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 تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 حول

  مشروع قانون
 اتفاق الهبة القابلة لالسترجاع المبرمبالموافقة على يتعلق 
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 هيدية لمشروعلإلنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التم
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             8132/  18/  10 تاريخ إحالة المشروع على المجلس:
 الوثائق المرفقة بالمشروع:

 * وثيقة شرح األسباب.
   

 
 

     8132/  10/  32: تاريخ انتهاء األشغال
 

 المنجي الرحوي رئيـس اللجنـة:
 

 يــليلى الحمرون اللجنـة: ةمقـرر                                      ن ابراهــــمـالهـــادي ب ئيس:نائب الر 

                       حسام بوننـــي المقـرر المساعــد:                             العجمي الوريمي المقرر المساعد:
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 ـةـر اللجنـنظـــ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 والتنمية  لجنة المالية والتخطيط

 2142 فيفري 41تاريخ إحالة المشروع على اللجنة: 

 

 اللجنة: تيجلس 
  2142مارس  22و 41

 
 الموافقة بإجماع الحاضرين  القرار:

 مع( 6)

 
  2142 أفريل 42تاريخ إنهـاء األشغـال: 

 

 
 منجي الرحويرئيس اللجنة: 
 
 

 ليلى الحمرونية: المقرر 
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 :المشروعتقديم ـ ــ أّوال

    خ ــــس بتاريــــير بتونـــاء والتعمــــــي لإلنشـــك الدولــــمع البنالتونسية  الحكومةت ـــــأبرم
( GIFع من المرفق العالمي للبنية التحتية )اتفاقية هبة قابلة لالسترجا 2142سبتمبر  43

يطاليا" تتعلق بالمساهمة في تمويل الدراس ات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وا 
 مليون دينار تونسي. 2102مليون دوالر أي ما يعادل  7بمبلغ قيمته 

 
 اإلطار االستراتيجي وأهداف المشروع:ـــ 

يطاليا في نطاق دعم التبادل الطاقي بين  يندرج مشروع الربط الكهربائي بين تونس وا 
يطاليا يمر  البلدين. ويتمثل هذا ا تحت البحر  لمشروع في إنجاز خط كهربائي بين وتونس وا 

نجاز محطتين  211وبطول يبلغ حوالي  KV 111بتوتر متواصل  لتحويل التوتر من كم وا 
    بين اواطـــميغ 611ه بـــ ــــط الذي حددت قدرتــــمتواصل إلى متردد. وتتراوح كلفة هذا الرب

 مليون أورو. 611و 221
 

هذا المشروع من تعزيز قدرة الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على مواجهة  وسيمكن
ثراء المزيج الطاقي  الحاالت الطارئة واالنفتاح على السوق اإليطالية واألوروبية للكهرباء وا 
إلنتاج الكهرباء عالوة على توفير إمكانية تصدير الكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة 

   األوروبية.المحلية إلى السوق 
 
 :التقّدم في تمويل المشروعـــ 

أثبتت الدراسات المالية أن المشروع يحتاج إلى دعم مالي يقد ر بحوالي نصف كلفة 
ه الجانب التونسي واإليطالي إلى االتحاد االستثمار لتحقيق جدواه االقتصادية. وقد توج  

ات مع االتحاد األوروبي أن من خالل المشاور  وتبي ناألوروبي لطلب هذا الدعم للمشروع. 
 Connecting Europeالصندوق األوروبي الوحيد الذي يمنح هبة بالحجم المطلوب هو "

Facility." 
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يطالياوليكون  مؤهال لطلب هبة من الصندوق  مشروع الربط الكهربائي بين وتونس وا 
لالتحاد األوروبي المذكور فيجب أن يصادق عليه في قائمة المشاريع ذات االهتمام المشترك 

وأن ينجز الربط كخط عمومي عالوة على أن يكون المشروع في مرحلة متقدمة من اإلنجاز 
(mature.على غرار استيفاء الدراسات التمهيدية إلنجازه ) 

 
وقد نجحا باعثي المشروع وهما الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها اإليطالية 

( في إدراج المشروع ضمن قائمة المشاريع ذات االهتمام TERNAالمكلفة بنقل الكهرباء )
 .2147المشترك لالتحاد األوروبي التي تم اإلعالن عنها خالل شهر نوفمبر 

