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مقددمة  
االبحرر في جميیع بلدداانن ددوولل حووضض  أأسووااقق االططاقةفى تعلقق بحمايیة االمستهھلكك ت رريیعاتتتش ووجددت

تت بالشبكا رربططوواال ااإلستخددااممتشرريیعاتت تحدددد شررووطط  االددووللجميیع  كما يیووجدد فى. ااألبيیضض االمتووسطط
ووذذلكك  خاصهھتت تشرريیعا لدديیهھاتلكك االبلدداانن  أأغلببرراا٬، فإنن . ووأأخيیرربططووإإجررااءااتت لتحدديیدد تكاليیفف اال

فضض االمناززعاتت أأيیضاً. إإجررااءااتت وو االططاقة خددمة جووددةةفيیما يیتعلقق ب  

حقهھمم في  يیعووقق ذذلكك٬، ددوونن أأنن االمناسببدد ختيیارر االمووررٌ إإانيیة للعمالء إإمك٬، يیسمح ووفى مررحلهھ تاليیة
في مختلفف بلدداانن االبحرر ااألبيیضض  هھھھالمم يیتمم بعدد تنفيیذذاالمررحلة االثانيیة ووهھھھذذهه االططاقة.  ستخدداامماا

لمنظظميینن بددوولل حووضض االبحرر على منح ااتعملل باستمرراارر )MEDREGفإنن (االمتووسطط. وومع ذذلكك٬، 
ااالختيیارر  جووددةةلدداانهھمم ووتحسيینن بتقيیيیمم حالة االمستهھلكيینن بااألددووااتت االالززمة لااألبيیضض االمتووسطط 

خاصة عندد ووضع تعرريیفة للمستخددمم االنهھائي.وواالمرروونة٬،   

أأنشططتهھ على  ٬MEDREG )(CUS TF، رركزز فرريیقق حمايیة االمستهھلكك في االـ 2013في عامم 
:أأمرريینن  

حووضض االبحرر ااألبيیضض االمتووسطط٬، االفووااتيیرر في بلدداانن .1  
االنهھائيیيینن في أأسووااقق االططاقة. لمستهھلكيیننبالنسبة ل االجانبب ااإلعالمى .2  

ووقدد . (MEDREG)االـ بلددااننحاليیا في االمططبقة اقة فووااتيیرر االطط وويیرركزز هھھھذذاا االتقرريیرر على منهھجيیاتت
ووللتووااصلل بيینن  يیننلعمالء االنهھائيیاا إلعالمم فعالهھاال االووسيیلهھ تعددرركززنا على فووااتيیرر االططاقة ألنهھا 

 منن أأجلل االررئيیسيیة لمساعددةة االمستخددمم االنهھائي ووسيیلهھتعدد االفووااتيیرر هھھھى االوواالموورردد وواالعميیلل نفسهھ. 
حقووقهھ ووووااجباتهھ.ب٬، ليیكوونن على علمم يیقوومم بالددفع منن أأجلهھلفهھمم ما وو٬، ااستخدداامم االططاقةتررشيیدد   

. فى االمناززلل ننمستهھلكيیاال بالنسبة االى الكهھررباء وواالغاززب خاصهھاالفووااتيیرراال محتووىىقدد قمنا ببحثث وو
 بلددااننفووااتيیرر في االإإليیهھا  تتووصلكمالل االتي االاالتفاصيیلل وو مددىىتقيیيیمم  هھھھذذهه االددررااسةوويیعدد هھھھددفف 

االتي تميیزز ددوولل  االفٌعالهھنظظرريیاتت ووااالستررااتيیجيیاتت االتحدديیدد وومناقشة وومنن ثمم ٬، (MEDREG)االـ
إإصدداارر االتووصيیاتت.منن ثمم االبحرر ااألبيیضض االمتووسطط٬، وو  

 فووااتيیرر االكهھررباء لوواائحالمعلووماتت عنن ب نادديیززووبتاالبحرر ااألبيیضض االمتووسطط  ددوولهھ منن ددوولل16قامتت 
االبووسنة وواالهھررسكك٬، كررووااتيیا٬، قبررصص٬، مصرر٬، فررنسا٬، االيیوونانن٬، : االجززاائرر٬، مثلل هھاإإجررااءااتوو

تمم ااالنتهھاء منن ووإإسرراائيیلل٬، إإيیططاليیا٬، ااألررددنن٬، مالططا٬، فلسططيینن٬، االبررتغالل٬، إإسبانيیا٬، توونسس ووترركيیا. 
: االجززاائرر٬، وواالبووسنة وواالهھررسكك٬، ) ووهھھھممMEDREG(لـددااخلل ااددوولل  10 فى بشأنن االغازز االددررااسهھ

 ليیسس لدديیهھابعضض االبلدداانن ووفى كررووااتيیا٬، فررنسا٬، االيیوونانن٬، إإيیططاليیا٬، االبررتغالل٬، إإسبانيیا٬، توونسس ووترركيیا. 
للغازز. نظظممملغازز أأوو لمم تنشئ جهھازز لشبكة   

ستثناء توونسس٬، حيیثث تتوولى االووززااررةة شئوونن إ٬، بمحليیةمنن قبلل االسلططاتت االتنظظيیميیة اال هھجابااإل تمتت ووقدد
وواالغازز. االكهھررباء  
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كبيیرر على االنماذذجج االمستخددمة  بشكلل هھھھذذاا االتقرريیرر عمللاالذذيي تمم ااستخدداامهھ لاا ااإلستبيیانن هھھھذذ ستنددقدد ااوو
٬، ووتتالئمم مع االووضع االقائمم )CEER(وو )ECR(سابقا لددررااساتت مماثلة لجهھازز االتمثيیلل االتجارريي

في  يیاننااالستبااستكمالل هھھھذذاا تمم ااإلنتهھاء منن في بلدداانن ددوولل حووضض االبحرر ااألبيیضض االمتووسطط. ووقدد 
.2013بدداايیة عامم   

ووستعررضض نتائج ااالستبيیاناتت في هھھھذذاا االتقرريیرر مع االترركيیزز على خمسة مووااضيیع تمم تحدديیددهھھھا على 
االنحوو االتالي:  

مستهھلكيینن وواالموورردديینن •  
االفووااتيیرر فىاالمعلووماتت االمقددمة  •  
معلووماتت وواالخيیاررااتت ااألخررىى االمتاحة للعميیلل اال •  
حددااتت االقيیاسس ااألخررىىووخددماتت وواال •  
.هھامتططلباتتططوويیرر االقووااعدد وو •  

 

2- في ددوولل حووضض االبحرر االمتووسطط االططاقة فووااتيیرر   

2- ووننوواالموورردد ووننمستهھلكاال 1  

2- 1- الكهھررباء وواالغاززب يیتمم تززوويیددهھھھمم االذذيیننعدددد االمستهھلكيینن االمنززليیيینن )  1  

سووااقق االططاقة (سووقق االكهھررباء وواالغازز)٬، ووفيیما بيینن ااعدددد االمستهھلكيینن االمنززليیيینن بيینن يیختلفف بشددةة 
الكهھررباء باالمستهھلكيینن االمنززليینن  تززوويیدديیتمم حيیثث . )1كما فى االشكلل ررقمم ( االبلدداانن ددااخلل كلل سووقق

.ااننبلدداالفي كلل   

وونن عميیلل)٬، تليیهھا مليی 30أأكبرر عدددد منن االمستهھلكيینن االمنززليیيینن للكهھررباء (أأكثرر منن  فررنسافيیووجدد فى 
مصرر ووااسبانيیا. جميیع االبلدداانن االمتبقيیة لدديیهھا , وومليیوونن مستهھلكك 29على حدد سووااء  ,إإيیططاليیا ووترركيیا

 أألفف مستهھلكك 22ـلمستهھلكيینن بلمالططا أأددنى قاعددةة تظظهھرر وومليیوونن مستهھلكك للكهھررباء  7أأقلل منن 
.فقطط  

منن االمستهھلكيینن االمنززليیيینن أأيیضا فيیما  قاعددةةأأكبرر أأصحابب فررنسا وواايیططاليیا ووااسبانيیا ووترركيیا وو تظظهھرر 
االبلدداانن مليیوونن مستهھلكك٬، ووجميیع  3 بـاالجززاائرر االبلدداانن االمذذكووررةة تلي يیتعلقق بشبكة االغازز. بيینما 

مليیوونن مستهھلكك. 1أأقلل منن  لدديیهھاقيیة اباال  
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2- 1- عدددد موورردديي االكهھررباء وواالغازز 2  

ووغيیرر االمنززليیيینن. ووططلبب منن  عدددد جميیع االموورردديینن للمستهھلكيینن االمنززليیيینن )تمم ااحتسابب2في االشكلل (
ددوولل فقطط منن  6ووفى .لمستهھلكيینن االغيیرر منززليیيینناالذذيینن يیقووموواا فقطط بتززوويیدد اا ااستبعادد االموورردديینناالددوولل 
 يیهھعنن ووجوودد ثمان ووااعلنأأيیا٬، االبررتغالل ووااسبانيیا ووترركيیا)٬، (مصرر٬، فررنسا٬، إإيیططالهھھھمم:ددوولة  16أأصلل 

منن االموورردديینن أأيیضا  بهھمم. تلكك االددوولل لدديیهھا أأكبرر عدددد أأوو أأكثررفي سووقق االكهھررباء االخاصصموورردديینن 
.للاموورردد فعٌ  36فلدديیهھا كررووااتيیا  فىسووقق االغازز.أأما بفيیما يیتعلقق   

االكهھررباء)٬، االيیوونانن٬،  لسووققبالنسبهھ كررووااتيیا (فقطط االجززاائرر٬، االبووسنة وواالهھررسكك٬، يیظظهھرر فى كما 
االمحليیيینن االصغارر)٬، ااألررددنن ووفلسططيینن٬، عدددد منن االموورردديینن  وورردديینناالمبعضض (لدديیهھمم إإسرراائيیلل 

االسووقيینن. منن لكالً  8وو 2تفاووتت بيینن يی  

االمططلووبة. الخصائصصبووجوودد لموورردديینن ال مالططا  ىفبيینما ررصص موورردد ووااحدد لكال االسووقيینن وولددىى قب  
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2- 1- فووااتيیرراال مم تسليیمهھمميیت ننلمستهھلكيینن االمنززليیيینن االذذيیاانسبة )  3  

لكلل منن االغازز وواالكهھررباء.منفررددهه فووااتيیرر  ة,ددوورريی,بصووررهه االغالبيیة االعظظمى منن االمستهھلكيینن يیتسلمم  

(كررووااتيیا٬، قبررصص٬، مصرر٬،  هھھھمم بلدد 11في يیتسلمم كلل عميیلل فاتووررةة بالنسبة لسووقق االكهھررباء٬، ف
٪ في االبووسنة 99بنسبة ووفررنسا٬، االيیوونانن٬، إإسرراائيیلل٬، إإيیططاليیا٬، مالططا وواالبررتغالل٬، ووإإسبانيیا٬، ووترركيیا)٬، 

