مرشوع قانون رمق  48.15يتعلق بضبط قطاع الكهرابء
*********************
الباب ا ألول
مبادئ ضبط قطاع الكهرابء
الفصل ا ألول
تعاريف
املادة ا ألوىل
يراد يف مدلول هذا القانون مبا ييل:
 الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء :الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرابء احملدثة مبوجب الباب الثاين من هذاالقانون واملشار الهيا فامي ييل ب "الهيئة"؛
 املس هتكل :لك خشص ذايت أأو اعتباري يشرتي الطاقة الكهرابئية من أأجل اس هتالكها حرصاي الس تعامالتهاخلاصة؛
 توزيع الكهرابء :خدمة معومية من اختصاص امجلاعات الرتابية تمتثل يف ايصال الطاقة الكهرابئية املشرتاةمن قبل مسري ش بكة توزيع الكهرابء بواسطة ش باكت التوزيع من أأجل تزويد الزبناء هبا؛
 السوق احلرة للطاقة الكهرابئية :السوق اليت جيوز فهيا للك مزود ابلكهرابء ،طبقا للنصوص الترشيعيةوالتنظميية اجلاري هبا العمل ،والس امي القانون رمق  31-90املتعلق ابلطاقات املتجددة والنصوص املتخذة
لتطبيقه ،تسويق الطاقة الكهرابئية داخل املغرب و /أأو تصديرها اىل اخلارج؛
 مزود ابلكهرابء :لك خشص ذايت أأو اعتباري ينتج أأو يشرتي الطاقة الكهرابئية من أأجل اعادة بيعها جزئياأأو لكيا؛
 الطاقة الكهرابئية التمكيلية :الطاقة الكهرابئية اليت يمت تسويقها يف اطار تعاقدي مضن السوق احلرة للطاقةالكهرابئية لفائدة مس تعميل الش بكة املعنية ،قصد تفادي أأي انقطاع يف امدادات الطاقة الكهرابئية؛
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 مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل :لك خشص اعتباري مسؤول عن اس تغالل الش بكة الكهرابئيةالوطنية للنقل وصيانهتا وتطويرها ،وكذكل الروابط الكهرابئية بيهنا وبني ش باكت كهرابئية للنقل ببدلان
أأجنبية؛
 مسري ش بكة توزيع الكهرابء :لك خشص اعتباري خاضع للقانون العام أأو اخلاص ،يتوىل ،عالوة عىل املهاما ألخر املس ندة اليه ،طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل ،تأأمني اخلدمة العمومية لتوزيع الطاقة الكهرابئية
داخل جمال التوزيع اخلاص به؛
 توليد الطاقة الكهرابئية :اس تغالل منشأأة معدة النتاج الطاقة الكهرابئية؛ نقل الطاقة الكهرابئية :اس تغالل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل اليت تتكون من خطوط هوائيةواكبالت حتت أأرضية ووسائل الربط الكهرابيئ ادلولية ومراكز التحويل وكذا املعدات امللحقة أكهجزة
التحمك عن بعد واالتصاالت و أأهجزة الوقاية و أأهجزة املراقبة والتحمك والقياس ،املس تخدمة لنقل الكهرابء من
مواقع االنتاج أأو مراكز الربط مع البدلان اجملاورة اىل نقط ربط املس هتلكني املوصولني مبارشة بش بكة النقل
أأو نقط الزتويد للمراكز الرئيس ية لش بكة توزيع الكهرابء ،ابس تثناء جتهزيات (اخلطوط واملراكز والتجهزيات
املتعلقة هبا) ربط منشأت انتاج الكهرابء من مصادر الطاقات املتجددة املوصوةل مبارشة بش بكة الكهرابء
ذات اجلهد املتوسط للتوزيع؛
 مس تعمل الش بكة الكهرابئية للنقل :لك خشص ذايت أأو اعتباري مزود للش بكة الكهرابئية الوطنية للنقلأأو ممون بواسطهتا يف اطار السوق احلرة للطاقة الكهرابئية .يراد مبس تعميل هذه الش بكة ،عىل وجه
اخلصوص ،املنتجون للطاقة الكهرابئية املشار الهيم يف ب) من  ° 2و  ° 8من املادة  2من الظهري
الرشيف رمق  3..1.22.بتارخي  31ربيع ا ألول  5( 3181غشت  )30.1كام مت تغيريه وتمتميه ،واملنتجون
للطاقة الكهرابئية طبقا ألحاكم القانون رمق  31-90السالف اذلكر ،وكذا املس هتلكون أأو مجموعات
املس هتلكني اذلين يمت تسويق هذه الطاقة الكهرابئية لفائدهتم طبقا ألحاكم القانون املذكور؛
 مس تعمل الش بكة الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط للتوزيع :لك خشص ذايت أأو اعتباري مزود للش بكةالكهرابئية ذات اجلهد املتوسط للتوزيع أأو ممون بواسطهتا يف اطار السوق احلرة للطاقة الكهرابئية .يراد
مبس تعميل هذه الش بكة ،عىل وجه اخلصوص ،املنتجون للطاقة الكهرابئية من مصادر متجددة تطبيقا
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ألحاكم القانون رمق  31-90السالف اذلكر ،وكذا املس هتلكون أأو مجموعات املس هتلكني اذلين يمت تسويق
هذه الطاقة الكهرابئية لفائدهتم تطبيقا ألحاكم القانون املذكور.
الفصل الثاين
همام مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ومسريي الش باكت الكهرابئية للتوزيع
املادة 2
عالوة عىل املهام املس ندة اليه مبوجب أأحاكم القانون رمق  31-90السالف اذلكر ،ميارس مسري الش بكة الكهرابئية
الوطنية للنقل همامه وفقا ألحاكم هذا القانون وبنود دفرت التحمالت املصادق عليه بنص تنظميي.
يتوىل مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل اس تغالل وصيانة وتطوير الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ،وعند
الاقتضاء ،الروابط الكهرابئية بيهنا وبني ش باكت كهرابئية للنقل ببدلان أأجنبية.
