
 

 الجمهورية التونسية  
 مجلس نواب الشعب      

 

 تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 حول

  مشروع قانون
 اتفاقية الضمان عند أول طلببالموافقة على يتعلق 

 بين الجمهورية التونسية 9102جانفي  4المبرمة بتاريخ 
 شركةوالوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة ال

 التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء
(01  /2019) 

  
 

 

             9102/  10/  10 تاريخ إحالة المشروع على المجلس:
 الوثائق المرفقة بالمشروع:

 * وثيقة شرح األسباب،
 ،الضمان* اتفاقية 

 * اتفاقية القرض. 
 

 

     9102/  14/  08 تاريخ انتهاء األشغال:
 

 المنجي الرحوي رئيـس اللجنـة:
 

 يــليلى الحمرون اللجنـة: ةمقـرر                                       ن ابراهــــمـالهـــادي ب نائب الرئيس:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 لجنة المالية والتخطيط والتنمية 

 2702 مارس 70تاريخ إحالة المشروع على اللجنة: 

 

 اللجنة: ةجلس 
  2702 مارس 22

 
   القرار:

 مع( 70الموافقة بإجماع الحاضرين )
    

 
  2702 أفريل 02تاريخ إنهـاء األشغـال: 

 

 
 رحويمنجي الرئيس اللجنة : 
 
 

 ليلى الحمرونية: المقرر 
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 :المشروعتقديم ـــ أّوال 

القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب  يهدف مشروع
ة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق 2702جانفي  4المبرمة بتاريخ 

بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع 
  الكهرباء.
 
 ( أهداف المشروع:0

، برمجت الشركة التونسية يالمساهمة في االستراتيجية الوطنية لالنتقال الطاق في إطار
 والغاز.للكهرباء والغاز إنجاز مشروع تركيز الشبكة الذكية للكهرباء 

 
 ويهدف هذا المشروع إلى:

 

 تطوير الخدمات وخاصة تحسين نظام الفوترة باالعتماد على رفع العدادات آليا 
 وعن بعد،

  والتجاري، التقني ن الفاقد الطاقيمالتقليص 

 ،مجابهة ظاهرة اختالس الكهرباء 

 ،التقليص من الديون المخلدة لدى الحرفاء  

 الطاقة خاصة عند الذروة، المساهمة في التحكم في الطلب على 

 .المساهمة في إدماج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 

 
 المشروع: مكونات( 9

 ة إلى قسط يتعلق بالمساعدة الفنية:مكونات تقنية رئيسية إضاف 5ع من المشرو  يتكون
 

 بجهة منخفض جهد منخفض وغاز ضغط ي كهرباء كالتحتية للتعداد الذ البنية
اد غاز( والتي دألف ع 47اد كهرباء ودألف ع 477الي )حو  AMIصفاقس 

 من مجموع العدادات على المستوى الوطني، % 07تمثل 
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  البنية التحتية للتعداد الذكي كهرباء جهد متوسط على كامل تراب الجمهورية
 ألف عداد كهرباء(، 27)حوالي 

  المعلوماتية الخاصة بإدارة العدادات الذكية األنظمةMDMS، 

 ومة معلوماتية للتصرف في العالقة مع الحرفاءمنظCRM ، 

  منظومة معلوماتية جغرافية لشبكات الكهرباء والغازSIG، 

 ( برنامج المساعدة للتحكم في إدارة المشروعAMOA وذلك لمعاضدة فرق )
 الشركة في كل ما يتعلق بمتابعة وتنفيذ المشروع وتطوير طرق العمل.

