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 الحمد                                               التونسيـــة  الجمهورية
  المنافســة  مجلس    

  - استشاري  -         
  العاّمـــة      الجلســــة

  
  املوضوع: مشروع أمر حكومي

ء من الطاقات املتجّددة القطاع:   مشاريع إنتاج الكهر
 

  

  
  152582 الرّأي عدد

  المنافسة  مجلس  عن  ادرصّ ال
  2016مارس   31  بتاريخ

  
  
  

  املنافســة،جملس  إنّ 
  

بكتابة  واملرّسم 2015نوفمرب  23يف  جارة املؤرّخّطالع على مكتوب وزير التّ االبعد     
لس حتت عدد أمر  مشروعطلب رأي جملس املنافسة حول  واملتضّمن، 152582 ا

ء من الطاقات املتجّددةيتعّلق بضبط شروط وإجراءات إجناز مشاريع  حكومي  إنتاج الكهر
عادة  2015سبتمرب  15املؤرخ يف  36من القانون عدد  11وفقا ملقتضيات الفصل  املتعّلق 
 تنظيم املنافسة واألسعار.

  
  

املتعّلق و 2015سبتمرب  15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 عددّطالع على القانون اال وبعد    
  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم 
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املتعّلق بضبط إجراءات  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد  
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الّرتتيبّية،    وصيغ االستشارة الوجوبّية 

  

نظيم املتعّلق بضبط التّ  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى
  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلاإلداري 
  

لّطريقة القانونّية جللسة يوم وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء  لس  ا
  .2016مارس  31اخلميس 

  

وإىل مالحظات  الكتايب تقريرها تالوةاملقّررة السّيد كوثر الشايب يف  إىل االستماع وبعد
  ،حمّمد البحري القابسياملقّرر العام السّيد 

  

لس املنافسة على و    :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة 

I – احملتوى املادي لإلسشارة:  

ا من قبل اإلدارة لطلب هذه االستشارة يف: ئق املدىل    تتمّثل الو

 لّلغة العربّية ويتضّمن  أربعة ومخسني فصال. مشروع أمر حكومي 
  .وثيقة شرح األسباب 

II -:اإلجراءات 
  ّلس ت مراسلة وزارة الصناعة والطاقة واملناجممت  بتاريخ مبقتضى مراسلة مرّمسة بكتابة ا

 .معطيات تتعّلق بطلب 1051 حتت عدد  2015ديسمرب  3
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 III – إلطار العام ملشروع األمر احلكوميا  
  

إعداد النصوص  موضوع اإلستشارة الرّاهنة يف إطارمشروع األمر احلكومي يندرج 
ء  2015ماي  11املؤرخ يف  2015لسنة  12التطبيقّية للقانون عدد  نتاج الكهر واملتعلق 
  من الطاقات املتجّددة. 

  
IV -اإلطار التشريعي والرتتييب املنّظم للقطاع:  

 
حداث وتنظيم الشركة  1962أفريل  3املؤرّخ يف  1962لسنة  8املرسوم عدد - واملتعلق 

لقانون عدد  ء والغاز واملصادق عليه  ماي  24املؤرخ يف  1962لسنة  16التونسّية للكهر
لقانون عدد  1962 لقانون   1970ديسمرب  2املؤرّخ يف  1970لسنة  58املنّقح واملتّمم 

  .  1996املؤرخ يف أّول أفريل  1996لسنة  1996لسنة  27والقانون عدد 
ء من  2015ماي  11املؤرّخ يف  2015لسنة  12القانون عدد  - نتاج الكهر واملتعّلق 

  الطاقات املتجّددة.
واملتعّلق بضبط مشموالت وزارة  1995ماي  22املؤرّخ يف  1964لسنة  9األمر عدد  -

ألمر عدد    .2010ديسمرب  13املؤرخ يف  2010لسنة  3215الصناعة املنّقح واملتّمم 
واملتعلق بضبط شروط  1996جوان  20املؤرّخ يف  1996لسنة  1125األمر عدد -

ء إىل اخلواص.   وإجراءات منح لزمة إنتاج كهر
واملتعلق بضبط تنظيم وزارة  2000جانفي  18املؤرّخ يف  2000لسنة  134األمر عدد  -

لّنصوص ال  5املؤرّخ يف  2010لسنة  617الحقة وخاّصة األمر عدد الصناعة املنّقح واملتّمم 
 .2010أفريل

واملتعّلق بضبط إجراءات وصيغ  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370األمر عدد -
لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص الرتتيبّية.   اإلستشارة الوجوبّية 
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واملتعّلق بضبط شروط نقل  2009سبتمرب  28املؤرّخ يف  2009لسنة  2773األمر عدد  -
ء وا ء املنتجة من الطاقات املتجّددة وبيع الفوائض منها للشركة التونسّية للكهر   لغاز.  الكهر

 
V - رجعّيةدراسة الّسوق امل:  

  *حتديد السوق املرجعّية:
ء من الطاقات املتجّددة.   تتعّلق السوق املرجعّية يف اإلستشارة الراهنة بسوق إنتاج الكهر

  1مفهوم الطاقات املتجّددة وأنواعها*
وهي اليت تتجدد أي اّليت ال تنفذ.  الطبيعية املوارداملستمدة من  الطّاقةهي  دةالطّاقة املتجدّ 

ً عن  اّلذي يستخدم  النووي الوقود، أو الطبيعي وغاز وفحم برتولمن  الوقودختتلف جوهر
) CO2( الكربون أكسيد كثائيدة خمّلفات  . وال تنشأ عن الطّاقة املتجدّ النووية املفاعالتيف 
دة االحتباس احلراري كما حيدث عند احرتاق ضارّ  غازاتأو  أو  الوقودة أو تعمل على ز

 الّضارة الّناجتة عن املفاعالت النوويّة. الذرية فاتاملخلّ 

حمن أساسا دة وتنتج الطّاقة املتجدّ    .2الكتل احليويةو والشمس واملياه الر

                                                 
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 ت . الشمس الكتلة احليوية على الطاقة املخزنة من حتتوي هي مواد عضوية مكونة من النبا النبا
ت مترر .الضوئي التمثيل تسمى متتص طاقة الشمس يف عملية ت إىل احليوا هي مصدر للطاقة  الكتلة احليوية .الطاقة الكيميائية يف النبا

