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 تدابير النجاعة الطاقية
 

عرف المغرب مند أزيد من عقد من الزمن وضعية طاقية اتسمت بنمو مستدام للطلب الطاقي حقق متوسط نسبة نمو 

والفاتورة الطاقية    90%تجاوز الوضعية التبعية الطاقية القوية التي تمن حدة هذه  . وقد زادت  6,5%سنوي تصل إلى  

مليون درهم سنة   82.239للدولة حيث بلغت هذه الفاتورة التي تلقي بعبء ثقيل على التوازنات االقتصادية والمالية 

 من مجموع الواردات.  17,1%ممثلة بذلك نسبة 2018

مليار متر مكعب. أما  1,16عي مليون طن ومن الغاز الطبي 10,6وقد بلغ االستهالك الوطني من المنتجات البترولية 

في حين  2004منذ سنة  %4,4ترول بتزايد سنوي يناهز مليون طن مقابل ب 13,6االستهالك الطاقي النهائي فقد بلغ 

 من هذا االستهالك. 75%استأثرت المنتجات البترولية بنسبة 

 والوقود  (31%)الي ما بين الفحم ميغاوات موزعة على التو 8.300بلغت القدرات االنتاجية من الكهرباء بالمغرب 

ن قطاع إ. وبهذا ف (9,4%) والطاقة الهوائية (25,8%) والغاز   (22%)( والطاقة الكهرومائية(10%والدييزال 

 4%.الكهرباء يواجه صعوبة المحافظة على توازن العرض والطلب الذي يسجل سنويا نموا مستمرا يقدر بأزيد من 

مجموعة من األهداف  2009ة للطاقة المعتمدة سنة ت، حددت االستراتيجية الوطنيومن أجل التصدي لهذه التحديا

لى الطاقة على نطاق إمكانية الولوج والوصول إمداد والتزويد والتوفر على الطاقة وإتاحة تتضمن باألساس تأمين اإل

كز التوجهات االستراتيجية واسع وضبط الطلب الطاقي وتحفيز زيادة العرض من الطاقة والمحافظة على البيئة. وترت

نتاج الوطني والواردات من والنجاعة الطاقية والتوازن ما بين اإل  باألساس على التنويع الكهربائي والطاقات المتجددة

 الطاقة.

رادة بموجب لى أولوية وطنية قصوى حيث تم تكريس هذه اإلإ 2009هذا وقد تم االرتقاء بالنجاعة الطاقية منذ سنة 

األساس على مبادئ األداء الذي يرتكز تنفيذه ب 2011شتنبر   29المتعلق بالنجاعة الطاقية بتاريخ  47.09 القانون رقم

فتحاص الطاقي اإللزامي والمراقبة التقنية للنجاعة الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية ودراسات التأثير الطاقي واال

 الطاقية.

األولوية صيرة المدى لتعزيز المخطط الوطني لألعمال ذات كما ترجمت هذه اإلرادة عبر تنفيذ مخططات عمل ق

الذي كان من بين أهدافه ضمان التوازن ما بين العرض الطاقي عن طريق تعزيز   2013و  2009ين  للفترة الممتدة ما ب

 القدرات اإلنتاجية والطلب الطاقي من خالل ترشيد استعمال الطاقة. 

ستراتيجية الوطنية طار االإرامج النجاعة الطاقية المقررة في اريع وبدراج مشإ 2011عالوة على ذلك فقد تم سنة 

من االقتصاد في استهالك   12%لى تحقيق  إستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية الذي يهدف  ضمن مشروع االللطاقة  

 سنويا.  2%وكذا تقليص كثافة استخدام الطاقة بنسبة 2030في أفق  15%و 2020الطاقة في أفق 

ستكون   ااستراتيجي  اهدف  22المشروع الذي هو قيد المصادقة حول سبع أولويات استراتيجية موزعة على  ر هذا  ويتمحو

جراءات إموضوع برامج للتعاقد ما بين القطاعات الوزارية المعنية والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية كما يتضمن 

والصناعة  (41%)ثر استهالكا للطاقة السيما منها النقل ذات طابع أفقي وأخرى قطاعية تهم القطاعات اإلنتاجية األك

 .  (5%) والفالحة واإلنارة العمومية (33%)والبناء   (%21)

ة مشروع االستراتيجية ءوقد أولت مهمة التقييم موضوع هذا التقرير أهمية خاصة لتحليل تواؤم وتناسق وتماسك وكفا

عوامل  برازإلضعف والقوة لتنفيذ اإلجراءات المبرمجة والخاصة بالنجاعة الطاقية من أجل استخالص مواطن ا

وتهدف هذه المهمة أيًضا إلى تقييم عملية  رساء النجاعة الطاقية.إالتعثر التي تحول دون ترسيخ و وأسباب

وذلك باالستناد  وتكريس وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية واقتراح أساليب ومسارات لتحسينها إعداد 

 ستلهام من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.واال

جوانب المتعلقة بالتمويل الالرافعات الرئيسية للتدخل وهي اإلطار القانوني والمؤسساتي و ييمالتق مهمة تلقد تناول

المعلومات والتحسيس واالتصال. هذا وتتعلق  والتحفيزات والتدابير المصاحبة التي تركز بالخصوص على إيصال

عدم التوفر على البيانات المحينة المتعلقة بالجوانب  لتقييم باألساسعوبات التي صادفتها المهمة أثناء إجراء هذا االص

 التي تم التطرق اليها.
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 أوال. تقييم طرق تنفيذ االستراتيجية

 غياب إجراءات القياس والمحاسبة وتتبع األداء 

ومعايرتها، إال أنه لم يتم بعد تحديد المساطر ذات الصلة، مما جراءات بحساب اقتصاد الطاقة المستهلكة  هذه اإلتتعلق  

مع العلم أن أفضل الممارسات في هذا المجال تستخدم  يجعل من الصعب تقدير وتقييم أداء النجاعة الطاقية المحققة 

 .اب تمكن من قياس كمية الطاقة الموفرةنماذج احتساب معيارية ترتكز على تركيبة من طرق الحس

مشروع االستراتيجية سالف الذكر إجراءات من شأنها أن تسهل على المسيرين والمقيمين حساب الطاقة  ال يحدد 

جراء تقويم وتعديل إالموفرة المقدم من طرف الجهات المعنية، إذ ال يتم احتساب ما تم توفيره من الطاقة عن طريق 

لظروف المناخية أو ساعات افتتاح العمل بالمباني أو المنشأ كا االعتبار تأثير المتغيرات الخارجية عليها لألخذ بعين

 .كثافة وسعة المعدات والتجهيزات القائمة أو المركبة وما إلى ذلك

ا باإلضافة إلى ذلك، لم ينص مشروع االستراتيجية على آلية لمعالجة عناصر عدم التيقن من البيانات المحصل عليه

ا عن أخطاء في النمذجة أو أخذ العينات أو تلك المرتبطة بنظام تجميع المتعلقة بكميات الطاقة الموفرة والناتجة إم

البيانات واآلثار المضاعفة المستقبلية في السوق لبعض التدابير التي تهم االقتصاد في الطاقة المستهلكة والتي ال تندرج  

 مي المباشر.بطريقة منهجية في نطاق التدخل العمو

نفيذ سياسة النجاعة الطاقية إنشاء أنظمة للتتبع ومراقبة التقييم ترتكز على أدوات باإلضافة إلى ذلك، يقتضي تصميم وت

ووسائل للتقييم، بما في ذلك نظام معلومات فعال ونظام " اإلبـالغ " وكذا المؤشرات السديدة ذات الصلة التخاذ 

ستراتيجية الطاقية بشكل عام د، يالحظ قصور في مجال نهج التتبع والتقييم لالالقرارات المناسبة. وفي هذا الصد 

 .واستراتيجية النجاعة الطاقية بشكل خاص

هذا ولتقييم احتياجات الفاعلين االقتصاديين من الطاقة فإنه من الضروري الحصول على بيانات ومعطيات كمية 

ن على بيانات لوصية ال تتوفر حتى اآلاقية. إال أن الوزارة انتاج ونوع المنتجات الطونوعية مصنفة حسب قطاع اإل

 .محينة عن استهالك الطاقة مع العلم أن هذه البيانات هي ضرورية إلجراء تقييم واقعي وفعال لألداء الطاقي

لنجاعة باإلضافة إلى ذلك، فإن هذا القطاع الوزاري ال يتوفر على جداول للقيادة تضمن تتبع ومراقبة تنفيذ تدابير ا

 ارنةً بالتأثيرات المتوقعة واآلثار المتوخاة التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. الطاقية من أجل تقييم األداء الطاقي مق

عالوة على ذلك، وفي ظل عدم وجود دراسات تقنية واقتصادية، فإنه من الصعب تقييم الفارق ما بين استهالك الطاقة 

 .ت النظرية القتصاد الطاقةية المثلى بضمان معقول من خالل تقدير اإلمكاناالحالي واستهالك الحالة المرجع

 تأخير في تنفيذ القوانين المرتبطة بالمجال التقني والفني 

يشكل الشق القانوني جانبا من الجوانب المهمة لتكريس وتعزيز النجاعة الطاقية، التي تتوقف مالمسة آثارها وتأثيراتها 

تجدر اإلشارة إلى أن وتيرة استكمال اإلطار القانوني مقتضيات القانونية التنظيمية. ومع ذلك، على التنفيذ الفعال لل