 
 المشروع: كلفة( 0

كالة ل من طرف الو يون أورو والتي ستموّ مل 020لفة الجملية للمشروع بـــ تقّدر التك
 الفرنسية للتنمية:

 

 ( المساعدة للتحكم في إدارة المشروعAMOA)،هبة بمليون أورو : 

 مليون أورو. 027امة: قرض بقيمة هالمكّونات الخمس الفنية ال 
 
 :شروط التمويل( 4
ة ـــة )قرض بقيمــــان الدولــــفرنسية للتنمية بضمتمويل البرنامج من قبل الوكالة ال يتم

مليون أورو( وتتمثل الشروط المالية لقرض الوكالة  70مليون أورو( وهبة بقيمة ) 027
 الفرنسية للتنمية فيما يلي:

 

  :أورو، 027.777.777قيمة القرض 

  أشهر( 0نسبة الفائدة: نسبة متغيرة تحتسب على أساس نسبة الفائدة )أوريبور 
 نقطة مائوية، 00+ هامش بـــ 

  ّسنوات، 0سنة بما فيها فترة إمهال بـــ  27داد: فترة الس 

  ّتحتسب بعد سنة من تاريخ إمضاء اتفاقية القرض،% 7225د: عمولة التعه ، 

  .الضمان: ضمان الجمهورية التونسية 
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 اللجنة: أعمالـ  ثانيا
، استمعت 2702مارس  22جلسة يوم  ةــــط والتنميــــة والتخطيــــالمالي لجنةعقدت 

لى اإلطاراتخاللها إلى السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة  المرافق له  وا 
 حول مشروع هذا القانون.

 
المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الرئيس م السيد قدّ وفي بداية الجلسة، 

 :المتمثل فيو الذي يتنزل فيه المشروع العام  طاراإل
 

  سنويا % 0زيادة في الطلب على الطاقة بنسبة، 

  دماج  إأن الهدف هو علما و تطوير مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء
  ،2737من الطاقات المتجددة بحلول عام  % 37

 ( 02مستويات عالية من الفاقد الطاقي %)،  

  ّي ظاهرة اختالس الكهرباءتفش،  

 االستهالك غير المسددة ارتفاع مبالغ فواتير.  

 
 :هي أهداف المشروعبرز أمن ، وأضاف أن هذا

 

 التخلي التدريجي عن الفوترة التقديرية،  

 صدار فواتير استهالك شهرية لكافة الحرفاء باالعتماد على األرقام المضمنة إ
   ،بالعدادات

 تمكين الحريف من خدمات االستهالك مسبق الدفع،  

  ّعن بعد:رفاء  بشكل آني و لحة لاسداء خدمات هام  

 د،تقوية العدا  

  على االستهالك اإلطالعو قراءة العداد،  

 رجاع التيار حال خالص الدينإ، 

  تمكين الحريف من معطيات تفصيلية حول االستهالك(courbe de charge)               
  ،ترشيد استهالكهمما يمكنه من متابعة و 
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  ّفترة االستهالكحسب طبيعة و  رة مثل الفوترةتوفير خدمات متطو، 

  تحسين االستخالصالتقليص من الديون و، 

  ّالتجاريمن الفاقد الطاقي الفني و  الحد، 

 مجابهة ظاهرة اختالس الكهرباء،   

 تحسين التوازن بين اإلنتاج والطلب على الطاقة الكهربائية خاصة عند الذروة، 

  اقات المتجددةسلس إلنتاج الكهرباء باالعتماد على الطإدماج فعال و. 

 

خارطة طريق  أعدت الشركة أنب أفادحيث ، المشروعهذا خارطة طريق ثم استعرض 
بالتعاون مع هيكل عمومي  2700تم ذلك في و  .باالعتماد على دراسة الجدوى "للشبكة الذكية"

 " Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) " فرنسي

 
االستثمار  نسق استرجاع تتمثل فيالتي و  المشروع المنتظرة من هذا جدوىاللى وأشار إ

 سنوات عبر تحقيق الفوائد التالية:  2و  0ة تتراوح بين في مدّ 
 

 التقليص من اختالس الطاقة،  

 تحسين استخالص الديون،  

 ترشيد االستثمارات في وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية،  

  وقت الفجوة  االستهالكعلى  التحفيززمن الذروة و  تقليص من االستهالكال
  ،)كلفة منخفضة(

  رجاعو الخدمات كتقوية العدادات وقطع  انجازانخفاض كلفة قراءة العدادات و  ا 
 ،التيار

 التقليص من الفاقد الطاقي الفني. 

