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 م�خص:

  . وع�� الرغم من واملتجددة ع�� ا�خصوص األساس الذي تقوم عليھ أسواق الطاقة عموما،  �عد التشريع الطا�� 

العديد من الدول، وأن ال تزال متواضعة االنتشار ��  يبدو واقعيا أ��ا   أهمية قوان�ن وسياسات الطاقة املتجددة،

تطبيق ا�حلول ال�ي تقدمها املصادر املتجددة يظل مرهونا بالتشريعات واألطر املؤسساتية والسياسات التحف��ية 

العمل  ركز هذا  ح. ول�ن  ب�ن أ�حاب املصا�لتوفيق  وآليات التمو�ل والتنفيذ واملتا�عة والتقييم ال�ي تقرها الدولة ل

  لفت االنتباه أيضا إ�� أن التقن�ن واملأسسة،  اعلة واملؤطرة �جال الطاقات املتجددةع�� القوان�ن واملؤسسات الف

 ، مثال، م��ا  ،تتدخل �� العملية  وتحديات عديدةعوامل    دتوج  ؛ إذاالس��تيجية الطاقية  ما لوحدهما إنجاح ال يمك��

العوامل البشر�ة ومدى توفر الكفاءات العلمية والتقنية القادرة ع�� تن�يل و�لورة االس��اتيجية الطاقية  بالش�ل 

الكث��ة  وأدواره  املد�ي  ا�جتمع  ف��م  بمن  العمومية  السياسة   �� الفاعل�ن  مختلف  عن  نتحدث  وهنا  املطلوب، 

هالت ال�ي يتوفر عل��ا املغرب، واألهمية البيئية للطاقات وخاصة �شر الو�� والتحف�� والتعر�ف باإلم�انيات واملؤ 

 املتجددة. 

 تحديات. ، املؤسسات، الالقانون الطاقات املتجددة، ال�لمات املفتاحية: 

 

Abstract: Energy legislation is the basis on which energy markets in general, and renewable energy 

in particular, are based. Despite the importance of renewable energy laws and policies, it seems 

realistic that they are still modest in spread in many countries, and that the application of solutions 

provided by renewable sources remains subject to legislation, institutional frameworks, incentive 

policies, financing mechanisms, implementation, follow-up and evaluation approved by the state to 

reconcile stakeholders. While this work focused on the effective laws and institutions that frame the 

field of renewable energies, attention was also drawn to the fact that rationing and 

institutionalization alone cannot make the energy strategy successful. There are many factors and 

challenges that intervene in the process, including, for example, human factors and the availability 

of scientific and technical competencies capable of downloading and crystallizing the energy 

strategy in the required manner. that Morocco has, and the environmental importance of renewable 

energies 

Keywords: Eenewable Energies, Law, Institutions, Challenges . 
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 دمةمق

أد  �ع أحد  املتجددة  امتدادا��ا   برز الطاقات  �ش�ل  إذ  املستدامة،  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  املتاحة  البدائل 

عامال أساسيا �� دفع �جلة اإلنتاج  وتحقيق االستقرار والنمو �� حال نضوب نظ����ا التقليدية، مما يوفر فرصا 

واملغر   ، العالم  ع��  الفقر  من  وا�حد  املعيشة  مستو�ات  تحس�ن   �� ويساهم  الدائمة  الدول  للعمل  من  كغ��ه  ب 

ال�ي ��دف إ�� تحقيق   1جياتي�سارع �� االنتقال نحو اقتصاديات الطاقات املتجددة عن طر�ق جملة من االس��ات

االقتصادية الناضبة   واالستقرار امل�اسب  الطاقات  اس��الك  ترشيد  آلية  خالل  من  البيئي،  والتوازن  االجتما�� 

الط بمصادر  إحاللها  ع��  والعمل  خالل  وتثمي��ا  من  االقتصادية  نجاعتھ  أثبت  الذي  األمر  هذا  البديلة،  اقات 

الفقراء م��ا وضمان أمن إمدادات  تمك�ن، و�م�انية مساهم��ا �� .2التجارب الدولية نظرا لتوفر هذه املصادر محليا

 .الطاقة وا�حافظة ع�� موارد األجيال القادمة 

واملؤسسا�ي  و  القانو�ي  اإلطار  املتجددةيعت��  جديدا  للطاقات  �عت��  ا�جال  هذا  ألن  االس��اتيجية،   �� إجراء  أهم 

للم أصبح  ملكة،بالنسبة  واملؤسسات    تو�التا��  األجهزة  �ختلف  واملنشئة  لھ  املنظمة  القوان�ن  سن  ضرورة  أمام 

ال��اما� مع  تام  ا��جام   �� االس��اتيجية،  تنفيذ  ع��  ستسهر  مختلف  �ا  ال�ي  ع��  مع  وخاصة  الدولي�ن،  شر�ا��ا 

واملناخ بالبيئة  املتعلقة  االتفاقيات  �� مستوى  وتحديات  صعو�ات  يواجھ  فإنھ  مجهود  أو  عمل  أي  أن  العلم  مع   ،

والتن�يل ع��   إش�الية  التطبيق  أن نجيب عن  بحثنا هذا   �� نحاول  لهذا سوف  الواقع.  تتمحور حول  أرض  رئيسة 

 .االس��اتيجية الطاقيةع�� إنجاح سا�ي اإلطار القانو�ي واملؤسقدرة مدى 

اإلش�الية لهذه  ��  تبعا  طر�قة ستسعفنا  وأي  املوضوع من�جيا،  مقار�ة  يمكن  كيف  خطأ ،  أو  اختبار مدى �حة 

الطاقيةتأثر  فرضية   أهمية    االس��تيجية  من  الرغم  ع��  العوامل  من  واملؤسسا�يبمحموعة  التشري��  ،  ا�جانب 

 ة راه�ي ال يزال حقل الكتاب الذاتية ذات الصلة بالرغبة �� مقار�ة موضوع    بخصوص أهدافھو�لوغ نتائج موضوعية  

أو بكرا،  االرتباط    فيھ  اإل املوضوعية شديدة  نجاح  �� إحداث بالكشف عن مدى  لوحده  والتنظي�ي  القانو�ي  طار 

واالجتماعية املعاصرة من�ج واحد محدد صا�ح �عينھ،  ليس �� العلوم السياسية  وعيا بأنھ  و   .املنشود الطا��  التغي��  

العلمي اس��اتيجيتھ  وح�ى  ورهاناتھ،  مع طبيعتھ،  ا��جاما  تناولھ،  يفرض طر�قة  �� هذا  أ،  3ةبل �ل موضوع  ؤكد 

املعتمدة   املعطيات  أن  عن  املن��  األساس    اإلش�اليةلإلجابة   �� قانونية  ��  طبيعة  من  ذات  تحليل مستمدة 

املغرب  �� الطاقة  ملسألة  املؤطرة  ع��  التشريعات  االنفتاح  غياب  ذلك  يفيد  أن  دون  من  ا،  ملعطيات �عض 

 .ع�� قل��اهذه املسألة بيبليوغرافية ال�ي تناولت  ال

 
  هبا األمم اليت مارسته عرب  االسرتاتيجية مل يولد متكامل األبعاد والصفات، بل تدرج يف اكتساب هويته التعريفية من املتغريات اليت ارتبطت به والتطورات اليت مرتإن مفهوم  -1

"االسرتاتيجية من    يد،لى احلرب وإمنا متتد إىل وقت السلم" سامر مؤ صريورهتا التارخيية واليت نقلته من امليدان العسكري إىل ميادين أكثر مشولية والتصاقا حبياة األمم ال تقتصر ع
 fcdr.com/mag/issue-6html يف: 2022يوليوز  30 يف:شوهد )، 2010( 6 العدد ،جملة الفرات ،منظور وظيفي إجرائي"

 .35ص   2011للدراسات والبحوث الطبعة األوىل  حممد مصطفى اخلياط "هيكلة قوانني الطاقة املتجددة،" دار النشر: مركز اإلمارات   -2
 2019.، بريوت، احلبيب استايت زين الدين، احلركات االحتجاجية يف املغرب ودينامية التغيري ضمن االستمرارية، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات - 3
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األول طرق ��  أتس؛ بحيث  املوضوع إ�� مبحث�نتقسيم    ت، ارتأيولإلحاطة العلمية ��ذه ا�جونب املعرفية واملن�جية

الثا�ي التحديات املبحث  ��  سلط الضوء  أ، فيما  القانو�ي واملؤسسا�ي املنظم للطاقات املتجددة باملغرب  اإلطارإ��  

 .واملشا�ل القانونية واملؤسساتية ال�ي �عرقل نجاح االس��اتيجية

 املبحث األول: اإلطار القانو�ي واملؤسسا�ي املنظم للطاقات املتجددة 

كبھ مجهودات ع�� املستوى التشري��، بحيث تقوم الدولة �سن قوان�ن من شأ��ا ابد أن تو   إن نجاح أي سياسة ال

من    ال بدإضافة إ�� القوان�ن  والبيئي،     واالجتما��   ضمان ا�حقوق، خصوصا ح�ن يتداخل السيا��ي باالقتصادي

، ألن نمـــو دولةعتمدها ال�املشاريع  ال�ي    تإحداث أجهزة ومؤسسات تواكب الدينامية التشريعية و�ساهم �� أجرأ

مرتبط بنجاح املؤسسات املو�ول لها تدب�� هذا   االقتصـــاد الـــوط�ي عموما ونجاح االس��اتيجية الوطنية الطاقية،

، و�نما أيضا ع�� اال�ع�اسات االجتماعية -االقتصادي  -كز فقط ع�� الر�ح املاديال يكـــون اهتمـــامها مر أالقطاع، و 

نوع من    من خلق  ال بد   دى ل  ،والبيئية سواء ع�� املدى القر�ب أو البعيد وكذا ع�� خلق تحول �� قطاعات أخرى 

الل البشع للموارد  التوازن و�ال أصبحنا أمام تحديات ومشا�ل بيئية ك��ى و�ثراء مادي فاحش ع�� حساب االستغ

 لهذا سنتناول القوان�ن �� املطلب األول، واملؤسسات الفاعلة �� املطلب الثا�ي.الطبيعية وحقوق األجيال القادمة، 

 واملنظمة للطاقات املتجددة املؤطرةالقوان�ن  املطلب األول:

عموما، الطاقة  أسواق  عليھ  تقوم  الذي  األساس   �� الطاقة  �شريعات  ورغم  �عت��  ا�خصوص،  ع��  واملتجددة 

املتجددة، الطاقة  وسياسات  قوان�ن  تطبيق   أهمية  وأن  الدول،  من  العديد   �� االنتشار  متواضعة  تزال  ال  أ��ا  إال 

ا�حلول ال�ي تقدمها املصادر املتجددة يظل مرهونا بالتشريعات واألطر املؤسساتية والسياسات التحف��ية وآليات 

 . 4عة والتقييم ال�ي تقرها الدولة للتوازن ب�ن أ�حاب املصا�ح التمو�ل والتنفيذ واملتا�

سنة   الطاقات    بداية  2009�انت  قوان�ن  حيث�شريع  الدراسة   املتجددة،  ع��  السياسيون  الفاعلون  انكب 

بالطاقة   املرتبطة  ا�جوانب  مختلف  تنظم  مهمة،  قانونية  ترسانة  ع��  و�خراجهاواملصادقة  ح��   املتجددة،  إ�� 

 �عدما �انت مجرد فكرة.  الوجود

-09  والقانون رقم  ول)األ فرع  ال(  رتبط مباشرة بالطاقات املتجددةامل  13-09القانون رقم    سوف نتطرق إ�� ،  وعليھ  

  .)يثا�الفرع ال( ينظم مجاال مهما ويعت�� بمثابة طاقة إضافية، وهو "النجاعة الطاقية الذي 47

  13-09الطاقات املتجددة من خالل القانون  الفرع األول:

ملواكبة االس��اتيجية الوطنية الطاقية عمد املشرع املغر�ي إ�� إخراج مجموعة من األنظمة القانونية لتنظيم مجال 

القانون   رأسها  وع��  ��    13-09الطاقة  والصادر  املتجددة  بالطاقات  سنة    11املتعلق  من  من    2010ف��اير  س�� 

املـتجدد  الطـاقـات  واستـعمال  إنتـاج  تطـو�ر  إ��  إم�انـية خاللھ  ا�خاص  القطـاع  وشركـات  املستثمر�ن  بمـنح  وذلك  ة 

 إنتـاج هذه املادة ا�حيو�ة و�سو�قها سواء داخليا أو خارجيا. 

