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یتعلق بالطاقات المتجددة

دیباجة
إن تنمیة موارد الطاقات المتجددة الوطنیة تشكل إحدى أولویات السیاسیة الوطنیة في مجال الطاقة التي تدور 

:محاورھا الكبرى حول 
ویع المصادر و الموارد و التدبیر األمثل للناتج تعزیز أمن اإلمدادات من الطاقة من خالل تن-

الطاقي و التحكم في تخطیط القدرات؛
تعمیم الحصول على الطاقة و ذلك بتوفیر طاقة عصریة لجمیع شرائح السكان و بأسعار تنافسیة؛-
ة القطاعات تحقیق التنمیة المستدامة من خالل النھوض بالطاقات المتجددة قصد دعم تنافسی-

المنتجة في البالد و المحافظة على البیئة باالعتماد على التقنیات الطاقیة النظیفة ألجل الحد من 
انبعاث الغازات ذات مفعول الدفیئة و التقلیص من الضغط القوي الذي یتعرض لھ الغطاء الغابوي؛

متوسطیة و مالئمة - األوروتقویة االندماج الجھوي من خالل االنفتاح على أسواق الطاقة-
القوانین و األنظمة المتعلقة بقطاع الطاقة

و من أجل العمل في انسجام مع السیاسة الوطنیة المذكورة، یأتي ھذا القانون بغیة تنمیة و تكییف قطاع 
.الطاقات المتجددة مع التطورات التكنولوجیة المقبلة و الذي من شأنھ تشجیع المبادرات الخاصة

:اإلطار التشریعي لقطاع الطاقات المتجددة باألساس إلى تحقیق ما یلي و یھدف
النھوض بإنتاج الطاقة انطالق من مصادر متجددة و بتسویقھا و تصدیرھا بواسطة و حدات عامة -

أو خاصة؛
إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر متجددة لنظام الترخیص أو التصریح؛-
تخویل المستغل الحق في إنتاج الكھرباء انطالقا من مصادر طاقات متجددة لحساب مستھلك -

واحد أو مجموعة من المستھلكین المستفیدین من الربط بالشبكة الكھربائیة الوطنیة ذات الجھد 
لمذكورون بأخذ المتوسط و الجھد العالي و الجھد جد العالي في إطار اتفاقیة یلتزم فیھا المستھلكون ا

.واستھالك الكھرباء التي یتم إنتاجھا حصرا الستعماالتھم الخاصة
و لبلوغ األھداف المذكورة، یسن ھذا القانون إطارا قانونیا یفتح آفاقا إلقامة منشآت إلنتاج الطاقة الكھربائیة 

من القطاع العام أو واستغاللھا انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة من لدن أشخاص ذاتیین أو معنویین،
الخاص، و تحدد فیھ بوجھ خاص المبادئ العامة التي یجب علیھم إتباعھا و النظام القانوني المطبق، بما في 

.ذلك عملیات التسویق و التصدیر
و لتشجیع تنمیة منشآت إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة، سیتم إعداد نظام تحفیزي مالئم 

.لھذا الغرض
الباب األول

تعاریف

1المادة 
:یقصد بما یلي في مدلول ھذا القانون 

كل مصادر الطاقات التي تتجدد بشكل طبیعي أو بفعل بشري، : مصادر الطاقات المتجددة.1
و میغاواط،، و السیما الطاقات الشمسیة 12باستثناء الطاقات المائیة التي تفوق قدرتھا المنشئة 

الریحیة و الحراریة الجوفیة و الطاقة المتأتیة من حركة األمواج و الطاقة المتأتیة من تیارات المد و 



الجزر و كذا الطاقة الناجمة عن الكتلة الحیة و الطاقة المتأتیة من غازات المطارح و غاز محطات 
.تصفیة المیاه العادمة و الغاز العضوي

كل البنایات و التجھیزات التقنیة : اج الطاقة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددةمنشأة إنت.2
.المستقلة المعدة إلنتاج الطاقة و التي تستعمل مصادر من الطاقات المتجددة

