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في) ص در) رقم) 9678.9) ةإلسالم9ا) وةةشؤو1) ةألوق ف) ة1زير) قرةر)
1)رجب)ش  9 )1)م ي) 19)()تمدد)بم1جشه)إلى)وزةرة)ةألوق ف)
 6 بت ريخ) رقم) )). 1.)) ةنرس1م) أحك م) ةإلسالم9ا) وةةشؤو1)
محرم)ش9 9 )96)و1 19) 911()ةملحدث)بم1جشه)لحم ب)وزةرة)
ةألبغ ل)ةةعم1م9ا)وةةتك1ين)ةننهي)وتك1ين)ةألطر) ظ م)ةتأه9ل)

وتصن9ف)مق والت)ةةشل ء)وةألبغ ل)ةةعم1م9ا)

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،

بنـاء على الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 
)4 ديسمبر 2003( في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 )16 يونيو 1994( 
املحدث بموجبه لحساب وزارة األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين 
األطر نظام لتأهيل وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية، كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما املادة 17 منه ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمدد إلى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أحكام املرسوم املشار 
إليه أعاله رقم 2.94.223 بتاريخ 6 محرم 1415 )16 يونيو 1994(، كما 

وقع تغييره وتتميمه.

املادة الثانية

يتم هذا التمديد استنادا إلى أعمال اللجنة املنصوص عليها في املادة 
التأهيل  شهادة  أساس  وعلى  أعاله،  إليه  املشار  املرسوم  من  الرابعة 

والتصنيف التي يسلمها الوزير املكلف بالتجهيز.

املادة الثالثة

الواردة القطاعات  هي  التصنيف  موضوع  األعمال  قطاعات   إن 
في الصادر   1945.01 رقم  التجهيز  وزير  بقرار  امللحق  الجدول   في 

2 شعبان 1422 )19 أكتوبر 2001(.

ةن دة)الرابعة

على  أعاله  إليه  املشار   2.94.223 رقم  املرسوم  مقتضيات  تسري 
قرار  من  األولى  املادة  في  املحدد  السقف  مبلغها  يفوق  التي  الصفقات 
وزير التجهيز رقم 1946.01 الصادر في 2 شعبان 1422 )19 أكتوبر 2001( 
تلك  أو  التاريخية  املساجد  وترميم  تهيئة  أشغال  صفقات  باستثناء 

املرتبة في عداد اآلثار التاريخية.

املادة الخامسة

تاريخ  من  ابتداء  وينسخ  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 
612.06 الصادر في  نشره قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم 

وزارة  إلى  بموجبه  تمدد   )2006 مارس   31(  1427 األول  ربيع  فاتح 

بتاريخ  2.94.223 رقم  املرسوم  أحكام  اإلسالمية  والشؤون   األوقاف 

وزارة  لحساب  بموجبه  املحدث   )1994 يونيو   16(  1415 محرم   6

األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر نظام لتأهيل وتصنيف 

مقاوالت البناء واألشغال العمومية، كما وقع تتميمه.

وحرر بـالرباط في 9 رجب 1435 )9 ماي 2014(.

اإلمضاء  : أحمد التوفيق.

ص در) رقم) 9. 9 ) وةةشيئا) وةن ء) وةنع د1) ةةط قا) ة1زير) قرةر)
بتحدود) م1ذج) فبرةور) 19)() ( ( ش  9  ةآلخر) رب9ع) في) )

ةةنه ئي) ةةترخ9ص) بطلب) إرف قه) ةة1ةجب) ةةتحمالت) دفتر)

من) ة طالق ) ةةكهرب ل9ا) ةةط قا) إ ت ج) منشأة) ةتشغ9ل)

ةنتجددة. ةةط ق ت) مص در)

وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،   

بالطاقات املتجددة الصادر  13.09 املتعلق  القانون رقم  بناء على   

1431 صفر  من   26 بتاريخ   1.10.16 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)11 فبراير 2010(، وال سيما املادة 12 منه؛  