 
التشريعات والسياسات يف املنطقة العربية" صحيفة حقائق الصادرة عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،   "الطاقات املتجددة،  - 4

 :يف، 2022  يوليوز 30 :يفشوهد  ، 14ص   -بريوت –التابعة األمم املتحدة 
 file:///C:/Users/pc/Downloads/E_ESCWA_SDPD_2019_INF.1-AR.pdf 
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�� املادة األو�� من هذا القـانون حدد املشرع اإلطار املفاهي�ي ا�خاص ��ذا ا�جال وع�� ا�خصوص مفهوم الطاقات 

. �عد ذلك انتقل إ�� منح املكتب  5ال�ي تتجدد (أنظر التعر�ف باملرجع)  املتجددة حيث اعت��ها: �ل مصادر الطاقة

، وكذا أ�خاص معنو�ة خاضعة للقانون العام أو القانون ا�خاص باإلضافة إ�� أ�خاص ذاتية  6الوط�ي للكهر�اء

اإلم�ا هذه  من  االستفادة  أن  إال  متجددة  مصادر  من  الكهر�ائية  الطاقة  إنتاج  إم�انية  منحهم  جعلت أخرى،  نية 

 ال��خيص أو نظام التصر�ح. التالي�ن: نظاماملعني�ن باألمر خاضع�ن ألحد النظام�ن 

 :نظام ال��خيص 

�عت�� نظام ال��خيص أعقد مسطر�ا و�دار�ا من نظام التصر�ح، حيث يخضع لھ إنجاز أو استغالل أو توسيع قدرة 

قدر��ا  تفوق  أو  �ساوي  ال�ي  املتجددة  الطاقات  مصادر  من  انطالقا  الكهر�ائية  الطاقة  إنتاج  منشآت  �غي��  أو 

 .7ميغاواط  2املنشأة 

ا�خاص أو �خص ذا�ي أراد االستثمار �� هذا ا�جال يجب أن يتقدم ف�ل �خص معنوي خاضع للقانون العام أو  

تنفيذ   وأجل  املنشآت  طبيعة  ف��ما  يو�ح  ما��  والثا�ي  تق�ي  األول  بملف�ن  مشفوعا  اإلدارة  إ��  املوضوع   �� بطلب 

ة واألمنية األشطر ومصدر الطاقة املتجددة املزمع استعمالها وتحديد مواقع اإلنتاج والكيفيات التقنية والتعم��ي

 إلنجاز املنشأة وكذا اإلجراءات املتخذة من أجل حماية البيئة وذلك بتقديم دراسة حول التأث�� ع�� البيئة.

ترخيصا   تمنح  للنقل  الوطنية  الكهر�ائية  الشبكة  واستشارة مس��  الضرور�ة  الشروط  توفر  اإلدارة من  تأكد  �عد 

من توفر �عض الشروط �� طالب ال��خيص، فإذا �ان   ال بدلك  مؤقتا من أجل البدء �� إنجاز املنشأة، لكن قبل ذ

. أما إذا �ان 8�خصا ذاتيا فيجب أن ي�ون بالغا راشدا ومتمتعا بحقوقھ املدنية وأال ي�ون فاقدا لألهلية التجار�ة 

  ال�خص املعنوي خاضعا للقانون ا�خاص فيجب أن ي�ون ع�� هيئة شركة مقرها �� املغرب وأال ي�ون �� وضعية 

 .10، أو تصفية قضائية 9�سو�ة قضائية 

أما ال�خص املعنوي ا�خاضع للقانون العام فيكفي أن ي�ون مؤهال إلنتاج الكهر�اء انطالقا من مصادر الطاقات 

 املتجددة. 

التق�ي   بالرأي  اإلدارة  توصل  تار�خ  من  ابتداء  أشهر  ثالثة  أقصاه  أجل  داخل  لطالبھ  املؤقت  ال��خيص  تبليغ  يتم 

ا سنت�ن،  ملس��  مد��ا  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  سنوات  ثالث   �� محدودة  مدتھ  ال��خيص  هذا  الوطنية،  لشبكة 

 . 11لكنھ يصبح الغيا �� حالة عدم إنجاز املنشأة داخل اآلجال القانونية 

 
 . 13-09نون املادة األوىل من القا  -5
 . 13 -09املادة الثانية من القانون  -6
 نفس القانون السابق ).  7-6-5 - 4(   13-09املادة الثالثة من القانون  -7
 . 13-09من  القانون  4املادة  -8
 . 13-09من  القانون  5املادة  -9

 . 13-09من  القانون  6املادة  -10
 . 13-09من  القانون  7املادة  -11
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غال ل�حصول ع�� ال��خيص ال��ائي يلزم حامل ال��خيص املؤقت تقديم طلب �� املوضوع إ�� اإلدارة �عد ان��اء أش 

اإلنجاز داخل أجل شهر�ن و�عد تأكد اإلدارة من اح��ام حامل ال��خيص املؤقت لدف�� التحمالت، ي�ون ال��خيص 

 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.  25ال��ائي صا�ح ملدة 

نة إال أن املادة الرا�عة عشرة من نفس القانون أثارت إم�انية إلغاء الرخصة إذا لم يتم �شغيل املنشأة خالل الس

ال�ي ت�� �سليم ال��خيص أو �� حالة التوقف ملدة سنت�ن دون م��ر مقبول أو بدون إخبار السلطة امل�لفة مع العلم 

 أن اإلدارة يمك��ا تمديد الرخصة ملدة �ساوي مدة التوقف إذا ما أخ��ت بالتوقف ألسباب مقبولة م��رة. 

ال��ائي   أو  ال��خيص سواء املؤقت  وال يمكن تفو�تھ ألي �خص آخر إال بموافقة اإلدارة و�ال أصبح  اسميا،  ي�ون 

 اإلدارة. كما ال يمكن توسيع املنشأة أو �غي�� تقنيا��ا األولية إال ب��خيص من  اإللغاء.تحت طائلة 

  �عد ان��اء مدة صالحية ال��خيص تصبح املنشأة واملوقع �� ملكية الدولة، يت�لف املستغل بتفكيكها ع�� نفقتھ إذا

 التسليم. طلبت اإلدارة منھ ذلك و�رجاع املوقع إ�� حالتھ األو�� وتمنحھ اإلدارة �عد ذلك شهادة 

  :نظام التصر�ح 

�عت�� هذا النظام أقل �عقيدا من سابقھ من حيث اإلجراءات واملساطر؛ فهذا النظام سيخضع لھ املستغل الذي 

ت ال  بقدرة  املتجددة  الطاقات  من  الكهر�اء  إنتاج   �� عن    2تعدى  يرغب  تقل  وال  الطاقة   20ميغاواط  أو  كيلواط، 

 ميغاواط. 8ا�حرار�ة انطالقا من الطاقات املتجددة بقدرة تفوق أو �ساوي 

الطاقة  تق�ي يتضمنان معلومات حول هو�ة املصرح وطبيعة أ�شطتھ ومصدر  إداري وآخر  التصر�ح بملف  يرفق 

والتقنيات   وقدر��ا  إنتاجها   �� يرغب  ال�ي  أ��ما املتجددة  لإلدارة  تب�ن  و�ذا  امللف�ن،  دراسة  �عد  ف��ا،  املستعملة 

 �سلم وصال ��ائيا للمصرح داخل أجل شهر�ن.  �ستوفيان الشروط الالزمة،

وقد فتح املشرع إم�انية نقل املنشأة موضوع التصر�ح إ�� مستغل آخر تتوفر ف��ا لشروط، و��ون املصرح مج��ا 

نشأة خالل الثالث سنوات املوالية �حصولھ ع�� التصر�ح أو إذا توقف عن  ع�� تجديد تصر�حھ إذا لم �شغل امل

 االستغالل ملدة سنت�ن.

 �عدما نظم القانون إنتاج الطاقة املتجددة نظم أيضا �سو�قها سواء ع�� املستوى الداخ�� أو ا�خار��. 

   الداخ��:التسو�ق 

الطاقة   إنتاج  من  األسا��ي  الهدف  �ان  الداخ�� لقد  الطلب  تلبية  هو  متجددة  مصادر  من  امل��ايد   12الكهر�ائية 

   املضطرد. 13نتيجة النمو االقتصادي والديمغرا�� 

ب�ن  اتفاقية  بموجب  جدا،  والعا��  املتوسط  ا�جهد  ذات  الوطنية  الشبكة  إ��  الولوج  حق  املنتج�ن  منح  ولهذا 

التقنية مع  ثانية �� �خص مس�� الشبكة الكهر�ائية الوطنية ووفق القدرات  املستغل من جهة واإلدارة من جهة 

 
 

عوامل الداخلي جمموع الكمية املراد استهالكها من طرف املستهلك الوطين سواء للخدمات او البضائع خالل فرتة زمنية معينة مع استقرار ابقي ال  مبصطلح الطلب يقصد    -  12
 االستهالك. املؤثرة يف 

امللك يف املائة ابلوسط القروي حسب ما جاء يف كلمة السيد املندوب السامي للتخطيط أمام جاللة    0,01يف املائة مقابل �قص    2,1بلغ معدل النمو الدميغرايف ابملدن    -13
 .2014تقدمي النتائج املتعلقة ابإلحصاء العام للسكان والسكىن مبناسبة
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كة الكهر�ائية الوطنية �� إطار عقد و�عد �عهد  إم�انية تزو�د مس��لك أو مجموعة من املس��لك�ن املرتبط�ن بالشب

 املس��لك�ن. هؤالء 

  ):التسو�ق ا�خار�� (التصدير

نصت املادة السا�عة والعشرون من هذا القانون ع�� إم�انية تصدير الكهر�اء املنتجة من الطاقات املتجددة �عد 

الكه الشبكة  ملس��  التقنية  االستشارة  �عد  وذلك  الداخ��  الطلب  الوطنية  تلبية  القانون   للنقل.ر�ائية  منح  وقد 

ووفق   الوطنية  ا�خطوط  كفاية  عدم  حالة   �� واستخدامها  للنقل  مباشرة  خاصة  خطوط  إنجاز  إم�انية  املستغل 

ا�خضوع    وكيفياتشروط   ضرورة  مع  معا  هما  أو   
ً
أوعينا  

ً
نقدا إما  ي�ون  للدولة  سنوي  رسم  أداء  أهمها  محددة 

ا الشبكة  مس��  وتدب��  الباب ملراقبة  وهو  �امال   
ً
بابا املشرع  لها  خصص  املراقبة  وهذه  للنقل،  الوطنية  لكهر�ائية 

  أهمي��ا.السادس مما �عكس 

املراقبة: وضع املشرع مجموعة من اإلجراءات ملراقبة مدى اح��ام املستغل للنصوص التنظيمية والتشريعية وكذا 

و  املنشأة  بوضع  وذلك  االمتياز  واتفاقيات  التحمالت  ومنحهم دفاتر  وممثل��ا  اإلدارة  تصرف  تحت  الالزمة  الوثائق 

أو  الرفض  التحقق من مم��ا��ا، و�� حالة  املنشأة من أجل  �� ذلك �شغيل  بما  بواج��م  للقيام  التسهيالت  جميع 

اإلدالء بمعطيات أو توضيحات مغلوطة فإن العقو�ات ت�ون مشددة كما سن�ى �� فقرة العقو�ات و هذه املراقبة 

 االعوان املؤهلون وا�حلفون و هيئات املراقبة املعتمدة من طرف االدارة و كذا ضباط الشرطة القضائية.  يقوم ��ا

التار�خية  باملآثر  املشرع  اهتم  األشغال   14لقد  تنفيذ  أثناء  املستغل  يصادفها  قد  ال�ي  األركيولوجية  واملواقع 

 والتوسعة حيث ألزمھ بإخبار اإلدارة وضرورة ا�حافظة عل��ا. 

