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 أفريل 3 المؤرخ في 1962 لسنة 8على المرسوم عدد و  طالع على الدستور،بعد اال  ، والطاقات المتجددةالطاقة والمناجم ةإن وزير  .التونسية للكهرباء والغازالفوائض من قبل الشركة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض االستهالك الذاتي والمرتبطة العقد النموذجي لنقل الكهرباء  يتعلق بالمصادقة على 2017فيفري  9 مؤرخ في  والطاقات المتجددة الطاقة والمناجمةمن وزيررار ق
 ماي 11 المؤرخ في 2015 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،1996 المؤرخ في أول أفريل 1996لسنة  27 والقانون عدد 1970 ديسمبر 2 المؤرخ في 1970لسنة  58، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1962 ماي 24في  المؤرخ 1962 لسنة 16وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد  والمتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز 1962
 جانفي 17 المؤرخ في 1964 لسنة 9وعلى األمر عدد  والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، 2015
 المؤرخ في 2016 لسنة 1123عدد الحكومي وعلى األمر   ،ر بالنظإليهامشموالتها والهياكل الراجعة  المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط 2016مارس  9 المؤرخ في  2016 لسنة 294عددالحكومي وعلى األمر   كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي، المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد 1964

العقد النموذجي الملحق  تتم المصادقة على  ـالفصل األول  : ما يليتقرر  .وعلى رأي مجلس المنافسة  المتجددة، الطاقات من وبيع الكهرباء إنتاج مشاريع إنجاز وإجراءات شروط بضبط  والمتعلق2016 أوت 24  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 فيفري 9تونس في   .ةالتونسي ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل   .قبل الشركة التونسية للكهرباء والغازالوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من الطاقات المتجددة لغرض االستهالك الذاتي والمرتبطة بالشبكة ذا القرار والمتعلق بنقل الكهرباء المنتجة من هالترجمة الفرنسية لب
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والغاز  متعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء وال1962 أفريل 3 المؤرخ في 1962 لسنة 8على المرسوم عدد و  طالع على الدستور،بعد اال  ، والطاقات المتجددة الطاقة والمناجمةإن وزير  .العالي والمتوسط في الجهدين الشبكة الوطنية للكهرباءالمرتبطة بالطاقات المتجددة  من منشآتلفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة الشروط ا  يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط 2017فيفري  9مؤرخ في والطاقات المتجددة  الطاقة والمناجم ةمن وزيرقرار   جانفي 17 المؤرخ في 1964 لسنة 9وعلى األمر عدد  والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، 2015 ماي 11 المؤرخ في 2015 لسنة 12د وعلى القانون عد  ،1996 المؤرخ في أول أفريل 1996لسنة  27 والقانون عدد 1970 ديسمبر 2 المؤرخ في 1970لسنة  58، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1962 ماي 24في  المؤرخ 1962 لسنة 16وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 
 المؤرخ في 2016 لسنة 1123عدد الحكومي وعلى األمر   ، بالنظرإليهامشموالتها والهياكل الراجعة  المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط 2016مارس  9 المؤرخ في  2016 لسنة 294عددالحكومي وعلى األمر   كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي، المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد 1964

 ماي 12 المؤرخ في والتكنولوجيا قرار وزير الصنـاعـة وعلى  المتجددة، الطاقات من وبيع الكهرباء إنتاج مشاريع إنجاز وإجراءات شروط بضبط  والمتعلق2016 أوت 24
  فيالمؤرخالمشار إليه أعاله   القرارتلغى أحكام  ـ2الفصل   . في الجهدين العالي والمتوسطبالشبكة الوطنية للكهرباءالمرتبطة  الطاقات المتجددة من منشآتوتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة هذا القرار والمتعلق بضبط الشروط الفنية لربط الترجمة الفرنسية لب تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق ـ األول الفصل  : ما يليتقرر  .وعلى رأي مجلس المنافسة  بالشبكة الوطنية للكهرباء،والطاقات المتجددة المؤتلف  التوليد تآالشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية لمنش والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط 2011

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 فيفري 9تونس في   .نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يـ 3الفصل   .فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباءوالطاقات المتجددة التوليد المؤتلف  تآبضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية لمنش والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص 2011 ماي 12
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