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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.452صادر في  22من ذي الحجة 1441
( 12أغسطس  )2020بتطبيق أحكام املادة  34من القانون
رقم  142.12املتعلق باألمن والسالمة في املجالين النووي
واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية لألمن والسالمة في
املجالين النووي واإلشعاعي.

رسم ما يلي :
املادة األولى
يقصد بمصطلح «اإلدارة» في مفهوم املادة  34من القانون املشار
إليه أعاله ،السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة.
املادة الثانية

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  142.12املتعلق باألمن والسالمة في املجالين
النووي واإلشعاعي وبإحداث الوكالة املغربية لألمن والسالمة
في املجالين النووي واإلشعاعي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

يسند إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة ،تنفيذ هذا املرسوم الذي
ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من ذي الحجة  12( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

رقم  1.14.149بتاريخ  25من شوال  22( 1435أغسطس )2014
وال سيما املادة  34منه ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  2ذي الحجة 1441
( 23يوليو ،)2020

وقعه بالعطف :
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.
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نصوص خاصة
قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2149.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2150.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Qualification master degree program subject
area «building and civil engineering»  educational
program urban engineering and services, professional
qualification of civil engineer, délivrée par Zaporizhzhia
State engineering Academy - Ukraine - le 31 janvier
2019, assortie de la qualification bachelor degree in civil
engeneering specialized in construction, délivrée par la
même académie - le 30 juin 2017,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Master's degree in field of study «industrial and civil
engineering» professional qualification of civil engineer,
 délivré par Zaporizhia State engineering AcademyUkraine - le 31 janvier 2018, assorti du bachelor’s degree
in field of study «construction», qualification of bachelor
in civil engineer, délivré par la même académie - le 8
juillet 2016,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2151.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2152.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Qualification master degree program subject area
construction and civil engineering, educational program
industrial and civil engineering, professional qualification
civil engineer, délivrée par Zaporizhzhia national
University - Ukraine - le 31 janvier 2020, assortie de
la qualification bachelor degree in civil engeneering
specialized in construction, délivrée par Zaporizhzhia
State engineering Academy - Ukraine - le 2 juillet 2018,

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Génie
: électrique et électromécanique
– Qualification master degree program subject area electrical
energetics, electrical engineering and electromechanics,
educational program electromechanical automation
systems and electric drive, délivrée par national
metallurgical Academy of Ukraine - Ukraine - le 30 janvier
2019, assortie de la qualification bachelor degree program
subject area electromechanics, délivrée par la même
académie - le 21 juin 2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2153.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
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مقرر لوالي بنك املغرب رقم  78صادر في  29من جمادى اآلخرة 1441
( 24فبراير  )2020بسحب الترخيص لجمعية توادة للسلفات
الصغيرة في مزاولة األنشطة املتعلقة بمنح السلفات الصغيرة.
والي بنك املغرب،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان
والهيئات املعتبرة في حكمها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.193بتاريخ فاتح ربيع األول  24( 1436ديسمبر )2014
وال سيما املادتين  52و 144منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير امل ــالية والخوصصة رق ــم  1221.07الصادر في
 13من جمادى اآلخرة  28( 1428يونيو  )2007بالترخيص لجمعية
توادة للسلفات الصغيرة في مزاولة األنشطة املتعلقة بمنح السلفات
الصغيرة ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Qualification master degree program subject area
«building and civil engineering»  educational and
professional program industrial and civil engineering,
délivrée par O.M Beketov national University of urban
economy in Kharkiv - Ukraine - le 21 janvier 2020, assortie
de la qualification bachelor degree program subject
area construction, délivrée par la même université - le
30 juin 2018,

وعلى طلب سحب االعتماد الذي قدمته جمعية توادة للسلفات
الصغيرة تبعا لقرار الجمع العام االستثنائي املنعقد بتاريخ
 14سبتمبر ،2018
قرر ما يلي :
املادة األولى
يسحب من جمعية توادة للسلفات الصغيرة  ،املوجود مقرها
االجتماعي في  ،119شارع املقاومة ،الشقة رقم  27الرباط  ،الترخيص
املمنوح لها ملزاولة األنشطة املتعلقة بمنح السلفات الصغيرة.
املادة الثانية
تتوقف بقوة القانون جمعية توادة للسلفات الصغيرة عن
مزاولة عملياتها بصفتها جمعية للسلفات الصغيرة ،في الساعة
الثانية عشرة ( )12زواال لليوم املوالي لتاريخ نشر هذا املقرر
في الجريدة الرسمية.
املادة الثالثة

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

تتم تصفية جمعية توادة للسلفات الصغيرة طبقا ألحكام
الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادر في  3جمادى األولى 1378
( 15نوفمبر  )1958املتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ،كما تم
تغييره وتتميمه.

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020

وحرر بالرباط في  29من جمادى اآلخرة  24( 1441فبراير .)2020

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

اإلمضاء  :عبد اللطيف الجواهري.
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مقرر لوالي بنك املغرب رقم  101صادرفي  17من جمادى اآلخرة 1441
( 12فبراير  )2020بتمديد مدة انتداب مصفي شركة «Quick
» Moneyبصفتها وسيطا في تحويل األموال.
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مقرر لوالي بنك املغرب رقم  102صادر في    14من رمضان 1441
( 8ماي  )2020بتمديد مدة انتداب مصفي شركة التمويل
«دياك سلف» «.»DIAC-SALAF
والي بنك املغرب،

والي بنك املغرب،
بناء على القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان
والهيئات املعتبرة في حكمها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

بناء على القانون رقم  103.12املتعلق بمؤسسات االئتمان
والهيئات املعتبرة في حكمها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.14.193بتاريخ فاتح ربيع األول  24( 1436ديسمبر   )2014
وال سيما املادة  146منه ؛

رقم  1.14.193بتاريخ فاتح ربيع األول  24( 1436ديسمبر )2014

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم  41الصادر في  27من جمادى
اآلخرة  8 ( 1434ماي  ) 2013بتعيين مصفي لشركة «دياك سلف»
« »DIAC-SALAF؛

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم  66الصادر في  3جمادى

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم  49الصادر في  3شعبان 1436
( 22ماي  )2015بتمديد مدة انتداب مصفي شركة التمويل «دياك
سلف » « »DIAC - SALAF؛

وال سيما املادة  146منه ؛

اآلخرة  2( 1438مارس  )2017بتعيين مصفي لشركة «Quick
» Moneyبصفتها وسيطا في تحويل األموال ؛
وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم  72الصادر في  28من جمادى
األولى  14( 1439فبراير  )2018بتمديد مدة انتداب مصفي شركة
» «Quick Moneyبصفتها وسيطا في تحويل األموال ؛
ونظرا لكون األجل املحدد لتصفية « »Quick Moneyسينتهي
في تاريخ  2مارس  ،2020دون أن تتم عمليات التصفية ؛
وعلى طلب التمديد الذي قدمه املصفي بتاريخ  24يناير ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تمدد مدة انتداب السيد أحمد ناهض ،مصفي شركة »«Quick Money
بصفتها وسيطا في تحويل األموال ،ملدة سنة واحدة.
املادة الثانية
ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من جمادى اآلخرة  12( 1441فبراير .)2020
اإلمضاء  :عبد اللطيف الجواهري.

وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم  62الصادر في  12من شعبان 1438
( 9ماي  )2017بتمديد مدة انتداب مصفي شركة التمويل «دياك
سلف» « »DIAC - SALAF؛
وعلى مقرر والي بنك املغرب رقم  89الصادر في  19من شعبان 1440
( 25أبريل  )2019بتمديد مدة انتداب مصفي شركة التمويل
« »DIAC - SALAF؛
ونظرا لكون األجل املحدد لتصفية شركة التمويل «دياك سلف»
« »DIAC - SALAFسينتهي في تاريخ  10ماي  ،2020دون أن تتم عمليات
التصفية ؛
وعلى طلب التمديد الذي قدمه املصفي لشركة التمويل «دياك
سلف» « »DIAC - SALAFبتاريخ  7ماي ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تمدد مدة انتداب السيد أحمد ناهض ،مصفي شركة التمويل
« »DIAC - SALAFملدة سنتين.
املادة الثانية
ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من رمضان  8( 1441ماي .)2020
اإلمضاء  :عبد اللطيف الجواهري.
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مجلس املنافسة
قرارملجلس املنافسة عدد / 51ق 2020 /صادرفي  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020املتعلق بتولي شركة «Garland Laidley
» SGPSاملراقبة الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق التصويت
املتعلقة بشركات « »Adatra SARLو«»Casalis SARL
و«.»Cerex SARL
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو ) 2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو ) 2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعل ــى املــرس ــوم رق ــم  2.15.109الصادر  16م ــن شعب ــان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد  /020ع.ت.إ  / 2020بتاريخ
 24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير  ،)2020املتعلق بتولي شركة
« »Garland Laidley SGPSالخاضعة للقانون البرتغالي للمراقبة
الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق التصويت املتعلقة بشركات
« »Adatra SARLو« »Casalis SARLو« »Cerex SARL؛
وعلى املادة  27من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار
واملنافسة والقاضية بتعيين مقررة في املوضوع بقرار رقم 30/2020
بتاريخ  8رجب  3( 1441مارس  )2020؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد اقتناء
موقع بتاريخ  31أكتوبر  2019بين األطراف املعنية ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 11من شوال  3( 1441يونيو  )2020والذي يمنح أجل  10أيام لألغيار
قصد إبداء مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال خدمات إحالة شحن
البضائع في املغرب لم يبدوا أي مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  9شوال 1441
(فاتح يونيو  )2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  9شوال  ( 1441فاتح يونيو  )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من توفر النصاب القانوني
ألعضاء اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة  31من النظام الداخلي
للمجلس والواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد
بشأن عملية التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات
املنبثقة عنه ،خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ
 20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس  )2020؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املادتين  11و 12من القانون رقم  104.12؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،كما أن
املادة   12تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة الثامنة ( )8من املرسوم
التطبيقي رقم  2.14.652املشار اليه أعاله ،أو عندما تنجز جميع
املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة  
أكثر من أربعين باملائة ( )%40من البيوع أو الشراءات أو املعامالت
األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات أو الخدمات من نفس
النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق املذكورة؛
وحيث إن عقد االستثمار ينص على اقتناء «»Garland Laidley SGPS
ملجموع أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركات «»Adatra SARL
و« »Casalis SARLو «»Cerex SARL؛
وحيث إن تولي شركة « »Garland Laidley SGPSاملراقبة الحصرية
لشركات « »Adatra SARLو« »Casalis SARLو« »Cerex SARLيشكل
تركيزا اقتصاديا حسب مدلول املادة  11من القانون رقم 104.12
والتي تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس
املنافسة ؛

عدد 14 - 6914رحم 14م (( 14بمتبس (3س ((3

الجريدة الرسمية

ً
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطا
من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة  8من املرسوم
رقم 2.14.652؛
وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :
 الشركة املقتنية « ،»Garland Laidley SGPSوهي شركةقابضة خاضعة للقانون البرتغالي تعمل في قطاع النقل الدولي
و خدمات اللوجيستيك و تمتلك فروعا في إسبانيا وشيلي واملغرب
و تتمثل مهمة « »Garland Laidley SGPSفي تحديد التوجه العام
واالختيارات االستراتيجية الكبرى للمجموعة ومراقبة مدى التزام
فروعها بالسياسة العامة للشركة ؛
 الشركة املستهدفة « ،»Adatra SARLو هي شركة مغربية مسجلةباملحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد  ،38311أسست
سنة  ،1979تنشط في قطاع النقل الدولي وخدمات اللوجيستيك،
ً
تحديدا ،في خدمات التعشيرالجمركي وخدمات إحالة
وبشكل أكثر
شحن البضائع ؛
 الشركة املستهدفة « ،»Casalis SARLو هي شركة مغربية مسجلةباملحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد  ،63935أسست
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ومن ثم ،فإن العملية املقترحة ستمكن من دعم خطة تنمية شركة
« »Garland Laidley SGPSعبر ضمان تطور أسرع و زيادة حصتها
في السوق كما ستمكن العملية من تحفيز خبرة موظفي الشركة
املستهدفة و تعزيز مهارات املجموعة املقتنية ؛
وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف واعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق ،وانطالقا من املعطيات التي وفرتها األطراف
املعنية ،فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي السوق الوطنية
لخدمات إحالة شحن البضائع ؛
وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�سي للعملية أسفر إلى
كون السوق الوطنية لخدمات إحالة شحن البضائع تعرف تواجد
عدد كبير من املنافسين ،وأن الحصة التراكمية من السوق املعنية
التي قد تنتج عن اقتناء شركة « »Garland Laidley SGPSلشركات
« »Adatra SARLو« »Casalis SARLو« »Cerex SARLتقل عن %  0,1؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي واستنادا إلى الوثائق التي وفرتها
األطراف املبلغة ،تبين على أن هذه العملية لن تغير من وضعية املنافسة
الحالية في السوق الوطنية ،وبالتالي لن يكون لها أي تأثير عمودي
أو أفقي أو تكتلي؛
وحيث إنه لن يترتب عن هذه العملية أي أثر سلبي على املنافسة
في السوق املرجعية املعنية أو في جزء مهم منها،
قرر ما يلي :

سنة  ،1991و تحقق مجمل رقم معامالتها مع شركة « »Adatra SARL؛

املادة األولى

 -الشركة املستهدفة « ،»Cerex SARLو هي شركة مغربية مسجلة

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد  /020ع.ت .إ  2020/بتاريخ
 24من جمادى اآلخرة  19( 1441فبراير  )2020يستوفي الشروط
القانونية.

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد  ،35573أسست
سنة  ،1977و تحقق مجمل رقم معامالتها مع شركة « »Adatra SARL؛
وحيث إن شركة « »Garland Laidely SGPSتمتلك بشكل مباشر
في السوق املغربية ،فرعا لها وهي شركة « »Garland Marocالتي
تنشط في تقديم خدمات إحالة شحن البضائع ؛
وحيث إن اقتناء شركات « »Adatra SARLو«»Casalis SARL
و« »Cerex SARLيندرج في إطار مشروع تعزيز مكانة مجموعة
« »Garland Laidley SGPSفي املغرب من خالل تولي املراقبة الحصرية
على أسهم رأسمال وحقوق التصويت املتعلقة بثالث فاعلين في قطاع
النقل و خدمات اللوجيستيك ؛

املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
بتولي شركة « »Garland Laidley SGPSالخاضعة للقانون البرتغالي
للمراقبة الحصرية على أسهم رأسمال وحقوق التصويت املتعلقة
بشركات « »Adatra SARLو« »Casalis SARLو«.»Cerex SARL
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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الجريدة الرسمية

ق ــرار ملجلـس املنافس ــة ع ــدد /52ق 2020/ص ـ ــادر فـ ــي  20م ــن
ذي الحجة  10( 1441أغسطس  )2020املتعلق بتولي شركة
« »OMV Aktiengesellschaftاملراقبة الحصرية لشركة
« »Borealis AGعن طريق اقتناء  % 39من أسهم رأسمالها.
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعل ــى امل ــرس ــوم رق ــم  2.14.652الصـ ــادر فـ ــي  8صفـ ــر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم   20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /39ع.ت.إ 2020/بتاريخ
 28من رمضان  21( 1441ماي  ،)2020املتعلق بتولي شركة
«»OMVAktiengesellschaftاملراقبةالحصريةلشركة«»BorealisAG
عن طريق اقتناء نسبة  % 39من أسهم رأسمالها ،لترتفع حصتها من
 %36حاليا إلى  % 75بعد إتمام العملية ؛
وعلى املادة  27من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار
واملنافسة والقاضية بتعيين مقررة في املوضوع بقرار رقم 48/2020
بتاريخ  29من رمضان  22( 1441ماي  )2020؛
وحيث إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين األطراف املعنية
بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ  12مارس  2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 23من شوال  15( 1441يونيو  )2020والذي يمنح أجل عشرة ()10
أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية
التركيز أعاله ؛
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وحيث إن الفاعلين في األسواق املعنية بمجال تسويق البولي
بروبلين ،وتسويق بولي ايثيلين وكذا بمجال تسويق األسمدة العضوية
السائلة وتسويق األسمدة القابلة للذوبان في املاء ،لم يبدوا أية
مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  23من شوال 1441
( 15يونيو  )2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  23من شوال  15( 1441يونيو  )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من توفر النصاب القانوني
ألعضاء اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة  31من النظام الداخلي
للمجلس والواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقررة املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  20من ذي الحجة 1441
( 10أغسطس  )2020؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  1و 11و 12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،إذ تنص
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت
مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون
منشأة واحدة على األقل ،بتولي املراقبة ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى
أو أجزاء منها ،سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة
منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة على مجموع منشأة
أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها ،سواء
بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة عقد
أو غيرها من الوسائل ؛
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الجريدة الرسمية

وحيث إن ه ــذه العملي ــة ته ــدف إل ــى اقتن ــاء ش ــرك ــة «OMV
» Aktiengesellschaftألغلبية حصص األسهم والسيطرة الحصرية
على شركة « »Borealis AG؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله والتي تعرف
عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطا
من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة  8من املرسوم
رقم  2.14.652؛
وحيث إن الشركة املقتنية « »OMV Aktiengesellschaftهي
شركة مجهولة االسم ،خاضعة للقانون النمساوي .وهي شركة دولية
ترتكز أنشطتها على إنتاج وتسويق النفط والغاز والطاقة املبتكرة
واملواد البتروكيماوية .وتعتبر إحدى أكبر الشركات النمساوية
املدرجة في البورصة ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة « »Borealis AGهي شركة مجهولة
االسم ،خاضعة للقانون النمساوي .وهي شركة رائدة في مجاالت
البولي أوليفينات واملواد الكيميائية األساسية واألسمدة ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة تمتلك بالكامل فرعا في املغرب
« ،»Borealis Chimie SARLوهي شركة ذات مسؤولية محدودة يوجد
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء ،متخصصة في تقديم الخدمات
املتعلقة بدعم املبيعات بالسوق الوطنية لفائدة مجموعة  Borealis؛
وحيث إنه ،حسب تصريح الشركة املقتنية «،»OMV Aktiengesellschaft
ّ
ستمكنها هذه العملية حال إتمامها على تمديد سلسلة القيم في قطاع
البتروكيماويات ذات قيمة عالية ،كما ستتيح لها تغطية حاجات
أنشطتها بالكامل في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيم ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي ،الذي قامت به مصالح
التحقيق لدى مجلس املنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها
األطراف املبلغة ،تم تحديد األسواق املعنية بشقيها ،سوق املنتوج
أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية ،وذلك تطبيقا ألحكام النقطة
الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز ،الوارد في
املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ،حيث يعرف السوق
املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع
الجغرافي ،والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير
مباشرة ؛
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وحيث إن األسواق املعنية كما تم تحديدها لهذه العملية هي
سوق بيع البولي بروبلين ،وسوق بيع بولي ايثيلين وسوق بيع األسمدة
العضوية السائلة وكذا سوق بيع األسمدة القابلة للذوبان في املاء على
الصعيد الوطني ؛
وحيث إن الشركة املقتنية « »OMV Aktiengesellschaftليس لها
أي فرع أو نشاط في األسواق املعنية باملغرب ؛
وحيث إنه تبين أن عملية التركيز االقتصادي املزمع القيام بها لن
تحدث أي تغيير على الوضعية التنافسية باألسواق املعنية ،نظرا
لوفرة وقوة الشركات التي تنشط فيها ؛
وحيث إنه وفقا لنتائج البحث ،فإن هذه العملية لن تؤدي إلى
أي تراكم في الحصص داخل األسواق املعنية ،وبالتالي لن تؤثر على
وضعية املنافسة فيها ؛
وحيث إن اقتناء « »OMV Aktiengesellschaftألغلبية حصص
األسهم والسيطرة الحصرية على شركة « »Borealis AGال يمثل أي
خطر لالندماج األفقي في السوق املغربية املتعلقة بتسويق البولي
بروبلين ،وبولي ايثيلين وكذا تسويق األسمدة العضوية السائلة
واألسمدة القابلة للذوبان في املاء ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل عمودي أو تكتلي بين أنشطة
الشركتين طرفي عملية التركيز في السوق الوطنية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /39ع.ت.إ 2020/بتاريخ  28من
رمضان  21( 1441ماي  ،)2020يستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
بتولي شركة « »OMV Aktiengesellschaftاملراقبة الحصرية لشركة
« »Borealis AGعن طريق اقتناء نسبة  % 39من أسهم رأسمالها.
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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الجريدة الرسمية

ق ــرار ملجلــس املنافس ــة ع ــدد  /53ق 2020 /ص ــادر ف ــي  20م ــن
ذي الحجة  10( 1441أغسطس  )2020املتعلق باقتناء بعض
األصول اململوكة لشركة « »Alshaya Morocco S.A.Sمن
قبل شركة «.»Nestlé Maroc SA
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في
 2رمضان  30( 1435يونيو  )2014؛
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وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  11من ذي القعدة 1441
( 3يوليو  )2020؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  14من ذي القعدة  6( 1441يوليو   )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من توفر النصاب القانوني
ألعضاء اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة  31من النظام الداخلي
للمجلس والواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة
عنه ،خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ
 20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس  )2020؛

وعلـ ــى امل ــرس ـ ــوم رق ــم  2.14.652الص ـ ــادر فـ ــي  8صفـ ــر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  1و 11و 12من القانون رقم  104.12؛

وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛

وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض  دراستها والترخيص  لها ،كما أن
املادة  12تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة  8من املرسوم رقم 2.14.652
املشار إليه أعاله ،أو عندما تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في
عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من  %40من البيوع
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من
السوق املذكورة ؛

وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /40ع.ت.إ 2020/بتاريخ
 22من شوال  15( 1441يونيو  ،)2020املتعلق باقتناء شركة
« »Nestlé Maroc SAلألصول املتعلقة بنشاط القهوة خارج املنزل
اململوكة لشركة «»Alshaya Morocco S.A.S؛
وعلى املادة  27من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار
واملنافسة والقاضية بتعيين مقرر في املوضوع بقرار رقم 49/2020
بتاريخ  25من شوال  17( 1441يونيو  )2020؛
وحيث إن مشروع عملية التركيز هذه كان موضوع عقد اقتناء
لألصول موقع بتاريخ  30أبريل  2020بين األطراف املعنية ؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 15من ذي القعدة  7( 1441يوليو  )2020والذي يمنح أجل
عشرة ( )10أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع
عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال القهوة خارج املنزل
لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛

وحيث إن هذه العملية تهدف إلى اقتناء شركة «»Nestlé Maroc SA
لألصول املتعلقة بنشاط القهوة خارج املنزل اململوكة لشركة
« »Alshaya Morocco S.A.S؛
وحيث إن األصول املعنية تكون جزءا من منشأة لها سوق محددة
تحقق داخلها رقم معامالت يمكن تحديده بطريقة دقيقة ؛
وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا اقتصاديا حسب مدلول
املادة  11من القانون رقم  104.12والتي تعرف عمليات التركيز
االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
ً
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،الستيفائها شرطا
من الشروط املنصوص عليها بموجب أحكام املادة  12من القانون
رقم  104.12السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت
اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة الثامنة ( )8من
املرسوم رقم  2.14.652؛
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وحيث إن الشركة املقتنية « »Nestlé Maroc SAهي شركة
مساهمة خاضعة للقانون املغربي ومملوكة بنسبة  %94.6من طرف
شركة « »Nestlé SAالخاضعة للقانون السويسري والتي تعتبر أكبر
شركة لتصنيع وتسويق املواد الغذائية في العالم حيث تمتلك أكثر من
 2000عالمة تجارية في  189دولة ؛
وحيث إن شركة « »Nestlé Maroc SAتنشط باملغرب عبر تسويق
مجموعة متنوعة من املنتجات مثل الحليب املجفف ،الحليب املكثف،
حليب األطفال واألغذية الصحية ،كما تقوم الشركة بتسويق
مجموعة من منتجات القهوة لالستهالك داخل أو خارج املنزل ؛
وحيث إن الشركة البائعة « »Alshaya Morocco SASهي شركة
مساهمة مبسطة خاضعة للقانون املغربي مملوكة من طرف املجموعة
الكويتية « »Alshayaوالتي تمتلك أكثر من  90عالمة تجارية في العديد
من الدول وال سيما دول الخليج ،روسيا ،تركيا ،أوروبا الوسطى
وشمال أفريقيا (بما في ذلك اململكة املغربية) ؛
وحيث إن شركة « »Alshaya Morocco SAهي صاحبة االمتياز
باملغرب لسلسلة املقاهي األمريكية « »Starbucksوالعالمة التجارية
للمالبس الجاهزة « »H&M؛
وحيث إن األصول املعنية بالعملية هي كالتالي :
•  27آلة مهنية لتحضيرالقهوة تحت العالمة التجارية « »Starbucks
تتواجد أساسا في بعض محطات الوقود ،الفنادق وأماكن العمل ؛
• عقد عمل متعلق بمستخدم يعمل حاليا لدى شركة «Alshaya
» Morocco SAS؛
•  4عقود تجارية مرتبطة باألصول املنقولة.
وحيث إن اقتناء شركة « »Nestlé Maroc SAلألصول املذكورة
أعاله يندرج في إطار عملية عاملية ستمكن مجموعة « »Nestléمن
تعزيز مكانتها و ضمان تطور أسرع في نشاط القهوة خارج املنزل ؛
ومن ثم ،فإن العملية املقترحة ستمكن شركة «»Nestlé Maroc SA
من االستفادة من خبرة شركة « »Starbucksوسلسلة إمداداتها
وبالتالي اغتنام فرص نمو جديدة من خالل استعمال منتجات
« »Starbucksالعالية الجودة ؛
وحيث إنه بالنسبة ل « ،»Alshaya Morocco SASفإن املشروع
ّ
املعني سيمكن الشركة من تبسيط حافظة منتجاتها الحالية وبالتالي
التركيز على النشاط املرتبط بنقاط البيع الخاصة بسلسلة املقاهي
األمريكية  «  »Starbucks؛
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وحيث إنه بعد االطالع على وثائق امللف واعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق ،وانطالقا من املعطيات التي وفرتها األطراف
املعنية ،فإن السوق املرجعية املعنية بهذه العملية هي سوق القهوة
خارج املنزل ؛
وحيث إنه ال وجود ألي تداخل عمودي ما بين أنشطة الشركة
املقتنية و النشاط املتعلق بالسوق املعنية وذلك لكون شركة
« »Nestlé Maroc SAستقتصر على استغالل آالت تحضير القهوة
دون تزويدها بمنتجاتها الخاصة كما ستظل األصول املعنية   تحت
العالمة التجارية « »Starbucks؛
وحيث إن عملية التركيز هذه لن تخل باملنافسة على املستوى
التكتلي نظرا لغياب أي روابط ال من الناحية التقنية وال من الناحية
التجارية بين السوق املعنية و كذا األسواق األخرى التي تنشط فيها
الشركة املقتنية « »Nestlé Maroc SA؛
وحيث إن عملية التركيز هذه سينتج عنها تداخل أفقي على مستوى
سوق القهوة خارج املنزل لكن حيث إن حصة سوق الشركة املقتنية
في السوق املعنية بعد القيام بالعملية سوف تعرف تغييرا طفيفا
وتبقى جد ضعيفة مقارنة مع حصص سوق الشركات املنافسة؛
وحيث إن هذه السوق تعرف تواجد شركات منافسة قوية ك :
« »Lavazzaو« »Illyو« »Café Saharaو« »Café Duboisمما يجعلها
تتميز بوجود ضغوط تنافسية قوية على الشركة املقتنية وبالتالي فإن
عملية التركيز هذه لن تخل باملنافسة على املستوى األفقي في السوق
املعنية ؛
وحيث إنه لن يترتب عن هذه العملية أي أثر سلبي على املنافسة
في السوق املرجعية املعنية أو في جزء مهم منها،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /40ع.ت.إ 2020/بتاريخ  23من
شوال  15( 1441يونيو  ،)2020يستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة باقتناء
بعض األصول لشركة « »Alshaya Morocco SASمن قبل شركة
«.»Nestlé Maroc SA
وحرر بالرباط في  20من ذي الحجة  10( 1441أغسطس .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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إعالنات وبالغات
رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

وتعد إمكاناتنا الطاقية من الطاقات املتجددة التي أصبحت أكثر
تنافسية ،من األهمية بمكان ،حيث تمثل تقريبا قدرة إنتاج الغاز
والنفط في فنزويال ونيجيريا .وسيمكن استغالل هذا املخزون من
تقليص معدل التبعية الطاقية بشكل كبير ،وتحسين القدرة الشرائية
للمواطنين وتحقيق تنافسية الصناعات والحسابات العمومية بل
وتعزيز موقع بالدنا على الصعيد الدولي.

طبقا للمـادة  6مـن القانـون التنظيمـي رقـم  12.128املتعلـق باملجلـس
االقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي ،قـرر املجلـس ،فـي إطـار إحالـة ذاتيـة،
إعـداد رأي حول االنتقال الطاقي.

ومن املفترض أن يسمح هذا التوجه للمغرب بتزويد أوروبا بالطاقة
الخضراء عبر الكهرباء والهيدروجين .كما تفتح االلتزامات األوروبية
الجديدة آفاقا واعدة في هذا املجال ،وهي تهدف إلى الوصول إلى الحياد
املناخي الشامل بحلول عام  2050والتي تجسدت في الصفقة الخضراء
لالتحاد األوروبي .وقد صنفت دراسة أملانية مؤخرا املغرب كواحد
من بين أفضل خمس بلدان في العالم في مجال تطوير هذا النوع من
الشراكات الطاقية.

حول
تسريع االنتقال الطاقي لوضع املغرب
على مسار النمو األخضر

عهــد مكتــب املجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة املكلفــة
وفــي هــذا الصــددِ ،
بالبيئــة والتنميــة املســتدامة بإعــداد رأي حول املوضوع.
وخالل دورتهـا االستثنائية املنعقدة في  16يونيو  ،2020صادقـت
الجمعيـة العامـة للمجلـس االقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي باألغلبية
املطلقة علـى الرأي الـذي يحمـل عنـوان «تسريع االنتقال الطاقي لوضع
املغرب على مسار النمو األخضر».
ملخص :
إن رؤية صاحب الجاللة الرامية إلى تعزيز موقع املغرب ضمن
مصاف البلدان الرائدة في مجال االنتقال الطاقي على الصعيد العالمي،
والتي أفضت إلى اعتماد االستراتيجية الطاقية الوطنية في ،2009
وضعت بالدنا على مسار جديد قادر على تحقيق منافع اقتصادية
واجتماعية وبيئية هامة .وفي هذا اإلطار ،رسخ مؤتمر الكوب  22الذي
نظم في مراكش سنة  2016موقع الريادة الذي تحتله بالدنا في هذا
املجال.
كما أن الخبرة التي اكتسبها املغاربة منذ انطالق االستراتيجية
الطاقية الوطنية في  2009وكذا التطور التكنولوجي الذي أحدث
قطائع أساسية خالل األربع سنوات املاضية ،كلها عوامل ساهمت
في بلورة وضعية جديدة .إذ أضحت أسعار الطاقات املتجددة أكثر
تنافسية حيث استقر آخر طلب عروض للطاقة الريحية لسنة 2015
في املغرب ،على سعر  0.30درهم للكيلوواط ساعة بينما بلغ آخر طلب
عروض في مجال الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق األوسط
سعرا يعادل  0.13درهم للكيلوواط ساعة ،في إطار شروط مماثلة
لتلك املعمول بها في بالدنا.
وهي أرقام لم تكن متوقعة تماما من قبل ،وتف�ضي إلى إحداث
تغييرات عميقة في النماذج الطاقية ،كما تدعو إلى تسريع تجسيد
رؤية صاحب الجاللة .في هذا الصدد ،تو�صي باعتماد مقاربة متجددة
في تنزيل االستراتيجية الطاقية الوطنية .وبذلك ،تصبح الطاقة محفزا
حقيقيا إلقالع أخضر جديد في املغرب.

وارتكازا على هذه األسباب ،قرر املجلس ،في إطار إحالة ذاتية،
إعداد رأي حول موضوع االنتقال الطاقي في شتنبر  .2019وفي هذا
الصدد ،اعتمد املجلس مقاربة استشرافية لوضع سيناريوهات
لسنوات  2030و 2040و 2050من أجل بحث الخيارات االستراتيجية
التي يمكن اعتمادها منذ اليوم.
كما استعان املجلس بخبراء دوليين في القطاع وعقد  63جلسة
إنصات مع خبراء في املجال ومع األطراف املعنية من بينها قطاعات
حكومية ومؤسسات عمومية ووطنية ،على غرار وكالة «مازن»،
واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ،ومعهد البحث في
الطاقات الشمسية والطاقات املتجددة ،والوكالة املغربية للنجاعة
الطاقية ،واملكتب الشريف للفوسفاط ،وكذا االتحاد العام ملقاوالت
املغرب.
لقد خلصت مداوالت أجهزة املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي إلى توافق كبير ،على مستوى مكوناته التي تمثل املنظمات
املهنية والنقابات واملجتمع املدني ،حول ضرورة بلورة استراتيجية
متجددة لالنتقال الطاقي ببالدنا تعود بالنفع على املواطنات واملواطنين.
أما املنافع املحتملة فستكون جد هامة ،حيث ستنخفض نسبة
التبعية الطاقية من  88في املائة اليوم ،إلى  35في املائة بحلول 2040
وإلى أقل من  17في املائة بحلول  .2050وموازاة مع ذلك ،سينخفض
السعر املتوسط للكهرباء من  0,79درهم للكيلوواط ساعة حاليا ،إلى
 0,61درهم للكيلوواط ساعة في  2040و 0,48درهم للكيلوواط ساعة
في .2050
ُ
ومن أجل بلوغ هذه األهداف ،تظهر النمذجة االستشرافية
َ
ضرورة الشروع في تنزيل استراتيجية تأخذ في االعتبار التحول الطاقي
في مجمله ،فضال عن الكهرباء واالستعماالت الكالسيكية .لذا يتعين :
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	•تخصيص القدرات الكهربائية بشكل شبه حصري مستقبال،
للموارد املتجددة والتخزين (محطات نقل الطاقة عبر الضخ
( ،)STEPالبطاريات ،والتكنولوجيات التي هي قيد التطور)؛  
	•تثمين اإلنتاج الكهربائي الالمركزي على مستوى املنازل
والصناعات والجماعات واملشاريع الفالحية والتعاونيات...إلخ ؛
	•التحويل التدريجي للتنقل الذي يمثل  40في املائة من إجمالي
االستهالك الطاقي الحالي من أجل تثمين اللجوء إلى النقل
املشترك املستدام والسيارات الكهربائية؛
	•تنزيل سياسة متناسقة للنجاعة الطاقية؛
	•االستثمار في تحلية املياه بواسطة الطاقات املتجددة التي
تشهد كلفتها انخفاضا من أجل التعاطي مع إشكالية اإلجهاد
املائي؛
	•مواكبة ثورة الهيدروجين ()Power-to-Xحيث تعتبر املميزات
التنافسية للمغرب كبيرة.
ولتحقيق هذه األهداف ،يو�صي املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي باعتماد املبادئ اآلتية من أجل تنزيل هذه االستراتيجية
املتجددة :
	• ُ
تدار ُسها بشكل شمولي من أجل االستفادة من أشكال التآزر
بين املبادرات املذكورة آنفا؛
	•مواكبتها بإصالح شامل لإلطار القانوني والحكامة من أجل
التكيف مع التطورات التي يشهدها القطاع وإعادة تشكيل
السياسات العمومية التي تؤثر على الطاقة من خالل التعاطي
بطريقة منسقة ومتكاملة مع مجموع السياسات ذات الصلة
التي تمت بلورتها وتنفيذها بشكل قطاعي منعزل؛
	•إعطاء حيز أكبر للمبادرة الخاصة على جميع املستويات مع
ضمان تأمين التزود الشامل؛
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أما على الصعيد الدولي ،يمتلك املغرب مؤهالت تمكنه من االرتقاء
إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال االقتصاد األخضر الجديد
وال سيما قطاع الهيدروجين .وهو ما سيتجسد من خالل إرساء
شراكة جديدة في املجال الطاقي بين املغرب وأوروبا ،تشمل أبعاد نقل
التكنولوجيا والبحث والتطوير والتنمية الصناعية.
مقدمة
تعتبر الطاقة موضوعا ليس بالجديد في النقاش العمومي في
املغرب ،حيث شكلت محور العديد من اإلصالحات التي سبقت
مرحلة االستقالل أو تلتها .كما أن شبه غياب املوارد األحفورية أجبر
بالدنا دائما على التحلي بروح اإلبداع والجرأة في التعاطي مع هذا
القطاع الذي ارتبط تدبيره في معظم األحيان بالسعي الدائم لضمان
استمرارية التزويد ،ومواجهة التكاليف غير املتوقعة للفاتورة
الطاقية ،وبالعجز الدائم في ميزان األداءات.
بشكل عام ،حافظ املغرب دائما على مستوى استهالك طاقي يتما�شى
مع مستوى تنميته .وفي هذا الصدد ،تهيمن املحروقات ،املوجهة
أساسا إلى النقل ،على مزيج الطاقة ( 52في املائة سنة  ،)2019متبوعة
بالفحم ،املستخدم أساسا في الكهرباء ( 33في املائة سنة .)2019
وقد شكلت االستراتيجية الطاقية املعتمدة منذ سنة ،2009
قطيعة تجسد طموح املغرب إلى الريادة في مجال الطاقات املتجددة.
وفي إطار هذه االستراتيجية ،عبر املغرب عن إرادته في رفع حصة
الطاقات املتجددة إلى  42في املائة سنة  2020وإلى  52في املائة بحلول
 .2030وقد استندت هذه االستراتيجية على ما يلي:
 خمس توجهات استراتيجية  )1( :مزيج طاقي متنوع يقوم علىخيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية )2( ،تعبئة املوارد الوطنية
من خالل زيادة حصة الطاقات املتجددة ( )3اعتماد النجاعة
الطاقية باعتبارها أولوية وطنية )4( ،تعزيز االندماج اإلقليمي
و( )5التنمية املستدامة.

	•االعتماد على انخراط مواطن موسع بإشراك املواطنين
واملجاالت الترابية لربط االنتقال الطاقي برهانات التنمية
املحلية.

 أربعة أهداف أساسية )i( :تعميم الحصول على الطاقة بأسعارتنافسية )ii( ،وتعزيز أمن اإلمدادات وضمان توافر الطاقة،
( )iiiوضبط الطلب ،و( )ivواملحافظة على البيئة.

وبالنسبة للنقطة األخيرة ،يو�صي املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي بوضع ميثاق لالنتقال الطاقي ،تماشيا مع الرسالة امللكية
السامية املوجهة للمشاركين في املناظرة الوطنية للطاقة سنة .2009

ويعتبر املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،بعد مرور  11سنة
على اعتماد االستراتيجية الطاقية ،أن هذه األخيرة ،بعد تقييم منجزاتها
ورصد مكامن القوة والضعف فيها ،يتعين تطويرها من قبل السلطات
العمومية ،وفق مقاربة تشاركية متجددة ،وذلك على اعتبار أن عملية
املراجعة والتجديد هي لحظة طبيعية في دورة حياة كل استراتيجية
أو سياسة عمومية.

وعلى الصعيد القاري ،يو�صي املجلس بضرورة توجه املغرب نحو
ورش كهربة إفريقيا وكذا إنشاء بنيات تحتية لتبادل الكهرباء النظيفة
مع منطقة غرب إفريقيا ،على الخصوص.
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وفي هذا األفق ،فإن االنتقال إلى هذه االستراتيجية الجديدة يتعين
أن يضع املواطن في صلب اهتمامه من خالل التركيز على قضايا القدرة
الشرائية ،والفرص االقتصادية والتكنولوجية وإحداث مناصب
الشغل ،وتقليص التفاوتات ،وحماية البيئة ...وتماشيا مع تطور إطار
العمل العالمي ،فإن قضية الطاقة يجب أن تكون أكثر شمولية وأن
تهم باألساس االنتقال الطاقي في خدمة أهداف التنمية املستدامة.
وفي مقدمة القطائع التي ينبغي إجراؤها ،العمل على تجاوز الرؤية
القطاعية املنفصلة في وضع املخططات االستراتيجية .وقد أثار
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في الكثير من التقارير واآلراء
التي يدلي بها االنتباه إلى غياب تجانس والتقائية السياسات القطاعية،
وما لذلك من تداعيات سلبية على التنمية ببالدنا .وفي ضوء التطورات
التكنولوجية الكبرى التي ما فتئ يشهدها قطاع الطاقة في السنوات
األخيرة ،وترصيدا ملسالك التفكير والخالصات التي بلورها املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي من خالل اشتغاله على هذا املوضوع،
فإنه يرى أنه من األهمية بمكان ألي استراتيجية للطاقة مستقبال
إدماج الجوانب املتعلقة بالتنقل واملاء والهيدروجين والصناعات
األكثر استهالكا للطاقة والجزيئات الخضراء ،حتى ال تكون لها
انعكاسات مدمرة للقيمة ،وهو ما يستدعي إدراج هذه املقاربة الشاملة
واملندمجة ملجال الطاقة على املدى القصير واملتوسط والطويل.
إن االنتقال إلى جيل جديد لالستراتيجية الطاقية ي عني في نهاية
املطاف ،الكف عن اعتبار استهالك الطاقة مكونا للنمو فحسب ،بل
اعتباره أيضا محفزا حقيقيا إلقالع أخضر جديد في املغرب.
وقد جرى إنجاز هذا الرأي بناء على مقاربة تشاركية مع مجموع
األطراف املعنية ،ودراسة مقارنة معمقة ،وكذا نمذجة استشرافية
آلفاق القطاع تم إعدادها بتعاون مع خبرا ء متخصصين 1في هذا
املجال .ويقترح الرأي على السلطات العمومية األسس التي يعتبر أنها
ذات أولوية وأهمية من أجل بلورة استراتيجية جديدة لبالدنا في مجال
االنتقال الطاقي بما يقتضيه ذلك من تحول مسؤول في أشكال إنتاج
واستهالك الطاقة وكذا االنعكاسات الس و سيو-اقتصادية والبيئية
لهذا التحول .وأخيرا ،يقدم الرأي ت و صيات ألجرأة االختيارات
ومحاور العمل املقترحة.
وقد تم وضع سيناريوهات لسنوات  2030و 2040و 2050من أجل
توضيح التوجهات الكبرى ،وتكميم االتجاهات املستقبلية املتوقعة،
وتقديم قاعدة معطيات من شأنها إسناد مسلسل اتخاذ القرار في هذا
املجال ،بما في ذلك القرارات التي يمكن اتخاذها على املدى القصير.
 - 1بالنسبة للنمذجة االستشرافية ،كلف املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مكتب
 Capital Partnersاملكون من فريق من الخبراء وهم السيد عبد العزيز هواشمي والسيد عبد
الرزاق علمي سني والسيد بدر بوطالب ،خبراء في الطاقة والهيدروكربورات والنمذجة ،على
التوالي.
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لقد ترسخت لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي قناعة
مفادها أن االنتقال الطاقي ،الذي سيفرض نفسه على جميع البلدان في
األفق املنظور ،هو فرصة سانحة بالنسبة للمغرب ،بفضل توفره على
مخزون طاقي مهم ومستدام من الناحية االقتصادية.
 - 1من خالل تسريع االنتقال الطاقي ،يمكن للمغرب أن يستغل
ما يزخر به من إمكانات طاقية مهمة مستدامة من الناحية
االقتصادية ،بما يعود بالنفع على مواطنيه
 - 1.1يتوفر املغرب على إمكانات مهمة في مجال الطاقة الخضراء...
 - 1.1.1على الصعيد الكمي ،فإن هذه اإلمكانات جديرة بأن تجعل
املغرب ضمن كبريات الدول املنتجة للطاقة
يتوفر املغرب على موارد استثنائية من الطاقة الريحية والشمسية
على اليابسة تقدر ب  500تيراواط ساعة سنويا ،2موزعة بين الطاقة
الريحية ( 350تيراواط ساعة) مع معدل حد أدنى للتخزين يبلغ 5000
ساعة ،والطاقة الشمسية الكهروضوئية ( 150تيراواط ساعة) بمعدل
حد األدنى للتخزين يبلغ  / 2500ساعة .ويزخر مجال الطاقة الريحية
املستمدة من املحطات املقامة فوق سطح البحر بنفس اإلمكانات إن
لم يكن أكثر.
إن استغالل إمكاناتنا ،سيضع بالدنا في مصاف كبريات الدول
املنتجة للطاقة ،أمام فنزويال وبعد نيجيريا ،بفضل طاقة إنتاجية
ً
سنويا ،أي ما يعادل  1,65مليون برميل
تصل إلى  86ميتو ()MTep
تقريبا في اليوم.
وبفضل موارد تفوق خمس مرات على األقل الطلب الداخلي
على الطاقة (ليس فقط الكهربائية) ،وبالنظر للمصادر الجديدة
مستقبال ،تستعد اململكة لتعزيز موقعها في مجال الطاقة واستثمار
الفرص الكبرى املتاحة أمامها في هذا املجال .هكذا ،صنفت العديد
من الدراسات ،على غرار الدراسة التي قام بها مجلس الطاقة العالمي
ومكتب  ،Frontier Economics3املغرب كأحد البلدان التي تزخر في
مجال الطاقات املتجددة باإلمكانات األكثر تنافسية في العالم ،وذلك
بالنظر إلى حجمها وتوافرها.
 - 2تبعا لتقديرات الخبراء :تتواجد إمكانات الطاقة الريحية بين تزنيت وبير كندوز ،على بعد 351
كلم جنوب الداخلة أي على امتداد حوالي  1500كلم وعلى شريط ساحلي من  12إلى  15كلم عرضا،
ً
اعتمادا على قوة وأداء التجهيزات .وبالنسبة إلمكانات
مع معدل إشغال يتراوح بين  20و 30في املائة
ً
الطاقة الشمسية ،تم وضع فرضيات متحفظة للغاية لـ  60منتزها بقدرة  1جيجاوات في الساعة
تنتج  2.5تيراواط ساعة ،على مساحة تقدر بـ  600كيلومتر مربع .ويمكن أن تصل هذه اإلمكانات
إلى  1500تيراواط ساعة ً
نظرا للمساحات الكبيرة املؤهلة واملتوفرة.
 - 3املصدر :دراسة مجلس الطاقة العالمي و Frontier Economicsبعنوان "األبعاد الدولية
لخارطة طريق الطاقة الهيدروجينية "Power to X
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 - 2.1.1على الصعيد الكيفي ،يمنح تنوع املصادر الطاقية وفرة في
املوارد على طول السنة
إن التوزيع الجغرافي للمواقع القابلة للتهيئة في التراب الوطني
ّ
ُي َم ِكن من التمديد واملحافظة نسبيا على توفر الطاقة بالشبكة.
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املنتشرة عبر مجال ترابي ما ،من شأنه استدامة اإلنتاج وتفادي
تغيرات مفاجئة وحادة في الصبيب وبالتالي املحافظة على سير منظومة
الطاقات املتجددة .وفي هذا الصدد ،أضحى الخبراء يتحدثون أكثر عن
تقلب في الصبيب عوض انقطاع الطاقات املتجددة .حيث إن من شأن
استخدام الشبكات الذكية ( )smart gridsو تفعيل حلول التخزين
املعتمدة وتوظيف التطورات التكنولوجية املستقبلية ،أن يعزز
التحكم في إنتاج الكهرباء من املصادر املتجددة.
وعليه ،فإن استثمار اإلمكانات الطاقية املغربية ،من خالل
الجمع ب ين الطاقة الريحية والطاقة الشمسية ،من شأنه أن يمكن
من االستغالل األمثل ملوارد الطاقة املتجددة وتعزيز حصتها في مزيج
الطاقة ،مع ضمان منظومة طاقية وطنية ،قوية ،وقادرة على الصمود
ومستدامة من الناحية االقتصادية.