 
 :الدراسات التمهيدية للمشروعـــ 

تتعلق الدراسات التمهيدية للمشروع بدراسة أعماق البحر التي ستمكن من تحديد مسار 
ة أرضية قاع البحر ودراسة تدعيم الشبكة لضبط االستثمارات الربط وكلفته باعتبار تركيب

الالزمة إلتاحة التبادل الكهربائي بين البلدين ودراسة االنعكاسات االجتماعية والبيئية للمشروع. 
كما تتطلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز مساعدة فنية لهيكلة المشروع وتمويله ولتبادل 

والمساعدة الفنية  التمهيديةلية واألوروبية. وتقد ر كلفة الدراسات الكهرباء مع السوق اإليطا
 مليون دوالر وسيتم تمويلها على النحو التالي: 43بحوالي 
 

 2,2 توقيع اتفاقية هبة في الغرض مع  ة وقد تم  مليون دوالر في شكل هب
( وتجدر اإلشارة إلى أن ESMAP)"برنامج مساعدة قطاع الطاقة" للبنك الدولي 

 للتعاون والتنمية،ه الهبة من قبل الوكالة اإليطالية هذ

 7  مليون دوالر من قبل المر( فق العالمي للبنية التحتيةGIF ) في شكل هبة
 (.Don remboursableقابلة لالسترجاع )

 
 الباهظة للدراسات.نظرا للكلفة جوء إلى هذه التمويالت وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الل  
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 :شروععناصر المـــ 

 transactionتهدف المساعدة الفنية للبنك الدولي لدعم االستشارات للمعاملة المالية )

financière في توفير االستشارات التجارية والقانونية والمالية والفنية للمعاملة بما في ( وتتمثل
إنشاء ي وتنظيمي للتنفيذ المستقبلي للمشروع المقترح، )ب( هيكل تجار ذلك: )أ( تحديد أنسب 

منصة للمشروع المقترح وصياغة أي تشريعات وعقود ومدونات ثانوية ضرورية، )ج( دعم 
الملكية واإلدارة الخاصة بالشبكة البينية وطرق الشراء تصميم المعاملة بما في ذلك ترتيبات 

ي استخدامه، )د( ودعم الفني فوتقييد تكاليف النفاذ إلى وحدة الترابط واإلطار التنظيمي لتوفير 
مجال إجراء المفاوضات مع المستثمر المحتمل وكذلك االتصال بالقطاع الخاص والمؤسسات 

 (.bouclage financierالمالية اإلنمائية من أجل تمويل المشروع المقترح )
 
 :رزنامة إنجاز الدراسات التمهيدية ـــ

 النتائجمع إمكانية الحصول على  2142يستغرق إنجاز الدراسات التمهيدية كامل سنة 
على هبة من االتحاد  للحصولوالتي ستضمن لملف الترشح  2142األولية موفى صائفة 

 األوروبي.
 
 :الشروط المالية للتمويل ـــ

 منها: % 72مليون دوالر قابلة لالسترجاع في حدود  7يتمثل هذا التمويل في هبة بـــ 
 

 حاالت التالية:ويسترجع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير هذا التمويل في ال
 

  من األموال المسحوبة  % 72في صورة بلوغ المشروع االقفال المالي فيتم سداد
يوم بعد هذا االقفال من قبل المستثمر  61في إطار االتفاقية في أجل أقصاه 

 المتبقية فتبقى في شكل هبة. % 22ما الــــ أ ،الذي سينجز المشروع

 من  % 411لمشروع فعليها سداد في صورة انسحاب الحكومة التونسية من ا
يوم بعد إشعارها من قبل البنك الدولي  31األموال المسحوبة في أجل أقصاه 

 لإلنشاء والتعمير.
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إلى أن المشروع يعتبر من أولويات االستراتيجية وتجدر االشارة إلى أن المشروع 
 الوطنية في مجال الطاقة وال نية للدولة في االنسحاب من المشروع.

 
ال يسترجع هذا التمويل في جميع حاالت عدم إنجاز المشروع الناجمة عن عدم توفر و 

أو عن عدم بلوغ المشروع االقفــــــال المالـــــي وذلك أجــــــل أقصـــــاه           المردودية المالية 
 .2127جويليـــــة  34

 
ضلية )باعتبارها مسندة واعتبارا وأن المبلغ المذكور يتعلق بمساهمة مالية بشروط تفا

دون فوائض ودون عموالت وتسترجع حسب الشروط المذكورة أعاله( تلتزم الدولة بإرجاعها 
من  62إلى الجهة المانحة، فإنها تعد من قبيل التعهدات المالية للدولة على معنى الفصل 

 الدستور والتي تقتضي الموافقة عليها بقانون.
 

