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  االمتيازات  الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب  الهيكل

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
  بتطاوين

  مهندس رئيس  ساسي المحضي

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
  بسيدي بوزيد

  مهندس أول  عبد الناصر خصخوصي

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
  بتونس

  تقني رئيس  جمال الدين الزياتي

  رئيس دائرة الغابات
كاهية مدير إدارة 

  مركزية

  

  .2016 جويلية 27المائية والصيد البحري مؤرخ في بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد 

كلف اإلطارات اآلتي ذكرهم، بخطط وظيفية باإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي التابعة لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك 
  : وفقا لبيانات الجدول التالي 

  

  الخطة الوظيفية  الرتبة  االسم واللقب

كاهية مدير إنتاج األلبان بإدارة اإلنتاج الحيواني   ندس رئيسمه  هيكل حشالف
  والنهوض بالقطيع

  كاهية مدير الحبوب بإدارة الزراعات الكبرى  مهندس رئيس  محمد علي بن رمضان

رئيس مصلحة مراقبة جودة األعالف بإدارة   طبيب بيطري صحي اختصاصي  وفاء مبروك حرم طعم الله
  الموارد العلفية والمراعي

  

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016 جويلية 27مؤرخ في 

كلفت السيدة لمياء مثناني حرم سالم، متصرف، بمهام رئيس 
مصلحة الهياكل المهنية المشتركة بإدارة الهياكل المهنية الفالحية 

ياكل المهنية التابعة لإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات واله
  .بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

  

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016 جويلية 27مؤرخ في 

كلفت السيدة إيناس كعباشي حرم بوترعة، متصرف بمهام 
رئيس مصلحة المتابعة والتقييم والمراقبة بإدارة الهياكل المهنية 

لفالحية التابعة لإلدارة العامة للتمويل واالستثمارات والهياكل ا
  .المهنية بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري

  

بمقتضى قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
  .2016 أوت 5مؤرخ في 

كلف السيد عمارة السالمي، مهندس أول، بمهام متفقد 
ية بالتفقدية العامة بوزارة الفالحة والموارد المائية للمصالح الفن

  .والصيد البحري

 2001 لسنة 420 من األمر عدد 19عمال بأحكام الفصل 
، يتمتع المعني باألمر بالمنح 2001 فيفري 13المؤرخ في 

  .واالمتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية
  

  

 الطاقة واملناجم وزارة

  

 2016 أوت 24في  مؤرخ 2016ة لسن 1123 عدد حكومي أمــر
 الكهرباء من  وبيعيتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج

 .الطاقات المتجددة

 الحكومة، رئيس إن
 والمناجم، الطاقة وزير من باقتراح

 الدستور، على االطالع بعد
 أفريل 3 في المؤرخ 1962 لسنة 8 عدد المرسوم وعلى

 والغاز للكهرباء التونسية لشركةا بإحداث المتعلق 1962
 المؤرخ 1962 لسنة 16 عدد بالقانون عليه والمصادق هاوتنظيم

 58 عدد بالقانون وإتمامه تنقيحه تم كما 1962 ماي 24 في
 27 عدد والقانون 1970 ديسمبر 2 في المؤرخ 1970 لسنة
 ،1996 أفريل أول في المؤرخ 1996 لسنة
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 نوفمبر 3المؤرخ في  2000 لسنة 93وعلى القانون عدد 
   المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية،2000

 ماي 11 في المؤرخ  2015 لسنة 12 عدد القانون وعلى
 المتجددة، الطاقات من الكهرباء بإنتاج المتعلق 2015

 سبتمبر 15 في المؤرخ 2015 لسنة 36نون عدد القا وعلى
  ، بإعادة تنظيم المنافسة واألسعارالمتعلق 2015

 جانفي 17 في المؤرخ 1964 لسنة 9 عدد األمر علىو
 بتزويد المتعلق الشروط كراس على بالموافقة المتعلق 1964
 الكهربائي، بالتيار الجمهورية تراب كامل

 جوان 20 المؤرخ في 1996 لسنة 1125 األمر عدد وعلى
 الكهرباء المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج 1996

 الخواص، إلى

 جويلية 11 في المؤرخ 2005 لسنة 1991 عدد األمر لىوع
 بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف المتعلق 2005

الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف 
  ،الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط

 فيفري 3 في المؤرخ 2006 لسنة 370 عدد األمر وعلى
 الوجوبية االستشارة صيغو إجراءات بضبط المتعلق 2006
 الترتيبية، النصوص مشاريع حول المنافسة لمجلس

 سبتمبر 28 في المؤرخ 2009 لسنة 2773 عدد األمر وعلى
 الطاقات من المنتجة الكهرباء نقل شروط بضبط المتعلق 2009

  والغاز، للكهرباء التونسية للشركة منها الفوائض وبيع المتجددة

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها2015فيفري 

 جانفي 12 في مؤرخ 2016 لسنة 1 عدد الرئاسي ألمروعلى ا
  لحكومة،ل أعضاء بتسمية المتعلق 2016

 9 المؤرخ في 2016 لسنة 294 األمر الحكومي عدد وعلى
وبضبط  بإحداث وزارة الطاقة والمناجم المتعلق 2016مارس 

 ،مشموالتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر
 15 المؤرخ في 2016 لسنة 858وعلى األمر الحكومي عدد 

   المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،2016جوان 

    وعلى رأي وزير الدفاع،

    وعلى رأي وزير المالية،

  وعلى رأي وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،

  أمالك الدولة والشؤون العقارية،وعلى رأي وزير 

  الصناعة،  وزير رأي وعلى

  وعلى رأي وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،

  وعلى رأي وزير البيئة والتنمية المستدامة،

  وعلى رأي وزير التجارة،

    وعلى رأي مجلس المنافسة،

  اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 . مداولة مجلس الوزراءوبعد
   :نصه اآلتي الحكومي األمر يصدر

 وإجراءات شروط الحكومي األمر هذا يضبط  ـاألول الفصل 
المتجددة لغرض  الطاقات من الكهرباء إنتاج  مشاريع إنجاز

