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 حول مشروع قانون يتعلق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية
  1122ديسمبر  21بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 

 نية للقروض من أجل إعادة اإلعماروالمؤسسة األلما بين الجمهورية التونسية 
 (17/2019مرحلة ثانية )عدد  – دعم اإلصالحات في قطاع المياه لتمويل برنامج

 

 :القانون مشروعأوال: تقديم  
، اتفاقية قرض مع املؤسسة األملانية 9102ديسمرب  09أبرمت حكومة اجلمهورية التونسية بتاريخ 

 041 أي ما يعادل حوايل مليون أورو 211( بقيمة KFW) للقروض من أجل إعادة اإلعمار
مقابل تعّهد احلكومة التونسية بتنفيذ مجلة من  الدولة دعم مباشر مليزانيةمليون دينار يف شكل 

 اإلصالحات املتفق عليها يف إطار املرحلة الثانية من "برنامج دعم اإلصالحات يف قطاع املياه".
وتندرج هذه اإلصالحات يف إطار برنامج إصالحي شامل يهدف إىل حتسني القدرة على متويل 

وقد مّت ضبط هذا  دميومة االستثمارات املنجزة يف قطاع املياه.استثمارات جديدة واحملافظة على 
وذلك اعتمادا  الربنامج بالتنسيق مع كل من وزارة املالية واهلياكل احلكومية املتدّخلة يف قطاع املياه

 . 9191-9102على اإلصالحات املقّررة يف املخطط التنموي للفرتة 
وية اليت مت إقرارها من قبل احلكومة واالنطالق يف وتتطابق هذه اإلصالحات مع األولويات التنم

مرحلي يراعي خصوصيات الظرف االقتصادي واالجتماعي من جهة، وميّكن من  يتنفيذها وفق متش
ختفيف الضغط على املالية العمومية وعلى ميزانيات املؤسسات العمومية الكربى على غرار الشركة 

 بحت تشكو عجزا هيكليا جديا، من جهة أخرى.الوطنية الستغالل وتوزيع املياه اليت أص
وتتسم اإلصالحات اليت مت إدراجها ضمن هذا الربنامج باملرونة حيث مت االتفاق مع املمول على 

سنوات، مع إمكانية مراجعة وتدقيق  0ضبط اإلطار العام واإلصالحات القابلة للتنفيذ على امتداد 
، على ضوء التقدم املسجل واملستجدات اليت قد تؤثر قائمة اإلصالحات املربجمة لكل سنة على حده

 على نسق تنفيذها.
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ُتصرف على ثالثة أقساط يف شكل مليون أورو  011وقد قّدرت الكلفة اجلملية هلذا الربنامج بــــ 
مليون أورو يف  011ومبعّدل  9102-9102-9100دعم مباشر مليزانية الدولة بعنوان سنوات 

 تكمال تنفيذ اإلصالحات املتفق عليها. السنة يتم سحبها إثر اس
من هذا الربنامج بقيمة  باملرحلة األوىلإبرام اتفاقية القرض اخلاصة  9100سبتمرب  91وقد مّت بتاريخ 

 9102أفريل  00املؤرخ يف  9102لسنة  90مليون أورو واملوافقة عليها مبقتضى القانون عدد  011
 .9102مال اإلصالحات املتعّهد هبا خالل شهر أفريل وقد مّت صرف القرض دفعة واحدة إثر استك

I .:اإلصالحات المتفق عليها في إطار المرحلة الثانية 
مع املمول على تنفيذها يف إطار املرحلة الثانية )سنة عليها  اإلصالحات املتفقميكن تبويب 

 تتعلق مبا يلي:ضمن أربع حماور ( هلذا الربنامج 9102
 ،لقطاع املياه دعم اإلطار الرتتييب( 0
 ( حتسني التصرف يف الطلب والتمويل املستدام للقطاع،9
 ( دعم التنسيق الفعال والتخطيط االسرتاتيجي املندمج يف قطاع املياه،0
 ( ضمان دميومة التجهيزات واالستثمارات املنجزة.4

 : النقاط التالية وتتمثل هذه اإلصالحات يف
 ،املياه وإحالته إىل جملس نواب الشعبمصادقة جملس الوزراء على مشروع جملة  .0
( بني الدولة والشركة الوطنية الستغالل 9191-9102إعداد مشروع عقد الربنامج )للفرتة  .9

 وتوزيع املياه ومناقشته وذلك متهيدا لتوقيعه،
 ميد التسعرية لسنوات متتالية،احل للشرب تبعا الرتفاع الكلفة مع جتإعادة النظر يف تسعرية املاء الص .0
 النطالق يف تنفيذ الدراسة املتعلقة بتحسني نسبة استخالص معاليم املياه الصاحلة للشرب،ا .4
 ،9102بالنسبة لسنة  %2الرتفيع يف معاليم التطهري بنسبة  .1
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صياغة مقرتحات حول الرتفيع يف تسعرية مياه الري من قبل مصاحل وزارة الفالحة واملوارد املائية  .2
 والصيد البحري،

 حول "واقع قطاع املياه" وتنظيم ورشة عمل ملناقشته حبضور كل الفاعلني يف القطاع،إعداد تقرير   .0
" من خالل التوقيع على 9111االنطالق يف إجناز الدراسة املتعلقة بـ "قطاع املياه يف أفق سنة  .2

 العقد اخلاص باملساندة الفنية،
 ائدة حنو الوسط"،التقدم يف إجناز الدراسة املتعلقة بــــ "حتويل مياه الشمال الز  .2

