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مج ـ ــلس المنافس ـ ــة
حــول مشــروع القانــون رقــم  94.17المتعلــق بقطــاع
الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه بالمغــرب ،وبتغييــر
القانــون رقــم  48.15المتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء

ر21/4/

وبنفس العزم ،فإن التعاقد االقتصادي الجديد ،يقتضي االهتمام بمنظومة
اإلنتاج االقتصادي ،وإذكاء روح المبادرة الحرة ،خاصة من خالل تشجيع المقاوالت
الصغرى والمتوسطة ،بما ينسجم مع روح الدستور الجديد ،الذي يكرس دولة
القانون في مجال األعمال ،ومجموعة من الحقوق والهيئات االقتصادية ،الضامنة
لحرية المبادرة الخاصة ،ولشروط المنافسة الشريفة ،وآليات تخليق الحياة العامة،
ولضوابط زجر االحتكار واالمتيازات غير المشروعة ،واقتصاد الريع ،والفساد
والرشوة.
مقتطف من اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى الثانية عشرة
لعيد العرش ،بتاريخ  28شعبان  1432املوافق ل ـ  30يوليو 2011

طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس المنافســة ،توصــل
المجلــس بطلــب رأي مــن لــدن رئيــس الحكومــة ،قصــد إبــداء رأيــه حــول مشــروع
القانــون رقــم  94.17المتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه بالمغــرب،

وبتغييــر القانــون رقــم  48.15المتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء.

وفــي هــذا الســياق ،وعمــا بأحــكام القانــون رقــم  20.13المتعلــق بمجلــس

المنافســة ،والقانــون رقــم  104.12المتعلــق بحريــة األســعار والمنافســة ،وبعــد

االســتماع إلــى المقــرر العــام ومقــررة طلــب الــرأي ومنــدوب الحكومــة ،صــادق

مجلــس المنافســة باإلجمــاع ،خــال الــدورة التاســعة عشــرة للجلســة العامــة

للمجلــس المنعقــدة فــي  19ربيــع اآلخــر  1443الموافِ ـــق لـــ 25نونبــر  ،2021علــى
هــذا الــرأي.

رأي مجلس المنافسة عدد ر21/ 4/

الصادر بتاريخ  19ربيع اآلخر  1443الموافِ ـــق لـ 25نونبر ،2021

حول مشروع القانون رقم  94.17المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب،
وبتغيير القانون رقم  48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء
إن مجلس المنافسة،
وبناء على الفصلني  35و 166من دستور اململكة املغربية،
وبنــاء علــى القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.116
الصــادر يف  2رمضــان  1435املوافــق ل  30يونيــو ،2014
وبنــاء علــى القانــون رقــم  20.13املتعلــق مبجلــس املنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم  1.14.117الصــادر
يف  2رمضــان  1435املوافــق ل  30يونيــو ،2014
وبنــاء علــى املرســوم رقــم  2.14.652الصــادر يف  8صفــر  1436املوافــق لفــاحت دجنبــر  2014القاضــي بتطبيــق
القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة،
وبنــاء علــى املرســوم رقــم  2.15.109الصــادر يف  16شــعبان  1436املوافــق ل  4يونيــو  2015القاضــي بتطبيــق القانــون
رقــم  20.13املتعلــق مبجلس املنافســة،
وتطبيقا ملقتضيات الفقرة  2من املادة  7من القانون رقم  20.13املتعلق مبجلس املنافسة،
وبنــاء علــى الرســالة املتوصــل بهــا مــن لــدن رئيــس احلكومــة واملؤرخــة يف  31دجنبــر  ،2019يطلــب فيهــا رأي مجلــس
املنافســة بشــأن مشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه،
وبنــاء علــى الرســالة املتوصــل بهــا مــن لــدن رئيــس احلكومــة واملؤرخــة يف  28أكتوبــر  ،2020يطلــب فيهــا رأي مجلــس
املنافســة بشــأن الصيغــة املعدلــة ملشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه،
وبنــاء علــى الرســالة املتوصــل بهــا مــن لــدن رئيــس احلكومــة واملؤرخــة يف  10يونيــو  ،2021يطلــب فيهــا رأي مجلــس
املنافســة بشــأن الصيغــة املعدلــة ملشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه،
وبعد االستماع إلى املقرر العام ومقررة طلب الرأي ومندوب احلكومة،
وبعــد حتقــق رئيــس مجلــس املنافســة مــن توفــر النصــاب القانونــي للبــت يف طلــب الــرأي ،عمــا بأحــكام املــادة  14مــن
القانــون رقــم  20.13املشــار إليــه أعــاه،
وبعــد التــداول يف مشــروع طلــب الــرأي خــال اجتمــاع الــدورة التاســعة عشــرة للجلســة العامــة ،املنعقــدة بتاريــخ
 25نونبــر  ،2021عمــا بأحــكام املــادة  21مــن النظــام الداخلــي ملجلــس املنافســة،
أصدر الرأي التالي:

حول مشروع القانون رقم  94.17المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب ،وبتغيير القانون رقم  48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

فهرس
تقدمي
أوال :قبول طلب الرأي
أ .اإلطار القانوني لطلب الرأي
ب .موضوع طلب الرأي
ثانيا :القطاع المعني بمشروع القانون
أ .تقديم عام
 .1مجاالت استعمال الغاز الطبيعي
 .2البنيات التحتية الكبيرة وشبكات الغاز الطبيعي
ب .تحليل سوق الغاز الطبيعي بالمغرب
 .1بنية العرض
 .2بنية الطلب
ثالثا :تقديم مشروع القانون رقم  94.17المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب
أ .األهداف والمحاور الرئيسية لمشروع القانون رقم 94.17
 .1أهداف مشروع القانون
 .2المحاور الرئيسية لمشروع القانون رقم 94.17
ب .تحليل مفصل لمشروع القانون رقم 94.17
 .1نطاق تطبيق مشروع القانون
 .2تنظيم الغاز الطبيعي بعد إنتاجه
 .3تقنين قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه من لدن الهيئة الوطنية لضبط قطاع الطاقة
 .4المقتضيات األخرى المنصوص عليها في مشروع القانون
ت .موقف مختلف الجهات الفاعلة المعنية بقطاع الغاز الطبيعي
 .1موقف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية
 .2موقف مستعملي الغاز الطبيعي
 .3موقف الفيدراليات والجمعيات المهنية
 .4موقف شركة «»Sound Energy
رابعا :الرهانات التنافسية ذات الصلة بحكامة قطاع الغاز الطبيعي على ضوء الممارسات المعمول
بها في دول االتحاد األوروبي
أ .المخاطر التنافسية المطروحة في قطاع الغاز الطبيعي
 .1المخاطر المرتبطة بتركيز السوق
 .2المخاطر المرتبطة باإلغالق العمودي
 .3المخاطر المرتبطة بالممارسات التعاقدية
 .4المخاطر المرتبطة بتبادل المعلومات السرية
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ب .مبادئ الحكامة الجيدة في قطاع الغاز الطبيعي
 .1مسطرة الترخيص قائمة على الموضوعية وعدم التمييز
 .2ولوج الغير إلى الشبكات
 .3الفصل الفعلي بين الشبكات إزاء أنشطة اإلنتاج والتوريد
 .4حماية المستهلك
 .5هيئة تقنين مستقلة تعمل بتعاون مع السلطة المكلفة بالمنافسة
خامسا :دراسة مقارنة لبعض أنظمة الغاز الطبيعي القانونية
أ .إسبانيا
 .1اإلطار القانوني
 .2الجهات الفاعلة المتدخلة في القطاع
 .3حماية المستهلكين
 .4نظام التعريفة المطبقة
ب .تركيا
 .1نظام قانوني لممارسة النشاط
 .2هيمنة شركة « »BOTAعلى مختلف فروع األنشطة
 .3مبدأ فصل األنشطة
 .4حماية المستهلكين
 .5نظام التعريفة المطبقة
ت .الشيلي
 .1النظام القانوني لمزاولة أنشطة الغاز
 .2حماية المستهلكين
 .3التعريفة المطبقة
سادسا :تحليل البعد التنافسي لمشروع القانون
أ .المقتضيات المؤطرة لالحتكارات والحقوق االستئثارية والخاصة
 .1االحتكار الممنوح لمسير شبكة النقل
 .2التفرد الترابي الجهوي للموزعين
ب .المقتضيات األخرى التي تثير إشكاليات تنافسية
 .1المقتضيات ذات الصلة بتحديد األسعار
 .2المقتضيات األخرى
 .3المقتضيات ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة
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سابعا :خالصة
ثامنا :توصيات مجلس المنافسة
 .1تعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ
 .2ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين
 .3ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع
 .4تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح
 .5إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة االستيراد
 .6الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين األنشطة
 .7مالءمة مقتضيات القانون رقم  21.90المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغاللها مع
أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي
 .8وضع مسطرة تقنين استباقية لتفادي تداخل االختصاصات بين الوكالة الوطنية لضبط قطاع
الطاقة ومجلس المنافسة
 .9تكريس حماية حقوق المستهلكين
 .10وضع مساطر وآليات لمراقبة الممارسات التعاقدية المقيدة لحرية المنافسة
 .11السهر على التوفيق بين المتطلبات ذات الصلة بعقود االمتيازات طويلة األمد ،المبرمة بمقتضى
القانون رقم  21.90المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغاللها ،واحترام النظام العام
التنافسي
 .12ضمان اإلنصاف والشفافية في ولوج جميع الفاعلين إلى شبكة نقل الغاز
مالحق
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تقديم
توصــل مجلــس املنافســة ،بواســطة الرســالة املســجلة بتاريــخ  31دجنبــر  2019حتــت عــدد ر ،113/19/بإحالــة مــن لــدن
رئيــس احلكومــة يطلــب فيهــا رأي املجلــس بشــأن مضامــن املــواد مــن  7إلــى  15مــن مشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق
بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه.
ويتمحــور طلــب الــرأي حــول القواعــد املؤطــرة للحــق املمنــوح بصفــة حصريــة لشــركة التمويــن قصــد اســتيراد وشــراء
الغــاز الطبيعــي مــن املنتجــن احملليــن وكــذا االمتيــاز الــذي حتظــى بــه شــركة النقــل ملزاولــة نشــاط النقــل يف مجمــوع
التــراب الوطنــي.
بصفــة عامــة ،تكمــن الغايــة الرئيســية للصيغــة األوليــة ملشــروع القانــون ،املشــار إليــه أعــاه ،يف تطويــر والنهــوض بقطــاع
الغــاز الطبيعــي عبــر إرســاء أشــكال متنوعــة مــن االحتــكار ،إذ ينــص ،مــن جهــة ،علــى ضمــان االحتــكار علــى الصعيــد
الوطنــي يف مجــال التمويــن والنقــل ،ومنــح حــق التوزيــع علــى مجمــوع التــراب الوطنــي بصفــة حصريــة وحتــت إشــراف
هيئــة تقنــن مختصــة .وينــص ،مــن جهــة ثانيــة ،علــى تخويــل أصحــاب االمتيــاز حــق ممارســة أنشــطة تســييل الغــاز
وإعــادة تغويــزه وتخزينــه.
غيــر أنــه ،وبعــد مباشــرة مســطرة دراســة طلــب الــرأي وحتليــل مضامينــه ،حيــث كان أعضــاء مجلــس املنافســة علــى وشــك
تســلم التقريــر النهائــي ،أحــال رئيــس احلكومــة ،للمــرة الثانيــة ،صيغــة جديــدة مــن مشــروع القانــون علــى املجلــس ،بتاريــخ
 26أكتوبــر  ،2020قصــد إبــداء الــرأي بشــأنها مــن جديــد.
ت
ـ� ال تســتجيب لمتطلبــات إنجــاز مـ شـروع الغــاز مــن أجــل الكهربــاء ( ،)Gas to Powerمقتضيــات جديــدة
وتضمنــت هــذه الصيغــة ،الـ ي
همــت تعديــل نظــام ممارســة أنشــطة التمويــن والنقــل ،وكــذا المهــام المنوطــة بالهيئــة المكلفــة بالتقنـ ي ن
ـ�.
وحســب وزارة االنتقــال الطاقــي والتنميــة املســتدامة ،جــرى إعــداد الصيغــة اجلديــدة بشــكل يراعــي التطــور احلاصــل
الــذي شــهده القطــاع ،إذ لــم يعــد الطلــب علــى الغــاز يوجــه لتلبيــة حاجيــات املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح
للشــرب .وأمســى تطويــر القطــاع مرتبطــا بتنامــي حاجيــات الشــركات الصناعيــة مــن نفــس املــادة ،وضــرورة تطويــر شــبكة
تهــدف إلــى إمــداد الســوق بهــذه املــادة وتلبيــة احلاجيــات املتزايــدة.
وتضمنــت الصيغــة الثانيــة مــن املشــروع ،املؤرخــة يف  26أكتوبــر  2020واملعروضــة علــى أنظــار مجلــس املنافســة مــن
أجــل تقييــم مضامينهــا ،تعديــات عميقــة تختلــف ،مــن حيــث الشــكل واملضمــون ،مقارنــة بالصيغــة األوليــة املتوصــل بهــا
يــوم  31دجنبــر  .2019وهمــت هــذه التعديــات أساســا احملــاور التاليــة:
•االنتقــال مــن وضعيــة االحتــكار القانونــي الــذي حتظــى بــه شــركة التمويــن إلــى نظــام حــر ومفتــوح يف وجــه جميــع
املرشــحني املســتوفني للشــروط املنصــوص عليهــا يف مشــروع القانــون ،ويتــم ذلــك وفقــا لنظــام منــح ترخيــص
إداري؛
•إدراج مفهــوم مــورد املــاذ األخيــر بهــدف ضمــان اســتمرارية اخلدمــة العموميــة ،تنــاط بــه مهمــة إمــداد املســتهلك
النهائــي بالغــاز الطبيعــي يف حالــة عجــز املــورد أو املــوزع ،املتعاقــد معــه ،عــن القيــام بهــذا األمــر ،وملــدة ال تتعــدى
 12شــهرا؛
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•إحــداث مســير شــبكة النقــل الــذي يعــد مبثابــة شــركة عموميــة مجهولــة االســم ،تتوفــر علــى مجلــس إداري وتنــاط
بهــا مهمــة تصميــم وإجنــاز واســتغالل وتدبيــر وصيانــة وتطويــر أشــغال النقــل والتخزيــن االســتراتيجي للغــاز
الطبيعــي يف مجمــوع التــراب الوطنــي؛
•يتوفــر مســير شــبكة النقــل علــى ســلطة تفويــض مهــام إجنــاز واســتغالل أو صيانــة أو همــا معــا ،املنشــآت الغازيــة
للشــركات اخلاصــة يف إطــار الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص؛
•تعزيــز وتقويــة املســاطر املنظمــة لولــوج الغيــر للبنيــات التحتيــة التابعــة ملســير شــبكة النقــل بشــكل يراعــي مبــادئ
الشفافية؛
•إفــراد عــدة مقتضيــات تعنــى بشــرح وتفســير نظــام منــح الترخيــص ملمارســة أنشــطة التوزيــع (املــواد مــن  25إلــى
 ،)35مــن لــدن كل شــخص اعتبــاري يتوفــر علــى رخصــة توزيــع صاحلــة ملــدة  15ســنة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.
وتتولــى اإلدارة املختصــة منــح هــذا الترخيــص ،بعــد إعــان طلــب عــروض ،لــكل شــخص اعتبــاري يتوفــر علــى
املؤهــات التقنيــة واملــوارد املاليــة الالزمــة لضمــان حســن ســير أنشــطة توزيــع الغــاز الطبيعــي؛
•تخويل املنتج احمللي وضعية موزع على الصعيد الوطني دون االضطرار إلى احلصول على موافقة مسبقة؛
•حتويــل الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء إلــى الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة وإســنادها مهــام
جديــدة ،مــن بينهــا نشــر تقريــر ســنوي حــول حصيلــة مراقبــة طــرق ســير ســوق الغــاز الطبيعــي ،والســهر علــى
احتــرام قواعــد املنافســة احلــرة فيهــا ،وإبــداء رأيهــا بشــأن طلبــات منــح الترخيــص ،وإجنــاز دراســات حــول
وضعيــة قطــاع الغــاز الطبيعــي ،فضــا عــن نشــر وتعميــم جميــع املعلومــات الراميــة إلــى إبقــاء الفاعلــن يف القطــاع
علــى اطــاع بــكل املســتجدات ،مــن ضمنهــم املســتهلكون ،وحتديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن املــوزع،
وكيفيــات احتســابه مــن لــدن موزعــي ومــوردي املــاذ األخيــر.
وتبعــا لدراســة وحتليــل مضامــن الصيغــة اجلديــدة ،عرضــت مديريــة التحقيقــات تقريرهــا علــى أنظــار أعضــاء مجلــس
املنافســة خــال اجللســة العامــة املنعقــدة يــوم فــاحت أبريــل  .2021غيــر أن أعضــاء املجلــس قــرروا إرجــاء البــت يف مشــروع
الــرأي لكــون رئيــس احلكومــة كان بصــدد إحالــة ،نســخة جديــدة مــن نفــس املشــروع علــى املجلــس للمــرة الثالثــة ،والتــي
مت التوصــل يــوم  10يونيــو .2021
ولــم تتضمــن النســخة اجلديــدة تغييــرات جوهريــة مقارنــة مــع الصيغــة الثانيــة ،إذ حافظــت علــى نفــس املقتضيــات ذات
الصلــة بــكل مــن االحتــكار املمنــوح ملســير شــبكة النقــل ،وحــق التوزيــع اجلهــوي للغــار الطبيعــي بصفــة حصريــة.
وشــملت التغييــرات اجلديــدة أساســا حــذف املقتضيــات املتعلقــة مبــورد املــاذ األخيــر (املــواد مــن  10إلــى  ،)13وكــذا
األحــكام التــي تلــزم اإلدارة بتعليــل قــرار رفــض طلــب منــح الترخيــص بالتمويــن بالغاز الطبيعــي (املــادة  )6وتوزيعه (املــادة ،)27
باإلضافــة إلــى إلغــاء الصالحيــات املخولــة للهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ذات الصلــة بتحديــد كيفيــات احتســاب
ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي (الفقــرة  6مــن املــادة .)50
وشــرع مجلــس املنافســة مــن جديــد ،وعلــى ضــوء هــذه الصيغــة اجلديــدة ،يف عقــد جلســات اســتماع لألطــراف املعنيــة
بقطــاع الغــاز الطبيعــي طيلــة شــهر يوليــوز  .2021ويتعلــق األمــر بــوزارة الطاقة واملعــادن والبيئــة ووزارة الصناعة والتجارة
واالقتصــاد األخضــر والرقمــي ،واملكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب ،واملكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات
واملعــادن ،والوكالــة املغربيــة للطاقــة املســتدامة ،واملكتــب الشــريف للفوســفاط ،وفيدرالية الطاقــة ،وشــركة “.”Sound Energy
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حول مشروع القانون رقم  94.17المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب ،وبتغيير القانون رقم  48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

وهذه أبرز احملاور التي سيرتكز عليها الرأي احلالي:
•أوال :قبول طلب الرأي املتوصل به من لدن رئيس احلكومة؛
•ثانيا :القطاع املعني مبشروع القانون اخلاضع لتقييم مجلس املنافسة؛
•ثالثا :أهم املستجدات التي جاء بها مشروع القانون؛
•رابعــا :الرهانــات التنافســية ذات الصلــة بحكامــة قطــاع الغــاز الطبيعــي علــى ضــوء املبــادئ التوجيهيــة املعمــول
بهــا يف االحتــاد األوروبــي؛
•خامســا :الــدروس املســتخلصة مــن التحليــل املقــارن لبعــض األنظمــة القانونيــة املؤطــرة لقطــاع الغــاز الطبيعــي
علــى الصعيــد الدولــي؛
•سادسا :حتليل مشروع القانون من منظور قانون املنافسة؛
•سابعا :خالصة؛
•ثامنا :توصيات مجلس املنافسة.

أوال :قبول طلب الرأي
أ .اإلطار القانوني لطلب الرأي
ينــدرج طلــب الــرأي ،الــذي توصــل بــه مجلــس املنافســة ،يف إطــار تطبيــق مقتضيــات الفقــرة  2مــن املــادة  7مــن القانــون
رقــم  20.13املتعلــق مبجلــس املنافســة ،التــي تنــص علــى أنــه:
يستشــار املجلــس وجوبــا مــن طــرف احلكومــة يف مشــاريع النصــوص التشــريعية أو التنظيميــة املتعلقــة بإحــداث نظــام
جديــد أو بتغييــر نظــام قائــم يهــدف مباشــرة إلــى ..... :إقامــة احتــكارات أو حقــوق اســتئثارية أو خاصــة يف التــراب
املغربــي أو يف جــزء مهــم منــه.

ب .موضوع طلب الرأي
يتمحــور مشــروع القانــون رقــم  ،94.17املشــار إليــه أعــاه ،حــول كيفيــات تنظيــم ســوق الغــاز الطبيعــي باملغــرب ،الســيما
األنشــطة ذات الصلــة بالتمويــن بالغــاز الطبيعــي ونقلــه وتوزيعــه وتخزينــه.
وترتبــط األســئلة ،التــي توصــل بهــا املجلــس ،بنظــام تســيير قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه ،والرامــي إلــى إحــداث
وضــع احتــكاري وحقــوق اســتئثارية وخاصــة علــى النحــو التالــي:
•االحتــكار املمنــوح ملســير شــبكة النقــل مــع إمكانيــة تفويــض هــذه املهمــة إلــى هيئــات أخــرى يف إطــار الشــراكة بــن
القطاعــن العــام واخلــاص؛
•احلق املمنوح بصفة حصرية داخل املنطقة الترابية ملمارسة نشاط التوزيع.
كمالحظــة متهيديــة ،يــرى املجلــس أنــه إذا كان الغــرض مــن طلــب الــرأي ،الــذي توصــل بــه مــن لــدن رئيــس احلكومــة ،هــو،
علــى وجــه اخلصــوص ،دراســة طبيعــة الوضــع االحتــكاري وكــذا احلقــوق املمنوحــة بصفــة حصريــة ،فــإن مشــروع القانــون
يتضمــن مقتضيــات أخــرى تثيــر إشــكاليات تنافســية تســترعي االنتبــاه والتمعــن يف مضامينهــا.
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ثانيا :تقدمي القطاع املعني مبشروع القانون
يقصــد بالغــاز الطبيعــي جميــع الهيدروكريــورات الغازيــة التــي تســتخرج مــن آبــار النفــط وآبــار الغــاز والغــازات املتبقيــة
مــن فصــل الهيدروكريــورات الســائلة والصخــور النفطيــة والغــاز الصخــري.
وتعتبــر املــوارد املرتبطــة بــه متوفــرة بشــكل نســبي وقابلــة للولــوج إلــى حــد مــا انطالقــا مــن مواقــع اســتخراجه .كمــا
يحتــوي علــى كميــات ضئيلــة مــن عنصــر الكربــون ،1مــا يجعلــه أقــل تلوثــا للبيئــة.
ويستحســن ،قبــل الشــروع يف حتليــل بنيــة ســوق الغــاز الطبيعــي باملغــرب ،التذكيــر مســبقا مبجــاالت اســتعماله وبالبنيــات
التحتيــة الالزمــة الواجــب توفرهــا ملمارســة أنشــطة إنتاجــه.

أ .تقدمي عام
 .1مجاالت استعمال الغاز الطبيعي
يحظــى الغــاز الطبيعــي باهتمــام متزايــد مــن لــدن احلكومــات لدواعــي اســتراتيجية واقتصاديــة وبيئيــة ،إذ تكمــن أهميتــه
يف كونــه يوفــر طاقــة ذات فعاليــة أكبــر ،وتســاهم يف احلفــاظ أكثــر علــى البيئــة .2بخــاف وقــود الغــازوال والزيــت ذو
لزوجــة عاليــة (ثقيــل) والغــاز الســائل ،مثــل غــاز البروبــان أو البوتــان.
ويشــكل هــذا الغــاز ميــزة حقيقيــة تســاهم يف تعزيــز القــدرات التنافســية للشــركات الصناعيــة ،وتقليــص فاتــورة اســتهالك
الطاقــة وتكاليــف إنتاجهــا ،وخلــق قطاعــات جديدة.
كمــا يوفــر مزايــا قــد تهــم عــدة أنشــطة ،مــن بينهــا التوليــد املشــترك للطاقــة الكهربائيــة (إنتــاج الكهربــاء وبخــار املــاء)،
واإلنتــاج املشــترك للكهربــاء وحتليــة ميــاه البحــر ،وتكريــر البتــرول ،باإلضافــة إلــى تثمــن الفوســفاط ،وصناعــة وســائل
التبريــد وأجهــزة تكييــف الهــواء والتدفئــة ،واســتهالك الطاقــة يف املبانــي الســكنية والتجاريــة ،وغيرهــا .3غيــر أن الزيــادة
الكبيــرة التــي عرفتهــا أســعار الغــاز الطبيعــي مؤخــرا يف الســوق الدوليــة أثــارت شــكوكا بالغــة األهميــة بشــأن املزايــا
التنافســية التــي يوفرهــا.

 .2البنيات التحتية الكبيرة وشبكات الغاز الطبيعي
يقتضــي تســويق وتوزيــع الغــاز الطبيعــي ،بصفــة عامــة ،إحــداث بنيــة حتتيــة خاصــة تصــل تكلفــة تركيبهــا واســتغاللها
إلــى مســتويات قياســية .ويتعلــق األمــر بأربعــة أنــواع مــن البنيــات التحتيــة والشــبكات األساســية تشــمل :محطــات الغــاز
الطبيعــي املســال ،وشــبكات نقلــه وتوزيعــه ،وصهاريــج تخزينــه.

 1.2محطات الغاز الطبيعي املسال
تعــد محطــة الغــاز الطبيعــي املســال مبثابــة بنيــة حتتيــة تتواجــد باملينــاء ،ويتمثــل دورهــا يف اســتقبال الغــاز الطبيعــي
املنقــول يف شــكله الســائل 4بواســطة ناقلــة غــاز أو حاويــة شــحن متخصصــة .ويتخــذ هــذا الغــاز ،فيمــا بعــد ،شــكال غازيــا
أو يضــاف إليــه الغــاز 5قصــد الشــروع يف ضخــه يف شــبكة النقــل.
.Wolf, Martin (2012). L’âge d’or du gaz. Energie & Stratégie, mars-avril 2012, n°32, pp. 28-32 .1
 .2ال تأتــي انبعاثــات الغــاز احملتــرق مــن الســخام أو الغبــار ،فهــو ينتــج نســبة أقــل مــن ثانــي أكســيد الكربــون تصــل إلــى  30يف املائــة مقارنــة ممــا ينتجــه مــن زيــت
الوقــود .كمــا ينتــج نســبة أقــل مــن الفحــم تصــل إلــى  45يف املائــة .وتنبعــث منــه نســبة قليلــة مــن أكســيد النيتروجــن ،ونســبة ضئيلــة للغايــة مــن ثانــي أكســيد الكبريــت.
كمــا يكتســي فعاليــة أكبــر أثنــاء حتويــل الغــاز إلــى طاقــة حراريــة أو كهربائيــة (التوليــد املشــترك)،
 .3دور الغــاز الطبيعــي يف تعزيــز النجاعــة الطاقيــة ،عــرض قدمتــه الوكالــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة أمــام أعضــاء مجلــس املنافســة ،خــال اجللســة املنعقــدة يــوم
 12فبرايــر .2020
 .4يتعلق األمر بالغاز الطبيعي الذي يتخذ فيما بعد شكال سائال عن طريق تبريده يف درجة حرارة تبلغ ناقص  160درجة مئوية يف ظروف الضغط اجلوي،
 .5يتعلق األمر بالنشاط املتمثل يف إعادة الغاز الطبيعي املسال إلى حالته الغازية،
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 2.2شبكة النقل
ثمــة طريقتــان تســتعمالن لنقــل 6الغــاز الطبيعــي ،وتتمثــان يف النقــل عبــر خطــوط أنابيــب والنقــل بواســطة ناقلــة غــاز
أو حاويــة شــحن متخصصــة.
مــن جهــة أولــى ،يعــد النقــل عبــر خطــوط األنابيــب اخليــار األكثــر شــيوعا علــى الصعيــد العاملــي ،إذ يتطلــب اســتثمارات
هائلــة حســب طــول خــط األنبــوب الــذي قــد يصــل ،يف بعــض احلــاالت ،إلــى آالف الكيلومتــرات .كمــا يتطلــب تركيــب
منشــآت متخصصــة يف عمليــات الضــخ واملراقبــة والســامة الضروريــة لضمــان حســن ســيره.
ومــن جهــة ثانيــة ،يوفــر النقــل بواســطة ناقلــة غــاز أو حاويــة شــحن متخصصــة أكبــر قــدر مــن املرونــة يف مجــال التمويــن
مقارنــة مــع النقــل عبــر خطــوط األنابيــب ،إذ يســتعمل إذا تعلــق األمــر بنقــل يتطلــب قطــع مســافات طويلــة أو يف حالــة
وجــود صعوبــات مرتبطــة بالظــروف اجليو-سياســية أو اجلغرافيــة للبلــدان التــي يفتــرض أن ميــر منهــا خــط األنبــوب.
وبالتالــي ،يشــكل تســييل الغــاز الطبيعــي ،أثنــاء عمليــة نقلــه ،ضــرورة حتميــة ،ومنــه حمــل اســم الغــاز الطبيعــي املســال
الــذي ينقــل عبــر البحــر قبــل أن يعــاد تغويــزه يف البلــد الــذي قــام بشــرائه.
وعليــه ،تتيــح شــبكة النقــل إمكانيــة اســتيراد الغــاز الطبيعــي مــن بعــض البلــدان املنتجــة لــه واســترجاع الغــاز الطبيعــي مــن
محطــات الغــاز الطبيعــي املســال .وتســاهم شــبكة خطــوط األنابيــب اخلاصــة بــه يف تأمــن اإلمــدادات بــه وإيصالــه إلــى
شــبكات التوزيــع والشــركات الصناعيــة العمالقــة.

