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زء األول: تقديم عام   ا

I . قديمت  :  

ذا الدليل إجراءات  ل التصرف اإلداري يضبط  ي إطار الباب  عمليات التحكم  الطاقةملطالب تمو  الثا

ومي عدد  لية  26املؤرخ   2017لسنة   983من األمر ا سي 2017جو  واملتعلق بضبط قواعد تنظيم و

. وكيفية تدخل صندوق االنتقال  الطا

ذا الدليل  دف  س إو عية  ت شر ام القانونية وال يم املتعلقة بتطبيق مختلف األح ال وتوحيد املفا

. االنتقالعمليات التحكم  الطاقة من موارد صندوق لتنظم إسناد اإلعانات املالية    الطا

املتقيد بالقواعد و ا عت ا  األح املنصوص  تدخالتلالنتفاع بالساسيا أ اشرطذا الدليل املنصوص عل

ا بالباب  يعل ومي الثا لف  ذا الدليل إصدارتم و املشار إليه أعاله. من األمر ا ر امل بقرار من الوز

غي أو  ل  نبالطاقة و  ون موضوع  تحي ر  قرار بمصادقة ي نة الفنيةمن الوز  .للصندوق  بناء ع رأي ال

ذا الدليل أو  عوض  امج موضوع اإلجراءات وال  ع  وال ن واألوامر ال تنطبق ع املشار يحل محل القوان

عية جديدة.    ااملنصوص عل شر شمل  قواعد قانونية أو  ذا الدليل و ال     

II .  ل عمليات التحكم  الطاقةالطا و  االنتقالصندوق   تمو

نةو الطا  االنتقالصندوق  ز  2013لسنة  54ه بمقت القانون عدد حداثتم إ، صندوق خاص با

سم  30املؤرخ   تمامه بالقانون عدد  2014املتعلق بقانون املالية لسنة  2013د لسنة  54كما تم تنقيحه و

ذا الصندوق لدعم و  .2014واملتعلق بقانون املالية التكمي لسنة  2014أوت  19املؤرخ   2014 دف 

ع  إنجاز    مجال التحكم  الطاقة. العمليات واملشار

وض  رافدا مالياالطا  االنتقالصندوق  عت علل العام  نعالتحكم  الطاقة  القطا ميدان  باملشار

ن  دف تأم اص ع حد السواء  ن  االنتقالوا س وتأكيد مبدأ الشراكة ب  .نالقطاعذين الطا  تو

ثمارات التحكم ال الدعم  الطا االنتقال صندوق  يقدم ام  س ل منح وقروض طبقا ألح الطاقة  ش

ومي عدد  8الفصل  لية  26املؤرخ   2017لسنة   983من األمر ا واالتفاقية املتعلقة بالتصرف  2017جو

ن مؤسسة القرض ووزارة املالية كما جاء بالفصل صندوق ال قروض  مة ب  من األمر املشار إليه أعاله. 4امل
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III . التطبيقال مج  

ا للتصرف  امللفات املتعلقة بمطالب  يضبط املالية  اإلعاناتذا الدليل مجموع اإلجراءات ال يتم تطبيق

ورة لفائدة ا الطا االنتقالصندوق من  ثمارات املادية وغ املادية لعمليات التحكم  الطاقة املذ إلس

ومي عدد  8بالفصل  لية  26ؤرخ  امل 2017لسنة  983من األمر ا بضبط قواعد  واملتعلق 2017جو

سي   . وكيفية تدخل صندوق االنتقال الطاتنظيم و

IV . املراجع:  

  واملتعلق بالتحكم  الطاقة كما تم تنقيحه  2004أوت  2املؤرخ   2004لسنة  72القانون عدد

  .2009فيفري  9املؤرخ   2009لسنة  7بمقت القانون عدد 

 سم  30ؤرخ  امل 2013لسنة  54قانون عدد ال وخاصة  2014علق بقانون املالية لسنة واملت 2013د

ن   .68و 67منه الفصل

  2014لسنة  التكمي بقانون املاليةو املتعلق  2014أوت  19املؤرخ   2014لسنة  54القانون عدد 

  .3وخاصة منه الفصل 

  ومي عدد ل 26 املؤرخ  2017لسنة   983األمر ا واملتعلق بضبط قواعد تنظيم  2017ية جو

سي  . وكيفية تدخل الصندوق االنتقال الطاو
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ق صندوق  ة مطلب اإلعانة عن طر ي : حول معا زء الثا   الطا االنتقالا

I . ي لإلجراءات  رسم بيا
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II . وصف اإلجراءات  

ثمارات ال الطا االنتقالصندوق  مطلب اإلنتفاع بتدخالت  يرتبط تحكم  الطاقة إما بإسناد لفائدة إس

ثمار   قرض من موارد الصندوق. معأو بإسناد منحة  فحسبمنحة اإلس

ل منح االنتقالالقسم األول: إعانة صندوق   الطا  ش

 حول مطلب املنحة . 1

ون  عمليات االنتقالمطالب اإلنتفاع بمنحة صندوق  تت ثمارات املتعلقة  اصة باإلس التحكم   الطا ا

عده املستفيد أو مزوده أو  الطاقة ودع مباشرة  مسديمن ملف  دمة و الة الوطنية للتحكم  با مقر الو

 .الطاقة

 :    يجب أن يتضمن امللف

 الة الوطنية للتحكم  الطاقة  .مطلب بإسم املدير العام للو

 ون من  :  ملف ف يت

  عملية التحكم  الطاقةل وصفيةمذكرة. 

 ون عملية التحكم  الطاقةجذاذة فنية تتضمن امل ثمار املتعلقة   .ات التقنية لالس

  ندات الالزمة (التقدير .والفوات األولية،  ةالتقدير األسعار لفة مع املس  .)إ

 الرزنامة األولية إلنجاز العملية. 

ة ملف املطلب . 2  حول معا

 ت من مدى تطابق امللف وم الة الوطنية للتحكم  الطاقة التث دى مالئمة املطلب مع تتو الو

ومي لصندوق  ام األمر ا حة االنتقالأح ع املق لية املشار عند  .الطا والسيما فيما يتعلق بأ

الة بطلب معلومات إضافية  يح أواإلقتضاء، تقوم الو ات. و حالة عدم تقديم   أو اتت غي

يحال أوضافية اإل علومات امل ات ال أو اتت ة  اآلجالالتغي  ،من قبل صاحب املطلب ضرور

عالمه بأسباب الرفض. الة رفض املطلب و  يمكن للو

  الة امللف املكتمل ع نةعرض الو بداء الرأي الفنية للصندوق  ال عند اإلقتضاء، . للدراسة و

نة  يح أوطلب معلومات إضافية يمكن ل ات أو اتت التعديالت غ  اعتبار حالةو . غي

نة رف افية، الة  وتتكفل ض املطلب.يمكن ل ب الرفض.الطلب  صاحب بإبالغالو عد دراسة  س
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ا 1امللف، تتداول  ة وتبدي رأ شأن التدخالت املطلو نة الفنية   محضر  الذي يتم توثيقه ال

نةكتابة  عدهجلسة   .ال

  سبة الة إحالة قرار  للملفاتبال نةاملقبولة، تتو الو ر  إ ةاملوثق  محضر جلسالفنية  ال الوز

لف بالطاقة ا بمشروع مقرر  امل و  .لإلمضاءم

  لف  قبلعد إمضاء املقرر من ر امل الة إمضاء عقد برنامج مع املنتفعبالوز  باملنحة الطاقة، تتو الو

قة  ثمار وكذلك مبلغ املنحة وشروط وطر وانب الفنية واالقتصادية واملالية لالس ايضبط ا  .صرف

ي: إع ل منحة مع قرض االنتقالانة صندوق القسم الثا  الطا  ش

ون مطالب اإلنتفاع باملنحة   لدى البنك. القرض موضوع ملف يودع من قبل املستفيد نفسه معيجب أن ت

الة حسب طبيعة التدخل، ع  يجب ل موحد ومعد مسبقا باالتفاق مع الو أن يتضمن امللف مطلبا  ش

ور أعاله. 8النحو املنصوص عليه بالفصل عدد  ومي املذ جب أن  من األمر ا طلب بصفة امل يتضمنو

 :  خاصة

  عملية التحكم  الطاقةلال العناصر الفنية ثمار املتعلقة   .س

  ،حةلتقدير دراسة اقتصادية ل املق لفة وخطة التمو  .ل

  ثماراال رزنامة إنجاز  .س

 ة (ض و قر اللغ امب  .)قرض الصندوق وقرض البنكاملطلو

خ  يوًما 45  غضون  ن ع البنك أن يرسل  إيداعمن تار ة من استمارة املطلب  إاملطلب، يتع الة  الو