ويتوىل أأيضا:
 تدبري تدفق الطاقة الكهرابئية ابلش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل؛ ضامن التوازن ،يف الوقت احلقيقي ،بني قدرات الانتاج ومتطلبات الاس هتالك ،ابللجوء اىل قدرات االنتاجاملتاحة ومع ا ألخذ بعني الاعتبار التبادل مع ش باكت أأخر مرتابطة فامي بيهنا؛
 يسهر عىل سالمة الش بكة الكهرابئية للنقل واس تقرارها وموثوقيهتا وجناعهتا.يلزتم مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل بعدم المتيزي بني مس تعميل الش بكة .ويسهر عىل ضامن رسية
املعلومات التجارية اليت اطلع علهيا مبناس بة القيام مبهامه.
تقوم االدارة اخملتصة ابحاةل دفرت التحمالت املشار اليه يف الفقرة ا ألوىل أأعاله اىل الهيئة الس تطالع ر أأهيا يف شأأنه.
تتوفر الهيئة عىل أأجل شهرين ابتداء من اترخي االحاةل البداء ر أأهيا .بعد انرصام هذا ا ألجل ،يعترب أأن الهيئة قد
أأبدت ر أأهيا ابملوافقة عىل دفرت التحمالت املذكور.
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املادة 1
يقوم مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ،لك مخس س نوات ،ابعداد الربانمج املتعدد الس نوات لالسترامرات
املتعلقة ابلش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل وكذا ابلروابط الكهرابئية ابلنس بة للخمس س نوات املقبةل ،مع ا ألخذ
بعني الاعتبار الاسترامرات املرتقبة فامي يتعلق بقدرات االنتاج.
يوايف لك مسري للش بكة الكهرابئية للتوزيع س نواي الهيئة ابلربانمج املتعدد الس نوات لالسترامرات املزمع اجنازها
يف قطاع الكهرابء برمس امخلس س نوات القادمة ،بعد املصادقة عليه بصفة قانونية من قبل هجازه التداويل.
ميكن تعديل الربامج املتعددة الس نوات من أأجل ا ألخذ بعني الاعتبار ،عند الاقتضاء ،املس تجدات اليت لها تأأثري
ملموس عىل الش بكة املعنية خالل امخلس س نوات املرتقبة.
يعرض الربانمج املتعدد الس نوات لالسترامرات املتعلقة ابلش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل وابلربط الكهرابيئ،
وكذا أأي تغيري يطر أأ عليه ،عىل الهيئة من أأجل املصادقة عليه .تبت الهيئة يف الربانمج املذكور داخل أأجل شهرين
ابتداء من اترخي عرضه علهيا .بعد انرصام هذا ا ألجل ،يعد سكوت الهيئة مبثابة مصادقة.
تقوم الهيئة بتتبع اجناز الربامج املتعددة الس نوات املذكورة وتدرجه مضن التقرير الس نوي ل ألنشطة املشار اليه يف
املادة  15أأدانه.
املادة 1
ابلزتامن مع طلب االدارة الاستشارة التقنية من مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل يف شأأن الرتخيص
املؤقت املشار اليه يف املادة  39من القانون رمق  31-90السالف اذلكر ،تقوم االدارة كذكل ابس تطالع ر أأي الهيئة
يف شأأن الرتخيص املؤقت املذكور .تقوم الهيئة ،بعد التشاور مع مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ،اببالغ
ر أأهيا اىل االدارة داخل أأجل ال يتعد شهرا ابتداء من اترخي عرض ا ألمر علهيا.
يطلب مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل أأيضا من الهيئة ابداء الر أأي خبصوص اجناز واس تخدام خطوط
مبارشة للنقل ،كام هو منصوص علهيا يف املادة  28من القانون رمق  31-90املذكور .تقوم الهيئة بتبليغ ر أأهيا اىل
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مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل داخل أأجل أأقصاه شهر واحد يرسي ابتداء من اترخي توجيه الطلب.
عند انقضاء هذا ا ألجل ويف حاةل عدم ابداء الر أأي ،يعترب أأن الهيئة قد أأبدت ر أأهيا ابملوافقة.
جيب تعليل لك قرار تتخذه االدارة اخملتصة طبقا ألحاكم املادتني  39و 28من القانون رمق  31-90السالف اذلكر،
يبلغ اىل املعين اب ألمر مرفقا بر أأي الهيئة أأو ابشارة تفيد أأن ر أأاي مبثابة املوافقة قد مت ابداؤه ابلنظر النقضاء ا ألجل
احملدد للهيئة من أأجل البت.
املادة 5
يتوىل لك مسري لش بكة كهرابئية للتوزيع ،داخل جمال التوزيع اخلاص به ،اس تغالل وصيانة وتطوير الش بكة
الكهرابئية للتوزيع طبقا دلفرت حتمالته.
يلزتم مسريو الش باكت الكهرابئية للتوزيع بعدم المتيزي بني مس تعميل ش بكة التوزيع ذات اجلهد املتوسط.
ويسهرون عىل ضامن رسية املعلومات التجارية ذات الطابع احلساس اليت اطلعوا علهيا مبناس بة القيام مبهاهمم.
الفصل الثالث
موارد مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ومسريو الش باكت الكهرابئية للتوزيع
املادة .
تتأأىت املوارد املالية ملسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل من حتصيل:
 تعريفة ولوج الربط الكهرابيئ؛ تعريفة اس تعامل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل؛ العائدات احملصل علهيا برمس اخلدمات ا ألخر املقدمة ملس تعميل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل؛ -لك املوارد ا ألخر احملصل علهيا طبقا للقوانني وا ألنظمة اجلاري هبا العمل.
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املادة 7
يقوم مسري الش بكة الكهرابئية للتوزيع بتحصيل مبالغ مالية مقابل اس تعامل الش بكة الكهرابئية ذات اجلهد
املتوسط للتوزيع حتتسب عىل أأساس تعريفة اس تعامل الش بكة املذكورة من هجة ،وكذا عائدات برمس اخلدمات
ا ألخر املقدمة ملس تعميل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط للتوزيع من هجة أأخر .