احليوية  عندما حترق، يتم حترير الطاقة الكيميائية يف الكتلة .والسماد، والقمامة واحملاصيل،  اخلشب بعض األمثلة من وقود الكتلة احليوية هي .املتجددة
 .على صورة طاقة حرارية
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 الكهرمائية القوى حمطاتيف يتم أكثر إنتاج للطّاقة املتجددة وجتدر اإلشارة إىل أّن    
ح والطّاقة الشمسّية طرق  بواسطة الّسدود العظيمة، وتستخدم الّطرق اليت تعتمد على الر

ءيف البلدان املتقّدمة وبعض البلدان الّنامية؛ لكن وسائل إنتاج  على نطاق واسع  الكهر
ستخدام مصادر الطّاقة املتجددة أصبح مألوفًا يف اآلونة األخرية، وهناك بلدان عديدة 

ا من الطّاقة وضعت خططاً  دة نسبة إنتاجها للطّاقة املتجددة حبيث تغطي احتياجا  لز
  .2020سنة من استهالكها  %20بنسبة 

ن كيوتومؤمتر  يف املالحظ أنّه و     اّتفق معظم رؤساء الّدول على ختفيض إنتاج  3ليا
 املناخنب الّتهديدات الرئيسّية لتغّري وذلك لتجّ يف األعوام القادمة  الكربون أكسيد ثنائي

إلضافة للمخاطر االجتماعية والّسياسية للوقود والطّاقة الوقودواستنفاد  ثالتلوّ بسبب   ،
ء م النووية   ن الطاقات املتجّددة.ومت إقرار عدة آليات من بينها  تطوير نسبة إنتاج الكهر

  أنواع الطاقات املتجّددة يف تونس:*
ت هي: أهم الطاقات املتجّددة يف تونس     طاقة و الطاقة الشمسّيةمن حيث اإلمكا

ح   .الطاقة املائّيةو طاقة الكتل احليويّةمث بصفة أقل  الر
قد عّرف إنتاج  2015لسنة  12من القانون عدد  الفصل الثاينوجتدر اإلشارة إىل أّن 

ء من الطاقات املتجّددة بكونه  مجيع العمليات اهلادفة إىل إنتاج الطاقة "الكهر
ئية املستخرجة من حتويل الطاقة الشمسّية أو من الريح أو من الكتل احليويّة أو  الكهر

  .من احلرارة اجلوفّية أو من الغاز العضوي أو من مصدر أخر متجّدد"
                                                 

تمع الدويل قد أمجع يف 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 اليت تطرأ  على املناخ تلك اإلتفاقية على احلد من انبعاث الغازات الضارة 

ائي عام ومن ر.وتضمن عدم تعرض انتاج األغذية للخط يف مدينيت بون  2001القواعد األساسية لربوتوكول كيوتو واليت مت اإلتفاق عليها بشكل 
حلفاظ على البيئة  إىل جانب احلد املباشر إلنبعاث الغازات الضارة على صعيد كل دولة  األملانية ومراكش املغربية تم  العمل على تطوير مشاريع 

ت يف الدول النامية.متجددة صادركمشاريع توليد الطاقة من م  املصدر:علوم وتكنولوجيا. ، فضًال عن الرتتيبات والتدابري املتصلة حبماية الغا
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ء:تطّور السوق *   التونسية للكهر

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

ء عرب الطاقات املتجددة حبلول سنة  %30تسعى الدولة إىل توفري و  من إستهالكها للكهر
لتعاون مع خرباء من أملانيا .2030 ا  مج التعاون وفقا لدراسة مت القيام  يف إطار بر
 .األملاين

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

ء ء والغاز نتاج الكهر   .عرب نظام اللزمات وبيعها كليا للشركة التونسية للكهر
متام املرسوم املتعلّ  ء والغاز املرسوم عدد وذلك   8ق ببعث وتنظيم الشركة التونسية للكهر

خ يف أّول املؤرّ  1996لسنة  27مبقتضى القانون عدد  1962أفريل  3خ يف املؤرّ  1962لسنة 
نية) من املرسوم ما يلي:" أضيف للفصلإذ .1996أفريل  غري أنّه ميكن الثالث (فقرة 

ء إىل خواص ..." سناد لزمات إلنتاج الكهر   للدولة أن تقوم 
واملتعلق بضبط شروط  1996جوان  20خ يف املؤرّ  1996لسنة  1125مث صدر األمر عدد 

ء إىل خواص وإجراءات  س بصفة صرحية القطع مع الذي كرّ منح لزمة إنتاج الكهر
ء من طرف   ء والغازإحتكار إنتاج الكهر الذي بّني مفهوم  4الشركة التونسية للكهر

ء  ء و":كما يلي   ضمن فصله األّولاإلنتاج اخلاص للكهر تسمى دف لزمة إنتاج الكهر
ء  ئية بغية بيعها اإلنتاج اخلاص للكهر نتاج الطاقة الكهر إىل  كلياإىل السماح خلواص 

ء والغاز يف إطار عقد يربم بني الطرفني   ."الشركة التونسية للكهر
                                                 

ء والغاز املعد للوقد إبتداء من نشر هذا  1962لسنة  8من املرسوم عدد  الفصل األّول- 4 :أمم توليد ونقل وتوزيع وتوريد وتصدير الكهر
لبالد التونسّية اليت تتعاطى أنواع النشاط السابق ذكرها.   املرسوم،كما أممت املشاريع احملدثة 

أعاله بعهدة مؤسسة عمومّية ذات صبغة جتاريّة وصناعّية حمرزة على  2و  1لفصلني يناط التصّرف يف ضروب النشاط املشار هلا الفصل الثاين:
ء و  لشركات اخلفية اإلسم ...يطلق عليها إسم الشركة التونسّية للكهر  الغاز..."الشخصّية املدنّية واإلستقالل املايل خاضعة للتشريع املتعلق 
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"يتم إختيار املنتج اخلاص  1996لسنة  1125من األمر عدد  8للفصل ه وفقا نّ أعلما 
ء بعد الدعوة للمنافسة عن طريق  مفتوح أو عن طريق طلب عروض  طلب عروضللكهر

