
آفاق استغالل الطاقة الشمسية الفولطاضوئية يف 
القطاع الفالحي والصناعات الغذائية بوالية قابس

أهمية الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

أدى االرتفــاع الهــام واملتواصــل يف أســعار املحروقــات 
ــل  ــاج وتحوي ــد كلفــة انت ــاء اىل تزاي و تعريفــة الكهرب
تعميــق  شــأنه  مــن  مــا  الفالحيــة   املنتجــات 
الصعوبــات والتحديــات التــي يواجههــا هــذا القطــاع 

ــة. ــه االقتصادي ــى مردوديت ــلبا ع ــر س و يؤث

الناشــطني  كافــة  عــى  الوضعيــة  هــذه  وتحتــم 
فيــه، مــن فالحــني وصناعيــني، العمــل عــى ترشــيد 
الحلــول  اىل  واللجــوء  الطاقــة  مــن  اســتهالكهم 
كلفــة  بأقــل  منهــا  حاجياتهــم  لتغطيــة  البديلــة 
ــيتهم  ــني تنافس ــن تحس ــم م ــمح له ــا يس ــة مب ممكن
املنحــى  تأثــرات  مــن  والتقليــص  االقتصاديــة 
ملزيــد  واملرشــحة  الطاقــة  ألســعار  التصاعــدي 

ــتوى  ــى مس ــز ع ــد العج ــط وتزاي ــة للنف ــوق العاملي ــات الس ــول تقلب ــاع مبفع االرتف
الوطنــي. الطاقــي  امليــزان 

ــول  ــم الحل ــن أه ــة م ــية الفولطاضوئي ــة الشمس ــار الطاق ــن اعتب ــار، ميك ــذا اإلط يف ه
ــاح  يف  ــميس املت ــعاع الش ــة االش ــر اىل أهمي ــة بالنظ ــا مالمئ ــرة واألكرثه ــة املتوف البديل
مختلــف مناطــق بالدنــا والتطــور الهائــل الحاصــل عــى املســتوى الــدويل لســوق 
التكنولوجيــا الفولطاضوئيــة مــن حيــث جــودة التجهيــزات وانخفــاض األســعار واالنتشــار 
الواســع الســتعالها يف جميــع املجــاالت و يف كل دول العــامل اضافة اىل  ســهولة اســتغاللها 

ــرة. ــة كب ــف صيان ــا ألشــغال و تكالي وعــدم حاجته

ــة املحطــات  ــوق انتاجي ــة جــدا وتف ــة مالمئ ــات مناخي ــس مبعطي ــة قاب ــز والي و تتمي
ــن النظــم   ــواط م ــكل  كيل ــاء ســنويا ل ــن الكهرب ــواط ســاعة م الشمســية 1700  كيل
الفولطاضوئيــة. واعتــادا عــى أكــرث أنــواع اللوحــات الفولطاضوئيــة انتشــارا بتونــس، 

تتطلــب املحطــة الشمســية بقــدرة واحــد كيلــواط  تركيــز حــوايل 4 لوحــات.

ــدرة 1  ــة بق ــية الفولطاضوئي ــة الشمس ــبة للمحط ــة بالنس ــة املنتج ــز الكمي تناه
ــنويا. ــاء س ــن الكهرب ــاعة م ــواط س ــس  1700 كيل ــة قاب ــزة بوالي ــواط املرك كيل

اإلمكانات املتاحة الســتغالل  الطاقة الشمســية الفولطاضوئية 
بواليــة قابس

ميكــن اســتعال الطاقة الشمســية لإلنتــاج الذايت للكهربــاء يف مختلف الضيعــات الفالحية 
املرتبطــة بالشــبكة الوطنيــة للكهربــاء أو املنشــآت 
ــع ومعالجــة  ــات تجمي األخــرى كاملداجــن ومركزي
الزيــت  ومعــارص  التربيــد  ومخــازن  الحليــب 

ــة. ــات الغذائي ــدات الصناع ــف الوح ومختل

ــية  ــات الشمس ــة للمحط ــدرة الجملي ــز الق وتناه
ــن  ــاء واملمك ــة للكهرب ــبكة الوطني ــة بالش املرتبط
ــة  ــات الصناعي ــني واملؤسس ــدى الفالح ــا ل تركيزه