 .لتنفيذ النظام التقني والفني تتقدم ببطء

فإنه لم يتم نشر  2011المتعلق بالنجاعة الطاقية في سنة  47.09في الواقع، وبعد عدة سنوات من اعتماد القانون رقم 

بعض المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. د حيث تسبب هذا التأخير في عرقلة تنفيذ المراسيم التطبيقية بع

فتحاص الطاقي اإللزامي ويتعلق األمر باألداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية ودراسات التأثير الطاقي واال

احترام تطبيق النجاعة الطاقية أثناء   والمراقبة التقنية والمقاوالت المختصة في الخدمات الطاقية، فضالً عن مراعاة

 .رام الصفقات العموميةإب

 نقص آليات التمويل واإلجراءات التحفيزية 

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مهمة تنفيذ األدوات وتعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ  إلى  39.16عهد القانون رقم  

 لي بعد.هذه الصالحيات لم يتم ممارستها بشكل فع البرامج التي تدخل في نطاق اختصاصها إال أن

باإلضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية استثماًرا أوليًا وأجال طويال السترداد عائدات هذا االستثمار،  

ليها نقص أو إانضاف    مما يشكل عائقا بالنسبة للفاعلين االقتصاديين لتنفيذ هذه التدابير. ويزداد هذا العائق تعقيدًا إذا ما

 تمويل وتشتت دعامات المساندة القائمة والتي تقتصر باألساس على وسائل التدخل للقطاع العمومي.عدم كفاية آليات ال

وصندوق التنمية   2007تشمل األموال العامة المتاحة الحالية ميزانية الدولة وصندوق الضمان الذي تم إنشاؤه في سنة  

إلصالحات النقل الحضري وما بين  والحساب الخاص المسمى "صندوق المواكبة 2009الطاقية المحدث سنة 

. كما تهم بشكل غير مباشر "صندوق رأس المال الكربون المغرب" و"صندوق مكافحة  2007حضري" المنشئ سنة  

يع النجاعة . وعلى الرغم من هذه الدعامات المالية يظل تمويل مشار2003التلوث الصناعي" الذين تم إنشاؤهما سنة  

 .الطاقية ضعيفًا
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جل توجيه سلوكيات وقرارات الفاعلين االقتصاديين في اتجاه أ، فإن التحفيزات المالية تشكل رافعة من وبهذا الصدد 

يجابي لتحسين االستخدام الرشيد واألمثل للطاقة. وتتعلق هذه التحفيزات بالدعم المباشر والتحفيزات الضريبية إمواٍت و

 اص بالنجاعة الطاقية.وإنشاء صندوق خ

إنشاء صندوق خاص بالنجاعة الطاقية رافعة مهمة لضمان تعبئة مستدامة لوسائل التمويل وتعزيز كما يمكن أن يشكل  

 إعمال وترسيخ النجاعة الطاقية.

م  باإلضافة إلى ذلك، تمكن التركيبات والترتيبات القانونية والمؤسساتية من تظافر مجهودات كل من القطاعين العا

ن أجل النجاعة الطاقية وبالتالي، يمكن إشراك الخواص في تطوير وتمويل والخاص وذلك من أجل تعبئة التمويالت م

 .وتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية من خالل القنوات القانونية والتعاقدية واآلليات المؤسساتية المبتكرة

 ثانيا. التقييم القطاعي 
 .النقل والصناعة والبناء هم التقييم القطاعي كال من قطاعات

 قطاع النقل .1

 كيز اإلجراءات على قطاع النقل البريتر 

على الرغم من المجهود المبذول لتحسين النجاعة الطاقية في قطاع النقل فإن التدابير المتخذة لم تكن لها تأثيرات كافية 

سوى فرع النشاط المتعلق بالنقل  وملموسة. باإلضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات المتخذة لم تهم

 .الطرقي

زيادة على ذلك، يظل قطاع النقل الطرقي مقيدًا بالعديد من العقبات القانونية والتنظيمية والتدبيرية التي تعيق تنفيذ 

 وترسيخ النجاعة الطاقية. بالفعل، يستمر النمو والتزايد السكاني واتساع النسيج الحضري وتطور األنشطة االقتصادية

 األشخاص والبضائع. في زيادة الطلب على التنقل الحضري ونقل

لى ارتفاع الطلب إأيضا، فإن تزايد معدالت استخدام المركبات ذات المحركات وانتشار أساليب النقل التقليدية أدى 

 .على الطاقة مما تسبب في تعقيد تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية

 قة باستهالك الطاقةعدم كفاية المعايير والبيانات المتعل 

نقص المعايير الخاصة بقطاع النقل التي من شأنها خدمة أهداف تحسين النجاعة الطاقية. ومع  في هذا الصدد، يالحظ

ذلك، لم تحدد السلطات العمومية بعد معايير خاصة لتحسين النجاعة الطاقية في هذا القطاع، على سبيل المثال لم يتم 

عاثات والملوثات الرئيسية كثاني أكسيد الكربون قود والعتبات أو المستويات القصوى لالنبتحديد معايير اإلطارات والو

 والمعادن الثقيلة. 

باإلضافة إلى ذلك، يالحظ عدم كفاية البيانات المتعلقة باستهالك الطاقة في قطاعات النقل الطرقي والسككي والجوي 

فضال عن عدم تعريف    بجمع ومعالجة ومراقبة/تتبع هذه البياناتوالبحري واالفتقار إلى نظام معلوماتي للتسيير خاص  

 .المؤشرات التقنية لتقييم آثار وتأثيرات تدابير النجاعة الطاقية على مستوى نشاط القطاعات الفرعي 

 عدم وجود رؤية شاملة ومندمجة للتنقل الحضري 

با راطنية التحتية وشبكات النقل الطرقي واضإن غياب رؤية مندمجة لتسيير التنقل الحضري يولد ضغًطا قويا على الب

عاقة التسيير الفعال لشبكة الطرق الحضرية من حيث تحسين القدرة إلى إوتعطيال لحركة السير والمرور مما يؤدي 

 والسيولة والولوج والتقسيم المتوازن لهذه الشبكة ما بين مختلف وسائل ووسائط النقل.

ر وتخطيط التنقل الحضري يولد نقصا وتسيي اإلطار القانوني الذي يحكم تنظيم  وفي هذا الصدد، يالحظ أن عدم كفاية

 في مجال تسيير هذا التنقل وتنظيم وضبط وسائل النقل العمومي.

إال أن هذه اإلستراتيجية الزالت  2008ولمعالجة هذا الوضعية، تم اعتماد استراتيجية وطنية للتنقل الحضري سنة 

لميداني من قبل مختلف المتدخلين المعنيين رغم توفرها على لجنة وطنية أحدثت في شهر تعرف تأخيرا في التنفيذ ا

أدت إلى هذا التأخير، من بين أسباب أخرى، إلى عدم خلق ي لدعمها ومواكبتها. وتتعلق األسباب الت 2010أكتوبر 

بنيات التحتية والطابع غير اإلجباري سلطة مكلفة بالتنظيم والتخطيط والتسيير وعدم كفاية ميكانيزمات وآليات تمويل ال

 .لبلورة تصاميم التنقل الحضري وتحديد محيطها
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 القطاع الصناعي .2

  في إطار برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعةالتنفيذ الجزئي للمشروعات المعتمدة 

، قد تم 2011ه في سنة ن المشاريع المحددة ضمن برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعة الذي تم إطالقأيالحظ 

 ختلفة نذكر من بينها باألساس: إنجازها جزئيًا وذلك بسبب أوجه القصور التي همت جوانب م

ي من خالل خلق مقاوالت متخصصة في الخدمات الطاقية فضالً عن التطوير المؤسساتي والتنظيم -

ي مجال تخطيط وتدبير وضع معيار وطني لتسيير الطاقة، والذي يحدد إطار دعم المقاوالت الصناعية ف

 استهالكها للطاقة؛

 دعم التمويل لمساندة االفتحاصات الطاقية واالستثمارات في مجال النجاعة الطاقية؛ -

درات واالعتمادات المطلوبة من خالل التكوين المكيف حسب الحاجة لفائدة المستشارين تعزيز بناء الق -

 ركات والمراجعين؛ومستخدمي المقاوالت والمخصص لالستشاريين وموظفي الش

التواصل والتوعية من خالل البرامج التي تشجع الربط الشبكي ما بين المتخصصين المعتمدين ونشر  -

 .الطاقيةلتحسيس استخدام تكنولوجيات وتقنيات النجاعة الممارسات الجيدة وكذلك ا

لى حساب منهجية البرنامج ال يزال مدى رؤية وتأثير هذه اإلجراءات محدودين بسبب منهجية المشروع المعتمد ع 

 .الشامل والمستدام

  عدم مراعاة تنوع سالسل اإلنتاج وتأثير حجم الشركات 

مجة المتعلقة بالمعلومات والخدمات االستشارية والتنظيم التقني والتشجيعات  لم يتم تكييف التدابير واإلجراءات المبر

عية وكذا حجم المقاوالت، حيث لم يتم تصميم التدابير  المالية لتنوع النسيج الصناعي وخصوصية سالسل اإلنتاج القطا

التنافسية الوطني ى المحتفظ بها مع الحرص على االستهداف مع مراعاة االحتياجات الخاصة للمصنعين ومستو

