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 الحمد                                               التونسيـــة  الجمهورية
  المنافســة  مجلس    

  الجلسة العاّمة          
  
 

ء من الطاقات املتجّددة. :القطاع   إنتاج الكهر
  
  

 182670 الّرأي عدد
  الّصادر عن جملس املنافسة

  2018 جويلية 19 بتاريخ        
  
  
لس التجارة وزير  بعد اّطالعه على مكتوباملنافسة،إّن جملس     حتت عدد املرّسم بكتابة ا

مشروع حتيني العقد حول قتضاه إبداء الرأي مبوالذي طلب  2018ماي  8بتاريخ  182670

ء والغاز  ء املنتجة من الطاقات املتجّددة للشركة التونسية للكهر النموذجي لبيع الكهر

سبتمرب  15املؤرخ يف  36 من القانون عدد 11وفقا ملقتضيات الفصل  واخلاضعة لرتخيص

عادة تنظيم املنافسة واألسعار و  2015  2016لسنة  1148 كومي عدداحلمر األاملتعّلق 

لس املنافسة  تعلقامل 2016 أوت 19 يفؤرخ امل بضبط إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 

  .حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية
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 2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.   واملتعلق 

ق بضبط علّ املت 2016 أوت 19 خ يفؤرّ امل 2016 لسنة 1148 وعلى األمر عدد
لس املنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية  إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبية 

 .والرتتيبية
  

املتعّلق بضبط  2006 فيفري 15 املؤرّخ يف 2006 لسنة 477 وعلى األمر عدد
  الّتنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة.

  
لس وفق الّصيغ القانونية جللسة يوموبعد اإلّطالع على ما يفيد   استدعاء أعضاء ا

  .2018جويلية  19

  
  وبعد التأّكد من توفر الّنصاب القانوين.

  
  وبعد االستماع إىل املقّررة الّسيدة كوثر الشايب يف تالوة تقريرها الكتايب.

  
لس املنافسة على ما          يلي:وبعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

  
  

I – احملتوى املادي لإلسشارة:   

ا من قبل  ئق املدىل  لطلب هذه وزارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة تتمّثل الو
ء املنتجة من الطاقات املتجّددة للشركة  االستشارة يف مشروع العقد النموذجي لبيع الكهر

ء والغاز وا ، للغة الفرنسية دون تقدمي النسخة العربية اضعة لرتخيصخلالتونسية للكهر
إثر  2018جوان  13ّمث ّمت الحقا بتاريخ ن فصال ومثانية عشر ملحقا. يمخسة وعشر  تضّمنوامل

لس    .املتضّمن لثالثة فصول تقدمي وثيقة شرح األسباب ومشروع قرار املصادقةطلب من ا
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II - اإلستشارة الّراهنةع القرار موضوع و ملشر  اإلطار العام.  
ء املنتجة من يندرج مشروع       القرار املعروض يف إطار مراجعة العقد النموذجي لبيع الكهر

لقرار  ء والغاز واخلاضعة لرتخيص واملصادق عليه  الطاقات املتجّددة للشركة التونسية للكهر
  .2017فيفري  9املؤرخ يف 

رجات الندوة وقد ّمت إقرار عدة تنقيحات على العقد النموذجي املبّني أعاله بناء على خم     
حول وضع خطة عمل لتسريع تنفيذ املخطط  2017و ديسمرب  7الوطنية املنعقدة يف 

  الشمسي التونسي.
جل - نوفمرب  15بعد فرز العروض الواردة على وزارة الطاقة يف إطار اجلولة األوىل احملّددة 

ء من الطاقات املندرجة يف إطار الدعوة لتقدمي مشاريع لرتكيز حمطات إنتاج الكهر 2018
تبّني أّن عديد املطالب الواردة  2017ماي  11املتجّددة يف نطاق نظام الرتاخيص الصادرة يف 

على الوزارة تضمنت رسائل تطالب بتغيري العقد املذكور مما حال دون أخذها بعني اإلعتبار 
ح .   وخاصة منها املطالب املتعلقة بطاقة الر

 ، )IFC( مؤسّسة التمويل الدولّيةعلى غرار ت التمويل ويف سبيل جلب املستثمرين ومؤسسا
ء  التابعة للبنك الدويل وحتسني مستوى املنافسة للحصول على تعريفات منخفضة للكهر

ت وزارة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة بعد  لنسبة للدعوات لتقدمي املشاريع املقبلة إر
لس الوزاري املنعقد بتاريخ  إعداد مشروع  2018فيفري  28عرض مقرتح التعديل خالل ا

لتنسيق بني راء ومالحظات  عقد منوذجي حمّني  خمتلف اهلياكل املعنية مع اإلستئناس 
  املؤسسات املاحنة .

وجتدر اإلشارة إىل أّن جملس املنافسة أبدى رأيه يف مشروع العقد النموذجي الذي متت 
لرائد الرمسي بتاريخ  الّصادر عن  162620عدد (الرأي  2017فيفري  7املصادقة عليه ونشره 

 األخذ بعديد اإلقرتاحات اليت قّدمها وقد متّ ) 2016ديسمرب  29جملس املنافسة بتاريخ 
لس يف هذا اإلطار.    ا

  
III - :اإلطار التشريعي والرتتييب املنّظم للقطاع  
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حداث وتنظيم الشركة  1962 أفريل 3 املؤرّخ يف 1962 لسنة 8 املرسوم عدد-  واملتعلق 
لقانون عدد ء والغاز واملصادق عليه   ماي 24 املؤرخ يف 1962 لسنة 16 التونسّية للكهر

لقانون عدد 1962 والقانون  1970 ديسمرب 2 املؤرّخ يف 1970 لسنة 58 املنّقح واملتّمم 
  .  1996 املؤرخ يف أّول أفريل 1996 لسنة 1996 لسنة 27 عدد

ملرتولوجيا القانونية. 1999 ماي 10 املؤرخ يف 1999 لسنة 40 لقانون عددا-   املتعّلق 
ء من  2015 ماي 11 املؤرّخ يف 2015 لسنة 12 القانون عدد - نتاج الكهر واملتعّلق 

  الطاقات املتجّددة.
لتحّكم يف الطاقة   2004 أوت 08املؤرخ يف  2004 لسنة 72 القانون عدد - املتعلق 

لقانون عددكما مت تنقيحه    .2009فيفري  09 املؤرخ يف 2009 لسنة 07 وإمتامه 
ملوافقة على كراس  1964 جانفي 17 املؤرّخ يف 1964 لسنة 9 األمر عدد - واملتعلق 

ئي. لتيار الكهر  الشروط املتعلق بتزويد كامل تراب اجلمهورية 
واملتعلق بضبط شروط  1996 جوان 20ملؤرّخ يف ا 1996 لسنة 1125 األمر عدد-

ء إىل اخلواص.   وإجراءات منح لزمة إنتاج كهر
واملتعّلق بضبط إجراءات  2016 أوت 19 املؤرّخ يف 2016لسنة  1148 األمر عدد-

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص التشريعية والرتتيبّية.   وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 
واملتعلق بضبط شروط  2016 أوت 24 املؤرخ يف 2016لسنة  1123 األمر عدد-

ء من الطاقات املتجّددة.   وإجراءات إجناز مشاريع إنتاج وبيع الكهر
حداث وزارة الطاقة  2016 مارس 9 املؤرّخ يف 2016 لسنة 294 األمر عدد - واملتعّلق 

لنظر. ا واهلياكل الراجعة إليها    واملناجم وبضبط مشموال
IV –  املرجعّيةدراسة الّسوق:  

  *حتديد السوق املرجعّية:
ء من الطاقات  إلستشارة الراهنة بسوق إنتاج الكهر تتعّلق السوق املرجعّية ذات العالقة 

  املتجّددة.
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  .1*مفهوم الطاقات املتجّددة وأنواعها
اليت تتجّدد أّي اّليت ال تنفذ، وهي  الطبيعية املوارداملستمدة من  الطاقةهي  الطّاقة املتجّددة

ً عن  الذي يستخدم  النووي الوقود وعن الطبيعي وغاز وفحم برتولمن  الوقودختتلف جوهر
) CO2( الكربون أكسيد كثائي. وال تنشأ عن الطّاقة املتجّددة خمّلفات  النوويّة املفاعالتيف 
دة االحتباس احلرار  غازاتأو  أو  الوقودي كما حيدث عند احرتاق ضارّة أو تعمل على ز