ــاواط.  ــس 22 ميغ ــة قاب ــة  بوالي الغذائي
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الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة  
الحي اإلداري منبليزير - شارع اليابان - ص.ب 213   

boc@anme.nat.tn : الهاتف :  900 906 71 - الربيد اإللكرتوين  
 

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

promo.agri@apia.com.tn : الهاتف : 300 771 71 - الربيد اإللكرتوين  

محطات ضخ املياه الغري مرتبطة بالشبكة الكهربائية    

يعتمــد اختيــار قــدرة مضخــة الطاقــة الشمســية وحجمهــا عــى املعطيــات املناخيــة  	•
للمنطقــة التــي تتواجــد فيهــا الضيعــة الفالحيــة املــراد تجهيزهــا وخصوصيــات البــر 
مــن حيــث عمــق مســتوى املــاء  اضافــة اىل املعــدل اليومــي لكميــات امليــاه التــي يتــم 

ضخهــا والالزمــة للــري. 
ــات املحطــة الشمســية وخصوصــا  ــة ملختلــف مكون ــات الفني ــار الخصوصي يتــم اختي  •
منهــا القــدرة الكهربائيــة الجمليــة لالقطــات الفولطاضوئيــة مــن قبــل الرشكــة املــزودة 
ــي  ــة الت ــة األولي ــة امليداني ــا مــن الفــالح واملعاين ــة له ــات املقدم عــى ضــوء املعلوم

يتوجــب عــى الرشكــة أن تجريهــا عــى عــني املــكان. 
يعتــرب تقييــم الحاجيــات اليوميــة مــن امليــاه اضافــة اىل تدقيــق مســتوى ميــاه البــر   •
وخصوصياتــه الفنيــة عمليــة عــى مســتوى كبــر مــن األهميــة لضــان اختيــار 

ــالح. ــة للف ــات الحقيقي ــع الحاجي ــالءم م ــي تت ــزات الت التجهي

املردودية اإلقتصادية ملشاريع  الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
يف القطــاع الفالحي والصناعــات الغذائية بوالية قابس

ــزودة  ــة م ــا مــن رشك ــة املحطــات الشمســية حســب االســعار املعمــول به ــاوت كلف تتف
اىل اخــرى كــا تختلــف باختــالف  القــدرة الكهربائيــة التــي يتــم تركيبهــا مــن الالقطــات 
الفولطاضوئيــة. واعتــادا عــى االســعار املســجلة خــالل ســنة 2018 يــرتاوح معــدل الكلفــة 
الجمليــة للمحطــات الفولطاضوئيــة بــني 2600 و 3800 دينــار لقــدرة الكيلــواط الواحــد.

وبالرجــوع اىل تعريفــة الطاقــة الكهربائيــة املعتمــدة مــن الرشكــة التونســية للكهربــاء و 
الغــاز خــالل الثــاليث االول مــن ســنة 2019 وبالنظــر اىل املنــح املخولــة مــن للدولة ملشــاريع 
الطاقــة الشمســية يف القطــاع الفالحــي والصناعــات الغذائيــة فانــه ميكــن اعتبــار أغلــب 
هــذه املشــاريع مربحــة مــن الناحيــة اإلقتصاديــة باســتثناء مشــاريع اإلنتــاج الــذايت املنجزة 

مــن قبــل الفالحــني املتمتعــني بالتعريفــة الكهربائيــة التفاضليــة لضــخ ميــاه الــري.
 ويبــني الجــدول التــايل مردوديــة مختلــف املشــاريع و فــرتة اســرتجاع االســتثارات مــن 

خــالل االقتصــاد الســنوي  يف مصاريــف الطاقــة بفضــل اســتعال الطاقــة الشمســية.   

املردودية اإلقتصادية تطبيقات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
اإلنتاج الذايت للكهرباء لدى الفالحني واملنشآت املرتبطني 

من 5 اىل 7 سنوات بشبكة الجهد املنخفض - تعريفة كهربائية عادية - 
اإلنتاج الذايت للكهرباء لدى الفالحني واملنشآت املرتبطني 

من 6 اىل 8 سنوات بشبكة الجهد املتوسط - تعريفة كهربائية عادية -  
ضخ املياه من االبار املستعملة الغر مرتبطة بالشبكة

أقل من 5 سنوات واملستعملة للغازوال  
تجهيز االبار املرتبطة بالشبكة واملتمتعة بتعريفة

مشاريع غر مربحة تفاضلية بعنوان ضخ املياه للري 

 املؤسسات والهياكل العمومية املتدخلة 

الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة  

اعتاد رشكات الرتكيب املرخص لها بالنشاط  •
املصادقة  عى اللوحات الفولطاضوئية املسموح بتسويقها   •

مراقبة محطات ضخ املياه بالطاقة الشمسية املتمتعة مبنح صندوق االنتقال الطاقي  •
رصف املنح لرشكات الرتكيب  •