مكان إنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكھربائیة أو الحراریة أو ھما معا، انطالقا من : موقع.3
.ر من الطاقات المتجددةمصاد

كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص أو كل شخص ذاتي ینجز و : مستغل.4
یستغل منشأة إلنتاج الكھرباء أو الطاقة الحراریة انطالق من مصادر من الطاقات المتجددة وفقا 

.ألحكام ھذا القانون و للنصوص المتخذة لتطبیقھ
كل شبكة كھربائیة معدة لنقل الكھرباء أو توزیعھا من مواقع : الشبكة الكھربائیة الوطنیة.5

.اإلنتاج إلى المستھلك النھائي
كل شخص معنوي مسؤول عن استغالل الشبكة : مسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل.6

تھا و تطویرھا، و عند االقتضاء عن الربط الكھربائي بینھا و بین الكھربائیة الوطنیة للنقل و صیان
.شبكات كھربائیة للنقل ببلدان أجنبیة

خط كھربائي یصل مستغال بزبونھ دون المرور عبر الشبكة الكھربائیة : خط مباشر للنقل.7
.الوطنیة

طاقة الكھربائیة انطالقا من مصدر الطاقات الریحیة و مناطق تنمیة مشاریع إنتاج ال.8
.مناطق الستقبال مواقع یتم تحدیدھا من قبل اإلدارة:الشمسیة 

الباب الثاني
مبادئ عامة

2المادة 
5(1383من ربیع األول 14الصادر في 1.63.226من الظھیر الشریف رقم2استثناء من أحكام الفصل 

بإحداث المكتب الوطني للكھرباء، كما وقع تغییره و تتمیمھ، و یتولى المكتب الوطني ) 1963أغسطس 
ات المتجددة زیادة على أشخاص معنویین خاضعین للقانون للكھرباء إنتاج الطاقة الكھربائیة من مصادر الطاق

.العام أو للقانون الخاص، أو أشخاص ذاتیین، وفقا ألحكام ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ

3المادة 
یخضع لنظام الترخیص إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكھربائیة، انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة التي 

.میغاواط،، أو استغاللھا أو التوسیع من قدرتھا أو تغییرھا2رتھا المنشأة أو تفوق تساوي قد

4المادة 
:یخضع لنظام التصریح المسبق إنجاز أو استغالل أو توسیع قدرة أو تغییر منشآت إنتاج الطاقة

موقع واحد أو الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتھا المنشأة في·
كیلوواط؛20میغاواط و أكثر من 2مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل أقل من 

الحراریة انطالق من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتھا المنشأة في موقع واحد أو ·
.میغاواط حراریة أو تتجاوزھا8مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تساوي 



5المادة 
یجوز ربط منشآت إنتاج الطاقة الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة إال بالشبكة الوطنیة ذات ال

.الجھد المتوسط أو العلي أو جد العالي
غیر أن تطبیق أحكام ھذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة و 

یة الوطنیة ذات الجھد المتوسط، و السیما تلك المتعلقة بالولوج إلى الشبكة المذكورة، على الشبكة الكھربائ
.یخضع لشروط و كیفیات تحدد بنص تنظیمي

6المادة 
:تنشأ و تستغل و تغیر دون أي قید منشآت إنتاج الطاقة 

معة القصوى في موقع الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتھا المج-
كیلوواط؛20واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تقل عن 

الحراریة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة إذا كانت قدرتھا المجمعة القصوى في موقع-
.میغاواط حراریة8واحد أو مجموعة مواقع في ملك نفس المستغل تقل عن 

7المادة 
تتجاوز أو الكھربائیة انطالقا من مصدر الطاقة الریحیة أو الشمسیة التيیجب أن تنجز مشاریع إنتاج الطاقة
من المادة األولى أعاله، و 8میغاواط في مناطق المشار إلیھا في البند 2تساوي قدرتھا المجمعة القصوى 