  الّضارة الّناجتة عن املفاعالت النوويّة. الذرية املخّلفات

حوتنتج الطّاقة املتجّددة أساسا من    .2الكتل احليويةو  والشمس واملياه الر

بواسطة  الكهرمائية القوى حمطّاتوجتدر اإلشارة إىل أّن أكثر إنتاج للطّاقة املتجّددة يتم يف    
ح والطّاقة الشمسّية على نطاق  الّسدود العظيمة، وتستخدم الطّرق اليت تعتمد على الر

  املتقّدمة وبعض البلدان الّنامية.  واسع يف البلدان

ءإّن إنتاج     ستخدام مصادر الطّاقة املتجّددة أصبح مألوفًا يف اآلونة األخرية،  الكهر
دة نسبة إنتاجها للطّاقة املتجّددة  ا لوهناك بلدان عديدة وضعت خططًا لز تغطي احتياجا

  .2020 من استهالكها سنة %20 من الطّاقة بنسبة

                                                 
1- Une énergie renouvelable est une source d’énergie qui se constitue ou se reconstitue plus 
rapidement qu’elle n’est utilisée. Ainsi, l’énergie solaire est inépuisable à l’échelle des temps 
humains, de même que les énergies qui en dérivent : l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique 
(cycle de l’eau), la biomasse produite par photosynthèse et une partie des énergies marines. Il 
en est de même pour l’énergie due à la gravité (énergie marémotrice) ou à la géodynamique 
interne (énergie géothermique). En revanche, des sources d’énergie dont le renouvellement 
est infiniment plus lent que leur consommation, comme le pétrole, ne sont pas renouvelables. 

 
 

ت والكائنات الدقيقة الكتلة احليوية - 2 ت واحليوا  الكتلة احليوية على الطاقة املخزنة من حتتوي هي مواد عضوية مكونة من النبا
ت متتص طاقة الشمس يف عملية .الشمس ت مترر .الضوئي التمثيل تسمى النبا ت إىل احليوا  الكتلة احليوية .الطاقة الكيميائية يف النبا

عندما حترق، يتم حترير  .والسماد، والقمامة واحملاصيل،  اخلشب بعض األمثلة من وقود الكتلة احليوية هي .لطاقة املتجددةهي مصدر ل
 .احليوية على صورة طاقة حرارية الطاقة الكيميائية يف الكتلة
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ن كيوتوواملالحظ أنّه يف مؤمتر       ثنائياتّفق معظم رؤساء الّدول على ختفيض إنتاج  3ليا
بسبب  املناخيف األعوام القادمة وذلك لتّجنب الّتهديدات الرئيسّية لتغّري  الكربون أكسيد
إلضافة للمخاطر االجتماعية والّسياسية للوقود والطّاقة النووية وقد الوقود ذواستنفا التلّوث  ،

ء من الطاقات املتجّددة.مت إقرار عدة آليات من بينها تط   وير نسبة إنتاج الكهر

ء من الطاقات املتجددةأمهية    إنتاج الكهر
 ومن. الدول معظم سياسات يف الطاقة مصادر أبرز إحدى املتجّددة الطاقات متّثل  

 مع تزامن الذي العاملية ألسواق النفط سعر ارتفاع هو السياسات هذه وراء الدوافع أبرز
 جعلت اليت اإلقليمية الصراعات وترية حدة وتزايد البيئية االعتبارات إىل إضافة الطلب تفاقم

ت إحدى" لطاقة التزود أمن" عنصر من  أدت وقد. الدول جللّ  الطاقة سياسات يف األولو
 بفضل املتجّددة الطاقات جمال يف االستثمارات حجم يف كبري  تطّور إىل السياسات هذه

 املردودية حتسني يف بدورها املصّنعة،وسامهت الدول معظم انتهجتها اليت الدعم سياسات
 مقارنة تنافسية األخرية أكثر السنوات يف أضحت اليت البديلة املصادر هلذه االقتصادية

  . التقليدية الطاقة مبصادر

وقد بدأت تنمية استعمال الطاقات املتجددة يف تونس منذ الثمانينات من القرن 
لطاقة الشمسية والتنوير الريفي  املاضي،وقد مشل استعماهلا يف املراحل األوىل تسخني املياه 

ملناطق الريفية.  استعمال الطاقات املتجّددة يف جمال إنتاج  بدأ 2000 سنةومع وضخ املياه 
ء م ء والغاز الكهر ح وذلك برتكيز أّول حمطة من قبل الشركة التونسية للكهر ن طاقة الر

                                                 
تمع الدويل 1992اليت انعقدت يف مدينة ريودي جانريو الربازيلية عام  ة األرضقمّ على أساس اتفاقية بروتوكول كيوتو  يقوم - 3 . وكان ا

لبيئة لكي تتيح بذلك للنظام البيئي التكيف وبشكل طبيعي مع التغريات  قد أمجع يف تلك اإلتفاقية على احلد من انبعاث الغازات الضارة 
ائي ومن ر.اليت تطرأ على املناخ وتضمن عدم تعرض انتاج األغذية للخط القواعد األساسية لربوتوكول كيوتو واليت مت اإلتفاق عليها بشكل 

العمل على إىل جانب احلد املباشر إلنبعاث الغازات الضارة على صعيد كل دولة  يف مدينيت بون األملانية ومراكش املغربية 2001عام 
حلفاظ على البيئة كمشاريع توليد الطاقة من م تم  ت يف متجددة صادرتطوير مشاريع  ، فضًال عن الرتتيبات والتدابري املتصلة حبماية الغا

 املصدر:علوم وتكنولوجيا. الدول النامية.
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بل بقدرة ال منذ سنةميغاواط،  10 مبنطقة سيدي داود بوالية  للقطاع  2009 مث فسح ا
ء من الطاقات املتجّددة لغرض االستهالك الذايت   .اخلاص إلنتاج الكهر

ذا القطاع، يف ظل تراجع املوارد  الوطنية من احملروقات وتفاقم  دف النهوض  و
عداد إسرتاتيجية جديدة لالنتقال الطاقي من أبرز  عجز موازنة الطاقة األولية، قامت الوزارة 
لنظر لتحّسن  حماورها االعتماد على الطاقات املتجّددة كمصدر بديل للطاقة وذلك 

ادية هلذه التكنولوجيات، إضافة إىل وفرة املخزون الوطين من هذه املوارد املردوديّة االقتص
ر اإلجيابية على البيئة.    وخاصة منها الطاقة الشمسية، عالوة على اآل

  *أنواع الطاقات املتجّددة يف تونس:
ح     ت هي: الطاقة الشمسّية وطاقة الر أهم الطاقات املتجّددة يف تونس من حيث اإلمكا
  بصفة أقل طاقة الكتل احليويّة والطاقة املائّية.مث 
ماي  11 املؤرّخ يف 2015 لسنة 12 من القانون عدد 2 الفصل وجتدر اإلشارة إىل أنّ    

ء من الطاقات  2015 ء من الطاقات املتجّددة عّرف إنتاج الكهر نتاج الكهر واملتعّلق 
ئية املستخرجة من حتويل مجيع العمليات اهلادفة إىل املتجّددة بكونه " إنتاج الطاقة الكهر

الطاقة الشمسّية أو من الريح أو من الكتل احليويّة أو من احلرارة اجلوفّية أو من الغاز 
 العضوي أو من مصدر آخر متجّدد".

ء:*   تطّور السوق التونسية للكهر
ء والغاز سوق توزيع ونقل  حتكار الشركة التونسية للكهر ء  تتمّيز السوق التونسية للكهر

ء.    الكهر
ء عرب الطاقات املتجدّ  %30 تسعى الدولة إىل توفريو   دة حبلول سنةمن إستهالكها للكهر
42030 . 