ا�خالفة  ظروف  إ��  فيھ  التطرق  يتم   ،
ً
فورا  

ً
محضرا يحررون  اإلدارة  ممث��  فإن  ا�خالفة  ثبوت  حالة   �� أما 

يرسل  ذلك  �عد  للمخالفة،  املادية  العناصر  وأيضا  ا�خالفة  مرتكب  يقدمها  قد  ال�ي  والت��يرات  والتوضيحات 

 العكس.ال�ي �عتمده ما لم يثبت  ا�حضر خالل العشرة أيام املوالية للتحر�ر إ�� ا�حكمة ا�ختصة

حسب   العقو�ات: جنائية  وأخرى  إدار�ة  عقو�ات  ب�ن  ما  ا�جال  �� هذا  املشرع  لها  تطرق  ال�ي  العقو�ات  انقسمت 

 ا�خالفة: درجة ا�خطورة ودرجة 

 -2اإلنذار    -1  التالية:يجوز لإلدارة إذا تب�ن لها ثبوت ا�خالفات أن تفرض إحدى العقو�ات    :اإلدار�ة العقو�ات    –أ  

باتخاذ إجراءات معينة    -3األعذار   القانون، ووفق إجراءات   -4أمر   �� �� حاالت منصوص عل��ا  ال��خيص  �حب 

 . 15طر محددة  امسو 

القانون    :ا�جنائية العقو�ات    –ب   إم�انية    13.09تطرق  سنة إ��  إ��  أشهر  ثالث  من  حبسية  عقو�ات  إصدار 

درهم) ومليون درهم بإحداهما أو هما معا �� حالة إنجاز منشأة   100.000و�غرامة ت��اوح ما ب�ن مائة ألف درهم ( 

 ال��خيص. إلنتاج الطاقة دون ترخيص من اإلدارة، و�مكن اتخاذ نفس العقو�ات �� حالة استغالل منشأة م�حو�ة 

عد حالة   �� ب�ن  أما  ما  ت��اوح  مالية  لعقو�ة  يتعرض  املستغل  فإن  لإلدارة  املسبق  بالتصر�ح  القيام    10.000م 

 
 . 13-09من القانون  35املادة  - 14
 . 13-09من القانون  40و  39ملواد ا -15
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أما إذا امتنع املسعن تقديم التسهيالت الالزمة للمراقب�ن أو قدم   واملعدات.درهم مع مصادرة التجه��ات    20.000و

من   و�غرامة  سنت�ن  إ��  شهر�ن  من  حبسية  لعقو�ات  يتعرض  فإنھ  خاطئة  وتصار�ح    20.000إ��    5000معلومات 

 العقو�ت�ن.درهم أو بإحدى هات�ن 

         " القانون  هذا  دراسة  يت�ح    13-09�عد  املتجددة  بالطاقات  ا�خاص  قطاع   أنھ صدر"  وتكييف  تنمية  �غية 

 الطاقات املتجددة مع التطورات التكنولوجية وأن من شأن ذلك، ��جيع املبادرات ا�خاصة، ��دف تحقيق: 

أو  .1 عامة  وحدات  بواسطة  وتصديرها  و�سو�قها  متجددة  مصادر  من  انطالقا  الطاقة  بإنتاج  ال��وض 

 خاصة؛ 

 متجددة لنظام ال��خيص أو التصر�ح؛ إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر  .2

أو  .3 واحد  مس��لك  �حساب  متجددة  طاقات  مصادر  من  انطالقا  الكهر�اء  إنتاج   �� ا�حق  املستغل  تخو�ل 

مجموعة من املس��لك�ن املستفيدين من الر�ط بالشبكة الكهر�ائية الوطنية ذات ا�جهد املتوسط وا�جهد 

 .اتفاقيةالعا�� جدا، �� إطار  وا�جهدالعا�� 

كضرورة تبسيط املساطر �� وجھ املستثمر�ن ا�خواص باألساس ع��    املالحظات،من إبداء �عض    ال بدومع ذلك  

�غي�� اإلطار القانو�ي املنظم لقطاع الطاقات املتجددة ا�حا��، لتعز�ز جاذبيتھ، ومنحهم امتيازات جديدة كتمديد 

الشر�ا  إ��اء احت�ار �عض  الذي من شأنھ  املنافسة  �عز�ز  لهذا آجال اإلنجاز ألك�� من ثالث سنوات، وضرورة  ت 

حق  ضمان  مع  املعلومة،  إ��  الوصول  طرق  وتبسيط  الشفافية  وتكريس  األعمال  مناخ  تحس�ن  إطار   �� ا�جال 

 47-09القانون     اإلدارة �� إنجاز املشروع وفق الكيفيات واإلجراءات واآلجال املطلو�ة خاصة ع�� ضمانات مالية.

 .2011شتن��  29بتار�خ  1-11-161رقم ف املتعلق بالنجاعة الطاقية الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�

 .4716-09النجاعة الطاقية من خالل القانون   الفرع الثا�ي:

يأ�ي هذا القانون �� نفس السياق الذي جاءت فيھ با�� القوان�ن األخرى املتعلقة بمجال الطاقات املتجددة، حيث 

 �� والتحكم  متنوعة  طاقية  باقة  باعتماد  العرض  تقو�ة  بدون  تلبيتھ  يمكن  ال  الطاقة  ع��  امل��ايد  الطلب  أن 

اعتبارهـا طـاقـة يمكـن  الطـاقيـة  والنجـاعـة  املتجددة والطاقة   االس��ـالك.  الطـاقـات األحفور�ة والطاقات  �عـد  را�عـة 

النوو�ة وقد حدد املشرع النجاعة الطاقية �� �و��ا " �ل عمل مؤثر إيجابا ع�� اس��الك الطاقة" كيفما �ان �شاط  

خاطئ قد   القطاع . وقد عمل املشرع كعادتھ ع�� إعطاء �عر�ف لبعض املفاهيم التقنية تجنبا ألي تأو�ل أو تفس��

مقاوالت    " و   " الطا��  االفتحاص  و"   " الطا��  األداء   " م��ا:  نذكر  املشروع،  تنفيذ  مراحل  من  مرحلة  أي   �� يثار 

 ا�خدمات الطاقية "  

فقد عرفھ ع�� أنھ: كمية الطاقة املس��لكة فعليا أو املقدرة �� إطار استعمال نموذ��، ،  بالنسبة ِلـ" األداء الطا�� "

مرجعية، وقد حتمت املادة الثانية منھ ع�� جميع األجهزة والتجه��ات املستعملة سواء بالكهر�اء   انطالقا من قيم

 
  2011شتنرب  29بتاريخ   1-11-161املتعلق ابلنجاعة الطاقية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  47-09القانون  16
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للبيع   املعروضة  املتجددة  بالطاقات  أو  بالفحم  أو  الغاز�ة  أو  السائلة  الب��ولية  باملنتوجات  أو  الطبي��  بالغاز  أو 

 نص تنظي�ي، واإلشارة إ�� خصائصها.اح��ام األداء الطا�� األد�ى ا�حدد ب -حتمت عل��ا -باملغرب، 

لم يكتف املشرع فقط باألجهزة والتجه��ات بل تطرق أيضا إ�� ضرورة مراعاة املبا�ي لقواعد األداء الطا�� إ�� جانب 

وا�جماعـات  العمـومية  واملؤسسات  اإلدارات  بمبا�ي   
ً
بدءا التعم��،  �جال  املنظمة  التشريعية  النصوص  اح��ام 

االستـفادة قـدر اإلمـ�ان من اإلضاءة والتـدفئـة الطبيعية و�التا�� ترشيد اس��ـالك الطاقـة، وحث   ال��ابية من أجـل

  �� أي  املستقبلية  مشاريعها   �� ا�جال  هذا   �� اتخاذها  املزمع  التـدابـ��  عن  اإلفصاح  ع��  ال��ابـية  ا�جماعـات 

ا والنقل  مثال  العمومية  اإلنارة  مستوى  ع��  التنمو�ة  ا�حضري مخططا��ا  مجا��   17لعمومي  و��  الكهر�اء،  وتوزيع 

 البناء والصناعة. 

كما يجب اإلشارة إ�� تداب�� النجاعة الطاقية �� الصفقات العمومية ال�ي ت��مها هذه املؤسسات حيث تمنح اإلدارة 

ال الطرق  أنجع  ع��  البحث  م��ا  الهدف  دراسات  بإجراء  قانونا  محددة  مؤهالت  ع��  تتوفر  ال�ي  قتصاد للشر�ات 

-09اس��الك الطاقة وتأهيل التجه��ات واملنشآت الطاقية وفق اإلجراءات املنصوص عل��ا �� �ل من هذا القانون  

 املتعلق بالطاقات املتجددة.          13-09وأيضا �� القانون  47

  " أو�ل   " ��يئة عمرانية  برنامج  ألزم �ل "مشروع  الطا��، حيث  التأث��  لدراسة  الثالث فخصصھ املشرع  الباب  أما 

 مشروع برنامج إ�شاء بنايات " بإجراء دراسة التأث�� الطا�� والذي ينصب ع�� مجموعة من النقط: 

 تقييم اس��الك الطاقة املتوقع؛ -

 شروع؛تقييم قدرات النجاعة الطاقية للم -

 تحديد مصادر الطاقة املمكن �عبئ��ا للمشروع وقدر��ا؛ -

 تخفيف مستو�ات االس��الك املتوقعة؛  -

كما تتضمن هذه الدراسة �ل اإلجراءات العملية املزمع القيام ��ا من أجل تحس�ن األداء الطا��، ووصفا للمشروع 

الطاقة وكمي��ا، وذلك حسب �ل مرحلة   تبن��ا وخاصياتھ ومراحلھ ومصادر  املزمع  واآلليات  املشروع،  من مراحل 

 لتخفيض االس��الك إضافة إ�� برامج املراقبة والتتبع والت�و�ن والتواصل ... 

ع�� إثر هذه الدراسة و�عد استيفاء املشاريع ل�افة الشروط األخرى، تمنحها اإلدارة "قرار املوافقة الطاقية" وفقا 

تنظي� بنص  ا�حددة  والكيفيات  دراسة لألش�ال  الدراسة،  لهذه  إضافة  تتطلب  ال�ي  املشاريع  �عض  حالة  و��  ي، 

 التأث�� البيئي، فإن قرار اإلدارة يبقى رهينا بنتائج الدراست�ن معا و�� آن واحد. 