 3.2شبكة التوزيع
تعتبــر شــبكة توزيــع الغــاز مبثابــة الوســيط بــن شــبكة النقــل واملســتهلك النهائــي ،وتلعــب دورا أساســيا يف سلســلة القيمــة
اخلاصــة بالغاز.
وعــاوة علــى إيصــال الغــاز ،يتولــى املــوزع مهمــة ربــط عــدادات الغــاز 7وتدبيرهــا ،8والســهر علــى صيانــة الشــبكة الوطنيــة
لتوزيــع الغــاز 9وضمــان ســامتها.10

 4.2التخزين
يتمثــل التخزيــن يف وضــع الغــاز الطبيعــي يف محطــات خاصــة وآمنــة ،وتســاهم يف ســد حــاالت العجــز املؤقــت ملصــادر
إمــداد الغــاز الطبيعــي.

ب .حتليل سوق الغاز الطبيعي باملغرب
فيمــا يلــي ســيتم التطــرق ،تواليــا ،إلــى ثالثــة محــاور تضــم حتليــل بنيتــي العــرض ( )1والطلــب ( ،)2والروابــط التفاعليــة
بــن مختلــف األطــراف املتدخلــة يف أنشــطة السلســة الغازيــة بعــد إنتــاج الغــاز (.)3

.6نفس املصدر (.)1
 .7يعد املوزع اجلهة املكلفة بضمان ربط شبكة توزيع الغاز وتركيبها،
 .8يتعلق األمر بتشغيل العداد قصد تسهيل ربط املنشآت بالغاز أو توقيف العمل به يف حالة تغيير محل اإلقامة،
 .9يتولى املوزع أيضا مهمة صيانة شبكة توزيع الغاز الطبيعي،
 .10يتدخــل األعــوان التابعــون ملــوزع الغــاز ،علــى وجــه االســتعجال ،قصــد تأمــن املبانــي يف حالــة وقــوع حــوادث علــى مســتوى خطــوط أنابيــب شــبكة الغــاز ،مــن
بينهــا ،علــى ســبيل املثــال ،يف حالــة األشــغال أو حتــى وقــوع كارثــة طبيعيــة ،وذلــك مــن أجــل ضمــان الســامة ،والعــودة الســريعة الســتعمال الغــاز يف حالــة انقطاعــه.
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 .1بنية العرض
 1.1اإلنتاج احمللي
يســتفاد ،مــن خــال حتليــل معطيــات الرســم البيانــي الــوارد أدنــاه ،أن اإلنتــاج الوطنــي مــن الغــاز الطبيعــي ال يتجــاوز 100
مليــون متــر مكعــب يف الســنة .ويســتخرج الغــاز مــن حقــول صغيــرة منتشــرة يف كل ربــوع التــراب الوطنــي .حيــث يســهر
املكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن علــى نقلــه وتوزيعــه بشــراكة مــع شــركات خاصــة متخصصــة يف ميــدان البحــث
والتنقيــب عــن احملروقــات. 11
الرسم البياني  :1تطور حاجيات التموين بالغاز الطبيعي

املصدر :املرصد املغربي للطاقة قطاع الطاقة أرقام رئيسية 2020

أ-املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن
يتــم إيصــال الغــاز ،املســتخرج مــن احلقــول التابعــة للمكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن واملتواجــدة مبنطقتــي
الغــرب والصويــرة ،عــن طريــق أنابيــب الغــاز (شــبكة اخلطــوط األنابيــب) .كمــا يجــري نقــل املكثفــات بواســطة شــاحنات
صهريــج. 12
ويتوفــر املكتــب علــى شــبكات أنابيــب لنقــل الغــاز بســعة إجماليــة متتــد ملســافة  215كيلومتــر يف حــوض الغــرب ،و160
كيلومتــر يف حــوض الصويــرة .وتتألــف هــذه الشــبكات مــن مجموعــة مــن خطــوط األنابيــب ذات قطــر صغيــر واملمتــدة
ملســافات قصيــرة ،تتيــح إمكانيــة ربــط آبــار الغــاز مبحطــات عــد الغــاز ،بغيــة إيصــال الغــاز ملصانــع املســتعملني.

 .11املذكــرة التــي توصــل بهــا مجلــس املنافســة مــن لــدن وزارة الطاقــة واملعــادن والبيئــة بشــأن مشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق بالغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه،
خــال االجتمــاع املنعقــد يــوم  21ينايــر .2020
 .12املوقع اإللكتروني للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن.
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وعلــى مســتوى حــوض الصويــرة ،يقــوم املكتــب الشــريف للفوســفاط بشــراء الغــاز الطبيعــي املســتخرج مبوقــع اليوســفية،
ويســتخدم لتلبيــة احلاجيــات الطاقيــة ملنشــآت التجفيــف والتحميــص.
أمــا علــى مســتوى حــوض الغــرب ،يعمــل املكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن ،مبعيــة شــركائه ،علــى تســويق الغــاز
الطبيعــي املســتخرج لــكل مــن الشــركة املغربيــة للكرتــون الــورق ،وشــركة “( ”Super Cérameصناعــة الســيراميك) ،وشــركة
“( ”Keyes Cemokصناعــة الصفائــح املقولبــة ذات التخاريــب املوجهــة للتعليــب) باملنطقــة الصناعيــة للقنيطــرة.

ب-شركات التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات
تتشكل الشركات اخلاصة املتخصصة يف ميدان التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات كالتالي:
•شركة “ ”Sound Energyالتي تتوفر على رخصة التنقيب عن الغاز بجماعة تندرارة باجلهة الشرقية13؛
•شــركة “ ”Chariot Oil & Gasالتــي تتوفــر علــى الرخصــة ذاتهــا مبنطقــة ليكســوس قبالــة منطقــة العرائــش ومبدينتــي
احملمديــة والقنيطرة؛
•شركة “ ”Petrador Oil & Gasالتي تتوفر على رخصة مبنطقة كرسيف؛
•شــركة “ ”SDX Energyالتــي تتوفــر علــى  5رخــص مبنطقــة الغــرب (وســط شــمال املغــرب) و 3رخــص أخــرى بشــمال
شــرق املغرب.
أخــذا بعــن االعتبــار اإلنتــاج احمللــي الــذي ال يرقــى إلــى املســتوى املطلــوب ،يلجــأ املغــرب إلــى اســتيراد حاجياتــه مــن الغــاز
الطبيعــي ،كمــا هــو مبــن يف الرســم البيانــي أعــاه.

 2.1استيراد الغاز الطبيعي
يعمــد املغــرب إلــى اســتيراد حاجياتــه مــن الغــاز الطبيعــي إمــا عــن طريــق االســتيراد املباشــر مــن اجلزائــر ،وهــو مــا يقــوم
بــه املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب (مت إنهــاء العمــل باالتفاقيــات والعقــود املؤطــرة لعمليــات اســتيراد
الغــاز اجلزائــري يف أكتوبــر )2021أو عبــر خــط األنبــوب املغاربــي األوروبــي ،الــذي يعمــل علــى نقــل الغــاز اجلزائــري إلــى
إســبانيا مــرورا باملغــرب .ويــؤدى واجــب املــرور مــن خــال رســم عينــي علــى شــكل غــاز.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن الغــاز الــذي يقــوم املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب بشــرائه مباشــرة مــن شــركة
“ ”SONATRACHاجلزائريــة ،حقــق حجمــا يقــدر ﺑ  588.9مليــون متــر مكعــب خــال  142019مقابــل  565.2مليــون متــر
مكعــب يف ( 2018أنظــر امللحــق .)1
وباملــوازاة مــع عمليــات الشــراء املذكــورة أعــاه ،اســتفاد املكتــب ،منــذ عــدة ســنوات ،مــن العائــدات العينيــة للرســوم
املســتخلصة باملغــرب لقــاء االســتفادة مــن حــق مــرور الغــاز الطبيعــي عبــر خــط األنابيــب الــذي يعبــر التــراب املغربــي
(أنظــر امللحــق .)2
وبلغ حجم هذه املشتريات ما مجموعة  300مليون متر مكعب خالل  2019مقابل  388.6مليون متر مكعب يف .152018

 .13تعتــزم شــركة “ ”Sound Energyالشــروع يف إنتــاج واســتغالل أول حقــل غــاز محلــي ورئيســي اكتشــف باملغــرب ،ومواصلــة دعــم وتطويــر فــرص متويــن الســوق
احملليــة ،ليــس فقــط مــن خــال أنشــطتها االستكشــافية لألحــواض الوطنيــة (باجلهــة الشــرقية وحــوض الصويــرة علــى اخلصــوص) ،وإمنــا عــن طريــق تكثيــف
اتصاالتهــا التجاريــة بغيــة ابتــكار احللــول الســتيراد الغــاز الطبيعــي وتوزيعــه يف مجمــوع التــراب الوطنــي ـ مذكــرة مكتوبــة مت توجيههــا مــن طــرف Sound Energy
ملجلــس املنافســة بتاريــخ  11غشــت .2021
 .14بلغ حجم الواردات من الغاز الطبيعي ،برسم  532 ،2020مليون متر مكعب بنسبة انخفاض وصلت إلى  11يف املائة مقارنة مع سنة .2019
 .15بلغ نفس احلجم  141مليون متر مكعب برسم .2020
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وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املغــرب يعتــزم تنويــع مصــادر التمويــن خــال الســنوات املقبلــة قصــد تطويــر عرضــه يف مجــال
الغــاز الطبيعــي .وســيتم ذلــك عبــر اســتئناف عمليــة اســتغالل خــط األنبــوب املغاربــي األوروبــي ،واســتيراد الغــاز مــن
املورديــن األكثــر قربــا جغرافيــا واملتوفريــن علــى قــدرات تنافســية كبيــرة ،خاصــة الفاعلــن املتخصصــن يف اســتيراد
احملروقــات ،باإلضافــة إلــى الشــروع يف اســتغالل خــط األنابيــب الــذي ســيربط املغــرب بنيجيريــا.16

 .2بنية الطلب
 1.2مستغلو الغاز الطبيعي
يستهلك الغاز الطبيعي من قبل  3فئات تضم:
•املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب مــن أجــل إنتــاج الكهربــاء مبحطتــي تهــدارت الواقعــة بضواحــي
مدينــة طنجــة ،وعــن بنــي مطهــر املتواجــدة باجلهــة الشــرقية؛
•املكتب الشريف للفوسفاط لسد حاجياته يف مجال جتفيف الفوسفاط؛
•الشركات الصناعية ،على غرار الشركات املتخصصة يف إنتاج السيراميك أو احلديد والصلب أو الزجاج.

أ -املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
جتــدر اإلشــارة إلــى أن املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب يعــد ،منــذ ســنة  ،2005أكبــر مســتهلك للغــاز
الطبيعــي (بلــغ حجــم االســتهالك  884.3مليــون متــر مكعــب برســم  )2019مقارنــة بالشــركات الصناعيــة (التــي وصــل
حجــم اســتهالكها إلــى  98.7مليــون متــر مكعــب برســم  ،)2019كمــا هــو مبــن يف الرســم البيانــي أدنــاه:
الرسم البياني  :2تطور حجم استهالك الغاز الطبيعي (من  2002إلى )2019

املصدر :املرصد املغربي للطاقة قطاع الطاقة أرقام صادرة برسم 2020
 .16أبرمــت اتفاقيــة بــن املغــرب ونيجيريــا حــول مشــروع إحــداث خــط أنبــوب خــال يونيــو  ،2018والتــي تصــدرت عناويــن األخبــار مبناســبة اللقــاء الــذي جمــع
الفاعلــن يف قطــاع الطاقــة املنتمــن للمجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا ،الــذي اختتمــت أشــغاله يــوم اخلميــس  10دجنبــر  2020بواغادوغــو ببوركينــا
فاســو.
وســيربط هــذا املشــروع عــدة بلــدان بأفريقيــا .وال يســتهدف البلــدان التــي تنتــج أو تســتهلك الغــاز فحســب ،وإمنــا يشــمل البلــدان التــي ســتنضم إلــى قائمــة املنتجــن
األفارقــة ،الســيما موريتانيــا والســنغال اللتــان تتوفــران علــى احتياطــات هامــة مــن الغــاز الطبيعــي .ويشــكل هــذا املشــروع فرصــة ســانحة لتحقيــق التكامــل اإلفريقــي
ودعــم االســتقرار والنهــوض بالتنميــة االقتصاديــة وخلــق فــرص الشــغل .يف هــذا الســياق ،أوصــت املجموعــة ،الســالفة الذكــر ،بتعميــم مشــروع توســيع خــط األنبــوب
بإفريقيــا الغربيــة بغيــة االســتجابة حلاجيــات الســكان يف مجــال الطاقــة ،وذلــك بالنظــر إلــى اإلمكانــات الهائلــة التــي تتوفــر عليهــا املنطقــة يف مجــال الغــاز الطبيعــي.
بالغ صحفي صادر عن املجموعة اإلفريقية لدول غرب إفريقيا بتاريخ  11دجنبر .2020
املوقع اإللكترونيhttps://www.ecowas.in :
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ب -الشركات الصناعية
ميكــن اســتخدام الغــاز الطبيعــي كمــادة أوليــة يف مجموعــة متعــددة مــن القطاعــات الصناعيــة ،مــن ضمنهــا صناعــات
املعــادن واملــواد الغذائيــة والســيارات ،والصناعــات الكيماويــة والدوائيــة ،وصناعــة الــورق.
علــى الصعيــد الوطنــي ،تقــدم معطيــات وزارة الطاقــة واملعــادن والبيئــة ،الــواردة يف اجلــدول أدنــاه ،حجــم االســتهالك
الطاقــي للغــاز الطبيعــي:
جدول  :1توزيع حجم استهالك الغاز الطبيعي حسب قطاع النشاط
القطاعات

حجم استهالك الغاز الطبيعي

صناعة السيارات
صناعة السيراميك
صناعة الياجور األحمر على أرضية ساخنة
الصناعات امليكانيكية واملعدنية

الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية

الصناعات الدوائية

•حجم استهالك الفاعلني املستقرين باملغرب 54.7 :مليون متر مكعب يف السنة؛
•حجم االستهالك التوقعي اإلضايف 80.87 :مليون متر مكعب يف السنة (تقدير احلاجات املعبر
عنها من لدن  19فاعال يف قطاع السيارات.
• 246مليون متر مكعب يف السنة
• 488مليون متر مكعب يف السنة
•صناعة احلديد والصلب 177 :مليون متر مكعب يف السنة؛
•صناعة اجللفنة (باستثناء شركة “ :)”Maghreb Steelمبعدل  4,8مليون متر مكعب يف السنة.
•شركة “ ”SEVAMملنتجات الزجاج :من  25إلى  28مليون متر مكعب يف السنة؛
•الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء ( :)SNEPمبعدل  18مليون متر مكعب يف السنة؛
•املكتب الشريف للفوسفاط :يبلغ االستهالك احلالي  30مليون متر مكعب يف السنة (تقدر
احلاجيات التوقعية ﺑ  400مليون متر مكعب يف السنة)؛
•الشركة الشريفة لألسمدة واملواد الكيماوية ( :)SCE Chemicalsمبعدل  4,5مليون متر مكعب يف
السنة؛
•شركة “ ”OMYAلصناعة كربونات الكالسيوم 500 :طن يف السنة.
•شركة  :”MCPHARMAمبعدل  10طن يف السنة؛
•شركة  :”STERIPHARMAمبعدل  40طن يف السنة؛
•شركة  :”NOVOPHARMAمبعدل  50طن يف السنة.

املصدر :وزارة الصناعة والتجارة 2021 -

ت -املكتب الشريف للفوسفاط
يشــكل جتفيــف الفوســفاط حلقــة أساســية ضمــن سلســلة القيمــة املوجهــة لتصديــر معــدن الفوســفاط .ويســتخدم كذلــك
محليــا مــن قبــل وحــدات إنتــاج حمــض الفوســفوريك (مبوقــع آســفي) .وتهــدف عمليــة التجفيــف إلــى تقليــص نســبة
رطوبــة معــدن الفوســفاط ﺑ  2يف املائــة مقابــل  10إلــى  15يف املائــة عنــد اســتعماله كمــادة أوليــة.
وتتوفــر مجموعــة املكتــب الشــريف للفوســفاط علــى  3وحــدات لتجفيــف الفوســفاط (مبناطــق بنــي ايديــر وواد زم
واليوســفية) .ويســتخدم الفيــول الصناعــي رقــم  2أساســا يف عمليــة التجفيــف باعتبــاره مصــدرا من مصــادر احملروقات،
يــروم رفــع كثافــة الهــواء الغــازي يف الفــرن إلــى أكثــر مــن  800درجــة حــرارة مئويــة .ومبنطقــة اليوســفية ،يســتخدم الغــاز
الطبيعــي كذلــك يف وحــدة جتفيــف الفوســفاط.
ويف إطــار إســتراتيجية املجموعــة الراميــة إلــى احلــد مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وإزالتــه قــدر اإلمــكان مــن
سلســلة القيمــة الصناعيــة التابعــة لهــا ،عملــت هــذه األخيــرة (املجموعــة) علــى إطــاق دراســات للبحــث والتطويــر بغيــة
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العثــور علــى بدائــل متجــددة أو نظيفــة للوقــود األحفــوري .وتســتهلك املجموعــة ،يف الوقــت احلالــي ،حوالــي  31مليــون
متــر مكعــب عــادي 17مــن الغــاز الطبيعــي يف الســنة ،تخصــص حصريــا لتجفيــف الفوســفاط.
كمــا تســتهلك أنواعــا أخــرى مــن الطاقــة األحفوريــة لتجفيــف الفوســفاط علــى غــرار الفيــول الصناعــي رقــم 2
( 200كيلوطــن يف الســنة) وكــوك النفــط.18

 2.2توقعات حجم استهالك الغاز الطبيعي
تكشــف تقديــرات خبــراء املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب أنــه يرتقــب أن يبلــغ معــدل طلــب املســتهلك
النهائــي علــى الغــاز الطبيعــي  1.1ميــار متــر مكعــب خــال  ،2025و 1.7مليــار متــر مكعــب يف أفــق  ،2030و 3مليــار متــر
مكعــب بحلــول  ،2040كمــا هــو مبــن يف الرســم البيانــي أدنــاه:
وترتبط هذه التقديرات بحجم استهالك الغاز الطبيعي املوجه لتوليد الكهرباء وقطاعي الصناعة والنقل.
الرسم البياني  :3توقعات حجم استهالك الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني

إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
اﳌﺠﻤﻮع

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ

املصدر :املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

أ -حجم االستهالك املوجه لتوليد الكهرباء
يتبــن مــن الرســم البيانــي أعــاه أن احلاجيــات يف مجــال إنتــاج الكهربــاء ســتقدر ﺑ  0.3مليــار متــر مكعــب يف أفــق 2025
و 0.7مليــار متــر مكعــب يف أفــق  2030و 1.4مليــار متــر مكعــب بحلــول  .2040وســيواصل املكتــب الوطنــي للكهربــاء
واملــاء الصالــح للشــرب ،الــذي يعــد حاليــا املســتهلك الوحيــد للغــاز الطبيعــي ،ســد حاجياتــه مــن هــذه املــادة بنســبة تتــراوح
مــا بــن  40إلــى  45يف املائــة بحلــول الفتــرة املمتــدة مــن  2030إلــى .2040
 .17يعادل متر مكعب عادي محتوى حجم متر مكعب من الغاز الذي يحفظ يف ظروف ضغط ودرجة حرارة عادية (صفر درجة حرارة مئوية و 1.01325بار)
 .18يشــير تكريــر النفــط أيضــا إلــى إنتــاج املنتوجــات الثانويــة ،مبــا فيهــا كــوك النفــط املكــون أساســا مــن الكربــون و 2إلــى  10يف املائــة مــن مــادة الكبريــت بصفــة
عامــة .كمــا قــد يضــم  5إلــى  15يف املائــة مــن املــواد املتطايــرة.
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ب -حجم االستهالك املوجه للعمالء الصناعيني
يرتقــب أن يرتفــع طلــب الشــركات الصناعيــة علــى الغــاز الطبيعــي ،الســيما يف ظــل إســتراتيجية إزالــة الكربــون التــي
تعتــزم نهجهــا .وســتقدر حاجياتهــا ،كمــا هــو مبــن يف الرســم البيانــي أعــاه ،ﺑ  0.6مليــار متــر مكعــب يف أفــق 2025
و 0.7مليــار متــر مكعــب يف أفــق  2030و 1.4مليــار متــر مكعــب بحلــول .2040
ويتعــن علــى األطــراف الفاعلــة حاليــا ،حســب اخلبــراء ،االنتقــال إلــى مصــادر أخــرى بديلــة مثــل غــاز النفــط املســال
الــذي يوجــد يف منافســة مباشــرة مــع الغــاز الطبيعــي.
وعالقــة باملكتــب الشــريف للفوســفاط ،يرتقــب أن تبلــغ حاجيــات هــذا األخيــر مــن الفيــول الصناعــي رقــم  2وكــوك النفــط
حوالــي  300و 168كيلوطــن علــى التوالــي قصــد تعزيــز منــوه يف مجــال اإلنتــاج الصناعــي بحلــول  .2030وإذا كان املكتــب
يرغــب يف التخلــي عــن منوذجــه احلالــي ،واالنتقــال إلــى منــوذج يرتكــز علــى الغــاز الطبيعــي بنســبة  100يف املائــة ،وذلــك
خــال الفتــرة املمتــدة مــن  2021إلــى  ،2030مــن أجــل االســتعاضة عــن الفيــول الصناعــي وكــوك النفــط ،فــإن حاجياتــه
مــن الغــاز الطبيعــي ســتزداد ﺑ  538مليــون متــر مكعــب عــادي.
ويــرى املكتــب أنــه ميكــن إعــادة النظــر يف النمــوذج احلالــي إذا أســفرت دراســات البحــث والتطويــر ،اجلاريــة يف الوقــت
الراهــن ،إليجــاد بدائــل متجــددة عــن الوقــود األحفــوري ،مــن شــأنها توفيــر حلــول عمليــة وقابلــة للتطبيــق.19

ت -حجم االستهالك املوجه لقطاع النقل

يرتقــب أن يشــهد ســوق قطــاع النقــل منــوا ،حيــث ســيمثل حوالــي  10يف املائــة مــن الطلــب اإلجمالــي علــى الغــاز الطبيعــي.
ويرتبــط منــو هــذا قطــاع ،حســب اخلبــراء ،ارتباطــا وثيقــا بقــرارات موزعــي احملروقــات (الســيما شــركات “”Afriquia
و” ”TOTALو” )”Vivo Energyاملتعلقــة بإرســاء شــبكة لتوزيــع الغــاز املوجــه للمركبــات (اجلماعيــة والثقيلــة و/أو اخلفيفــة).

 .3وصف سلسلة القيمة ذات الصلة بقطاع الغاز الطبيعي
تقدم سلسلة القيمة القائمة على التجزئة الوظيفية على النحو املبني يف الرسم التشكيلي أدناه:

 .19رد املكتب الشريف للفوسفاط املتوصل به بتاريخ  13شتنبر .2021
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الرسم البياني  :4سلسلة القيمة املتعلقة بالغاز الطبيعي (سوقي البيع باجلملة واالستهالك النهائي)

يتضــح مــن الرســم التشــكيلي أعــاه أنــه ثمــة أربعــة أنــواع مــن اخلدمــات توفرهــا سلســة القيمــة ،ســواء اخلدمــات
املرتبطــة بســوق البيــع باجلملــة (التــي تتطلــب خدمتــي النقــل أو التخزيــن أو همــا معــا) أو اخلدمــات املقترنــة بســوق
االســتهالك النهائــي (التــي تتطلــب خدمــة التوزيــع).
•خدمــة النقــل :يقصــد بهــا نقــل الغــاز الطبيعــي ،باســتخدام جميــع الوســائل وانطالقــا مــن جميــع املصــادر ،وذلــك
علــى مســتوى أســواق البيــع باجلملــة بــن مــزودي خدمــة التمويــن مــن جهــة ،وبــن املســتهلكني النهائيــن (املكتــب
الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب) أو الوســطاء علــى الصعيــد الوطنــي (املوزعــون) مــن جهــة أخــرى؛
•خدمة التخزين :تروم تأمني سالسل اإلمدادات الوطنية على مستوى أسواق البيع باجلملة؛

24

حول مشروع القانون رقم  94.17المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب ،وبتغيير القانون رقم  48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

•خدمــة التمويــن :يــراد بهــا اإلمــداد بكميــات الغــاز الطبيعــي املوجهــة نحــو الســوق احملليــة (توجــه إمــا مباشــرة
للمســتهلكني النهائيــن أو تعــرض يف ســوق البيــع باجلملــة التــي ينشــط فيهــا الوســطاء علــى الصعيــد الوطنــي)،
وذلــك باســتخدام جميــع الوســائل (أي جميــع تكنولوجيــات اإلمــداد) وانطالقــا مــن جميــع املصــادر (احملليــة
واألجنبيــة) .ويســهر املنتجــون احملليــون أو املســتوردون علــى تأمــن هــذه اخلدمــة20؛
•خدمة التوزيع :تهدف إلى اإلمداد بكميات الغاز الطبيعي املطلوبة من لدن جميع املستهلكني النهائيني.

ثالثــا :تقــدمي مشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي
بعــد إنتاجــه باملغــرب

اعتبــارا لغيــاب مدونــة خاصــة بالغــاز تنظــم قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه (يف مجــاالت التمويــن والنقــل والتوزيــع
والتخزيــن انظــر امللحــق  ،)3عملــت وزارة الطاقــة واملعــادن والبيئــة ،يف دجنبــر  ،2014علــى وضــع خطــة طريــق لتطويــر
الغــاز الطبيعــي يف إطــار مشــروع الغــاز مــن أجــل الكهربــاء،)Gas to Power) 21
وترمــي هــذه اخلطــة إلــى النهــوض بقطــاع الغــاز الطبيعــي قصــد ضمــان األمــن الطاقــي ،الســيما عبــر تطويــر حصــة
الغــاز الطبيعــي ضمــن مزيــج الطاقــة ،وتهيئــة االنتقــال إلــى مصــادر طاقيــة أخــرى أنظــف وأقــل تكلفــة ،وضمــان التنميــة
الصناعيــة يف بعــض قطاعــات األنشــطة ،باإلضافــة إلــى تشــجيع االســتهالك املنزلــي واالرتقــاء مبســتوى وســائل النقــل.
وعليــه ،شــكل وضــع املدونــة ،املشــار إليهــا أعــاه ،ضــرورة حتميــة للنهــوض بالقطــاع والرفــع مــن مســتوى أدائــه .وعكفــت
الــوزارة الوصيــة ،يف هــذا الصــدد ،علــى إعــداد نســخة أوليــة مــن مشــروع القانــون رقــم  94.17يف  ،2016بتشــاور وتنســيق
مــع اجلهــات الفاعلــة الرئيســية الناشــطة يف القطــاع ،مــن بينهــا املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب ،واملكتــب
الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن ،وفيدراليــة الطاقة.
أعيــد النظــر يف مضامــن هــذ املشــروع ســنة  ،2018تبعــا للمالحظــات املتوصــل بهــا مــن لــدن الــوزارة وبعــد نشــره يف
املوقــع اإللكترونــي لألمانــة العامــة للحكومــة قصــد إجــراء مشــاورات عموميــة بشــأنه.
وتتلخص أبرز أهدافه فيما يلي:
•إرساء نظام لتطبيق التعريفة املالئمة؛
•بعــث إشــارات قويــة ومحفــزة للمســتثمرين ،الســيما األجانــب ،مــن أجــل تطويــر البنيــات التحتيــة والتجهيــزات
وشــبكات النقــل والتوزيــع؛
•ضمــان تــوازن اقتصــادي بــن املســتثمرين اخلــواص املزاولــن يف مختلــف األنشــطة (ذات الصلــة بالتمويــن
واســتيراد الغــاز وإعــادة تغويــزه وتخزينــه ونقلــه وتوزيعــه وتســويقه)؛
•تعزيــز القــدرات التنافســية للغــاز الطبيعــي مقارنــة مــع احملروقــات النفطيــة األخــرى (غــازي البوتــان والبروبــان)
بهــدف توفيــره للمســتهلك بأســعار تفضيليــة.

 .20قــد يلعــب الفاعــل يف مجــال التمويــن دور املســتورد واملنتــج احمللــي يف الوقــت ذاتــه .طبيعيــا ،متيــل اجلهــات الفاعلــة إلــى تأمــن عــدة مصــادر علــى املــدى البعيــد
مــن أجــل التصــدي خلطــر انقطــاع اإلمــدادات مــن مصــدر معــن.
 .21قــدر حجــم اســتثمارات املشــروع بحوالــي  4مليــارات دوالر .وتبعــا لطلــب إبــداء االهتمــام ،الــذي أعلــن عنــه املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب يف
 ،2016أعربــت  93شــركة وطنيــة وأجنبيــة عــن رغبتهــا يف املشــاركة يف تنزيــل هــذا املشــروع يف مختلــف مجــاالت الهندســة والبنــاء والتمويــل .وجــرى ،يف هــذا الصــدد،
انتقــاء املستشــارين التقنيــن واملاليــن والتجاريــن ملواكبــة املكتــب يف تنفيــذ هــذا املشــروع.
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وأخــذا بعــن االعتبــار االحتــكارات واحلقــوق االســتئثارية املنصــوص عليهــا مبقتضــى هــذا املشــروع ،قــام رئيــس احلكومــة
بإحالتــه علــى مجلــس املنافســة ،بتاريــخ  31دجنبــر  ،2019وطلــب رأيــه بشــأن هــذا املشــروع كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا.
يف هــذا الســياق ،أعيــد النظــر يف مضامــن مشــروع القانــون يف مناســبتني .بيــد أن الــرأي احلالــي يرتكــز علــى تقييــم
الصيغــة الثالثــة التــي عرضــت علــى أنظــار املجلــس بتاريــخ  10يونيــو .2021
واســتحضارا خللفيــة إعــداد مشــروع القانــون ،يتعــن مــن جهــة أولــى عــرض أهدافــه ومحــاوره الرئيســية ،ومــن جهــة ثانيــة
إجــراء حتليــل مفصــل ألحكامــه ومقتضياتــه ،ثــم مــن جهــة ثالثــة إبــراز موقــف مختلــف اجلهــات الفاعلــة املعنيــة بقطــاع
الغــاز الطبيعــي.