  وقد مّرت هذه السوق بعّدة مراحل: 
ء سنة إدخلت تونس جتربة حترير  :املرحلة أوىل نتاج للخواص لسماح  1996نتاج الكهر

ء ء والغاز عرب نظام اللزمات،وقد حصل ذلك  الكهر وبيعها كليا للشركة التونسية للكهر

                                                 
4-Source: Le Plan Solaire Tunisien. 
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ء والغاز املتمّثل يف املرسوم عدد   8متام املرسوم املتعّلق ببعث وتنظيم الشركة التونسية للكهر
املؤرّخ يف  1996لسنة  27مبقتضى القانون عدد  وذلك 1962أفريل  3املؤرّخ يف  1962لسنة 

نية) من املرسوم ما يلي:" 3.إذ أضيف للفصل 1996أّول أفريل  غري أنّه ميكن للدولة (فقرة 
ء إىل خواص ...". سناد لزمات إلنتاج الكهر   أن تقوم 

املتعلق بضبط  1996جوان  20املؤرّخ يف  1996لسنة  1125إثر ذلك صدر األمر عدد      
ء إىل خواصشروط وإجراءات  الذي كّرس بصفة صرحية القطع مع  منح لزمة إنتاج الكهر

ء من طرف  ء والغازإحتكار إنتاج الكهر الذي بّني مفهوم اإلنتاج و  5الشركة التونسية للكهر
ء  ء "فصله األّول كما يلي : ضمناخلاص للكهر وتسمى اإلنتاج دف لزمة إنتاج الكهر
ء ئية بغية بيعها  اخلاص للكهر نتاج الطاقة الكهر إىل الشركة  كلياإىل السماح خلواص 

ء والغاز يف إطار عقد يربم بني الطرفني   ".التونسية للكهر
"يتم إختيار املنتج اخلاص  1996لسنة  1125من ذات األمر عدد  8للفصل علما أنّه وفقا 

ء بعد الدعوة للمنافسة عن طريق  مفتوح أو عن طريق طلب عروض  طلب عروضللكهر
دة من طرف اللجنة العليا لإلنتاج مضّيق مسبوق مبرحلة إنتقاء أويل وذلك طبقا للشروط احملدّ 

ء".   اخلاص للكهر
 2009فيفري   9املؤرخ يف  2009لسنة  7القانون عدد  بصدور إنطلقت:ثانيةالاملرحلة 

لتحّكم  2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  72املتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  واملتعّلق 
لثا). 14مكّرر والفصل  14الفصل يف الطاقة من خالل إضافة  )   

تتمّتع كل مؤّسسة أو جمموعة مؤّسسات :"أنّهسالف الذكر  مكّرر 14 الفصل نصّ وقد 
ء من الطاقات املتجّددة  يف قطاع الصناعة أو الفالحة أو اخلدماتشطة  واليت تنتج الكهر

ء إىل مراكز  ء املنتجة عرب الشبكة الوطنية للكهر لغرض اإلستهالك الذايت حبق نقل الكهر

                                                 
ء والغاز املعد للوقد إبتداء من نشر  1962لسنة  8من املرسوم عدد  الفصل األّول- 5 :أمم توليد ونقل وتوزيع وتوريد وتصدير الكهر

لبالد التونسّية اليت تتعاطى أنواع النشاط السابق ذكرها.   هذا املرسوم،كما أممت املشاريع احملدثة 
أعاله بعهدة مؤسسة عمومّية ذات صبغة جتاريّة وصناعّية  2و1لفصلني يناط التصّرف يف ضروب النشاط املشار هلا الفصل الثاين:

لشركات اخلفية اإلسم ...يطلق عليها إسم الشركة التونسّية  حمرزة على الشخصّية املدنّية واإلستقالل املايل خاضعة للتشريع املتعلق 
ء والغاز..."  للكهر
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ء والغاز يف حدود نسب قصوى إستهالكها وبيع الفوائض حصرّ إىل الشركة التونسية ل لكهر
  وذلك يف إطار عقد منوذجي".

لشبكة الوطنية        ء من الطاقات املتجّددة املرتبطة  مع العلم أّن مشاريع إنتاج الكهر
لطاقة بناء على رأي جلنة فنّية إستشارية. ء ختضع ملوافقة الوزير املكلف    للكهر

لثا)  14الفصل كما مّكن         ء من الطاقات املتجددة لغرضك(  ل منتج للكهر
ء يف اجلهد املنخفض  لشبكة الوطنية للكهر حق بيع فوائض اإلستهالك الذايت ومرتبط 

ء والغاز اليت تلتزم بش ء حصر إىل الشركة التونسية للكهر راء هذه الفوائض يف إطار الكهر
  عقد منوذجي.
الذي نّص  2015ماي  11املؤرخ يف  2015لسنة  12:صدور القانون عدد املرحلة الثالثة
  خاّصة على :

ء من الطاقات املتجّددة لغرض اإلستهالك الذايت. -1   مشاريع إنتاج الكهر
ء من الطاقات املتجّددة لتلبية حاجيات اإلستهالك احمللي. -2   مشاريع إنتاج الكهر
دف التصدير: ذلك أنّ فتح للخواص إمكانية إجناز مشاريع إنتاج الك -3 ء   هر

ء والغاز. ء كان سابقا حكرا على الشركة التونسية للكهر  تصدير الكهر
ء:    إنتاج الكهر

  *القدرة:
ئية اجلملّية املرّكزة حّىت موّىف سنة        لبالد التونسية حوايل 2017بلغت القدرة الكهر

طاقة ميغاواط من  245 الطاقات املتجّددة (منهاميغاواط من  360 منها ميغاواط 5160
ح  50و الطاقة املائيةميغاواط من  66وم.)  190 ماتلني-وكشباطةم.  54 (سيدي داود الر

  من القدرة اجلملّية املرّكزة. %7 وهو ما ميّثل حوايل الطاقة الشمسّية الفولطاضوئّيةميغاواط من 
  *اإلنتاج: 

ء سنةبلغ اإلنتاج       جيغاواط  19200 لبالد التونسية حوايل  2017 اجلملي للكهر
عتبار اإلنتاج الذايت  ل حوايلجيغاواط ساعة من الطاقات املتجّددة متثّ  520 منها ،ساعة 

ألف طن من  128 من اإلنتاج الوطين اجلملي ومتّكن من توفري إقتصاد يف الطاقة حبوايل 3%
.   النفط املعادل سنو
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لطاقة الشمسّية:   تسخني املياه 
 يف قطاع الّسكن ²مألف  940قرابة  2017بلغت املساحة اجلملّية املرّكزة حىت موّىف سنة     

يف قطاع الصناعة.ومتّكن هذه املشاريع من  ²م 1000ويف قطاع اخلدمات  ²مألف  25و
  .ألف طن من النفط املعادل سنو 66إقتصاد يف الطاقة حبوايل 

ء من الطاقات املتجّددة خالل الثالث طاقة إنتاج  السوق الوطنّية للكهر
  سنوات األخرية:

ء من الطاقات املتجّددة يف تونس حمدودا للغاية ال     لطاقة يزال إنتاج الكهر مقارنة 
عتبار تقديرات اإلنتاج 2017 ساعة سنة/جيغاواط 550 إذ بلغ اإلنتاج حوايل ،التقليديّة )

  من الطاقة الشمسّية).
  2030أهداف املخطط الشمسي التونسي لسنة 

ط الشمسي التونسي الذي يتضّمن األهداف واآلليات لتنفيذ حتيني املخطّ  متّ 
والذي ّمتت املصادقة عليه  2030 يف غضون سنة 6لالنتقال الطاقياإلسرتاتيجّية الوطنية 

لس الوزاري املنعقد بتاريخ   .2016 جويلية 13 خالل ا
ء بواسطة الطاقات  إنتاج بلوغ نسبة الشمسي التونسي إىليهدف املخطط        للكهر
ء املنتجة  %30 دة يف حدوداملتجدّ   بلوغوذلك من خالل  2030 سنةيف أفق من الكهر
  :على النحو التايلع تتوزّ  2030 سنةميغاواط  3810 قدرة
ح، طاقة من ميغاواط 1755 -  الر
 ،(PV) ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 1510 -

                                                 
 

6- La transition énergétique de la Tunisie repose sur la mise en œuvre d’une stratégie de 
maîtrise de l’énergie dans ses deux composantes : l’utilisation rationnelle de l’énergie et le 
développement des énergies renouvelables. Cette stratégie s’impose pour relever les défis 
énergétiques, économiques et sociaux auxquels se trouve confronté le pays.  
La mise en œuvre effective nécessite la traduction des orientations stratégiques en plan 
d’action opérationnel qui couvre à la fois le domaine de l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables. 
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 ،(CSP) ميغاواط من الطاقة الشمسية املركزة 450 -
 احليوية. الكتل طاقة من ميغاواط 100 -

  :2030 املخطط الشمسي التونسي حىت موىف سنةومن املنتظر أن حيقق 
 ،ن من النفط املعادلمليون ط 16 اقتصاد يف الطاقة حبوايل -
 مليون طن معادل لثاين أكسيد الكربون، 38 ختفيض -
 مليار أورو، 13.6اقتصاد يف فاتورة الطاقة حبوايل  -
 آالف موطن شغل. 10 إحداث حوايل -

  2020-2016 أهداف املخّطط التنموي
دف بلوغ إنتاج 840 تركيز ء من الطاقات املتجددة، وذلك   ميغاواط يف جمال إنتاج الكهر
ئية من الطاقات املتجددة يف غضون سنة 12%   . 2020 من الطاقة الكهر