٪ في فلسططيینن.95وواالهھررسكك وو   

في كررووااتيیا٬، فررنسا٬، االيیوونانن٬،  على فووااتيیرر ووننلحصيیاالمستهھلكيینن  كللفإنن أأما بالنسبة لسووقق االغازز٬، 
للغازز٬، بالنسبهھ ٪ في ترركيیا (95٪ في االبووسنة وواالهھررسكك وو 99بنسبة ووإإيیططاليیا٬، االبررتغالل ووااسبانيیا٬، 

ً عع ووددفم قيیاسسبعضض االمستهھلكيینن يیستخددموونن نظظمم فإنن  ).مقددما  

فووااتيیرر  4لل يیحصت هھ يیتممنإفهھھھذذاا االجانبب وولكنن منن حيیثث االمبددأأ  بشأنناالجززاائرر ليیسس لدديیهھا أأيي بيیاناتت 
جميیع االعمالء. منناالسنة فى   
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2 االمعلووماتت االتى تشملهھا االفاتووررةة )  2-  

2- 2-   ففيیعررتبيیاناتت اال)  1

االموورردديینن,  بيیاناتت, بيیاناتت االتعرريیفف علىجميیع االفووااتيیرر تحتووىى , 1جددوولل االكما هھھھوو مالحظظ منن 
صدداارر,  تارريیخ االددفع عنوواانن االفاتووررةة, عنوواانن االموورردد, ررقمم حسابب االعميیلل, تارريیخ ااإلاالعمالء,  أأسمم
يیتعلقق بالقيیاسس ررقمم كووددىى جميیع االددوولل بتززوويیدد تقوومم ,حسابب االعميیلللبجانبب كوودد وواالفاتووررةة.  وومددةة
االمنززلى. قيیاسسلل ىاالررقم االتسلسللأأوو  االقيیاسسنووعع  أأوو نقاطط االقيیاسس ددعدد: سووااء  

:خاصهھ, "معلووماتت ااخررىىاالمحالهھ االى "وو االفررووقاتتاالى بعضض وويیمكنن ااإلشاررةة   

ااالتى:على فى االبووسنة وواالهھررسكك,االفاتووررةة  للمشتت  

االططاقة االمتجددددةة تكاليیفف •  
االتأخرر فى عنن  تجاناالبة ستددةة االمحئاالفامبلغ لقانوونن وو اا معددلل االفائددةة االمنصووصص عليیة فى •

.االددفع  
لهھا. أأخرر مووعددشكووىى ووتقدديیمم مكانيیة إإمددىى  •  
شرراائح االمستهھلكيینن •  

فى ااسبانيیا, ااألتى:ضمنن االفاتووررةة تتوو  

ططرريیقة االددفع •  
ررقمم االعقدد •  
نووعع تعررفة االشبكة •  
ررقمم عقدد تعرريیفة االشبكة •  

, (االتعرريیفة RES)مصاددرر االططاقة االجدديیددةة ( : مثلل ررىىخبيیاناتت ااقدد يیتمم ااشتمالل االفاتووررةة على وو
ً مررجعفى قبررصص, االخضررااء)  ا, تارريیخ بددء االتوورريیدد فى إإططاليیا.فى فررنس ستهھالكك االسنووىىإلل ا  
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:االمووجووددهه فى االفاتووررةة ففيیعررتبيیاناتت اال):1جددوولل ررقمم (  
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(تكملة)1جددوولل ررقمم   

 

 

االررسوومم وواالمبالغ االمستحقة االددفع 2.2.2  

االفاتووررةة هھھھى  فىاالتي يیمكنن االعثوورر عليیهھا وو٬، فإنن االمعلووماتت ااألكثرر شيیووعا )2االجددوولل (فيیما يیتعلقق بسووقق االغازز 

هھھھوو االحالل في االجززاائرر٬، وواالبووسنة  كما .وواالتي تعتمدد على االططاقة االمستهھلكة االمتغيیرر مقابللبال االمررتبططة االبيیاناتت

في  ماتت عنن االررسوومم االثابتة معلووووتتوواافرر اايیضاً  .وواالهھررسكك ووكررووااتيیا ووفررنسا ووااليیوونانن ووااسبانيیا ووتوونسس ووترركيیا

  .االبووسنة وواالهھررسكك ووااسبانيیا

ة.االططاقة وو االررسوومم االثابت مقابللاالقددررةة٬،  مقابللاالمقتررحة بشأنن  االبيیاناتتفي ددوولة توونسس, تتضمنن االفاتووررةة  كلل   
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للغازز)بالنسبهھ : معلووماتت تشملهھا االفاتووررةة عنن االسعرر وواالبيیاناتت (فقطط 2جددوولل ررقمم   

 

 
, جميیع االبلدداانن باستثناء مصرر,فى فووااتيیرراالتظظهھرر في )٬، 3فيیما يیتعلقق بفووااتيیرر االكهھررباء (جددوولل 

بناء على االططاقة االمستهھلكة بالتعرريیقة االعاليیة وواالتعرريیفة  االططاقة االمتغيیرر مقابللعلى  بيیاناتت
تكرررر أأيیضا في يی ااهھھھذذوو .على تعرريیفة ووااحددةة االمتغيیرر مقابلل االططاقةستندد  يیففي مصرر  أأما .االمنخفضة

تقددمم منن خاللل  ) 10/16( االعدديیدد منن االبلددااننفإنن عالووةة على ذذلكك٬، .)11/16(بلدداانن أأخررىى
لى ع لقددررةةاا مقابللاالووقوودد وو نووعععتمدد يیال . وولليیصووتااعتمادداا على قددررةة اال االقددررةة مقابللفووااتيیررهھھھمم 

 وو فى6قددمم منن حيینن ألخرر٬، على االتوواالي فيهھھھى معلووماتت ت وواانمااالططاقة أأوو االقددررةة االمستهھلكة 
بلدداا)16(منن أأصلل  بالدد7  
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: معلووماتت تشملهھا االفاتووررةة عنن االسعرر وواالبيیاناتت (سووقق االكهھررباء)3جددوولل ررقمم 

 

 

 ستهھالككااإل ااجمالى تضع)٬، فإنن جميیع االبلدداانن 4ااألجووبة االمتعلقة بأسووااقق االكهھررباء وواالغازز (جددوولل  يیخصصفيیما وو

ددعمم وواال ووتعدد االمززاايیا. لمبالغ االمستحقة٬، هھھھي مصررل بالنسبهھ ووااالستثناء االووحيیدد.فووااتيیررفى االوواالمبالغ االمستحقة 

 غيیرر شائعهھتت أأخررىى معلووماووهھھھناكك  .قق االغازز)سووب 3/8كهھررباء ووسووقق االفى بلدد  8/16( شائعهھغيیرر  مسائلل

 عننأأوو  مقددمهھأأيي خددمة أأخررىى  االناتجهھ عننإإلى االمبالغ االمستحقة  هھماعبصفة وو تشيیرر عنن االمبالغ االمستحقة 

 11ى االتوواالي في عل تقددمم( االررسوومماالططاقة وو بشأننفي االغالبب   تططررحح االتقسيیماتت  .وواالجززااءااتت ههستررددماال االمبالغ

 أأظظهھررتتفالفووااتيیرر االتى تمم فحصهھا . )أأسووااقق االغازز ضمنن 10 منن 7وو  8وو  كهھررباءفى  سووقق اال 16منن  10وو 

أأوو ما  ررسوومملتوورريیدد٬، وواال٬، خددمة ااتقسيیماتت مقابلل ااستخدداامم االشبكةمثلل : االمعلووماتت بعضض  هھغيیرر منتظظم بصووررهه

.يیتعلقق بجوواانبب ااألخررىى  
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: معلووماتت تشملهھا االفاتووررةة عنن االسعرر وواالبيیاناتت4جددوولل ررقمم   

 

  

 

2- 2- اتت متعلقة بالعددااددنبيیا)  3  

)5(جددوولل  فووااتيیرراالاالعدداادد االفعليیة فى  جميیع االبلدداانن٬، مبلغ االفاتووررةة ووقررااءةة أأظظهھررتتبالنسبة لسووقق االكهھررباء٬،   

يیظظهھرر . وواالمستهھلكك بناء على ططلببتارريیخ قررااءةة االعدداادد  يیكوونن فيیهھامصرر هھھھى ااألستثناء االووحيیدد, حيیثث ووكانتت 
ووإإسبانيیا ووتوونسس تارريیخ قررااءةة االعدداادد أأيیضا في فووااتيیرر االبووسنة وواالهھررسكك٬، ووااليیوونانن٬، ووإإيیططاليیا٬، وواالبررتغالل٬، 

إإذذاا كانتت قررااءةة  .رر مبلغ االفاتووررةة في إإيیططاليیا وومالططا وواالبررتغالل ووااسبانيیا ووتوونسس يیقدديیتمم توويیمكنن أأنن . ووترركيیا
.متاحهھاالعدداادد االفعليیة غيیرر   

(جددوولل  هھمبلغ االفاتووررةة ووقررااءةة االعدداادد االفعليی تحدددداانن جميیع االبلدداانن  االنتائجأأظظهھررتت سووقق االغازز٬، ل ووبالنسبهھ
 .تارريیخ قررااءةة االعدداادد في االبووسنة وواالهھررسكك٬، ووااليیوونانن٬، ووإإيیططاليیا٬، وواالبررتغالل ووتوونسس ووترركيیا وويیتوواافرر).5

.مبلغ االفاتووررةة في إإيیططاليیا وواالبررتغالل ووااسبانيیا ووتوونسسلتقدديیرر  تقدديیمم وويیمكنن  
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االعدداادد بيیاناتت ننتشملهھا االفاتووررةة ع : معلووماتت5جددوولل ررقمم 

 

2- 2- االفاتووررةة  مددةة فى في االسنة االسابقة أأوو )االغازز/ االكهھررباء( إإستهھالكك)  4  

 :ددوولل هھھھي 8قة االمستهھلكة في االعامم االسابقق فيقددمم بيیاناتت عنن االططاتبالنسبة لسووقق االكهھررباء٬،
في  تتوواافررووال .قبررصص ووفررنسا ووإإسرراائيیلل ووإإيیططاليیا وومالططا وواالبررتغالل ووااسبانيیا ووتوونسس

.االبووسنة وواالهھررسكك٬، كررووااتيیا٬، مصرر٬، االيیوونانن٬، فلسططيینن ووترركيیا :ددوولل6  

 ددوولل 7تهھلكة في االعامم االسابقق في بيیاناتت عنن االططاقة االمس تتوواافررفأأما بالنسبة لسووقق االغازز٬، 
 ال يیتمم تووفيیررهھھھا فيوو .كررووااتيیا ووفررنسا ووإإيیططاليیا وواالبررتغالل ووإإسبانيیا ووتوونسس ووترركيیا :هھھھي
سكك ووااليیوونانناالبووسنة وواالهھرر :ننيیبلدد  

أأيیة معلووماتت عنن كميیة كلل منن االكهھررباء وواالغازز االمستهھلكك  فإنهھ ال تووجدد٬، االقوولل ووخالصة
مم يیتقددفإنهھ يیتمم  ذذلكك ووعلى االعكسس منن .في االفتررةة االسابقة في االبووسنة وواالهھررسكك ووااليیوونانن

في ف/ .فررنسا٬، ووإإيیططاليیا٬، وواالبررتغالل ووتوونسس ووااسبانيیا فى هھھھذذهه االمعلووماتت لكال االسووقيینن
 في كررووااتيیا ووترركيیا يیتمم تووفيیررأأما  .بيیانيررسمم  منن خالللإإسبانيیا يیتمم تووفيیرر هھھھذذهه االمعلووماتت 