متجددة و الجماعات المحلیة المعنیة و مسیر التي یتم اقتراحھا من طرف الھیئة المكلفة بتنمیة الطاقات ال
.الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل

تراعى في تحدید ھذه المناطق إمكانیات الربط بالشبكة الكھربائیة الوطنیة و حمایة البیئة و المآثر التاریخیة و 
.المواقع المقیدة أو المرتبة و فق النصوص التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل

الباب الثالث
نظام الترخیص

8المادة 
3یخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة المشار إلیھ في المادة 

.أعاله، لترخیص مؤقت تمنحھ اإلدارة بعد استطالع الرأي التقني لمسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل
و لھذا الغرض، یجب على كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص أو كل شخص ذاتي 
یثبت توفره على القدرات التقنیة و المالیة المالئمة تقدم بطلب بھذا الشأن أن یقدم لإلدارة بغرض المصادقة 

:على المشروع، ملفا یوضح على الخصوص ما یلي 
ة المنشآت و أجل تنفیذ مختلف أشطر المنشأة؛طبیع.1
مصدر أو مصادر الطاقات المتجددة التي سیتم استعمالھا؛.2
تحدید موقع أو مواقع اإلنتاج؛.3
الكیفیات التقنیة و التعمیریة و األمنیة إلنجاز المنشآت؛.4



اإلجراءات الواجب اتخاذھا في مجال حمایة البیئیة و السیما االلتزام بإنجاز دراسة حول .5
.التأثیر على البیئة

یمنح الترخیص المؤقت بإنجاز المنشأة اعتبارا لجودة التجھیزات و المعدات و كذا لمؤھالت المستخدمین، بعد 
.نقلاستطالع رأي مسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة لل

.تحدد بنص تنظیمي كیفیات تشكیل ملف تقدیم طلب إنجاز المنشأة و إیداعھ

9المادة 
:یجب أن تتوفر في كل طالب ترخیص الشروط التالیة

:بالنسبة لشخص ذاتي -
أن یكون بالغا لسن الرشد؛·
أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة؛·
أال یكون مدانا بسقوط األھلیة التجاریة و لم یرد إلیھ اعتباره؛·

:بالنسبة لشخص معنوي خاضع للقانون الخاص -
أن یكون مؤسسا في شكل شركة یتواجد مقرھا في المملكة؛·
أ ال یكون في وضعیة تسویة قضائیة أو في وضعیة تصفیة قضائیة؛·

:بالنسبة لشخص معنوي خاضع للقانون العام -
أن یكون مؤھال إلنتاج الكھرباء انطالق من مصادر الطاقات المتجددة بمقتضى أحكام القانون ·

.المؤسس لھ

10المادة 
أشھر یسري ابتداء من تاریخ التوصل بالرأي 3یبلغ الترخیص المؤقت إلى طالب الترخیص داخل أجل أقصاه 

.لتقني لمسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقلا
یوما یسري 15و لھذا الغرض تلزم اإلدارة بطلب االستشارة التقنیة من المسیر المذكور داخل أجل أقصاه 

.ابتداء من تاریخ تسلیم وصل یشھد بإیداع الملف الكامل
ھر واحد یسري ابتداء من تاریخ عرض یلزم المسیر المذكور بإبالغ اإلدارة برأیھ التقني داخل أجل أقصاه ش

.األمر علیھ

11المادة 
.سنوات التي تلي تاریخ تبلیغھ3یصبح الترخیص المؤقت الغیا في حالة عدم إنجاز المنشأة داخل أجل 

غیر أنھ في حالة عدم إتمام إنجاز المنشأة داخل األجل المشار إلیھ في الفقرة األولى أعاله، یجوز لإلدارة، بناء 
على طلب مبرر على النحو المطلوب من قبل حامل الترخیص المؤقت، أن تمنحھ أجال إضافیا لمرة واحدة 

.أقصاه سنتان



12المادة 
ب من أجل الحصول على الترخیص النھائي بتشغیل المنشأة المعنیة و یلزم حامل الترخیص المؤقت بتقدیم طل