ء ونصيبهم من السوق:و املنتج   ن اخلواص للكهر
ء -   والغاز:مشاريع البيع الكلي للشركة التونسّية للكهر

 1996املؤرخ يف أول أفريل  1996 لسنة 27 تندرج هذه املشاريع يف إطار القانون عدد   
متام املرسوم عدد  األمر عددكذلك و ، 1962أفريل  3 املؤرخ يف 1962 لسنة 8 املتعلق 

املتعلق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة  1996 جوان 20 املؤرخ يف 1996لسنة  1125
ء إىل خواص. ويتم اجناز هذه املشاريع يف إطار طلبات عروض من قبل الدولةإنتاج   ،الكهر

ء والغاز.لحيث يقوم املستثمر بكافة االستثمارات  ء للشركة التونسية للكهر   بيع الكهر
شركة وهو  2002دخل حّيز اإلنتاج منذ سنة منتج وحيد  يف هذا اإلطار ويوجد حاليا

 3489 ميغاواط واليت بلغ إنتاجها 471 بقدرةCPC Rades II  قرطاج للطاقة
  من اإلنتاج الوطين. % 20 وهي متّثل حوايل 2014 ساعة سنة/جيغاواط

  
  

  املشاريع الكربى من الطاقات املتجّددة اليت ّمت إنتاجها يف تونس: 
  :*الطاقة الشمسّية
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  املشروع أو املؤسسة
املركزة القدرة   التكنولوجيا املعتمدة

  (كيلواط)
  الكلفة (ألف دينار)

  356  149  طاقة مشسية  شركة ماهر مسدي

  231  100  طاقة مشسية  مدجنة بوزيرد
  

ھبة في إطار التعاون   44  طاقة مشسية  جممع التنمية الفالحية أم الصمعة
  الفرنسي

ھبة في إطار التعاون   28  طاقة مشسية  جممع التنمية الفالحية طباقة
  الفرنسي

  *الطاقة املائّية:
ء علــى الــيت تعتمــد علــى الطاقــة املائيــة تتمثّــل املشــاريع  يف وضــع حمطّــات لتوليــد الكهــر

الّســدود الــيت تنجزهــا وزارة الفالحــة، وذلــك مــن خــالل تركيــز تربينــات يف خمــارج الّســدود تــدور 
ء. وقــد ّمت إىل حــد اآلن  . ويــتم ميغــاواط 66 تركيــز حــوايلمبفعــول انســياب امليــاه وتنــتج الكهــر

ء والغــاز  اقتنــاء وتركيــز هــذه الرتبينــات يف إطــار طلــب عــروض مــن قبــل الشــركة التونســية للكهــر
ستغالهلا بعد تركيزها.    اليت تقوم 

  القدرة(ميغاواط)  سنة اإلنطالق  املشروع  التكنولوجيا
  
  
  

  الطاقة املائّية   

  36.4  1984  سيدي سامل

نة   9.5  1958  فر

  13.2  1956  نرب

  4.8  1956  العروسة

  0.66  1969  كساب

  0.62  2003  جنان

  1.34  2003  بوعرمتة

  
ح:   *طاقة الر
  القدرة(ميغاواط)  سنة اإلنطالق  املشروع  التكنولوجيا
ح بل)  طاقة الر   54.5  2009-2003  سيدي داود (
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  190  2013-2011  ماتلني-كشابطة

ء املنتجة من الطاقات املتجددة للشركة لبيع الكلي واحلصري حتديد املنتفع  للكهر
ء والغاز:   التونسية للكهر

ء املنتجة من الطاقات املتجددة  لبيع الكلي واحلصريحتديد املنتفع من ال بد  للكهر
ء والغاز لعقد النموذجي الراهن وفوهو  ،للشركة التونسية للكهر قا للرسم املنتفع 

 التوضيحي التايل:
ء من الطاقات املتجّددة   إنتاج الكهر

لطاقة لطاقة                            ترخيص من الوزير املكلف    قرار من الوزير املكلف 
      

        
  
  
  
  

اجلهد العايل واملتوسط                                             اجلهد العايل واملتوسط       اجلهد املنخفض
                                                                 ملائة       30يف حدود                         

من القانون عدد  22و17و12وتبعا للرسم البياين املبّني أعاله وإستنادا خاصة للفصول 
ء من الطاقات  2015ماي  11املؤرخ يف  2015السنة  12 نتاج الكهر واملتعلق 

موضوع اإلستشارة يتبّني أّن الطرف الذي خيّول له إبرام العقد النموذجي الراهن  ،دةاملتجدّ 
ء والغاز الراهنة  ء من الطاقات املتجّددة مع الشركة التونسية للكهر هو منتج الكهر

  .خيضع لنظام الرتخيصلتلبية حاجيات اإلستهالك احمللي والذي 
  :النوذجي خبصوص مضمون العقد

الفصل  يف إطار تطبيق مقتضيات ةالراهنموضوع اإلستشارة يندرج مشروع العقد 
ء  2015ماي  11املؤرخ يف  2015لسنة  12من القانون عدد  22 نتاج الكهر واملتعّلق 

ء من الطاقات املتجّددة  يتوّىل ":على أنّه نصّ ذي يال من الطاقات املتجّددة منتج الكهر

                   اإلستهالك الذايت لغرض        
           STEGلـ: بيع الفوائض فحسب حصر

 

  اإلستهالك احمللي حاجياتلتلبية       
           STEGوحصري لـ: بيع كلي        
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ء  املنتجة بصفة حصريّة وكلّية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك يف بيع الكهر
مصادق عليه مبقتضى قرار من قبل الوزير  إطار عقد يربم بني الطرفني وفقا لعقد منوجي

لطاقة..."    املكّلف 
 املتعّلق 2016أوت  24املؤرخ يف  2015لسنة  1123من األمر عدد  20الفصل و 

ء من الطاقات املتجّددة  اليت بضبط شروط وإجراءات إجناز مشاريع إنتاج وبيع الكهر
ء والغاز ":تنص على أنّه ء املنتجة بني الشركة التونسية للكهر يتم إبرام عقد لبيع الكهر

يوم إبتداء من  15حصوله على املوافقة املبدئية ويف أجل أقصاه  فورصاحب املشروع و 
ء من الطاقات املتجّددة". ريخ تبليغه من  قبل اللجنة الفنية لإلنتاج اخلاص للكهر

  التعريفات:
ء أو ما يعّرب عنه بـ:  تنطبق على املشاريع املتحّصلة على تراخيص ضمن عقود شراء الكهر

7PPA  من األمر  16التعريفة اليت يتم إقرتاحها من طرف صاحب املشروع وفقا للفصل
  .2016لسنة  1123عدد 

لسنة  1123من األمر عدد  16الفصل التعريفة يقرتحها صاحب املشروع وفقا ملقتضيات 
2016 .  

ء من الطاقات املتجّددة تسلسل يلي ويف ما  تقّدم تنفيذ مشاريع إنتاج الكهر
  :اخلاضعة لنظام الرتاخيص

وفقا للمعطيات املستقاة من اإلدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة واملناجم والطاقات      
ء من الطاقات املتجّددة اخلاضعة لنظام الرتاخيص  املتجّددة فإّن مشاريع إنتاج الكهر

الراهنة وفقا ملا  شهدت املراحل التالية إىل غاية حتيني العقد النموذجي موضوع اإلستشارة
  يلي:

ء من الطاقات املتجددة:  4والذي يضم  2015لسنة  12صدور القانون عدد   2015ماي  11   نظم إلنتاج الكهر
 نظام االستهالك الذايت  ) 1
): هذا النظام خيص املشاريع 2015لسنة  12من القانون عدد  12نظام الرتاخيص (الفصل  ) 2

                                                 
7 -. PPA: Contrat d’achat de l’électricité (sigle anglais de « Power Purchase 

Agreement). 
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لنسبة للطاقة الشمسية و 10متوسطة احلجم بقدرة اقل من  لنسبة  30ميغاواط  ميغاواط 
ح... (الفصل   ).2016لسنة  1123من األمر عدد  14لطاقة الر

): هذا النظام خيص املشاريع 2015لسنة  12من القانون عدد  13نظام اللزمات (الفصل  ) 3
لنسبة للطاقة الشمسية و 10رة أكرب من متوسطة احلجم بقد لنسبة  30ميغاواط  ميغاواط 