 ستهھالككااإلفي مالططا تشملل فاتووررةة االكهھررباء متووسطط . للغاززبالنسبهھ االمعلووماتت فقطط  هھھھذذهه
 مددههاالتكلفة لكلل ووحددةة تستهھلكك في االسنة االسابقة وواالسنة االحاليیة حتى لكلل يیوومم وومتووسطط 

االحاليیة.لفاتووررةة اا  
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2- 2- االووقوودد نووععمعلووماتت عنن )  5  

) RES-E( ددةةجددمتحوولل االططاقة اال بيیاناتت,في االبررتغالل ووإإيیططاليیا,االووقوودد نووععتشملل بيیاناتت 
 ) CHPاالططاقة وواالحررااررةة االمرركبهھ(االرريیاحح وواالططاقة االحرراارريیة ااألررضيیة٬، وواالططاقة االمائيیة٬، (:

وو االططاقة وواالحررااررةة وواالفحمم٬، وواالغازز االططبيیعي وواالططاقة االنوووويیة ) منن االمصاددرر االمتجددددةة ووغيیررهھھھا
تقددمم فقطط في ااسبانيیا ووااليیوونانن أأما  .وواالبترروولل ووغيیررهھھھا ٬،)fossil CHPاالحفرريیهھ االمرركبهھ (

)RES-E(االـ مماهھسإإحوولل  معلووماتت  

-RES إإسهھامم  عنن نن االموورردديیننعلِ االفاتووررةة٬، وولكنن يیجبب أأنن يیُ  فىاالووقوودد  نووععفي ترركيیا ال يیظظهھرر وو
E ) (لددىى االشرركة لكترروونيیهھااإلمووااقعهھمم  بررع.  

 

2- 2- بيیاناتت إإضافيیة )  6  
 

ررقمم االططووااررئئ (باستثناء سووااء جميیع االبلدداانن في فووااتيیررهھھھمم  تظظهھررفيیما يیتعلقق بسووقق االكهھررباء٬، 
فووااتيیرر كلل  ذذلكك فى وواافررلمم يیتووااالتصالل ( مووااعيیددوو االخطط االساخنن لالستفساررااتت ووكررووااتيیا وومالططا)أأ

منن االجززاائرر ووكررووااتيیا وومصرر ووتوونسس)  
 تصاللالوواا مشغلى االشبكة االعثوورر على ااسمم لعمالء االمناززلل  بلددااً  16منن أأصلل  6فقطط في يیمكنن وو
ووترردد . كما هھھھوو االحالل فى: االبووسنة وواالهھررسكك٬، كررووااتيیا٬، االيیوونانن٬، ااألررددنن٬، االبررتغالل ووترركيیا  .بهھمم

جج االتعرريیفة٬، ووفى مالططا٬، بشأنن أأحكامم ووشررووطط ددفع معلووماتت أأخررىى في كررووااتيیا٬، فيیما يیتعلقق بنماذذ
االفاتووررةة٬، ووططررقق االددفع ووساعاتت االعملل االخ  

)جميیع االبلدداانن٬، باستثناء االبررتغالل٬، تقوومم بتووفيیرر ررقمم ططووااررئئ على 6أأيیضا في سووقق االغازز (جددوولل 
في فررنسا٬، االيیوونانن٬، إإيیططاليیا٬، ااالتصالل  مووااعيیددفرر االخطط االساخنن لالستفساررااتت وو اايیتووكما ااالقلل. 

االبررتغالل ووااسبانيیا ووترركيیا   
 مشغلل االشبكةسمم اا, نانن وواالبررتغالل ووترركيیافووااتيیرر في االبووسنة وواالهھررسكك ووكررووااتيیا ووااليیوواالعررضض ت
.بهھ ااالتصالل مووااعيیددوو  
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: معلووماتت تشملهھا االفاتووررةة عنن بيیاناتت ااخررىى6جددوولل ررقمم   

 

2- 2- أأوو ززيیاددةة تكلفة  اامكانيیهھ االووفرر فى االتكلفةبشأنن االفاتووررةة فى  معلووماتت)  7
االتوورريیدد  

 تكلفة ززيیاددةة أأوو االتكلفة فى االووفرر اامكانيیهھإإلى  اى تشيیرر فووااتيیررهھھھتاالاالبلدداانن  مننبالنسبة لسووقق االكهھررباء٬،
هھھھذذهه االمعلووماتت بالجززاائرر٬، االبووسنة  هه االىشاررااإلتمم تلمم وو .ووااألررددنن وواالبررتغالل ووتوونسس,إإيیططاليیا  :االتوورريیدد

.وواالهھررسكك٬، كررووااتيیا٬، قبررصص٬، مصرر٬، فررنسا٬، االيیوونانن٬، إإسرراائيیلل٬، مالططا٬، فلسططيینن ووااسبانيیا ووترركيیا  
 االتوورريیدد تكلفة أأووززيیاددةة االتكلفة فى االووفرر اامكانيیهھ االىفووااتيیرر,فإنهھ ال تتمم ااإلشاررةة فى االأأما بالنسبة لسووقق االغازز

االجززاائرر٬، وواالبووسنة وواالهھررسكك٬، كررووااتيیا٬،  :تووفيیرر هھھھذذهه االمعلووماتت فيتمم كما اليی.ا ووتوونسسااسبانيیإإال فى 
.بيیانيیا تووززيیع ااألجووبة 3فررنسا٬، االيیوونانن٬، إإيیططاليیا٬، االبررتغالل ووترركيیا وويیبيینن االشكلل االبيیانى ررقمم   
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؟االتوورريیدد تكلفة ززيیاددةة أأوو االتكلفة فى االووفرر اامكانيیهھ: هھھھلل تشملل االفاتووررةة معلووماتت عنن 3شكلل ررقمم   

 

 

 

 

 

 أأوو االتكلفة فى االووفرر إإمكانيیة بشأنن وو االكهھررباء على معلووماتتأأفووااتيیرر االغازز  ال تحتووىىملخصص ااألمرر, عاددةة 
توونسس هھھھي االبلدد االووحيیدد االتي تووفرر هھھھذذهه االمعلووماتت في كلل منن فووااتيیرر االكهھررباء ووتعدد  .االتوورريیدد تكلفة ززيیاددةة
ووااسبانيیا فقطط في فووااتيیرر ,فقططفي فووااتيیرر االكهھررباء  االمعلووماتت هھھھذذهه إإيیططاليیا وواالبررتغالل بيینما تووفرروواالغازز؛
.االغازز  

 

2- 2- االمعلووماتت ووتغيیيیرر ااألحماللمعايیيیرر االجووددةة٬، تووفيیرر االططاقة٬، ووتططوورر )  8  

معايیيیرر االجووددةة٬، ووتووفيیرر االططاقة٬،  :٬، يیمكنن للفووااتيیرر تووفيیرر معلووماتت عنن7كما هھھھوو مبيینن في االجددوولل ررقمم 
.االمعلووماتت تغيیيیرروو ااألحماللووتططوورر   

 في هھاالمقتررح مووررأأيیة معلووماتت بشأنن ااألاالجززاائرر وواالبووسنة وواالهھررسكك وومصرر ووااألررددنن ووترركيیا ال تووفرر وو
تووفرر  االتى على االررغمم منن اانن االبووسنة وواالهھررسكك تقوومم بتحدديیدد بعضض االمرراافققووذذلكك  .فووااتيیرر االكهھررباء وواالغازز

ددوولل فقطط   6تظظهھرر وو .االططاقة٬، وومعظظمهھمم منن مووااقعهھا على شبكة ااإلنتررنتت االووفرر فىمعلووماتت عنن 
كررووااتيیا٬، قبررصص٬، فررنسا٬، االيیوونانن وومالططا  :هھھھياالقضايیا ااألرربعة االمقتررحة ٬، وو معلووماتت حوولل ووااحددةة منن

  .ووفلسططيینن

ااً ررووهھھھي االقضايیا ااألكثرر ظظهھ ااألحماللتووفيیرر االططاقة ووتططوورر فإنن )٬، 7سووقق االكهھررباء (االجددوولل بيیتعلقق فيیما وو
سططيینن وواالبررتغالل ووتوونسس؛ قبررصص٬، االيیوونانن٬، فلكررووااتيیا٬،  :لألوولل هھھھمم ددوولة16 منن أأصلل  6 االفووااتيیرر:فى 

 تبدديیلليیتمم تووفيیرر معايیيیرر االجووددةة وووو .فررنسا ووإإيیططاليیا وومالططا وواالبررتغالل ووااسبانيیا ووتوونسس:ووللثانى فى
تقددمم ووااسبانيیا  ىااألوول تقددممإإيیططاليیا  وو٬،ااإلثنيیننتقددمم إإسرراائيیلل  :بلدداا 16منن أأصلل  3االمعلووماتت فقطط في 

.ههااألخيیرر  
منن أأصلل  5في ووذذلكك  ااألحماللتططوورر  هھھھى)٬، فإنن االقضيیة ااألكثرر شيیووعا 7لجددوولل أأما بالنسبة لسووقق االغازز (اا

فررنسا٬، إإيیططاليیا٬، االبررتغالل  :معلووماتت حوولل هھھھذذهه االمشكلة في يیمكنن االعثوورر عليوو.ززاالغافى أأسووااقق  10
االبررتغالل  :فقطط هھھھى بلدداانن في ثالثثتووفيیرر االططاقة بشأنن معلووماتت االعثوورر على يیمكنن وو .ووااسبانيیا ووتوونسس

االمعلووماتت يیووجدد في  غيیيیررتبيینما تووجدد في اايیططاليیا فمعايیيیرر االجووددةة االخاصة بمعلووماتت أأما اال .ووتوونسسووااسبانيیا 
.إإسبانيیا  
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ستهھالكك ووتحوويیلل االمعلووماتت:معلووماتت عنن: معايیيیرر االجووددةة٬، تووفيیرر االططاقة٬، ووتططوورر ااإل7جددوولل ررقمم   

 

2 ختيیاررااتت أأخررىى متاحهھ للعمالءاا) معلووماتت وو  3-  

2- 3- وو إلستخدداامم االشبكةأأستالمم فاتووررةة مستقلة للكهھررباء أأوو االغازز إإمكانيیة إإ )1  

االتى تمم تصددرر فاتووررةة ووااحددةة  للكهھررباء أأوو االغازز االُموورردد وو إلستخدداامم االشبكة, ووذذلكك فى كلل االددوولل  
االبحثث فيیهھا, عدداا إإستثناء ووحيیدد ووهھھھوو سووقق االكهھررباء فى كررووااتيیا ,حيیثث يیقوومم االعميیلل باستالمم 

.)DSOمشغلل أأنظظمهھ االتووززيیع (نن االُموورردد وو ااألخررىى منن فاتووررتيینن. ووااحددةة م  

وواالشيء بناء على ططلبهھمم.  مستقلتيینن وو االهھررسكك إإستالمم فاتووررتيینن هھبووسناالكما يیمكنن للعمالء فى 
ررباء فى إإسبانيیا على االررغمم منن أأنن ذذلكك يیتضمنن تووقيیع عقدديینن نفسهھ يینططبقق على سووقق االكهھ

. على كلل, فإنن االغالبيیة )DSO( لتووززيیع انظظمهھ مشغأل, ااألوولل مع االُموورردد ووااألخرر مع نفصليیننم
تعاقدد على  فاتووررةة ووااحددةة باعتبارر اانن االُموورردد قدد مملدديیهھ اااسبانيی عمالء االمناززلل فى االعظظمى منن 

نيیابة عنن االمستهھلكيینن.)DSO( لتووززيیع نظظمهھا مشغألااستخدداامم االشبكة مع   
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2- 3- ) عدددد صفحاتت االفاتووررةة2  

 3منن تتكوونن فى أأغلبب االحاالتت, تتكوونن االفاتووررةة منن صفحتيینن للكهھررباء وواالغازز, كما تووجدد فووااتيیرر 
فى اايیططاليیا تقددمم بعضض وو للكهھررباء فقطط فى مالططا,  صفحاتت للكهھررباء وواالغازز فى فررنسا وو اايیططاليیا

 االفاتووررةة فى صفحة ووااحددةة ووذذلكك فى لفاتووررةة. ووتقددممفى اامعلووماتت للعمالء  فحاتتاالص
وو فلسططيینن بالنسبة للكهھررباء, ووفى كررووااتيیا بالنسبة للغازز. مصرر,ااألررددنن  

 

2- 3- االفعلى ووااإلستهھالكك االمحاسبب عليیة ) مقاررنة بيینن ااإلستهھالكك 3  

بالنسبة فى أأغلبب االحاالتت, يیمكنن االمقاررنة بيینن ااإلستهھالكك االفعلى وو ااإلستهھالكك االمحاسبب عليیة, 
لسووقق االكهھررباء وواالغازز.  