 .وتحديات المنافسة الدولية

مالئمة لسالسل اإلنتاج    ريديةف باإلضافة إلى ذلك، لم تبذل السلطات العمومية بعد مجهودات لتنفيذ أو تصميم عروض ت

الصناعية، نظًرا الختالف وتغير إمكانات االقتصاد في الطاقة وتكاليف االستثمار والتقنيات والتكنولوجيات واحتياجات 

 .البحث والتطوير والتنمية من سلسلة إنتاج إلى أخرى

  قصور في مجال اختيار التدابير المبتكرة 

بتدبير الطاقة ومع ذلك، هناك العديد من الحلول المبتكرة للنهوض  يالحظ قصور في مجال اقتراح حلول ترتبط

بالنجاعة الطاقية في المجال الصناعي. ويتعلق األمر بمجموعة من الخيارات تهم اإلمكانات التقنية والتكنولوجية جيدة 

 .األداء من حيث توفير استهالك الطاقة غير أن هذه اإلمكانات لم يتم استغاللها بعد 

المثال نذكر التوليد المشترك للطاقة أو الطاقة الحرارية الكهربائية وملتقطي الحرارة والطاقة المنبعثة  ليوعلى سب

ومحوالت التردد والسرعة المتغيرة وأنظمة التحكم اإللكترونية والتلقائية والبطاريات المكثفة وآليات وأجهزة قياس 

حِسّنات القوة الطاقي  .والبطاريات الخاصة بإرساء االستقرار إلخ ةاألداء ومصححات االستهالك وم 

 فتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة عدم تكريس اال 

فتحاصات الطاقية اإللزامية في قطاع الصناعة، إال على الرغم من أن السياسة الوطنية للطاقة قد نصت على تنفيذ اال

 .أنه لم يتم تعميمها بعد ولم يتم تحديد جدول زمني توقعي لتنفيذها

سالف الذكر، فقد شرعت بعض   47.09وعلى الرغم من التأخير المسجل في نشر التشريع التنفيذي للقانون رقم 

المقاوالت الصناعية بالفعل في تنفيذ االفتحاص الطاقي. وتجدر اإلشارة إلى أن االهتمام ونضج المقاوالت لتبني  

 .النجاعة الطاقية ال يزال في غالب الحيان بعيد المنال

 (SMEn, Système de management de l’efficacité énergétique) نظام إدارة النجاعة الطاقية يهدف

إلى مساعدة المنظمات على تطوير التسيير المنهجي للطاقة وتحسين األداء الطاقي لديها. ومع ذلك، فقد لوحظ أن 

 .ماالسلطات العمومية لم تتخذ بعد التدابير الالزمة لترسيخ وتنفيذ هذا النظ

 -أي )خطط  PDCA (Plan-Do-Check-Act) يهدف هذا النظام إلى التحسين المستمر باالرتكاز على طريقة

افعل( ودمج إدارة وتدبير الطاقة في الممارسات اليومية للمؤسسات. كما يحدد المتطلبات والشروط  -تحقق -انجز 

القياس وتحديد العناصر المستهدفة وخطط العمل  كلالتي من الملزم تطبيقها الستخدام الطاقة واستهالكها، بما في ذ 

ختيار التجهيزات والمعدات واألنظمة ومسلسل العمليات اومؤشرات األداء الطاقي والتتبع واإلبالغ والتصميم و

 .والعنصر البشري الذي يساهم في تحسين األداء الطاقي
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 اقي طلعدم إرساء نظام للمحاسبة ولوحة للقيادة لقياس وتتبع األداء ا 

على مستوى المؤسسات الصناعية، يظل إنشاء نظام للمحاسبة مخصص للطاقة نقطة أساسية في أي مسلسل يستهدف 

عملية ضبط الطاقة حيث تمكن هذه الخطوة من ضمان رصد وتتبع النتائج المحصل عليها على أساس مؤشرات األداء 

الالزمة من حيث االختيار التقني والتكنولوجي  صحيحيةلى مرحلة تنفيذ اإلجراءات التإالطاقي المتوخاة واالنتقال 

 المسطري أو السلوكي.

ويتعلق هذا المنهج بمستويين: مستوى عملياتي وتشغيلي يعتمد بشكل أساسي على تحسين المؤشرات ذات الطابع 

لية وذلك ة األوالمادي والمالي ومستوى صنع واتخاذ والقرارات لمطابقة نتائج خطة العمل مع األهداف االستراتيجي

 .استنادًا إلى مؤشرات ذات طابع اقتصادي

  قصور في مجال المراقبة والقياس 

باعتباره جزءا من مجال مراقبة العمليات والمساطر والتدقيق، يشكل الرصد والقياس شقا أساسيًا من أي نظام إلدارة 

ة وموثوقة حول المكونات المؤثرة ت دقيق وتدبير الطاقة، حيث يظل القياس عنصرا مهما للحصول والتوفر على معلوما

بشكل مباشر على النجاعة الطاقية وذلك من أجل إنشاء محاسبة خاصة بالتكاليف ترتكز على االستهالك الحقيقي  

 .للطاقة وليس على القيم التقديرية 

أخذ بعين نظمي ييجب أن نذكر أيًضا أن مكاسب النجاعة الطاقية األكثر أهمية يتم تحقيقها من خالل اعتماد نهج 

االعتبار المستويات التنظيمية المختلفة )التسيير والمراقبة( والعملياتية والتشغيلية )سلسلة اإلنتاج( وذلك مع مراعاة 

 .جميع التفاعالت ما بين إجراءات توفير الطاقة المحققة بشكل فردي

 قطاع البناء .3

 أوجه القصور المرتبطة بالرقابة والرصد وسن العقوبات 

رغم من أن قانون العزل الحراري للبناء قد نص على احترام مقتضيات جديدة، إال أن تنفيذها بشكل فعلي لم لاعلى 

 .يسبقه تحديد طرق وأساليب ممارسة المراقبة التقنية وعقوبات عدم احترام القواعد التنظيمية الجاري بها العمل

ج في إطار عقد أداء النظام اإليكولوجي لـصناعات ر د وتشمل المواكبة والمصاحبة المقدم من طرف الدولة والتي تن

العديد من التدابير، من بينها على وجه الخصوص، تعزيز المعايير والمراقبة المنتظمة   2016مواد البناء المنشئ سنة  

 .أثناء تنفيذ الطلبيات العمومية. ومع ذلك، لم يتم أخذ ب عد النجاعة الطاقية باالعتبار في هذا العقد 

 يف األداءات الطاقية للمكون "أصولرععدم ت(Actifs) " 

تمثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء واإلضاءة والمياه الساخنة الصحية أكثر من ثلثي استهالك الطاقة في  

  المباني. ومع ذلك، فإن قانون العزل الحراري لم يحدد األداءات الطاقية الدنيا الذي تدمج وتجمع بين كل من المبنى

والمعدات. أيضا، لم يحدد هذا النظام متطلبات وشروط تركيب وإنشاء وإنتاج الطاقة المتأتية من مصادر متجددة التي  

 يمكن دمجها في هيكل المبنى أو تثبيتها عن قرب من أجل استخدام جماعي ومشترك.

ف المبنى )العزل الباإلضافة إلى ذلك، إذا كان النظام الحراري قد ركز على مكون "الخصوم" وبالخصوص غ

الحراري للجدران والتوجيه ومواد البناء( فإنه لم يتطرق ولم يعالج المكون "األصول" المتعلق باألداءات الطاقية 

للمعدات والتجهيزات والمنشآت الطاقية )اإلضاءة وتكييف الهواء والتدفئة وتكييف الهواء واألجهزة الكهربائية 

 .المنزلية(

  على المباني الجديدة  بناءلل يتركيز النظام الحرار 

على الرغم من أهمية حظيرة المباني القائمة فإن النظام الحراري ال ينطبق إال على المباني الجديدة. فإذا كان هذا 

االستثناء يفرض بالتأكيد إكراهات إضافية على مستوى التكلفة وتعزيز القدرات والمهارات المهنية في قطاع البناء،  

 .ى تكريس تقسيم ازدواجي في قطاع البناءلإفإن هذا سيؤدي 

ففي بلدان أخرى، ينطبق النظام الحراري على المباني السكنية والخدماتية القائمة أثناء إنجاز أشغال التجديد والترميم  

 .وإعادة التأهيل حيث يتم التمييز بين التدابير التنظيمية حسب أهمية األشغال المحققة باستثناء التدخالت الثقيلة

 عدم كفاية التشجيعات لتمويل التكاليف اإلضافية لالستثمار 

لتطبيق المقتضيات الجديدة للنظام الحراري للمباني، تم تحديد وتقدير تكاليف االستثمار اإلضافية وتقييمها من طرف  

ير وإعداد التنظيم ضمن خالل المشاريع التجريبية الرائدة التي تم تنفيذها أثناء تح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

ن تنفيذ هذا التنظيم سيؤدي إلى تخفيض احتياجات التدفئة والتكييف في  إالحراري. فحسب تقديرات هذه المؤسسة، ف

مقارنة باالحتياجات الحالية حيث   %73إلى  %32وفي القطاع الخدماتي من  %64إلى  %39القطاع السكني من 

من متوسط  %3.2درهم للمتر مربع، أي ما يمثل في المتوسط  112 يلسيبلغ متوسط تكلفة االستثمار اإلضافية حوا