مصدر  :مازن

ويزخر املغرب بستة أنظمة رياح مختلفة ومتكاملة :نظام طنجة،
وحوض الصويرة -آسفي ،وممر تازة ،واألطلس املتوسط ،وحوض
املغرب الشرقي ،وحوض الصحراء .ويعتبر معدل توفر الرياح مرتفعا
ً
جدا بمتوسط  50في املائة على األقل ويتجاوز  60في املائة في بعض
املواقع .من جهة أخرى ،يتميز املغرب بنوعية استثنائية من الرياح،
منتظمة ومتوسطة الشدة تفوق  12م  /ث .للتذكير ،فإن معدالت
توافر الرياح ستكون أفضل في السنوات القادمة ،بفضل استخدام
ً
استقرارا والتقليل من
توربينات أكثر علوا من شأنها التقاط رياح أكثر
االحتكاك باألرض.
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية ،فإن املغرب يتعرض إلى ضوء
الشمس بين  2 500و 3000ساعة في السنة ،أي في املتوسط ثمان
ساعات وخمسة عشرة دقيقة في اليوم .وتتوزع أشعة الشمس على
ً
تقريبا وهي أكثر كثافة على الجانب الشرقي من
كامل التراب الوطني
جبال األطلس.
إن هذا التكامل بين الرياح والشمس وتوافرهما يشكل استثناء
على الصعيد الدولي حيث يمثل مؤهال ال يستهان به في التقليل من
فترات االنقطاع في التقاط الطاقة .إذ لطاملا ُ
اعت ِبر هذه االنقطاع بمثابة
عقبة أمام تطوير الطاقات املتجددة ،غير أنه بات من املمكن تجاوزه
شيئا فشيئا بفضل تكثيف إنشاء مواقع الطاقات املتجددة .ذلك أن
استخدام ا لعديد من مواقع الطاقة الشمسية والطاقة الريحية

 - 3.1.1على صعيد كلفة اإلنتاج :يعد الكيلوواط الواحد من
الطاقة الكهروضوئية والريحية باملغرب من بين األدنى كلفة في العالم
شهد إنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة الشمسية ً
نموا كبيرا جدا
ً
أساسا إلى انخفاض سعر اللوحات
على املستوى الدولي ،ويرجع ذلك
الكهروضوئية بأزيد من  80في املائة في أقل من عشر سنوات .كما
شهدت الطاقة الريحية التي كانت هامشية قبل عشر سنوات ،تطورا
مهما بسبب االنخفاض الكبير في تكاليف استخالصها.
وبالنظر لهذه املعطيات الجديدة ،أصبحت الطاقة الشمسية
والريحية ،أكثر مصادر الطاقة تنافسية في العالم.
ويتأكد هذا التوجه العالمي اليوم في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،حيث بلغت في اآلونة األخيرة أسعار بيع مشاريع
الطاقة الشمسية في مصر أرقاما قياسية قدرت ب  0.02752دوالر
للكيلوواط /ساعة بالنسبة ملحطة كوم أمبو  200(4ميغاواط) .وفي
تونس ،وصلت األسعار إلى  0.02534دوالر للكيلوواط /ساعة بالنسبة
لحقل تطاوين 200( 5ميغاواط) .وفي أبريل ُ ،2020منح الرقم القيا�سي
العالمي للشركة الوطنية للمياه والكهرباء في اإلمارات العربية املتحدة
( )EWECالتي وقعت ً
عقدا قدره  1500ميغاواط بسعر 0.013533
دوالر للكيلوواط /ساعة ملحطة الظفرة للطاقة في أبو ظبي.6
 : /https://www.pv-magazine.com/2018/08/08املصدر  4
update-acwa-offered-lowest-bid-in-egypts-200-mw-tender/
 : /https://www.pv-magazine.com/2019/12/20املصدر  5
/winners-and-prices-of-tunisias-500-mw-pv-tender
6 - https://www.pv-magazine.com/2020/04/28/
abu-dhabis-2-gw-tender-draws-world-record-solar-bid-of-0-0135-kwh/
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وينخرط املغرب بشكل كامل في هذا التوجه على غرار جيرانه في
منطقة «مينا» ،حيث انخفضت أسعار بيع الطاقة الريحية بضعفين
ما بين  2012و .2015وقد بلغ عقد البيع الخاص بمحطة طرفاية املوقع
سنة  2012بين شركة ناريفا واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب  0.64درهم للكيلوواط /ساعة ،بينما بلغ آخر مشروع موقع
َ
الفاعل ْين في  2015والذي تبلغ قدرته اإلنتاجية  850ميغاواط،
بين
ِ
ما مقداره  0.30درهم للكيلوواط /ساعة.
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واعتمادا على املقارنة بين السيناريوهات الثالثة ،يمكن الوقوف
على املنافع املتاحة من التنزيل التدريجي لالنتقال الطاقي الطموح.
 - 1.2.1يمكن أن تنخفض نسبة التبعية الطاقية ،وال سيما تقليص
التبعية للمنتجات البترولية إلى  17في املائة بحلول 2050

وتعتبر اإلمكانات املهمة للمغرب في هذا املجال ،والتطورات
التكنولوجية ذات الصلة ،وانهيار األسعار ،العوامل الثالثة الحاسمة
التي تؤهل املغرب لالرتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال االنتقال
الطاقي.
 - 2.1سيمكن استغالل هذا املخزون من ارتقاء املغرب إلى مصاف
البلدان الرائدة في مجال االنتقال الطاقي
من شأن تثمين إمكانات املغرب بشكل مندمج وشامل ،أن يعود
بالفائدة على املواطن واالقتصاد والدولة .وفي هذا الصدد ،قام
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بإعداد نمذجة مستقبلية
بهدف قياس مدى حجم هذه املنافع املتوقعة .كما تم وضع العديد من
السيناريوهات لتقييم الخيارات املمكن اعتمادها وهي :
السيناريو األول «مواصلة السياسات العمومية الحالية»  :وهو
السيناريو الذي يتوافق مع منظومة الطاقة التي من املحتمل أن
يتم إرساؤها ،على مدى العقود القادمة ،إذا تم الحفاظ على نفس
الخيارات االستراتيجية ومكونات الحكامة والعرض والطلب على
الطاقة املعمول بها حاليا.
وال يتعلق األمر بمجرد سيناريو ينخرط في التوجه الحالي
لالستراتيجية ،فحسب توقعات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب ،من الراجح تقليص االستثمار في اإلنتاج الحراري ،وسيتم في
املقابل تشجيع الطاقة الريحية والطاقة الكهروضوئية.
السيناريو الثاني «التسريع»  :ينطلق من السيناريو األول ويسلط
الضوء على التأثيرات السوسيو-اقتصادية التي من شأنها أن تنجم عن
اعتماد تدبير إرادي للطلب على الطاقة .ويشمل التدابير الرئيسية
التي تؤثر بشكل كبير على الطلب كالنجاعة الطاقية والالمركزية
(إنتاج الطاقة من طرف الخواص على مستوى االستهالك) واإلصالح
التدريجي لدعم غاز البوطان ،واستعمال الطاقة النظيفة والكهربائية
في التنقل واللجوء أكثر لتحلية مياه البحر.
السيناريو الثالث «االنطالق نحو مستويات أعلى في االنتقال
الطاقي» :ينطلق من السيناريو الثاني ويدرس إمكانية استغالل
اإلمكانات التي يتوفر عليها املغرب من الطاقات املتجددة لتنفيذ
مشاريع صناعية كبرى وخاصة حول قطاع الطاقة الهيدروجينية
 Power to Xوكذا تصدير الكهرباء ،وفي الصناعات األكثر استهالكا
للطاقة.

مصدر :نمذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ّ
َس ُي َم ِكن إدماج الكهرباء الالمركزية والكتلة الحيوية من تخفيف
معدل التبعية الطاقية (الذي بلغ  88في املائة سنة  ،)2020انطالقا من
السيناريو األول ،وذلك بالنظر إلى التوجه الحالي القائم على تعزيز
الطاقات املتجددة .وينطبق ال�شيء نفسه على االعتماد على املنتجات
البترولية .وهو ما يدل على أن الخيارات االستراتيجية التي ُ
اعت ِمدت
سنة  2009وال سيما تطوير الطاقات املتجددة ،ستستمر في إحداث
تأثيرها على املدى الطويل.
ومن شأن السيناريو الثاني والثالث تكريس هذا االتجاه ،وذلك من
خالل تقليل استهالك املنتجات البترولية بالنسبة لألول وزيادة الطلب
على الطاقات املتجددة بالنسبة للثاني .وبذلك ترتفع نسب املؤشرات
بحلول عام  2050إلى  49في املائة و 17في املائة على التوالي بالنسبة
ملعدل التبعية الطاقية ،وإلى  34في املائة و 17في املائة بالنسبة ملعدل
التبعية للمنتجات البترولية.
 - 2.2.1يمكن أن تصل حصة الطاقة املتجددة إلى  96في املائة من
املزيج الكهربائي بحلول 2050

مصدر :نمذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

املالحظة األولى هي أن جميع السيناريوهات ستتجاوز هدف  52في
املائة من حصة الطاقات املتجددة في املزيج الطاقي املحدد لسنة .2030
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وبحلول عام  ،2050سيتم إنتاج معظم الطاقة الكهربائية املستهلكة
ببالدنا ومن مصادر متجددة 78 :في املائة في حالة السيناريو األول،
و 80في املائة للسيناريو الثاني و 94في املائة للسيناريو األكثر طموحا.
 - 3.2.1يمكن أن تتقلص فاتورة الطاقة بمعدل  12في املائة بينما
تتضاعف نسبة الطاقة املستهلكة بثالثة أضعاف
سيمكن ارتفاع حصة الكهرباء الخضراء في مزيج الطاقة من
تقليص الواردات من املحروقات .ويبين الرسم التالي الواردات
الوطنية من الفحم والغاز الطبيعي واملنتجات البترولية في أفق .2050

مصدر :نمذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

في حين يؤدي السيناريو األول إلى تدهور تدريجي لوضع املبادالت
الخارجية ،فإن السيناريو الثاني يمكنه الحفاظ على هذا الوضع ضمن
حدود يمكن التحكم فيها ( 0.93في املائة من معدل النمو السنوي
املتوسط على امتداد  30سنة).

مصدر :نمذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

يظهر الرسم البياني أعاله التأثير املحتمل إلدماج إجراءات تدبير
الطلب والتحسن املحتمل للفاتورة الطاقية .وتنبغي اإلشارة إلى أن
الطاقة املستهلكة سوف تنتقل من  17مليون طن نفط مكافئ ()Mtep
في  2020إلى  33مليون طن نفط مكافئ ( )Mtepفي  2050بالنسبة
للسيناريو األول و 31مليون طن نفط مكافئ ( )Mtepبالنسبة للسيناريو
الثاني و 50مليون طن نفط مكافئ ( )Mtepبالنسبة للسيناريو الثالث.

أما السيناريو الثالث ،فسيساهم في تحسن حصيلة ميزان
األداءات بفضل صادرات الكهرباء والهيدروجين ،وذلك على الرغم
من التدفقات املالية املرتبطة باالستثمار الرأسمالي في الزيادة في
أسطول الطاقة الكهربائية املتجددة .ونالحظ أن الصادرات قد تم
تحديدها كميا بفرضيات متحفظة تقتصر على اإلتاوات على الكهرباء
وتصدير الهيدروجين (دون إدراج الصادرات اإلضافية الناجمة عن
تحسين تنافسية باقي القطاعات املنتجة).
 - 5.2.1يمكن أن ينخفض متوسط كلفة اإلنتاج للكيلوواط/
ساعة من الكهرباء بمعدل  39في املائة
يظهر الرسم البياني التالي أسعار كلفة اإلنتاج للكيلوواط  /ساعة
من الكهرباء.

ويمكن تحسين هذه الحصيلة في السيناريو الثالث ،في حال إذا
ما تقرر مستقبال أن يتحول اإلنتاج بواسطة الفحم والغاز إلى طاقة
احتياطية ،وكذا احتمال إنتاج الوقود االصطناعي ً
محليا واملخصص
للطيران والشحن والنقل بين املدن ،مما يقلل بشكل كبير من استهالك
الوقود.
 - 4.2.1تخفيف عجز ميزان األداءات ب  74مليار درهم بحلول 2050
يوضح الرسم البياني أدناه التأثير على ميزان األداءات ،الذي
يتم احتسابه باعتباره مجموع ( )iواردات الوقود األحفوري
و( )iiالتدفقات املالية للمساهمين والدائنين املرتبطة بالزيادة في
املنشآت الكهربائية ،نطرح منه ( )iiiصادرات الكهرباء والهيدروجين
بالنسبة للسيناريو الثالث .وال يأخذ في االعتبار تحسن الصادرات
بفضل مكاسب القدرة التنافسية.

مصدر :نمذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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بالنسبة للسيناريو الثاني ،يتحسن السعر املتوسط للكيلوواط/
ساعة والذي يصل اليوم إلى  0,79درهم ،بنسبة  39في املائة ،مما قد
يؤثر على الزبناء املستعملين للشبكة.
من جهة أخرى ،صحيح أن التحسن سيكون أكبر في السيناريو
الثالث ،غير أنه لن يستفيد منه زبناء الشبكة ألن األمر يتعلق
باستثمارات كهربائية مخصصة مائة باملائة للصناعات التي سيتم
إحداثها مستقبال (.)power to x

عدد 14 - 6914رحم 14م (( 14بمتبس (3س ((3

 - 7.2.1سيقلص إدماج الطاقات املتجددة انبعاثات الغازات
الدفيئة بنسبة  30في املائة وانبعاثات الجزيئات بمعدل  50في املائة،
مما سيؤدي إلى تحسين صحة الساكنة وتعزيز التخفيف من آثار
التغيرات املناخية
تظهر البيانات التالية تطور انبعاثات الغازات الدفيئة على إثر
إدماج الطاقات املتجددة في املزيج الطاقي.

 - 6.2.1القطاع الطاقي يمكن أن يخلق  300ألف منصب شغل دائم
تظهر الرسوم البيانية التالية مناصب الشغل الدائمة واملؤقتة
التي يمكن إحداثها في العقود الثالثة القادمة في القطاع الطاقي.

مصدر :نمذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
مصدر :نمذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

	•انبعاثات ثاني أكسيد الكربون :ستمكن تدابير تجويد وكهربة

يتم احتساب التشغيل ً
وفقا ملحورين:

النقل من تحسين مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على

	•مناصب الشغل املؤقتة املرتبطة باالستثمار (على اليسار) :
التصنيع والتركيب في عين املكان ،بحيث تتوقف مناصب الشغل
التي يتم إحداثها عندما تبدأ املنشآت الجديدة في االشتغال .وهي
تعتمد على معدل اندماج املقاوالت املغربية في املشاريع.

الرغم من ارتفاع االستهالك الطاقي .إذ نسجل في السيناريو 3

	•مناصب الشغل الدائمة املرتبطة بالتسيير (على اليمين) :أنشطة
وعمليات مستمرة وهي موارد دائمة وتراكمية ومغربية في
معظمها مع عدم احتساب مناصب الشغل غير املباشرة.

االنتقال من  3,02طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن معادل
بترول إلى  0.94بحلول .2050
معدالت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تعود إلى االستهالك األولي
(طن لكل طن معادل بترول)
سيناريو 3

وسيزداد التأثير اإليجابي لالنتقال الطاقي على التشغيل على امتداد
العقود الثالثة وستهم هذه الزيادة بطبيعة الحال مناصب الشغل
املؤقتة بشكل أكبر .أما بالنسبة ملناصب الشغل الدائمة ،فإن أعدادها
ستزداد بشكل مهم مع التقدم في إعمال التحوالت الطاقية ،خاصة
عند االنتقال من السيناريو الثاني إلى الثالث ( 200 +في املائة).
وتهم هذه املناصب التي تتوزع على مجموع التراب الوطني مهن
املركبين واملدمجين وعمال اللوجستيك ومهنيي العمليات الصناعية
ومدققي الحسابات واألعوان التجاريين وشركات الخدمات (هندسة
التجهيزات ،األنظمة ،امليكانيك ،اإللكترونيك ،البرمجيات ،املالية،
التأمين )...وكذا موردي الخدمات في مختلف قطاعات االستغالل
والصيانة.

مصدر :نمذجة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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	•ثاني أكسيد الكبريت :التدابير املتخذة في محطات الفحم تساهم
في تحسين املعدالت ابتداء من  .2020ومستقبال ،يمكن أن
يساهم التعويض التدريجي للوقود في تحسين هذه املعدالت.
	•أكسيد النيتروجين :االستقرار النسبي النبعاثات أكسيد
النيتروجين في السيناريو األول يعود إلى تعويض الزيادة في
استهالك الوقود من خالل التحسين التدريجي للمعايير .وفي
السيناريو الثاني والثالث ،سينضاف تحسن املعايير إلى تقليص
استهالك الوقود لخفض مستويات االنبعاثات.
	•الجزيئات :تنخفض انبعاثات الجزيئات بشكل ملحوظ بفضل
تحسن وسائل النقل واالنتقال إلى معايير إيكولوجية أكثر
صرامة ،وبالتالي خلق معدالت انبعاثات أقل تلوثا للديزل.
وإذا أخذنا في االعتبار مبدأ االعتدال اإليكولوجي ،تنبغي اإلشارة
إلى أن السيناريو الثالث سيحافظ على املؤشرات البيئية في مستويات
متطابقة مع السيناريو الثاني نظرا لكون املشاريع الجديدة كلها تندرج
ضمن الطاقات املتجددة.
 - 8.2.1تسريع االنتقال الطاقي من شأنه أن يخلق العديد من املنافع
بالنسبة للمواطنين واملقاوالت واملالية العمومية
يساهم تسريع االنتقال الطاقي الذي يتميز برفع حصة الطاقات
املتجددة في املزيج الطاقي ،في تحسين العديد من املؤشرات .ويدعو هذا
النموذج الجديد للطاقة إلى تغيير طريقة بلورة السياسات العمومية
من أجل تحقيق أق�صى اآلثار اإليجابية املمكنة.
وبالتالي ،فإن سعر الكيلوواط /ساعة يحيل بشكل مباشر إلى
استراتيجية التسعيرة املالئمة التي ستمكن من توجيه القيمة الناتجة
عن انخفاض التكاليف نحو مختلف املستفيدين املحتملين ً
وفقا
للخيارات ذات الصلة التي ستتخذها السلطات العمومية .ويمكن
استخدام القيمة التي سيتم خلقها لفائدة:
	•املواطنين من أجل تحسين القدرة الشرائية ،مع التأكد من
استهداف األثر االجتماعي ؛
	•املقاوالت من أجل تعزيز التنافسية والتأكد من استهدافها
وقياسها ؛
	•الدولة ،من أجل تحسين املالية العمومية وإعادة التوازن
للمؤسسات العمومية في القطاع (وكالة «مازن» واملكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب).
وبشكل عام ،تبدو إعادة تشكيل السياسات العمومية التي تتعلق
بالطاقة ،أمرا ضروريا لتجسيد تحسن املؤشرات الكبرى على مستوى
معيشة األسر ،واملقاوالت ،والبيئة.

4685

 - 3.1لالستفادة من منافع االنتقال الطاقي ،يتعين اعتماد مقاربة
منسقة ومندمجة تضمن التقائية مجموع السياسات ذات الصلة  
رغم األخذ بعين االعتبار أثناء برمجة االستراتيجية الطاقية
الوطنية متطلبات عدة قطاعات (الصناعة ،السكن ،النقل ،املاء) ،إال
أن عملية تنزيلها التدريجي همت بصفة خاصة املجال الطاقي .غير أن
هناك العديد من أوجه التداخل مع عدة مجاالت أخرى كاملاء والتنقل
والصناعة واالقتصاد بشكل عام.
لذلك ،أصبح ضروريا تطوير مقاربة عرضانية واالنتقال من
منطق السياسة الطاقية إلى استراتيجية النمو األخضر.
 - 1.3.1عن طريق الرفع من حصة الطاقات املتجددة في مجموع
املزيج الطاقي
وهو التزام سبق أن أعلنت عنه بالدنا يق�ضي برفع حصة إنتاج
الكهرباء بواسطة الطاقات املتجددة ،التي تبلغ ً
حاليا  20في املائة إلى
 50في املائة بحلول عام  ،2030وهو ما يقت�ضي في تقدير املجلس أخذ
بعين االعتبار مسالك العمل املشار إليها أسفله.
وال يقتصر هذا االستعمال الكبير للطاقات املتجددة بالضرورة
على تنفيذ املشاريع املحلية الكبرى التي تقوم بها القطاعات الحكومية
أو املقاوالت العمومية.
 - 2.3.1عن طريق تشجيع نشر اإلنتاج الالمركزي املدعوم
بالرقمنة
لقد فرضت الالمركزية واإلنتاج الذاتي نفسيهما على الصعيد
الدولي ،مع االنخفاض املهم ألسعار املنشآت الشمسية الكهروضوئية.
وتعتبر مزايا الالمركزية عديدة ،نذكر منها تحسين عائدات
اإلنتاج ،وتقليل خسائر الشبكة ،وتجنب بناء خطوط جديدة وتطور
سوق الكهرباء والتحكم في التقلبات الناجمة عن الطاقات املتجددة،
وإنتاج بيانات موثوقة الزمة للتخطيط .وتهدف هذه املزايا إلى ضمان
صمود املنظومة الطاقية وقدرتها التنافسية.
ويتطلب تنفيذ هذه األشكال الجديدة من اإلنتاج تطوير الشبكة
نحو إنشاء تقنيات الشبكة الذكية من أجل التحكم بشكل أفضل في
توازنها.
 - 3.3.1عن طريق تعميم اللجوء إلى النجاعة الطاقية
يجب تعزيز النجاعة الطاقية ،التي تعتبر أداة هامة للتحكم الطاقي،
من خالل املوارد التقنية واملالية والبشرية لتصميم ونشر وقيادة
البرامج التي تؤثر على جميع محطات استهالك الطاقة.
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وبمجرد تعميمها ،ستؤدي النجاعة الطاقية ال محالة إلى تحسين
القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز تنافسية املقاوالت ،وتقليص
الفاتورة اإلجمالية للطاقة بشكل غير مباشر.

