
آفاق استغالل الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
يف القطاع الفالحي والصناعات الغذائية

إشكالية ارتفاع أسعار الطاقة

تعتــر الطاقــة عنــرا هامــا ورضوريــا يف االنتــاج الفالحــي والصناعــات الغذائيــة. ولقــد 
أدى االرتفــاع الهــام واملتواصــل يف أســعار املحروقــات و تعريفــة الكهربــاء اىل تزايــد كلفــة 
ــات  ــات والتحدي ــق الصعوب ــأنه تعمي ــن ش ــا م ــة م ــل املنتجــات الفالحي ــاج وتحوي انت

التــي يواجههــا هــذا القطــاع و التأثــر ســلبا عــى مردوديتــه االقتصاديــة. 
ــا  ــرة ببالدن ــة املتوف ــول البديل ــم الحل ــن أه ــة م ــية الفولطاضوئي ــة الشمس ــر الطاق تعت

ــة. ــة ممكن ــل كلف ــة بأق ــن الطاق ــي م ــالح والصناع ــات الف ــة حاجي لتغطي

مجاالت استعامل الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

االنتاج الذايت للكهرباء
ــاج  ــة بإنت ــات الفولطاضوئي ــوم الالقط ــميس، تق ــعاع الش ــول االش ــار ومبفع ــالل النه خ
ــة  ــارشة عــى مســتوى املنشــأة الفالحي ــاء املنتجــة مب ــّم اســتهالك الكهرب ــاء.  يت الكهرب
ــاج عــى شــبكة الرشكــة  ــّم رصف فائــض اإلنت ــات، يت ــاج للحاجي ويف صــورة تجــاوز اإلنت

ــورة االســتهالك. ــن فات ــا م ــه الحق ــم طــرح كميت ــاز ويت ــاء والغ التونســية للكهرب

ــا  ــل أو عندم ــالل اللي خ
املحطــة  انتــاج  يقــل 
الشمســية عن اســتهالك 
ــر كل  ــم توف املنشــأة يت
ــات  ــن حاجي ــزء م أو ج
الكهربــاء عــن طريــق 

الشــبكة.

ضخ املياه
تســتخدم الكهربــاء املنتجــة مــن الالقطــات الفولطاضوئيــة لتشــغيل املضخــة طــوال فــرة 
ــري حســب  ــا يف خــزان الســتعالها يف ال ــم ضخه ــي يت ــاه الت ــع املي ــع  تجمي ــار. يق النه

التوقيــت الــذي يــراه الفــالح صالحــا.

امليــاه  اســتعال  ميكــن  كــا 
بالطاقــة  ضخهــا  يتــم  التــي 
يف  للــري  مبــارشة  الشمســية 
صــورة افتقــار الضيعــة الفالحيــة 

تجميــع. لخــزان 

يف ظــل الراجــع الحــاد للمــوارد 
املائيــة ببالدنــا، يتوجــب ترشــيد 

اســتهالك امليــاه املســتعملة للــري وعــدم ضــخ كميــات تزيــد عــن الحاجــة.
لهــذا الغــرض، يتعــن تركيــز عــداد يســمح مبتابعــة االســتهالك اليومــي للميــاه التــي يتــم 

. ضخها

ميكــن اســتعال الطاقــة الشمســية لإلنتــاج الــذايت للكهربــاء يف مختلــف الضيعــات   •
ــن  ــرى كاملداج ــآت األخ ــاء أو املنش ــة للكهرب ــبكة الوطني ــة بالش ــة املرتبط الفالحي
الوحــدات  التريــد و مختلــف  الحليــب ومخــازن  ومراكــز تجميــع ومعالجــة 

الصناعــات الغذائيــة.
ــخ  ــة لض ــة واالقتصادي ــة الفني ــن الناحي ــل م ــل األمث ــية الح ــة الشمس ــر الطاق تعت   •
امليــاه املعــدة للــري بالنســبة لآلبــار الغــر مرتبطــة بشــبكة الكهربــاء والتــي تعتمــد 

ــاه. ــازوال لتشــغيل مضخــات املي ــادة الغ ــا عــى م حالي

أرسلت بواسطة



أهم العوامل املشجعة عىل استعامل
الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

العوامل الفنية واالقتصادية
التحسن الكبر يف جودة تجهيزات الطاقة الشمسية واالنخفاض املستمر يف أسعارها  •