مسبوق مبرحلة إنتقاء أويل وذلك طبقا للشروط احملددة من طرف اللجنة العليا  مضّيق 
ء".   لإلنتاج اخلاص للكهر

نية   2009فري في 9املؤرخ يف  2009لسنة  7القانون عدد  صدور:مرحلة 
ق بتنقيح وإمتام القانون واملتعلّ  2009فيفري  9املؤرخ يف  2009لسنة  7صدر القانون عدد 

لتحّكم يف الطاقة الذي أضاف واملتعلّ  2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  72عدد  ق 
لثا) 14الفصل و رمكرّ  14 الفصلخاصة  ).   
شطة يف أو جمموعة مؤسّ سة ع كل مؤسّ تتمتّ :"أنّه رمكرّ  14 الفصل إذ نصّ  قطاع سات 

ء من الطاقات املتجّددة لغرض  الصناعة أو الفالحة أو اخلدمات واليت تنتج الكهر
ء إىل مراكز  ء املنتجة عرب الشبكة الوطنية للكهر اإلستهالك الذايت حبق نقل الكهر

ء والغاز يف حدود نسب  إستهالكها وبيع الفوائض حصرّ إىل الشركة التونسية للكهر
  قصوى 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  ( لغرض اإلستهالك  الطاقات املتجددةكل منتج للكهر

ء يف اجلهد املنخفض  لشبكة الوطنية للكهر ء الذايت ومرتبط  حبق بيع فوائض الكهر
ء والغاز اليت تلتزم بشراء هذه الفوائض يف إطار  حصر إىل الشركة التونسية للكهر

  عقد منوذجي.
الذي  2015ماي  11املؤرخ يف  2015لسنة  12القانون عدد  صدوراملرحلة الثالثة:

  نّص خاّصة على :
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ء من الطاقات املتجّددة لغرض اإلستهالك الذايت -1   .مشاريع إنتاج الكهر
ء من الطاقات املتجّددة لتلبية حاجيات اإلستهالك احمللي. -2   مشاريع إنتاج الكهر
دف التصديرفتح  -3 ء  ذلك أن  :للخواص إمكانية إجناز مشاريع إنتاج الكهر

ء تصدير ء والغاز  الكهر  كان سابقا حكرا على الشركة التونسية للكهر
 

ء:    إنتاج الكهر

  *القدرة:
ئية اجلملّية املرّكزة حّىت موّىف سنة   5200لبالد التونسية حوايل  2015بلغت القدرة الكهر

حميغاواط من  245ميغاواط من الطاقات املتجّددة (منها  334 منها ميغاواط  طاقة الر
 23و الطاقة املائيةميغاواط من  66م.) و 190ماتلني -م. وكشباطة 54(سيدي داود 

من القدرة اجلملّية  % 6وهو ما ميّثل حوايل  الطاقة الشمسّية الفولطاضوئّيةميغاواط من 
  املرّكزة.

  *اإلنتاج: 
ء سنة اإلنتا بلغ  جيغاواط ساعة  19000لبالد التونسية حوايل  2015ج اجلملي للكهر

من  %3جيغاواط ساعة من الطاقات املتجّددة متثل حوايل 520عتبار اإلنتاج الذايت منها 
ألف طن من النفط  128اإلنتاج الوطين اجلملي ومتّكن من توفري إقتصاد يف الطاقة حبوايل 

.   املعادل سنو
  

القدرة المركزة   الطاقة المستعملة  المنتج
  (میغاواط)

 2015اإلنتاج 
  (جیغاواط ساعة)

  الشركة التونسیة للكھرباء والغاز
  14333  4359  غاز طبیعي
  447  245  طاقة الریاح

  70  66  الطاقة المائیة 
معّد للبیع  (IPP)إنتاج خاص 

  3317  471  غاز طبیعي )2(رادس  STEGالكلي لـ 

  860  -  محروقات  منتجین ذاتیین
  37  23  ةطاقة شمسیّ 
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  19063  5164  المجموع  

لطاقة الشمسّية:   تسخني املياه 
يف قطاع الّسكن  ²مألف  800قرابة  2015حّىت موّىف سنة بلغت املساحة اجلملّية املرّكزة 

يف قطاع الصناعة.ومتّكن هذه املشاريع من  ²م 1000يف قطاع اخلدمات و ²مألف  20و
. 56إقتصاد يف الطاقة حبوايل    ألف طن من النفط املعادل سنو

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

  األخرية:
ء من الطاقات املتجّددة يف تونس حمدود لطاقة  اال يزال إنتاج الكهر للغاية حاليا مقارنة 

سنة ساعة جيغاواط  430التقليديّة إذ بلغ اإلنتاج خالل الثالث سنوات األخرية حوايل 
 2015جيغاواط ساعة سنة  600وحوايل  2014ساعة سنة  جيغاواط 580و 2013

عتبار تقديرات اإلنتاج من الطاقة الشمسّية). )  
ء ونصيبهم من او املنتج   لسوق:ن اخلواص للكهر

ء والغاز:-1   مشاريع البيع الكلي للشركة التونسّية للكهر
 1996املؤرخ يف أول أفريل  1996لسنة  27تندرج هذه املشاريع يف إطار القانون عدد 

متام املرسوم عدد   1125، واألمر عدد 1962أفريل  3املؤرخ يف  1962لسنة  8واملتعلق 
واملتعلق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج  1996جوان  20املؤرخ يف  1996لسنة 

ء إىل خواص. ويتم اجناز هذه املشاريع يف إطار طلبات عروض من قبل الدولة حيث  الكهر
ء والغاز ء للشركة التونسية للكهر   .يقوم املستثمر بكافة االستثمارات وبيع الكهر

شركة وهو  2002منذ سنة  دخل حّيز اإلنتاج منتج وحيد يف هذا اإلطار ويوجد حاليا
جيغاواط  3489ميغاواط واليت بلغ إنتاجها  471 بقدرة  IICPC Rades قرطاج للطاقة