 .تكلفة البناء
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للتكاليف اإلضافية والمكاسب المحصل عليها من الطاقة والمنجزة من قبل الوكالة المغربية  على الرغم من التقييم

في قطاع البناء، مما قد يرغم  ةيللنجاعة الطاقية، يالحظ غياب تدابير تشجيعية للتمويل لتنفيذ وترسيخ النجاعة الطاق

 .المنعشين العقاريين إلى نقل هذه التكاليف اإلضافية إلى المستهلك النهائي

 قصور في تكريس عالمة "األداء الطاقي" 

يشكل مفهوم البناء المرجعي ممارسة مكرسة في العديد من المدونات الطاقية في البلدان المتقدمة في هذا المجال، حيث  

 .شرات األداء مقارنة بمبنى استداللي يتم إنشاؤه على أساس المعايير التقنية للنجاعة الطاقيةؤميتم تحديد 

ال يزال هناك نقص في إنشاء عالمة مغربية تهم األداء الطافي للمباني السكنية، حيث يجب أن تكون هذه العالمة رافعة  

 .لتعزيز تنمية سياسة النجاعة الطاقية في قطاع اإلسكان

نتائج واستنتاجات تقييم تنفيذ تدابير وإجراءات النجاعة الطاقية، يقدم المجلس األعلى للحسابات توصيات   ءعلى ضو

 :ويقترح مسارات للتحسين التالية

 على المستوى االستراتيجي .1

ستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تحدد الرؤية واألهداف المتوخاة والتوجهات االستراتيجية اوضع  -

تنفيذها على المدى القصير والمتوسط حسب القطاع اإلنتاجي واآلثار تي سيتم العمل الوخطط 

 المتوقعة؛

ستراتيجية عبر محفظة من المشاريع والبرامج االستثمارية مفصلة لكل قطاع تنزيل االختيارات اال -

 التأثير انتاجي، مع ضمان االتساق في اختيار التدابير المقررة وإيالء األولوية لإلجراءات ذات

 ؛ الملحوظ

ترتيب وتنزيل خطط التدخل القطاعية وذلك بالتحديد لكل إجراء وصفًا تقنيًا موثقًا بما فيه الكفاية  -

واآلثار المتوخاة واألطراف المستهدفة والوسائل والميكانيزمات المناسبة لتمويله وتحديد الجدول 

وتلك التي هي طويلة  طة األمدرة ومتوسالزمني المتوقع للتنفيذ مع التمييز ما بين التدابير القصي

 األمد؛

تنزيل استراتيجية النجاعة الطاقية على المستوى الترابي من خالل إنشاء هياكل جهوية و/أو محلية  -

 يعهد إليها تنفيذ برامج تتالءم مع الظروف الخصوصية لكل جماعة ترابية؛

وحيدهم حول جيعهم وتصلحة لتش سن سياسة استباقية للتحسيس والتوعية واالتصال مع أصحاب الم -

 األهداف االستراتيجية المحددة والتخلي عن الحمالت الهجينة والتقليدية.

 فيما يتعلق باإلطار القانوني والمؤسساتي .2

المتعلق بالنجاعة الطاقية،  47.09تفعيل نشر المراسيم التطبيقية المنصوص عليها في القانون رقم  -

ي ودراسة تأثير الطاقة  ققنية واألداء الطااقبة التي، والمرفيما يخص االفتحاص الطاقي اإللزام

 ومقاوالت الخدمات الطاقية؛

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مدعوة إلى لعب دورها بالكامل كقيادي ومنشط ومسهل لتنفيذ  -

 البرامج في إطار التنسيق والتشاور مع جميع الفاعلين االقتصاديين المعنيين؛

ظة المشاريع والبرامج التي التزمت بها مختلف الهيئات قبل قييم محفتحديد وتالقيام بإحصاء و -

 جل إدراجها ضمن المشروع الجديدة الستراتيجية النجاعة الطاقية؛أاحتسابها من 

إنشاء هيئة تعهد إليها مهمة التنسيق على المستوى الترابي وكذلك تنفيذ اإلجراءات والتدابير المقررة   -

 .ركزيعلى المستوى الالم

 يتعلق بالتمويل مافي .3

إنشاء صندوق مخصص للنجاعة الطاقية إلبرازه كرافعة لضمان التعبئة المستدامة للموارد وإرسال   -

 إشارة واضحة وقوية إلى الفاعلين المعنيين؛
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تحسين استخدام موارد التمويل الحالية المتأتية من القطاع العام واغتنام الفرص المتاحة من قبل  -

والمؤسساتية )الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وعقود األداء تعاقدية تمويل البعض آليات ال

 الطاقي والتشجيعات المالية وغيرها(؛ 

اغتنام فرص التمويل التي يوفرها التعاون الدولي مع الحرص على رسملة المشاريع الناجحة والرائدة   -

 .الفنية والمهارةمن أجل االستفادة من نقل التكنولوجيا والمعرفة العملية 

 من حيث القيادة والتتبع والتقييم .4

إنشاء نظام للتتبع والتقييم يمكن من تقديم وتبليغ تقارير دورية عن الحصيلة واألرصدة الطاقية  -

نتاجي وحسب كل فئة من المستهلكين وتقييم اآلثار إومؤشرات توفير الطاقة المحققة حسب كل قطاع  

 اة؛ة المتوخاالجتماعية واالقتصادية والبيئي

اختيار تنزيل ميزانية البرنامج القائم على النتائج وتعيين مسؤول مكلف بمراقبة تنفيذ اإلجراءات  -

 المقررة وتقييم مؤشرات األداء المحققة؛ 

اعتماد إطار معياري لقياس واحتساب توفير الطاقة المحققة وتقييم تأثير التدابير المتخذة لتوفير  -

 الطاقة المتوقعة.

 طاعيستوى القعلى الم .5

 قطاع السكنى  .أ

 اعتماد تنظيم للمباني والمنشآت الحالية للتمكن من تجديدها وإعادة تأهيلها؛  -

 تحديد المعايير التقنية لألداء الطاقي لمواد البناء ودمج مواصفاتها التقنية في دفاتر التحمالت؛ -

تنفيذ التنظيم وتشجيع وتثمين إنشاء نظام وضع العالمات للمباني عالية األداء الطاقي لمواكبة  -

 الحرارية الجديدة؛ 

تعزيز التواصل والتحسيس مع المهنيين في قطاع البناء وعامة الجمهور بشأن نطاق ومدى تأثير  -

 تقنيات النجاعة الطاقية على تصميم وبناء وتجهيز المباني.

 قطاع النقل .ب

الدنيا   تحديد العتبات  داولها عن طريق اعتماد معايير استهالك/انبعاث للمركبات ذات المحرك التي يتم ت -

 التي ستمكن من التخلص التدريجي من السيارات األكثر استهالكا للطاقة من السوق الوطنية؛

تسريع وتيرة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتنظيم التنقل الحضري، من خالل االلتزام أكثر بعملية  -

 إصالح وتجديد نشاط وحيوية قطاع التنقل الحضري؛ 

الحضرية وضمان التوزيع المتوازن للولوجيات بين وسائل النقل  يم وسائل النقلادة هيكلة وتنظإع -

 المختلفة؛

العمل من أجل الحرص على االرتباط بين مشاريع النقل الناتجة عن خطط التنمية الحضرية على  -

 الحضري؛ المستوى الجهوي ووثائق التعمير والتهيئة الحضرية خاصة الجوانب المتعلقة بالتنقل

اسات القطاعية مع مختلف الفاعلين والحرص على التناسق ما بين مختلف أساليب تنقل السي تنسيق  -

 األشخاص والبضائع؛

االنخراط في تفكير عميق لمعالجة اإلكراهات الخاصة بقطاع النقل على المستوى الترابي كالحد من  -

  قوم به الشركاتستخدمين الذي تمشاكل النقل المدرسي وإيجاد حلول لها ونقل الموظفين والم

 واإلدارات والنقل غير المنظم، إلخ.
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 قطاع الصناعة .ج

إعطاء األولوية ألدوات التدخل المرنة القائمة على االنخراط أثناء تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية مع  -

 األخذ بعين االعتبار مستوى تنافسية للمقاوالت الوطنية؛

مع مراعاة حجم ووزن االستثمارات نتاج الصناعية  ختلف سالسل اإلوضع تدابير التدخل الفردانية لم -

 المقررة والتقنيات والتكنولوجيات المعتمدة وحاجيات البحث واالبتكار؛

إرساء أنظمة للمواكبة والمصاحبة فعالة ومتنوعة بما فيه الكفاية تركز على التواصل والتكوين  -

 والتوعية لتعبئة المقاوالت المعنية؛

لتحسين التسيير واألداء الطاقي للمقاوالت الصناعية مة إدارة وتدبير الطاقة  تشجيع اعتماد وتنفيذ أنظ -

 وتعزيز تنافسيتها؛

العمل على ترسيخ وتكريس االفتحاص الطاقي اإللزامي وإرساء عقود األداء الطاقي من أجل تعبئة  -

 اإلمكانات واستثمار فرص ومجاالت توفير الطاقة.