ي  إ اض ع القرض املمنوح منجانب موافقته املسبقة ع إسناد القرض البن  الصندوق.  وعدم اإلع

سباب، وذلك بأي وسيلة األ مع ذكر برفض طلبه  املطلب صاحب حالة رفض املطلب، يجب ع البنك إبالغ 

ك أثرا  الةو ، كتابيات  .بذلك عالم الو

ة ملف املطلب . 1  حول معا

  ت من مدى تطابق امللف ومدى مالئمة املطلب مع الة الوطنية للتحكم  الطاقة التث تتو الو

ومي لصندوق  ام األمر ا حة. االنتقالأح ع املق لية املشار عند  الطا والسيما فيما يتعلق بأ

الة بطلب معلومات إضافية  يح أواإلقتضاء، تقوم الو ات. و حالة  أو اتت لم يقدم غي

                                                           
ة للمنحة املسندة دون تجاوز،  1 سبة املئو نة الفنية ال الة، تقرر ال اح رأي ف من الو االت، السقف املشار إليهبناء ع اق ومي جميع ا   .  األمر ا
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يحات أوصاحب املطلب  ات  املعلومات االضافية أو الت ة  اآلجالالتغي يمكن  ، فإنهالضرور

عالم الة رفض املطلب و  بأسباب الرفض. البنك للو

 الة نةامللف املكتمل ع  عرض الو بداء الرأي الفنية ال نة للدراسة و . عند اإلقتضاء، يمكن ل

يح أوطلب معلومات إضافية  ات ات أوت افية، يمكن  حالة اعتبار. و غي التعديالت غ 

نة رفض املطلب.  ب الرفض.  بإبالغ البنك وتتكفل كتابة الصندوق ل  2دراسة امللف، تتداول  إثرس

شأن التدخالت  نة الفنية  ا ال ة وتبدي رأ كتابة  عده محضر جلسة  الذي يتم توثيقهاملطلو

نة  .ال

  سبة الة إحالة قرار ال للملفاتبال ر  إحضر جلسة املوثق  منة الفنية املقبولة، تتو الو الوز

ا بمشروع مقرر  و لف بالطاقة م  .لإلمضاءامل

  لف  قبلعد إمضاء املقرر من ر امل الة البنك بقرار إسناد الطاقة، تببالوز  والقرض. ةنحامللغ الو

  ثمار وانب الفنية واالقتصادية واملالية لالس الة إمضاء عقد برنامج مع املنتفع يضبط ا تتو الو

قة   .الصندوق قرض  صرفشروط ، و اصرفوكذلك مبلغ املنحة وشروط وطر

 البنك) قرضق مرتبط بو من جانبه، يتو البنك إمضاء عقد قرض مع املستفيد (قرض الصند. 

III . تنفيذ املشروع  

نامج  الة جدوال زمنيا لتنفيذ  ومقرر بناء ع عقد ال لف بالطاقة، يجب ع املستفيد أن يقدم للو ر امل الوز

ثمار ال يتجاوز،  ددة  بأياالس  .املقرر  حال، املواعيد ا

نة الفنية ووز وتؤّم  ثمار وتبلغ ال الة مراقبة تنفيذ االس رز.ن الو   ر املالية بالتقدم ا
ُ
عة وت ر املتا ؤخذ تقار

عّد  الة   اواملراقبة ال   عتبار عند صرف األموال من الصندوق من قبل وزارة املالية.اال الو

ة بإبالغ  ثمار (املنحة والقرض) وتقوم بصفة دور عة وتقييم االس الة بمتا ثمار، تقوم الو عد تنفيذ االس

نة  ر املالية للص الفنيةال نامج. إندوق ووز ن ختم عقد ال  ح

ام ايتو البنك   ألح
ً
جاع القرض الذي يمنحه الصندوق وفقا ر املالية.االتفاقية املمضىاة س  مع وز

  

                                                           
اح رأي ف من 2 ة للمنحة املسندة بناء ع اق سبة املئو نة الفنية ال الة، تقرر ال االت، السقف املشار إليهتجاوز،   دون الو ومي جميع ا لسنة  983عدد   األمر ا

2017 .  
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ق  ع التحكم  الطاقة عن طر يع إنجاز مشار دليل دليل اإلجراءات ل

كومي عدد املتعلق   2017لسنة  983 تدخالت الباب الثالث من األمر ا

سي بضبط قواعد تنظيم    صندوق االنتقال الطا وكيفية تدخل و
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زء األول: تقديم عام   ا

I . قديمت  :  

ذا الدليل إجراءات  امج الوطنية  إطار  الباب التصرف اإلداري يضبط  ع وال ل املشار   الثالثملطالب تمو

ومي عدد  لية  26ؤرخ  امل 2017لسنة   983من األمر  ا سي 2017جو  واملتعلق بضبط قواعد تنظيم و 

.   وكيفية تدخل صندوق االنتقال الطا

ذا الدليل  دف  س إو  عية  ت شر ام القانونية وال يم املتعلقة بتطبيق مختلف األح وتوحيد املفا

ادفة املنظمة  الت ال ع التحكم  الطاقة  إللتمو عث مشار يع ع    من خالل موارد الصندوق.ال

عت  امالتقيد بالقواعد و و ا  األح املنصوص  تدخالتلالنتفاع بالا أساسيا ذا الدليل شرطاملنصوص عل

ا بالباب  ومي الثالثعل ذا الدليل تم املشار إليه أعاله. و من األمر ا لف إصدار  ر امل بقرار من الوز

ن  غي أو تحي ل  ون موضوع  تواهبالطاقة و رمصادقة ي نة الفنية بقرار من الوز  بناء ع رأي ال

  للصندوق.

ع  ن واألوامر ال تنطبق ع املشار ذا الدليل أو يحل محل القوان عوض  امج موضوع اإلجراءات وال  وال

عية جديدة.   ااملنصوص عل شر شمل  قواعد قانونية أو  ذا الدليل وال     

II .  ع التحكم  الطاقةصندوق االنتقال عث مشار يع ع    الطا وال

نةو الطا  االنتقالصندوق  ز املؤرخ  2013لسنة  54حداثه بمقت القانون عدد تم إ صندوق خاص با

سم  30  تمامه بالقانون عدد  2014املتعلق بقانون املالية لسنة  2013د لسنة  54كما تم تنقيحه و

ذا الصندوق لدعم و   .2014واملتعلق بقانون  املالية التكمي لسنة  2014أوت  19املؤرخ   2014 دف 

ع إنجاز     مجال التحكم  الطاقة. العمليات واملشار

وض  امالي صندوق االنتقال الطا رافداعت  ع  ميدانلل نالتحكم  الطاقة  القطا باملشار  ع

اص ع حد السواء و   العام ن ا س و  االنتقالدف تأم ن الطا  تو ذين تأكيد مبدأ الشراكة ب

  .نالقطاع

ل إعتماد واجب إرجاعه أو  ع التحكم  الطاقة، يتدخل الصندوق  ش يع ع إنجاز مشار  إطار ال

ل إعتماد  عث شركة  وكذلك  ش ع املنجزة من خالل   سناد منح للمشار مة  رأس املال و واجب املسا
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ع املنجزة  إطار التوسعة كما  سبة للمشار سناد منح مع قرض بال مة  رأس املال و إرجاعه أو املسا

ور. ومي املذ   يقتضيه الباب الثالث من األمر ا

III . مجال التطبيق  

ا للتصرف  امللفات املتعلقة بمطالب اإلعانة  ذا الدليل ع مجموع اإلجراءات ال يتم تطبيق شتمل 

و ا ع التحكم  الطاقة كما  غرض إنجاز مشار ات  ق الصندوق لبعث أو توسعة الشر ملالية عن طر

ومي عدد منصوص عليه بالباب الثالث  لية  26املؤرخ   2017لسنة   983من األمر ا واملتعلق  2017جو

سي .بضبط قواعد تنظيم و     و كيفية تدخل صندوق االنتقال الطا

ع املؤ  . 1   لةاملشار

لة  عت مؤ ا بالباب الثالث لتدخالت ال  ومي عدد الصندوق املشار إل  2017لسنة   983من األمر  ا

لية  26املؤرخ   ، إال كيفية تدخل صندوق االنتقال الطا و سيواملتعلق بضبط قواعد تنظيم و  2017جو

شتمل مخطط  ع املنجزة  مجال التحكم  الطاقة ال  :املشار ا ع ل   تمو

  مة  %40سبة ال تقل عن من األموال الذاتية بما  ذلك اإلعتماد الواجب إرجاعه أو مسا

ا ثمار ف ديدة ال ال يتجاوز اإلس ع ا سبة للمشار   الصندوق  رأس مال شركة املشروع بال

 ،3مليون دينار بما  ذلك املال املتداول  4

  مة من األموال  %30سبة ال تقل عن الذاتية بما  ذلك االعتماد الواجب إرجاعه أو مسا

ع التوسعة  سبة ملشار ا الصندوق  رأس مال  الشركة بال ثمار ف مليون دينار  3ال يتجاوز االس

ساب املال املتداول.   دون اح

ديد مالحظة: دف  يجب أن يتجسد مشروع التحكم  الطاقة ا عث شركة جديدة  واستغالل إنجاز  إ 

ون مشروع التحكم  الطاقة منجز  إطار توسعة املشروع. فإن الرفع  رأس مال الشركة  ،وعندما ي

  ضروري.

