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        773773773773حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2011 شـتنرب 21  (1432 شوال 22األربعاء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساBلرئيس  ثالثال اخلليفة  ،بيجديكنحلسن  املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
اخلامسة وا�قيقة  الرابعةدقيقة، ابتداء من الساعة مخس وأربعون : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .بعد الزوال
  :ا�راسة والتصويت عىل النصني الترشيعيني التاليني ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يتعلق \ملكتب الوطين للكهر\ء واملاء الصاحل  40.09قانون رمق  مرشوع - 
  ، يف إطار قراءة fنية؛للرشب

  .يف إطار قراءة fنية ،يتعلق \لنجاعة الطاقية 47.09مرشوع قانون رمق  -

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

اBلس هذه اجللسة لsراسة والتصويت عىل النصوص  خيصص
  :الترشيعية التالية

يتعلق \ملكتب الوطين للكهر\ء واملاء الصاحل  40.09مرشوع قانون رمق  .1
 للرشب، احملال عىل اBلس من جملس النواب يف إطار قراءة fنية؛

س يتعلق \لنجاعة الطاقية، احملال عىل اBل 47.09مرشوع قانون رمق   .2
 .من جملس النواب يف إطار قراءة fنية

وقبل الرشوع يف دراسة هذين املرشوعني، أعطي اللكمة للسـيد 
  .األمني لتالوة املراسالت اليت وردت عىل مكتب اBلس

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اBلس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  ات والسادة املستشارون احملرتمون،السـيد
توصلت رئاسة جملس املستشارين برسا� من السـيد رئيس احلكومة، 

  :هذا نصها
        رئيس احلكومةرئيس احلكومةرئيس احلكومةرئيس احلكومةمن من من من 

        إىل إىل إىل إىل 
        السـيد محمد الشـيخ بيد هللالسـيد محمد الشـيخ بيد هللالسـيد محمد الشـيخ بيد هللالسـيد محمد الشـيخ بيد هللا

        رئيس جملس املستشارينرئيس جملس املستشارينرئيس جملس املستشارينرئيس جملس املستشارين    
  .تمتمي جدول أعامل ا�ورة �سـتثنائية للربملان: املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع

  ).2011سبمترب  11( 1432شوال  12بتارخي  39.30إرسالية عدد : املرجعاملرجعاملرجعاملرجع
  سالم �م بوجود موال� اإلمام

وبعد، يرشفين أن أهنـي إىل علممك أن جدول أعامل ا�ورة �سـتثنائية 
 1432من شوال  21بتارخي  2.11.555قد مت تمتميه، مبوجب املرسوم رمق 

  :، مبشاريع القوانني التالية)2011سبمترب  20(

 ؛2012للسـنة املالية  40.11املالية رمق مرشوع قانون  -

املتعلق  22.01يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  37.10مرشوع قانون رمق  -
\ملسطرة اجلنائية يف شأن حامية الضحا£ والشهود واخلرباء واملبلغني ف¡ 

 خيص جرامئ الرشوة و�ختالس واسـتغالل النفوذ وغريها؛

الصادر  011.71يغري ويمتم مبوجبه القانون رمق  16.11قانون رمق  مرشوع -
احملدث لنظام ) 1971ديسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12يف 

من ذي القعدة  12الصادر يف  013.71املعاشات املدنية والقانون رمق 
 .احملدث لنظام املعاشات العسكرية) 1971ديسمرب  30( 1391

بته نسخة من اجلريدة الرمسية اليت مت فهيا وللك غاية مفيدة، جتدون حص 
 .نرش املرسوم املذكور

  وتقبلوا، السـيد الرئيس احملرتم، فائق عبارات التقدير و�حرتام
  .عباس الفايس: رئيس احلكومة

كذ¹ توصلت رئاسة اBلس برسا� انضامم املستشار أمحد الكور إىل 
  :الفريق �سـتقاليل، هذا نص الرسا�

        إلــــىإلــــىإلــــىإلــــى
        السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتمالسـيد رئيس جملس املستشارين احملرتمالسـيد رئيس جملس املستشارين احملرتمالسـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم    

  .انضامم املستشار أمحد الكور إىل الفريق �سـتقاليل: املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع
  سالم �م بوجود موال� اإلمام؛

وبعد، بناءا عىل رسا� املستشار احملرتم السـيد أمحد الكور املؤرخة ب 
، واليت يؤكد 15/08/2011، املودعة �ى ديوانمك بتارخي 2011غشت  9
ا التحاقه \لفريق �سـتقاليل ابتداء من �رخي الرسا�، يرشفين أن فهي

أطلب منمك بناءا عىل مقتضيات النظام ا�اخيل إدراج موضوع هذا 
  .�نضامم يف أقرب اجÈع للمكتب وقراءهتا يف أقرب جلسة معومية

  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير و�حرتام

  : اBلس برسا� طلب اسـتقا� من فريق كذ¹ توصلت رئاسة
        إلـــىإلـــىإلـــىإلـــى

  السـيد رئيس جملس املستشارين احملرتمالسـيد رئيس جملس املستشارين احملرتمالسـيد رئيس جملس املستشارين احملرتمالسـيد رئيس جملس املستشارين احملرتم    
  .اسـتقا� من الفريق: املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع

  سالم �م بوجود موال� اإلمام؛
وبعد، يرشفين أن أحيط سـيادتمك علام بأنين قدمت اسـتقاليت من فريق 

اء العمل ، وعليه الرج20/09/2011األصا� واملعارصة ابتداء من �رخي 
  .عىل إعالن هذه �سـتقا�

  .وتفضلوا بقبول فائق التقدير و�حرتام
  .املنصوري محمد، مستشار برملاين: إمضاء
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  .شكرا السـيد الرئيس، لمك اللكمة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

 40.09نرشع اآلن يف ا�راسة والتصويت عىل مرشوعي القانونني رمق 
يتعلق األول \ملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب والثاين  47.06ورمق 

