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ّ                                      اجلمهورية الّتونسية   احلمد 
  جملس املنافسة  
 اجللسة العاّمة  

 
ء من الطاقات املتجّددة. :القطاع   إنتاج الكهر

  
 162620الّرأي عدد 

  الّصادر عن جملس املنافسة
  2016ديسمرب  29بتاريخ 

  

  إّن جملس املنافسة،

لس حتت عددالصناعة و وزير  مكتوببعد اّطالعه على   الّتجارة املرّسم بكتابة ا
مخسة حول قتضاه إبداء الرأي منه مبوالذي طلب  2016 نوفمرب 3 بتاريخ 162620

ملصادقة على كراسي شروط و تتعلّ ) 05(قرارات  عير امش ثالثة عقود منوذجّية خاصة على ق 
سبتمرب  15 املؤرخ يف 36 من القانون عدد 11 وفقا ملقتضيات الفصللطاقات املتجّددة 

عادة تنظيم املنافسة واألسعار و  2015  2016لسنة  1148كومي عدد احلمر األاملتعّلق 
لس املنافسة ق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة تعلّ امل 2016 أوت 19 خ يفؤرّ امل الوجوبية 

 .حول مشاريع النصوص التشريعية والرتتيبية
  

 2015 سبتمرب 15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 وبعد اإلّطالع على القانون عدد
عادة تنظيم املنافسة واألسعار.   واملتعلق 
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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

  .2016 ديسمرب 29

  
  وبعد التأّكد من توفر الّنصاب القانوين.

  
  الّسيدة كوثر الشايب يف تالوة تقريرها الكتايب. ةوبعد االستماع إىل املقّرر 

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

  
  

I –  لإلسشارةاحملتوى املادي:  

ا من قبل  ئق املدىل    االستشارة يف:وزارة الصناعة والتجارة موضوع تتمّثل الو

   ملصادقة على مشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة يتعلق 
ئية  كراس شروط يتعّلق بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهر

 بشبكة اجلهد املنخفض.دة املنتجة من الطاقات املتجدّ 
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   ملصادقة على مشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة يتعلق 
ئية  كراس شروط يتعلق بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهر

 اجلهد املرتفع واملتوسط. بشبكةدة املنتجة من الطاقات املتجدّ 
  ملصادقة على مشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة يتعلق 

ء املنتجة من الطاقات املتجددة للشركة التونسية  العقد النموذجي لبيع الكهر
ء والغاز.  للكهر

  ملصادقة على مشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة يتعلق 
ء املنتجة من الطاقا دة وشراء الفائض ت املتجدّ العقد النموذجي لنقل الكهر

ء والغاز.  من قبل الشركة التونسية للكهر

  ملصادقة على مشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة يتعلق 
ء املنتجة من الطاقات املتجّددة من قبل  العقد النموذجي لشراء فوائض الكهر

ء والغاز اليت يتم تصريفه  ا على شبكة اجلهد املنخفض.الشركة التونسية للكهر

II -:اإلجراءات 
  ّي وزارة الطاقة واملناجم والطاقات جملس املنافسة مع ممثلّ  ّمت إجراء جلسة عمل مبقر

نوفمرب  8 بتاريخوذلك دة حول مشاريع النصوص موضوع اإلستشارة الراهنة املتجدّ 
2016. 

III – ملشاريع القرارات موضوع اإلستشارة الّراهنة اإلطار العام:  
إعداد النصوص  تندرج مشاريع القرارات موضوع اإلستشارة الرّاهنة يف إطار

لقانون عدد  2015 ماي 11 املؤرخ يف 2015 لسنة 12 الرتتيبية املنصوص عليها 
ء من الطاقات املتجّددة و  نتاج الكهر  2016 لسنة 1123 ألمر عددكذلك واملتعلق 

واملتعلق بضبط شروط وإجراءات إجناز مشاريع إنتاج وبيع  2016 أوت 24 املؤرخ يف
ء من الطاقات املتجّددة.   الكهر

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

لقانون عدد 1962 ماي  1970 ديسمرب 2 املؤرّخ يف 1970 لسنة 58 املنّقح واملتّمم 
  .  1996 املؤرخ يف أّول أفريل 1996 لسنة 1996 لسنة 27 والقانون 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 عدد   .2009فيفري  09 املؤرخ يف 2009 لسنة 07 كما مت تنقيحه 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  2016 مارس 9 املؤرّخ يف 2016 لسنة 294 األمر عدد - واملتعّلق 

لنظر. ا واهلياكل الراجعة إليها   الطاقة واملناجم وبضبط مشموال
 
 

V - دراسة الّسوق املرجعّية:  
  *حتديد السوق املرجعّية:

ء من الطاقات ذات العالقة تتعّلق السوق املرجعّية  إلستشارة الراهنة بسوق إنتاج الكهر
  املتجّددة.
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  .1*مفهوم الطاقات املتجّددة وأنواعها
وهي  ،اّليت ال تنفذ د أيّ اليت تتجدّ  الطبيعية املوارداملستمدة من  الطاقةهي  الطّاقة املتجّددة

ً عن  ذي يستخدم لا النووي الوقود وعن الطبيعي وغاز وفحم برتولمن  الوقودختتلف جوهر
) CO2( الكربون أكسيد كثائي. وال تنشأ عن الطّاقة املتجّددة خمّلفات  ةالنوويّ  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

  . واسع يف البلدان املتقّدمة وبعض البلدان الّنامية

ءإنتاج  إنّ     ستخدام مصادر الطّاقة املتجّددة أصبح مألوفًا يف اآلونة األخرية،  الكهر
دة نسبة إنتاجها للطّاقة املتجّددة حبيث تغطي  وهناك بلدان عديدة وضعت خططًا لز

ا من الطّاقة بنسبة   .2020 من استهالكها سنة %20 احتياجا

                                                 
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 إىل  مترر .الضوئي التمثيل تسمى النبا تالطاقة الكيميائية يف النبا  الكتلة احليوية .احليوا

عندما حترق، يتم حترير  .والسماد، والقمامة واحملاصيل،  اخلشب بعض األمثلة من وقود الكتلة احليوية هي .هي مصدر للطاقة املتجددة
 .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 و الوقودواستنفاد  التلّوث قد ، 

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

  ء من الطاقات املتجددةإنتاج الكهرأمهية 
 ومن. الدول معظم سياسات يف الطاقة مصادر أبرز إحدى دةاملتجدّ  الطاقات لمتثّ   

 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 سامهتو عة،املصنّ  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. مث بدأ منذ سنة دة يف جمال استعمال الطاقات املتجدّ  2000 وضخ املياه 
ح وذلك برتكيز أوّ  ء من طاقة الر ء إنتاج الكهر ل حمطة من قبل الشركة التونسية للكهر

                                                 
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 عدم تعرض انتاج األغذية للخطر.اليت تطرأ على املناخ وتضمن  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 البيئ تم  ت يف متجددة ة كمشاريع توليد الطاقة من مصادرتطوير مشاريع  ، فضًال عن الرتتيبات والتدابري املتصلة حبماية الغا

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

ذا القطاع، يف ظل تراجع املوارد  الوطنية من احملروقات وتفاقم  دف النهوض  و
عداد إسرتاتيجية جديدة لالنتقا ل الطاقي من أبرز عجز موازنة الطاقة األولية، قامت الوزارة 

لنظر لتحسّ حماورها االعتماد على الطاقات املتجدّ  ن دة كمصدر بديل للطاقة وذلك 
ة االقتصادية هلذه التكنولوجيات، إضافة إىل وفرة املخزون الوطين من هذه املوارد املردوديّ 

ر اإلجيابية على البيئة.  ،وخاصة منها الطاقة الشمسية   عالوة على اآل
  الطاقات املتجّددة يف تونس:*أنواع 

ح     ت هي: الطاقة الشمسّية وطاقة الر أهم الطاقات املتجّددة يف تونس من حيث اإلمكا
  مث بصفة أقل طاقة الكتل احليويّة والطاقة املائّية.

ماي  11 املؤرّخ يف 2015 لسنة 12 من القانون عدد 2 الفصل وجتدر اإلشارة إىل أنّ    
ء من الطاقات املتجّددة 2015 نتاج الكهر ء من الطاقات  واملتعّلق  عّرف إنتاج الكهر

ئية املستخرجة من حتويل املتجّددة بكونه " مجيع العمليات اهلادفة إىل إنتاج الطاقة الكهر
الطاقة الشمسّية أو من الريح أو من الكتل احليويّة أو من احلرارة اجلوفّية أو من الغاز 

 و من مصدر آخر متجّدد".العضوي أ
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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 8املرسوم عدد املتمّثل يف ء والغاز متام املرسوم املتعّلق ببعث وتنظيم الشركة التونسية للكهر
املؤرّخ  1996لسنة  27مبقتضى القانون عدد  وذلك 1962أفريل  3املؤرّخ يف  1962لسنة 

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

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

ء من طرف  ء والغازمع إحتكار إنتاج الكهر الذي بّني مفهوم و  5الشركة التونسية للكهر
ء  ء "ضمن فصله األّول كما يلي :اإلنتاج اخلاص للكهر وتسمى 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
"يتم إختيار املنتج اخلاص  1996لسنة  1125من ذات األمر عدد  8للفصل قا علما أنّه وف

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
نية  2009فيفري   9املؤرخ يف  2009لسنة  7القانون عدد  بصدور إنطلقت:املرحلة 

واملتعّلق  2004أوت  2املؤرخ يف  2004لسنة  72املتعّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد 
لثا). 14مكّرر والفصل  14الفصل لتحّكم 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 لغرض(  كل 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  2015ماي  11املؤرخ يف  2015لسنة  12ون عدد املرحلة الثالثة:صدور القان
  نّص 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  -3 ء   الكهر

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 2015بلغت القدرة الكهر

طاقة ميغاواط من  245 الطاقات املتجّددة (منهاميغاواط من  334 منها ميغاواط 5200
ح  الطاقة املائيةميغاواط من  66م.) و 190 ماتلني-وكشباطةم.  54 (سيدي داود الر

من القدرة  % 6 وهو ما ميّثل حوايل الطاقة الشمسّية الفولطاضوئّيةميغاواط من  23و
  اجلملّية املرّكزة.

  *اإلنتاج: 
ء سنةبلغ اإلنتاج       جيغاواط  19000 لبالد التونسية حوايل 2015 اجلملي للكهر

عتبار اإلنتاج الذايت  ل حوايلجيغاواط ساعة من الطاقات املتجّددة متثّ  520 منها ،ساعة 
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ألف طن من  128 من اإلنتاج الوطين اجلملي ومتّكن من توفري إقتصاد يف الطاقة حبوايل 3%
.   النفط 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 

  19063  5164  المجموع  

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

يف قطاع الصناعة.ومتّكن هذه املشاريع  ²م 1000يف قطاع اخلدمات و ²مألف  20و الّسكن
  .ألف طن من النفط املعادل سنو 56من إقتصاد 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 
 ساعة سنة/جيغاواط 430 إذ بلغ اإلنتاج خالل الثالث سنوات األخرية حوايل ،التقليديّة
 2015 ساعة سنة/جيغاواط 600 وحوايل 2014 ساعة سنة/جيغاواط 580و 2013

عتبار تقديرات اإلنتاج من الطاقة الشمسّية). ) 
 

  2030أهداف املخطط الشمسي التونسي لسنة 
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ط الشمسي التونسي الذي يتضّمن األهداف واآلليات لتنفيذ حتيني املخطّ  متّ 
والذي ّمتت املصادقة عليه  2030 يف غضون سنة 6اإلسرتاتيجّية الوطنية لالنتقال الطاقي

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) الشمسية الفولطاضوئيةميغاواط من الطاقة  1510 -
 ،(CSP) ميغاواط من الطاقة الشمسية املركزة 450 -
 احليوية. الكتل طاقة من ميغاواط 100 -

  :2030 ومن املنتظر أن حيقق املخطط الشمسي التونسي حىت موىف سنة
 ،ن من النفط املعادلمليون ط 16 اقتصاد يف الطاقة حبوايل -
 أكسيد الكربون،مليون طن معادل لثاين  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  12%   . 2020 املتجددة يف غضون سنةمن الطاقة الكهر

                                                 
 

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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ء ونصيبهم من السوق:و املنتج   ن اخلواص للكهر
ء والغاز:-1   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 الدولة  ،إنتاج 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 متّثل حوايلوهي  2014 ساعة سنة/جيغاواط
  مشاريع اإلنتاج الذايت:-2

  تندرج هذه املشاريع يف إطار:
لنسـبة للشـركات واملؤسسـات املسـتثناة مـن 2(الفصل  1962 لسنة 8 املرسوم عدد -  (

ء والغـــاز ســـنة ـــأميم عنـــد إحـــداث الشـــركة التونســـية للكهـــر نتـــاج  1962 الت والـــيت تقـــوم 
ء بصفة ذاتية.  ا من الكهر   حاجيا

لتوليــــــد  2002 ديســــــمرب 3 املــــــؤرخ يف 2002 لســــــنة 3232 األمــــــر عــــــدد - واملتعلــــــق 
ألمـــر عـــدد  2 املـــؤرخ يف 2009 لســـنة 3377 املؤتلـــف للطاقـــة كمـــا مت تنقيحـــه وإمتامـــه 

ء والطاقــة  2009 نــوفمرب لنســبة للشــركات الــيت ترغــب يف تركيــز معــدات إلنتــاج الكهــر
 ميغــاواط حــىت مــوىف ســنة 80 احلراريــة يف آن واحــد والــيت قامــت برتكيــز قــدرة مجليــة تنــاهز

2015.  