لة . 2 شطة املؤ   األ

 ،اص ساب ا ع التحكم  الطاقة ل  مشار

 ، ساب الغ  توف خدمات التحكم  الطاقة 

                                                           
لفة مشروع التحكم  الطاقة 3 ص طبي وحيد ال تتجاوز  ونة من  ات املت سبة للشر  .مليون دينار 2بال
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 ،لكة للطاقة ع الوسائل ع املؤسسات املس  إنتاج وتوز

 .ي  اإلنتاج الذا

ات املستفيدة . 3 يف الشر   تص

ع التحكم  الطاقة إال: يع ع إنجاز مشار تفع بتدخالت الصندوق لل   ال ت

  ن من اص طبيعي ص  أو عدة أ ع التحكم  الطاقة من قبل  دثة إلنجاز  مشار ات ا الشر

امل الوقت مسؤولية  صية و سية يتحملون بصفة  سية التو  التصرف  املشروع،ذوي ا

  ن من اص طبيعي ونة من أ ات م ع التحكم  الطاقة من قبل شر دثة إلنجاز مشار ات ا الشر

سية، سية التو  ذوي ا

  ل مشروع للتحكم  الطاقة ق الرفع  رأس املال لتمو ات الناشطة ال تقوم بتوسعة عن طر الشر

س ن من ذوي ا اص طبيعي ونة من  أ سية.وامل  ية التو

IV . املراجع:  

  واملتعلق بالتحكم  الطاقة كما تم تنقيحه  2004أوت  2املؤرخ   2004لسنة  72القانون عدد

  ،2009فيفري  9املؤرخ   2009لسنة  7بمقت القانون عدد 

 سم  30ؤرخ  امل 2013لسنة  54قانون عدد ال وخاصة  2014علق بقانون املالية لسنة واملت 2013د

ن من  ، 68و 67ه الفصل

  2014لسنة  التكمي بقانون املاليةو املتعلق  2014أوت  19املؤرخ   2014لسنة  54القانون عدد 

  ،3وخاصة منه الفصل 

  ومي عدد خ  2017لسنة   983األمر ا لية  26بتار واملتعلق بضبط قواعد تنظيم   2017جو

سي  . وكيفية تدخل الصندوق االنتقال الطاو
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ق صندوق  ة مطلب اإلعانة عن طر ي : معا زء الثا   الطا االنتقالا

ال: ع التحكم  الطاقة ثالث أش يع ع إنجاز مشار   تتخذ تدخالت الصندوق لل

 مة  رأس املال  ،4إسناد إعتماد واجب إرجاعه أو املسا

  ع املنجزة  إطار ل للمشار  توسعة،إسناد قرض ع املدى املتوسط أو الطو

 .ثمارات غ املادية عنوان االس ثمار ومساعدة   إسناد منحة اس

  

I . القسم األول: االعتماد الواجب إرجاعه  

ثمار االنتفاع بتدخالت الصندوق لفائدة مطلب ا يرتبط ثمارات التحكم  الطاقة إما بإسناد منحة اس س

 فحسب أو بإسناد منحة مع قرض من موارد الصندوق.

ي لإلج . 1   راءاترسم بيا

                                                           
ن شك تدخل الصندوق  رأسمال الشركةيمكن للمستفيد اال 4  .ختيار ب
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  وصف اإلجراءات . 2

الة الوطنية للتحكم  الطاقة. 1.2   الرأي الف للو

ون ح  ال إلعانات الصندوق، يجب أن ي الة  مؤ ل مشروع للتحكم  الطاقة ع رأي ف من الو يحصل 

ع من  د بأنه مشروع للتحكم  الطاقة ع مع الفصل السا ش ومي األمر االوطنية للتحكم  الطاقة 

خ  2017لسنة   983عدد  لية  26بتار سي 2017جو  وكيفية تدخل صندوق واملتعلق بضبط قواعد تنظيم و

  .االنتقال الطا

ذ ون من: او  الة يحتوي ع ملف يت   الغرض، يجب ع املستفيد إيداع مطلب بمقر الو

 ،شاطه ن طبيعة املشروع و  وثيقة تفصيلية للمشروع تب

 املشروع، رزنامة إنجاز 

 :ون أساسا من  دراسة فنية واقتصادية للمشروع تت

 ،ثمار ونات الفنية لالس  امل

 ،ا تم اقتناؤ  قائمة املعدات ال س

 ،ا للمشروع  العمر االف

 ،االقتصاد  الطاقة املتوقع 

 .ل  لفة املشروع ووسائل التمو

ت من امللف وتط الة الوطنية للتحكم  الطاقة التث لة. تتو الو ثمارات املؤ شطة واإلس ابق املشروع مع األ

ات. و حالة لم يقدم صاحب  غي يحات أو  الة بطلب معطيات إضافية أو ت عند اإلقتضاء، تقوم الو

ة  أجل  ات الضرور يحات أو التغي الة رفض  يوًما 45املطلب املعطيات اإلضافية أو الت يمكن للو

عالمه بأسباب الرفض ك أثرا كتابيا. املطلب و ل وسيلة ت   ب

افقة البنك. 2.2   حول مو

ل  إيجب ع باعث املشروع التوجه  الة لالستفادة من تدخل الصندوق  ش البنك مرفقا بالرأي الف للو

ل اعتماد واجب إرجاعه مع أو دون قرض من  ديدة أو  ش ع ا سبة للمشار إعتماد واجب إرجاعه بال

سبة مل ع التحكم  الطاقة املنجزة  إطار توسعة.الصندوق بال   شار

ا بملف يتضمن خاصة دراسة فنية واقتصادية للمشروع وفقا ألنموذج  و ذا املطلب م ون  يجب أن ي

ا: افة املعلومات حول املشروع خاصة م   يقع إعداده مسبقا يتضمن 



اقــة واملناجــم واالنتقال الطاقـــي  
ّ
 وزارة الط

 

نة الفنيّ  18|44
ّ
فة بإبداء الرأي  إسناد تدخالت  ةدليـــل إجراءات طرق س عمل ال

ّ
ل  صندوق االنتقال الطاامل

 

 ،خطة العمل التفصيلية للمشروع 

 لصندوق،املنح املسندة للمشروع  إطار ا 

 ،ل ثمار ومخطط التمو  لفة اإلس

 ،اساته  املالية ع املشروع ع  اإلقتصاد  الطاقة املتوقع و

 ،ارجية عند االقتضاء مات ا  املسا

 ،املردودية املالية واإلقتصادية للمشروع 

 .مؤشرات األداء اإلقتصادي واملا املتعلقة بإستغالل املشروع 

ق الصندوق، يجب ع البنك:إبتداء  يوًما 45  أجل أقصاه خ قبول مطلب اإلعانة عن طر   من تار

  الة الوطنية للتحكم  الطاقة مرفقا بموافقته األولية إلسناد اإلعتماد إما تقديم ملف املطلب للو

 الواجب إرجاعه و/أو قرض من الصندوق،

 .الة بذلك عالم الو ما إشعار باعث املشروع كتابيا برفض معلل ملطلبه و  و

نة الفنية. 3.2 ة املطلب من قبل ال   حول معا

نة الفنية جذاذة  الة أن تقدم ل ا باملوافقة األولية للبنك، يجب ع الو و عند قبول ملف املطلب م

ديدة ع ا   تتضمن جميع املعلومات املفيدة حول الباعث وكذلك املشروع قصد إسناد االعتماد للمشار

ع التوسعة. أو إسناد اإلعتماد و/أو  قرض ق الصندوق ملشار   عن طر

ا من  الة وتقع املصادقة عل صائص الفنية واملالية للمشروع من قبل الو عكس ا ذاذة ال  يتم إعداد ا