  . \لنجاعة الطاقية
  .اللكمة لمك السـيد الرئيس. اللكمة للحكومة

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس، 

درجة كبرية من اخلطورة، هيممك وهيمنا مجيعا، أحيطمك علام بأمر عىل 
  . وهيم هذا اBلس، جملس املستشارين

عىل بعد أمتار قليÒ من هذا املاكن، هنا يف جملس النواب، و\لضبط 
يف القاعة اليت حتتضن اجÈعات جلنة ا�اخلية، ومبناسـبة مناقشة مرشوع 

التعبري عن مواقف ال ميكن القانون التنظميي املتعلق مبجلس النواب، مت 
السكوت علهيا، من قبيل أن جملس املستشارين حيتضن بياعي احلشيش 

يف سـياق مناقشة ما يرتبط  هواملفسدين ورشاء اÛمم، هاذ اليشء لك
بإماكنية أو عدم إماكنية تقدمي السادة املستشارين السـتقاالهتم \لنسـبة ملن 

Òيرغب يف الرتحش لالنتخا\ت املقب.  
ا، هيمين خشصيا، وهيم الفريق اÛي أتلكم \مسه أن نندد هبذا احن

أ� ما يرشفنيش نكون يف جملس د£ل بياعي . املسـتوى الوضيع من الãم
إىل اكنوا فيه بياعي احلشيش فلتحرك احلكومة مسطرة فتح . احلشيش

  . حتقيق قضايئ
يل أ� ما يرشفنيش نكون يف واحد اBلس فيه بياعي احلشيش وفيه ال

نظيفة، وأحتدى أ£  -وامحلد é  - كيرشيو اÛمم وفيه املفسدين، أ� كريش 
اكن يثبت بأنه اكين بياعي احلشيش يف هذا اBلس أو إطالق الãم عن 

  .عواهنه وبشلك عام ومطلق
احنا ما فاسدينش أسـيدي، احنا ما بياعينش احلشيش، احنا مواطنني 

الãم ونسكتو عليه، و\لتايل رشفاء أحرار، ما يرشفناش نسمعو هذا 
نطلب منمك، كرئيس لهذه اجللسة، تسجلوا خطورة هذا الãم وتتحملوا 
مسؤوليتمك، كرئيس لهذه اجللسة، من أجل أن تطلبوا من احلكومة تفتح 
حتقيق قضايئ، ألنه إىل اكن يف وسطنا بياعي احلشيش يقدمومه للقضاء، 

تقال هاذ الãم ونترصف كأن شيئا مل احنا تنبنيو دو� احلق والقانون، أما ي 
يقع، احنا ما نقبلوش هاذ الãم، ونشجب أن يكون نقاش سـيايس قد 

  .احندر إىل هذا املسـتوى
بغيت نسجل هاذ الãم \ش أنبه إىل خطورة �نسـياق وراء تروجي 
خطا\ت خمادعة، ميكن يكون فهيا جزء من احلقيقة، أ� ما يش يف موقع 

م، أ� ما يش قايض، ولكن يتقال õم من هاذ النوع د£ل إصدار أحاك

مايش . ونسكتو عليه، هذا اليش ما يش مقبول، وحنتج عىل هذا الãم
حنتج عىل هذا الãم؛ يقولوه هام مسؤولني، حنتج عىل سكوت اBلس 

  . عىل هذا الãم
أنمت، مكسؤولني يف هذا اBلس، اطلبوا فتح حتقيق قضايئ، \ش إىل 

ا بياعي احلشيش والزب�سة هنا، يتعرفوا أمام املغاربة ويتفضحوا أمام اكنو 
املغاربة، احنا داخلني يف حقبة جديدة، داخلني يف دينامية إصالح كبرية، ما 

  .ميكنش نسمحو هباذ الãم يدوز، وحتملوا مسؤوليتمك، السـيد الرئيس
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ت الزويمشكرا السـيد الرئيس، اللكمة لألخ

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
  السـيد الرئيس،

õيم لن ينأى أو لن يبعد كثريا عن ما قا� زمييل، ولكن نندد ـ حنن 
كذ¹ ـ رمغ أنه اÛي قال الãم أو الãم اÛي قيل اسـتثىن النقا\ت، 
فإنين أرفض أن ينعت زماليئ يف جملس املستشارين هبذه الصفات ا�نيئة 

  .ال يقبلها أحد اليت
مث البد أن نطلب من رئاسة اBلس أن تتحمل مسؤوليهتا اكمÒ، ألن 
هناك أيدي خفية إلغالق هذه املؤسسة أو إلساكت صوهتا أو للتقزمي من 
جحمها، ولقد المسـنا هذا يف مجيع املفاوضات، واآلن هناك طبخات تطبخ 

Èي أفتخر خشصيا \النÛلس اBلس، هذا اBء إليه، ألنه حقق ضد هذا ا
ما مل يقدر عليه آخرون، و�ضل من وا�ات أكرث تواجدا ميدانيا من لك 
من يدعي النضال يف الساحات ويف الصالو�ت، ومن أراد أن يفصل قانو� 
معينا فليفعل بعيدا عن ا�سـتور، فنحن يف دو� دسـتور جديد، يضمن 

رملاين، فكيف كرامة اإلنسان، فإذا اكنت ال تضمن كرامة مستشار ب
  سـنضمن كرامة \يق املواطنني؟ 

، فكيف سـتحمى )األمة(مث إذا كنا نلقي الãم عىل عواهنه وحنن منثل 
  هذه األمة منا؟
البد أن نفتح حتقيقا ومتابعة للك من تطرق إىل هذا  ،مث كذ¹

 - املوضوع، والبد أن حنصل عىل الرشيط املسجل، وقد قيل هذا الãم 
وزير ا�اخلية، Ûا نطلب منه هو كذ¹ أن يفتح  يف حضور -لألسف 