  من اإلنتاج الوطين. % 20وهي متّثل حوايل  2014ساعة سنة 
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  مشاريع اإلنتاج الذايت:-2
  تندرج هذه املشاريع يف إطار :

لنسـبة للشـركات واملؤسسـات املسـتثناة مـن 2(الفصـل  1962لسـنة  8املرسوم عـدد  -  (
ء والغـــاز ســـنة  نتـــاج  1962التـــأميم عنـــد إحـــداث الشـــركة التونســـية للكهـــر والـــيت تقـــوم 

ء بصفة ذاتية.  ا من الكهر   حاجيا

لتوليد املؤتلـف  2002ديسمرب  03املؤرخ يف  2002لسنة  3232األمر عدد  - واملتعلق 
ألمـــر عــــدد للطاقـــة كمــــا مت تنقيحـــه وإمتا نــــوفمرب  02املــــؤرخ يف  2009لســـنة  3377مــــه 

ء والطاقة احلراريـة يف  2009 لنسبة للشركات اليت ترغب يف تركيز معدات إلنتاج الكهر
  .2015ميغاواط حىت موىف سنة  80آن واحد واليت قامت برتكيز قدرة مجلية تناهز 

لــتحكّ  2004أوت  08املــؤرخ يف  2004لســنة  72القــانون عــدد  - م يف الطاقــة  املتعلــق 
لقــــانون عــــدد   2009فيفــــري  09املــــؤرخ يف  2009لســــنة  07كمــــا مت تنقيحــــه وإمتامــــه 

ســبتمرب  28املــؤرخ يف  2009لســنة  2773لثــا) واألمــر عــدد  14مكــرر و 14(الفصــلني 
ء املنتجة من الطاقات املتجـددة وبيـع الفـوائض  2009 واملتعلق بضبط شروط نقل الكهر

ء والغاز.للشر    كة التونسية للكهر

ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضـوئية علـى  23وقد مت يف هذا اإلطار تركيز حوايل  
ء  أسطح املنازل ويف الضيعات الفالحية (تنوير ريفي + ضخ مياه) مرتبطة بشبكة الكهر
يف اجلهـــد املـــنخفض، إضـــافة إىل تركيـــز بعـــض املشـــاريع الصـــغرية األخـــرى مرتبطـــة بشـــبكة 

  كيلواط).  320اجلهد املتوسط (حوايل 

ء والغاز خالل السنوات األخرية:اليت ّمت بيعها للّشركة التونسّية  ضالفوائ   للكهر
لنسبة حلرفاء    اجلهد املنخفض يف *تتمّثل مشاريع اإلنتاج الذايت من الطاقات املتجّددة 
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جتهيــزات صــغرية علــى أســطح املنــازل أو يف الضــيعات الفالحيــة (تنــوير ريفــي أو ضــخ ميــاه) 
ئية يف اجلهد املنخفض لتمكني املنتجـني مـن وتكون هذه التجهيزات مر  لشبكة الكهر تبطة 

م من الشبكة عند انعدام اإلنتـاج  تصريف الفوائض خالل فرتات ذروة اإلنتاج وتلبية حاجيا
عتبـــار عـــدم اســـتمرارية الطاقـــات املتجـــددة. وقـــد بلغـــت القـــدرة اجلمليـــة للمشـــاريع املرتبطـــة 

 37ن مــــن إنتــــاج حــــوايل ميغــــاواط متّكــــ 23حــــوايل  2015جلهــــد املــــنخفض يف مــــوىف ســــنة 
  جيغاواط ساعة يف السنة.

جيلهـــا يف آخـــر الســـنة  الفـــوائض: لنســـبة هلـــذه املشـــاريع وإمنـــا يـــتم  ال يوجـــد بيـــع للفـــوائض 
عتبــار حمدوديــة القــدرة املرّكــللفــواتري الالحقــة مــن العــام املــوايل وهــي كميّــ زة إضــافة ات ضــئيلة 

  نتجة يقع استهالكها.إىل أن جل الطاقة امل
لنسبة حلرفاء* ّمت  اجلهد املتوّسط لّنسبة ملشاريع اإلنتاج الذايت من الطاقات املتجّددة 

لتايل ال وجود لبيع   320بقدرة حوايل  2015يف أواخر سنة  مشاريع 4ربط  كيلواط و
  فوائض من الطاقات املتجّددة خالل السنوات الفارطة.

  
  
  
  

  املشاريع الكربى من الطاقات املتجّددة اليت ّمت إنتاجها يف تونس: 
  :*الطاقة الشمسّية

  املشروع أو املؤسسة
القدرة املركزة   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
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ھبة في إطار التعاون   28  طاقة مشسية  جممع التنمية الفالحية طباقة
  الفرنسي

ء والغاز لرتكيز حمّطة حاليا  تمّ وي إجراء طلب عروض دويل من قبل الشركة التونسية للكهر
ء من الطاقة الشمسّية الفولطاضوئّية بوالية توزر من املنتظر  10بقدرة  ميغاواط إنتاج الكهر

  . 2017أن تدخل حّيز اإلستغالل سنة 
  *الطاقة املائّية:

ء علــــى الّســــات ل هــــذه املشــــاريع يف وضــــع حمطّــــتتمثّــــ دود الــــيت تنجزهــــا وزارة لتوليــــد الكهــــر
دود تـــدور مبفعـــول انســـياب امليـــاه الفالحـــة، وذلـــك مـــن خـــالل تركيـــز تربينـــات يف خمـــارج الّســـ

ء. وقـــد متّ  . ويـــتم اقتنـــاء وتركيـــز هـــذه ميغـــاواط 66إىل حـــد اآلن تركيـــز حـــوايل  وتنـــتج الكهـــر
ــــل الشــــركة التونســــي ــــيت تقــــوم الرتبينــــات يف إطــــار طلــــب عــــروض مــــن قب ء والغــــاز ال ة للكهــــر

  ستغالهلا بعد تركيزها. 