 اللجنة: أعمالـ ــ ثانيا
في جلستها فــــي مشــــروع هــــذا القانــــون ة ــــط والتنميــــة والتخطيــــلجنة المالي نظرت

وذلك على ضوء ما ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح األسباب  2142 مارس 41 يوم المنعقدة
 اتفاق الهبة القابلة لالسترجاع.ونص 

 
وأكدوا على ضرورة  الفنية ساتدراالكلفة   أسباب ارتفاع النواب عن من عدد واستفسر

االنتفاع من و الخبرات  اكتسابقصد  تشريك الكفاءات التونسية في انجاز هذه الدراسات
 التكنولوجيا.التجارب و 

 
راسات نجاز الد  إم في االطالع على مدى التقد  ضرورة  علىنواب آخرون  وأك د
 قابلة لالسترجاع.طة و مشرو المتاحة النجاز المشروع باعتبار وأن الهبة  واإلمكانيات

 
صغرى والمتوسطة وتم االتفاق على االستماع إلى السيد وزير الصناعة والمؤسسات ال

 .قصد مزيد توضيح هذا المشروع
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، استمعت اللجنة إلى السيد وزير 2142مارس  22وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 
يد الرئيس المدير العام الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والذي كان مرفوقا بالس

 للشركة التونسية للكهرباء والغاز وثلة من إطارات الوزارة.
 

أبرز خصائص  لكهرباء والطاقات المتجددةلعام المدير السيد القد م  وفي بداية الجلسة
يربط الشبكة التونسية بالشبكة االيطالية ما بين الذي مشروع مد خط كهربائي تحت البحر 

  والمتمثلة أساسا في: صقليةالهوارية وجزيرة 
 

 كونات المشروع: ـــ م
 

  :111مغاواط، الجهد:  611الخط البحري: الطاقة Kv HVDCول: ـــ، الط
 متر، 721كيلومتر، العمق االقصى:  211

   محطتي تحويل التيار الكهربائي من متواصل الى متردد او من متردد الى
  ،صل واحدة بتونس واألخرى بايطاليامتوا

  :مليون يورو 611 ـــ 221تكلفة المشروع، 

 باعث المشروع: الشركة التونسية للكهرباء والغاز وTERNA نظيرتها االيطالية، 

  :2121 ـــ 2123الدخول حيز االستغالل. 

 
في نطاق دعم التبادل الطاقي بين البلدين وبين وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج 

 ضفتي المتوسط.

 
 ع من:وسيمكن هذا المشرو 

 

 ،التخفيض من القدرة االحتياطية للشركة التونسية للكهرباء والغاز 

 ،تحسين صمود الشبكة الكهربائية التونسية عند حدوث اضطرابات كهربائية 

   د بالكهرباء من الشبكة االوروبية عند الضرورة،التزو 

 ،تصدير فائض االنتاج من الكهرباء التونسية خاصة من الطاقات المتجددة 

 ل الكهرباء مع السوق االوروبية حسب فارق التكلفة.تباد 
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 كما استعرض الخطة المبرمجة لتمويل المشروع حيث:
 

  أثبتت الدراسات المالية أن المشروع يحتاج إلى دعم مالي يقدر بحوالي نصف
  ،كلفة االستثمار

  تبين من خالل المشاورات مع االتحاد األوروبي أن الصندوق األوروبي الوحيد
  ،« Connecting Europe Facility »ي يمنح هبة بالحجم المطلوب هو الذ

  :يتطلب ملف الترشح للحصول على هبة من الصندوق المذكور 

 دراج المشروع ضمن قائمة المشاريع ذات االهتمام المشترك لالتحاد إ
 ،(2147المشروع في ذلك )نوفمبر  ااألوروبي وقد نجحا باعث

 حكومتين التونسية واإليطالية بصدد انجاز الربط كخط عمومي )ال
 ،التفاوض حول اتفاقية في الغرض(

 ( التقدم في المشروعmature على غرار استيفاء الدراسات التمهيدية )
 إلنجازه.

 
 الدراسات التمهيدية للمشروع تتعلق بـ:وأوضح أن 

 

   بط وكلفتهدراسة أعماق البحر التي ستمكن من تحديد مسار الر، 

   الشبكة لضبط االستثمارات الالزمة إلتاحة التبادل الكهربائي بين ودراسة تدعيم
  ،البلدين

  .ودراسة االنعكاسات االجتماعية والبيئية للمشروع 

 
كما تتطلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز مساعدة فنية لهيكلة المشروع وتمويله 

 ولتبادل الكهرباء مع السوق االيطالية واألوروبية. 
 

