 
جمال الطاقة، تعمتد fٔ#ساس Oىل تنويع مصادر الطاقة لسAياسة Vديدة يف 

  .وضامن النdاOة الطاقMة
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من القضا° أ#ساسAية مشلك من القضا° أ#ساسAية مشلك من القضا° أ#ساسAية مشلك من القضا° أ#ساسAية مشلك : "ويف هذا إالطار، ٔ�كد Vاللته ٔ�ن
الطاقة، ا¬ي جيب التصدي الطاقة، ا¬ي جيب التصدي الطاقة، ا¬ي جيب التصدي الطاقة، ا¬ي جيب التصدي ���� Oرب رؤية مسAتقúلية، ضام² ل Oرب رؤية مسAتقúلية، ضام² ل Oرب رؤية مسAتقúلية، ضام² ل Oرب رؤية مسAتقúلية، ضام² ل6ٔ666من الطايق ٔمن الطايق ٔمن الطايق ٔمن الطايق 

، "عاملهاعاملهاعاملهاعاملهالب²n، وتنويع املوارد الطاقMة الوطنية بÓٔخرى بديلب²n، وتنويع املوارد الطاقMة الوطنية بÓٔخرى بديلب²n، وتنويع املوارد الطاقMة الوطنية بÓٔخرى بديلب²n، وتنويع املوارد الطاقMة الوطنية بÓٔخرى بدي���� و`رشAيد اسAت و`رشAيد اسAت و`رشAيد اسAت و`رشAيد اسAت
Åال« املV ا�هت:ى 9م.  

فقد ظلت الطاقة ôشلك عبئا Jبريا Oىل املزيانية العامة nCو« يف ظل 
تبعية مطلقة لبالد² يف امليدان الطايق، وهو ما ٔ�رهق �قlصاد الوطين، 
وسامه يف فرم� لك ا�هودات اليت بذ¨هتا بالد² لتطو�ر وتÓٔهيل �سAيجها 

 %96غرب Oىل اخلارج يف الزتود fلطاقة بÓٔكرث من �قlصادي، فاعýد امل
. دفع ٕاىل التفكري اجلدي يف ٕاجياد �لول Vذرية لتفادي هذا الوضع املقلق

وبفضل حمكة وتبرص صاحب اجلال«، ا¬ي دOا ٕاىل �خنراط يف �ر²مج 
طموح و>يلك لالعýد Oىل مصادر ٔ�خرى Cلطاقة، تضمن تنويع الباقة 

ن التبعية الطاقMة و�عýد Oىل طاقات نظيفة الطاقMة والتخفMف م
ومdlددة، وقد ٔ�عطى Vاللته يف هذا إالطار �نطالقة الفعلية Cلعديد من 

  .املشاريع يف هذا ا�ال
مت ٕاطالق مشاريع خضمة من قúيل املرشوع املغريب Cلطاقة  ،وهكذا

غريب مليار درمه، والرب²مج امل 70الشمسAية، fس�îرات ٕاجاملية تقدر ب 
  . مليار درمه 31املندمج Cلطاقة الرحيية، بقمية تفوق 

و-سعى املرشوع الوطين Cلطاقة الشمسAية، ا¬ي ٔ�كد² يف فريق 
أ#صا« واملعارصة يف العديد من املناسAبات ٔ�نه مرشوع >يلك، سAيجعل 
املغرب فاOال مرجعيا يف هذا ا�ال ٕاىل ٕا�شاء قدرة ٕانتاجMة Cلكهرfء، 

  . 2020يف ٔ�فق  طمMغاوا 2000اقة الشمسAية، قدرهتا انطالقا من الط
�ما الرب²مج املغريب املندمج Cلطاقة الرحيية فريوم ٕا�داث حقول رحيية ٔ

 V280ديدة، س�سامه يف رفع القدرة الكهرfئية املتوSة من ٔ�صل رحيي من 
  .2020سAنة  طمMغاوا �2000اليا  طمMغاوا

ملتعلقة fلطاقة النظيفة من شÓٔهنا والواقع ٔ�ن مجيع هذه املشاريع والربامج ا
�ن جتعل املغرب فاOال مرجعيا fٕفريقMا والعامل العريب يف جمال الطاقة ٔ
املتdددة، كام تعكس إالدارة السAياسAية القوية Cلمملكة يف تطو�ر الطاقات 
النظيفة، السÙA ؤ�هنا تتوفر Oىل ٕاماك²ت ومؤهالت Jبرية يف جمال الطاقة 

  .الشمسAية ٔ�و الرحيية او املائية املتdددة، سواء مهنا
  ، السAيد الرئBسالسAيد الرئBسالسAيد الرئBسالسAيد الرئBس

fلرجوع ٕاىل مرشوع القانون املعروض Cلمناقشة اليوم، وا¬ي �روم 
، �13.09سAتdابة لٕالشاكالت والنواقص اليت رافقت تطبيق القانون رمق 

وحتديدا صعوبة ربط مÔشÓٓت ٕانتاج الطاقة الكهرfئية انطالقا من مصادر 
f ددةdئية الوطنية ذات اجلهد املنخفض، سواء الطاقة املتfبكة الكهرAلش