  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 (

  190  2013-2011  ماتلني-كشابطة
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  شراء فوائض الطاقات املتجّددة:تطّور أسعار 
  كما يلي:  رت أسعار شراء فوائض الطاقات املتجّددة:تطوّ 
  
  : 2010جوان  1مقّرر وزير الصناعة والطاقة املؤرّخ يف  -1

لتعريفة العاّمة  يساوي الّسعر املعتمد لشراء الفوائض سعر الطاقةاجلهد العايل واملتوّسط:-
ئي ذي اجلهد العايل واملشتملة على     مراكز أوقات  4للتيار الكهر

  )مارس1( 2013    2012  )سبتمرب 1( 2012  )جوان 1( 2010  مركز األوقات

  126  119  119  106  ار

  192  181  181  164  ذروة

  152  142  142  129  مساء

  96  90  90  81  ليل

 
  إرجاء الفوائض للفوترة الالحقةاجلهد املنخفض:-
  :2014جوان  2مقّرر وزير الصناعة والطاقة املؤرّخ يف  -2
مراجعة طريقة ضبط أسعار شراء الفوائض لتصبح هذه ّمتت :اجلهد العايل واملتوّسط-

ئي.    األسعار قارّة بقطع النظر عن تطّور التعريفة العاّمة للتّيار الكهر

  2015  )جوان2(2014   مركز األوقات

  115  115  ار

  182  182  ذروة

  168  168  مساء

  87  87  ليل

  
  إرجاء الفوائض للفوترة الالحقةاجلهد املنخفض:-
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IV -  مشروع األمر احلكومياملالحظات حول  

  مالحظة عاّمة:-
ء من الطاقات تطّرق  مشروع األمر احلكومي الراهن إىل اللجنة الفنّية لإلنتاج اخلاص للكهر

لنظر يف اإل ء من شكاليات املتعلّ املتجّددة واهليئة املختصة  قة مبشاريع إنتاج الكهر
لرجوع إىل صالحيا ا إستأنست مبا تتمّتع به اهليئات الطاقات املتجّددة و ا نالحظ أ

لدول املقارنة على غرار هيئة تعديل الطاقة بفرنسا  ء والطاقة   5laالتعديلية يف جمال الكهر

commission de régulation de l’énergie  وهو توّجه إخنرطت فيه عديد الدول
ءسوق إنتاج وتوزيع خلواص بدخول ااملقارنة    .الكهر

  بينما إختارت تونس هذه الصيغة أمام عدم حترر كلي للقطاع. 
  
  
  
 :بفصول مشروع األمر املالحظات املتعّلقة -

  الفصل الرابع:
عث املشروع على سبيل نّص الفصل الرابع  ئق اليت يرفقها  من مشروع األمر على الو

عتماد عبارة"   ".خاّصةالذكر ال احلصر 
ئق املستوجبة مبوقع الواب الرمسي للشركة التونسية  على أن تنشر قائمة تفصيلّية يف الو

ء والغاز.   للكهر

                                                 

5 -La CRE est l'autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des 
marchés de l'électricité et du gaz en France. 
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ئق املستوجبة مبشروع األمر ضمن  ويقرتح يف هذا اإلطار ذكر القائمة التفصيلّية للو
غرار ما ّمت  ء والغاز علىالفصل الرابع وعدم ترك األمر راجعا للشركة التونسية للكهر 

لفصل    .17التنصيص عليه 
  

  :الفصل اخلامس
على أنّه:"تتوّىل الشركة  الفصل اخلامس من مشروع األمرمن  الفقرة األوىل تنصّ  

ريخ إيداعه ء والغاز دراسة املطلب يف أجل ال يتجاوز شهرين من  إالّ  "التونسّية للكهر
مبآل طلبه.لذلك يقرتح ألجل إعالم صاحب املطلب أّن هذا الفصل مل يتضّمن حتديدا 

ء والغاز دراس "تعديل الفصل اخلامس كاآليت: ة املطلب تتوّىل الشركة التونسّية للكهر
ريخ وإعالم صاحبه مبآله  .ويف صورة املوافقة على يداعاإليف أجل ال يتجاوز شهرين من 

إجناز املشروع،يتوّىل صاحب املطلب الشروع يف أشغال تركيز التجهيزات الضروريّة إلنتاج 
ء من الطاقات املتجّددة.ويف صورة الرفض يتّم ذكر أسباب الرفض".     الكهر

    الفصل السادس: 
يتوىل صاحب من الفصل السادس من مشروع األمر على أنّه:"  الفقرة األوىلنّصت 

ا إلجراء املعاينات  ء والغاز بنهاية األشغال ودعو املطلب إعالم الشركة التونسّية للكهر
ء". لشبكة الوطنّية للكهر ء املنتجة     الضروريّة لتصريف الكهر

يتوىل صاحب املطلب  ":صياغة هذه الفقرة كما يليويقرتح يف هذا اإلطار تعديل 
ء والغاز ا  بكّل ما يرتك أثرا كتابّيا إعالم الشركة التونسّية للكهر بنهاية األشغال ودعو

ء لشبكة الوطنّية للكهر ء املنتجة    ."إلجراء املعاينات الضروريّة لتصريف الكهر
ن حسن تطبيق اآلجال وذلك لضمان شفافية املعامالت بني الطرفني وضما

ء والغا لفقرة الثانية من هذا الفصل اليت تلزم الشركة التونسّية للكهر ز املنصوص عليها 
  ...".ريخ إعالمهايوما من  15أجل أقصاه إجراء املعاينات الضروريّة يف 

  الفصل التاسع:
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ئق اليت  يتعّني على كّل تضّمن هذا الفصل تعدادا على سبيل الذكر ال احلصر للو
ء من الطاقات املتجّددة لغرض اإلستهالك الذايت مرتبط  شخص يرغب يف إنتاج الكهر
لطاقة  ء يف اجلهد العايل أو املتوّسط تقدميها إىل الوزارة املكّلفة  لشبكة الوطنية للكهر
ئق أخرى وهو ما يتعارض مع املبدأ  مكان هذه األخرية طلب و وهو ما يعين أنّه 