 
أن هذا المشروع  للشركة التونسية للكهرباء والغازوأوضح السيد الرئيس المدير العام 

 على مرحلتين: إنجازه  سيتم
 :فيها يتم، أولىمرحلة ــــ 

 من العدادات الذكية في كامل والية صفاقس: حوالي  تركيز شبكات متطورة
  ،عداد غاز ضغط منخفض 000 40عداد كهرباء جهد منخفض  و 000 400
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  :تركيز شبكات متطورة من العدادات الذكية جهد متوسط في كامل الجمهورية

 ،عداد كهرباء جهد متوسط 000 20حوالي 

  الذكية وللتصرف في شؤون إرساء منظومات معلوماتية متطورة إلدارة العدادات
 ،للمعلومات الجغرافية الحرفاء 

 
وأن  ،2720-2702 ستمتد على الفترة المتراوحة بين سنتيآجال التنفيذ أن  وأكد

  .تقريبا م.د 427يعادل  مليون أورو أي ما 027الميزانية المرصودة لهذه المرحلة تقدر بـ 

 
شبكات متطورة من العدادات الذكية في كامل واليات  تركيزسيتم  ،ثانيةمرحلة ــــ 

عداد غاز ضغط  000 1000+  عداد كهرباء جهد منخفض 000 4000الجمهورية: 
 ،منخفض

 
 ،2720ـــ  2722 ستمتد على الفترة المتراوحة بين سنتيآجال التنفيذ وأشار إلى أن 

سيقع ضبطها الحقا باالعتماد على نتائج وتقييم المرحلة الميزانية المرصودة لهذه المرحلة  وبأن
 .األولى

 
االنتهاء من ضبط المواصفات  تمّ  حيث ،نجاز المشروعإن أنه تم االنطالق في وبيّ 

عداد كراس الشروطو  سيقع االعالن عن طلب العروض حال الحصول على رأي الممول و ،ا 
  .ب العروضفي خصوص ملف طل

 
  :في أنها تتمثلأوضح و تمويل شروط ال استعرضثم 

 

 مليون أورو 021 ـــقرض ب : صيغة التمويل،  
 الوكالة الفرنسية للتنمية : الجهة المانحة، 
   2102جانفي  10اتفاقية موقعة بتاريخ، 
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  مدة  % 0.00سنوات / نسبة قارة  10 ـــفترة إمهال ب : خصائص القرض /

 ،سنة 21داد السّ 
 مليون أورو مساهمة في تمويل المرافقة الفنية لتسيير المشروَع  10 ــــمنح هبة ب

 .مليون أورو1,5مع امكانية الحصول على هبة إضافية ب 
 
من الميزانية المبرمجة  % 40الذي يمثل وماتية و تركيز األنظمة المعل بأنوأوضح 

 الجمهورية.تركيز العدادات في كامل  للمرحلة األولى يهم أيضا المرحلة الثانية أي مرحلة
 

 قاط التالية:والتوصيات والمالحظات تعلقت بالن وتقدم النواب بجملة من االستفسارات
 

 التأكيد على أهمية المشروع، 
 قصد اكتساب تشريك المؤسسات التونسية في انجاز المشروع  الحرص على

ؤسسات التونسية لالنتشار آفاق للما يفتح الخبرات ونقل التجارب والتكنولوجيا ممّ 
 في افريقيا،

