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 2020أ غسطس    12بتارخي    الرابط 

 

 بالغ حصفي 

 تعيني أ عضاء جملس الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء 

 2020  ول جمللس الهيئة شهر ش تنب ال    الاجامتع 
 

للا  نرصه  السادس،  محمد  املكل  اجلالةل  لصاحب  السامية،  امللكية  التوجهيات  تفعيل  طار  ا  للقطاع    ، وأ يده   يف  يولهيا  اليت 

حداث الهيئة  الاسرتاتيجية الطاقية الوطنية الطايق الوطين ومتاش يا مع     مبوجب القانون وذكل    الوطنية لضبط الكهرابء ، مت ا 

رمق    48.15رمق   الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر  الكهرابء  لضبط  الوطنية  الهيئة  حداث  وا  الكهرابء  قطاع  بضبط  املتعلق 

 . ( 2016ماي    24)   1437من شعبان    17بتارخي    1.16.60

عقد  يالهيئة الوطنية لضبط الكهرابء واليت س   جملس مت تعيني أ عضاء   السالف اذلكر، 48.15ومن أ جل تفعيل القانون رمق 

ال  أ ول   ش تنب  يف  داري  جملسها  القرارات  أ  من    2020شهر  من  عىل مجموعة  املصادقة  خلطهتا    لس مي جل  الرئيس ية  احملاور 

 . 2025-2021سرتاتيجية  الا 

ال   أ نه جتدر  ا ىل  الهيئة  شارة  أ هجزة  الكهرابء   تتأ لف  لضبط  اجمللس   الوطنية  الزناعات. و   من  فض  وجلنة  مبناس بة  و   الرئيس 

الوز اجملانعقاد   وأ يده،    ي ر ا لس  للا  نرصه  السادس،  محمد  املكل  اجلالةل  صاحب  تعيني  برئاسة  اللطيف  مت  عبد  الس يد 

 . 2018  أ غسطس   20يف لهيئة  ل رئيس  ك برضاش  

نه لس الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء جمل  وابلنس بة   :يتأ لف، عالوة عىل الرئيس، من   ، فا 

كفاءته يف جمال القانون، والثاين ابلنظر ا ىل كفاءته يف  ة أ عضاء يعينون مبرسوم، يمت اختيار ال ول ابلنظر ا ىل  ثالث  -

ىل كفاءته يف جمال الطاقة؛   اجملال املايل، والثالث ابلنظر ا 

يف   - أ و  الاقتصادي  اجملال  يف  أ و  القانون  جمال  يف  كفاءهتم  ىل  ا  ابلنظر  النواب  جملس  رئيس  يعيهنم  أ عضاء  ثالثة 

 جمال الطاقة؛ 

ىل كفاءهتم يف جمال القانون أ و يف اجملال الاقتصادي أ و يف  ثالثة أ عضاء يعيهنم رئيس جملس   - املستشارين ابلنظر ا 

 .جمال الطاقة 

عدد   الرمسية  الس ياق، صدر ابجلريدة  هذا  رمق (  i)   2020أ غسطس    10بتارخي    6907ويف  الصادر    2.20.564  املرسوم 

رجب    23يف   الوطنية  (  2020مارس    18)   1441من  الهيئة  جملس  يف  أ عضاء  الكهرابء، بتعيني  ات  وقرار   ( ii) لضبط 

رمق  النواب  جملس  يف    19/ 0455ورمق    19/ 0454ورمق    19/ 0453  لرئيس  الآخر    28الصادرة  ربيع    25)   1441من 

الكهرابء   ( 2019ديسمب   لضبط  الوطنية  الهيئة  جملس  يف  أ عضاء  ) بتعيني   ،iii  )  لرئيس رمق  وقرار  املستشارين  جملس 
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يف    19/ 200 الآخر    22الصادر  ربيع  لضبط    ( 2019ديسمب    19)   1441من  الوطنية  الهيئة  جملس  يف  أ عضاء  بتعيني 

من    .الكهرابء  برضاش،  اللطيف  عبد  الس يد  رئيسه  عىل  عالوة  الكهرابء،  لضبط  الوطنية  الهيئة  جملس  يتأ لف  وعليه 

 :السادة التالية أ سامهئم 

 :ال عضاء املعينون مبرسوم  .1

 دريس شاطر؛ ا  الس يد   -

 حمروق؛   محمد   الس يد  -

 .الس يد محمد براننو  -

 :لرئيس جملس النواب بقرارات  ال عضاء املعينون   .2

 ؛ مصطفى جعاب الس يد   -

 ؛ أ محد املهدي مزواري الس يد   -

 .الصغري ابعل   الس يد  -

 :ال عضاء املعينون بقرار لرئيس جملس املستشارين  .3

 لس يد أ محد هتايم؛ ا  -

 ابدير؛ محمد  الس يد   -

 .الس يد خادل هنيوي  -

من  ، رئيس غرفة مبحمكة النقض  ، الس يد السعيد سعداوي رئيسها يف خشص  الزناعات، فقد مت تعيني خبصوص جلنة فض 

 . ف اذلكر سال ال   48.15القانون رمق  فقًا ل حاكم  ذكل و و   2018دجنب    5قبل اجمللس ال عىل للسلطة القضائية بتارخي  

ال   عىل  وجتب  ال خري  يف  عىل شارة  أ ساسا  سريتكز  الهيئة  معل  القانون    تطبيق   أ ن  بضبط    48.15رمق  مقتضيات  املتعلق 

الكهرابء  لضبط  الوطنية  الهيئة  حداث  وا  الكهرابء  أ جل    قطاع  الطاقات  من  قطاع  عرفها  اليت  العميقة  التحولت  مواكبة 

والشفافية يف  (  ii) لرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة املاحنني واملستمثرين والفاعلني الصناعيني،  ل (  i)     املتجددة  وضامن املنافسة 

للكهرابء،   الوطين  للكهرابء (  iii) القطاع  املتوسطي  ال ورو  الطايق  السوق  داخل  املغرب  اندماج  س تعمل  وتسهيل  كام   .

ذات   الوطنية للنقل وتعريفات اس تعامل الش باكت الكهرابئية للتوزيع  حتديد تعريفة اس تعامل الش بكة الكهرابئية الهيئة عىل  

 . اجلهد املتوسط 

ذكل،   ىل  ا  الكهرابء  تتوىل  ابل ضافة  لضبط  الوطنية  مسري    ة صادق امل الهيئة  لستامثرات  الس نوات  متعدد  البانمج  عىل 

غري   بكيفية  حتدد،  اليت  للنقل  الوطنية  الكهرابئية  الش بكة  مدونة  عىل  تصادق  كام  للنقل.  الوطنية  الكهرابئية  الش بكة 

ذكل  يف  مبا  لهيا،  ا  والولوج  للنقل  الوطنية  الكهرابئية  ابلش بكة  الربط  برشوط  املتعلقة  التقنية  املواصفات  الروابط    متيزيية، 

 .الش بكة هذه  الكهرابئية وكذا القواعد املتعلقة ابس تعامل  

رئيس الهيئة حسب    ها يصدر اليت س    قرار العقوابت من خالل    كام تمتتع الهيئة ابلقدرة عىل فرض العقوابت وفض الزناعات 

 الآراء املطابقة املدىل هبا من قبل جلنة فض الزناعات. 


