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الباب األول

تغيير وتتميم القانون رقم 13.09 املتعلق بالطاقات 

املتجددة 

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املواد األولى و2 و4 و5 و6 و7 

و8 و9 و10 و11 و12 و15 و17 و20 و21 )الفقرة الثالثة( و22 و24 

و25 و26 و27 و28 و42 )الفقرة األولى( من القانون رقم 13.09 املتعلق 

 1.10.16 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املتجددة  بالطاقات 

بتاريخ 26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( : 

»املادة األولى. - يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون : 

»1 - مصادر الطاقات املتجددة : كل مصادر الطاقات التي تتجدد 

»بشكل طبيعي أو بفعل بشري، ال سيما الطاقة املائية التي تقل قدرتها 

»املنشأة عن 30 ميغاواط، والطاقات الشمسية والريحية................. 

»والغاز العضوي؛

».............................................................. ؛

».............................................................. ؛

»4 - مستغل : كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ينجز 

»ويستغل ..................... وللنصوص املتخذة لتطبيقه؛

»5 - الشبكة الكهربائية الوطنية : كل شبكة ........................ املستهلك 

والشبكات  للنقل  الوطنية  الشبكة  الشبكة،  »النهائي. وتتضمن هذه 

»الكهربائية لتوزيع الجهد املتوسط والجهد املنخفض ؛

».............................................................. ؛

»7 - خط مباشر للنقل ...................................... الكهربائية الوطنية؛

»8 - مناطق تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من 

»مصادر الطاقات املتجددة : مناطق …...…… من قبل السلطة الحكومية 

»املكلفة بالطاقة.

 »9 - القدرة االستيعابية : الكمية القصوى من القدرة املنشأة من

والتي  الكهربائية  الجهود  أنواع  بجميع  املتجددة  الطاقات  »مصادر 

»يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج 

»وتشغيل املنظومة الكهربائية ؛

»10 - خدمات املنظومة : مجموع الخدمات التي تمكن مسير الشبكة 

»الكهربائية الوطنية للنقل من الحفاظ على التردد والجهد والتبادالت 

»مع الدول املجاورة بفضل الوسائل املتاحة للمنظومة، وكذا تدبير 

»تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات املتجددة املرتبطة بالشبكات 

املتوسط  والجهد  العالي  والجهد  العالي  جد  الجهد  ذات  »الكهربائية 

»والجهد املنخفض، وتشمل : 

» -القدرة االحتياطية األولية والثانوية؛

» - القدرة االحتياطية الثالثية  : القدرة االحتياطية الباردة السريعة 

»عند التوقف والقدرة االحتياطية عند التوقف؛

»- موازنة العرض والطلب؛

»- تحجيم ما فوق العتبات التنظيمية.

»11 - التحجيم : تخفيض ضخ الطاقة الكهربائية املنتجة من مصادر 

 »الطاقات املتجددة، بصفة مؤقتة، أو إيقافها والتي يمكن ملسير الشبكة

وأمن  بسالمة  تتعلق  ألسباب  توظيفها  للنقل  الوطنية  »الكهربائية 

»الشبكة الكهربائية الوطنية وكذا التوازن بين العرض والطلب ؛

من  الكهربائية  الطاقة   : الكهربائية  الطاقة  إنتاج  فائض   -  12«

في الشبكة من  إنتاجها وحقنها  يتم  التي  الطاقات املتجددة  »مصادر 

»طرف مستغل، بما يتجاوز احتياجات زبنائه؛

»13 - طابع النقل : تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية الوطنية 

»للنقل املنصوص عليها في املادة 15 من القانون رقم 48.15 املتعلق 

»بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛

»14 - طابع الجهد املتوسط : تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية 

القانون  16 من  املادة  في  املتوسط املنصوص عليها  للجهد  »للتوزيع 

»السالف الذكر رقم 48.15.
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»املادة 2. - مع مراعاة أحكام املادة 2 من القانون رقم 57.09 املحدثة 

املستدامة«،  للطاقة  املغربية  »الوكالة  املسماة  الشركة  »بموجبه 

الشريف  الظهير  من   2 الفصل  وأحكام  وتتميمه،  تغييره  وقع  »كما 

»رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع األول 1383 )5 أغسطس 1963( 

يمكن  وتتميمه،  تغييره  وقع  كما  للكهرباء،  الوطني  املكتب  »بإحداث 

»لألشخاص االعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، إنتاج الكهرباء 

»من مصادر الطاقات املتجددة وفقا ألحكام هذا القانون والنصوص 

»املتخذة لتطبيقه.