حتقيقا فهيا، من منا يبيع احلشيش جيب أن يقدم للمحامكة، ألن ا�سـتور 
اآلن رفع احلصا�ت، ماذا يوقف من يعرف أن هناك حشاشني أو من 
اشرتى اÛمم أو غري ذ¹؟ ولألسف أهنم حزبيون، واألحزاب يه اليت 

  . اتفقت عىل القانون
اذا يرتكون القنوات، مث يلقون مجموعة من اإلكراهات عىل هذا إذن مل

هذا اBلس به مناضلون رشفاء، وحنن معزتون \نÈئنا إليه، وحنن  ؟اBلس
ال ميكن أن نقبل \لتنقيص من مواطنتنا، فاملواطنة يه رشط أسايس، وال 
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أن ميكن ألحد أن مينعنا من الرتشـيح أو من عدمه، ولكن حنن عازمون عىل 
نذهب \ملغرب إىل األمام بدسـتور جديد، بدميقراطية كبرية، وال نقبل ولن 

  .نقبل مقص التفصيالت الشخصية
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  ...سـنطرح هذا املوضوع، إن شاء هللا، يف. شكرا السـيدة املستشارة

        ::::املستشار السـيد عبد املا¹ أفر£املستشار السـيد عبد املا¹ أفر£املستشار السـيد عبد املا¹ أفر£املستشار السـيد عبد املا¹ أفر£طططط
  .شكرا السـيد الرئيس

احلقيقة، كبايق زماليئ، بلغ إىل علمي أنه أثناء مناقشة القانون  يف
، لكن لن نقبل املساس النقدالتنظميي Bلس النواب، حنن ال نهترب من 

بسمعتنا وحنن مناضلون أوفياء أوال لشهدائنا اÛين قضوا من أجل أن 
  .يعيش املغاربة دميقراطية حقيقية

مام وزير ا�اخلية منذ أسـبوع، قلنا وحنن نعمل، لقد قلنا هاته املسأ� أ
أ� أسـتغرب أنه يف بعض األحيان كنقلب جيويب ليديروا يل يش .. � كيف

طرف د£ل احلشيش حىت أ� يف جييب، قلهتا � هكذا ألنه أقرأ يف اجلرائد 
  .أن الربملانيني بز�سة د£ل احلشيش، إىل غري ذ¹
هاذيك مؤسسة وهاذي أ� أقول، أوال، هناك دسـتور حيمكنا مجيعا، 

مؤسسة، إىل ابغاو يدافعوا عىل روسهم، من حقهم، من حقهم يناقشوا 
كيف ابغاو القانون التنظميي Bلس النواب، ولكن أ� أقول بأن رؤساء 
الفرق د£ل األغلبية اليل كيتفاوضوا وكيتناقشوا خصهم يوقفوا عىل هاذ 

�قشوش يف جملس القضية، مايش يوقفوا عىل أننا خصنا نتوافقو وما 
  .املستشارين القضا£ املتعلقة \لقانون التنظميي

أول حاجة اليل خصهم يوقفوا علهيا يه هاذ املسأ�، اليل عندو يش 
حاجة جيبدها، واحنا طبعا لنا اكمل اجلرأة، ونقولها من أعىل هذا املنرب 

كنا ولألسف، أ� قلهتا غري أول البارح ميل . وإ\ن نقاشاتنا داخل اللجان
نناقش املالحظة املسـتقÒ، قلنا بأن هناك خطاب جديد اليل كيبغي يبني 

  .بأن عباد هللا يف املغرب راه لكهم كيف كيف
.. فعال، اكين �سـتعامل د£ل املال احلرام، اكين الزتوير، واكين أيضا

وهاذ اليشء اكن من قبل، وميكن اكن بشلك أقل يف الفرتة األخرية، ولكن 
لن نسمح ألي أحد أن خيدش يف صورة هذا اBلس، وأ� . .هذا ال يعين

أيضا مكسؤول أيضا يف مكتب اBلس سأمعل عىل طرح هاته املسأ� يف 
اليل . جدول األعامل املقبل، وأن تتخذ اإلجراءات الكفيÒ برد �عتبار

عندو يش واحد أو عارف يش واحد مييش للقضاء، ألن ما نسمحش 
، أ� راه الكيت العصا يف الكوميسري£ت، مايش لرايس حىت أ� نقول أ�

حبال واحد اليل غا جا ووصل إىل هنا، احنا راه تعلقنا، راه مايش غري واحد 
  ..غري هذا

الزب�سة د£ل     ¹Û، أ� مانسمحش ليش واحد أنه جيي يقول راه فيه

احلشيش، وإىل كهيرضوا عىل اسـتعامل املال احلرام، زعام هذيك زاوية، 
النواب زاوية، فهيا غري الصاحلني، فهيا غري اليل صاحل مت، وحنن جملس 

نعرف أغلهبم كيف يصلون إىل قبة الربملان، وسـيكون لنا موضوع يف هذا 
  . اإلطار عىل مسـتوى اإلعالم

  . شكرا

            ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا اليس أفر£ط، اللكمة لليس املفيد

        : : : : فيدفيدفيدفيدامل امل امل امل محمد محمد محمد محمد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .السـيد الرئيس شكرا

أ� بدوري أمض صويت، \مس فريق التجمع ا�سـتوري املوحد، إىل 
  . صوت زماليئ اÛين ينددون هبذا القول اÛي يندى � اجلبني

من هذا املنطلق، السـيد الرئيس، واحنا متأكدين أن السـيد الرئيس 
ل غادي يفتح حتقيق يف هذه األقوال اليل تقالت يف جلنة د£ل ا�اخلية د£

جملس النواب، واليل كنطلبو هو معاقبة الناس اليل فاهوا هبذا الãم اÛي 
  .يندى � اجلبني وال يرشف جملسـنا املوقر

  . وشكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
غادي نطرحو هذا  - ف¡ خيص املكتب  -احنا . شكرا السـيد املستشار

اللكمة غادي يقولها املكتب يف املوضوع يف �جÈع املقبل، إن شاء هللا، و 
  .هذا الشأن