نة الفنية.   قبل ال

ا إما املصادقة ع  مك ا، و بداء رأ الة و ا من قبل الو نة الفنية بدراسة امللف املعروض عل تقوم ال

  إعانة الصندوق أو رفض املطلب: إسناد

  ة من الصندوق نة الفنية مّد  ، حالة املصادقة ع اإلعانة املطلو لفة  تتو كتابة ال الوزارة امل

ر يتعلق بإسناد  نة الفنية مرفقا بمشروع مقرر لإلمضاء من قبل الوز بالطاقة بمحضر جلسة ال

 مختلف اإلعانات لفائدة صاحب املشروع،
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  الة بإشعار البنك باملقرر لتفعيل امتيازات الصندوق ( اإلعتماد الواجب إرجاعه و/أو قرض تقوم الو

ذا املقرر  قصد إبرام عقد برنامج معه يضبط شروط  الصندوق)، كما تقوم أيضا بإشعار املنتفع 

ا بالفصل عدد   من األمر املشار إليه أعاله، 19وقواعد إسناد املنحة املنصوص عل

 ك أثرا كتابيا. حالة ا ل وسيلة ت الة بإشعار البنك بأسباب الرفض ب  لرفض، تقوم الو
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II . ي ملة ع موارد الصندوق القسم الثا مة  رأس املال ا   : حول املسا

ي لإلجراءات . 1  رسم بيا
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  وصف اإلجراءات . 2

الة الوطنية للتحكم  الطاقة1.2   . الرأي الف للو

ومي من األ  7وفقا ملقتضيات الفصل  لية  26 املؤرخ  2017لسنة  983 عددمر ا ذه 2017جو ل  ش  ،

ورة   القسم  ذه املرحلة مماثلة لتلك املذ عت إجراءات  ة إلسناد إعانة الصندوق، و ة ضرور املرحلة أولو

  األول املتعلق باإلعتماد الواجب إرجاعه.

افقة شركة . 2.2 ثمار  ذات رأس مال تنميةال احول مو ار)  س  (سي

ا  و الة يجب ع باعث املشروع التوجه م ار"   إبالرأي الف للو ثمار "سي إليداع مطلب شركة االس

ع التوسعة. لالنتفاع بتدخل الصندوق  ديدة أو مشار ع ا سبة للمشار مة  رأس املال بال ل املسا    ش

ون أساسا من دراس ا بملف يت و ذا املطلب م ون  ة فنية ومالية للمشروع حسب أنموذج يقع يجب أن ي

ا: ة حول املشروع، خاصة م تضمن جميع املعلومات الضرور   إعداده مسبقا و

 ،خطة العمل التفصيلية للمشروع 

 ،املنح املسندة للمشروع  إطار الصندوق 

 ،ل ثمار ومخطط التمو  لفة اإلس

  اساته  املالية ع املااإلقتصاد  الطاقة املتوقع و  شروع،ع

 ،ارجية عند االقتضاء مات ا  املسا

 قتصادية للمشروع،املردودية املالية واال 

 ،رزنامة إنجاز املشروع 

 ستغالل املشروع.اقتصادي واملا املتعلقة بمؤشرات األداء اال 

ومي املشار إليه أعاله، فإنه إضافة  17طبقا للفصل عدد  مالحظة: مة  رأس امل إمن األمر ا ال املسا

ع للتحكم  الطاقة  إطار توسعة االنتفاع بقرض من موارد  ات ال تنجز مشار يمكن للمؤسسات والشر

ا إيداع مطلب لدى البنك املتصرف  قروض الصندوق، وذلك بإتباع  ذا الغرض يجب عل الصندوق. و 

ور بالقسم    واملتعلق باإلعتماد الواجب إرجاعه.  1نفس اإلجراء املذ

ن ع شركة  يوًما 45 جل أقصاه أ ق الصندوق، فإنه يتع خ قبول مطلب اإلعانة عن طر ابتداء من تار

ار"    :"سي
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  و شرط أسا ا الذاتية، و ى للمشروع ع موارد مة  الرأس املال األد إما املوافقة ع املسا

الة ا توجيه ملف للو ن عل الة يتع ذه ا مة الصندوق. و   يتضمن : إلسناد مسا

 ،ور أعاله  عناصر ملف املطلب  املذ

 ار" ع ا مة املوافقة املبدئية لشركة "سي ى للمشملسا ا  رأس املال األد روع ع موارد

مة، إالذاتية، إضافة  ذه املسا  الشروط وقواعد 

  .ا ع موارد الصندوق مة ال سيقع توظيف  مبلغ املسا

  شعار الباعث ما رفض املطلب و ة من إشعار الرفض و ك أثرا كتابيا وتقديم  ل وسيلة ت ب

الة.  للو

نة الفنية. 3.2 ة املطلب من قبل ال  حول معا

سبة ا باملوافقة املبدئية  بال و ديدة للتحكم  الطاقة، فإنه إّبان قبول ملف املطلب م ع ا للمشار

ار" ع ا مة  رأس مال املشروع ع موالشركة "سي ا الذاتيةملسا الة تقديم جذاذة رد  إ، يجب ع الو

مة   غرض إسناد املسا نة الفنية تتضمن جميع البيانات املفيدة عن الباعث وكذلك ع املشروع  ال

ديد. ى للمشروع ا   الرأس املال األد

ع التوسعة، ي سبة ملشار ة، بال و ذاذة م ذه ا ون  ار"،  جانب املوافقة األولية إجب أن ت لشركة "سي

ي. امن مع قرضه الذا   باملوافقة األولية للبنك ع التصرف  قرض الصندوق املسند بال

الة واملصادقة عليه من  تم إعداده من قبل الو صائص الفنية واملالية للمشروع و ذاذة ا عكس أنموذج ا

نة الفنية.   قبل ال

نة الفنية بدراسة امللف املعروض عل ا إما املصادقة ع تقوم ال مك ا حوله، و بداء رأ الة و ا من قبل الو

ما رفض املطلب:   إسناد إعانة الصندوق و

  لفة نة الفنية مد الوزارة امل ة من الصندوق تتو كتابة ال  حالة املصادقة ع اإلعانة املطلو

نة الفنية مرفقا بمشروع مقرر لإلمضاء من  ر يتعلق بإسناد بالطاقة بمحضر جلسة ال قبل الوز

 مختلف اإلعانات لفائدة صاحب املشروع،

   مة ار" وكذلك البنك باملقرر لتفعيل امتيازات الصندوق ( املسا الة بإشعار شركة "سي تقوم الو

ذا املقرر  قصد إبرام عقد برنامج  رأس املال و/أو قروض الصندوق)، كما تقوم أيضا بإشعار املنتفع 
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ا بالفصل عدد معه يضبط شرو  من األمر املشار إليه  19ط وقواعد إسناد املنحة املنصوص عل

 أعاله،

  ك أثرا كتابيا ل وسيلة ت ار" وكذلك البنك ب الة بإعالم شركة "سي  حالة الرفض، تقوم الو

 بأسباب الرفض.
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امج الوطنيةدليل اإلجراءات  ع وال ل املشار ق  لتمو اب تدخالت البعن طر

ع كومي من األمر  الرا بضبط قواعد املتعلق  2017لسنة  983عدد ا

سي تنظيم    صندوق االنتقال الطا وكيفية تدخل و
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I . تقديم 

ذا الدليل إجراءات  امج الوطنية  التصرف اإلداري يضبط  ع وال ل املشار ع  إطار البابملطالب تمو الرا

ومي من لية  26 املؤرخ  2017لسنة 983عدد  األمر ا سي واملتعلق بضبط قواعد تنظيم  2017جو و

. وكيفية تدخل   صندوق االنتقال الطا

ذا دف  س إالدليل  و عية  ت شر ام القانونية وال يم املتعلقة بتطبيق مختلف األح وتوحيد املفا

ل  ع املنظمة لتمو امج الوطنيةاملشار دف  أو ال   .ة للمواد الطاقيةالتقليص من دعم الدول إال 

عت  ام املنصوصالتقيد بالقواعد و ا  واألح املنصوص  تدخالتذا الدليل شرطا أساسيا لالنتفاع بالعل

ع  ا بالباب الرا ومي من األمرعل ور  ا تم إصداراملذ لف بالطاقة . و ر امل ل  ،ذا الدليل بقرار من الوز و

تواه  غي ن  ون موضوع أو تحي لف بالطاقة قة مصادي ر امل نة الفنية بقرار من الوز بناء ع رأي ال