لــتحّكم يف الطاقــة   2004 أوت 8 املــؤرخ يف 2004 لســنة 72 القــانون عــدد - املتعلــق 
لقــــــانون   2009فيفــــــري  9 املــــــؤرخ يف 2009 لســــــنة 7 عــــــددكمــــــا مت تنقيحــــــه وإمتامــــــه 

 سـبتمرب 28 املـؤرخ يف 2009لسـنة  2773 واألمر عدد) لثا 14مكرر و 14 الفصلني(
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ء املنتجة من الطاقـات املتجـددة وبيـع الفـوائض  2009 واملتعلق بضبط شروط نقل الكهر
ء والغاز.   للشركة التونسية للكهر

ميغاواط مـن الطاقـة الشمسـية الفولطاضـوئية علـى  23 وقد مت يف هذا اإلطار تركيز حوايل 
ء ) تنوير ريفي + ضخ مياه( أسطح املنازل ويف الضيعات الفالحية مرتبطـة بشـبكة الكهـر

ـــز بعـــض املشـــاريع الصـــغرية األخـــرى مرتبطـــة بشـــبكة  يف اجلهـــد املـــنخفض، إضـــافة إىل تركي
  ). كيلواط 320 حوايل( اجلهد املتوسط

ء والغاز خالل السنوات اليت ّمت بيعها للّشركة التونسّية  ضالفوائ للكهر
  األخرية:

لنسبة حلرفاء     :اجلهد املنخفض يف*تتمّثل مشاريع اإلنتاج الذايت من الطاقات املتجّددة 
ميـــاه) جتهيـــزات صـــغرية علـــى أســـطح املنـــازل أو يف الضـــيعات الفالحيـــة (تنـــوير ريفـــي أو ضـــخ 

ئيـة يف اجلهـد املـنخفض لتمكـني املنتجـني مـن  لشـبكة الكهر وتكون هذه التجهيـزات مرتبطـة 
م مـن الشـبكة عنـد انعـدام اإلنتـاج  تصريف الفوائض خالل فرتات ذروة اإلنتـاج وتلبيـة حاجيـا

جل هـد عتبار عدم استمرارية الطاقات املتجددة. وقد بلغت القدرة اجلملية للمشاريع املرتبطة 
 37ميغــــــــاواط متّكــــــــن مــــــــن إنتــــــــاج حــــــــوايل  23 حــــــــوايل 2015 املــــــــنخفض يف مــــــــوىف ســــــــنة

  ساعة يف السنة./جيغاواط
جيلهـــا يف آخـــر الســـنة  الفـــوائض: لنســـبة هلـــذه املشـــاريع وإمنـــا يـــتم  ال يوجـــد بيـــع للفـــوائض 

عتبار حمدودية القدرة املرّكزة إضافة إىل  ،للفواتري الالحقة من العام املوايل وهي كمّيات ضئيلة 
  الطاقة املنتجة يقع استهالكها. جلّ  أنّ 

لّنسبة ملشاريع اإلنتاج الذايت من الطاقات املتجدّ  لنسبة حلرفاء * ّمت ربط  اجلهد املتوّسطدة 
لتايل ال وجود لبيع فوائض  320 بقدرة حوايل 2015 يف أواخر سنة مشاريع 4 كيلواط و

 من الطاقات املتجّددة خالل السنوات الفارطة.
  

  املشاريع الكربى من الطاقات املتجّددة اليت ّمت إنتاجها يف تونس: 
  :*الطاقة الشمسّية
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  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  الفالحية أم الصمعةجممع التنمية 
  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

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

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 (

  190  2013-2011  ماتلني-كشابطة
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  شراء فوائض الطاقات املتجّددة:تطّور أسعار 
  فوائض الطاقات املتجّددة: كما يلي:تطّورت أسعار شراء 

  : 2010جوان  1مقّرر وزير الصناعة والطاقة املؤرّخ يف  -1

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

  )مارس1( 2013    2012  )سبتمرب 1( 2012  )جوان 1( 2010  األوقاتمركز 

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

ئي    كما يلي:  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:-
  :التقنية توضيحات حول بعض املفاهيم

 الطاقة الفاعلة:
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ئية فهي ال متّكن  فاعلةالالطاقة غري أّما  ،هي الطاقة املستعملة لتشغيل التجهيزات الكهر
ا ضروريّة للتجهيزات احملتوية على ،من تشغيل التجهيزات ّ وتنتج  bobinage لفات غري أ

ء طاقة فاعلة وطاقة غري فاعلة   .مولدات الكهر
لشبكة ضياعات الوينتج عن إستعمال الطاقة غري   des pertesفاعلة من قبل املرتبطني 

  ب إستثمارات إضافية للتصرف فيها.وتتطلّ 
لتايل فإّن  ،وتبعا لذلك      ء يف غىن عن الطاقة غري الفاعلة، و فإّن الشبكة الوطنية للكهر

ء والغاز ال تشرتي هذه الطاقة ويف حالة طلبها من طرف املنتج يقع  ،الشركة التونسية للكهر
ء والغاز.  عتماد األسعار املعمول به لكل حرفاء الشركة التونسية للكهر ا   فوتر

 
  :ح السوق املرجعّيةتقييم درجة إنفتا 

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 نتاج  1996 إنتاج الكهر ء من الطاقات املتجدّ لسماح للخواص    دة.الكهر

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

ء من املتعلق بضبط شروط وإجراءات إجناز مشاريع إنتاج  2016 أوت 24 وبيع الكهر
  الطاقات 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. 
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ويف هذا اإلطار يّتجه السعي ملزيد حترير القطاع لضمان إرساء مناخ إستثماري 
حتما عرب إحداث هيكل تعديلي مستقل للقطاع تكون من  الذي ميرّ و جاذب وشفاف 

ته حتديد القواعد العامة خلصوص صة يف ما يتعلق بشفافية حتديد املصاريف خا ،أولو و
لشبكة وذلك يف إطار التقليص من خماطر اإلستثمار يف هذا القطاع. وهو 7مصاريف الربط 

 كما يلي:8 2015 ما مت التأكيد عليه ضمن املخطط الشمسي الصادر يف ديسمرب
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.  

                                                 
7-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. 
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). 
 
8-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 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... 

- 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. 

 

IV-لس الحظات م ملصادقة على كراسيا  حول مشاريع قرارات تتعلق 
لطاقات املتجّددة   :شروط وثالثة عقود منوذجية خاصة 

  مالحظات عاّمة:-
وردت مشاريع النصوص الرتتيبية موضوع اإلستشارة الراهنة واملتمثلة يف كراسي شروط  -

للغة الفرنسية دون تقدمي النسخة العربية واحلال  وثالثة عقود منوذجّية يف صيغتها األصلّية 
طلب اإلستشارة الراهنة تضّمن التنصيص على ما يلي "مخسة مشاريع قرارات مكتوب أّن 

ملصاد لطاقات املتجددة تتعلق  مع قة على كراسي شروط وثالثة عقود منوذجية خاصة 
للغة العربية يف حني أّن املشاريع قرارات ورد متضّمنا ملطلب اإلستشارة ف"ترمجتها صادقة 

للغة الفرنسية دون إرفاقها  مشاريع كراسي الشروط والعقود النموذجّية الثالثة وردت 
خ املؤرّ  1993لسنة  64 قانون عددمن ال لالفصل األوّ أّن واحلال  لنص األصلي العريب

لرائد الرمسي للجمهورية التونسية امل 1993 جويلية 5 يف تعلق بنشر النصوص 
لرائد الرمسي ينّص على أنّه:" وبنفاذها يكون نشر القوانني واملراسيم واألوامر والقرارات 

  ."للغة العربيةللجمهورية التونسية 
 ."سبيل اإلعالم فحسبويتم كذلك نشرها بلغة أخرى وذلك على 
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ّن جملس املنافسة سبق له أن أبدى رأيه يف هذا امللف (كراسي شروط وعقدين  علما- 
 2016مارس  31 الصادر بتاريخ 162590منوذجني فحسب) مبقتضى رأيه عدد 

   وخلص إىل ما يلي:
للغة العربية واحلال أّن النسخة " مل تتضّمن اإلستشارة الراهنة مشاريع النصوص الرتتيبّية 

ا وأّن األصل هو إعتماد النسخة العربية ملشاريع النصوص الرتتيبية  الفرنسّية يتم اإلستئناس 
طبقا ألحكام الفصل األّول من الدستور والذي ينّص على أّن: "تونس دولة 

  ،واجلمهوريّة نظامها".والعربية لغتهاحرّة،مستقّلة،ذات سيادة اإلسالم دينها،
لس عدم    . "قبول اإلستشارة الراهنةوتبعا لذلك قّرر ا

الفقرة الثانية من واحلال أّن  ،وردت اإلستشارة الراهنة منقوصة من وثيقة شرح األسباب -
واملتعّلق  2016 أوت 19 املؤرخ يف 2016 لسنة 1148 من األمر عدد 3 الفصل

لس املنافسة حول مشاريع الّنصوص  بضبط إجراءات وصيغ اإلستشارة الوجوبّية 
تتوىل الوزارات إحالة مشاريع النصوص التشريعية " التشريعية والرتتيبّية تنص على أنّه:

لتجارة الذي حييلها على جملس  مرفوقة بوثيقة شرح األسبابوالرتتيبية  إىل الوزير املكلف 
   "املنافسة

ونظرا للصيغة اإلستعجالّية اليت وردت عليها اإلستشارة املاثلة غري أنّه مراعاة 
لسفقد قّرر حتوائها يف جزء هام منها على جوانب فنية وتقنية، إل قبول إبداء  إستثنائّيا ا

  .الفرنسيةنسختها رأيه بشأن مشاريع النصوص الراهنة يف 
 
 

  ة:املالحظات اخلاصّ  -
يف ما يتعلق مبشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة  -1

ملصادقة على كراس الشروط اخلاص بضبط الشروط الفنية لربط  املتعلق 
لشبكة الوطنية  ئية املنتجة من الطاقات املتجددة  وتصريف الطاقة الكهر

ء    :من اجلهد املنخفضللكهر
  :املصادقة يف ما يتعلق مبشروع قرار*
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لسنة  12من القانون عدد  7الفصل يندرج هذا املشروع يف إطار تطبيق أحكام    
ء من الطاقات املتجّددة الذي ينّص على أنّه:"تضبط  2015 نتاج الكهر املتعّلق 

لشبكة الوطنية  ء من الطاقات املتجّددة  الشروط الفنية املتعلقة بربط وحدة إنتاج الكهر
ء وبت ئية مبقتضى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير للكهر صريف الطاقة الكهر

لطاقة".  املكلف 
نية:- لفقرة الثانية من الفصل األول أنّه:الفصل األول فقرة    تنطبق مقتضيات"ورد 

ذا القرار على  ء من الطاقة الشمسية منشآت كراس الشروط امللحق  إنتاج الكهر
  ".الفولطاضوئية

وتثري هذه الفقرة تساؤال حول الداعي لذكرها واحلال أّن الفقرة األوىل من الفصل األّول كافية 
ء من الطاقة الشمسية  جلعل مشروع كراس الشروط الراهن ينطبق على منشآت إنتاج الكهر

  مقدمةمن ثانية تعارض مع ما ورد ضمن النقطة التالفقرة املذكورة  الفولطاضوئية إضافة إىل أنّ 
اليت حّددت بصفة شاملة وعاّمة و 6 لصفحةالواردة  )introduction(كراس الشروط

  ومل تذكر مصدر حمّدد من مصادر الطاقات املتجّددة. جمال إنطباق كراس الشروط
“2.Ce document s’applique à toute Unité de production d’éléctricité à 
partir des energies renouvelables qui sera raccordée au réseau Basse 
Tension par des onduleurs” 