  . اللكمة للسـيدة الوزيرة. شكرا للجميع

        ::::السـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنخخخخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
  . بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم، 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
جمددا أمام جملسمك املوقر لتقدمي مرشوعي  يرشفين ويسعدين أن أقف

املتعلق \ملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب والكهر\ء  40.09قانون 
اليل كيتعلق \لنجاعة الطاقية يف إطار قراءة fنية،  47.09والقانون رمق 

  . واÛين سـبق Bلسمك املوقر أن تدارسهام وصادق علهيام
اكفة أعضاء اللجنة املوقرة \لشكر عىل  وأود، يف البداية، أن أتقدم إىل

تعاوهنم وأن أنوه \لعمل املتفاين وبروح املسؤولية واجلدية اليت ملسـناها فهيم 
  . خالل اشـتغالنا معهم يف إطار مناقشة هذين املرشوعني

ويندرج هذان املرشوعان يف إطار التوجهيات امللكية السامية لصاحب 
ه هللا وأيده، ويف إطار بر�مج معل اجلال� امل$ محمد السادس، نرص

احلكومة، كام يندرج كذ¹ يف إطار تنفيذ اإلسرتاجتية الطاقية الوطنية، اليت 
معلت وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة عىل بلورهتا بتشاور مع مجيع 



 2011201120112011    شـتنربشـتنربشـتنربشـتنرب/ / / / اإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةورة ورة ورة ورة ا�ا�ا�ا�    ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

4 

 )2011شـتنرب 21( 1432شوال  22

  .املتدخلني والفاعلني
ء املتعلق \ملكتب الوطين للكهر\ 40.09وهيدف مرشوع القانون رمق 

واملاء الصاحل للرشب إىل حتديث املرافق العامة لsو�، ومن بيهنا املاء 
والكهر\ء، وتدبريهام تدبريا عقالنيا من خالل اعÈد خمططات معل مالمئة، 

  . تتو' تقوية القدرات اإلنتاجية وحتسني شـبكة النقل والتوزيع
وطين وسيسمح مجع أنشطة املكتب الوطين للكهر\ء وأنشطة املكتب ال

للامء الصاحل للرشب بتوحيد �سرتاجتيات الوطنية والرؤية املسـتقبلية 
  . لهذين القطاعني احليويني واملتاكملني

يشلك مجع أنشطة املكتب الوطين للكهر\ء واملكتب الوطين للامء و 
الصاحل للرشب مرحÒ (مة ورضورية للرشوع يف مسلسل إعادة تنظمي 

ء الصاحل للرشب ونقلهام وتوزيعهام وتسويقهام يف أنشطة إنتاج الكهر\ء واملا
  . أحسن الظروف جودة ولكفة، وذ¹ يف إطار احلاكمة اجليدة املنشودة

  : املتعلق \لنجاعة الطاقية إىل 47.09وهيدف املرشوع الثاين 

الرفع من النجاعة الطاقية عند اسـتعامل موارد الطاقة وتفادي التبذير  -
طاقة عىل �قتصاد الوطين واملسامهة يف والتخفيف من عبء تلكفة ال

التمنية املسـتدامة وإدماج تقنية النجاعة الطاقية بشلك مسـتدام عىل 
 Òزة والتجهزيات املسـتعم�مسـتوى مجيع برامج التمنية القطاعية وخضوع األ
للطاقة واملعروضة للبيع فوق الرتاب الوطين ملبادئ األداء الطايق األدىن 

اء الطايق للمباين وإدماج التدابري واآلليات الهادفة إىل وحتديد قواعد األد
ختفيف اسـهتالك الطاقة، والسـ¡ يف جمال توزيع الطاقة الكهر\ئية واإل�رة 

 العمومية والنقل العمويم احلرضي؛ 

تأهيل مقاوالت اخلدمات الطاقية إلجراء ا�راسات اليت هتدف إىل  -
 : ت واملنشآت الطاقيةاقتصاد اسـهتالك الطاقة وتأهيل التجهزيا

 إجناز دراسة التأثري الطايق؛  -

 �فتحاص الطايق اإللزايم للمقاوالت؛  -

إحداث هيئة مراقبة تقنية ملعاينة وإثبات التقيد \ألداء الطايق  -
ومقتضيات �فتحاص الطايق وتعيني من يلكف مبعاينة ا3الفات لهذا 

 .القانون
 قد عرفا إدخال تعديالت واجلدير \Ûكر كذ¹ أن هذين املرشوعني

عىل بعض مقتضياهتام من طرف السـيدات والسادة النواب احملرتمني، وقد 
مت التعامل مع هذه التعديالت بشلك إجيايب، كام أن هذه التعديالت مل 
متس جوهر النصني األصليني وال بنيهتام، بل هتدف أساسا إىل حتسني 

خالل احلفاظ عىل وحدة وتنقيح الصياغة القانونية للنصني، وذ¹ من 
املصطلحات واملفاهمي املسـتعمÒ يف النص وضبط وتدقيق بعض التعريفات 

  .واملصطلحات لرفع اللبس والتأويل
تلمك اكنت، السـيد الرئيس احملرتم، السـيدات والسادة املستشارين 
 Òاحملرتمني، أمه اخلطوط العريضة للمرشوعني املعروضني عىل أنظارمك، آم

صادقتمك \Bلس املوقر، حىت نمتكن من رحب الرهان ورفع أن حيظيا مب
التحد£ت اليت توا�ها بالد� لتحقيق التمنية �قتصادية و�جÈعية 
والبرشية املنشودة حتت القيادة الرشـيدة لصاحب اجلال� امل$ محمد 

  . السادس نرصه هللا وأيده
  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

، إذن أفتح \ب املناقشة ف¡ )رير قتل ا( وزع.. إذن منر ملقرر اللجنة
خيص املرشوعني، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فرق األغلبية، 