دثة  ومي عدد األمر  23بالفصل ا   .2017لسنة  983ا

عوض ن واألوامر ال تنطبق ع  ال  ع و ذا الدليل أو يحل محل القوان امج املشار  موضوع اإلجراءاتال

ل حال قواذا الدليل  ااملنصوص عل شمل   عية جديدة.    عدوال  شر   قانونية أو 

الة الوطنية بالتحكم  الطاقة  وتلعب االو سيا  عملية املصادقة  الصندوق دورااملتصرف   باعتبار رئ

ع  امج الوطنيةع املشار ا وال عة تنفيذ   . ومتا

II . ع العمومية للتحكم  الطاقة ل املشار   صندوق االنتقال الطا وتمو

 تقديم عام . 1

نةو الطا  االنتقالق صندو  ز املؤرخ  2013لسنة  54حداثه بمقت القانون عدد تم إ صندوق خاص با

سم  30  تمامه بالقانون عدد  2014املتعلق بقانون املالية لسنة  2013د لسنة  54كما تم تنقيحه و

ذا الصندوق و  .2014التكمي لسنة  واملتعلق بقانون املالية 2014أوت  19املؤرخ   2014 دعم  إدف 

اص إنجاز  ع من قبل القطاع ا    مجال التحكم  الطاقة. العمليات واملشار

وض  امالي صندوق االنتقال الطا رافداعت  ع لل نميدان التحكم  الطاقة  القطا باملشار العام  ع

ن و  دف تأم اص ع حد السواء  س  االنتقالا ن  وتأكيد مبدأالطا  تو   .نالقطاعذين الشراكة ب

نة بتخصيص جانب االنتقالوقد أدرج صندوق  ز اصة با  الطا تمشيا جديدا  تدخالت الصناديق ا

ع القطاع العام. ذه التدخالت لفائدة مشار   من 
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كومي عدد  . 2 ع من األمر ا داف الباب الرا  2017لسنة 983أ

و  خصص ع من األمر ا ا  2017لسنة  983مي عدد الباب الرا امج للحصر ع وال من  املنجزة الوطنيةمشار

دف  .قبل القطاع العام ذا القطاع   إو مة  ز مسا  .الطاقة مجال لدولة اسياسة  تجسيدعز

ن و  م تدخالته  تحس سا الكخالل التخفيض من   مجال الطاقة من االستقالليةس  الطاقة  اس

ج الطاقوت القطاع العام ع مز ن و العمومي وتخفيض فاتورة الطاقة ع ترشيد الدعم  ةنو مستوى تحس

ش العائالت محدودة الدخل.   ع

III . ف ومجاالت التطبيق   التعر

نامج الوط . 1 ف املشروع أو ال  عر

ومي عدد عت مشروعا أو برنامجا وطنيا ع مع  ع من األمر ا ت ل العمليا 2017لسنة  983الباب الرا

ة و و  الظرفية املنجزة من قبل الدولة ماعات املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار لية العمومية ا ا

صص ملواد الطاقة دف التقليص   . من دعم الدولة ا

عت ع و ملا ل عمليات ظرفية و لفةامج الشار ثمار الوطنية ذات  ن مسبقا. ومدة إنجاز اس   محددت

ا ع املالية العمومية باعتبار أن  مالحظة: ما تأث نامج الوط ل ثمار وآجال إنجاز املشروع أو ال لفة االس

دات مالية  ع شكالن بالتا  ل الدولة، فإنه يجب أن يخضع املشروع تحموع االقتصاد الوط و ا ل ع 

نامج للمصادقة املسبقة من قبل مجلس الوزراء.   أو ال

 مجاالت التطبيق . 2

ا بالفصل عت مؤ  ومي عدد  21لة للتدخالت املنصوص عل ع  2017لسنة  983من األمر ا ما عدا مشار

ة  املنجزة من قبل الدولةالتحكم  الطاقة  ماعات واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدار العمومية وا

لية   وال تخضع للشروط التالية: ا

  ومة، املسبقةاملوافقة   من قبل ا

 صص ملواد الطاقة مةاملسا مة   . التخفيض من دعم الدولة ا ذه املسا تم تحديد  و

ا من قبل  الة الوطنية للتحكم  الطاقةواملصادقة عل تصة للو   ، املصا ا

 ثمار ومدةاإلنجاز.لفة املسبق لتحديد ال  االس
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لة ل مالحظة:  ا بالفصل عت أيضا مؤ امج مر من األ  21لتدخالت املنصوص عل ع وال ور أعاله املشار املذ

ستجيب  ورة سلفا وال يتم لالوطنية ال  ا لشروط املذ ل عمومي من قبل إنجاز ي ضل   هيتم تفو

ا مع صاحب املشروع ( نامج بمقت اتفاقية خاصة يتم إبرام أو املؤسسة  الوزارةللتصرف  املشروع أو ال

ة  لية) ةماعا وأالعمومية ذات الصبغة اإلدار ون  العمومية ا ة لت الت الفنية املطلو وتتوفر عنده املؤ

ض.   لديه صفة صاحب املشروع املفوَّ

IV . املراجع 

  واملتعلق بالتحكم  الطاقة كما تم تنقيحه  2004أوت  2املؤرخ   2004لسنة  72القانون عدد

  ،2009فيفري  9املؤرخ   2009لسنة  7بمقت القانون عدد 

 سم  30ؤرخ  امل 2013لسنة  54ن عدد قانو ال وخاصة  2014علق بقانون املالية لسنة واملت 2013د

ن   ، 68و 67منه الفصل

  2014لسنة  التكمي بقانون املاليةواملتعلق  2014أوت  19املؤرخ   2014لسنة  54القانون عدد 

  ،3وخاصة منه الفصل 

  ومي عدد خ  2017لسنة  983األمر ا لية  26بتار سي 2017جو  واملتعلق بضبط قواعد تنظيم و

    .وكيفية تدخل الصندوق االنتقال الطا



اقــة واملناجــم واالنتقال الطاقـــي  
ّ
 وزارة الط

 

نة الفنيّ  28|44
ّ
فة بإبداء الرأي  إسناد تدخالت  ةدليـــل إجراءات طرق س عمل ال

ّ
ل  صندوق االنتقال الطاامل

 

V . نامج لة العملية للمشروع أو ال ي  ال

 : ن بالرسم التا و مب ن كما  لة من جزئ ي ذه ال ون   تت
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ل مشروع أو برنامج وط . 1  إجراءات قبول مطلب تمو

ذه اإلجراءات  إضفاء الصبغ ل صندوق االنتقال تتمثل  اضع لتمو نامج ا ة الوطنية ع املشروع أو ال

ومي عدد  ع من األمر ا  .2017لسنة  983الطا  إطار الباب الرا

ل 1.1.  ق مطلب تمو  الطا االنتقالصندوق عن طر

عّد  االنتقالصندوق مطالب االنتفاع بمنح  يتم تقديم ل ملف  إيداعه  قعو ه صاحب املشروع الطا  ش

الة الوطنية للتحكم  الطاقة.ب   مقر الو

جب أن يتضمن امللف:   و

 ،مطلب من قبل صاحب املشروع  

  نامج لفته و ملشروع و اتحتوي أساسا ع تقديم الوط مذكرة تفصيلية حول املشروع/ال آجال ت

دافه الكمية والنوعية.  إنجازه وأ

ق عدد    نموذج ملذكرة تفصيلية.  1يتضمن امل

ة امللفات2.1.   معا

الة  تقوم تصة بالو ع  الوطنية للتحكم  الطاقةاملصا ا بالتقييم الف مللفات املنح املتعلقة بمشار

مةتقييم مسة أيضا ع لو مسؤو  .التحكم  الطاقة ة للطاق املمنوح تخفيض دعم الدولةاملشروع   ا

ذا التخفيض.   وتقدير مقدار 

الة  تتو وتمكن املصادقة ع املشروع من . للمصادقةوزاري اللس ا إاملشروع حول مذكرة  تقديمالو

نامج كمشروع/برنامج وط ع  يف املشروع/ال سدة بمحضر جلسة، من تص قبل مجلس الوزراء، وا

صول ع التم ليته ل نة الفنية إلبداء الرأي  أ ذا الدليل وجعله قابال للعرض ع ال ل  إطار مع  و

ومي عدد  4لباب ا   .  2017لسنة    983من األمر ا

ال يتمتع صاحب املشروع، املتحصل بطلب منه ع املصادقة ع مشروعه من قبل مجلس الوزراء  :مالحظة

عد أن يتقدم  ع إال  ل من صندوق االنتقال الطا  إطار الباب الرا كمشروع وط للتحكم  الطاقة، بتمو