االنطالق يف املفاوضات بني مصاحل رئاسة احلكومة وشركة استغالل قنال وأنابيب مياه الشمال  .01
 حول مراجعة التنظيم اهليكلي للشركة،

إعداد العناصر املرجعية املتعلقة بالدراسة اخلاصة بتشخيص واقع السدود اجلبلية وعملية  .00
 الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري، وزارةا وصيانتها من طرف مصاحل هلاستغال

 حتسني عملية استغالل وصيانة املنظومات املائية للتزود مبياه الشرب بالوسط الريفي، .09
إعداد العناصر املرجعية واإلعالن عن طلب العروض املتعلق باملساندة الفنية اخلاصة مبشروع  .00

شركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه" املزمع حتسني مردودية شبكات توزيع املياه الراجعة بالنظر لل"
 التعاون املايل التونسي األملاين.متويله يف إطار 

II .شروط التمويـــل: 
 الشروط املالية التفاضلية للقرض فيما يلي: تتمثل

 سنويا.%1.12بـــــــ  ثابتة حددت نسبة فائدة -
وتسّدد  9102سبتمرب  01من املبلغ غري املسحوب تطبق ابتداء من  0,25%:عمولة التعهد -

 يف هناية كّل سداسي.
 سنوات إمهال. 5سنة منها 21فترة السداد: -
 .9191جوان  01مت متديده إىل 9102ديسمرب  01 آخر أجل لسحب القرض: -
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نائي الذي وتسند املؤسسة هذا القرض من مواردها اخلاصة، أي خارج برنامج التعاون املايل الث
 توفره احلكومة األملانية سنويا، وحيظى القرض بضمان احلكومة األملانية.

III .:مبلغ القرض وشروط سحبه 
مليون دينار، سيتّم سحبه يف  041مليون أورو أي ما يعادل حوايل  011تبلغ قيمة القرض 

المتفق  بعد استكمال كل الشروط واإلصالحاتشكل قسط وحيد لدعم ميزانية الدولة وذلك 
بالموافقة على اتفاقية القرض )الدخول حيز النفاذ( وكذلك  عليها وخاصة منها الشرط المتعلق

 .تنفيذ اإلصالحات المضمنة بالمصفوفة
%  1291بنسبة  9102 سبتمرب 01وتفاديا لدفع عمولة التعهد اليت ينطلق تطبيقها ابتداًء من 

 9102ديسمرب  01يتسىن سحب القرض قبل تاريخ توّظف سنويا على املبلغ غري املسحوب، وحىت 
 اتفاقية القرض يف بالنظر التعجيل وإدراجه مبيزانية الدولة، فإنّه يقرتح

 :: أعمال اللجنةنياثا 
 األوىل التشريعيةمن املدة  النيابية اخلامسةخالل الدورة جلنة املالية والتخطيط والتنمية  دتتعهّ 

 .مبشروع هذا القانون 9102مارس  10نواب الشعب بتاريخ  مبقتضى إحالة من مكتب جملس
 :التايلزمين الجدول عقدت عددا من اجللسات لدراسة خمتلف جوانب املشروع طبقا للو 

 الموضوع التاريخ الجلسة
 النظر يف مشروع القانون. 9102جويلية  01 10
 .مواصلة النظر يف مشروع القانون 9191فيفري  11 19
 .االطالع على املذكرة املوجهة للجنة من قبل جهة املبادرة التشريعية 9191فيفري  91 10
 .مواصلة دراسة مشروع القانون 9191أفريل  00 14

االستماع لوزير الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية والرئيس  9191أفريل  99 11
 املدير العام للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه.

رض التقرير التداول حول وثائق حمالة من جهة املبادرة التشريعية وع 9191ماي  01 12
 .على املصادقة
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 :جلسات النقاش العام 
على ضوء ما  9102جويلية  01يوم  تهاجلسشرعت اللجنة يف دراسة مشروع القانون خالل 

 عقد القرض.و  شرح األسباب ةقورد عليها من بيانات بنص مشروع القانون ووثي
املنصوص عليها بوثيقة  الربنامج أّن مكونات خالل تدخالهتم أعضاء اللجنة د أكّ وأثناء النقاش 

ال و  ال تتسم بالدقة املطلوبة املذكورةوثيقة ال وأنلالقرتاض  مقنعة دوافع تشكلال  شرح األسباب
 املراد متويله وقيمة مبلغ القرض.التوازن بني الربنامج  تعكس

إعادة بالثالثة واخلامسة من مكونات الربنامج املتعلقتني  لنقطتنييف مضمون اوتداول أعضاء اللجنة 
الرتفيع يف النظر يف تسعرية املاء الصاحل للشرب تبعا الرتفاع الكلفة وجتميد التسعرية لسنوات متتالية و 

أهّنا إصالحات متس من املقدرة  وااعترب حيث  ،9102بالنسبة لسنة  %2معاليم التطهري بنسبة 
مكونات مّدها مبزيد من التوضيحات حول طلب ائية للمواطن. وقررت اللجنة تبعا لذلك الشر 

 جهة املبادرة التشريعية.إىل يف الغرض االستماع الربنامج و 
مذكرة تتعلق بالسياسة  9102جويلية  02يخ ر وتلقت اللجنة عن طريق الربيد اإللكرتوين بتا

مت فيها موجهة من قبل وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ة للماء الصاحل للشرب التسعريي
تأمني التزويد باملاء الصاحل للشرب  تعمل دائما علىالتأكيد أن الشركة الوطنية لالستغالل وتوزيع املياه 