  .عرش دقائق أسـيدي

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  .والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  احملرتمة،السـيدة الوزيرة 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتدخل \مس فرق األغلبية ملناقشة املشاريع اجلاهزة يف هذه 

يتعلق  40.09ا�ورة �سـتثنائية، ويتعلق األمر مبرشوع قانون رمق 
\ملكتب الوطين للكهر\ء واملاء الصاحل للرشب، يف إطار قراءة fنية، 

يتعلق \لنجاعة الطاقية، يف إطار قراءة fنية  47.09مق ومرشوع قانون ر
كذ¹، حيث سـبق Bلسـنا املوقر أن �قش هذين املرشوعني بكيفية 
مسـتفيضة وأدخل علهيام العديد من التعديالت، و اليوم ال يسعنا إال أن 
نزيك تعديالت زمالئنا يف جملس النواب، اليت اكنت أغلهبا يف إعادة صياغة 

  .والعبارات يف هذين النصني بعض امجلل
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  زماليئ املستشارون،
إن ورش الطاقة واعد يف بالد�، و\لتايل فإن مرشوع قانون حول 
النجاعة الطاقية هيدف إىل تنفيذ ما اتفق عليه اكفة املتدخلني والفاعلني يف 

احلكومة بتوجهيات ملكية إطار اإلسرتاتيجية الطاقية الوطنية ومبا الزتمت به 
سامية، حيث يأيت هذا القانون لبلورهتا من خالل إعداد ترسانة قانونية 
مواكبة لهذا العمل يف أفق موا�ة التحد£ت املسـتقبلية اليت تعرتض قطاع 

  . الطاقة يف بالد�، واملرتبطة \ألساس يف الطلب املزتايد لهذه املادة احليوية
حته بالد�، إخواين املستشارون، عزز إن الورش الطايق اÛي فت 

حضور بالد� يف املنتد£ت واحملافل ا�ولية، وأصبحت مجيع دول العامل 
تتحدث اليوم عن التحدي املغريب اÛي رفعه من أجل البحث عن 
الطاقات اخلرضاء وعن اجلرأة املغربية يف حتقيق هذا املبتغى بفعل برامج 

  . الزمان واملاكنوخمططات مضبوطة وواقعية، حمددة يف
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ومبوازاة مع هذه الربامج الطموحة، فإن بالد� ـ من خالل هذا املرشوع 
ـ وقعت و\ألحرف األوىل عىل ميثاق النجاعة الطاقية، اÛي هيدف أساسا 

  .إىل موا�ة اإلكراهات اليت تعيشها بالد� يف هذه املادة احليوية
  السـيد الرئيس، 

علق \ملكتب الوطين للكهر\ء املت 40.09خبصوص مرشوع قانون 
واملاء الصاحل للرشب، يف إطار قراءة fنية، فإهنا مناسـبة ليك نمثن فهيا 
�ست<رات الضخمة واملهمة اليت قام هبا املكتبان الوطين للامء الصاحل 
للرشب والكهر\ء يف سبيل تعممي هذين املرفقني احليويني عىل الساكن، 

والعميقة للمملكة، حيث تصل اليوم إىل حوايل خصوصا يف املناطق النائية 
، ويه حصيÒ جد إجيابية، البد أن ننوه هبا، مطالبني املؤسسة 90%

ويسـتفيد مهنا املغاربة  %100اجلديدة إىل تعممي هذه الشـبكة لتصل إىل 
مجيعهم، ذ¹ أن خمططات وبرامج احلكومة يف جمال تدبري قطاع املاء 
والكهر\ء تسـتلزم اليوم جتميع جمهودات املكتبني يف مكتب وطين واحد، 
يوحد اإلسرتاتيجية الوطنية لهذين املرفقني من أجل تدبري أحسن هبدف 

النقل والتوزيع اخلاصة  تقوية القدرات اإلنتاجية وحتسني وضعية شـباكت
  .هبام

إهنا أحد األسـباب الرئيسـية لتزنيل هذا املرشوع، وعليه فإننا، يف فرق 
األغلبية، ال ميكننا إال أن نكون مع أهداف ومرايم هذين املرشوعني، 

اÛي يتعلق  47.09و\لتايل سـنصوت \إلجياب عىل مرشوع قانون رمق 
يتعلق \ملكتب الوطين للكهر\ء  40.09\لنجاعة الطاقية ومرشوع قانون 

  . واملاء الصاحل للرشب يف إطار قراءة fنية
  .والسالم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة ألحد املستشارين عن فرق املعارضة

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 
يرشفين أن أتدخل، \مس فريق األصا� واملعارصة، يف إطار مناقشة 
مرشوعي قانون يف إطار قراءة fنية، األول يتعلق \ملكتب الوطين 

  .للكهر\ء واملاء الصاحل للرشب، والثاين \لنجاعة الطاقية
ملكتب الوطين للكهر\ء يتعلق \ 40.09\لنسـبة ملرشوع قانون رمق 

واملاء الصاحل للرشب، جاء هذا املرشوع من أجل جتميع أنشطة املكتب 
الوطين للكهر\ء واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، يف أفق إعادة تنظمي 
أنشطة إنتاج الكهر\ء واملاء الصاحل للرشب ونقلها وتوزيعها وتسويقها من 

بالد هبام يف أحسن الظروف، ال أجل �سـتجابة لرضورة ضامن تزويد 

سواء من حيث اجلودة أو السعر وتوC بلوغ نتاجئ أفضل عىل املسـتويني 
الصناعي واملايل وتقليص تاكليف التدبري يف ظل اإلسرتاتيجية اجلديدة اليت 

  .يعمتدها املغرب يف هذا اBال
وهنا غادي ندير، السـيدة الوزيرة، واحد القوس عىل أنه كنا در�، يف 

ف¡ خيص مشلك املاء فريق األصا� واملعارصة، واحد السؤال شفوي آين 
يف العامل القروي، \خلصوص يف العامل القروي ويف امجلاعات اليل يه حبال 

