برنامج النهوض
بالمباني الشمسية

PROSOL ELEC
جهة صفاقس

طرق التمويل
القوة الفولطاضوئية املج ّهزة
أصغر من
من  2كيلواط ذروة من  3كيلواط ذروة
 2كيلواط ذروة
إىل  3كيلواط ذروة إىل  4كيلواط ذروة
دعم صندوق
االنتقال الطاقي
()*FTE
اقتناء محطة
فولطاضوئية
بقرض

منط التمويل

قرض
التجاري بنك
التمويل الذايت
للحريف

 1500دينار كحد أقىص
بالنسبة للمحطات التي
تعمل بقوة أقل من أو
يساوي
 1.5كيلواط ذروة
3500
دينار

السداد الشهري
ّ
للقرض ضمن فاتورة STEG
السداد كل شهرين
ّ
للقرض ضمن فاتورة STEG

113
دينار /الشهرين

متويل الحرفاء

6500
دينار

7500
دينار

10000
دينار

105
دينار /الشهر

162
121
دينار /الشهر دينار /الشهر

325
243
211
دينار /الشهرين دينار /الشهرين دينار /الشهرين
عىل مدى  7سنوات كحد أقىص

فرتة سداد القرض
اقتناء محطة
فولطاضوئية منط التمويل
بدون
قرض

 1200دينار/كيلواط ذروة بالنسبة
للمحطات بقوة أكرث من  1.5كيلواط ذروة
ومع سقف  3000دينار للمبنى الواحد

تكلفة النظام ( -الدعم  +القرض)
56
دينار /الشهر

دعم صندوق
االنتقال الطاقي
()FTE

أكرب من 4
كيلواط ذروة

 1500دينار كحد أقىص
بالنسبة للمحطات التي
تعمل بقوة أقل من
أو يساوي  1.5كيلواط
ذروة
ما تبقى من االستثامر الجميل للمرشوع دون دعم الدولة

 1200دينار/كيلواط ذروة بالنسبة
للمحطات بقوة أكرث من  1.5كيلواط ذروة
ومع سقف  3000دينار للمبنى الواحد

صندوق االنتقال الطاقي (FTE* : (Fonds de Transition Energétique

• بالنسبة للمشرتك الذي استفاد من محطة
فولطاضوئية (مع أو بدون قرض) ،فإن له الحق
يف توسيع محطته رشيطة أن ال يتجاوز القوة
املكتتبة للعداد.
كام ميكن له الحصول إىل قرض ثان
 PROSOL-ELECوذلك وفقًا لرشوط وأحكام
العضوية التي تحددها الرشكة التونسية
للكهرباء والغاز STEG
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 1مجموعة القطات فولطاضوئية
 2صناديق ربط املولّدات الفولطاضوئية
 3خزانة التيار املستمر ()DC

 4عاكس كهربايئ
 5خزانة التيار املرتدد ()AC
 6عداد ذو إتجاهني متعاكسني
 7شبكة الكهرباء ذات الجهد املنخفض

فوترة النظام الفولطاضوئي

تستهلك الطاقة الكهربائية التي تنتجها املحطة الفولطاضوئية مبارشة من قبل الحريف و يتم
ض ّخ فائض اإلنتاج إىل شبكة الكهرباء.
إذا فاق االستهالك فائض اإلنتاج الفولطاضويئ ّ
تتول الرشكة التونسية للكهرباء و الغاز فوترة
الفارق للحريف.
إذا فاق فائض اإلنتاج الفولطاضويئ االستهالك يقع تحويل الفائض من طرف الرشكة
التونسية للكهرباء و الغاز إىل الفاتورة املوالية.

مـــا هـو بــرنــــامج  PROSOL ELEC؟
يندرج برنـامج النهـوض باملبـاين
الشمسيــة ضمن إطار الربنـامج
الوطـنـي للتـحـكّم يف الطــاقة
املوجهـة للحرفــاء ال ّراغـبـني يف
اعتامد نظام الطاقة الفولطاضوئ ّية
لتغطية احتياجاتهم من الكهرباء.
يوجد يف منطقة صفاقس 7014
محطـة فولطـاضوئيــة بطاقـة
اجاملية قدرها  19 159كيلواط
ذروة اىل حدود سنة  ، 2019أي
حوايل  27باملائـة من الطّـاقـة
الجمليـة الفولطـاضوئـي ّـة عىل
الصعيــد الوطني.