اس��الكهم  يفوق  الذين  الذاتي�ن  األ�خاص  �عض  وح�ى  واملقاوالت  املؤسسات  من  مجموعة  املشرع  ألزم  كما 

فتحاص الطا�� اإللزامي، ولم �ستث�ي من هذا االفتحاص الطا�� ح�ى املؤسسات اال   مستوى مع�ن بضرورة إجراء

ع�� ا�خاضع�ن لھ أن ،  واملقاوالت العامة سواء �� اإلنتاج أو النقل أو التوزيع أو جميعها، فبعد إجراء االفتحاص
 

القانون    45املادة    -17 واستغالهلا    52.05من  وتسويقها  املركبات  أو جمموع  املركبات  السري:" جيب صنع  مبدونة  و   املتعلق  واستعماهلا 
صيانتها و عند االقتضاء إصالحها على حنو يؤمن سالمة مستعملي الطريق العمومية و يقلل من استهالك الطاقة و من إحداث نفا�ت غري 

 ستعماهلا و من انبعاث مواد ملوثة". قابلة إلعادة ا
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ال الطاقية  النجاعة  بمخططات  مشفوعة  اإلدارة،  إ��  االفتحاص  وتوصيات  تقار�ر  ��ا  يوجهوا  القيام  ينوون  �ي 

الو�الة   إ��  الوثائق  هذه  جميع  من  ��خا  ف��سل  جه��ا  من  اإلدارة  أما  اإللزامي،  االفتحاص  لتوصيات  تفعيال 

الوطنية لتنمية الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية من أجل ا�حرص ع�� تفعيل التوصيات و�نجاز تقر�ر سنوي 

 حول حصيلة برنامج النجاعة الطاقية . 

من لدن اإلدارة وفق مقتضيات القوان�ن ا�جاري ��ا العمل و��   18االفتحاص هذه تت�لف ��ا هيئات معتمدة    عملية

 ا��جام مع املواثيق الدولية.

أما �� حال عدم إجراء املس��لك�ن ا�خاضع�ن بموجب هذا القانون لالفتحاص الطا�� اإللزامي، ولم يطبقوا تداب�� 

م  �� الواردة  الطاقية  أجل  النجاعة  من   
ً
إعذارا لهم  توجھ  ذلك  و�عد  املوضوع   �� تراسلهم  اإلدارة  فإن  خططا��م، 

القيام بما يلزم داخل آجال محددة، و�ذا تمادى هؤالء املس��لك�ن فإ��م يصبحون تحت طائلة العقو�ات ا�حددة  

 . 19�� الباب السادس 

��ا أعوان اإلدارة   امليدانية، فيت�لف  التقنية  املراقبة  يتمتعون  أما عملية  الذين  الغرض وا�حلفون  لهذا  املؤهلون 

بالصفة الضبطية، باإلضافة إ�� ا�خت��ات ا�ختصة سواء العمومية أو ا�خاصة املعتمدة، عملية املراقبة التقنية  

��دف أساسا إ�� التحقق من مجموع الوثائق املطلو�ة إلزاما، والتأكد من محتوى املعلومات املتوجهة إ�� اإلدارة، 

أن معاينة ا�خالفات فيت�لف ��ا حصرا األعوان املؤهلون وا�حلفون باإلضافة إ�� ضباط الشرطة القضائية،   إال

، ا�خاضعة ألح�ام هذا القانون،  20حيث يحق لهم ولوج املنشآت والبنايات ( باستثناء دور السكن ) و�ل العر�ات 

 ما.  وذلك من أجل أخذ عينات أو تركيب أجهزة قياس أو إنجاز تحليل

عند معاينة �ل مخالفة يتم تحر�ر محضر �� حينھ يتضمن ظروف ا�خالفة وعناصرها املادية وتوضيحات مرتك��ا 

وت��يراتھ، يوجھ أصل ا�حضر إ�� ا�حكمة ا�ختصة داخل اآلجال القانونية، و�تم اعتماد هذا ا�حضر إ�� أن يتم 

تحدد العقو�ات، حيث حددت �� غرامة مالية ت��اوح ما ب�ن  إثبات العكس، و�ناًء ع�� ذلك وحسب طبيعة ا�خالفة  

و    30.000 ب�ن    300.000د  �� حالة عدم إنجاز االفتحاص اإللزامي، و ما  و    20.000د  د ل�ل من لم    200.000د 

كما  يح��م املستو�ات الدنيا لألداء الطا�� للمبا�ي والتجه��ات واألجهزة، و�ل من حال دون إجراء املراقبة التقنية،  

ب�ن   ما  ت��اوح  مالية  و    15.000حددت غرامة  أو   30.000د  باإليقاف  املتعلقة  اإلدارة  يح��م قرارات  لم  ل�ل من  د 

درهم، ل�ل من باع أو �عرض للبيع    20.000درهم و  2.000�حب االعتماد أو ال��خيص، فيما بقيت الغرامة ما ب�ن  

ون، ولإلشارة فإن هذه العقو�ات تتضاعف �� حالة العود إ�� باملغرب أجهزة أو تجه��ات ال تح��م أح�ام هذا القان

 ا�خالفة داخل ا�خمس سنوات األو�� املوالية للمخالفة. 

 
 ، املرتبطة ابلرتخيص للشركات.13-09الباب الثالث من  قانون الطاقات املتجددة  -18
 .13-09ابب العقوابت من القانون  -19
 . املتعلق ابلطاقات املتجددة  13-09املادة من لقانون  -20
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علماء  إل��ا  يرمز  عقال�ي،  �ش�ل  استعمالها  وترشيد  الطاقة"  "ادخار  فكرة   �� الطاقية  النجاعة  أن  القول  يمكن 

بـ"ني�اواط   دون  Negawattالطاقة  توف��ها  و�التا��  اس��الكها  عن  االستغناء  يمكن  ال�ي  الطاقة  كمية  أي   "

 ظيمة.الت�حية باملنافع ال�ي يجن��ا من الطاقة، و�� كميات كب��ة وع 

، للسياسة الطاقية الوطنية ال�ي تتمحور   21إن هذه اإلس��اتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية �عد " رافعة أساسية "

حول تنويع املز�ج الطا��، والرفع من استخدام الطاقات املتجددة وتطو�ر اقتصاد اس��الك الطاقة، حيث تطمح 

، فيظل ارتفاع الفاتورة الطاقية الوطنية ال�ي بلغت   2030سنة  مليار درهم �ل سنة �� أفق    15إ��    10إ�� اقتصاد  

�� املائة من اس��الكها   95واست��اد اململكة    ٬�� املائة من الناتج الداخ�� ا�خام  11أي    2012مليار درهم سنة    103

 ما يؤثر ع�� م��ا��ا التجاري.  ٬السنوي للطاقة

 دةاملطلب الثا�ي: اإلطار املؤسسا�ي للطاقات املتجد

لتن�يل القوان�ن املتعلقة بالطاقات املتجددة، عمد املغرب إ�� إحداث مجموعة من املؤسسات �عمل �ش�ل مباشر 

املتجددة والنجاعة   الطاقات  أو�� مجال  لتنمية  "�شراكة مع مؤسسات أخرى، و�عت��    الطاقية،  الوطنية  الو�الة 

الطاقية والنجاعة  املتجددة  أول)    "الطاقات  او(فرع  هذه "الو�الة  أهم  ثان)،  (فرع  الشمسية"  للطاقة  ملغر�ية 

 املؤسسات. 

األول:   القانون  الفرع  ضوء  ع��  الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتنمية  الوطنية  الو�الة  اختصاصات 

16.09 22: 

أحدث املشرع " الو�الة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية " ع�� أنقاض " مركز تنمية الطاقات 

سنة   إحداثھ  سبق  الذي   " رقم    1982املتجددة  القانون  رقم   26.80بموجب  الشر�ف  الظه��  بتنفيذ  الصادر 

حيث 1982ماي    06بتار�خ    1.81.346 مؤسسة  ،  ع�� صفة  الو�الة  املعنو�ة   حافظت  بال�خصية  تتمتع  عمومية 

القانون  بأح�ام  أجهز��ا  تقيد  مدى  من  التأكد  أجل  من  الدولة  لوصاية  خاضعة  تبقى  لك��ا  املا��،  واالستقالل 

باملهام   املالية ألجهزة الدولة ا�ختصة. فما �� مهام الو�الة؟ وما    املو�ولةوقيامها  لها، كما تبقى خاضعة للمراقبة 

 ؟ أجهز��ا املس��ة

  مهام الو�الة 

�� مجال الطاقات  النقط تخدم تفعيل سياسة الدولة  القانون مهام الو�الة �� مجموعة من  �� هذا  حدد املشرع 

 املتجددة و�� �التا��:

 اق��اح مخطط وط�ي ومخططات قطاعية وجهو�ة ع�� اإلدارة؛  -

 
 . 2013فرباير  28) خالل انطالق أشغال اهليئات العامة للنجاعة الطاقية ابلرابط يوم 2013-2011(البيئة  واملاء واملعادنكلمة وزير الطاقة   -21
مت تغيري هذا القانون وذلك إبدخال بعض التعديالت عليه كان أمهها استبدال اسم الوكالة ليصبح " الوكالة املغربية   2016يف سنة    - 22

  AMEEللنجاعة الطاقية" ويرمز إليه 
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ة و�رامج ا�حافظة ع�� البيئة املرتبطة وضع و�نجاز برامج تنمو�ة �� مجا�� الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقي  -

 بمجال الطاقة؛ 

 تتبع ال��امج واملشاريع وأعمال التنمية �� مجا�� الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية والتنسيق واإلشراف؛ -

 النجاعة الطاقية)؛ –القيام بأ�شطة اإل�عاش �� ا�جال�ن (الطاقات املتجددة  -

 ة املتجددة وسبل النجاعة الطاقية؛ تحديد خرائط املوارد الطاقي -

ال��ابية والسهر ع�� تفعيل   - أو من طرف ا�جماعات  الوط�ي  املنجزة ع�� الصعيد  الطا��  تتبع أعمال االفتحاص 

 ؛23التوصيات

 اق��اح إجراءات تحف��ية من أجل تنمية الطاقات املتجددة وتقو�ة النجاعة الطاقية.  -

 واملالية الالزمة إلنجاز برامجها؛ التعبئة املادية  -

 اق��اح و�عميم معاي�� وعالمات التجه��ات واآلالت املنتجة للطاقة من مصادر متجددة وكذا ال�ي �عمل بالطاقة؛ -

تو�� اليقظة واملالءمة التكنولوجية �� مجا�� الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية وذلك بإنجاز مشاريع نموذجية    -

 ضيح أو التمثيل أو التحف��؛ع�� سبيل التو 

 تقديم االستشارة لإلدارة بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال تدخل الو�الة؛ -

 القيام �عمليات التحسيس والتواصل؛ -

 املساهمة �� ��جيع البحث العل�ي والتعاون �� مجا�� الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية؛ -

 �� الت�و�ن املستمر للمستخدم�ن املتخصص�ن؛املساهمة  -

 املساهمة �� تنمية التعاون الدو�� �� مجا�� الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية؛ -

أو نفع عام يدخل ��   25املساهمة �� إحداث مجموعة ذات نفع اقتصادي  24لتحقيق هذه األهداف يمكن للو�الة  

الو�الة،  مع  األهداف  نفس  تتقاسم  شركة  أو  أخرى  مجموعة  �ل   �� املساهمة  لها  يجوز  كما  اختصاصا��ا،  إطار 

و�جوز أيضا تنميـة الشراكـات ب�ن القطاعـ�ن العـام وا�خـاص �� ا�جاليـن ولتدب�� شؤو��ا حدد الباب الثالث من هذا 

 ة للو�الة �� مجلس اإلدارة واملدير العام ومساعده ال�اتب العام. القانون األجهزة اإلدار�ة املس�� 

  :الدور الوظيفي للو�الة 

املـالية   لـوز�ر  بالطـاقة، مع مراعـاة الصالحـيات واالختصاصات ا�خـولة  الو�الـة لوصايـة الوز�ر امل�لف  تخضع هذه 

 بمـوجـب القوانيـن واألنظمـة املطبقـة ع�� املؤسسات العمومية.  