ابــرام عقــود الربامــج مــع الفالحني واملنشــآت املرتبطني بشــبكة الجهــد املتوســط والراغبني   •
باالســتفادة مــن صنــدوق االنتقــال الطاقــي - رصف املنــح الخاصــة بهــذه العقــود

ملزيد املعلومات :
املقر الرئييس : الحي اإلداري منبليزير - شارع اليابان - ص.ب 213   •

boc@anme.nat.tn : الهاتف : 900 906 71  - الربيد اإللكرتوين  
الفرع الجهوي بقابس : 186 شارع الحبيب بورقيبة - قابس - الهاتف : 423 275 75  •

وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية  

ــتثار  ــيس لالس ــدوق التون ــل الصن ــن قب ــندة م ــح املس ــات املن ــب ملف ــول مطال قب  •
والخاصــة  مبشــاريع الطاقــة الشمســية 

دراسة مطالب املنحة واملصادقة عليها   •
القيام بزيارات التثبت ورصف منح الصندوق التونيس لالستثار لفائدة الفالحني  •

ملزيد املعلومات :
املقر الرئييس : 62 شارع آالن سافاري - 1003 تونس الخرضاء  •

promo.agri@apia.com.tn :الهاتف : 300 771 71 -  الربيد اإللكرتوين  
اإلدارة الجهويــة بقابــس : تقاطــع شــارع فرحــات حشــاد وشــارع طــه حســني - الطابــق   •

الثالــث - 6000 قابــس
dr.gabes@apia.com.tn : الهاتف : 830 275 75 - الربيد اإللكرتوين  

الرشكة التونسية للكهرباء والغاز  

املصادقة  عى مطالب ربط املحطات الشمسية لالنتاج الذايت بالشبكة الوطنية للكهرباء   •
اعــداد الدراســات األوليــة واملعمقــة للربــط وترصيــف الكهربــاء املنتجــة عــى الشــبكة   •

بالنســبة ملشــاريع الجهــد املتوســط  
القيام بتجارب املراقبة وربط املحطات الشمسية بالشبكة الكهربائية  •

ابــرام عقــود الربــط مــع الفالحــني واملنشــآت واحتســاب فوائض إنتــاج الطاقة الشمســية  	•
يف فواتــر الكهربــاء

ملزيد املعلومات :
املقر الرئييس : 38 نهج كال أتاتورك  - 1080 تونس   •

dpsc@steg.com.tn : الهاتف : 311 341 71 -  الربيد اإللكرتوين  
اقليم قابس : نهج أبو القاسم الشايب  - 6011 قابس - الهاتف : 055 280 75   •



ــاء   ــذايت للكهرب ــاج ال ــية لإلنت ــات الشمس ــاط للمحط ــب النش ــددي حس ــوزع الع الت
ــس ــة قاب ــا بوالي ــن تركيزه املمك

45 املداجن  
37 املعارص  
 7 مراكز تجميع الحليب 

 26 الصناعات الغذائية 

مــن ناحيــة أخــرى تعتــرب الطاقــة الشمســية الحــل األمثــل مــن الناحيــة الفنيــة 
واالقتصاديــة  لضــخ امليــاه املعــدة للــري بالنســبة لآلبــار الغــر مرتبطــة بشــبكة الكهربــاء 
ــدد  ــز ع ــاه. ويناه ــات املي ــغيل مضخ ــازوال لتش ــادة الغ ــى م ــا ع ــد حالي ــي تعتم والت
ــة الشمســية  ــي ميكــن اســتبدالها بالطاق ــس والت ــة قاب ــازوال بوالي ــار املشــتغلة بالغ االب

الفولطاضوئيــة 1800 بــر. 

ــن  ــة، ميك ــل الدول ــن قب ــة م ــرة املمنوح ــجيعات الكب ــارا للتش ــار و اعتب ــس اإلط يف نف
اســتعال للطاقــة الشمســية عــى مســتوى اآلبــار الغــر مجهــزة حاليــا  بأنظمــة لضــخ 
امليــاه مــا مــن شــأنه املســاهمة يف تطويــر األنشــطة الفالحيــة الســقوية. ويبلــغ عــدد 

ــر. ــات ســنة 2017 حــوايل 570 ب ــس حســب احصائي ــة قاب ــزة بوالي ــار غــر املجه اآلب

مزايا ضخ املياه بالطاقة الشمسية الفولطاضوئية

تزامــن الحاجيــات الكبــرة لضــخ ميــاه الــري يف املســاحات الســقوية مــع ذروة انتــاج  	•
الطاقــة الشمســية )فصــل الصيــف - أواخــر الربيــع وبدايــة الخريــف(

