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الوضع الطاقي 2

يبلغ تراجع كبير في نسبة تغطية الموارد للطلب الداخلي على الطاقة األولية ل

1980سنة % 189مقارنة بـ% 59قرابة 2016سنة 
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الوضع الطاقي 3

اتج أساسا تطّور سريع في الطلب على االستثمار لتدعيم المنظومة الكهربائية الن

عن تزايد الطلب على القدرة المخصصة للتكييف
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الوضع الطاقي 4

مليون 14422قرابة 2004مبالغ هامة تم صرفها لدعم الطاقة بلغت منذ سنة 

منها في السبع سنوات األخيرة% 80دينار أكثر من 
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الوضع الطاقي 5

ضرورة اعتماد استراتيجية انتقال طاقي

نجاعة طاقية% 30
األوليةالطاقةعلىالطلبفيالتخفيض

االستهالكبمستوىمقارنة%30بـ

تخفيضيعنيماأي2010لسنة

سنويا%3بـاألوليةالطاقيةالكثافة

طاقات متجددة% 30
الترفيع في نسبة الطاقات المتجددة في

%30المزيج الكهربائي التونسي إلى 

تخفيض في انبعاث % 41

الغازات الدفيئة
التخفيض من كثافة انبعاث الكربون 

مقارنة بمستوى االنبعاثات % 41بـ

2010لسنة 

2

1

3

2030أهداف تم تحديدها في أفق سنة 3



دور الجماعات المحليّة  6

ستهالكه اإلى حجم بالنظر في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالنتقال الطاقي لجماعات المحليّة دور محوري ل

ه للطاقة وكذلك بالنظر إلى دوره الريادي واعتباره كمثال يحتذى به من قبل القطاعات األخرى يتم من خالل

.الدولة بخيار النهوض بالنجاعة الطاقية واالستغالل األمثل للموارد المتجددةالتزام ترجمة 

للطاقةكمستهلكالجماعات المحليّة 

للقطاع الخاص في كشريكالجماعات المحليّة 
المشاريع الطاقية

ومعّدل كمنظم ومخطط الجماعات المحليّة 
للقطاع الطاقي



تشخيص الوضع الحالي 7

ظربالنالالزماإلهتمامالطاقةفيالتحكمإيالءعدم

باتصعو)البلدياتتعترضالتيالصعوباتإلى

(ةالخصوصيللنياباتالوقتيةالصبغةمالية،

ةالمتوفرالوطنيةالتمويلآلياتاستغاللعدم

المتجددةوالطاقاتالطاقيّةالنجاعةلمشاريع

ةلإلدارالمخصصالماليالجانبعلىواالقتصار

المحلية

يمتصمعلىالقادرةالبشريّةالمواردفينقص

تجددةالمتاوالطاقالطاقيةالنجاعةمشاريعوتنفيذ

والجهويالمحلّيالمستوىعلى

لحالياالوضعلتقييمالالزمةالمعطياتتوفّرعدم

ةالنجاعمشاريعفياإلستثماربرامجوإقتراح

المتجددةوالطاقتالطاقية

الطاقةفيللتحكمالمتاحةاإلمكاناتأهمية

جاعةالنمشاريعفيلإلستثمارالكبرىوالمردودية

المتجددةوالطاقتالطاقية

والبلدياتالجهاتدورتفعيلضرورةحولإجماع

األهدافوبلوغالطاقياإلنتقالإستراتيجيةلتنفيذ

المرسومة

دالمتزايواإلهتماممختلفةتمويلمصادرتوفّر

لنجاعةلالبلديةالمشاريعلتمويلالمقرضةللهياكل

المتجددةوالطاقاتالطاقية

ويسنمعّدلمناإلنتقاليصندوقمواردتضاعف

2013-2006الفترةفيدينارمليون25يناهز

.القادمةالفترةفيدينارمليون100إلى



البرنامج المقترح  8

اإلنتقالتحالف البلديات من أجل 

الطاقي
ACTE

Alliance of Commons for the 

Energy Transition

اتالبلديّ 

إحاطة ماليّة

إحاطة فنية 

إحاطة قانونية 
ومؤسساتية 

وإجرائية 



البرنامج المقترح  9

تحالف البلديات من أجل 
الطاقياإلنتقال

البناء والتعمير

النقل وتنظيم 
التنقالت 

المنشآت 
والتجهيزات 

البلدية 

تنويع مصادر 
الطاقة 

االتصال والتوعية

مالمتابعة والتقيي



المراحل القادمة 10

ر ضبط مخطط استثماري واضح المعالم عب•
ضبط روزنامة النجاز التدقيق الطاقي 

لمختلف البلديات وانجاز دراسات الجدوى
الالزمة للمشاريع

إحاطة فنية من خالل توفير •
خبراء محليين وجهويين 
ن في وتكوين المسؤولين البلديي

بالنظر المجاالت الراجعة لهم 
تنظيم التنقالت، التنوير )

.(العمومي، بناءات

تجميع المعطيات المتعلقة بمؤشرات استهالك •
مقارنة وتبادل مؤشرات استهالك الطاقة والطاقة 

ر لمختلف البلديات وتوفير مساحة مشتركة لنش
أدلة االجراءات والمدعمات الفنية المتعلقة بمجال

التحكم في الطاقة

على تنفيذ آلية رقابية والحرص•
التعريف بالتجارب الناجحة

المتابعة 
والرقابة

توفير 
المعلومة

التدقيق 
الطاقي

تقوية 
قدرات ال



طاقيالمنح المسندة من قبل صندوق االنتقال ال:التمويل آليات  11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

التدقيق في الطاقة

دراسات الجدوى

عمليات المساندة والمرافقة

الدراسات الخصوصية الترابية

االستثمارات غير المادية األخرى

منحة مساهمة المستهلك

ألف دينار30

ألف دينار30

ألف دينار70

ألف دينار200

ألف دينار70



االنتقال الطاقيتمويالت صندوق  12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

المشاريع النموذجية

تركيز منظومات التحكم في الطاقة

التجديد الحراري والطاقي للمباني

تشييد وتوسعة مباني

تخزين البرودة

التبريد باستعمال الغاز الطبيعي

االستثمارات المادية األخرى

منحة قرض مساهمة المؤسسة

د.أ200

د.أ100

د.أ100

د.أ200

د.أ200

د.أ100

د.أ100

د.أ200

د.أ200

د.أ400

د.أ400

د.أ80

د.أ200



مع الشكر
النقاطيأسامة

البلديةالبرامجمصلحةرئيس
Nagati_oussama@anme.nat.tn