يرأس مجلس إدارة الو�الة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية الوز�ر األول أو السلطة ا�ح�ومية 

املفوضة من قبلھ لهذا الغرض، و�تألف أعضاؤه من الوزراء امل�لف�ن بالداخلية، املالية، التجه�� و النقل، اإلس�ان  

 
 16-09املغري للقانون   39-16القانون من  6م - 23
 .16 – 09مهام الوكالة املرجع املادة الثالثة من القانون  - 24
املتعلق ابجملموعات ذات النفع االقتصادي    13-97بتنفيذ القانون رقم    1419من شوال    18صادر يف  12-99- 1ظهري شريف رقم    -25

 ).1999  فاتح أبريل - 1419ذي احلجة   14(ج. ر. بتاريخ  
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لفالحة، ال��بية الوطنية والتعليم العا�� والبحث العل�ي، التشغيل والتعم�� والتنمية ا�جالية، الطاقة، ال�حة، ا

السلطة   إ��  باإلضافة  والعامة،  االقتصادية  والشؤون  ا�خارجية  التجارة  السياحة،  الصناعة،  امل�ي،  والت�و�ن 

�اء، ورئيس مجلس ا�ح�ومية امل�لفة بالبيئة، والسلطة امل�لفة باملياه والغابات، واملدير العام للمكتب الوط�ي للكهر 

اإلدارة ا�جماعية للو�الة املغر�ية للطاقة الشمسية، ومدير الكهر�اء والطاقات املتجددة بالوزارة امل�لفة بالطاقة، 

 واملدير العام لشركة االستثمارات الطاقية. 

لم يوجد، ناب يمكن للسلطات ا�ح�ومية أن تمثل، �� حال �غي��ا أو إذا عاقها عائق، بال�اتب العام لقطاعها فإن  

 ع��ا ممثل برتبة مدير ع�� األقل.  

�شـ�� املادة الرا�عة من املرسوم إ�� أنھ تحدد بقرار مش��ك للوز�ر امل�لف بالطاقة والوز�ر امل�لف باملالية ا�حصة 

مصادر   من  انطالقا  الكهر�ائية  الطاقة  إنتاج  منشآت  استغالل  عن  السنوي  الرسم  من  للو�الة  أداؤها  الواجب 

 املتعلق بالطاقات املتجددة.  13.09ات املتجددة املنصوص عل��ا �� القانون رقم الطاق

معين�ن   ا�جال  نفس   �� �عمل  مؤسسات  عن  وآخر�ن  الدولة  عن  ممثل�ن  من  يتألف  ا�جلس  أن  يت�ح  سبق  مما 

عضو ا�جلس،  بنص تنظي�ي إال أنھ يمكـن للمجلس دعوة �ل من يرى �� مشاركـتـھ فـائـدة دون أن تكـون لھ صفــة  

األول قبل متم   رئيسھ  بدعوة من  إ�� ذلك  الضرورة  و�لما دعت  السنة   �� األقل  اإلدارة مرت�ن ع��  يجتمع مجلس 

 . 26والثانية قبل منتصف شهر أكتو�ر، وذلك للتداول �� النقط ال�ي تدخل �� اختصاصھ  ،شهر يونيو

 حصر م��انية الو�الة؛  -

 ا��جام مع اإلس��اتيجية الوطنية؛تحديد برنامج عمل الو�الة ��  -

 حصر ا�حسابات و�رمجة الفائض؛ -

 تحديد أثـمنة ا�خدمات املقدمة من طرف الو�الة؛  -

 وضع النظام األسا��ي ونظام التعو�ضات ا�خاص�ن بمستخدمي الو�الة؛  -

 تحديد ا�خطط التنظي�ي للو�الة واختصاصا��ا واتخاذ قرار فتح أو إغالق فروع الو�الة؛  -

 تحديد شروط إصدار القروض وال�جوء إ�� أش�ال التمو�الت؛  -

 اتخاذ قرار �� شأن املساهمة �� ا�جموعات أو الشر�ات؛ -

من مراعـاة النصوص التنظيـمـية والتشريعية الـ�ي تمـنح   ال بد بل  27ال �عت�� جميع مداوالت ا�جلس قـابلة للتنفيذ،  

أخر  لسلطـات  التأشـ��  أو  املصادقـة  من  سلطـة  جزءا  لها  يفوض  ضرور�ة  �جنة  أي  إحداث  للمجلس  و�مكـن  ى 

 سلطاتھ واختصاصاتھ، كما يجوز للمجلس تفو�ض جزء من صالحياتھ للمدير. 

ال ت�ون مداوالت ا�جلس �حيحة إال إذا حضرها نصف األعضاء أو من ينوب ع��م و�تم اتخاذ القرارات بأغلبية  

 هة الرئيس.أصوات ا�حاضر�ن و�� حالة �عادلها ترجح ج 

 
القانون    7املادة    -26 النصوص : "16-09من  الوكالة، مع مراعاة تطبيق  الالزمة إلدارة  السلط والصالحيات  يتمتع جملس اإلدارة جبميع 

 التشريعية والتنظيمية اليت متنح سلط املصادقة أو التأشري لسلطات أخرى". 
 السابق املرجع نفس 27 
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ولإلشارة، يتمتع املدير العام بصالحيات واسعة تمكنھ من �سيـيـر الو�الة وتتمثل �� تنفيـذه ملقررات مجلـس اإلدارة 

ضمن  تدخل  ال�ي  والعمليات  األعمـال  بجميـع  و�قـوم  باسمهـا  و�تصرف  الوكـالـة  ويسـ��  �شأ��ا  التـداول  ثم  الـ�ي 

ة أمام جميع اإلدارات واملؤسسـات و�قـوم باألعمـال التحفظيـة و�رفـع الدعـاوي  اختصاصات الو�الة كما يمثل الو�ال 

اإلدارة  مستخدمي  إ��  اختصاصاتـھ  هو  سلطات  من  جزء  يفوض  أن  لھ  و�جـوز  املستخدم�ن  ويعيـن  القضائية 

 بالو�الة وذلك تحت مسؤوليتھ و�مكـن هنا ا�حديث عن ثالثة أنواع من املستخدم�ن: 

 مستخدمون �شغلهم الو�الة و�خضعون لنظامها األسا��ي. النوع األول  -

النوع الثا�ي عبارة عن موظفي اإلدارات العمومية امل�حق�ن بالو�الة الذين �سري عل��م نظام اإل�حاق املعمول بھ   -

 بالوظيفة العمومية. 

 النوع الثالث وهم أعوان متعاقدون مع الو�الة ملدة محدودة.  -

بالنسبة للتدب�� املا�� فكما هو معمول بھ �� جميع املؤسسات العمومية هذا بالنسبة   للتدب�� اإلداري للو�الة أما 

 وشبھ العمومية فللو�الة مداخيلها ونفقا��ا.

 باب املداخيل من: يتألف 

 العائدات الناتجة عن أ�شطة الو�الة؛  - 

 عام أو خاص؛  إعانات الدولة وا�جماعات ا�حلية (ال��ابية) أو�ل �خص معنوي  -

 االق��اضات والتسبيقات املرخص ��ا؛  -

مساهمات الهيئات الدولية أو املنظمات غ�� ا�ح�ومية األجنبية �� إطار التعاون الثنائي أو املتعدد األطراف برسم   -

 برامج الو�الة؛ 

 تجددة؛ حصة من الرسم السنوي عن استغالل منشآت إنتاج الطاقة الكهر�ائية انطالقا من الطاقات امل -

 عائدات الرسوم شبھ الضر�بية ا�حدثة أو ال�ي يمكن إحدا��ا لفائدة الو�الة؛  -

 الهبات والوصايا والعائدات األخرى؛ -

 جميع املداخيل األخرى املرتبطة بمهام الو�الة؛  -

 النفقات من: و�ت�ون باب      

 نفقات االستغالل واالستثمار؛  -

 االق��اضات؛ املبالغ املس��جعة من التسبيقات و  -

 جميع النفقات املرتبطة بمهام الو�االت؛  -

 الفائض الواجب دفعھ للدولة وفقا ملقررات مجلس اإلدارة؛  -
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" املتجددة  والطاقات  الطاقية  النجاعة  تمو�ل  "خط  برنامج  املغرب  وضع  التداب��  هذه  �ل  مع   28باملوازاة 

)(MorSEFF    مليون أورو، ��دف ��جيع االستثمارات ال�ي تدمج النجاعة الطاقية �� معاي��    110�غالف ما�� قدره

املتجددة،  والطاقات  والتحديث  القدرات  وتوسيع  بالتجديد  مرتبطة  مشاريع   �� االستثمار  أو  التجه��ات  اختيار 

 باملائة.  20و  10وح ما ب�ن وذلك ع�� ش�ل مساعدات تقنية مجانية أو قروض أو دعم القروض بنسب ت��ا

 ا�حدث بموجبھ  57.09دور " الو�الة املغر�ية للطاقة الشمسية" من خالل القانون   الفرع الثا�ي:

ا�جال   �� هذا  �عمل  املتجددة شركة  الطاقة   �� الوطنية  للمجهودات  إطار مواكبتھ   �� املغر�ي  املشرع  لقد أحدث 

و�� شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ومجلس رقابة خاضعة    29  ''شمسية الو�الة املغر�ية للطاقة ال منحها اسم:"  

تنمية مشاريع    30  17.95للقانون رقم   برنامج  إنجاز  املغر�ية غالبية رأسمالها وجاء إحدا��ا من أجل  الدولة  تملك 

ب   تقدر  دنيا  إجمالية  بقدرة  الشمسية  الطاقة  من  انطالقا  الكهر�اء  اتف  2000إلنتاج  إطار   �� ب�ن  ميغاواط  اقية 

 الشركة من جهة والدولة من جهة ثانية، تقوم هذه الو�الة باملهام التالية: 

 وضع تصور املشاريع لتنمية الطاقة الشمسية؛  -

و�نجازها    - للمشاريع  تصور  ووضع  املواقع  لتأهيل  الضرور�ة  واملالية  واالقتصادية  التقنية  الدراسات  إعداد 

 واستغاللها؛ 

 لل��نامج لدى املستثمر�ن �� الداخل وا�خارج؛ ال��و�ج  -

 املساهمة �� البحث عن التمو�الت؛  -

 التحتية؛ املشاريع والبنيات اق��اح كيفيات اإلدماج الصنا�� ل�ل مشروع واإلشراف ع�� إنجاز -

ومدارس الت�و�ن وفتح  املساهمة �� البحث العل�ي والتطبيقي واالبت�ارات وخلق شرا�ات مع ا�جامعات واملعاهد    -

 مسالك مختصة �� ميدان الطاقة الشمسية؛ 

نقل - �شبكة  للمحطات  الرابطة  التحتية  البنية  مشاريع  وتنفيذ  الشمسية  الطاقة  مشاريع  تنفيذ  ع��  اإلشراف 