االستهالك الذاتي وبيع الفوائض منها للشركة التونسية للكهرباء 
 المتجددة وبيعها الطاقات من الكهرباء إنتاج والغاز، ومشاريع

 تلبية بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف
 كما يضبط تركيبة ومهام وطرق سير .المحلي االستهالك حاجيات

 الطاقات من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية كل من اللجنة
 اإلشكاليات المتعلقة في بالنظر المختصة والهيئة المتجددة
المتجددة المحدثتين  اتالطاق من الكهرباء إنتاج بمشاريع

  .2015 لسنة 12 من القانون عدد 38 و29بالفصلين 

 األول الباب
 الذاتي االستهالك لغرض في إنتاج الكهرباء

  األول القسم

  بيع الفوائض في خصوص مشاريع شروط في

  لغرض االستهالك الذاتيالمتجددة الطاقات منإنتاج الكهرباء 
 المنخفض الجهد بشبكة والمرتبطة

 من القانون المشار إليه 11طبقا ألحكام الفصل   ـ2 صلالف
 الطاقات من للكهرباء منتج كل يتمتع 2015 لسنة 12أعاله عدد 

 الوطنية بالشبكة ومرتبط الذاتي االستهالك لغرض المتجددة
 حصريا الكهرباء فوائض بيع بحق المنخفض الجهد في للكهرباء
 في إطار عقد ئهاتزم بشرا التي تلوالغاز للكهرباء التونسية للشركة
 طبقا لعقد نموذجي مصادق عليه من قبل الوزير ن الطرفينيبرم بي

 . ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالمكلف بالطاقة

 لوحدة المركبة الكهربائية القدرة تتجاوز ال أن يجب  ـ3 الفصل
 بةالمكتت الكهربائية القدرة المتجددة الطاقات من الكهرباء إنتاج

 . والغاز للكهرباء التونسية الشركة من للتزود

 الطاقات من لكهرباءل منتج كل على يتعين  ـ4 الفصل
 الوطنية بالشبكة ومرتبط الذاتي االستهالك لغرض المتجددة
 الشركة إلى الغرض في مطلب تقديم المنخفض الجهد في للكهرباء
 يتضمن ويجب أن يرفق المطلب بملف. والغاز للكهرباء التونسية
 :التالية الوثائق
 المشروع، صاحب بهوية المتعلقة الوثائقـ 
 للكهرباء التونسية الشركة من بالكهرباء التزود عقد مرجعـ 
  والغاز،
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 المزمع للكهرباء المنتجة والمعدات للتجهيزات فني ملفـ 
 .تركيزها

 دراسة والغاز للكهرباء التونسية الشركة تتولى  ـ5 الفصل
 وفي صورة اإليداع، ال يتجاوز شهرين من تاريخ المطلب في أجل

 في صاحب المطلب الشروع يتولىالموافقة على إنجاز المشروع 
 الطاقات من الكهرباء إلنتاج الضرورية التجهيزات تركيز أشغال

  .الرفض أسباب ذكر وفي صورة الرفض يتم ،المتجددة

 التونسية الشركة إعالم المطلب صاحب يتولى  ـ6 الفصل
 األشغال ودعوتها بنهاية ما يترك أثرا كتابيا بكل والغاز هرباءللك

إلجراء المعاينات الضرورية لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة 
  . الوطنية للكهرباء

 إجراء المعاينات والغاز للكهرباء التونسية الشركة على ويتعين
 من تاريخ إعالمها للتثبت  عمل يوم15الضرورية في أجل أقصاه 

الفنية  الشروط كراسمدى مطابقة وحدة اإلنتاج لمقتضيات من 
  وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددةربطل

 ويحرر محضر . في الجهد المنخفضللكهرباء الوطنية بالشبكة
  .معاينة في الغرض

 للشروط اإلنتاج وحدة مطابقة صورة في  ـ7 الفصل
 للعقد طبقا الكهرباء فوائض بيع عقد إبرام يتم المستوجبة،
 لسنة 12 عدد القانون من 11 بالفصل عليه المنصوص النموذجي

 فوائض احتساب ويتم. 2015 ماي 11 في المؤرخ 2015
 كميات بين الفارق تضبط سنوية تسوية إطار في المنتجة الكهرباء
 من المستهلكة والكميات بالشبكة تصريفها تم التي الكهرباء
 يتم الكهرباء منتج لفائدة يجابيإ فارق وجود ةصور وفي. الشبكة
 السنة بعنوان الشبكة من المستهلكة الكميات من هذا الفارق طرح

  .الموالية

  الثاني القسم

 مشاريع نقل الكهرباء وبيع الفوائض في خصوص شروط في
لغرض االستهالك الذاتي  من الطاقات المتجددة الكهرباء إنتاج

 المتوسط أو اليالع الجهدالمرتبطة بشبكة 
 لسنة 12 من القانون عدد 9طبقا ألحكام الفصل   ـ8 الفصل

  يمكن لكل جماعة محلية  2015 ماي 11 في المؤرخ 2015
  أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في قطاعات الصناعة 
أو الفالحة أو الخدمات ومرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في 

الكهرباء من بصفة منفردة  أن تنتجالمتوسط، و العالي ينالجهد
  .  الذاتياستهالكهاالطاقات المتجددة لغرض 

 بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الهياكل هذه وتتمتع
إلى مراكز استهالكها المرتبطة بشبكة الجهد للكهرباء الوطنية 

العالي أو المتوسط وبحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى الشركة 
 بالمائة من الكهرباء 30 والغاز في حدود التونسية للكهرباء

 مقرروتضبط أسعار النقل وبيع الفوائض بمقتضى . المنتجة سنويا
    .بالطاقة المكلف الوزير من

 يتعين على كل شخص يرغب في إنتاج الكهرباء من  ـ9 الفصل
الطاقات المتجددة لغرض االستهالك الذاتي مرتبط بالشبكة الوطنية 

 العالي أو المتوسط تقديم مطلب إلى الوزارة للكهرباء في الجهد
على محاميل المكلفة بالطاقة في ثالثة نظائر ورقية وثالثة نظائر 

 :رقمية ويتعين أن يرفق المطلب بملف  يتضمن الوثائق التالية 
 المشروع، صاحب بهوية المتعلقة الوثائقـ 
 المنتجة والتجهيزات المعدات تركيب لشركات الخبرة مراجعـ 

