الفصل  2ـ وزير التربية ووزيرة المالية مكلفان ،كل فيما

يخصه ،بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية.

تونس في  9فيفري .2017
اﻹمضاء المجاور
وزيرة المالية

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

لمياء بوجناح الزريبي
ناجي جلول

بمقتضى أمر حكومي عدد  257لسنة  2017مؤرخ في  8فيفري

.2017

كلفت السيدة ألفة الزريبي حرم بن سليمان ،أستاذ التعليم

العالي ،بمهام رئيس وحدة تصرف حسب اﻷهداف لمتابعة إنجاز
مشروع دعم تنفيذ برنامج اﻻتحاد اﻷوروبي تحت عنوان "برنامج

إطاري للبحث والتجديد أفق  "2020ابتداء من  14نوفمبر .2016

بمقتضى أمر حكومي عدد  258لسنة  2017مؤرخ في  7فيفري

.2017

كلف السيد شعبان عباس ،أستاذ محاضر للتعليم العالي

الفﻼحي ،بمهام نائب رئيس جامعة جندوبة ابتداء من أول سبتمبر

.2016

بمقتضى أمر حكومي عدد  259لسنة  2017مؤرخ في  8فيفري
كلف السيد كمال عليمي ،أستاذ التعليم العالي ،بمهام نائب

ثان لرئيس جامعة قفصة ابتداء من  19ماي .2016

عــدد 13

إن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد  8لسنة  1962المؤرخ في  3أفريل
 1962والمتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز
وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد  16لسنة  1962المؤرخ
في  24ماي  ،1962كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58
لسنة  1970المؤرخ في  2ديسمبر  1970والقانون عدد 27
لسنة  1996المؤرخ في أول أفريل ،1996

وزير التربية

.2017

قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في  9فيفري
 2017يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط
الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات
المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض.

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

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

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  294لسنة  2016المؤرخ في 9
مارس  2016المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط
مشموﻻتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1123لسنة  2016المؤرخ في
 24أوت  2016والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع
إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.

قررت ما يلي:

الفصل اﻷول ـ تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق
بالترجمة الفرنسية لهذا القرار والمتعلق بضبط الشروط الفنية
لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات
المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض.
الفصل  2ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  9فيفري .2017
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
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وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
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