�ة الكهر�اء والب�ى التحتية ال�ي �سمح بمد املياه بموجب الصالحيات ا�خولة �� هذا الصدد من قبل القوان�ن السار 

 املفعول �� أي و�الة أخرى من القطاع العام أو ا�خاص؛ 

ا�حلي�ن واألجانب كما أنھ يحق للشركة، بصفة عامة، القيام ب�ل العمليات   31ال��و�ج لل��نامج لدى املستثمر�ن   -

 الصناعية والتجار�ة والعقار�ة واملالية الالزمة أو املناسبة لتحقيق �شاطها؛

 
ثر� براضي ، تقرير حول بر�مج "حتويل إفريقيا: حنو حتول بيئي واجتماعي يف املغرب وأفريقيا" نظرة على واقع النجاعة الطاقية لدى   - 28

 2019ماي   18ص    « heinrich Boll stiftung- Rabat »األسر املغربية "  الصادر  عن مؤسسة 
القانون رقم    2010فرباير    11(    1431من صفر    26صادر يف    1.10.18ظهري شريف رقم    -29 بتنفيذ  احملدثة مبوجبه    57.09) 

 "الوكالة املغربية للطاقة الشمسية".  الشركة املسماة
املتعلق    17.95  ) بتنفيذ القانون رقم1996أغسطس    30(  1417من ربيع اآلخر  14در يف  صا  1.96.124ظهري شريف رقم    -30

 بشركات املسامهة.
 . 10، ص 2018ماي   15املغربية للطاقة املستدامة بتاريخ  وثيقة صادرة عن البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، يف إطار منح الوكالة - 31

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/162506.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/56673.htm
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�أولو�ة   الوط�ي  لالس��الك  الشمسية  املصادر  الطا�� من  املنتوج  توجيھ  ع��  القانون  الثالثة من هذا  املادة  تنص 

�انية تصدير جزء منھ مع العلم أن املكتب الوط�ي للكهر�اء يت�لف باقتناء �ل منتوج الشركة، بينما  م�حة مع إم 

كرست املادة الرا�عة منھ هيمنة الدولة ع�� القطاع حيث قيدت جميع اتفاقيات الشركة بضرورة املصادقة عل��ا 

ء من القطاع العام أو ا�خاص شر�طة بمرسوم، كما منح الشركة إم�انية إسناد �عض مهامها لشر�اء آخر�ن سوا

 موافقة الدولة كما أشرنا إ�� ذلك �� املادة أعاله. 

الضروري  ا�خاص  الدولة  مللك  تا�عة  ممتل�ات  من  االستفادة  حق  الشركة  القانون  منح  العقاري  الوعاء  لتوف�� 

 . 32إلنجاز مشاريعها، وذلك وفق شروط وكيفيات محددة �� اتفاقيات ب�ن الدولة والشركة 

واالحتالل املؤقت ألمالك  33ومن ب�ن االمتيازات األخرى ال�ي تتمتع ��ا الشركة إم�انية �جو��ا إ�� مسطرة نزع امللكية 

ا�خواص واالستفادة من جميع ا�حقوق واالمتيازات املمنوحة من الدولة للمستثمر�ن ومنع��ي املشاريع الصناعية 

�جبائي ا�حدد �� املدونة العامة للضرائب، وح�ى تؤدي مهامها مع ضرورة إخضاع عقود وأعمال الشركة للنظام ا

�ش�ل ناجع ألزمها املشرع بضرورة التنسيق بي��ا و��ن با�� الفاعل�ن �� هذا ا�جال وخاصة الو�الة الوطنية لتنمية 

 الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية. 

ملسماة " الو�الة املغر�ية للطاقة الشمسية "، جاء ا�حدث بموجبھ الشركة ا  57.09وهكذا يت�ح أن مواد القانون  

  57.09كما أ��ما (أي القانون�ن    13.09من�جما مع روح القانون املنظم �جال الطاقات املتجددة عموما أي القانون  

الشر�ف  13.09أو   الظه��  نفس  بموجب  صدرا   (1.10.16    �� ال�ي   2010ف��اير    11الصادر  الطاقة  فإن  وعليھ 

لو�الة تخصص لالس��الك الوط�ي بالدرجة األو�� مع إم�انية تصدير جزء منھ، يت�لف املكتب الوط�ي ستنتجها ا

 . 34للكهر�اء ب�ل منتوج الشركة سواء ع�� املستوى الداخ�� أو ا�خار�� 

مندمجة   مشاريع  تصاميم  وضع  ع��  �عمل  الشمسية  للطاقة  املغر�ية  الو�الة  فإن  الطاقة   35وعليھ  لتطو�ر 

الكفيلة  الطبيعية  املؤهالت  ذات  البالد  مناطق  �ل   ��  " الشمسية  الطاقة  "مشاريع  اسم  عل��ا  يطلق  الشمسية 

 محطات إنتاج الطاقة الكهر�ائية املولدة من الطاقة الشمسية.  بإيواء

 وعليھ فإن الو�الة املغر�ية للطاقة الشمسية تركز ع�� تحقيق ثالثة أهداف رئيسية:  

 أوال: التطو�ر املندمج ملنشآت الطاقات املتجددة وفق أفضل املعاي�� الدولية. -

 ثانيا: املساهمة الفعالة �� تطو�ر خ��ة وطنية �� مجال الطاقات املتجددة.  -

 
 احملدث مبوجبه الشركة املسماة الوكالة املغربية للطاقة الشمسية.  57-09من القانون  7و6املواد  -32
رقم    -33 القانون  1982(ماي    1402رجب    11صادر يف    1-81-254ظهري شريف  بتنفيذ  امللكية ألجل   7-81)  بنزع  املتعلق 

 .1983يونيو   15املوافق  1403رمضان   3بتاريخ  3685املنفعة العامة وابالحتالل املؤقت، اجلريدة الرمسية عدد 
34« Les partenariats énergétiques entre l’UE et sesvoisins du Sud et de l’Est », Palimpsestes N°10 -

Novembre 2011, IPEMED Institut deProspective économique du monde Méditerranéen 
الطاقة الشمسية، فضال عن األنشطة ذات    يقصد مبشروع مندمج لتطوير الطاقة الشمسية كل مشروع يتضمن حمطة توليد الكهرابء من  -35

 .والبالد بشكل عام  الصلة واإلجنازات املسامهة يف تنمية منطقة إقامة املشروع
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�شمل    - مستدام  لنموذج  وفقا  التوليد  محطات  �ستضيف  ال�ي  املناطق   �� ا�حلية  التنمية  حركية  تحف��  ثالثا: 

   صادية واالجتماعية والبيئية.ا�جوانب االقت 

 املبحث الثا�ي: التحديات القانونية واملؤسساتية العتماد الطاقات املتجددة باملغرب 

للطاق       الوطنية  االس��اتيجية  دخول  سنة  مع  التنفيذ  ح��  املتجددة  قوان  ،2009ات  ومؤسسا��ا وتفعيل   ، ي��ا 

وسرعة االنخراط ف��ا، بحيث أن الهدف الذي حدد مع االنطالقة  مجموعة من املعيقات ال�ي أبطأت وث��ة    ظهرت

  52، وال�ي تم �عديلها لتصبح  2020مع متم سنة    باملائة من الباقة الطاقية  42  مساهمة الطاقات املتجددة  هو بلوغ

(فرع ثان) ال�ي واجهت تن�يل االس��اتيجية   التحديات القانونية (فرع أول) واملؤسساتية  . فما ��2030باملائة �� أفق  

 الوطنية للطاقات املتجددة؟ 

 التحديات القانونية العتماد الطاقات املتجددة باملغرب  املطلب األول: 

انطالق رغم   �عد  مباشرة  �شريعھ  تم  أغل��ا  املتجددة،  بالطاقات  مرتبطة  قانونية  ترسانة  ع��  املغرب  توفر 

، مما يدل ع�� أ��ا اتخذت �� ف��ة وج��ة، ولم ت�ن ع�� تراكمات قانونية وعلمية 2009سنة  الطاقية  �اتيجية  �االس

، ما�� التحديات القانونية ال�ي بداية هذه التجر�ةوتجارب ميدانية، اآلن و�عد مرور حوا�� ثالثة عشر سنة ع��  

 واجه��ا؟؟ 

 املتعلق بالطاقات املتجددة 13-09الفرع األول: تحديات ع�� مستوى القانون 

القانون  أن    �� الوارد  املتجددة،    13-09التعر�ف  املنشئة  ديح36للطاقات  قدر��ا  تفوق  ال�ي  الطاقة   ��  12دها 

ال��اخيص ستمنح إلنتاج غ�� محدود أو مسقف، و�� باب ال��خيص أيضا    املمارسة تب�ن أنميغاواط، ومن خالل  

تقتضيھ ال"جاءت عبارة   ما  املمارسة حسب  أثناء  ال�ي ظهرت  الن�اعات   �� " فضفاضة استغلها �ل طرف  ��خيص 

 مص�حتھ ا�خاصة. 

بينما   اآلن،  نفس   �� واستغاللھ  املشروع  إلنجاز  ترخيص  اعت��ها  البنيات فاملستغل  بإنجاز  خاص  اعت��تھ  اإلدارة 

 . التحتية و�تطلب األمر ترخيص ثان من أجل بدء االستغالل 

قطاع الكهر�اء باملغرب يتدخل فيھ مجموعة من الفاعل�ن خصوصا مع هي�لة  " ال��خيص"  ومن جهة أخرى تب�ن أن  

ا الهيئة  هذه  إشراك  عدم  ��جل  وهنا  الكهر�اء"،  لضبط  الوطنية  "الهيئة  وكذا  مؤسسة  الشبكة  لوطنية  مس��و 

 الكهر�ائية للتوزيع، واالقتصار ع�� مس�� الشبكة الكهر�ائية الوطنية. 