»املادة 4. - يخضع لنظام ................................ منشأة اإلنتاج النهائي 

»للطاقة : 

» - الكهربائية انطالقا ......................... أقل من 2 ميغاواط ؛

)الباقي ال تغيير فيه(

»املادة 5. - يجب ربط منشآت .............................................. أو العالي 

»أو جد العالي في حدود القدرة االستيعابية.

»يتعين على كل مسير لشبكة التوزيع إرسال القدرة االستيعابية 

 »املتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الوطنية للنقل

 »وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة. يقوم مسير الشبكة

ويعمل  االستيعابية،  القدرة  باحتساب  للنقل  الوطنية  »الكهربائية 

الوطنية  الهيأة  وتتولى  لذلك،  الضرورة  دعت  كلما  تحيينها  »على 

 »لضبط الكهرباء املصادقة عليها طبقا ألحكام القانون السالف الذكر

»رقم 48.15.

»تحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب ونشر القدرة االستيعابية 

»املذكورة. 

»غير أن تطبيق ................................................. تحدد بنص تنظيمي. 

»املادة 6. - تنشأ وتستغل وتغير دون أي قيد منشآت اإلنتاج النهائي 

كانت  إذا  املتجددة  الطاقات  مصادر  من  انطالقا  الحرارية  »للطاقة 

»قدرتها املجمعة القصوى في موقع واحد أو مجموعة مواقع في ملك 

»نفس املستغل تقل عن 8 ميغاواط حرارية. 

الطاقات  مصادر  من  انطالقا   ..…...…...…… أن  يجب   -  7 »املادة 

»املتجددة التي تتجاوز أو تساوي قدرتها املجمعة القصوى 2 ميغاواط 

»في املناطق املنصوص عليها في البند 8 من املادة األولى أعاله، التي يتم 

»تحديدها وفق دفتر تحمالت تعده السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة.

لترخيص   .............................. منشآت  إنجاز  يخضع   -  .8 »املادة 
الشبكة  ملسير  التقني  الرأي  استطالع  بعد  اإلدارة  تمنحه  »اإلنجاز 
بالشبكة  املوصولة  للمنشآت  بالنسبة  للنقل  الوطنية  »الكهربائية 

»الكهربائية ذات الجهد العالي والجهد جد العالي.

»ويخضع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مصادر 
»الطاقات املتجددة املوصولة بالشبكة الكهربائية ذات الجهد املتوسط 
 47.18 رقم  القانون  ألحكام  طبقا  اإلدارة  تمنحه  اإلنجاز  »لترخيص 
 »املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية
الشبكة  ملسير  التقني  الرأي  استطالع  بعد  لالستثمار،  »املوحدة 

»الكهربائية الوطنية للنقل وملسير شبكة توزيع الكهرباء املعني.

للقانون  اعتباري خاضع  الغرض، يجب على كل شخص  »ولهذا 
تقدم  املالئمة  واملالية  التقنية  القدرات  على  توفره  يثبت  »الخاص 
»بطلب بهذا الشأن أن يقدم لإلدارة، بغرض املصادقة على املشروع، 

»ملفا يوضح على الخصوص ما يلي  : 

» 1 - طبيعة املنشآت ................................ 

.................................................................«

.................................................................«

» 5 - اإلجراءات ....................... دراسة حول التأثير على البيئة؛

» 6 - كيفيات املساهمة في تقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا ؛

» 7 - الكفاالت أو الضمانات البنكية التي تضمن إنجاز املشروع. 
»تحدد كيفيات احتساب مبلغ الكفاالت أو الضمانات البنكية بنص 

»تنظيمي. 

»يمنح ترخيص إنجاز املنشأة على أساس توفر القدرة االستيعابية 
»واعتبارا لجودة التجهيزات ....................................... الشبكة الكهربائية 
»الوطنية للنقل وعند االقتضاء، رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء املعني. 

