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المتعلق بالوكالة الوطنیة لتنمیة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة16.09بتنفیذ القانون رقم 

وحده، الحمد 

:بداخلھ -الطابع الشریف
)محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف هللا ولیھ(

:یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا 

منھ،58و 26ر وال سیما الفصلین بناء على الدستو

:أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي 

المتعلق بالوكالة الوطنیة لتنمیة 16.09ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة، عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم
.ددة والنجاعة الطاقیة، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارینالطاقات المتج

)2010فبرایر 1(1431من صفر 26وحرر بطنجة في 

:وقعھ بالعطف 

الوزیر األول،
.عباس الفاسي:اإلمضاء 

16.09قانون رقم 

یتعلق بالوكالة الوطنیة لتنمیة الطاقات المتجددة
والنجاعة الطاقیة



الباب األول
التسمیة والغرض

1المادة 

26.80یخضع مع دخول ھذا القانون حیز التنفیذ مركز تنمیة الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم 
والذي یظل ) 1982ماي 6(1402من رجب 11بتاریخ1.81.346الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم

الوكالة "مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وباالستقالل المالي، ألحكام ھذا القانون ویحمل تسمیة 
".بالوكالة"الوطنیة لتنمیة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة التي یشار إلیھا في ھذا القانون 

2المادة 

نیة لتنمیة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة لوصایة الدولة التي یكون الغرض منھا تخضع الوكالة الوط
العمل على تقید األجھزة المختصة بالوكالة بأحكام ھذا القانون وال سیما تلك المتعلقة بالمھام الموكولة إلیھا، 

.علقة بالمؤسسات العمومیةوبصفة عامة، السھر فیما یخصھا على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المت
كما تخضع الوكالة للمراقبة المالیة للدولة على المؤسسات العامة وھیئات أخرى طبقا للنصوص التشریعیة 

.والتنظیمیة الجاري بھ العمل

3المادة 

مجال تناط بالوكالة لتنمیة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة مھمة المساھمة في تفعیل السیاسة الحكومیة في
:و تكلف الوكالة في ھذا اإلطار بما یلي. الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة

على اإلدارة من اقتراح مخطط وطني و مخططات قطاعیة و جھویة-1
أجل تنمیة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقیة؛

صیاغة برامج تنمیة في مجالي الطاقات المتجددة و -2
النجاعة الطاقیة و إنجازھا و كذا برنامج المحافظة على البیئة المتصلة باألنشطة الطاقیة؛

ددة و تتبع برامج و مشاریع و أعمال التنمیة في مجالي الطاقات المتج-3
النجاعة الطاقیة المنصوص علیھا في المخطط الوطني و في المخططات القطاعیة المشار 
إلیھا أعاله، و تنسیقھا و اإلشراف علیھا على المستوى الوطني بتشاور مع اإلدارات 

المعنیة؛
لمتجددة و النجاعة الطاقیة؛القیام بأنشطة اإلنعاش في مجالي الطاقات ا-4

تحدید خرائط الموارد الطاقیة المتجددة و مكامن -5
النجاعة الطاقیة و تقییمھا و إنجازھا؛

تقدیم اقتراحات لإلدارة في شأن مناطق التراب الوطني -6
ابلة الستقبال مشاریع إنتاج الطاقة الكھربائیة انطالقا من مصادر ریحیة و شمسیة وفقا الق

للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل؛
تتبع أعمال االفتحاص الطاقي المنجزة على الصعید -7

الوطني وفقا ألحكام النصوص التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل و تنسیقھا و السھر 
على تفعیل توصیات أعمال االفتحاص المذكور؛



اقتراح إجراءات تحفیزیة من أجل تنمیة الطاقات المتجددة و تقویة -8
النجاعة الطاقیة على اإلدارة؛

تعبئة األدوات و اإلمكانیات المالیة الالزمة إلنجاز -9
البرامج التي تدخل في إطار مھامھا؛

اقتراح و تعمیم معاییر و عالمات التجھیزات و اآلالت المنتجة -10
للطاقة انطالقا من مصادر الطاقات المتجددة و كذا تلك التي تعمل بالطاقة؛