            1432 األولى  جمادى   7 في  الصادر   2.10.578 رقم  املرسوم  وعلى 

بالطاقات  املتعلق   13.09 رقم  القانون  بتطبيق    )2011 أبريل   11(

املتجددة، وال سيما املادة 5 منه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

التحمالت  دفتر  القرار  بهذا  املرفق  النموذج  وفق  يعد  أن  يجب 

الطاقة  إنتاج  لتشغيل منشأة  النهائي  الترخيص  إرفاقه بطلب  الواجب 

عليه  واملنصوص  املتجددة،  الطاقات  مصادر  من  انطالقا  الكهربائية 

في الصادر   2.10.578 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   5 املادة   في 

7 جمادى األولى 1432 )11 أبريل 2011(.

املادة الثانية

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 4 ربيع اآلخر 1435 )4 فبراير 2014(.

اإلمضاء  : عبد القادر اعمارة.

*
* *
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 م1ذج)دفتر)ةةتحمالت)ةة1ةجب)إرف قه)بطلب)ةةترخ9ص)ةةنه ئي)
ةتشغ9ل)منشأة)إ ت ج)ةةط قا)ةةكهرب ل9ا)ة طالق )من)مص در)

ةةط ق ت)ةنتجددة))

املادة األولى

يهدف دفتر التحمالت هذا إلى تحديد املقتضيات التي يجب أن يتقيد 
الطلب(  بصاحب  التعريف  عناصر  إلى  ...........................(اإلشارة  بها 
املشار إليه بعده ب »املستغل« لتشغيل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية 

انطالقا من مصدر (اإلشارة إلى مصدر الطاقة املتجددة املستعملة(.

املادة 2

وصف للبنية القانونية للجهة صاحبة املشروع واملستغلة للمنشأة. 
يضم الوصف املذكور عند االقتضاء تركيبة املساهمين وقائمة الشركاء 

املعنيين وأدوارهم وطبيعة العالقة التي تربطهم.

املادة 3

للمشروع صاحبا  باعتباره  للمستغل  التقنية  القدرات   وصف 
أو من يكلفه باإلنجاز الكامل ملنشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا 
من مصادر الطاقات املتجددة (اإلشارة إلى مصدر الطاقة املستعملة( 

وصيانة وتدبير املنشآت املذكورة.

املادة  4

عند  السابقة  إلنجازاته  ملخص  وتقديم  املستغل  لتجربة  وصف 
االقتضاء (اإلسم  والعنوان والقدرة املنشأة والتكنولوجيا...(

املادة 5

يجب على املستغل ان يدلي بقائمة الوظائف واملهام األساسية التي 
يتوفر عليها املستخدمون مصحوبة بوثائق تثبت الكفاءات املذكورة.

املادة 6

الطاقة  إنتاج  منشأة  من  تزويدهم  سيتم  الذين  الزبناء  قائمة 
مصدر  إلى  (اإلشارة  املتجددة  الطاقة  مصدر  من  انطالقا  الكهربائية 
مواقعهم   تحديد  إلى  اإلشارة  مع  املستعملة(،  املتجددة  الطاقة 
ومستويات االستهالك لديهم (يجب أن تكون هذه القائمة مطابقة لتلك 

التي تم منح الترخيص املؤقت على أساسها( ....

يجب على املستغل إخبار الوزارة املكلفة بالطاقة بكل تغيير يدخل 
على عناصر هذه القائمة.

املادة 7

قابلة   ،...... ابتداء من   ..... في  النهائي  الترخيص  تحدد مدة صالحية 
للتمديد لنفس املدة مرة واحدة، وفق نفس الشروط املنصوص عليها 
املتجددة  بالطاقات  املتعلق   13.09 رقم  القانون  من  الثالث  الباب  في 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 
)11 فبراير 2010(.