ــدم  ــتغالل وع ــهولة االس ــع س ــرث( م ــنة وأك ــية )20 س ــات الشمس ــر املحط ــول عم ط 	•
ــة  ــرة أو مكلف ــة كب ــال صيان ــة اىل أع الحاج

االنخفاض الكبر املسجل يف كلفة املحطات الشمسية مقابل ارتفاع أسعار الغازوال 	•
ــم تركيزهــا  ــي ت ــة الشمســية الت ــاه بالطاق ــة ملحطــات ضــخ املي ــج جــد إيجابي النتائ 	•

ــية ــق التونس ــف املناط ــني يف مختل ــات الفالح ملئ
وجــود تشــجيعات ماليــة كبــرة ممنوحــة مــن الدولــة الســتغالل الطاقــة الشمســية يف  	•

القطــاع الفالحــي.

اإلطــار القانــوين لإلنتــاج الــذايت للكهربــاء بالطاقــة الشمســية 
الفولطاضوئية

ــع األفــراد واملؤسســات  ــه جمي ــة ل ــون عــدد 12-2015 والنصــوص التطبيقي يخــول القان
املرتبطــني بالشــبكة الكهربائيــة مــن حــق اإلنتــاج الــذايت للكهرباء بواســطة الطاقة الشمســية 

الفولطاضوئيــة وذلــك  قصــد التغطيــة الكليــة أو الجزئيــة الســتهالكهم مــن الكهرباء.

ــات  ــاز املحط ــا إلنج ــا وإتباعه ــب احرتامه ــي يتوج ــراءات الت ــرشوط واإلج ــف ال وتختل
ــايئ  ــاء باختــالف مســتوى جهــد شــبكة الربــط الكهرب ــذايت للكهرب ــاج ال الشمســية لإلنت
للفــالح أو املؤسســة )جهــد منخفــض أو جهــد متوســط(. ويحوصــل الجــدول التــايل أهــم 

ــا : النقــاط القانونيــة واإلجرائيــة املعمــول بهــا حالي

التشجيعات املمنوحة  ملشاريع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
يف القطــاع الفالحي والصناعات الغذائية

ميكــن للفالحــني واملؤسســات النشــيطة يف قطاعــي الفالحــة والصناعــات الغذائيــة 
ــة الشمســية  ــم والخاصــة مبشــاريع الطاق ــى ذمته ــة ع ــح املوضوع ــن املن ــتفادة م االس
ــدوق التونــيس  ــي أو الصن ــال الطاق ــدوق اإلنتق ــل صن ــة واملســندة مــن قب الفولطاضوئي

ــني. ــن الصندوق ــة م ــح املخول ــني املن ــع ب ــن الجم ــه ال ميك ــا وأن ــتثار عل لالس

منح صندوق االنتقال الطاقي  

منحة ترتاوح بني 1200 و 1500 دينار للكيلواط الواحد الفالحون و املؤسسات 
)حسب قدرة املحطة الشمسية( وبسقف 5 آالف دينار املرتبطة بشبكة الجهد 

املنخفض  يتم رصفها لرشكة الرتكيب بعد انجاز املحطة

منحة بنسبة %20 من كلفة املحطة الشمسية دون الفالحون و املؤسسات 

احتساب اآلداءات وبسقف 200 ألف دينار يتم رصفها املرتبطة بشبكة الجهد 
للفالح أو املؤسسة بعد انجاز املحطة ومبقتىض عقد  املتوسط 

برنامج يتم ابرامه مع الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة  
منحة بنسبة %40 من كلفة املحطة الشمسية دون مشاريع الطاقة 

احتساب اآلداءات يتم احتسابها عى قاعدة مبلغ الشمسية الغر مرتبطة 
أقىص للكيلوط الواحد يرتاوح بني 1000 و 6000 دينار  بالشبكة )ضخ املياه( 

)حسب قدرة املحطة الشمسية(  وبسقف 50 ألف   
دينار كمبلغ جميل للمنحة .  يتم رصف هذه املنحة   

لرشكة الرتكيب بعد انجاز املحطة  

منح الصندوق التونيس لالستثامر  

منحة بنسبة %60 من كلفة املحطة الشمسية وبسقف الرشكات التعاونية 
500 ألف دينار. للخدمات الفالحية 

ومجامع التنمية يف قطاع
الفالحة

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

- كلفة اإلستثار <  200 ألف دينار : منحة بنسبة 50%   
من كلفة املحطة وبسقف 500 ألف دينار   
منحة بنسبة %15 من كلفة اإلستثار وبسقف أنشطة التحويل األول 