. 25.000، 35.000 ،40.000العامل القروي، امجلاعات الصغرية اليل فهيا 
\لرضورة غادي يوصلمك أن عىل الصعيد الوطين، اآلن، اليوم، اكين يوميا 
مسريات د£ل الساكنة لك هنار، يف احلوز، يف ورزازات، يف تنغري، يف 
واحد العدد د£ل املناطق، اكين مسريات يومية د£ل املواطنني، والطلب 

اء، كتدير توصل هلم املك ) ONEP(الوحيد د£ل املواطنني هو املاء، ها 
واحد اBهود كبري جبار ف¡ خيص �ست<ر، ف¡ خيص واحد العدد د£ل 

يف  ،املسائل، الناس كيوصل هلم املاء، ولكن فني اكين املشلك؟ يف الربط
  . اليل تيطلبوا للناس) les taxes riveraines(ذوك 

اكين واحد  راه ما ميكنشاي مثال متيش للبادية، يف املغرب اكمل راه
امجلاعات احمللية والسلطات احمللية واملكتب الوطين يف مجيع أحناء .. الناس

املغرب، ذيك امجلاعات الشـبه قروية والعامل القروي، أهنم كيعيشوا واحد 
الضغط خطري يف هاذ الوقت ألن ما كيطلبوش يش حاجة أخرى، واكين 

اكين واحد العدد  نأ£دي خفية اآلن اليت تريد أن تعبث بأمن البs، إذ
د£ل �جتاهات د£ل األحزاب اليل عدمية، اليل الشغل الشاغل د£لها هو 
تنوض هاذ النعرات هاذو د£ل الساكن يف مجيع أحناء املغرب، مطالبني 

أو كيطلبوا يش ) le caviar(\ملاء الصاحل للرشب، راه ما كيطلبوش 
: ما ميكنش تقول � حاجة، كيطلبوا قطرة ماء، جغمة ماء، احنا مكغرب

وهو ) " taxe riveraine(\ش نعطيك املاء، أ� خلص يل مليون يف "
راه ال ميكن، . ألف فرنك 600د£ل الرتاب كتسوى ) en pisé(عندو دار 

احنا راه كنديرو اجÈعات يومية يف هذا املوضوع، وكنقولو هلم أودي راه 
£ل الوزير األول، هاذ التعريفة راه اشكون اليل كيديرها؟ تيديرها املرسوم د

، ولكن هاذ الهرضة "التسعريةد£ل الربط ود£ل  التعريفةهو اليل تيدير 
املغاربة ما \قيش يتصنتوا لهاذ الهرضة، و\لتايل  كنمتناو وأنت يف هاذ 

سـنني هاذي واحد احملاو� كبرية جدا اليل  10الوزارة، راه اكن تدار واحد 
 التعريفةف¡ خيص هاذ  %50نه نقص اكن دارها املرحوم مز£ن بلفقيه، أل

) La trace(مليون، نمتناو ختيل  2د£ل الربط، اكنت كتكون مليون، 
د£¹ أنت يف هاذ الوزارة، ألن املغاربة يف قضية املاء اليل هو مسأ� 
مرشوعة، ما كيطلبش منك يش حاجة أخرى، أشـنو ميكن ¹ تقول لهاذ 

، اجلعبة احداه، "اعطيين املاء: "\حلجر، كيقول املواطن اليل دا\ خرج كهيز
درمه، مليون  10.000\ش ندخل ¹ الكونتور اعطيين : "وتتقول �

ألف فرنك، كيف  600،  مليون ونصف وا�ار د£لو كتسوى "ونصف
  غادي يدير لها؟ 
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إذن فتحت هاذ القوس، السـيدة الوزيرة، \ش ميكن تتدخيل عىل 
لوزير األول وأنمت ـ كحكومة ـ تراجعوا هاذ مسـتوى احلكومة \ش ميكن ا

نمتناو يف هاذ ا�مج .. املعايري، تعرفوا أن املاء ما فيه بيع ورشاء، يديروا

د£ل املكتبني أن هاذ العدوى د£ل املكتب الوطين للكهر\ء أن تصل إىل 
املكتب الوطين للامء، ألن يف العامل القروي ذوك الناس ما كيحسوش 

\ش جنيب ¹ : "ل الضو كيربونيش الضو، ما تيقولش �\لضو، ألن مو 
، ما ميكنش يقول هاذ اليش، "ماليني 10الضو اعطيين مليون أو اعطيين 

: ، ولكن ما ميكنشاي يقول �)la consommation(كميكن يزيدوها يف 
يف البادية الفقرية اليت ال مت$ شيئا، " اعطيين مليون، مليون ونصف"

  ..يدخل هاذ املاء ونطلب � \ش ميكن
نمتناو أن هاذ املسأ� ختلهيا يف التارخي عىل أن املغاربة ما كيطلبوش يش 

 la(دو ــــــحاجة، املاء ما فيه سـياسة، املاء ما فيه فلوس ألن املغرب عن
caisse de compensation( عندو واحد العدد د£ل املسائل وحنرمو ،

مجيع مناطق املغرب، يوميا املواطن من املاء، وميكن ¹ تسويل يف 
املظاهرات، يوميا الناس كيعيشوا يف هاذ املشلك الكبري جدا، الناس 
تيطلبوا جغمة د£ل املاء، ومن حق احلكومة ومن حق املغرب \ش يعطهيم 

  . هذا قوس. هاذ اجلغمة د£ل املاء
نمتناو أن هذا التجميع يؤدي (إمنا بقدر ما نمثن \درة جتميع املؤسسـتني 

بقدر ما نؤكد عىل رضورة ضامن  ،وتقوية صالحياهتام)  هاذ املسأ�إىل
احرتام املؤسسة اجلديدة لاللزتامات املتعاقد بشأهنا يف جمال اإلنتاج والتوزيع 
ورضورة دمع هذه املؤسسة اجلديدة لضامن اسـمترارية اخلدمة العمومية 