لى إجناز املشاريع الكربى جملاهبة الطلب املستقبلي على وتسعى لضمان سالمة املياه املوزعة عالوة ع
مليون  910حيث بلغت النتائج السلبية الصافية حوايل  املتدهورة،املالية  تهاضعيو  وذلك رغم املياه

 ملرت مكعب من املاء مع سعر كلفته. نتيجة عدم تكافؤ تطور معدل مثن بيع ا 9100دينار إىل موىف 
حول التوازنات املالية للشركة أفضت إىل ضرورة  9102إجناز دراسة سنة  أنه متت اإلشارة مت وقد
بات اليت تسعرية املاء تدرجييا خالل مخس سنوات قصد حتقيق توازناهتا بالنظر إىل الصعو  مراجعة

ارتفاع قيمة املديونية وتواصل جتميد سعر املاء واالرتفاع املتواصل لسعر الطاقة  تواجهها واليت من أمهها
وسعر الكهرباء وارتفاع كلفة إنتاج املياه املوزعة خاصة احملالة منها إضافة إىل ارتفاع كلفة املعداة 

 املستوردة وكلفة خدمة الدين اخلارجي للشركة نتيجة انزالق سعر صرف الدينار.
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إقرار مراجعة سنوية لسعر بيع املاء الصاحل للشرب مبعدل سنوي  ضرورةاسة املذكورة الدر  نتوبيّ 
موىف سنة  إىلقصد حتقيق التوازن املايل للشركة  9190-9102خالل الفرتة  0مليم/م 011يساوي 
. ومت التأكيد يف هذا السياق أن هذا اإلصالح لن يشمل املشرتكني ذوي الدخل الضعيف 9190

من جمموع   %41)ميثلون  0م 91ذين ال يتعدى كميات االستهالك خالل الثالثية واملتوسط وال
من األجر األدىن الصناعي وأن االنعكاس املايل  %0.9املشرتكني( وأن قيمة الفاتورة ال تتجاوز 

 دنانري يف الثالثية لكل مشرتك. 0للزيادة سيكون يف حدود معدل 
مشروع هذا القانون يف جلستها املنعقدة  دراسةنة جلل، واصلت االدورة النيابية احلالية وخالل

وكل املشاريع املتعلقة هذا القانون  شروعيف مقررت تعليق النظر و  9191فيفري  11بتاريخ 
بالتوضيحات واملعطيات الكتابية اليت مت طلبها من السيد وزير  هاقروض إىل حني مدالباتفاقيات 

خاصة قائمة القروض القة بتطور نسبة الدين العمومي و ومية يف عاملالية واملتعلقة بوضعية املالية العم
العموميـــــة وتوضيح  املربمة واليت مل حيل أجل خالصها وديـــــون الدولـــــة إزاء املنشـــآت واملؤسســــات

السيد  مصدر تراجع نسبة الدين العمومي مقارنة باألرقام الواردة بامليزانية مثلما مّت التصريح به من قبل
 وزير املالية يف اجللسة العامة.

للتمعن يف حمتوى  9191فيفري  91يوم  جلسة عقدت املطلوبةل اللجنة باملعطيات وبعد توصّ 
الوثيقة و  عقد القرضوثيقة شرح األسباب ونص يف  من جديد التداولهذه الوثائق عالوة على 

 .سالفة الذكر 9102جويلية  02بتاريخ التوضيحية الواردة 
أّن اإلصالحات املضمنة بوثيقة شرح األسباب موضوع هذا أعضاء اللجنة  اعتربوأثناء النقاش، 

التمويل غري واضحة خاصة منها مسألة االنطالق يف تنفيذ الدراسة املتعلقة بتحسني نسبة استخالص 
از الدراسة املتعلقة معاليم املياه الصاحلة للشرب وتلك املتعلقة بالرتفيع يف معاليم التطهري والتقدم يف إجن

  مياه الشمال الزائدة حنو الوسط. بتحويل
يف جمال هتيئة وصيانة  االستثمارإىل  هذا التمويل على ضرورة توجيهأعضاء اللجنة د أغلب أكّ و 

 الطاقات املتجددة.يف جمال  االستثماروخاصة وتوسعة السدود والتشجيع على جتميع مياه األمطار 
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خاصة فيما يتعلق بكلفة املرت حمّينة عطيات مطالبة جهة املبادرة التشريعية مبدها مبضرورة  إىل واأشار و 
  حول مآل املرحلة األوىل من هذا الربنامج. ومعطيات دقيقةاملكعب وتسعرية املاء الصاحل للشرب 

يس لصيد البحري والرئملوارد املائية واوزير الفالحة واالسيدين االستماع إىل طلب ارتأت اللجنة و 
إجراءات حول  مبعطيات كتابيةالستغالل وتوزيع املياه وذلك بعد مدها  الوطنيةاملدير العام للشركة 

للشركة وآفاق عملها  ينةاحمل املالية الوضعيةحول احلصول على القرض موضوع مشروع القانون و 
 للسنوات اخلمس القادمة وإجراءات االستعداد للموسم الصيفي خبصوص املياه الصاحلة للشرب.