مليون دينار للمنتجات الفالحية  
مناطق التنمية املحددة بوالية قابس : معتمديات املشاريع املنجزة من 

مارث - الحامة - منزل الحبيب - مطاطة - مطاطة قبل املؤسسات الصناعية 
الجديدة - دخيلة توجان:  منحة بنسبة %30 من كلفة املتواجدة مبناطق التنمية 

اإلستثار وبسقف 3 مليون دينار الجهوية 

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 

ــني بعــد انجــاز املــرشوع. ــدة الفالحــني والصناعي ــا لفائ رصفه

تحديد واختيار قدرات محطات  الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

محطات اإلنتاج الذايت املرتبطة بالشبكة الكهربائية  

يعتمــد اختيــار قــدرة محطــات االنتــاج الــذايت للكهربــاء بالطاقــة الشمســية عــى عــدد 
مــن املعايــر مــن أهمهــا :

االســتهالك الســنوي مــن الكهربــاء بالنســبة للمنشــآت الفالحيــة والصناعيــة املرتبطــة  	•
بشــبكة الجهــد املنخفــض.

شبكة الجهد املتوسط شبكة الجهد املنخفض   
غر محددة القدرة املكتتبة للحريف لدى الرشكة التونسية للكهرباء والغاز  القدرة القصوى للمحطة الشمسية  

موقع	االستهالك 	• موقع	االستهالك	 مكان	تركيز	املحطة	الشمسية	
موقع	مختلف	مع	الحق	يف	استغالل	شبكة 	• 	 	

الرشكة التونسية للكهرباء والغاز لنقل الكهرباء    
املنتجة حتى موقع االستهالك نظر دفع معلوم    

محدد حاليا ب7 ملبات للكيلواط ساعة    
موافقة الرشكة التونسية للكهرباء والغاز + ترخيص موافقة اقليم الرشكة التونسية للكهرباء والغاز   الرتخيص املطلوب 
من الوزير املكلف بالطاقة يتم نرشه بالرائد الرسمي    
يتّم استهالك الكهرباء املنتجة خالل فرتات النهار يتّم استهالك الكهرباء املنتجة خالل فرتات النهار مبارشة من قبل  طريقة احتساب إنتاج املحطة الشمسية 
مبارشة من قبل الفالح أو املؤسسة - عندما يقل الفالح أو املؤسسة - عندما يقل اإلنتاج الحيني للمحطة الشمسية  يف فاتورة استهالك الكهرباء 

اإلنتاج الحيني للمحطة الشمسية عن مستوى االستهالك   عن مستوى االستهالك يتم تعويض الفارق من الشبكة -  يف صورة 
يتم تعويض الفارق من الشبكة - يف صورة وجود وجود فائض  يتّم رصفه عى الشبكة ويتم طرح كمياته من فاتورة   

فائض  يتّم بيعه للرشكة التونسية للكهرباء والغاز - االستهالك أو الفواتر الالحقة    
ال ميكن أن تتجاوز الفوائض املسموح ببيعها سنويا    

نسبة 30 باملائة من االنتاج السنوي للمحطة الشمسية -   
ترتاوح أسعار بيع الفوائض املعمول بها حاليا بني 87 مليم   

و 182 مليم للكيلواط ساعة الواحد وذلك حسب    
توقيت رصف هذه الفوائض عى الشبكة.   

كميــات الطاقــة الكهربائيــة املســتهلكة ومنحــى توزعهــا عــى مــدار الوقــت بالنســبة  	•
ــة  ــجيالت الخاص ــب التس ــن طل ــط )ميك ــد املتوس ــبكة الجه ــة بش ــاريع املرتبط للمش
مبنحــى تــوزع الطلــب عــى الكهربــاء الخاصــة باملنشــأة مــن إقليــم الرشكــة التونســية 

للكهربــاء والغــاز(. 
املســاحات األرضيــة وعــى مســتوى األســطح املتوفــرة لرتكيــز الالقطــات الفولطاضوئيــة  	•
واملالمئــة مــن حيــث اإلتجــاه وغيــاب مشــاكل الظــل )تــرتاوح املســاحة الالزمــة لرتكيــز 
كيلــواط واحــد بــني 6 و 10 مــرت مربــع و تحبــذ املســاحات ذات االتجــاه نحــو الجنــوب(    
ــرب  ــة ع ــل املتاح ــبل التموي ــة وس ــالح أو املؤسس ــدى الف ــر ل ــذايت املتوف ــل ال التموي 	•