 ة المنزلية واإلنارةتخدام األجهزة الكهربائياستهالك واس .6

وضع برنامج محدد ومميز يهدف إلى تخفيض استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائية المنزلية وتكييف  -

الهواء واإلنارة عن طريق السحب التدريجي للمنتجات األكثر استهالكا للطاقة من السوق وتشجيع 

 وجيًا؛تغيير المنتجات العتيقة والمتقادمة تكنول

ير معينة للنجاعة الطاقية من خالل عمليات للتواصل تهم على اعتماد تداب تشجيع المستهلكين -

 التكاليف/الفوائد التي سيتم تحقيقها؛

التنصيص على إلزامية تركيب سخانات المياه التي تستخدم الطاقة الشمسية بالنسبة للمباني الجديدة   -

 .جميع المباني والمساكن القائمةللتعميم التدريجي لهذه التجهيزات على وتوفير التشجيعات الالزمة 
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 )نص مقتضب(

(…) 

وبخصوص أن قطاع الكهرباء يواجه صعوبة المحافظة على توازن العرض والطلب الذي يسجل سنويا نموا 

فضل التقدم الحاصل في اإلشارة إلى أن هذه الوضعية تحسنت بشكل كبير ب. تجدر %4مستمرا يقدر بأزيد من 

تاج بما فيها المتجددة وكذا التحكم في الطلب بفضل إجراءات النجاعة الطاقية وبالتالي إنجاز مشاريع قدرات اإلن

 . %24فالمنظومة الكهربائية توفر حاليا هامشا احتياطيا مريحا يناهز 

ام بحملة وطنية للتحسيس بالنجاعة الطاقية الوطنية لتعزيز النجاعة الطاقية كذلك عبر القيلقد تمت ترجمة اإلرادة 

إلى    2009تفعيل مجموعة من البرامج واإلجراءات في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات األولية الممتد من    وكذا

 ، والتي مكنت من تحقيق اقتصاد ملموس من الطاقة. 2013

(… ) 

دامة ة، قامت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستاإليجابية للمخطط الوطني ذات التدابير األولي وتثمينا للنتائج

  22، تم تقديمها خالل المجلس الحكومي يوم 2030مشروع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية في أفق  ببلورة

األطراف المعنية على المستوى  بإشراك جميع 2013، والذي يعد ثمرة حوار وطني موسع نظم سنة 2017يونيو 

لخاص والمجتمع المدني. ولقد تم بهذه المناسبة والمحلي، بما في ذلك القطاع العمومي والقطاع االوطني والجهوي  

تحيين األهداف الوطنية في مجال النجاعة الطاقية حيث أن البرامج المدرجة في مشروع هذه االستراتيجية ستمكن  

 .2030فق أ في %20و 2020من االستهالك الطاقي الوطني سنة  %5من تحقيق اقتصاد نسبة 

تولي الوزارة أهمية بالغة لتجميع المعلومة المتعلقة بقطاع الطاقة عموما والنجاعة الطاقية بالخصوص، حيث 

باشرت العمل لوضع نظام معلوماتي لتقييم وإدارة االنتقال الطاقي بصفة عامة بما فيه النجاعة الطاقية، والذي 

، بهدف 2018أكتوبر    15ي للطاقة، الذي أعطيت انطالقته يوم  يتكون من عدة عناصر، بما في ذلك المرصد المغرب

 تيسير الحصول على المعلومات اإلحصائية والمؤشرات الطاقية، عالوة على نشر أفضل ممارسات النجاعة الطاقة.

 تقييم طرق تنفيذ االستراتيجيةأوال. 

 ة وتتبع األداءإجراءات القياس والمحاسب 

كمن االقتصاد في الطاقة على المستوى الوطني، من ة الطاقية مهمة تحديد وتقييم متتولى الوكالة المغربية للنجاع

أجل تنزيل االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وكذا تعزيز التنسيق وتتبع برامج ومؤشرات النجاعة الطاقية 

 المبرمجة في هذه االستراتيجية. 

(… ) 

صره هللا بترأسه ظى باهتمام صاحب الجاللة الملك محمد السادس نعلى المستوى االستراتيجي، فإن قطاع الطاقة يح

 لجلسات عمل بصفة دورية لتقييم مدى تقدم تفعيل البرامج المندرجة في االستراتيجية الطاقية الوطنية. 

عليها لجنة تضم ممثلي وزارة الطاقة والمعادن  وتعمل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في إطار دراسة تشرف

مالية، على وضع نظام معلوماتي، من بين أهدافه وضع آليات والتنمية المستدامة وممثلي وزارة االقتصاد وال

لضمان قيادة مركزية لبرامج ومشاريع النجاعة الطاقية. وتندرج المراقبة وجمع البيانات واإلبالغ فيما يخص تدابير 

 ي الطاقة من بين المهام الموكولة للوكالة.يجية لدى مختلف الفاعلين المعنيين واالقتصاد فاالسترات

(… ) 

وقد باشرت الوزارة العمل لتطوير منظومة معلوماتية لتمكينها من تحسين جودة اإلحصائيات والمؤشرات الطاقية 

"، الذي تم أطالقه في المرصد المغربي للطاقة"بما فيها المتعلقة بالنجاعة الطاقية، ومن بين عناصر هذه المنظومة  

 ت واإلحصائيات والمؤشرات الطاقية الضرورية.المعلوماللبيانات و لتيسير عملية الولوج 2018ر أكتوب

تواصل الوزارة، وفق الميزانية المتاحة، القيام بدراسات تغطي جميع قطاعات االقتصاد الوطني من أجل تحيين  

 الطاقة. القتصاد قاعدة البيانات فيما يخص استهالك الطاقة ولتقييم واقعي للمكامن المتوفرة 

يوجد في طور التطوير من طرف الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سيمكن من تقييم    كما أن النظام المعلوماتي الذي

 االقتصاد المحقق بفضل تفعيل مشاريع النجاعة الطاقية.
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 تنفيذ القوانين المرتبطة بالمجال التقني والفني 

 )...( 

، وعلى وجه 47.09انون التطبيقية للق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالمراسيم، تم تسجيل 2019و 2018خالل سنتي 

 الخصوص:

المتعلق باالفتحاص الطاقي  2.17.746مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم  -

  ؛2019ماي  02في   6774اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي، ونشره في الجريدة الرسمية رقم 

مقاوالت  بتحديد دفتر تحمالتالمتعلق  2.18.165 ة لمشروع المرسوم رقمإعداد الصيغة النهائي -

  ؛الخدمات الطاقية وإرساله إلى األمانة العمة للحكومة إلدراجه في مسطرة المصادقة

إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم متعلق باألداء الطاقي األدنى وبالعنونة الطاقية لألجهزة  -

البترولية السائلة أو الغازية أو باء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات كهربال والتجهيزات المستعملة

بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني وإرساله إلى السلطة الحكومية 

 ؛المكلفة بالصناعة من أجل التوقيع عليه بالعطف

 .ستكمال اإلطار التنظيمي للنجاعة الطاقيةباإلضافة إلى ذلك، هناك نصوص أخرى في طور اإلعداد، ال

 آليات التمويل واإلجراءات التحفيزية 

 )...( 

ويالحظ اليوم االهتمام المتزايد لهيآت التمويل الدولية والوطنية بمجال النجاعة الطاقية، ونذكر على سبيل المثال 

مشاريع النجاعة الطاقية ببالدنا لتمويل  ( التي قررت الشروع في البرنامج الثاني Morssefمبادرة مورسيف )

مليون أورو، إضافة  80على منح قرض تفضيلي يناهز  2018( التي وافقت سنة kfwاأللماني للتنمية )والبنك 

 إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

)...( . 

مشاريع وكذا آت التي تمثله في كل مراحل بلورة البرامج واليك القطاع الخاص عبر الهاتحرس الوزارة على إشر

لطاقة عامة والنجاعة الطاقية بالخصوص، قناعة منها بدوره في نجاح تنفيذ الساسة اإلصالحات المتعلقة بقطاع ا

 الطاقية الوطنية.

 )...( 

 التقييم القطاعي  .ثانيا

 قطاع النقل .1

  تركيز اإلجراءات على النقل البري 

 )...( 

ة اإلدارة نقل المستعملة للكهرباء وذلك في إطار مشروع مثاليتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة قررت تطوير وسائل ال

العمومية في مجال النجاعة الطاقية، حيث توجد في طور اإلنجاز، دراسة لبلورة خارطة طريق لوضع سياسة 

 وطنية مندمجة للتنقل المستدام. 

  المتعلقة باستهالك الطاقةالمعايير والبيانات 

العديد من التدابير المتعلقة بوضع معايير  اتيجية النجاعة الطاقية ينص علىتجدر اإلشارة إلى أن مشروع استر

 متعلقة بالنجاعة الطاقية في قطاع النقل، بما في ذلك:

ية العجالت،  وضع معايير إجبارية من أجل األداء الطاقي بالنسبة للدراجات النارية والدراجات ثالث -

 ؛ وضع تصنيف طاقي

 ؛اقيطارات بناًء على أدائها الطوضع عالمات طاقية إلزامية لإل -

تصنيف طاقي ووضع عالمات طاقية إلزامية على جميع المركبات الخاصة التي يتم تسويقها على  -

 .للطاقةأساس استهالكها 

تدريب القيادة البيئية لجميع فئات السائقين، أثناء وينص أيًضا على تدابير لتشجيع القيادة البيئية من خالل االلتزام ب

 النقل. يب األولي على رخصة القيادة ولمهنييالتدري
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تعمل الوزارة بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على وضع نظام معلوماتي سيمكن من توفير بيانات  

 للطاقة، بما في ذلك قطاع النقل. دقيقة عن استهالك الطاقة في مختلف القطاعات ذات أنشطة مستهلكة

 الصناعيالقطاع  .2

 المعتمدة في إطار برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعةمشروعات تنفيذ ال 

 )...( 

في تركيز مهام الوكالة المغربية للنجاعة   ىفيما يتعلق باإلطار المؤسساتي والتنظيمي، فقد عرف إصالحا مهما يتجل

الطاقية إلى  تثمارااالستحكومية في مجال النجاعة الطاقية وكذا في تحويل شركة الطاقية في تنزيل السياسة ال

شركة الخدمات الطاقية العمومية. كما عرفت النصوص التنظيمية تقدما ملحوظا من حيث التقدم في مسطرة 

 المصادقة.