19159

وضعية املحطات الفولطاضوئ ّية ذات الجهد
املنخفض يف منطقة صفاقس من  2015إىل .2019
15227

القدرة املركزة (كيلواط ذروة)
عدد املحطات
12500
9900

7014

5733
4954
3570
2770
1733

2019
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2017

2016
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شروط ال ّتمتع ببرنامج  PROSOL ELECلحرفاء
السكني
القطاع ّ

• لالنضامم إىل برنامج  PROSOL ELECيجب توفر الرشوط التالية :
 .1أن يكون مقدم طلب العضوية حريف القطاع السكني
 .2يجب أن يكون العداد باسم طالب العضوية يف الربنامج
 .3يجب أن يكون مقدم الطلب مالكًا للمحل أو مفوضً ا من املالك لرتكيز محطة
فولطاضوئية (ال تشرتط الرشكة التونسية للكهرباء و الغاز تقديم شهادة ملكية)
 .4أن تكون بيانات استهالك الطاقة «معادلة» للطاقة الفولطاضوئية املراد تركيزها:
من  1كيلواط ذروة  :إذا كان االستهالك السنوي ≥ 1800كيلواط ساعة
من  2كيلواط ذروة :إذا كان االستهالك السنوي ≥  3600كيلواط ساعة
من  3كيلواط ذروة :إذا كان االستهالك السنوي ≥  4800كيلواط ساعة
من  4كيلواط ذروة :إذا كان االستهالك السنوي ≥  6400كيلواط ساعة
• إظافة إىل ذلك يجب أن تكون القدرة املركزة أقل من القوة املكتتبة للعداد.

مراحل تركيز محطة فولطاضوئية
مرحلة 1

مرحلة 2

االتصال مع رشكة
معتمدة

مرحلة 3

عرض
تقني ومايل
بني الرشكة
املعتمدة
و الحريف

مرحلة 4

توقيع
الوثائق

مرحلة 5

امللف
إيداع ّ
إىل إقليم

مرحلة 6

امللف
عىل ّ

STEG

تحويل دعم
صندوق اإلنتقال الطاقي

ملف طلب الدعم من
إيداع ّ
صاحب الرشكة املعتمدة

تحويل دعم
صندوق اإلنتقال الطاقي

ملف طلب الدعم من
إيداع ّ
صاحب الرشكة املعتمدة

دفع القرض
لصاحب الرشكة

مردود ّية

مرحلة 7

القبول الف ّنى
للوحدة و بداية
اإلنتاج

إنجاز
املرشوع

موافقة STEG

مرحلة 8

طريقة
الخالص

دون قرض

مع قرض

أمر بالتحويل

المحطة الفولطاضوئية

يبلغ متوسط اإلنتاج السنوي من
املحطة الفولطاضوئية يف صفاقس
حوايل  1650كيلواط ساعة عند تركيب
محطة بق ّوة  1كيلواط ذروة.
حسب االستهالك الذّايت للمشرتك،
يتم احتساب ال ّربح املادي عىل أساس
التّعريفة الحالية للكهرباء بالنسبة
لحرفاء الجهد املنخفض للرشكة
التونسية للكهرباء و الغاز.
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طريقة اإلتصال
ميكن للحرفاء الراغبني يف الحصول عىل نظام فولطاضويئ االتصال بواحدة من الرشكات
املعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة.
قامئة هذه الرشكات متوفرة عىل شبابيك ومواقع األنرتنات  ANMEو STEG
قائمة الهياكل الجهو ّية

الرشكة التونسية للكهرباء والغاز ()STEG
اإلدارة الجهوية :هاتف  /فاكس74 236 643 / 74 235 075 :
األقاليم :
صفاقس املدينة  :هاتف  /فاكس74 299 262 / 74 226 788 :
صفاقس الشاملية  :هاتف  /فاكس74 / 259 158 / 74 236 692 :
صفاقس الجنوبية  :هاتف  /فاكس74 620 653 / 74 653 620 :
جبنيانة  :هاتف  /فاكس74 / 880 600 / 74 880 183 :
املحرس  :هاتف  /فاكس74 290 756 / 74 290 000 :
www.steg.com.tn
الوكالة الوطنية للتحكّم يف الطاقة ()ANME
املصلحة الجهوية بصفاقس
هاتف  /فاكس74 415 175 /74 415 177 :
www.anme.tn
جمعية التنمية املتضامنة بصفا قس ()ADSS
هاتف 96 925 500 :
www.adssfax.com
منظمة الدفاع عن املستهلك ()ODC
هاتف  /فاكس74 223 702 /98 414 647 :
www.odc.org.tn
الربيد االلكرتوين dammakexperbank@yahoo.fr :
مببادرة من فريق العمل بصفاقس