القــروض.
املردودية اإلقتصادية للمرشوع. 	•

ــب  ــب  أو مكت ــة الرتكي ــل رشك ــن قب ــية م ــة الشمس ــدرة املحط ــرتاح ق ــم اق يت  >
ــالح أو  ــل الف ــن قب ــة م ــاق املقدم ــات و الوث ــاس املعطي ــى أس ــات ع الدراس

املؤسســة
ميكــن للمحطــات الشمســية املرتبطــة بشــبكة الجهــد املنخفــض تغطيــة جميــع   >
االســتهالك الســنوي للكهربــاء. ميكــن للفــالح احتســاب القــدرة القصــوى التــي 

ميكنــه تركيزهــا اعتــادا عــى املعادلــة التاليــة : االســتهالك الســنوي
   1700       

بالنظــر للقواعــد املعتمــدة حاليــا بالنســبة للمشــاريع املرتبطــة بشــبكة الجهــد   >
املتوســط ولضــان مردوديــة اقتصاديــة قصــوى لهــذه املشــاريع،  ينصــح باختيار 
قــدرة املحطــات الشمســية التــي تســمح بإنتــاج كميــات ســنوية مــن الكهربــاء 
ال تتجــاوز 40% مــن االســتهالك الســنوي للمنشــأة : x 40% االســتهالك الســنوي 

 1700            

اإلدارية اإلجراءات 
ــة  ــراءات اإلداري ــع اإلج ــة جمي ــات ومتابع ــداد امللف ــا بإع ــص له ــات املرخ ــب الدراس ــة ومكات ــزة الفولطاضوئي ــب األجه ــدان تركي ــة يف مي ــرشكات العامل ــل ال تتكف

ــبكة. ــة بالش ــاء املرتبط ــاج الكهرب ــاريع انت ــاز مش ــة النج ــص الالزم ــى الرتاخي ــول ع ــتوجبة  للحص املس
www.anme.nat.tn ميكــن اإلطــالع وتحميــل قامئــة الــرشكات واملكاتب املرخص لها عــرب املوقع اإللكرتوين للوكالــة الوطنيــة للتحكم يف الطاقة



آفاق استغالل الطاقة الشمسية الفولطاضوئية يف 
القطاع الفالحي والصناعات الغذائية بوالية قابس

أهمية الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

أدى االرتفــاع الهــام واملتواصــل يف أســعار املحروقــات 
ــل  ــاج وتحوي ــد كلفــة انت ــاء اىل تزاي و تعريفــة الكهرب
تعميــق  شــأنه  مــن  مــا  الفالحيــة   املنتجــات 
الصعوبــات والتحديــات التــي يواجههــا هــذا القطــاع 

ــة. ــه االقتصادي ــى مردوديت ــلبا ع ــر س و يؤث

الناشــطني  كافــة  عــى  الوضعيــة  هــذه  وتحتــم 
فيــه، مــن فالحــني وصناعيــني، العمــل عــى ترشــيد 
الحلــول  اىل  واللجــوء  الطاقــة  مــن  اســتهالكهم 
كلفــة  بأقــل  منهــا  حاجياتهــم  لتغطيــة  البديلــة 
ــيتهم  ــني تنافس ــن تحس ــم م ــمح له ــا يس ــة مب ممكن
املنحــى  تأثــرات  مــن  والتقليــص  االقتصاديــة 
ملزيــد  واملرشــحة  الطاقــة  ألســعار  التصاعــدي 

ــتوى  ــى مس ــز ع ــد العج ــط وتزاي ــة للنف ــوق العاملي ــات الس ــول تقلب ــاع مبفع االرتف
الوطنــي. الطاقــي  امليــزان 

ــول  ــم الحل ــن أه ــة م ــية الفولطاضوئي ــة الشمس ــار الطاق ــن اعتب ــار، ميك ــذا اإلط يف ه
ــاح  يف  ــميس املت ــعاع الش ــة االش ــر اىل أهمي ــة بالنظ ــا مالمئ ــرة واألكرثه ــة املتوف البديل
مختلــف مناطــق بالدنــا والتطــور الهائــل الحاصــل عــى املســتوى الــدويل لســوق 
التكنولوجيــا الفولطاضوئيــة مــن حيــث جــودة التجهيــزات وانخفــاض األســعار واالنتشــار 
الواســع الســتعالها يف جميــع املجــاالت و يف كل دول العــامل اضافة اىل  ســهولة اســتغاللها 

ــرة. ــة كب ــف صيان ــا ألشــغال و تكالي وعــدم حاجته

ــة املحطــات  ــوق انتاجي ــة جــدا وتف ــة مالمئ ــات مناخي ــس مبعطي ــة قاب ــز والي و تتمي
ــن النظــم   ــواط م ــكل  كيل ــاء ســنويا ل ــن الكهرب ــواط ســاعة م الشمســية 1700  كيل
الفولطاضوئيــة. واعتــادا عــى أكــرث أنــواع اللوحــات الفولطاضوئيــة انتشــارا بتونــس، 

تتطلــب املحطــة الشمســية بقــدرة واحــد كيلــواط  تركيــز حــوايل 4 لوحــات.