Oىل صعيد قطاع السكن ٔ�و قطاع اخلدمات، القانون املتعلق fلطاقة 
الكهرfئية من مصدر مايئ -سAتçين ٔ�يضا من نطاق تطبيقه املشاريع ذات 

لقانون احلايل يطرح، fملوازاة مع ذ�، ا ،طمMغاوا 12القدرة اليت تتdاوز 
بصعوبة احلصول Oىل الرٔ�ي التقين لواك« احلوض املايئ  ٕاشاكالت مرتبطة

املعنية مبشاريع ٕانتاج الطاقة من مصدر مايئ، وهذا ما Oاجله مرشوع 
  .القانون ا¬ي حنن بصدده

        السAيد الرئBس، السAيد الرئBس، السAيد الرئBس، السAيد الرئBس، 
لقد `كونت Sينا الق�اOة بÓٔمهية هذا املرشوع قانون وبÓٔنه سBسامه 

اكمن الطاقات املتdددة يف ¿شلك فاOل يف توفري ٕاطار مالمئ السAتغالل م
بالد²، مبا يضمن توفري الطاقة وتعبئة املوارد الوطنية Cلطاقات املتdددة 

  .واحملافظة Oىل البB}ة
ويف أ#�ري، نود ٔ�ن �شكر السAيد الوز�ر Oىل التوضي ات اليت قد>ا 
�الل املناقشة وتفاÏO التام مع مدا�التنا، و¬� فٕاننا نصوت fٕالجياب 

  .ملرشوع قانونOىل هذا ا
  .وشكرا السAيد الرئBس

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        ....شكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شار

للكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق العدا« والتمنية، تفضل يف ا
  .دقائق 5يف �دود  ..ٕاطار املناقشة د°ل مرشوع القانون، تفضل

        ::::محيد زاتينمحيد زاتينمحيد زاتينمحيد زاتيناملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيد
        ....fمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحميfمس هللا الرمحن الرحمي

        لسAيد الرئBس،لسAيد الرئBس،لسAيد الرئBس،لسAيد الرئBس،اااا
        السAيد الوز�ر، السAيد الوز�ر، السAيد الوز�ر، السAيد الوز�ر، 

        إالخوة املس�شار�ن،إالخوة املس�شار�ن،إالخوة املس�شار�ن،إالخوة املس�شار�ن،
        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،

نعم، السAيد الوز�ر، ٕاننا يف فريق العدا« والتمنية، وقد سا�ر² معمك يف 
متمي القانون رمق   58.15ملرشوع قانون رمق  13.09اCلجنة موضوع تغيري ̀و

مك جبدية طبعا يف اCلقاء د°ل اCلجنة �اور². املتعلق fلطاقات املتdددة
طبعا، واكنت توضي ا`مك Vد >مة وVد واقعية، اCيل طبعا ٔ�فادتنا ؤ�عطتنا 

  . وضوح الرؤية يف املوضوع
جمال (بد بداية ٔ�ن �سAتحرض التوجهيات امللكMة السامMة يف هذا ا�ال ال
عوض  %52، والقايض Sfعوة ٕاىل رفع الت دي ٕاىل الوصول ٕاىل )الطاقة

، رفع Vال« املÅ 2030ٕاىل  2020ا من وهذا حتدي Jبري Vد ،42%
هذا الت دي هذا طبعا من الطاقة املتdددة املÔشÓٔة، و  %52الت دي ٕاىل 

سوف جيعل املغرب يف م�Óٔى ومÓٔمن من خماطر التبعية الطاقMة، اCيل طبعا 
  .من الطاقة د°لو J90%يعBشها اليوم، حMث -سAتورد ما يناهز فوق من 

اCيل  13.09 القMام بتعديل القانون هذا طبعا دفعمك، السAيد الوز�ر، ٕاىل
. تبني فMه مجموOة د°ل الضعف يف التوVه اجلديد د°لمك، وجMتوا بتعديالت
 6هاذ التعديالت يه تعديالت Vد ٕاجيابية، �مثهنا، ما يتعلق fملادة 

رٔ�ي واك« احلوض املايئ عند اسAتغالل  12واخلاصة مبسري الرشكة، املادة 
فlح شAبكة اجلهد العايل واجلد العايل  24املادة بعض أ#ماJن املائية، 
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واملتوسط واملنخفض السAتقúال م�توج الرشاكت اليت س�سAتغل ٔ�و 
س�شAتغل يف هذا ا�ال وفlح السوق الكهرfئية Cلجهد املنخفض، رفع احلد 

مMغاواط، فlح ٕاماكنية الطاقة  30ل  12من  ةأ#دىن من الطاقة املائي
لك هذا Jيوحض ٔ�ننا، امحلد D، �سري يف جمال الطاقة حنو . املتdددة Cلبيع ٕاخل

  .طريق Vد مفlوح، Vد ٕاجيايب مسAتقúال
فٕاننا يف فريق العدا« والتمنية، �مثن مúادرة احلكومة وجرٔ�هتا يف تعديل 

  . هذا القانون وطبعا العمل جبدية حول املسAتقúل
امل هذا القانون ا¬ي سAميكن من �نفlاح Oىل �ٓفاق Vديدة السAتع