»إضافة إلى الرأي التقني ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، 
»يمنح ترخيص اإلنجاز، بعد استطالع رأي وكالة الحوض املائي املعنية 
»ورأي الوكالة املغربية للطاقة املستدامة، عندما يتعلق الطلب بإنجاز 

»منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من مصدر الطاقة املائية.

»ال يجوز بالنسبة لكل مستغل، على مستوى كل جهة من جهات 
»اململكة، أن تتجاوز القدرة اإلجمالية ملنشأة أو منشآت انتاج الطاقات 
»املتجددة التابعة لشركته أو للشركات التابعة لها، نسبة 30% من 

»القدرة اإلجمالية املنشأة بالجهة املعنية. 

)الباقي ال تغيير فيه.(
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»املادة 9. - يجب أن تتوفر في كل طالب ترخيص الشروط التالية : 

» - أن يكون مؤسسا في شكل شركة يتواجد مقرها في اململكة ؛ 

» - أال يكون في وضعية ........................................... تصفية قضائية؛

» - أن يكون في وضعية جبائية سليمة ؛ 

» - أن يكون في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان 

»االجتماعي ؛

الطاقة  مصادر  من  انطالقا  الكهرباء  إلنتاج  مؤهال  يكون  -أن   «

»املتجددة بمقت�ضى أحكام القانون املؤسس له.

»املادة 10. - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من املادة 8 أعاله، 

»يبلغ ترخيص اإلنجاز إلى طالب الترخيص بعد الرأي املطابق للجنة 

»تقنية تحدث لهذا الغرض، لدى السلطة الحكومية املختصة، داخل 

»أجل أقصاه شهران يسري ابتداء .................. الوطنية للنقل وعند 

»االقتضاء، الرأي التقني ملسير شبكة توزيع الكهرباء املعني. 

»يحدد تأليف اللجنة وكيفيات تعيين أعضائها وكذا طرق اشتغالها 

»بنص تنظيمي.

الترخيص  يبلغ  املائية،  الطاقة   ...................... »وعالوة على ذلك، 

 »باإلنجاز إلى طالب الترخيص داخل أجل أقصاه شهران يسري ...............

»املعنية ورأي الوكالة املغربية للطاقة املستدامة وعند االقتضاء، رأي 

»مسير شبكة توزيع الكهرباء املعني.

»ولهذا الغرض، تلزم اإلدارة بطلب االستشارة التقنية من مسير 

شبكات  مسيري  من  االقتضاء،  وعند  للنقل،  الكهربائية  »الشبكة 

 »التوزيع الكهربائية املعنيين، ومن وكالة الحوض املائي املعنية ومن

»الوكالة املغربية للطاقة املستدامة داخل أجل أقصاه 15 يوما................ 

»امللف الكامل.

»يلزم مسيرو شبكات التوزيع الكهربائية املعنيون، والوكالة املغربية 

»للطاقة املستدامة، وكذا وكالة الحوض املائي املعنية املشار إليهم أعاله 

»بإبالغ اإلدارة برأيهم التقني داخل أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء 

»من تاريخ عرض األمر عليهم.

»املادة 11. - يصبح الترخيص باإلنجاز الغيا في حالة ..................... 

»تاريخ تبليغه. غير أنه إذا تعلق األمر بمنشأة من مصدر مائي فالترخيص 

»باإلنجاز يصبح الغيا في حالة عدم إنجاز املنشأة داخل أجل 5 سنوات 

»التي تلي تاريخ التبليغ بترخيص اإلنجاز.

»غير أنه في حالة عدم إتمام إنجاز املنشأة حسب الحالة داخل 

»األجلين املشار إليهما أعاله، يجوز لإلدارة، ................................ من قبل 

»صاحب الترخيص باإلنجاز، أن تمنحه ................... أقصاه سنتان.

»املادة 12. - يلزم صاحب الترخيص باإلنجاز بتقديم طلب من أجل 

»الحصول على ترخيص االستغالل من أجل تشغيل املنشأة املعنية 

»وذلك داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر بعد انتهاء أشغال اإلنجاز.