ــدرة 1  ــة بق ــية الفولطاضوئي ــة الشمس ــبة للمحط ــة بالنس ــة املنتج ــز الكمي تناه
ــنويا. ــاء س ــن الكهرب ــاعة م ــواط س ــس  1700 كيل ــة قاب ــزة بوالي ــواط املرك كيل

اإلمكانات املتاحة الســتغالل  الطاقة الشمســية الفولطاضوئية 
بواليــة قابس

ميكــن اســتعال الطاقة الشمســية لإلنتــاج الذايت للكهربــاء يف مختلف الضيعــات الفالحية 
املرتبطــة بالشــبكة الوطنيــة للكهربــاء أو املنشــآت 
ــع ومعالجــة  ــات تجمي األخــرى كاملداجــن ومركزي
الزيــت  ومعــارص  التربيــد  ومخــازن  الحليــب 

ــة. ــات الغذائي ــدات الصناع ــف الوح ومختل

ــية  ــات الشمس ــة للمحط ــدرة الجملي ــز الق وتناه
ــن  ــاء واملمك ــة للكهرب ــبكة الوطني ــة بالش املرتبط
ــة  ــات الصناعي ــني واملؤسس ــدى الفالح ــا ل تركيزه

ــاواط.  ــس 22 ميغ ــة قاب ــة  بوالي الغذائي

22
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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 - الربيد اإللكرتوين  
 

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

promo.agri@apia.com.tn : الهاتف : 300 771 71 - الربيد اإللكرتوين  

محطات ضخ املياه الغري مرتبطة بالشبكة الكهربائية    

يعتمــد اختيــار قــدرة مضخــة الطاقــة الشمســية وحجمهــا عــى املعطيــات املناخيــة  	•
للمنطقــة التــي تتواجــد فيهــا الضيعــة الفالحيــة املــراد تجهيزهــا وخصوصيــات البــر 
مــن حيــث عمــق مســتوى املــاء  اضافــة اىل املعــدل اليومــي لكميــات امليــاه التــي يتــم 

ضخهــا والالزمــة للــري. 
ــات املحطــة الشمســية وخصوصــا  ــة ملختلــف مكون ــات الفني ــار الخصوصي يتــم اختي  •
منهــا القــدرة الكهربائيــة الجمليــة لالقطــات الفولطاضوئيــة مــن قبــل الرشكــة املــزودة 
ــي  ــة الت ــة األولي ــة امليداني ــا مــن الفــالح واملعاين ــة له ــات املقدم عــى ضــوء املعلوم

يتوجــب عــى الرشكــة أن تجريهــا عــى عــني املــكان. 
يعتــرب تقييــم الحاجيــات اليوميــة مــن امليــاه اضافــة اىل تدقيــق مســتوى ميــاه البــر   •
وخصوصياتــه الفنيــة عمليــة عــى مســتوى كبــر مــن األهميــة لضــان اختيــار 

ــالح. ــة للف ــات الحقيقي ــع الحاجي ــالءم م ــي تت ــزات الت التجهي

املردودية اإلقتصادية ملشاريع  الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
يف القطــاع الفالحي والصناعــات الغذائية بوالية قابس

ــزودة  ــة م ــا مــن رشك ــة املحطــات الشمســية حســب االســعار املعمــول به ــاوت كلف تتف
اىل اخــرى كــا تختلــف باختــالف  القــدرة الكهربائيــة التــي يتــم تركيبهــا مــن الالقطــات 
الفولطاضوئيــة. واعتــادا عــى االســعار املســجلة خــالل ســنة 2018 يــرتاوح معــدل الكلفــة 
الجمليــة للمحطــات الفولطاضوئيــة بــني 2600 و 3800 دينــار لقــدرة الكيلــواط الواحــد.