 فراقاإل آلية مدى قدرة الصناعة التونسية على انتاج العدادات الذكية عن طريق 
"essaimage  "  حاطة بالمستثمرين الشباب،إوهل هنالك 
 نجاز هذا المشروع،إوالية صفاقس لالنطالق في   أسباب اختيار 
 الطاقة،ك في التحكم في استهال كيفية مساهمة المشروع 
 لدى  الغازالشركة التونسية للكهرباء و ستحقات محول  طلب اإلحصائيات

 ،حسب القطاعات والواليات حرفائها
  أسباب تغيير استراتجية المشروع حيث كان من المزمع االنطالق بتركيز

 العدادات الذكية لكبار المستهلكين في القطاع الصناعي،
 طق السكنية المزمع إحداثها،لماذا لم يتم تجربة المشروع في المنا 
 داداتاالستفسار عن الجهة التي ستتحمل تكاليف تغيير الع. 
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أكد السيد الوزير على أهمية هذا المشروع في التحكم في استهالك الطاقة،  ،هوفي ردّ 
 .يق هذا المشروع وتقديم ايجابياتهلتسو  التوعويالجانب أهمية د على وشدّ 

 
المشروع، أوضح بأن هذا االختيار  هذا في لالنطالق صفاقس جهةوبخصوص اختيار 

تبع الختيار عدد من الجهات كتجارب نموذجية في عدد من ندرج في إطار التوجه المي
 .صديقة للبيئة كجهةتوزر  والية المجاالت مثل اختيار 

 
ن أ وأفادثم تناول الكلمة السيد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز 

من طرف الكفاءات  تركيزهامنظومة الشبكة الذكية موجودة في عدة دول منها السنغال التي تم 
 STEG) ة للخدماتــــالغاز العالميللكهرباء و  التي تشتغل في الشركة التونسية التونسية

INTERNATIONAL SERVICES). 

 
يار تم وبخصوص اختيار جهة صفاقس النجاز هذا المشروع، أوضح بأن هذا االخت

صفاقس نظرا جهة تونس وبنزرت وتم اختيار  عدة جهات ومنهابناء على دراسة أنجزت على 
الجهات المستهدفة بالمقارنة مع بقية فيها  لتطور بنيتها التحتية وتوفر الطاقات المتجددة

هذه غلب المستثمرين في انتاج االلواح الفولطوظوئية منتصبين في أإلى أن  باإلضافة بالدراسة
   .هةج

 
 اتطلب ها في اطارنجاز إ، أشار إلى أنه سيتم الذكية وفي ما يتعلق بتصنيع العدادات

 للفوز بهذه الصفقات األوفرحظ ال، وأوضح بأن المؤسسات التونسية سيكون لها ةعروض دولي
 .هنالك عدة مؤسسات تونسية تنتج العدادات الذكية باعتبار أن

 
لتحكم في الطاقة، أفاد بأن مشروع الشبكة الذكية وبالنسبة لمساهمة هذا المشروع في ا

م في حريف عدة خدمات ويسمح له بالتحكّ ال المتجددة ويمنحسيمكن من إدماج الطاقات 
 .استهالك الطاقة وفي الكلفة
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القطاعات ، بّين أن أكثر تفشي لظاهرة اختالس الكهرباءوبالنسبة للقطاعات التي تشهد 

فيها ثم ص الغير مرخّ  لألباراالستغالل القطاع الفالحي نتيجة هي التي يتم فيها تجاوزات 
 .العائالتفالقطاع الصناعي 

 
ة ــــرابقـون تقدر بــــوضح بأن هذه الدي ،ستحقات الشركة لدى حرفائهاموبخصوص 

  تتوزع كالتالي: م.د 0307
 

 م.د، 011 القطاع العمومي 
 م.د، 051 القطاع الصناعي 
 م.د. 021 العائالت 

 
 ـ قرار اللجنة: ثاثال

بإجماع  على مشروع هذا القانونالموافقة قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
 الحاضرين.
 
 

 

 المقررة                                     ةــــس اللجنــــــــرئيـ
 ليلى الحمروني                                              المنجي الرحوي