الفصل الرابع
الولوج اىل الش باكت
املادة 8
حق الولوج اىل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل والش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط للتوزيع مضمون
لفائدة مس تعميل هذه الش باكت.
حتدد كيفيات الولوج اىل الش باكت الكهرابئية املشار الهيا سالفا مبوجب اتفاقيات تربم من هجة بني مسري الش بكة
الكهرابئية الوطنية للنقل أأو مسري الش بكة الكهرابئية للتوزيع املعين ومن هجة أأخر مس تعميل هذه الش باكت.
تنص هذه االتفاقيات ،عىل اخلصوص ،عىل مدة صالحية االتفاقية ،والرشوط التقنية للربط ابلش بكة املعنية،
والرشوط التجارية لنقل الطاقة الكهرابئية من قبل مسري الش بكة املعين .وتوجه نسخ من هذه االتفاقيات فورا
اىل الهيئة من قبل مسري الش بكة الكهرابئية املعين.
وتوجه أأيضا نسخ من اتفاقيات الامتياز املنصوص علهيا يف املادة  28من القانون رمق  31-90السالف اذلكر فور
ابراهما اىل الهيئة من قبل مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل.
لك رفض من قبل مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ،أأو عند الاقتضاء ،من قبل مسري الش بكة الكهرابئية
للتوزيع املعين ،البرام اتفاقية ولوج الش بكة جيب أأن يكون معلال و أأن يبلغ يف نفس الوقت اىل صاحب الطلب
واىل الهيئة .وجيب أأن تكون أأس باب الرفض معقوةل و أأن ال يكون لها طابع متيزيي.
ترسي أأحاكم الفقرة  1من هذه املادة عىل لك رفض ملسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل البرام اتفاقية
الامتياز املنصوص علهيا يف املادة  28من القانون رمق  31-90السالف اذلكر.
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ترفع الزناعات أأمام الهيئة.
املادة 0
يتوىل مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ضامن حق مس تعميل هذه الش بكة يف الولوج اىل الروابط
الكهرابئية مع الش باكت الكهرابئية للنقل لبدلان أأجنبية ،يف حدود القدرة التقنية املتاحة لهذه الروابط الكهرابئية.
وتوجه نسخة من اتفاقيات الامتياز املربمة لهذا الغرض اىل الهيئة من قبل مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية
للنقل.
ترسي أأحاكم الفقرة  1من املادة  8عىل لك رفض ملسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل لرتخيص الولوج اىل
الروابط الكهرابئية املذكورة.
ترفع الزناعات أأمام الهيئة.
يقرتح مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ابلتشاور ،عند الاقتضاء ،مع مسري الربط الكهرابيئ ابلبدل
ا ألجنيب املعين ،قواعد وتعريفة الولوج اىل الربط الكهرابيئ املعين ،واليت يتعني وضعها بدون متيزي ،عىل الهيئة من
أأجل املصادقة.
املادة 39
من أأجل مواهجة لك انقطاع يف امدادات الطاقة الكهرابئية املنتجة من مصادر الطاقات املتجددة أأو التغلب عىل
تذبذب هذه الطاقة الكهرابئية ،يلجأأ املس هتكل املوصول ابلش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل اىل املكتب الوطين
للكهرابء واملاء الصاحل للرشب للحصول عىل الطاقة الكهرابئية التمكيلية الرضورية لسد حاجياته.
يمت تأأمني حاجيات املس هتكل املوصول ابلش بكة الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط للتوزيع من الطاقة الكهرابئية
التمكيلية الرضورية من قبل مسري الش بكة الكهرابئية للتوزيع املعين.
يمت االمداد ابلطاقة الكهرابئية التمكيلية يف اطار تعاقدي .وحتدد تعريفة هذه الطاقة وكيفيات احتساهبا بنص
تنظميي.
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وترسل نسخة من العقود املربمة اىل الهيئة.
املادة 33
يعد مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل مدونة الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل حتدد بصفة ال متيزي فهيا
املواصفات التقنية املتعلقة برشوط الربط ابلش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل والولوج الهيا ،مبا يف ذكل الربط
الكهرابيئ وكذا القواعد املتعلقة ابس تعامل الش بكة املذكورة.
قبل تطبيق مدونة الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ،حتال هذه ا ألخرية اىل الهيئة من أأجل املصادقة علهيا .تبدي
الهيئة رأأهيا داخل أأجل ال يتعد شهرين ابتداء من اترخي االحاةل .وعند انرصام هذا ا ألجل ،يعترب أأن الهيئة قد
صادقت عىل املدونة املذكورة.
تنرش مدونة الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ،بواسطة أأي وس يةل مناس بة ،من قبل الهيئة.
حتدد بنص تنظميي املواصفات التقنية املتعلقة برشوط الربط ابلش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط والولوج
الهيا وكذا القواعد املتعلقة ابس تعامل الش باكت املذكورة.
املادة 32
يعد مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل مؤرشات اجلودة اليت جيب أأن تس تجيب لها الش بكة الكهرابئية
الوطنية للنقل فامي خيص السالمة واملوثوقية والنجاعة .يصادق عىل هذه املؤرشات من قبل الهيئة قبل تطبيقها.
يعد مسريو الش باكت الكهرابئية للتوزيع مؤرشات اجلودة فامي خيص السالمة واملوثوقية والنجاعة .ترسل هذه
املؤرشات اىل الهيئة.
يتضمن تقرير الس نوي لنشاط الهيئة بياان عن جناعة املؤرشات املذكورة.
املادة 31
يعد املسري للش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل مدونة حسن السلوك املتعلقة بتدبري الش بكة الكهرابئية الوطنية
للنقل وحييلها اىل الهيئة قصد املصادقة علهيا .وتتضمن هذه املدونة التدابري الكفيةل بضامن اس تقاللية مسري
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الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل وابلوقاية من اخاطر املامرسات المتيزيية فامي خيص ولوج ا ألغيار اىل الش بكة
الكهرابئية الوطنية للنقل والروابط الكهرابئية.