وواالهھررسكك /االيیوونانن/اايیططاليیا/ااالررددنن/ااسبانيیا ووترركيیا مقاررنة  فيیستططيیع عمالء االمناززلل فى االبووسنة
باإلستهھالكك  تهھعددااددااتهھمم وومقاررن ااإلستهھالكك االفعلى باإلستهھالكك االمحاسبب عليیة ووذذلكك بقررااءةة

االفاتووررةة, ةة ااإلستهھالكك بسهھوولهھ منن خاللل قررااء االمحاسبب عليیة. ووفى االجززاائرر يیمكنن االتعررفف على
نة ألنن ااإلستهھالكك االمحاسبب عليیهھ يیكوونن ااإلستهھالكك أأما فى قبررصص فال ددااعى لعقدد هھھھذذهه االمقارر

مقاررنة ااإلستهھالكك باألعوواامم االسابقة. فقطط االمقررووء فعليیاً, أأما فى مالططا فإنن االعمالء يیستططيیعوونن  

 

2- 3- ااختيیارر شكلل االفاتووررةة) 4  

منن خاللل ), فإنن شكلل االفاتووررةة ال يیمكنن ااختيیاررهه, بصفهھ عامهھ, 5كما هھھھوو مالحظظ فى االنمووذذجج ررقمم(
) ددوولهھ فى سووقق االكهھررباء 16) ددوولل منن(5فى حيینن اانهھ يیمكنن ااختيیاررهه فى (, االعمالء

) فى سووقق االغازز ( كررووااتيیا, 10) ددوولل منن (5االبررتغالل) ووفى (وو , اايیططاليیاااسرراائيیلل(مالططا,فررنسا,
فررنسا, اايیططاليیا, االبررتغالل ووااسبانيیا).  

بيینن االشكلل  ففى هھھھذذهه االددوولل االتى تتيیح حقق ااختيیارر شكلل االفاتووررةة, يیكوونن للعمالء حقق ااالختيیارر
اااللكترروونى أأوو االووررقى.  

 

2- 3- )بيیاناتت تتعلقق بتكلفة ااالختيیارر 5  

أأوو تكاليیفف مكانيیة االووفرر فى االإخططارر عمالئهھا بإاالسووقيینن, تقوومم بالتووجدد ددوولهھ ووااحددةة, فى كلل منن وو
ضافيیة نتيیجهھ ااصدداارر فاتووررةة ووررقيیة). غيیرر إإعنن مختلفف ااالختيیاررااتت (مثالل:تكاليیفف  ناشئاال تهھاددايیزز

يیططاليیا.إإأأنن ااالستثناء االووحيیدد يیووجدد فى   
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2- 3- ااختيیارر ططرريیقة ددفع االفاتووررةة) 6  

ااختيیارر ططررقق االددفع, ووتكوونن  ال يیستططيیع االعمالء فى االبووسنة وواالهھررسكك وومصرر ووااليیوونانن ووكررووااتيیا
ططرريیقة االددفع فى هھھھذذهه االحالة منن خاللل االفاتووررةة.  

), فإنن ططرريیقة االددفع االغالبة هھھھى االفاتووررةة, ووذذلكك فيیما يیتعلقق 6ووكما هھھھوو مالحظظ فى االنمووذذجج (
بالكهھررباء وواالغازز. ووكما يیبددوو فإنن االددفع منن خاللل ااإلنتررنتت أأكثرر اانتشاررااً فى سووقق االكهھررباء عنهھا 
لل فى سووقق االغازز ووتشيیرر باقى ططررقق االددفع االى ااماكنن مختلفة يیستططيیع االعميیلل االددفع منن خاللهھا مث  

( االبنووكك وو مكاتبب االبرريیدد)اايیضاً تشيیرر االى ووسائلل مختلفة متاحة مثلل (االشيیكك وو كررووتت ااإلئتمانن).  

 

2- 3- االعميیلل بالنسبة لمختلفف ططررقق االددفع) ووسائلل إإخططارر 7  

لل.ؤؤح ططررقق سدداادد مختلفة على هھھھذذاا االتسالمم تجبب االددوولل االتى ال تتيی  

), يیتمم ااخططارر االعمالء بططررقق االسدداادد االممكنة منن خاللل االفاتووررةة, 7فى أأغلبب االددوولل, بالنمووذذجج (ف
وواايیططاليیا وو ااألررددنن وو مالططا وو  إإسرراائيیللووهھھھذذاا يیحددثث فى االجززاائرر وو قبررصص ووفررنسا ووااليیوونانن وو 

لعميیلل االتووااصلل مع مكاتبب االمووززعيینن.ترركيیا. أأما فى فلسططيینن فإنة يیستووجبب على اا  

ررقق االددفع االبدديیلة فى االعقدد, ووفى االبررتغالل تعررضض ططررقق االددفع االمتاحة ففى إإسبانيیا تعررضض طط
بالشررووطط االعقدديیة ووعلى مووقع االموورردد كما تووجدد على فاتووررةة موورردد االعميیلل ااألخيیرر ططررقق مختلفة 

دد اااللكترروونى.للددفع. بيینما فى توونسس يیستططيیع االعميیلل مررااجعة مووقع االمووررٌ   

هھھھى نفسس االططررقق االووااررددةة على سووقق االكهھررباء ووبالنسبة لسووقق االغازز, فإنن ططررقق إإخططارر االعمالء 
ووذذلكك بالنسبة للجززاائرر ووفررنسا وواايیططاليیا ووترركيیا فيیكوونن ااخططارر االعمالء بالفاتووررةة. أأما فى االبررتغالل 

دد اااللكترروونى.وو إإسبانيیا يیكوونن إإخططارر االعمالء منن خاللل مووقع االمووررٌ   

 

2- 3- ااستحقاقق االفووااتيیررفتررةة ) 8  

),  8يیتمم إإررسالهھا للعمالء كلل شهھرريینن (كما فى االنمووذذجج  أأعلنتت أأغلبب االددوولل أأنن فووااتيیرر االكهھررباء
إإال إإذذاا قامم االعميیلل بالسدداادد على أأقساطط شهھرريیة, فإنة يیتسلمهھا مررةة فى ووهھھھذذهه االددوولل هھھھى فررنسا (

وو اايیططاليیا وو ااسبانيیا وو توونسس.ووإإسرراائيیلل االعامم.),االيیوونانن   

بالفووااتيیرر, ووفى أأغلبب فى االبررتغالل, يیستططيیع االموورردديینن ااإلتفاقق مع عمالئهھمم على ميیعادد مططالبتهھمم 
ااألحوواالل يیتسلمهھا االعمالء كلل نصفف شهھرر فى حالل ااتفاقهھمم على ذذلكك, أأما غيیرر ذذلكك فإنن االقانوونن 

يینصص على أأنن تكوونن شهھرريیة.  

ووفى قبررصص, يیتمم إإررسالل االفووااتيیرر كلل نصفف شهھرر بالنسبة للعمالء االتجارريیيینن وواالصناعيیيینن, 
 6تيیرر على االقررااءااتت االفعليیة كلل االفوواا ووبصووررةة شهھرريیة للعمالء االعادديیيینن. ووفى مالططا, يیتمم ااستالمم
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ووفووااتيیرر تقدديیرريیة كلل شهھرريینن وو ذذلكك بالنسبة لعمالء االمناززلل وو االعمالء االعادديیيینن, وويیختلفف أأشهھرر 
بالنسبة لغيیرر عمالء االمناززلل بيینن شهھرريیة وورربع سنوويیة.  

ترركيیا تررسلل االفووااتيیرر أأما فى االبووسنة وواالهھررسكك وو كررووااتيیا وو مصرر وو ااألررددنن وو فلسططيینن وو 
شهھرريیة, غيیرر اانن االجززاائرر هھھھى االددوولة االووحيیددةة االتى تقوومم بإررسالل االفووااتيیرر كلل ثالثة أأشهھرر.بصووررةة   

ووبالمثلل يیحددثث فى سووقق االغازز, ماعدداا فى االيیوونانن وواالتى تقوومم بإررسالل االفووااتيیرر كلل شهھرر, ووفى 
اايیططاليیا االتى يیتووقفف إإررسالل االفاتووررةة على متووسطط ااإلستهھالكك االسنووىى.  

 

2- 3-  محتوويي ااألختيیارر االمتعلقق بعدددد االفووااتيیرر ووووسيیلة االددفع وو مددىى قددرر ) 9
لفاتووررةةاا تفاصيیلل  

), فى كال االسووقيینن لدديیهھا حقق ااختيیارر بشأنن 9ال تووجدد ددوولهھ ووااحددهه, كما هھھھوو مالحظظ فى االنمووذذجج (
ً بالنسبهھ لعمالء االغازز وو االكهھررباء,فإنن ااختيیارر  محتووىى االفاتووررةة وومددىى قددرر االتفاصيیلل بهھا. أأيیضا

لددفع متاحح فى كلل االددوولل.أأما بالنسبهھ إلختيیارر عدددد االفووااتيیرر فإنهھ مكفوولل فقطط فى ااسبانيیا وو ووسيیلة اا
االبررتغالل.  