أ .األهداف واحملاور الرئيسية ملشروع القانون رقم 94.17
يتبــن مــن املذكــرة التقدمييــة ملشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه ،والقاضــي بتغييــر
القانــون رقــم  48.15املتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء ،الــذي توصــل بــه مجلــس املنافســة يــوم 21يونيــو  ،2021أنــه ينــدرج
يف إطــار «خارطــة الطريــق الوطنيــة لتطويــر الغــاز الطبيعــي ،رافعــة لالنتقــال الطاقــي وضمــان التنافســية والفعاليــة،
وضمــان نشــاط اقتصــادي خــال مــن الكربــون يف أفــق  .»2050-2021وتــروم هــذه اخلارطــة مواكبــة تطويــر قطــاع الغــاز
الطبيعــي ،وحتســن تنافســية املقــاوالت عبــر إحــداث ســوق تنافســية للغــاز الطبيعــي ،وإنشــاء شــركة عموميــة تعنــى
بتدبيــر وتطويــر املنشــآت الغازيــة.
ويتعــن التذكيــر ،يف هــذا الصــدد ،بأهــداف الصيغــة الثالثــة مــن مشــروع القانــون التــي ال تختلــف عــن املرامــي الــواردة يف
الصيغــة الثانيــة التــي عرضــة علــى مجلــس املنافســة بتاريــخ  28أكتوبــر  ،2020كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا .وبالتالــي،
يتبــن أن احملــاور الرئيســية ملشــروع القانــون لــم تشــهد أيــة تغييــرات.

 .1أهداف مشروع القانون
يستفاد من املذكرة ،املشار إليها أعاله ،أن مشروع القانون يروم حتقيق أربعة أهداف رئيسية:
1.تنظيم قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه؛
2.إرساء تسعيرة تنافسية؛
3.تشجيع االستثمارات الرامية إلى تطوير املنشآت الغازية ،من بينها التجهيزات وشبكات النقل والتوزيع؛
4.ضبــط قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه وضمــان حــق الفاعلــن يف ولــوج عــادل ومتكافــئ للمنشــآت ،ومراقبــة
جــودة املنتوجــات واخلدمــات ،وحمايــة البيئــة.
كمــا يتضــح مــن مختلــف جلســات االســتماع املنظمــة بحضــور وزارة الطاقــة واملعــادن والبيئــة ،أن مشــروع القانــون املعــدل
يهــدف ،مــن بــن أمــور أخــرى ،إلــى االســتجابة للتغييــرات الهيكليــة والظرفيــة التــي انعكســت علــى املخطــط الوطنــي
لتطويــر الغــاز الطبيعــي واســتعماله .وتشــمل ،حســب الــوزارة ،اجلوانــب التاليــة:
•ضــرورة التســريع مــن وتيــرة اإلمــدادات بالغــاز الطبيعــي لــدى الشــركات الصناعيــة ،خاصــة الشــركات املصــدرة،
قصــد ضمــان مزيــج مــن الطاقــة يكــون تنافســيا ،وتعزيــز قدراتــه التنافســية علــى الصعيــد الدولــي؛
•تراجــع اســتباق الطلــب الوطنــي علــى الغــاز الطبيعــي علــى املديــن املتوســط والطويــل ،خاصــة مــن لــدن املكتــب
الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب؛
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•تزايد مساهمات الطاقات املتجددة يف تعزيز مزيج الطاقة الوطني (صناعة وإنتاج الكهرباء)؛
•مواكبــة الغــاز الطبيعــي للتطــور املتصاعــد للطاقــات املتجــددة قصــد التصــدي ملشــكل االنقطاعــات وضمــان تــوازن
شــبكة الكهرباء؛
•ابتــكار حلــول جتاريــة لتكنولوجيــات أكثــر مرونــة قصــد تســهيل اســتيراد الغــاز الطبيعــي املســال ،وضمــان مرونــة
أكبــر علــى مســتوى اآلليــات التعاقديــة املتعلقــة باإلمــدادات بالغــاز الطبيعــي؛
•تطويــر حلــول تكنولوجيــة علــى الصعيــد الدولــي لالســتعاضة عــن اســتعمال الغــاز الطبيعــي ،كمــا هــو احلــال
بالنســبة لغــاز الهيدروجــن.22

 .2احملاور الرئيسية ملشروع القانون رقم 94.17
يتكــون مشــروع القانــون ،املعــروض علــى أنظــار مجلــس املنافســة ،مــن ثالثــة أجــزاء ،ويضــم كل جــزء قســما واحــدا أو عــدة
أقســام ،منقســمة إلــى أبــواب ثــم إلــى فــروع.
ويصــل عــدد مــواد املشــروع إلــى  54مــادة ،مــن بينهــا  48مــادة تخــص مقتضيــات اجلــزء األول املعنــي بقطــاع الغــاز
الطبيعــي بعــد إنتاجــه والــذي يتنــاول:
•نطاق التطبيق والتعاريف؛
•تنظيــم قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه :التمويــن واالســتيراد ،ومســير شــبكة النقــل؛ وتوزيــع الغــاز الطبيعــي،
وضمــان اســتمرارية اخلدمــة العموميــة ،وعقــارات املنشــآت الغازيــة ،واملراقبــة التقنيــة ،والعقوبــات.
أمــا اجلــزء الثانــي مــن مشــروع القانــون ،الــذي يضــم أربعــة مــواد فقــط ،فيهــم التعديــات التــي ســيخضع لهــا القانــون
رقــم  48.15املنظــم للهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء قصــد توســيع نطــاق اختصاصاتهــا.
ويعنــى اجلــزء الثالــث باألحــكام االنتقاليــة واخلتاميــة ذات الصلــة مبزاولــة األشــخاص االعتباريــن ،الذيــن أبرمــوا
اتفاقيــات نفطيــة وحصلــوا علــى االمتيــازات املنصــوص عليهــا مبقتضــى القانــون رقــم  21.90املتعلــق بالبحــث عــن حقــول
الهيدروكاربــورات واســتغاللها ،لألنشــطة املرتبطــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه.

ب .حتليل مفصل ملشروع القانون رقم 94.17
مــن أجــل حتليــل مضامــن مشــروع القانــون بشــكل مفصــل ،ينبغــي ،يف مرحلــة أولــى ،دراســة املقتضيــات املتعلقــة بنطــاق
التطبيــق ،والتطــرق ،يف مرحلــة ثانيــة ،إلــى كيفيــات تنظيــم القطــاع ،ثــم يف مرحلــة ثالثــة ،معاجلــة املقتضيــات املتعلقــة
بتنظيــم الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ،ويف مرحلــة رابعــة ،اســتعراض املقتضيــات التــي تســتوجب التمعــن يف
مضامينهــا علــى ضــوء اإلشــكاليات التــي تطرحهــا واملرتبطــة بشــروط ممارســة املنافســة يف ســوق الغــاز الطبيعــي بعــد
إنتاجــه.

 .22أشــار تقريــر املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي املتعلــق باالنتقــال الطاقــي ،والصــادر حتــت عنــوان تســريع االنتقــال الطاقــي لوضــع املغــرب علــى مســار
النمــو األخضــر ،بدقــة إلــى أن الطلــب علــى غــاز الهيدروجــن ســيزداد بشــكل كبيــر خــال الســنوات املقبلــة .وحســب التقريــر ،ميكــن أن يســاهم إنتــاج غــاز امليثــان
املتجــدد ،الــذي يعتمــد علــى الهيدروجــن ،يف االســتعاضة عــن الغــاز الطبيعــي الكالســيكي ،والشــروع يف اســتعماله مــن لــدن الشــركات الصناعيــة الوطنيــة أو نقلــه يف
اجتــاه أوروبــا عبــر خــط أنابيــب ،وذلــك يف حالــة مــا ثبــت حتقيقــه مردوديــة اقتصاديــة علــى الصعيــد الوطنــي.
الــرأي الــذي أعــده املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،يف إطــار اإلحالــة الذاتيــة رقــم  ،45/2020والصــادر يف يوليــوز  2020حــول تســريع االنتقــال الطاقــي
لوضــع املغــرب علــى مســار النمــو األخضــر ،صفحــة .26

27

رأي مجلس المنافســة عدد ر21/4 /

 .1نطاق تطبيق مشروع القانون
تســري مقتضيــات مشــروع القانــون املتعلــق بالغــاز الطبيعــي أيضــا علــى أنشــطة الغــاز احليــوي 23وغــاز الهيدروجــن
(الفقــرة الثانيــة مــن املــادة األولــى) ،إال أنهــا ال تطبــق علــى األنشــطة املتعلقــة بوقــود الغــاز الطبيعــي.24

 .2تنظيم الغاز الطبيعي بعد إنتاجه
تعرض الفقرة املوالية املقتضيات املتعلقة بأنشطة التموين والنقل والتوزيع (أنظر امللحق .)4

 1.2األنشطة املتعلقة بالتموين
يــزاول كل شــخص اعتبــاري ،حســب مشــروع القانــون ،ويتوفــر علــى رخصــة متويــن (املــادة  ،)4أنشــطة إمــداد البــاد
بالغــاز الطبيعــي .وتشــمل التمويــن يف مجمــوع التــراب الوطنــي واالســتيراد (املــادة .)9
وتتولــى اإلدارة منــح الترخيــص لــكل شــخص اعتبــاري يثبــت توفــره علــى املؤهــات التقنيــة واملــوارد املاليــة الضروريــة
ملزاولــة أنشــطة التمويــن بالغــاز الطبيعــي ،وذلــك ملــدة  10ســنوات قابلــة للتجديــد.
وينــص مشــروع القانــون علــى حتديــد شــروط وكيفيــات منــح الترخيــص بالتمويــن مبوجــب نــص تنظيمــي ،وتســليمه بصفــة
اســمية .وال يجــوز ،حتــت طائلــة البطــان ،تفويتــه إلــى شــخص اعتبــاري آخــر إال بعــد احلصــول علــى موافقــة اإلدارة
(املــادة .)7
إضافــة إلــى ذلــك ،يخضــع كل تغييــر يطــرأ علــى ملكيــة األســهم حلامــل رخصــة التمويــن ،ويفضــي إلــى تغييــر يف املراقبــة
املنصــوص عليهــا مبقتضــى املــادة  144مــن القانــون رقــم  17.95املتعلــق بشــركات املســاهمة ،ملوافقــة مســبقة مــن لــدن
اإلدارة حتــت طائلــة بطــان الترخيــص املشــار إليــه ســابقا (املــادة .)8

 2.2األنشطة املتعلقة بالنقل
يقصــد بالنقــل ،حســب مشــروع القانــون ،النشــاط الرامــي إلــى تصميــم الشــكل الهندســي لــكل مــن منشــأة النقــل ومحطــة
الغــاز الطبيعــي املســال ووحــدة تســييل الغــاز وإعــادة تغويــزه ،وحتديــد أبعــاد كل واحــدة منهــا علــى حــدة ،وإجنازهــا
واســتغاللها ومراقبتهــا وصيانتهــا ،باســتثناء البنيــات التحتيــة املرتبطــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي قبــل إنتاجــه (املــادة .)2

أ .احتكار مسير شبكة النقل والشراكة بني القطاعني العام واخلاص
ينــص مشــروع القانــون علــى منــح حــق احتــكار نشــاط نقــل الغــاز الطبيعــي ملســير شــبكة النقــل ،الــذي يعتبــر مبثابــة
شــركة عموميــة مجهولــة اإلســم تتوفــر علــى مجلــس إداري ،وتنــاط بهــا مهــام تصميــم وإجنــاز واســتغالل وتدبيــر وصيانــة
وتطويــر منشــآت النقــل 25والتخزيــن االســتراتيجي للغــاز الطبيعــي ،وكــذا محطــات الغــاز الطبيعــي املســال ،ومنشــآت
تســييل الغــاز يف مجمــوع التــراب الوطنــي (املادتــن  10و.)11

 .23يتعلــق األمــر بغــاز طبيعــي نــاجت عــن تخمــر املــواد العضويــة القادمــة مــن مختلــف القطاعــات (الســيما قطاعــات الفالحــة والصناعــة الغذائيــة واملطاعــم ،واملــواد
التــي مصدرهــا اجلماعــات الترابيــة ومحطــات معاجلــة ميــاه الصــرف الصحــي)،
 .24يعتبر وقود الغاز الطبيعي مبثابة الغاز الطبيعي الذي يستعمل كوقود لتشغيل محركات السيارات أو الشاحنات أو احلافالت أو غيرها من وسائل النقل.
 .25يتعلــق األمــر بخطــوط أنابيــب ذات الضغــط العالــي أو املتوســط ،باإلضافــة إلــى الوســائل املتنقلــة للنقــل الطرقــي أو الســككي أو البحــري للغــاز الطبيعــي واملرافــق
امللحقــة بها،
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وجتدر اإلشارة ،يف هذا الصدد ،إلى أن املقتضيات املتعلقة بنشاط النقل عملت على:
•توســيع املهــام املوكولــة ملســير شــبكة النقــل الــذي ميــارس ،إلــى جانــب األنشــطة املتعلقــة بالنقــل ،26أنشــطة
التخزيــن االســتراتيجي (املــادة 27 )11؛
•منــح املســير حــق الرقابــة علــى منشــآت النقــل والتخزيــن االســتراتيجي واملرافــق امللحقــة بهــا يف مجمــوع التــراب
الوطنــي ،مبــا يف ذلــك خــط األنبــوب املغاربــي األوروبــي( 28املــادة .)12
مــن جهــة أخــرى ،ميكــن ملســير شــبكة النقــل عقــد شــراكات مــع املقــاوالت اخلاصــة املتخصصــة ،كلمــا دعــت الضــرورة
لذلــك ،قصــد تشــييد أو اســتغالل بعــض املنشــآت الغازيــة حلســابه اخلــاص وحتــت مســؤوليته.

ب .التزامــات مســير شــبكة النقــل يف مجــال احتــرام مبــادئ الشــفافية يف حتديــد التعريفــة،
وباملعاملــة علــى قــدم املســاواة وبــدون متييــز
نــص مشــروع القانــون ،فيمــا يتعلــق بولــوج الغيــر إلــى املنشــآت الغازيــة ،علــى مقتضيــات تشــدد علــى احتــرام مبــدأ املعاملــة
علــى قــدم املســاواة إزاء الفاعلــن االقتصاديني.
يف هــذا الســياق ،تنــص الفقــرة  2مــن املــادة  18علــى إبــرام مســير شــبكة النقــل لعقــود مــع الغيــر لتمكينهــم مــن اســتخدام
املنشــآت الغازيــة طبقــا للمبــادئ التــي أقرهــا املشــروع واملتعلقــة بالوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ،واملتمثلــة يف
االلتــزام بالشــفافية يف حتديــد التعريفــة ،وباملعاملــة علــى قــدم املســاواة ومــن دون متييــز.
مــن جهــة أخــرى ،ســيعمل املســير ،بتشــاور وتنســيق مــع املوزعــن ،علــى إرســاء دعائــم مدونــة الســتعمال الشــبكة ،حتــدد
شــروط ربــط وولــوج املنشــآت الغازيــة اخلاضعــة لوصايتــه .ثــم يقــوم بعرضهــا علــى أنظــار الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع
الطاقــة بهــدف املوافقــة املســبقة .ويجــب أن تتضمــن مقتضيــات تنــص علــى احتــرام املبــادئ املشــار إلهــا أعــاه (الفقرتــن
 3و 4مــن املــادة .)18

 3.2األنشطة املتعلقة بالتوزيع
يــراد مبدلــول التوزيــع ،وفقــا ملنطــوق املــادة  2مــن مشــروع القانــون ،كل نشــاط يهــدف إلــى دراســة وتصميــم الشــكل
الهندســي ملنشــآت توزيــع وتســويق الغــاز الطبيعــي للمســتهلك النهائــي ،وحتديــد أبعادهــا وإجنازهــا واســتغاللها ومراقبتها
وصيانتهــا.

أ .نظام منح الترخيص ملمارسة نشاط التوزيع
تعهــد ممارســة نشــاط نقــل الغــاز الطبيعــي ،يف بــادئ األمــر ،إلــى كل شــخص اعتبــاري يتوفــر علــى ترخيــص بالتوزيــع
ضمــن املنطقــة الترابيــة للجهــة املعنيــة (املــادة  ،)20ويتــم ذلــك ملــدة  15ســنة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة (املــادة .)22
وتتولــى اإلدارة منــح الترخيــص ،املشــار إليــه أعــاه وبعــد إعــان طلــب عــروض ،لــكل شــخص اعتبــاري يثبــت توفــره علــى
املؤهــات التقنيــة واملــوارد املاليــة الضروريــة ملزاولــة أنشــطة توزيــع الغــاز الطبيعــي .وحتــدد شــروط وكيفيــات منحــه،
حســب مشــروع القانــون ،مبقتضــى نــص تنظيمــي.
 .26تشــمل هــذه املهــام النقــل عبــر خطــوط األنابيــب ذات الضغــط العالــي والضغــط املتوســط (ضغــط التوزيــع) وأنــواع النقــل األخــرى (النقــل عبــر الشــاحنات
والنقــل الســككي والبحــري)،
 .27يتعلق األمر بنشاط تخزين الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي املسال بغية التصدي ألي ظروف قاهرة تهدد سالمة اإلمدادات،
 .28يرتقــب أن يصبــح خــط األنبــوب املغاربــي األوروبــي ملــكا للدولــة املغربيــة يف أواخــر أكتوبــر  .2021وســتنقل صالحيــة تســييره ،يف وقــت الحــق ،إلــى مســير
شــبكة النقــل.
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مــن جهــة ثانيــة ،وعلــى غــرار نشــاط التمويــن ،ينــص مشــروع القانــون علــى إخضــاع حتويــل رخصــة التوزيــع (املــادة ،)24
والتغييــرات التــي قــد تطــرأ علــى مســتوى مراقبــة ملكيــة األســهم حلامــل رخصــة التوزيــع (املــادة  )30ملوافقــة اإلدارة.

ب .ممارسة نشاط التوزيع
تضمــن مشــروع القانــون مقتضيــات دقيقــة تؤطــر العالقــة التــي تربــط املــوزع مبختلــف املتدخلــن ،الســيما األغيــار الذيــن
يتوفــرون علــى رخصــة التمويــن ،وكــذا مســير شــبكة النقــل واملســتهلكني.
يف مرحلــة أولــى ،يعمــل املــوزع علــى تصميــم وتشــييد واســتغالل شــبكة التوزيــع اخلاصــة بــه ،بتشــاور وتنســيق مــع مســير
شــبكة النقــل ،ويســهر علــى احلفــاظ عليهــا وصيانتهــا .ثــم يقــوم ،بتنســيق مــع املســير ،بإرســاء قواعــد الولــوج إلــى الشــبكة
طبقــا للمســاطر واملبــادئ التــي أقرتهــا الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ،املشــار إليهــا أعــاه (الفقــرة األولــى مــن
املــادة .)26
ويف مرحلــة ثانيــة ،يحــدد قواعــد الربــط والولــوج إلــى الشــبكة وحتديــد التعريفــة بالنســبة لألغيــار املتوفريــن علــى
رخصــة التمويــن ،طبقــا للقواعــد واملبــادئ املنصــوص عليهــا يف مشــروع القانــون (املــادة .)29
ويلتــزم ،يف مرحلــة ثالثــة ،بتلبيــة جميــع طلبــات املســتهلكني املســتوفية للشــروط االقتصاديــة ،والراميــة إلــى الولــوج إلــى
الشــبكة (املــادة .)27

 .3تقنني قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه من لدن الهيئة الوطنية لضبط قطاع الطاقة
نــص مشــروع القانــون علــى تغييــر اســم الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الكهربــاء ،احملدثــة مبوجــب القانــون رقــم ،48.15
لتصبــح الهيئــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ،وتوســيع نطــاق صالحياتهــا لتشــمل تقنــن قطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد
إنتاجــه.
كما نص على توسيع املهام املنوطة بهذه الوكالة ،واملتمثلة يف:
•السهر على احترام قواعد املنافسة احلرة يف سوق الغاز الطبيعي؛
•إبــداء رأيهــا بشــأن طلبــات الترخيــص والتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا ملعاييــر الشــفافية واملوضوعيــة واملعاملــة علــى
قــدم املســاواة (املــادة )50؛
•إجنــاز كل دراســة حــول قطــاع الغــاز ونشــر كل معلومــة ،باســتعمال جميــع الوســائل املتاحــة ،تهــدف إلــى تبليــغ
الفاعلــن يف القطــاع باملســتجدات ،مبــن فيهــم املســتهلكون (الفقــرة  3مــن املــادة )51؛
•نشر تقرير سنوي حول نتائج مراقبة سير سوق الغاز الطبيعي.

 .4املقتضيات األخرى املنصوص عليها يف مشروع القانون
 1.4االلتزامات املتعلقة بضمان استمرارية اخلدمة العمومية
نــص مشــروع القانــون علــى مجموعــة مــن االلتزامــات التــي يتعــن علــى مختلــف املتدخلــن يف سلســلة الغــاز الطبيعــي،
مبــن فيهــم مســير شــبكة النقــل واملوزعــن ،الوفــاء بهــا بهــدف ضمــان اســتمرارية اخلدمــة العموميــة ،وتتمثــل يف:
•سالمة األشخاص واملرافق؛
•استمرارية التزود بالغاز الطبيعي؛
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•سالمة اإلمدادات؛
•جودة أسعار املنتوجات واخلدمات املقدمة؛
•الوسائل الضامنة للولوج إلى اخلدمة العمومية؛
•حماية البيئة؛
•توفير الوسائل الرامية إلى ضمان املراقبة والتدقيق وتتبع االلتزامات املشار إليها أعاله.

 2.4املقتضيات ذات الصلة بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي
خول مشروع القانون للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة حتديد:
•كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي (الفقرة  6من املادة )50؛
•سعر بيع الغاز الطبيعي من لدن املوزع (املادة )28؛
•كيفيــات احتســاب ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن املــوزع ،طبقــا للمقتضيــات املنصــوص عليهــا يف املــادة 28
(الفقــرة  7مــن املــادة .)50
وعالقــة بكيفيــات احتســاب ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي ،لــم يتضمــن مشــروع القانــون مقتضيــات دقيقــة بشــأن تعريفــة
البيــع باجلملــة ،الســيما التعريفــة املطبقــة علــى الولــوج إلــى املنشــآت الغازيــة ،29وتعريفــة نقــل وتخزيــن الغــاز.
أمــا فيمــا يتعلــق بســعر البيــع احملــدد مــن لــدن املــوزع ،متتلــك الوكالــة صالحيــة حتديــد الســعر بعــد اســتطالع رأي
اإلدارة كمــا هــو مبــن بوضــوح يف املــادة  28التــي تنــص علــى أنــه باســتثناء املقتضيــات املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم
 104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة ،حتــدد الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة أســعار بيــع الغــاز الطبيعــي
مــن لــدن املوزعــن بعــد اســتطالع رأي اإلدارة ووفــق صيغــة حتــدد بنــص تنظيمــي .وتشــمل هــذه الصيغــة تكلفــة شــراء
الغــاز الطبيعــي ،ومجمــوع تكاليــف إيصــال الغــاز الطبيعــي للمســتهلكني فيمــا يتعلــق بأنشــطة النقــل والتخزيــن والتوزيــع،
مــع األخــذ بعــن االعتبــار معــدل االســتهالك وهامــش الربــح الــذي حتــدده الوكالــة.

 3.4األحكام االنتقالية
تنــص املــادة  53علــى مواصلــة مزاولــة كل شــخص اعتبــاري لألنشــطة ذات الصلــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه،
ابتــداء مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ إلــى غايــة انتهــاء صالحيــة االتفاقيــات النفطيــة واالمتيــازات
املمنوحــة مبقتضــى القانــون رقــم  21.90املتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغاللها ،وانتهــاء صالحيــة
عقــود البيــع أو الشــراء أو التصديــر أو النقــل التــي أبرمهــا نفــس الشــخص ،والتــي دخلــت حيــز التطبيــق ابتــداء مــن تاريــخ
نشــر القانــون .وتثيــر هــذه املــادة تســاؤالت بشــأن مــدة ســريان الفتــرة االنتقاليــة.

ت .موقف مختلف اجلهات الفاعلة املعنية بقطاع الغاز الطبيعي
شــرع مجلــس املنافســة يف عقــد جلســات لالســتماع جلميــع األطــراف الفاعلــة املعنيــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي منــذ إيــداع
أول طلــب إبــداء رأي مــن لــدن رئيــس احلكومــة يف دجنبــر .2019

 .29يقصــد باملنشــآت الغازيــة مجمــوع البنيــات التحتيــة الغازيــة التــي تشــمل الغــاز الطبيعــي املســال ،ومنشــآت تســييل الغــاز ونقلــه وتخزينــه وتوزيعــه واملرافــق
امللحقــة بهــا.
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وجــرى اســتئناف هــذه اجللســات يف جميــع احلــاالت التــي توصــل بهــا املجلــس بطلبــات مماثلــة جديــدة مــن لــدن رئيــس
احلكومــة (يف أكتوبــر  2020ويونيــو  ،)2021وعلــى إثــر تبليغــه بالنســخ اجلديــدة مــن مشــروع القانــون املتعلــق بالغــاز
الطبيعــي.
تتضمــن الفقــرة املواليــة موقــف القطاعــات الوزاريــة والهيئــات العموميــة مــن مشــروع القانــون الســالف الذكــر يف مرحلــة
أولــى ،يليهــا موقــف مســتغلي الغــاز الطبيعــي يف مرحلــة ثانيــة ،ثــم موقــف فيدراليــة الطاقــة واجلمعيــة املهنيــة لصناعــات
الســيراميك يف مرحلــة ثالثــة ،وأخيــرا موقــف بعــض شــركات البحــث والتنقيــب عــن الهيدروكاربــورات ،كشــركة “Sound
 ،”Energyيف مرحلــة رابعــة (انظــر امللحــق .)5

 .1موقف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية
نظــم املجلــس جلســات لالســتماع لــوزارة الطاقــة واملعــادن والبيئــة ،ووزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخضــر
والرقمــي ،واملكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن ،والوكالــة املغربيــة للطاقــة املســتدامة ،والتــي انعقــدت علــى
التوالــي أيــام  16يونيــو و 27يوليــوز و 8يوليــوز و 27يوليــوز .2021

 1.1موقف وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
ذكــرت وزارة الطاقــة واملعــادن والبيئــة باألهــداف الرئيســية ملشــروع القانــون واملســتجدات التــي تضمنهــا إزاء جميــع فــروع
السلســلة الغازيــة بعــد اإلنتــاج (التمويــن بالغــاز وتوزيعــه ونقلــه وغيرهــا).
وأبــرزت ،يف هــذا الصــدد ،أن الطلــب علــى الغــاز إلــى الصناعــة يعــد مبثابــة رافعــة لتطويــر ســوق الغــاز الطبيعــي يف
املغــرب إلــى جانــب الغــاز لتوليــد الطاقــة عــن طريــق اســتبدال الفحــم تدريجيــا.
يف الواقــع ،يعتــزم املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب ،الــذي يعتبــر املســتهلك األول للغــاز ،تخفيــض حجــم
اســتهالكه للغــاز ،وتعويضــه مبزيــج الطاقــة عبــر االســتبدال التدريجــي للطاقــات األحفوريــة بطاقــات مســتدامة وصديقــة
للبيئة .
كمــا أشــارت الــوزارة إلــى تنامــي طلــب الشــركات الصناعيــة التــي تنــوي اســتعمال الغــاز الطبيعــي يف ظــل التكلفــة املرتفعــة
للوقــود .30ويتعلــق األمــر بالشــركات التــي متــارس نشــاطها مبدينــة القنيطــرة ،علــى غــرار مجموعــة ””Stellantis”) “PSA
ســابقا) املتخصصــة يف إنتــاج الســيارات (اســتخدام الغــاز مــن أجــل تركيــب زجــاج الســيارات).
عــاوة علــى ذلــك ،شــددت الــوزارة علــى ضــرورة تنويــع مختلــف مصــادر التمويــن ،وذكــرت بطلــب إبــداء االهتمــام الــذي
أطلقتــه مــن أجــل تصميــم وابتــكار حلــول إلمــداد الســوق الوطنيــة بالغــاز الطبيعــي عبــر البحــر وبواســطة وحــدة عائمــة
حتــدث لتخزيــن وتســييل الغــاز .كمــا يســتطيع املغــرب مســتقبال اللجــوء للتدفــق العكســي للغــاز انطالقــا مــن إســبانيا.