الطاقات املتdددة، هاذ القانون سBسامه يف ال�شجيع Oىل البحث العلمي، 
ٔ#ن ال بد من تطو�ر البحث العلمي، البد من �س�îر إالجيايب، البد من 
ôشجيع املقاو« واملقاو« الوطنية fخلصوص، وكذ� البد من احلفاظ Oىل 

B}ة، fلتايل �رنحبو مهنا البB}ة، ٔ#ن الطاقة املتdددة يه طاقة حمافظة Oىل الب 
  . اليش الك,ري Vدا

حúاه هللا مبناطق مشسAية، يعين .. امحلد D، ب²n املغرب تيعرف
م�اطق فهيا الشمس ¿شلك Jبري، ومبناطق رحيية هامة، مهنا طنdة، مهنا 
الصو�رة ؤ�ماJن ٔ�خرى اCيل غت·يل هاذ املرشوع f¬ات ٔ�نه يتوفق فMه 

موقع مايئ fٕماكننا ٔ�ننا  400ما �هناز  املغرب وينجح فMه، مواقع مائية
�سAتغلها ٔ�حسن اسAتغالل، و¬� �شجعمك، السAيد الوز�ر، Oىل اسAتغالل 

  . ماكمن الطاقات املتdددة واملتوفرة يف بالد²
امحلد D، هللا ٔ�عطاها لنا موجودة، �اصنا �ري �س�مثروها، وfلتايل 

اكن ممكن، ٕاال ٔ�نه البد نوليو اح�ا عند² ٕاماكنيات د°ل حىت التصد�ر ٕاذا 
�ن �شري fلÔسAبة Cلرشاكت اCيل غتا�ذ هاذ ا�ال، السAيد الوز�ر، �اصنا ٔ
ندفعوها ٔ�هنا ôس�مثر دا�ل املغرب، تÔشئ رشاكت صناOة ا#ٓليات 
املتخصصة يف هذا ا�ال، مايش جييب لنا السرية د°لو من �را فقط ويقوم 

ب لنا املك�نة، جييب لنا العمل، fلعمل د°ل، خفاصو جييب لنا ا#ٓليات، جيي
وجييب لنا التكو�ن ل6ٔبناء د°لنا، وfلتايل �ادي خنلقو فضاءات Cل�شغيل، 

  .وهذا ٔ�حسن ما ميكن لنا �سAتفدوه كذ� مسAتقúال يف قطاع ال�شغيل
البد من توسAيع الشAبكة مع مجموOة من اجلريان د°لنا، �اصنا منشAيو 

MØعو ملوريتانيا، نMØعو ملايل، الربتغال اك�ن ٕالفريقMا، منشAيو Cلس�Bغال، منشAيو ن 
مرشوع، Oالش هاذ توسAيع الطاقة؟ وهذا هو السؤال اCيل طرح�ا Oليك، 

واش ميكن خنزنو الطاقة؟ قلتوا ٕايه، : ٔ� السAيد الوز�ر، يف اCلجنة، قلنا لمك
و¬� �اصنا نوسعو هاذ العمل هذا fش نلقاو فني خنزنو الطاقة اCيل 

د املنتdني Oىل أ#قل fش ٔ�ننا ما تنضيعوش فهيا، حىت �Ôشرتيوها من عن
طبعا املس�مثر ميل �Bشوف .. نضمن ختز�ن الطاقة ٔ�كرث ونضمن Cلمس�مثر�ن

بد ٔ�ن جيهتد °ل الشAبكة د°لنا الكهرfئية،الٔ�ننا عند² وا�د �ôساع د
بد ٔ�ن يد�ل يف هاذ ا�ال وحىت �متكن من ضبط السوق، fش يزنل وال

فرنك،  30°ل الطاقة يف املغرب، وطبعا اح�ا كنفرحو ٕاىل وصلنا ل ا¨مثن د
فرنك، يعين سAتة د°ل الر°ل يف الكMلو  J30يف ما قلتوا السAيد الوز�ر، 

واط، هذا >م Vدا، والز°دة يف البيع، وهذا هو اCيل بغينا، ٕان شاء هللا، 
درتوا يف ، اح�ا 20%ٔ�ن املس�مثر�ن ميكن يMØعوا Cلمكlب الوطين ما يفوق 

  %.20، ميكن، ٕان شاء هللا، جتيبوا لنا تعديل �ٓخر ما يفوق %20القانون 
  ...�مثن العمل

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
  .السAيد املس�شار احملرتم، ا�هت:ى الوقت

        ::::محيد زاتينمحيد زاتينمحيد زاتينمحيد زاتينالسAيدالسAيدالسAيدالسAيد    ....املس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيد
  ...مطبعا اح�ا كÔساندوJوم، وكنؤيدوJوم وكنصوتوا بنع

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شار

  .دقائق 4اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك يف �دود 

        ::::úارúارúارúاركككك السAباعي السAباعي السAباعي السAباعيم م م م     املس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيد
رشرشرشرشف املرسلنيف املرسلنيف املرسلنيف املرسلني �        ....fمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�fمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�fمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�fمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ

        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،
        السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،

        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،
  املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،املس�شار�ن احملرتمني،    السAيدات والسادةالسAيدات والسادةالسAيدات والسادةالسAيدات والسادة

-رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة fمس الفريق احلريك �fلس املوقر، ٔ#عرض 
متمي القانون رمق  58.15و©ة نظر² يف مرشوع القانون  يقيض بتغيري ̀و

  .املتعلق fلطاقات املتdددة 13.09
ويف البداية، نود ٔ�ن ننوه بعمل جلنة الفال�ة والقطاOات إالنتاجMة �اكفة 

 ٔ�عضاهئا، كام �شAيد fلتفاOل إالجيايب Cلحكومة يف خشص السAيد وز�ر 
الطاقة واملعادن واملاء والبB}ة، ويه م�اسAبة لنعرب، كفريق حريك، عن 
تنوهينا وٕاشادتنا fلسAياسة الطاقMة لبالد²، املعمتدة ٔ�ساسا Oىل تنويع املوارد 

ة fعýدات مقاربة ة الطاقMبعيالطاقMة الوطنية بÓٔخرى بدي�، بغية تقليص الت 
  .مشولية يف تزنيل إالسرتاتيجية الوطنية �كMفMة فعلية وفعا«

Cلطاقة الشمسAية " نور"ويبدو ذ� Vليا من �الل مرشوع 
بوارزازات، كمنودج ذي ٕاشادة من دول العامل، يف انتظار اسAتكامل fيق 

  .أ#وراش الطاقMة مسAتقúال
هذا املرشوع Vاء بÓٔربعة بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن ويف هذا الصدد، ال

�هداف رئBسAية، تتdىل يف ٔ�من إالمدادات وتوفري الطاقة، fٕالضافة ٕاىل ٔ
تعممي الولوج ٕاىل الطاقة بÓٔسعار معقو« ؤ�يضا التحمك يف الطلب وكذ� 

  .احملافظة Oىل البB}ة
        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،

تو©ات ٕاسرتاتيجية، وهتم fٔ#ساس  5تطرق هذا املرشوع ٔ�يضا ٕاىل 
تنافسAية الباقة الطاقMة وكذ� تعبئة املوارد الطاقMة املتdددة الوطنية تنويع و 
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ؤ�يضا تعز�ز النdاOة الطاقMة وتقوية �ندماج اجلهوي، fٕالضافة ٕاىل هنج 
  . سAياسة التمنية املسAتدامة

وfلتايل، فٕان هذه إالسرتاتيجية يه `رمجة خلارطة طريق، تتضمن 
  .ملتوسط والبعيد�ر²مج معل مفصل Oىل املدى القريب وا

        السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،
ويف هذا إالطار، نود التJٔÓيد Oىل ٔ�ن هذا املرشوع Vاء ملعاجلة النواقص 

واسAتغالل ماكمن الطاقة املتdددة املتوفرة  13.09اليت شابت القانون رمق 
يف بالدf ،²ٕالضافة ٕاىل وضع �رامج وطنية لتطو�ر واسAتغالل الطاقات 

        .املتdددة
بد من ال�ساؤل حول ٔ�حقMة الفال�ني الكúار يف ٕانتاج الطاقة وOليه، ال

املتdددة واسAتغاللها ؤ�يضا يف ربطها fلشAبكة الوطنية، fٕالضافة ٕاىل 
�سAتفسار حول إالسرتاتيجية املسAتقúلية Sى الوزارة لضبط وتنظمي معلية 

        .ختز�ن الفائض
        السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،السAيد الرئBس احملرتم،

ا¬ي مزي ٔ�شغال جلنة الفال�ة  ٕاذ نعيد تنوهينا fلعمل امجلاعي
والقطاOات إالنتاجMة ٔ�ثناء م�اقشة هذا املرشوع الهام، وfلتايل، فٕاننا، يف 
الفريق احلريك، �مثن هذا املرشوع، نظرا لٕالجيابيات، و�مثن ٔ�يضا مúادرة 
احلكومة وجرٔ�هتا يف تعديل هذا القانون، وfلتايل فٕاننا نؤكد، fمس الفريق 

  .إالجيايب مع هذا املرشوع الهاماحلريك، تفاOلنا 
  .وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBس

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن، السAيد رئBس فريق التجمع الوطين 
  .دقائق 4ل6ٔحرار، يف �دود 

        ::::محممحممحممحمد البكوريد البكوريد البكوريد البكوري    املس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيد
        ....شكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBس

        السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،
        ن واملس�شارات،ن واملس�شارات،ن واملس�شارات،ن واملس�شارات،ٕاخوإاخوإاخوإاخواينينينين املس�شار� املس�شار� املس�شار� املس�شار�

حنن بدور²، يف فريق التجمع الوطين ل6ٔحرار، �مثن هذا ا�هود ا¬ي 
ذل من طرف وزارة الطاقة واملعادن ٕالخراج القانون املعدل، وذ� بُ 

  :نقط 5وال  4ٔ#سAباب اخlرص²ها يف 
�وال، ا�هودات اليت تبذلها اململكة من ٔ�Vل الريق مبسAتوى الطاقة ٕاىل ٔ