ح... (الفصل   ).2016لسنة  1123من األمر عدد  14لطاقة الر
  نظام التصدير. ) 4

واملتعلق بضبط شروط وإجراءات  2016أوت  24املؤرخ يف  2016لسنة  1123صدوراألمر احلكومي عدد    2016أوت  24
ء من الطاقات املتجددة.    إجناز مشاريع إنتاج وبيع الكهر

ء من الطاقات املتجددة للفرتة   2017جانفي  مج إنتاج الكهر نشر اإلعالن السنوي على موقع الواب للوزارة والذي يضبط بر
2017-2020 :  

  
ملصادقة على:   2017فيفري  09   نشر القرارات املتعلقة 

لشبكة -  كراسات شروط الربط 
ء املنتجة يف إطار نظام اإلنتاج الذايت -  عقود شراء فوائض الكهر
ء للمشاريع املعدة للبيع الكلي لـ  -  . (PPA)واخلاضعة لرتخيص  STEGعقد شراء الكهر

النصوص قد خضعت الستشارة عمومية على البوابة الوطنية لإلعالم القانوين علما وأن كل هذه 
سة احلكومة واستشارة جملس املنافسة ومت أخذ املالحظات بعني االعتبار يف إعداد الصيغ    .النهائية لر

  
لنسبة لنظام الرتاخيص:  2017ماي  11   نشر أول دعوة لتقدمي مشاريع 

درة  المركزة  ( م.و)  الق

یة   الطاقة  الشمس
وئیة الفولطاض ة  الریاح طاق

100 100  (IPP )  ات  عروض طلب نظام  اللزمات  ( قطاع  خاص) 

120 90 دینم  مشاریع وات  لتق دع نظام  التراخیص  ( قطاع  خاص) 

130 80 ة مطالب  تلقائی اإلنتاج  الذاتي  ( قطاع  عام  وخاص) 

300 80  (EPC )  ات  عروض طلب اء  والغاز   یة  للكھرب ركة  التونس الش
( قطاع  عام) 

650 350

الفترة  2017- 2020
الفترة  2021- 2025 یغة  إنجاز  المشاریع ص

ام وع  الع المجم

اواط  مع   تركیز  1250  میغ
ا    ة  إنجاز   جزء  منھ إمكانی
ترة   بقة  خالل  الف بصفة  مس

2017-2020

برنامج  2017- 2020



 

16 
 

  
  مطلبا تتوزع كالتايل: 69توصلت الوزارة بـ   2017نوفمرب  15

لنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية من فئة  37 -  ميغاواط. 10مطلبا ملشاريع 
 ميغاواط 1مطلبا للطاقة الشمسية الفولطاضوئية من فئة  22 -
ح من فئة  10 -   ميغاواط.  30مطالب لطاقة الر

  والذي أفضى إىل النتائج التالية: 2017نوفمرب  15االنتهاء من فرز العروض الواردة يف   2018أفريل  03و 02
ح ) 1 مطالب مقبولة فنيا كلها مشروطة بتغيري العقد النموذجي مت رفضها وضم القدرة املخصصة  8:طاقة الر

جل مع العمل على تغيري العقد النموذجي قبل ذلك  2018أوت  15هلذه اجلولة للجولة املقبلة احملددة 
 األجل.

مطالب فقط غري  9مطلب مقبوال فنيا منها  24: ميغاواط 10من فئة  الطاقة الشمسية الفولطاضوئية ) 2
مشاريع من ضمن املشاريع املقبولة من الناحية الفنية وغري  6مشروطة بتغيري العقد النموذجي.وقد مت انتقاء 

 250املشروطة وذلك بتعريفات مقرتحة أدىن من السقف الذي حددته الوزارة قبل فتح الظروف املالية وهو 
 مليم/كيلواط.ساعة. 

عرضا مقبوال من الناحية الفنية (غري  13: احلصول على ميغاواط 1اقة الشمسية الفولطاضوئية من فئة الط ) 3
مشاريع بتعريفات مقرتحة أدىن من السقف  4 مشروطة بتغيري العقد) مت من خالهلا إسناد موافقة مبدئية لـ

  مليم/كيلواط.ساعة. 250الذي حددته الوزارة قبل فتح الظروف املالية وهو 
ء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية.  2018افريل  27   إسناد املوافقات املبدئية لفائدة مشاريع إنتاج الكهر

ء   2018أفريل   (STEG, ANME)لتنسيق مع اهلياكل املعنية  (PPA)إعداد صيغة جديدة للعقد النموذجي لشراء الكهر
ونشره الستشارة عمومية على  BERD, IFCوعلى ضوء املالحظات الواردة عن مؤسسات التمويل على غرار 

سة احلكومة من   05/05/2018إىل  26/04/2018بوابة اإلعالم القانوين لر
)avis-soumis-textes-fr/projets/http://www.legislation.tn(  مث إرساله إىل جملس

  . 2018املنافسة لالستشارة خالل شهر ماي 

درة  المركزة  ( م.و)  الق

60 15  نوفمبر  2017 مشاریع  من   1  إلى  10 
اواط میغ

10 15  نوفمبر  2017 اواط مشاریع  أقل  من  1  میغ

60 15  نوفمبر  2017

10 15  أوت  2018

60 15  نوفمبر  2017

10 15  أوت  2018

ة  الریاح طاق

مشاریع  من  5  إلى  30 
اواط میغ

اواط مشاریع  أقل  من  5  میغ

210

روع  حسب  القدرة فئة  المش

ام المجموع  الع

دعوة  لتقدیم  مشاریع  عدد  
01/2017

زمع   ة  الم القدرة  الجملی
تركیزھا آخر  أجل  لتقدیم  المطالب

وئیة یة  الفولطاض ة  الشمس الطاق
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لنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة   2018ماي  30 وحتديد آخر أجل ميغاواط  70نشر دعوة لتقدمي مشاريع جديدة 
  مع العمل على تغيري العقد النموذجي قبل ذلك األجل. 2018أوت  15لتقدمي املطالب يف 

  
  :تقييم درجة إنفتاح السوق املرجعّية

ء والغاز      حتكار الشركة التونسية للكهر ء  سوق توزيع لتتمّيز السوق التونسية للكهر
ء.   ونقل الكهر

ء شهدت تدّرجا يف اإلنفتاح على  املنافسة وذلك بتحرير واملالحظ أّن سوق إنتاج الكهر
ء سنة ء من الطاقات املتجدّ  1996 إنتاج الكهر نتاج الكهر   دة.لسماح للخواص 

لقانون عدد طريها  عادة هيكلتها و املتعلق ا 2015لسنة  12 كما تطّورت هذه السوق 
ء من الطاقات املتجددة و  24 يف املؤرّخ 2016 لسنة 1123 صدار األمر عددنتاج الكهر

ء من الطاقات  2016 أوت املتعلق بضبط شروط وإجراءات إجناز مشاريع إنتاج وبيع الكهر
  املتجّددة.

حدث اللجنة الفتية لإلنتاج  اهذا اإلطار التشريعي جانب وقد أرسى. من الشفافية يف القطاع 
لنظر يف اإلشكاليات املتعلقة  ء من الطاقات املتجّددة واهليئة املختصة  اخلاص للكهر

ء .   مبشاريع إنتاج الكهر
يمنة املتدّخل العمومي  غري أّن السوق الراهنة بقيت مّتسمة بعدم حتّرر كلي للقطاع و

ء والغاز) وإفتقادها هليئة تعديلية على غرار الدول األوروبية واملقارنة (الشركة التونسية  للكهر
ء وركزت هيئة تعديلية على لاليت حّررت السوق بدخول اخلواص  سوق إنتاج وتوزيع الكهر

  غرار هيئة تعديل الطاقة بفرنسا. 
اري ويف هذا اإلطار يّتجه السعي ملزيد حترير القطاع لضمان إرساء مناخ إستثم

حتما عرب إحداث هيكل تعديلي مستقل للقطاع تكون من  الذي ميرّ و جاذب وشفاف 
ته حتديد القواعد العامة خلصوص خاصة يف ما يتعلق بشفافية حتديد املصاريف  ،أولو و

لشبكة وذلك يف إطار التقليص من خماطر اإلستثمار يف هذا القطاع. وهو 8مصاريف الربط 
 كما يلي:9 2015 املخطط الشمسي الصادر يف ديسمرب ما مت التأكيد عليه ضمن

                                                 
8-Dans le cadre de l’orientation vers l’atténuation des risques pour réduire les coûts de 
financement , en vue de promouvoir les investissements dans les énergies 
renouvelables. 
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Afin de rassurer les différents acteurs du nouveau marché de l’électricité renouvelable 
(opérateurs privés, consommateur, le gestionnaire du réseau), il est indispensable à 
terme de mettre en place un régulateur indépendant du secteur électrique. Le rôle 
essentiel de ce régulateur est de définir les règles de jeux sur le nouveau marché 
électrique, de veiller à leurs respects et d’assurer un arbitrage juste entre les 
différentes parties prenantes. 
Parmi les missions à accomplir par cette institution, on citera notamment : 

- La mise en place d’un référentiel technique en collaboration avec le 
gestionnaire du réseau qui définira l’intervention technique et administrative de 
ce dernier pour la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable. 