.ذلك داخل أجل أقصاه شھران بعد انتھاء أشغال اإلنجاز
و لھذا الغرض، تتأكد اإلدارة أو كل ھیئة تعتمدھا من مطابقة المنشأة المنجزة للمشروع موضوع الترخیص 

.المؤقت و تعد تقریرا بذلك
:نھائي الستغالل المنشأة استنادا إلى مایلي تسلم اإلدارة الترخیص ال

الترخیص المؤقت؛-
لمطابقة المنشأة للشروط المعتمدة؛التقریر اإلیجابي-
الرأي التقني اإلیجابي لمسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل فیما یخص ربط المنشأة المذكورة؛-

:ه اإلدارة و الذي ینص على ما یلي دفتر تحمالت تعد-
الكیفیات التقنیة و التعمیریة و األمنیة الستغالل المنشآت و صیانتھا؛.1
مدة صالحیة الترخیص؛.2
شروط سالمة ووثوقیة الشبكات التقنیة و التجھیزات المتعلقة بھا؛.3
دراسة التأثیر على البیئة؛.4
التأمین أو التأمینات الواجب على المستغل إبرامھا من اجل تغطیة مسؤولیتھ عن األضرار .5

التي یتسبب فیھا لألغیار؛
ضى الحال؛األتاوى و حقوق االستغالل، و طریقة احتسابھا و كیفیات أدائھا إذا اقت.6
.المؤھالت المھنیة و القدرات التقنیة و المالیة الواجب توفرھا في صاحب الطلب.7

13المادة 
سنة تسري ابتداء من تاریخ تسلیمھ قابلة للتمدید لنفس المدة 25یكون الترخیص النھائي صالحا لمدة أقصاھا 

.لمرة واحدة وفق نفس الشروط المنصوص علیھا في ھذا الباب

14المادة 
المستغل في حالة عدم تشغیل المنشأة خالل السنة التي تلي تاریخ تسلیم الترخیص النھائي أو في حالة إیقاف 

أنشطة االستغالل لمدة تتجاوز سنتین متوالیتین بدون أسباب مقبولة و مبررة على النحو المطلوب و بدون أن 
.یخبر اإلدارة بذلك مسبقا، یصبح الترخیص المذكور الغیا

و غیر أنھ إذا أخبر المستغل اإلدارة مسبقا برغبتھ في تعلیق أنشطة اإلنتاج ألسباب مقبولة و مبررة على نح
.المطلوب، یجوز لإلدارة أن تمدد لھ مدة صالحیة الترخیص باالستغالل لفترة إضافیة تعادل فترة التوقیف

15المادة 
یكون الترخیص إسمیا، سواء كان مؤقتا أو نھائیا، و ال یجوز نقلھ إلى أي مستغل آخر، تحت طائلة البطالن، 

.المشار إلیھا في ھذا البابإال بعد موافقة اإلدارة عند تأكدھا من توفر الشروط

16المادة 



یخضع كل مشروع لتوسیع قدرة المنشأة یؤدي إلى تغییر في قدرتھا المنشأة األولیة لترخیص یسلم وفق 
.من ھذا القانون11إلى 8الشروط المنصوص علیھا في المواد من 

17المادة 
ر التقنیة األولیة المستعملة في اإلنتاج أو یخضع كل مشروع تغییر یؤدي إلى تحویل المنشأة أو إلى تغیی

.أشھر3موضوع المنشأة للحصول على ترخیص تسلمھ اإلدارة في أجل أقصاه 
یرفق طلب الحصول على ترخیص بالتغییر بملف تحدد محتویاتھ بموجب نص تنظیمي و یبین على 