عث املشروع بصفة مسبقة بكافّ املتعلّ  ئق الالزمة من ق بضرورة إعالم املستثمر أو  ة الو
ئق سيتم حتديدها  كما  ،حية قائمة مفّصلة فيها بمل يتم التنصيص على أّن هذه الو

لطاقة وإدراجها مبوقع الواب الراجع للوزارة املكلّ  حية أخرى فة  على غرار ما أقرّه من 
ء من الطاقات  ابعالفصل الر  نتاج الكهر من مشروع األمر الراهن يف ما يتعّلق 

ء يف اجلهد املنخفض.   لشبكة الوطنّية للكهر  املتجّددة لغرض اإلستهالك الذايت املرتبط 
ملطة الثانية املتعلقة  كما يثري هذا الفصل مالحظة تتعّلق بضرورة تدقيق ما ورد 

  شهادات اإلعتماد.و مبراجع اخلربة
اخلربة فتّم ربطها بشركة تركيب املعّدات والتجهيزات املنتجة  مبراجعففي ما يتعّلق 

ا شركة تركيب  ء وهو ما يفهم منه ضرورة تقدمي مراجع املشاريع اليت قامت  للكهر
ء يف جمال الطاقات املتجددةاملعّدات والتجهيزات امل واحلال   les projetsنتجة للكهر

لشركة  ال والذين ينشطون   lesأنّه ميكن كذلك إعتماد خربة اخلرباء يف نفس هذا ا
experts    

السوق التونسّية تفتقر إىل  فتجدر املالحظة أنّ  بشهادات اإلعتمادق ما يتعلّ  أّما يف
ا تسليم شهادات اإلعتماد عدا  مكا هيئات خمتّصة يف جمال الطاقات املتجّددة واليت 

TUNAC 6 ا غري خمتّصة حتديدا يف جمال الطاقات املتجّددة واليت ح رت لذلك يق. تبّني أ
مراجع اخلربة الثانية كاآليت:"ة ئات أجنبية وإعادة صياغة املطّ يفتح اإلمكانية للجوء إىل ه

                                                 
6- Le Conseil National d'Accréditation TUNAC est un établissement public à caractère non 
administratif doté de l'autonomie morale et financière. 
Le TUNAC a pour principale mission d'évaluer et accréditer les organismes d'évaluation de la 
conformité (laboratoires, organismes d'inspection et de certification) conformément aux normes 
nationales et internationales correspondantes 
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ء وشهادات اإلعتماد املسّلمة من  لشركة تركيب املعّدات والتجهيزات املنتجة للكهر
املصاحل املختّصة على املستوى الوطين إن وجدت أو املسّلمة من مؤّسسات إعتماد 

  أجنبّية يف خصوص تقنية الطاقات املتجّددة املستعملة". 
 

 الثالث عشر:الفصل 
ت أو إخالالت "أنّه:نت الفقرة الثانية من هذا الفصل تضمّ  يف صورة معاينة صعو

ء والغاز  لشبكة،تتوّىل الشركة التونسّية للكهر ء املنتجة  دعوة حتول دون تصريف الكهر
هذه الفقرة مالحظة تتعّلق بعدم حتديد صيغة ثري تو  "املشروع لرفع هذه اإلخالالت شركة

  يتسّبب يف إشكال على مستوى اإلثبات وال يضمن شفافية اإلجراءات.الدعوة وهو ما قد 
وتبعا ملا تقّدم يقرتح إعادة صياغة اجلملة األخرية من الفقرة الثانية من هذا الفصل   
ء املنتجة  "كاآليت: ت أو إخالالت حتول دون تصريف الكهر يف صورة معاينة صعو

ء  بكّل ما يرتك أثرا كتابّيااملشروع شركة  دعوةوالغاز  لشبكة،تتوّىل الشركة التونسّية للكهر
  ."لرفع هذه اإلخالالت

ستعمال عبارات غري موّحدة: "صاحب  كما يثري هذا الفصل مالحظة تتعلق 
عث املشروع و"شركة املشروع" واحلال أّن الفصل اخلامس من القانون عدد  املشروع" و"

ء من الطاقات املتجّددة ينّص على أنّه "جيب على  2015لسنة  12 نتاج الكهر واملتعلق 
ء من الطاقات املت ملطتني الثانية والثالثة منتج الكهر جّددة يف احلاالت املنصوص عليها 

طبقا للتشريع اجلاري به العمل يف شكل شركة  شركة مشروعأن يكّون  7من هذا الفصل
ء من الطاقات  خفّية اإلسم أو ذات مسؤولّية حمدودة ينحصر موضوعها يف إنتاج الكهر

  املتجّددة". 
ستعمال عبارة "شركة املشروع".لذلك يقرتح توحيد العبارات املستعم   لة 

  

                                                 
  مشاریع اإلستھالك الذاتي- 7
 مشاریع إنتاج الكھرباء بھدف بیعھا كلیا وحصریا للھیكل العمومي. -
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  الفصل الرابع عشر:
ء لشروط الربط وتصريف  ينّص هذا الفصل على أنّه:"يف صورة إستجابة وحدة إنتاج الكهر

ء طبقا  ء،يتّم إبرام عقد بيع فوائض الكهر    " للعقد النموذجيالكهر
املكلف وزير الوجتدر اإلشارة إىل أّن العقد النموذجي املشار إليه تتم املصادقة عليه بقرار من 

ء  لذلك يقرتح إضافة ما يلي:"... .لطاقة للعقد طبقا يتّم إبرام عقد بيع فوائض الكهر
لطاقة النموذجي املصادق عليه بقرار   ."من الوزير املكلف 

  الفصل السابع عشر:
تنص الفقرة الثانية من هذا الفصل على أنّه:"جيب أن يرفق املطلب مبلف كامل يف ثالثة 

ئق التالية:   نظائر ورقّية وثالثة نظائر رقمّية يتضّمن الو
تثري املطتني األوىل والثانية من هذه الفقرة مالحظة تتعلق بضرورة مزيد حتديد وتفصيل و 

عث  وية  ئق املتعلقة  لو ئق املطلوبة وتعدادها فبالنسبة للمطة األوىل واملتعلقة  الو
لنسبة للشخص الطبيعي والسجل  املشروع يتجه التنصيص على بطاقة التعريف الوطنية 