إن ارتفاع معدل ولوج السيارات الكهربائية إلى السوق يتطلب
التنسيق بين السياسة الطاقية وسياسة النقل في إطار استراتيجية
شاملة.

يجب تعزيز النجاعة الطاقية ،التي تعتبر أداة هامة للتحكم الطاقي،
من خالل املوارد التقنية واملالية والبشرية لتصميم ونشر وقيادة
البرامج التي تؤثر على جميع محطات استهالك الطاقة ،إضافة إلى
انبعاثات غازات الدفيئة.

 - 5.3.1عن طريق تحسين تكاليف إنتاج تحلية مياه البحر من أجل
االستجابة ملتطلبات األمن املائي والغذائي

في هذا الصدد ،يتعين اإلشارة إلى املؤهالت الهامة من اقتصاد
الطاقة املوجودة في قطاعات البناء (التجهيز والبناء والتدبير)
والزراعة والنقل.
 - 4.3.1عن طريق االنتقال نحو التنقل املستدام وال سيما التنقل
الكهربائي
تهيمن الهيدروكربورات على قطاع الطاقة باملغرب بنسبة تفوق
 70في املائة من االستهالك الطاقي في  ،2017نصفها تقريبا يخص قطاع
النقل.7
وتكشف هذه الهيكلة عن إمكانية التحول من استهالك طاقة
مرتفعة التكلفة وأحفورية نحو قطاع نظيف ،بفضل الطاقات
املتجددة من جهة ،ومن جهة أخرى ،بفضل االنخفاض الكبير في تكلفة
البطاريات.
وبالتالي ،فإن السيارة الكهربائية مرشحة بأن تصبح الوسيلة
الجديدة للنقل االقتصادي ،بتكاليف استعمال أكثر تنافسية من
السيارات الحرارية ،وبعائد على االستثمار بعد ثالث أو أربع سنوات،
(بدون مساعدات) ،مع األخذ في االعتبار لتكاليف أقل للطاقة بنسبة
 80في املائة وتكاليف أقل للصيانة ب 20في املائة.
كما أن تثمين الطاقة املتوفرة في البطاريات عندما تكون السيارات
متوقفة وال تتم إعادة شحنها هي ً
أيضا استجابة رئيسية للتقلبات.
وبالتالي ،فإن إدخال الكهرباء إلى قطاع النقل بشكل تدريجي ،يشكل
قوة ملنظومتنا الطاقية ،ال سيما من خالل البرمجة والتحكم األمثل
في إعادة شحن السيارات ،وذلك بتزامن مع إنتاج الطاقة الريحية
والطاقة الشمسية.
وفي املجمل ،كلما ازداد عدد السيارات الكهربائية ،كلما سنكون
قادرين على استغالل إمكاناتنا املتوفرة في مجال الطاقات املتجددة.
 - 7جلسة إنصات لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء باملجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي في  4مارس .2020

ترتبط تعبئة املياه بشكل وثيق بتوفر وتنافسية الطاقة وال سيما
في البلدان ذات املناخ الجاف .وحيث إن املغرب يواجه ،منذ عدة
سنوات ،إجهادا كبيرا في املياه وحيث إن األمر يزداد سوءا ،فإنه مهدد
بمواجهة صعوبات كبرى في التزود باملاء في السنوات القادمة .وأمام
هذا الوضع املقلق بشأن الطلب على املياه الذي يفوق كثيرا الكميات
املتوفرة ،اعتمدت السلطات العمومية بداية سنة  2020البرنامج
األولوي الوطني للتزويد باملاء الشروب ومياه السقي ،2027-2020
وذلك في أفق اعتماد مشروع املخطط الوطني للماء  2050-2020الذي
يشكل خارطة طريق ملواجهة التحديات املستقبلية في مجال املاء.
وبفضل االبتكارات الحديثة والقدرة التنافسية للطاقات
املتجددة ،تمنح الوحدات الجديدة لتحلية مياه البحر ،إلى جانب
الطاقة الريحية ،آفاقا واعدة لبالدنا .ومن املتوقع أن ينجم عن هذه
التطورات التقنية واالقتصادية تقليص تكلفة إنتاج مياه التحلية من
 8درهم للمتر املكعب مع تزويد عبر الشبكة الوطنية إلى  5.2درهم
للمتر املكعب مع منشأة نظيفة ملصادر الطاقة املتجددة (حسب نمذجة
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي).8
وتمثل الطاقة  40في املائة من التكلفة اإلجمالية لتحلية املياه.
َُ
وال يتعلق األمر بال ـك ّ ِون الوحيد إذ توجد هناك عوامل أخرى ترفع
ً
انخفاضا في أسعارها في
من كلفة اإلنتاج مثل األغشية التي قد تشهد
السنوات القادمة بفضل التطورات التكنولوجية.
وبالتالي ،فإن هذه التطورات يمكن أن تخفض سعر التكلفة لكل
متر مكعب من املياه املحالة بنسبة  2.2في املائة سنويا .وسيقترب هذا
املعدل من  2.5درهم للمتر املكعب بحلول عام  .2050وتشير بعض
الدراسات (وال سيما البنك الدولي) إلى إمكانية الوصول إلى هذا
السعر في حال توفر مجموعة من الشروط قبل  .2030كما سيمكن
هذا االنخفاض املستمر في أسعار املياه املحالة من جعل العديد من
االستخدامات مستدامة من الناحية االقتصادية ،مما سيساعد على
تحسين األمن املائي والغذائي.
 - 8تقرير البنك الدولي :دور تحلية املياه في عالم يعاني أكثر فأكثر من اإلجهاد املائي مارس 2019
إن التحليل الذي أجري على  34وحدة لتحلية املياه ما بين  2001و 2017يبين أن الحصة املتوسطة
من الطاقة في الكلفة العملياتية تصل إلى  41في املائة (تقلبات تتراوح بين  37و 45في املائة) وهو
ما يشمل األسعار غير املباشرة .لكن عندما نستهدف الوحدات الحديثة التي استفادت من جميع
التجديدات وتحسن األداءات الطاقية ،فإن سعر اإلنتاج اإلجمالي الذي يشمل املساهمة املالية
لتحصيل الرأسمال ( 44في املائة) ،وحصة الطاقة تستقر في حدود  30في املائة.
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ً
وأخيرا ،فإن نشاط تحلية مياه البحر ،والذي يمكن أن يصبح
مستقبال أحد الفاعلين األساسيين في الطلب ،هو نشاط يساعد على
تنظيم تقلبات الشبكة إما عن طريق االستهالك أو عن طريق نقص
االستهالك ،حسب الطاقة املتوفرة.
 - 6.3.1عن طريق إنتاج الجزيئات الخضراء والوقود األخضر
والطاقة الهيدروجينية ()Power to X
تفتح سالسل اإلنتاج املعتمدة على الطاقة الهيدروجينية (،)PtX
آفاقا جديدة ،بفضل أسعار الطاقة املتجددة.
ويصنف مجلس الطاقة العالمي بأملانيا املغرب كواحد من بين
خمس بلدان ذات اإلمكانيات العالية في إنتاج وتصدير الجزيئات
الخضراء (األمونياك ،امليثانول ،إلخ) .ويمكن للمغرب أن يستحوذ
على ما مجموعه  4في املائة من سوق الهيدروجين العالمي ،حسب
وزارة الطاقة واملعادن ،أي ما يقارب  3مليارات دوالر استنادا إلى
معطيات السوق لسنة .2018
ويتطلب تطوير الهيدروجين ،الذي يعتبر بمثابة «النفط األخضر»
الجديد ،بذل مجهودات وطنية كبرى وزيادة سريعة في مهارات تصنيع
العمليات ،إلى جانب التقارب مع فاعلين دوليين في املجال.
ومن املفترض أن يسمح هذا التوجه للمغرب بتزويد سوقه
الداخلية وكذا السوق األوروبية ،على مدار السنوات القليلة القادمة،
بالهيدروجين والجزيئات الخضراء.
وعلى غرار تحلية املياه ،سيساعد قطاع الطاقة الهيدروجينية
  Power to Xفي تنظيم تقلبات الشبكة.
إن إنجاح القطائع املنشودة في السياسات الطاقية كما تمت
اإلشارة إليها في هذا القسم من التقرير ،يقت�ضي من جهة أخرى ،إجراء
تقييم ملساهمات وحدود اإلطار االستراتيجي الحالي الذي تم إطالقه
سنة  ،2009مما سيمكن من تحديد التغييرات التي يتعين إدخالها من
أجل بلورة مالمح استراتيجية جديدة للنمو األخضر ببالدنا.
 - 2مكنت االستراتيجية الطاقية الوطنية التي تم إطالقها سنة
 2009من تحقيق العديد من املكاسب
بعد اإلنصات إلى مختلف األطراف املعنية ،سجل املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن االستراتيجية الطاقية التي
انطلقت سنة  2009قد حققت العديد من القطائع واملكاسب ،فضال
عن الهدف االستراتيجي الذي وضعته في رفع حصة الطاقات املتجددة
في القدرة الكهربائية املركبة من  42في املائة في  2020إلى  52في املائة
في  .2030كما تم تسجيل أن هذه الحصيلة اإليجابية تتخللها عدد من
أوجه القصور.
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 - 1.2مكنت االستراتيجية الطاقية لسنة  2009من تجاوز جميع
مشاكل إمدادات الطاقة التي شهدها املغرب
 - 1.1.2تميز السياق التاريخي للمرحلة بهشاشة تقنية ومالية كبيرة
واجه املغرب سنة  2008العديد من التحديات ،مع نظام طاقي تميز
بتبعية كبيرة للخارج ،وهيمنة املنتجات البترولية واملحروقات بشكل
عام ،والنمو املطرد في الطلب ،وزيادة كهربة العالم القروي وأخيرا
غالء وتقلبات قوية في األسعار .وقد أدت مخاطر انقطاع التزويد ،التي
طبعت سنوات التسعينيات من القرن املا�ضي ،إلى ارتفاع الواردات
مع إسبانيا ( 17في املائة في  .)2007كما شهدت املالية العمومية ظروفا
صعبة بسبب تجاوز أسعار البرميل الواحد من النفط لـ  100دوالر
أمريكي مع االرتفاع املهول ألسعار الطاقة والدعم املقدم للمنتجات
البترولية والذي بلغ  25مليار درهم .9وأمام هذه التحديات ،وانسجاما
مع التوجهات امللكية التي وردت في خطاب العرش بتاريخ  30يوليوز
 ،2008شرعت اململكة في بلورة استراتيجية جديدة للطاقة ذات هدف
مزدوج ،يرمي إلى حل صعوبات التزويد والتقليل من التبعية الطاقية،
ال سيما من خالل االعتماد على الطاقات املتجددة وفتح املجال أمام
االنتقال الطاقي.
 - 2.1.2مكنت االستراتيجية الطاقية من تأمين اإلمدادات
والشروع في تحرير سوق الكهرباء وضمان تموقع املغرب في صدارة
األجندة الدولية الخاصة باملناخ
 - 1.2.1.2تأمين تزويد املحروقات
بفضل شبكة منظمة وواسعة النطاق ،شرع في إرسائها قبل
اعتماد االستراتيجية الطاقية الوطنية ،نجح املغرب في تأمين إمداداته
من املحروقات .وقد ساهمت االستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل
كبير في تعزيز نشاط تخزين املحروقات ،وال سيما القدرات املينائية.
 - 2.2.1.2استقرار أفضل لتوفر الكهرباء
من بين األهداف الرئيسية لالستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة
 ،2009تحفيز العرض والتحكم في الطلب بشكل أفضل .هكذا ،تم
إعداد ونشر خطة طموحة للتجهيز مكنت املغرب من مضاعفة قدرته
في غضون عشر سنوات ،مع االستمرار في برنامج كهربة العالم
القروي وتنويع مصادر الطاقة مع انتشار أكبر للطاقات املتجددة .وقد
بلغت الطاقة اإلنتاجية للمغرب  10.938ميغاواط ،في نهاية ،2018
منها  34في املائة من الطاقة املتجددة ونسبة كهربة تقدر ب  99.7في
املائة.
 - 9وزارة االقتصاد واملالية.
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وعلى صعيد االستقرار ،يتعين التأكيد على أنه خالل العشر
سنوات املاضية ،لم يتم تسجيل أية حالة انقطاع في التزود ،مما
يعكس الخبرة التقنية الجيدة التي راكمتها بالدنا في هذا الصدد.
 - 3.2.1.2تعزيز اإلنتاج عن طريق الشراكة
ساهم تنفيذ االستراتيجية الطاقية الوطنية في تعزيز الشراكات
بين القطاعين العام والخاص كآلية لتعبئة استثمارات هامة .وحاليا،
تشكل الطاقة التي تم إنتاجها في إطار اتفاقيات االمتياز ،سواء أكانت
من أصل أحفوري أو من الطاقات املتجددة 84 ،في املائة من املزيج
الطاقي.10
وبفضل هذه النماذج من الشراكات بين القطاعين العام والخاص،
تمكن الفاعلون الخواص من التموقع كمنتجين مستقلين للطاقة لبيع
الكهرباء لـلمكتب الوطني للكهرباء ،عبر عقود شراء طاقة طويلة األمد.
 - 4.2.1.2إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي استفادت منه
الصناعات األكثر استهالكا للطاقة
منذ صدور القانون رقم  13.09املتعلق بالطاقات املتجددة ،أصبح
بإمكان منتج الكهرباء من الخواص انطالقا من مصادر طاقات متجددة
بصفة حصرية ،بيع الكهرباء للمستعملين الخواص واملستفيدين من
الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي جدا والجهد
العالي والجهد املتوسط ،في إطار عقد ثالثي لشراء الكهرباء (منتج،
زبون ،املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب).
ّ
وقد مكن هذا اإلطار التنظيمي العديد من املقاوالت األكثر
استهالكا للطاقة ،من الحصول على عروض جديدة للكهرباء بأسعار
أقل من تلك التي يقدمها املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب واملوزعون ،بالنسبة لجزء كبير من استهالكهم ،مع الحفاظ
على ولوجهم إلى القدرة املضمونة لحاجياتهم في ساعات الذروة.
وتهم الصناعات التي تستفيد من هذا السوق أساسا صناع الصلب
وم َ
ُ
ص ِّنعي اإلسمنت واملناجم الذين ترتبط قدرتهم التنافسية بالطاقة
وبخفض الكربون من إنتاجهم.
من جهة أخرى ،فإن القانون رقم  54.14الذي يسن أحكاما تسمح
باإلنتاج الذاتي للكهرباء والذي تم اعتماده سنة  ،2015يعطي إمكانية
الترخيص ألشخاص ذاتيين أو معنويين بناء على طلب منهم ،بإنتاج
الطاقة الكهربائية اعتمادا على وسائلهم الخاصة ،بقدرة إنتاج تفوق
 300ميغاواط ،مع حق الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية.
 - 10معطيات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
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 - 5.2.1.2تنفيذ أولى املشاريع الكبرى في الطاقات املتجددة
انطلقت مشاريع كبرى للطاقات املتجددة منذ  ،2016بحيث
يعتبر مركب نور ورزازات أول وأكبر مركب متعدد التكنولوجيات
على املستوى الدولي ،بقدرة طاقية تبلغ  580ميغاواط ،مقسمة إلى 4
أقسام بدأ تشغيلها في  .2018وفي نفس السنة ،بدأ مشروع العيون
بقدرة تقدر ب 85ميغاواط.
وهناك مشروعان رئيسيان آخران قيد التنفيذ ،وهما محطة
نور ميدلت  1للطاقة الشمسية ،بقدرة تقدر ب 800ميغاواط ،تجمع
بين الطاقة الكهروضوئية ( 605ميغاواط) وتقنية أنظمة الطاقة
الشمسية املركزة ( 190ميغاواط) ،ومشروع نور تافياللت للطاقة
الكهروضوئية ( 120ميغاواط).
وفي نهاية  ،2019بلغت القدرة املركبة من الطاقات املتجددة 3701
ميغاواط أي ما يمثل  34في املائة من القدرة اإلجمالية 1220 :ميغاواط
للطاقة الريحية و 711للطاقة الشمسية و 1770للطاقة الكهرومائية.
 - 6.2.1.2موقع املغرب املتميز في أجندة التغيرات املناخية
انخرط املغرب بشكل كبير في مكافحة االحتباس الحراري ،على
الرغم من ضعف معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها
(أقل من  2.5طن للفرد الواحد في السنة) ،حيث كان من أوائل البلدان
في العالم التي قدمت أولى املساهمات املحددة وطنيا.
كما يعتمد طموح املغرب فيما يتعلق بخفض انبعاثات غازات
الدفيئة إلى حد كبير ،على التحول الذي يشهده قطاع الطاقة.
كما يلتزم بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  42في املائة ( 17في
املائة غير مشروط و 25في املائة مشروط) مقارنة باالنبعاثات املتوقعة
بحلول عام ً 2030
وفقا لسيناريو «السير العادي لألعمال».
وقد تجسد االعتراف بالجهود التي بذلها املغرب في إطار األجندة
الخاصة باملناخ ،في تنظيم مؤتمر كوب  22بمراكش سنة .2016
ً
ومؤخرا ،احتل املغرب املرتبة الثانية ،مباشرة بعد السويد ،في
«مؤشر أداء التغير املناخي» (.)CCPI 2019
 - 2.2على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه ،عرف تنزيل
االستراتيجية بعض أوجه القصور
 - 1.2.2اختيارات تكنولوجية مكلفة وضعف نسبة االندماج
الصناعي املحلي
ُيعزى اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية املركزة املعتمدة من
طرف محطات الطاقة الشمسية في ورزازات إلى قدرتها على توفير
الكهرباء خالل فترة الذروة بعد غروب الشمس ،وذلك بفضل
التخزين الذي انتقلت مدته من  3إلى  7ساعات بين الشطر األول
واألشطر التالية.
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ويبرز التحليل املقارن سعر تكلفة إنتاج الكيلوواط /ساعة،
املحدد في  1.62درهم بالنسبة لنور  1و 1.38درهم لنور  2و 1.42درهم
لنور  ،3في حين يعاد بيع الكيلوواط ساعة للمكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب بسعر  0.85درهم.
مقارنة مع أسعار الطاقة الكهروضوئية والطاقة الريحية ،تبقى
تقنية املحطة الشمسية املركزة مرتفعة السعر نسبيا على الرغم من
ميزة التخزين ويصبح استعمالها ُمكلفا مستقبال ،خاصة مع مستويات
االندماج الصناعي املحلي التي تعد منخفضة للغاية وبالتالي ال تبرر
أي تكلفة إضافية.
 - 2.2.2سوق املحروقات يعاني العديد من االختالالت
في بداية سنة  ،2019تناول مجلس املنافسة موضوع سوق
املحروقات ،في رأي استشاري ،سجل فيه وجود بعض االختالالت
الهيكلية نذكر منها:
	•ال يخضع السوق لهيئة للضبط تضمن استفادة كل فاعل من
نفس الشروط التنافسية ؛
	•أدى عدم التفعيل األنجع ملجلس املنافسة قبل  2019إلى غياب
الرقابة والعقوبات في حال انتهاك القوانين ؛
ُ
	•الشركة الوطنية الوحيدة للتكرير «سامير» التي كانت تؤمن
ُ
غلقت شهرين قبل
تزويد السوق والتخزين ،وتحقق التنافسية أ ِ
ُ
تحرير األسعار ،في وقت كانت تؤمن  64في املائة من الطلبات
على املواد املصفاة واملكررة وتتمتع بقدرة كبيرة على التخزين
( 2مليون متر مكعب) .كما ارتفعت فاتورة استهالك الطاقة
بشكل كبير وتفاقم العجز في امليزان التجاري وأصبحت البنيات
الصغيرة واملتوسطة أكثر هشاشة وذلك لفائدة كبار الفاعلين ؛
	•ظرفية تتميز باالحتكار القبلي والبعدي لسلسلة القيم
(الواردات ،التخزين ،البيع للموزعين ،البيع للمستهلكين) .وفي
 ،2017استحوذت الشركات الخمس الكبرى على  70في املائة
من السوق من بينها ثالث شركات كانت تستحوذ على  53.4في
املائة ؛
	•ال يتمتع املستهلك واملوزعون األكثر هشاشة بالحماية.
وبخصوص شركة سامير ،فإذا كانت أي مصفاة من هذا النوع
ترمز في السبعينيات لالستقاللية الطاقية ،فإنه يجب اليوم التعاطي
معها بشكل مختلف ،من خالل إدراجها في إطار سلسلة القيمة بأكملها
والتي تمتد من إنتاج النفط وصوال للمستهلكين .وبفضل وجود محطة
وطنية لتكرير البترول ،يمكن التخفيف من تقلبات أسعار النفط
واغتنام الفرص املتاحة والتخفيف من آثار األزمات التي تشهدها
األسواق الدولية.

