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النظام الكهربائي في تونس
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االشكال/ الطاقة، التعريف •

الطاقة الكهربائية •

النظام الكهربائي•

انتاج الطاقة الكهربائية /توليد•

نقل الطاقة الكهربائية•
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الشبكة الكهربائية في تونس•

التعرفة الكهربائية•



تعريف الطاقة

الطاقة

(اي احداث تغيير)هي القدرة على انجاز شغل معين •

يمكن ان تتحول من شكل الى اخر•



اشكال الطاقة



الطاقة الكهربائية

التعريف•

ية هي شكل من اشكال الطاقة، وتنتج بسبب مرور الشحنات الكهربائ

خالل موصل



الطاقة الكهربائية

القياس•

(Wh)ساعة–، واط (J)جول تقاس الطاقة الكهربائية بوحدة 

(kWh)ساعة –الوحدات المعتادة هي كيلو واط 

القدرة الكهربائية•

(W)استهالك الطاقة وتقاس بوحدة واط / هي معدل انتاج 

(GW)جيجا واط / (MW)ميجا واط / (kW)الوحدات المعتادة هي كيلو واط 



النظام الكهربائي

:يتكون النظام الكهربائي من

 Generationالتوليد •

Transmissionالنقل •

Distributionالتوزيع •

.باالضافة الى التحكم والسيطرة لكل جزء



النظام الكهربائي



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

طة مكونة مح)يقصد بالتوليد انتاج الطاقة الكهربائية عبر محطات توليد 

التي تعمل على أي نظام من (من وحدة او اكثر لتوليد الطاقة الكهربائية

.األنظمة التقليدية والبديلة

لتيار حيث تعمل هذه المحطات بتزويد النظام بالكهرباء وتنظيم تردد ا

.  الكهربائي بما يعزز استقرار النظام واعتماديته

تكون هذه المحطات إما مملوكة من قبل مرخص له حكومي أو خاص 

ويكون هذا المرخص له و المسؤول عن تملك وتشغيل وصيانة هذه 

.المحطات



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

ق الغير يتم توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطرق التقليدية والطر

.تقليدية

Conventional Generationالطرق التقليدية 

/ ود زيت الوق/ عن طريق حرق الوقود االحفوري يمثل الغاز الطبيعي 

الفحم الحجري

NON-Conventional Generationالطرق الغير التقليدية 

عن طريق الطاقة المتجددة



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

Conventional Generationالطرق التقليدية 



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

Conventional Generationالطرق التقليدية 

؟مميزات و عيوب



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

NON-Conventional Generationالطرق الغير التقليدية 



انتاج الطاقة الكهربائية /توليد

NON-Conventional Generationالطرق الغيرالتقليدية 

؟مميزات و عيوب



نقل الطاقة الكهربائية 



نقل الطاقة الكهربائية 



توزيع الطاقة الكهربائية 

أطوط توزيع الطاقة الكهربائية بواسططة نظطام يأتـلطأف مطن كأوابطأل وخط

مهططين هأوائططأية ومططأنشـت كأهربأائططأية وتأوابططأعها مصططممة علططى جهططد

لتوزيطع لتوزيع الطاقة الكهربائية من نقطاط ربطن نظطام النقطل مطع نظطام ا

الطططى نقطططاط التوصطططيل أو مطططن محططططات التوليطططد المربوططططة علطططى نظطططام 

.التوزيع

هرية لهطم عطن فواتير شطتتضمن   توصيل الكوابل للمشتركين واصدار 

كمية االستهالك

ن لمرخص لطه بطالتوزيع فطي منطقطة محطددة يكطون المسطؤول عطكما ان ا

مراريته بنططاء نظططام التوزيططع و تملكططه وتشططغيله وصططيانته وضططمان اسططت

ب الفقطد واعتماديته وعمل الخطن المستقبلية لنمو النظام و مراجعة نسط

.عليه



الفاقد الكهربائي

علىومامقسوالمباعةالمشتراةالطاقةكميةبينالفرقأنهعلىالكهربائيالفاقد

متعلقةيةفناسبابالىالكهربائيالفاقدحدوثسببويعودالمشتراةالطاقةكمية

.اداريةأوفنيةغيرأوبالشبكة

.والنقلالتوزيعلشركاتالكهربائيالفاقدنسبسقوفتحديديتم



توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

نظاملىعأوالتوزيعنظامعلىالمربوطةالمتجددةالطاقةمصادرنظممنالكهربائيةالطاقةتوليد

.منهاالكهربائيةالطاقةانتاجهوالنقل

القياسصافي

الطاقةسقيايمكنهاوالتيالمتجددةالطاقةأنظمةمنالمولدةالكهربائيةالطاقةقياسصافيعدادات

موجبةلقراءةاتكونالشبكةمنكهرباءالمشتركفيهيستخدمالذيالوقتفيباتجاهينالكهربائية

فيستخدمةالممنالمولدةالكميةطرحويتمسالبةالقراءةتكونالشبكةفيهيغذيالذيالوقتوفي

.الفاتورةوإصداراالستهالكصافيالحتسابالشهرنهاية

العبور 

لمستهلك من توليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهالكها وذلك لتمكين ا

ظام الطاقة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتغطية فواتير استهالكهم بدون وجود ضرورة لتركيب ن

.المتجددة في نفس مكان االستهالك



النظام الكهربائي في تونس 



. توى الوطنيتقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز على إنتاج الكهرباء وغاز البترول السائل على المس•
ي في تزويد ويتمثل هدفها األساس. كما تقوم أيضا على نقل الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وتوزيعهما

رفاء منزليين ح)السوق الوطنية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وفي االستجابة لحاجيات كل الحرفاء 
...(.وصناعيين ومهنيين وتجاريين

...(.حرارية، مائية، هوائية)يتم إنتاج الكهرباء عبر اللجوء إلى مصادر طاقية مختلفة •

ز تحويلها أما في مجال نقل الكهرباء، فتسهر الشركة على استغالل وتطوير شبكات نقل الكهرباء ومراك•
(.ضغط مرتفع)

بكات الكهرباء وفي مجال توزيع الكهرباء، تتفانى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إدارة وتطوير ش•
.ومراكز تحويلها( ضغط متوسط ومنخفض)

لتحتية الخاصة في ميدان الغاز الطبيعي، تسهر الشركة على تنمية وتوزيع الغاز الطبيعي وإدارة البنية ا•
.به

.كما تعمل، أيضا على إنتاج وتطوير غاز البترول السائل •

الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
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