 2.1موقف وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
أثارت وزارة الصناعة والتجارة ،أثناء االستماع ملوقفها ،مسألتني رئيستني متثلتا يف:
 .1انعكاس التكلفة احلالية للغاز يف املغرب على تنافسية الصناعة؛
 .2انتظارات وتطلعات املستثمرين الذي يستخدمون الغاز الطبيعي.
 .30متت إعادة النظر يف هذا السيناريو بسبب الزيادات التصاعدية يف أسعار الغاز الطبيعي املسجلة على الصعيد العاملي.
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فيمــا يتعلــق بتنافســية الصناعــة املغربيــة ،أشــارت الــوزارة إلــى أن الشــركات الصناعيــة جتمــع علــى غيــاب الشــروط
الضامنــة لتنافســية التكلفــة احلاليــة للطاقــة باملغــرب ،مــا ينعكــس ،بدرجــة كبيــرة ،علــى قدراتهــم التنافســية ويضاعــف
مــن حجــم الفاتــورة الطاقيــة اخلاصــة بهــم .وبالنســبة للغــاز الطبيعــي ،شــددت الــوزارة علــى أن غيــاب صــورة واضحــة
بشــأن مــدى توافــر الغــاز وقابليــة الولــوج إليــه ال يشــجعان الشــركات املغربيــة علــى اســتخدامه علــى نطــاق واســع،
باعتبــاره مصــدرا طاقيــا وعامــا رئيســيا للنهــوض بالقــدرات التنافســية لبعــض األطــراف املتنافســة.31
واستشــهدت الــوزارة مبثــال صناعــة الســيراميك ،التــي تعانــي مــن ارتفــاع تكلفــة الطاقــة (بنســبة  50يف املائــة مــن تكلفــة
املنتــوج) ،مــا يجعلهــا أقــل تنافســية .ويعــد املغــرب البلــد الوحيــد يف البحــر األبيــض املتوســط الــذي يســتخدم غــاز النفــط
املســال يف مجــال تصنيــع منتجــات الســيراميك ،فيمــا تلجــأ البلــدان األخــرى إلــى الغــاز الطبيعــي منخفــض التكلفــة.
ويعتبــر البــاط (الزليــج) املغربــي مــادة قابلــة للتصديــر مــن الناحيــة النوعيــة ،غيــر أن التكلفــة الباهظــة للطاقــة (غــاز
النفــط املســال) حتــول دون تســويقه .كمــا تعــد تكلفــة غــاز النفــط املســال ،املســتخدم علــى الصعيــد الوطنــي ،أغلــى مــن
ســعر الغــاز (الطبيعــي) املســتخدم يف مصــر وتونــس وأوروبــا.
أمــا بخصــوص انتظــارات وتوقعــات املســتثمرين الــذي يســتخدمون الغــاز الطبيعــي ،فقــد شــددت الــوزارة علــى اشــتراط
املســتثمرين ،الراغبــن يف االســتقرار باملغــرب واملمارســن لنشــاط يتطلــب اســتعمال الغــاز الطبيعــي (حالــة بعــض
الوظائــف املرتبطــة بقطــاع الســيارات) ،توفيــر هــذه املــادة احليويــة بأســعار تنافســية.
فضــا عــن ذلــك ،يوصــي بعــض الفاعلــن الصناعيــن بإجــراء دراســة قبليــة للتحقــق مــن جــدوى وتكلفــة عمليــة حتويــل
املرافــق الطاقيــة التابعــة للمصانــع.
وعليه ،ترتكز االنشغاالت الرئيسية لهؤالء الفاعلني على العناصر التالية:
•توافر صورة واضحة ومتكاملة حول مدى توافر الغاز؛
•االستثمارات الضخمة التي تتطلبها السلسة الغازية (إنتاج الغاز ونقله وتخزينه وتوزيعه)؛
•االســتثمارات التــي ســتنجزها املقــاوالت مــن أجــل حتويــل النشــاط يف اجتــاه اســتعمال الغــاز ،واالســتفادة مــن
عوائــد االســتثمار (مراجــل بخاريــة ،تخزيــن الغــاز ،شــبكات خطــوط األنابيــب وغيرهــا)؛
•العوائد املكتسبة نتيجة لعمليات االستبدال بالغاز؛
•األربــاح املجنيــة مــن تــداول أســعار الغــاز مقارنــة مــع أســعار احملروقــات املتداولــة حاليــا مــع احلــرص باســتمرار،
علــى إبقــاء ســعر طاقــة الغــاز أقــل مــن أســعار احملروقــات األخــرى؛
•إستراتيجية التموين وآليات التوزيع املستعملة.
ويتوقف حتقيق هذه الشروط ،حسب الوزارة ،على العناصر التالية:
•تقييم مختلف خيارات التموين بالغاز الطبيعي؛
•إحداث سوق مقننة لتسويق الغاز عبر تشجيع تطور الطلب بشكل تدريجي؛

 .31األجوبة الكتابية املتوصل بها من طرف وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي بتاريخ  8شتنبر .2021
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•تطوير مشروع بنية حتنية غازية مهيكلة؛
•تسهيل ولوج الفاعلني الصناعيني إلى طاقة تنافسية تلبي حاجياتهم؛
•حتسني تنافسية الشركات الصناعية املغربية املصدرة عبر تسهيل ولوجها إلى طاقة خضراء أكثر تنافسية؛
•تطوير أنشطة أخرى ذات الصلة باملعاجلة من الباطن تتعلق بسلسلة الغاز الطبيعي؛
•تشــجيع اســتعمال الصناعــات اخلاليــة مــن الكريــون مــع مراعــاة الطلــب املتزايــد علــى حســاب الكربــون .يف
الواقــع ،تســتعد أوروبــا لفــرض ضريبــة علــى الكربــون الــذي قــد ينعكــس ســلبا علــى الصــادرات القادمــة مــن
املغــرب.

 3.1املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن
شــدد املكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن مــرارا ،خــال جلســات االســتماع املنظمــة مــن قبــل املجلــس ومنــذ إيــداع
أول نســخة مــن مشــروع القانــون يف دجنبــر  ،2019علــى ضــرورة تطويــر شــبكة لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال ،يعهــد
بتســييرها إلــى هيئــة عموميــة.32
واعتبــر املكتــب أن هــذا النشــاط يســتلزم تطويــرا تدريجيــا للبنيــات التحتيــة ومتطلبــات رأســمالية هائلــة ،مــا يبــرر دواعــي
إحــداث هيئــة عموميــة للقيــام بهــذا الغــرض علــى غــرار مســير شــبكة النقــل املســتفيد مــن االحتــكار .بيــد أنــه يتعــن
إشــراك القطــاع اخلــاص يف االســتفادة مــن هــذا االحتــكار يف إطــار الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،واحلــرص
علــى التقيــد باملمارســات الســليمة املتعــارف عليهــا عامليــا ،والتــي تهــدف إلــى فصــل املهــام بــن أنشــطة التمويــن والنقــل
والتوزيــع.
إضافــة إلــى ذلــك ،اعتبــر املكتــب أن هــذا االحتــكار ليــس مــن شــأنه التأثيــر علــى وضعيــة املنافســة العتبــارات تتعلــق
باملصلحــة العامــة .ويتعــن علــى مســير شــبكة النقــل ،يف هــذا الصــدد ،وضــع خطــة منتظمــة لتطويــر هــذه املنظومــة
بتشــاور مــع الفاعلــن املتدخلــن يف الســوق ،وبعــد احلصــول علــى موافقــة الهيئــة املكلفــة بالتقنــن.
يف هــذا الســياق ،ذكــر املكتــب بــأن مشــروع القانــون ربــط منــح هــذا االحتــكار بوفــاء مســير شــبكة النقــل ،املــراد إحداثــه،
بعــدة التزامــات ،مــن ضمنهــا:
•االلتزام بضمان استمرارية اخلدمة العمومية املنوطة به بغية حتقيق املصلحة االقتصادية املشتركة؛
•ضمــان حريــة الغيــر يف الولــوج إلــى املنشــآت الغازيــة املوضوعــة حتــت تصرفــه ،واالمتنــاع عــن نهــج أي ســلوك
متييــزي إزاء مســتعملي الشــبكة؛
•إبــرام عقــود مــع الغيــر الســتغالل املنشــآت الغازيــة يف احتــرام للمبــادئ التــي حتددهــا الوكالــة الوطنيــة لضبــط
قطــاع الطاقــة ،واملتمثلــة يف املوضوعيــة واملعاملــة علــى قــدم املســاواة وبــدون متييــز؛
•وضــع مدونــة الســتغالل الشــبكة بتنســيق مــع املوزعــن ،حتــدد بدقــة شــروط الولــوج إليهــا وإلــى املنشــآت الغازيــة
املوضوعــة حتــت تصرفــه ،وإخضاعهــا للمصادقــة املســبقة مــن لــدن الوكالــة.

 .32األجوبــة الكتابيــة املتوصــل بهــا مــن لــدن املكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن بتاريــخ  15دجنبــر  ،2020واجللســة املنظمــة مــع هــذا األخيــر يــوم اخلميــس
 8يوليــوز .2021
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مــن جهــة أخــرى ،أورد املكتــب أن مشــروع القانــون يأخــذ بعــن االعتبــار مصلحــة اجلهــات الفاعلــة يف القطــاع اخلــاص
مــن خــال تفويضهــا نفــس املهــام املوكولــة ملســير شــبكة النقــل .ورأى أنــه مــن الضــروري تطويــر بنيــات حتتيــة مــن لــدن
املســتثمرين اآلخريــن يف حالــة اقتضــت مصلحتهــم القيــام بذلــك ،وال يرغــب مســير شــبكة النقــل يف االســتثمار فيهــا.
عــاوة علــى مــا ســبق ،أثــار املكتــب عــدة إشــكاليات تتعلــق بتأثيــر الوضعيــة احلاليــة لقطــاع الغــاز علــى تنافســية الصناعــة
الوطنيــة ،واالنعكاســات الناجمــة عــن غيــاب البنيــات التحتيــة الغازيــة علــى مختلــف مصــادر التمويــن التــي يتــم اللجــوء
إليهــا ،وكــذا املعيقــات اإلداريــة التــي حتــول دون دخــول الســوق وتوســيع عــدد الفاعلــن االقتصاديــن بســبب النظــام
املعمــول بــه يف مجــال الترخيــص ألنشــطة التمويــن والتوزيــع.

 4.1الوكالة املغربية للطاقة املستدامة
متحــورت مالحظــات الوكالــة املغربيــة للطاقــة املســتدامة بشــأن مشــروع القانــون ،املدلــى بهــا خــال االجتمــاع املنعقــد
مبقــر مجلــس املنافســة 33يــوم  27يوليــوز  ،2021أساســا حــول النقــاط التاليــة:
•تطبيق مقتضيات مشروع قانون الغاز الطبيعي على غاز الهيدروجني34؛
•إحداث مقاولة عمومية تتمتع باحتكار نشاط النقل والتخزين اإلستراتيجي للغاز يف مجموع التراب الوطني؛
•حق التوزيع اجلهوي املمنوح بصفة حصرية.
عالقــة بالنقطــة األولــى ،شــددت الوكالــة علــى ضــرورة إجــراء دراســة معمقــة لقطــاع الهيدروجــن قصــد مراعــاة ســماته
وخصوصياتــه .وأوصــت ،يف هــذا الصــدد ،بتعليــق إدراج غــاز الهيدروجــن يف مشــروع القانــون ،الســيما الهيدروجــن
األخضــر ،بغيــة تقييــم جميــع اآلثــار احملتملــة ،حتــى لــو اقتضــت الضــرورة ســن نــص خــاص للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن
الغــاز.
وبالنســبة للنقطــة الثانيــة ،رأت الوكالــة أن حصــر مشــروع القانــون لنشــاط تســويق الغــاز للموزعــن دون ســواهم ،والذيــن
ينبغــي تخويلهــم ،عــاوة علــى ذلــك ،احتــكارا علــى الصعيــد اجلهــوي ،مــن شــأنه احلــد مــن شــروط ممارســة املنافســة.
وبالتالــي ،اقترحــت إدراج مفهــوم التاجــر الــذي ســيعمل علــى تســهيل تدفــق الغــاز يف األســواق مــن خــال أداء واجــب
الطابــع أو اإلتــاوات (حتددهــا الوكالــة املكلفــة بالتقنــن) لــدى الفاعلــن املالكــن أو املفــوض لهــم تدبيــر شــبكات النقــل
والتوزيــع ،مــا قــد يســاهم يف توســيع مجــال املنافســة.

 .2موقف مستعملي الغاز الطبيعي
قــام املجلــس باســتقاء مالحظــات املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب واملكتــب الشــريف للفوســفاط خــال
جلســتي االســتماع املنعقدتــن علــى التوالــي يومــي  6و 9يوليــوز .2021

 .33املذكرة الكتابية املتوصل بها بتاريخ  9غشت .2021
 .34اســتأثر غــاز الهيدروجــن ،الــذي يعتبــر مبثابــة النفــط األخضــر اجلديــد ،باهتمــام الســلطات العموميــة والفاعلــن يف القطــاع خــال الســنتني األخيرتــن منــذ ســنة
 .2019يف هــذا الســياق ،أحدثــت جلنــة وطنيــة معنيــة بغــاز الهيدروجــن يف يوليــوز  ،2020وأنيطــت بهــا مهمــة قيــادة وتتبــع إجنــاز الدراســات يف هــذا املجــال ،ومواكبــة
خارطــة الطريــق إلنتاجــه ومشــتقاته باالعتمــاد علــى الطاقــات املتجــددة .ويأتــي إحــداث هــذه اللجنــة يف إطــار تعزيــز قــدرات اململكــة يف مجــال التطــور التكنولوجــي لقطــاع
الطاقــات املتجــددة ،وجعلهــا ضمــن البلــدان الرائــدة يف ميــدان إنتــاج اجلزيئــات اخلضــراء.
املوقع اإللكتروني:
http://www.masen.ma/fr/actualites-masen/energies-renouvelables-creation-dune-commission-nationale-de-lhydrogene
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 2.1املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
ارتكزت مالحظات املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب على مسألتني رئيستني ،متثلتا يف:
•االحتكار املمنوح ملسير شبكة النقل؛
•حق التوزيع املمنوح بصفة حصرية.
فيمــا يتعلــق باملســألة األولــى ،رأى املكتــب أنــه ،واعتبــارا خلصوصيــات هــذا النشــاط الــذي يتطلــب اســتثمارات ضخمــة،
تعتبــر الدولــة اجلهــة الوحيــدة فقــط القــادرة علــى االســتثمار مــن أجــل تشــييد البنيــات التحتيــة الغازيــة وضمــان ولــوج
الغيــر إليهــا ،مذكــرا ،يف هــذا الصــدد ،بإمكانيــة االســتعانة بالفاعلــن يف القطــاع اخلــاص.
كمــا أشــار إلــى أن مســير شــبكة النقــل ،املــراد إحداثــه ،ســيتيح إمكانيــة نقــل الغــاز إلــى محطــات توليــد الطاقــة ،حيــث
كانــت تســهر علــى تأمــن هــذه اخلدمــة ،يف وقــت ســابق ،شــركة  ”Europe Maghreb Pipeline Limited“35احملدثــة ســنة
 1992بهــدف تعزيــز ومتويــل واســتغالل ،مبقتضــى حــق اســتعمال اســتئثاري ،القســط املغربــي مــن خــط األنابيــب املغاربــي
األوروبــي ،مبــا يف ذلــك اجلــزء التابــع للميــاه اإلقليميــة املغربيــة يف مضيــق جبــل طــارق.
إضافــة إلــى ذلــك ،أورد املكتــب بــأن اســتعمال الغــاز الطبيعــي إلنتــاج الكهربــاء ســجل تباطــؤا منــذ ســنة  ،2014وسيســتقر،
علــى األقــل ،يف حــدود  5يف املائــة يف أفــق ســنة  2030أخــذا بعــن االعتبــار التطــور املتزايــد للطاقــات املتجــددة
ومســاهمتها يف دعــم مزيــج الطاقــة علــى الصعيــد الوطنــي ،وارتفــاع طلــب الشــركات الصناعيــة عليهــا (بنســبة قــدرت ﺑ
 17يف املائــة ســنة .)2014
أمــا بخصــوص املســألة الثانيــة ،اعتبــر املكتــب أنــه مــن الضــروري توســيع نطــاق منــح رخــص التوزيــع علــى الصعيــد
اجلهــوي مــع مراعــاة تركيــز الطلــب.

 2.2املكتب الشريف للفوسفاط
انصبــت مالحظــات ممثلــي املكتــب الشــريف للفوســفاط أساســا علــى قابليــة تطبيــق مقتضيــات مشــروع القانــون علــى
غــاز الهيدروجــن ،إذ اعتبــروا أن لــكل مــن الغــاز الطبيعــي وغــاز الهيدروجــن ســماته وخصوصيتــه .وبالتالــي ،يجــب
إقصــاء غــاز الهيدروجــن مــن نطــاق تطبيــق مشــروع القانــون ،لكونــه قــد يحــول دول تطويــر وتنميــة هــذا القطــاع.

 .3موقف الفيدراليات واجلمعيات املهنية
اســتمع مجلــس املنافســة ملوقــف فيدراليــة الطاقــة خــال اجللســة املنظمــة يــوم  13يوليــوز  .2021واعتبــارا لتخلــف
اجلمعيــة املهنيــة لصناعــات الســيراميك عــن احلضــور للجلســة التــي كان مقــررا عقدهــا يــوم  15يوليــوز  ،2021وعــدم
تنصيــص مشــروع القانــون علــى أيــة تعديــات جوهريــة ،مقارنــة بالنســخة املتوصــل بهــا يــوم  27أكتوبــر  ،2020فإنــه
يستحســن عــرض موقــف هــذه اجلمعيــة علــى النحــو املنصــوص عليــه يف املذكــرة الكتابيــة املتوصــل بهــا بتاريــخ
 21فبرايــر .2021

 .35تأسســت شــركة “ ،”Metragaz S.A Metragazيف يوليــوز  ،1992بهــدف تنفيــذ أشــغال البنــاء ثــم ضمــان أنشــطة اســتغالل وصيانــة مرافــق خــط االنابيــب املغاربــي
األوروبــي بعــد تشــغيله ،حلســاب شــركة “.”EMPL
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حول مشروع القانون رقم  94.17المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب ،وبتغيير القانون رقم  48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

 1.3فيدرالية الطاقة
أثارت هذه الفيدرالية عدة إشكاليات بخصوص مشروع القانون ،من بينها:
•توسيع نشاط النقل الذي أضحى يضم النقل عبر خطوط األنابيب ذات الضغط املتوسط (ضغط التوزيع)؛
•املنتج احمللي املعفى من احلصول على رخصة التوزيع؛
•مورد الغاز الطبيعي؛
•مدة صالحية رخصة التوزيع؛
•استيراد الغاز الطبيعي.
فيمــا يتعلــق بتوســيع نشــاط النقــل ،رأت الفيدراليــة أنــه ميكــن تفهــم االحتــكار العمومــي إذا قــررت الدولــة االســتثمار يف
هــذا القطــاع مــن املــال العــام وبدافــع يتمثــل يف تخفيــض تكاليــف اخلدمــات التــي ســيؤدي ثمنهــا املســتهلكون النهائيــون
(القيــام مبهــام املرفــق العــام) ،مــع مــا يتطلــب ذلــك مــن فعاليــة وتدبيــر عمومــي للبنيــات التحتيــة ذات الطابــع الصناعــي
والتجــاري.
بيــد أنهــا ذكــرت بإمكانيــة تفويــض فاعلــن خــواص ،وحتــت مســؤوليتهم ،مهمــة إجنــاز واســتغالل أو صيانــة أو همــا معــا
املنشــآت الغازيــة يف إطــار الشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،شــريطة الوفــاء بالتزاماتهــم القانونيــة.
وأشــارت الفيدراليــة إلــى أن مشــروع القانــون عمــد إلــى نســخ التصميــم اخلــاص بتوزيــع الكهربــاء (التابــع للمكتــب
الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب) وتطبيقــه علــى الغــاز الطبيعــي ،ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن اســتثمارات عموميــة
أو خاصــة ينجزهــا مســير شــبكة النقــل .وإذا كان مــن املمكــن تبريــر تطبيــق هــذا التصميــم ،املثقــل لكاهــل الدولــة ،علــى
الكهربــاء ،التــي تعتبــر خدمــة عموميــة احتكاريــة بحكــم طبيعتهــا ،فــإن الوضــع يختلــف بالنســبة للغــاز الطبيعــي باعتبــاره
مصــدرا للمحروقــات يوجــه لفئــة معينــة مــن العمــاء ،ويتنافــس مــع مصــادر أخــرى مــن احملروقــات متوفــرة حاليــا (كغــاز
النفــط املســال والفيــول والفحــم) أو ســيتم توفيرهــا مســتقبال (كغــاز الهيدروجــن ومركــب امليثانــول وغيرهمــا).
وبخصــوص الوضــع اخلــاص املمنــوح للمنتــج احمللــي ،اعتبــرت الفيدراليــة أن إعفــاء هــذا األخيــر مــن رخصــة التوزيــع
ســيفضي إلــى حتريــف ســير املنافســة وعرقلــة االســتثمارات الوطنيــة أو الدوليــة ،مشــيرة إلــى ضــرورة تقيــد املنتــج
احمللــي بنفــس االلتزامــات التــي تســري علــى باقــي الفاعلــن إذا كان يرغــب يف توســيع نشــاطه والذهــاب بــه إلــى مراحلــه
النهائيــة ،ونيــل الرخــص املطلوبــة للقيــام بذلــك .مــا عــدا ذلــك ،لــن يجــد الفاعلــون املتدخلــون يف الســوق يف مراحلــه
النهائيــة أيــة فائــدة مرجــوة مــن مشــروع القانــون.
وفيمــا يرتبــط مبــورد الغــاز الطبيعــي ،أشــارت الفيدراليــة إلــى أن مشــروع القانــون ال يتضمــن أيــة إشــارات أو ينــص علــى
الشــروط الواجــب اســتيفاؤها ملنــح رخصــة التمويــن بالغــاز الطبيعــي لهــذا املــورد ،وال حتــى االلتزامــات امللقــاة
علــى عاتقــه.
أمــا بالنســبة لرخــص التوزيــع املمنوحــة ،فقــد اعتبــرت الفيدراليــة أن صالحيتهــا احملــددة يف  15ســنة تعتبــر غيــر كافيــة
الســترجاع قيمــة اســتثمارات الشــبكة بتكلفــة يســتطيع املســتهلك النهائــي حتملهــا.
وأخيــرا ،رأت الفيدراليــة أن اســتيراد الغــاز الطبيعــي يجــب أن يقتصــر علــى األشــخاص االعتباريــن الذيــن يتشــكلون
إمــا مــن العمــاء املتوفريــن علــى األهليــة والقادريــن علــى ضمــان مشــترياتهم وحتمــل مخاطــر التمويــن أو مــن املوزعــن
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الذيــن يتعــن عليهــم ضمــان وتأمــن اســتمرارية اإلمــدادات بالغــاز الطبيعــي لصالــح العمــاء املتعاملــن معهــم .وبالتالــي،
شــددت الفيدراليــة علــى أن كل متدخــل يف الســوق ال ينجــز اســتثمارات لتطويــر الشــبكة الغازيــة (عبــر اإلمــداد بخــط
األنابيــب أو بأيــة وســيلة أخــرى كنقــل الغــاز الطبيعــي املســال) ويخلــي بالتزاماتــه إزاء العمــاء املتعاملــن معــه ســيفضي
ســلوكه إلــى حتريــف ســير املنافســة وثنــي الفاعلــن عــن االســتثمار يف هــذا املجــال.

 2.3اجلمعية املهنية لصناعات السيراميك
اعتبــرت اجلمعيــة املهنيــة لصناعــات الســيراميك أنــه ميكــن تفهــم االحتــكار الــذي يتمتــع بــه مســير شــبكة النقــل (الــذي
يتجــاوز خدمــة النقــل ليشــمل التخزيــن والنقــل يف جميــع أشــكالهما) ،إذا كان يــروم فقــط خدمــة املصلحــة العامــة .غيــر
أن مشــروع القانــون ينــص علــى إمكانيــة تفويــض جــزء مــن الصالحيــات املخولــة لهــذا املســير إلــى فاعلــن خــواص ،مــا
قــد يرقــى إلــى احتــكار جزئــي مينــح لهــؤالء األطــراف .وذكــرت اجلمعيــة أن املكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن
ال يتوفــر علــى الوســائل واملــوارد التــي تؤهلــه لالســتثمار يف قطــاع الغــاز والنهــوض بــه .كمــا أردفــت أن تعزيــز شــروط
ممارســة املنافســة يف قطــاع ضيــق النطــاق أصــا يتطلــب تشــجيع املبــادرات اخلاصــة وحصــر دور القطــاع العــام يف
التنظيــم والتقنــن.

 .4موقف شركة “”Sound Energy
انعقــد اجتمــاع مــع شــركة “ ”Sound Energyيــوم  16يوليــوز  ،2021جــرى مــن خاللــه االطــاع علــى مالحظاتهــا يف
املوضــوع ،والتــي متحــورت أساســا حــول النقــاط التاليــة:
•احتكار مسير شبكة النقل؛
•إمكانية وصول املنتج احمللي للمستهلكني النهائيني بدون قيود تنظيمية؛
•نظام الرخص؛
•حرية املقاولة املمنوحة للمنتج احمللي؛
•الروابــط التفاعليــة بــن القانــون املتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغاللها ومشــروع القانــون
املتعلــق بالغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه.
عالقــة بالنقطــة األولــى ،عارضــت الشــركة االحتــكار املمنــوح ملســير شــبكة النقــل لتقــدمي خدمــات النقــل ،إذ اعتبــرت،
حســب مــا ورد يف مذكرتهــا الكتابيــة املتوصــل بهــا يــوم  11غشــت  ،2021أن:
حصــر جميــع الصالحيــات ذات الصلــة مبختلــف خدمــات النقــل يف يــد فاعــل واحــد فقــط يشــكل مســألة خطيــرة،
وســيعتبر ،علــى األقــل ،مبثابــة عقبــة رئيســية حتــول دون تطويــر األســواق وضمــان حريــة املنافســة بــن األطــراف الفاعلــة
مــن أجــل توفيــر أفضــل املنتجــات وبأحســن األســعار لصالــح املســتهلكني النهائيــن للغــاز الطبيعــي.
ويرجح أن يفضي هذا االحتكار ،حسب الشركة ،إلى:
•عرقلــة حريــة التنافــس بــن املورديــن املكلفــن بالتمويــن (أوالئــك الذيــن يتوفــرون علــى الولــوج إلــى البنيــات
التحتيــة وخدمــات املســير الوحيــد عــن غيرهــم الذيــن ال يتوفــرون علــى هــذا الولــوج)؛
•حتريــف وتيــرة النمــو الســريع لألســواق الــذي يعــد أحــد األهــداف الرئيســية ملشــروع القانــون ،الســيما تطويــر
الوســائل التكنولوجيــة اجلديــدة التــي تتيــح ملختلــف الفاعلــن يف جميــع األســواق ذات الصلــة ،االختيــار بــن إدراج
بعــض العناصــر يف خدمــات النقــل مــن عدمــه؛
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•عرقلــة تنويــع وســائل النقــل الــذي يشــكل ركيــزة أساســية لتأمــن تكويــن أســواق البيــع باجلملــة واملســتهلكني
النهائيــن.
وبالتالــي ،اعتبــرت الشــركة أن املنافســة يعتبــر ضــرورة حتميــة يف خدمــات النقــل والتخزيــن ،بهــدف تشــجيع املمارســات
االبتكاريــة ،واحليلولــة دون متكــن فاعــل واحــد مــن حتريــف ســير التطــور التكنولوجــي يف هــذا البــاب .غيــر أنهــا أوردت
أن نهايــة احتــكار خدمــات نقــل والتخزيــن ال مينــع الدولــة ،يف إطــار مواكبــة تطــور البنيــات التحتيــة ،مــن إحــداث وكالــة
عموميــة تعنــى بتدبيــر أصــول النقــل التــي قــد تتشــكل مــن:
•الســلع املســتعادة مبوجــب امتيــاز االســتغالل املوقــع إمــا مــع املنتجــن ،مبقتضــى القانــون املتعلــق بالبحــث عــن
حقــول الهيدروكاربــورات واســتغاللها ،أو مــع باقــي القطاعــات (كمــا هــو احلــال بالنســبة خلــط األنابيــب املغاربــي
األوروبــي)؛
•البنيات التحتية التي شيدتها الوكالة املذكورة بنفسها.
فيمــا يخــص النقطــة الثانيــة املتعلقــة بإمكانيــة وصــول املنتــج احمللــي للمســتهلكني النهائيــن بــدون قيــود تنظيميــة،
ذكــرت الشــركة بضــرورة تضمــن مشــروع القانــون ملقتضيــات تضمــن قبــول طلبــات املنتــج للحصــول علــى رخــص التوزيــع
طــوال ســيران مــدة امتيــاز االســتغالل املمنــوح لــه (احملــددة يف  25ســنة والقابلــة للتمديــد ﻟ  35ســنة) ،ورخــص تأمــن
اإلمــدادات .وأشــارت الشــركة ،يف هــذا الســياق ،إلــى أن الشــروط الواجــب اســتيفاؤها إلجنــاز عمليــات التنقيــب والتطوير
واالســتغالل تعــد أكثــر إجحافــا مــن الناحيــة التقنيــة واملاليــة مقارنــة باملتطلبــات ذات الصلــة بالتمويــن والتوزيــع. 36
أمــا بخصــوص النقطــة الثالثــة ذات الصلــة بنظــام منــح الترخيــص ،أثــارت الشــركة مالحظتــن يف هــذا الشــأن ،تتخلــص
كاآلتي:
•أوال ،رأت الشــركة أنــه مــن الضــروري تنصيــص مشــروع القانــون علــى امتــاك املنتجــن احملليــن حلــق احلصــول
علــى رخصــة التمويــن .كمــا اعتبــرت أن عمليــات االســتيراد تشــكل ،يف أغلــب احلــاالت ،أداة تكميليــة لنشــاط
اإلنتــاج احمللــي الــذي يــروم تلبيــة متطلبــات املســتهلكني مــن خــال تنويــع املصــادر يف حالــة وقــوع مشــاكل يف
اإلنتــاج أو مــن أجــل تغطيــة فتــرات التطويــر أو ألســباب أخــرى؛
•ثانيــا ،ذكــرت الشــركة أن مــدة ســريان رخصــة التمويــن ،احملــددة يف  10ســنوات ،يجــب أن تراعــي طبيعــة
االســتثمارات يف البنيــات التحتيــة التــي تنجــز إمــا مــن أجــل اإلنتــاج احمللــي أو االســتيراد ،تنجــز ملــدة حيــاة تفــوق
 10ســنوات .وعليــه ،شــددت الشــركة علــى ضــرورة احلــرص علــى عــدم عرقلــة االســتثمارات بســبب مــدة جــد
قصيــرة أو لغيــاب رؤيــة واضحــة حــول التجديــد.37
وارتباطــا بالنقطــة املتمثلــة يف حريــة املقاولــة للمنتــج احمللــي ،اعتبــرت الشــركة أنــه يجــب منــح املنتجــن احملليــن حريــة
تطويــر البنيــات التحتيــة الضروريــة لنقــل وتوزيــع الغــاز دون اشــتراط احلصــول علــى ترخيــص مســبق مــن مســير شــبكة
النقــل ،مــا عــدا احلــاالت التــي تتطلــب اســتخدام البنيــات التحتيــة القائمــة واملوضوعــة حتــت تصرفــه.38

 .36املذكرة الكتابية املتوصل بها يوم  14يوليوز .2021
 .37املذكرة الكتابية املتوصل بها يوم  14يوليوز .2021
 .38املذكرة الكتابية املتوصل بها يوم  14يوليوز .2021
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وأخيــرا اعتبــرت الشــركة ،فيمــا يتعلــق بالروابــط التفاعليــة بــن القانــون املتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات
واســتغاللها ومشــروع قانــون الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه ،أنهــا متعــددة ويجــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار ،لكــون املبالــغ التي
تســتثمرها املجموعــات ،يف إطــار القانــون املتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغاللها ،متكنهــا مــن إيجــاد
حلــول لضمــان اســتقاللية اململكــة يف إنتــاج الطاقــة.
كمــا ســلطت الشــركة الضــوء علــى مفهــوم الفاعــل ،املنصــوص عليــه مبقتضــى القانــون املتعلــق بالبحــث عــن حقــول
الهيدروكاربــورات أو االتفاقيــات النفطيــة املبرمــة ،39والــذي يجــب مراعاتــه مــن أجــل حتديــد طبيعــة اجلهــة التــي يحــق
لهــا احلصــول علــى رخصــة التوزيــع أو التمويــن ،طبقــا للقانــون ،أو تدبيــر املنشــآت املمولــة مــن طــرف أصحــاب االمتيــاز
الشــركاء.