 

2- 3- االددفع بالتقسيیطط) 10  

ً لتقددوو فلسططيینن وو ااس إإسرراائيیلليیتمم ددفع فاتووررةة االكهھررباء فى فررنسا وو  رر يیبانيیا بناء على ااقساطط ووفقا
إإذذاا االعميیلل.أأما فى اايیططاليیا فإنن عمالء االخددمة االمنتظظمة يیمكنهھمم ااختيیارر االددفع بالتقسيیطط فى حالل ما 

االمططلووبب سددااددهه أأكثرر منن االمسدددد مسبقاً. بيینما عمالء االسووقق االحرر البدد ووأأنن يیتفقوواا عليیهھ فى كانن 
ساطط. ووفى نصووصص االعقدد. غيیرر أأنن قبررصص هھھھى االددوولهھ االووحيیددهه االتى يیقوومم فيیهھا االموورردد بتحدديیدد ااألق

مالططا فإنهھ يیمكنن االتووصلل االى تووفيیقق ألووضاعع االعميیلل االصعبهھ فى ددفع االفووااتيیرر مع االموورردد.  

تقسيیطط االفاتووررةة. ةمكانيیإإ للعميیللغيیرر أأنن باقى االددوولل ال تتيیح   

ُتخضع عمليیهھ االددفع بالتقسيیطط لتقدديیرر االعمالء.  ووبالنسبهھ لسووقق االغازز, فإنن فررنسا وو اايیططاليیا وو ااسبانيیا
يیططاليیا نفسس االشأنن فى سووقق إإلكك لتقدديیرر االموورردد. ووبالنسبهھ االى ا يیخضع ذذغيیرر أأنهھ فى ترركيی

االكهھررباء. إإال اانن كررووااتيیا هھھھى االددوولهھ االووحيیددهه االتى تحدددد االددفع بالتقسيیطط منن خاللل االموورردد.ووفى 
باقى سووقق االغازز (االجززاائرر وو االبووسنة وواالهھررسكك وو االيیوونانن وو االبررتغالل وو ترركيیا) فإنهھ ال تووجدد 

يیطط.إإمكانيیهھ للددفع بالتقس  
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2- 3- لل االتغيیرر) تعرريیفف االعميیلل باألسعارر وو معدد11  

نتررنتت وو فى سووقق االكهھررباء وواالغازز هھھھى : ااإل تعدد أأغلبب ووسائلل تعرريیفف االعمالء باألسعارر 
االصحافهھ وو االتليیفززيیوونن وو االرراادديیوو.  

لل االتغيیرر باختالفف االددوولل:ووقيیتت االتعرريیفف بشأنن ااألسعارر وو معدديیختلفف ت  

- يیوومم مقددماً. 15ااإلعالنن ففى االبووسنهھ وو االهھررسكك, يیكوونن    
- ووفى كررووااتيیا تقددمم االمعلووماتت قبلل تططبيیقق االتغيیيیررااتت.   
- ووفى قبررصص يیتمم تعرريیفف االعمالء منن خاللل االفاتووررةة.   
- فى مصرر يیكوونن االتعرريیفف قبلل تغيیرر ااألسعارر بعددهه أأيیامم.   
- االمعلووماتت قبلل شهھرر منن تغيیرر ااألسعارر منن خاللل خططاباتت أأوو  ههفى فررنسا, تقددمم هھھھذذ 

نتررنتت.ااإل  
- يیكوونن االتعرريیفف منن خاللل االفاتووررةة أأوو ااإلنتررنتت. ,إإسرراائيیللفى    
-  (ااخرريینن)أأخررىى (موورردديینن)متسع منن االووقتت إلختيیارر عقوودد, فى اايیططاليیا, لددىى االعمالء يیكوونن 

.أأشهھرر 6عنن  ةةووال تززيیدد هھھھذذهه االمدد ررضاهھھھمم بشأنن تغيیرر ااألسعاررحالل عددمم   
- أأوواالفاتووررةة.فى ااألررددنن, يیكوونن ااخططارر االعمالء بتغيیرر ااألسعارر منن خاللل ووسائلل ااإلعالمم    
- ووفى فلسططيینن, يیكوونن إإخططارر االعمالء بأىى تغيیرر فى االتعرريیفهھ منن خاللل إإعالنن فى االجرريیددةة  

االمحليیة.  
- منن خاللل االتووااصلل االمباشرر عبرر االووسائلل ,خططارر االعمالء,فى االبررتغاللإإوويیكوونن  

اااللكترروونيیة االمتفقق بشأنهھا مسبقاً.  
- فى إإسبانيیا, يیتمم تقدديیمم االمعلووماتت مقددماً.   
- إلخططارر منن خاللل االفاتووررةة االالحقة وو ااألنتررنتت.فى توونسس , يیكوونن اا   
- ططارر فى ترركيیا منن خاللل االفاتووررةة االسابقة على االززيیاددةة.خوويیكوونن ااإل   

 

2- 3- منتجاتت االططاقة ااألخررىىاالتعرريیفف بشأنن ) 12  

ً لتعرريیفف االعمالء بمنتجاتت االططاقة االمختلفة هھھھى : إإعالناتت االصحفف  تعدد االووسائلل ااألكثرر ااستخددااما
  )12االتليیفززيیوونن أأوو االرراادديیوو ( نمووذذجج وو ااألنتررنتت وو 

)10ددوولل منن  5تت االمووززعة (أأيیضاً فى سووقق االغازز غالبا ً ما تستخددمم االنشرراا  

: خططابب منن االموورردد, االفاتووررةة أأوو لتعرريیفف االعمالء بالمنتجاتت االمختلفة وومنن االووسائلل ااألقلل شيیووعاً 
االتليیفوونن  
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2- 3- االموورردد منن خاللل مووقعهھ ااأللكترروونى) إإعالنن 13  

), يیقوومم االموورردد باإلعالنن عبرر مووقعهھ ااأللكترروونى 13االددوولل, كما يیالحظظ منن االنمووذذجج ( فى معظظمم
عنن منتجاتهھ.  

ووهھھھذذاا يیحددثث فى (كررووااتيیا, فررنسا, االيیوونانن, االقددسس االمحتلة, اايیططاليیا, ااألررددنن, مالططا, االبررتغالل, 
ااسبانيیا, ترركيیا وو توونسس.) ووال يیحددثث فى (االجززاائرر, االبووسنهھ وواالهھررسكك , قبررصص, مصرر وو 

فلسططيینن).  

2- 3- كشفف االمالى وو االحقق فى تقدديیمم شكووىىاال معلووماتت بشأنن) 14  

يیتمم إإخططارر االعمالء فى كافهھ االددوولل بالمبالغ االتى لمم يیتمم سددااددهھھھا ووااإلجررااءااتت االمتبعة حالل عددمم 
االددفع.  

كك بالنسبة ووذذل,ووتعدد االووسيیلة ااألكثرر إإنتشاررااُ إلخططارر االعمالء بحقهھمم فى تقدديیمم شكووىى هھھھى االفاتووررةة 
ً مووقع االموورردد, وومنن بعضض االووسالسووقق  ئلل ااألخررىى: ااجررااءااتت االكهھررباء وواالغازز, كما يیووجدد أأيیضا

خاصهھ للشكووىى  

( االجززاائرر), االشررووطط االعقدديیة (االيیوونانن وو االبررتغالل), خددماتت تليیفوونيیة مساعددةة لعمالء االكهھررباء 
.14ااإلجابة ,اانظظرر االنمووذذجج منن وواالغازز( اايیططاليیا). وولمووجزز   

رر عمالء االكهھررباء بحقهھمم فى االشكووىى منن خاللل هھھھذذهه االووسائلل:ووعلى ووجهھ االتفصيیلل, يیتمم إإخططا  

- وو اايیططاليیا ووااألررددنن وو مالططا  ووإإسرراائيیللبالفاتووررةة فى االبووسنة وواالهھررسكك وو فررنسا ووااليیوونانن  
وو ترركيیا.  

- منن خاللل موواادد ترروويیجيیة فى قبررصص وو مصرر ووااألررددنن ووفلسططيینن وو االبررتغالل.   
- وومصرر وو فلسططيینن ووااسبانيیا. بووسائلل أأخررىى فى االجززاائرر وواالبووسنة وواالهھررسكك وو اايیططاليیا   

وويیتمم إإخططارر عمالء االغازز منن خاللل:  

- االفاتووررةة فى االبووسنة وواالهھررسكك وو كررووااتيیا وو فررنسا وواايیططاليیا وو ااسبانيیا ووترركيیا   
- بموواادد ترروويیجيیة فى االبررتغالل.   
- بووسائلل أأخررىى فى االجززاائرر وو االبووسنة وواالهھررسكك ووااليیوونانن وو اايیططاليیا وواالبررتغالل وو ااسبانيیا.   

 

2 ووووحددااتت االقيیاسسخددماتت أأخررىى ) 4-  

2- 4- إإجررااءااتت االفووتررةة للمرراافقق متعددددةة االخددماتت)  1  

٬، فإنن كلل االبالدد تقرريیبا تووفرر لعمالء االمناززلل فاتووررةة مخصصة  9كما يیمكنن أأنن يیالحظظ في االجددوولل 
للططاقة باستثناء قبررصص وومصرر وومالططا ووفلسططيینن.ووتشملل فاتووررةة االكهھررباء أأيیضا ررسوومم جمع 

مالططا. االنفايیاتت في مصرر٬، ووررسوومم االميیاهه في  
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وواالددفع ستهھالككووحددةة قيیاسس ااإل 2.4.2  

االغازز بالمترر مكعبب. أأما في االجززاائرر فإنن  إإستهھالككفي جميیع االبلدداانن٬، باستثناء االجززاائرر٬، يیعبرر عنن 
االتي تتوواافرر اايیضا فى توونسس.ووحرراارريیة٬، االووحددةة االووحددةة االقيیاسس هھھھي   

وولكنن بعضض االبلدداانن٬،  االغازز / االماء االساخنن بالجوولل, إإستهھالككال يیووجدد فى أأيي منن االبلدداانن مؤؤشرر 
رروونن عنهھ بالكيیلوو ووااطط بالمترر مكعبب يیعب ستهھالككمثلل كررووااتيیا ووااسبانيیا ووترركيیا إإلى جانبب حسابب ااإل

 ً (ووهھھھذذاا االمؤؤشرر هھھھوو في االووااقع االمؤؤشرر االررئيیسي في كررووااتيیا).ووفي أأكثرر منن بلدد ٬، يیعبرر ساعة اايیضا
). ووهھھھذذاا هھھھوو االحالل فى 15ساعة (اانظظرر االشكلل  تتبالكيیلوو وواا ستهھالككعنن االووحددةة االمستحقة منن ااإل

كررووااتيیا ووفررنسا ووااليیوونانن وواالبررتغالل ووااسبانيیا ووترركيیا.  

في ترركيیا يیعبرر أأيیضا عنن االووحددةة االمستحقة بالمترر مكعبب٬، ووهھھھوواالمؤؤشرر االووحيیدد االمتاحح في االبووسنة 
وواالهھررسكك ووإإيیططاليیا.أأما في االجززاائرر ووتوونسس يیتمم االتعبيیرر عنن االووحددةة االمستحقة بالحررااررىى.  

في حالة ااختالفف االكميیاتت االمستحقة عنن االكميیة االتى تمم قيیاسهھا٬، يیططلبب منن االووززااررةة االمعنيیة االحكمم 
.ستهھالككبإعاددةة االحسابب في فررنسا ووااليیوونانن ووإإسبانيیا٬، لتقدديیرر فاتووررةة ااإل  

في إإيیططاليیا وواالبررتغالل ووترركيیا, يیتوولى االمنظظمم االووططني هھھھذذهه االمسؤؤووليیة. كما ووضعتت في االبووسنة 
عدد إلعاددةة االحسابب منن قبلل االشرركة. في االجززاائرر ال يیمكنن حددووثث ااختالفف وواالهھررسكك ووتوونسس قوواا

ألنن االمووززعع هھھھوو أأيیضا مشغلل االشبكة.  