الربيد مجلة الوثائق اليت مت توجيهها إليها عرب اللجنة  تدارست ،9191 أفريل 00يف جلسة يوم و 
املمول من طرف  واليت تتمثل يف االستثمار والتعاون الدويلقبل مصاحل وزارة التنمية و  من اإللكرتوين

واملوارد املائية وزير الفالحة قبل وجهتني من املراسلتني إضافة إىل نسخة من املالبنك االملاين لإلعمار 
بتاريخ  إىل رئيس احلكومة حول الوضعية املالية للشركة التونسية الستغالل وتوزيع املياهوالصيد البحري 

 .9191مارس  12و 9102ديسمرب  02
 :املعطيات التالية حول برنامج دعم اإلصالحات يف قطاع املياه املتعلقة مبعطياتالوثيقة وتضمنت  

 :مشروع مجلة المياهحول  -2
الرشيدة والتصرف  هتدف هذه اجمللة إىل إحكام التصرف يف املوارد املائية وفق آليات احلوكمة

 املندمج يف اطار ارساء شراكة فعالة بني كل االطراف اليت هلا عالقة بقطاع املياه وذلك عل أساس :
 ،ضمان االستغالل الرشيد للموارد املائية -
 تثبيت احلق يف مياه الشرب والتطهري، -
 حتقيق القيمة االقتصادية واملالية للموارد املائية، -
 ياه يف إطار تنمية مستدامة على خمتلف املستويات،اعتماد البعد البيئي للم -
 ،تثمني الفوائد الصحية للتزود باملاء الصاحل للشرب والربط بشبكة التطهري -
 حتقيق التضامن الوطين والعدالة االجتماعية يف جمال املياه، -
 .التوقي من التغريات املناخية والتأقلم معها -
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 لمياه :الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع ا حول -1
عقد الربنامج بني الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه ووزارة الفالحة والصيد البحري يهدف 

اليت  األداءربع سنوات حيدد األهداف ومؤشرات حسن أوضع برنامح سنوي ملدة  إىل واملوارد املائية
تسعى الشركة بلوغها خالل الفرتة احملددة من ناحية واإلجراءات املصاحبة احملمولة على الدولة  قصد 
متكني الشركة من القيام مبهامها يف احسن الظروف من ناحية أخرى. وقد مت توجيه مشروع عقد 

 .9102ديسمرب  11إىل سلطة االشراف بتاريخ  9190-9191برنامج للفرتة 
حتقيق التوازنات املالية للشركة ومتكينها  يفيف تعريفة املاء الصاحل للشرب  الزيادة دف منويكمن اهل

رطة وقد مت نشر قرار امن حتقيق األهداف املرسومة وبذلك رفع جتميد التسعرية خالل السنوات الف
 .9191أفريل  10الصادر بتاريخ  92حتديد سعر بيع املاء يف الرائد الرمسي عدد 

وخبري إلعداد دراسة وبالنسبة لتغطية فوترة مياه الشرب مت امضاء عقد بني البنك الألملاين لإلعمار 
هتدف إىل حتسني نسبة تغطية الفواتري وبالتايل حتسني السيولة  9102نوفمرب  12بتاريخ   يف الغرض

 يف خزينة الشركة.
ولتحسني مردودية شبكات توزيع املياه بسبع واليات باجلنوب والوسط التونسي نظرا لتقادم هذه 

ها بسبب الوضعية املالية الصعبة اليت تعيشها الشركة نتيجة وضعف نسق تأهيلها وجتديدالشبكات 
 .9102جتميد التسعرية، مت إبرام اتفاقية القرض خالل شهر ديسمرب 

 الجديدة لمياه الري :  السياسة السعرية حول -0
ىل حتسني نسبة تغطية تكاليف خدمات مياه الري وخاصة هتدف السياسة السعرية اجلديدة ملياه الري إ

منها تلك اليت تتعلق بتكاليف استغالل وصيانة منظومات الري وذلك لتحقيق التوازنات املالية للمتصرفني 
 للتنمية الفالحية اخل. املائية واملندوبيات اجلهوية اجملامع يف 

 ن السياسة السعرية اجلديدة من حتقيق األهداف اخلصوصية التالية :كما ستمكّ 
املسامهة واملشاركة الفعلية ملستخدمي مياه الري واملستغلني الفالحيني يف صيانة وتعهد املنشآت  -

 والتجهيزات املوضوعة حتت تصرفهم،
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 ت املنجزة،الرفع من املردودية االقتصادية لالستثمارا -
 حتقيق استدامة املنشآت والتجهيزات، -
 التحفيز على االقتصاد يف املاء وتثمينه، -

 :1122المجلة القطاعية للمياه المياه لسنة حول  -4
حتتوي هذه اجمللة على التقدم والتحديات فيما يتعلق بإدارة املوارد املائية، وتوفر معلومات عن  

م نشر هذه اجمللة سنويًا من قبل مكتب التخطيط والتوازنات املائية توجهات والربجمة للسنة املقبلة. يت
 بالتعاون مع االدارات اليت تعمل يف جمال املياه التابعة لوزارة الفالحة وغريها من الوزارات االخرى.