لن   سبة للشخص املعنوي.التجاري 
لقدرات املالية لباعث املشروع حىت يكون املستثمر على  ئق املتعلقة  كما يتجه حتديد الو

ئق املطلوبة منه.    بّينة من اإلجراءات والو
ئق املطلوبة بشكل دقيق ومسبق يشّكل عائقا للدخول للسوق  ذلك أّن عدم معرفة الو

  املرجعية.
  الفصل الثامن عشر:

ء هذا الفصل  تضّمن ذكر ألهم املعايري اليت تعتمدها اللجنة الفنّية لإلنتاج اخلاص للكهر
ء من الطاقات  من الطاقات املتجّددة لدراسة املطالب املتعّلقة مبشاريع إنتاج الكهر

لتنصيص على عبارة " هو ما و " خاّصةاملتجّددة لتلبية حاجيات اإلستهالك احمللي وذلك 
قرتح يف هذا اإلطار حتديد كافة املعايري يمكان هذه اللجنة إضافة معايري أخرى و يعين أنّه 

وذكرها صلب هذا الفصل وذلك لضمان شفافية اإلجراءات وإكساء عمل اللجنة الفنية 
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املوضوعية الالزمة خاّصة أّن دورها حموري إذ أّن  احلصول على املوافقة املبدئّية ال يتم إّال 
ملوافقة من طرفها.بناء على وجود ر    أي 

  
  :نو عشر الالفصل 

ذا الفصل   يف صورة املوافقة على طلب ربط وحدة اإلنتاج "على أنّه:مت التنصيص 
مة إلجناز أشغال الربط  ء والغاز روز ء،تقّدم الشركة التونسّية للكهر لشبكة الوطنّية للكهر

ء املنتج ة ويتعّني أن تكون هذه اآلجال وآجال القيام بتجارب التشغيل وتصريف الكهر
ملوافقة  مة إجناز أشغال الربط  ء وترفق روز مة إجناز وحدة إنتاج الكهر مراعية لروز

لتمعن يف مقتضيات هذا الفصل يتبّني أنّه مل حيّدد اجلهة اليت تقّدم هلا الشركة  "املبدئّية و
مة إن كانت "اللجنة"  ء والغاز الروز   أو "صاحب املشروع".التونسّية للكهر

  ن:و الفصل الثاين والعشر 
عث املشروع  إعالم تضّمن هذا الفصل التنصيص على أنّّه" يف صورة عدم املوافقة يتم 

ريخ أقصى لإلعالم وصيغته  مبآل مطلبه مع بيان أسباب الرفض" غري أنّه مل يتم حتديد 
عث املشروع  إعالم يف صورة عدم املوافقة يتم لذلك يقرتح تعديل صياغة الفصل كاآليت:"

ريخ  بكل ما يداع مع بيان أسباب الرفض اإلمبآل مطلبه يف أجل أقصاه سّتة أشهر من 
  ".ك أثرا كتابّيايرت 

  ن:و الفصل الثالث والعشر 
بعدم حتديد مكان النشر والذي ميكن أن يكون مبوقع  يثري هذا الفصل مالحظة تتعّلق

لوزارة لطاقة كما أنّه إعتمد عبارة عاّمة تتمّثل يف " الواب اخلاص  " بصفة دوريّةاملكّلفة 
لطاقة  مبوقع ويقرتح يف هذا اإلطار إعادة صياغة الفصل كاآليت:"ينشر الوزير املكّلف 

ريخ إسناد املوافقة املبدئية قائمة  يف أجل أقصاه أسبوع الواب الراجع للوزارة من 
ء من الطاقات املتجّددة  املشاريع املتحّصلة على املوافقة املبدئّية إلجناز وحدات إنتاج الكهر
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ء املنتجة من الطاقات املتجّددة كما ّمت ضبطها واحل اجيات الوطنّية املتبقية من الكهر
  إلعالن الرمسي".

  ن:و والعشر  امسالفصل اخل
عث املشروع مد اللجنة الفنّية ملعطيات  دورّ  نّص هذا الفصل على أنّه:"يتعّني على 

لتقّدم يف إجناز املشروع" ويقرتح ئق املتعّلقة  يف هذا اإلطار حتديد هذه الدورية بربطها  والو
عث املشروع مد اللجنة الفنّية جال وإعادة صياغة الفصل كاآليت:  شهرّ  يتعّني على 

لتقّدم يف إجناز املشروع". ئق املتعّلقة    ملعطيات والو
  :نو والثالث سابعالفصل ال

ذا الفصل أنّه ء من الطاقات املتجّددة مينح ترخيص إستغالل وحدة :"ورد  إنتاج الكهر
لشركة املشروع بصفة إمسّية وال مينح لصاحبه أي حق حصري  تهة صالحيّ والتمديد يف مدّ 

لطّاقة بناء على رأي اللجنة الفنّية  وال جيوز إحالته إىل الغري إّال بعد موافقة الوزير املكّلف 
ء من الطاقات املتجّددة     ".لإلنتاج اخلاص للكهر

لرجوع إىل مقتضيات ويثري هذا الفصل مال  19الفصل حظة تتعّلق  بعدم دقة هذا الفصل 
:"ال ميكن إحالة الرتخيص أو على أنّه الذي ينصّ  2015لسنة  12من القانون عدد 

ا يف رأس مال شركة أخرى أو تغيري تركيبة رأس مال  التفويت يف وحدة اإلنتاج أو املسامهة 
لطاقة بناء على رأي اللجنة الفنّية".شركة    املشروع إالّ بعد موافقة الوزير املكّلف 

مينح ترخيص " كاآليت:  ويقرتح يف هذا اإلطار إعادة صياغة الفصل السابع والثالثني
ء من الطاقات املتجّددة والتمديد يف مدّ  لشركة  تهة صالحيّ إستغالل وحدة إنتاج الكهر

أو التفويت  وال جيوز إحالته إىل الغري مينح لصاحبه أي حق حصري املشروع بصفة إمسّية وال
ا يف رأس مال شركة أخرى أو تغيري رأس مال شركة املشروع  يف وحدة اإلنتاج أو املسامهة 
ء  لطّاقة بناء على رأي اللجنة الفنّية لإلنتاج اخلاص للكهر إّال بعد موافقة الوزير املكّلف 

  ".  من الطاقات املتجّددة
  ن:و الفصل الثامن والثالث
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لطاقة  من اللجنة  بناء على رأي مطابقنّص هذا الفصل على أنّه:" ميكن للوزير املكّلف 
  الفنّية سحب الرتخيص وذلك يف احلاالت التالية ..."