- La transparence du calcul du coût de raccordement. Le coût du 
raccordement au réseau peut être un frein financier à la réalisation d’un projet. 
Il est pour cela nécessaire de mettre en place des règles de conception des 
travaux à réaliser et de calcul du prix de ces derniers qui soient transparentes et 
accessibles aux producteurs.  

- La mise en place d’un mécanisme de financement du raccordement pour 
les installations d’énergie renouvelable au réseau, similaire à celui du 
raccordement pour la consommation dans le but de faciliter la compréhension 
des règles et de garantir la non-discrimination entre les différents utilisateurs du 
réseau.  

- La publication régulière d’une carte du réseau de distribution et de 
transport fournissant toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la 
faisabilité du raccordement des projets. Cette cartographie devrait fournir les 
informations suivantes :  

 la localisation du réseau de distribution 
 la localisation et l'identification des postes de distribution 
 la localisation des lignes de transport 
 la localisation et l'identification des postes sources 
 les lignes de transport sous contrainte 
 la tension des circuits et des postes 
 la capacité disponible 
 la production décentralisée déjà raccordée et en file d’attente... 

                                                                                                                                            
Atténuation des risques des  investissements dans les énergies renouvelables : 
Sélection des instruments d’action publique en vue de promouvoir les investissements 
dans les énergies renouvelables pour le Plan Solaire Tunisie :Source : Etude réalisée 
par le PNUD- L'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME)et le FEM 
réunit 182 pays – en partenariat avec des institutions internationales, des organisations 
non gouvernementales (ONG) et le secteur privé. (2014). 
 
9-Le Plan Solaire Tunisien, initialement formulé en 2012 puis mis à jour en 2015, est 
le plan officiel à long terme de la Tunisie pour les énergies renouvelables . Dans ce 
plan, la Tunisie montre son ambition d’exploiter ses ressources en énergies 
renouvelables en vue de promouvoir ses objectifs de développement durable. Il 
comprend des objectifs spécifiques pour 2030 au niveau des investissements dans les 
énergies éolienne, solaire  
photovoltaïque et solaire concentrée.  
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- La fixation des tarifs d’achat de l’électricité d’origine renouvelable et leur 
ajustement régulier sur la base d’un calcul transparent des coûts de la 
production d’électricité par les moyens conventionnels et par les technologies 
d’énergies renouvelables. 

  مقارنة الفصول اليت مت تعديلها:

لعقد  الصياغة املضّمنة 

2017فيفري  9املصادق عليه يف    

  

  مشروع العقد الراهن

  11الفصل 
11.1 Justification du règlement de la CNSS 
Le Producteur est tenu de fournir à la STEG son 
quitus de règlement de la CNSS relatif à chaque 
trimestre et ce au plus tard dans les Quinze Jours 
(15) du début du trimestre suivant. Le règlement de 
ces factures est subordonné à la présentation de ce 
quitus. En cas d’inobservation de cette disposition 
par le Producteur, tout retard de paiement lui est 
imputable. 

  
11.2 Attestation de régularité fiscal 
Le Producteur est tenu de fournir mensuellement à 
la STEG une attestation de régularité fiscal, 
conformément à la réglementation en vigueur. En 
cas d’inobservation de cette disposition par le 
Producteur, tout retard de paiement lui est 
imputable .  

 ّمت حذف هاتني الفقرتني ::11الفصل 

  

   16الفصل 
ARTICLE 16 : CHANGEMENT DANS LA LOI 
Si un changement dans la loi intervient pendant la 
durée du contrat affectant la viabilité du projet et ce 
de façon substantielle bouleversant l’économie du 
Contrat, le Producteur devra en avertir 
immédiatement le Ministre chargé   de l’énergie par 
écrit dans un délai maximum de six (6) mois 
suivant la date de sa publication au journal officiel 
de la république tunisienne, faute de quoi l’effet de 
changement dans la loi ne sera pas pris en compte. 
 
Le Producteur disposera de quinze (15) jours 
après envoi de la première notification pour 
présenter un rapport au Ministre chargé de 
l'énergie expliquant le changement dans la loi 
en détaillant son effet et les implications 
financières sur le projet. Outre ce rapport, le 
Producteur devra apporter toute information 

ARTICLE 16 : CHANGEMENT DANS LA LOI 
Si un changement dans la loi intervient pendant la 
durée du contrat affectant la viabilité du Projet et ce 
de façon substantielle bouleversant l’économie du 
Contrat, le Producteur devra en avertir 
immédiatement le Ministre chargé de l’énergie par 
écrit dans un délai maximum de six (6) mois suivant 
la date de sa publication au journal officiel de la 
république tunisienne, faute de quoi l’effet de 
changement dans la loi ne sera pas pris en compte. 
  
Le Producteur disposera de trente (30) jours après 
envoi de la première notification pour présenter un 
rapport au Ministre chargé de l'énergie expliquant le 
changement dans la loi en détaillant son effet et les 
implications financières sur le projet. Outre ce 
rapport, le Producteur devra apporter toute 
information supplémentaire exigée par le Ministère 
chargée de l’énergie pour expliquer le changement 
dans la loi et ses effets sur le contrat.  
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supplémentaire exigée par le Ministère chargée 
de l’énergie pour expliquer le changement dans 
la loi et ses effets sur le contrat. 
 
 
Le Ministère chargé de l’énergie et le 
Producteur, sur avis de la Commission 
Technique, déploieront leurs efforts pour 
obtenir une exemption des effets du 
changement dans la loi. 

 

 
  
  

  
  
  

 متت إضافة هذه الفقرات:
Le Ministère disposera de quarante cinq (45) Jours 
après réception de la notification pour aviser la 
Société du Projet de son accord ou de son objection 
aux termes de la notification. 
 
La Société du Projet disposera de quinze (15) Jours 
après réception de la notification du Ministère pour 
faire appel de la décision du Ministère par écrit 
(« notification») faute de quoi la décision du 
Ministère sera définitive et obligatoire pour la 
Société du Projet. 

En cas d’accord entre le Ministère et la Société de 
Projet sur l’application du changement dans la loi, les 
deux parties déploieront leurs efforts pour obtenir du 
Gouvernement de la République Tunisienne qu’il 
accorde à la Société du Projet une exemption des 
effets du Changement dans la Loi. Si l’exemption ne 
peut être obtenue dans les soixante (60) jours de la 
date à laquelle le Changement dans la Loi a été 
reconnu comme tel au titre du présent article, le 
Ministère sur avis de la Commission Technique 
décidera de la démarche à adopter afin de rétablir 
l’équilibre économique du Contrat dans un délai de 
soixante (60) jours. 

En cas de désaccord entre le Ministère et la Société 
de Projet sur l’application du changement dans la loi, 
les dispositions de l’article 23 s’appliqueront.  

Si le changement dans la Loi cesse d’avoir des effets 
sur le Producteur ou si le changement de Loi accorde 
un avantage financier au Producteur, le Ministre 
chargé de l’énergie décide sur avis de la Commission 
Technique de rééquilibrer le Contrat de façon à tenir 
compte des conséquences directes de la baisse des 
coûts encourus ou des bénéfices financiers réalisés 
par le Producteur.  

17.5 Le présent Contrat peut être résilié à la 
demande du Producteur en cas de persistance 
d’un Cas de Force Majeure pour une durée 
dépassant douze (12) mois consécutifs affectant la 

لنسبة :17الفصل  ّمت سحب هذه اإلمكانية أيضا 
ء والغازلللشركة ا   تونسية للكهر
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possibilité pour la STEG d’enlever une partie 
substantielle de la capacité de production du 
Producteur ou affectant substantiellement la 
capacité du Producteur de produire et de livrer au 
Point de Livraison.  

17.5 Le présent Contrat peut être résilié à la demande 
du Producteur  ou de la STEG en cas de persistance 
d’un Cas de Force Majeure pour une durée dépassant 
douze (12) mois consécutifs affectant la possibilité 
pour la STEG d’enlever une partie substantielle de la 
capacité de production du Producteur ou affectant 
substantiellement la capacité du Producteur de 
produire et de livrer au Point de Livraison. 