 : 1111فق أالمياه في حول  -1
 9111للموارد املائية يف أفق هتدف هذه الدراسة اىل حتديد رؤيا وبناء اسرتاتيجية شاملة ومتكاملة 

واالنتقال من  9111تنسق اجلهود بني كافة املتدخلني هبدف تأمني التوازنات املائية إىل أفق سنة 
إدارة العرض إىل إدارة الطلب باعتماد التصرف املندمج واملستدمي يف املوارد مع التأكيد على اجلوانب 

 .لوجية والبحث العلميالكمية والنوعية واألبعاد االقتصادية والتكنو 
ىل جممع                                      إسناد الصفقة اخلاصة بإجناز الدراسة االسرتاتيجية إوقد مت 

studi international/ GKW Consult  9102أفريل  01وانطلقت املهمة بتاريخ .
 جناز الدراسة من مخس مراحل وهي : إتتكون مهمة و 
 للمعطيات احلالية واالسرتاتيجيات السابقة وحتيني منهجية وبرنامج العمل املقرتح.مجع وحتليل أويل  -
 اجناز تشخيص شامل لوضع قطاع املياه واقرتاح توجهات أساسية. -
 .9111اجناز الدراسات االستشرافية وتقديرات املوارد املائية املتاحة واحلاجيات يف أفق  -
 باالعتماد على نتائج املراحل السابقة. 9111إعداد اسرتاتيجية لقطاع املياه يف أفق  -
 .إعداد خمططات عمل تفصيلية لتنفيذ االسرتاتيجية   -

 .9190ومن املؤمل االنتهاء من هذه الدراسة يف جوان 
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  :دراسة جدوى نقل المياه من الشمالحول  -2
 واملستقبلاهلدف من دراسة جدوى نقل املياه من الشمال هو ضمان املوارد املائية يف احلاضر 

 وذلك عن طريق إنشاء حتويالت جديدة. بصفة مستدامة وعادلة و مقتصدة
 :الهيكل التنظيمي لشركة استغالل قنال وأنابيب مياه الشمال - 1

املصادق عليه مبقتضى  ،اهليكل التنظيمي احلايل لشركة استغالل قنال وأنابيب مياه الشمالأصبح 
 باتال يستجيب ملتطلبات الواقع و  ،0222جويلية   20املؤرخ يف  1998لسنة  1532األمر عدد

من الضروري مراجعته من حيث املشموالت والتنظيم. وحىت توفر الشركة أسباب النجاح ملشروع 
التنظيم اهليكلي اجلديد اعتمدت مبدأ تشريك أغلب أعوان الشركة على كل املستويات وبكل املواقع 

 .تناصفة والنقابة األساسية للشركةواجلهات كما أشركت اللجان االدارية امل
 :حداث دوائر التصرف في المنظومات المائيةإ -2
إطار تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية الستدامة املنظومات املائية، قامت اإلدارة العامة للهندسة  يف

النهوض الريفية واستغالل املياه بدراسة لتحليل مدى تالئم اإلطار املؤسسايت احلايل مع متطلبات 
باجملامع املائية، وقد بينت هذه الدراسة أن اإلطار املؤسسايت احلايل يبدو معقدا وبدون فاعلية لتأطري 
ودعم اجملامع املائية كي تتمكن من القيام بدورها واإليفاء بتعهداهتا والتزاماهتا جتاه منتفعيها 

كره، ومبا أن الدولة هي الضامن واملنظومات املائية املوضوعة حتت تصرفها. وبناءا على ما سبق ذ 
سبتمرب  0املؤرخ يف  9102لسنة  011الوحيد حلسن تسيري املرفق العمومي، مت مبقتضى األمر  

تطوير خاليا النهوض باجملامع املائية يكل من واليات القصرين والقريوان و سيدي بوزيد و  9102
فة األنشطة املتعلقة بتحقيق استدامة املهدية و صفاقس إىل مستوى دوائر تعىن مبتابعة وتنفيذ كا

 املنظومات املائية بالوسط الريفي.
 استغالل وصيانة السدود التلية -2

سد تلي،  941اليت يبلغ عددها  ،سدود التليةللىل دراسة الوضع احلايل يهدف هذ االصالح إ
 استغالهلا وصيانتها ودميومتها.و 



 21/1122مشروع القانون عدد                                                                               تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 

 
11 

 

مستفيض بني أعضاء اللجنة دار نقاش الذكر، بعد التمعن والتدقيق يف جممل املعطيات سالفة 
 لالستثمار وخلق الثروةغري موجه  ألنه "الكريهة"رب من القروض من خالله أّن هذا القرض يعت وادأكّ 

سيتسبب يف مزيد تعميق قرض لالستهالك معتربين أنه  لتقليص من العجزوادعم امليزانية يرمي لبل 
 املديونية.

كل التفصيالت وثيقة شرح األسباب  تأكيدهم أنه يفرتض أن تتضمن أعضاء اللجنة جّدد أغلب و 
أّن والبيانات املرتبطة مبشروع القانون املعروض وهو ما مل يتم مالحظته باعتبار أنّه مت التنصيص 

أنّه يف حني يتم التأكيد يف جوانب أخرى  يف قطاع املياه لربنامج دعم اإلصالحاتالقرض موجه 
 أن قيمة القرض تفوق الكلفة احلقيقية للمشروع وأضافوا .لالستثمار موجه وغريقرض لدعم للميزانية 

عداد تقرير مثل الرتفيع يف تسعرية املياه وإ مكوناته معتربين أن التنصيص على توجهات مع تتالءم وال
حول واقع قطاع املياه واالنطالق يف تنفيذ دراسة حول حتسني نسبة االستخالص والرتفيع يف معاليم 

    .التطهري ليست مربرات جدية لالقرتاض
تفاقم مديونية القطاع الفالحي، وتطرقوا إىل عدد من االهتمامات املرتبطة باملشروع على غرار 

على  واوأكدهلذا امللف.  وعدم إجياد حل جذري ندرة مياه الريمرده  هذا التفاقمأن حيث بّينوا 
التخفيف من عبء املديونية  كومي يف اجتاهالعمل احل ه املسألة بأولوياتضرورة أن حتظى هذ