املادة 8

يجب على املستغل:

- أن يحافظ على مستوى القوة املصرح به في الترخيص النهائي من 
خالل استغالل وصيانة مثلى للمنشأة؛

الشبكة  ومسير  بالطاقة  املكلفة  الحكومية  السلطة  يخبر  أن   -
الكهربائية الوطنية بكل حدث مهم يمس بشروط منح الترخيص 
الوضع  إلى  وإرجاعه  الخلل  تصحيح  فور  اخبارهم  مع  النهائي 

األصلي؛

الذاتي  التحكم  وآليات  الحماية  بأنظمة  املنشآت  يجهز  أن   -
الكهربائية  الشبكة  في  الخلل  حاالت  ملواجهة  تشغيلها  الستئناف 
الشبكة  مسير  يضعها  التي  الشروط  وفق  وضبطها  الوطنية 

الكهربائية الوطنية؛

- أن ينجز محول تصريف الطاقة الكهربائية حسب اعدادات الربط 
الوطنية  الكهربائية  الشبكة  مسير  مع  مشترك  باتفاق  املعتمدة 
املنصوص  الوطنية  الكهربائية  الشبكة  وذلك وفق شروط مسير 
الكهربائية الوطنية، موضوع  إلى الشبكة  الولوج  اتفاقية  في  عليها 
املتجددة  بالطاقات  املتعلق   13.09 رقم  القانون  من   24 املادة 

املشار إليه أعاله؛

- أن يجهز كل منشأة بأدوات توقع اإلنتاج؛

تنتج  هام  تغيير  بكل  بالطاقة  املكلفة  الحكومية  السلطة  يبلغ  أن   -
عنه آثار بليغة تمس بالقدرة التقنية للمستغل املتعلقة بمؤهالته 

املهنية؛

- أن يتقيد بمعايير جودة التزويد بالطاقة الكهربائية (االرتعاشات، 
مسير  طرف  من  املفروضة   )..… التوازن,  وعدم  والتوافقيات, 
الشبكة الكهربائية الوطنية على مستوى النقطة املشتركة للربط 
الشبكة  مسير  بها   يطلعه   التي  القصيرة  الدارة  قوة  أساس  على 
الكهربائية الوطنية. يجب على املستغل أن يوفر التجهيزات الالزمة 

الحترام املعايير املذكورة؛

تباث  تضمن  التي  بالكيفية  املنشآت  أبعاد  ويحسب  يصمم  أن   -
العزل الكهربائي للمنشآت ومقاومتها للتأثيرات املناخية....(

املادة 9

يدلي املستغل بالوثائق التالية:

وجه  على  اإلشارة  مع  للمنشأة  واملفصل  التجزيئي  التصميم   -
الخصوص إلى مسالك الولوج، ومسلك النقل املحلي، والخطوط 
وأشغال  الربط  ومراكز  التسليم،  مراكز  وعدد  الكهربائية، 
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لوضع  الخنادق  وحفر  املسالك،  مختلف  لفتح  املدنية  الهندسة 

األسالك تحت األرض، والهندسة الكهربائية؛

- وصف للخصائص التقنية للتجهيزات واآلليات املستعملة إلنتاج 

الطاقة الكهربائية انطالقا من مصدر طاقة متجددة (اإلشارة إلى 

مصدر الطاقة املتجددة املستعملة(؛

املنشآت،  بها  تجهز  أن  يجب  التي  لآلالت  التقنية  الخصائص   -

ال سيما العناصر التالية:

ضبط القدرة غير الفعالة وتعويضها؛• 

الفعالة •  غير  القدرة  وتزويد  استيعاب  قدرة  منحنيات 

ملولدات املنشآت تبعا للقدرة الفعالة املولدة؛

استقرارية تغيرات التردد؛• 

مستوى توليد االرتعاشات، والتوافقيات، وعدم التوازن،...  • 

بنقطة الربط املشتركة،

الفجائية •  واالنخفاضات  االنخفاضات  استقرار  منحنيات 

للجهد؛

- وصف مفصل  لتشغيل املنشأة؛

الشبكة  مسير  ومعايير  التقنية  الخصائص  تطبيق  طريقة   -

الكهربائية الوطنية؛

- كيفيات الصيانة الوقائية والتصحيحية (تدخل ضعيف وتدخل 

قوي(؛

أمثل  استغالل  أجل  من  املتبعة  واإلجراءات  الوسائل  وصف   -

للمنشأة؛

توقف  حالة  في  املنشأة  لحماية  به  القيام  يجب  الذي  اإلجراء   -

األنشطة التقنية؛

األنشطة  توقف  يطول  عندما  به  القيام  ينبغي  الذي  اإلجراء   -

التقنية؛

تلوث  من  الحماية  (منطقة  وجودها  حالة  في  التقنية  اإلكراهات   -

املاء، تدفق أو تسريب مواد ملوثة....(.

هام  تغيير  بكل  بالطاقة  املكلفة  الحكومية  السلطة  املستغل  يبلغ 

لحق بالوثائق من شأنه أن يؤثر على العناصر التي على أساسها تم منح 

الترخيص النهائي وذلك قبل القيام بالتغيير املذكور. 

املادة 10

إلى  التحمالت  بدفتر  يرفق  ملحق  في  يشير  أن  املستغل  على  يجب 

الوطنية، الكهربائية  بالشبكة  للربط  املتخذة  والوسائل   اإلجراءات 

ال سيما الخصائص األساسية ألشغال الربط والشروط التقنية للربط 

وتصميم أشغال الربط وتماسكها.

املادة 11

يجب أن يشير املستغل في ملحق إلى اإلجراءات العمرانية التي يجب 

من  املمنوحة  العمرانية  بالتهيئة  املتعلق  للتراخيص  طبقا  بها،  االلتزام 

أجل تصميم وبناء واستغالل منشأة إنتاج  الطاقة الكهربائية انطالقا 

من (اإلشارة إلى مصدر الطاقة املتجددة املستعملة(.

املادة 12

املحاور  حول  تتمحور  والتي  املعتمدة  بالسالمة  املتعلقة  اإلجراءات 

األساسية التالية:

- وصف املسطرة املتبعة لتفادي املخاطر وال سيما تصميم املراقبة 

(يدرج في امللحق( ؛

- تقييم املخاطر التي ال يمكن تفاديها؛

- القضاء على املخاطر عند املنبع؛

تجهيزات  اختيار  العمل؛  مراكز  (تصميم  اإلنسان  عمل  تكييف   -

العمل وطرق العمل واإلنتاج ....( ؛

- األخذ بعين االعتبار تطور التكنولوجيا؛

- التخطيط للوقاية؛

الحماية  تدابير  بدل  األولوية  الجماعية  الحماية  تدابير  إعطاء   -

الفردية؛

هذا  في  املتخذة  التدابير  احترام  ومراقبة  السالمة  معايير  احترام   -

املجال؛

............................................................................................ -

املادة 13

بالشبكات  الربط  تصاميم  إلى  تشير  التي  بالوثائق  املستغل  يدلي 

والتجهيزات التالية:

- الشبكة الكهربائية الوطنية، مركز التجميع ومركز التصريف؛

- شبكة املاء عند وجودها؛

- شبكة التطهير في حال وجودها؛

- شبكة االتصاالت.
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املادة 14

قائمة التجهيزات امللحقة ومميزاتها.

(اإلشارة إلى نوع املحول وخزان املاء ......(.

املادة 15

يدلي املستغل بدراسة للتأثير تهدف إلى تقديم شامل وملخص آلثار 

مشروعه على البيئة والصحة، تكون مصحوبة بقرار املوافقة البيئية.

املتعلق   12.03 رقم  القانون  ألحكام  طبقا  التأثير  دراسة  تنجز 

رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيئة  على  التأثير  بدراسات 

1.03.60 بتاريخ 10 ربيع اآلخر 1424 )12 ماي 2003(.