ددة الطاقات المتجتولي الیقظة و المالئمة التكنولوجیة في مجالي-11
و النجاعة الطاقیة، ال سیما من خالل إنجاز مشاریع نموذجیة ذات طابع توضیحي أو 

تمثیلي أو تحفیزي؛
تقدیم رأي استشاري لإلدارة بخصوص مشاریع النصوص التشریعیة -12

لنجاعة الطاقیة؛والتنظیمیة المتعلقة بتنمیة الطاقات المتجددة و بعملیات ا
القیام بعملیات تحسیسیة و تواصلیة لتوضیح المنفعة -13

التقنیة و االقتصادیة و االجتماعیة و البیئیة من استعمال الطاقات المتجددة و من النجاعة 
الطاقیة؛

مساھمة في تشجیع التكوین و البحث العلمي في ال-14
مجالي الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقیة و ال سیما من خالل التعاون مع الھیئات 

المعنیة؛
المساھمة في التكوین المستمر للمستخدمین -15

المتخصصین؛
المساھمة في تنمیة التعاون الدولي في مجالي الطاقات المتجددة و -16

.النجاعة الطاقیة

4المادة 

یجوز للوكالة المساھمة وفق النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل، في إحداث أي مجموعة ذات نفع 
.لة اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام یدخل غرضھا في إطار مھام الوكا

.ویجوز لھا المساھمة في كل مجموعة أخرى أو شركة یدخل غرضھا في إطار مھام الوكالة 
.ویجوز لھا تنمیة شراكات بین القطاعین العام والخاص في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة 

الباب الثاني
أجھزة اإلدارة و التسییر

5المادة 

.تتكون أجھزة الوكالة من مجلس إدارة و یسیرھا مدیر عام یساعده كاتب عام

6المادة 



یتألف مجلس اإلدارة من ممثلین عن الدولة و من مؤسسات تعمل في المجاالت التي تدخل ضمن مھام الوكالة 
.یعینون بنص تنظیمي

.و یجوز لھ أن یدعو، بصفة استشاریة، كل شخص یرى فائدة في مشاركتھ

7المادة 

یتمتع مجلس اإلدارة بجمیع السلط و الصالحیات الالزمة إلدارة الوكالة، مع مراعاة تطبیق النصوص 
.التشریعیة والتنظیمیة التي تمنح سلط المصادقة أو التأشیر لسلطات أخرى

:و لھذا الغرض، یتداول المجلس في ما یلي

تراتجیة یحددھا و على التوجھات التي تحددھا الحكومة؛تحدید برنامج عمل الوكالة بناء على إس-

حصر المیزانیة السنویة للوكالة و كذا بیاناتھا التوقعیة متعددة السنوات؛-

حصر الحسابات و اتخاذ القرار بشان تخصیص النتائج؛-

؛تحدید تعریفات األجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة-

وضع النظام األساسي الخاص بمستخدمي الوكالة و نظام التعویضات؛-

تحدید المخطط التنظیمي للوكالة المحددة فیھ البنیات التنظیمیة و اختصاصاتھا و اتخاذ القرار -
بإحداث تمثیلیات الوكالة أو إغالقھا؛

لى أشكال القروض والتمویالت البنكیة األخرى مثل تحدید شروط إصدار االقتراضات واللجوء إ-
التسبیقات أو المكشوفات؛

اتخاذ القرار في شأن المساھمات في مجموعات ذات نفع اقتصادي أوذات نفع عام وفي شأن -
.المساھمات في المجموعات األخرى أو الشركات التي یدخل غرضھا في نطاق مھام الوكالة

ارة أن یقرر إحداث أي لجنة یحدد تألیفھا وكیفیات سیرھا ویمكن أن یفوض إلیھا جزءا من یجوز لمجلس اإلد
.سلطھ واختصاصاتھ

.ویجوز لمجلس اإلدارة أن یفوض سلطا خاصة إلى المدیر العام من أجل تسویة قضایا معنیة

8المادة 
:یجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئیسھ مرتین على األقل في السنة