رابعــا :الرهانــات التنافســية ذات الصلــة بحكامــة قطــاع الغــاز الطبيعــي علــى
ضــوء املمارســات املعمــول بهــا يف دول االحتــاد األوروبــي
قــررت الــدول األعضــاء باالحتــاد األوروبــي ،خــال ســنوات التســعينات ،فتــح األســواق الوطنيــة املتخصصــة يف إنتــاج
الكهربــاء والغــاز الطبيعــي تدريجيــا يف وجــه املنافســة ،يف وقــت كانــت هــذه األســواق ال تــزال تشــهد احتــكارا.
يف هــذا الســياق ،ميكــن أن تشــكل العوائــق التــي واجهتهــا دول االحتــاد إطــارا مرجعيــا لتقييــم جــدوى مشــروع القانــون
املتعلــق بالغــاز الطبيعــي ،وذلــك اعتبــارا للروابــط االقتصاديــة اخلاصــة التــي جتمــع دول االحتــاد باملغــرب املســتفيد مــن
وضــع متقــدم.
يف حقيقــة األمــر ،وتطبيقــا للتوجيــه رقــم  ،2003/55/CEتقــرر فتــح األســواق الوطنيــة املتخصصــة يف إنتــاج الغــاز
الطبيعــي كليــا يف وجــه املنافســة ،خاصــة بهــدف مكافحــة األوضــاع املهيمنــة للفاعلــن التاريخيــن ووضــع حــد لســلوكياتهم
املنافيــة لقواعــد املنافســة .وتنــص هــذه التوجيهــات علــى:
م

•تخويــل املورديــن اجلــدد إمكانيــة دخــول الســوق ،ومنــح املســتهلكني احملليــن والصناعيــن حريــة اختيــار املــورد
املكلــف باإلمــداد بالغــاز؛
•ضمــان مســيري الشــبكات ولوجــا عــادال وشــفافا للشــبكة لفائــدة جميــع املســتعملني ،وإقــرار تعريفــة تتســم
باإلنصــاف واملوضوعيــة؛
•احليلولــة دون جلــوء مســيري الشــبكات إلــى تفضيــل بعــض املقــاوالت ،خاصــة املقــاوالت املرتبطــة مبســيري
الشــبكات ،مــع العمــل علــى فصــل أنشــطة النقــل والتوزيــع ،مــن الناحيــة القانونيــة والوظيفيــة ،عــن باقــي األنشــطة
املتعلقــة باإلنتــاج والتوريــد بغيــة تفــادي جميــع املمارســات التمييزيــة إزاء الولــوج إلــى الشــبكة ،ومتكــن الفاعلــن
اجلــدد مــن اســتعمالها بشــكل منصــف وعــادل؛
•تعزيــز حقــوق املســتهلكني (كحــق تغييــر املــورد ،واالســتفادة مــن شــروط تعاقديــة شــفافة ،والتوصــل مبعلومــات
عامــة ،وآليــات تســوية النزاعــات) ،الســيما بالنســبة للمســتهلكني يف وضعيــة هشــة (اتخــاذ ،علــى ســبيل املثــال،
تدابيــر مالئمــة لتفــادي انقطــاع اإلمــدادات بالغــاز)؛
•ضمان استقاللية السلطات املكلفة بتقنني قطاع الطاقة.
 .39يتعلق األمر باجلهة التي تنجز العمليات وتستغل حقل الغاز وتقوم بتسويق الغاز الطبيعي باسم أصحاب امتياز االستغالل الشركاء.
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وإذا كانــت هــذه التوجيهــات ســاهمت يف املضــي قدمــا مــن أجــل تعزيــز شــروط ممارســة املنافســة يف ســوق الغــاز ،إال
أنهــا كشــفت باملقابــل عــن عــدد مــن االختــاالت التنافســية ذات الصلــة بطبيعــة الســوق بحــد ذاتهــا ،مــا شــكل دافعــا
شــجع املديريــة العامــة للمنافســة التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة علــى فتــح حتقيــق قطاعــي يف يونيــو  402005اســتهدف
الشــركات الصناعيــة املتخصصــة يف إنتــاج الغــاز.
ومتثــل الغــرض مــن هــذا التحقيــق يف حتديــد املعيقــات التــي حتــول دون النهــوض بأســواق الغــاز وفتحهــا أمــام املنافســة
علــى صعيــد دول االحتــاد األوروبــي.41
ويف شــتنبر  ،2007قدمــت املفوضيــة مقترحــات تشــريعية ،اســتنادا لنتائــج التحقيــق املذكــور أعــاه ،تهــدف إلــى تقويــة
وضعيــة أســواق الكهربــاء والغــاز . 42وأفضــت هــذه املقترحــات إلــى اعتمــاد التوجيــه رقــم  2009/73/CEمــن لــدن
البرملــان واملجلــس األوروبيــن بتاريــخ  13يوليــوز  ،2009واملتعلقــة بالقواعــد املشــتركة املنظمــة ألســواق الغــاز الطبيعــي
الداخليــة ،والتــي حلــت محــل التوجيــه رقــم .2003/55/CE
م

م

عــاوة علــى مــا ســبق ،ســاهمت هــذه التوجيهــات يف تعزيــز حمايــة املســتهلكني ،43إذ صــارت الــدول األعضــاء باالحتــاد
األوروبــي ملزمــة بضمــان حــق تغييــر املــورد لــكل مســتهلك بشــكل فعــال يف غضــون ثالثــة أســابيع ،ووفقــا لشــروط العقــد.
كمــا يحــق للعمــاء التوصــل بجميــع املعطيــات ذات الصلــة املتعلقــة باالســتهالك.44
وعملت هذه التوجيهات أيضا على تكريس غياب الفصل املطلق للملكية 45الذي يؤشر على:
•تعزيز قدرات هيئات التقنني الوطنية يف مجال مراقبة مسيري الشبكة املستقلني؛
•ضمان استقاللية أكبر ملسيري شبكة النقل املستقلني.46
ويشــكل االلتــزام بعــدد مــن املبــادئ اإلرشــادية ،ضمــن هــذا الســياق ،الســيما فيمــا يتعلــق بالهيكلــة العامــة للحكامــة،
ضــرورة حتميــة (أ) لتجــاوز املعيقــات التــي حتــول دون تطويــر املنافســة (ب).

 .40ال ريــب أن الغــاز الطبيعــي يشــكل أحــد القطاعــات التــي ال ميكــن جتاهــل دور هيئــات املنافســة فيهــا وتدخلهــا مــن أجــل تقنينهــا ،إذ ترتبــط املمارســات املنافيــة
لقواعــد املنافســة ،التــي جــرى رصدهــا منــذ ســنة  ،2004بالفاعلــن الــذي يســعون إلــى احلفــاظ علــى االحتــكار الــذي يتمتعــون بــه عبــر تقســيم األســواق أو اللجــوء
إلــى ممارســات مختلفــة إلقصــاء املنافســن اجلــدد الراغبــن يف دخــول األســواق (قــرار املفوضيــة األوروبيــة الصــادر يف  26أكتوبــر  2004املتعلــق بشــركة “،”GDF
وقرارهــا الصــادر يف  9يوليــوز  2009املتعلــق بقضيــة شــركتي “ ”E.ONو” .)”GDFوقــد قامــت هيئــات املنافســة باالفتحــاص والتدقيــق يف عــدة عقــود للتمويــن وعقــود
أخــرى ذات الصلــة التــي أثــارت مشــاكل ذات حساســية بالغــة ،الســيما بســبب االلتــزام بشــروط إبــرام هــذه العقــود ضمــن احلــدود اإلقليميــة أو شــروط العقــد
احلصــري املفضــي إلــى إغــاق األســواق .وميكــن أن تفضــي الشــروط احلصريــة املتعلقــة بالتمويــن إلــى تقســيم الســوق ،الســيما وإن العقــود املبرمــة يف هــذا القطــاع
متتــد لفتــرة طويلــة األمــد.
https://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/overview_en.html .41
 .42املوقع اإللكتروني مكرر.
 .43يســتفاد مــن البنــد رقــم  22مــن التوجيهــات الصــادرة يف  2009أن الشــبكة تعــد الوســيلة الوحيــدة املعمــول بهــا إلمــداد مواطنــي دول االحتــاد األوروبــي بالغــاز.
وتشــكل أســواق الغــاز املفتوحــة يف وجــه املنافســة وغيــر املنقطعــة ،الســيما الشــبكات واألصــول األخــرى املرتبطــة باإلمــدادات بالغــاز ،دعائــم أساســية لضمــان
الســامة العامــة ،وتعزيــز تنافســية االقتصــاد ،وحتقيــق رفاهيــة مواطنــي االحتــاد.
يذكــر أن القانــون القــدمي رقــم  06.99الصــادر يف  5يونيــو  2000واملتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة ،نــص يف ديباجتــه علــى مفهــوم رفاهيــة املســتهلك ،الــذي شــكل
أحــد أهدافــه احملــددة .ويقصــد باملســتهلك املســتهلك الوســيط واملســتهلك النهائــي.
 .44يرتبــط مفهــوم رفاهيــة املســتهلك باالقتصــاد اجلزئــي .وقــد طورتــه املدرســة الكالســيكية احلديثــة ليكــون مبثابــة قاعــدة أساســية تبــرر سياســة املنافســة يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة (املعروفــة باســم مكافحــة االحتــكار) خــال ســنوات الســتينات والســبعينات مــن القــرن املاضــي .وعليــه ،تهــدف سياســة املنافســة ،حســب
املدرســة الكالســيكية احلديثــة ،حصــرا إلــى مضاعفــة الشــروط الضامنــة لرفاهيــة املســتهلك .عــاوة علــى ذلــك ،يرتبــط املعيــار املتعلــق برفاهيــة املســتهلك ارتباطــا
منطقيــا بنظريــة األســعار التــي بلورهــا عالــم االقتصــاد األمريكــي “ ”Stigler G.Jســنة  .)”The price theory, New York, McMillan“( 1966وتســتند هــذه األخيــرة علــى
النجاعــة االقتصاديــة الثابتــة يف تخصيــص املــوارد ،أي مضاعفــة الفائــض اإلجمالــي الــذي يعــادل بــدروه مجمــوع فائــض املســتهلك وفائــض املنتــج .وبالتالــي ،تخضــع
كل ممارســة رصــدت يف الســوق للتقييــم بنــاء علــى آثارهــا علــى النجاعــة االقتصاديــة ،كمــا يظهــر ذلــك مــن خــال حتليــل التكاليــف واملزايــا املتصلــة بتلــك املمارســة.
 .45أثــار اإلجــراء املتعلــق بفصــل امللكيــة ســجاال ســاخنا بــن الــدول األعضــاء باالحتــاد األوروبــي ،التــي ال يــزال الفاعلــون التاريخيــون فيهــا مندمجــون ،والذيــن رخــص
لهــم أخيــرا باحلفــاظ عليهــا شــريطة تعيــن مســير مســتقل لتدبيــر الشــبكة ،يتولــى ،علــى وجــه اخلصــوص ،االســتثمار واتخــاذ القــرارات التجاريــة املتعلقــة بالشــبكة.
 .46تنــاط مبســيري الشــبكة املســتقلني مهمــة االســتثمار واتخــاذ القــرارات التجاريــة املتعلقــة بالشــبكة ،وكــذا القــرارات التــي قــد تكــون لهــا تداعيــات هامــة علــى
أصــول املســاهمني يف الشــبكة ،كاملصادقــة علــى املخططــات املاليــة ،ومســتوى املديونيــة للمســير.
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وتتجلــى أهميــة هــذه املبــادئ ،كمــا مت التنصيــص عليهــا يف التوجيهــات املشــار إليهــا أعــاه ،والتــي تتقاطــع مــع اهتمامــات
مجلــس املنافســة للنهــوض بســوق الغــاز الطبيعــي ،يف كونهــا تشــكل إطــارا مرجعيــا سيســخرها املجلــس لالنكبــاب علــى
حتليــل مضامــن مشــروع القانــون املعــروض عليــه.

أ .املخاطر التنافسية املطروحة يف قطاع الغاز الطبيعي
كشــف تقريــر التحقيــق القطاعــي الــذي أعدتــه املفوضيــة األوروبيــة ،الصــادر يف  10ينايــر  ،2007عــن مجموعــة مــن
أوجــه القصــور يف ســوق الغــاز الطبيعــي ،التــي تقــف حائــا أمــام اســتفادة املســتخدمني واملســتهلكني األوروبيــن كليــا مــن
فوائــد فتــح الســوق يف وجــه املنافســة.47
وقــد كــرس احملــدد  4مــن التوجيــه رقــم  ،2009/73/CEهــذه العوائــق ،إذ أشــار بوضــوح إلــى وجــود معيقــات حتــول دون
بيــع الغــاز وفقــا لشــروط متكافئــة وبــدون متييــز أو إجحــاف داخــل املجموعــة.
م

ويســتفاد مــن التقريــر الصــادر ســنة  2007والتوجيــه الصــادرة ســنة  ،2009املشــار إليهمــا أعــاه ،أنــه ثمــة مجموعــة
كبيــرة مــن املخاطــر جــرى رصدهــا ،وقــد تعيــق ضمــان الســير العــادي للعمليــة التنافســية يف القطــاع.
ويتعلــق األمــر أساســا بتركيــز األســواق ،واإلغــاق العمــودي لهــا ،واملمارســات التعاقديــة ،واملخاطــر املرتبطــة بتبــادل
املعلومــات الســرية بــن الفاعلــن.

 .1املخاطر املرتبطة بتركيز األسواق
كشــف التقريــر بوضــوح عــن تطــور بطــيء شــهدته جتــارة الغــاز باجلملــة ،وعــن اســتمرار املورديــن التاريخيــن يف الهيمنــة
علــى األســواق التقليديــة ،حيــث يتحكمــون ،علــى نطــاق واســع ،يف واردات الغــاز يف مراحلهــا األولــى ويف اإلنتــاج الوطنــي.
وهــو مــا يتســبب ،بالتالــي ،يف مخاطــر تبعيــة املتنافســن احملتملــن للمورديــن التاريخيــن املندمجــن عموديــا لتقــدمي
خدمــات علــى طــول امتــداد سلســلة التمويــن.

 .2املخاطر املرتبطة باإلغالق العمودي
أبــرز التقريــر الصعوبــات التــي تعتــرض املنافســن اجلــدد ومتنعهــم مــن الولــوج الفعــال إلــى الشــبكات ،الســيما مرافــق
التخزيــن ومحطــات الغــاز الطبيعــي املســال ،وذلــك علــى الرغــم مــن املقتضيــات اجلــاري بهــا العمــل املتعلقــة بفصــل
امللكيــة.
وظهــرت شــكوك حــول تفضيــل مســيري الشــبكات/البنية التحتيــة للمقــاوالت التــي تنتمــي إلــى املجموعــة التابعــة
لهــم (متييــز).
كمــا أشــار التقريــر إلــى شــكل مــن أشــكال االندمــاج العمــودي املتمثــل يف اندمــاج اإلنتاج/االســتيراد وشــركات التوزيــع
ضمــن مجموعــة واحــدة ،بشــكل ال يشــجع الفاعلــن التقليديــن علــى االنخــراط بنشــاط يف أســواق اجلملــة.

 .3املخاطر املرتبطة باملمارسات التعاقدية
ذكــر التقريــر أن مــدة عقــود التوريــد املبرمــة مــع العمــاء الصناعيــن وشــركات التوزيــع احملليــة قــد تتســبب يف تداعيــات
هامــة علــى احتمــال دخــول مورديــن آخريــن بشــكل فعــال إلــى الســوق .وأشــار أساســا إلــى أن األثــر التراكمــي للعقــود
 .47املديريــة العامــة للتواصــل التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة التحقيــق املنجــز مبقتضــى املــادة  17مــن النظــام الداخلــي للمفوضيــة األوروبيــة رقــم  2003/1بشــأن
قطاعــي الغــاز والكهربــاء األوروبيــن (التقريــر النهائــي الصــادر يف  10ينايــر .)2007
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طويلــة األمــد والعقــود ذات املــدة غيــر احملــدودة والعقــود التــي حتتــوي علــى بنــود بشــأن التجديــد التلقائــي واملبرمــة ملــدة
طويلــة قبــل فســخها ،قــد تتعــارض مــع مبــادئ املنافســة احلــرة.

 .4املخاطر املرتبطة بتبادل املعلومات السرية
أشــار احملــدد  12مــن التوجــه الصــادر ســنة  ،2009املشــار إليهــا أعــاه ،إلــى حالتــن مــن احلــاالت التــي يظهــر فيهــا
خطــر تبــادل املعلومــات الســرية وتتمثــان يف:
•مزاولــة نفــس الشــخص ،الــذي يعــد يف الوقــت ذاتــه عضــوا يف الهيئــة التدبيريــة ملســير شــبكة النقــل أو شــبكة
النقــل ،وكــذا الهيئــة املســيرة للمقاولــة ،للوظائــف التاليــة :اإلنتــاج أو التوريــد؛
•قيــام نفــس الشــخص بتعيــن أعضــاء الهيئــة التدبيريــة ملســير شــبكة النقــل أو شــبكة النقــل ،وتوليــه املراقبــة أو
فــرض وصايتــه علــى منشــأة متخصصــة يف اإلنتــاج أو التوريــد.

ب .مبادئ احلكامة اجليدة يف قطاع الغاز الطبيعي
يتضــح ممــا ســبق أنــه ال ميكــن إنــكار املخاطــر ،املشــار إليهــا ســابقا ،والتــي مــن شــأنها املســاس بالعمليــة التنافســية يف
قطــاع الغــاز الطبيعــي .غيــر أنــه ميكــن التخفيــف مــن حدتهــا أو حتــى التحكــم فيهــا إذا مت التقيــد ببعــض املبــادئ املوجهــة
املنصــوص عليهــا يف توجيــه  2009املذكــورة ســابقا ،بهــدف تطبيــق قواعــد احلكامــة للقطــاع بشــكل يضمــن فعاليتــه
وانفتاحــه علــى املنافســة ،وااللتــزام باحليــاد التنافســي يف مزاولــة أنشــطة الغــاز الطبيعــي لصالــح جميــع الفاعلــن يف
القطــاع.
وتشــمل أهــم املتطلبــات ،املنتظــر اســتيفاؤها مــن تطبيــق قواعــد احلكامــة يف القطــاع ،االلتــزام بشــروط املوضوعيــة
وعــدم التمييــز يف مباشــرة مســطرة منــح الترخيــص ملزاولــة األنشــطة ذات الصلــة بالقطــاع ( ،)1وولــوج الغيــر إلــى
الشــبكات ( ،)2وضمــان الفصــل الفعــال للشــبكات إزاء أنشــطة اإلنتــاج والتوريــد ( ،)3وحمايــة املســتهلكني ( .)4عــاوة
علــى ذلــك ،يجــب إســناد مهمــة ضمــان الســير الفعــال للقطــاع إلــى هيئــة تقنــن مســتقلة مســتعدة للتعــاون مــع الســلطة
املكلفــة باملنافســة قصــد إنعــاش ســوق تنافســية وضمــان حمايــة املســتهلكني (.)5

 .1مسطرة منح الترخيص قائمة على املوضوعية وعدم التمييز
يتعــن اســتيفاء مجموعــة مــن املعاييــر للتفعيــل األمثــل ألي نظــام ملنــح الترخيــص بتشــييد واســتغالل منشــأة مــن منشــآت
الغــاز الطبيعــي بصــرف النظــر عــن شــكله (تســليم رخصــة أو منــح امتيــاز أو إبــرام اتفــاق أو منــح مصادقــة) ،تقــوم علــى
املوضوعيــة وعــدم التمييــز .ويتعــن علــى كل مقاولــة ،ترغــب يف احلصــول علــى ترخيــص بتشــييد منشــآت الغــاز الطبيعــي
و/أو اســتغاللها أو الترخيــص باإلمــداد بالغــاز ،االمتثــال لهــذه املعاييــر (املــادة  4مــن توجيــه .)2009
ويشدد التوجيه على:
•جعل معايير ومساطر منح التراخيص غير القائمة على التمييز ،ومعلنة للعموم؛
•احلرص على أن تكون دواعي رفض الطلب موضوعية وغير قائمة على التمييز ،وتبليغها لطالب الترخيص.

 .2ولوج الغير إلى الشبكات
تنــص املــادة  32مــن التوجيــه علــى ضــرورة وضــع نظــام يســهل ولــوج الغيــر إلــى شــبكات النقــل والتوزيــع ومنشــآت الغــاز
الطبيعــي املســال ،رهــن إشــارة العمــاء ،املســتوفني للشــروط املطلوبــة ،مبــن فيهــم املقــاوالت املكلفــة باإلمــداد بالغــاز
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الطبيعــي ،وميكــن جميــع املســتخدمني مــن االســتفادة مــن خدماتــه وفقــا لتعريفــة معلنــة للعمــوم ،وبنــاء علــى معاييــر تقــوم
علــى املوضوعيــة وعــدم التمييــز بينهــم.
وتشــدد نفــس املــادة علــى ضــرورة االمتثــال لقواعــد االحتــاد األوروبــي ذات الصلــة باملنافســة أثنــاء إبــرام العقــود الطويلــة
األمــد ،إذ تشــير إلــى أن املقتضيــات املنصــوص عليهــا يف التوجيــه احلالــي ال حتظــر إبــرام عقــود طويلــة األمــد شــريطة
االمتثــال للقواعــد التــي تســري علــى دول االحتــاد األوروبــي واملتعلقــة باملنافســة.

 .3الفصل الفعلي بني الشبكات إزاء أنشطة اإلنتاج والتوريد
يقتضــي الفصــل يف هيــاكل امللكيــة أن يكــون مالــك الشــبكة ،الــذي عهــد إليــه بتســييرها ،مســتقال عــن بنيــات التوريــد
واإلنتــاج .ويتعلــق األمــر ،حســب البنــد  8مــن التوجيــه املذكــور ،بتوفيــر وســيلة فعالــة وثابتــة قصــد:
•حل املشاكل اجلوهرية املتعلقة بتضارب املصالح؛
•ضمان استقاللية مسيري الشبكة املندمجني عموديا؛
•ضمان سالمة اإلمدادات؛
•تعزيز االستثمار يف البنيات التحتية بطريقة عادلة ومنصفة؛
•تسهيل ولوج املنافسني اجلدد إلى الشبكة بشكل عادل ومنصف ،وإضفاء شفافية أكبر على السوق؛
•منع تبادل املعلومات السرية.
ودون فصــل فعلــي بــن الشــبكات وممارســة أنشــطة اإلنتــاج والتوريــد (فــك االرتبــاط) ،يظهــر حســب هــذا البــاغ خطــر
متييــزي ليــس فقــط يف اســتغالل الشــبكات ،وإمنــا يف العناصــر التــي تشــجع املقــاوالت املندمجــة عموديــا علــى االســتثمار
الــكايف يف الشــبكات التابعــة لهــا (احملــدد  ،)6وحتــول دون ولــوج متنافســن جــدد إلــى الشــبكة واالســتثمار فيهــا.
وبالتالــي ،يجــب العمــل علــى حذفهــا بغيــة ضمــان فصــل فعــال للملكيــة (البنــد .)8

 .4حماية املستهلك
حتتــل حمايــة مصالــح املســتهلكني مكانــة كبــرى ضمــن التوجيــه املذكــور أعــاه ،إذ ينــص احملــدد  49علــى ضــرورة إمــداد
املســتهلكني مبعلومــات عمليــة وواضحــة وشــاملة بشــأن حقوقهــم إزاء قطــاع الطاقــة ،ومتكينهــم من مذكــرة مرجعية توضع
كذلــك رهــن إشــارة العمــوم ســهلة الولــوج واالســتخدام توضــح حقــوق املســتهلك ،ومتــده بجميــع املعلومــات الضروريــة.
كمــا توصــي التوجيــه الــدول األعضــاء بتوفيــر الطاقــة الضروريــة لفائــدة العمــاء املوجوديــن يف وضعيــة هشــة ،وإمــداد
كافــة املســتهلكني بوســائل ومســاطر فعالــة وســريعة وقابلــة للولــوج حلــل النزاعــات ومعاجلــة الشــكايات (احملــدد .)51

 .5هيئة تقنني مستقلة تعمل بتعاون مع السلطة املكلفة باملنافسة
يشــدد التوجيــه الصــادر ســنة  2009علــى ضــرورة اســتقاللية هيئــة التقنــن ،والســهر علــى ممارســة مهامهــا يف احتــرام
ملعاييــر احليــاد والشــفافية (احملــدد  ،)39ووفقــا للشــروط التاليــة:
•أوال :أن تكون منعزلة قانونيا ومستقلة عن أية هيئة تابعة للقطاع العام أو اخلاص يف ممارستها لوظائفها؛
•ثانيــا :أن يــزاول موظفوهــا واألشــخاص املكلفــون بتســييرها مهامهــم يف مجــال الضبــط والتقنــن بــدون طلــب أو
تلقــي تعليمــات مــن أيــة حكومــة أو أيــة هيئــة أخــرى تابعــة للقطــاع العــام أو اخلــاص؛
•ثالثا :أن تتخذ قراراتها بشكل مستقل وبدون تبعية ألية هيئة سياسية.
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وحــددت نفــس التوجيــه بدقــة األهــداف العامــة املــراد حتقيقهــا مــن وراء هــذه الهيئــة مــن جهــة ،واإلطــار الــذي يجــب
اتباعــه للتشــاور والتنســيق مــع الســلطة املكلفــة باملنافســة مــن جهــة أخــرى .يف هــذا الســياق ،نصــت املــادة  41علــى اتخــاذ
هيئــة التقنــن جلميــع التدابيــر املوضوعيــة لتنزيــل األهــداف املتوخــاة بتعــاون مــع الســلطات الوطنيــة األخــرى املعنيــة ،مبــا
يف ذلــك الســلطة املكلفــة باملنافســة ودون املســاس بالصالحيــات املخولــة لهــا ،قصــد إرســاء دعائــم ســوق داخليــة للغــاز
الطبيعــي تكــون تنافســية وظمــان حمايــة املســتهلك.
وبالتالــي ،تنــاط بهيئــة التقنــن عــدة مهــام مــن شــأنها ضمــان ســيرورة العمليــة التنافســية يف قطــاع ســوق الغــاز الطبيعــي،
وذلــك مــن خــال قدرتهــا علــى:
•مراقبة املستوى والفعالية احملققاني يف مجال انفتاح األسواق وتنافسية أسواق اجلملة والتقسيط؛
•مراقبــة االختــاالت أو القيــود احملتملــة املفروضــة علــى املنافســة عبــر تبليــغ جميــع املعلومــات املهمــة ذات الصلــة،
وإحالــة احلــاالت املبــررة لهــذه االختــاالت أو القيــود علــى ســلطات املنافســة املختصــة؛
•مراقبــة ظهــور ممارســات تعاقديــة مقيــدة حلريــة املنافســة ،مبــا يف ذلــك البنــود احلصريــة التــي قــد متنــع كبــار
العمــاء ،غيــر املقيمــن باالحتــاد األوروبــي ،مــن التعاقــد ،يف الوقــت ذاتــه ،مــع أكثــر مــن مــورد أو حتــد مــن
اختياراتهــم يف هــذا املجــال ،مــع العمــل علــى تبليغهــا ،عنــد االقتضــاء ،لســلطات املنافســة املختصــة (املــادة .)41
وعليــه ،ميكــن ،علــى ضــوء مــا ســبق ،تلخيــص أهــم ركائــز منــوذج حكامــة قطــاع الغــاز الطبيعــي الــذي يوصــي بــه االحتــاد
األوروبــي يف تدبيــره علــى الشــكل التالــي:
•ال ميكــن االكتفــاء بوســائل التقنــن الذاتيــة املتاحــة لســوق الغــاز الطبيعــي لتعزيــز انفتاحــه علــى املنافســة ،بــل
يجــب إســناد هــذه املهمــة إلــى هيئــة تقنــن قطاعيــة مســتقلة بالنظــر إلــى العوامــل املوضوعيــة املتصلــة بالســوق
(وجــود عوامــل خارجيــة ســلبية :االحتــكار الطبيعــي وتأثيــرات الشــبكة وطبيعــة املصلحــة العامــة وغيرهــا)؛
•بخــاف الصناعــات األخــرى املتخصصــة يف الشــبكات ،ال ميكــن جنــي ثمــار انفتــاح ســوق الغــاز الطبيعــي علــى
املنافســة إال علــى املديــن املتوســط والطويــل بســبب وجــود حواجــز قويــة (االندمــاج العمــودي واملشــاكل املرتبطــة
بوضــع مهمــن وغيرهــا) تعيــق ممارســة املنافســة وحتــد مــن اخليــارات املتاحــة للمســتهلكني؛
•تقتــرن املشــاكل الرئيســية املتكــررة التــي تعاجلهــا ســلطات املنافســة أساســا بالعناصــر التاليــة :االســتغالل
التعســفي لوضــع مهمــن يف أســواق الغــاز باجلملــة (التمويــن) مــن لــدن الفاعلــن التاريخيــن بشــكل عــام أو
الفاعلــن املتوفريــن علــى قــوة ســوقية واملندمجــن عموديــا ،والــذي يحــول دون دخــول منافســن إلــى الســوق
يف مراحلهــا الالحقــة (صعوبــة الولــوج إلــى منشــآت التخزيــن ومحطــات الغــاز الطبيعــي املســال علــى ســبيل
املثــال) .بصفــة عامــة ،مييــل مســيرو الشــبكات أو البنيــة التحتيــة إلــى تفضيــل املقــاوالت التــي تشــكل جــزءا مــن
املجموعــة التابعــة لهــم (خطــر التمييــز) .كمــا تســاهم البنــود احلصريــة ومــدة عقــود التوريــد ،املبرمــة مــع العمــاء
الصناعيــن وشــركات التوزيــع احملليــة ،يف احلــد مــن قــدرة املنافســن علــى الولــوج لهــذا الطلــب الــذي اســتحوذة
عليــه العقــود طويلــة األمــد؛
•تتمثل أهم دعائم التقنني التي يجب االستثمار فيها لتعزيز شروط ممارسة املنافسة يف القطاع فيما يلي:
1.ضمــان حريــة ولــوج مورديــن جــدد إلــى الســوق مــن خــال إرســاء نظــام فعــال ملنــح الترخيــص يشــجع علــى
التعامــل مــع أكثــر مــن فاعــل واحــد؛
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2.ولــوج الفاعلــن اآلخريــن إلــى الشــبكات :حــث مســيري الشــبكة علــى ضمــان ولــوج جميــع الفاعلــن إلــى
الشــبكات بشــكل يضمــن مبــادئ اإلنصــاف والشــفافية ،وتطبيــق أســعار عادلــة وموضوعيــة؛
3.الفصل الفعلي (من الناحية القانونية واحملاسبية والوظيفية) بني أنشطة الشبكات وأنشطة اإلنتاج؛
4.تعزيز حقوق املستهلكني (احلق يف تغيير املورد واحلق يف شفافية الشروط التعاقدية)؛
5.تعزيــز الصالحيــات املخولــة لهيئــات التقنــن القطاعيــة يف املجالــن التقنــي واالقتصــادي ،وضمــان جتانس
مجــاالت تدخلهــا مــع العمــل الــذي تقــوم بــه ســلطات املنافســة يف مجــال تقنــن املنافســة.