:الخصوص ما یلي
طبیعة و محتوى التغییر المزمع القیام بھ ؛-

تصمیم تغییر المنشأة؛-
التجھیزات و الوسائل المرتبطة بالتغییر؛-

18المادة 
.یحدد بنص تنظیمي شكل و مضمون الترخیص المنصوص علیھ في ھذا الباب

19المادة 
عند انقضاء مدة صالحیة الترخیص النھائي، تصبح منشأة إنتاج الكھرباء انطالق من مصادر الطاقات 

.المتجددة و موقع اإلنتاج في ملكیة الدولة، حرة و خالصة من كل عبء
.یلزم المستغل، عندما تطلب اإلدارة ذلك، بتفكیك المنشأة المذكورة و إعادة الموقع إلى حالتھ األولى على نفقتھ

و تسلم اإلدارة لھذا الغرض إلى المستغل شھادة بمعاینة إنجاز تفكیك المنشأة و إعادة موقع االستغالل المعني 
.إلى حالة األولى

20المادة 
یوجھ صاحب الترخیص النھائي كل سنة إلى اإلدارة تقریرا یتعلق بتأثیر المنشأة واستغاللھا على احتالل 

.و یوجھ ھذا التقریر إلى الجماعات المحلیة المعنیة. یة للوسط المحیط بھاالموقع و على الممیزات األساس

الباب الرابع
نظام التصریح

21المادة 
أعاله بملف إداري یسمح بالتحقق من ھویة المصرح و من 4یرفق التصریح المسبق المشار إلیھ في المادة 

ذي سیتم استعمالھ و قدرة اإلنتاج المرتقبة و طبیعة أنشطة و بملف تقني یبین مصدر الطاقة المتجددة ال
.التكنولوجیا المستعملة في اإلنتاج و موقع المنشأة المعنیة

.یودع التصریح المسبق لدى اإلدارة مقابل و صل مؤقت مختوم و مؤرخ



ولى إذا تبین بعد دراسة الملف المشار إلیھ أعاله أن التصریح یستوفي الشروط المنصوص علیھا في الفقرة األ
.أعاله، یسلم إلى المعني الوصل النھائي في أجل أقصاه شھران

یجوز نقل منشأة إنتاج الطاقة الكھربائیة أو الحراریة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة، موضوع 
التصریح، إلى مستغل آخر تتوفر فیھ الشروط المنصوص علیھا في الفقرة األولى أعاله بعد إخبار اإلدارة 

.ذلكمسبقا ب

22المادة 
سنوات ابتداء من تاریخ تسلیم الوصل النھائي 3في حالة عدم تشغیل المنشأة موضوع التصریح داخل أجل 

بإیداع التصریح المذكور، أو عدم استغاللھا خالل مدة سنتین متوالیتین، یجب على المعني باألمر تجدید 
.تصریحھ

23المادة 
لمنشأة إنتاج 21یر یمس بإحدى الممیزات األساسیة المشار إلیھا في المادة یجب إخبار اإلدارة مسبقا بكل تغی

.الطاقة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة موضوع التصریح

الباب الخامس
تسویق الطاقة الكھربائیة المنتجة

انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة

24المادة 
توجھ الطاقة الكھربائیة المنتجة من قبل المستغل لمنشأة أو لعدة منشآت إنتاج الطاقة الكھربائیة من مصادر 

.الطاقات المتجددة للسوق الوطنیة و للتصدیر
من أجل تسویق الطاقة الكھربائیة المنتجة انطالقا من الطاقات المتجددة، یستفید المستغل من حق الولوج إلى 

ئیة الوطنیة ذات الجھد المتوسط و الجھد العالي و الجھد جد العالي في حدود القدرة التقنیة الشبكة الكھربا
.المتاحة للشبكة

تحدد، كیفیات الولوج إلى شبكة النقل ذات الجھد المتوسط و الجھد العالي و الجھد جد العالي بموجب اتفاقیة
قل، أو عند االقتضاء، مسیر أو مسیري الشبكة تبرم بین المستغل و مسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للن

الكھربائیة ذات الجھد المتوسط المعنیین، تنص على الخصوص على مدة صالحیة االتفاقیة و الشروط التقنیة 
للربط بالشبكة المذكورة و الشروط التجاریة لنقل الطاقة الكھربائیة من قبل مسیر الشبكة المعني من مواقع 