تتوزع  مليون دوالر 43ة الدراسات التمهيدية والمساعدة الفنية بحوالي وتقدر كلف
 :كالتالي
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 2,2  مليون دوالر في شكل هبة تم توقيع اتفاقية في الغرض مع "برنامج
( واسندت هذه الهبة من قبل ESMAPمساعدة قطاع الطاقة" للبنك الدولي )

 الوكالة االيطالية للتعاون والتنمية. 

 7 ر من قبل المرفق العالمي للبنية التحتية مليون دوال(GIF)  في شكل هبة
  (.Don remboursable) قابلة لالسترجاع

 
مع إمكانية الحصول على  2142نجاز الدراسات التمهيدية كامل سنة إيستغرق وس

والتي ستضمن لملف الترشح للحصول على هبة من  2142النتائج األولية موفى صائفة 
 االتحاد األوروبي.

 
المرفق العالمي للبنية التحتية  الشروط المالية للهبة المقدمة من طرفأن ووضح 

مليون دوالر قابلة لالسترجاع في حدود  7 بقيمة هبةوضوع مشروع هذا القانون تتمثل في م
 .منها % 72

 

 ويسترجع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير هذا التمويل في الحاالت التالية:
 
% من األموال المسحوبة في  72يتم سداد ، المشروع االقفال المالي غفي صورة بلو ــــ 

قبل المستثمر الذي سينجز يوم بعد هذا االقفال من  61إطار االتفاقية في اجل أقصاه 
 % المتبقية فتبقى في شكل هبة.  22 ــــما الـ، أالمشروع
 
% من األموال  411في صورة انسحاب الحكومة التونسية من المشروع فعليها سداد ـــ 

 يوم بعد اشعارها من قبل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.  31جل أقصاه أالمسحوبة في 
 

ة المشروع يعتبر من أولويات االستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة وال ني هذا، وأك د أن
المغايرة نجاز المشروع إوال يسترجع هذا التمويل في جميع حاالت عدم ، همن لالنسحابللدولة 

و حالة عدم بلوغ المشروع أللحالة الثانية أعاله على غرار حالة عدم توفر المردودية المالية 
 .هذا األجل بعدوال تسترجع الهبة  2127جويلية  34جل أقصاه أالمالي وذلك في  اإلقفال
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قاط بالنأساسا والتوصيات والمالحظات تعلقت  وتقدم النواب بجملة من االستفسارات

 تالية:ال
 

 استحسن عدد من النواب المشروع الممول، 

 عن الحاالت التي يتم فيها استرجاع الهبة، تساؤل 

 ستفسار عن االستراتجية الوطنية في مجال الطاقات البديلةا، 
 طاقات البديلة قصد استغالل هذا لنتاجنا لإفع من قدرة الر   على العملتوصية ب

 ي، المشروع لتصدير الطاقة لالتحاد األوروب

  المتجددة عن كيفية بلوغ األهداف المرسومة في مجال الطاقات استفسار
 إلىنتاج الطاقة الوطني إفي اجمالي بالرفع من مساهمة الطاقة البديلة  ةوالمتعلق
الموضوعة على  للفنيينفي ظل النقص الفادح  2131سنة  في % 31 مستوى

 ذمة هذا البرنامج،

 االستثمار في الطاقات المتجددة،جيع تعزيز وتش مزيد العمل علىتوصية ب 

  لدراسات قصد اكتساب نجاز هذه اإضرورة تشريك الكفاءات التونسية في
 التجارب والتكنولوجيا،الخبرات واالستفادة من 

  اقتراح وضع استراتجية لتعميم الطاقات المتجددة على المناطق الصناعية
 والسياحية واإلدارات العمومية،

 ومنهانتاج الطاقات المتجددة في تونس إات التي تعرقل االشارة إلى المعوق 
 المطبق من طرف الستاغ،انخفاض سعر الشراء 

 ركة التونسية للكهرباء والغاز بخصوص ستفسار عن االتهامات الموجهة للشا
 االستثمار في مجال الطاقات المتجددة، تعطيل