 على المختصة المصالح من المسلمة االعتماد وشهادات لكهرباءل
المستوى الوطني إن وجدت أو المسلمة من مؤسسات اعتماد 

   المتجددة المستعملة،ةالطاق تقنية خصوصأجنبية  في 

  االستهالك، ومواقع اإلنتاج وحدة موقعـ 

  اّلتي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع، الوثائقـ 
 طاقة من الكهرباء إلنتاج بالنسبة للمولدات لجغرافيا التوزيعـ 
بكل مقياس  أو 1/50000 بمقياس طبوغرافية خريطة على الرياح
  ،التجهيزات والمنشآت حدود يبين مالئم

 للثالث الكهربائية الطاقة من السنوي االستهالك حول تقريرـ 
 للكهرباء، المتوقع السنوي االستهالك أو األخيرة سنوات
 المستعملة والتقنية المتجددة الطاقة مصدر تبين فنية دراسةـ 

 وقائمة إنتاجها المتوقع الكهرباء وكمية تركيزها المزمع والقدرة
 لمواصفاتها تفصيلي بيان مع الكهرباء إلنتاج الالزمة التجهيزات

 الفنية، وخصوصياتها
 استغالله ومصاريف المشروع تكاليف تبين اقتصادية دراسةـ 

 تمويله، رقوط وصيانته
ربط وحدة اإلنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء ل أولية دراسةـ 
 وتصريف الطاقة ربطالفنية ل الشروط  كراس لمقتضيات طبقا

 للكهرباء الوطنية بالشبكة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة
تكاليف التقديرية للربط ال بيان مع ،في الجهدين العالي والمتوسط

  ، دعمها عند االقتضاءبالشبكة و

المستوجبة وفقا للتشريع  المؤثرات على المحيط دراسةـ 
  الجاري به العمل،

نجاز المشروع تبين جميع مراحله وآجال إل مفصلة رزنامةـ 
  تنفيذها،

 وتصريف الطاقة الكهربائية ربطالفنية ل الشروط كراسـ 
 مؤشر للكهرباء الوطنية بالشبكة المنتجة من الطاقات المتجددة

 .المشروع صاحب قبل من وممضى صفحاته كل على
 من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية اللجنة تتولى  ـ10 الفصل

 إنتاج بمشاريع المتعلقة المطالب دراسة المتجددة الطاقات
 لغرض االستهالك الذاتي في أجل المتجددة الطاقات من الكهرباء

لملف لدى الوزارة  إيداع ا تاريخأقصاه ثالثة أشهر ابتداء من
المكّلفة بالطاقة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة وفي حدود 

  .الحاجيات الوطنية المصرح بها في اإلعالن السنوي
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 صورة استيفاء المشروع لكافة الشروط المستوجبة، تمنح وفي
المشروع بمقتضى قرار من الوزير المكّلف إنجاز الموافقة على 

بق من اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص بالطاقة بناء على رأي مطا
 الرسمي بالرائد القرار وينشر. للكهرباء من الطاقات المتجددة

  .التونسية للجمهورية

إعالم صاحب المشروع بمآل يتم  صورة عدم الموافقة، وفي
 . مطلبه كتابيا مع بيان أسباب الرفض

 الشركة على صاحب الموافقة إيداع مطلب لدى ويتعين
 والمعلومات الوثائق جميع يتضمن والغاز، كهرباءلل التونسية

 وتصريف الطاقة ربطالفنية ل الشروط كراسب عليها المنصوص
 الوطنية بالشبكة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة

 الشركة على ويتعين. الربط دراسات وإتمام تحيين قصد ،للكهرباء
 أشهر ثالثة أجل في الدراسات هذه إتمام والغاز للكهرباء التونسية

 .المطلب إيداع تاريخ من
 يجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة  ـ11 الفصل

 إنجاز  أشغالواحدة من تاريخ الحصول على الموافقة، الشروع في
 بالنسبة سنتين لمدة صالحة الموافقةوتبقى  .وحدة إنتاج الكهرباء

 لمصادر بةبالنس سنوات وثالث الفولطاضوئية الشمسية لطاقةل
  .األخرى المتجددة الطاقات
 لإلنتاج الفنية اللجنة مد المشروع صاحب على يتعين كما
 والوثائق بالمعطيات المتجددة شهريا الطاقات من للكهرباء الخاص

 بالقيام اإلذن الفنية للجنة ويمكن المشروع نجازإالمتعلقة بتقدم 
  .األشغال تقدم مدى لمعاينة ميدانية بزيارات

 الموافقة صلوحية مدة خالل المشروع إنجاز عدم ورةص وفي
 صاحب منح بالطاقة المكّلف للوزير يمكن جدية، صعوبات بسبب

 قرار بمقتضى واحدة سنة أقصاها لمدة إضافيا أجال المشروع
 وبعد المشروع صاحب من مبرر كتابي طلب على بناء وذلك

 لطاقاتا من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية الّلجنة موافقة
 .المتجددة
 التونسية الشركة صاحب المشروع إعالم يتولى  ـ12 الفصل

 دعوتها أشغال إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء ونتهاء باوالغاز للكهرباء
 وحدة مطابقة مدىإلى إجراء المعاينات الضرورية للتثبت من 

 وتصريف الطاقة ربطالفنية ل الشروط كراس لمقتضيات اإلنتاج
 الوطنية بالشبكة لمنتجة من الطاقات المتجددةالكهربائية ا

  .للكهرباء

 أقصاه أجل في والغاز للكهرباء التونسية الشركة على ويتعين
 وبالتنسيق األشغال بنهاية إعالمها تاريخ منابتداء   عمليوم 20

مع صاحب المشروع، إجراء تجارب المراقبة والتشغيل الالزمة 
وفي صورة . الوطنية للكهرباءلتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة 

 من قبل صاحب المشروع تحول دون خالالتإمعاينة صعوبات أو 
، تتولى الشركة  للكهرباءتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية

 أثرا ما يترك بكلالتونسية للكهرباء والغاز دعوة صاحب المشروع 
  .هالرفعكتابيا 

 تحرر التشغيل،و المراقبة تجارب إجراء من االنتهاء عند
 معاينة محضر المشروع وصاحب والغاز للكهرباء التونسية الشركة