»ولهذا الغرض، ...................................... موضوع الترخيص باإلنجاز 

»وتعد تقريرا بذلك.

»تسلم اإلدارة ترخيص استغالل املنشأة داخل أجل أقصاه شهران 

»استنادا إلى ما يلي :

» - الترخيص باإلنجاز ؛

» - التقرير اإليجابي ملطابقة املنشأة للشروط التقنية املنصوص 

24 من هذا  املادة  في  إليه  املشار  الشبكة  ولوج  في عقد  »عليها 

»القانون ؛

» - الرأي التقني اإليجابي ملسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل 

»أو مسيري شبكة التوزيع الكهربائية املعنيين، فيما يخص الربط 

»باملنشأة املذكورة ؛

» - الرأي التقني اإليجابي لوكالة الحوض املائي ................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة 15. - يكون الترخيص اسميا، سواء كان لإلنجاز أو لالستغالل،

»وال يجوز..................................... في هذا الباب.

»يخضع كل تغيير للشكل القانوني للمستغل وكل تفويت لألسهم 

»وللحصص يمكن أن يؤدي إلى نقل مراقبة املستغل صاحب الترخيص 

الكيفيات  وفق  لإلدارة  املسبقة  املوافقة  على  للحصول  »باإلنجاز، 

»املحددة بنص تنظيمي.

»تبلغ اإلدارة رأيها داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ التبليغ ويكون 

»كل قرار بالرفض معلال.

»يمكن لإلدارة سحب الترخيص باإلنجاز في حالة إجراء التغييرات 

»املنصوص عليها أعاله دون الحصول على املوافقة املسبقة.

»املادة 17. - يخضع كل مشروع تغيير ....................... للحصول على 

»ترخيص بالتغيير تسلمه اإلدارة داخل أجل أقصاه شهران.
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»يرفق طلب الحصول ......................................... الخصوص ما يلي  : 

» - طبيعة ومحتوى ..........................................................................

» - تصميم تغيير املنشأة مرفقا بالجدولة الزمنية لإلنجاز؛

» - التجهيزات والوسائل املرتبطة بالتغيير.«

»املادة 20.- يوجه صاحب ترخيص االستغالل كل سنة .................. 

»التقرير إلى الجماعات الترابية املعنية. 

تطلب  أن  تنظيمي  بنص  املحددة  الكيفيات  وفق  لإلدارة  »يمكن 

»من صاحب ترخيص االستغالل تزويدها بجميع املعطيات واملعلومات 

»املتعلقة باستغالل املنشأة وبإنتاج الطاقة الكهربائية.«

»املادة 21 )الفقرة الثالثة(. - إذا تبين بعد دراسة امللف، واستطالع 

»رأي مسير شبكة توزيع الكهرباء املعني فيما يتعلق على الخصوص 

 »بالقدرة التقنية للشبكة، أن التصريح يستوفي .....................................

»أجل أقصاه شهران.«

»املادة 22. - في حالة عدم تشغيل املنشأة ......................... يجب على 

»املعني باألمر تقديم تصريح جديد طبقا ألحكام املادة 21 أعاله.«

»املادة 24. - توجه الطاقة الكهربائية .............................. وللتصدير.

»من أجل تسويق...................................................................للشبكة.

 »تحدد كيفيات ......................................................... بموجب اتفاقية

 »أو اتفاقيات تبرم بين املستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل،

 »أو عند االقتضاء، مسير أو مسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع املعنيين،

»تنص على ...................................... مسطرة حل النزاعات. 

الطاقة  تحجيم  للنقل  الوطنية  الكهربائية  الشبكة  ملسير  »يمكن 

»الكهربائية املنتجة من طرف املستغل في حدود عتبة ووفق كيفيات 

»تحدد بنص تنظيمي.

»ال ينتج عن الطاقة الكهربائية غير املوردة الناتجة عن التحجيم 

»في حدود العتبة املنصوص عليها في الفقرة أعاله أي تعويض لفائدة 

»مستغل املنشأة املعني. 