.الستھالك و كذا على مسطرة حل النزاعاتاإلنتاج إلى مواقع ا

الفرع األول
االستجابة لحاجیات السوق الوطنیة

25المادة 
تتم االستجابة لحاجیات السوق الوطنیة من الطاقة الكھربائیة من قبل المستغل لمنشأة إنتاج الطاقة الكھربائیة 

الدولة أو الھیئة التي تفوضھا لھذا الغرض، انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة في إطار اتفاقیة تبرم مع



تنص على الخصوص على مدة صالحیة االتفاقیة و على الشروط التجاریة للتزوید بالطاقة الكھربائیة المنتجة 
.من قبل المستغل المذكور

26المادة 
نیة ذات الجھد یجوز للمستغل تزوید مستھلك أو مجموعة من المستھلكین موصولین بالشبكة الكھربائیة الوط

المتوسط و الجھد العالي و الجھد جد العالي بالكھرباء في إطار عقد ینص على الخصوص على الشروط 
التجاریة للتزوید بالطاقة الكھربائیة و كذا على تعھد المستھلكین المذكورین بأخذ الكھرباء المنتج واستھالكھ 

.بصفة حصریة في إطار استعمال خاص بھم

الفرع الثاني
تصدیر الطاقة الكھربائیة المنتجة

انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة

27المادة 
یجوز لمستغل منشأة تنتج الطاقة الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة، الموصولة بالشبكة 

باء المنتجة بعد الكھربائیة الوطنیة ذات الجھد المتوسط أو الجھد العالي أو الجھد جد العالي، تصدیر الكھر
.االستشارة التقنیة لمسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل

28المادة 
یتم تصدیر الكھرباء المنتجة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة عبر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل بما في 

.ذلك الروابط الكھربائیة
إال أنھ إذا كانت قدرة الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل و الروابط الكھربائیة غیر كافیة، یجوز الترخیص 
للمستغل بإنجاز خطوط مباشرة للنقل واستخدامھا، من أجل استعمالھ الخاص، في إطار اتفاقیة امتیاز تبرم مع 

:ایلي مسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل، تنص على الخصوص على م
طبیعة و محتوى األشغال التي سیتم إنجازھا وأجل تنفیذھا؛-
التحمالت و االلتزامات الخاصة بصاحب االمتیاز؛-
إتاوة العبور الواجب أداؤھا على صاحب االمتیاز؛-
ل؛مدة االمتیاز التي ال یجوز أن تتجاوز مدة صالحیة الترخیص باالستغال-

اإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل صاحب االمتیاز من أجل حمایة البیئة، و السیما إنجاز -
دراسة التأثیر على البیئة؛

.شروط سحب االمتیاز أو سقوطھ و كذا شروط رجوع المنشآت عند نھایة االمتیاز-

29المادة 
أعاله، یخضع 28انح االمتیاز و المشار إلیھا في المادة بغض النظر عن إتاوة العبور الواجب أداؤھا لم

تصدیر الطاقة الكھربائیة المنتجة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة ألداء رسم سنوي للدولة عن استغالل 
.المنشأة بناء على حصة إنتاج الطاقة المصدرة حسب الجداول و النسب و الكیفیات المحددة بنص تنظیمي

.رسم السنوي للدولة، و بطلب منھا إما نقدا أو عینا، أو جزء منھ نقدا و جزء منھ عینایؤدي ھذا ال



30المادة 
یخضع الولوج إلى شبكة الكھربائیة الوطنیة ذات الجھد المتوسط أو الجھد العالي أو الجھد الجد العالي المشار 

قتضاء، إلى الخطوط المباشرة للنقل المشار إلیھا أعاله و إلى الروابط الكھربائیة، و عند اال24إلیھا في المادة 
أعاله، و كذا كل عملیة تصدیر للطاقة الكھربائیة المنتجة انطالقا من الطاقات المتجددة إلى 28في المادة 