طورة يف هذا امليدان، وكذ� دعوة Vال« املÅ ٕاىل مصاف اSول املت
�خنراط يف هذا ا�هود واملسامهة يف ٕاجنا�ه وتنويعه حىت ي�úؤ� �سAت�çاء 
يف ٕافريقMا، كفاOل مرجعي يف الطاقة املتdددة، وكذ� الوصول ٕاىل الهدف 

، والرفع كذ� من الت دي طمMغاوا 2000ا¬ي نÔشد ٕاليه، وهو حتقMق 
  .من إالنتاج الوطين %50ٕاىل Cلوصول 

وكذ� هذا املرشوع -سامه يف تقليص إالنفاق وحتقMق ٔ�سعار مرحية 
Cلمواطن وكذا يف `كو�ن وٕاطار مالمئ وماكنة مرحية Cلمجهود املايل، ا¬ي 

بذل لتلبية اخلصاص، كذ� ٔ�نه -شجع �س�îر واملس�مثر�ن اكن يُ 
îبة، اليت واخلواص يف هذا امليدان وتنويع هذا �س�Jر يف ا�االت املوا

Vديدة وممتزية تصاحب هذا املرشوع، وfلتايل الرفع من فرص العمل 
�خرى و>مةٔ.  

 -Jيف Vا يف التد�ل د°ل أ#خ اCيل سAبقين  - وكذ� هذا املرشوع 
واح�ا يف . 13.09هو معاجلة النواقص اليت Vاء هبا القانون السابق، يعين 

  .رار نصوت بنعم Oىل هذا املرشوعفريق التجمع الوطين ل6ٔح
  .وشكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBسشكرا السAيد الرئBس

اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن عن فريق �حتاد العام ملقاوالت 
  .دقائق، تفضل السAيد املس�شار 4املغرب يف ٕاطار 

        ::::عبد اعبد اعبد اعبد امحلمحلمحلمحليد الصو�رييد الصو�رييد الصو�رييد الصو�ري    املس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيد
        السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،السAيد الرئBس،
        السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،

 Aالس Aالس Aالس Aيدات والسادة املس�شارون،يدات والسادة املس�شارون،يدات والسادة املس�شارون،يدات والسادة املس�شارون،الس        
�ôرشف بÓٔن ٔ�تناول اللكمة fمس �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه ٔ

، القايض بتغيري 58.15اجللسة العامة اQصصة ملناقشة مرشوع قانون 
متمي القانون  املتعلق fلطاقات املتdددة، هاذ املرشوع ا¬ي �مثنه  13.09̀و

ت Vديدة السAتعامل الطاقات املتdددة، ٕاجامال، نظرا ملا ي�M ه من ٕاماك²
ويفlح �ٓفاقا واسعة لتمنيهتا واسAتغاللها، وهو ما Oرب² عنه �الل م�اقش��ا 

  .لهذا املرشوع دا�ل اCلجنة اQتصة
وكام هو معلوم، يلعب قطاع الطاقات دورا ٔ�ساسAيا يف التمنية 

ل Cلمنو ومن عوام�قlصادية و�جýعية، حMث ٔ�صبح حمراك حقMقMا 
  . إالنتاج اليت حتدد ¿شلك Jبري مسAتوى تنافسAية �قlصاد الوطين

ؤ�مام الطلب املزتايد Oىل الطاقة، معلت Oدة دول Oىل التحمك يف 
تطو�ر : الطلب و�سAتعامل العقالين Cلطاقة من �الل �لق بدائل ٔ�مهها

اسAتعامل الطاقة املتdددة، وذ� لتلبية احلاجMات الطاقMة يف ٔ�حسن 
  .ن ²حMة التلكفةالرشوط م

وملسا�رة الزتامات اSولية Cلمغرب يف جمال احلفاظ Oىل البB}ة، ال م�اص 
اعýد اسرتاجتية لقطاع الطاقة، `̀ركز Oىل م�ظور مشويل م�دمج تضع من 
بني ٔ�هدافها تقليص التعبئة الطاقMة وتنويع مصادر ٕانتا©ا وختفMض `لكفهتا 

ل البدي� اكلطاقة املتdددة، وحتسني النdاOة الطاقMة وôشجيع احللو 
اكلشمس والر°ح واملاء، مكصادر فا�O وموثوقة لتوليد الطاقة اليت حنتا©ا 

  .fلمكيات اليت �رغب فهيا
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ٕان الرب²مج الوطين لتمنية الطاقات املتdددة ا¬ي يوليه صاحب اجلال« 
�ن تتوىل ته Vالل املÅ محمد السادس، نرصه هللا، ٔ�مهية fلغة، واليت قال ٔ

من ا#ٓن فصاOدا قMادة " 1MASEN"اك« املغربية Cلطاقة الشمسAية الو
  . قطاع الطاقات املتdددة، وخصوصا الشمسAية والرحيية الكهرومائية