تعد الهيئة ،ابلتشاور مع مسريي الش باكت الكهرابئية للتوزيع ،مدونة حسن السلوك املتعلقة بتدبري الش بكة
الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط .وتتضمن هذه املدونة التدابري الكفيةل ابلوقاية من اخاطر املامرسات المتيزيية فامي
خيص ولوج ا ألغيار للش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط.
تسهر الهيئة عىل ضامن تتبع احرتام مدوانت حسن السلوك املنصوص علهيا أأعاله ،وتقوم ابدراج ذكل يف التقرير
الس نوي لنشاطها.
الفصل اخلامس
التعريفة الكهرابئية
املادة 31
اس تثناء من أأحاكم القانون رمق  391-32املتعلق حبرية ا ألسعار واملنافسة ،حتدد الهيئة تعريفة اس تعامل الش بكة
الكهرابئية الوطنية للنقل وكذا تعاريف اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط ،وفق الكيفيات احملددة
يف هذا الفصل.
املادة 35
حتدد الهيئة تعريفة اس تعامل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل من قبل مس تعميل الش بكة املذكورة  ،بعد
اس تطالع ر أأي مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل.
وحتدد التعريفة املذكورة عىل أأساس:
 -التاكليف املرتبطة بتس يري واس تغالل وصيانة وتطوير وجتديد الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل؛
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 املسامهة املشار الهيا يف الفقرة  3من املادة  10أأدانه .وتشمل هذه التاكليف اللكفة املتعلقة برأأس املال،مبا فهيا املردودية العادةل لر أأسامل املستمثر وكذا تاكليف الاس تغالل مبا يف ذكل التاكليف املرتبطة بتدبري
التدفقات الكهرابئية عىل الش بكة؛
 اللكفة اخلفية ،عند الاقتضاء.املادة 3.
مع مراعاة أأحاكم املادة  51أأدانه ،حتدد الهيئة تعريفة اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط من قبل
مس تعميل الش باكت املذكورة ،بعد اس تطالع ر أأي مسري الش بكة الكهرابئية للتوزيع املعين.
تطبق أأحاكم الفقرة ا ألخرية من املادة  35أأعاله عىل تعريفة اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط.
الباب الثاين
الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء
الفصل ا ألول
النظام ا ألسايس وهمام الهيئة
املادة 37
حيد حتت امس "الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء" خشص اعتباري من أأشخاص القانون العام يمتتع ابالس تقالل
املايل ،وخيضع ألحاكم هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
املادة 38
تسهر الهيئة عىل ضامن حسن سري السوق احلرة للكهرابء وضبط ولوج املنتجني اذلاتيني للش بكة الكهرابئية
الوطنية للنقل.
ولهذا الغرض ،تقوم الهيئة مبا ييل:
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 املصادقة عىل اجملاالت ،وقواعد الاحتساب ،واملبادئ احملددة للعالقات املالية بني ا ألنشطة املنفصةل
حماس باتيا املشار الهيا يف املادة  52أأدانه؛
 املصادقة عىل مدونة الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل طبقا ألحاكم املادة  33أأعاله؛
 املصادقة عىل الربانمج املتعدد الس نوات السترامرات مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل والسهر عىل
تتبع اجناز هذا الربانمج طبقا ألحاكم املادة  1أأعاله؛
 املصادقة عىل قواعد وتعريفة الولوج اىل الروابط الكهرابئية طبقا ألحاكم املادة  0أأعاله؛
 املصادقة عىل مؤرشات اجلودة اليت جيب أأن تس تجيب لها الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل طبقا ألحاكم
املادة  32أأعاله؛
 املصادقة عىل مدوانت حسن السلوك والسهر عىل ضامن احرتاهما طبقا ألحاكم املادة  31أأعاله؛
 حتديد تعريفة اس تعامل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل طبقا ألحاكم املادة  35أأعاله.
 حتديد تعاريف اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط طبقا ألحاكم املادتني  3.و 55من هذا
القانون؛
 ابداء الر أأي يف شأأن مرشوع دفرت التحمالت ملسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل طبقا ألحاكم املادة
 2أأعاله؛
 ابداء الر أأي ،طبقا ألحاكم املادة  1أأعاله ،يف شأأن طلبات الرتخيص املؤقتة وطلبات اجناز اخلطوط
املبارشة للنقل املنصوص علهيا عىل التوايل يف املادتني  8و 28من القانون رمق  31-90املشار اليه.
املادة 30
عالوة عىل املهام املوكوةل الهيا مبوجب أأحاكم املادة  38أأعاله ،فان الهيئة:
 تبدي ر أأهيا يف شأأن مرشوع لك نص ترشيعي أأو تنظميي حمال الهيا يدخل يف اطار املهام املوكوةل الهيا؛ ميكن لها ،مببادرة مهنا أأو بطلب من احلكومة ،أأن تقرتح عىل هذه ا ألخرية مشاريع نصوص ترشيعيةوتنظميية لها عالقة بقطاع الكهرابء؛
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 ميكن لها أأن تنجز أأي دراسة حول قطاع الكهرابء ،و أأن تقوم ،جبميع الوسائل اليت تراها مناس بة ،بنرشأأي معلومة كفيةل بتنوير فاعيل قطاع الكهرابء ،مبا فهيم املس هتلكني؛
 ميكن  ،اذا دعت الرضورة اىل ذكل ،أأن تبدي ر أأهيا يف أأسعار بيع الطاقة الكهرابئية ،بطلب من االدارةاملؤهةل مبوجب النصوص التنظميية اجلاري به العمل لتحديد هذه ا ألسعار.
املادة 29
من أأجل القيام ابملهام املوكوةل الهيا ،تؤهل الهيئة طبقا ألحاكم هذا القانون لطلب تزويدها جبميع الوئائق
واملعلومات من ا ألشخاص اخلاضعني ملراقبهتا.
املادة 23
تؤهل الهيئة ،يف لك وقت وحني ،الجراء معليات مراقبة يف عني املاكن وعىل الوئائق دل ا ألشخاص اخلاضعني
ملراقبهتا ،للتأأكد من احرتاهمم ل ألحاكم الترشيعية أأو التنظميية املطبقة عىل أأنشطهتم.