لذلك يقرتح حذف الفقرة الثانية من الفصل األول من مشروع قرار املصادقة لضمان   
  ط.التالؤم مع مقتضيات كراس الشرو 

 كّراس الشروط:  ق مبشروعيف ما يتعلّ *
ء من اجلهد املنخفض ّمت حتديدها ضمن جتدر اإلشارة إىل أّن       الشبكة الوطنية للكهر

لصفحة   :كما يلي 5  التعاريف 
«Réseau Basse Tension : Le réseau national de distribution électrique 
de tension 230/400 V à la fréquence de 50 Hz » 

لعنوان- لذا يقرتح إعادة صياغة العنوان   ،ورد منقوصا من عبارة "شروط" :يف ما يتعلق 
  كاآليت:

Cahier des Charges relatif aux Exigences Techniques de 
Raccordement…………Basse Tension » 
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لكلمات املختصرةيف ما يتعلّ -  ACRONYMES:ق 

  النقطة اخلامسة:-
للغة الفرنسية عدا النقطة اخلامسة املتعلقة  إّن حتديد معىن الكلمات املختصرة ورد 

للغة اإلنقليزية،  LVRT:بــ للغة الفرنسية متاشيا اليت وردت  ويقرتح يف هذا اإلطار ذكرها 
للغة اإلنقليزية فيستحسن ذكره مع  مع اللغة املعتمدة، وإن كان هذا املصطلح معروف أكثر 

للغة الفرنسية.   إضافة املعىن املختصر 
نية-   الفصل األّول:فقرة 

ذه الفقرة على عبارة sont  reLes documents à soumett:" ورد التنصيص 
» STEG le manuel de procéduresdécrits dans   

ئق اليت يتم بعدم وضوحها يف ما يتعلق بعبارة: تتعلق  مالحظة أوىل وتثري هذا الفقرة    "الو
إذ أّن صياغة هذه الفقرة مل تذكر صراحة   ""les documents à soumettre "هاتقدمي

ء  ئق احملّددة ضمن دليل اإلجراءات الراجع للشركة التونسية للكهر ّن املنتج يلتزم بتقدمي الو
  والغاز. 

نيةكما تثري هذه الفقرة      تتعّلق بعدم حتديدها ألجل أقصى يلتزم مبقتضاه املنتج  مالحظة 
ئق للشركة الت ء والغاز.بتقدمي هذه الو   ونسية للكهر

ئق وذلك بتعدادها  ضمن دليل لذا يقرتح مزيد توضيح هذه الفقرة والتنصيص على هذه الو
ء والغاز ومتكني املنتج من اإلطالع عليه  اإلجراءات الذي حبوزة الشركة التونسية للكهر

تلك مبوقع الواب الراجع للشركة حىت يكون املنتج على بّينة من  نشره لتنصيص علىوذلك 
ئق وخمتلف اإلجراءات تكريسا للقاعدة اليت أّكد عليها جملس املنافسة يف العديد  وذلك ،الو

من آرائه املتعلقة مبشاريع كراسات الشروط واليت مفادها وجوب تنصيص كراس الشروط 
ئق واإلجراءات التشريعية والرتتيبية املنظمة للنشاط لضمان شفافية واملراجع  ،لكافة الو

 املعامالت.
  ضمن التعاريف كما يلي: إضافة تعريف لدليل اإلجراءاتكما يقرتح     

 
Manuel de procédures Basse Tension : Le manuel de procédures est un 
document qui formalise l’ensemble des procédures appliquées par la 
STEG pour la gestion des dossiers relatifs aux projets d’installations de 
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production d’électricité à partir d’énergies renouvelables raccordés sur le 
réseau Basse tension depuis le dépôt de la demande jusqu’à la mise en 
service de l’installation. Le manuel des procédures sera publié sur le site 
officiel de la STEG et mis à jour chaque fois que cela est rendue 
nécessaire. 

  فقرة أوىل: 2الفصل -
  الغلط املادي الوارد على مستوى الفقرة األوىل وذلك بتعويض عبارة:يّتجه تصحيح 

  "producteur-auto’del  ":مبا صوابه "producteur-auto’de l "  

  :7 الصفحة   2Tenue de la Tension  نقطة 3الفصل -

املتعلق  طكراس الشرو "علىمن هذا الفصل  2قطة نلفقرة األوىل من المت التنصيص 
ء على كامل تراب اجلمهورية "يد و بتز    .الكهر

واملتمثل يف األمر كراس الشروط املذكور ويقرتح يف هذا اإلطار ذكر املرجع الرتتييب املتعلق ب
ملوافقة على كرّاس الشروط  1964 جانفي 17 املؤرخ يف 1964 لسنة 9عدد  املتعلق 

ئية على كامل تراب    اجلمهورية .املتعّلق بتوزيع الطاقة الكهر
  :5 الفصل-

  ,des puissances de court-circuit مباشرة بعد عبارة: فاصليقرتح إضافة 
  :  7 الفصل-

 كاآليت:  "DEDECOUPLAGE" يّتجه إعادة صياغة عبارة
DE  DECOUPLAGE  

نية: 1: 7 الفصل-   فقرة أوىل مطة 
ملطة الثانية من الفقرة "  un défautalimenter ’Eviter d" جاءت عبارات: الواردة 

جتاه مزيد  ،غري واضحة املعاينمن هذا الفصل األوىل  لذلك يقرتح إعادة صياغة هذه املطة 
  - ; Ne pas laisser sous tension un ouvrage en défautتوضيحها كاآليت:

نية: 1 :7ل الفص-   فقرة 
حتديدها بصفة مسبقة ضمن قائمة دون  la norme DIN VDE مت ذكر عبارات:

  ACONYMES الكلمات املختصرة. لذلك يقرتح التنصيص عليها ضمن هذه القائمة
لثة: 1الفصل السابع:-   فقرة 
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  كما يلي:   comporteيقرتح إضافة نقطني مباشرة بعد عبارة:
: l’Unité de Production comporteDans le cas ou  
  مالحظات شكلية ومالحظة يف األصل::يثري هذا الفصل 11 الفصل-

  مالحظات شكلّية:
 signé conjointement:*يقرتح إعادة الصياغة كما يلي
 auquel sera:*يقرتح إعادة الصياغة كما يلي

  un installateur éligible :*يقرتح إعادة الصياغة كما يلي

 مالحظة يف األصل:
La mise en service du raccordement de l’Unité de Production par la 
STEG ne peut être déclarée qu’après établissement du procès verbal de 
réception et de mise en service signé conjointement par la STEG et 
l’auto-producteur auquel sera annexée une attestation de conformité de 
l’Unité de Production aux normes et aux règles de l’art signée par un 
installateur éligible. 

 ورد يف صيغة "aux normes et aux règles de l’art" إّن إستعمال عبارة:
  ودقيقة. ويقرتح حتديد هذه القواعد وفقا ملعايري موضوعية وغري دقيقة عاّمة

لذلك يقرتح مزيد  ،واضحةغري  "l’installateur éligible" كما أّن عبارة: 
خاصة أنّه ثبت على  éligible عوضا عن عبارة agrée عبارة:تعويضها بو   توضيحها

هي اجلهة اليت تقر  l’ANME: املستوى التطبيقي أّن الوكالة الوطنية للتحّكم يف الطاقة
  املركب وتصدر قائمة يف هذه الشركات: إعتماد

agrées Installatrices Sociétés des Liste   
  :12 الفصل-

  تعليمات التشغيل والسالمة: *يف ما يتعلق بعبارة:
" les consignes d’exploitation et de sécurité" 

ضمن وثيقة يتم إمضاؤها من قبل الطرفني  التشغيل والسالمةيتعّني توثيق تعليمات    
لضمان متابعة تنفيذها واللجوء إىل أحكامها يف صورة  لحق لكراس الشروطمبوتضمينها 

ا.  نشوب إشكال حول تنفيذها أو اإلخالل 
جلملة األخرية من الفصل الثاين عشر   *يف ما يتعلق 
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لتنصيصات اليت يتوّجب على املنتج وردت اجلملة األخ ذا الفصل واملتعّلقة  رية الواردة 
  إمضاؤها غامضة لذلك يقرتح إعادة صياغتها كاآليت: 

En cas d’incident ,la STEG est considérée comme décideur principal 
pour les actions à entreprendre pour rétablissement de la situation 
normale d’exploitation du réseau Basse Tension. 
L’ensemble de ces dispositions sera soumis à l’auto-producteur pour 
signature. 

  Exploitation en régime normal -1 :نقطة أوىل 13الفصل 
لفقرة األوىل    que ouvertest ’Il n   تعلق بعبارة: ورد خطأ شكلي 

   ويقرتح تبعا لذلك إعادة صياغتها كما يلي: 
En régime normal le raccordement doit être établi de manière continue 
et permanente .Il n’est ouvert que   ".... 

  كما تثري اجلملة األخرية من الفقرة األوىل واملتمثّلة يف ما يلي:
Toute anomalie pouvant en affecter le fonctionnement doit 
être communiquée à la STEG 

واليت تؤدي املعىن املطلوب  notifiéeتتعّلق بضرورة إعتماد عبارة إعالم  مالحظة أوىل
  . communiquée أفضل من عبارة

نيةكما تثري هذه اجلملة  ا مل تت مالحظة  ّ ا، إذ أ طّرق إىل مسألة جوهرية تتعلق مبضمو
وسعيا لتفادي اإلشكاليات اليت قد تطرح حول إثبات ذلك أنّه  ،بطريقة اإلعالمتتعّلق 

خللل أو اإلشكال وتقييم مدى إستجابة  ء والغاز  املنتج إعالمه للشركة التونسية للكهر
جل الشركة هلذا اإلعالم وضمان تدّخلها الناجع، يقرتح حتديد طريقة  اإلعالم وربطها 

ريخ حصول اإلشكال أو اخللل. ويقرتح تبعا لذلك إعادة صياغة اجلملة  أقصى من 
  األخرية من الفقرة األوىل كما يلي:

 « Toute anomalie pouvant en affecter le fonctionnement doit 
être communiquée à la STEG  par tout moyen laissant une 
trace écrite dans les meilleurs délais et au maximum 2 heure 
du  constat de cette anomalie » 

نية: 13الفصل   نقطة 
-Modalités d’exploitation  2.Interventions programmées 
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ذه الفقرة التنصيص على ما يلي   Toute intervention fait l’objet »  :ورد 
producteur-à l’auto transmisd’un message  

 »  à la  un message transmis’dobjet ’doit faire lوكذلك:
STEG » 

 اإلرسالية كتابّية وقبلويقرتح ملزيد تكريس الشفاقية بني الطرفني التنصيص على أن تكون 
على غرار ما مت التنصيص عليه مبشروع كراس الشروط اخلاص بضبط الشروط ساعة  24

لشبكة الوطنية  ئية املنتجة من الطاقات املتجددة  الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهر
ء يف  لصفحة للكهر   كما يلي: 38اجلهدين العايل واملتوسط 

« Les consignes d’exploitation et de sécurité 
  c)les interventions programmées :Toute intervention programmée par 
la STEG sur la liaison ou par le producteur sur l’installation devra faire 
l’objet d’un échange de message écrits 24 h à l’avance » 

ست جلزء األول من الفقرة   عمال عبارة اإللزام:كما يقرتح تعديل الصياغة يف ما يتعلق 
doit faire l’objet   ء والغاز على غرار بشكل يضمن إلزام الشركة التونسية للكهر

  ملنتج.ا
  وتبعا ملا تقدم يقرتح إعادة الصياغة كما يلي:

Toute intervention programmée par la STEG sur le réseau de 
distribution nécessitant la séparation de l’Unité de Production du 
réseau Basse Tension, doit  faire l’objet d’un message écrit transmis 
à l’auto-producteur 24 heures à l’avance. Toute intervention 
programmée de l’auto-producteur sur l’Unité de Production doit faire 
l’objet d’un message écrit transmis à la STEG 24 heure à l’avance. 
 