 
ARTICLE 22 : ACCORD DIRECT 
 
 
Si nécessaire pour assurer le financement du 
projet ou un Refinancement conforme aux 
conditions du présent Contrat, la STEG pourra 
conclure un accord direct avec les prêteurs ou 
leur mandataire, sous des termes et conditions 
raisonnablement acceptables pour toutes les 
Parties à l'accord. 
 
Cet accord contiendra notamment une 
obligation des prêteurs de notifier la STEG, en 
même temps que le Producteur, de toute 
injonction faite au Producteur à raison d’un 
défaut de celui-ci en vertu des contrats de 
financement et des stipulations habituelles pour 
un projet de ce type, en termes de sûretés, 
droits de prendre de mesures de redressement 
et droits de substitution des prêteurs dans et au 
titre du présent Contrat. 
 

 

ARTICLE 22: ACCORD DIRECT 
 
 
Un accord direct sera conclu entre la STEG et le 
prêteur ou le mandataire de ce (ces) dernier(s) et ce à 
sa demande sous des termes et conditions conformes 
au modèle type figurant en annexe 18 Au présent 
Contrat.  
 
 
 
 
Cet accord contiendra notamment une obligation du 
prêteur ou son (ses) mandataire (s)de notifier la 
STEG et le Ministère chargé de l’énergie en même 
temps que le Producteur, de toute injonction faite au 
Producteur à raison d’un défaut de celui-ci. Les 
engagements de la STEG vis-à-vis du prêteur ou son 
(ses) mandataire (s)se limitent aux termes et 
conditions prévues au titre du présent Contrat.  

  

ARTICLE 23: REGLEMENT DES LITIGES 
Les Parties s’efforcent de résoudre à l'amiable tout 
litige auquel donnerait lieu le présent Contrat tant 
pour sa validité, interprétation ou exécution. 
 
Faute d’un règlement amiable du litige dans un 
délai de quinze (15) jours à compter de la date du 
procès-verbal constatant l'échec de la tentative de 
règlement amiable, la Partie la plus diligente doit 
saisir l’Autorité Spécialisée prévue par l’article 38 
de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015. 
 
Si aucune solution n'est donnée dans un délai de 
soixante (60) jours à compter de la saisine de 
l’Autorité citée ci avant,ou l'une des Parties refuse 
la solution proposée, les Parties pourront soumettre 
le litige: 
 

ARTICLE 23: REGLEMENT DES LITIGES 
Les Parties s’efforcent de résoudre à l'amiable tout 
litige auquel donnerait lieu le présent Contrat tant 
pour sa validité, interprétation ou exécution. 
 
Faute d’un règlement amiable du litige dans un délai 
de quinze (15) jours à compter de la date du procès-
verbal constatant l'échec de la tentative de règlement 
amiable, la Partie la plus diligente doit saisir 
l’Autorité Spécialisée prévue par l’article 38 de la loi 
n°2015-12 du 11 mai 2015. 
 
Si aucune solution n'est donnée dans un délai de 
soixante (60) jours à compter de la saisie de 
l’Autorité Spécialisée citée ci-avant, ou l'une des 
Parties refuse la solution proposée, les Parties 
pourront soumettre le litige: 
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- aux tribunaux compétents qui appliqueront le droit 
tunisien, si le Producteur est une société dont le 
capital social 
est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par 
des tunisiens. 
 
- à l'arbitrage international, conformément au 
règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale, au cas où le capital social du 
Producteur est détenu à plus de cinquante pour cent 
(50%) par des étrangers. Le tribunal arbitral sera 
composé de trois (3) arbitres nommés 
conformément au règlement sus indiqué. Toutefois, 
le tribunal 
de 1ère instance de Tunis demeure compétent si la 
réclamation de la Partie demanderesse porte 
seulement sur un litige financier de moins de quatre 
(4) millions de Dollars US. Si le montant du litige 
est contesté, la partie la plus diligente doit saisir 
l’Autorité Spécialisée prévue par l’article 38 de la 
loi n°2015-12 du 11 mai 2015 qui fixe ce montant. 
 
 
Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ne 
s'appliqueront pas. 
 
La loi applicable par les arbitres sera la loi 
tunisienne. 
 
Le lieu de l'arbitrage sera Tunis (Tunisie) et la 
langue utilisée sera le français. 
 
La sentence arbitrale rendue sera définitive, liera les 
Parties et ne sera pas susceptible d’appel. 
 

 

- aux tribunaux compétents qui appliqueront le droit 
tunisien,  si le financement étranger du Projet est 
inférieur ou égal à 35% de son coût d’investissement 
initial.   
 
 
- à l'arbitrage international, conformément au 
règlement d'Arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale, au cas où le Projet est 
financé à plus de 35% de son coût 
d’investissement initial par un fonds étranger. Le 
tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres 
nommés conformément au règlement sus indiqué. 
Toutefois, le tribunal de 1ère instance de Tunis 
demeure compétent si la réclamation de la Partie 
demanderesse porte seulement sur un litige 
financier de moins de 5% du coût 
d’investissement avec un montant maximum 
inférieur à un million (1) de Dollars US. Si le 
montant du litige est contesté, la partie la plus 
diligente doit saisir l’Autorité Spécialisée prévue 
par l’article 38 de la loi n°2015-12 du 11 mai 2015 
qui fixe ce montant. 

Les dispositions relatives à l'arbitre d'urgence ne 
s'appliqueront pas. 
 
La loi applicable par les arbitres sera la loi 
tunisienne. 
 
Le lieu de l'arbitrage sera Genève(Suisse) et la langue 
utilisée sera le français. 
 
La sentence arbitrale rendue sera définitive, liera les 
Parties et ne sera pas susceptible d’appel.  

 

  
  
  

VI - املالحظات حول مشروع العقد   
  

  مالحظات عاّمة:-
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أّن األصل احلال للغة العربية و مشروع العقد النموذجي مل تتضّمن اإلستشارة الراهنة  -
هو إعتماد النسخة العربية ملشاريع النصوص الرتتيبية طبقا ألحكام الفصل األّول من 

حرّة،مستقّلة،ذات سيادة اإلسالم الدستور والذي ينّص على أّن: "تونس دولة 
  نظامها".،واجلمهوريّة والعربية لغتهادينها،

 1993 جويلية 5 خ يفاملؤرّ  1993لسنة  64 قانون عددمن ال لالفصل األوّ كما أّن 
لرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبنفاذهاامل يكون :"نينّص على أ تعلق بنشر النصوص 

لرائد الرمسي للجمهورية التونسية  للغة نشر القوانني واملراسيم واألوامر والقرارات 
  ."العربية

 ."سبيل اإلعالم فحسبويتم كذلك نشرها بلغة أخرى وذلك على 

ونظرا للصيغة اإلستعجالّية اليت وردت عليها اإلستشارة املاثلة غري أنّه مراعاة 
لسيقرتح على جناب إلحتوائها يف جزء هام منها على جوانب فنية وتقنية،   إستثنائّيا ا

  .الفرنسيةنسخته يف املشروع الراهن قبول إبداء رأيه بشأن 
ء املنتجة اإلستشارة الراهنة وحتديدا مشروع حتيني العقد النموذجي تضّمنت  - لبيع الكهر

ء والغاز واخلاضعة لرتخيص أحكاما ّمت مبوجبها  من الطاقات املتجّددة للشركة التونسية للكهر
حتميل أطراف العقد وكذلك الدولة التونسية إلتزامات، كما ّمت تضمني العقد املذكور أحكاما 

اءات اإلعرتاض وفض النزاعات والتقاضي وهي مجيعها مسائل تدخل ضمن جمال تضبط إجر 
من الدستور. وعليه فإّن تضمني العقد النموذجي املاثل مثل هذه  65للفصل القانون طبقا 

  األحكام يعّد تدّخال من السلطة الرتتيبية يف جمال القانون.
واملتعلق  2015ماي  11املؤرخ يف  2015لسنة  12من القانون عدد  22الفصل إقتضى  -

ء من الطاقات املتجّددة  ء من الطاقات املتجّددة ":ما يلينتاج الكهر يتوّىل منتج الكهر
ء املنتجة بصفة حصريّة وكلّية للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك يف إطار  بيع الكهر

يه مبقتضى قرار من قبل الوزير عقد بيع يربم بني الطرفني وفقا لعقد منوذجي مصادق عل
لطاقة يضبط على وجه اخلصوص  ء  الشروط الفنّية والتجاريةاملكّلف  املتعلقة بشراء الكهر

  ."املنتجة من الطاقات املتجّددة
ويتبّني ممّا تقّدم أّن التأهيل التشريعي املمنوح للوزير عند ضبطه جمال املصادقة على العقد 
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ء من الطاقات النموذجي يقتصر على ضبط  الشروط الفنية والتجارية املتعلقة بشراء الكهر
  املتجددة.