ال النجاعة الطاقية ارسات في مجميتعلق بالتواصل وتطوير الربط الشبكي بين الفاعلين ورصد أحسن الم وفيما

التحسيس وخاصة ق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، نشاطها المتعلق بوالترويج لها، فقد كثفت الوزارة بتنسي

 2018عبر تنظيم مجموعة من الورشات والندوات والزيارات الميدانية في مجال الصناعة وذلك خالل سنتي 

 .2019و

المستدامة في مجال الدينامية الجديدة التي أطلقتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية وعالوة على ذلك، ففي إطار 

ول النجاعة الطاقية في القطاع لصناعي، تترأسها الوزارة وتضم النجاعة الطاقية، تم إحداث لجنة تقنية وطنية ح

نية وممثلي المهنيين، ال سيما الوزارة المكلفة بالصناعة والقطاعات الوزارية األخرى والمؤسسات العمومية المع

الطاقة الشمسية والريحية. وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعها األول يوم  لصناعات فيدرالية الطاقة والجمعية المغربية

 .2019مايو  17الجمعة 

ة إن المرسوم المتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي، ي لزم فقط اليوم الشركات الصناعي

طاقي. وتحدد نتائج االفتحاص الطاقي الحلول   طن مقابل بترول بإنجاز افتحاص  1500التي يفوق استهالكها للطاقة  

 خاذها لعقلنة االستهالك الطاقي حسب المناهج المعتمدة واألنشطة الممارسة.واإلجراءات الواجب ات

فإن الوزارة، بتنسيق مع وزارة االقتصاد والمالية وبالنسبة للشركات التي ال يتجاوز استهالكها للطاقة هذا المستوى،  

 توصياتها. آليات دعمها لتشجيعها على إجراء عمليات االفتحاص الطاقي وتفعيل  بصدد التفكير في

كما أن من بين مهام اللجنة التقنية الوطنية حول النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، اقتراح خطة عمل ملموسة 

الصناعي الوطني، ت عملية، تأخذ بعين االعتبار خصوصيات وإمكانات كل فرع من النسيج  تشمل تدابير وإجراءا

التي يتيحها تطوير النجاعة الطاقية. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد وتمكن من رفع التحديات المحتملة واستغالل الفرص 

ة التي تحول دون تطوير تم تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية من أجل اقتراح حلول مناسبة للعوائق المحتمل

تعزيز ما تحديد جميع صناديق التمويل الوطنية والدولية الموجودة حاليا لالنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، ال سي

النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة واستكشاف فرص التمويل الدولية الجديدة واإلسراع في استكمال النصوص 

ت القياسية لضمان طاقية واقتراح اآلليات المناسبة لتعزيز المراقبة وتطوير المواصفاالتنظيمية المتعلقة بالنجاعة ال

 نية.نوعية األجهزة والمعدات الموجودة في السوق الوط

 اختيار التدابير المبتكرة 

 )...( 

استعماال وابتكاًرا لتطوير وتجدر اإلشارة إلى أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية طورت دليل تقني للحلول األكثر  

رها لدى الفاعلين المعنيين. كما أن معهد األبحاث في النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة والتي عملت على نش

لجديدة لعب دورا مهما في هذا المجال من خالل تمويل مشاريع وإنجاز شبكة من المراكز الطاقة الشمسية والطاقات ا

 .طويروالبنيات التحتية للبحث والت

  تكريس االفتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة 

المتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي في الجريدة  2.17.746لقد تم نشر المرسوم رقم 

طن  1500حيث ي لزم الشركات الصناعية التي يفوق استهالكها للطاقة  2019ماي  02ليوم  6774الرسمية رقم 

 بإنجاز افتحاص طاقي كل خمس سنوات.مقابل بترول 

الطاقية من أجل تحديد ن ممثلي الوزارة والوكالة المغربية للنجاعة  ومن أجل تطبيق هذا المرسوم، تم تشكيل لجنة م 

التدابير الالزم اتخاذها لتفعيل مقتضيات المرسوم المذكور كل حسب اختصاصاته. ولقد تم عقد االجتماع األول 

 وتم تحديد مخطط عمل للتفعيل األمثل لمقتضيات المرسوم المذكور.  2019ماي  14لهذه اللجنة في 
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بتنظيم سلسلة من االجتماعات واللقاءات وورشات عمل حول النجاعة الطاقية عرفت   2019و  2018  سنتي  تميزت

ية حضورا مكثفا ومشاركة نشطة للقطاعات الوزارية والفاعلين من القطاع العام والخاص والمنظمات الوطن

هتمامهم للمبادرات وبرامج اقتصاد الطاقة، والدولية المهتمة والمجتمع المدني، الذين أبانوا تفاعلهم اإليجابي وأكدوا ا

 تطوعية لتعزيز النجاعة الطاقية. والذي تمت ترجمته بالفعل إلى مبادرات

ص الطاقي بعين االعتبار المتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحا 2.17.746يأخذ المرسوم رقم 

األنشطة المشمولة بنظام تدبير للطاقة مشهود بمطابقته  أنظمة تدبير الطاقة حيث يعفي المستهلكين الذين يمارسون

ربية من إلزامية االفتحاص الطاقي طيلة مدة صالحية الشهادة بالمطابقة. وقد تم تنظيم للمواصفات القياسية المغ

 فيماوالت الصناعية من أجل التحسيس بأهمية أنظمة تدبير الطاقة والتكوين األولي دورات تكوينية لفائدة المقا

يخص هذه األنظمة. كما تخطط لوضع تدابير لمواكبة المقاوالت الصناعية في اعتماد هذه األنظمة في مجاالت  

 أنشطتها.

 إرساء نظام للمحاسبة ولوحة للقيادة لقياس وتتبع األداء الطاقي 

 )...( 

 راقبة والتقييسمجال الم 

سية المغربية المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة فيما يخص الجزء المعياري، فإنه هناك العديد من المواصفات القيا 

ظًرا للتطور السريع الذي تعرفه تكنولوجيات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، تعمل الوزارة، بتنسيق الطاقية. ون

ذا له  2019يونيو    18ى تحديث واستكمال اإلطار المعياري، وقد تمت برمجة اجتماع يوم  مع الفاعلين المعنيين، عل

 الغرض.

 قطاع البناء .3

 الرقابة والرصد وسن العقوبات 

تجدر اإلشارة إلى أنه تم إصدار دورية من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

ي الوكاالت الحضرية، وذلك لحثهم على تطبيق مقتضيات ضابط البناء العام إلى مدير 2019أبريل  03بتاريخ 

 قواعد األداء الطاقي للمباني. المحدد ل

وتعمل وزارة الطلقة والمعادن والتنمية المستدامة على تنظيم االجتماع السنوي للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في 

بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد األداء  2.13.874المباني، المنصوص عليها في المرسوم رقم 

 ث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني.الطاقي للمباني وبإحدا

 ( "عدم تعريف األداءات الطاقية للمكون "أصولActifs ) 

المتعلق باألداء  عملت وزارة الطلقة والمعادن والتنمية المستدامة على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم

والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني وإرساله إلى   الطاقي األدنى وبالعنونة الطاقية لألجهزة والتجهيزات الطاقية

 ناعة من أجل التوقيع عليه بالعطف.السلطة الحكومية المكلفة بالص

األطراف المعنيون بتسويق األجهزة ويحدد مشروع هذا المرسوم كذلك االلتزامات العامة التي يجب أن يحترمها 

 ن( من حيث األداء الطاقي األدنى والعنونة الطاقية.والتجهيزات الطاقية )المنتجون والمستوردون والموزعو

  تركيز النظام الحراري للبناء على المباني الجديدة 

 )...( 

سة الجارية حول تمويل النجاعة الطاقية ولإلشارة فقد تم إدراج تمويل النجاعة الطاقية في البنايات القائمة في الدرا

 في مجال البنايات.