هذا الرب²مج ا¬ي سAميكن من اسAتغالل ماكمن الطاقة املتdددة 
املتوفرة ببالد² لتفادي التبذ�ر والتخفMف من عبء `لكفة الطاقات 

lىل �قO هتلكةAهتالك الوطين من املسAمام `زايد �س�صاد الوطين، �اصة ٔ
  .الطاقة

وقد دOا Vاللته 9 من املكlب الوطين Cلكهرfء واملاء الصاحل Cلرشب 
والواك« املغربية Cلطاقة الشمسAية Cلعمل ¿شلك مÔسجم من ٔ�Vل تÓٔييد 

لبان ولهذا الغرض، فهام مطا. الز°دة القارية والعاملية يف جمال �نتقال الطايق
fلعمل من �الل روابط تنظميية قوية وقMادة اسرتاجتية مو�دة، وذ� 

  .توفري وسائل مؤسساتية واقlصادية -يضيف بالغ اSيوان املليك  - هبدف 

        ::::السAيد رئيBس اجللسةالسAيد رئيBس اجللسةالسAيد رئيBس اجللسةالسAيد رئيBس اجللسة
        ........شكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شار

  .ا�هت:ى الوقت

  ::::ملس�شار السAيد نفسهملس�شار السAيد نفسهملس�شار السAيد نفسهملس�شار السAيد نفسها
صوتو بنعم Oىل �شكر السAيد الوز�ر Oىل العمل اCيل Jيقوم به، وكن

  .املرشوع

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شار

 3اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد العام Cلشغل، 
  .دقائق

        ::::محممحممحممحمد زروالد زروالد زروالد زروال    السAيدالسAيدالسAيدالسAيداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....السالم Oليمكالسالم Oليمكالسالم Oليمكالسالم Oليمك

  ....شكرا السAيد الرئBس احملرتمشكرا السAيد الرئBس احملرتمشكرا السAيد الرئBس احملرتمشكرا السAيد الرئBس احملرتم
        السAيد الوز�ر احملرتم،السAيد الوز�ر احملرتم،السAيد الوز�ر احملرتم،السAيد الوز�ر احملرتم،

        �شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،السAيدات والسادة املس السAيدات والسادة املس السAيدات والسادة املس السAيدات والسادة املس 
�ريد يف البداية ٔ�ن حنيي Oاليا ا�هود الكúري ا¬ي يبذل من طرف لك 
الفاOلني ولك مكو²ت القطاع، و�مثن إالجنازات اليت مت حتقMقها يف جمال 

  .الطاقات املتdددة
وضعت ٔ�مام�ا  58.15يف احلقMقة، القراءة أ#ولية ملرشوع القانون 

ديد من Oالمات �سAتفهام حول مج� من إالشاكالت، اليت ٔ�;رت الع
خماوف�ا، ٕاال ٔ�نه بعد م�اقشة املوضوع يف ٕاطار اCلجنة اQتصة والرشو�ات 

تبددت بعض من خماوف�ا حول أ#من إالضافMة اليت تقدم هبا السAيد الوز�ر، 

                                                 
1 Moroccan Agency for Solar Energy 

 .ملايئا
        السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،

ة وتطو�ر الطاقات املتdددة حنن مع توVه اSو« واسرتاتيجيهتا يف `مني
لتقليص التبعية والسعي حنو �سAتقاللية الطاقMة، وحنن كذ� لسAنا ضد 
اس�îر اخلواص يف هاته الطاقات، سواء اكنوا وطنيني ٔ�م ٔ�Vانب، واSليل 
�ننا صوتنا fٕالجياب Oىل املرشوع موضوع هذه اجللسة يف اCلجنة اSامئة ٔ

  . دينا حو�املعنية، رمغ املالحظات اليت ٔ�ب
حنن مع �س�îر ا¬ي ال يلغي املؤسسة الوطنية، بل حيافظ لها  ،لكن

Oىل ماك�هتا �عتبارية، اليت جتعهل مهنا صامم ٔ�مام ٔ�ي هتديد ل6ٔمن الطايق 
لكنا عشAنا مشلكة ساكنة طنdة مع رشكة ٔ�ماند-س اليت، . واملايئ Cلبالد

ت املناسب، الختذت أ#مور لوال أ#لطاف إاللهية مث تد�ل اSو« يف الوق
�بعاد خطريةٔ.  

يف هذا الصدد، انطالقا من ٕامياننا العميق وق�اعتنا الراخسة Sfور 
الوطين التارخيي ا¬ي قامت به املؤسسة الوطنية يف احلفاظ يف أ#من 
الطايق واملايئ Cلمغرب و�س�îرات الكúرية والهائ�، اليت مك�هتا من بلوغ 

ان�úاهمك ٕاىل خطورة الت·يل عن دور املؤسسة  ذ�، �ريد ٔ�ن نلفت
العمومMة لصاحل القطاع اخلاص ٔ�و ٕاعطاهئا ٔ�دوارا ;نوية يف قطاع حMوي 
سAيادي، وهذا يف اعتقادي يضعنا ٔ�مام مفارقة جعيبة بني هدف التحرر من 
منية الطاقات املتdددة، من ©ة،  التبعية الطاقMة من حMث الوقود بتطو�ر ̀و