یونیو من أجل حصر القوائم التركیبیة للسنة المحاسبیة المختتمة؛30قبل -

.أكتوبر من أجل دراسة المیزانیة والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبیة الموالیة وحصرھما15قبل -

.وكلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك
ائھ على األقل حاضرین أو ممثلین عند االقتضاء ویتخذ یتداول المجلس بكیفیة صحیحة إذا كان نصف أعض

وفي حالة تعادل األصوات، یرجح الجانب الذي یكون فیھ . قراراتھ بأغلبیة أصوات األعضاء الحاضرین
.الرئیس

9المادة 



.یتمتع المدیر العام بجمیع السلط والصالحیات الالزمة لتسییر الوكالة
.اإلدارةینفد المدیر العام مقررات مجلس

یسیر المدیر العام الوكالة ویتصرف باسمھا، وینجز جمیع األعمال أو العملیات المتعلقة بغرض الوكالة ویأذن 
كما یمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومیة أو مؤسسة خاصة وجمیع األغیار ویقوم بجمیع األعمال . بھا

.التحفظیة ویرفع الدعاوى القضائیة
.لعام مستخدمي الوكالة وفق النظام األساسي لمستخدمیھاویعین المدیر ا

.ویجوز لھ أن یفوض، تحت مسؤولیتھ، جزءا من سلطة واختصاصاتھ إلى مستخدمي اإلدارة بالوكالة

10المادة 
عالوة على المستخدمین المزاولین مھامھم والذین یتمتعون بوضعیة ال تقل فائدة عن تلك التي كانت لدیھم في 

:دخول ھذا القانون حیز التطبیق، یتألف مستخدمو الوكالة منتاریخ
مستخدمین تشغلھم الوكالة وفقا للنظام األساسي لمستخدمیھا؛-

موظفي اإلدارات العمومیة الملحقین بالوكالة وفقا للنصوص التشریعیة بھا العمل؛-

.أعوان متعاقدین یتم تشغیلھم لمدد محدودة وفقا للنظام األساسي-

الباب الثالث
التنظیم المالي

11المادة 

:تتضمن میزانیة الوكالة

:في باب المداخیل
العائدات الناتجة عن أنشطة الوكالة؛-

إعانات الدولة أو الجماعات المحلیة أو كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص؛-

االقتراضات والتسبیقات المرخص بھا وفقا للنصوص التشریعیة الجاري بھا العمل؛-

عاون الثنائي أو مساھمات الھیئات الدولیة أو المنظمات غیر الحكومیة األجنبیة الممنوحة في إطار الت-
متعدد األطراف برسم برامج الوكالة؛

حصة من الرسم السنوي عن استغالل منشآت إنتاج الطاقة الكھربائیة انطالقا من مصادر الطاقات -
المتجددة المنصوص علیھ في النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل المتعلقة بالطاقات المتجددة؛

شبھ الضریبیة المحدثة أو التي یمكن إحداثھا لفائدة الوكالة بموجب النصوص التنظیمیة عائد الرسوم-
الجاري بھا العمل؛

الھبات والوصایا والعائدات األخرى؛-

.جمیع المداخیل األخرى المرتبطة بمھام الوكالة-

:في باب النفقات

نفقات االستغالل؛-



نفقات االستثمار؛-

المبالغ المرجعة من التسبیقات و االقتراضات؛-

جمیع النفقات األخرى المرتبطة بمھام الوكالة أو الفائض الواجب دفعھ للدولة، وفقا لمقررات مجلس -
.اإلدارة

الباب الرابع
أحكام ختامیة

12المادة 

.اء من تاریخ نشر النص التنظیمي المتخذ لتطبیقھ في الجریدة الرسمیةیدخل ھذا القانون حیز التنفیذ ابتد
المتعلق بمركز تنمیة الطاقات المتجددة الصادر 26.80و ابتداء من نفس التاریخ، تنسخ أحكام القانون رقم 

).1982ماي 6(1402من رجب 11بتاریخ 1.81.346بتنفیذه الظھیر الشریف رقم