 .لتحسني مردودية هذا القطاع
تساهم يف  أّن اإلصالحات املضمنة بنص االتفاق اليف نفس اإلطار،  ،أعضاء اللجنةوأفاد أحد  

 السرتاتيجية خاصة منها اإلصالحاتحتسني مردودية قطاع املياه الذي يعترب من أهم اجملاالت احليوية وا
توجيه موارد القرض  ىحيث اعترب أنه كان من األجد ،املتعلقة بتحويل مياه الشمال الزائدة حنو الوسط

قنوات الري املهرتئة وتوسعة السدود يف مناطق الشمال اليت تعترب  استثمارات يف جمال هتيئة وصيانة إىل
مياه األمطار  شجيع على جتميعتمن أهم املناطق الفالحية وتوسعة املناطق السقوية احمليطة بالسدود وال

عادة التصرف يف املياه املستعملة يع املتعلقة بتحلية مياه البحر وإوالثلوج يف السدود إضافة إىل املشار 
 .وربط املناطق النائية باملياه الصاحلة للشرب
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على  األعضاء عدد منالستغالل وتوزيع املياه، أكد  الوطنيةويف ما يتعلق بالوضعية املالية للشركة 
نقاذ الشركة اليت تشكو من ومبخطط إاللجنة بالقوائم املالية للشركة وأهم أنشطتها وبراجمها  ضرورة مدّ 

معرفة أسباب  إىل ضرورة وأشار أحد النواب .صعوبات مالية وغري قادرة على تسديد ديوهنا اخلارجية
حيول دون توسع مما دارهتا يف جملس إ "Sonede international" وجود منافسني لشركة

من تعقيد وضعيتها ن عجز الشركة عن استخالص ديوهنا السابقة يزيد نشاطها. وأضاف نائب آخر أ
  شكال حول سبب اللجوء جمددا لالقرتاض.املالية ويطرح إ

جناز إ ه ميكنأن ألعضاءعدد من ا اعتربوبالنسبة للدراسات املنصوص عليها يف مكونات املشروع، 
 مكاتب دراسات أجنبية.بدل اللجوء إىل هذه الدراسات من قبل املعهد التونسي للدراسات االسرتاتيجية 

فيع يف بالرت  واملتعلققرار وزير الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية الصادر بالرائد الرمسي واستأثر 
م هبذا هلعن عدم قبو  أغلب النواب حبّيز هام من النقاشات. حيث عرّب ب، تسعرية املاء الصاحل للشر 

شأهنا شأن   بظروف اقتصادية صعبةمتر هي و شامل خاصة وأّن البالد يف حالة حجر صحي  اإلجراء
 بالتايل إجراء كافة بلدان العامل من جراء التداعيات االقتصادية واالجتماعية لوباء فريوس كورونا وهو

  ومساعدهتم يف هذه احملنة.ختفيف العبء على املواطنني  الرامية إىلمع توجهات الدولة  يتالءمال 
الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية تطلب مراسلة لوزير  اللجنةوجتسيدا ملا مت تداوله، وّجهت 

نة حول الوضعية املالية للشركة التونسية الستغالل وتوزيع جبملة من املعطيات احمليّ  هامن خالهلا مدّ 
   :ما يليساسا فياملياه، تتمثل أ

 ها.نقاذخمطط إو  وآفاق عمل الشركة للسنوات اخلمس القادمة أهم أنشطة وبرامج 
  األسباب الكامنة وراء وجود منافسني لشركة "Sonede international"  دارهتاإيف جملس. 
 املصادق عليها  القوائم املاليةّصة الوضعية املالية احمليّنة للشركة التونسية الستغالل وتوزيع املياه، وخا

حلسابات حول نظام الرقابة وتقرير مراجع ا وكذلك القوائم املالية املؤقتة وتقرير مراجع احلسابات املتعلق هبا
 األداء.مذكرة حول تنفيذ عقد و  9191التقديرية لسنة  تهاميزانيو الّداخلية 
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 :جلسة االستماع 
وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد السيد إىل  9191أفريل  99واستمعت اللجنة يوم األربعاء 

البحري والسيد الرئيس املدير العام للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه والسيد مدير عام اهلندسة 
حول كافة املعطيات  مبلف 9191أفريل  91واستغالل املياه وذلك بعد توصلها بتاريخ  الريفية

 واإليضاحات املطلوبة.
املعنية، كما شركة منها ال إىل الصعوبات املالية اليت  تعاينخالل اجللسة اللجنة أعضاء تطرق و 

وعدم  ية للشركة وحول التسويات البنكيةاحرتازات مراقب احلسابات حول القوائم املال أثاروا مسألة
 الت على مستوى الرقابة الداخلية.تناسقها مع العمليات احملاسبية واإلخال

املزمع إتباعها من قبل الشركة لتفادي انقطاع املاء خالل  واإلسرتاتيجيةلعمل خطة ا واستفسروا حول
 معرات اجلديدة يف هذا اجلانب نسبة التغطية باملاء الصاحل للشراب ومجلة االستثما وحولأوقات الذروة 

كما استوضحوا حول مدى استكمال إجناز   ضرورة احلرص على حتسني جودة املياه الصاحلة للشرب.
 القسط األول من الربنامج املذكور وكيفية صرفه وعن كيفية إجناز الدراسات املتعلقة باملشاريع.