ال��خيص مستوى  عل  معينة   ،ودائما  �غ��ات  إلحداث  ترخيص  ع��  ا�حصول  أجل  من  مستغل  يتقدم  فحينما 

يتضمن   ال  أنھ  أبانة  املمارسة  لكن  ال��خيص  هذا  �عطى  املطلو�ة،  الوثائق  ب�افة  إدالئھ  و�عد  التغي��"  "ترخيص 

تتوقف هل  األصلية  اآلجال  عن  جديد  قانو�ي  إش�ال  يفتح  مما  معينة،  أ  آجاال  الفر��؟؟  ال��خيص  تبقى  أثناء  م 

 سار�ة املفعول؟؟؟ 

للكهر�اء، تقوم �عملية تزو�د وتزود من ا�خارج بالكهر�اء،  ومن خالل النص واملمارسة، ات�ح أن الشبكة الوطنية  

 .لكن النص ال يتوفر ع�� مواد ونصوص تضبط هذه العملية كما وكيفا

 
 سابق مرجع 36 
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أسباب موضوعية، وح�ى من خالل غياب ضوابط زجر�ة �� حق �ل من تأخر �� إنجاز ال��اماتھ بدون  كما ��جل  

 وكذا الوضعية القانونية لعمالھ.  لب ال��خيصاالوثائق املطلو�ة �� ت�و�ن امللف فال تتضمن الوضعية ا�جبائية لط

فالقانون   االستغالل،  ف��ة  ��اية  �عد  وهنا    13-09أما  خالصة،  للدولة  عليھ  وما  املوقع  ملكية  �عود  أن  ع��  نص 

  �� �انت سببا  ال�ي  النقطة  هذه   �� خاصة  املشرع  �سرع  و��ذه يت�ح  القطاع  هذا   �� االستثمار  من  العديد  ��رب 

� وممتل�اتھ بذريعة ��اية االستغالل، ففي نظرنا الشروط ا�جحفة، إذ كيف للدولة أن تبسط يدها ع�� عقار الغ�

ما إ��  الوضع  و�رجاع  بتفكيكھ  املطالبة   �� ا�حق  لها  والدولة  أل�حابھ  يبقى  ب�ي فوقها  وما  م�ى   فاألرض  عليھ  �ان 

 .ارتأت �� ذلك مص�حة فض�� أو خطرا ��دد سالمة الس�ان وا�حيط

 تعلق بالنجاعة الطاقية امل  47-09الفرع الثا�ي: تحديات ع�� مستوى القانون 

ض الغموض �عد صدور املرسوم عاملتعلق بالنجاعة الطاقية فقد عرف �  47-09أما �� ما يخص القانون   -

2.17.746    �� وهيئات2019أبر�ل  10(  1440شعبان    4الصادر  اإللزامي  الطا��  باالفتحاص  املتعلق  ، ھ) 

 امل�لف بالقيام �عملية االفتحاص. ان نفس القطاع وخاصة ا�جهات ضمبحيث أ��ما معا ين

وصعو�ة بلوغ أهداف االس��اتيجية الوطنية للطاقة،   37بطء �� وث�� انجاز املشاريع��جيل    فقد تموع�� العموم  

خلق نوع من الت�امل واال��جام ب�ن مختلف القوان�ن والتشريعات الوطنية   فإنھ أصبح لزاما من ا�جانب القانو�ي

القائم م��ا، وذلك باستغالل  الدولية من جهة أخرى وتحي�ن ومالءمة  التشريعات  بي��ا من جهة، و�ي��ا و��ن  فيما 

 تص�ن واملهتم�ن. استثمار مخرجات اللقاءات والندوات الوطنية والدولية ال�ي �عقدها الوزارة الوصية أو ا�خ و 

��ا، وتجاوز ك��ة  وعصرن��ا  وعقلن  مساطره  تبسيطو تجو�د النظام ا�جبائي  ضرورة    ضر��ي:ل ع�� مستوى النظام ا

إ��   ف��ا  يصلال�ي  سعر الضر�بة  �� �عض القطاعات    ومش�ل االزدواج الضر��ي وأيضا ارتفاع  الضرائب والرسوم

  .38ة باملائ 38

املنافسة:  قانون   ع�� مستوى  وواعد  حر�ة  حديث  �جال  الوطن�ن  املستثمر�ن  دخول  املتجددة    –  إن   -الطاقات 

ا�جال    �� خ��ة  ع��  يتوفر  الذي  األجن�ي،  االستثمار  ع��  املغرب  انفتاح  مع  خاصة  ا�جرأة  من  نوعا  م��م  يتطلب 

، لكنھ لم 2000ملنافسة" سنة  و�سهيالت �� الولوج إ�� التمو�ل. و�� هذا اإلطار ��جل أن املغرب أحدث "مجلس ا

ح�ى سنة �� ظل  2009يفعل  �عمل  استشار�ة  كهيئة  إ�� ،  املاسة  ا�حاجة  و�روز  السوق،  اقتصاد  توسع فضاءات 

املنافسة   بقواعد  و�خالل  مساس  من  ع��ا  نجم  وما  االقتصاد،   �� للدولة  القيادي  الدور  مرحلة  رواسب  تطو�ق 

 .39ا�حرة 

�عت�� مجال الطاقات املتجددة مجاال تقنيا، ولكن األبحاث األخ��ة ال�ي نظمة وقوان�ن مؤسسات البحث العل�ي:  أ 

الجتماعية بالدار البيضاء، أبان أن هذا اقام ��ا باحثون جامعيون وخاصة ب�لية العلوم القانونية واالقتصادية و 

قانونية.....) و�التا�� أصبح لزاما   ، بيئية  ،سياسية  ،اعيةاجتم  ،ا�جال تتقاطع فيھ مجموعة من العلوم ( اقتصادية

 
 حول تدابري النجاعة الطاقية 2018تقييم اجمللس األعلى للحساابت برسم سنة  37
 املغربية للضرائب  العامة املدونة  38 

 .413ص  ، 2015، اجمللة املغربية إلدارة احمللية والتنمية، "املنافسة أبعادها االقتصادية و القانونية"حممد املرغدي،  -39
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للبحوث واالبت�ارات �� هذا ا�جال والتنصيص ع�� ذلك �� قواني��ا   اخاص  امنح مختلف املعاهد وا�جامعات دعم

  .املؤطرة. 

خلق  ��  عزز املغرب مجموعتھ القانونية بمدونة الشغل ال�ي �ان لها فضل كب��    :  40ع�� مستوى مدونة الشغل   -

تن� ا�جهودات ألجرأ��ا. ح�ى  كث�� من  إ��  تحتاج  لك��ا  الفرقاء االجتماع�ن،  ب�ن �ل  الثقة  املبادئ   جمجو من  مع 

ومن املتحدة  األمم  اتفاقيات   �� عل��ا  املنصوص  الدولية  واملعاي��  املغر�ية  ميدان الدستور�ة   �� العاملة  ظما��ا 

و منع �افة أش�ال العمل القسري و منع  وخاصة حر�ة اإلضراب    الشغل، خاصة التنصيص ع�� ا�حر�ة النقابية  

 �شغيل األطفال و منع التمي�� ب�ن ا�جنس�ن،  واملساواة �� األجور وغ��ها.

امللكية الصناعية   - و   41حماية  إال وفقا لشروط  بھ غ��ه  يتمتع  الصناعية حقا خاصا لصاحبھ ال  امللكية  �عت��   :

 كيفيات معلومة، وتندرج ضمن هذا ا�حق �ل من: 

 * االخ��اعات التقنية: براءة االخ��اع

 : الرسوم والتصاميم والنماذج الصناعية ال��يينية* االخ��اعات 

الشرك  اسم  ضم��ا  يندرج  املم��ة:  العالمات  واإلشارات *  األصلية  التسميات  العالمات،  التجار�ة،  التسمية  ة، 

 ا�جغرافية. 

لضمان التطبيق السليم لقانون حماية امللكية الصناعية، تم ت�ليف املكتب املغر�ي للملكية الصناعية والتجار�ة 

األ  املنتجات  وحماية  ف��ا  املش�وك  البضائع  م�افحة  إطار   �� خاصة  الالزمة  اإلجراءات  والعالمات باتخاذ  صلية 

 الصناعية.

واملنافسة   - األسعار  حر�ة  لالستثمارات  42حماية  ك��ى  جاذبية  وضمان  االقتصاد  تنشيط  إطار   �� خاصة  -  : 

سن املشرع املغر�ي القانون املتعلق بحر�ة األسعار   �� ظل شفافية ونزاهة العالقات التجار�ة،  -الطاقات املتجددة  

املنافسة  واملنافسة. كما منع هذا   امللتو�ة لضرب قواعد  الوسائل  إ��  ال�جوء  الفاعل�ن االقتصادي�ن  القانون ع�� 

الشر�فة سواء ع�� عرقل��ا أو ا�حد م��ا أو تحر�فها، وذلك �عقد اتفاقات قبلية أو استغالالت �عسفية بالهيمنة أو 

االقتصادية. ع�� و    التبعية  القانون  نص  ا�خالف�ن  لكن   عقو�ات   �جزر  األك��   متعددة  املالية  العقو�ات  تبقى 

و�بقى من شأن  نجاعة، و�� مستو�ات حسب درجة ا�خالفة والضرر والظروف امل��رة لھ (سوء النية، العود...)،  

حماية حر�ة األسعار واملنافسة تمك�ن املقاوالت من ولوج أسواق مفتوحة خالية من التصرفات ا�خلة باملنافسة  

 الشر�فة. 

: ع�� املشرع املغر�ي عن وعيھ بضرورة ت�ئ الظروف املواتية لت�جيع االستثمار،   43املعطيات ال�خصية حماية    -

القانون   الذي    09-08فجاء  ال�خ��ي،  الطا�ع  ذات  املعطيات  معا�جة  تجاه  الذاتي�ن  األ�خاص  بحماية  املتعلق 

 
 املتعلق مبدونة الشغل. 65.99القانون رقم  -40
 اخلاص حبماية امللكية الصناعية.  17-97القانون رقم  -41
 املتعلق حبرية األسعار واملنافسة. 104-12)، بتنفيذ القانون رقم 2014يونيو  30( 1435رمضان  2الصادر يف  1-14-116ظهري شريف رقم  -42
املتعلق حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات 09.08) بتنفيذ القانون رقم2009فرباير    18(1430من صفر    22صادر يف    1.09.15ظهري شريف رقم    -43

 الطابع الشخصي.
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الفردي إ�� حماية هو���ا وحقوقها وحر���ا  للمقاوالت ��دف  �� عالم أعطى ضمانات  ا�خاصة  ة وا�جماعية وحيا��ا 

 من أول ،  44.أصبحت فيھ املعلوميات تخ��ق �ل ا�جاالت
ً
وهكذا أصبح املغرب،  �عد اعتماد هذا القانون، واحدا

ال�ي تتوفر ع�� نظام �امل ل�حماية، و�حدى الوجهات اآلمنة �� مجال تداول املعطيات   ا فر�قي�و   اعر�ياألوائل  الدول  

 ال�خصية.

�حل املنازعات   �عت�� التحكيم والوساطة االتفاقية، من أهم الوسائل البديلة   :    45التحكيم والوساطة االتفاقية   -

القانونية والقضائية وملا توفره هذه الوسائل   باملغرب نظرا ملا �عرفھ من اهتمام م��ايد ع�� صعيد مختلف األنظمة

من مرونة وسرعة �� البت، وحفاٍظ ع�� السر�ة، وما تضمنھ من مشاركة األطراف �� إيجاد ا�حلول ملنازعا��م، هذا  

 ية. و�� من الوسائل ال�ي تز�د ثقة املستثمر �� ولوج الوجهة املغر�فضال عن قلة �لف��ا، 

    املؤسساتية العتماد الطاقات املتجددةاملطلب الثا�ي: التحديات 

يمكن    ن نجاح االس��اتيجية الوطنية للطاقات املتجددة ووصولها إ�� األهداف ال�ي رسمت لها منذ االنطالقة، ال إ

إ��   باإلضافة  واقعا،  أمرا  وجعلها  بتن�يلها  الكفيلة  املالية  اإلم�انيات  غياب   �� ع��ا  اختصاصات ا�حديث  تداخل 

باالختصاص املرتبطة  التحديات  ع��  سن�كز  لهذا  امليدان.   �� الفاعلة  ذات   املؤسسات  والتحديات  أول)  (فرع 

 الطبيعة املالية (فرع ثان).

 ع�� مستوى تداخل االختصاص تحديات الفرع األول: 

بتداخل االختصاصات، ب�ن    دخول القوان�ن األو�� ح�� التطبيق ظهرت مجموعة من املشا�ل، مرتبطة أساسا  �عد

القانون   بموجب  املنظمة  الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتنمية  الوطنية  والو�الة   16-09الو�الة  جهة  من 

الشمسية للطاقة  بالقانون    املغر�ية  ثانية  57-09املنظمة  جهة  من  من  جزءا  �عت��  الشمسية  الطاقة  أن  حيث   ،

 الطاقات املتجددة امل�لفة ��ا الو�الة الوطنية. 