ولهذا الغرض ،تتوفر الهيئة عىل أأعوان حملفني.
تسفر معليات املراقبة اليت يمت اجراءها ،بعد تلقي ردود املعنيني اب ألمر حول املالحظات املثارة ،عىل حترير
حمارض ،وعند الاقتضاء ،تقارير يف هذا الشأأن .ترسل نسخة من هذه احملارض والتقارير اىل املعنيني اب ألمر.
الفصل الثاين
تنظمي الهيئة وتس يريها
املادة 22
أأهجزة الهيئة يه:
 اجمللس؛ الرئيس؛12

 جلنة فض الزناعات.املادة 21
يؤدي أأعضاء اجمللس وجلنة فض الزناعات وظائفهم بلك اس تقاللية وجترد.
املادة 21
يلزم أأعضاء اجمللس وجلنة فض الزناعات بكامتن الرس املهين حتت طائةل تطبيق العقوابت املنصوص علهيا يف املادة
 11.من القانون اجلنايئ.
الفرع ا ألول
اجمللس
املادة 25
يتأألف اجمللس ،عالوة عىل الرئيس املعني طبقا للترشيع اجلاري به العمل ،من:
 ثالثة أأعضاء يمت تعييهنم مبرسوم ،ا ألول يمت اختياره ابلنظر لكفاءته يف اجملال القانوين ،والثاين يمت اختياره ابلنظرلكفاءته يف اجملال املايل ،والثالث يمت اختياره ابلنظر لكفاءته يف جمال الكهرابء؛
 ثالثة أأعضاء يمت تعييهنم من قبل رئيس جملس النواب ابلنظر لكفاءهتم يف اجملال القانوين أأو الاقتصادي أأو يفجمال الكهرابء؛
 ثالثة أأعضاء يمت تعييهنم من قبل رئيس جملس املستشارين ابلنظر لكفاءهتم يف اجملال القانوين أأو الاقتصادي أأويف جمال الكهرابء.
يعني أأعضاء اجمللس ،مبا فهيم الرئيس ،ملدة ست س نوات قابةل للتجديد مرة واحدة.
ميارس أأعضاء اجمللس هماهمم اكمل الوقت.
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تتناىف همام أأعضاء اجمللس مع أأي انتداب انتخايب و أأي وظيفة معومية أأو امتالك أأي مصلحة مبارشة أأو غري
مبارشة يف مقاوةل عامةل بقطاع الطاقة.
ال جيوز عزل أأعضاء اجمللس ،اال يف حاةل ارتاكهبم خلطا جس مي أأثناء مزاولهتم هماهمم أأو عند وجودمه يف احد
حاالت التنايف املشار الهيا يف الفقرة الرابعة من هذه املادة .يعزل العضو املعين ،حسب الكيفيات احملددة يف النظام
ادلاخيل للهيئة ،وفق الشلكيات اليت مت مبوجهبا تعيينه.
يهنيي العضو املعني خلفا للعضو املس تقيل أأو املعزول أأو املتوىف مدة انتداب العضو اذلي حل حمهل.
املادة 2.
ميارس اجمللس اكفة السلط والاختصاصات الالزمة الدارة الهيئة.
ولهذه الغاية ،يقوم اجمللس مبا ييل:
 وضع الس ياسة العامة للهيئة؛ املصادقة عىل النظام ادلاخيل للهيئة؛ املصادقة عىل اخملطط التنظميي للهيئة احملدد للبنيات التنظميية واختصاصاهتا ابقرتاح من الرئيس؛ املصادقة عىل النظام ا ألسايس والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أأنظمة التقاعد والاحتياطالاجامتعي ملس تخد ي الهيئة ،ابقرتاح من الرئيس؛
 تعيني عضوين من جلنة فض الزناعات طبقا ألحاكم املادة  20أأدانه؛ تعيني مديري الهيئة ،ابقرتاح من الرئيس؛ املصادقة عىل املزيانية الس نوية للهيئة وعىل التعديالت املدخةل علهيا خالل الس نة؛ حتديد القوامئ الرتكيبية للهيئة؛ البت يف اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضهتا؛ تعيني مراقب احلساابت امللكف ابلتدقيق الس نوي حلساابت الهيئة ودراسة التقرير املعد من قبهل والبتيف املالحظات املثارة؛
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 املصادقة عىل التقرير الس نوي ألنشطة الهيئة؛ حتديد نس بة املسامهة املشار الهيا يف الفقرة ا ألوىل من املادة  10أأدانه؛ حتديد مبلغ املسامهة املشار الهيا يف املادة  17أأدانه؛ املصادقة عىل النظام اذلي حتدد مبوجبه قواعد وطرق ابرام صفقات الهيئة ،مع احرتام املبادئ املنصوصعلهيا يف النصوص التنظميية املتعلقة ابلصفقات العمومية؛
 الطلب ،عند الاقتضاء ،من رئيس الهيئة اجراء حتقيق حول الوقائع اليت تدخل مضن املهام املوكوةل للهيئة.املادة 27
جيمتع اجمللس ،مببادرة من رئيسه أأو بطلب من مخسة من أأعضائه ،لكام دعت الظروف اىل ذكل وعىل ا ألقل
مرتني يف الس نة.
يتداول اجمللس بصفة حصيحة حبضور س بعة من أأعضائه عىل ا ألقل من بيهنم الرئيس .وتتخذ قرارات اجمللس
بأأغلبية أأصوات ا ألعضاء احلارضين .ويف حاةل تساوي ا ألصوات ،يرحج اجلانب اذلي فيه صوت الرئيس.
ميكن للمجلس أأن يدعو حلضور أأشغاهل ،بصفة استشارية ،لك خشص ير فائدة يف اس تطالع ر أأيه.
حتدد كيفيات تس يري اجمللس يف النظام ادلاخيل للهيئة.
الفرع الثاين
الرئيس
املادة 28
يقوم الرئيس بتدبري الهيئة وتس يريها.