 يات تمويل مشاريع النجاعة الطاقية في مجال البنايات.شروع في إنجاز دراسة حول آلتجدر اإلشارة إلى أنه تم ال

 توصيات واقتراحات المجلس األعلى للحسابات

 على المستوى االستراتيجي .1

 قرة مأخوذة بعين االعتبار في مشروع استراتيجية النجاعة الطاقية.جل التوصيات واالقتراحات في هذه الف

بعين االعتبار وخاصة في إطار اللجن التقنية الوطنية للنجاعة الطاقية.   ظات يتم حاليا أخذهاإن مجموعة من المالح

يضا في السياسة الجهات انخرطت أفيما يتعلق بتنزيل اإلستراتيجية على المستوى الترابي، فتجدر اإلشارة إلى أن 

 ي في برامج التنمية الجهوية.الطاقية الوطنية وخاصة تعزيز النجاعة الطاقية حيث أدرجتها كمكون رئيس
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وفي مجال التحسيس فإن الوزارة تواصل عملها بتنسيق مع الفاعلين المعنيين إرساء توعية دائمة حول النجاعة 

اجتماعات ولقاءات وورشات عمل حول النجاعة الطاقية  الطاقية على المستوى الوطني والمحلي، وخاصة بتنظيم

 عيل اللجان الوطنية التقنية القطاعية المحدثة.في مختلف القطاعات، وكذا تتبع وتف

 فيما يتعلق باإلطار القانوني والمؤسساتي .2

 وخاصة: 47.09ستواصل الوزارة تكثيف جهودها إلصار النصوص التطبيقية للقانون 

 ؛مقاوالت الخدمات الطاقية المتعلق بتحديد دفتر تحمالت  2.18.165مشروع المرسوم رقم   -

 وبالعنونة الطاقية لألجهزة والتجهيزات المستعملةألداء الطاقي األدنى مشروع مرسوم متعلق با -

بالطاقات المتجددة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو  

 ؛والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني

اقي وبدراسة التأثير الطاقي وبتحديد قائمة مشاريع المراسيم المتعلقة بالمراقبة التقنية لألداء الط -

 ؛ لية الملزمة بترشيد استهالك الطاقة في خدماتهاالسلطات المح

وتحويلها إلى شركة الخدمات الطاقية استكمال مشروع إعادة تموقع شركة االستثمارات الطاقية  -

 العمومية.

 فيما يتعلق بالتمويل .3

( فرصة Super ESCOعلى شكل شركة خدمات طاقية ممتازة )يشكل إعادة تموقع شركة االستثمارات الطاقية 

 ومي.لتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وللحصول على التمويل لمشاريع النجاعة الطاقية في القطاع العم

مقاوالت الخدمات الطاقية من  المتعلق بتحديد دفتر تحمالت 2.18.165كما سيمكن نشر وتطبيق المرسوم رقم 

 ود األداء الطاقي في إنجاز مشاريع النجاعة الطاقية وتمويلها.م الفرص المتاحة من قبل اعتماد عقاغتنا

ون الدولي في مجال التمويل والدعم التقني كما أن الوزارة ستعمل على استغالل كل الفرص التي يتيحها التعا

 قي. وخاصة مع هيآت التمويل التابعة للدولة الشريكة للمغرب في المجال الطا

 من حيث القيادة والتتبع والتقييم .4

ستعمل الوزارة على تسريع استكمال اإلجراءات المتعلقة باألنظمة المعلوماتية التي توجد في طور التطوير وربطها 

لمغربي للطاقة بهدف تحسين جودة اإلحصائيات والمؤشرات الطاقية وتيسير الحصول على المعلومات بالمرصد ا

 الطاقية والرصد والتقييم التخاذ القرار، عالوة على نشر أفضل ممارسات النجاعة الطاقة.  اإلحصائية والمؤشرات

مغربية للنجاعة الطاقية سيمكن من كما أن النظام المعلوماتي الذي يوجد في طور التطوير من طرف الوكالة ال

اقة ويمكنها من تتبع وقيادة معالجة المعطيات المتعلقة بمشاريع النجاعة الطاقية وخاصة نسب االقتصاد في الط

 مختلف مشاريع النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني.

 على المستوى القطاعي .5

 قطاع السكنى  .أ

اعد األداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في  تكريسا لتطبيق ضابط البناء العام المحدد لقو

الطاقية، بتعاون مع المدرسة العليا للتكنولوجيا لسال، على القيام بدراسة  المباني، تعمل الوكالة المغربية للنجاعة

في دفاتر التحمالت. كما أن قي لمواد البناء بهدف دمجها في تطبيق بنايات ولتحديد المعايير التقنية لألداء الطا

األسابيع القادمة لتحيينه  اإلجراءات جارية لعقد االجتماع السنوي للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني في

 ومالئمة مقتضياته مع التطورات التي عرفها القطاع.

 قطاع النقل .ب

اإلنجاز، على اإلعداد لمعايير تقنية من أجل وضع تعمل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، في إطار مشروع قيد 

 تصنيف وعالمات لالنبعاثات الغازية بالنسبة للمركبات ذات المحرك.

 )...( 

 قطاع الصناعة .ج

ستتم مواصلة تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة المقاوالت الصناعية من أجل التحسيس بأهمية أنظمة تدبير 

يخص هذه األنظمة. ستعمل الوزارة كذلك على اتخاذ كل الترتيبات الالزمة للتفعيل الطاقة والتكوين األولي فيما 
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لق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي،  متعال 2.17.746األمثل لمقتضيات المرسوم رقم 

 فتحاص الطاقي.الطاقية وتتبع تنفيذ نتائجها ومنح االعتمادات لهيئات اال االفتحاصاتخصوصا فيما يخص إنجاز 

 األجهزة الكهربائية المنزلية واإلنارة واستخداماستهالك  .6

والتجهيزات ألداء الطاقي األدنى وبالعنونة الطاقية لألجهزة تم إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم متعلق با

ويحدد هذا المشروع  بالطاقة وإرساله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة من أجل التوقيع بالعطف. المستعملة

 التزامات المنتجون والمستوردون والموزعون من حيث األداء الطاقي األدنى والعنونة الطاقية.

 

 )نص مقتضب(

 طرق تنفيذ استراتيجية النجاعة الطاقية تقييم .1

  األداءغياب إجراءات القياس والمحاسبة وتتبع 

 )...( 

دراسة طاقية على مستوى   نجازت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في إشرع،  2018وفي إطار خطة العمل لسنة  

وضع مصفوفة طاقية من اجل تشكيل خريطة لتحديد االستهالك الطاقي وإمكانات النجاعة   تهم جهات بالمملكة   ثالث

 التدابير المتخذةوتقييم بتتبع  تمثل هذه المصفوفة أداة تشخيصية تسمحو الجهات.هذه الطاقية على مستوى 

  عن تطبيقها.  الناتجة والتأثيرات

 ال التقنيتأخير في تنفيذ القوانين المرتبطة بالمج 

الخاص بالنجاعة الطاقية، تعمل الحكومة المغربية على وضع المراسيم التطبيقية   09.47منذ اعتماد القانون رقم 

. وتجدر اإلشارة أنه قد تم نشر الرقابة التقنيةالمتعلقة بدراسات التأثير الطاقي، باالفتحاص الطاقي اإللزامي وب

المتعلق باالفتحاص الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص الطاقي في الجريدة الرسمية رقم    746.17.2  المرسوم رقم

 . 2019ماي  2الموافق لـ  1440شعبان  26بتاريخ  6774

يحدد هذا المرسوم المستهلكين الخاضعين لالفتحاص الطاقي اإللزامي الذين يفوق استهالكهم النهائي اإلجمالي  و 

طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاوالت والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة والتي تشمل  1.500من الطاقة 

رول في السنة بالنسبة للقطاع الخدمات ومؤسسات نقل  ن مقابل بتط 500أيضا مقاوالت ومؤسسات انتاج الطاقة و

من شهر  الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداءيمكن تنفيذ هذا المرسوم ساألشخاص الذاتيين .وكذا وتوزيع الطاقة و

 .االشركات والمؤسسات األكثر استهالكا  له لدى لطاقةتحسين كفاءة استخدام امن  2019 دجنبر

في تطبيق مقتضيات المرسوم رقم  اورئيسي فعاال اتحتاج الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وبصفتها طرفو

 نظام إدارة قاعدة البيانات توفير  و  التنظيم الداخليبللقيام    ةاآلزموالموارد    إلمكاناتإلى ا،  السالف الذكر  746.17.2

وذلك حتى  ؛ميالمستهلكين الخاضعين لالفتحاص الطاقي اإللزا توعيةاإلجراءات المتخذة و  ليات قياس وتتبعآو

االفتحاصات الطاقية نها التي ستسفر ع  تنفيذ التوصياتبخصوص لقيام بمهامها على أكمل وجه يتسنى لها ا

 اإللزامية.

 نقص آليات التمويل واإلجراءات التحفيزية 

لنجاح استراتيجية النجاعة الطاقية. وفي هذا اإلطار، ومنذ البداية قامت الوكالة     تشكل ليات التمويلآأن   الواضحمن  

عادة اإلعمار البنك األوروبي إل طور  حيثكبة الخط المغربي لتمويل الطاقة المستدامة  المغربية للنجاعة الطاقية بموا

وذلك الموجه للشركات الخاصة المغربية  "MORSEFF"الخط المغربي لتمويل الطاقة المستدامة  والتنمية

الجهات لفائدة بمساهمة البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي عبر تنظيم حمالت تحسيسية 

ليات تقنية ومالية لدعم سياسة آ  بغرض التعريف بوجود  والخاص على مستوى المملكة،   الفاعلة من القطاعين العام

 االقتصاد الطاقي.