جراء غري الزائدة إىل الوسط أنّه إ نقل مياه الشمالموضوع خبصوص أعضاء اللجنة أحد  واعترب
شمال احملاذية للسدود تشكو من نقص يف املياه عادل وغري اجتماعي خاصة وأّن العديد من مناطق ال

الصاحلة للشرب وتتطلب توسعة يف مناطقها السقوية وصيانة سدودها املهرتئة مع التأكيد على أمهية 
 استغالل األودية املتامخة للسدود.

د رئيس جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات ذات الصلة على أمهية أكّ  ولدى تدخله،
ودوره يف حتسني استغالل املياه مؤكدا على  الفالحة مشروع القانون املتعلق مبجلة املياه احملال على جلنة

جناز اإلصالحات املتعلقة باجملامع املائية وحتسني التصرف فيها والعمل على تطوير التسريع يف إضرورة 
وية. كما دعا إىل تطوير البحث مشاريع معاجلة املياه املستعملة واستغالهلا خاصة يف املناطق السق

 العلمي نظرا ألمهيته يف جتسيد اإلصالحات املعلن عنها.
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أّن الزيادة يف التسعرية حسب مستوى االستهالك غري اجتماعية وال بد أعضاء اللجنة واعترب أحد 
ري ، مؤكدا على أّن توقيت إقرارها غداد تراعي كل الشرائح االجتماعيةمن ضبط تسعرية مرتبطة بالع

 ره متزامن مع أزمة فريوس كورونا.مناسب باعتبا
اليت حتوم حول التصرف يف اجملامع املائية مؤكدين على  إىل شبهات الفسادأعضاء اللجنة وتطرق 

 اربة أساسها العدالة االجتماعيةضرورة إجياد حلول إضافية للتزود باملياه الصاحلة للشرب يف إطار مق
 ئات. بني اجلهات والف

يتعلق وع مشروع القانون ضمو وزير أن القرض السيد الأوضح  اعله مع جممل التدخالت،ولدى تف
جناز مجلة من اإلصالحات تتعلق إمقابل  وهو قرض يتم إسناده بدعم امليزانية وليس قرض استثماري

مليون أورو مت  011أفاد أن القسط األول من هذا القرض واملتمثل يف و مبنظومة املياه بصفة عامة. 
أن  لها باالعتماد على مؤشرات متابعة. ويف نفس السياق بنّي فه وميكن مراقبة اجملاالت اليت مشصر 

جنازه يف املرحلة األوىل مؤكدا أن اإلصالحات استكمال ما مت إ اهلدف األساسي من  هذا املشروع هو
أغلب هذه . وأضاف أن ةاملقرض هةاجل من قبل ومل يتم فرضهاقد متت برجمتها من قبل وزارة الفالحة 
 اإلجناز الفعلي لدراسات لكنها أساسية للمرور إىل مرحلةاإلصالحات  غري مادية على غرار ا

 تجسيم اإلصالحات امليدانية.لو 
الثروات  تقاسمأّكد على ضرورة أن يتم نقل املياه الزائدة من الشمال إىل الوسط، ملف وخبصوص 

املواطنني مع التأكيد على أّن  هذه املياه زائدة على حاجيات  يتمتع هبا كلل يف كامل تراب اجلمهورية
أّن هذا و وال بد من إعادة توجيهها ملناطق أخرى يف حاجة هلا  متساكين تلك اجلهات بكل املقاييس

اإلجراء ال حيد من مواصلة االستثمار وحتسني نسبة التزود باملياه الصاحلة للشرب واملياه السقوية يف 
  مناطق الشمال.

يف طور هي الوزير أّن املشاريع اليت السيد وبالنسبة للمشاريع االستثمارية يف قطاع املياه، أفاد 
ألف هكتار من  10مليون دينار لتهيئة وتعصري  240مليون دينار منها  0042اإلجناز تقّدر بــــــ

 مليون دينار للتزويد املناطق الريفية باملياه الصاحلة للشرب. 411املناطق السقوية و
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قبل انتشار فريوس كورونا يف مت التداول يف هذا امللف  هأفاد أنّ  ويف ما يتعلق بتسعرية املياه،    
تونس تصنف من تونس وهو ملف إصالحي وضروري لتحسني الوضعية املالية للشركة، وأضاف أّن 

تسعرية املياه يف تونس هي األكثر اخنفاضا يف العامل  وأنوجودة يف مستوى الشح املائي بني الدول امل
 مرات التسعرية يف تونس.  ياه يف املغرب مثال تقّدر  بأربعتسعرية املمشريا إىل أّن 
 ،قرتحة من الوزارةاملاإلصالحات مجلة أن الرئيس املدير العام للشركة السيد  دأكّ ، من جهته

وهي هتم قطاع املياه بصفة عامة "مياه  للربنامجمكونات  ال متثل واملضمنة بوثيقة شرح األسباب،
" وقد مت إعداد طلب عروض منذ سنتني من قبل مكتب التوازنات املائية بالوزارة ومت إعداد 9111

جلنة وطنية أضاف أنّه مت إحداث و الدراسة هببة من اجلانب األملاين وال عالقة لذلك هبذا القرض. 
اإلصالحات اهليكلية اليت مت  أفضت إىل عديد مناألطراف املعنية واملمولني للقيام بدراسة  من متكونة

  .الشروع يف بعضها
مل يتم  الذينظام املعلومايت لل نتاج حتميأن ذلك  أوضح وخبصوص احرتازات مراقب احلسابات، 