ولهذه الغاية:
 ير أأس اجمللس ويس تدعيه وحيدد جدول أأعامل جلساته؛15

 يقوم بتنفيذ مداوالت اجمللس ،ويتخذ لك التدابري الرضورية لهذا الغرض؛ يصدر ،وفقا للر أأي املطابق للجنة فض الزناعات ،العقوابت املنصوص علهيا يف هذا القانون؛ ميثل الهيئة ازاء الغري؛ ميثل الهيئة أأمام القضاء .وميكنه أأن يرفع أأي دعو قضائية هبدف ادلفاع عن مصاحل الهيئة؛ يقرتح عىل اجمللس الهيلك التنظميي للهيئة احملدد للبنيات التنظميية واختصاصاهتا؛ يقرتح عىل اجمللس النظام ا ألسايس والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أأنظمة التقاعد والاحتياطالاجامتعي ملس تخد ي الهيئة؛
 يقرتح عىل اجمللس تعيني املديرين ويتوىل التوظيف والتعيني يف ابيق ادلرجات واملناصب وفق الهيلكالتنظميي للهيئة وحسب الرشوط املنصوص علهيا يف النظام ا ألسايس؛
 يعد مرشوع املزيانية الس نوية والتعديالت املدخةل علهيا خالل الس نة املالية؛ يصادق عىل لك اتفاقية تربهما الهيئة؛ يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت واملعاوضة املتعلقة ابلعقارات اليت يوافق علهيا اجمللس؛ يعد مرشوع التقرير الس نوي لنشاط الهيئة املشار اليه يف املادة  15أأدانه ،ويعرضه عىل اجمللس قصددراس ته واملصادقة عليه.
جيوز للرئيس أأن يفوض ،وحتت مسؤوليته ،جزءا من سلطه أأو اختصاصاته اىل مس تخد ي الهيئة.
الفرع الثالث
جلنة فض الزناعات
املادة 20
تتأألف جلنة فض الزناعات من:
 قاض يعني من قبل اجمللس ا ألعىل للسلطة القضائية ،رئيسا.16

 عضوين يعينني ،بصفة خشصية ،من قبل جملس الهيئة ،ابلنظر لكفاءهتام يف امليدان القانوين.يمت تعيني هؤالء ا ألعضاء ملدة ثال س نوات ،قابةل للتجديد مرة واحدة.
تتناىف صفة عضو جلنة فض الزناعات مع:
 امتالك أأي مصلحة مبارشة أأو غري مبارشة يف مقاوةل عامةل يف قطاع الطاقة؛ مزاوةل أأي انتداب انتخايب؛ همام عضو ابجمللس.يهنيي العضو املعني خلفا للعضو املس تقيل أأو املعزول أأو املتوىف ،مدة انتداب العضو اذلي حل حمهل؛
عند هناية مدة انتداهبم ،يس متر ا ألعضاء يف مزاوةل هماهمم اىل حني اعادة تعييهنم من جديد أأو تعويضهم؛
ال جيوز عزل أأعضاء جلنة فض الزناعات اال يف حاةل ارتاكهبم خلطا جس مي أأثناء مزاولهتم هماهمم أأو عند وجودمه يف
احد حاالت التنايف املشار الهيا يف الفقرة الثالثة من هذه املادة .يعزل العضو املعين ،حسب الكيفيات احملددة يف
النظام ادلاخيل للهيئة ،وفق الشلكيات اليت مت مبوجهبا تعيينه.
املادة 19
ختتص جلنة فض الزناعات يف النظر يف الزناعات بني مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ومس تعمل للش بكة
الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل أأو بني مسري لش بكة لتوزيع الكهرابء ومس تعمل للش بكة الكهرابئية ذات اجلهد
املتوسط .ميكن أأن هتم هذه الزناعات الربط أأو الولوج أأو اس تعامل الش بكة الكهرابئية املعنية أأو الروابط
الكهرابئية ،والس امي يف حاةل رفض الربط أأو الولوج اىل الش بكة الكهرابئية املعنية ،أأو يف حاةل اخلالف خبصوص
ابرام أأو تأأويل أأو تنفيذ االتفاقيات املشار الهيا يف املادة  8أأعاله.
املادة 13
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يراسل رئيس الهيئة جلنة فض الزناعات بطلب من السلطة احلكومية امللكفة ابلطاقة أأو أأي مس تعمل للش بكة
الكهرابئية أأو لك خشص أخر معين.
املادة 12
توجه جلنة فض الزناعات اشعارا ابملؤاخذات اىل الشخص موضوع املؤاخذة وذكل وفق االجراءات احملددة يف
القانون ادلاخيل للهيئة.
يتوفر الشخص موضوع املؤاخذة عىل أأجل شهر ابتداء من اترخي التوصل ابالشعار ليك يوايف رئيس جلنة فض
الزناعات مبالحظاته املكتوبة خبصوص املؤاخذات اليت مت اشعاره هبا.
تتوىل جلنة فض الزناعات بدراسة الوقائع املرفوعة الهيا ،وتتأأكد من أأن مسطرة حضورية تسمح ل ألطراف املعنية
من تقدمي دفاعها قد احرتمت أأثناء البحث .وميكهنا أأن تس تدعي الشخص أأو ا ألشخاص املعنيني و أأن تس متع الهيم
وكذا لك خشص تر اللجنة أأن شهادته رضورية.
بعد الانهتاء من دراسة الواقعة املرفوعة الهيا ،وداخل أأجل شهرين ابتداء من اترخي االحاةل ،تديل جلنة فض
الزناعات بر أأهيا املطابق يف شأأهنا .وميكن متديد هذا ا ألجل بشهرين ،اذا ما دعت الرضورة اىل ذكل.
املادة 11
جتمتع جلنة فض الزناعات بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة حصيحة حبضور اثنني عىل ا ألقل من أأعضاهئا .تتخذ أراء
هذه اللجنة بأأغلبية أأصوات ا ألعضاء احلارضين .ويف حاةل تساوي ا ألصوات ،يرحج اجلانب اذلي فيه صوت
الرئيس.
املادة 11
جيب أأن تكون الراء املطابقة املدىل هبا معلةل وترفع اىل رئيس الهيئة.
بناء عىل الراء املشار الهيا يف الفقرة السابقة ،يصدر رئيس الهيئة بقرار العقوابت املقتضاة طبقا ألحاكم املادة 1.