اع fٕنتاVه ونقÏ وتوزيعه ¿شمسه ورحيه ومائه ٕاىل اخلواص وبني حتويل قط
   !من ©ة ٔ�خرى، فعن ٔ�ي اسAتقاللية نت دث؟

وهذا يدفعنا ٕاىل دعوة احلكومة ٕاىل حتمل مسؤوليهتا التارخيية والعمل 
Oىل بذل املزيد من اجلهود ¨متكني املكlب الوطين Cلكهرfء واملاء من حتمل 

  .أ#من الطايق واملايئ اSور املنوط به يف احلفاظ Oىل
فلBس لنا ٔ�ي اOرتاض Oليه،  58.15ٔ�ما خبصوص مرشوع القانون 

  .ونصوت Oليه، ٕان شاء هللا، fٕالجياب

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شار

 3اللكمة Cلفريق �شرتايك، أ#سAتاذ تفضل، لمك اللكمة يف �دود 
 .دقائق

        ::::ييييعبد اعبد اعبد اعبد امحلمحلمحلمحليد فاحتيد فاحتيد فاحتيد فاحت    املس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيداملس�شار السAيد
        لسAيد الرئBس،لسAيد الرئBس،لسAيد الرئBس،لسAيد الرئBس،اااا

        السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،السAيد الوز�ر،
        السAيدات والسادة املس�شار�ن،السAيدات والسادة املس�شار�ن،السAيدات والسادة املس�شار�ن،السAيدات والسادة املس�شار�ن،

 13.09املغري واملمتم Cلقانون  58.15ٔ�عتقد ٔ�ن هذا املرشع القانون 
املتعلق fلطاقات املتdددة ٔ�ملته احلاVة، احلاVة ٔ#ننا سAنكون مضطر�ن 
حىت يف السAنوات القادمة القلي� ٔ�ن تÓٔيت الوزارة املعنية مبشاريع قوانني 
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�قول ٔ�خٔ ²�رى، ٔ#ننا نت دث عن مرشوع خضم، وهذا املرشوع الضخم رمبا ٔ
نت دث عن مرشوع جممتعي، مرشوع جممتعي اCيل هو لBس نتاج د°ل 
احلكومة ولكن مجيع املؤسسات اSسAتورية يف البالد، وOىل رٔ�سها 

مسعنا بالغ اSيوان املليك اCيل  ..املؤسسة امللكMة، وحنن قúل ٔ�°م شهد²
  .2030سAنة  %52ٕاىل  2020سAنة  %42رفع الطاقة من  حتدث Oىل

ذات املقارfت السلمية اCيل كتعBشها  -ٔ�عتقد  –اليوم من بني املشاريع 
بالد²، وهو مرشوع الطاقات املتdددة مبكو²هتا الثالثة، ٕان حنن يف 

حصيح ما بغي�ش ٔ�² نتلكم . املغرب اس�îراتنا خضمة يف الطاقة الشمسAية
ملرشوع، ٔ�حتدث Oىل اجلانب ا#ٓخر املتعلق fلبناء املتواصل Oىل تفاصيل ا

لهذا املرشوع الكúري، فوا�د املر�� بن�Bا املؤسسات امللكفة هباذ اليش 
واح�ا عشAنا القوانني أ#صلية د°ل الطاقات املتdددة، د°ل النdاOة 

ي اليوم حنن يف املسار ا¬. الطاقMة، د°ل الواك« الوطنية Cلطاقة الشمسAية
¬� فاملغرب، بغض النظر، اCيل .. من �ال� نبحث Oىل ٔ�فق ٔ�رحب لهاذ

هناك حبث عن أ#من  ،كنقولو فعال هناك اخlيار البحث عن �سAتقاللية
الطايق، ولكن هناك Vانب ٔ�سايس Vدا، املغرب اخlار هذه الطاقات 

ا، النظيفة ومل خيرت الطاقة النووية، ونعرف ٔ�ن الطاقة النووية رمغ لكفهت
د°لها راه صعيبة، ولكن اح�ا  )les résidus(ولكن ا#ٓ;ر د°لها راه ٔ�معق 

اخlارينا هذا ٔ#ن اجلانب الثقايف أ#سايس، واجلانب الثقايف ما حنيدوهش 
 ُ د�ل املعطى اSميقراطي البBيئ يف املسÓٔ« من fلنا، ٔ#ننا ا�رت² ٔ�ن ن

  .اSميقراطية، يف مكو²ت املسÓٔ« اSميقراطية
هبذا �خlيار �رىق حنو ٔ�ن �كون جزءا من العامل، من املشرتك  املغرب

  .إال�ساين يف العامل املتقدم يف العامل اSميقراطي
فهذا مد�ل Cلبحث عن جودة احلياة، وجودة احلياة يه `كرمي  ،¬�

لٕال�سان، حنن راه كنعرفو ٔ�بناء الطاقة أ#حفورية، واح�ا ٔ�بناء م�اطق اCيل 
عاين من ننعرف املÓٓيس اليت �لفهتا واليت ال زالت  اكنت فهيا الطاقات،

�ٓ;رها.  
¬� ال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون مع هذا املرشوع، وال ميكن ٕاال ٔ�ن نقول ٔ�ن 
هذا املرشوع هو مد�ل ٔ�سايس Cلتصاحل مع البB}ة د°لنا، و�اصة وحنن 