4689

غير أن مسألة تحقيق إقالع ألنشطة تصفية وتكرير البترول باتت
تطرح منذ توقف اإلنتاج بشركة سامير ،ال سيما في ظل الزيادة في
الفاتورة الطاقية وتفاقم العجز في امليزان التجاري وما تاله من
التداعيات السوسيو-اقتصادية على مدينة املحمدية.
 - 3.2.2تسجيل نواقص في تنفيذ أهداف النجاعة الطاقية
باعتبارها أولوية في إطار االستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة
 ،2009تعد النجاعة الطاقية وسيلة للتحكم في الطلب على الطاقة،
على غرار تطوير الطاقات املتجددة الذي يعد استجابة للتحكم في
العرض.
وتعتبر االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي اعتمدها
مجلس الحكومة سنة  ،2017النجاعة الطاقية عامال من عوامل
التنافسية والتقدم االجتماعي ،وتحدد األهداف حسب مجال
االستهالك (الصناعة والبناء والفالحة واإلنارة العامة والنقل).
وقد تم اعتماد أكثر من مائة إجراء على الصعيد االقتصادي والبيئي
واالجتماعي .وتبلغ أهداف اقتصاد الطاقة ،التي تمت مراجعتها نحو
االنخفاض مقارنة مع الطموحات األولية لسنة  5 ،2009في املائة
بحلول  ( 2020مقابل  12في املائة في البدء) و 20في املائة بحلول عام
.2030
ومن أجل مواكبة برامج اقتصاد الطاقة ،تم اعتماد القانون
رقم  47.09الذي يتعلق بالنجاعة الطاقية سنة  .2011ويتناول
االفتحاص الطاقي ودراسات التأثير الطاقي ومبادئ األداء الطاقي
في العديد من القطاعات وترشيد الطاقة في اإلدارات واملؤسسات
العمومية والجماعات الترابية ووضع مقاوالت الخدمات الطاقية
وإدخال الضوابط التقنية للمراجعة من قبل الشركات املعتمدة .في
هذا الصدد ،يحدد املرسوم رقم  ،2.13.874الصادر سنة  2014قواعد
األداء الطاقي للمباني وينص على إحداث اللجنة الوطنية للنجاعة
الطاقية في املباني .وفي  ،2019تم اعتماد املرسوم رقم  2.17.746الذي
يتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي.
وتجدر اإلشارة ،واستنادا إلى إفادات الهيئات التي تم اإلنصات
إليها في إعداد هذا التقرير ،فإن عقود البرامج الذي كان مقررا إبرامها
مع القطاعات الحكومية املعنية لم يتم توقيعها بعد ،رغم مرور ثالث
سنوات على انطالق هذه االستراتيجية الوطنية ،وهو ما لم يمكن تلك
الهيئات من تقديم تقييم أولي حول مستوى تحقيق األهداف املرجوة
سواء على املستوى الوطني أو على مستوى اإلدارات القطاعية.
إن تدارك هذا التأخير في تنزيل أهداف النجاعة الطاقية يرتبط،
في جانب منه ،أيضا بتعزيز مهام الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية
وتمكينها من املوارد البشرية واملالية الالزمة إلنجاح هذا الورش الهام.
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 - 4.2.2عدم التوازن املالي للمقاوالت العمومية في القطاع
على الرغم من بعض التحسن الطفيف ،تظهر ديون املكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب نوعا من الهشاشة الهيكلية في
النموذج االقتصادي لهذه املؤسسة .فباإلضافة إلى الخسائر التقنية
وغير التقنية أو أرصدة الضريبة على القيمة املضافة أوديون قديمة
متأخرة ،فإن املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ال يتمتع
باستقاللية مالية ويطلب باستمرار الدعم املالي من الدولة .ففي سنة
 ،2017وعلى إثر عقد برنامج برسم سنوات  2014-2017والذي يهم
املراجعات املتعلقة بالتعريفات ،وتسديد قروض الضريبة على القيمة
املضافة ،وتقليص الخسائر التقنية ،والدعم املالي للمستحقات
القديمة وغيرها من التدابير ،بلغ حجم ديون املكتب  58مليار درهم.
بينما بلغت االلتزامات املوجودة على عاتقه لفائدة الصندوق املشترك
للتقاعد  30,8مليار درهم عند نهاية  ،2019أي بارتفاع  6,6في املائة
مقارنة بالوضعية عند متم .2018
ويرجع ذلك بشكل أسا�سي إلى االستثمارات املكثفة التي ال يتم
تعويضها بشكل مناسب من خالل النموذج االقتصادي املعتمد،
إذ ال تتم مالءمة بنية أسعار الكهرباء (التسعيرة املعتمدة) مع التكاليف
الحقيقية ،مما يجعل من الصعب قيادة هذه املؤسسة التي تبيع
الكهرباء في بعض األحيان ،بهامش ربح سلبي أي بأقل من تكلفة اإلنتاج.
خارطة طريق من أجل استعادة التوازنات املالية للمكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
يرمي البرنامج إلى إجراء تعديالت األسعار وتقديم الدعم
لالستثمار واالستغالل في مجال تحلية املياه وتحصيل ديون
التطهير ودعم تحصيل الديون وتفويت األصول غير الضرورية.
وبموازاة مع عقد البرنامج املوقع مع الدولة ،جرى إعداد خارطة
طريق من طرف مديرية املقاوالت العمومية والخوصصة
وتتضمن وضع نموذج اقتصادي جديد وتطوير الحكامة وإعادة
تركيز املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب على أنشطته
الرئيسية وفصل أنشطة اإلنتاج والنقل والتوزيع وتنفيذ تحويل
األصول املتجددة نحو الوكالة املغربية للطاقة الشمسية «مازن»
وتنويع مصادر التمويل وتحسين األداء مع تقليص الخسائر
ومكافحة التهرب الضريبي ،وتعزيز التحول الرقمي باستخدام
العدادات الرقمية وأتمتة عمليات الفوترة والتحصيل واللجوء إلى
أدوات مبتكرة لتغطية املخاطر (قاعة األسواق) والتدبير الخارجي
لصندوق التقاعد.
أما بالنسبة للوكالة املغربية للطاقة املستدامة «مازن» ،فإن العجز
السنوي لهذه املؤسسة يقدر بحوالي  800مليون درهم سجلتها محطات
نور  1و 2و .3ويرجع هذا العجز إلى الفجوة بين أسعار الشراء بمؤشر
أسعار املنتجين وأسعار البيع للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
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للشرب .كما ُيف َّسر هذا العجز بشكل أسا�سي بالخيارات التكنولوجية
املكلفة التي تم اعتمادها في املشاريع األولى ،ورغم أنه من املرتقب
أال تتسع حدة هذا العجز ً
نظرا للقدرة التنافسية للمشاريع الجديدة،
غير أن تبديده تلقائيا قد يقت�ضي امل�ضي في خيار تخصيص جزء من
األرباح التي حققتها املشاريع الجديدة للطاقة الكهروضوئية والطاقة
الريحية لتعويض الخسائر ،في إطار اتفاقية محددة مع املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
من جهة أخرى ،وفي إطار تفويت أنشطة املكتب الوطني للكهرباء
واملاء الصالح للشرب ،سيتعين على مجموعة «مازن» إعادة شراء
األصول بما فيها تلك التي لم يتم اهتالكها بعد من الناحية املحاسباتية.
عندئذ مراجعة النموذج وإعادة تقويمه على
وسيكون من الضروري
ٍ
ضوء التحوالت التي يعرفها القطاع.
إن االختالالت في التوازن املالي التي تشهدها املقاولتين العموميتين
في قطاع الطاقة تدعو الدولة إلى ضرورة القيام بتدابير التحكيم
الالزمة من أجل تجنب تداعيات هذه االختالالت على مالية الدولة
والتأخر املسجل في تحول قطاع الطاقة املغربي وفقدان جاذبيته
بالنسبة للمستثمرين الخواص.
وتجدر اإلشارة إلى أن وكالة «مازن» سبق أن حصلت على قرض
هيكلي يبلغ  20مليار درهم بضمانة من الدولة ،من أجل تمويل
املحطات التي تم إنشاؤها.
 - 5.2.2سوق الكهرباء لم يتم تحريره بالقدر الكافي
شرع قطاع الكهرباء في تحرير إنتاجه سنة  ،1994عبر شراكات
بين القطاع العام والخاص ومع فاعلين دوليين ووطنيين.
وعلى الرغم من فتح سوق الكهرباء على القطاع الخاص ،بموجب
القانون رقم  ،13.09إال أن دينامية هذه السوق ،التي تميزت بمنح
العديد من التراخيص املؤقتة ،بدأت تفقد قوتها بسرعة نظرا لكون
الطلبات التي كانت تقتصر على مستخدمي الشبكة ذات الجهد العالي
جدا أو العالي ،قد بلغت مداها .كما أن بعض املراسيم التطبيقية ،على
غرار املرسوم رقم  2.15.772واملتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية
الوطنية ذات الجهد املتوسط ،الصادر سنة  ،2015يصعب تنفيذها،
باإلضافة إلى أن شروط الولوج إلى الشبكة وتوفرها تفتقد للشفافية
في بعض األحيان ،حسب ما ورد في إفادات بعض الفاعلين الذين تم
اإلنصات إليهم .ولو يتم لحد اآلن إصدار املرسوم بشأن توصيل الجهد
املنخفض (القانون رقم  58.15القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم
 13.09املصادق عليه في  )2016وال إخراج تقسيم مناطق الطاقة
الشمسية للمشاريع التي تزيد سعتها عن  2ميغاواط ساعة إلى حيز
الوجود.
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من جهة أخرى ،لم يدمج التخطيط في مجال الطاقات املتجددة
بشكل قبلي الحصة الواجب منحها لقدرات إنتاج الخواص مقارنة
بقدرات املؤسسات العمومية (مازن واملكتب الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب) .وموازاة مع ذلك ،فإن تنزيل القانون رقم 13.09
واكبه إقبال كبير من لدن الفاعلين الخواص ،حيث استثمر بعضهم
في املغرب وانخرطوا في مشاريع إحداث مواقع إنتاج ،غير أنهم ال
يتوفرون لحد اآلن على تراخيص لتطوير محطات إنتاجهم .وينطوي
تنزيل هذا القانون على العديد من الصعوبات املرتبطة بالحكامة
والهيكلة غير املالئمة للسوق وكذا تداخل املصالح بين الفاعلين :
	•تدخل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب باعتباره
فاعال في إنتاج وتسويق الكهرباء ،في عملية الترخيص لتطوير
مشاريع في مجال الطاقات املتجددة يملكها خواص .ويكون
الترخيص املؤقت مرتبطا بموافقة املكتب ،أما الترخيص
النهائي ،فيتطلب إنجاز عقد الربط مع املكتب ؛
	•كما أن وكاالت التوزيع تتدخل في منح تراخيص ملشاريع
الطاقات املتجددة ذات الجهد املتوسط بينما تؤدي هذه
املشاريع إلى تخفيض رقم معامالتها (ما بين  5و 10في املائة
من الطاقة َّ
املوردة للزبناء املرتبطين بالشبكة ذات الجهد
املنخفض) .ورغم أن التأثير اإليجابي لتدبير الوكاالت على
الخدمات أمر ال جدال فيه ،إال أن النموذج املعتمد من قبلها
حاليا والقائم على املعادلة بين املاء والكهرباء قد أصبح غير
ناجع ،إذ ينبغي العمل على تحقيق رقم معامالت أعلى بالنسبة
لقطاع الكهرباء ؛
	•إن انطالق مشاريع الطاقة الشمسية التي تفوق  2ميغاواط
يشهد نوعا من التعثر ،في غياب املرسوم الذي يحدد املواقع
املخصصة الستقبال محطات إنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا
من مصادر الطاقة الشمسية .ويرتبط تطوير هذه املشاريع
بتحديد وتأهيل املواقع التي يمكن أن تحتضن محطات الطاقة
الشمسية التي يجب أن تدرسها وكالة «مازن» ،وفقا للقانون
رقم  37.16القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم  57.09املحدثة
بموجبه الشركة املسماة «الوكالة املغربية للطاقة الشمسية».
 - 6.2.2حكامة غير مالئمة لتطور القطاع
تثير حكامة قطاع الكهرباء جملة من املالحظات ،نذكر منها أوال،
عدم تفعيل مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء .فعلى الرغم من إنشاء
هذه الهيئة سنة  ،2016ال يزال رئيسها الذي تم تنصيبه سنة ،2018
ينتظر تعيين أعضائها بالكامل النطالق أشغالها .وتتجلى مهمة الهيئة
في ضمان حسن سير سوق الكهرباء ،وضبط ولوج املنتجين الذاتيين
لشبكات الكهرباء ،واملوافقة على «رمز الشبكة» ،وإبداء رأيها في
التراخيص وتحديد تعريفات الولوج إلى شبكات النقل والتوزيع وتتبع
األسعار ومراقبة مسير شبكة النقل ومسيري شبكات التوزيع ،وأخيرا
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فض النزاعات .وحاليا ،لم يتم بعد شرح التعريفات وشروط الولوج
َُ
إلى الشبكة .أما التعريفات وطرق احتسابها ،فإنها تقرر على مستوى
املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ،ووفق املساطر التي
يحددها.
إن هذا التضارب إلى جانب غياب هيئة الضبط يشكالن أهم
العوائق التي تفسر التعثر الذي يشهده تنزيل القانون رقم 13.09
منذ نحو عشر سنوات .ويمكننا أن نسجل في هذا الصدد ،أن مشروع
القانون رقم  40.19املتعلق بتغيير وتتميم القانون املتعلق بالطاقات
املتجددة ،في صيغته الحالية ،ال يغطي مختلف اإلشكاالت التي تم
طرحها .ويشدد مشروع هذا القانون على القواعد الخاصة بالفاعلين
الخواص سيتم التنصيص عليها في مراسيم تطبيقية جديدة ،وهو
ما قد يرهن دخول القانون املذكور حيز التنفيذ في أقرب وقت .كما
أن الصيغة الحالية ملشروع القانون ال تدمج كيفيات تطبيق قواعد
الشبكة ذات الجهد املنخفض.
من جهة أخرى ،تتطلب نجاعة الطاقة فصل أنشطة سلسلة
القيمة املتعلقة بالكهرباء ،أي اإلنتاج والنقل والتوزيع والتسويق .أما
أنشطة التسويق واإلنتاج ،فقد شهدت تحريرا مما نتج عنه ارتفاع في
القدرة التنافسية للطاقة بهدف تزويد املستهلكين بالكهرباء بأرخص
األسعار .وحيث إن أنشطة النقل والتوزيع تلعب دورا هاما في الخدمات
العمومية ،فإنها مطالبة بتوفير نفس شروط الولوج والخدمات
للفاعلين في مجال اإلنتاج والتسويق .وتتم دراسة هذا التطور من قبل
األطراف املعنية حيث يستلزم إعداد إطار قانوني مناسب.
وعلى الرغم من تطور سياق قطاع الطاقة الوطنية على مدى
السنوات العشر املاضية ،إال أن تحديد نطاق أنشطة بعض الهيئات ال
يزال غير واضح املعالم ،مما يؤدي إلى مخاطر تداخل االختصاصات،
كما هو الشأن بالنسبة للوكالة املغربية للنجاعة الطاقية وشركة
االستثمارات الطاقية ،رغم اختالف مهامهما في البداية ،فإن لهما اآلن
نفس أهداف النجاعة الطاقية .من جهة أخرى ،يمكن تفسير النتائج
غير املرضية فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية بقلة املوارد البشرية
ً
وأيضا بغياب الدعم املؤسساتي .ويمكن للتغيير األخير في
واملادية
إلحاق الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية بقطاع الصناعة ،إضافة
إلى تطور نطاق اختصاصاتها بهدف معالجة االقتصاد األخضر ،أن
يساهم في معالجة بعض الصعوبات التي يواجهها القطاع.
 - 7.2.2يشكل النقل عبئا ثقيال على فاتورة الطاقة في بالدنا ويواجه
العديد من الصعوبات
يعتبر النقل في املغرب أكثر القطاعات استهالكا للطاقة بنسبة 38
في املائة من إجمالي االستهالك أي  5776كيلو طن نفط مكافئ .وباعتباره
قطاعا يعتمد بشكل شبه كامل ،على الوقود األحفوري ،فهو مسؤول
عن حوالي  50في املائة من فاتورة الطاقة الوطنية ،أي أكثر من
 40مليار درهم في  ،2018كما يساهم في عجز امليزان التجاري بنسبة
 20في املائة.
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وينبغي التذكير فيما يتعلق بالنجاعة الطاقية ،بعدم توقيع أي عقد
برنامج بين الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ووزارة النقل .من جهة
أخرى ،تجدر اإلشارة إلى تدخل العديد من القطاعات الحكومية في
تدبير النقل ،مما ال يسهل عمليات اإلصالح في مجال التنقل املستدام:
	•وزارة الداخلية بالنسبة للنقل داخل املدن؛
	•قطاع التجهيز والنقل في النقل الحضري واللوجيستيك والنقل
البحري والسكك الحديدية؛
	•قطاع السياحة بالنسبة للنقل الجوي؛
	•قطاع الطاقة بالنسبة لإلمدادات والتوزيع ومراقبة جودة
املنتجات البترولية؛
	•قطاع إعداد التراب الوطني عبر التخطيط الحضري والبنيات
التحتية.
لقد تم تنفيذ العديد من مشاريع التنقل النظيف ،على غرار  
ترامواي الرباط  -الدار البيضاء والقطار فائق السرعة وكذا تثنية
بعض خطوط السكك الحديدية .غير أن أداء القطاع يظل دون تحقيق
أهداف االنتقال الطاقي املندمج :
	•عجز في عروض النقل العمومي عالي الجودة ومتعدد الوسائط
واآلمن ،مما يؤدي إلى االستخدام املكثف لوسائل النقل
الفردي ،ويؤثر بشدة على القدرة الشرائية؛
	•أسطول من العربات املتقادمة واألكثر استهالكا للطاقة
والتلويث ( 55في املائة من سيارات النقل عمرها يفوق أو يعادل
 10سنوات بينما  22في املائة عمرها يفوق ً 20
عاما) ،11مما يؤثر
سلبا على جودة الهواء وصحة املواطنين؛
	•خدمة سيارات األجرة التي ال تساهم في تطور دينامية التنقل
املشترك املستدام ،املعتمد على التكنولوجيات الرقمية والذي
يستجيب لتطلعات املرتفقين املحليين والسياح؛
	•تهيئة الطرق التي ال تبرمج مساحات لوسائل التنقل املراعية
للبيئة؛
	•سوق نقل السلع واللوجستيك يتميز بضعف النجاعة
واالندماجية مع تجزيء الفاعلين ،وكذا ضعف التنظيم،
مما يكون له وقع على تكاليفه التنافسية.
وفي املجمل ،وفي غياب رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة وبنية
حكومية مالئمة ،لن يكون ألي إجراء مقترح األثر املطلوب.
ً - 11
وفقا لفيدرالية النقل واللوجيستيك التابعة لالتحاد العام ملقاوالت املغرب.
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 - 8.2.2استفادة محدودة للمواطن
منذ  ،2009لم تشهد أسعار الكهرباء أي انخفاض ،بل على العكس،
تم القيام بمراجعة لألسعار أدت إلى زيادة يتم تطبيقها على  4سنوات،
وذلك بموجب عقد برنامج بين الدولة واملكتب الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب لسنوات .2017-2014
كما أن سياسة النجاعة الطاقية ،التي كان من املفروض أن تقلص
من تكاليف الطاقة ،لم يكن لها األثر املتوقع على القدرة الشرائية
املواطنين.
فيما يتعلق بتكاليف الوقود ،أدى رفع الدعم سنة  2015إلى ارتفاع
بنيوي في األسعار .وقد كان من املمكن أن يكون لهذا القرار انعكاس
أشد لو لم يتزامن مع انخفاض األسعار العاملية للنفط ،بسبب ارتفاع
ً
مستبعدا أن تنعكس
إنتاج الغاز والنفط الصخري األمريكي .وليس
ً
العودة إلى املنحى التصاعدي (غير محتملة سنة  2020نظرا ألزمة
كوفيد  )19على االرتفاع في أسعار النفط في محطات البيع والتي من
شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير.
كما أن االختالالت في أسواق املحروقات (التي سجلها مجلس
املنافسة في  )2019لم تمكن املواطن من االستفادة الكاملة من مراحل
انخفاض األسعار العاملية.
وبخصوص حماية البيئة ،فإن تطوير الطاقات املتجددة والتخلي
عن الفيول ساهما في الحد من انبعاثات التلوث الجوي على مستوى
إنتاج الكهرباء ،غير أن التلوث في املدن الناجم عن االنبعاثات الصادرة
عن وسائل النقل ،تشكل تهديدا كبيرا على صحة املواطنين ،ويتعين
معالجتها بسرعة ونجاعة.
وعلى الرغم من نجاح برنامج الكهربة القروية الشاملة الذي كان
من املقرر تمديده بواسطة برنامج للتثمين ،فلم ينجم عن توصيل
الكهرباء إلى العالم القروي اآلثار املتوقعة على مستوى تحسين نوعية
العيش وخلق أنشطة مدرة للدخل.
من جهة أخرى ،يتجلى عدم التوافق بين العرض الكهربائي والقدرة
الشرائية في املناطق القروية في استمرار استخدام األسر التي تعاني
الهشاشة للطاقة املستخرجة من الخشب من أجل التدفئة والطبخ،
مما يساهم في تدهور الغاباتً .
ووفقا ألبحاث املعهد امللكي للدراسات
ً
سنويا تبلغ 11.3
االستراتيجية ،فإن كمية خشب التدفئة املستهلكة
مليون طن 53 ،في املائة منها تأتي من الغابات .وال يزال استهالك حطب
التدفئة مرتفعا من طرف املقاوالت الصغرى وال سيما الحمامات
واملخابز .كما أن االستغالل املفرط للغابات لتلبية الحاجيات من هذا
الخشب تؤدي إلى استخراج كمية أكبر ثالث مرات من قدرة التجدد
الطبيعية للمنظومة اإليكولوجية الغابوية.12
 - 12األنظمة اإليكولوجية الغابوية في مواجهة التغيرات املناخية :الوضعية وآفاق التكيف في
املغرب املعهد امللكي للدراسات االستراتيجية .2010
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وبالنظر للمنافع التي حققتها استراتيجية  ،2009وأخذا بعين
االعتبار أوجه القصور التي اعترتها ،فمن املؤكد أن االستغالل الكامل
لإلمكانات املتوفرة من الطاقة في املغرب كما تم التطرق إليها في الجزء
األول ،يقت�ضي اعتماد توجهات استراتيجية جديدة.

	•أن يتم التخطيط لها بطريقة شاملة تتمحور حول زيادة حصة
الطاقات املتجددة في مزيج الطاقة ،والتحكم في الطلب من
خالل تعزيز النجاعة الطاقية واإلنتاج الالمركزي ،وبروز
وتطوير الصناعات املستقبلية حول الطاقة الهيدروجينية
 ،Power to Xودعم االبتكار والتملك التكنولوجي لفائدة
االندماج الصناعي؛

لقد أبان انخراط املغرب في النهوض بالطاقات املتجددة منذ
 2009عن رجاحة هذا االختيار .وعلى الرغم من التحوالت العديدة
في السياق العالمي ،فإن الفرص ال زالت متوفرة .ويمكن للرأسمال
الطبيعي االستراتيجي للمغرب والذي تتجلى إمكاناته في مجال الطاقة
الشمسية والريحية أن يحقق اليوم منافع اجتماعية واقتصادية
وبيئية هامة للغاية .وفي هذا الصدد ،تعتبر الطاقة ثروة اقتصادية
واجتماعية وبيئية.