.16يیتمم تووفيیرر تمثيیلل ررسوومي منن ااإلجاباتت في االشكلل   

 

2 تعدديیلل االقووااعدد ووااإلشتررااططاتت)  5-  

2- 5- تعدديیلل االقووااعدد ) 1  

في االبووسنة وواالهھررسكك٬، كررووااتيیا٬، قبررصص٬، وومصرر ووإإسرراائيیلل ووإإيیططاليیا ووااألررددنن ووفلسططيینن ووااسبانيیا 
االمنظظمم االووططني االجهھازز ووترركيیا يیتمم تعدديیلل االقووااعدد االتى تتعلقق بالفووااتيیرر لعمالء االمناززلل منن خاللل 

).10(االجددوولل   

يیلل االقووااعدد االتي في االبووسنة وواالهھررسكك٬، ووكررووااتيیا٬، وو مصرر ووإإسرراائيیلل ووإإيیططاليیا ووأأسبانيیا يیتمم تعدد
تحددددهھھھا ااألجهھززهه االمنظظمة ووفقا لإلططارر االعامم االذذيي تنصص عليیهھ االقوواانيینن االووططنيیة.  

تحدددد قووااعدد هھھھى االتى في االجززاائرر ووفررنسا ووتوونسس تكوونن االلوواائح االحكووميیة (أأوو االووززاارريیة) فقطط 
ووأأسسس محتوويیاتت االفووااتيیرر. في مالططا يیتمم تعيیيینن محتووىى االفووااتيیرر منن قبلل االموورردد وويیوواافقق عليیهھ 

لمنظظمم االووططنى.اا  



26 	  
	  

٬، فإنن االقووااعدد, فى فررنسا ووتوونسس, وواالتى تتعلقق بتكلفة ااستخدداامم 11ووكما هھھھوو مبيینن في االجددوولل ررقمم 
شبكة االكهھررباء  تضعهھا االووززااررةة.  

) هھھھوو االمسؤؤوولل عنن ووضع قووااعدد تكلفة ااستخدداامم DSOفي مالططا٬، فإنن مشغلل نظظامم االتووززيیع (
االهھيیئة االتنظظيیميیة االووططنيیة.االشبكة وولكنن هھھھذذهه يیجبب أأنن تتمم االموواافقة عليیهھا منن قبلل   

) يیكوونن االمنظظمم االووططني هھھھوو االمسؤؤوولل عنن تحدديیدد قووااعدد تكلفة 11في معظظمم االبلدداانن االمتبقيیة (
ااستخدداامم االشبكة.غيیرر أأنهھ في بعضض االحاالتت مثلل(كررووااتيیا٬، ااسبانيیا)٬، تتمم مساعددةة االمنظظمم االووططني 

منن قبلل االووززااررةة.  

نة وواالهھررسكك.وويینططبقق االشيء نفسهھ على سووقق االغازز٬، باستثناء االبووس  

 

قووااعدد االمررااقبة  2.5.2  

بالنسبة لسووقق االكهھررباء٬، في فررنسا ووتوونسس٬، تكوونن االووززااررةة هھھھى االمسؤؤوولهھ االووحيیددهه عنن مررااقبة 
ااالمتثالل للقووااعدد. أأما في االجززاائرر وومصرر فتتعاوونن االووززااررةة مع االهھيیئة االتنظظيیميیة.   

االمررااقبة. في بعضض االحاالتت في جميیع االبلدداانن ااألخررىى٬، يیكوونن االمنظظمم االووططني هھھھوو االمسؤؤوولل عنن 
على االررغمم منن ذذلكك يیشارركك االمنظظمم هھھھذذةة االمسؤؤووليیة كيیاناتت أأخررىى: في االبووسنة وواالهھررسكك٬، على 
سبيیلل االمثالل٬، تمتت مساعددهه االمنظظمم االووططني منن قبلل إإددااررااتت االتفتيیشش االمختلفة؛ أأما في االيیوونانن 

وواالبررتغالل منن قبلل منظظماتت االعمالء.  

ووتوونسس٬، تكوونن االووززااررةة هھھھى االمسؤؤوولهھ االووحيیددهه عنن مررااقبة  فيیما يیتعلقق بسووقق االغازز٬، ففي فررنسا
ااالمتثالل لقووااعدد محددددةة. في جميیع أأسووااقق االغازز ااألخررىى تتمم االمررااقبة منن قبلل االهھيیئة االتنظظيیميیة 
االووططنيیة. في االجززاائرر ووكررووااتيیا٬، يیتشارركك االمنظظمم االووططني مع االووززااررةة االمختصة بيینما يیتمم ذذلكك في 

مالء.االيیوونانن وواالبررتغالل مع منظظماتت االع  

.12ووتتلخصص ااإلجابة على هھھھذذاا االتساؤؤلل في االجددوولل   

 

2- 5- محتووىى االفاتووررةة)  3  

في ااغلبب االحاالتت٬، يیحدددد محتووىى فاتووررةة االكهھررباء بقرراارر حكوومى أأوو  

تنظظيیمي . في مالططا وواالبررتغالل ووااسبانيیا وو توونسس يیتمم تحدديیدد االمحتووىى في االمقامم ااألوولل منن خاللل  
االقانوونن.  

البووسنة وو االهھررسكك ووترركيیا منن خاللل ااشتررااططاتت عامة أأوو فىى هھررباءيیتمم تحدديیدد مسائلل فاتووررةة االك
قرراارر مماثلل ٬، وواالتى توواافقق عليیهھا االحكوومة ٬، االووززااررةة, االمنظظمم االووططني أأوو أأيي شخصص أأخرر.  
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ابعة تاالقانوونن ٬، فإنن هھھھناكك بعضض االقووااعدد في توونسس ٬، إإلى جانبب صددوورر االمحتووىى بمووجبب 
٬، االووززااررةة ٬، االمنظظمم االووططني أأوو أأيي شخصص  عامة ( وواالتي توواافقق عليیهھا االحكوومةاالشتررااططاتت لال

آآخرر ) : ووااضعيینن فى ااإلعتبارر هھھھذذيینن االمصددرريینن منن مصاددرر اااللتززاامم٬، وومنن ثمم فإنن االموورردد حرر 
في تعدديیلل االمحتووىى االفاتووررةة على ااستقاللل.  

وو االشيء نفسهھ يینططبقق على سووقق االغازز ٬، غيیرر اانهھ في االبووسنة وو االهھررسكك ووكررووااتيیا ال يیتمم تحدديیدد 
وولكنن يیووضع بشكلل مستقلل منن كلل موورردد. محتووىى االفاتووررةة  

 

2- 5- ااشتررااططاتت االفووااتيیرر ) 4  

فبالنسبة لسووقق االكهھررباء يیشتررطط فى االفووااتيیرر االحدد ااألددنى لعدددد االفووااتيیرر في االسنة وواالتي تكوونن 
ددوولة : االجززاائرر٬، االبووسنة وواالهھررسكك٬، فررنسا ٬، االيیوونانن ٬، إإسرراائيیلل٬،  16منن أأصلل  9إإلززااميیة في 

) . 13إإسبانيیا ووتوونسس ( االجددوولل إإيیططاليیا ٬، ااألررددنن ٬،   

) مثلل : االحدد  16ددوولل منن أأصلل  7كما اانهھ غالبا ما يیشتررطط ااثنيینن منن االمتططلباتت ااألخررىى ( 
ااألددنى لمدددد االددفع وو االتسليیمم. ووتشتررطط ااألوولى في االبووسنة وو االهھررسكك ٬، ووااليیوونانن٬، ووإإيیططاليیا٬، وو 

سنة وو االهھررسكك ووكررووااتيیا وو ااألررددنن ووفلسططيینن وو إإسبانيیا ووتوونسس ٬، أأما ااألخيیررةة فتشتررطط في االبوو
منن  5/16إإسرراائيیلل ووااألررددنن وو إإسبانيیا ووتوونسس وو ترركيیا. وويیووجدد ااشتررااطط لووسائلل االددفع فقطط في 

االبلدداانن ووهھھھي: فررنسا ووإإيیططاليیا ووااألررددنن وومالططا وواالبررتغالل .  

ووبالمثلل في سووقق االغازز ٬، فيیشتررطط تحدديیدد االحدد ااألددنى لعدددد االفووااتيیرر سنوويیا وو االحدد ااألددنى لمدددد 
: كررووااتيیا ووااليیوونانن وواايیططاليیا ووااسبانيیا ووتوونسس. وويیعتبرر االحدد ااألددنى لعدددد فووااتيیرر سنوويیا  االددفع في

ً االززاامى في االجززاائرر ووفررنسا ٬، في حيینن أأنن االحدد ااألددنى لمدددد االددفع يیشتررطط في االبووسنة وو  أأيیضا
أأسووااقق  فى10منن أأصلل  3االهھررسكك ووترركيیا. كما اانن ااشتررااطط ووسائلل االددفع وواالتسليیمم مووجوودد في 

سا ووإإيیططاليیا وواالبررتغالل لووسائلل االددفع؛ووفى  االبووسنة وواالهھررسكك ووااسبانيیا ووتوونسس لووسائلل لغازز: فررناا
االتووصيیلل.  

 

2- 5- ااالشتررااططاتت االشكليیة للفاتووررةة)  5  

معظظمم االبلدداانن ليیسس لدديیهھا االحدد ااألددنى منن ااالشتررااططاتت ( سووااء ووضعتت منن قبلل االقانوونن أأوو االتنظظيیمم 
االسابقة ٬، ووعررضض لمختلفف االططاقاتت٬، شكلل مووجزز ٬،  ستهھالككاالذذااتي ), مثالل : عررضض لنماذذجج ااإل

ااستخدداامم جددااوولل ٬، االحدد ااألددنى لحجمم االحررفف٬، وو عدددد االصفحاتت٬، جددوولل للمقاررنة وو ااستخدداامم 
ااأللوواانن.  

االجززاائرر ٬، االبووسنة وو االهھررسكك ٬، كررووااتيیا ٬، قبررصص٬، مصرر٬، فررنسا ٬، مالططا ٬، فلسططيینن٬، أأما فى 
منن  نى منن ااالشتررااططاتت فيیما يیتعلقق بكللااألددليیسس لدديیهھمم االحدد ف)  16منن أأصلل  10توونسس ووترركيیا (

االسووقيینن .  
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االسابقة في إإسرراائيیلل وو إإسبانيیا ووذذلكك فيیما يیتعلقق  ستهھالككتفررضض االقووااعدد االمتعلقة بتقدديیمم نماذذجج ااإل
بكلل منن االسووقيینن.  