واCيل يه لBست من  ،"COP22"مقúلون يف السAنة املقO �úىل احlضان 
رب السوداء، ولكن ٔ#ن املغرب اخlار هذا الطريق واخlار ٔ�Vل عيون املغ

  .هاذ املرشوع وال ميكن ٕاال ٔ�ن ندمعه
  .شكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شار

نفدرالية اSميقراطية و اللكمة ٔ#�د السادة املس�شار�ن من مجموOة الك
  .دقائق، السAيد املس�شار، تفضل 3لمك  ..Cلشغل
  

        ::::املباراملباراملباراملباركككك الصادي الصادي الصادي الصادي    السAيدالسAيدالسAيدالسAيداملس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
        ....شكرا السAيد الرئBس احملرتمشكرا السAيد الرئBس احملرتمشكرا السAيد الرئBس احملرتمشكرا السAيد الرئBس احملرتم

        السAيد الوز�ر احملرتم،السAيد الوز�ر احملرتم،السAيد الوز�ر احملرتم،السAيد الوز�ر احملرتم،
        السادة والسAيدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والسAيدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والسAيدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والسAيدات املس�شار�ن احملرتمني،

طبعا -رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم fمس مجموOة الك�فدرالية اSميقراطية Cلشغل 
القايض بتغيري  58.15مبناسAبة م�اقشة هاذ املرشوع، مرشوع قانون رمق 

متمي القانو   .13.09ن رمق ̀و
طبعا الرهان Oىل الطاقات املتdددة هو -شلك حتد° حقMقMا لضامن 

فاوض ٔ�و يناقش يف أ#من الطايق لبالد²، وfلتايل ال ميكن ٔ#ي اكن ٔ�ن يُ 
هذا هو الت دي د°ل الوطن �رمlه، لكن  - مكغاربة  -هاذ الت دي ؤ�ننا لكنا 

Vانب اCيل �اص هاذ الت دي اCيل مطروح Oىل بالد² هو ٔ�يضا فMه 
نوحضو Cلرٔ�ي العام ونورو إالخوة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن fٔ#شAياء املرتتبة 
عنه، وهنا �ادي ميكن نتفقو لكنا Oىل ٔ�نه هاذ الت دي هو حتدي Jبري، 
لكن ٔ�شAنو يه املصاحúة fش �كون هاذ املرشوع الطموح الكúري يف 

  .مسAتوى الرها²ت املطلوبة
اCيل اح�ا مكجموOة كنفدرالية اح�ا كنهبو لها بد من بعض أ#شAياء، فال

احلكومة ؤ#نه رضوري سن ٕاسرتاتيجية وطنية الك�ساب التك�ولوجMة، ٔ#نه 
مع أ#سف اح�ا Jبn ما عند²ش ٔ�طر يف هاذ ا�ال ويف السAياسة ويف 

وfلتايل �اص `كون . املنظومة التعلميية د°لنا، هذا جمال خصب لالشAتغال
  .هذا املرشوعم�ظومات مصاحúة ل 

التكو�ن والتكو�ن املسAمتر من ٔ�Vل توفري الرضورية، كذ�  ،كذ�
بد من اسAتغالل لك إالماكنيات اليت `زخر هبا بالد²، �اصة الطاقات ال

 les(أ#خرى اCيل كتلوث البB}ة د°لنا، و�ادي نعطي م,ال ال احلرص 
décharges( {Bىل البO يل ك�شلك خطورة كربىCة، مطارح النفا°ت، ا

  . ويه مصدر >م fلÔسAبة Cلطاقات املتdددة
النdاOة الطاقMة تعترب يف �د ذاهتا مورد Cلطاقة، وfلتايل �ان  ،كذ�

  .الوقت fش نبلورو هاذ الفكرة د°ل النdاOة الطاقMة ٔ#هنا >مة و>مة Vدا
  .شكرا

        ::::السAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسةالسAيد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شارشكرا السAيد املس�شار

ء الفرق وا�موOات، يف ٕاطار بعد �سýAع ملدا�الت السادة رؤسا
متمي القانون رمق  58.15م�اقشة مرشوع قانون رمق   13.09يقيض بتغيري ̀و

املتعلق fلطاقات املتdددة، نlÔقل ا#ٓن Cلتصويت Oىل املادة الفريدة اليت 
 .يتكون مهنا املرشوع، فÓٔعرض املادة الفريدة Cلتصويت

  .fٕالجامع: املوافقون
lعرض مرشوع قانون �رم�  .ه Cلتصويتٔ

  .fٕالجامع: املوافقون
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يقيض يقيض يقيض يقيض     58.1558.1558.1558.15وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق ٕاذن 
  ....املتعلق fلطاقات املتdددةاملتعلق fلطاقات املتdددةاملتعلق fلطاقات املتdددةاملتعلق fلطاقات املتdددة    3.093.093.093.09بتغيري و`متمي القانون رمق بتغيري و`متمي القانون رمق بتغيري و`متمي القانون رمق بتغيري و`متمي القانون رمق 

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا Oىل مسامهتمك 

  