.مراقبة و تدبیر مسیر الشبكة الكھربائیة الوطنیة للنقل

الباب السادس
مراقبة و معاینة المخالفات و العقوبات

الفرع األول
مراقبة و معاینة المخالفات

31المادة 
یلزم مستغل منشأة إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة بالخضوع إلى كل مراقبة یجریھا 

.األعوان المؤھلون و المحلفون أو ھیئات المراقبة المعتمدة من قبل اإلدارة لھذا الغرض
ویلزم بوضع المعلومات أو الوثائق الالزمة رھن إشارة اإلدارة لتمكینھا من التحقق من تقیده بااللتزامات 
المفروضة علیھ بموجب النصوص التشریعیة و التنظیمیة و كذا بموجب دفاتر التحمالت أو اتفاقیات االمتیاز 

.أو ھما معا

32المادة 
أعوان اإلدارة المؤھلون خصیصا لھذا الغرض و المحلفون، وفق إضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة، یكلف 

النصوص التشریعیة المتعلقة بأداء الیمین من قبل األعوان محرري المحاضر، بمعاینة مخالفات أحكام ھذا 
.القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ

33المادة 
ات صفتھم، الولوج بحریة إلى جمیع أشغال أعاله، بعد إثب32و 31یحق لألعوان المشار إلیھم في المادتین 

إنجاز أو استغالل منشأة إلنتاج الطاقة الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة، و ذلك من أجل 
:مراقبة

التقید ببنود الترخیص أو التصریح أو االتفاقیة التي تجرى األشغال بموجبھا؛.1
الشروط المتعلقة بالعملیات التقنیة إلنجاز أو استغالل منشأة و بالسالمة و النظافة المرتبطة .2

بھا؛
.التقیید بأحكام ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ.3

34المادة 



من الولوج إلى المنشاة و كذا یلزم المستغل بتقدیم جمیع التسھیالت لألعوان المذكورین أعاله من أجل تمكینھم 
المعلومات و المعطیات و الوثائق المتعلقة بحالة أشغال إنجاز أو استغالل منشأة تنتج الطاقة انطالقا من 

.مصادر الطاقات المتجددة

35المادة 
العثور علیھا التي یتمیلزم المستغل بإخبار اإلدارة المختصة بأماكن المآثر التاریخیة و المواقع األركیولوجیة

أثناء تنفیذ أشغال اإلنجاز أو التغییر و بالسھر على المحافظة علیھا و فق النصوص التشریعیة و التنظیمیة 
.الجاري بھا العمل

36المادة 
یجوز ألعوان اإلدارة المكلفین بالمراقبة، أثناء زیاراتھم، القیام بالتحقق من مجموع الوثائق الواجب مسكھا و 

.بالتأكد من محتوى المعلومات التي توجھ إلى اإلدارة
.و یجوز لھم أن یطلبوا من المستغل تشغیل المنشأة بغرض التحقق من ممیزاتھا

37المادة 
و تؤدي معاینة . ذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ بواسطة جمیع الوسائل المفیدةیمكن إثبات مخالفات ھ

المخالفة إلى تحریر محضر على الفور یجب أن یشتمل على الخصوص على ظروف المخالفة و على 
.توضیحات و تبریرات مرتكب المخالفة و على العناصر التي تثبت أن المخالفة مادیة

و یعتد بالمحضر إلى أن یثبت . أیام من تاریخ تحریره10حاكم المختصة داخل أجل یوجھ المحضر إلى الم
.العكس

الفرع الثاني
العقوبات اإلداریة

38المادة 
إذا تبین من المراقبات التي یتم إجراؤھا تطبیقا ألحكام ھذا الباب خرق المستغل ألحد أحكام ھذا القانون أو 

من ھذا القانون، 12تقیده ببنود دفتر التحمالت المنصوص علیھ في المادة للنصوص المتخذة لتطبیقھ أو عدم
.یجوز لإلدارة أن توجھ إلیھ إنذار ثم إعذارا بعد تمكینھ من تقدیم مالحظاتھ