ومقتضيات الموافقة  لشروط اإلنتاج وحدة مطابقة مدى يبين
 وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من ربطالفنية ل الشروط كراس

ويمضى هذا . للكهرباء الوطنية بالشبكة الطاقات المتجددة
  .رفين الط قبلالمحضر من

 الكهرباء لشروط إنتاج في صورة استجابة وحدة  ـ13 الفصل
 الكهرباء لنقل، يتم إبرام عقد  المنتجةالربط وتصريف الكهرباء

 طبقا لعقد نموذجي مصادق عليه بقرار الفوائض وشراء المنتجة
 من  عمل ابتداء يوم15 أجل وفيمن الوزير المكلف بالطاقة 

 من 12منصوص عليه بالفصل  محضر المعاينة الإمضاءتاريخ 
  .هذا األمر الحكومي

 احتساب ويتم النموذجي العقد في الفوترة طريقة وتضبط
نسبة فائض الكهرباء التي تم شرائها من قبل الشركة التونسية 

تجاوز نسبة الفائض  وفي صورة .سنةالللكهرباء والغاز في آخر 
وم  من هذا األمر الحكومي، تق8 بالفصل المضبوطة للحدود

الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة عن 
 .هذه الحدود خالل السنة الموالية
  الثاني الباب

   إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبيةفي

 ترخيص إلى الخاضعة المحلي االستهالك حاجيات
 لمشاريع القصوى المركبة الكهربائية القدرة تضبط  ـ14 الفصل

حاجيات  لتلبية المخصصة المتجددة الطاقات من الكهرباء إنتاج
 المكّلف الوزير من ترخيص إلى والخاضعة المحلي االستهالك

  : يلي كما بالطاقة

  

 المركبة الكهربائية القدرة  المعتمدة الطاقة طبيعة
  القصوى

   ميغاواط10  الفولطاضوئية الشمسية الطاقة

  غاواط مي10  الحرارية الشمسية الطاقة

   ميغاواط30  الرياح طاقة

   ميغاواط15  الحية الكتل طاقة

  ميغاواط 5  المتجددة للطاقة أخرى مصادر

  األول القسم

  المبدئية الموافقة منح وإجراءات شروط في

 مشروع إنجاز في يرغب شخص كل على يتعين  ـ15 الفصل
 كاالستهال حاجيات لتلبية المتجددة الطاقات من الكهرباء إلنتاج

 على للحصول بالطاقة المكّلف الوزير إلى مطلب تقديم المحلي
  .المشروع إلنجاز المبدئية الموافقة
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 ورقية نظائر ثالثة في كامل بملف المطلب يرفق أن ويجب
 : التالية الوثائق يتضمن رقمية نظائر وثالثة
 الطبيعي للشخص بالنسبة الوطنية التعريف نسخة من بطاقةـ 

 المعنوي، للشخص النسبةب التجاري والسجل
 لصاحب المثبتة لإلمكانيات الفنية والقدرات المالية الوثائقـ 

  المشروع،

 للمولدات الجغرافي والتوزيع اإلنتاج وحدة موقع تحديدـ 
 طبوغرافية خريطة على الرياح طاقة من الكهرباء إلنتاج بالنسبة

التجهيزات  حدود يبين بكل مقياس مالئم أو 1/50000بمقياس 
 والمنشآت،

  اّلتي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع،الوثائقـ 
 الصناعي اإلدماج نسبة تثبت األولية التي والمؤيدات الوثائقـ 

  المحلي،

 استغالله ومصاريف المشروع تكاليف تبين اقتصادية دراسةـ 
 تمويله، وطرق وصيانته

 عملةالمست والتقنية المتجددة الطاقة مصدر تبين فنية دراسةـ 
 وقائمة إنتاجها المتوقع الكهرباء وكمية تركيزها المزمع والقدرة

 في تفصيلي بيان مع الكهرباء إلنتاج الّالزمة والمعدات التجهيزات
  وخصوصياتها الفنية،مواصفاتها

 وآجال مراحله جميع تبين المشروع إلنجاز مفصلة رزنامةـ 
  تنفيذه،

طاقة الكهربائية  وتصريف الربطالفنية ل الشروط كراسـ 
  مؤشرللكهرباء الوطنية بالشبكة المنتجة من الطاقات المتجددة

 المشروع، صاحب قبل من وممضى صفحاته كل على

ربط وحدة اإلنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء ل أولية دراسةـ 
 وتصريف الطاقة ربطالفنية ل الشروط كراس مقتضيات حسب

 للكهرباء الوطنية بالشبكة تجددةالكهربائية المنتجة من الطاقات الم
 بيان مع والغاز للكهرباء التونسية الشركة طرف من منجزةو
  .تكاليف التقديرية للربط بالشبكة ودعمها عند االقتضاءال

 من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية اللجنة تتولى  ـ16 الفصل
 جإنتا بمشاريع المتعلقة المطالب وانتقاء دراسة المتجددة الطاقات
 المحلي االستهالك حاجيات لتلبية المتجددة الطاقات من الكهرباء

 الوطنية حاجيات وفي حدود الالتالية المعايير على باالعتماد
  : السنوي اإلعالن في بها المصرح

استيفاء المطلب لكافة الوثائق المطلوبة ومطابقته لكافة ـ 
 ،الشروط وااللتزامات المنصوص عليها بهذا األمر الحكومي

  نجاز المشروع، إل والمالية الفنية القدرةـ 

  للمشروع، المحلي الصناعي اإلدماج نسبةـ 

  للمشروع، التشغيلية القدرةـ 

 بالسالمة المتعلقة والمواصفات للقواعد المشروع احترامـ 
 البيئة، وحماية
 بموافقة المشروع شركة أو المشروع صاحب تمتع عدمـ 
 مصدر نفس بعنوان أخرى ريعمشا تخص المفعول سارية مبدئية
 المتجددة، الطاقة
 صورة في المشروع صاحب طرف من المقترحة التعريفةـ 
 .التفاضلي الفرز اعتماد

ألصحاب المشاريع  تمنح الموافقة المبدئية  ـ17 الفصل
بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكّلف بالطاقة بناء على المنتقاة 