لطاقة  من  برأي مطابقويثري هذا الفصل مالحظة تتعّلق بتقييد سلطة الوزير املكّلف 
مل يشرتط رأ مطابقا إذ  2015لسنة  12عدد  من القانون 18الفصل اللجنة واحلال أّن 

لطاقة بعد أخذ  رأي اللجنة نّص على أنّه:"ميكن سحب الرتخيص من قبل الوزير املكّلف 
  ."الفنّية

من القانون  18يقرتح تعديل الفصل ولتفادي هذا اإلشكال ونظرا ألمهّية رأي اللجنة الفنّية 
لطاقة  كاآليت:"  املشار إليه أعاله 12عدد  ميكن سحب الرتخيص من قبل الوزير املكّلف 

  اللجنة الفنّية".من  بناء على رأي مطابق
للجنة الفنّية لإلنتاج اخلاصالباب ال ء من الطاقات املتجّددة رابع: املتعلق    للكهر

   مالحظة مبدئّية:
حتدث جلنة فنّية لإلنتاج على أنّه:" 2015لسنة  12من القانون عدد  29الفصل نّص 

ء من الطاقات املتجّددة...   اخلاص للكهر
  "أمر وتضبط تركيبة اللجنة وطرق سري أعماهلا مبقتضى
مر ويف هذا اإلطار يطرح تساؤل ما إذا كانت  إرادة املشرع ترمي إىل إفراد هذه اهليئة 
  خاص أو إدراجها صلب مشروع األمر احلايل.

مر مستقل لضمان اإللتزام مبقتضيات الفصل   38ويقرتح يف هذا اإلطار إفراد هذه اهليئة 
حية أخرى لضمان سهولة إدخال تنقيحات أو تعديالت عليه  حية ومن  آنف الذكر من 

  فيما بعد.
لنظر يف اإلشكاليات املتعلّ الباب اخلامس: هليئة املختّصة  قة مبشاريع إنتاج املتعلق 

ء من الطاقات املتجّددة   الكهر
   مالحظة مبدئّية :
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ء من الطاقات  املتعّلق 2015 لسنة 12من القانون عدد  38 نّص الفصل نتاج الكهر
ملشاريع املنجزة خمتّصة تتوّىل النظر يف اإلشكاليات املتعلّ املتجّددة على أن:"حتدث هيئة  قة 

  يف إطار هذا القانون". 
  ."مر وتضبط تركيبتها ومهامها وطرق تسيريها

مر  ويف هذا اإلطار يطرح تساؤل ما إذا كانت إرادة املشرع ترمي إىل إفراد هذه اهليئة 
  خاص أو إدراجها صلب مشروع األمر احلايل.

مر مستقل لضمان اإللتزام مبقتضيات الفصل   38ويقرتح يف هذا اإلطار إفراد هذه اهليئة 
حية أخرى لضمان سهولة إدخال تنقيحات أو تعديالت عليه  حية ومن  آنف الذكر من 

  فيما بعد.
لفصول اخلاصّ  هليئة:يف ما يتعلق    ة 

  ن:و الفصل اخلامس واألربع
ملطة اخلامسة من هذا الفصل التنصيص على : يف لكفاءة  مشهود هلما"خبريان -ورد 

ال لكفاءة  هذه املطّة " غري أنّ  ا تتضّمن لبسا على مستوى املقصود بعبارة مشهود هلما 
لذلك (كفاءة مهنية ،جامعّية وأكادميّية....) واجلهة املخّول هلا إسناد مثل هذه الشهادة 

ال أو اإلختصاصكما   مزيد توضيح هذه املسألة. حرت يق لذلك  املطلوب مل يتم حتديد ا
ال كاآليت : حتديد حرت يق ء والطاقات املتجّددة".الكجمال "ا   هر

  ن:و واألربع سادسالفصل ال
وحصرها يف ثالث مسائل  بتضييق صالحيات اهليئةيثري هذا الفصل مالحظة تتعلق 

ء  املتعّلق 2015 لسنة 12من القانون عدد  38واحلال أّن الفصل فحسب  نتاج الكهر
اإلشكاليات من الطاقات املتجّددة نّص على أن:"حتدث هيئة خمتّصة تتوّىل النظر يف 

ملشاريع املنجزة لتايل خّول هلا النظر يف كافّ  املتعلقة  ة يف إطار هذا القانون".و
ء من الطاقات املتجّددة.وهي من املؤكّ  د أمشل من اإلشكاليات املتعلقة مبشاريع إنتاج الكهر

   الثالث جماالت اليت ّمت حتديدها صلب هذا الفصل.  



 

23 
 

واحلال أّن  ..."املتعّلقة بـ "اإلعرتاضات"يف  تتوىل النظر كما نّص هذا الفصل على أّن اهليئة
املبّني أعاله يستعمل عبارة اإلشكاليات.كما يالحظ أّن  12من القانون عدد  38الفصل 

هليئ ة مل يتعّرض لكيفّية تقدمي وترسيم الشكاوى لذا يقرتح مزيد الباب اخلامس واملتعّلق 
  توضيح هذه املسألة.  

  
مارس   31بتاريخ  لمجلس المنافسة    ةوصدر هذا الرّأي عن الجلسة العامّ 

وعضويّة السّيدات سلوى بن والي وإيناس    د الحبيب جاء بابرئاسة السيّ  2016
والسادة عماد الدرويش ومحّمد بن فرج  بن جعفر  معطّر حرم الوكيل وماجدة  

  السّيد نبيل السماتي.  والهادي بن مراد وأّمن كتابة الجلسة
  

 ســرئيـال                                                                 
 
 