 : وعليھ أصبح لزاما تنظيم االختصاصات ب�ن املؤسست�ن

الطاقية،   النجاعة  بمجال  فقط  م�لفة  الطاقية"  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتنمية  الوطنية  "الو�الة  لتصبح 

 . 39-16الوارد بالقانون  2016سنة بموجب �عديل  ية للنجاعة الطاقية""الو�الة املغر�تحت اسم 

للطاقة الشمسية" لتصبح   املغر�ية  "الو�الة  �غي�� اسم  للطاقة املستدامة"وأيضا  و�� �سمية   "الو�الة املغر�ية 

أشمل وأعم �ختلف الطاقات النظيفة واملستدامة، مع �عديل االختصاصات لتتناسب مع التسمية ا�جديدة، إذ 

محطات   إنجاز  األخ��ة  هذه  بإم�ان  والتصاميم  أصبح  بالدراسات  والقيام  املتجددة  الطاقات  من  الكهر�اء  إلنتاج 

واإلنجاز والتمو�ل  ��ا  والصيانة    ا�خاصة  الطاقات واالستغالل  مؤهالت  وتقييم  اإلنتاج  قدرات  تحديد  وكذا 

 املتجددة وتطو�ر املنشآت والقيام بمهام االرشاد وال��و�ج والتحسيس بأهمية مشاريع الطاقات املتجددة. 

 
 املتعلق حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي.  09-08كام القانون رقم وزارة الثقافة مسطرة تنفيذ أح -44
ابلقسم اخلامس من قانون املسطرة   8القاضي بنسخ وتعويض الباب    08.05من القانون رقم    8التحكيم والوساطة االتفاقية الباب    - 45

 املدنية  
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��تم بتطو�ر مجال الطاقات املتجددة، و�تعلق األمر    يضاهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هناك مؤسسات أ       

) وكذلك "شركة االستثمار ��  IRESENلطاقة الشمسية والطاقة ا�جديدة" املعروف اختصارا ب (  "بمعهد بحوث ا

 ) SIEالطاقة" (

ا�جديدة"فبالنسبة   - والطاقة  الشمسية  الطاقة  بحوث  تأسس سنة    ،IRESEN  "ملعهد  بمبادرة    2011فقد 

البحث  خالل  من  الوطنية،  الطاقية  االس��اتيجية  مواكبة  أجل  من  والبيئة،  واملعادن  الطاقة  وزارة  من 

واإلم�انيات التمو�لية العل�ي واالبت�ار �� التقنيات ا�خضراء، و��تم هذه املؤسسة بتوف�� البنيات التحتية  

 46التقنيةلألبحاث واالبت�ارات 

بالنسبة   - الطاقية" أما  بالبنايات واإلنارة "لشركة االستثمار  الطاقية خاصة  النجاعة  ب��امج  اهتمت  ، فقد 

كة امع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، والشر �شراكة  ، نذكر م��ا برنامج املساجد ا�خضراء  العمومية

"ا الشركة  مع  والشراكة  االدماج،  و�عادة  لل�جون  السامية  املندو�ية  واملشروع  مع  للصلب"،  ملغر�ية 

هو  م��ا  الهدف  وغ��ها  الشرا�ات  هذه  ���ي".  "يا�غ  الصي�ي  املصنع  مع  الكهر�ائية"  "ا�حافالت  الصنا�� 

ال��ابية بخدمة مث�� تحظى بأفضل ا�خيارات التكنولوجية املتوفرة   تزو�د اإلدارات العمومية وا�جماعات 

 . 47�� السوق و�أ�سب األسعار مع ضمان جودة عالية 

مع  لتتما��ى  الطاقية"  الهندسة  "شركة  لتصبح  �غ��ا،  عرف  الطاقية"  االستثمار  "شركة  �سمية  أن  واملالحظ 

 األهداف الوطنية لالس��اتيجية الطاقية، و�التا�� أصبح من ب�ن مهامها:

ية، وتحقيق دارات العمومية، و�سهيل ولوج الشر�ات إ�� األسواق املغر�تنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية خاصة باإل 

والدو��   الوط�ي  املستو��ن  ع��  التقنية  املستجدات  آخر  وتتبع  رصد  مع  وا�خاص،  العام  القطاع�ن  ب�ن  الت�امل 

 �� املشاريع ا�حلية. ة م��ا إيجابادلالستفا

املتدخل�ن ك��ة  ب�ن  نفسھ  يجد  املهتم  فإن  وانتقال    وعليھ،  املؤسسات  �سميات  ع��  طرأت  ال�ي  التغي��ات  وك��ة 

 . وسهولة امليدان �سرعةوتداخل �� االختصاصات يصعب معها الولوج إ��  ألخرى،املهام من جهة 

 ع�� مستوى التمو�لتحديات الفرع الثا�ي:  

رب ح�ن وضع اس��تيجيتھ ال أحد يجادل �� أهمية املال لنجاح أي مشروع اقتصادي أو اجتما��، وهكذا فإن املغ

سنة   تحتاج 2009الطاقية  جديدة،  تحتية  و�نيات  مشاريع  ع��  راهن  فإنھ  املتجددة،  الطاقات  ع��  املعتمدة   ،

نظرا   مستحيال  �عت��  لوحدها  الدولة  م��انية  من  توف��ها  كب��ة،  أموال  ا�حدودة  رؤوس  املغرب  إلم�انيات 

فإن   وعليھ  الكث��ة،  األخرى  املغر�ية واالل��امات  للدولة  ذاتية  إم�انات  ب�ن  ما  يقسم  سوف  املشاريع  هذه  تمو�ل 

املتتبع ملشاريع   ومساهمات الشر�اء واإلعانات واالق��اض ا�خار�� من املؤسسات املالية الدولية. وع�� العموم فإن

 بالذكر:م��ا نخص و الطاقات املتجددة يالحظ أ��ا �عا�ي من مجموعة من املشا�ل ذات الطبيعة املالية  

 
46 Pour plus d’informations, voir: iresen.org/institut  

ل   47 العام  املدير  أمحد ابرودي  السيد  (كلمة  الطاقية  االستثمارات  الرمسي    ) SIEشركة  ،    /edito-sie-https://www.sie.co.ma/ar/laللشركة  منشورة ابملوقع 
 . 2022يونيو   28 يف:وهد ش

https://www.sie.co.ma/ar/la-sie-edito/
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مش    - رأسمال  ت�لفة   االعتقاد   اريعارتفاع  ع��   
ً
فضال التمو�ل،  آليات  غياب)  (أو  قصور  مع  املتجددة   الطاقة 

ا�خاطئ بأن االستثمار �� مثل هذه املشروعات يمثل مخاطرة مالية ع�� الرغم من �و��ا طاقة تحافظ ع�� البيئة،  

قروض واالستثمارات �� مجاالت ناشئة باملقارنة بمشروعات كما أن �عض البنوك ومصادر التمو�ل قد ال ��جع ال 

الطاقة التقليدية، و�دعم ذلك أن االستثمارات �� مجاالت الطاقة املتجددة قد ال ت�ون ذات قيمة عينية وا�حة، 

 وقد ال ت�ون جذابة من الناحية االقتصادية (تحليل ال�لفة واملنفعة) إذا ما قورنت بفرص استثمار�ة أخرى بفعل

ارتفاع ت�لفة ا�خاليا الشمسية املرتبطة بالعرض والطلب أي �لما توسع االستخدام قلت الت�لفة فلو اتجهنا بقوة 

 ؛48نحو استخدام الطاقة الشمسية سوف تنخفض الت�لفة �ش�ل كب�� وهو توجھ عاملي

بمواقفها   - املعروفة  األور�ية  البلدان  �عض  طرف  من  املتجددة  الطاقات  مشاريع  تمو�ل  ع��  االع��اض  إش�الية 

حولها   متنازع  أرا��ي  فوق  م��مجة  املشاريع  هذه  أن  اعتبار  ع��  املغر�ية  ال�حراء  لقضية  مثال)،    (أملانيااملناوئة 

مشروع طاقة شمسية ي�لف �سع مليارات دوالر   استقطاب مستثمر�ن أجانب لتمو�ل  ورغم ذلك استطاع املغرب

 .49رغم إحجام بنوك أورو�ية عن ذلك

ع��  النظر    ا�جال �غضورغم ذلك فقد تنافس ع�� عقد محطة ورزازات ع�� ا�خصوص مجموعة من الفاعل�ن ��  

فازت    املشا�ل فقد  اإلطار  هذا  و��  اململكة،  خصوم  �عض  أو  األور�ي�ن  �عض  أثارها  ال�ي  باور  املفتعلة  "أ�وا 

 السعودية" ��ذه الصفقة البالغة قيم��ا مليار دوالر.  إن��ناشيونال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2013نونرب  24بتاريخ ، 4634 عدد ،منشور جبريدة " األهرام" املصرية أمحد السيد غيطاس، " الطاقة املتجددة هي احلل"، -48
 .2013كتوبر أ 10اليت مت تعيينها من طرف امللك حممد السادس يف  صالح الدين مزوار وزير خارجية املغرب يف حكومة عبد االاله بنكريان الثانية   -49
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 خاتمة:

  
ّ

العملهذ  زرك واملؤسسات  ا  القوان�ن  أهم  من    ع��  وات�ح  باملغرب،  املتجددة  الطاقات  �جال  واملؤطرة  الفاعلة 

تنجح  مضامينھ    خالل أن  يمك��ا  ال  لوحدها  واملؤسسات  القوان�ن  عوامل أن  هناك  بحيث  الطاقية،  االس��تيجية 

تتدخل  تن�يل   أخرى  ع��  القادرة  والتقنية  العلمية  الكفاءات  توفر  ومدى  البشر�ة  العوامل  م��ا  نذكر  العملية   ��

الطاقية االس��اتيجية  املطلوب    و�لورة  بمن  بالش�ل  العمومية  السياسة   �� الفاعل�ن  مختلف  عن  نتحدث  وهنا   ،

والتحف�� والتعر�ف باإلم�انيات واملؤهالت ال�ي يتوفر عل��ا وأدواره الكث��ة وخاصة �شر الو��    املد�يف��م ا�جتمع  

 املغرب، واألهمية البيئية للطاقات املتجددة. 

القانونية واملؤسساتية هناك    ،أما ع�� مستوى التحديات املالية تتمثل  اقتصادية    تحدياتفإ�� جانب  �� األزمات 

أسهم املؤسسات واملقاوالت    �ح�ن واآلخر باقتصاديات الدول، وارتفاع الضرائب واألسعار وا��يارال�ي �عصف ب�ن ا

دور التغ��ات املناخية وتأث��ها ع�� سوق الشغل، واملساهمة �� الفقر    تظهر ��  اجتماعية و�يئية؛ وأخرى  و�فالسها

باملقابل املتجددة  الطاقات  بھ  تضطلع  أن  يمكن  الذي  العك��ي  والدور  االجتما��،  سياسية وأيضا    .واالقصاء 

املستو�ات    مرتبطة  دار�ة�و  �� جميع  السيا��ي وانخراطھ اإليجا�ي  الفاعل  والت  والسلط،أدوار  نفيذية، التشريعية 

كما تبقى ممارسات التدب�� اإلداري مهمة �� نجاح أو فشل االس��اتيجية الطاقية،    وجهو�ا و�قليميا ومحليا.  ا وطني

املساطر   مستوى  ع��  والتق�ي.واملوظف  والبنياتسواء  العل�ي  وت�و���م  واملنتخبون  ثمة  ون  البحث ،  ومن  يبقى 

 ملغرب. �� اة �� إنجاح االس��اتيجية الطاقية منفتحا ع�� دراسة مختلف ا�جوانب األخرى املساهم
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