. للكهرباء من الطاقات المتجددةرأي اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص 
 للطاقة بالنسبة سنتين لمدة صالحة المبدئية الموافقة وتكون

 الطاقات لمصادر بالنسبة سنوات وثالث الفولطاضوئية الشمسية
   .األخرى المتجددة

 من للكهرباء الخاص لإلنتاج  الفنيةاللجنة تبّلغ  ـ18 الفصل
 ترك أثرا كتابيابكل ما ي المشروع المتجددة صاحب الطاقات
آخر أجل  من ابتداء أشهر أربعة أقصاه أجل في المبدئية بالموافقة

المحدد باإلعالن  بالطاقة المكّلفة الوزارة لدىات الملف يداعإل
  .السنوي

 مع بيان  صاحب المشروعوفي صورة عدم الموافقة، يتم إعالم
  . بكل ما يترك أثرا كتابياأسباب الرفض

 الراجع الواب بموقعير المكلف بالطاقة  ينشر الوز ـ19 الفصل
 ، الموافقة المبدئيةإسناد في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ ،للوزارة

قائمة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية إلنجاز وحدات 
الحاجيات الوطنية مع بيان  ،إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

 .المتبقية

 الشركة بين المنتجة الكهرباء يعبل عقد إبرام يتم  ـ20 الفصل
 على هحصول فور المشروع صاحبو والغاز للكهرباء التونسية
 عمل ابتداء من تاريخ يوم 15 أقصاه أجل وفي المبدئية الموافقة

تبليغه من قبل اللجنة الفنية لإلنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات 
 .المتجددة

 لدىطلب  المبدئية إيداع مالموافقة صاحب على ويتعين
 الوثائق جميع يتضمن والغاز، للكهرباء التونسية الشركة

 ربطالفنية ل الشروط كراسب عليها المنصوص والمعلومات
 بالشبكة وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة

 على ويتعين. الربط دراسات وتحيين إتمام قصد ،للكهرباء الوطنية
 أجل والغاز إتمام هذه الدراسات في الشركة التونسية للكهرباء

  .المطلب إيداع تاريخ من أشهر ثالثة

 على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من ويجب
تاريخ إبرام العقد، إتمام إجراءات تكوين شركة مشروع تكون في 
شكل شركة مقيمة ذات مسؤولية محدودة أو خفية االسم خاضعة 
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. تشريع المتعلق بتكوين الشركاتللقانون التونسي وذلك طبقا لل
ويجب أن يكون نشاط الشركة منحصرا في إنتاج الكهرباء من 

 للشركة التونسية ة وحصريةكليبصفة الطاقات المتجددة وبيعها 
كما يجب على صاحب المشروع خالل مدة . للكهرباء والغاز

القيام بدراسة المؤثرات  شهرا من تاريخ إبرام العقد، 18أقصاها 
ختم و لمحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العملعلى ا
 المستوجبة اإلدارية التراخيص على والحصول التمويل مخطط
االنطالق في أشغال إنجاز و الكبرى بالتجهيزات التزود عقود وإبرام

  .المشروع

 يتعين على صاحب المشروع خالل مدة صلوحية  ـ21 الفصل
أشغال حدة اإلنتاج وكذلك جاز والموافقة المبدئية االنتهاء من إن

  .ء ودعمها عند االقتضاءربط بالشبكة الوطنية للكهرباال

 من السابقة وااللتزامات التعهدات جميع تنتقل  ـ22 الفصل
 شركة إلى المبدئية الموافقة له الممنوح المشروع صاحب

 ويتم .داية من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاريب المشروع
 .للشركة التأسيسي العقد في احةصر ذلك على التنصيص

 الفنية اللجنة مد المشروع شركة على يتعين  ـ23 الفصل
 بالمعطيات شهريالإلنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة 

 اإلذن الفنية للجنة يمكن المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع ووالوثائق
 .اإلنجاز تقدم مدى لمعاينة ميدانية بزيارات بالقيام
 أجل في والغاز التونسية للكهرباء الشركة تتولى  ـ24 صلالف
 ،األشغال بنهاية إعالمها تاريخ من  عمل ابتداءيوم 20 أقصاه

 والتشغيل المراقبة تجارب إجراء المشروع، شركة مع وبالتنسيق
 وفي. للكهرباء الوطنية بالشبكة المنتجة الكهرباء لتصريف الالزمة
 تحول المشروع شركة قبل من تإخالال أو صعوبات معاينة صورة
 تتولى ، للكهرباءالوطنية بالشبكة المنتجة الكهرباء تصريف دون

بكل وسيلة تترك أثرا  دعوتها والغاز للكهرباء التونسية الشركة
  .هالرفعكتابيا 

 المراقبة تجارب إجراء من االنتهاء عند  ـ25 الفصل
وشركة  والغاز للكهرباء التونسية الشركة تحرر والتشغيل،

المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة اإلنتاج لشروط 
 وتصريف ربطالفنية ل الشروط  كراسومقتضياتالموافقة المبدئية 

 الوطنية بالشبكة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة
  . للكهرباء

 محضر االعتراض على المشروع لشركة يمكن  ـ26 الفصل
 هاتبليغ تاريخ منعمل ابتداء  أيام 10 يتجاوز ال أجل في المعاينة

 من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية اللجنة وتنظر. المحضرب
في أجل ال يتجاوز الشهر من  االعتراض المتجددة في الطاقات

 مع بالطاقة المكلف للوزير الغرض في تقريرا وترفعتاريخ تلقيه 
 والصعوبات اإلشكاليات لتجاوز الالزمة واإلجراءات الحلول اقتراح

  .المعترضة

 مدة خالل المشروع إنجاز عدم صورة في  ـ27 الفصل
 للوزير يمكن جدية، صعوبات بسبب المبدئية الموافقة صلوحية
 إضافيا أجال المشروع شركة منح مقرر بمقتضى بالطاقة المكّلف

 بعد وذلك مبرر كتابي طلب على بناء واحدة سنة أقصاها لمدة
 الطاقات من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية جنةالّل موافقة