وبالرجــوع اىل تعريفــة الطاقــة الكهربائيــة املعتمــدة مــن الرشكــة التونســية للكهربــاء و 
الغــاز خــالل الثــاليث االول مــن ســنة 2019 وبالنظــر اىل املنــح املخولــة مــن للدولة ملشــاريع 
الطاقــة الشمســية يف القطــاع الفالحــي والصناعــات الغذائيــة فانــه ميكــن اعتبــار أغلــب 
هــذه املشــاريع مربحــة مــن الناحيــة اإلقتصاديــة باســتثناء مشــاريع اإلنتــاج الــذايت املنجزة 

مــن قبــل الفالحــني املتمتعــني بالتعريفــة الكهربائيــة التفاضليــة لضــخ ميــاه الــري.
 ويبــني الجــدول التــايل مردوديــة مختلــف املشــاريع و فــرتة اســرتجاع االســتثارات مــن 

خــالل االقتصــاد الســنوي  يف مصاريــف الطاقــة بفضــل اســتعال الطاقــة الشمســية.   

املردودية اإلقتصادية تطبيقات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية 
اإلنتاج الذايت للكهرباء لدى الفالحني واملنشآت املرتبطني 

من 5 اىل 7 سنوات بشبكة الجهد املنخفض - تعريفة كهربائية عادية - 
اإلنتاج الذايت للكهرباء لدى الفالحني واملنشآت املرتبطني 

من 6 اىل 8 سنوات بشبكة الجهد املتوسط - تعريفة كهربائية عادية -  
ضخ املياه من االبار املستعملة الغر مرتبطة بالشبكة

أقل من 5 سنوات واملستعملة للغازوال  
تجهيز االبار املرتبطة بالشبكة واملتمتعة بتعريفة

مشاريع غر مربحة تفاضلية بعنوان ضخ املياه للري 

 املؤسسات والهياكل العمومية املتدخلة 

الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة  

اعتاد رشكات الرتكيب املرخص لها بالنشاط  •
املصادقة  عى اللوحات الفولطاضوئية املسموح بتسويقها   •

مراقبة محطات ضخ املياه بالطاقة الشمسية املتمتعة مبنح صندوق االنتقال الطاقي  •
رصف املنح لرشكات الرتكيب  •

ابــرام عقــود الربامــج مــع الفالحني واملنشــآت املرتبطني بشــبكة الجهــد املتوســط والراغبني   •
باالســتفادة مــن صنــدوق االنتقــال الطاقــي - رصف املنــح الخاصــة بهــذه العقــود

ملزيد املعلومات :
املقر الرئييس : الحي اإلداري منبليزير - شارع اليابان - ص.ب 213   •

boc@anme.nat.tn : الهاتف : 900 906 71  - الربيد اإللكرتوين  
الفرع الجهوي بقابس : 186 شارع الحبيب بورقيبة - قابس - الهاتف : 423 275 75  •

وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية  

ــتثار  ــيس لالس ــدوق التون ــل الصن ــن قب ــندة م ــح املس ــات املن ــب ملف ــول مطال قب  •
والخاصــة  مبشــاريع الطاقــة الشمســية 

دراسة مطالب املنحة واملصادقة عليها   •
القيام بزيارات التثبت ورصف منح الصندوق التونيس لالستثار لفائدة الفالحني  •

ملزيد املعلومات :
املقر الرئييس : 62 شارع آالن سافاري - 1003 تونس الخرضاء  •

promo.agri@apia.com.tn :الهاتف : 300 771 71 -  الربيد اإللكرتوين  
اإلدارة الجهويــة بقابــس : تقاطــع شــارع فرحــات حشــاد وشــارع طــه حســني - الطابــق   •

الثالــث - 6000 قابــس
dr.gabes@apia.com.tn : الهاتف : 830 275 75 - الربيد اإللكرتوين  

الرشكة التونسية للكهرباء والغاز  

املصادقة  عى مطالب ربط املحطات الشمسية لالنتاج الذايت بالشبكة الوطنية للكهرباء   •
اعــداد الدراســات األوليــة واملعمقــة للربــط وترصيــف الكهربــاء املنتجــة عــى الشــبكة   •

بالنســبة ملشــاريع الجهــد املتوســط  
القيام بتجارب املراقبة وربط املحطات الشمسية بالشبكة الكهربائية  •

ابــرام عقــود الربــط مــع الفالحــني واملنشــآت واحتســاب فوائض إنتــاج الطاقة الشمســية  	•
يف فواتــر الكهربــاء

ملزيد املعلومات :
املقر الرئييس : 38 نهج كال أتاتورك  - 1080 تونس   •

dpsc@steg.com.tn : الهاتف : 311 341 71 -  الربيد اإللكرتوين  
اقليم قابس : نهج أبو القاسم الشايب  - 6011 قابس - الهاتف : 055 280 75   •