	•أن يواكبها إصالح شامل للحكامة من أجل التكيف مع التغيرات
التي يشهدها القطاع وإعادة تشكيل السياسات العمومية التي
تؤثر على الطاقة من خالل التعاطي بطريقة منسقة ومتكاملة
مع مجموع السياسات ذات الصلة التي تمت بلورتها وتنفيذها
بشكل قطاعي منعزل؛

 - 3يجب وضع استراتيجية جديدة بخيارات واضحة وحكامة
مالئمة وتموقع جديد على الساحة الدولية

ويمكن أن يصبح املغرب في نهاية املطاف رائدا عامليا في مجال
الطاقة .وبفضل استغالل مؤهالته في مجال الرياح والطاقة الشمسية
بشكل مستدام من الناحية االقتصادية مع ضمان اإلنصاف واحترام
البيئة ،يمكن لبلدنا أن يوفر الرفاه ملواطنيه (القدرة الشرائية،
الخروج من الهشاشة الطاقية ،توفير مناصب الشغل ،الصحة)،
وتحقيق التنافسية للمقاوالت املغربية ومعالجة ندرة املياه بشكل
مستدام والتموقع في قلب الشراكة االقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.
ويمكن في هذا الصدد القيام بتغيير جذري في النموذج الطاقي
الحالي والذي يتسم بالتبعية والتقلبات ،إذ سيكون بإمكان املغرب
تلبية احتياجاته من الطاقة واملساهمة في تغطية طلب البلدان التي ال
تملك نفس اإلمكانات ،ال سيما أوروبا .هكذا ،يمكن للطاقة التي لطاملا
كانت مجرد مكون خارجي للنمو ،أن تصبح اليوم حافزا له.
وعليه ،يجب على املغرب التأكد من وضع اآلليات املناسبة التي
من شأنها تثمين إمكانياته دون التسبب في آثار جانبية سلبية .كما
يتعين وضع العدالة االجتماعية وحماية البيئة في صلب االستراتيجية
الطاقية على نفس مستوى النجاعة التقنية واالقتصادية.
ومن أجل ضمان هذا التقارب بين املنافع والرهانات ،يعتبر املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن استراتيجية الطاقة الجديدة
مدعوة إلى اعتبار الشروط التالية:
	•أن تتشبع بالعدالة االجتماعية واإلنصاف وأن تكون شاملة
ً
ً
ومسؤولة بيئيا ومستدامة ماليا .وفي نهاية املطاف ،يجب أن
تمكن من تدبير اآلثار املترتبة عنها من خالل التحكم والتقليل
من أكثر األضرار خطورة وتثمين أكثرها فائدة للمجتمع بأكمله؛

	•تعتمد على انخراط مواطن موسع بإشراك املواطنين واملجاالت
الترابية لربط االنتقال الطاقي مع رهانات التنمية املحلية.
 - 1.3بالنظر إلى إمكانياته والتطورات العاملية ،يتعين على املغرب
وضع الطاقات املتجددة في قلب الخيارات االستراتيجية التي يجب
تحديدها بشكل أكثر وضوحا
 - 1.1.3زيادة حصة الكهرباء الخضراء في مزيج الطاقة لنقص
التكاليف وخفض الكربون
وكما تظهر ذلك عملية النمذجة املنجزة من طرف املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،ينطوي تسريع االنتقال الطاقي على
العديد من املنافع للمواطنين واملقاوالت واملالية العمومية .وكلما كان
االنتقال سريعا ،كلما كانت تداعياته اإليجابية أكبر .وبالتالي ،يو�صي
املجلس باعتماد سيناريو « االنطالق نحو مستويات أعلى في االنتقال
الطاقي» من أجل االستفادة من هذه املنافع بشكل أمثل.
تشكل املؤهالت املتوفرة في مجال الطاقات املتجددة فرصة كبيرة
لتكثيف مزيج الطاقة في املغرب والذي يسمح بما يلي :
	•تخفيض تكلفة الكيلوواط الواحد ساعة بشكل ملحوظ،
وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطن من خالل تقليص
فاتورة الكهرباء املتعلقة بالسكن ،وكذا تكاليف التنقل ؛
	•خفض نسبة الكربون في االقتصاد ،وتعزيز القدرة التنافسية
الصناعية وتحقيق إقالع صناعات جديدة تحدث مناصب
شغل مستدامة ؛
	•تخفيض فاتورة الطاقة بشكل كبير ،وتحسين توازنات امليزان
التجاري وتخفيف التبعية الطاقية ؛
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	•تحسين نوعية الهواء والحفاظ على البيئة وصحة املواطنين
في سياق التغيرات املناخية.
وعلى ضوء النمذجة التي وضعها املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي وكذا توقعات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
واملتعلقة بتطوير البنيات التحتية الجديدة لإلنتاج على نطاق واسع وكذا
األرقام القياسية التي سجلها املغرب في مجال تطوير وإنجاز مشاريع
الطاقات املتجددة ،يو�صي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
بما يلي:
	•تخصيص حصة من االستثمارات للطاقات املتجددة مستقبال
وخاصة الطاقة الريحية والطاقة الكهروضوئية .وهو ما
يتما�شى مع التخطيط الحالي للمكتب الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب وتوجه األسواق املالية التي أصبحت ال تشجع
املشاريع املتعلقة بالطاقة الحرارية ؛
	•تمويل تطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للطاقات املتجددة بواسطة
الدين التجاري مع مراعاة الجدوى االقتصادية للمشاريع.
ويمنح قطاع املالية الخضراء فرصا لتمويل هذه املشاريع.
في هذا الصدد ،ينبغي توفر تصنيف للمالية الخضراء في
املغرب .كما تنبغي اإلشارة إلى أن اللجوء إلى الضمانة السيادية
لتمويل إنتاج الطاقة على شكل تفويضات يؤثر سلبا على تنقيط
املخاطر الخاص باملغرب ؛
	•إعطاء األولوية لتطوير محطات نقل الطاقة عبر الضخ ()STEP
كوسيلة للتخزين ،في انتظار أن تصل أسعار حلول التخزين
البديلة (البطاريات ،األكسدة ،الحرارية ،الهيدروجين) إلى
مستوى تناف�سي أفضل ،كما تتوقع ذلك الدراسات الدولية
(الوكالة الدولية للطاقات املتجددة على وجه الخصوص).
من جهة أخرى ،يرى املجلس أن االستثمارات التي سبق إنجازها
في املصادر الحرارية تحتفظ بمكانتها مستقبال في املزيج الطاقي إذا
أخذنا في االعتبار املنطق االقتصادي البحت .ويتعلق األمر باملنشآت
التي تم اهتالكها محاسبيا وال زالت تشتغل ويمكن استخدامها كأمان
في مواجهة التقلبات االستثنائية في املصادر املتجددة .ومستقبال ،إذا
أملت أحداث خارجية (ضريبة الكربون على وجه الخصوص) اتخاذ
خيارات سياسية من قبيل االنتقال إلى املصادر املتجددة مائة باملائة،
فسيكون التحول ً
ممكنا من الناحية التقنية.
 - 2.1.3اإلنتاج الالمركزي والرقمنة
تعتبر المركزية إنتاج الكهرباء ورقمنة سلسلة القيمة والشبكات
الذكية وأنشطة التخلص إلخ ،تحوالت هامة في مجال الطاقة ،تساهم
في الثورة الصناعية الثالثة وتدخلنا في عصر «أنترنيت الطاقة» .في هذا
الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
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	•تشجيع نشر منشآت اإلنتاج الذاتي للطاقة الشمسية في جميع
القطاعات السكنية والصناعية والفالحية والقطاع الثالث،
بهدف خفض فاتورة الطاقة للمستهلك الذاتي ؛
	•تسريع وتيرة المركزية إنتاج الطاقة عن طريق وضع إطار تنظيمي
سيمكن من ضخ الفائض من املنتوج الكهربائي في الشبكة،
في ظل ظروف مالية تحكمها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء،
يكون بمقدورها خلق سوق دينامي لإلنتاج الالمركزي .ومن
شأن هذا اإلنتاج الالمركزي أن يشكل وسيلة للدعم االجتماعي
للساكنة محدودة الدخل ؛
	•تكييف شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لتعزيز تدفق املعلومات
بين املنتجين واملستهلكين وتعديل تدفقات الكهرباء في الوقت
الحقيقي ؛
	•تطوير الشبكات الذكية للتحول من نظام أحادي لنظام ثنائي
من شأنه التحكم في الطلب وتكييف االستهالك مع القدرات
الفورية لإلنتاج وضمان أنظمة مثلى مسماة أنظمة إلغاء
االستهالك الكهربائي .ومن شأن الشبكات الذكية تعزيز التحكم
في النظام الكهربائي على امتداد سلسلة القيمة من املنتج إلى
املستهلك النهائي .كما أن خضوع جزء من االستهالك (الصناعي
واملحلي) لإلنتاج املتوفر ،يجعل من املمكن التقليل من ذروة
الطلب وبالتالي تقليص القدرات اإلنتاجية القصوى في منطقة
جغرافية معينة .كما يمكن وضع تصور لبعض التجهيزات
(كالسيارات الكهربائية) للحصول على الطاقة عندما يكون
هناك فائض في اإلنتاج من نوع ما ؛
	•النظر ،وفقا ملبدأ االستهالك املعتدل ،في مخاطر االستغالل
املفرط للمياه الجوفية من أجل االستعمال الفالحي ومعالجة
هذه اإلشكالية من خالل خلق حوافز اقتصادية لتشجيع
االستهالك املعتدل من قبيل الولوج في أوقات معينة من السنة
(التي تتطابق مع الحاجيات الخاصة بالسقي) إلى الكهرباء
الرخيصة الثمن والتي تمكن من تجنب اإلفراط في االستثمار
في الكهرباء الكهروضوئية وكذا إمكانية ضخ فائض الكهرباء
ً
(مع تقليص الفاتورة) بدال من إهدار املياه.
 - 3.1.3النجاعة الطاقية
لتمكين النجاعة الطاقية من القيام بدورها على أكمل وجه في
االنتقال الطاقي ،يقترح املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي اتخاذ
إجراءين رئيسيين باإلضافة إلى اإلجراءات املذكورة أعاله وهما :
	•إبرام عقد  -برنامج بين الوكالة املغربية للطاقات املتجددة
والدولة ؛
	•إحداث صندوق وطني للنجاعة الطاقية.
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كما يو�صي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي :
	•إدراج معايير النجاعة الطاقية في األسس املرجعية الخاصة
بالصفقات العمومية وترجيحها بشكل ملحوظ ؛
	•تعزيز ثقافة النجاعة الطاقية في صفوف املسؤولين الترابيين
عبر وضع آلية للتعويض عن االقتصاد في الطاقة ؛
	•دراسة إمكانية دمج الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية وشركة
االستثمارات الطاقية ،في هيئة واحدة تهدف إلى تحقيق اقتصاد
الطاقة وتطوير االقتصاد األخضر.
وبالنظر للموقع الجديد للوكالة املغربية للنجاعة الطاقية تحت
وصاية وزارة الصناعة الذي سيمكنها من توسيع نطاق عملها عبر
إدماج االقتصاد األخضر ،يو�صي املجلس بتكليف الوكالة املغربية
للنجاعة الطاقية باملهام التالية :
	•وضع وتسليم شهادات اقتصاد الطاقة ونشرها على نطاق
واسع ،اعتمادا على صندوق يخصص لهذا الغرض ،وبدعم من
التعاون الدولي والبنوك ؛
	•تمكين املقاوالت واملواطنين الراغبين في االستثمار في املشاريع
الصغرى التي تمكنهم من تحقيق اقتصاد الطاقة ،من االستفادة
من خطوط ائتمان بدون فوائد ومن مساعدات مالية لتحقيق
هذه املشاريع ؛
	•منح املقاوالت الحاصلة على عالمة الجودة والعاملة في قطاع
اقتصاد الطاقة ،ضمانات لتسهيل حصولها على تمويالت بنكية ؛
	•املساهمة في تقنين استيراد وتسويق املنتجات األكثر استهالكا
للطاقة مقابل تسهيالت للمنتجات املشابهة ذات األداء األفضل
من حيث استهالك الطاقة ؛
	•وضع معايير لألداء الطاقي في القطاع السكني ،وبلورة وتنفيذ
برامج لتعميم منشآت الطاقة الشمسية لتسخين املياه املنزلية
وتوفير الكهرباء ،في التجزئات السكنية الحالية وفي املباني
الجديدة ،مع ضمان تركيب هذه التجهيزات في املغرب ؛
	•تطبيق معيار  ISO 50001وبروتوكول  IPMVPللتحكم في
الطاقة من طرف كبريات املقاوالت شديدة االستهالك للطاقة.
 - 4.1.3التحول نحو وسائل نقل مشترك ،عالية الجودة ومكثفة
وتوظف مصادر الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية والكهرباء
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بالنظر لدور وتأثير النقل العمومي على القدرة الشرائية للمواطن
وجاذبية املجاالت الترابية والحفاظ على البيئة ،يرى املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن هذا النمط من النقل يجب أن
يحظى باألولوية في مجال التنقل.
ومن أجل اعتماد حلول للنقل املشترك في جميع املدن ،يو�صي
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي :
	•يجب أن يكون دعم الدولة لبرامج النقل املشترك الخاصة
بالجماعات الترابية مشروطا باحترام الشروط املرجعية
ومخططات التنقالت الحضرية لدفتر تحمالت يضمن خدمة
ذات جودة ،تتوفر فيها شروط األمن وتوظف التكنولوجيات
الرقمية وتكون متاحة للجميع مع توفرها على شبكة نقل
كثيفة تدمج النجاعة الطاقية في التجهيزات وتضمن مبدأ تعدد
وسائط النقل ؛
	•القيام بإصالحات تهم خدمة سيارات األجرة الكبيرة إلعطائها
ً
دورا أفضل في مجال النقل املشترك ؛
	•تنفيذ إجراءات قسرية تحد من استخدام السيارات الفردية
في بعض املراكز الحضرية (توفر أماكن محدودة لوقوف
السيارات ،محدودية الولوج إلى السيارات الكهربائية )...؛
	•جعل التنقل الكهربائي هدفا استراتيجيا للدولة تنخرط فيه
بشكل قوي وبأهداف طموحة :ويجب أن يندرج هذا االنخراط
في النهوض بالتنقل باستعمال الطاقة الكهربائية (الدراجات
النارية والسيارات والشاحنات الصغيرة والحافالت
الكهربائية) ضمن سياسة عمومية جديدة.
في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي:
	•كهربة النقل الجماعي :أسطول سيارات األجرة وسيارات
النقل والحافالت والنقل املدر�سي ونقل أجراء القطاعين العام
والخاص ؛
	•إدخال الكهرباء إلى حظيرة سيارات اإلدارات العمومية التي
ينبغي أن تعطي املثال في هذا الصدد ؛
	•تنفيذ مجموعة من التدابير التحفيزية التي تسمح بتفضيل
السيارة الكهربائية على السيارة الحرارية (ضريبة الكربون على
العربات الحرارية والوقود ،املكافأة على العربات الكهربائية
والبطاريات ،عروض اإليجار مع إمكانية الشراء بصفر في
املائة مع تقليص التأمين ،وإلغاء ضريبة القيمة املضافة على
العربات والبطاريات واالنفتاح املؤقت على اقتناء السيارات
املستعملة ...إلخ ).؛
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	•تحفيز عروض السيارات الكهربائية ؛
	•تعزيز البنيات التحتية الحضرية وبين الحضرية (محطات
كهربائية ،ممرات الدراجات الهوائية ،ممرات الحافالت
والسيارات املشتركة ،برمجيات أكثر فاعلية ملحاربة االزدحام
باملدن  ...إلخ) ودعم الجماعات من أجل تنفيذها ؛
	•حث املقاوالت الكبرى على تحويل جزء من حظيرتها نحو التنقل
الكهربائي ؛
	•إشراك موزعي الكهرباء في تقديم عروض مناسبة للخواص
واملقاوالت ؛
	•إعداد سوق تحويل السيارات الحرارية إلى الكهربائية 13عن
طريق وضع معايير السالمة املناسبة وتعزيز قدرات الورشات
واملراقبة التقنية.
باإلضافة إلى كهربة التنقل ،وفي إطار رؤية طاقية متكاملة وجديدة
لتحقيق نتائج اقتصاد الطاقة املتوقعة ،يو�صي املجلس بإدماج
العناصر التالية :
	•أخذ التنقل بعين االعتبار وبشكل قبلي عند وضع التخطيط
الحضري وإعداد التراب ،مع مقاربة النقل في شموليته ،أي
بين النقل الجماعات وعدم حصره على مستوى الجماعة .كما
ينبغي إيالء اهتمام خاص للولوج إلى أحواض التشغيل ،خاصة
بالنسبة للمدن الجديدة (مثل تامسنا ،تامنصورت ... ،إلخ)
واألحياء الفقيرة الواقعة ضواحي املدن ؛
	•التوجه التدريجي من التنقل الفردي نحو التنقل املشترك (بما
في ذلك االستخدام املشترك للسيارات) ونحو وسائل التنقل
املراعية للبيئة .ويمكن تحديد وتتبع أهداف النتشار هذه
األنماط من التنقل ،وتعزيز ذلك بوضع سياسة تحفيزية ؛
	•إعادة هيكلة قطاع نقل البضائع ،بما يسمح بإرساء تركيز أكبر
بين الفاعلين ،مع وضع سياسة لتجديد أسطول السيارات ومنع
استخدام العربات التي تتجاوز الحد املسموح به من االنبعاثات ؛
	•إعادة هيكلة قطاع سيارات األجرة الصغيرة ،بما يسمح بإرساء
تركيز أكبر بين املقاوالت املهنية التي تستجيب ملتطلبات الجودة
والسالمة واالستدامة وتوفر للعاملين فيها الحماية االجتماعية ؛
	•تنفيذ مشاريع رائدة إلنتاج الوقود الحيوي املتأتي من النفايات
العضوية أو الهيدروجين (الديزل الحيوي) ،وخاصة لنقل
البضائع ؛
 - 13تعويض املحرك الحراري ببطارية كهربائية
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	•تيهئ العربات الستخدام الهيدروجين ،وذلك في إطار دينامية
لتطوير هذا املورد األخضر الجديد والتحكم فيه ،مع تنفيذ
مشاريع نموذجية ؛
	•تعزيز ودعم املقاوالت في مجال التنقل املستدام (الطلبيات
العمومية ،تحفيزات لكبريات مقاوالت القطاع الخاص
لشراء نسبة من املنتجات  /الخدمات املرتبطة بمجال التنقل
املستدام ،منح مساعدات ضريبية وما إلى ذلك) ؛
	•تطوير الشحن بالسكك الحديدية والنقل البحري ؛
	•تشجيع الرقمنة لتقليص التنقالت وتحسينها :رقمنة الخدمات
اإلدارية وتطوير التجارة اإللكترونية ،وإضفاء الطابع
املؤسساتي على العمل عن بعد ،وتعميم الخدمات الرقمية (بما
في ذلك سيارات األجرة).
 - 5.1.3إصالح نظام دعم غاز البوتان مع الحفاظ على وظيفته في
إعادة التوزيع املنصف للثروة
يكلف نظام املقاصة لدعم ثمن غاز البوتان ميزانية الدولة سنويا
 11.67مليار درهم 95 ،في املائة منها لألسر ،أي ما يناهز  11.1مليار
درهم .وإذا لم يتم اعتماد أي إصالح ،فقد ترتفع هذه التكلفة إلى أكثر
من  16مليار درهم في .2030
ومن منظور الطاقة ،فإن دعم غاز البوتان يعتبر قبل كل �شيء
حافزا الستهالك هذا الصنف الخاص من الطاقة على حساب الكهرباء
والتجهيزات الشمسية .ويعتبر إصالح النظام الطاقي أمرا معقدا حيث
يكت�سي ثالثة أبعاد وهي:
	•بعد طاقي تمت اإلشارة إليه آنفا ؛
	•بعد اجتماعي إلعادة التوزيع يتجاوز نطاق هذا التقرير ؛
	• ُبعد يرتبط باملالية العمومية ويتسم بضغط نفقات املقاصة.
لذا ،يو�صي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بأنه في حال
اعتماد إصالح ما ،يتعين أن يتناول الجانب املتعلق بالطاقة دون
تغيير البعد املتعلق بإعادة التوزيع (ذي طابع اجتماعي) والذي قد
يكون بنفس القدر من األهمية بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الطبقة
الوسطى على حد سواء ؛
 - 6.1.3استخدام تحلية مياه البحر املرتبطة بالطاقات املتجددة،
كإحدى الحلول للولوج إلى املاء الصالح للشرب وبعض الزراعات مع
ضمان التدبير األمثل للطلب.
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بفضل التطور التكنولوجي واألسعار التنافسية إلنتاج الطاقات
املتجددة ،أصبحت تحلية مياه البحر حال من الحلول املستدامة من
الناحية االقتصادية ،من أجل محاربة ندرة املياه.
في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
	•اللجوء املمنهج الستخدام الطاقات املتجددة كمصدر للكهرباء
في جميع مشاريع تحلية مياه البحر ؛
	•استعمال تحلية املياه في املقام األول في تزويد املناطق
الساحلية ،التي تعاني من اإلجهاد املائي ،باملاء الصالح للشرب
وكذا الحفاظ على األنشطة الزراعية بالنسبة للمجموعات
الهشة وذات الدخل املنخفض .وهو ما من شأنه تعزيز قدرتها
على مقاومة مواسم الجفاف املتكررة ومساعدتها على التكيف
مع التغيرات املناخية ؛
	•دعم استخدام تحلية املياه من خالل برامج التحكم في الطلب
في إطار النجاعة املائية (إعادة استعمال املياه العادمة ومياه
األمطار والتدبير األمثل لسالسل قيمة املياه  -تعبئة ومعالجة
وتخزين وتوزيع وتحسين نجاعة املوارد املائية) والحد من
املخاطر البيئية.
	•األخذ في عين االعتبار ،عند املقارنة االقتصادية بين الخيار
التقليدي وتحلية املياه ،التكلفة الكاملة للمتر املكعب ،من السد
أو محطة تحلية املياه ،وصوال إلى املستهلك.
 - 7.1.3الغاز الطبيعي ،مفتاح أسا�سي للقدرة التنافسية للصناعة
يمكن للمغرب االستفادة من توفر الغاز الطبيعي وتنافسية
ُ
أسعاره مقارنة بالفيول أو غاز البترول املسال ،ومن ثم تحقيق
اقتصاد كبير للطاقة لفائدة الوحدات الصناعية املغربية .ويمكن
لهذا التوجه أن يسمح بربح ما يقارب مليون طن في السنة .وهو ما من
شأنه أن يؤدي إلى تحقيق قفزة نوعية في القدرة التنافسية للقطاعات
الصناعية املغربية التي تشكل الطاقة الحرارية بالنسبة لها تكلفة
هائلة لعامل اإلنتاج ،مثل صناعة السيراميك والفوالذ أو الزجاج.
ً
أخيرا ،ومن الناحية البيئية ،فإن االنتقال إلى وقود نظيف على
غرار الغاز الطبيعي ،سيجعل من املمكن تقليل االنبعاثات امللوثة،
وخاصة أكسيد النيتروجين وكذا الجسيمات املعلقة ،في املناطق
الصناعية .وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة الهواء في املناطق السكنية
املجاورة ،والتقليل من أمراض الجهاز التنف�سي مما سيعود بالنفع على
صحة الساكنة املجاورة.
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في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
	•وضع برنامج لتعويض الفيول والغاز املسال بالغاز الطبيعي ؛
	•وضع قانون خاص بالغاز إلدماج الغاز الطبيعي في الصناعات
املغربية.
	•تنويع مصادر اإلمدادات عبر :
	•تجديد عقد الشراكة املتعلق بخط أنابيب الغاز املغرب
العربي-أوروبا ( -)GMEالذي سينتهي في ً - 2021
وفقا آلليتين
سواء انطالقا من الجزائر لتلبية احتياجات املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب وتزويد الصناعيين املغاربة
أو انطالقا من إسبانيا عن طريق «التدفق العك�سي» .ويمكن
أن يتم التوزيع عن طريق ربط خط ()GMEبخط أنابيب
سيدي قاسم الذي يمتد ً
حاليا إلى املحمدية  /الدار البيضاء
والذي يمكن تمديده لخدمة املصانع املعنية .ويتطلب هذا
ً
الربط تقييما لوضعية خط أنابيب سيدي قاسم  -املحمدية ؛
	•تعزيز الواردات من أقرب املوردين وأكثرهم تنافسية عن
طريق الفاعلين املستوردين للمحروقات ؛
	•استيراد الغاز الطبيعي املسال على مستوى وحدات التخزين
العائمة ،وال سيما من خالل موانئ «الناظور ويست ميد» أو
«القنيطرة أتالنتيك» أو املحمدية ؛
	•اللجوء مستقبال ملشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا
واملغرب.
 - 8.1.3موارد طاقية غير مكتشفة بالقدر الكافي وضرورة التحكم
في استغالل الطاقة املستخرجة من الخشب
 - 1.8.1.3الطاقة الحرارية األرضية
بينت الدراسات التي قام بها املكتب الوطني للهيدروكربورات
واملعادن في السنوات األخيرة أن املوارد الحرارية األرضية للمغرب
هي أساسا من املحتوى الحراري املنخفض إلى املتوسط .وبعد تقييم
االحتياطيات املحتملة ،تم تحديد العديد من املناطق ذات إمكانات
لالستغالل.
وعلى صعيد الشمال الشرقي للمغرب ،يمكن استخدام الطاقة
الحرارية األرضية في القطاع الفالحي (تدفئة محطات اإلنتاج املغطاة،
زراعة الفطر والطحالب ،تجفيف املنتجات الزراعية والسقي) ،في
تربية األحياء املائية والعالج باملياه املعدنية وفي التدفئة .وثمة موقع
على مستوى غوروغو -إقليم الناظور بقدرة على إنتاج الكهرباء عن
طريق محطات الطاقة ذات الدورة الثنائية ويمكنه ً
أيضا دعم أنشطة
السياحة والفالحة.
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وتتوفر األحواض الساحلية في األقاليم الجنوبية على مجال
حراري واسع ،حيث مكنت األشغال األولية من تسليط الضوء
على خمس مناطق وهي :بير كندوز ،الداخلة  -العركوب ،بوجدور -
املسيد ،املر�سى  -العيون  -طرفاية والسمارة .ويمكن استخدام هذه
اإلمكانات في مجاالت تدفئة األماكن وبيوت اإلنتاج املغطاة ،وتربية
األحياء املائية والعالج باملياه املعدنية .وتعد منطقة بوجدور  -املسيد
األكثر أهمية حيث يمكن استخدامهاً ،
وفقا للتقييمات األولية ،إلنتاج
الكهرباء عبر محطات الطاقة ذات الدورة الثنائية.
أما الجهات األخرى الواقعة في وسط املغرب وشمال األطلس
املتوسط وأخدود الريف الجنوبي ،فتتطلب أشغاال إضافية لتحديد
مواردها الحقيقية.
ولضمان إسهام الطاقة الحرارية األرضية في التنمية املحلية ،في
مشاريع الفالحة أو السياحة أو في بعض حاالت إنتاج الكهرباء ،يو�صي
املجلس بالتدابير التالية:
	•تحسين تقييم اإلمكانات من خالل دراسات دقيقة ومفصلة،
من أجل االنتقال إلى مرحلة إنشاء مشاريع نموذجية وتحديد
الجدوى االقتصادية لهذه املشاريع ؛
	• تتميم اإلطار القانوني الذي يسمح ،طبقا للتشريعات املتعلقة
باملعادن ،باستغالل هذا النوع من الطاقة.
 - 2.8.1.3الكتلة الحيوية
تعد الكتلة الحيوية إحدى الحلول الرئيسية لزيادة حصة الطاقات
املتجددة في مزيج الطاقة وخفض الكربون وتقليص التكاليف ال سيما
على مستوى الوحدات الصناعية والفنادق.
وقد سلطت دراسة قدمتها وزارة الطاقة في فبراير  ،2019الضوء
على إمكانيات الطاقة األولية التي تقدر بـ  11.5مليون ميغاواط
ساعة سنويا ،منها  57في املائة تتأتى من املخلفات الفالحية 26 ،في
املائة من النفايات و 15في املائة من املنتجات الغابوية الثانوية .أما
البقايا الرئيسية ،التي تكون موضوع تثمين طاقي في القطاع الصناعي
والقطاعات الثالثية والحرفية (الحمامات والخزف) ،فتتكون أساسا
من بقايا الزيتون ونواة الزيتون ولحاء األركان ونشارة الخشب.
ومنذ بضع سنوات ،بدأت قطاعات الصناعة والفنادق في تحويل
مراجلها ( )chaudièresنحو مراجل الكتلة الحيوية التي يوفرها ثفل
الزيتون ،مما مكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة نسبته  30إلى  40في
املائة من تكلفة اإلنتاج إلى جانب انخفاض كبير في انبعاثات غازات
الدفيئة.
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ولتطوير هذه املوارد ،يو�صي املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي بما يلي:
	•وضع إطار قانوني إلنتاج وتوزيع الوقود الحيوي ؛
	•تأطير ومراقبة استغالل الكتلة الحيوية التقليدية ،خاصة
بالنسبة للحطب أو خشب التدفئة ،ال سيما في سياق تتعرض
فيه الغابات لتدهور مستمر .ويو�صى في هذا الصدد بالتدخل
لتقليص الطلب على خشب التدفئة باستعمال رافعة النجاعة
الطاقية وتشجيع الولوج إلى أشكال أخرى من الطاقة عن
طريق تحسين القدرة الشرائية لألسر األكثر هشاشة في
العالم القروي من أجل تطوير أنشطة مدرة للدخل .كما يتعين
استكشاف سبل جديدة لتنويع العرض الطاقي ،على غرار الغاز
الحيوي أو إنتاج قوالب وقود مصنعة من الكتلة الحيوية
الزراعية والشجرية ؛
	•اعتماد أهداف تثمين الكتلة الحيوية على املستوى الوطني
وحسب كل قطاع (الصناعة ،الفنادق ،الحمامات  ...الخ) ؛
	•تنفيذ مشاريع نموذجية لتثمين الكتلة الحيوية على مستوى
الجماعات الترابية ،من خالل فصل تجميع املواد العضوية
عبر الفرز االنتقائي القبلي ،واستخدام نفايات املجازر من أجل
إنتاج الغاز الحيوي والوقود الحيوي وربما الكهرباء ؛
	•تنفيذ مشاريع نموذجية للنقل العمومي اعتمادا على الغاز
الحيوي الناجم عن الكتلة الحيوية ،وال سيما بشراكة مع
الفاعلين الدوليين ؛
	•تطوير قطاع استرجاع الطاقة والتثمين الطاقي للزيوت الغذائية
املستعملة ؛
	•حظر استخدام األرا�ضي الفالحية في إنتاج الوقود الحيوي على
حساب االستعمال الغذائي.
 - 9.1.3اإلعداد ،بفضل الطاقة الهيدروجينية ،Power to X
لتنافسية الطاقة في املستقبل
يفتح الهيدروجين األخضر آفاقا واعدة بفضل ارتفاع الطلب
عليه ،وهو ارتفاع سيتزايد خالل السنوات املقبلة بفعل املنحى التنازلي
لكلفته من جهة ،ونظرا للطابع االستعجالي لضرورة التخفيف من
انبعاثات غازات الدفيئة ووجود إرادة دولية التخاذ تدابير لخفض
الكربون على مستوى مختلف االقتصاديات من جهة أخرى.
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ونظرا إلمكانياته الهائلة في هذا املضمار ،يتعين على املغرب
التوجه بشكل صريح وواضح نحو النهوض بهذا النوع من الطاقة،
حتى يتمكن من استقطاب الفاعلين الدوليين وتطوير شراكات إلنتاج
وبيع الهيدروجين األخضر بأسعار تنافسية.
كما يمكن للمقاوالت املغربية االستفادة من الطاقة الهيدروجينية
 PtoXلتحسين معدل اندماجها وخلق أسواق جديدة على غرار املكتب
الشريف للفوسفاط الذي يستورد ً
حاليا  2مليون طن من األمونياك
ً
سنويا .وبفضل إنتاج الهيدروجين األخضر ،سيكون املكتب ً
قادرا
على إنتاج األمونياك االصطناعية .ومن خالل هذا املشروع الكبير،
ستتمكن مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط من تحسين قدرتها
التنافسية لكي تصبح ُم َ
ص ِد ًرا لألمونياك االصطناعية  .
وتتعلق الفرص األخرى بإنتاج غاز امليثان املتجدد القائم على
الهيدروجين والذي يمكن أن يحل محل الغاز الطبيعي التقليدي،
الستخدامه من قبل الصناعات املغربية أو لنقله عبر خط األنابيب إلى
أوروبا ،في حالة تأكد وجود مردودية اقتصادية مؤكدة.
هكذا ،يمكن أن يواكب إنتاج الهيدروجين عملية خفض الكربون
من النقل ،على غرار ما هو معمول به في أوروبا وأمريكا وآسيا.
في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بوضع برنامج «مغرب للهيدروجين
األخضر» يشمل تطوير جميع القطاعات والفرص للصناعة والكهرباء
والنقل .ويجب أن يتضمن هذا البرنامج ما يلي :
	•االهتمام بجميع القطاعات :إنتاج األمونياك االصطناعية
وامليثانول وميثان الغاز املتجدد والهيدروجين األخضر
وقدرات تخزين الكهرباء الخضراء ؛
	•االستعراض املفصل للمناطق املواتية لإلنشاء ،وال سيما
بالنسبة للقطاعات التي تتطلب مصادر محتملة لثاني أكسيد
الكربون ،على سبيل املثال بالقرب من شركات األسمنت
وال سيما إلنتاج امليثانول وامليثان ،أو حتى بالقرب من الوحدات
الصناعية التي تستهلك الهيدروجين كمدخل (الصناعة
الزجاجية وصناعة الصلب) ؛
	•تجهيز البنيات التحتية الالزمة (املوانئ وخطوط األنابيب ...
الخ) ؛
	•تحديد املزايا التنافسية للمغرب وإعداد شروط الشراكة بين
القطاعين العام والخاص لبدء االستثمارات (إمكانية الولوج إلى
العقارات والتقارب مع مستغلي الطاقات املتجددة ،وغيرها) ؛
	•تحديد أو إنشاء هيئة ستتكلف باإلشراف على تنفيذ هذا
البرنامج .في هذا الصدد ،يتعين النظر في مشاريع املحطات
املوضوعاتية التي أطلقها معهد البحث في الطاقات الشمسية
والطاقات املتجددة والتي يمكن أن تشكل قاعدة متميزة
النطالق هذا النوع من املشاريع.
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 - 2.3يجب أن تتطور حكامة قطاع الطاقة لتشمل جميع مكونات
االنتقال الطاقي وتتغلب على العقبات
 - 1.2.3وظائف عرضانية
ً
نظرا ملوقع املغرب على الصعيد الدولي وإمكانياته في مجال الطاقة
الخضراء واآلفاق االقتصادية الناشئة ،يو�صى املجلس بما يلي :
	•مقاربة حكامة قطاع الطاقة من خالل وضع هيكلة تنظيمية
حكومية جديدة من زاوية االنتقال الطاقي ،عبر إدماج جميع
مكونات هذا األخير بما في ذلك التنقل املستدام والعالقة بين
الطاقة واملاء وكذا االقتصاد األخضر والدائري ؛
	•اعتماد مدونة قانونية موحدة لتنظيم جميع أوجه االنتقال
الطاقي وتسهيل تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات ذات الصلة ؛
	•منح القطاع الوزاري الذي ستناط به مهمة تدبير االنتقال
الطاقي اختصاصات كافية للعمل على املستوى االستراتيجي
والتشريعي ملواكبة تحول قطاع الطاقة بشكل أفضل ،وبما
يسهل ويشجع على املبادرة في هذا املجال ؛
	•مواءمة حكامة الفاعلين مع مفهوم االستدامة وتعزيز
الشفافية من خالل اعتماد مقاربة مسؤولة تتمحور حول
التقارير غير املالية التي تعتبر وسيلة للتواصل وتتبع املؤشرات
االجتماعية والبيئية ومؤشرات الحكامة ؛ وبالتالي فإنها تمكن
من قياس تأثير األنشطة على مختلف األطراف املعنية والنظم
اإليكولوجية ؛
	•العمل على مالءمة مرصد الطاقة مع نطاق العمل الجديد،
وذلك بضمان الوصول إلى املعلومات ووسائل اإلنتاج العلمي
التي ستمكنه من تقديم املعلومة الجيدة لصناع القرار
والفاعلين في القطاع .ويمكن أن تمتد مهامه إلى إدماج التأثير
االجتماعي للطاقة وال سيما قياس الهشاشة الطاقية.
 - 2.2.3قطاع الكهرباء
يعتبر وضع نظام للحكامة أهم مدخل نحو تحقيق التغيير املنشود
لقطاع الكهرباء نظرا للموقع الذي سيحتله مستقبال .وسيمكن بناء
هذه الحكامة مما يلي :
	•إنجاز االستثمارات الالزمة لضمان االنتقال الطاقي مع تأمين
اإلمدادات بأسعار أكثر تنافسية ؛
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	•الشفافية الكاملة في تسيير السوق والنماذج االقتصادية
املعتمدة من لدن الفاعلين ؛
	•الفصل بين الفاعلين وإحداث تحفيزات لكل منهم تمكنهم من
العمل على خدمة الصالح العام وتجنب تداخل املصالح ؛
	•تطوير فاعلين خواص تنافسيين قادرين على ضمان التميز في
التنفيذ وولوج أسواق جديدة.
ولبلوغ هذه األهداف ،يتعين احترام املبادئ التالية:
	•تعزيز مكانة الفاعلين (العموميين والخواص) الذي سيوفرون
الخدمة العمومية املتعلقة بالتزويد بالطاقة ،في إطار سوق
منظمة ؛
	•تنشيط سوق الكهرباء املفتوحة التي تسمح للمصنعين
بتحسين األسعار وتمكن املستهلكين من االستفادة القصوى
من االستثمارات بفضل تحسين الطلب (التنقل الكهربائي،
تحلية املياه ،الطاقة الهيدروجينية .)...Power to X
وعليه ،يو�صي املجلس بما يلي:
	•الفصل القانوني بين الفاعلين في مجال الكهرباء حسب سلسلة
األنشطة :إنتاج ،نقل ،توزيع وتسويق ؛
	•السهر على الفصل القانوني واملالي لهذه األنشطة (محاسبة
تحليلية) ،من أجل تجنب أي تضارب في املصالح من جهة،
والسماح بتحكم أفضل في متغيرات الكلفة واألداء لكل حلقة في
السلسلة ،من جهة أخرى.
أما الهيكلة التي يو�صي بها املجلس ،فستكون على الشكل التالي:
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	•تتقاسم السوق املنظمة والسوق املفتوحة نفس الشبكة املادية
ويجب أن تكون هناك إمكانية للتبادل بين االثنين ؛
ً
	•يجب أن تحظى السوق املنظمة بحصة أكبر في البدء لضمان أمن
اإلمدادات .وبموازاة مع تطور السوق وال سيما في السيناريو
الثالث ،يجب أن تشغل السوق املفتوحة مساحة أكبر شيئا
فشيئا ،لضمان االستفادة املثلى من االستثمارات.
	•تحدد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء القواعد السليمة املتعلقة
بالولوج إلى الشبكة (مورد نادر) وكذا تعريفات املعامالت
داخل السوق املنظمة .ويجب أن تضمن إمكانية إجراء أي نوع
من املعامالت بما فيها:
 املعامالت الصغيرة جدا ذات الجهد املنخفض بين الخواص ؛ إجراءات املسح من جانب كباراملستهلكين وتعويضاتهم ؛ تحفيز الطلب وتوقيفه ًبناء على تسعيرة مرنة (مثل تشغيل شحن
بطاريات السيارة فقط في حال وجود فائض في إنتاج الطاقة
الريحية).
	•يجب تنظيم سوق الكهرباء بمثابة فضاء قائم الذات لضمان
الشفافية في املعامالت وإلتاحة إجراء أعمال التحكيم
االقتصادي بشكل سريع لتحسين استخدام محطات الطاقة
الكهربائية.
	•يجب أن يتم إنتاج وتخزين الكهرباء من قبل شركات القطاع
الخاص بالطرق التالية:
 سوق منظمة :عقود شراء طاقة طويلة األمد مع ضمان الشراءمن طرف املكتب الوطني لتدبير اإلنتاج والتخزين واملصادر الذي
سينبثق عن املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب .ويمكن
ً
وأيضا التخزين من أجل ضمان
أن تهم هذه العقود ،اإلنتاج
القدرة .وسيكون هذا املكتب الوحيد القادرعلى شراء الكهرباء من
الخارج في بادئ األمرللحفاظ على توازن السوق الوطنية ؛
 سوق مفتوحة :املنتجون املستقلون الذين ال يستفيدون من أيةضمانة شراء والذين يمكنهم بيع الطاقة ألي فاعل آخر في السوق
الوطنية ،وبعدها في السوق الدولية.