لرجوع إىل العقد النموذجي املعروض  مجلة من األحكام املوضوعية أنّه تضّمن وحيث يتبّني 
لشروط الفنية والتجارية على غرار تنظيم إجراءات الطعن واإلعرتاض ال تتعّلق واإلجرائية اليت 

على قرار الوزير وإسناد النزاعات إىل جهاز التحكيم قبل الوصول إىل اهليئة املختّصة، وهي 
واليت حّددها هذا  22مسائل خترج عن التأهيل التشريعي املمنوح للوزير مبوجب الفصل 

  التجارية.األخري يف ضبط الشروط الفنية و 
املشار إليه أعاله ينّص  2015لسنة  12من القانون عدد  14فضال  عن ذلك فإّن الفصل و 

تضبط إجراءات التعامل بني املستثمر واإلدارة مبا يف ذلك اهليكل "على أن:يف فقرته األخرية 
  ."مر العمومي

 الحظات حول فصول ومالحق مشروع العقد النموذجي:امل
  :هذا الفصل على أنّهينّص  23الفصل 

  تسعى األطراف حلل أي نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية بشكل ودي "
ريخ كتابة 15يف حالة عدم وجود تسوية ودية للنزاع خالل فرتة مخسة عشر (و  ) يوًما من 

إحالة املسألة إىل األحرص التقرير مع مالحظة فشل حماولة التسوية الودية، جيب على الطرف 
ماي  11بتاريخ  2015 عدد  من القانون  38 لفصل صة املنصوص عليهاتاملخ يئة اهل

2015.  
السلطة املختصة املشار ىل إ لتجاء) يوًما من اال60إذا مل يتم تقدمي أي حل خالل ستني (

  إليها أعاله، أو رفض أحد الطرفني احلل املقرتح، جيوز لألطراف تقدمي النزاع:
اليت ستطبق القانون التونسي، إذا كان التمويل اخلارجي للمشروع أقل من  احملاكم املختصة -

  من تكلفته االستثمارية األولية. % 35 أو يساوي
كثر وفقا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية، يف حالة متويل املشروع  التحكيم الدويل،-

  من كلفته االستثمارية األولية بواسطة صندوق أجنيب. % 35من 
  ) حمكمني يتم تعيينهم وفقا للوائح املذكورة أعاله.3تتكون هيئة التحكيم من ثالثة ( 
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انت مطالبة املدعي تتعلق فقط بنزاع ومع ذلك، تظل حمكمة تونس االبتدائية خمتصة إذا ك 
) أمريكي. 1من كلفة االستثمار حبد أقصى قدره أقل من مليون دوالر ( %5مايل أقل من 

صة تاملخيئة إذا مت التنازع على مبلغ النزاع، جيب على الطرف األكثر اجتهاًدا تقدميه إىل اهل
واليت حتدد  2015ماي  11بتاريخ  2015عدد من القانون  38املنصوص عليها يف الفصل 

  هذا املبلغ.
  ال تنطبق األحكام املتعلقة مبحكم الطوارئ.

  ."القانون الذي يطبقه احملكمون هو القانون التونسي
  
عتماده عبارات غري دقيقة تتمّثل يف و   "كلفة :يثري هذا الفصل عّدة مالحظات تتعلق أّوال 

كيفية حتديدها  إضافة إىل عدم وضوح " coût d’investissement initial"يلاإلستثمار األوّ 
"ذلك أّن التمويل األجنيب قد يكون أجنيب "متويل:وكذلك عبارة  واجلهة املخّولة لذلك.
  مباشرا أو غري مباشر.

نيا  ء والغاز و ليس املمّول واألهم من ذلك هو أّن الطرف معاقد الشركة التونسية للكهر
 1123عدد من األمر  20الفصل حتديد شكلها القانوين ضمن  شركة املشروع اليت متّ  وإّمنا

يع إنتاج واملتعلق بضبط شروط وإجراءات إجناز مشار  2016أوت  24املؤرخ يف  2016لسنة 
ء من الطاقات املتجّددة الذي ينّص أنّه:"جيب على صاحب املشروع يف أجل  وبيع الكهر

ريخ إبرام العقد إمتام إجراءات تكوين  شركة مشروع تكون يف شكل أقصاه سنة واحدة من 
شركة مقيمة ذات مسؤولية حمدودة أو خفية اإلسم خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا 

ء  للتشريع املتعلق بتكوين الشركات وجيب أن يكون نشاط الشركة منحصرا يف إنتاج الكهر
ء والغاز   ."…من الطاقات املتجددة وبيعها كلية وحصرية للشركة التونسية للكهر

إعتمدت معيار نسبة التمويل األجنيب  يف  23للفصل كما يالحظ أّن الصياغة احلالية     
، لتحديد اللجوء إىل التحكيم الدويل "coût d’investissement initial""كلفة اإلستثمار األويل

 2017فيفري  9يف إطار العقد املصادق عليه يف  23 يف حني أّن الصياغة السابقة للفصل
  % 50إعتمدت معيار جنسية من ميلكون رأس مال شركة املشروع إذا كانت تفوق نسبة 

  كما يلي:
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 le capital social du Producteur est détenu à plus de cinquante pour cent (50%) par des 
étrangers.  

خاصة فيما واحلال أّن الصياغة السابقة تعترب أكثر وضوحا وتتماشى مع القوانني النافذة 
لرجوع إىل القانون األساسي  عتماد معايري موضوعية لتحديد املسامهة األجنبية  يتعلق 

لعقد (امللحق عدد  لشركة املشروع   ).16املضّمن 
  

لسنة  71من القانون عدد  24الفصل كما أّن مقتضيات هذا الفصل  تتعارض مع أحكام 
واملتعلق بقانون اإلستثمار الذي إعتمد عبارة املستثمر  2016سبتمرب  30املؤرخ يف  2016

تعّذر تسوية النزاع الناشئ بني  عند:" األجنيب دون حتديد نسبة التمويل إذ ينص على أنه 
ملصاحلة، ميكن اللجوء إىل التحكيم مبقتضى إتفاقية  واملستثمر األجنيبالدولة التونسية 

  خصوصية بني الطرفني.
ملصاحلة وكانت له  واملستثمر التونسيوعند تعّذر تسوية النزاع الناشئ بني الدولة التونسية 

ميكن لألطراف عرضه على التحكيم مبقتضى إتفاقية حتكيم وختضع  موضوعيا صبغة دولية
  ألحكام جملة التحكيم. عندئذ إجراءات التحكيم

لنظر يف النزاع   ."ويف عدا ذلك، ختتص احملاكم التونسية 
عّرف املستثمر كما آنف الذكر  2016لسنة  71من القانون عدد  3أّن الفصل علما 
ملستثمر كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم أو غري يلي:" يقصد على معىن هذا القانون 

  .مقيم ينجز إستثمارا"
يقرتح اإلبقاء على الصيغة السابقة للفصل أو إعادة صياغته مع وتبعا ملا تقّدم وعليه 

إعتماد معايري موضوعية حتّدد حالة اللجوء للتحكيم وتتالءم مع القوانني النافذة خاصة 
ء من  2015 ماي 11 املؤرّخ يفا 2015لسنة  12القانون عدد  نتاج الكهر واملتعّلق 

  .الطاقات املتجّددة
واملتعلق بضبط شروط  2016 أوت 24 املؤرخ يف 2016لسنة  1123 األمر عددو  

ء من الطاقات املتجّددة  71والقانون عدد  وإجراءات إجناز مشاريع إنتاج وبيع الكهر
 42وجملة التحكيم الصادرة مبقتضى القانون عدد املتعلق بقانون اإلستثمار  2016لسنة 
  .1993أفريل  26املؤرخ يف  1993لسنة 
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جويلية  19بتاريخ لس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ 

سة السيّ  2018 ن وسندس وعضويّة السّيدتني رضا بن حممود  دبر رمي بوزّ
وسامل اخلموسي بوعبيدي و عمر التونكيت و والسادة حمّمد العّيادي الشيخ 
وحبضور املقّرر العام لطّيف لمصطفى و معز العبيدي خالد السّالمي و و لسعود 

  .السّيد نبيل السمايت اجللسةوكاتب شيخ روحو السّيد حمّمد 
 

  الـرئيــس                                                        
 

 رضا بن حممود                                                            