خامسا :دراسة مقارنة لبعض أنظمة الغاز الطبيعي القانونية
قامــت وزارة الطاقــة واملعــادن والبيئــة بإمــداد مجلــس املنافســة بدارســة مقارنــة حــول النصــوص التشــريعية املنظمــة
لقطــاع الغــاز الطبيعــي املســال املعمــول بهــا ببلــدان إســبانيا وتركيــا والشــيلي واملغــرب ،يف أكتوبــر .2019
وترتكــز الفقــرة املواليــة علــى جتــارب هــذه البلــدان يف مجــال ممارســة األنشــطة املتعلقــة بالغــاز والتعريفــة املعتمــدة
وحمايــة املســتهلكني.

أ .إسبانيا
 .1اإلطار القانوني
إذا كانــت جميــع األنشــطة املرتبطــة بالغــاز الطبيعــي متــارس بــكل حريــة ،فــإن بعــض األنشــطة األخــرى تتطلــب ترخيصــا
إداريــا مســبقا الســتغالل جميــع البنيــات التحتيــة ذات الصلــة بأنشــطة الغــاز الطبيعــي ،واملتكونــة مــن شــبكات النقــل
ووحــدات إعــادة تغويــز الغــاز الطبيعــي املســال وتســييل الغــاز الطبيعــي ووحــدات التخزيــن ،وشــبكات النقــل وشــبكات
التوزيــع.
عــاوة علــى ذلــك ،تكمــن إحــدى خصوصيــات القانــون اإلســباني ،كمــا أشــارت إلــى ذلــك الدراســة املذكــورة أعــاه،
يف كونــه يشــدد علــى ضــرورة توفــر الفاعلــن املكلفــن بتســيير شــبكة النقــل علــى شــهادة االمتثــال ملتطلبــات فصــل
األنشــطة 48قبــل الترخيــص لهــم باســتغالل الشــبكة ،متنحهــا اللجنــة الوطنيــة املعنيــة باألســواق واملنافســة.
وإلــى جانــب نظــام منــح الترخيــص ،نــص القانــون رقــم  34/1998املتعلــق بالغــاز الطبيعــي علــى إحــداث نظــام خاضــع
للتصريــح ملزاولــة أنشــطة التمويــن بالغــاز الطبيعــي وتســويقه.
وتتولــى هيئــة التقنــن القطاعيــة مهمــة ضبــط عمليــات التســويق ،وتســهر علــى مراقبــة امتثــال املوزعــن للقواعــد املعمــول
بهــا يف ســياق عالقتهــم باملســتهلكني ،والوفــاء بااللتزامــات يف مجــال توفيــر املعلومــات ،والتنســيق مــع اجلهــات الفاعلــة
املتدخلــة يف نظــام تدبيــر الغــاز.49

 .48دراسة مقارنة حول النصوص التشريعية املنظمة للغاز الطبيعي املسال بإسبانيا وتركيا والشيلي واملغرب،
 .49الدراسة مكررة صفحة  8و ،9
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حول مشروع القانون رقم  94.17المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب ،وبتغيير القانون رقم  48.15المتعلق بضبط قطاع الكهرباء

 .2اجلهات الفاعلة املتدخلة يف القطاع
تتمثــل إحــدى خصوصيــات النظــام اإلســباني يف تنــوع اجلهــات املتدخلــة يف نظــام الغــاز بفضــل قواعــد الفصــل بــن ملكيــة
الشــبكة وطــرق تدبيرهــا ،والــدور احملــوري الــذي تلعبــه هيئــة التقنــن القطاعيــة يف هــذا املجــال واملعروفــة باســم هيئــة
تقنــن الكهربــاء. 50
يف هــذا الســياق ،ميكــن للفاعلــن املعتمديــن يف مجــال نقــل الغــاز تولــي ملكيــة البنيــات التحتيــة ذات الصلــة بالنقــل أو
مزاولــة وظائــف مســيرين مســتقلني للشــبكة.
وتعــد شــركة “ ”ENAGAS GTSاملســير التقنــي لنظــام تدبيــر الغــاز ،بعــد تقســيم شــركة “ ”ENAGAS SAإلــى شــركة متخصصــة
يف تدبيــر شــبكات النقــل ،وأخــرى تقنيــة مكلفــة بتســيير الشــبكات الراميــة إلــى ضمــان اســتمرارية وســامة اإلمــدادات
بالغاز.

 .3حماية املستهلكني
أفــرد املشــرع اإلســباني عــدة مقتضيــات لصالــح املســتهلك وضمــان رفاهيتــه ،ملتزمــا بذلــك بقانــون االحتــاد األوروبــي.
مــن جهــة ،ترتبــط مســألة تكييــف املصلحــة العامــة إزاء األنشــطة ذات الصلــة بالغــاز الطبيعــي أساســا باملســتهلكني
املوجوديــن يف وضعيــة هشــة ، 51الذيــن يتعــن إمدادهــم بالغــاز مــن لــدن مــورد مــن املــاذ األخيــر تعينــه هيئــة التقنــن
القطاعيــة ،ويوفــر خدماتــه للعمــاء حســب األســعار التــي حتددهــا الهيئــة.52
ومــن جهــة ثانيــة ،أولــى املشــرع عنايــة خاصــة للعالقــات التعاقديــة بــن املســتهلك النهائــي والشــركات التــي تقــوم بتســويق
الغــاز الطبيعي.
ومــن جهــة ثالثــة ،حــدد املشــرع حقــوق املســتهلكني علــى الشــكل التالــي :احلــق يف التــزود بالغــاز الطبيعــي واختيــار مــورده
بــكل حريــة ،واحلــق يف املعلومــة قبــل إجــراء أي تعديــل لشــروط العقــد ،واحلــق يف التوصــل مبعلومــات شــفافة حــول
األســعار والشــروط التقنيــة واملاليــة وغيرهــا.

 .4نظام التعريفة املطبقة
ال حتــدد النصــوص التنظيميــة اإلســبانية طــرق تقنــن أســعار اإلمــداد بالغــاز بالتقســيط ،إذ يتمتــع الفاعلــون التجاريــون
باحلريــة يف حتديدهــا .غيــر أن القانــون ينــص علــى تقنــن األســعار باجلملــة قبــل إقرارهــا .وتتولــى هيئــة التقنــن مهمــة
حتديــد أســعار اجلملــة مــن أجــل الولــوج إلــى البنيــات التحتيــة ذات الصلــة بالنقــل والتوزيــع واحملطــات الغازيــة ،مراعيــة
يف ذلــك تكاليــف اســتغالل هــذه املنشــآت بشــكل يضاعــف فــرص اســتخدامها ،وضــرورة اســترجاع االســتثمارات التــي
أبانــت عــن مردوديــة معقولــة ،وأهميــة احتــرام مبــدأ اســتدامة القطــاع.53

ب .تركيا
اتســم قطــاع الغــاز بتركيــا باالحتــكار القانونــي املمنــوح لشــركة “ ”BOTAŞاململوكــة للدولــة ،والــذي انتهــى العمــل به مبقتضى
القانــون املتعلــق بســوق الغــاز الطبيعــي رقــم  4646الصــادر بتاريــخ  02مــاي  ،2001حتــت تأثيــر القوانــن املعمــول بهــا
باالحتــاد األوروبــي .بيــد أن تطبيــق مبــدأ املنافســة احلــرة يف القطــاع شــهد بعــض االســتثناءات التــي بررتهــا الدولــة
التركيــة باحلاجــة إلــى ضمــان اســتمرارية اخلدمــة العموميــة ووفــرة الغــاز الطبيعــي. 54
 .50الدراسة مكررة صفحة ،18
 .51تقتصر االستفادة حاليا على األشخاص الذين يقل ضغط إمداداهم بالغاز عن  4بار ،وال يتعدى معدل استهالكهم السنوي عن  50000كيلوواط ساعة،
 .52الدراسة مكررة صفحة ،18
 .53الدراسة مكررة صفحة ،32
 .54الدراسة مكررة صفحة ،21
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 .1نظام قانوني ملمارسة النشاط
يتســم القانــون التركــي بســيادة نظــام ملنــح ترخيــص مســبق ملزاولــة كافــة األنشــطة املتعلقــة بالغــاز الطبيعــي ،مــع ضــرورة
احلصــول علــى رخصــة منفصلــة لــكل نشــاط منجــز لإلمــداد بالغــاز وتدبيــر وحــدات التخزيــن.

 1.1التموين :استيراد الغاز الطبيعي مبقتضى رخصة
يتولــى فاعلــون بتركيــا مزاولــة نشــاطهم الوحيــد املتمثــل يف اســتيراد الغــاز الطبيعــي مــن اخلــارج ،يف شــكله املســال أو
الغــازي ،بغــرض بيعــه للمشــترين باجلملــة وللجهــات الفاعلــة األخــرى املتدخلــة يف القطــاع وكــذا للفاعلــن املختصــن يف
التصديــر ،شــريطة احلصــول علــى رخصــة للقيــام بذلــك.55
وينــص القانــون صراحــة علــى منــع الفاعلــن املختصــن يف االســتيراد ،واحلاصلــن علــى رخصــة ،مــن اســتيراد ســنويا
أزيــد مــن  20يف املائــة مــن حجــم االســتهالك الســنوي.
إضافــة إلــى ذلــك ،إذا كانــت شــركة “ ”BOTAŞلــم متنــح لهــا صالحيــات لتوزيــع الغــاز ،إال أنهــا اســتمرت يف احلفــاظ علــى
وضــع مهيمــن يف جميــع األنشــطة املتصلــة بالقطــاع.
واضطــرت شــركة “ ”BOTAŞمبوجــب القانــون ،علــى إثــر ذلــك ،إلــى االمتنــاع عــن إبــرام أي عقــد الســتيراد الغــاز الطبيعــي
املســال تدريجيــا حتــى بلــوغ نســبة اســتيراد تعــادل  20يف املائــة مــن حجــم االســتهالك الوطنــي ،واملشــاركة يف طلبــات
العــروض املفتوحــة بهــدف حتويــل بعــض عقــود االســتيراد إلــى فاعلــن آخريــن مرخــص لهــم باســتيراد الغــاز الطبيعــي
املســال.

 2.1نقل الغاز الطبيعي
يلتزم الفاعلون يف مجال نقل الغاز الطبيعي مبا يلي:56
•احلصول على رخصة مسبقة ملزاولة أنشطة النقل؛
•تلبية طلبات الفاعلني اآلخرين؛
•إبــرام عقــود لنقــل الغــاز مــع الفاعلــن املتدخلــن يف الشــبكة ،الســيما الفاعلــن املختصــن يف االســتيراد واإلنتــاج
والتخزيــن واالســتغالل ،والفاعلــن اآلخريــن املتخصصــن يف النقــل .وتكــون هــذه العقــود موضــوع مصادقــة مــن
لــدن هيئــة التقنــن.

 .2هيمنة شركة “ ”BOTAŞعلى مختلف فروع األنشطة
تكمــن إحــدى ميــزات نظــام الغــاز الطبيعــي بتركيــا ،الــذي يتســم بهيمنــة شــركة “ ”BOTAŞعلــى مجمــوع فــروع الســوق ،يف
كونــه يفســح املجــال للجهــات الفاعلــة التاليــة لالنخــراط فيــه:
•تعــد شــركة “ ”BOTAŞالفاعــل التاريخــي يف ميــدان الغــاز الطبيعــي ،إذ تأسســت ســنة  1974وتــزاول أنشــطتها
كمؤسســة عموميــة صناعيــة وجتاريــة .وكانــت تتمتــع ،إلــى حــدود إصــدار قانــون  2مــاي  ،2001باحتــكار أنشــطة
البحــث واالســتيراد والنقــل والتوزيــع؛

 .55الدراسة مكررة صفحة ،9
 .56الدراسة مكررة صفحة ،11
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•الفاعلون احلاصلون على رخصة لإلمداد بالغاز؛
•الفاعلون احلاصلون على رخصة لنقل الغاز.

 .3مبدأ فصل األنشطة
ينــص القانــون التركــي علــى عــدم امتــاك أي شــخص ،ميــارس نشــاطا معينــا ذي صلــة بالغــاز الطبيعــي ،ألســهم يف شــركة
أخــرى أو أن يكــون شــريكا لشــخص اعتبــاري آخــر يــزاول نشــاطا يف مجــال معــن مــن غيــر مجــال تدخلــه.
كمــا ال يجــوز ألي شــخص ،يعمــل يف القطــاع ،إحــداث شــخصية اعتباريــة أخــرى أو املطالبــة باالســتحواذ علــى أكثــر مــن
 50يف املائــة مــن حقــوق التصويــت أو األصــول التابعــة لشــركة ميتلــك حصصــا فيهــا ،أو امتــاك أزيــد مــن  50يف املائــة
مــن حقــوق التصويــت أو تدبيــر الشــركة ذاتهــا أو تعيــن أكثــر مــن نصــف املســيرين أو املدبريــن لهــا.
وضمــن الســياق ذاتــه ،ال يجــوز لشــركة ،تــزاول نشــاط معينــا ،امتــاك حصــص أو إحــداث شــركة أخــرى متــارس النشــاط
ذاتــه .وباســتثناء مبــدأ الفصــل الكلــي لألنشــطة ،ينــص القانــون باملقابــل علــى:
•إمكانيــة امتــاك حصــص يف شــركة متــارس النشــاط ذاتــه بالنســبة للشــركات املختصــة يف التوزيــع لدواعــي تقنيــة
واقتصاديــة ،حتددهــا هيئــة التقنني؛
•إمكانية مزاولة أنشطة بيع الغاز الطبيعي باجلملة بالنسبة للشركات املختصة يف االستيراد.

 .4حماية املستهلكني
ترتبــط حمايــة املســتهلكني يف تركيــا ،بالدرجــة األولــى ،بالولــوج إلــى الشــبكة ،إذ تلتــزم الشــركات املختصــة بالتوزيــع
بتســهيل ربــط املســتهلك النهائــي بشــبكة التوزيــع ،بنــاء علــى طلبــه ،وحتــت مســؤوليته .غيــر أن الوفــاء بهــذا االلتــزام
يتوقــف علــى قــدرة النظــام ،املوجــود يف حــوزة شــركة التوزيــع ،علــى تســهيل هــذه املأموريــة ،وتوفيــر الشــروط األساســية
التــي تقــع علــى عاتــق املســتهلك النهائــي.

 .5التعريفة املطبقة
ثمة سمتان تطبعان التعريفة املعمول بها يف القانون التركي ،حيث بنص على:
•تقنني أسعار بيع الغاز باجلملة والتقسيط؛
•إسناد مهمة حتديد مبادئ التسعيرة إلى هيئة التقنني.57

 1.5أسعار الربط البيني بالشبكات
حتــدد هيئــة التقنــن مبــادئ حتديــد أســعار الربــط البينــي بالشــبكات ،التــي يجــب التنصيــص عليهــا صراحــة يف العقــود
التــي ســتبرم بــن مختلــف املتدخلــن علــى أســاس عــدم التمييــز واملعاملــة علــى قــدم املســاواة إزاء الولــوج إلــى شــبكات
النقــل أو التوزيــع.

 2.5أسعار النقل والتخزين
تتولــى نفــس الهيئــة حتديــد أســعار نقــل وتخزيــن الغــاز الطبيعــي .وتراعــي يف ذلــك مســافة النقــل وحجــم الغــاز املــراد
نقلــه وتكلفــة مراقبــة عمليــات التســليم ،وجميــع املعاييــر التــي تراهــا ضروريــة يف هــذا اإلطــار وعلــى أســاس عــدم االمتيــاز
واملعاملــة علــى قــدم املســاواة إزاء الولــوج إلــى الشــبكات.
 .57الدراسة مكررة صفحة 33
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 3.5أسعار بيع الغاز بالتقسيط
تشــمل أســعار بيــع الغــاز للعمــوم ومعاييــر حتديدهــا ،مــن بــن أمــور أخــرى ،أســعار الشــراء حســب احلجــم املطلــوب
وتكلفــة اخلدمــة املقدمــة وانخفــاض قيمتهــا وغيرهــا مــن العوامــل التــي تخضــع لتقديــر هيئــة التقنــن ،التــي يجــب أن
تراعــي أيضــا هوامــش الربــح املنطقيــة الهادفــة إلــى ضمــان االســتثمارات اخلاصــة يف قطــاع األنشــطة حســب ســعر الغــاز
الطبيعــي املســال يف الســوق.

ت .الشيلي
خضع اإلطار التنظيمي للغاز املعمول به يف الشيلي لتعديالت سنة .2017

 .1النظام القانوني ملزاولة األنشطة
ينــص القانــون علــى حريــة ممارســة أنشــطة التمويــن بالغــاز وتســييله أو إعــادة تغويــزه وتخزينــه وتســويقه مــن جهــة ،وعلــى
منــح االمتيــاز ملزاولــة أنشــطة التوزيــع والنقــل ،بعــد طلــب رأي هيئــة تقنــن الطاقــة ،مــن جهــة أخــرى.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن منــح االمتيــاز مــن أجــل توزيــع ونقــل الغــاز ،املذكــور أعــاه ،ال يعتبــر مبثابــة حــق حصــري خلدمــة
األســواق املرتبطــة مبســار الطريــق أو املنطقــة التــي تتواجــد بهــا .وبالتالــي ،ال ميكــن لهيئــة تقنــن الطاقــة رفــض الطلبــات
األخــرى املســتوفية لالشــتراطات القانونيــة والتقنيــة واالقتصاديــة .وميكــن امتــاك أكثــر مــن أنبــوب لنقــل الغــاز متصــل
باملنطقــة ذاتهــا أو مبســار الطريــق.

 .2حماية املستهلكني
يفــرض املشــروع علــى موزعــي الغــاز مجموعــة مــن االلتزامــات التــي يتعــن عليهــم الوفــاء بهــا يف إطــار عالقتهــم مــع
العمــاء املتعاملــن معهــم .وارتباطــا بذلــك ،ميتلــك املســتهلكون حريــة اختيــار املــورد إلمدادهــم بالغــاز .كمــا يحظــر
القانــون البنــود احلصريــة التــي تزيــد مدتهــا عــن ســنتني ،ويســهل تغييــر املــوزع مــا لــم يتطلــب اشــتراك الزبــون تغييــر
املرافــق .وميكــن أن متتــد صالحيــة البنــود احلصريــة ،يف هــذه احلالــة ،إلــى أكثــر مــن خمــس ســنوات.

 .3التعريفة املطبقة
تتمثل السمتان التي تطبعان نظام التعريفة املطبقة يف الشيلي يف:
•غياب نظام لتقنني أسعار البيع باجلملة؛
•تأطير تعريفة الغاز بأسواق البيع بالتقسيط (السعر األقصى).
حافــظ القانــون علــى مبــدأ احلريــة يف حتديــد أســعار بيــع الغــاز ،غيــر أنــه أدرج قواعــد لتنظيــم أســعار البيــع بالتقســيط
حســب مســتويات املردوديــة التــي حتققهــا شــبكات التوزيــع.

 1.3أسعار البيع بالتقسيط
تخضــع أســعار توزيــع الغــاز ،حســب القانــون ،لنظــام لتأطيــر التعريفــة يتكــون مــن أعلــى ســعر يحــدد حســب درجــات
املردوديــة القصــوى املســموح بهــا مــن لــدن هيئــة التقنــن ،مــع اإلبقــاء علــى مبــدأ احلريــة يف حتديــد التعريفــة .وبالتالــي،
تغيــرت طبيعــة نظــام حتديــد تعريفــة بيــع الغــاز بالشــيلي ،الــذي لــم يعــد حــرا وبــات يخضــع لتقنــن مســبق ،وبشــكل يتيــح
لهيئــة التقنــن إمكانيــة التدخــل يف منهجيــة حتديــد تعريفــة البيــع بالتقســيط.
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 2.3أسعار البيع باجلملة
ميتلــك صاحــب االمتيــاز والعمــاء املتعاملــن معــه حريــة حتديــد تعريفــة الولــوج إلــى شــبكات النقــل .ويظــل متتيــع
املســتهلكني باحلــق يف الولــوج إلــى الشــبكة ،علــى أســاس عــدم التمييــز ،الضمانــة الوحيــدة املتوفــرة يف مجــال حتديــد
تعريفــة بيــغ الغــاز باجلملــة.
يســتنتج ،علــى ضــوء احلــاالت املدروســة ،املشــار إليهــا أعــاه ،أن الركائــز الرئيســية لنمــوذج احلكامــة املعمــول بــه يف
تدبيــر قطــاع الغــاز الطبيعــي يف بلــدان إســبانيا وتركيــا والشــيلي ،ميكــن تلخيصهــا علــى الشــكل التالــي:
•ضمان حماية فعالة حلقوق املستهلكني (إسبانيا وتركيا والشيلي)؛
•تعدد الفاعلني يف مجل نقل الغاز (إسبانيا وتركيا)؛
•تكريــس مبــدأ فصــل أنشــطة الشــبكة إزاء اإلنتــاج والتوريــد (إســبانيا وتركيــا) حتــت تأثيــر القوانــن املعمــول بهــا
يف االحتــاد األوروبــي؛
•ضمان مرونة منظومة األسعار التي تتميز باخلصائص التالية:
تقنــن أســعار بيــع الغــاز باجلملــة وغيــاب ألي تدخــل لهيئــة التقنــن لتنظيــم أســعار البيــع بالتقســيط(إســبانيا)؛
تقنني أسعار البيع باجلملة والتقسيط وحتديد مبادئ وضع التعريفة من لدن هيئة التقنني (تركيا)؛غيــاب نظــام لتقنــن أســعار البيــع باجلملــة وتأطيــر أســعار البيــع بالتقســيط يف الســوق (الســعر األقصــى)(الشيلي).

سادســا :حتليــل البعــد التنافســي ملشــروع القانــون املتعلــق بقطــاع الغــاز
الطبيعــي بعــد إنتاجــه
ميكــن حتليــل مضامــن طلــب الــرأي املتعلــق مبشــروع القانــون حــول الغــاز الطبيعــي انطالقــا مــن مســتويني والتحقــق
مــن مــدى مطابقتهــا ألحــكام قانــون املنافســة .يتعلــق املســتوى األول بدراســة املقتضيــات املتعلقــة مبنــح االحتــكارات أو
احلقــوق االســتئثارية واخلاصــة اخلاضعــة لتقييــم مجلــس املنافســة .ويعنــى املســتوى الثانــي بدراســة املقتضيــات التــي
تثيــر إشــكاليات إزاء قانــون املنافســة.

أ .املقتضيات املؤطرة لالحتكارات واحلقوق االستئثارية واخلاصة
يجــب حتليــل أوال املقتضيــات املتعلقــة باالحتــكار املمنــوح ملســير شــبكة النقــل ،ثــم التطــرق ،يف مرحلــة ثانيــة ،إلــى األحــكام
املنظمــة للتفــرد الترابــي اجلهــوي للموزعني.

