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:تقدیم المشروعـ ال أوّ 

وجمهوریة ألمانیا التونسیة قائمة بین الجمهوریة في إطار توطید عالقات الصداقة ال

أبرمت في تونس، وسعیا إلى المساهمة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة ،التحادیةا

2015جانفي 19خ ـة بتاریـا االتحادیـة ألمانیـحكومة الجمهوریة التونسیة وحكومة جمهوری

.2012لسنةالماليبتونس اتفاقا للتعاون 

اجتماع الجانبین في إطار ا االتفاق المفاوضات الحكومیة التي جرت بین هذ یتوجو 

و  20ي ـالدورة الثامنة للجنة التفكیر والمتابعة حول التعاون المالي والتقني التي انعقدت یوم

.بتونس2012نوفمبر 21

حكومة تفـاق التعاون المالـيبمقتضـى احكومة جمهوریة ألمانیا االتحادیةُتمّكن و 

بصفة مشتركة من قبل الحكومتین، من اختیارهلجمهوریة التونسیة أو أي منتفع آخر یتم ا

ومساهمات على قروض )  KFW(من أجل إعادة اإلعمار الحصول من مؤسسة القروض 

.ملیون أورو86,9بـ تقّدر مالیة ذات قیمة جملیة 

:ینص هذا االتفاق على إنجاز المشاریع التالیةو 

ـ  المائیة في إطار تنمیة المناطق الریفیة في الموارد التصرف المندمج

ملیون أورو 58قروض تفاضلیة بقیمة ()GIRE(برنامج المیاه 

،)ملیون أورو2ومساهمات مالیة بقیمة 

جاعة الطاقیة برنامج النI) وملیون أور 15قروض تفاضلیة بقیمة 

،)ملیون أورو 1,5ومساهمات مالیة بقیمة

ة التلوث الصناعي صندوق إزال)FODEP IV) ة ـمساهمات مالیة  بقیم)

، )ملیون أورو 1

ة ـات المراقبـبرنامج المصبIII ي ـاالجتماعللتوافقـ تدابیر مرافقة )

،)ملیون أورو 1,5مساهمات مالیة بقیمة 

 ملیون أورو7,9مساهمات مالیة بقیمة (برنامج حمایة الشریط الساحلي.(
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المبالغ المذكورة في عقود یقع إبرامها راءات المتبعة الستعمال ومنحضبط اإلجیتم 

والمنتفعین من القروض )KFW(اإلعمار بین مؤسسة القروض من أجل إعادة 

والمساهمات المالیة وتخضع هذه العقود إلى التشریع الجاري به العمل في جمهوریة ألمانیا 

ءات مصادقة للدخول حیز التنفیذ حیث یعتبر هذا إجراوال تتطلب هذه العقود .االتحادیة

االتفاق اتفاقا إطاریا لكل المشاریع الوارد ذكرها أعاله مما سیمكن من التخفیف من 

اإلجراءات الضروریة لالنطالق في تنفیذ مشاریع التعاون المالي بین البلدین ویسرع في 

.سقها ویقلص من مدة إنجازهان

( ار ـادة اإلعمـروض من أجل إعـنسیة مؤسسة القتعفي حكومة الجمهوریة التو 

KFW( من كل الضرائب واألداءات بالجمهوریة التونسیة في إطار إبرام وتنفیذ العقود

.المشار إلیها في هذا االتفاق

:ثانیا ـ أعمال اللجنة

تدارست لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة مشروع هذا القانون في جلستها المنعقدة 

وذلك على ضوء ما ورد علیها من بیانات بوثیقة شرح األسباب ، 2015جوان11بتاریخ 

.الماليونص االتفاق

النواب برامج التعاون المالي مع جمهوریة ألمانیا االتحادیة خالله ن ثمّ ودار نقاش، 

باعتبار أن التمویل ُیمنح دون اشتراط التزّود من السوق األلمانیة وبشروط تفاضلیة مالئمة 

بالرغم عالیة القیمة واالقتصادیةاالجتماعیة ابیعة المشاریع الممّولة التي تتمیز بانعكاساتهلط

وفترة السداد تصل %0.75دة تُقّدر بـ ـة الفائـا أّن نسبـكم.من مردودیتهـا التجاریـة المحدودة

.سنوات إمهال10سنة منها 40إلى 
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ا هاما لتونس باعتبارها من أول البلدان بعد كما الحظ النواب أن ألمانیا تعتبر شریك

ملیون 30تقّدر بـ س ـون تونـدیجزء من التي حّولت 2011جانفي 14دیسمبر ـ17ة ثور 

إلى استثمارات، إذ توّفق البلدان في إرساء وتطویر عالقة تعاون وشراكة متمیزة في  أورو

لتمویل مشاریع تنمویة مختلف المجاالت االقتصادیة من خالل تخصیص جزء من القروض

.إستراتیجیة مثل الفالحة والمحافظة على البیئة

استوضح النواب حول مدى التقدم في إنجاز المشاریع معرض تدخالتهموفي  

المبرمجة في إطار التعاون المالي خالل السنوات السابقة فضال عن كیفیة استعمال هذه 

.القروض وطلبوا مدهم بمعطیات ووثائق في الغرض

قصد تحدید آلیة التمویل عن مدى استعمال آلیات التمویل المعتمدةاستفسر نائبو 

أسباب عدم استعمال آلیة التمویل إلمكانیاتنا الوطنیة، كما تساءل عن والمالئمة األنجع

والتي تتمیز بحریة في اختیار القطاعات التي یمكن تمویلها )  القرض الداعم (الجدیدة 

مرونة في إبرام السرعة و الفضال عن )البیئة والمیاه(اعین التقلیدیینوعدم التقید بالقط

.وتنفیذ العقود

:اللجنةتوصیاتـ ثالثا 

:توصي اللجنة بمّدها بـ

 معطیات وبیانات حول المشاریع المبرمجة في إطار التعاون المالي لسنـة

والتاریخ المبرمج لالنطالق في إنجازها،2012

 المشاریع المبرمجة في إطار آلیة التعاون المالي بین إنجاز مدى التقّدم في

تونس وألمانیا خالل السنوات السابقة،

 لمحة عن المشاریع المنجزة في إطار هذه اآللیة منذ انطالق التعاون المالي

.التونسي األلماني
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:ـ قرار اللجنةرابعا 

مشروع هذا القانون بأغلبیة الموافقة علىقررت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

.الحاضرین

المقرر المساعدرئیـس اللجنـة

الهادي بن ابراهمالمنجي الرحوي