»املادة 25. - تتم االستجابة لحاجيات السوق الوطنية من الطاقة 

»الكهربائية من قبل املستغل، وذلك حسب متطلبات مسير الشبكة 

»الكهربائية الوطنية للنقل ومسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع في إطار 

»اتفاقية............................................. من قبل املستغل املذكور.

»املادة 26. - يجوز للمستغل املوصول بالشبكة الكهربائية الوطنية 

»ذات الجهد العالي أو الجهد جد العالي تزويد مستهلك أو مجموعة من 

 »املستهلكين موصولين بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي

 »أو الجهد جد العالي بالكهرباء أو تزويد مسير الشبكة الكهربائية للتوزيع،

»في إطار عقد ..................................................................... خاص بهم.

 »يجوز للمستغل املوصول بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد

املوصولين  املستهلكين  من  مجموعة  أو  مستهلك  تزويد  »املتوسط 

»بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد املتوسط أو مسير الشبكة 

»الكهربائية للتوزيع أو لكليهما معا، في إطار عقد ينص على الخصوص 

تعهد  وكذا  الكهربائية،  بالطاقة  للتزويد  التجارية  الشروط  »على 

بصفة  واستهالكها  املنتجة  الكهرباء  بأخذ  املذكورين  »املستهلكين 

»حصرية الستعمالهم الخاص.

 »يمكن ملسيري الشبكات الكهربائية للتوزيع اقتناء نسبة، ال تتجاوز

»40% من الطاقة اإلجمالية املوردة لتزويد زبناء موجودين بمناطق 

مشاريع  من  واملنتجة  للتوزيع  الكهربائية  الشبكات  مسيري  »نفوذ 

»الطاقات املتجددة املرخصة بموجب هذا القانون. يتم تحديد كيفيات 

»وشروط االقتناء بنص تنظيمي. 

»يمكن أن يباع ................................................................. املتجددة : 

........................................................«

........................................................«

»غير أنه ال يجوز للمستغل بيع ........................................ من مصادر 

»الطاقات املتجددة.

»تحدد الكيفيات والشروط التجارية املتعلقة بشراء فائض الطاقة 
»املنتجة انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة طبقا ألحكام القانون 

»رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية 

»لضبط الكهرباء.

»املادة 27. - يجوز ملستغل منشأة ..................... بالشبكة الكهربائية 

»الوطنية ذات الجهد العالي أو الجهد جد العالي، ....................... الوطنية 

»للنقل وموافقة اإلدارة.

انطالقا من مصادر  املنتجة  الكهرباء  يتم تصدير   -  .  28 »املادة 

»الطاقات املتجددة : 

» - وفقا لالتفاقيات التي تنظم الروابط الكهربائية املبرمة مع البلدان 

»املعنية ؛
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الشبكة  بواسطة  أجنبية  دول  مع  الكهربائية  الروابط  عبر   -«

»الكهربائية الوطنية للنقل؛

الوطنية  الكهربائية  الشبكة  التقني ملسير  الرأي  »- بعد استطالع 

»للنقل وموافقة اإلدارة؛

»- من خالل إبرام اتفاق بين املستغل ومسير الشبكة الكهربائية 

»الوطنية للنقل يحدد الشروط التقنية واالقتصادية للولوج إلى 

»الروابط الكهربائية، ال سيما نسبة الخسائر الواجب تطبيقها، 

»وتعريفات العبور.

»إال أنه ........................................ تنص على الخصوص على ما يلي : 

»- طبيعة ................................................. ؛

»-.............................................................. ؛

»- إتاوة ................................................................................ االمتياز؛

»- الكيفيات التقنية والتجارية لولوج الروابط الكهربائية مع الدول 

»املجاورة؛

» - كيفيات مساهمة املصدر في خدمات املنظومة ؛

» - مدة ......................................................... الترخيص باالستغالل ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

إلى   50.000 من  بغرامة  يعاقب   - األولى(.  )الفقرة   42 »املادة 

»100.000 درهم عن عدم القيام ............................. من هذا القانون.«

املادة الثانية

الصادر  املتجددة  بالطاقات  املتعلق   13.09 رقم  القانون  يتمم 

1431 صفر  من   26 بتاريخ   1.10.16 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)11 فبراير 2010( باملواد 6 املكررة و10 املكررة و10 املكررة مرتين 

التالية : 

»املادة 6 املكررة. - تسلم اإلدارة بالنسبة لكل مستغل شهادة تسمى 

»شهادة األصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية 

»من مصادر الطاقات املتجددة. 