 .المتجددة
 رأي أخذ بعد بالطاقة المكلف للوزير يمكن  ـ28 الفصل

 المتجددة سحب الطاقات من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية اللجنة
  :التالية الحاالت في المبدئية الموافقة

 مسبقة موافقة دون فيها التفويت أو  المبدئيةالموافقة إحالةـ 
 بالطاقة، المكلف الوزير من

 منها وخاصة المشروع عناصر على جوهرية تغييرات إدخالـ 
 الربط ونقطة اإلنتاج وموقع المعتمدة، والتكنولوجيا الطاقة طبيعة

 للكهرباء، الوطنية بالشبكة
 إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع في أجل سنة من عدمـ 

 ،تاريخ إبرام العقد

م بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا القيا عدمـ 
 والحصول التمويل مخطط وعدم ختم للتشريع الجاري به العمل

 التزود عقود وإبرام المستوجبة اإلدارية التراخيص على
 في  وذلكاالنطالق في أشغال إنجاز المشروعو الكبرى بالتجهيزات

 . شهرا من تاريخ إبرام العقد18أجل 

 عدم صورة في الغية المبدئية الموافقة برتعت  ـ29 الفصل
اآلجال  في المتجددة الطاقات من الكهرباء إنتاج وحدة إنجاز

 ال هذه الحالة في من هذا األمر الحكومي، و17المذكورة بالفصل 
 عليه ويتعين. تعويضات أية على الحصول المشروع لصاحب يمكن
 على وذلك حداثاتواإل المنشآت إلزالة الالزمة التدابير جميع اتخاذ
  .نفقته

  الثاني القسم

   شروط وإجراءات منح الترخيصفي

 عند االنتهاء من إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من  ـ30 الفصل
الطاقات المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، يتعين على 
شركة المشروع تقديم مطلب للوزير المكلف بالطاقة قصد 

 بصفة كلية وحصرية هالكهرباء وبيعالحصول على ترخيص إلنتاج ا
  .والغاز للكهرباء التونسية لشركةل

  :  أن يرفق مطلب الترخيص بملف يتضمن الوثائق التاليةويجب

لم يمض على لشركة المشروع  من السجل التجاري مضمونـ 
 الترخيص، مطلب إيداع عنداستخراجه أكثر من ثالثة أشهر 

 منصوص الوالغاز رباءللكه التونسية الشركة معاينة محضرـ 
 الحكومي، األمر هذا من 25 بالفصل عليه
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 عليها والمنصوص المستوجبة التراخيص اإلدارية كافةـ 
 العمل، بها الجاري والتراتيب بالتشاريع

دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع ـ 
  الجاري به العمل،

ق نسبة اإلدماج  تثبت تحقيالتي النهائية والمؤيدات الوثائقـ 
  . المبدئية الموافقة مطلب بها عند تقديم المصرحالصناعي 

لإلنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات الفنية  اللجنة وتبدي
 .الترخيص مطلب إيداع تاريخ من شهر أجل في رأيهاالمتجددة 
 للشروط اإلنتاج وحدة مطابقة صورة في  ـ31 الفصل

 الكهرباء إنتاج وحدة ستغاللا في ترخيص إسناد يتم المستوجبة،
 بالطاقة المكّلف الوزير من قرار بمقتضى المتجددة الطاقات من

 على بناء اتخاذه يتم التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر
  .المتجددة الطاقات من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية الّلجنة رأي

يخ  انطالقا من تارسنة) 20( الترخيص لمدة عشرين ويمنح
 .  قرار إسناد الترخيص حيز النفاذدخول

 12 من القانون عدد 19طبقا ألحكام الفصل   ـ32 الفصل
ترخيص لشركة اليمنح  2015 ماي 11 في المؤرخ 2015لسنة 

كما ال  .المشروع بصفة اسمية وال يمنح لصاحبه أي حق حصري
يمكن إحالة الترخيص أو التفويت في وحدة اإلنتاج أو المساهمة 

 شركة مال رأس تغيير تركيبة أو أخرى شركة مال  في رأسبها
 رأي على بناء بالطاقة المكلف الوزير موافقة بعد إال المشروع

 .المتجددة الطاقات من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية اللجنة
 استغالل ترخيص صلوحية مدة في التمديد يمكن  ـ33 الفصل

 واحدة إضافية لمدة دةالمتجد الطاقات من الكهرباء إنتاج وحدة
 ويتعين. الترخيص صاحب من بطلب وذلك سنوات خمس أقصاها

 مرفقا بالطاقة المكلفة الوزارة لدى التمديد مطلب يودع أن
 انتهاء قبل األقل على سنوات ثالث وذلك واقتصادية، فنية بدراسة

  .الترخيص صلوحية مدة

 طاقاتال من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية اللجنة وتتولى
 على خاصة باالعتماد بالتمديد المتعلقة المطالب دراسة المتجددة
  :التالية المعايير

  للمنشأة، الفنية الحالةـ 

  وصيانتها، المنشأة تأهيل مخططـ 

 المتعلقة الفنية والمواصفات للقواعد المشروع احترامـ 
  .البيئة وحماية بالسالمة

غالل وحدة  التمديد في مدة صلوحية ترخيص استيمكن كما
 العقد مدة خالل تطرأ التي حاالت القوة القاهرة في الكهرباء إنتاج
لإلنتاج الخاص للكهرباء من   على رأي اللجنة الفنيةبناء وذلك

 . الطاقات المتجددة

 ينشر بالطاقة المكّلف الوزير من قرار بمقتضى التمديد ويتم
 من رأي على بناء اتخاذه يتم التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد
  .المتجددة الطاقات من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية اللجنة

 رأي أخذ بعد يمكن للوزير المكلف بالطاقة  ـ34 الفصل
 سحبلإلنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة الفنية  اللجنة

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينشر بمقتضى قرار الترخيص
 : لتاليةا الحاالت في وذلك
 وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمدة سنة توقفـ 

 ألسباب غير مبررة فنيا أو ماليا، 
 أساسها على تم التي للشروط المشروع صاحب مخالفةـ 
  .الترخيص إسناد

 المشروع لصاحب يمكن ال الترخيص، سحب صورة وفي
 ابيرالتد جميع اتخاذ عليه ويتعين. تعويضات أية على الحصول
  .نفقته على واإلحداثات والتجهيزات المنشآت إلزالة الالزمة