عىل البيئة وترشـيد اسـتعامل هاتني املادتني احليويتني يف إطار احملافظة 
سرتاتيجية وكذ¹ ضامن التناسق يف التخطيط وبرجمة املشاريع وتوحيد اإل

الوطنية يف هاذين اBالني الرئيسـيني املتداخلني ووضع مقاربة تمنوية مشولية، 
تأخذ بعني �عتبار اإلماكنيات املتاحة لقطاعي الكهر\ء واملاء، ولك ذ¹ 

وض هباذين القطاعني احليويني من أجل خلق مؤسسة قوية قادرة عىل الهن
  .وجلب الرأسامل اخلار�

من �ة أخرى، ويف سـياق معلية ا�مج بني هاتني املؤسسـتني، 
نطالب احلكومة برضورة الوفاء \لزتاماهتا بشأن مصري املسـتخدمني اÛين 

ومن هذا املنرب،  .عربوا بوسائل خمتلفة عن توجسهم من هذا املرشوع
 واملعارصة، عىل رضورة اإلرساع بإخراج النظام نؤكد، يف فريق األصا�

األسايس للمسـتخدمني يف أقرب اآلجال وضامنه لعدم حدوث أي تراجع قد 
  .ميس أوضاعهم �جÈعية أو املهنية

اÛي يتعلق \لنجاعة الطاقية،  47.09أما خبصوص مرشوع القانون رمق 
سـتعامل وترشـيد فهو مرشوع هيدف إىل الرفع من النجاعة الطاقية وحسن ا

موارد  الطاقة والتخفيف من عبء وتلكفة الطاقة عىل �قتصاد الوطين 
  . وعىل املالية العمومية لsو� مبا يسامه يف التمنية املسـتدامة ببالد�

ويرتكز تطبيق هذا القانون \ألساس عىل مبادئ األداء الطايق 

و�فتحاص الطايق  ومتطلبات النجاعة الطاقية وعىل دراسات التأثري الطايق
  .اإللزايم واحلراسة التقنية

كام يتو' هذا القانون إدماج تقنية النجاعة الطاقية بشلك مسـتدام 
عىل مجيع برامج التمنية القطاعية وتشجيع املقاوالت الصناعية عىل ترشـيد 
اسـتعامل الطاقة وتعممي �فتحاصات الطاقية وإحداث مدونة النجاعة 

لف القطاعات ودمع وتطوير خسا�ت املاء الشمسـية الطاقية اخلاصة مبخت
وتعممي اسـتعامل املصابيح ذات �سـهتالك املنخفض والتجهزيات املالمئة 

  .عىل مسـتوى اإل�رة العمومية
  السـيد الرئيس احملرتم،

إن ثقل الفاتورة الطاقية عىل املزيانية العامة لsو�، وأمام المنو املزتايد 
ح يفرض ـ أكرث من أي وقت مىض ـ تطبيق الطلب عىل الطاقة أصب

سـياسة طموحة يف جمال النجاعة الطاقية، هتدف إىل تقوية العرض والتحمك 
  . يف �سـهتالك

ومن منطق حرصنا عىل املسامهة يف لك املشاريع واملبادرات الرامية إىل 
ا ا�فع بعملية التمنية، فإننا، يف فريق األصا� واملعارصة، وانسجاما مع موقفن

  .مبناسـبة مناقشة املرشوعني داخل اللجنة، فإننا سـنصوت \إلجياب علهيام
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة ألحد السادة املستشارين عن الفريق 

  .الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

يرشفين أن أتناول اللكمة، \مس الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية، 
  .املتعلق \لنجاعة الطاقية 47.09مبناسـبة مناقشة مرشوع قانون 

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارون،

  السـيدة الوزيرة،
يلعب قطاع الطاقة، ولعب، دورا أساسـيا يف التمنية �قتصادية 

حيث أصبح من بني عوامل اإلنتاج اليت حتدد بشلك كبري و�جÈعية، 
  . مسـتوى تنافسـية �قتصاد الوطين

وأمام تزايد �سـهتالك الوطين من الطاقة، اجتهت األنظار والتحمك يف 
الطلب و�سـتعامل العقالين للطاقة، كام معلت عدة دول عىل خلق بدائل 

اسـتعامل الطاقات املتجددة، وذ¹ القتصاد الطاقة الكهر\ئية، أمهها تطوير 
  .لتلبية احلاجيات الطاقية يف أحسن الرشوط من �حية اللكفة واألمن

ويعترب املرشوع املغريب للطاقة الشمسـية حمراك حقيقيا للمنو، يساير 
�لزتامات ا�ولية للمغرب يف جمال احلفاظ عىل البيئة، حيث إن هذا 

ن يكون أداة للتمنية �قتصادية املرشوع الطموح والواقعي يسعى إىل أ
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ولترسيع وترية التمنية البرشية، إذ سـميكن من اقتصاد مليون طن سـنو£ من 
مليون طن من fين  3,7احملروقات واحلفاظ عىل البيئة عرب جتنب انبعاث 

  . أوكسـيد الكربون يف السـنة
 كام أن هذا املرشوع يأيت يف سـياق دويل يمتزي بمنو رسيع إلنتاج الطاقة

يف املتوسط  %22الشمسـية والهوائية، واليت تسجل وترية منو تصل إىل 
  . 1996منذ سـنة 

واليوم، ها حنن أمام مرشوع قانون هيدف إىل الرفع من النجاعة الطاقية 
عند اسـتعامل موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تلكفة 

ب عىل هذا املرشوع، وإننا إذ نصوت \إلجيا. الطاقة عىل �قتصاد الوطين
فإننا ننبه احلكومة لرضورة هتييء لك التدابري والوسائل املتاحة إلجناح هذا 

  .املرشوع الطموح
املتعلق بدمج املكتب الوطين  40.09أما ف¡ خيص مرشوع قانون 

 2009للكهر\ء واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب، فقد متزيت سـنة 
نونرب عىل هذا املرشوع والهادف  26قد يوم مبصادقة اBلس الوزاري املنع