إشارة  رهن  املذكورة  الشهادة  يضع  أن  املستغل  على  »يجب 

»املستهلكين متى طلبوا ذلك.

»تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح شهادة األصل.«

»املادة 10 املكررة. - يتعهد مقدم الطلب بتطبيق مبدأ األفضلية 

»الوطنية في جميع عقود اإلنجاز أو التزويد أو الخدمات وفق الكيفيات 

»املحددة بنص تنظيمي.

»املادة 10 املكررة مرتين. - يجوز لإلدارة طيلة مدة صالحية الترخيص 

الزمنية  الجدولة  وفق  اإلنجاز  أشغال  سير  من  تتحقق  أن  »باإلنجاز 

»املحددة من قبل صاحب الترخيص، في ملف طلب الترخيص.

»إذا تبين لإلدارة عدم الشروع في أشغال إنجاز املنشأة أو تسجيل 

»تأخير في إنجازها مقارنة مع الجدولة الزمنية املحددة، توجه اإلدارة 

»إلى املعني باألمر إعذارا تدعوه من خالله إلى تقديم توضيحات حول 

»ذلك مع تحديد اإلجراءات التي سيقوم بها في هذا الشأن، داخل أجل 

»أقصاه 15 يوًما من تاريخ التوصل باإلعذار. 

لم  أو  املذكور  األجل  انصرام  عند  لإلعذار  االمتثال  يتم  لم  »إذا 

»يتم قبول مقترحات صاحب الترخيص باإلنجاز، يجوز لإلدارة إلغاء 

»الترخيص باإلنجاز.«

املادة الثالثة

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام املادة 18 من القانون السالف 

الذكر رقم 13.09 :

»املادة 18. - يمكن لإلدارة أن ترخص بإنجاز منشآت إنتاج الكهرباء 

»من مصادر الطاقات املتجددة بناء على طلبات عروض ووفق دفتر 

»تحمالت يحدد بنص تنظيمي.

»يتعين على الشخص االعتباري الذي حاز طلب العروض أن يودع 

»طلب الحصول على رخصة اإلنجاز ورخصة االستغالل وفقا ألحكام 

»هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه.«

املادة الرابعة

تحل عبارة »ترخيص االستغالل« محل عبارة »الترخيص النهائي« في 

املواد 13 و14 و19 من القانون رقم 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431

)11 فبراير 2010(.
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الباب الثاني

تغيير وتتميم القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع 
الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

املادة الخامسة

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املادة 15 )الفقرة الثانية( من 

الهيئة وإحداث  الكهرباء  قطاع  بضبط  املتعلق   48.15 رقم   القانون 

الوطنية لضبط الكهرباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 

بتاريخ 17 من شعبان 1437 )24 ماي 2016( : 

»املادة 15 )الفقرة الثانية(. - تحدد تعريفة ........................... بالنظر 

»إلى ما يلي : 

» - التكاليف املرتبطة بتسيير..................................

.............................................................................- «

» - التكاليف الراسبة عند االقتضاء.

 »عالوة على ذلك، التكاليف املرتبطة بخدمات املنظومة كما هي

للطاقة  بالنسبة   13.09 رقم  الذكر  السالف  القانون  في  »معرفة 

»الكهربائية املنتجة من مصادر الطاقات املتجددة.«

املادة السادسة

املؤقت«  »الترخيص  عبارة  محل  اإلنجاز«  »ترخيص  عبارة  تحل 

املتعلق   48.15 القانون رقم  4 و18 من  املادتين  في  املنصوص عليها 

بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الصادر 

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ 17 من شعبان 1437

)24 ماي 2016(.

الباب الثالث

أحكام ختامية

املادة السابعة

ال تسري أحكام هذا القانون على منشآت إنتاج الطاقة من مصادر 

الطاقات املتجددة التي سبق لها، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، 

الحصول على تصريح أو ترخيص طبقا ألحكام القانون السالف الذكر 

رقم 13.09.
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