 الثالث الباب
   اللجنة الفنية لإلنتاج الخاصفي

 سيرها وطرق المتجددة الطاقات من للكهرباء
 تتركب الّلجنة الفنية لإلنتاج الخاص للكهرباء من  ـ35 الفصل

إليه  المشار من القانون 29الطاقات المتجددة المحدثة بالفصل 
 من  2015 ماي 11  المؤرخ في 2015 لسنة 12أعاله عدد 

 : ذكرهم اآلتي األعضاء
  ،رئيس:  بالطاقة المكّلفة الوزارة عن ممثلـ 

 ،عضو:  بالدفاع المكلفة الوزارة عن ممثلـ 
  ،عضو:  بالمالية المكلفة الوزارة عن ممثلـ 

 ،عضو:  والتنمية باالستثمار المكلفة الوزارة عن ممثلـ 
:  العقارية والشؤون الدولة بأمالك المكلفة الوزارة عن ممثلـ 
 ،عضو
  ،عضو:  بالصناعة المكلفة الوزارة عن ممثلـ 

 ،عضو:  بالفالحة المكلفة الوزارة عن ممثلـ 
  ،عضو:  بالبيئة المكلفة الوزارة عن ممثلـ 

  ،عضو:  كلفة بالتجارةالم الوزارة عن ممثلـ 

 ،عضو:  لتونسيا المركزي البنك عن ممثلـ 
 ،عضو:  والغاز للكهرباء التونسية الشركة عن ممثلـ 
  .عضو:  الطاقة في للتحكم الوطنية الوكالة عن ممثلـ 

 لحضور فائدة له يرى من كّل استدعاء الّلجنة لرئيس ويمكن
  .أعمالها

 الّلجنة الفنية لإلنتاج الخاص للكهرباء من أعضاء تعيين ويتم
 بالطاقة المكلف الوزير من قرار ىبمقتضالطاقات المتجددة 



  71عـــدد   2016 أوت 30 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3080صفحــة 

 عضوية مدة وتحدد. المعنية والهياكل الوزارات من باقتراح
 .واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات بثالث ئهاأعضا

 بالطاقة المكّلفة بالوزارة للكهرباء الخاص اإلنتاج وحدة وتتولى
  .اللجنة هذه كتابة

 من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية الّلجنة تجتمع  ـ36 الفصل
 ذلك إلى الحاجة دعت كلما رئيسها من بدعوة المتجددة الطاقات

 المدرجة المسائل في للتداول أشهر ثالثة كل مرة األقل وعلى
 اللجنة أعضاء إلى وإرساله إعداده يتم الذي األعمال بجدول
 بالوثائق مصحوبا ويكون االجتماع انعقاد قبل األقل على ينأسبوع

  .االجتماع أثناء فيها سينظر التي

 من للكهرباء الخاص لإلنتاج الفنية للجنة يمكن ال  ـ37 الفصل
 إال عمالاأل بجدول المدرجة النقاط في تنظر أن المتجددة الطاقات
 وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، ،أعضائها أغلبية بحضور

يتم عقد جلسة ثانية خالل األسبوع الموالي للتداول حول النقاط 
درجة بنفس جدول األعمال وذلك مهما كان عدد األعضاء الم

  .الحاضرين

 وفي الحاضرين األعضاء أصوات بأغلبية آراءها اللجنة وتبدي
 .مرجحا الرئيس صوت يكون األصوات تعادل صورة

 الملفات بأصحاب تربطه عضو كل على يتعين  ـ38 الفصل
من الطاقات لإلنتاج الخاص للكهرباء  الفنية الّلجنة على المعروضة

 إنتاج مشاريع في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أيالمتجددة 
   قرابة صلة أو عليها المعروضة المتجددة الطاقات من الكهرباء

 من المساس شأنها من غيرها أو اقتصادية مصالح أو مصاهرة أو
 في المشاركة وعدم بذلك اللجنة رئيس إعالم تلك، بصفته حياده

 صورة عدم التفطن لمثل وفي. المعنية لملفاتبا المتعلقة أعمالها
هذه الحاالت أو عدم قيام العضو باإلعالم التلقائي تعتبر القرارات 

   .باطلة ةالمعني اتالملفالمتخذة في شأن 

 واالقتصادية الفنية بالمسائل المتعلقة المعلومات وتكون
  .سرية اللجنة على المعروضة للملفات

  الرابع الباب

  اإلشكاليات في بالنظر ختصةالم الهيئة في

  المتجددة الطاقات من الكهرباء إنتاج بمشاريع المتعلقة

هيئة المختصة بالنظر في اإلشكاليات ال تتركب  ـ39 الفصل
المتعلقة بالمشاريع المنجزة في إطار هذا األمر الحكومي والمحدثة 

       عدد أعاله إليه المشار من القانون 38بمقتضى أحكام الفصل 
 اآلتي األعضاء من 2015 ماي 11 المؤرخ في 2015 لسنة 12

 : ذكرهم
  رئيس،:  ي رتبة ثالثةقاضـ 

  عضو،:  ممثل عن رئاسة الحكومةـ 

  عضو،:  بالطاقة ممثل عن الوزارة المكلفةـ 

 عضو،:  ممثل عن الوزارة المكلفة بالماليةـ 
 والطاقات الكهرباءخبيران مشهود لهما بالكفاءة في مجال ـ 

 .أعضاء:  تجددةالم
 لحضور فائدة له يرى من كّل استدعاء الهيئة لرئيس ويمكن

  .أعمالها

 الوزير من قرار بمقتضى المختصة الهيئة أعضاء تعيين ويتم
 وتحدد. المعنية والهياكل الوزارات من باقتراح بالطاقة المكلف

 للتجديد قابلة سنوات بثالث المختصة الهيئة أعضاء عضوية مدة
 .واحدة مرة

 المتعلقة اإلشكاليات تتولى الهيئة النظر في  ـ40الفصل 
 12 إليه أعاله عدد المشاربالمشاريع المنجزة في إطار القانون 