الة ا إ بع الو ذا الصدد، ت ورة سابقا.   ون من الوثائق املذ ل يحتوي ع ملف يت الة بمطلب تمو لو

صص للطاقة.  مة املشروع  تخفيض دعم الدولة ا ورة سابقا ح تتأكد من مسا نفس االجراءات املذ

صبح بذلك قابال للعرض ع ان األمر كذلك، يصنف املشروع كمشروع وط و ذا  نة الفنية إلبداء و  ال

ل  إطار الباب  صول ع تمو ليته ل ومي عدد  4الرأي  أ   .2017لسنة    983من األمر ا
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ل إجراءات . 2 ل للتمو نامج الوط املؤ ة ملف املشروع أو ال   معا

نامج الوط  :املرحلة األو 1.2. ل املشروع/ال لية تمو  النظر  أ

  نة املقدمامللف نة الفنية تقدم  :الفنية ل الة ل ون من الو  ين: أجز ملفا يت

زء األّول يتكون   .أ   : من امللف من الوثائق التالية ا

ل الطلب ملف  - الةتمو   من قبل صاحب املشروع. يودع لدى الو

  مجلس الوزراء.املصادقة ع املشروع من قبل محضر  -

زء اليتكون   .ب ّ ا ع ي من امللف من مذكرة    : عد للمشرو ثا

رة ترفق  أنيجب 
ّ

ق عدد مذك د، املطابقة لألنموذج بامل افة الوثائق  ،2التع داتب ن  واملؤ
ّ

ال تمك

 من:
ّ
نة الفنية

ّ
  ال

ثمار  - لفة االس ة اإلنجاز و إبداء الرأي حول الصبغة الظرفية للمشروع اعتمادا ع ف

 املضبوطة مسبقا. 

ذه اآلجال  دف ضبط  قة ال تحديد نفقات اال  إو نامج الوط زمنيا بطر ثمار للمشروع/ال س

ذه النفقات  ون  ا من قبل  متكررة،ت ون اآلجال محددة مسبقا بصفة معقولة ومصادق عل وت

. نامج غ ظر عّد فوقه املشروع/ال نة وتمثل سقفا    ال

عت املشروع ا  ددة مسبقا، وال  حدود ثمار ا لفة االس نا/وتمكن  ، ظرمج الوط ال

ة من موارد الصندوق ع  ستحوذ مشروعا/برنامجا وطنيا ما ع حصة كب من تفادي أن 

ا. سية ال أحدث من أجل  حساب التدخالت الرئ

لفة  ون  ح أن ت ق ثمارو سبة  االس ل  ددة مسبقا  ش ة من مئا نفقات مجموع و

ثمار السنوي  ع مقارنلاالس م السنوي املرصودة باملبلباب الرا ذا ل لغ ا ون  لصندوق. و

نة الفنية. ااملبلغ مصادق  عليه بمحضر جلسة ل

ل املشروع - ير تمو نامج الوط ع موارد الصندوق م/ت مة ال ن خالل تقييم مدى مسا

نامج الوط /املشروع داف سياسة الدولة لال  تحقيق ال (تخفيض الكثافة  نتقال الطاأ

مة الطاقات املتجددة...)الطاقي  .ة، الرفع من مسا

ة - ع  وتحديدا لقدرة املالّية للّصندوق للفة املشروع  مقار للمبالغ املرصودة لتدخالت الباب الرا

ور. ومي املذ  من األمر ا
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  نة الفنّية: قرار
ّ
  ال

لية املشرو  نة الفنية من إسناد قرار فيما يتعلق بأ له من قبل تمكن دراسة امللف من قبل ال ع لتمو

ذا القرار.  الة الوطنية للتحكم  الطاقة إشعار صاحب املشروع    الصندوق. وتتو الو

ة للمشروع     حالة عدم القبول، يمكن لصاحب املشروع عند االقتضاء القيام بالتعديالت الضرور

الة.    أو تقديم معلومات إضافية ثم إيداع امللف مجددا لدى الو

ن مواصلة املراحل املوالية.أما  حا   لة القبول فيتع

 نة قيادة املشروع إحداث:  

الة و تت نة قيادة للمشروعالو نة الفنّية. إحداث 
ّ
لف  اعتمادا ع محضر جلسة ال ة القيادة ن وت

عة إنجاز املشروع    : من خالل خاصةبمتا

عة امل - ل مراحل املشروع.  تا  واملصادقة ع 

ر - عة  تقديم تقر ل دوري متا ش نة إحول إنجاز املشروع 
ّ
 الفنّية. ال

ض تنفيذ املشروع. - ع افة العوائق ال  نة الفنّية ب
ّ
 إعالم ال

الة الوطنية للتحكم  نة القيادة بمقرر من املدير العام للو وتقوم . كتابةلاالطاقة ال تؤمن  تحدث 

ا الة بضبط تركيب فة بالطاقة والوزارة ال  الو
ّ
ل ن عن صاحب املشروع والوزارة امل ل

ّ
تضّم خاصة ممث

فة باملالية. 
ّ
ل   امل

نامج الوط :املرحلة الثانية 2.2.  تنفيذ املشروع/ال

  : مرحلة التصميم و التخطيط  .أ

 :إعداد ملف تفصي للمشروع  

نامج/يتكّفل صاحب املشروع نة القيادة بإعداد الّدراسات  ال الة وتحت إشراف  بدعم من الو

ذه الّدراسات  اّصة بتخطيط وتصميم املشروع.    تحديد: إ خاّصةدف ا

ّونات املشروع - نامج،/العمليات وم  ال

الف - و نار ثمار وس ل، تة االس  الّتمو
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الت وخاّصة مختلف صرف  طرق  - ب منالّتمو  ،الصندوق  ال

عة والتحّقق من نتائج املشروع - نامج./آلية املتا  ال

وكذلك القبول  قيادةالنة مصادقة  إالتصميم والتخطيط راسات تقدم دمختلف مراحل تخضع 

ذه الدراسات ي ل ا   . ال

الة إعداد ملف  ووتت ص وموحدالو نامج/للمشروع م م نتائج ال  السيماالّدراسات  شمل أ

ّونات املشروعمليات و ع نامج /م لفته و ال له مختلف طرق و نة الفنّية ، وعرضه تمو
ّ
ع أنظار ال

ق بأساليبال
ّ
خاذ القرار فيما يتعل

ّ
له. ت ط تمو

ّ
  إنجازه ومخط

  نامج:  إعداد مشروع قرار ك للمشروع/ال  مش

نامج نادا  بدعم يتكّفل صاحب املشروع/ال الة واس نة الفنّية بإعداد  إمن الو محضر جلسة ال

ل املعنّية  يا لون سلطة اإلشراف ع ال
ّ
ن أو الذين يمث ن الوزراء املعني ك ب مشروع قرار مش

نامج. ضبط  باملشروع/ ال ك:و   مشروع القرار املش

ّونات املشروع - نامج/العمليات وم ل ال ي ثمار و لفة االس دفة وطرق ة التو ل والشرائح املس مو

 ومراحل إنجازه.

امات - ن  ال ل
ّ

ة من الوزارات املمضية أو املؤّسسات   تنفيذ املشروعمختلف املتدخ تحت املنضو

ا.  إشراف

ثمار مشروع القرار  ينصكما يجب أن  ع تكفل صاحب املشروع بإنجاز وتنفيذ مشروع االس

سيق الة  بالت اري به  يع الوثائقوكذلك إعداد جممع الو ع ا شر قة بإبرام الّصفقات طبقا لل
ّ
املتعل

ل مرحلة من  العمل الة. وتتم املصادقة ع  ل  مراحلبالتعاون مع مصا الو ش تنفيذ املشروع 

الة.  ن صاحب املشروع والو ك ب   مش

ك أن يتّم عرض مشروع القرار جب و  نة الفنّية إلبداء الر املش
ّ
  أي واملصادقة.ع أنظار ال

ن لإلمضاء ك الذي صادقت عليه ع مختلف الوزراء املعني نة الفنية مشروع القرار املش   .وتحيل ال

:   .ب نامج الوط   مرحلة تنفيذ املشروع/ال

ذه املرحلة   مجة فعال التنفيذتتمثل  كال إطار واملضبوطة  للعمليات امل جب  قرار املش  أنو

ند تفاصيل اإل  ا ةواملالي ةالفني دراساتال إنجاز س   .ال تمت املصادقة عل
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 : نامج الوط   إحداث وحدة تنفيذ املشروع/ال

ن إحداث ل املفّوض. و  املشروع من قبل صاحب املشروع تنفيذل وحدة يتع ي ذه  أن جبأو ال تضم 