وويینظظمم ااألساليیبب االمستخددمة لتقدديیمم مختلفف االططاقاتت في االيیوونانن ٬، ووإإيیططاليیا ( فقطط لسووقق 
لل (كال  االسووقيینن ) ووااسبانيیا (فقطط فى سووقق االكهھررباء).االكهھرربائيیة) ٬، وواالبررتغا  

ال يیووجدد االحدد ااألددنى منن ااالشتررااططاتت االتى تتعلقق بعدددد االصفحاتت٬، جددااوولل االمقاررنة وو ااستخدداامم 
.االمقررررةة ااأللوواانن لتحدديیدد مختلفف ااألقسامم في االددوولل  

 

2- 5- ااالشتررااططاتت االقانوونيیة االمتعلقة بالفووااتيیرر ) 6  

 10منن أأصلل  7لكهھررباء ووفي ااسووقق  فى16منن أأصلل  12بالفاتووررةة في تووجدد ااشتررااططاتت تتعلقق 
ووإإيیططاليیا وواالبررتغالل ووإإسبانيیا  لغازز٬،ففي االجززاائرر٬، وواالبووسنة وواالهھررسكك ووفررنسا ووااليیووناننااأأسووااقق منن 
أأما في إإسرراائيیلل ووااألررددنن وومالططا ووفلسططيینن ووترركيیا فقطط على سووقق , تنططبقق على كلل منن االسووقيیننوو

االكهھررباء.  
 

2- 5- نن صحة االفاتووررةةاالتحققق م ) 7  

يیتمم إإجررااء االتحققق منن صحة االفووااتيیرر في االبووسنة وواالهھررسكك ووااليیوونانن ووتوونسس فيیما يیتعلقق بكلل منن 
االسووقيینن.  

عملل يیتمم في أأسووااقق االغازز االباقيیة مثلل: (االجززاائرر ووكررووااتيیا وواايیططاليیا وواالبررتغالل ووااسبانيیا ووترركيیا) ال 
ااجررااء فى هھھھذذاا االشأنن. ااىى  

االكهھررباء٬،فإنن إإجررااء االتحققق منن صحة االفووااتيیرر يیحددثث في ااألررددنن وومالططا أأما فيیما يیتعلقق بسووقق 
ووفلسططيینن.  

على االفاتووررةة. شكووىىفي ترركيیا٬، بالنسبة للكهھررباء٬، يیتمم تنفيیذذ هھھھذذاا ااالجررااء فقطط في حالة ووجوودد   

في االجززاائرر وواالبررتغالل وواايیططاليیا وواالبررتغالل ووااسبانيیا اليیتمم عملل ااىى ااجررااء بالنسبة لكال االسووقيینن٬، 
كنن أأنن يیططلبب االتحقيیقق االفررددىى منن صحة االفاتووررةة عاددةة منن قبلل االعميیلل منن خاللل وولكنن يیم

إإجررااءااتت االشكاووىى.  
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2- 5- قووااعدد االسلووكك لمشغلى نظظامم االتووززيیع وواالموورردديینن )  8  

تووجدد قووااعدد االسلووكك لمشغلى نظظامم االتووززيیع وواالموورردديینن فى االبووسنة وو االهھررسكك وو االيیوونانن فقطط, 
). 17ررتبططة بسووقى االكهھررباء وواالغازز( االشكلل وواالتى تتعلقق بأنشططة االفووااتيیرر االم  

أأيیضاً, تنظظمم أأنشططة االفووااتيیرر فى مصرر ووإإسرراائيیلل  منن خاللل قووااعدد االسلووكك لمشغلى نظظامم االتووززيیع 
وواالموورردديینن. ووذذلكك فيیما يیتعلقق بسووقق االكهھررباء .  

علقق بيینما ال يیووجدد في االجززاائرر ووكررووااتيیا وو اايیططاليیا ووااسبانيیا وو توونسس ووترركيیا قووااعدد االسلووكك فيیما يیت
بكال االسووقيینن . بيینما في قبررصص ٬، ووااألررددنن ٬، وومالططة٬، ووفلسططيینن فإنن هھھھذذاا االغيیابب فقطط فى سووقق 
االكهھررباء. في االبررتغالل ٬، يیجبب أأنن يیلتززمم االموورردد ااألخيیرر وو مشغلى نظظامم االتووززيیع بقووااعدد االسلووكك٬، 
ذذهه وواالتي يیتمم إإررسالهھا إإلى االجهھة االمنظظمة وونشررهھھھا على مووااقعهھا على شبكة ااإلنتررنتت . ووتشملل هھھھ

االقووااعدد االتنظظيیمم االددااخلى ألنشططتهھمم ٬، بما في ذذلكك االفووااتيیرر .  

لمددررجهھ في ااتووززيیع وواالتوورريیدد أأنن يیلتززمم بقووااعدد االسلووكك االووحددددتت مالططا للمشغلل االمسؤؤوولل عنن 
يیلتززمم بقووااعدد االسلووكك. االتررخيیصص ٬، أأما في االبررتغالل, فانن االموورردد ااألخيیرر  

معظظمم بلدداانن االبحرر ااألبيیضض االمتووسطط٬، حتى جدد تنظظيیمم لمحتوويیاتت االفووااتيیرر ووقووااعدد للسلووكك في يیوو
تبددوو فووااتيیرر االططاقة ليیستت مجرردد فاتووررةة  "عادديیة"٬، وواانما ووسيیلة هھھھامة إلبالغغ االعمالء عنن أأووجهھ 

ااإلنفاقق  على االططاقة.  

 

2- 5- شفافيیة االفاتووررةة )  9  

 هھھھي: االبووسنة وو االهھررسككمحتووىى االفاتووررةة باالعمالء  يیهھنن االتي قامتت االسلططاتت فيیهھا بتووعاالبلدداا عددت
كال االسووقيینن ) ووااألررددنن ووفلسططيینن وواالبررتغالل وو  فىكلل منن االسووقيینن )٬، ووإإسرراائيیلل ٬، ووإإيیططاليیا (فى (

ااسبانيیا وو ترركيیا.  

٬، ااكدد االمشارركوونن على ما يیلي: متبعهھاال جررااءااتتعندد ططلبب تحدديیدد ااإل  

في االبووسنة وو االهھررسكك قددمم االمنظظمم االووططنى بعضض االتووصيیاتت بشأنن مضموونن االفاتووررةة,•   

تغيیيیرر ووتحسيینن االلوواائح االمتعلقة بالفووااتيیرر عمليیة مستمررةة ؛في إإسرراائيیلل فإنن •   

فووااتيیرر االكهھررباء وواالغازز وو سرردد للمصططلحاتت لمووحددهه وومضموونن في إإيیططاليیا ووقدد تمم تحدديیدد هھھھيیكلل • 
وواالتعرريیفاتت االمستخدداامهھ في فووااتيیرر االكهھررباء وواالغازز (كالهھھھما إإلززااميیة لجميیع االموورردديینن) ؛  

؛ستهھالككقططاعع ووااإلستووشررحح كلل قيیمم ااال ة هھھھيیكلل للفووااتيیررفي فلسططيینن تمتت إإضاف•   

في االبررتغالل تمم تصميیمم تدداابيیرر لتووضيیح وو لفهھمم االمبالغ االمقددررةة ؛•   
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شكلل فاتووررةة (للموورردد ااألخيیرر) ألتاحة االمعلووماتت االووااررددةة ) CNEاالمنظظمم (في ااسبانيیا, فقدد صممم • 
االفاتووررةة منن قبلل وو االططرريیقة االتي يیتمم بهھا عررضض هھھھذذهه االمعلووماتت ٬، وولكنن لمم يیتمم االموواافقة على هھھھذذاا 

االحكوومة حتى ااآلنن ؛  

في توونسس ٬، لكال االسووقيینن ٬، وو كررووااتيیا ٬، فقطط فى سووقق االغازز ٬، فإنن االسلططاتت لمم تتخذذ أأيي تدداابيیرر 
لجعلل االفووااتيیرر مفهھوومة أأكثرر للعمالء.  

 

2- 5- تسوويیة االمناززعاتت ) 10  

االمنظظمم االووططني هھھھوو في كررووااتيیا (فقطط بالنسبة لسووقق االكهھررباء ) ٬، ووقبررصص٬، وو مالططا ووفلسططيینن يیعدد 
االمؤؤسسة االووحيیددةة االمسؤؤوولة عنن تسوويیة االمناززعاتت.  

) تعملل االهھيیئة االتنظظيیميیة االووططنيیة بجانبب االمحاكمم االووططنيیة . هھھھذذاا هھھھوو 16/ 10في معظظمم االحاالتت (
االحالل فى : االجززاائرر ٬، وواالبووسنة وو االهھررسكك وومصرر ووفررنسا ( فيیما يیتعلقق فقطط بالمناززعاتت بيینن 

يیلل) ٬، االيیوونانن ٬، إإسرراائيیلل٬، إإيیططاليیا ٬، ااألررددنن ٬، االبررتغالل ووترركيیا.مشغلى نظظامم االتووززيیع وو االعم  

٬، غالبيیة االعظظمى منن أأسووااقق االكهھررباءعلى االررغمم منن كوونهھا مووجووددةة في جميیع أأسووااقق االغازز ووفي اال
منن  االووسيیلة االووحيیددهه لتسوويیة االمناززعاتت؛ وو ااستثناء ااىى حالهھ ااإلجررااءااتت االقضائيیهھ فال تشكلل فى

.سووقق االغازز فى كررووااتيیاذذلكك   

وويیتوواافرر مكتبب لحمايیة االعمالء٬، فيیما يیتعلقق بكلل منن االسووقيینن ٬، في مصرر ووااليیوونانن ووااألررددنن وو 
االبررتغالل ووااسبانيیا وو ترركيیا.  

كما يیووجدد أأميینن مظظالمم حقووقق ااإلنسانن في االبووسنة وواالهھررسكك ووفررنسا ووااليیوونانن ووإإسرراائيیلل فقطط فيیما 
يیتعلقق بالخالفاتت بيینن االعمالء وواالموورردديینن.  

االكيیاناتت االمسؤؤوولة عنن تسوويیة االمناززعاتت: إإجررااءااتت تسوويیة االمناززعاتت منن بيینن االمؤؤسساتت أأوو 
-) االتي تدديیررهھھھا االهھيیئاتت االمعتررفف بهھا ADRبدديیلهھ ( ووعلى سبيیلل االمثالل: غررفهھ االتجاررةة فى  

(إإيیططاليیا)؛ قططاعع االططاقة في (إإسبانيیا)؛ االووززااررةة فى (توونسس).   

ووززيیع وواالموورردديینن في تسوويیة في االبووسنة وواالهھررسكك ووفررنسا كلل منن مشغلى اانظظمهھ االتقدد يیتددخلل وو
االنززااعع ؛ أأما في ااألررددنن يیكوونن بيینن االموورردديینن فقطط٬، بيینما في مصرر فقطط يیكوونن بيینن مشغلى اانظظمة 

االتووززيیع.  