  : وخاصة منها2015لسنة 
 ، أو الترخيصالمبدئية الموافقة أو الموافقة منح عدمـ 
 الترخيص، سحب الموافقة أو الموافقة المبدئية أوـ 
 التونسية والشركة المشروع شركة ينب الناشئة الخالفاتـ 

 .  عند تطبيق العقد أو تأويلهوالغاز للكهرباء
ويمكنها والطعون   ى الهيئة المختصة الشكاوتتقبل  ـ41الفصل 

 إليهم ويمكن أن تطلب منهم واالستماعدعوة األطراف المعنية 
  .  أخرىوثائقتقديم مذكرات كتابية أو أية 

 أقصاه أجل في عليها عروضةالم الملفات في الهيئة وتنظر
 بالطاقة المكلف الوزير إلى وترفع الملف تلقي تاريخ من شهرين
 ومقترحات المعروضة اإلشكاليات بخصوص رأيها يتضمن تقريرا
  . على ضوء هذا التقريرالملف في الوزير ويبّت .لفضها

 تعهد كتابة الهيئة المختصة إلى الوزارة المكلفة  ـ42الفصل 
  : لف بــبالطاقة وتك

  الطعون، والشكاوى ملفات تلّقيـ 

  ألعضائها، االستدعاءات وتبليغ الهيئة أعمال جدول إعدادـ 

  .الجلسات ومحاضر تقارير إعدادـ 

 ال تكون مداوالت الهيئة قانونية إال بحضور جميع  ـ43الفصل 
أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية األصوات وفي صورة تعادل األصوات 

  .س مرجحايكون صوت الرئي

 يجب أن ال يكون ألي عضو من أعضاء الهيئة أي  ـ44الفصل 
  مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو صلة قرابة أو مصاهرة 

 من شأنها المساس من حياده ،أو مصالح اقتصادية أو غيرها
 في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ،بصفته تلك

  .المعروضة عليها
ة مباشرة أو غير مباشرة أو صلة وفي صورة وجود مصلح

قرابة أو مصاهرة أو مصالح اقتصادية أو غيرها من شأنها 
شكال واإلمشروع ال حيالالمساس من حياده بصفته تلك 

 يتعين على العضو المعني التصريح لرئيس ،معروض على الهيئةال
  .اللجنة بذلك واالمتناع عن الحضور
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 أو عدم قيام وفي صورة عدم التفطن لمثل هذه الحاالت
العضو باإلعالم التلقائي، تعتبر القرارات المتخذة في شأن 

  .اإلشكاالت المعروضة على الهيئة باطلة

 الخامس الباب

  متفرقة أحكام

 يتولى الوزير المكلف بالطاقة نشر إعالن سنوي  ـ45 الفصل
 يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات للوزارة الراجع واببموقع ال

 المحلي التي واالستهالك الذاتي لالستهالكمخصصة المتجددة ال
 مع مراعاة طاقة استيعاب ولزمات تراخيص إطار تلبيتها فيسيتم 

الوطني  المخطط إعداد حين إلى ، وذلكالشبكة الوطنية للكهرباء
  .للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة

 فقةالموا أو الموافقة على الحصول يعفي ال  ـ46 الفصل
 من الحكومي األمر بهذا عليها المنصوص الترخيص أو المبدئية
 عليها المستوجبة المنصوص اإلدارية التراخيص على الحصول
  .العمل بها الجاري والتراتيب بالتشاريع

إنتاج الكهرباء ومعدات  يتعين أن تكون تجهيزات  ـ47 الفصل
طنيا من الطاقات المتجددة مطابقة للمواصفات المعمول بها و

التجهيزات هذه  كما يتعين أن تكون ،وعند االقتضاء دوليا
  .لم يتم استعمالها من قبلووالمعدات جديدة 

 لسنة 12 من القانون عدد 8طبقا ألحكام الفصل   ـ48 الفصل

 من الكهرباء منتج  يتحمل2015 ماي 11 في المؤرخ 2015

 الوطنية بالشبكة اإلنتاج وحدة ربط نفقات جميع المتجددة الطاقات

 إذا للكهرباء الشبكة الوطنية دعم مصاريف يتحمل كما للكهرباء

 .ينتجها التي الكهربائية الطاقة تصريف عملية ذلك تطلبت

 هذا ألحكام والمخالفة السابقة األحكام جميع تلغى  ـ49 الفصل

 2773 عدد أعاله إليه المشار األمر أحكام وخاصة الحكومي األمر

  .2009 سبتمبر 28 في المؤرخ 2009 لسنة

 األمر هذا بتنفيذ مكلف والمناجم الطاقة وزير  ـ50 الفصل

  .التونسية للجمهورية الرسمي بالرائد ينشر الذي الحكومي

  .2016 أوت 24تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  الطاقة والمناجموزير 

منجي مرزوق                 

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 

 يتعلق 2016 أوت 16مة مؤرخ في قرار من رئيس الحكو
 150بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 

كيلوفولت واستغالله يربط بين محطتي التحويل ربانة 
  .وجرجيس

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزير الطاقة والمناجم،

  بعد االطالع على الدستور،

صب  المتعلق بن1887 أكتوبر 12وعلى األمر المؤرخ في 
  الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغاللها،

 المتعلق بنصب 1922 ماي 30وعلى األمر المؤرخ في 

  خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغاللها،

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1سي عدد وعلى األمر الرئا

   المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،2016جانفي 

وعلى شهادة التعليق وعدم االعتراض الصادرة عن والي 
  مدنين،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الفالحة 
والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز واإلسكان والتهيئة 

ة ووزير النقل ووزير تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الترابي
الرقمي ووزير أمالك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الثقافة 

  .والمحافظة على التراث

  :قرر ما يلي 

الفصل األول ـ يرخص ألعوان وزارة الطاقة والمناجم والشركة 

لى التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إ
العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل 
والمبينة بالقائمات المودعة بمركز والية مدنين، وذلك في إطار 

 كيلوفولت يربط بين 150إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 
  .محطتي التحويل ربانة وجرجيس

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 2الفصل 
ونسية ويعلق بمقر الوالية المعنية ويبلغ مضمونه إلى مالكي الت

العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل 
  .األول من هذا القرار

  .2016 أوت 16تونس في 
  الحكومةرئيس 

  الحبيب الصيد