 ادل الحر أن هذا المشروع يندرج في إطار اتفاق التب اعتبر بعض النواب
مصالح االتحاد االوروبي ويخدم والشامل والمعمق مع االتحاد األوروبي "أليكا" 

  ،مصالح تونسحساب  على

   ول المجاورة قصد تنويع المزودين،العمل على ربط شبكة الكهرباء بجميع الد 

 ستفسار عن البرنامج الوطني لترشيد استهالك الطاقةا، 
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  الغاز الصخري، ستغاللالبرنامج وجود تساؤل عن 

 وفي مجال  المتجددة في القطاع الفالحي اتالعمل على تشجيع استغالل الطاق
 .تحلية مياه البحر

 
حا السيد الوزير أن موضوع الطاقة هو موضوع وطني بامتياز  أك دوفي رد ه،  أن موض 

 تاج.بتركيز البنية التحتية الضرورية للترفيع في حجم اإلن يتعلقمشروع القانون المعروض 
 

لمجابهة الذروة في االستهالك   ببرامج الشركة التونسية للكهرباء والغازوفي ما يتعلق 
حيز اإلنتاج  تدخالنفي طور اإلنجاز  حراريتين أن هناك محطتين أفاد، خالل هذه الصائفة

والمحطة األخرى ميغاوات  611لها قدرة إنتاج تفوق في شهر جوان مؤكدا أن محطة رادس 
 ات. ميغاو  121 بحجم إنتاج حواليية برج العامري في المرناق
 
هنالك استراتجية متكاملة في هذا  أك د السيد الوزير أن ،المتجددة اتالطاقبخصوص و 

فع من مساهمة الطاقة البديلة في اجمالي انتاج الطاقة الوطني إلى مستوى الر   المجال قصد
 وذلك عبر:هذه الطاقات( ميغاوات من  3211 يقدر بـ )بانتاج 2131سنة  في % 31

 
   تشجيع القطاع الخاص )الوطني واألجنبي( لالستثمار في هذا المجال عن

 ،طريق عقود الشراكة

 التخفيض من كلفة االنتاج والتقليص من البيروقراطية االدارية. 

 
الموضوعة على ذمة البرنامج في الوزارة تم تداركه عن  الفنيينكما أفاد بأن النقص في 

 ساهمة الفعالة الطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا المجال، طريق الم
 

المؤسسات الحكومية والخاصة على تغطية استهالكها من تشجيع ب وفي ما يتعلق
أن هناك استراتيجية للتشجيع على إنتاج الطاقة د طاقة عن طريق انتاج الطاقات البديلة، أك  ال

 .أو المؤسسات الخاصة والبلديات في المؤسسات العموميةواستغالل الطاقة البديلة سواء 
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ح أن االستثمار في الطاقات المتجددة يمكن أن يلعب دور  في التقليص  هامكما وض 
 .من عجز الميزان الطاقي خاصة وأن الطاقة ما زالت مدعومة من ميزانية الدولة

 
تعمل على  تحكم في الطاقةوكالة البي ن أن وبالنسبة لبرنامج ترشيد استهالك الطاقة، 

   .ترشيد استهالك الطاقة والتشجيع على استعمال الطاقة البديلة يهدف إلىبرنامج 
 

في هذا المجال وأكد أن حوار هنالك أما في ما يتعلق بالغاز الصخري، أفاد أن 
تنقيح مجلة المحروقات سيساعد على تطوير كما أن مزيد التوعية  يتطلبالطاقة استثمار هذه 

 .االستثمار في مختلف أنواع الطاقة

 
 التونسية للكهرباء والغازعلى ضرورة الدعم المالي للشركة السيد الوزير أك د و  هذا 

، كما بي ن أن الموجه للكهرباء والغازوارتفاع حجم الدعم خاصة في ظل انزالق سعر الدينار 
جعلها تسجل خسائر وعجز  وهو عاملبامتياز  ااجتماعي ادور الشركة الوطنية للكهرباء لعبت 

في السبل الكفيلة لدعم  سينعقد مجلس وزاري مضيق للنظرموضحا أنه على مستوى ميزانياتها 
للكهرباء والغاز وتفعيل دورها لتكون محرك من محركات  التونسيةاألسس المالية للشركة 

 االقتصاد.
 

 قرار اللجنة: ـــ ثالثا
بإجماع  على مشروع هذا القانونلموافقة اقررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية 

  الحاضرين.
 

 

 المقررة                                    ةــــس اللجنــــــــرئيـ
 ليلى الحمروني                                              المنجي الرحوي