 .1االحتكار املمنوح ملسير شبكة النقل
يراعــي مجلــس املنافســة خصوصيــات قطــاع الغــاز مــن ناحيــة ســامته وطبيعتــه التقنيــة والتنظيميــة ،ودور عمليــة النقــل
باعتبارهــا قطــب رحــى السلســلة الغازيــة.
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كمــا يتفهــم املجلــس األســباب التــي تدفــع الدولــة للتدخــل يف هــذه العمليــة ،عــن طريــق املكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات
واملعــادن ،مراعيــة يف ذلــك اســتئناف نشــاط خــط األنابيــب املغاربــي األوروبــي مــن جهــة ،وتفعيــل مشــروع إجنــاز خــط
الغــاز بــن املغــرب ونيجيريــا مــن جهــة أخــرى.
غيــر أنــه يبــدي مجموعــة مــن التحفظــات بشــأن االحتــكار الــذي ســيمنح ملســير شــبكة النقــل إزاء بعــض فــروع سلســلة
القيمــة التابعــة لقطــاع الغــاز ،ويتســاءل عــن الضمانــات التــي ســتوفرها الدولــة قصــد التحقــق مــن إجنــاز البنيــة التحتيــة
اخلاصــة بنقــل الغــاز.
ويتســاءل املجلــس أيضــا عــن املصلحــة املــراد حتقيقهــا مــن منــح هــذا االحتــكار ملســير شــبكة النقــل مــن أجــل تنفيــذ
مهــام تتجــاوز أنشــطة النقــل ،أي األنشــطة التــي تتوخــى تشــييد واســتغالل منشــأة لنقــل الغــاز ،الســيما شــبكات خطــوط
األنابيــب املخصصــة إليصــال الغــاز الطبيعــي ذي الضغــط العالــي ،مبــا يف ذلــك املرافــق امللحقــة بهــا (املــادة  2-kمــن
النســخة املعدلــة بتاريــخ  16يونيــو  2019واملقدمــة للمجلــس يــوم  31دجنبــر .)2019
يف الواقــع ،عملــت النســخة الثالثــة مــن مشــروع القانــون (التــي توصــل بهــا املجلــس يــوم  10يونيــو  )2021علــى توســيع
نطــاق نشــاط النقــل ،إذ أمســى يضــم جميــع اخلدمــات والوســائل املتعلقــة بالنقــل .ويقصــد بــه:
النشاط الرامي إلى تصميم الشكل الهندسي وحتديد أبعاد وإجناز واستغالل ومراقبة وصيانة:
•منشأة من منشآت النقل؛
•محطة الغاز الطبيعي املسال (جميع املرافق املستعملة لشحن وتفريغ الغاز الطبيعي املسال)؛
•وحدة تسييل الغاز وإعادة تغويزه ،باستثناء البنيات التحتية املرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي قبل إنتاجه.
وعالقــة بتشــييد واســتغالل املنشــأة اخلاصــة بالنقــل ،قــام مشــروع القانــون بتوســيع نطــاق االحتــكار املمنــوح ملســير شــبكة
النقــل الــذي لــم يعــد يقتصــر علــى إيصــال الغــاز الطبيعــي ذي الضغــط العالــي ،بــل أضحــى يضــم أيضــا الغــاز ذي الضغــط
املتوســط والوســائل املتنقلــة املســتعملة لنقلــه وإيصالــه عبــر الطرقــات أو الســكك احلديديــة أو الطــرق البحريــة ،مبــا يف
ذلــك املرافــق احمللقــة بــه.
ويــرى املجلــس أن االحتــكار ،املشــار إليــه أعــاه واملتعلــق بجميــع خدمــات ووســائل نقــل الغــاز ،قــد يحــول دون حتقيــق
األهــداف التاليــة:
•النهوض بشكل أسرع بسوق الغاز الطبيعي،
•تنويع وسائل النقل،
•ابتكار وسائل تكنولوجية جديدة للنقل،
•ضمان حرية املقاولة للموردين املكلفني بالتموين واملوزعني.
وبالتالــي ،ميكــن أن يفضــي هــذا االحتــكار إلــى إغــاق ســوق الغــاز الطبيعــي وعرقلــة دخــول فاعلــن جــدد وتوســيع نشــاط
الفاعلــن االقتصاديــن املتواجديــن فعليــا يف الســوق على حســاب املســتهلكني الوســطاء.
يف الواقــع ،تكمــن دوافــع هــذا التحفــظ يف كــون صاحــب االحتــكار ال يقــوم بإجنــاز االســتثمارات املطلوبــة ،ويحــد بذلــك
مــن حريــة املقاولــة املمنوحــة للمســتثمرين ،علمــا أن مشــروع القانــون ،مــن جهــة أخــرى ،ال يتضمــن أيــة إشــارات بشــأن
االلتزامــات املنوطــة مبســير شــبكة النقــل ،والتــي ســتحدد وفقــا لدفتــر حتمــات ،ويصــادق عليهــا مبقتضى نــص تنظيمي.
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فضــا عــن ذلــك ،يشــير املجلــس إلــى غيــاب أيــة أســباب تبــرر منــح هــذا االحتــكار ،أخــذا بعــن االعتبــار تراجــع الطلــب
مــن لــدن مســتهلكي الغــاز الكبــار مثــل املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب واملكتــب الشــريف للفوســفاط
(ألســباب تتعلــق بالســعر واللجــوء إلــى غــاز الهيدروجــن) ،وكــذا تطــور الوســائل التكنولوجيــة املســتعملة يف النقــل.
يف الواقــع ،ال يعــد خــط األنابيــب الوســيلة الوحيــدة املســتعملة إليصــال الغــاز مــن محطــة إلــى أخــرى ،إذ ميكــن اســتعمال
خطــوط األنابيــب االفتراضيــة لنقــل الغــاز مــن خــال تكنولوجيــات الضغــط (كالغــاز الطبيعــي املضغــوط) أو إعــادة
التغويــز (كالغــاز الطبيعــي املســال) عبــر الطرقــات أو الســكك احلديديــة أو الطــرق النهريــة أو البحريــة مــن محطــة إلــى
أخــرى.
عــاوة علــى مــا ســبق ،يتســاءل املجلــس حــول الضمانــات املمنوحــة ملســير شــبكة النقــل ومســؤوليته يف حالــة إجنــاز
اســتثمارات خاصــة.
يف هــذا الســياق ،يعتبــر املجلــس ،أساســا ،أن الفــرع اجلديــد التابــع للمكتــب الوطنــي للهيدروكاربــورات واملعــادن ،الــذي
يحمــل اســم “ ،”ONHYM Midstream Co S.Aواحملــدث مبوجــب املرســوم رقــم  2.21.594الصــادر يف  9غشــت  ،2021يؤهــل
لتســيير البنيــات التحتيــة اخلاصــة بــه.
وإقــرارا بذلــك ،يشــدد املجلــس علــى ولــوج البنيــات التحتيــة األساســية للنقــل (أي البنيــات التــي ال ميكــن إعــادة بنائهــا يف
ظــروف اقتصاديــة منطقيــة بالنســبة للفاعلــن االقتصاديــن) ،وفقــا لشــروط تضمــن الشــفافية وعــدم التمييــز ،وتخضــع
ملراقبــة الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة .كمــا يجــب تعليــل جميــع طلبــات رفــض الولــوج إليهــا.

 .2التفرد الترابي اجلهوي للموزعني
يعتبر مجلس املنافسة أن دواعي منح حق التوزيع الترابي احلصري للغاز غير مبرر لألسباب التالية:
•أوال :ال توجد ،إلى حد الساعة ،مرافق جاهزة مخصصة إليصال الغاز الطبيعي؛
•ثانيــا :ال يتضمــن مشــروع القانــون أيــة إشــارات بشــأن االلتزامــات املنوطــة باملــوزع احلامــل حلــق التوزيــع اجلهــوي
للغــاز بصفــة حصريــة؛
•ثالثــا :ال يراعــي هــذا املشــروع مســتوى التنميــة علــى صعيــد اجلهــة ومعــدل االســتهالك احلالــي والطلبــات
املســتقبلية احملتملــة ،إضافــة إلــى قــدرات االســتهالك والكثافــة الســكانية .وعليــه ،ال ميكــن منــح رخصــة للتوزيــع
مشــفوعة بحقــوق اســتئثارية.
يف هــذا الســياق ،يشــكل منــح أي حــق مــن حقــوق التوزيــع اجلهــوي للغــاز بصفــة اســتئثارية أمــرا يحــول دون تطويــر ســوق
تنافســية ،إذ سيســاهم يف احلفــاظ علــى الوضــع املهيمــن للفاعلــن التاريخيــن ،الســيما موزعــي احللــول البديلــة مثــل غــاز
النفــط املســال ،والتســبب يف خطــر االســتغالل التعســفي لهــذا الوضــع إزاء العمــاء الصناعيــن املتعاملــن معهــم (البيــوع
املقيــدة لغــاز النفــط املســال أو الغــاز الطبيعــي) .وجتــدر اإلشــارة ،يف هــذا الصــدد ،إلــى أن ثالثــة فاعلــن متدخلــن يف
سلســلة نقــل غــاز النفــط املســال يســتحوذون علــى حوالــي  80يف املائــة مــن هــذه الســوق (شــركات “ ”Afriquia Gazو”Total
 ”Marocو”.)”Vivo Energy
وبالتالــي ،يعتبــر املجلــس أن منــح حــق التوزيــع اجلهــوي للغــاز بصفــة حصريــة لفاعــل وحيــد ،يف اجلهــات التــي تتســم
بارتفــاع الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي ،ينطــوي علــى خطــورة علــى املشــهد التنافســي ،إذ ســيحاول اســتغالل وضعيتــه يف
الســوق مــن أجــل فــرض أســعار غيــر تنافســية ،وال تســاير طلبــات املســتهلكني الصناعيــن الذيــن لــن يكــون مبقدورهــم
الولــوج إلــى الغــاز بأحســن األســعار.
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زيادة على ذلك ،تثير املقتضيات املتعلقة بنشاط توزيع الغاز الطبيعي عدة مالحظات.
مــن جهــة أولــى ،تنــص املــادة  25علــى اســتفادة املــوزع ،مبقتضــى رخصــة توزيــع ،مــن حــق توزيــع الغــاز بصفــة حصريــة
يف نطــاق املنطقــة الترابيــة احملــددة يف الرخصــة .غيــر أن مقتضيــات هــذه املــادة تتناقــض مــع مــا هــو منصــوص عليــه
يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة  21التــي ترخــص مبزاولــة نشــاط التوزيــع مــن لــدن املنتــج ،حيــث ينــص مشــروع القانــون
علــى إعفــاء املنتجــن احملليــن مــن رخصــة التوزيــع .ومــن جهــة ثانيــة ،ال يوضــح مشــروع القانــون أو يحــدد بدقــة أســباب
رفــض اإلدارة لطلــب منــح الترخيــص بالتوزيــع .ومــن جهــة ثالثــة ،تنــص املــادة  23علــى إمكانيــة حتويــل رخصــة التوزيــع
لشــخص اعتبــاري بــدون توضيــح أســباب ودواعــي القيــام بذلــك .كمــا ال تنــص علــى إصــدار اإلدارة لقــرار يعلــل دوافــع
هــذا التحويــل.

ب .املقتضيات األخرى التي تثير إشكاليات تنافسية
تثير قضية أسعار بيع الغاز الطبيعي عدة مالحظات من لدن مجلس املنافسة.

 .1املقتضيات ذات الصلة بتحديد األسعار
أثــارت األحــكام املتعلقــة بطــرق حتديــد أســعار بيــع الغــاز الطبيعــي ثــاث مالحظــات مــن لــدن املجلــس .مــن جهــة أولــى،
تعمــل الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة علــى حتديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن املــوزع ،بعــد اســتطالع رأي
اإلدارة ،ودون التقيــد مبقتضيــات القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة وكيفيــات احتســاب الســعر
(الســيما هامــش الربــح املتأتــي مــن التوزيــع) .ومــن جهــة ثانيــة ،ال مييــز مشــروع القانــون بــن التعريفــة املطبقــة يف
أســواق البيــع باجلملــة (األســواق التــي تتطلــب خدمــات نقــل الغــاز و/أو تخزينــه) ،والتعريفــة املعمــول بهــا يف أســواق البيــع
بالتقســيط (أســواق االســتهالك النهائــي التــي حتتــاج إلــى خدمــات املــوزع) .ومــن جهــة ثالثــة ،يضــم مشــروع القانــون عــدة
مقتضيــات التــي يجــب إعــادة النظــر يف طريقــة ترتيبهــا وصياغتهــا قصــد إضفــاء مزيــد مــن الدقــة والوضــوح عليهــا.

 1.1مالحظات حول كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي
خالفــا للنســخة الثانيــة مــن مشــروع القانــون ،تخــول النســخة اجلديــدة للوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة حتديــد
كيفيــات احتســاب ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي .غيــر أن هــذا املقتضــى يلفــه الغمــوض واللبــس لكونــه ال يحــدد بدقــة الســوق
املعنيــة :هــل يتعلــق األمــر بســوق البيــع بالتقســيط أم باجلملــة؟

 2.1مالحظات حول سعر بيع الغاز الطبيعي من لدن املوزع
ينــص مشــروع القانــون علــى حتديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي يف أســواق البيــع بالتقســيط ،أي أســواق االســتهالك
النهائــي.
وتنــص املــادة  28منــه علــى امتــاك الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة لصالحيــة حتديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي
مــن لــدن املــوزع بعــد اســتطالع رأي اإلدارة ،يف حــن تشــير الفقــرة  7مــن املــادة  50إلــى حتديــد كيفيــات احتســاب
هــذا الســعر مــن لــدن الوكالــة .وبالتالــي ،فــإن الغــاز الطبيعــي ،باعتبــاره منتوجــا ،يوجــد خــارج نطــاق تطبيــق مقتضيــات
القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة الــذي يحــدد قائمــة االســتثناءات مــن حريــة األســعار ،إذ تنــص
املــادة  3منــه علــى أنــه:
ميكــن ،فيمــا يتعلــق بالقطاعــات أو املناطــق اجلغرافيــة التــي تكــون فيهــا املنافســة باألســعار محــدودة إمــا بســبب حــاالت
احتــكار قانونــي وإمــا بفعــل دعــم اإلدارة لبعــض القطاعــات أو املــواد عنــد اإلنتــاج أو التســويق أو بفعــل صعوبــات دائمــة يف
التمويــن وإمــا نتيجــة أحــكام تشــريعية أو تنظيميــة ،أن تنظــم األســعار مــن لــدن اإلدارة بعــد استشــارة مجلــس املنافســة.
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وبالتالــي ،تشــكل مقتضيــات هــذه املــادة اســتثناء ملبــدأ حريــة األســعار املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  ،104.12إذ تعــد
املنتوجــات واخلدمــات ،الــواردة يف القائمــة املرفقــة باملرســوم التطبيقــي لنفــس القانــون ،املكونــات الوحيــدة التــي ميكــن
تنظيمهــا وحتديــد أســعارها مــن لــدن اإلدارة وبعــد استشــارة مجلــس املنافســة ،كمــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة  2مــن
نفــس القانــون .وعليــه ،فاملقتضيــات املذكــورة حتــول دون ضمــان شــروط ممارســة املنافســة احلــرة ،وحتــرم الفاعلــن يف
القطــاع مــن حتديــد أســعار بيــع الغــاز بــكل حريــة ،وبشــكل يتناســب مــع ظــروف الســوق .كمــا تثنيهــم عــن االســتثمار يف
القطــاع.

 3.1مالحظات حول سعر الولوج إلى املنشآت الغازية
لــم يتطــرق مشــروع القانــون إلــى ســعر الولــوج إلــى املنشــآت الغازيــة ،أي مجمــوع البنيــات التحتيــة الغازيــة التــي تضــم
محطــات الغــاز الطبيعــي املســال ومنشــآت إعــادة التغويــز ومنشــآت النقــل ومنشــآت التخزيــن ومنشــآت التوزيــع واملرافــق
امللحقــة بهــا .وهــو مــا يثيــر تســاؤالت مجلــس املنافســة بشــأن نظــام حتديــد الســعر الــذي أوصــى بــه مشــروع القانــون،
ومــا إذا كان األمــر يتعلــق بعمليــة تقنــن مســبقة لســعر الولــوج إلــى املنشــآت الغازيــة.
علــى املســتوى املقــارن ،تنــص القوانــن التنظيميــة بإســبانيا علــى تقنــن تعريفــة بيــع الغــاز باجلملــة قبــل إقرارهــا .وتتولــى
هيئــة التقنــن حتديــد تعريفــة الولــوج إلــى البنيــات التحتيــة ذات الصلــة بالنقــل والتوزيــع ،وكــذا محطــات الغــاز الطبيعــي
مراعيــة يف ذلــك تكاليــف اســتغالل هــذه املرافــق بشــكل يضاعــف مــن فــرص اســتعمالها ،وأهميــة اســترجاع االســتثمارات
احملققــة عبــر مردوديــة منطقيــة ،وضــرورة احتــرام مبــدأ قابليــة القطــاع واســتدامته.58
وضمــن الســياق ذاتــه ،جتــدر اإلشــارة إلــى أن القانــون التركــي ينــص علــى حتديــد تعريفــة نقــل الغــاز وتخزينــه مــن لــدن
هيئــة التقنــن احملدثــة بالبــاد ،التــي يجــب أن تراعــي ،قبــل حتديــد التعريفــة ،مســافة النقــل ،وحجــم الغــاز املــراد نقلــه،
وتكلفــة مراقبــة عمليــات التســليم ،وجميــع املعاييــر التــي تراهــا الهيئــة ضروريــة يف هــذا البــاب .ويتــم ذلــك علــى أســاس
عــدم التمييــز واملعاملــة علــى قــدم املســاواة مــع طلبــات الولــوج إلــى الشــبكات.59

 .2املقتضيات األخرى
 1.2غياب رؤية واضحة لنظام مزاولة األنشطة الغازية
يتضمــن مشــروع القانــون عــدة مقتضيــات التــي تســتوجب إعــادة النظــر فيهــا مــن أجــل إضفــاء مزيــد مــن الوضــوح عليهــا.
مــن جهــة أولــى ،يتأرجــح املشــروع بــن التنظيــم اإلداري وكيفيــات تقنــن الســوق ،مــا ينطــوي علــى غمــوض وارتبــاك بشــأن
مضامينــه .وبالتالــي ،ومــن أجــل حتديــد كيفيــات منــح التراخيــص لتأمــن اإلمــدادات بالغــاز وتوزيعــه أو طــرق التحقــق مــن
الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة بضمــان اســتمرارية اخلدمــة العموميــة وغيرهــا ،يحيــل املشــروع علــى  11نصــا مــن النصــوص
التنظيميــة ذات الصلة.
ومــن جهــة ثانيــة ،يتســم مشــروع القانــون بهيمنــة تدخــل اإلدارة ،احملــددة يف الســلطة احلكوميــة املكلفــة بالطاقــة (املــادة
 )2مقابــل تقليــص دور الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة يف تقنــن قطــاع الغــاز الطبيعــي ،إذ يفتــرض متتيــع
الوكالــة بجميــع الصالحيــات التــي تخــول لهــا الســهر علــى ضمــان الســير الســلس ألســواق الغــاز بشــكل يعــود بالنفــع علــى
املســتهلك النهائــي ،ويتــاءم مــع خارطــة الطريــق احلكوميــة للنهــوض بقطــاع الغــاز الطبيعــي.
 .58الدراسة مكررة صفحة .33
 .59الدراسة مكررة صفحة .33
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 2.2الترخيص املسبق من أجل التموين
يؤيــد مجلــس املنافســة االنتقــال مــن االحتــكار القانونــي لشــركة التمويــن ،املنصــوص عليــه يف النســخة األولــى مــن مشــروع
القانــون ،إلــى نظــام حــر ومفتــوح يف وجــه جميــع املرشــحني املتوفريــن علــى ترخيــص لإلمــداد بالغــاز.
غيــر أنــه يــرى مــن الواجــب اعتمــاد صيــغ أكثــر دقــة قصــد إضفــاء نــوع مــن الشــفافية ،وإزالــة حالــة اللبــس والغمــوض
التــي تلــف النصــوص التنظيميــة املؤطــرة لعمليــات الترخيــص بالتمويــن ،والتــي تســاهم يف خلــق شــعور بعــدم االطمئنــان
مــن شــأنه منــع املبــادرات اجلــادة واحلــد مــن املمارســة احلــرة للمنافســة.
وبالتالــي ،ال ميكــن للمجلــس إبــداء رأيــه بشــأن مــدى مطابقــة نظــام مزاولــة نشــاط التمويــن لشــروط املمارســة احلــرة
للمنافســة طاملــا أن مشــروع القانــون لــم يحــدد بدقــة معاييــر انتقــاء املرشــحني الراغبــن يف مزاولــة هــذا النشــاط،
وكيفيــات منــح الترخيــص وجتديــده (التــي ســتحدد بنــص تنظيمــي) (املادتــن  5و.)6
بيــد أن املجلــس يعتبــر أنــه يجــب تدقيــق القواعــد العامــة الــواردة يف مشــروع القانــون ،واملتعلقــة بكيفيــات حتديــد معاييــر
انتقــاء املرشــحني علــى نحــو يســتجيب ألهــداف الشــفافية واملعاملــة علــى أســاس عــدم التمييــز ،ويعلــل قــرارات رفــض
منــح الترخيــص.
وأخيــرا ،ال حتــدد مقتضيــات املــادة  8مــن املشــروع بدقــة الدوافــع التــي ميكنهــا تبريــر إمكانيــة حتويــل رخصــة التمويــن
إلــى شــخص اعتبــاري آخــر وإلزاميــة تعليــل أســباب ذلــك.

 3.2النظام اخلاص باملنتج احمللي املعفى من رخصة التوزيع
يســتفيد املنتــج احمللــي مــن نظــام خــاص لتوزيــع الغــاز الطبيعــي بشــكل قــد يفضــي إلــى حتريــف ســير املنافســة يف هــذه
الســوق ،حيــث تنــص الفقــرة  2مــن املــادة  21مــن مشــروع القانــون علــى إعفــاء املنتجــن احملليــن مــن رخصــة التوزيــع.
وهــو مــا قــد يفضــي إلــى ثنــي أي شــخص ،داخــل البــاد أو خارجهــا ،عــن االســتثمار يف قطــاع الغــاز طاملــا أنــه يســتفيد
تلقائيــا مــن نظــام خــاص لتوزيــع الغــاز علــى الصعيــد الوطنــي ،وميكنــه مــن التواصــل مباشــرة مــع املســتهلك النهائــي دون
إخضــاع التعريفــة التــي يحددهــا ملراقبــة الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ،وذلــك بخــاف املوزعــن الذيــن تخضــع
التعريفــة اخلاصــة بهــم للتقنــن ،وميارســون نشــاطهم بصفــة حصريــة ،ووفقــا ملــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة  25مــن
مشــروع القانــون.

 4.2احترام مبدأ الفصل بني األنشطة
تتيــح املــادة  3مــن مشــروع القانــون لــكل مقاولــة ،تنشــط يف القطــاع ،إمكانيــة ممارســة جميــع األنشــطة ذات الصلــة
بالغــاز الطبيعــي ،مبــا فيهــا أنشــطة التمويــن والتخزيــن والنقــل والتوزيــع شــريطة االحتفــاظ بســجل محاســبي منفصــل
لــكل نشــاط.
وتنــص ذات املــادة علــى أنــه يتعــن علــى كل جهــة ،تشــارك يف عــدة أنشــطة ذات الصلــة بالغــاز الطبيعــي ،كمــا هــي مشــار
إليهــا يف املــادة األولــى ،االحتفــاظ بســجل منفصــل عــن كل نشــاط مــن األنشــطة التــي تزاولهــا.
تثير مقتضيات هذه املادة مالحظتني:
•أوال :يشــكل الفصــل احملاســبي شــرطا أساســيا للتطويــر الفعلــي للمنافســة .إال أنــه ال يكفــي وحــدة لضمــان
مســتوى مالئــم مــن فصــل األنشــطة؛
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•ثانيــا :تشــجع الطريقــة التــي صيغــت بهــا املــادة املذكــورة ضمنيــا االندمــاج العمــودي للمقــاوالت الناشــطة يف
قطــاع الغــاز علــى نحــو يعــزز تركيزهــا يف الســوق املعنيــة ويســهل عليهــا اســتغالل الوضــع املهيمــن ،الــذي تتمتــع
بــه يف الســوق يف مراحلهــا القبليــة( ،أنشــطة التمويــن بالغــاز أو تســييله أو إعــادة تغويــزه) قصــد ضمــان متوقــع
أفضــل يف ذات الســوق يف مراحلهــا الالحقــة (أنشــطة توزيــع الغــاز وتســويقه) .بيــد أنــه ،وكمــا متــت اإلشــارة
إليــه علــى مســتوى التحليــل املقــارن ،تهــدف املمارســات املثلــى إلــى ضمــان فصــل فعــال للشــبكات عــن أنشــطة
اإلنتــاج والتوريــد بغيــة حــل املشــاكل املتعلقــة بتضــارب املصالــح ،التــي قــد تنجــم يف هــذا الســياق ،وضمــان
ســامة اإلمــدادات ،وتفــادي أي معاملــة متييزيــة يف تشــجيع االســتثمار يف البنيــات التحتيــة ،وضمــان ولــوج عــادل
ومنصــف للشــبكة إزاء الفاعلــن اجلــدد ،واحلــرص علــى شــفافية األســواق.
علــى مســتوى القانــون املقــارن ،جتــدر اإلشــارة إلــى أن حصــول مســيري شــبكة نقــل الغــاز بإســبانيا علــى شــهادة املطابقــة
لشــروط فصــل األنشــطة ،قبــل الترخيــص لهــم باســتغاللها ،يشــكل إحــدى الســمات اخلاصــة التــي ينفــرد بهــا القانــون
اإلســباني وتتكلــف اللجنــة الوطنيــة لألســواق واملنافســة بتســليمها.60

 5.2التزامات اخلدمة العمومية
يعتبــر مجلــس املنافســة أن املــادة  30مــن مشــروع القانــون ال تضمــن التعامــل مــع مختلــف املتدخلــن علــى قــدم املســاواة،
حيــث ،وبخــاف مســير شــبكة النقــل واملوزعــن ،تســتثني املــادة املذكــورة املــورد واملســتورد واملنتــج احمللــي.

 6.2النظام االنتقالي
تنــص املــادة  53مــن مشــروع القانــون علــى مواصلــة كل شــخص اعتبــاري يــزاول ،عنــد تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز
التنفيــذ ،أنشــطة ذات صلــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه ،ألنشــطته إلــى حــن انتهــاء صالحيــة االتفاقــات النفطيــة
واالمتيــازات املمنوحــة مبقتضــى القانــون رقــم  21.90املتعلــق بالبحــث عــن حقــوق الهيدروكاربــورات واســتغاللها ،وعقــود
البيــع أو الشــراء أو االســتيراد أو النقــل أو التوزيــع املبرمــة معــه ،والتــي تظــل ســارية املفعــول إلــى حــن نشــر هــذا القانــون.
تثيــر مقتضيــات هــذه املــادة ،مــن وجهــة نظــر تنافســية ،حتفــظ مجلــس املنافســة ،إذ يــرى أن اعتمــاد نظــام انتقالــي،
لتدبيــر املرحلــة املنصــوص عليهــا يف املــادة املذكــورة ،يعــد اخليــار األمثــل لتفــادي اجلــدل بشــأن القواعــد اجلديــدة التــي
قــد تنعكــس ســلبا علــى ســريان العقــود املبرمــة .غيــر أن مــدة ســريان مفعــول هــذا النظــام القصــوى يجــب أن تكــون
منطقيــة قصــد تفــادي أي عراقيــل حتــول دون دخــول الفاعلــن االقتصاديــن اجلــدد إلــى الســوق.

 .3املقتضيات ذات الصلة مبهام الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة
 1.3حول الصالحيات احملدودة املمنوحة للوكالة
يتضــح مــن خــال قــراءة ملضامــن مشــروع القانــون أن الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ،وباســتثناء صالحيــة
حتديــد كيفيــات احتســاب ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن املوزعــن ،ال متتلــك ســلطات أخــرى متكنهــا مــن اتخــاذ
القــرارات يف هــذا املجــال.

 .60دراسة مقارنة حول النصوص التشريعية املنظمة للغاز الطبيعي املسال بإسبانيا وتركيا والشيلي واملغرب ،صفحة ،8
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ففــي مجــال الصالحيــات االستشــارية ،تكلــف الوكالــة بإبــداء رأيهــا بشــأن طلبــات منــح الترخيــص ومشــروع مخطــط
مســير شــبكة النقــل الــذي يعتــزم تنفيــذه خــال  10ســنوات ،وكــذا برنامــج االســتثمار املمتــد لثــاث ســنوات وغيرهــا.
بيــد أن هــذه الصالحيــات تظــل محــدودة ويجــب توســيعها لتمكينهــا مــن إبــداء رأيهــا مبناســبة حتويــل رخــص التوزيــع أو
التمويــن أو تغييــر شــكل املراقبــة الــذي قــد يقــع علــى ملكيــة األســهم حلامــل رخصــة التمويــن أو التوزيــع ،مــع احلــرص
علــى التقيــد مببــادئ الشــفافية واملوضوعيــة واملعاملــة علــى قــدم املســاواة.

 2.3املهام املوكولة للوكالة يف مجال ضمان املمارسة احلرة للمنافسة
أناطــت الفقــرة  2مــن املــادة  50مــن مشــروع القانــون بالوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة مهمــة الســهر علــى احتــرام
قواعــد املنافســة احلــرة يف ســوق الغــاز الطبيعــي .غيــر أن هــذه الصالحيــة قــد تشــكل تطــاوال علــى االختصاصــات
األفقيــة املخولــة ملجلــس املنافســة .وبالتالــي ،ولتفــادي أي تداخــل يف االختصاصــات واحليلولــة دون اللجــوء إلــى الطعــن
املــوازي ،يستحســن إعــادة صياغــة هــذه املــادة بشــكل يضمــن مزيــدا مــن الوضــوح والدقــة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار
التوصيــات املقترحــة مــن لــدن املجلــس يف إطــار دراســته لطلــب الــرأي احلالــي.