طار دعم التحول نظام معلومايت جتاري حمنّي يف إد عداأّن الشركة بصدد إ وأفاد سنة 11ذ من هّينحت
شهر مارس من السنة املوالية للسنة  خاللأن جيعل القوائم املالية جاهزة  من شأنهالرقمي وهو ما 

 املعنية.
سيتم تطبيقها ابتداء من جوان املقررة أن الزيادة  حيث أضاف تسعرية املياه،تطرق بدوره ملوضوع و 

% غري معنيني هبذه الزيادة 40نسبة مبا ميثل  مشرتكألف  011يون وملحوايل  وأوضح أن 9191
أن العائالت املنتمية للمستوى الثاين ستتحمل زيادة و باعتبار أّن استهالكهم مرتبط باملستوى األول 

هذه الزيادة ستساهم يف حتسني قدرة الشركة على  واعترب أن كل شهر.لبسيطة ال تتجاوز دينارين 
جتديد وتوسيع الشبكات وإصالح األعطاب وصيانة السدود وحتسني نسبة التزود باملياه الصاحلة 

% من قبل 40% من قبل الشركة و10باملائة ) 24للشرب اليت بلغت نسبة التغطية فيها حوايل 
ن قبل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدويل تشري إىل أن وأفاد أن الدراسة املنجزة م .احملامع املائية(

 % من دخل العائلة املتوسطة موجه خلالص فاتورة املاء. 1.1حوايل 



 21/1122مشروع القانون عدد                                                                               تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية

 

 
16 

 

استثمارات لتزويد املواطنني باملناطق القيام ببرنامج متكامل و الشركة تعمل على جتسيم وأضاف أن 
املناطق اليت ال تتمتع بتغطية للماء الصاحل للشرب  يف جندوبة وباجة وبنزرت، مؤكدا أنّ  خاصةالريفية 

 هذه اإلشكاليات. لتفادي هناك برنامج  أنهي مناطق جبلية ومرتفعة واليت يصعب الوصول إليها و 
مليار دينار على غرار حمطة حتلية  0.1بلغت اليت االستثمارات اجلديدة يف قطاع املياه وتطرق إىل 

واليات  مخسم واليت هت سني نوعية املياه باجلنوبلية املياه ومشاريع حتمياه البحر بالزارات ومشاريع حت
هذا عالوة على التوجه حنو إجناز السدود  حمطات حتلية لتوفري مياه ذات ملوحة مقبولة. ستجناز وإ

 التلية واجلبلية قصد استغالل التساقطات مع التأكيد على ضرورة املوازنة بني اجلهات.
نسبة  وقد بلغتمليون دينار  901وخبصوص مستحقات الشركة لدى احلرفاء، أفاد أهّنا يف حدود 

غري مرتبط و  هيكلي املالية للشركة التوازناتمما يؤكد أّن اختالل  %22 حوايل االستخالص
  باالستخالص.

املياه  االنقطاع يفو حاالت االضطراب لتفادي عمل الشركة وخطة  ولدى تعرضه ملوضوع اسرتاجتية
إعداد هذه يف سبتمرب  منذ شهرأفاد أنه مت االنطالق  ،يف وقت الذروة وخاصة خالل املوسم الصيفي

يتزامن مع ذروة االستهالك يف الل عيد األضحى خ املسجل ارتفاع االستهالكاإلسرتاجتية خاصة وأن 
 فصل الصيف.

وأن آبار عميقة  ستةنامح إجناز مليون دينار لرب  24ويف جانب آخر، أفاد أنه مت ختصيص حوايل 
 .للمياه ييلردع التعدي على امللك العمومهامة جملة املياه ستتضمن إجراءات 

 10ملياه الصاحلة للشرب يف العاصمة، بنّي أن مصاحل وزارة الصحة تتوىل القيام بـــجودة اوخبصوص 
 اه.ملراقبة جودة امليكامل تراب اجلمهورية   يفألف حتليل للمياه سنويا 

الذي تطرق من جهته السيد املدير العام للهندسة الريفية واستغالل املياه مث متت إحالة الكلمة إىل 
تسبب يف إشكاليات مالية  حيث اعتربها حتمية وأّن التأخري يف إقرارهاالزيادة يف تسعرية املياه مللف 
املتعلقة باملياه الصاحلة للشرب تلك وأضاف أن التسعرية منخفضة مقارنة بالدول األخرى سواء . للشركة

صرف حبرفية التسريع يف املصادقة على جملة املياه من شأهنا تطوير وحتسني الت أنوأشار  ياه الري.مبأو 
 جناز الدراسات االسرتاتيجية وحتسني التصرف يف منظومة املياه بصفة عامة.يف اجملامع املائية وإ
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مجلة الوثائق اليت وجهتها جهة على  لالطالع 9191 ماي 01يوم جمددا  اللجنةهذا واجتمعت 
املبادرة التشريعية بطلب من اللجنة. حيث تداولت يف مضمون وثيقة تتعلق مبخطط الشركة الوطنية 

ووثيقة شرح  9191الستغالل وتوزيع املياه جملاهبة ذروة استهالك املاء الصاحل للشرب خالل صائفة 
تقريرها حول مشروع القانون وقد  كما عرضت يف نفس اجللسةملشروع القانون املعروض. نةأسباب حميّ 

 متت املصادقة عليه وإحالته للجلسة العامة.

 ثالثا: قـرار اللجنة 
 قررت جلنة املالية والتخطيط والتنمية املوافقة على مشروع هذا القانون بأغلبية احلاضرين.
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