 

. ملخصص 3  
٪ منن عمالء االمناززلل في بلدداانن االبحرر ااألبيیضض االمتووسطط  فووااتيیرر االططاقة 100يیتلقي ما يیقرربب منن 

لكال منن االكهھررباء وو(حيیثث ما يیووجدد شبكة) االغازز. ووتظظهھرر االفووااتيیرر دداائما مبلغ االفاتووررةة ووقررااءةة 
االعدداادد االفعلي.   
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ططرريیقق االفاتووررةة. ) يیتمم إإبالغغ  االعمالء بخيیاررااتت االددفع االممكنهھ عنن 13منن  9ووفي معظظمم االحاالتت(
وويیبلًغ االعمالء (تقرريیبا) فى كلل ااالسووااقق بكميیة ااألموواالل االتي لمم تسدددد بعدد٬، ووبشأنن ااإلجررااءااتت 

لشكووىى. اا فى هھممعنن حقاالمتبعهھ في حالة عددمم االددفع وو  

يیتمم تووفيیرر  مددررجة في جميیع فووااتيیرر االططاقة٬،كما ستهھالككبيینما تكوونن ااألررقامم ااالقتصادديیة ووبيیاناتت ااإل
لفة في كلل بلدداانن االبحرر ااألبيیضض االمتووسطط٬، ووفقا للتشرريیعاتت االووططنيیة٬، معلووماتت إإضافيیة مخت

 نووععاالسابقق  ستهھالككووااللوواائح٬، ووإإجررااءااتت معيینة. على سبيیلل االمثالل٬، يیتمم تووفيیرر معلووماتت عنن ااإل
االووقوودد في أأقليیة منن االبلدداانن. نووععمصاددرر االططاقة في  إإسهھاممووقوودد وواال  

 

لكلل منن االكهھررباء / االغازز االمووررددةة وو ااستخدداامم في جميیع االبلدداانن يیحصلل االعمالء على فاتووررةة ووااحددةة 
االشبكة ٬، ووهھھھذذاا يیحددثث أأيیضا في االبلدداانن االتي يیكوونن فيیهھا مشغلي االشبكاتت وواالموورردديینن منفصليینن ٬، 
بحيیثث يیمكنن للمستهھلكك االحصوولل ,بشكلل ددوورريي, على معلووماتت مووحددةة. فيیما يیتعلقق  بكلل منن تكلفة 

االططاقة. إإستهھالككااستخدداامم االشبكة وو   

فى سووقق االغازز) يیتمم  10منن أأصلل  5فى سووقق االكهھررباء وو  16منن أأصلل  9(  في أأغلبب ااألسووااقق
إإررسالل االفاتووررةة كلل شهھرريینن لعمالء االمناززلل. بيینما فى االسووقق االتنافسيیة ٬، يیكوونن ااررسالل االفاتووررةة 

متغيیرر في بعضض ااألحيیانن ٬، حيیثث يیتمم ااالتفاقق بيینن االموورردد وواالمستخددمم االغازز / االكهھررباء.  

 6االـمنن  3حالة ) .ووفي  16منن أأصلل  10تتكوونن فاتووررةة االكهھررباء بشكلل عامم منن صفحتيینن فى(
صفحاتت .حتى  3حاالتت تتكوونن منن  3تتكوونن االفاتووررةة منن صفحة ووااحددةة ,ووفي حاالتت االمتبقيیة 

 3منن  1حاالتت) .ووفي  10منن أأصلل  7صفحاتت فى(  2فاتووررةة االغازز بشكلل عامم تتكوونن منن 
صفحاتت .  3في االحاالتت تتكوونن منن  2لفاتووررةة منن صفحة ووااحددةة, وو االحاالتت االمتبقيیة تتكوونن اا

وويیمكنن إإضافة صفحاتت إإضافيیة في بعضض االبلدداانن لتووفيیرر االمعلووماتت ذذااتت االصلة بتووفيیرر االططاقة 
االووقوودد ٬،ووجوودد تعرريیفهھ ااجتماعيیة (إإنن ووجددتت ) ٬، حقووقق االمستهھلكك ٬، جووددةة  نووععاالمتووقع٬، االسالمة ٬، 

ليیستت بالضررووررةة يیتمم تووفيیررهھھھا في جميیع االفووااتيیرر٬، وو لكنن في  االخددمة ٬، أأوو غيیررهھھھا. هھھھذذهه االمعلووماتت
بعضض االحاالتت يیتمم ذذلكك مررةة أأوو مررتيینن في االسنة.  

االمحاسبب عليیهھ٬، سووااء بالنسبة  ستهھالككاالفعلي باإل ستهھالككفي معظظمم االحاالتت يیمكنن مقاررنة ااإل
لسووقق االكهھررباء أأوواالغازز.   

وولكلل منن أأسووااقق االكهھررباء وواالغازز عمووما, يیكوونن لدديي االموورردديینن ااختيیارر مددىى االتفاصيیلل٬، ووشكلل 
وومضموونن االفاتووررةة٬، شرريیططة تضميینن بعضض االمعلووماتت ااألساسيیة في االفاتووررةة نفسهھا.   

فيیما يیتعلقق بكلل منن االكهھررباء وواالغازز في االسووقق٬، تضع كلل بلدد تقرريیبا في فووااتيیررهھھھا إإما ررقمم ططووااررئئ 
لالستفساررااتت ووتحدددد ساعاتت ااالتصالل بهھ. أأوو االخطط االساخنن   

كما يیتوواافرر ااختيیارر ططررقق االددفع في جميیع ااألسووااقق.   

في بعضض االبلدداانن فقطط٬، سووااء بالنسبة للكهھررباء ااوواالغازز٬، تشيیرراالفاتووررةة االى معلووماتت حوولل تووفيیرر 
حالة)٬، بيینما تمم تووفيیرر معلووماتت للعمالء في كلل االبالدد تقرريیبا  16منن أأصلل  4االططاقة االمتووقع (
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شأنن معددالتت تغيیرر ااألسعارر مقددما ٬، حتى لوو ااختلفتت تووقيیتاتهھا ووذذلكك ووفقا لللوواائح أأوو ااإلجررااءااتت ب
االووططنيیة.  

يیعدد ددوورر االووززااررااتت ووااالجهھززةة االتنظظيیميیة ذذااتت االصلة بالططاقة ,في تعدديیلل االقووااعدد وو مررااقبة ااالمتثالل 
لووكك بشأنن على االفووااتيیرر هھھھوو االمسيیططرر في جززء كبيیرر منن ااألسووااقق ؛ بيینما  تلعبب قووااعدد االس

االفووااتيیرر ددوورراا ثانوويیا في االبلدداانن االمررصووددةة .  

تعتبرر أأجهھززهه تنظظيیمم االططاقة ٬، باإلضافة إإلى تنظظيیمم االحدد ااألددنى منن االمحتووىى ااإللززاامي على فاتووررةة 
لمستهھلكيینن ٬، االمؤؤسسة االمسؤؤوولة عنن تسوويیة االمناززعاتت في هھھھذذاا بااالططاقة وواالمعلووماتت ذذااتت االصلة 

االمجالل.  

ووااإلنفاقق وو االددفع ٬،  ستهھالككططاقة هھھھي ووثيیقة االمعلووماتت ااألساسيیة بشأنن ااإلووختاما ٬، فإنن فاتووررةة اال
وولكنهھا تستخددمم أأيیضا ٬، حتى بنماذذجج مختلفة ووفقا لألووضاعع االمحليیة ٬، لتقدديیمم معلووماتت إإضافيیة 

االووقوودد ٬، ووجووددةة االخددمة ٬، ووهھھھكذذاا. ٬، ووال تعدد  نووععتتعلقق باستخدداامم االططاقة ٬، ووحقووقق االمستهھلكك٬، وو 
لمجمووعة االثانيیة منن االمعلووماتت, االووثيیقة االووحيیددةة بالططبع٬، وولكنهھا ااألكثرر اانتظظاما االفاتووررةة, فى هھھھذذهه اا

وو اانتشاررااً لتلكك االفئاتت منن االمستهھلكيینن االذذيینن ال يیستططيیعوواا االووصوولل إإلى مصاددرر أأخررىى منن 
االمعلووماتت بشأنن قضايیا االططاقة.  

 

. تووصيیاتت4  
ى على فووااتيیرر االططاقة٬، باإلضافة إإلى االقوواانيینن االووططنيیة وواالقووااعدد االعامة عل خاصهھبقووااعدد  يیررحبب

االتووااصلل االددوورريي االووحيیدد مع مستهھلكى االططاقة٬، االذذيینن يیحتاجوونن  هھھھىاالفووااتيیرر٬، ألنن فاتووررةة االططاقة 
ططرر اخوومإإلى االحصوولل على معلووماتت عنن االططاقة االمستهھلكة ووااألسعارر ووسائلل االددفع٬، وونظظمم االددفع٬، 

االفصلل٬، ووغيیررهھھھا.   

يیجبب أأنن تكوونن فاتووررةة االططاقة ووااضحة ووددقيیقة٬، سهھلة االفهھمم لكافة االقططاعاتت منن االمووااططنيینن. وويیعدد 
االحقق في معررفة ااألسعارر وواالكميیاتت االمددفووعة حقق أأساسي للمووااططنيینن٬، حتى مع االمستوويیاتت 

االتعليیميیة االمنخفضة٬، ووذذلكك ألنن االططاقة تشكلل حصة هھھھامة منن االميیززاانيیة االشهھرريیة لدديیهھمم.   

ووفقا لألووضاعع االمحليیة منن حيیثث  ووااتيیرر االططاقة غيیرر متجانسة في مختلفف االبلدداانن٬،قدد تكوونن قووااعدد ف
 االططاقة٬، ووأأنظظمة االقيیاسس٬، ووإإجررااءااتت تسعيیررةة االططاقة٬، االقددررةة االتنافسيیة ألسووااقق االططاقة٬، نووعع

علووماتت.ملوواالووصوولل إإلى غيیرر ذذلكك منن ووثائقق اا  

ة وو تكاليیفهھا بووضووحح٬، حتى االططاق إستهھالككووفي جميیع االبلدداانن٬، البدد وواانن يیكوونن لدديي االعمالء علمم ب
٬، بما في ذذلكك ااألجهھززةة أأوو ستهھالككيیتمكنن منن تغيیيیرر٬، ااذذاا كانن ذذلكك ممكنا٬، أأنماطط أأوو عاددااتت ااإل

غيیررهھھھا. ووال تعدد االفاتووررةة االووثيیقة االووحيیددةة فى هھھھذذاا االغررضض٬، وولكنهھا ال تززاالل االرراائددةة ٬، بسببب 
عالميیتهھا ٬، ووسهھوولة ااررسالهھا.  

بيینن  ووااززنةاالم يیجبب قصيیررةة قددرر ااإلمكانن٬، وولكننكما يیجبب اانن تكوونن فاتووررةة االططاقة بسيیططة وو 
مم٬، . فتحقيیقق االتووااززنن بيینهھمم هھھھوو االمحوورر االررئيیسى للتنظظيی االمووجووددةة قددرر االمعلووماتتمددىى االبساططة وو
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ااألووضاعع االمحليیة ووفقا للتعليیمم٬، وو بنيیة سووقق االططاقة ٬، ووتوواافرر مع وواالحلوولل يیجبب أأنن تكوونن متالئمة 
مصددرر االمعلووماتت  لمختلفف االمستهھلكيینن.  

كما يیررحبب بفصلل االمعلووماتت ااألساسيیة االضرروورريیة (ااألسعارر وواالكميیاتت ٬، وواالضرراائبب٬، 
وواالمددفووعاتت ) ووغيیررهھھھا منن االمعلووماتت٬، على أأنن يیختارر االمستلمم قددرر االمعلووماتت االمططلووبب. وويیجبب 

االططاقة  إإستهھالككما ااذذاا كانتت أأسعارر  معررفةأأنن تكوونن االقووااعدد االحسابيیة للططاقة ميیسررةة مع إإمكانيیة 
.بالماضى مقاررنةً  ةةتغيیررم  