سابعا :خالصة
أخــذا بعــن االعتبــار عــدم اســتكمال إرســاء قطــاع الغــاز الطبيعــي ،يتعــن اســتغالل هــذه الوضعيــة قصــد االســتفادة مــن
املزايــا التــي توفرهــا املنافســة يف هــذه الســوق ،وتفــادي تكريــس األوضــاع املهيمنــة يف هــذه األخيــرة ،وإرســاء االحتــكارات
ومنــح حقــوق التوزيــع بصفــة حصريــة ،مبجــرد وضــع النــواة األولــى للقطــاع التــي قــد تنعكــس ســلبا علــى تطويــر القطــاع.
وحيــث إن االحتــكار املمنــوح ملســير شــبكة النقــل يف توفيــر جميــع اخلدمــات ووســائل النقلمــن شــأنه عرقلــة التطــور
الســريع لســوق الغــاز الطبيعــي ،وتنــوع وســائل النقــل وابتــكار وســائل تكنولوجيــة جديــدة للنقــل ،وحريــة املقاولــة املمنوحــة
للمورديــن املكلفــن بالتمويــن واملوزعــن؛
وحيــث إن هــذا االحتــكار يهــدد بإغــاق ذات الســوق ،ويشــكل عقبــة أمــام دخــول فاعلــن جــدد ،ويحــول دون توســيع نشــاط
الفاعلني املتواجدين يف الســوق ،يشــكل يضر مبصلحة املســتهلكني الوســطاء؛
وحيث إنه ال توجد ضمانات بأن مسير شبكة النقل سيقوم بإجناز االستثمارات املطلوبة للنهوض باملنشآت الغازية؛
وحيــث إنــه ال يوجــد مــا يبــرر منــح االحتــكار ،املذكــور أعــاه ،نظــرا لتراجــع طلــب مســتهلكي الغــاز باجلملــة مثــل املكتــب
الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب واملكتــب الشــريف للفوســفاط؛
وحيــث إن منــح حــق التوزيــع الترابــي احلصــري ال يأخــذ يف احلســبان مســتوى التنميــة يف اجلهــة ،ومعــدل االســتهالك
احلالــي ،والطلــب احملتمــل علــى الغــاز مســتقبال ،وكــذا قــدرات االســتهالك ،والكثافــة الســكانية؛
وحيــث إن منــح أي حــق مــن هــذا القبيــل يحــول دون تطويــر ســوق تنافســية ،ألنــه يكــرس الوضــع املهيمــن الــذي يتمتــع
بــه الفاعلــون التاريخيــون ،الســيما موزعــو احللــول البديلــة مثــل غــاز النفــط املســال ،باإلضافــة إلــى خطــورة اســتغالل
وضعهــم املهمــن بشــكل تعســفي إزاء العمــاء الصناعيــن املتعاملــن معهــم؛
وحيــث إن الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة تقــوم بتحديــد ســعر بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن املــوزع ،بعــد اســتطالع
رأي اإلدارة ،ودون التقيــد باملقتضيــات املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة
وكيفيــات احتســاب الســعر؛
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وحيث إن ذات الوكالة تقوم بتحديد كيفيات احتساب سعر بيع الغاز الطبيعي؛
وحيــث إن مشــروع القانــون يعــزز مجــاالت تدخــل الســلطة احلكوميــة املكلفــة بالطاقــة ،ويحــد مــن صالحيــات الوكالــة
املذكــورة يف تقنــن قطــاع الغــاز الطبيعــي؛
وحيــث إن الوكالــة تتمتــع بصالحيــات محــدودة ال تســمح لهــا باالضطــاع األمثــل مبهامهــا يف مجــال تقنــن قطــاع الغــاز
الطبيعــي؛
وحيــث إن الفقــرة  2مــن املــادة  50مــن مشــروع القانــون تخــول للوكالــة الســهر علــى ضمــان التقيــد بقواعــد املنافســة
احلــرة يف ســوق الغــاز الطبيعــي؛
وحيــث إن مقتضيــات مشــروع القانــون تفتقــر إلــى الدقــة والوضــوح ،الســيما فيمــا يتعلــق مبمارســة أنشــطتي التوزيــع
والتمويــن؛
وحيــث إن مشــروع القانــون يحيــل علــى  11نصــا مــن النصــوص التنظيميــة مــن أجــل حتديــد كيفيــات منــح رخــص التمويــن
والتوزيــع أو حتــى كيفيــات الوفــاء بااللتزامــات املتعلقــة بضمــان اســتمرارية اخلدمــة العموميــة؛
لــكل هــذه األســباب ،يصــدر مجلــس املنافســة رأيــا ســلبيا ملشــروع القانــون رقــم  94.17املتعلــق بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد
إنتاجــه باملغــرب ،والقاضــي يتغيــر القانــون رقــم  48.15املتعلــق بضبــط قطــاع الكهربــاء.
ويقتــرح املجلــس إعــادة صياغــة نــص مشــروع القانــون ،علــى أســاس التقيــد بالتوصيــات التاليــة والتــي يحيــل البعــض
منهــا إلــى مشــروع النــص احلالــي:

ثامنا :توصيات مجلس املنافسة
بعــد دراســة معمقــة ملشــروع القانــون ،معــززة بجلســات االســتماع املنظمــة بحضــور األطــراف املعنيــة واجلهــات الفاعلــة
الرئيســية ،يوصــي مجلــس املنافســة بإعــادة صياغــة مشــروع القانــون ،موضــوع طلــب الــرأي احلالــي ،قصــد مالءمتــه مــع
قواعــد املنافســة احلــرة ،كمــا هــي منصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة.
وتهدف هذه التوصيات إلى:

 .1تعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ
مــن أجــل أن يلبــي مشــروع القانــون التوقعــات املشــروعة للمســتثمرين الوطنيــن والدوليــن ،يجــب توضيــح بعــض
املقتضيــات وحتديدهــا حتديــدا دقيقــا يف أفــق احلصــول علــى إطــار قانونــي مســتقر وعــادل وجــذاب ،وتعزيــز قابليتــه
للتنبــؤ مــن أجــل بعــث إشــارات مطمئنــة للمســتثمرين املغاربــة واألجانــب يف قطــاع الغــاز الطبيعــي.
وحتقيقا لهذه الغاية ،يرى املجلس أنه سيكون من املفيد العمل على:
•التنصيص على ديباجة توضح املبادئ التي جرى اعتمادها والتقيد بها يف صياغة مشروع القانون؛
•استثناء غاز الهيدروجني من نطاق تطبيق مشروع القانون نظرا خلصوصياته مقارنة بالغاز الطبيعي؛
•توضيــح املقصــود مبفاهيــم وقــود الغــاز الطبيعــي (املــادة األولــى) واملصلحــة االقتصاديــة املشــتركة (الفقــرة األولــى
مــن املــادة  )13واملســتهلك املبــرر اختيــاره اقتصاديــا (املــادة )27؛
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•حتديــد مفهــوم العميــل النهائــي مــن خــال التدقيــق يف مختلــف الفئــات املتدخلــة ،مبــن فيهــم منتجــو الطاقــة
وكبــار العمــاء الصناعيــن ،وصغــار العمــاء الصناعيــن واملســوقني ،والعميــل املقيــم؛
•حتديد وصف مختلق العمالء الراغبني يف شراء الغاز الطبيعي حسب مستوى استهالكهم؛
•التنصيــص صراحــة علــى األشــخاص الذيــن يتوصلــون بجميــع الدراســات املنجــزة مــن لــدن الوكالــة الوطنيــة
لضبــط قطــاع الطاقــة حــول قطــاع الغــاز (املــادة )51؛
•تكريس القواعد ذات الصلة بتصدير الغاز الطبيعي؛
•التمييــز بــن األطــراف املتنافســة واألطــراف غيــر املتنافســة يف السلســلة الغازيــة ،والتنصيــص علــى ذلــك يف
الصياغــة اجلديــدة ملشــروع القانــون؛
•توضيح الفرق بني أسعار بيع الغاز باجلملة وأسعار البيع بالتقسيط؛
•تكريــس مفهــوم مــورد الغــاز الطبيعــي (الــذي يقــوم ببيــع الغــاز املشــترى بالتقســيط للمســتهلكني) قصــد تفــادي أي
نــوع مــن اخللــط بينــه وبــن أنشــطة املــوزع الــذي يســهر أيضــا علــى تشــييد واســتغالل ومراقبــة وصيانــة منشــآت
التوزيــع ،وكــذا أنشــطة تســويق الغــاز الطبيعــي للمســتهلك النهائــي؛
•التنصيــص علــى استشــارة مجلــس املنافســة يف حتديــد أســعار بيــع الغــاز الطبيعــي مــن لــدن املــوزع ،تطبيقــا
ملقتضيــات املــادة  2مــن القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة (الفقــرة األولــى مــن املــادة )28؛
•وضــع حــدود فاصلــة بــن املهــام املوكولــة للوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ومجلــس املنافســة (الفقــرة 2
مــن املــادة )55؛
•شرح حاالت الظروف القاهرة التي تسمح للمقاولة بقطع سلسلة اإلمدادات بالغاز (املادة .)47

 .2ضمان قواعد املنافسة احلرة على مستوى فرعي النقل والتخزين
اعتبــارا للتطــور الــذي تشــهده تكنولوجيــا معاجلــة ونقــل الغــاز الطبيعــي (تكنولوجيــا الضغــط أو التســييل) ،يــرى املجلــس
أن ال يتــم رهــن تطــور ســوق الغــاز الطبيعــي بوســيلة تكنولوجيــة وحيــدة للنقــل عبــر خطــوط األنابيــب .ويوصــي ،بالتالــي،
بعــدم منــح احتــكار مجمــوع اخلدمــات ووســائل النقــل لكــون ذلــك قــد يفضــي إلــى املســاس بقواعــد املنافســة يف ســوق يف
طــور النمــو ،ويحــول دون ضمــان التطــور الســريع لقطــاع الغــاز الطبيعــي علــى الصعيــد الوطنــي.
لذلــك ،يحــث املجلــس الســلطات العموميــة علــى منــح األفضليــة لنظــام امتيــاز طويــل األمــد حــن يتطلــب ذلــك إجنــاز
اســتثمارات مهمــة.
كمــا يجــب إخضــاع عمليــات إيصــال الغــاز عبــر خطــوط األنابيــب وباســتعمال الوســائل املتنقلــة عبــر الطرقــات أو الســكك
احلديديــة أو الطــرق البحريــة ،لقواعــد املنافســة احلــرة بهــدف تنويــع مصــادر اإلمــدادات ،بطريقــة ال يتــم مــن خاللهــا
االعتمــاد علــى مصــدر واحــد للتمويــن ،وضمــان تأمــن متوينــات أســواق البيــع باجلملــة وبالتقســيط.
فضــا عــن ذلــك ،يجــب منــح الفاعلــن االقتصاديــن (الســيما املنتجــن احملليــن املتمكنــن مــن املعــارف واملهــارات) حريــة
تشــييد واســتغالل جميــع منشــآت النقــل ،وتطويــر محطــات الغــاز الطبيعــي املســال ومنشــآت إعــادة التغويــز ،وإخضــاع
ذلــك ملراقبــة الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة.
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ويوصــي املجلــس أيضــا ،علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه يف إســبانيا ،بتمكــن الفاعلــن ،قبــل احلصــول علــى التراخيــص
املطلوبــة ،مــن شــهادة املطابقــة ملتطلبــات فصــل األنشــطة التــي مينحهــا مجلــس املنافســة.

 .3ضمان قواعد املنافسة احلرة على مستوى فرع التوزيع
يوصــي املجلــس بعــدم منــح حقــوق توزيــع الغــاز بصفــة حصريــة علــى املســتوى اجلهــوي ،وحــث الفاعلــن علــى تشــييد
منشــآت لتوزيــع الغــاز.
يف الواقــع ،يعتبــر املجلــس أن توفيــر شــروط املنافســة يف قطــاع التوزيــع يشــكل ضــرورة حتميــة ،بحيــث يتعــن منــح
املســتهلكني النهائيــن ،الســيما العمــاء الصناعيــن (غيــر القادريــن علــى الولــوج مباشــرة إلــى شــبكة النقــل) حــق االختيار
بــن عــدة موزعــن (مثــل املنتجــن احملليــن أو املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للشــرب أو غيــره) قصــد اســتباق
أي خطــر مــن شــأنه اإلخــال بقواعــد املنافســة مــن طــرف املوزعــن التاريخيــن املتواجديــن حاليــا ،والذيــن ســيعمدون
إلــى التخلــي عــن اســتعمل مصــادر طاقيــة ،تســتخدم حاليــا مــن قبــل الشــركات الصناعيــة املتخصصــة يف إنتــاج الفيــول
وغــاز النفــط املســال ،واالســتعانة بالغــاز الطبيعــي.
يف هــذا الســياق ،يــرى املجلــس أن الصياغــة اجلديــدة ملشــروع القانــون تتطلــب إضافــة مقتضيــات تــروم تســهيل ولــوج
الشــركات الصناعيــة الوطنيــة إلــى غــاز طبيعــي تنافســي يلبــي جميــع حاجياتهــا الطاقيــة ويســاهم يف حتســن قدراتهــا
التنافســية.

 .4تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح
يوصــي املجلــس ،مــن أجــل تفــادي احلواجــز التنظيميــة التــي حتــول دون دخــول الســوق ،بإعــادة النظــر يف الطريقــة التــي
صيــغ بهــا مشــروع القانــون قصــد حــذف نظــام الترخيــص املســبق ،الــذي متنحــه الســلطة احلكوميــة املكلفــة بالطاقــة،
بنظــام للتصريــح املســبق لــدى الوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة .وبالتالــي ،ســيكون مــن غيــر املجــدي التنصيــص
علــى اإلحالــة علــى نــص تنظيمــي.

 .5إعفاء املنتج احمللي من احلصول على رخصة االستيراد
وعيــا منــه بــإرادة بعــض املنتجــن احملليــن ،الراغبــن يف تطويــر فــرص إمــداد الســوق احملليــة عــن طريــق ابتــكار حلــول
الســتيراده نحــو التــراب الوطنــي ،يؤيــد املجلــس إعفــاء املنتــج احمللــي مــن احلصــول علــى رخصــة التمويــن قصــد متكينــه
مــن اســتيراد الغــاز الطبيعــي ،شــريطة الوفــاء بالتزاماتــه املعبــر عنهــا يف إطــار الشــراكة املبرمــة مــع الدولــة.

 .6احلرص على التقيد مببدأ الفصل بني األنشطة
يوصــي املجلــس ،يف إطــار احتــرام مبــدأ احليــاد التنافســي ،باتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة لضمــان اســتقاللية مســير
أو مســيري شــبكة النقــل والبنيــات التحتيــة الثقيلــة (وحــدات التخزيــن) إزاء البنيــات املكلفــة بالتوريــد واإلنتــاج ،بهــدف
صيانــة شــفافية الســوق وضمــان ولــوج عــادل ومنصــف جلميــع الوافديــن اجلــدد.

 .7مالءمة مقتضيات القانون رقم  21.90املتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغاللها
مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي
يعتبــر مجلــس املنافســة أن مالءمــة مقتضيــات القانــون رقــم  21.90املتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات
واســتغاللها مــع أحــكام مشــروع القانــون حــول الغــاز الطبيعــي يكتســي أهميــة كبيــرة لتوضيــح رؤيــة الفاعلــن يف القطــاع
وضمــان الشــروط لضمــان منافســة عادلــة ومنصفــة.
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ويعــزى هــذا األمــر إلــى تضمــن مشــروع القانــون لعــدة مقتضيــات ذات ارتبــاط بالقانــون رقــم  ،21.90كمــا هــو احلــال
بالنســبة ألنشــطة الغــاز الطبيعــي التــي يزاولهــا الفاعلــون املوقعــون علــى اتفاقيــات نفطيــة ،املشــار إليهــم أعــاه ،أو فيمــا
يتعلــق بإعفــاء املنتجــن احملليــن مــن احلصــول علــى رخصــة التوزيــع ،أو فيمــا يرتبــط مبفهــوم صاحــب أو أصحــاب امتيــاز
االســتغالل الشــركاء املنصــوص عليهمــا يف الفقــرة  8مــن املــادة  2مــن قانــون الهيدروكاربــورات.
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املنتجــن احملليــن ،املســتفيدين مــن اإلعفــاء املذكــور أعــاه ،يتوفــرون ،يف الواقــع ،علــى امتيــاز
الســتغالل الغــاز الطبيعــي ،منحتــه إياهــم الــوزارة املكلفــة بقطــاع الطاقــة مبقتضــى قانــون الهيدروكاربــورات الســالف
الذكــر.

 .8وضــع مســطرة تقنــن اســتباقية لتفــادي تداخــل االختصاصــات بــن الوكالــة الوطنيــة لضبــط
قطــاع الطاقــة ومجلــس املنافســة
حتقيقــا لهــذه الغايــة ،يــرى املجلــس ضــرورة إجــراء مراجعــة عميقــة لطريقــة صياغــة مشــروع القانــون ،الســيما يف الشــق
املتعلــق بالصالحيــات املخولــة للوكالــة الوطنيــة لضبــط قطــاع الطاقــة ،إذ يجــب التنصيــص صراحــة علــى أنهــا تتمتــع
بوضــع قانونــي متميــز ومتــارس وظائفهــا بــكل اســتقاللية قصــد متكينهــا مــن اتخــاذ قراراتهــا بــكل اســتقاللية ،وبعيــدا
عــن أيــة وصايــة مــن لــدن اإلدارة أو أيــة هيئــة سياســية.
يف الواقــع ،يتعــن توســيع صالحيــات الوكالــة لتمكينهــا مــن االضطــاع بــاألدوار املنوطــة بهــا علــى النحــو األمثــل ،ومنحهــا
هامــش تدخــل كاف لضمــان ولــوج جميــع الفاعلــن إلــى شــبكة النقــل بشــكل يضمــن اإلنصــاف والشــفافية ،وجعلهــا
املخاطــب الرئيســي للفاعلــن الناشــطني يف ســوق الغــاز الطبيعــي.
وعليــه ،يجــب متتيــع الوكالــة بصالحيــات متكنهــا مــن تشــجيع الفاعلــن االقتصاديــن علــى الوفــاء بااللتزامــات امللقــاة
علــى عاتقهــم وعــدم اإلخــال بهــا .وبالتالــي ،ال ينبغــي حصــر هــذه الصالحيــات يف مهــام املراقبــة ،بــل يجــب أن تشــمل
توجيــه الســوق يف مراحلهــا القبليــة لضمــان التقيــد بالقوانــن التنظيميــة القطاعيــة اجلــاري بهــا العمــل.
عــاوة علــى ذلــك ،يوصــي املجلــس بإعــادة النظــر كليــا يف طريقــة صياغــة املــادة  50مــن مشــروع القانــون قصــد التدقيــق
يف املهــام املخولــة مســبقا للوكالــة وذات الصلــة بضمــان التقيــد بقواعــد املنافســة احلــرة يف ســوق الغــاز الطبيعــي.
يف هــذا الســياق ،يــرى املجلــس أن تنفيــذ هــذه املهــام يجــب أن يتــم بطريقــة ال تفضــي إلــى اإلخــال باالختصاصــات
األفقيــة املخولــة لــه مبقتضــى الفقــرة  2مــن املــادة األولــى مــن القانــون رقــم .104.12
لذلك ،وتفاديا ألي لبس أو غموض ،يوصي املجلس باتخاذ التدابير التالية:
•حصر قائمة الصالحيات املمنوحة للوكالة املذكورة لضمان السير التنافسي السلس يف سوق الغاز؛
•التنصيــص صراحــة علــى أن مهــام الوكالــة ليــس مــن شــأنها التطــاول علــى املهــام املوكولــة ملجلــس املنافســة ،كمــا
هــي منصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  20.13املنظــم لعملــه.
ويكتســي تنســيق عمليــات التقنــن بــن الوكالــة واملجلــس ضــرورة أساســية لتتبــع املســتجدات الطارئــة علــى ســوقي
االســتهالك النهائــي للغــاز الطبيعــي وتوليــد الكهربــاء علــى حــد ســواء ،حيــث يتحكــم املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء
الصالــح للشــرب كليــا يف الطلــب علــى مســتوى ســوق العمــاء الصناعيــن ،والتــي يتســم العــرض فيهــا بدورهــا بظهــور
خطــر هيمنــة الفاعلــن ،املختصــن يف توزيــع حلــول بديلــة مثــل غــاز النفــط املســال.
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كمــا مــن الضــروري إبــرام اتفاقيــة للتعــاون بــن املجلــس والوكالــة تهــدف ،مــن بــن أمــور أخــرى ،إلــى تبــادل املعلومــات
بشــأن املمارســات املنافيــة لقواعــد املنافســة أو عمليــات التركيــز التــي تتــم يف القطــاع أو إجنــاز دراســات مشــتركة حــول
مختلــف اجلوانــب ذات الصلــة باملنافســة يف قطــاع الغــاز الطبيعــي.
وتقــوم الوكالــة ،مبقتضــى هــذه االتفاقيــة ،بتبليــغ املجلــس بــكل ســلوك يهــدف إلــى حتريــف ســير املنافســة يف القطــاع
أو أيــة ممارســات تعاقديــة أو مقيــدة حلريــة املنافســة ،مبــا يف ذلــك البنــود احلصريــة التــي قــد حتــول دون متكــن كبــار
العمــاء مــن التعاقــد ،يف الوقــت نفســه ،مــع أكثــر مــن مــورد أو حتــد مــن اختياراتهــم يف هــذا الشــأن.

 .9تكريس حماية حقوق املستهلكني
يــرى املجلــس أن التنصيــص علــى مقتضيــات تهــدف إلــى حمايــة حقــوق املســتهلكني يكتســي ضــرورة قصــوى ،الســيما
مــن خــال ضمــان:
•احلق يف التزود بالغاز الطبيعي واختيار الفاعل الذي يرغب يف التعامل معه بكل حرية؛
•احلق يف الولوج إلى مسطرة شفافة متكنه من تغيير املورد؛
•احلــق يف تضمــن بنــود خاصــة ومفصلــة يف عقــد التســويق ،كاخلدمــات املطلوبــة ومســتوى جودتهــا ،واخلدمــات
املتوفــرة يف مجــال الصيانــة ،ومــدة العقــد وشــروط جتديــده وفســخه ،والفســخ بــدون االضطــرار إلــى أداء تعويــض
عــن ذلــك؛
•احلق يف التوصل بإشعار قبل إجراء أي تعديل على شروط العقد؛
•احلــق يف التوصــل مبعلومــات مفيــدة وواضحــة وشــاملة حــول حقوقــه يف اختيــار مختلــف املورديــن وإمكانيــات
التمويــن املتاحــة؛
•احلق يف التوصل مبعطيات وثيقة الصلة تتعلق بحجم استهالكه للغاز؛
•احلق يف التوصل مبعلومات شفافة حول أسعار البيع والشروط التقنية واملالية؛
•احلق يف الولوج إلى اآلليات املتاحة لتسوية النزاعات.

 .10وضع مساطر وآليات ملراقبة املمارسات التعاقدية املقيدة حلرية املنافسة
يدعــو املجلــس إلــى حتــري اليقظــة فيمــا يخــص مراقبــة املمارســات التعاقديــة املقيــدة حلريــة املنافســة يف ســوق الغــاز
الطبيعــي.
يف هــذا الســياق ،كشــفت ممارســات صنــع القــرار علــى الصعيــد الدولــي عــن محدوديــة شــروط ممارســة املنافســة يف
ســوق الغــاز الطبيعــي بســبب طبيعتــه (حتقيــق اســتثمارات كبيــرة لدخــول الســوق وقــدرات محــدودة يف مجــال البنيــات
التحتيــة املاديــة) ووجــود مســتوى عــال مــن االندمــاج العمــودي وغيــاب الشــفافية وإغــاق الســوق يف مراحــل مــا بعــد
اإلنتــاج (مــن خــال إبــرام عقــود طويلــة األمــد مــع مســتهلكي الغــاز) ،فضــا عــن اللجــوء إلــى ممارســات تعســفية تهــدف
إلــى منــع املنافســن مــن الولــوج إلــى الشــبكات.
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وعليــه ،يوصــي املجلــس بتضمــن العقــود طويلــة األمــد املبرمــة لبنــود تضمــن االمتثــال لقواعــد املنافســة احلــرة ،كمــا هــي
منصــوص عليهــا يف القانــون رقــم  104.12املتعلــق بحريــة األســعار واملنافســة .وإذا كانــت هــذه العقــود تتطلــب إجنــاز
اســتثمارات لتلبيــة حاجيــات الســوق ،فــا يجــب أن يتــم ذلــك مــن خــال عقــود نقــل أو متويــن مبرمــة ملــدة طويلــة وغيــر
منطقيــة ســواء مــع املورديــن أو املســتهلكني النهائيــن.
وتكمــن الغايــة مــن هــذه التوصيــة يف متكــن بالدنــا مــن التوفــر علــى قانــون للغــاز الطبيعــي يســاهم يف تكريــس املســاواة
بــن جميــع الفاعلــن إزاء الفعــل االقتصــادي وتوفيــر جميــع الشــروط القانونيــة واملســطرية لضمــان املنافســة احلــرة
والنزيهــة ووضــع إطــار قانونــي شــفاف لدعــم االســتقرار وجــذب املســتثمرين مــن داخــل وخــارج البــاد ،عــاوة علــى
احلفــظ علــى القــدرة الشــرائية للمســتهلكني وضمــان حقهــم يف الطاقــة.

 .11الســهر علــى التوفيــق بــن املتطلبــات ذات الصلــة بعقــود االمتيــازات طويلــة األمــد ،املبرمــة
مبقتضــى القانــون رقــم  21.90املتعلــق بالبحــث عــن حقــول الهيدروكاربــورات واســتغاللها ،واحتــرام
النظــام العــام التنافســي
يوصــي املجلــس ،حتقيقــا لهــذه الغايــة ،بإعــادة النظــر يف صياغــة املــادة  53مــن مشــروع القانــون ،التــي تنــص علــى
اســتمرار مزاولــة األشــخاص االعتباريــن ألنشــطتهم ،التــي لهــا عالقــة بقطــاع الغــاز الطبيعــي بعــد إنتاجــه ،إلــى حــن
انتهــاء صالحيــة االتفاقيــات النفطيــة واالمتيــازات املمنوحــة مبقتضــى القانــون رقــم  21.90املتعلــق بالبحــث عــن حقــول
الهيدروكاربــورات واســتغاللها.
أخــذا بعــن االعتبــار الشــروط املرتبطــة مبــدة ســريان امتيــاز االســتغالل (احملــددة يف  25إلــى  35ســنة) ،يوصــي املجلــس
بضمــان ممارســة األنشــطة الغازيــة ضمــن شــروط تضمــن املســاواة وتفــادي معاملــة متييزيــة إزاء الفاعلــن اجلــدد أو
إحلــاق أضــرار أيــا كان نوعهــا.

 .12ضمان اإلنصاف والشفافية يف ولوج جميع الفاعلني إلى شبكة نقل الغاز
يجــدر التذكيــر أن مجلــس املنافســة يعــارض منــح احتــكار جميــع األنشــطة املرتبطــة بسلســلة القيمــة الغازيــة ،ويوصــي
بإرســاء نظــام امتيــاز طويــل األمــد إذا اقتضــى األمــر ضــرورة إجنــاز اســتثمارات مهمــة .ويعتبــر ،يف هــذه احلالــة ،أن
الصياغــة اجلديــدة ملشــروع القانــون يجــب أن تتضمــن حــق الفاعلــن يف الســوق يف ولــوج عــادل ومنصــف للبنيــات التحتيــة
األساســية تفاديــا ألي ســلوك تعســفي مــن لــدن أصحــاب االمتيــاز.
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الملحــق  : 1نســخة مــن مراســلة رئيــس الحكومــة إلــى رئيــس مجلــس المنافســة فــي شــأن
طلــب الــرأي
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48

48

-

46

46

-

-

56

56

-

-

386

38

348

-

 .61املصدر :معطيات حول حجم الغاز الطبيعي املستورد عقد “. ”SONATRACH

المجموع

حجم اإلنتاج الوطني

حجم العائدات العينية

حجم الواردات
60

-

2002

2003

2004

2005

479

56

423

-

2006

540

60

480

-

2007

534

50

484

-

2008

الملحق  : 2حجم اإلمدادات بالغاز الطبيعي بمليون متر مكعب

586,38

41

545,38

-

2009

633,14

49,91

583,23

-

2010

804,29

56,19

640,81

107,29

2011

1176,17

75

471,26

629,91

2012

1154,69

92

507,26

555,43

2013

1104,66

90,96

444,28

569,42

2014

1142,42

87,62

445,22

609,58

2015

1160,02

80,24

459,4

620,38

2016

1151,89

81,21

426,18

644,5

2017

1040,62

86,82

388,6

565,2

2018

987,79

98,77

300,1

588,9

2019
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2019
300,1
81,5

2018
388,6
291,8
680,4

2017
426,2
142,5
568,7

2016
459,4
185,3
644,6

2015
445,22
204,54
649,76

2014
444,28
253,45
697,73

2013
507,26
200,62
707,87

2012
471,26
186,24
657,49

2011
640,81
36,57
677,38

2010
583,23
80,67
663,9

2009
545,38
113,4
658,78

2008
484
329
813

2007
480
277
757

2006
423
362
785

2005
348
549
897

2004

-

692

692

2003

-

611

611

2002

-

613

613

الملحق  : 3عائدات عبور الغاز الطبيعي عبر خط األنبوب المغاربي األوروبي

حجم العائدات العينية
بماليين متبر مكعب

بماليين متر مكعب

حجم العائدات النقدية

مجموع العائدات
بماليين متر مكعب

381,6
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الملحق  : 4التنظيم الحالي لسوق الغاز الطبيعي

اﻟﺗﻣوﯾن

اﻟﺗورﯾد ﻋﺑر
أﻧﺑوب اﻟﻐﺎز

 1ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠ ﻲ

 99ﻣﻠﯾون
ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻓ ﻲ
اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ

ﺧط اﻷ ﺑﻧوب اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ اﻷوروﺑﻲ
 EMPLو METRAGAZ

اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛون

وطﻧﻲ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء
اﻟﻣﻛﺗب اﻟ
واﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻧﺑوب اﻟﻐﺎز اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ اﻷوروﺑﻲ 2021-1996

اﻟﻣﻛﺗب اﻟوط ﻧﻲ ﻟﻠﮭﯾدروﻛﺎرﺑورات واﻟﻣﻌﺎدن  +ﺷرﻛﺎء
)ﻣﺳﻘﺎﻟﺔ(
ﺷرﻛﺔ )SDXﻏرب ﻻﻟﺔ ﻣﯾﻣو ﻧﺔ(
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  21.90اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻘوق اﻟﮭﯾدروﻛﺎرﺑورات
واﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ

ﻋدم وﺟود ﺗﻘﻧﯾن

املصدر :وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة
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اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺷرﯾف
ﻟﻠﻔ وﺳﻔﺎط وﺑﻌض
اﻟﻣﺻﻧﻌﯾن
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الملحق  : 5التنظيم الجديد لسوق الغاز الطبيعي

املصدر :وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة

71

رأي مجلس المنافســة عدد ر21/4 /

الملحق  : 6الئحة اإلدارات والمؤسسات والمنظمات التي تمت استشارتها واالستماع إليها
الوزارات واإلدارات العمومية
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
الوكالة المغربية للطاقة المستدامة
الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
المؤسسات العمومية
المكتب الشريف للفوسفاط
الفيدراليات المهنية
فيدرالية الطاقة
الجمعية المهنية لصناعات السيراميك
الفاعلون االقتصاديون
شركة «»Sound Energy
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الملحق  :7الهيئة المكلفة بإعداد رأي مجلس المنافسة
المقرر العام
خالد البوعياشي
المقرر العام المساعد
محمد هشام بوعياد
مقررة طلب الرأي
سناء الحجوي
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الملحق  :8الئحة أعضاء الجلسة العامة الذين تداولوا بشأن طلب الرأي

األمين العام

الرئيس

(يحضر دون اإلدالء بصوته)

محمد أبو العزيز

أحمد رحو

األعضاء الدائمون
جيهان بنيوسف
عبد الغني أسنينة
عبد اللطيف المقدم
حسن أبو عبد المجيد

األعضاء المستشارون
سلوى كركري بلقزيز
عبد العزيز الطالبي
التهامي عبد الخالق
عبد اللطيف الحاتمي
بنيوسف الصابوني
رشيد بنعلي
العيد محسوسي
بوعزة خراطي

مندوب الحكومة
الحسن بوسلمام
(يحضر بصفة استشارية)
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Avenue Attine . Mahaj Riad Center
Immeubles 7 et 8. 4ème étage. Rabat
Tél. : 05 37 75 28 10 - 05 37 75 62 16
www.conseil-concurrence.ma