يف ما يتعلق مبشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة -2
ملصادقة على كراس الشروط اخلاص بضبط الشروط الفنية لربط  املتعلق 
لشبكة الوطنية  ئية املنتجة من الطاقات املتجددة  وتصريف الطاقة الكهر

ء    العايل واملتوسط يف اجلهدينللكهر
لسنة  12من القانون عدد  7الفصل يندرج هذا املشروع يف إطار تطبيق أحكام    

ء من الطاقات املتجّددة  2015 نتاج الكهر "تضبط :الذي ينّص على أنو املتعّلق 
لشبكة الوطنية  ء من الطاقات املتجّددة  الشروط الفنية املتعلقة بربط وحدة إنتاج الكهر
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ئية مبقتضى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير  ء وبتصريف الطاقة الكهر للكهر
لطاقة".  املكلف 

  *يف ما يتعلق مبشروع القرار: 
نية:   الفصل األّول فقرة 

ذا "تضّمنت هذه الفقرة التنصيص على ما يلي: وتنطبق مقتضيات كراس الشروط امللحق 
ء  ح والطاقة الشمسية الفولطاضوئيةالقرار على منشآت إنتاج الكهر   ".من طاقة الر

وتثري هذه الفقرة مالحظة تتعلق بتعارضها مع جمال إنطباق مشروع كراس الشروط الراهن 
  كما يلي:د  واحملدّ  الذي ورد عاما وشامال لكاّفة أنواع الطاقات املتجددة و 

Champ d’application : 
Ce document s’applique à toute installation de production 
d’électricité à partir des énergies renouvelables qui sera 
accordée au réseau Haute et Moyenne Tension(400 kV….….. 
 et 10 Kv » 

  عادة صياغة الفقرة الثانية كاآليت:لذلك يّتجه تفادي هذا التعارض وذلك    
ذا القرار على  ء من "وتنطبق مقتضيات كراس الشروط امللحق  منشآت إنتاج الكهر

ء يف اجلهدين العايل واملتوسط لشبكة الوطنية للكهر   ." الطاقات املتجّددة واملرتبطة 
 

  *يف ما يتعلق مبشروع كراس الشروط:
يقرتح إضافة عبارة "شروط" ): 2*يف ما يتعلق بعنوان مشروع كراس الشروط (صفحة 

  حبيث تصبح صياغة العنوان كاآليت:  
«Cahier des Charges relatif aux exigences techniques………sur le 
réseau haute et moyenne tension » 

  Glossaire:*يف ما يتعلق بتعريف بعض املصطلحات

  Auto- producteur املنتجتعريف -
« Toute personne physique ou morale qui produit de l’électricité 
principalement pour son propre usage » 

ذلك أّن  ،تعاريفلل اتوحيداملقرتح  من التعريف principalement يقرتح حذف عبارة
ئية مشروع كراس الشروط اخلاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصري ف الطاقة الكهر
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ء  لشبكة الوطنية للكهر عّرف املنتج  من اجلهد املنخفضاملنتجة من الطاقات املتجددة 
   بشكل دقيق وذلك كما يلي: producteur -Auto الذايت

Auto- producteur :Tout client de la STEG raccordé sur le 
réseau Basse Tension, propriétaire du local ou dument 
mandaté par le propriétaire ,réunissant toute les conditions 
prévues par la loi n°  2015-12 du 11 Mai 2015 relative à la 
production d’énergies renouvelables et ses textes 
d’applications et produisant de l’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelables pour son autoconsommation et 
débitant sur le réseau Basse Tension »  

 Energie renouvelable:الطاقة املتجّددة-
ء من الطاقات املتجدّ و  من  2 لفصلدة الوارد لرجوع إىل تعريف إنتاج الكهر

ء من  2015ماي  11 املؤرخ يف 2015 لسنة 12 القانون عدد نتاج الكهر واملتعلق 
  الطاقات املتجّددة يتبّني أنّه إعتمد عبارة "من أي مصدر آخر متجدد" كما يلي:

ئية املستخرجة من حتويل الطاقة الشمسية  "مجيع العمليات اهلادفة إىل إنتاج الطاقة الكهر
أي ل احليويّة أو من احلرارة اجلوفية أو من الغاز العضوي أو من أو من الريح أو من الكت

  .مصدر آخر متجّدد"
عله منسجما مع التعريف الوارد جبلذا،يّتجه إعادة صياغة تعريف الطاقة املتجّددة    

حية مشوليته وعدم إقتصار  2 لفصل على بعض مصادر الطاقة  هسالف الذكر من 
  دون غريها. املتجّددة

  كاآليت:  كما يقرتح إضافة تعريف لشبكة اجلهدين العايل واملتوّسط-
Réseau Haute et Moyenne Tension (400 kV, 225 kV, 150kV,  
90 kV, 30 kV, 15kVet 10 kV). 

  12 لصفحةأصناف الدراسات الواردة - أ 1يف ما يتعّلق بدراسات الربط-
a) Etudes à effectuer par la STEG 

ستعمال مصطلح:-    " le futur producteur " يف ما يتعّلق 

واحلال  " le futur producteur " :بعدة فقرات إعتماد مصطلح املنتج املستقبليّمت   
  :ذكر مصطلح املنتج) Glossaire( أنّه مت ضمن تعريف املصطلحات
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 "le producteur" أو املنتج الذايت :"producteur l’auto- ".  

لصفحة "املنتج"كما مت ذكر مصطلح  املتعلقة ب  ضمن النقطة 13 يف عدة فقرات 
ا املنتج     ".دراسات احلماية"لدراسات اليت يقوم 

B) Etudes à effectuer par le producteur 
علذا،      ".املنتج الذايت"أو  "املنتج"تماد عبارة يقرتح توحيد العبارات املستعملة 
لتشغيل العادي:-   يف ما يتعلق 

–3.1) fonctionnement normal  
لفقرة األخرية ما يلي:   ورد 

« Le réglage de cette fonction supplémentaire doit faire l’objet d’un 
accord entre la STEG et le producteur » 

 ويقرتح يف هذا اإلطار التنصيص على أن يكون اإلتفاق كتابيا وإعادة الصياغة كما يلي:
« Le réglage de cette fonction supplémentaire doit faire l’objet d’un 
accord entre la STEG et le producteur » 

  يف ما يتعّلق بـ:-
- Exigences lors de variation à la baisse de la tension 3.2 

نية يقرتح إعادة الصياغة كما يلي   une seconde: فقرة 

ملراجع التشريعية والرتتيبية:-  )11 (الصفحة يف ما يتعلق 
Dispositions et règlementations 2773 يقرتح حذف اإلشارة إىل األمر عدد 

لتايل ساري  2009 سبتمرب 28 املؤرخ يف 2009 لسنة عتبار أنّه مت إلغاؤه ومل يعد 
  املفعول.

أوت  24املؤرخ يف  2016لسنة  1123كما يّتجه إضافة اإلطالع على األمر عدد      
ء من الطاقات  2016 واملتعلق بضبط شروط وإجراءات إجناز مشاريع إنتاج وبيع الكهر

  املتجددة.
لصفحةيف ما يتعلق بدرا-  a) étude à effectuer par:12 سات الربط الواردة 

la STEG  
  " sont menées " : يقرتح إضافة نقطني مباشرة بعد عبارة 

لصفحة-   12étude préliminaire يف ما يتعلق بدراسات الربط الواردة 
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  يقرتح إعادة الصياغة الفقرة األوىل كاآليت:
"Dans ce cas , une étude préliminaire ……….dans un délais d’un (1) 
mois " 

لصفحة-  13 يف ما يتعلق بدراسات الربط الواردة 
b) Etude  à effectuer par le producteur       

لذلك يقرتح إعادة صياغتها حىت تؤدي املعىن  ،وردت الفقرة األخرية يف صياغة غري دقيقة 
  املطلوب كاآليت:

La STEG fournira au producteur à sa demande les données 
nécessaires relatives au réseau pour déterminer les caractéristiques 
techniques…. » 

لفقرة األوىل من النقطة- لصفحة 1.2 يف ما يتعلق  ملعطيات  14 الواردة  واملتعلقة 
 données à transmettre:اليت تتم إحالتها

 
« Le producteur  qui compte se raccorder au réseau HT ou MT 
de la STEG doit transmettre les données techniques indiquées 
…..La mise en service n’est réalisée qu’après fourniture des 
résultats des essais conformément au tableau suivant » . 
 

ء والغاز مل تتضّمن هذه  الفقرة حتديد أجل أقصى تلتزم مبقتضاه الشركة التونسّية للكهر
لقيام بعملية التشغيل بعد تقدمي املنتج لكافة املعطيات الفنية املطلوبة وتقدمي نتائج 

لصفحات   .18و 17و 15و 14 التجارب وفقا للجدول الوارد 

 ويف هذا اإلطار يقرتح إعادة صياغة اجلملة األخرية كما يلي: 
La mise en service n’est réalisée qu’après fourniture des 
résultats des essais conformément au tableau suivant » . 

:املواصفات 32لصفحة  يف ما يتعلق مبا ورد ضمن املطة الثانية من الفقرة الثانية-
االتون ا . :سية املعمول    يقرتح ذكرها بكل وضوح أو حتديد املرجع املتعلق 
  واملتمّثل يف ما يلي: 32لصفحة مبا ورد ق يف ما يتعلّ -

« Les compteurs seront soumis au contrôle métrologique légal 
à la législation et à la règlementation en conformément 

» vigueur 
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ذه العدادت واملتمثل يف ال  12قانون عدد يقرتح حتديد املرجع القانوين أو الرتتييب املتعلق 
لسنة  40تعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد امل 2008فيفري  11ؤرخ يف امل 2008لسنة 

ملرتولوجيا القانونية 1999ماي  10املؤرخ يف  1999 ضافته ضمن العنوان  املتعلق  وذلك 
لصفحة  ألحكام التشريعية والرتتيبية الواردة   :11الثالث املتعلق 

 Dispositions et règlementations   
لنقطة  33الصفحة  -   qualité de l’onde 10يف ما يتعلق 

ء والغاز من  لتنصيص على متكني الشركة التونسية للكهر وردت الفقرة األخرية املتعلقة 
للجوء إىل  لثة مؤهلةإلزام املنتج  للقيام  "une tierce partie agrée" :جهة 
  الشركة:االت موضوعية بعينها لتفعيل طلب حلدون حتديد و بتجارب يف صيغة عامة 

"sous toutes les conditions d’exploitation envisageables"  وال
جهة اليت ميكن اإللتجاء إليها أو ذكر قائمة فيها حىت يكون املنتج على بّينة من أمره لل

خاصة أّن دور هذه اجلهة هام يف متكني املنتج من التشغيل الفعلي لوحدته وفقا لنتائج 
ا  ء والغاز.لك تالتجارب اليت تقوم    اجلهة بطلب من الشركة التونسية للكهر

لثة مؤهلة".    لذا يقرتح مزيد توضيح املقصود "جبهة 
  
يف ما يتعلق مبشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة املتعلق -3 

ء املنتجة من الطاقات املتجددة  للشركة ملصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهر
ء والغاز.   التونسية للكهر

 12من القانون عدد  22الفصل يندرج املشروع الراهن يف إطار تطبيق مقتضيات 
ء من الطاقات املتجّددة  2015ماي  11املؤرّخ يف  2015لسنة  نتاج الكهر واملتعّلق 

ء  ":نالذي ينّص على أ ء من الطاقات املتجّددة بيع الكهر املنتجة يتوىل منتج الكهر
للهيكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وذلك يف إطار عقد بيع يربم  حصريّة وكلّيةبصفة 

لطاقة  وفقا لعقد منوذجي مصادق عليه مبقتضىبني الطرفني  قرار من قبل الوزير املكّلف 
ء املنتجة من  يضبط على وجه اخلصوص الشروط الفنية والتجارية املتعّلقة بشراء الكهر

  الطاقات املتجّددة".
  التقدمي املادي ملشروع العقد:
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ء املنتجة من الطاقات املتجددة للشركة  يتضّمن مشروع العقد النموذجي لبيع الكهر
لنصوص و  الفهرسعلى ء والغاز التونسية للكهر  التوطئة اليت تتضّمن اإلطالعات املتعلقة 

  .ستة وعشرون فصالو  التشريعية والرتتيبية
 

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

ء املنتجة من الطاقات املتجددة  ريلبيع الكلي واحلصحتديد املنتفع من ال بد  للكهر
ء والغاز لعقد النموذجي الراهن يّتجه وتبعا لذلك  ،للشركة التونسية للكهر حتديد املنتفع 

 :وفقا للرسم التوضيحي التايل
 
 
 
 
 
 
  

ء من الطاقات املتجّددة   إنتاج الكهر
لطاقة                        ترخ   يص من الوزير املكلف قرار من الوزير املكلف 

  لطاقة
      

        
  
  
  
  

اجلهد العايل واملتوسط                                             العايل واملتوسطاجلهد        اجلهد املنخفض
                                                                 ملائة       30يف حدود                         

                   اإلستهالك الذايت لغرض        
           STEGلـ: بيع الفوائض فحسب حصر

 

  لتلبية حاجيات اإلستهالك احمللي      
           STEGوحصري لـ: بيع كلي        
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من القانون عدد  22و17و12وتبعا للرسم البياين املبّني أعاله وإستنادا خاصة للفصول 
ء من الطاقات  2015ماي  11املؤرخ يف  2015السنة  12 نتاج الكهر واملتعلق 