أأعاله .تبلغ هذه القرارات اىل اجلهات املعنية.
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املادة 15
حتدد كيفيات تس يري جلنة فض الزناعات يف النظام ادلاخيل للهيئة.
املادة 1.
تبلغ جلنة فض الزناعات ابحلاالت التالية:
 انهتاك أأي مقتىض ترشيعي أأو تنظميي يتعلق ابلربط أأو ابلولوج اىل الش بكة الكهرابئية أأو ابس تعاملها،مرتكب من قبل مس تعمل لهذه الش بكة ،أأو من قبل مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ،أأو من
قبل مسري لش بكة كهرابئية للتوزيع؛
 رفض تزويد الهيئة ابملعطيات الالزمة للقيام مبهاهما طبقا ألحاكم املادة  29أأعاله؛ عدم التقيد ببنود اتفاقيات الامتياز املنصوص علهيا يف املادة  28من القانون رمق  31-90السالف اذلكر؛ عدم احرتام قواعد الاحتساب وجماالت العمل واملبادئ احملددة للعالقات املالية ا ألنشطة املنفصةلحماس باتيا املشار الهيا يف املادة  52أأدانه.
عندما يتبني للجنة فض الزناعات ،اليت مت تبليغها اب ألمر بصفة قانونية ،بعد اجراء حتقيق عند الاقتضاء ،اخالل
معني ،توجه اعذارا اىل مرتكب هذا االخالل من أأجل تصحيحه داخل أأجل حتدده.
يف حاةل عدم امتثال املعين اب ألمر لهذا االعذار يف ا ألجل احملدد ،يتخذ الرئيس ،وفق الر أأي املطابق للجنة فض
الزناعات ،احد العقوابت التالية:
 فامي يتعلق فقط مبس تعميل الش باكت الكهرابئية ،منع مؤقت من الولوج اىل الش باكت الكهرابئية ذاتاجلهد اجلد عايل واجلهد العايل واجلهد املتوسط أأو اىل الروابط الكهرابئية وذكل ملدة ال تتجاوز س نة
واحدة؛
 ويف مجيع احلاالت ،اذا اكن االخالل ال يشلك اخالفة جنائية ،فرض عقوبة مالية تتناسب مع خطورةالخالل املرتكب ومع وضعية الشخص املعين اب ألمر وكذا جحم الرضر املرتتب عليه ،واملنافع اليت متت
الاس تفادة مهنا من طرف الشخص املعين ،وذكل يف حدود  1يف املائة من رمق املبيعات احملققة بدون
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احتساب الرسوم برمس الس نة املالية املنهتية .ويف حاةل عدم كفاية النشاط اذلي يسمح بتحديد هذا
السقف ،ال ميكن أأن يتجاوز مبلغ العقوبة مليون درمه.

املادة 17
جيب عىل ا ألطراف اليت قامت بتبليغ جلنة فض الزناعات دفع مسامهة مالية لفائدة الهيئة .حيدد مبلغ هاته املسامهة
من طرف الهيئة يف حدود سقف يمت حتديده بنص تنظميي.
املادة 18
تضع الهيئة رهن اشارة جلنة فض الزناعات مجيع الوسائل الالزمة للقيام مبهاهما.
الفصل الثالث
التنظمي املايل واحملاس بايت
املادة 10
تتضمن مزيانية الهيئة:
أأ .يف ابب املداخيل:
 مسامهة تتناسب مع املبالغ املالية احملصل علهيا من قبل مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ومسرييالش بكة الكهرابئية للتوزيع برمس تعريفة اس تعامل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل وتعاريف اس تعامل
الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط عىل التوايل .حتدد نس بة املسامهة املشار الهيا من طرف الهيئة
يف حدود سقف يمت حتديده لهذا الغرض بنص تنظميي؛
 الاعامتدات املالية املمنوحة ،عند الاقتضاء ،من قبل ادلوةل؛ حصيةل الغرامات املالية املنصوص علهيا يف هذا القانون؛ حصيةل املسامهة املالية املشار الهيا يف املادة  17أأعاله؛20

 الهبات والوصااي؛ املداخيل واحلصائل اخملتلفة احملصل علهيا طبقا للنصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل؛ب .يف ابب النفقات:
 نفقات التس يري؛ نفقات الاسترامر؛ مجيع النفقات ا ألخر املرتبطة ابملهام املوكوةل للهيئة.املادة 19
يعترب الرئيس أمرا بقبض مداخيل الهيئة ورصق نفقاهتا .وجيوز هل تعيني أمرين مساعدين ابلرصف وفقا للنصوص
التنظميية املتعلقة ابحملاس بة العامة.
املادة 13
متسك الهيئة حماسبهتا وفقا ألحاكم القانون رمق  0-88املتعلق ابلقواعد احملاسبية الواجب عىل التجار العمل هبا،
الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  1.92.138بتارخي  30من جامد الثانية  25( 1413ديسمرب .)3002
تبتدئ الس نة احملاسبية للهيئة يف فاحت يناير وتنهتيي يف  31دجنرب من لك س نة.
يصادق اجمللس القوامئ الرتكيبية للهيئة داخل أأجل أأقصاه  31ماي من لك س نة.
املادة 12
تودع فوائض خزينة الهيئة دل اخلزينة العامة للمملكة.
املادة 11
حتصل ديون الهيئة طبقا للترشيع املتعلق بتحصيل ادليون العمومية.
الفصل الرابع
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مراقبة الهيئة
املادة 11
ال تطبق عىل الهيئة أأحاكم الترشيع املتعلق ابملراقبة املالية لدلوةل عىل املنشأت العامة وهيئات أأخر .
املادة 15
تنجز الهيئة تقريرا س نواي حول أأنشطهتا.
طبقا ألحاكم الفصل  3.9من ادلس تور ،يكون التقرير املذكور أأعاله موضوع مناقشة ابلربملان.

املادة 1.
يتوىل حماسب ملحق دل الهيئة بقرار للسلطة احلكومية امللكفة ابملالية،القيام دل الرئيس ابالختصاصات اليت
ختولها القوانني وا ألنظمة اجلاري هبا العمل للمحاسب العمو ي.