إىل دمج املكتب الوطين للكهر\ء واملكتب الوطين للامء الصاحل للرشب يف 
املكتب الوطين للكهر\ء واملاء الصاحل "مؤسسة معومية واحدة حتت امس 

، حيث هيدف هذا املرشوع، واÛي يشلك مرحÒ سابقة وهامة "للرشب
قطاع اإلنتاج والنقل والتوزيع والتسويق للامء يف مسلسل إعادة التنظمي ل

الصاحل للرشب والكهر\ء من أجل ضامن أحسن الظروف لزتويد البالد 
  .من هاتني املادتني احليويتني من حيث اجلودة والتلكفة

وموازاة مع إدماج املكتب الوطين للكهر\ء واملكتب الوطين للامء 
من أجل  2010الل سـنة الصاحل للرشب، أطلقت استشارات قانونية خ

حتديد خمطط وطين لتقنني قطاع الكهر\ء، وتمكن أمهية مرشوع القانون 
يف جحم �ست<رات اليت يقوم هبا لك من املكتب الوطين  40.09رمق 

مليار  17,21مليار درمه، و 6,55مبلغ  2009للكهر\ء، حيث بلغت سـنة 
بلغ الرب�مج  2009، كام أنه خالل سـنة 2011و 2010درمه خالل سنيت 

 �3,75ست<ري املنجز من طرف املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب 
مليار درمه يف إطار عقد الرب�مج املربم مع ا�و� للفرتة  12,8مليار درمه و

  : ، وهيدف إىل2008-2010

ضامن دميومة وحامية وتقوية البنيات التحتية للامء الصاحل للرشب \لوسط  -
  مليار درمه؛  5,8: احلرضي

 مليار درمه؛  4,1: تعممي الزتود \ملاء الصاحل للرشب \لعامل القروي -

  .مليار درمه 3: دمع تدخل فعال للمكتب يف قطاع تطهري السائل -
واملكتب الوطين للامء الصاحل كام أننا جند أن عقد الرب�مج بني ا�و� 

يتضمن بر�جما است<ر£ طموحا  2015و 2011للرشب للفرتة املمتدة بني 
  :مليار درمه، موزعة عىل الشلك التايل 26مببلغ 

  مليار؛ 13,09: الوسط احلرضي -

  مليار درمه؛ 6,1: الوسط القروي -

  .مليار درمه 6,8: التطهري السائل -

يف قراءة  -انون اÛي بني أيدينا ويتضح من لك ذ¹ أن مرشوع الق
هيم مؤسسـتني معوميتني من أمه املؤسسات العمومية عىل مسـتوى  -fنية 

إىل  �2011ست<ر العمويم، واÛي من املتوقع أن يصل خالل سـنة 
  .مليار درمه 160

¹Û، تعاطينا بشلك إجيايب مع هذا  يف الفريق الفيدرايل فإننا
رة �عتناء \لعنرص البرشي وإخراج النظام املرشوع، مؤكدين عىل رضو

األسايس يف أرسع وقت بتوافق مع الرشاكء �جÈعيني ودمج مؤسسة 
األعامل �جÈعية لتحسني وتقوية خدماهتا و�عتناء \ألوضاع �جÈعية 

  .للمسـتخدمني داخل هذه املؤسسة اجلديدة
  .شكرا عىل انتباهمك، شكرا السـيد الرئيس

        ::::يس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةيس اجللسةالسـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ السـيد رئ 
  . شكرا السـيد املستشار

ننتقل للتصويت عىل املواد احملا� من جملس النواب، يف إطار قراءة 
املتعلق \ملكتب الوطين للكهر\ء واملاء  f40.09نية، \لنسـبة لقانون رمق 

  :الصاحل للرشب
  اإلجامع؛  =: أعرض ا�يباجة للتصويت

  اإلجامع؛ =: 1املادة 
  اإلجامع؛ =: 2املادة 
  اإلجامع؛ =: 4املادة 
  إجامع؛ =: 5املادة 
  إجامع؛ =: 6املادة 
  إجامع؛ =: 7املادة 
  إجامع؛ =: 8املادة 
  إجامع؛ =: 10املادة 
  إجامع؛ =: 11املادة 
  إجامع؛ =: 12املادة 
  إجامع؛ =: 13املادة 
  إجامع؛ =: 14املادة 
  إجامع؛: 16املادة 
  إجامع؛ =: 17املادة 
  إجامع؛ =: 19املادة 
  .إجامع =: 20املادة 

  .إجامع =: ض املرشوع برمته للتصويتأعر 
يتعلق  40.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

  .\ملكتب الوطين للكهر\ء واملاء الصاحل للرشب
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ننتقل للتصويت عىل املواد احملا� من جملس النواب، يف إطار قراءة 
  : ةيتعلق \لنجاعة الطاقي f47.09نية، \لنسـبة ملرشوع قانون رمق 

  إجامع؛: أعرض ا�يباجة للتصويت
  إجامع؛ =: 1املادة 
  إجامع؛ =: 4املادة 
  إجامع؛ = :6املادة 
  إجامع؛ =: 7املادة 
  إجامع؛ =: 8املادة 
  إجامع؛ =: 10املادة 
  إجامع؛ =: 11املادة 
  إجامع؛ =: 12املادة 
  إجامع؛ =: 13املادة 
  إجامع؛ =: 14املادة 
  إجامع؛ =: 15املادة 

  إجامع؛ =: 16املادة 
  إجامع؛ =: 17 املادة

  إجامع؛ =: 18املادة 
  إجامع؛ =: 21املادة 
  إجامع؛ =: 22املادة 
  إجامع؛ =: 23املادة 
  إجامع؛ =: 24املادة 
  إجامع؛ =: 25املادة 
  إجامع؛ =: 27املادة 
  .إجامع =: 28املادة 

  .إجامع =: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
يتعلق  47.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

  .لنجاعة الطاقية\
 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا للجميع، 