وجود أكرث من 300 مؤسسة مختصة يف تركيب التجهيزات  •

سهولة االستغالل واقتصار أشغال الصيانة عى تنظيف الالقطات  •

طول عمر الالقطات الشمسية الفولطاضوئية )أكرث من 20 سنة(  •

طول فرة ضان الالقطات من حيث الجودة واإلنتاج   •

ارتفاع معدالت اإلنتاج السنوي من الكهرباء للمحطات الشمسية  •

اإلطار الترشيعي والتحفيزي
توفر إطار قانوين مالئم لإلنتاج الذايت للكهرباء )قانون عدد 12لسنة 2015(   •

وجود تشجيعات مالية كبرة ممنوحة من الدولة  •

اإلطار القانوين لإلنتاج الذايت للكهرباء
بالطاقة الشمسية الفولطاضوئية

 
ــع األفــراد واملؤسســات  ــه جمي ــة ل ــون عــدد 12-2015 والنصــوص التطبيقي يخــول القان
ــة  ــطة الطاق ــاء بواس ــذايت للكهرب ــاج ال ــق اإلنت ــن ح ــة م ــبكة الكهربائي ــن بالش املرتبط
ــرشوط  ــف ال ــة الســتهالكهم. وتختل ــة أو الجزئي ــة الكلي ــك قصــد التغطي الشمســية وذل
واإلجــراءات التــي يتوجــب احرامهــا وإتباعهــا باختــالف مســتوى جهــد شــبكة الربــط 
ــايئ للفــالح أو املؤسســة )جهــد منخفــض أو جهــد متوســط(.  تتكفــل الــرشكات  الكهرب
العاملــة يف ميــدان تركيــب األجهــزة الفولطاضوئيــة ومكاتــب الدراســات املرخــص 
ــة املســتوجبة للحصــول عــى  ــع اإلجــراءات اإلداري ــا بإعــداد امللفــات ومتابعــة جمي له

ــاء املرتبطــة بالشــبكة. ــاج الكهرب ــاز مشــاريع انت ــة إلنج ــص الالزم الراخي

التشجيعات املمنوحة  ملشاريع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
يف القطاع الفالحي والصناعات الغذائية

 
ميكــن االســتفادة مــن املنــح الخاصــة مبشــاريع الطاقــة الشمســية الفولطاضوئيــة 
واملســندة مــن قبــل صنــدوق اإلنتقــال الطاقــي أو الصنــدوق التونــيس لالســتثار علــا 

ــن. ــن الصندوق ــة م ــح املخول ــن املن ــع ب ــن الجم ــه ال ميك وأن

منح صندوق االنتقال الطاقي )2019(
منحة تراوح بن 1200 و 1500 دينار للكيلواط الواحد )حسب الفالحون و املؤسسات املرتبطة 

قدرة املحطة الشمسية( وبسقف 5 آالف دينار يتم رصفها  بشبكة الجهد املنخفض 
لرشكة الركيب بعد انجاز املحطة  

منحة بنسبة %20 من كلفة املحطة الشمسية دون احتساب اآلداءات الفالحون و املؤسسات املرتبطة 
وبسقف 200 ألف دينار يتم رصفها للفالح أو املؤسسة بعد انجاز  املحطة بشبكة الجهد املتوسط 
ومبقتىض عقد برنامج يتم ابرامه مع الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة  

منحة بنسبة %40 من كلفة املحطة الشمسية دون احتساب  مشاريع الطاقة الشمسية الغر 
اآلداءات يتم احتسابها عى قاعدة مبلغ أقىص للكيلوط الواحد يراوح  مرتبطة بالشبكة )ضخ املياه( 

بن 1000 و 6000 دينار )حسب قدرة املحطة الشمسية( وبسقف  
50 ألف دينار كمبلغ جميل للمنحة .  يتم رصف هذه املنحة لرشكة   

الركيب بعد انجاز املحطة  

منح الصندوق التونيس لالستثامر )2019( 
منحة بنسبة %60 من كلفة املحطة الشمسية الرشكات التعاونية للخدمات 

وبسقف 500 ألف دينار. الفالحية ومجامع التنمية 
يف قطاع الفالحة

كلفة اإلستثار ≥ 200 ألف دينار : منحة بنسبة %55 من   - الفالحون 
كلفة املحطة وبسقف 500 ألف دينار   