خيضع تنفيذ مزيانية الهيئة ملراقبة اجمللس ا ألعىل للحساابت.
املادة 17
جيب أأن تتوفر الهيئة عىل هجاز للتدقيق ادلاخيل ملكف مبراقبة احرتام اختلف مصاحل الهيئة للمعايري واملساطر
املطبقة عىل أأنشطهتا.
يقوم هذا اجلهاز ابالطالع عىل أأنشطته مضن تقرير س نوي حمال عىل جملس الهيئة.
املادة 18
ختضع حساابت الهيئة لتدقيق س نوي ينجز حتت مسؤولية مدقق خاريج وفق القوانني اجلاري هبا العمل.
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يوجه تقرير التدقيق اىل اجمللس.
يعني املدقق ملدة ثال س نوات ،قابةل للتجديد.

املادة 10
ترفع الطعون ضد قرارات الهيئة اىل احملمكة االدارية ابلرابط.
الفصل اخلامس
مس تخدمو الهيئة
املادة 59
تتوفر الهيئة ،للقيام ابملهام املنوطة هبا مبوجب أأحاكم هذا القانون ،عىل موظفني ملحقني من االدارات العمومية،
وعىل مس تخدمني تقوم بتوظيفهم وفقا لنظاهما ا ألسايس للمس تخدمني.
جيوز للهيئة أأن تس تعني مبتعاقدين من أأجل القيام مبهام حمددة يف اطار عقد منوذيج تضعه الهيئة وملدة ال تتجاوز
س نتني قابةل للتجديد ،مرة واحدة.
الباب الثالث
أأحاكم متفرقة وانتقالية
املادة 53
تنرش ابجلريدة الرمسية:
 تعريفة اس تعامل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل املشار الهيا يف املادة  35أأعاله؛ تعاريف اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط املشار الهيا يف املادة  3.أأعاله؛23

 الراء املطابقة املشار الهيا يف املادة  12أأعاله؛ التقرير الس نوي ألنشطة الهيئة املشار اليه يف املادة  15أأعاله.املادة 52
يف انتظار اس ناد هممة تس يري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل اىل خشص يمتتع بشخصية اعتبارية مس تقةل عن
املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ،ميسك هذا ا ألخري ،بصفة انتقالية ،يف حماسبته ،حساابت منفصةل
هتم أأنشطة نقل الطاقة الكهرابئية ومجيع أأنشطته ا ألخر  .وحتال هذه احلساابت عىل الهيئة.
لتنفيذ الفصل احملاس بايت املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ،يتوىل املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب
اعداد العنارص التالية واحالهتا اىل الهيئة ،قصد املصادقة علهيا:
 جماالت العمل املتعلقة عىل التوايل اب ألنشطة املرتبطة ابنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهرابئية وكذا ،عندالاقتضاء اب ألنشطة ا ألخر للمكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب؛
 قواعد الاحتساب مضن جماالت العمل املشار الهيا سابقا ،لاليرادات واملرصوفات وكذا التاكليف والنواجت؛ املبادئ احملددة للعالقات املالية بني ا ألنشطة املنفصةل حماس باتيا.املادة 51
يتوىل مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ،لفرتة انتقالية ،تدبري عقود رشاء الكهرابء املربمة بني املكتب
الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ومنتجي الطاقة الكهرابئية سواء املتواجدين ابلرتاب الوطين أأو عرب الروابط
الكهرابئية.
حتدد الفرتة الانتقالية املشار الهيا يف الفقرة السابقة بنص تنظميي.
املادة 51
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بصفة انتقالية ويف انتظار تفعيل الليات الالزمة الحتساب تعاريف اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد
املتوسط ،يتعني عىل لك مسري لش بكة كهرابئية للتوزيع ،خالل مدة عرش س نوات ابتداء من اترخي دخول هذا
القانون حزي التنفيذ ،تبليغ الهيئة مبفاتيح التوزيع ،اليت متكن من احتساب احلصص املالية ،مضن التاكليف
االجاملية ،اخلاصة ابلش بكة الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط للتوزيع ،وابلتاكليف املشرتكة وابالسترامر
وابالس تغالل.
اس تثناء من أأحاكم املادة  3.من هذا القانون ،حتدد تعاريف اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط
للتوزيع ،خالل املدة املذكورة ،بناء عىل العنارص املنصوص علهيا يف الفقرة أأعاله.
يقوم لك مسري لش بكة كهرابئية للتوزيع بتبليغ الهيئة حبساابته الرمسية.
املادة 55
طبقا ألحاكم املادة  5من القانون رمق  31-29املتعلق مبجلس املنافسة ،الهيئة اذا تبني لها أأن أأن جماالت العمل
وقواعد الاحتساب واملبادئ احملددة للعالقات املالية املشار الهيا يف املادة  52أأعاله ميكن أأن تؤدي اىل أأي شلك
من أأشاكل المتيزي أأو ادلمع املتقاطع أأو االخالل بقواعد املنافسة.
املادة 5.
اىل حني نرش تعريفة اس تعامل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل ابجلريدة الرمسية ،تبقى سارية املفعول ،بصفة
انتقالية ،التعاريف املطبقة عىل اس تعامل الش بكة الكهرابئية الوطنية للنقل املقررة يف االتفاقيات املربمة بني املكتب
الكهرابء واملاء الصاحل للرشب ومس تعميل الش بكة الكهرابئية املعنيني.
املادة 57
اىل حني نرش تعريفة اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط ابجلريدة الرمسية ،تبقى سارية املفعول،
بصفة انتقالية ،التعاريف املطبقة عىل اس تعامل الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط املقررة ،عند الاقتضاء،
يف االتفاقيات املربمة بني مسريي الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد املتوسط املعنيني ومس تعميل الش بكة
الكهرابئية.
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املادة 58
يدخل هذا القانون حزي التنفيذ يف التارخي اذلي ترشع فيه أأهجزة الهيئة يف ممارسة هماهما بشلك فعيل.
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