يتبّني أّن الطرف الثاين الذي خيّول له إبرام العقد النموذجي الراهن مع الشركة  ،دةاملتجدّ 
ء والغاز  ء من الطاقات املتجّددة لتلبية حاجيات التونسية للكهر هو منتج الكهر
  .خيضع لنظام الرتخيصاإلستهالك احمللي والذي 

ء لغرض اإلستهالك الذايت  عليه فإنّهو  من دائرة هذا العقد يتجه إقصاء منتج الكهر
ء والغاز.والّذي   ميكنه بيع الفوائض فحسب للشركة التونسية للكهر

  
  خبصوص مضمون العقد:

من األمر عدد  20الفصل يندرج مشروع العقد الراهن يف إطار تطبيق مقتضيات 
بضبط شروط وإجراءات إجناز  املتعّلق 2016أوت  24املؤرخ يف  2015لسنة  1123

ء من الطاقات املتجّددة  يتم إبرام عقد لبيع ":اليت تنص على أنّهمشاريع إنتاج وبيع الكهر
ء والغاز و  ء املنتجة بني الشركة التونسية للكهر  فورصاحب املشروع الكهر

 
 
ريخ تبليغه 15حصوله على املوافقة املبدئية ويف أجل أقصاه   من  يوم إبتداء من 

ء من الطاقات املتجّددة".  قبل اللجنة الفنية لإلنتاج اخلاص للكهر
ء املتأتية من الطاقات املتجددة يف اطار نظام  مراحل تناول مشاريع انتاج الكهر

  :الرتاخيص
ة للطاقة بوزارة الطاقة واملناجم تتمّثل هذا املراحل وفقا للمعطيات املستقاة من اإلدارة العامّ 

  يف ما يلي: 2016ديسمرب  8والطاقات املتجّددة بتاريخ 
لطاقة لتحديد القدرات املزمع تركيزهاإنشر   -1    .عالن سنوي من قبل الوزارة املكلفة 
ء املتأتية من الطاقات املتجدّ  -2 طار نظام إدة يف نشر دعوة لتقدمي مشاريع إلنتاج الكهر

إلعالن السنوي    .الرتاخيص حسب القدرات املنصوص عليها 
لوزارة املكلفة إ -3 عثي املشاريع وإيداعها  عداد ملفات املطالب الجناز املشاريع من قبل 

مغلق وخمتوم يتم التنصيص بداخله على  لطاقة. وتتضمن هذه امللفات وجو ظرف 
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عث املشروع ء املنتجة  لبيع التعريفة املقرتحة من قبل  من الطاقات املتجددة الكهر
ء والغاز    للشركة التونسية للكهر

العتماد على املعايري   -4 سناد عدد  ستثناء ظرف التعريفة وفرزها وذلك  فتح املطالب 
املنصوص عليها بدليل االجراءات. ويتم ترشيح املطالب املتحصلة على عدد يفوق عدد حمدد 

ا. وترتّ إيتم التنصيص عليه بدليل االجراءات  حة ب املطالب املرشّ ىل فتح ظروف تعريفا
  كرب). صغر اىل األسب التعريفة املقرتحة (من األبصفة تفاضلية ح

لدعوة لتقدمي املشاريع (يتم إيتم مث  ختيار املطالب يف حدود القدرات املنصوص عليها 
لدعوة  اختيار املطلب االول يف الرتبة وتطرح قدرة هذا املطلب من القدرة املنصوص عليها 

قي   الرتبة وتطرح قدرة هذا املطلب من لتقدمي املشاريع مث يتم اختيار املطلب الثاين يف
لدعوة لتقدمي املشاريع وهكذا دواليك ما مل تنتهي القدرة املنصوص  القدرة املنصوص عليها 

لدعوة لتقدمي املشاريع)    .عليها 
عثي املشاريع الذين مت إتسند املوافقة املبدئية  -5 ختيار مطالبهم من الوزير املكلف إىل 

   .لطاقة
ء والغاز -6 ء مع الشركة التونسية للكهر عث املشروع بتوقيع عقد بيع الكهر    .يقوم 
إلقفال املايل للمشروع وإحداث شركة املشروع وتركيز احملطة  -7 عث املشروع  يقوم 

ملطلب    .وكراس الشروط حسب املواصفات املنصوص عليها 
ء والغاز  -8 مبعاينة مطابقة احملطة للمواصفات املنصوص عليها تقوم الشركة التونسية للكهر

   .ملطلب وحيرر حمضر يف الغرض
  .سناد الرتخيص ودخول احملطة حيز التشغيلإ -9

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

9PPA  من األمر  16التعريفة اليت يتم إقرتاحها من طرف صاحب املشروع وفقا للفصل
  .2016لسنة  1123عدد 

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

Agreement). 
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 1123من األمر عدد  16الفصل التعريفة يقرتحها صاحب املشروع وفقا ملقتضيات 
"التعريفة املقرتحة من طرف صاحب املشروع يف صورة إعتماد الفرز  2016لسنة 

  التفاضلي".
  املالحظات: 

  يثري هذا املشروع املالحظات التالية:
ء والغاز صاحب املشروع:- لطرف معاقد الشركة التونسية للكهر  Le يف ما يتعلق 

Porteur de Projet 
ء  لصفحة األوىل من مشروع العقد التنصيص على معاقد الشركة التونسية للكهر ورد 

 :Le Porteur de Projet:والغاز وتسميته بـ: صاحب املشروع 
عتبار أّن معاقد الشركة التونسية  وتثري هذه التسمية مالحظة تتعلق بضرورة حتيينها 

ء والغاز يكون يف مرحلة أوىل  صاحب امل لثة 20للفصل شروع وفقا للكهر من  فقرة 
ذلك أنّه ملزم  ،مث يتحّول وجو إىل "شركة مشروع" 2015لسنة  1123األمر عدد 

لثة: 20الفصل قانو بتكوين شركة مشروع.( جيب على صاحب املشروع يف أجل  فقرة 
ريخ إبرام العقد إمتام إجراءات  أقصاه سنة واحدة تكون يف  تكوين شركة مشروعمن 

شكل شركة مقيمة ذات مسؤولية حمدودة أو خفّية اإلسم خاضعة للقانون التونسي وذلك 
  طبقا للتشريع املتعّلق بتكوين الشركات").

حيدد إسم وعنوان شركة املشروع  إضافة التنصيص على ملحق للعقدلذلك يقرتح 
  جاري حال تكوينها. وسجلها الت

  Définitions الفصل األّول تعاريف: -
ملطّة األوىل: سنة اإلستغالل:  Année d’exploitation*يف ما يتعّلق 

*la période commençant à la date de mise en service 
commerciale et se terminant le 31 Décembre suivant 

ملطّة   Date de Mise en Service Commerciale العاشرة:*يف ما يتعّلق 
    Date du début d’exploitation :تعويضها بعبارة

ملطة الثامنة:   *يف ما يتعلق 
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"à des Evénements politiques dû 10cas de force Majeure" 
أل حداث ّمت التوّسع يف مصطلح القّوة القاهرة ويف مفهومه ليشمل القّوة القاهرة املرتبطة 

 السياسية واليت وقع تعريفها بشكل واسع كما يلي:
« Tout événement irrésistible se produisant en République 
Tunisiènne,et sans faute ou négligence de la Partie déclarant 
le Cas de Force Majeure du à des événements politiques, 
entrainant un manquement à exécuter les obligations 
contractuelles, y compris, tout acte de guerre, invasion,conflit 
armée, acte d’un ennemi 
étranger,embargo,révolution,révoltes,insurrections,terrorisme,
grèves d’origine politique ou soulèvement populaire ». 

املعتمد ة القاهرة القوّ  تعريفهذا اإلطار عدم إدراج هذا املفهوم واإلكتفاء بويقرتح يف   
من احمللة  283الفصل  ذكر بعض األمثلة ضمن إذ متّ  ،جلة اإللتزامات والعقودمب

لعقود هي كل ما ال يستطيع اإلنسان القوة القاهرة اليت ال يتيسّ :"املذكورة ر معها الوفاء 
أجنيب  كغزو  ن فيضان ماء وقلة أمطار وزوابع وحريق وجراد أودفعه كاحلوادث الطبيعية م

أو فعل األمري. وال يعترب السبب املمكن اجتنابه قوة قاهرة إال إذا أثبت املدين أنه استعمل  
كل احلزم يف درئه. وكذلك السبب احلادث من خطأ متقدم من املدين فإنه ال يعترب قوة 

 ."قاهرة
ء كما يالحظ يف ما يتعّلق مبشروع العقد النموذجي املتعلق بشراء فوائض  الكهر

ء والغاز اليت يتم تصريفها  املنتجة من الطاقات املتجّددة من قبل الشركة التونسّية للكهر
(القّوة القاهرة املرتبطة  .على شبكة اجلهد املنخفض أنّه مل يتم التنصيص على هذا املفهوم

جتة عن ح صول ألحداث السياسية) بل مت تعريف القّوة القاهرة يف صيغة عامة بوصفها 
 كما يلي: 3لصفحة  12الفصل ضمن  أحداث ال ميكن توقعها وال ميكن دفعها

« Par force majeure on désigne les circonstances 
imprévisibles, irrésistibles et hors du contrôle raisonnable de 
la partie concernée, et qui n’aurait pu être évitées ou 

                                                 
10 - La force majeure suppose la survenance de circonstances imprévisibles et 
inévitables. La force majeure s’applique en cas d’impossibilité d’exécution du contrat  
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prévenues par une prévoyance, planification ou mise en ouvre 
raisonnables ». 

  :موضوع العقد:2الفصل -
ورد موضوع العقد منقوصا من التنصيص على أنّه يتعلق بتحديد واجبات وحقوق كال 

  وفقا هلذه املالحظة. 2 لذلك يقرتح إعادة صياغة الفصل ،الطرفني
ئق 3 الفصل-    Documents constitutifs du contratاملكّونة للعقد::الو
مللحق عدد *    : arrêté ministérielورد التنصيص على: 13يف ما يتعلق 

من القانون عدد  22يقرتح يف هذا اإلطار إضافة ما يلي: "وفقا للفقرة الثانية من الفصل 
ء من الطاقات املتجّددة 2015لسنة  12 نتاج الكهر  ". واملتعلق 

ئق اليت مت تعدادها ضمن املالحق  3تضّمن الفصل * التنصيص على مجلة من الو
  .)14و 13و 12و11و10(
ا   ّ ئق املذكورة يتبّني أ لرجوع إىل الو نسخة من السجل التجاري والقانون  تتضّمن ملو

لسنة  1123من األمر احلكومي عدد  22واحلال أّن الفصل  األساسي لشركة املشروع
تنتقل مجيع التعهدات واإللتزامات ":نينص على أ 2016أوت  24املؤرخ يف  2016

ريخ  شركة املشروعالسابقة من صاحب املشروع املمنوح له املوافقة املبدئية إىل  بداية من 
لسّجل التجاري ويتّم التنصيص على ذلك صراحة يف العقد  التأسيسي تسجيلها 

  ."للشركة
على ملحقني:ملحق يتعلق ضمنه لتنصيص من العقد  3 لذلك يقرتح مراجعة الفصل

لتنصيص على  لتنصيص على السّجل التجاري لشركة املشروع، ن يتعلق  وملحق 
لرائد الرمسي.  ريخ إصداره    القانون األساسي للشركة و

  : الدخول حيز النفاذ 4 الفصل-
حبيث تصبح الصياغة   4مرجع الفصل يف آخر الفقرة الثانية من الفصل يقرتح إضافة 

  كاآليت:
« La durée du présent Contrat commencera à la date d’entrée 
en vigueur de celui-ci et continuera jusqu'à la fin de 
l’Autorisation conformément à l’article 31 du décret n° 1123 
du 24 Aout 2016 ».  
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  Mise en Service Commercialeالفصل اخلامس: -
 Mise en Service"التشغيل التجاري"مصطلح: هذا الفصل يعتمد 

Commerciale  وحدة اإلنتاجبداية إستغالل "بدل عبارة"  "l’exploitation"  
واألمر عدد  2015لسنة  12 عدد القانونكما أّن مضمونه يتعارض مع فصول 

ريخ حصول  ،2016 لسنة 1123 ذلك أّن بداية إستغالل وحدة اإلنتاج تنطلق من 
لطاقةاملنتج على  من األمر  31الفصل وفقا ملقتضيات  ترخيص من الوزير املكلف 

"يف صورة مطابقة وحدة اإلنتاج للشروط اليت إقتضت أنّه: 2016لسنة  1123عدد 
ءاملستوجبة يتم إسناد ترخيص يف  من الطاقات املتجّددة  إستغالل وحدة إنتاج الكهر

لرائد الرمسي للجمهورية التونسية ....ومينح  لطاقة ينشر  مبقتضى قرار من الوزير املكّلف 
ريخ دخول قرار إسناد ملدة عشرين سنةالرتخيص    الرتخيص حّيز النفاذ ". إنطالقا من 

 2015ماي  11املؤرخ يف  2015لسنة  12من القانون عدد  17الفصل  كما إقتضى
لطاقة لشركة املشروع ترخيصا يف إستغالل وحدة إلنتاج أن:  "يسند الوزير املكلف 

ء من الطاقات املتجددة بعد إجراء اهليكل العمومي للتجارب الالزمة  وإمضاء الكهر
وحدة اإلنتاج خاّصة لشروط الرتخيص ومقتضيات كراس الشروط حمضر معاينة مطابقة 

لفصل    نون".من هذا القا 7املنصوص عليها 
التشغيل التجاري "أّن القانون واألمر املنظمني للقطاع مل ينصا على ممّا تقّدم ويستنتج 

  ."وحدة اإلنتاجإستغالل نصا على " وإمنا "لوحدة اإلنتاج
ريخ بداية اإلستغالل       مسألة جوهريةويّتجه التأكيد يف هذا اإلطار أّن حتديد 

بصفة واضحة ال لبس فيها إلنعكاسها بصفة  إذ جيب أن تكون حمّددة،لنسبة للمنتج
  مباشرة على إحتساب مّدة الرتخيص احملّددة بعشرين سنة.