كلفة اإلستثار < 200 ألف دينار : منحة بنسبة %50 من     -  
كلفة  املحطة  وبسقف   500 ألف دينار   

أنشطة التحويل األول
منحة بنسبة %15 من كلفة اإلستثار وبسقف مليون دينار للمنتجات الفالحية 

املناطق املحددة يف املجموعة 1:  منحة بنسبة %15 من كلفة املشاريع املنجزة من قبل 
اإلستثار وبسقف 1.5 مليون دينار املؤسسات الصناعية املتواجدة 

املناطق املحددة يف املجموعة 2: منحة بنسبة %30 من كلفة  مبناطق التنمية الجهوية 
اإلستثار وبسقف 3 مليون دينار   

ــتثارات  ــوض باالس ــة النه ــل وكال ــن قب ــح  م ــذه املن ــى ه ــة على ــة األولي ــم املوافق تت
الفالحيــة  أو وكالــة النهــوض بالصناعــة )بالنســبة ملشــاريع املؤسســات الصناعيــة( ويتــم 

ــرشوع. ــاز امل ــد انج ــن بع ــن والصناعي ــدة الفالج ــا لفائ رصفه

املردودية اإلقتصادية ملشاريع  الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
يف القطاع الفالحي والصناعات الغذائية 

 
تتفــاوت كلفــة املحطــات الشمســية حســب االســعار املعمــول بهــا مــن رشكــة مــزودة 
اىل اخــرى كــا تختلــف باختــالف القــدرة الكهربائيــة التــي يتــم تركيبهــا مــن الالقطــات 
الفولطاضوئيــة. واعتــادا عــى االســعار املســجلة، يــراوح معــدل الكلفــة الجمليــة 

ــد. ــواط الواح ــدرة الكيل ــار لق ــن 2600 و 3800 دين ــة ب ــات الفولطاضوئي للمحط

ــاء  ــة املعتمــدة مــن الرشكــة التونســية للكهرب وبالرجــوع اىل تعريفــة الطاقــة الكهربائي
ــة  ــة مــن  الدول و الغــاز خــالل الثــاليث االول مــن ســنة 2019 وبالنظــر اىل املنــح املخول
ــن  ــه ميك ــة فان ــات الغذائي ــي والصناع ــاع الفالح ــية يف القط ــة الشمس ــاريع الطاق ملش
ــاريع  ــتثناء مش ــة باس ــة االقتصادي ــن الناحي ــة م ــاريع مربح ــذه املش ــب ه ــار أغل اعتب
اإلنتــاج الــذايت املنجــزة مــن قبــل الفالحــن املتمتعــن بالتعريفــة الكهربائيــة التفاضليــة 

ــري. ــاه ال لضــخ مي

ويبــن الجــدول التــايل مردوديــة مختلــف املشــاريع و فــرة اســرجاع مصاريــف االســتثار 
مــن خــالل االقتصــاد الســنوي يف مصاريــف الطاقــة بفضــل اســتعال الطاقــة الشمســية. 

فرتة اسرتجاع اإلستثامر تطبيقات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
اإلنتاج الذايت للكهرباء لدى الفالحن و املنشآت املرتبطن بشبكة الجهد املنخفض - 

من 3 اىل 6 سنوات تعريفة كهربائية عادية - 
اإلنتاج الذايت للكهرباء لدى الفالحن و املنشآت املرتبطن بشبكة

من 4 اىل 7 سنوات الجهد املتوسط - تعريفة كهربائية عادية -  
أقل من 4 سنوات ضخ املياه من االبار املستعملة الغر مرتبطة بالشبكة واملستعملة للغازوال  

مشاريع غر مربحة تجهيز االبار املرتبطة بالشبكة واملتمتعة بتعريفة تفاضلية بعنوان ضخ املياه للري 

ملزيد املعلومات واإلجابة عن االستفسارات

الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة  
الحي اإلداري منبليزير - شارع اليابان - ص.ب 213   

boc@anme.nat.tn : الهاتف :  900 906 71 - الريد اإللكروين  
 

وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية  
62 شارع آالن سافاري - 1003 تونس الخرضاء  

promo.agri@apia.com.tn : الهاتف : 300 771 71 - الريد اإللكروين  