ن التنفيذ  ات الالزمة لتأم شطة الفعالالوحدة ا   .املشروع أل

:وتتمثل  ذه الوحدة  مة األساسية ل  امل

مجة  إطار تنفيذ - ودة العمليات امل ة، املشروع با  املطلو

ن الدفوعات، -  التصرف  املوارد املالية وتأم

ن - ن مختلف املتدخل سيق ب  ،الت

مة بالصفقات  امللفات املتعلقة إعداد - اري به العمل بماامل ع ا شر ذلك إعداد   طبقا لل

نادا  واختيارلشروط كراسات ا م اس م وخالص مستحقا جراءات التعاقد مع  لقبول لاملزّودين و

ي الوق ا  لألشغال، وال

عة تقديم - ر املتا  .نة القيادة حول تقدم املشروع ومختلف مؤشراته إ الالزمة تقار

 :الة الوطنية للتحكم  الطاقة   دور الو

سيق العام للمشر  الة ع الت ر الو وحدة تنفيذ  إ نوع ومراقبة جودة تنفيذه ع تقديم الس

صوص ع مساندة وحدة تنفيذ املشروع خالل مراحل  املشروع عند االقتضاء. الة با عمل الو و

 ختيار العروض وكذلك مرحلة إبرام العقود.واتقييم 

الة عند االقتضاء املصادقة بمعية وحدة تنفيذ املشروع ع تق دم مختلف مراحل كما يمكن للو

نادا  ا مسبقا. إاألشغال طبقا ملقتضيات كراسات الشروط واس   الدراسات الفنية ال تم إعداد

ا بأي انحراف يطرأ مقارنة  شعار نة قيادة املشروع بمدى تقدم املشروع و الة إعالم  ن ع الو تع و

ا  عديلية يتم املصادقة عل اح حلول  مجة واق نة القيادة.بالعمليات امل  من قبل 

اتحصول حالة   ك  عديالت امة تتطلب غي ن القرار املش ّ نة  يتع نة القيادة إعالم ال ع 

ات ذه شأنإلبداء الرأي  الفنية كل مشروع تنقيح وتقديم التغي ن. الوزراء إ لقرار املش   املعني

:   .ت نامج الوط   مرحلة ختم املشروع/ال

ا ر الو نامج الف الوق عملية القبول  لة ع إحاطة صاحب املشروع س  الوط للمشروع/ال

ددة مسبقا.  باالعتماد خاصة ا طبقا إلجراءات القبول ا شغيل ات و  ع معاينة التج
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كة  وتتم عملية ي بصفة مش ا نالقبول ال نامج الوط/صاحب املشروع ب الة ال ن أن  .والو تع و

الة قبل ن محضر القبول املم من يتضم ن رأي الو تملة  الفنيةتحفظات بخصوص الالطرف ا

ا من قبل    املزّود.واملطلوب رفع

  

VI . املالحق  
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ق  .للمشروع فصيليةالت املذكرة: 1 امل

Fiche d’Indentification de Projet / Programme national pour la demande de 
financement dans le cadre du chapitre IV du FTE 

Notes : 

 Cette Fiche d’Identification de Projet (FIP) sert à déclencher le processus de demande de  
financement des projets et programmes nationaux de maîtrise de l’énergie, dans le cadre du 
chapitre IV du Fonds de Transition Energétique (FTE). 

 Le chapitre IV est destiné exclusivement au financement des projets réalisés par le secteur public, 
ayant un caractère national. 

 Est considéré projet ou programme national, toutes actions ponctuelles réalisées par l’État, les 
établissements publics à caractère administratif et les collectivités publiques locales et dont 
l’objectif est la réduction de la subvention de l’État pour les produits énergétiques. 

 Sont considérées actions ponctuelles tous les projets et programmes dont le coût d’investissement 
et la durée de réalisation sont préalablement déterminés 

 La FIP est à soumettre formellement à l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME) pour 
étude et validation. Elle doit être accompagnée d’une demande au nom du Directeur Général de 
l’ANME, signée par la personne habilitée de l’organisme porteur du projet. 

 Le nombre de pages de la FIP ne doit pas dépasser 12 à 15 pages, en dehors des annexes.  
 Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous adresser à l’ANME : boc@anme.nat.tn 

 

Titre du projet : ……………………………………..………………………………………………………………. 

Organisme porteur du projet : ……………………………………..………………………………………………………………. 

Ministère de tutelle de l’organisme : ……………………………………..………………………………………………………………. 

Nom de la personne de contact à 
l’organisme porteur du projet: 

……………………………………..………………………………………………………………. 

Coordonnées du contact : 
Tél :……………………………………..             Fax :……………..……………………... 

Mail: ……………………........................................................................... 

Date de la présente soumission à 
l’ANME: 

……………………………………..………………………………………………………………. 

Date de soumission de la version 
précédente à l’ANME : 

……………………………………..………………………………………………………………. 
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Objectif du projet / Programme (1 page max) 

 Cible du projet / programme 
- Secteurs 
- Population  
- Usages,  
- Technologies, etc. 

 Objectif général 
 Objectifs spécifiques 
Description du programme ( 3 pages max) 

 Contexte et situation actuelle de la cible 
 Composantes du projet / programme 
 Activités du projet / programme 
 Résultats attendus du projet / programme  
Montage institutionnel du projet (1 pages max) 

 Entité de mise en œuvre du programme  
- Nom de l’entité et description de sa mission actuelle  
- Capacités techniques, humaines et financières de l’entité en relation avec le projet / programme 

 Acteurs impliqués et description de leurs rôles respectifs   
Besoins en accompagnement (1 page max) 

 Description des besoins éventuels en accompagnement pour la mise en œuvre du programme/Projet 
- Assistance technique pour la mise en œuvre du projet / programme   
- Renforcement de capacités en relation avec le projet / programme   

Planning de mise en œuvre du programme (0.5 page max)    

 Date prévue pour le démarrage du projet / programme  
 Durée de projet / programme  

- Durée totale 
- Durée de la phase de préparation 
- Durée de la phase d’exécution 

 Planning sommaire de mise en œuvre des différentes composantes du programme  
Coût du programme* (0.5 page max)  

 Estimation du coût du projet / programme 
- Coût totald’investissement et par composante 
- Coût des études préalables (faisabilité désallaitée, etc.) 
- Coût d’accompagnement  

 Estimation des coûts d’opération  
* : Tous les coûts doivent être exprimés en hors taxes 

Justification du projet / programme (2 pages max)  

 Pertinence du programme / projet par rapport à la réponse aux besoins de la cible  
 Alignement par rapport à la politique de transition énergétique et d’atténuation de GES de la Tunisie 
 Alignement par rapport à la politique sectorielle concernée par la cible 
 Alignement par rapport aux priorités de développement de la Tunisie 
 Changement de paradigme (potentiel visé, réplicabilité, changement comportemental, innovation, etc.) 
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Impacts du projet / programme(1 page max)  

 Impacts énergétiques du projet / programme (économies d’énergie primaire, production d’énergie renouvelable, 
etc.) 

 Impacts en termes de réduction de la subvention publique aux énergies conventionnelles  
 Impacts en termes de réduction des émission de GES 
 Autres impacts économiques et sociaux (impacts sur la balance de paiement, amélioration de l’indépendance 

énergétique, création d’emplois, lutte contre la précarité énergétique, accès à l’énergie, genre, etc.)  
 