ضافة وثيقة تتمّثل يف  شهادة بداية التشغيل كما أّن إضافة عنصر جديد يتعلق 
ء التجاري والغاز خمالف لألمر  واليت ختضع للسلطة التقديرية للشركة التونسية للكهر

املبني أعاله ال ينص على شهادة بداية  17شار إليهما أعاله ذلك أّن الفصل والقانون امل
وحدة اإلنتاج لشروط الرتخيص ومقتضيات كراس  حمضر معاينة مطابقةالتشغيل وإمنا على 

  الشروط .
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كما أّن هذه الوثيقة (شهادة بداية التشغيل التجاري)مل يتم التنصيص عليها ضمن الفصل 
ئق املكّونة للعقد (مالحق العقد).من العقد من  3   بني الو

عتبار أّن الفصل،وتبعا ملا تقدم الراهن يتعارض مع النصوص التشريعية  5 و
وينّص على مسألة مستجّدة ليس هلا من أثر سوى تكريس سلطة  .والرتتيبية سالفة الذكر

ء والغاز وتزيد من تعقيد اإلجراءات اإلدارية  فإنّه يقرتح حذفه ،الشركة التونسية للكهر
  .واإلستغناء عنه

  :3فقرة  6الفصل -
   « aux exigences applicables» تضّمن هذا الفصل التنصيص على عبارة :

وتثري هذه العبارة مالحظة تتعلق بعدم وضوح املقصود منها، لذا يقرتح تعويضها بعبارة: 
aux exigences du cahier des charges de raccordement 

technique   ."  
  :7فقرة  6الفصل -

غري واضح وإنسجاما " Mise en Service Commerciale"نظرا ألّن مصطلح 
  فإنّه يقرتح تعويضه كما يلي:، 5الفصل السابقة املقّدمة يف إطار مع املالحظة 

 « La STEG s’engage à enlever et à rémunérer toute l’Energie 
cédée pendant toute la durée du contrat à compter de la Date 
d’entrée en vigueur d’exploitation de l’unité de Production 
et dans la limite de la puissance installée.. » 

  فقرة أخرية: 8 الفصل-
لفقرة األخرية من هذا الفصل على التظّلم لدى   اهليئة املختّصة مت التنصيص 

"l’autorité spécialisée ويقرتح يف هذا اإلطار إعادة الصياغة كاآليت: اهليئة ."
  . 2015لسنة  12من القانون عدد  38لفصل املنصوص عليها 

  فقرة أوىل 1. 9الفصل-
خر هذه الفقرة التنصيص على أنّه يف صورة حدوث إشكاليات فإّن املنتج ملزم  ورد 

ء والغاز يف لتلك دون ضبط دقيق "أحسن اآلجال"  عالم الشركة التونسية للكهر
  .هلا أجل أقصىحتديد اآلجال بدقة أو ضبط هذه يقرتح عليه فإنّه و  ،اآلجال

نية: 1. التاسع الفصل-   فقرة 
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 :"مت التنصيص ضمن هذه الفقرة على أنّه
"Lors d’un incident survenue suite à une anomalie, le 
producteur s’engage à coopérer avec la STEG ,à sa 
demande" 

ء والغاز والتنسيق معها  عتبار أّن حصول إشكال يفرتض إعالم الشركة التونسية للكهر و
عالم الشركة والتنسيق معهالفقرة يقرتح التنصيص فإنّه إلجياد حل،   ،على إلزام املنتج 

  كما يلي:  تهاحبيث تصبح صياغ
"Lors d’un incident survenue suite à une anomalie, le 
producteur s’engage à notifier cet incident et coopérer avec 
la STEG ,à sa demande" 

  فقرة رابعة: 9.2الفصل
ذه الفقرة التنصيص على ما يلي:    ورد 

« La prévision fournie au titre de cet article doit être faite de 
bonne foi en prenant en compte l’état de l’unité de 
production,la maintenance programmée et non 
programmée…. » 

عتبار أّن األصل يف األشياء هو حسن النية فإنّه يقرتح حذف اإلشارة إليها حبيث  ،و
 تصبح الصياغة كاآليت:  

« La prévision fournie au titre de cet article doit être faite sur 
la base de critères objectifs en prenant en compte l’état de 
l’unité de production,la maintenance programmée et non 
programmée…. » 

  فقرة أوىل: 9.5  الفصل-
  :بعبارات" pour l’ENEيقرتح تعويض عبارة" 

  "pour l’Energie Non Enlevée : ENE" وذلك على غرار ما ّمت
لفصل نية. 6. 9 التنصيص عليه    فقرة 

 :فقرة خامسة 10.1الفصل -
ذه الفقرة على هيكل خمتص (أو مؤّهل) ومعتمد وفقا ملا يلي:"  ورد التنصيص 

« Les compteurs seront testés et étalonnés annuellement par 
un organisme habilité et agrée et ce à la charge du 
Producteur » 
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عتبار أمهية دور هذا اهليكل  كيد اإلدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة واملناجم يف مقابل و
لة أو معتمدة على املستوى الوطين وأّن والطاقات املتجّددة على عدم وجود هياكل مؤه

ء والغاز وحبضور  الوكالة الوطنية عملّية املعايرة تتم من طرف الشركة التونسية للكهر
التنصيص على إمكانية اإللتجاء إىل هيكل وطين أو دويل:حبيث  فإنّه يقرتح ،للمرتولوجيا

  تصبح صياغة هذه الفقرة كاآليت:
« Les compteurs seront testés et étalonnés annuellement par 
un organisme national ou international habilité et agrée et 
ce à la charge du Producteur ». 

 :10.2الفصل -
 ورد ضمن عنوان هذا الفصل التنصيص على ما يلي:

"mesure et contrôle de l’Energie cédée et fournie "  
عتبار أّن األمر ال يتعلق  ايف احلقيقة والواقع و فإنّه يقرتح تغيري  ،مبراقبة الطاقة وإّمنا بفوتر

 cédée et fournie mesure et facturation deالعنوان املذكور كاآليت: 
l’Energie .  

 :فقرة الثالثةال 2الفصل العاشر.-
  :10.2لفقرة الثالثة من الفصل مالحظة تتعلق 

ّن الفوترة ستتم على أساس سعر الطاقة  ذه الفقرة إقحام مسألة إعالم وتنبيه املنتج  ّمت 
ء   ابوصفه حريف كبقية احلرفاء اآلخرين واحلال أّن مشروع العقد الراهن يتعّلق بفوترة الكهر

  ا يستهلكه املنتج من الطاقة العادية.مب وليس املنتجة من الطاقات املتجّددة
والتأكيد على ضرورة عدم اخللط يف فصلني مستقلني فصل املسألتني  لذلك، يقرتح وتبعا  

  ب اإلشكاليات العملية.إختالفهما لتجنّ  حبكمالتعريفات املطّبقة،بني 
  :أخرية فقرة 10الفصل -

مبقتضيات يف عالقته خاصة ويفتقد للدّقة املطلوبة جاء حمتوى هذا الفصل غري واضح 
  :فقرة سابعة 1. 10الفصل

S’il est constaté un écart …………Les quantités d’énergie relevées sur 
le compteur qui fonctionne correctement seront utilisées pour la 
facturation » 
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لفصل هذه األحكام وتبعا لذلك وملزيد توضيح فقرة  1. 10 وجعلها متناسقة مع ما ورد 
  كما يلي: لفقرة  يقرتح إعادة صياغة هذه ا ،سابعة

"L’énergie cédée à la STEG est calculée sur la base de la relève des index 
du compteur principal de l’énergie électrique, installé au Point de 
Livraison suivant les modalités prévues au cahier des charges. En cas de 
défaut du compteur principal, l’énergie cédée est calculée sur la base de 
la relève des index du compteur redondant. En cas d’arrêt ou de 
fonctionnement défectueux du système de comptage….cette période. " 
"Aux seules fins de la facturation, les données de comptages relevées au 
Point de Livraison seront corrigées…" 

نية 11الفصل -   :فقرة 
ذا الفصل على أّن فوترة الطاقة احملالة يتم بداية من  ريخ التشغيل ّمت التنصيص 

  التجاري. 
عتبار أّن عبارة "التشغيل التجاري" غامضة وختضع للسلطة التقديرية املطلقة للشركة  و

ء والغاز إلرتباطها  بتسليم هذه األخرية لشهادة يف بداية التشغيل التونسية للكهر
لتايل خبالص املنتج ،التجاري، ولتعّلق األمر بفوترة الطاقة احملالة بغاية تفادي كل و فإنّه  ،و

عتماد عبارة  ،تضارب يف التأويل ريخ يقرتح توحيد العبارات املستعملة  "بداية من 
 la mise en service commercialوحذف عبارة "التشغبل التجاري" اإلستغالل"

أخذا كذلك بعني اإلعتبار املالحظة  ،من كاّفة فصول ومالحق مشروع العقد الراهن 
لفصل    نة أعاله.املبيّ  5املتعّلقة 

  فقرة أخرية: 11الفصل -
ذه الفقرة على عبارات : "يف اآلجال التعاقدية" كما يل   ي:ورد التنصيص 

En cas de contestation de facture pour quelque raison que ce 
soit,la STEG sera tenue de payer la part non contestée de 

les délais contractuelsci dans -celle 
لعمومّيتها بعبارات  "les délais contractuels" ويقرتح جتّنب إستعمال عبارات

  لتلك اآلجال.تتضّمن ضبطا دقيقا 
  :12 الفصل-

   يقرتح لضمان مزيد توضيح مقتضيات هذا الفصل تعويض عبارة:
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"par le droit  applicable  بعبارة ""la loi applicable".  

  :13 الفصل-
ء والغاز بتسليم  لتنصيص على إلزام الشركة التونسية للكهر يّتجه إضافة مطّة تتعّلق 

 une attestation de retenue àشهادة يف اخلصم من املورد املشروع)املنتج (شركة 
la source.  

   :فقرة أخرية 15الفصل -
ذا الفصل على عبارة    "par tout moyen:"مت التنصيص 

ويقرتح  .حصرهابصيغتها العاّمة واملطلقة مبا يقتضي مالحظة تتعلق  املذكورة عبارةالوتثري 
ء والغاز  يف هذا اإلطار إعادة صياغة هذه الفقرة كاآليت: "ميكن للشركة التونسّية للكهر

طلب نسخة من عقود التأمني واليت جيب أن تتضّمن خاّصة  ّي طريقة ترتك أثرا كتابيا
  املبالغ املستوجبة". 