المغربية للنجاعة  الوكالة تضطلعحاليا، وفي إطار الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال التنمية المستدامة، 

مجموعة من  خلق وتوفيرتم  حيث مشاريع النجاعة الطاقية تحسيسية موجهة للقطاع البنكي لدعم  بأنشطةالطاقية 

 لمشاريع النجاعة الطاقية.  ةمخصص منتجات الماليةال

عادة اإلعمار البنك األوروبي إلالى سياسة دعم مجال التنمية المستدامة مثل  الدولية الجهات المانحةت وقد انضم

حيث  الدولية وغيرها من مؤسسات التمويل  "KFWي "التنمية األلمان والبنك األوروبي لالستثمار وبنكلتنمية وا

الستثمار في الطاقة المستدامة. وقد نجحت بعض تمنح البنوك المغربية المستفيدة من الدعم الدولي عدة اعانات ل

ض قرال"بنك و- للتجاري وفا" Effinergie" كـالبنوك في تطوير خطوط وطنية لتمويل الطاقة المستدامة؛ 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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للقرض الفالحي لتمويل  " Eco Taqa"للبنك الشعبي و "فالحيوالصناعة و"للبنك المغربي للتجارة  "األخضر

الفالحين لمساعدة " تمويل الفالحالفالحي فرع "انشآ القرض  كماضخ الطاقة الشمسية المستعملة للري الزراعي. 

يمكن ان تصل مدة القرض البنكي التقليدية حيث  ويل  متالذين ال يتوفرون على إمكانية الولوج إلى وسائل ال  الصغار

 . في إطار هذه اآللية  ةمضخ  4.000األداء لخمس سنوات. ولقد تم تمويل ازيد من  شهرا مع إمكانية تأجيل   12الى  

صول للح  اآلزمة  االجراءات  تنفيذ   فيشرعت  قد  أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية   إلى  ،أيضا  هنا  شارةي اإلوينبغ

 .الصندوق األخضر للمناخ على ترخيص االعتماد من طرف

 )...( 

 عيقطاال التقييم .2

 قطاع النقل 1.2

  ات على قطاع النقل البري اإلجراءتركيز  

 )...( 

الوضعية الراهنة لقطاع النقل التي أجريت في إطار الحوار الوطني للنجاعة الطاقية كشفت ان  عن الدراسة فان

عددا قليال   معظم الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة تركز أساسا على أساليب النقل البري الفردي والجماعي و ان

 بيانات الخاصة بالنقل الجوي والبحري.من البلدان تنشر ال

فيما يخص تدابير النجاعة الطاقية في قطاع النقل، فان التنقل المستدام يشكل أحد المحاور الرئيسية لالستراتيجية و

قليص من استهالك الوقود قد اقترحت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مجموعة من التدابير للتبالفعل، فالوطنية. 

القيادة  تعزيزواقتناء السيارات الكهربائية والهجينة  ضريبية لتشجيع على سبيل المثال وضع حوافزها نذكر من

وضع أسس لقواعد تنظيمية تهدف إلى تحسين جودة  وكذا تشجيع النقل الجماعي وخطط التنقل الحضري و البطيئة

ت تواصلية وتحسيسية لفائدة المهنيين. أيضا بحمال الوكالة ق. كما تقومجدة في السوتواالعربات واإلطارات الم

 في وبخصوص التنقل الكهربائي الذي يعرف تطورا واسعا حول العالم، فقد نجحت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية  

 لتسهيل انتشار هذه التكنولوجيا. مطوري هذا القطاع السيارات والمستوردين و صانعيفي إطار اتحاد يضم  الجمع  

 )...( 

 الطاقةنات المتعلقة باستهالك عدم كفاية المعايير والبيا 

ها على أكمل وجه، تساهم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بشكل فعال في اقتراح معايير  مهام في إطار إنجاز

 تحديد مستوياتمعايير من اجل    للحصول علىهذا القطاع و  نقص البيانات في  ظر إلىوبالن   .متعلقة بالنجاعة الطاقية

معايير أداء النجاعة  حول دراسة الةت الوكأطلقللدراجات النارية  بالمغرب ،  ابه المسموح االستهالك الطاقي

لنارية وأخرى حول معايير وتصنيف أداء النجاعة الطاقية لإلطارات المطاطية. وقد اقترحت الطاقية للدراجات ا

 بي للتقييس وضع تصنيف للعربات الجديدة حسب االستهالك الطاقي.أيضا على المعهد المغر

 قطاع الصناعة 2.2

 التنفيذ الجزئي للمشروعات المعتمدة في إطار برنامج النجاعة الطاقة الخاص بالصناعة 

عة د طورت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برنامج النجالق

إجراءات النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي الذي يعتبر   ادماجالطاقة الخاص بالصناعة. يرمي هذا البرنامج الى  

نصوص لا إعداد د اتخذت الوكالة إجراءات من بينها المشاركة في من بين القطاعات األكثر استهالكا للطاقة. وق

 كتيّبات وإعداد  (MEPS)المتعلقة بالمعدات واألجهزة  وكذا تلك  09.47المنصوص عليها في القانون  التنظيمية

 االفتحاص الطاقي.  نشر نتائجللنجاعة الطاقية في قطاع الصناعة و تقنية دالئلو

 )...( 

للنجاعة إجراءات النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني، من الضروري مراجعة الميزانية المخصصة    لغرض تعميم

 الطاقية.

 )...( 

إلى ان الصدور الحديث للمرسوم المتعلق  تجدر اإلشارةميزانية إضافية. كما  مبادرةلا هذه استمراريةوتتطلب 

 النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة. من شانه دعمباالفتحاص الطاقي اإللزامي 
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  سالسل اإلنتاج وتأثير حجم الشركات عدم مراعاة تنوع 

التدقيق  تقديم الدعم الالزم لتنفيذ من بين اهم اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في المجال الصناعي 

من  2تنوع سالسل اإلنتاج وحجم الشركات مبين في المادة  التمييز بينفي هذا الصدد فان الطاقي االجباري. و

 تحاص الطاقي. ي اإللزامي وهيئات االفالمتعلق االفتحاص الطاق 746.17.2المرسوم رقم 

 )...( 

  قصور في مجال اختيار التدابير المبتكرة 

قامت الوكالة المغربية   الطاقية،بتكرة المتعلقة بالنجاعة  اختيار التدابير المللصناعيين في مجال    تقديم الدعممن اجل  

  وتحرصالمجالين الحراري والكهربائي.  تقنية تهم أجرأة تدابير النجاعة الطاقية في دالئل للنجاعة الطاقية بإعداد 

 لشركات الصناعية.بتدابير النجاعة الطاقية لفائدة ا حلقات عمل للتوعيةالوكالة على تنظيم 

  عدم تكريس االفتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة 

الطاقي اإللزامي وهيئات االفتحاص    الخاص باالفتحاص  746.17.2كما تمت االشارة إليه اعاله، فإن المرسوم رقم  

موازاة الوب  2019ماي   02الموافق لـ    1440شعبان    26بتاريخ    6774الطاقي قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم  

مع ذلك قامت الوكالة بعدة حمالت لتوعية وتحسيس الصناعيين بأهمية االفتحاص الطاقي اإللزامي واطالعهم على 

  المرسوم. هذامحتوى مقتضيات 

ة بدعم من منظمة ، وضعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقي(SMEn)فيما يخص نظام اإلدارة للنجاعة الطاقية 

نظام اإلدارة  من أجل إقامةمشروعا رائدا لدعم لمواكبة الشركات  (ONUDI)األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 .للنجاعة الطاقية

 )...( 

 قطاع البناء  3.2

للرفع من   لدولةمؤسسات امجموعة من  الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ترافق ، نموذجا يحتذى به الدولةولجعل 

 األداء الطاقي لمبانيها، بما فيها الوزارات والمؤسسات العمومية.

 ( "عدم تعريف األداءات الطاقية للمكون "أصولActifs  ) 

وبالخصوص غالف المبنى في النظام الحراري للبناء  غربية للنجاعة الطاقية مكون "خصوم"كالة المطورت الو

بالمكون "أصول "، وضعت الوكالة معايير األداءات الطاقية  فيما يتعلق و.  2015ر نونبر  شه التنفيذ   دخل حيز الذي

ألربع أجهزة األكثر استهالكا للطاقة في قطاعي البناء   (MEPS : Minimal Energy Performance) الدنيا

 والصناعة. 

الطاقي   فتصنيووضع الملصقات الدالة على ال الدنيات الطاقية وفي هذا اإلطار، يوجد المرسوم المتعلق باألداءا

 .ةوميعمالسلطات الالمصادقة عليه من طرف  قيد والمعدات المستهلكة للطاقة  لألجهزة

 قصور في تكريس عالمة األداء الطاقي 

أداة ؛ الذي يعتبر "Eco-Binayate"لمغربية للنجاعة الطاقية بتنمية عالمة األداء الطاقي للبنايات وكالة اقامت ال

للبنايات موضوعة رهن تصرف العموم والفاعلين في هذا القطاع. من أهداف هذه  بيئيةالجودة الطاقية وال لتحسين

راحة و اقتصادية من  أكثر لتطوير قطاع البناء وانشاء بنايات  الممارسات الجيدةعلى  تسليط الضوء لعالمة هو

 حيث االستهالك الطاقي.

من أجل  مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ح نقاشاتكما عمدت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية الى فت

 تحسيسها وحثها على تبني هذه العالمة وتسهيل تطبيقها. 
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