
  547صفحـة   2017 فيفري 14 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   13عــدد 

 أفريل 3 المؤرخ في 1962 لسنة 8 المرسوم عدد علىو  طالع على الدستور،بعد اال  ، والطاقات المتجددةالطاقة والمناجم ةإن وزير  .الجهد المنخفضقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي يتم تصريفها على شبكة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض االستهالك الذاتي من العقد النموذجي لشراء فوائض ق بالمصادقة على   يتعل2017فيفري  9مؤرخ في والطاقات المتجددة  الطاقة والمناجم ةمن وزيرقرار 
 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   ، بالنظرإليهامشموالتها والهياكل الراجعة  المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط 2016مارس  9 المؤرخ في  2016 لسنة 294عددالحكومي وعلى األمر   لتيار الكهربائي،كامل تراب الجمهورية با 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 الكهرباءوبيع  إنتاج مشاريع إنجاز وإجراءات شروط بضبط  والمتعلق2016 أوت 24 كهرباء والغاز والتي يتم تصريفها على شبكة الشركة التونسية للالمنتجة من الطاقات المتجددة لغرض االستهالك الذاتي من قبل هذا القرار والمتعلق بشراء فوائض الكهرباء الترجمة الفرنسية لب  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 فيفري 9تونس في   .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل   .الجهد المنخفض

هالة شيخ روحه                    والطاقات المتجددةالطاقة والمناجم ةوزير

 أفريل 3 المؤرخ في 1962 لسنة 8على المرسوم عدد و    طالع على الدستور،بعد اال  ، والطاقات المتجددةالطاقة والمناجم ةإن وزير  .والخاضعة لترخيصالمنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز العقد النموذجي لبيع الكهرباء  يتعلق بالمصادقة على 2017فيفري  9 مؤرخ في  والطاقات المتجددة الطاقة والمناجمة وزيرمن قرار
 ماي 11 المؤرخ في 2015 لسنة 12وعلى القانون عدد   ،1996 المؤرخ في أول أفريل 1996لسنة  27دد  والقانون ع1970 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  ، منه22الفصل  وخاصة والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2015
يد  المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزو1964  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،

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 از والخاضعة الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغهذا القرار والمتعلق ببيع الكهرباء المنتجة من الترجمة الفرنسية لب  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2017 فيفري 9تونس في   .التونسية ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ2الفصل   .لترخيص

هالة شيخ روحه                    والطاقات المتجددةالطاقة والمناجم ةوزير