   
  
  
  :16الفصل -

  *مالحظة شكلّية: 
 األخرية من الفقرة الثانية كما يلي:يقرتح إعادة صياغة اجلملة 

« Le producteur devra apporter toute information supplémentaire 
exigée par le Ministère chargée de l’énergie pour expliquer le 
changement de la loi et ses effets sur le contrat »   

  *مالحظة مبدئّية: 
وبضبط جمال إنطباقها وبتاريخ وجتّردها بعمومّيتها عادة القاعدة القانونية  تتمّيز -

نفاذها.كما تنطبق القاعدة القانونية على كل من تشملهم الوضعّية القانونّية ما مل يقص 
م ويستثن النص القانوين صراحة أطرافا أو أشخاصا معينني    من جمال إنطباقه.بذا

خلصوص يف جانبه هذا الفصل إشكاال حول ويثري  مدى وجاهته من الناحية القانونية و
لطاقة واملنتج  املتعّلق مبقتضيات الفقرة الثالثة منه واليت تنص على أّن: الوزير املكلف 
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هود الالزم  ر التغيري يف القانون الذي  للحصول على إستثناءيقومان  يف ما يتعلق 
  كما يلي:سّبب إختالل التوازن اإلقتصادي للعقد  

« Le Ministre chargé de l’énergie et le producteur déploieront leurs 
efforts pour obtenir une exemption des effets du changement dans la 
loi ». 

" الواردة بذات الفصل جاءت يف  dans la loichangementكما أّن عبارة: "-
  مزيدا من التوضيح والتدقيق. صيغة عامة ومطلقة وتستدعي هي األخرى 

احملايدة اليت  حتديد اجلهةكما يطرح هذا الفصل إشكاال يتعلّق بوجود غموض حول -
يعهد هلا حتديد وتقييم مسألة اإلختالل اإلقتصادي أو املايل للعقد وفقا لطلب املنتج أو 

لطاقة دون صاحب املشروع، ضرورة أّن تفويض األمر بطريقة مباشرة إىل الوزير املكّلف 
لرد على طلب املنتج سواء بقبول املطلب أو برفضه  التنصيص بصفة صرحية على إلزامه 

لتعليل يثري إشكاالت إضافّيا على مستوى صالحيات الوزير املطلقة وضرورة  ،مع إلزامه 
  تعليل قراراته الصادرة يف هذا الشأن. 

يتم بعد أخذ رأي اللجنة نتج كما مل يتم التنصيص على أّن رد الوزير على مطلب امل  
لفقرة الثانية من الفصل السادس عشر.الفنّية    يف ما يتعلق 
الفصل على أّن الوزير ينظر يف طلب املنتج بعد أخذ رأي اللجنة الفنية مل ينص كما 

لرجوع هلا يف وضعية وحيدة 2015لسنة  12(احملدثة مبقتضى القانون عدد  ) إذ إكتفى 
  األخرية من الفصل وذلك يف حالتني:ضمن الفقرة 

ر النص القانوين على املنتجعند توقّ -   ف آ
  عندما ينتج عن التغيري يف القانون إسناد فائدة مالية للمنتج أو صاحب املشروع.-

بشكل يضمن أّوال عدم تعارضه مع  ة هذا الفصلوتبعا لذلك يقرتح إعادة صياغ    
نيا دور اللجنة الفنية وعدم ترك املسألة بيد سلطة وزير ويكّرس  ،املبادئ القانونية العامة

آجال يف الطاقة بصفة مطلقة يف إّجتاه متكني املنتج من احلصول على رّد على طلبه 
ريخ تقدمي ال   طلب.موضوعّية أو على األقل التنصيص على آجال قصوى من 

 :20 الفصل - 
لفقرة األخرية من هذا الفصل:   ورد 
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s à ces dossiers, registres et donnéetous producteur  mettra Le 
disposition de la STEG pour inspection et en fournira un nombre 
raisonnable de copies lorsque les représentants de la STEG  en font la 

après la réception de ladite demande.  sans délaisdemande  
للشركة التونسية فضال عن أنّه ّمت مبوجب هذا الفصل إعطاء سلطة تقديرية واسعة 

ئق  ئق املعنية وال أجل أقصى إلرجاع الو ء والغاز، فإنّه مل يقع حتديد طبيعة الو للكهر
  والسجالت اليت يقّدمها املنتج.

ضمان عدم تعّسف الشركة يف إّجتاه إعادة صياغة الفصل وعلى هذا األساس يقرتح 
ء والغاز يف إستعمال هذه اإلمكانية امل  خّولة هلا.التونسية للكهر

ء و 2رادس (مع العلم أنّه وقع االستئناس بعقود  مشروع البيبان لإلنتاج اخلاص للكهر
ء عرب تثمني الغاز غري التجاري جبرجيس للتقيد بسرية  سنوات 5يف اعتماد الـ  إلنتاج الكهر

  املعلومات بعد انتهاء العقد).
إلتفاق  22الفصل  -   :املباشرفقرة أوىل املتعّلق 

يشوب هذا الفصل غموض على مستوى دور صاحب املشروع ومدى وجوده كطرف يف 
ء والغاز يف إبرام عقد  اإلتفاق، إذ ّمت إعطاء سلطة تقديرية واسعة للشركة التونسية للكهر

  مباشر مع ممّول املشروع.
« Si nécessaire pour assurer le financement du projet ou un 
refinancement conforme aux conditions du présent Contrat, la STEG 
pourra à sa convenance conclure un accord direct avec les 
prêteur ou leur mandataires, sous des termes et conditions 
raisonnablement acceptables pour toutes les Parties à l’accord » 
وقد مت اإلستفسار حول املقصود من هذا الفصل من اإلدارة طالبة اإلستشارة الراهنة فتبّني أّن 

ال إلمكانية إبرام  ء د ثالثي عقاهلدف هو فسح ا بني املستثمر والشركة التونسية للكهر
لتزاماته،غري أّن  والغاز واملمّول،حيث ميكن هلذا األخري التدّخل عند عدم إيفاء املستثمر 
هذه الغاية ال ترتمجها مقتضيات الفصل الراهن كيفما صيغ وقّدم يف نص اإلستشارة لذا ، 

  غة التالية:ورفعا لكل إلتباس وغموض يقرتح إعتماد الصيا
Les parties peuvent signer, un Accord Direct avec les bailleurs de 
fonds pour notifier le nantissement des droits du producteur dans le 
présent contrat à titre de garantie au profit des bailleurs de fonds. Cet 
Accord Direct fixera les modalités de notification des défauts et le droit 
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des bailleurs de fonds de remédier aux défauts ou de substituer le 
Producteur. 
  

  :25 الفصل-
  تعّلق هذا الفصل بتحديد املبلغ اجلملي للعقد بصفة تقديرية.

يقرتح حذف هذا الفصل ألنّه يعسر ضبط قيمة العقد بصفة مسبقة خاصة أنّه ميتد على و 
  سنة. 20 بـمدة طويلة تقّدر 

يف ما يتعلق مبشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة املتعلق -4
ء املنتجة من الطاقات  لشراء فوائضملصادقة على العقد النموذجي  الكهر

ء والغاز اليت يتم تصريفها على  املتجددة من قبل الشركة التونسية للكهر
  .اجلهد املنخفضشبكة 

  *التقدمي املادي ملشروع العقد:
ء املنتجة من الطاقات املتجددة من  يتضّمن مشروع العقد النموذجي لشراء فوائض الكهر

ء والغاز  قبل الشركة التوطئة اليت تتضّمن اإلطالعات و  الفهرسعلى التونسية للكهر
لنصوص التشريعية والرتتيبية   .سّتة عشر فصالو  املتعلقة 

من القانون عدد  11الفصل يندرج مشروع العقد الراهن يف إطار تطبيق مقتضيات و     
ء من الطاقات  املتعلق 2015 ماي 11 املؤرخ يف 2015 لسنة 12 نتاج الكهر

ء من الطاقات املتجّددة والذي ينص على ما يلي:املتجّددة  "يتمتع كل منتج للكهر
ء  لشبكة الوطنية للكهر حبق بيع  يف اجلهد املنخفضلغرض اإلستهالك الذايت ومرتبط 

ء حصر إىل اهليكل العمومي الذي يلتزم بشرائها وفقا   فوائض  لعقد منوذجيالكهر
لطاقة...".   مصادق عليه من قبل الوزير املكلف 

من األمر  2الفصل  يف إطار تطبيق مقتضياتكذلك كما يندرج مشروع العقد الراهن      
املتعّلق بضبط شروط  2016أوت  24املؤرخ يف  2016لسنة  1123 احلكومي عدد

ء من الطاقات املتجّددة الذي ينّص على أنّه:  وإجراءات إجناز مشاريع إنتاج وبيع الكهر
ء  يتمّتع 2015لسنة  12من القانون عدد  11الفصل  طبقا ألحكام" كل منتج للكهر

ء يف  لشبكة الوطنّية للكهر من الطاقات املتجّددة لغرض اإلستهالك الذايت ومرتبط 
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ء والغاز اليت  ء حصرّ للشركة التونسية للكهر اجلهد املنخفض حبق بيع فوائض الكهر
تلتزم بشرائها يف إطار عقد يربم بني الطرفني طبقا لعقد منوذجي مصادق عليه من طرف 

لرائد الرمسي للجمهورية التونسية لطاقة ينشر    ."الوزير املكلف 
لسنة  1123من األمر عدد  7الفصل  مهو يندرج كذلك يف إطار تطبيق أحكاو  

يف صورة مطابقة وحدة اإلنتاج "الذي ينص على أنّه  2016 أوت  24املؤرخ يف  2016
ء طبقا للعقد النموذجي املنصوص عقد بيع فوائض للشروط املستوجبة يتّم إبرام  الكهر

لفصل    ".2015ماي  11املؤرخ يف  2015لسنة  12من القانون عدد  11عليه 
  املالحظات:

ّطالعات توطئة مشروع العقد:-   يف ما يتعّلق 
لطاقة املتعّلق ّمت التنصيص خطأ  طالعات مشروع العقد على قرار الوزير املكّلف 

ملصادقة على كراس الّشروط اخلاص بضبط الشروط الفنّية لربط وتصريف الطاقة 
لشبكة الو  ئّية املنتجة من الطاقات املتجّددة  ء الكهر يف اجلهدين العايل طنية للكهر

  .واملتوسط
جلهد املنخفض  عتبار أّن العقد الراهن يتعّلق    .الغلط يقرتح إصالح هذا ،و

لفصل-   :3 يف ما يتعلق 
ذا الفصل ذكر  ئية املرّكبة القصوى ورد  ء للقدرة الكهر لتحديد املنتج الذايت للكهر

  دون حتديد مرجع هذا األمر بصفة دقيقة. وفقا لألمر
 كاآليت :األمر عدداملذكور وذلك  ألمر الدقيق لرجع امللذلك يقرتح التنصيص على  

ضبط شروط وإجراءات إجناز املتعلق ب 2016أوت  24 املؤرّخ يف 2016 لسنة 1123
ء من الطاقات املتجّددة.   مشاريع إنتاج وبيع الكهر

لفصل -   فقرة أخرية: 7يف ما يتعلق 
وتعويضها بعبارات تتضمن ضبطا دقيقا  "يف أحسن اآلجال"يّتجه توضيح املقصود بعبارة 

  لآلجال املطلوبة يف مثل هذه احلاالت.
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ء والغاز " ّن الشركة التونسية للكهر ال تكون مسؤولة عن أي تعويض يف كما أّن اإلقرار 
حالة من حاالت إنعدام التوازن بني صورة إنقطاع تصريف الطاقة" يف كل احلاالت يكّرس 

 طريف العقد، وهو األمر الذي يتعّني تالفيه.
 

« La STEG prendra toutes les mesures nécessaires pour le rétablissement 
des Liaisons dans les meilleures délais et ne sera redevable d’aucune 
indemnisation vis-à-vis de l’Autoproducteur au titre de l’interruption du 
prélèvement de l’Energie livrée »  

لفصل-   :11 يف ما يتعّلق 
وردت صياغة هذا الفصل مشوبة بغموض ملحوظ، لذلك يقرتح مزيد توضيح أحكامه -

 1123 من األمر عدد 13 لفقرة الثانية من الفصلورد حّىت تكون منسجمة مع ما 
اليت تنص على أنّه: "وتضبط طريقة الفوترة يف العقد النموذجي ويتّم  2016 لسنة

ء اليت مت شرائها ء والغاز يف  إحتساب نسبة فائض الكهر من قبل الشركة التونسية للكهر
لفصل  من هذا األمر  8آخر السنة،ويف صورة جتاوز نسبة الفائض للحدود املضبوطة 

ء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة من هذه  احلكومي تقوم الشركة التونسية للكهر
  احلدود خالل السنة املوالية".

الرابعة من هذا الفصل تنقصها بعض العبارات حىت تؤدي املعىن املطلوب كما أّن الفقرة -
كيده من اإلدارة العاّمة للطاقة ضمن جلسة العمل اليت عقدت يف الغرض  وهو ما مت 

  لس.
  لذلك يقرتح إعادة صياغة الفصل كما يلي:

Aux seules fins de la facturation, le point de livraison sera considéré 
comme étant le Point de Raccordement.  

La STEG est tenue d’assurer le prélèvement de l’énergie livrée. Le bilan 
de l’énergie livrée et fournie se fait sur la base des quantités relevées sur 
les compteurs appropriés pour chaque cycle de relève.  