Plan indicatif de financement du projet / programme (1.5 page max) 

 Contribution demandée au FTE : …………………. 
- Subvention d’investissement : ……………….. 
- Bonification de taux d’intérêt : ………………. 
- Autres instruments : …………………………  

 Montant de cofinancement : ……………………. 
- Budget de l’Etat : ………………. 
- Ligne de Crédit de bailleurs de fonds : ………………… 
- Dons bailleurs  : …………………………. 
- Autres sources (mentionner) :………………………… 

 

 Décomposition par composante  
 

Composante Coût indicatif 

(MDT) 

Contribution 

FTE(MDT) 

Co-

financement(MDT) 

Investissement    

Etudes préalables    

Accompagnement    

Coût total (MDT)     

 

 Justification de la contribution FTE 
 

Prière de démontrer pourquoi le recours au FTE est indispensable pour la mise en œuvre du programme et qu’il n’est 

pas possible de le financer sur d’autres ressources publiques et / ou privées 
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Annexes :  

 

Prière de fournir, quand cela est nécessaire, les documents ayant servi à l’identification du projet / programme(s’ils 
existent) 

 Annexes éventuels détaillant les paragraphes ci-haut 
 Rapports d’audits énergétiques  
 Rapports d’enquêtes 
 Etudes de préfaisabilité /  faisabilité 
 Analyse financière du projet / programme 
 Accords de principe de financement  
 Etudes d’impacts, etc. 
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ق د مذكرة: 2 امل  .للمشروع التع

Fiche d’Engagement de Projet / Programme national pour l’instruction de 
financement dans le cadre du chapitre IV du FTE 

 
 

Notes : 

 Cette Fiche d’Engagement de Projet (FEP) est élaborée par l’ANME à partir des documents et 
informations suivantes : 

- Le dossier initial déposé par le porteur du projet à l’ANME,  
- Les analyses et investigations complémentaires menées par les services compétents de 

l’ANME, 
- La note sur le projet préparée par l’ANME pour la réunion du Conseil des Ministres, 
- Le Procès-verbal du Conseil des Ministres approuvant le caractère national du programme 

au sens du chapitre IV du décret n° 2017-983 du 26 juillet 2017 sur le FTE . 
 La FEP n’est élaborée que si le projet a été approuvé par le Conseil des Ministres comme projet 

national au sens du chapitre IV du FTE 
 La FEP est destinée à la Commission Technique du FTE pour juger de l’éligibilité du projet / 

programme au financement FTE dans le cadre du chapitre IV du décret n° 2017-983 su le FTE. Elle a 
pour objectif de fournir les informations et indicateurs nécessaires permettant à la Commission 
Technique d’évaluer l’éligibilité du projet / programme au financement FTE.  

 La FEP est à soumettre formellement à la Commission Technique du FTE, tout en l’accompagnant 
des documents suivants : 

- Le dossier initial déposé par le porteur du projet à l’ANME,  
- La note sur le projet préparée par l’ANME pour la réunion du Conseil des Ministres, 
- Le Procès-verbal du Conseil des Ministres approuvant le caractère national du programme 

en question.  
 La FEP doit être synthétique ne dépassant pas 10 pages, en dehors des annexes.  

Titre du projet : ……………………………………..……………………………………………………………….. 

Organisme porteur du projet : ……………………………………..……………………………………………………………….. 

Ministère de tutelle de l’organisme : ……………………………………..……………………………………………………………….. 

Nom de la personne de contact à 
l’organisme porteur du projet : 

……………………………………..……………………………………………………………….. 

Coordonnées du contact : 
Tél :……………………………………..             Fax :……………..…………………….... 

Mail : ……………………............................................................................  

Date de soumission de la FEP ……………………………………..……………………………………………………………….. 
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A. Présentation du porteur du projet 

 Missions actuelles  
 Entité d’exécution du projet / programme  
 Capacités techniques et humaines de l’entité  
 Capacités financières de l’entité 

B. Présentation du projet / programme 

 

B.1. Objectif du projet 

 Cible du projet / programme 
- Secteurs 
- Population  
- Usages,  
- Technologies, etc. 

 Objectif général 
 Objectifs spécifiques 
B.2. Description du projet 

 Contexte et situation actuelle de la cible 
 Composantes du projet / programme 
 Activités du projet / programme 
 Résultats attendus du projet / programme  
 Montage institutionnel du projet 
 Planning de mise en œuvre (date de démarrage, durée, chronogramme, etc.) 

C. Coût et financement du projet / programme 

 

C.1. Coûts du projet 

 Décomposition par composante du projet / programme 
Composantes du projet Coût (MDT) 

Composante 1  

Composante 2  

Composante 3  

…………………….  

Composante n  

Coût total (MDT)   

 Décomposition par type de dépenses 
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Poste de coût Coût (MDT) 

Investissement  

Etudes préalables  

Accompagnement  

Coût total (MDT)   

C.2. Financement du projet  

 Description du montage financier  
 Source de financement par poste de dépenses 

 

Composante Coût indicatif 

(MDT) 

Contribution du 

FTE (MDT) 

Co-financement 

(MDT) 

Investissement    

Etudes préalables    

Accompagnement    

Coût total (MDT)     

 Type de financement demandé au FTE 
- Subvention d’investissement  
- Bonification de taux d’intérêt  
- Autres instruments :  

 Nature du Co-financement : 
- Budget de l’Etat :  
- Ligne de Crédit de bailleurs de fonds :  
- Dons de bailleurs : 
- Autres sources (mentionner) : 

 

C. Evaluation des critères d’éligibilité du projet / programme au financement 

FTE 

C.1. Critère 1. Contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie de transition énergétique 

 Energie primaire conventionnelle totale économisée par le programme / projet 
- Sur la durée du programme 
- Sur la durée de vie des mesures 
- Cumulées jusqu’en 2030 
- % par rapport à l’objectif d’économie d’énergie de la stratégie énergétique d’ici 2030 (si existe) 

 Mesures d’efficacité énergétique réalisés dans le cadre du programme / projet 
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 Sur la durée du 

programme 

Sur la durée de vie des 

mesures 

Economie d’énergie finale   

      Electricité    

      Gaz naturel   

      Produits pétroliers   

Economie d’énergie primaire   

 

 Mesures d’Energies renouvelables du programme / projet 
- Capacités d’ER installées dans le  cadre du programme 
- Part des capacités installées dans l’objectif du PST à 2030 
- Impacts énergétiques 
 

 Sur la durée du 

programme 

Sur la durée de vie des 

mesures  

Production électrique d’origine ER   

Energie primaire conventionnelle économisée    

 

C.2. Critère 2 : Contribution à la réalisation des objectifs de la Contribution Nationale Déterminée de 

la Tunisie (NDC) 

 Emissions de CO2 évitées par le projet / programme 
- Sur la durée du programme 
- Sur la durée de vie des mesures 
- Cumulées d’ici 2030 

 % par rapport à l’objectif d’atténuation de la NDC pour le secteur de l’énergie d’ici 2030 
 

C.3. Critère 3 : Contribution à l’allègement de la pression sur les finances publiques 

 Subventions publiques aux produits énergétiques évitées par le projet pour un prix moyen du baril de 70 $/baril 
et 100 $/baril 
- Sur la durée du programme 
- Sur la durée de vie des mesures 

 Economies en devises réalisées par le projet pour un prix moyen du baril de 70 $/baril et 100 $/baril 
- Sur la durée du programme 
- Sur la durée de vie des mesures 
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C.4. Critère 4 : Efficience du projet / programme 

 % de la contribution du FTE dans le coût total du projet  
  Coût de la tep d’énergie primaire économisée : coût total du projet rapporté à la quantité d’énergie primaire 

conventionnelle évitée sur la durée de vie des mesures du projet 
 Rentabilité de la contribution du FTE : Subventions publiques évitées sur la durée de vie des mesures du projet 

rapportées à la contribution du FTE dans le financement du projet 
 Effet de levier de la contribution du FTE : Sources de financement autres que le FTE mobilisées par le projet et 

rapportées à la Contribution du FTE dans le financement du projet 
 

C.5. Critère 5 : Impacts sur les ressources du FTE 

 Part de la contribution du FTE dans le projet par rapport aux dépenses annuelles déjà allouées dans le cadre du 
chapitre IV  

 Part de la contribution du FTE dans le projet par rapport aux ressources prévisibles du FTE 
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ق   .للمشروع التفصي امللف: 3امل

Contenu indicatif du Document Détaillé du Projet / Programme national pour le 
financement dans le cadre du chapitre IV du FTE 

 

 

1. Présentation du porteur du projet 
2. Objectifs généraux et spécifiques du projet  
3. Contexte et situation actuelle de la cible du projet 
4. Description détaillée des outputs du projet  
5. Description des composantes et activités du projet 
6. Cadre logique du projet reliant les objectifs, les activités et les outputs 
7. Montage institutionnel et organisationnel du projet 
8. Montage de financement du projet  
9. Procédures de mise en œuvre du projet  
10. Analyse économique et financière du projet  
11. Evaluation des impacts du projet énergétique, économique et sociaux du projet  
12. Risques et stratégie d’atténuation des risques 
13. Stratégie de sortie du projet / programme  
14. Etude d’impacts environnementale et sociale du projet 

 

Titre du projet : ……………………………………..……………………………………………………………….. 

Organisme porteur du projet : ……………………………………..……………………………………………………………….. 

Ministère de tutelle de l’organisme : ……………………………………..……………………………………………………………….. 

Nom de la personne de contact à 
l’organisme porteur du projet : 

……………………………………..……………………………………………………………….. 

Coordonnées du contact : 
Tél :……………………………………..             Fax :……………..…………………….... 

Mail : ……………………............................................................................  

Date de soumission du DDP ……………………………………..……………………………………………………………….. 