املادة 16

لتغطية  الالزمة  التأمين  بوليصات  يكتتب   أن  املستغل  على  يجب 

املخاطر املترتبة عن نشاطه املنهي (.... إرفاق نسخة من بوليصات التأمين 

املكتتبة لتغطية املسؤولية املدنية واملهنية ضد املخاطر املحتملة جراء 

إنتاج  الكهرباء انطالقا من الطاقة املتجددة (اإلشارة إلى مصدر الطاقة 

املستعملة(.

املادة 17

 يجب أن ينخرط املستغل في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

ويجب عليه أن يسجل، بصفة منتظمة، لدى الهيئة املذكورة تصريحاته 

باألجور.

للضمان  الوطني  الصندوق  في  االنخراط  رقم  إلى  اإلشارة   ....)

االجتماعي والتصريح باألجور... (.

املادة 18

تصدير  حال  في  أداؤها  املستغل  على  الواجب  العبور  إتاوة  تحدد 

الطاقة الكهربائية انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة، واملنصوص 

عليها في املادة 28 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، ضمن اتفاقية 

تبرم بين املستغل ومسير الشبكة الكهربائية الوطنية.  

املادة 19

يخضع املستغل للرسم السنوي الستغالل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية 

انطالقا من مصدر الطاقات املتجددة (اإلشارة إلى مصدر الطاقة املستعملة( 

املعدة للتصدير، كما هو محدد في قرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة 

بالطاقة والسلطة الحكومية املكلفة باملالية وفقا للمادة 13 من املرسوم 

رقم 2.10.578 الصادر في 7 جمادى األولى 1432 )11 أبريل 2011( بتطبيق 

القانون رقم 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة.

املادة 20

يحدد املستغل األطراف التي تتحمل الخطر املالي املرتبط بمشروعه 

املعنية  األخرى  والبنيات  مشروعه  لبنية  املالية  والقوة  املالءمة  ويثبت 

بتخصصات املشروع. ولهذا الغرض، يقدم املستغل ما يلي:

- مبلغ االستثمار املنجز؛

واإلعانات  والديون  الخاصة  األموال  للمشروع:  املالي  الهيكل   -

واالمتيازات املالية؛

- الحسابات السنوية الكاملة برسم آخر سنة محاسبية. 

املادة 21

املشار  التاريخ  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  هذا  التحمالت  دفتر  يدخل 

النهائي املسلم لصاحب الطلب. ويكون صالحا طيلة  الترخيص  في  إليه 

مدة صالحية الترخيص املذكور.

على  التي  العناصر  بأحد  يلحق  عندما  التحمالت  دفتر  تغيير  ويتم 

أثرا  له  يكون  هام  تغيير  للمستغل  النهائي  الترخيص  منح  تم  أساسها 

مباشرا على شروط استغالل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وةةتض مني) ةالجتم عي) وةالقتص د) ةةتقل9دوا) ةةصل عا) ة1زيرة) قرةر)

رقم) 91.9 9)ص در)في)8)جم دى)ةآلخرة)ش  9 )8)أبريل) 19)) 

ةةق �ضي)بإجش ريا)تطش9ق)م1ةصفا)مغرب9ا.

وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 

واالعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من 

صفر 1431 )11 فبراير 2010( وال سيما املادة 33 منه ؛

وعلى مقرر وزير الصناعة والتجارة واالستثمار و االقتصاد الرقمي 

رقم 2975.13 الصادر في 19 من ذي الحجة 1434 )25 أكتوبر 2013( 

باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

ابتداء  التطبيق،  إجبارية   20.7.003 م.م  املغربية  املواصفة  تصبح 

من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

املعنيين  تصرف  رهن  أعاله  إليها  املشار  املغربية  املواصفة  توضع 

باألمر باملعهد املغربي للتقييس.