وسيتشكل سوق الكهرباء (الطاقة والقدرة) على الشكل التالي :
	•سوق منظمة بتسعيرات محددة سلفا ؛
	•سوق مفتوحة تحدد فيها األسعار بين البائع واملشتري ؛

	•إن دور وكالة مازن باعتبارها فاعال عموميا في ريادة وتسيير
قطاع الطاقات املتجددة في املغرب يصبح أكثر أهمية بالنظر
لكون مجموع السيناريوهات املتوقعة تمنح دورا رئيسيا لهذا
النوع من اإلنتاج ؛
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	•يظل نقل الكهرباء حكرا على املكتب الوطني لنقل الكهرباء
(املنبثق أيضا عن املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح
للشرب) .ويؤمن النقل على خطوط الشبكة ذات الجهد
العالي جدا والعالي وكذا أنشطة التوزيع (توازن العرض
والطلب) والتخطيط التشغيلي الذي يعرضه على مصادقة
الحكومة .وبموجب القانون ،سيكون له ولوج كامل إلى
مجموع املعلومات القطاعية الالزمة لبناء التوقعات.
ويجب أن يعكس النموذج االقتصادي لهذا املكتب الهدف
املحدد له لضمان توافر الشبكة والتوزيع املنصف بين
الجهات .وبالتالي سيوفر رسما للمرور بتسعيرة وحيدة لكل
كيلوواط ساعة ،يمر عبر شبكته ،بغض النظر عن نقطة
انطالقه ونقطة وصوله ؛
	•يجب ضمان توزيع الكهرباء من قبل شركات جهوية تحت
إشراف الجماعات الترابية .وعلى مستوى املحاسبة ،يجب
على هذه الشركات الفصل بين نشاط التوزيع (توصيل
الكهرباء) الذي ستحصل في مقابله على تعويض بواسطة
ترخيص املرور (الذي سيغطي تكاليف التوزيع وأيضا
خدمات أخرى تقدمها هذه الشركات) وبين نشاط التسويق /
البيع الذي سيحددون فيه هامش الربح ،حسب الفارق بين
تكاليف البيع والشراء وفي إطار السوق املنظمة .ويمكنها
تفويض جزء من نشاطها في مجال ترابي ما لشركة خاصة
في إطار عقود التدبير ،على غرار ما هو كائن (بعد تصحيح
أوجه القصور املذكورة أدناه) ؛
	•يمكن أن يتم تسويق الكهرباء في السوق املفتوحة من قبل
مشغلين خواص بمقدورهم شراء الكهرباء بالجملة وإعادة
بيعها للزبناء املقيمين أو املهنيين أو السيارات الكهربائية.
وسيتعين على السلطة املكلفة بالضبط ضمان ولوج هذه
الشركات الخاصة إلى شبكات التوزيع ً
مجانا شريطة أن
تمتثل لرسم املرور الذي تحدده ؛
	•من أجل ضمان حسن سير الشبكة التي ستزداد تعقيدا،
يجب ضمان تدفقات املعلومات عن الكهرباء املنتجة
واملستهلكة في أي نقطة كانت وأن يتم تجميعها ومركزتها على
مستوى بنية توجد تحت مسؤولية هيئة الضبط .وسيتم
إنشاء هذه الشبكة الذكية عن طريق استبدال العدادات
ً
الكهربائية التقليدية تدريجيا بعدادات ذكية يمكن
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تصميمها وتصنيعها من طرف صناعيين مغاربة اعتمادا على
دفتر تحمالت ومعايير الربط التي تنص عليها هيئة الضبط .كما
أن الولوج إلى هذه املعلومات سيجعل من املمكن تطويرخدمات
ذات قيمة مضافة (مع ضمان حماية البيانات الشخصية)
تعتمد على البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء االصطناعي ؛

	•إن الفصل بين أنشطة املكتب الوطني للكهرباء واملاء
الصالح للشرب ،بحكم الواقع ،يسائل مشروع االندماج
بين املكتب الوطني للكهرباء واملكتب الوطني للماء الصالح
للشرب.
وفي ضوء التطورات املعاصرة في قطاع الكهرباء ،يو�صي املجلس
بما يلي:

	•تفعيل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتزويدها بوسائل
العمل الالزمة وتوسيع مجال اختصاصاتها ؛
	•تعديل القانون رقم  54.05املتعلق بالتدبير املفوض
للمرافق العمومية وكذا القانون رقم  86.12املتعلق بعقود
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،كما تم تغييره
وتتميمه ،من أجل تأطير أكثر صرامة لتمديد هذه العقود
وترسيخ مبادئ املستحقات العادلة للخدمات والهوامش
املعقولة والتوازن املالي للعقود.
 - 3.2.3قطاع املحروقات
من أجل مواجهة أوجه االختالل في تسيير قطاع املحروقات،
يو�صي املجلس بما يلي :
	•إعادة تنظيم سلسلة القيمة وإحداث نظام تقنين مالئم من
خالل توسيع نطاق اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط
الكهرباء إلى هيئة ضبط الطاقة بجميع مكوناتها ؛
	•فصل أنشطة االستيراد والتخزين والبيع للموزعين والبيع
بالتقسيط وتنظيمها من طرف مختلف الهيئات القانونية ؛
	•حماية املوزعين الصغار واملستهلكين عن طريق تنظيم
أنشطة االستيراد والتخزين حتى يتمكن جميع موزعي
املحروقات من االستفادة من نفس شروط البيع.
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	•األخذ باالعتبار الحالة الخاصة لشركة سامير ،عن طريق
14
التذكير بموقف املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
بخصوص الصمت إزاء نوايا الدولة في الحفاظ على مصفاة
وطنية من عدمه وكذا أجواء االنتظارية التي تطبع الوضع
الراهن .وفي هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
	-القيام بدراسة األثر االجتماعي واالقتصادي لتوقف إنتاج
املصفاة ونجاعة التوفر أم ال على مصفاة وطنية واعتماد
استراتيجية حكومية واضحة لتجسيد أفضل الخيارات.
 - 4.2.3دور املجاالت الترابية واملجتمع املدني في إطار املقاربة
التشاركية
إلى غاية اآلن ،تولت الدولة تدبير االنتقال الطاقي ،في إطار املشاريع
الكبرى ،دون إشراك املواطنين واملجتمع املدني واملجاالت الترابية.
ومن أجل انتقال طاقي ناجح ،سيكون من الضروري وضع املجاالت
الترابية واملواطن في قلب سيرورة اتخاذ القرار.
وباعتبارها نموذجا للحكامة الترابية ،تقدم الجهوية املتقدمة
ً
للمجاالت الترابية ً
مركزيا لتملك أهداف االنتقال الطاقي وتنزيلها
دورا
على أرض الواقع .في هذا الصدد ،يو�صي املجلس املجاالت الترابية
بما يلي :
ً
محليا
	•االستثمار في إنتاج الكهرباء لتثمين ثرواتها الطبيعية
بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار السوق املفتوحة التي
يتيحها التحرير التدريجي للقطاع ؛
	•إدماج مفهوم االنتقال الطاقي في إعداد برامج التنمية الجهوية*،
وإدماج املواطن الذي يشكل في نهاية املطاف ،الحلقة النهائية
في سلسلة القيمة ،سواء في مقاولة أو أنشطة مدرة للدخل أو
داخل األسر ؛
	•العمل ،في إطار مقاربة تشاركية ،على استثمار أدوار التحسيس
والتعبئة التي يضطلع بها املجتمع املدني من أجل النهوض
باملمارسات املسؤولة في مجال الطاقة ؛
	•االستفادة من املقاربة التشاركية خالل وضع برامج التنمية
الجهوية من أجل اإلعداد القبلي للمقبولية االجتماعية
للمشاريع وتسهيل تأكيدها البعدي عبر دراسات األثر على
البيئة ؛
  - 14التقرير السنوي للمجلس برسم  2018صفحة 41
*  -يخول القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات إلى هذه األخيرة ،في إطار اختصاصاتها
الذاتية ،العمل على «وضع استراتيجية جهوية القتصاد الطاقة واملاء» ،و»إنعاش املبادرات
املرتبطة بالطاقة املتجددة»( ،املادة  .)82كما تعتبر مجاالت الطاقة واملاء والبيئة من االختصاصات
التي يمكن نقلها من الدولة نحو الجهات (املادة )94
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	•توفير جميع الشروط الالزمة لتمكين املجتمع املدني من لعب
دوره على أحسن وجه ،بصفته مساهما في إعداد وتتبع وتقييم
البرامج بتقديم الدعم الالزم له ،ال سيما على صعيد املوارد
البشرية واملالية واالستفادة من حمالت تحسيسية حسب
أفضل املعايير.
ً
 - 3.3يمكن لنموذج الطاقة الجديد أن يلعب ً
رئيسيا في تموقع
دورا