La facturation est établie par la STEG sur la base du solde.  
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Si la quantité de l’énergie fournie est supérieure à l’énergie livrée, l’écart 
fixé par  11sur la base du tarif en vigueursera facturé à l’autoproducteur 

décision du Ministre chargé de l’énergie. 
  
Si au contraire, la quantité d’énergie livrée est supérieure à l’énergie 
fournie, l’écart sera reporté sur  la facture de l’Autoproducteur pour le 
cycle de facturation suivant.  

  
ء يتّم حتديدها مبقّرر   روليس بقرا (décision)كما يّتجه التأكيد على أّن أسعار الكهر

(arrêté).  
En ce qui concerne le tarif de vente d’électricité de la STEG au point de 
consommation de l’auto-producteur, celui-ci est fixé dans le cadre 
tarifaire et il est égal au tarif de vente de la STEG à n’importe quel autre 
consommateur 

  
  
  :15 لفصل يتعلقيف ما -

أنّه يف حالة نشوب خالف بني الطرفني يتم إحالة امللف على ذا الفصل ّمت التنصيص 
  لوزارة اإلشراف يف مرحلة أوىل مث إىل احملاكم املختصة يف صورة عدم التوّصل إىل حل.

 2015 ماي 11 املؤرخ يف 2015 لسنة 12 من القانون عدد 38 الفصلغري أّن 

ء من الطاقات املتجّددة  املتعلق على أنّه:" حتدث هيئة خمتصة تتوىل  نصّ نتاج الكهر
ملشاريع املنجزة يف إطار هذا القانون"و من  40الفصل النظر يف اإلشكاليات املتعلقة 

الذي ينص على أنّه:" تتوىل  2016 أوت 24 املؤرخ يف 2016 لسنة 1123 األمر عدد
ملشاريع املنجزة يف إطار القانون عدداهليئة النظر يف   لسنة 12 اإلشكاليات املتعلقة 

  ة منها:وخاصّ  2015
ء والغاز - عند تطبيق العقد اخلالفات الناشئة بني شركة املشروع والشركة التونسية للكهر

ويله   ".أو 

                                                 
11 - En ce qui concerne le tarif de vente d’électricité de la STEG au point de 
consommation de l’auto -producteur, celui-ci est fixé dans le cadre tarifaire et il est 
égal au tarif de vente de la STEG à n’importe quel autre consommateur. 
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 38 الفصللذا،فإنّه يّتجه إعادة صياغة مضمون هذا الفصل يف إّجتاه مالءمته مع أحكام 
لسنة  1123 من األمر عدد 40 وأحكام الفصل 2015 لسنة 12 من القانون عدد

جراء  2016 مغاير آنفي الذكر، وذلك بتعويض إجراء إحالة امللف لوزارة اإلشراف 
  حالة امللف على اهليئة املختصة.يقتضي 

يف ما يتعلق مبشروع قرار وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة  -5
ء املنتجة من الطاقات  ملصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهر املتعلق 

ء والغاز:    املتجددة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهر
  قرار املصادقة:*يف ما يتعلق مبشروع 

   :قرارالمالحظة تتعلق بعنوان مشروع -
  .مل يتضّمن عنوان مشروع القرار الراهن التنصيص على طبيعة الفوائض

جلهد املنخفض،  فإنّه ولضمان عدم اخللط بني القرار الراهن والعقد النموذجي املتعلق 
لتنصيص على أّن العقد يتع لق يّتجه إعادة صياغة عنوان مشروع القرار وعنوان العقد 

بشراء الفوائض اليت يتم تصريفها على شبكة اجلهدين العايل واملتوّسط ويكون ذلك  
  كاآليت: 

ملصادقة على العقد  "قرار من وزيرة الطاقة واملناجم والطاقات املتجّددة مؤرخ يف يتعّلق 
ء املنتجة من الطاقات املتجّددة وشراء الفوائض وشراء الفوائض  النموذجي لنقل الكهر

من قبل الشركة التونسية  اجلهدين العايل واملتوسطيتم تصريفها على شبكة  اليت
ء والغاز   ".للكهر

  الفصل األّول:-
طبقا ملا سبق بيانه ضمن املالحظة السابقة يقرتح إعادة صياغة الفصل األّول من مشروع 

  القرار كما يلي:
ء املنتجة من  الطاقات املتجددة وشراء "تتم املصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهر

من قبل الشركة  اجلهدين العايل واملتوسطاليت يتم تصريفها على شبكة الفوائض 
ذا القرار". ء والغاز امللحق    التونسية للكهر

  :*يف ما يتعلق مبشروع العقد النموذجي
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  اإلطار العام ملشروع العقد النموذجي:
 1123 من األمر عدد 8الفصل يات يندرج مشروع العقد الراهن يف إطار تطبيق مقتض

 لسنة 12من القانون عدد  9طبقا ألحكام الفصل "الذي ينّص على أنّه: 2016 لسنة
مجاعة حملية أو مؤسسة عمومية أو ميكن لكل  2015 ماي 11 املؤرخ يف 2015
لشبكة الوطنية  خاصة شطة يف قطاعات الصناعة أو الفالحة أو اخلدمات ومرتبطة 

ء من الطاقات  ء يف اجلهدين العايل واملتوسط أن تنتج بصفة منفردة الكهر للكهر
   .املتجددة لغرض إستهالكها الذايت

ء إىل  حبق نقلوتتمتع هذه اهلياكل  ء املنتجة عرب الشبكة الوطنية للكهر مراكز الكهر
ء  وحبق بيع فوائضإستهالكها املرتبطة بشبكة اجلهد العايل أو املتوسط   حصرالكهر

ء والغاز يف حدود ء املنتجة سنو ... 30 إىل الشركة التونسية للكهر   ."ملائة من الكهر
يف :"الذي ينّص على أنّه 13 الفصل كما يندرج مشروع العقد يف إطار تطبيق أحكام

ء املنتجة يتم  ء لشروط الربط وتصريف الكهر إبرام صورة إستجابة وحدة إنتاج الكهر
ء املنتجة  عقد لنقل طبقا لعقد منوذجي مصادق عليه بقرار من  وشراء الفوائضالكهر

لطاقة".   الوزير املكلف 
لعقد النموذجي الراهن وتدقيق جمال إنطباقه:-   حتديد املنتفع 
  نيةاألطراف املع-1
  مجاعة حملية*
  .شطة يف قطاعات الصناعة أو الفالحة أو اخلدمات مؤّسسة عمومية* 

شطة يف قطاعات الصناعة أو الفالحة أو اخلدمات    .*مؤّسسة خاصة 
ء  اإلرتباط-2   .يف اجلهدين العايل واملتوسطلشبكة الوطنية للكهر
ا املعاقد :-3 ء املنتجة وبيع الفوائض املنتجة يف حق نقل احلقوق اليت يتمتع  الكهر

. 30 حدود ء املنتجة سنو   ملائة من الكهر
ء املنتجة من طرفها حبقتتمّتع األطراف املبّينة أعاله  عرب الشبكة الوطنية  نقل الكهر

ء إىل مراكز إستهالكها  ء وحبق للكهر للشركة التونسية  حصربيع فوائض الكهر
ء والغا . ملائة 30 حدودز يف للكهر ء املنتجة سنو   من الكهر
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ء  30 (علما أنه يف صورة جتاوز نسبة الفائض حدّ  ملائة تقوم الشركة التونسية للكهر
والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة عن هذه احلدود خالل السنة املوالية"طبقا للفقرة الثانية 

 أوت 24 املؤرخ يف 2016 لسنة 1123 من األمر احلكومي عدد 13 الفصلمن 
2016 .  

  حاالت النقل:
مل النقل فحسب ال وجود لفائض: املنتج ليس له  -1 فوائض:إستهالك كلي 

  اإلنتاج
  النقل وشراء الفوائض  -2

  قة:التعريفات املطبّ 
ء والغاز وفقا للتعريفات احملّددة مبقّرر -1 ء املنتجة للشركة التونسية للكهر وزير يتم بيع الكهر

  .2014 جوان 2 الصناعة والطاقة واملناجم املؤرخ يف
ء والغاز  -2 ء من الشركة التونسية للكهر يف املقابل يشرتي املنتج بقية حاجّياته من الكهر

 أفريل 24 مبقّرر وزير الصناعة والطاقة واملناجم املؤرّخ يفكبقية احلرفاء وفقا للتعريفة احملددة 
املنتج الذي يكون إستهالكه من الطاقة أكرب من إنتاج حمطة وضعّية وهي  ،2014

ء وفقا  هشراء ما يستحقّ تّم متكينه من ي،ولذلك الطاقات املتجددة اليت يستغلها من الكهر
للتعريفات املطبقة على كافة احلرفاء واحملّددة مبقّرر وزير الصناعة والطاقة واملناجم املؤرّخ يف 

ء والغاز الطبيعي 2014أفريل  24   .املتعلق بضبط تعريفات الكهر
  املالحظات:

  يتعلق بعنوان مشروع العقد النموذجي:يف ما -
يتعّلق بشراء  هصراحة على أنّ به مالحظة تتعلق بضرورة التنصيص مشروع العقد يثري عنوان 

جلهدين العايل واملتوّسط.   الفوائض املتعلقة 
  objet du contratموضوع العقد: :2الفصل -
حبيث  إلكتمال معىن اجلملةضما  « points » :يتجه إضافة عبارةمالحظة شكلّية: -

 jusqu’aux points de consommation:"تصبح اجلملة كما يلي 

جلهدين العايل واملتوّسط.  -   مل يتضّمن موضوع العقد التنصيص صراحة على أنّه يتعلق 
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لرجوع إىل العقد النموذجي لشراء فوائض  ،تفادي هذا السهو تعّني لذلك ي  خاصة أنّه 
ء والغاز اليت يتم  ء املنتجة من الطاقات املتجددة من قبل الشركة التونسية للكهر الكهر

يتبّني أنّه ّمت التنصيص على هذه املسألة وحتديدا  اجلهد املنخفضتصريفها على شبكة 
 من العقدكما يلي: 2لفصل 

L’Autoproducteur de l’énergie électrique produite à partir des énergies 
renouvelables et accordé au réseau Basse Tension,tel que défini par la 
loi n°2015-12 du 11 Mai 2015… » 

la législation et la stipulées par  les dépenses: تثري عبارة-

règlementation en vigueur  ا عتماد عبارة "القوانني والرتاتيب اجلاري  مالحظة تتعلق 
  العمل "يف صيغة عاّمة وغري دقيقة دون حتديدها.

ويل يف هذا الصدد  يّتجه حتديد املقصود بعبارة "القوانني والرتاتيب  ،لذلك ولتفادي كل 
ا العمل"بصفة واضحة  والتنصيص بية النصوص التشريعية والرتتيبذكر وذلك ودقيقة اجلاري 

مراجعها. فضال عن أّن اإلغفال عن ذلك يشّكل حجبا لإلطار التشريعي والرتتييب عن على 
ستبعاد كل من ال لتايل يشّكل  هوو  ،املتعاملني مع اإلدارة صورة من صور تقليص املنافسة 

لنصوص التشريعية والرتتيبية النافذة.     تتوّفر فيه الدراية الكافية 
  :3 الفصل-
  نفس املالحظة السابقة خبصوص عبارة: 

dans les limites fixées par la législation et la règlementation 
en vigueur  

  حتديد هذه النصوص التشريعية والرتتيبية بكل دّقة وذكر مراجعها.حيث يتعّني 
  :9 الفصل-

وتعويضها  "dans les meilleurs délais :"يّتجه العدول عن إستعمال عبارة
سلطة كّل بعبارات تتضّمن ضبطا دقيقا ألجل أقصى مبا يشّكل ضمانة مهّمة للحّد من  

ء والغاز يف هذا الشأن وحيّقق  ا الشركة التونسية للكهر التوازن لتايل مطلقة قد تتّمتع 
  املطلوب يف العالقة التعاقديّة القائمة بني الطرفني. 
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ديسمرب  29بتاريخ لس املنافسة  ةوصدر هذا الّرأي عن اجللسة العامّ 
سة السيّ  2016 د حمّمد العّيادي وعضويّة السّيدتني ماجدة بن جعفر ورجاء بر

وأكرم الباروين د حمّمد بن فرج واهلادي بن مراعمر التونكيت و والسادة الشواشي 
لسعود ومعز العبيدي  وحبضور املقّرر العام السّيد حمّمد البحري القابسي وسامل 

  .السّيد نبيل السمايت اجللسةوكاتب 
 

  الـرئيــس                                                          
 

  حمّمد العّيادي
  