كما یجوز لإلدارة، وفق نفس الشروط المشار إلیھا أعاله، أن توجھ إلیھ أمرا بقصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
مور إلى حالھا أو تصحیح ممارساتھ داخل أجل تحدده، و ذلك و فق أحكام ھذا القانون و من أجل إرجاع األ

.النصوص المتخذة لتطبیقھ

39المادة 
.یجوز أن یخضع كل ترخیص لمقرر سحب دون تعویض بسبب خطأ یرتكبھ صاحب الترخیص

:و یصدر مقرر سحب الترخیص السیما فیما یخص األفعال التالیة 



رفض التقید بأحكام ھذا القانون أو بالنصوص المتخذة لتطبیقھ أو بمضمون الترخیص أو بدفتر .1
التحمالت المتعلق بھ رغم التوصل بإعذار من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتقید 

باألحكام السالفة الذكر؛
لمالیة التي تمكن من إنجاز األشغال موضوع الترخیص؛فقدان القدرات البشریة و التقنیة و ا.2
أعاله أو النصوص 35و 20رفض تبلیغ المعلومات و الوثائق المطلوبة تطبیقا ألحكام المادتین .3

المتخذة لتطبیقھما أو ھما معا أو االعتراض على مراقبة األعوان المؤھلین لھذا الغرض؛
الحقوق أو األتاوى؛عدم أداء.4
نقل الترخیص باالستغالل أو و صل إیداع تصریح ال یطابق القواعد المنصوص علیھا في ھذا .5

القانون؛
.مخالفات جسیمة لقواعد السالمة أو النظافة العامة.6

40المادة 
إعذار المستغل مسبقا بواسطة رسالة ال یجوز إصدار مقرر السحب المشار إلیھ أعاله إال بعد إنذار ثم

یوما 30وصل بالتسلم ترسل إلى آخر عنوان معروف من أجل تقدیم دفاعھ كتابة، داخل أجل مضمونة مع
.یسري من تاریخ التوصل بالرسالة المذكورة

الفرع الثالث
ةالعقوبات الجنائی

41المادة 
إلى ملیون درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 100.000أشھر إلى سنة و بغرامة من 3یعاقب بالحبس من 

كل شخص یقوم بإنجاز منشأة إلنتاج الطاقة الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة أو یستغلھا أو 
.من ھذا القانون3خیص المنصوص علیھ یقوم بتوسیع قدرتھا أو تغییرھا دون الحصول على التر

و یصدر دائما الحكم بالعقوبة الحبسیة في حالة ارتكاب األفعال المذكورة في ھذه المادة خرقا لمقرر سحب 
.الترخیص

42المادة 
درھم عن عدم القیام بالتصریح المسبق لدى اإلدارة 20.000د رھم إلى 10.000یعاقب بغرامة من 
.من ھذا القانون4المادة المنصوص علیھ في 

.و تحكم المحكمة دائما بمصادرة التجھیزات و المعدات موضوع المخالفة

43المادة 
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین 200.000إلى 5.000یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین و بغرامة من 

:كل شخص

أعاله؛32ھا في المادة اعترض على ممارسة مھام المراقبة المنصوص علی-



أعاله على الوثائق المتعلقة بممارسة أنشطتھ أو 32رفض إطالع األعوان المشار إلیھم في المادة -
.أخفى ھذه الوثائق أو زورھا

و یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة األولى أعاله كل شخص قدم عمدا إلى األعوان المؤھلین للقیام 
بمراقبة أو معاینة المخالفات معلومات أو تصاریح خاطئة أو رفض تزویدھم بالتوضیحات و التبریرات 

.المطلوبة

الباب السابع
أحكام نھائیة

44المادة 
.نصوص تنظیمیة ضروریة لتطبیق أحكام مواد ھذا القانونعند الحاجة اتخاذ 