املغرب على الصعيد الدولي

إن انخراط املغرب في مسار النمو األخضر سيعزز املكانة التي
يحتلها دوليا في أجندة املناخ ،وهو انخراط من شانه أن يقدم ،فضال
عن الجهود التي تبذلها بالدنا في مجال التخفيف من آثار التغيرات
املناخية ،حلوال للعديد من رهانات التكيف ،وذلك بروح من
املسؤولية تجاه البيئة واملواطن.
  - 1.3.3تعزيز املبادالت مع أوروبا وبناء شراكات إفريقية
ترتبط شبكة الكهرباء املغربية بالشبكة اإلسبانية وبالتالي
األوروبية بخطين تحت سطح البحر بسعة  700ميجاواط ساعة لكل
منهما وجهد يصل إلى  400كيلو فولت .ومن املقرر إنشاء خط ثالث
بنفس السعة في  .2024كما تقرر إحداث ربط خط آخر مع أوروبا
سنة  2026عبر البرتغال ،بطاقة  1000ميغاواط وبجهد  320كيلو
فولت تيار متصل مباشر .وتساهم هذه الروابط في تسهيل املبادالت
ثنائية االتجاه بين الضفتين وتعزز استقرار قياسات الجهد والتردد
الخاصة بالشبكة املغربية بفضل الجمود الكبير للشبكة األوروبية.
حاليا ،تعتبر الظرفية االقتصادية مالئمة لتعزيز مثل هذه
املبادالت مع أوروبا حيث تتوفر العديد من الفرص من خالل :
	•األهداف الطموحة للصفقة الخضراء لالتحاد األوروبي والتي
تهدف إلى الوصول إلى الحياد املناخي وتحقيق اقتصاد خال من
الكربون بحلول عام  2050؛
	•قرار االتحاد األوروبي الزيادة في حصة الطاقات املتجددة في
مزيج الكهرباء إلى نسبة  37في املائة في عام  2030؛
	•االلتزام تجاه أفريقيا من أجل الرفع من مستوى نشر وتبادل
الطاقة املستدامة والنظيفة.
في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
	•توطيد املبادالت التجارية مع أوروبا سواء في مجال الكهرباء أو
الغاز عبر خط أنابيب الغاز املغرب العربي-أوروبا ( )GME؛
	•اغتنام الفرص التي تتيحها الصفقة الخضراء الجديدة لالتحاد
األوروبي واستغالل ميزتين تتوفر عليهما بالدنا وهما إمكاناتها
الخاصة من الطاقة املتجددة من جهة وقربها الجغرافي من
القارة األوروبية من جهة أخرى ،واللذان يمنحان بالدنا تميزا
خاصا مقارنة بغيرها ؛
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	•في إطار املبادالت مع أوروبا ،وضع الطاقات الخضراء في
قلب النظم اإلنتاجية الوطنية ،السعي إلى تحقيق ثالثة
أهداف :تصدير الطاقة الخضراء؛ تطوير وتوسيع عروض
الصادرات املغربية في املجال الفالحي والصناعي على وجه
الخصوص وإعطاء االنطالقة لقطاعات جديدة حول
الهيدروجين والجزيئات الخضراء.
أما في ما يتعلق بالشراكة مع إفريقيا :
 املساهمة في تسريع كهربة منطقة غرب إفريقيا ،اعتماداعلى املشاريع التي توجد قيد الدراسة مع موريتانيا ونيجيريا ؛
 استخدام خط ربط الداخلة  400كيلو فولت كنقطةانطالق للربط مع موريتانيا ثم مع دول جنوب الصحراء.
 - 2.3.3إطالق قطاعات طاقية جديدة وشراكات استراتيجية مع
أوروبا وآسيا
 - 1.2.3.3الهيدروجين
إن برنامج الهيدروجين األخضر الذي يعتزم املغرب تطويره،
بما في ذلك تطوير جميع القطاعات والفرص الصناعية والكهربائية
والنقل ،سيمكن من تعزيز مكانة املغرب في إطار الشراكة الدولية.
لكي تضمن تموقع املغرب في هذا القطاع ،يو�صي املجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي بما يلي :
 العمل بشراكة مع االتحاد األوروبي لوضع تصور وإطالقسوق هيدروجين نظيف ،مما سيساهم في وضع آليات جديدة
للتعاون املستدام على املستوى السيا�سي واالقتصادي ؛
 تعزيز موقع بالدنا إلى جانب أوروبا في مصاف البدانالتي تحتل الزعامة في سوق الهيدروجين األخضر ،بالنظر
للتكامل والتآزر الكائن بين الخبرة واالبتكارات التكنولوجية
من جهة ،والقدرة التنافسية واملؤهالت القائمة في الطاقات
املتجددة وقدرات التصنيع ،من جهة أخرى ؛
 تعبئة هذه الشراكة حول قطاع الهيدروجين األخضرلخدمة النمو االقتصادي وخلق مناصب الشغل من أجل
نظام طاقي مستدام.
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الجزيئات الخضراء
يتم إنتاج الجزيئات الخضراء من التحليل الكهربائي للماء
باستعمال مورد طاقي متجدد.
األمونياك الخضراء
يمثل إنتاج األمونياك من الغاز الطبيعي أو الفحم  175مليون طن
في السنة أي حوالي  95مليار دوالر .باإلضافة إلى استخدامه كمادة
خام للحصول على األسمدة النيتروجينية ،تساهم األمونياك في
إنتاج البالستيك واأللياف واملتفجرات وحمض النتريك وفي الصباغة
والعقاقير الصيدالنية.
في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
 االستفادة من القدرة التنافسية للمغرب في قطاع  PtoXإلنتاج األمونياك الخضراء ،واملساهمة في خفض الكربون
من إنتاج املقاوالت الوطنية أو األوروبية ؛
 العمل على االستحواذ على جزء هام من سوق األمونياك،وتحسين القدرة التنافسية لألسمدة وكذا استخدام
األمونياك الخضراء كوسيلة لنقل وتخزين الكهرباء من أجل
التصدير.
امليثانول األخضر ووقود «فيشر تروبش»

ً
سنويا ويولد
تمثل سوق امليثانول ما يقرب من  98.3مليون طن
ً
سنويا ،وأكثر من  90.000منصب
رقم معامالت بقيمة  55مليار دوالر
شغل .ويشهد القطاع ً
ً
نموا مستداما بنسبة  7في املائة منذ ،2015
ال سيما بفضل تطبيقات الطاقة املتجددة التي تمثل منذ اآلن  40في
املائة من استهالكها.
في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
 تعزيز موقع بالدنا في قطاع امليثانول األخضر الذي يجب أنيتضاعف إنتاجه ثالث مرات بحلول عام  2050بالنظر لتعدد
استخداماته في الصناعة الكيميائية (املستعملة أساسا كمادة
خام في صناعة املواد البالستيكية والصباغة والنسيج )...وفي
السيارات الكهربائية.
الغاز االصطناعي األخضر أو امليثان األخضر
باإلضافة إلى مكونات الكهرباء والهيدروجين واألمونياك
وامليثانول التي سبقت معالجتها ،يمكن للغاز الطبيعي االصطناعي أن
يستجيب للطلب في املغرب وأوروبا.
في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
 إقامة منظومة بيئية إلنتاج الغاز االصطناعي األخضر منأجل تزويد النسيج االقتصادي الوطني بالوقود النظيف،
وال سيما قطاعات النقل والصناعات شديدة االستهالك
للطاقة ؛
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 التخطيط إلنشاء بنية تحتية لنقل الغاز االصطناعياألخضر باستخدام شبكة من األنابيب لتزويد املصنعين
املغاربة وضمان التصدير إلى أوروبا.

ومن أجل التحسن املتواصل ملعدل اندماج القطاع املتعلق بالطاقة
الريحية ،يو�صي املجلس بما يلي :
 -تشجيع الفاعلين املحليين في قطاع الكهرباء على إقامة

ومن أجل إطالق هذه املسالك الخاصة بإنتاج الجزئيات الخضراء
حول الهيدروجين ،يو�صي املجلس بما يلي :
 عند إنشاء املشاريع ،إعطاء أولوية للشراكات بين القطاعالعام والخاص ومجموعات املقاوالت بين فاعلين مغاربة
وأوروبيين متخصصين في قطاعات التحليل الكهربائي
والطاقة املتجددة .ويجب أن تسمح هذه الشراكات بنقل
التكنولوجيا من أجل تعزيز الرأسمال البشري الوطني ؛
 وضع إطار قانوني ومالي محفز لزيادة إيرادات االستثماراألجنبي املباشر.
 - 3.3.3التملك التكنولوجي واالندماج الصناعي
ال يمكن إنجاح االنتقال الطاقي ،بمختلف مكوناته ،إال إذا
كان مصحوبا باندماج صناعي ترابي حقيقي .وبصفة عامة ،فعند
تطوير وتنفيذ املشاريع الصناعية ،يتعين السهر على ضمان التملك
التكنولوجي وإبراز الخبرة واملحتويات املحلية (منتجات وخدمات).
وهو األمر الذي يمر عبر إدراج بنود بكيفية ممنهجة لالندماج
الصناعي التعاقدي التي تجمع في كل مشروع بين الجامعة ومعاهد
البحث واملقاوالت الناشئة واملقاوالت الوطنية.
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شراكات مع املقاوالت الدولية املتخصصة إلنتاج األنظمة
الفرعية التي تنقص من الجزء املتعلق بالكهرباء .وهو
ما سيمكن من الرفع من معدل االندماج إلى أكثر من  80في
املائة.
 - 2.3.3.3الخاليا الكهروضوئية
للرفع من معدل اندماج الصناعة الكهروضوئية ،يو�صي املجلس
بما يلي:
 دعم هيمنة الصناعة الوطنية الناشئة التي تتموقع من اآلنعلى مستوى إدماج ألواح كهروضوئية ؛
 جذب الشركات املتخصصة إلنشاء مصانع باملغرب بهدفالتصنيع املحلي للفروع التكنولوجية الناقصة (سبائك
السيليكون ،خاليا كهروضوئيةُ ،م َح ّ ِوالت إلى التيار املتناوب) ؛
 وضع إطار لالستثمار املحفز من أجل تشجيع املستثمريناملحليين وتعزيز جاذبية املغرب في هذا املجال ومضاعفة

يتعلق االندماج الصناعي بالقطاعات التالية:

االستثمار األجنبي املباشر ؛

 - 1.3.3.3مكونات التوربينات الهوائية

 -تطوير اإلنتاج إلى املستوى الذي من شأنه خدمة السوق

تتضمن التوربينات الهوائية عدة أنظمة فرعية متطورة مصممة
بشكل منفصل :دوار مكون من ثالث شفرات ومحور؛ كبسولة تتكون
ُ ّ
ُ
وم َو ِلد كهربائي؛ ُوبرج يتكون من سارية ونظام
ضاعف
من هيكل وم ِ
تحكم كهربائي ُ
وم َح ّ ِول.
في املرحلة األولى ،كانت مساهمة املقاوالت املحلية تهم أساسا
ُ
أشغال الهندسة املدنية ،واملحوالت واألسالك الكهربائية .ومع تشغيل
مصنع سيمنس ملراوح الهواء الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية من
الرياح بطنجة ،حقق معدل االندماج قفزة نوعية وكمية في سلسلة
القيمة لقطاع الطاقة الريحية .من جهة أخرى ،تم تحقيق تقدم كبير
مع إنجاز ساريات من طرف شركة  ،DLMليصل معدل االندماج
الحالي إلى  60في املائة .وتظل هناك مكونات أساسية في النظام يمكن
تصنيعها في املغرب  :الهيكل واملضاعف ومولد الكهرباء للكبسولة
وكذا التحكم الكهربائي في البرج.

املحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
 - 3.3.3.3أجهزة خاصة بتحلية املياه
تتضمن تحلية املياه البحرية بالتناضح العك�سي أربعة مراحل :ضخ
املياه البحرية واملعالجة الفيزيائية القائمة على ِمرشحات الرمل وفلتر
الخرطوشة واملعالجة الفيزيائية والكيميائية ومضخة الوقود ذات
الضغط العالي والترشيح على غشاء التناضح العك�سي.
ومن أجل تحسين معدل اندماج هذا القطاع الذي يتراوح حاليا
ما بين  20و 30في املائة ،يو�صي املجلس بما يلي :
 توفير الظروف املالئمة لتكوين مجموعات بين الفاعلينالدوليين واملغاربة تمكن هؤالء من تحسين مهاراتهم والولوج
إلى مختلف تكنولوجيات سلسلة القيمة.
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 - 4.3.3.3املشاركة في صناعة البطاريات
تستخدم البطاريات لتخزين الطاقة ،والسيارات واإللكترونيات
واألدوات الصناعية ،مع هيمنة التنقل الكهربائي (بمعدل  66في املائة).
لقد بلغ اإلنتاج العالمي لبطاريات الليثيوم  160جيجاواط ساعة
سنة  ،2018منها  106جيجاواط ساعة لقطاع السيارات .ويجب
أن يمثل هذا اإلنتاج  500جيجاواط ساعة بحلول  2025و1200
جيجاواط ساعة في  ،2030بما في ذلك  1020جيجاواط ساعة بالنسبة
لقطاع السيارات .وتقدر السوق الدولية على صعيد السيارات
الكهربائية وحدها ب 45مليار أورو في  2027منها  20إلى  30في املائة
تستحوذ عليها أوروبا.
وباعتباره يحتل املرتبة العاشرة ضمن البلدان املنتجة للكوبالت،
يزخر املغرب بمميزات استثنائية لتطوير قطاع إنتاج البطاريات .كما
يعد منتجا للفوسفاط الذي يعتبر إحدى العناصر األساسية في عملية
إنتاج بطاريات الليثيوم -الحديد  -الفوسفاط.
في هذا الصدد ،يو�صي املجلس بما يلي :
 التموقع في مجال صناعة البطاريات عن طريق تطوير سوقالسيارات الكهربائية ،باعتبارها فرصة ثانية للبطاريات
واإلعداد لقطاع إعادة تدوير الكوبالت وباقي العناصر املكونة ؛
 دعم مشروع مغربي ضخم أي مصنع كبير الحجم ينتجحوالي بضع عشرات من جيجاواط سنة ،على غرار املشاريع
املنجزة في الواليات املتحدة والصين ؛
 تيهيء الظروف الالزمة الجتذاب الفاعلين الدوليين ،معضمان إشراك فعال للفاعلين الوطنيين.
 - 4.3.3التكوين والبحث والتطوير واالبتكار
إلنجاح االنتقال الطاقي واغتنام جميع الفرص الواعدة التي
يوفرها ،يو�صي املجلس بما يلي :
 االستثمار في تكوين الرأسمال البشري ،من أجل بناءمجموعة من املهارات املهنية وشبكات الباحثين واملهندسين
املندمجين ضمن دينامية شاملة ،وطنية وجهوية على حد
سواء.
 تقريب مسالك التكوين من الفاعلين االقتصاديين وال سيمااملقاوالت املصنعة التي تتوفر على مشاريع مبتكرة ،مع
إدماج بعض االحتياجات املحددة في املناهج الدراسية قدر
املستطاع ،وكذا مشاريع بحوث التخرج ؛
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 وضع سياسات عمومية وبرامج لتعزيز السكن املستدام عنطريق إحداث عالمات جودة ( )Labelوطنية للبناء املستدام
واإلشراف الذكي على البنايات التي تهدف إلى تحقيق األداء
الطاقي واقتصاد املوارد والتطوير واإلنتاج املحلي للمعدات
ذات كفاءة الطاقة العالية .وتشكل مختلف التجهيزات
املنزلية (مصابيح الليد واملكيفات والتدفئة ،وغيرها) ،إحدى
املصادر املمكنة لالبتكار وخلق فرص الشغل املحلية ذات
االستثمار املعتدل مع تأثير اجتماعي واقتصادي قوي ؛
 إعطاء أولوية للقطاعات التي تقدم فرصا هامة القتصادالطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة على غرار الفالحة
والنقل وتثمين الكتلة الحيوية والشبكات الدقيقة املترابطة
والشبكات الذكية والتنقل والنقل اللوجستيكي املستدام
أو حتى الكهربائي وبعض املجاالت األخرى املتعلقة بالبحث
والتطوير واالبتكار والتي تعزز موقع املغرب كفاعل رئي�سي
ورائد إقليمي وشريك متميز في هذا املجال ؛
 بناء تجمعات متخصصة في التكنولوجيات الناشئةكالهيدروجين ،والطاقة الحرارية األرضية ،وامليثان
الحيوي ،وامليثانول ،والطاقة الكهروضوئية (مستوى الخلية
أو حتى السبيكة البلورية) ،وتحلية مياه البحر وإعادة تدوير
املياه ،من خالل االستفادة من املعرفة املكتسبة والتجارب
الناجحة ،في إطار منصات جامعة للفاعلين في مجال البحث
والتطوير حول الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية،
ال سيما بدعم من الحكومة والفاعلين العموميين والخواص.
وفي هذا الصدد ،يتعين تشجيع املبادرات املتخذة من طرف
املقاربة اإليكولوجية ملجموعة املكتب الشريف للفوسفاط
وشركائه (معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات
املتجددة واملؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة واالبتكار
والبحث العلمي  )MASCIR؛
 تعبئة قدرات االبتكار املحلية في جميع املجاالت التيتحتوي على مصادر لتوفير الطاقة وكفاءة الطاقة وتعبئة
موارد جديدة .لذا ،يجب أن تساهم املشاريع االستراتيجية
املخصصة للهيدروجين والجزيئات الخضراء واألجيال
الجديدة من البطاريات في حل مشكل تقلب الطاقات
املتجددة ،مع ضمان قفزة نوعية للبلد في مجال سالسل
القيمة ؛
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 -ضمان دمج الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 - 4.3نحو اعتماد ميثاق وطني لالنتقال الطاقي

لتجمعات املهن في عملياتها وبرامجها في مجال البحث

يعتبر االنتقال الطاقي مسلسال طويال ومعقدا .وال شك أن

والتطوير واملشاركة في تطوير مختلف املختبرات ،وهو

التطورات التكنولوجية الجديدة التي ستحدث قريبا ،ستساهم في

ما من شأنه خلق كتلة حرجة وتشكيل مجموعة من الباحثين

تشكيل مالمح القطاع الطاقي .وستساهم التحوالت السياسية العاملية

واملهندسين القادمين من مختلف التجمعات التكنولوجية

في التأثير إيجابا أو سلبا على التزام الدول في محاربة التغيرات املناخية.

لتعزيز إشعاع ومكانة البلد في هذا القطاع على الصعيد

وال شك أن أزمة كوفيد  19ستكون لها تداعيات على هذا القطاع،

الدولي وتجنب تشتت الوسائل ؛

ستظهر تداعياتها في السنوات القادمة.

 -إعداد سياسة وطنية طموحة وبرامج جهوية لجذب أفضل

لقد اعتمد رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مقاربة

الطاقات في العالم وكذا املقاوالت ذات املرجعية الدولية

استشرافية الكتساب فهم أفضل ملا يمكن أن يكون عليه االنتقال

مع تحفيز البراعم الوطنية الشابة (املقاوالت الناشئة)

الطاقي الناجح في املغرب .وفي ظل التساؤالت التي تميز هذه الفترة ،من

واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة القادرة على اكتساب

املؤكد أن هذه املسألة سيصعب استشرافها .ويتجلى التحدي اليوم

املعارف الجديدة أو تطوير خبرات جديدة ؛

في التأكد من اتخاذ القرارات التي ستسمح للمغرب بأن يصبح رائدا

 -إطالق مشاريع رائدة لتطوير التكنولوجيا أو االعتماد

في مجال الطاقة على الصعيد العالمي ،بغض النظر عن التطورات

االقتصادي من االبتكارات الحالية مثل :الوقود الحيوي من

املستقبلية في هذا القطاع.

الطحالب الدقيقة ،النقل بالشاحنات الكهربائية ملسافات

يجب على املغرب أن يضمن قدرته على توفير الظروف الالزمة

طويلة (بواسطة خط هوائي) ،عدادات ذكية نشطة ،تحويل

لتثمين إمكاناته الطاقية املهمة من خالل إعطاء أهمية قصوى لآلثار

قدرات التخزين الحرارية ( )Power to heat to power؛

االقتصادية واالجتماعية والبيئية .ويتطلب إنجاح مشروع بهذا

 -وضع إطار شراكة مغربي إفريقي مناسب واالنخراط في

الحجم دعم جميع الفاعلين املعنيين بتغطية مجموع قطاعات سلسلة

مبادرات التمويل املخصصة إلفريقيا الستقطاب املشاريع

القيمة بدءا بالتخطيط االستراتيجي إلى استهالك الطاقة واستخدامها.
فهما ً
ويتطلب هذا االنخراط املواطن ،كما أوصينا بذلكً ،
جيدا

تعزيز قدرة ووسائل تمويل البحث والتطوير (دراسة ،ملكية

لالنتقال الطاقي وتحدياته.

املبتكرة والدفع بها وتجسيدها على أرض الواقع .لذا ،يتعين
فكرية وصناعية ،نماذج أولية ،مشروع رائد ،)...وتصنيع

لذا ،يو�صي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بإدراج

االبتكارات التكنولوجية (عمليات ،اختبارات ،تأهيل،

التزامات األطراف املعنية سواء الدولة أو القطاع الخاص أو املجاالت

مطابقة ،مشروع رائد )...ونشرها على الصعيد اإلفريقي.

ترابية ،أو املجتمع املدني ،ضمن ميثاق وطني لالنتقال الطاقي،

ومن شأن هذه اآلليات تعزيز التعاون العلمي وتشجيع تنقل

وذلك تماشيا مع الرسالة امللكية السامية املوجهة للمشاركين في

األساتذة الباحثين واملقاولين وتدعيم الروابط الثقافية

املناظرة الوطنية للطاقة سنة  2009والذي يجب أن يتم إعداده من

وتبادل املعارف اإلفريقية مع إدماج قضية الطاقة املرتبطة

خالل مشاورات موسعة .لقد أثبتت هذه املقاربة نجاعتها في املا�ضي

بإشكالية املاء التي تطرح بحدة بالنسبة للعديد من البلدان

حيث مكنت من ضمان االطراد في تنفيذ املشاريع ،وتسهيل تنسيق

اإلفريقية ،وال سيما إشكالية اللجوء شبه املحتوم لتحلية

اإلجراءات ومنح الرؤية الواضحة ملجموع الجهات املعنية .كما يجب

املياه ومعالجة املياه العادمة.

أن يكون امليثاق مرفوقا باستراتيجية حقيقية للتواصل والتكوين.

