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  ـةـر اللجنـنظـــ

لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

29/05/2015:تاریخ إحالة المشروع على اللجنة

:اللجنة  ةجلس

2015جویلیة09

لبیة الحاضرینغالموافقة بأ: القرار 

احتفاظ عضوینمع 

2015جویلیة14:تاریخ إنهـاء األشغـال

المنجي الرحوي:رئیس اللجنة

ألفة السكري الشریف:لجنةال ةمقرر 
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:تقدیم المشروعـ ال أوّ 

مع الصندوق الكویتي للتنمیة 2015مارس 17أبرمت الجمهوریة التونسیة بتاریخ 

ـ  20Xالطریق الحزامیـة "االقتصادیة العربیة اتفاقیة قرض للمساهمة في تمویل مشروع 

دینار 8.500.000(بمبلغ ثمانیة ملیون وخمسمائة ألف دینار كویتـي "المقطع الثاني 

.دینار تونسيملیون 56لي أي ما یعادل حوا)كویتي 

تخفیف لزامیة خارجیة لتونس الكبرى حالمشروع إلى إحداث طریق هذا یهدف و

.وسط العاصمةحركة المرور على مستوى 

إلى المخرج الغربي 31كلم من الطریق الجهویة رقم 15طول الطریق یبلغو 

ویتمثل )ي الزرقاء بباجة الرابطة بین تونس وواد3أنقطة بدایة الطریق السیارة (للعاصمة 

متر ویتضمن أساسا 12 ـإنجاز طریق ذي مسلكین في كل اتجاه مع فاصل ب فيالمشروع 

:ما یلي

تحریر حوزة الطریق،أشغال

،أشغال الترتیب

،أشغال جسم الطریق

 منشآت تصریف میاه األمطار،إنجاز

 31أشغال محول على الطریق الجهویة،

منشأة على مستوى السكة الحدیدیة، منشأة :فنیةأشغال إنجاز المنشآت ال

على قنال مجردة، منشأة على الطریق المؤدیة إلى مركب الشركة الوطنیة 

شركة منشأة على مستوى تقسیم الو  الستغالل وتوزیع المیاه غدیر القلة

الوطنیة العقاریة التونسیة،
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،تهیئة المفترقات

 دیة ومعدات السالمة المروریة،تركیز إشارات المرور األفقیة والعمو

أشغال التنویر العمومي للمفترقات.

ملیون دینار تونسي، وسیساهم 90اإلجمالیة للمشروع حوالي  الكلفةتبلغ و

%70أي  ملیون دینار تونسـي56الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة العربیة بمبلغ قدره 

.من الكلفة الجملیة للمشروع

:یة للقرضالشروط المال

8.500.000(ثمانیـة ملیــون وخمسمائـة ألف دینار كویتــي : القـرض غـمبل

.ونسيتملیون دینار 56یعادل حوالي أي ما)دینار كویتي 

2أن المقترض یلتزم بدفع فائدة سنویة بـ تنص اتفاقیة القرض :نسبة الفائدة

دة، ویضاف إلى عن جمیع المبالغ المسحوبة من القرض وغیر المسد%

من القرض وغیر المسددة سنویا عن المبالغ المسحوبة %0,5الفائدة 

لمواجهة تكالیف إدارة الصندوق وخدمات تنفیذ اتفاقیة القرض،

 ّسنوات،4منها فترة إمهال تقدر بـ سنة 20:ة السدادمد

یتم تسدید هذا القرض بأقساط متساویة بعنوان األصل كل :طریقة السداد

.شهر أي مرتین في السنةة أتس

:ثانیا ـ أعمال اللجنة

في جلستها المنعقدة لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة في مشروع هذا القانون نظرت

على ضوء ما ورد علیها من بیانات بوثیقة شرح األسباب وذلك  2015جویلیة 09یوم 

.ونص االتفاق
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المعطیات بالقانون هذا مشروع  إرفاقلم یتم  أنه النوابالحظ أثناء النقاش، و 

بكافة دوا على ضرورة مّد اللجنة وأكّ ،مردودیةالجدوى وال ةدراسكالضروریة والوثائق 

للجنةحتى یتسنى أقرب اآلجالبعناصر المشروع في والوثائق المتعلقة بجدوى و الدراسات 

.ألخذ القرار في شأنهالمشروع في تعمیق النظر 

فق أغلب النواب على عدم تعطیل هذا المشروع نظرا اتّ وأثناء النقاش، هذا، 

النعكاساته االقتصادیة، على أن تكون هذه المّرة آخر مّرة تنظر فیها اللجنة في مشروع 

.قانون ال یتضمن كل المعطیات للتمّعن في أخذ القرار في شأنه

ئق رفض النظر في مشروع قانون تنقصه الوثافي المستقبل وأكدت اللجنة أنه سیتم 

بدراسات الجدوى والدراسات المالیة ، مؤكدة أن الوثائق المتعلقةالالزمة لتعمیق النظر فیه

.عن روّیةأن تأخذ اللجنة قراراتهاوغیر ذلك من الوثائق هي باألهمیة في 

هذه االستثمارات ضروریة لتطویر البنیة األساسیة وتنشیط رأى بعض النواب أنو 

، ومن القروض تثقل كاهل الدولة بالدیونامیكیة، إال أن لدورة االقتصادیة وخلق دینا

أخرىمصادروٕایجاد منها والعمل على الحدّ بشكل جدي، الضروري دراسة مدیونیة الدولة

.للتمویل

وفي سیاق متصل أكد نواب آخرون على أهمیة هذا المشروع بما أنه سیساهم في 

كما .ة حذو المناطق التي یمر منهاتخفیف حركة المرور وسیخلق حركیة اقتصادیة وتنموی

.تفاضلیة مقارنة بقروض أخرىتعتبر هذا القرض شروط أن  الحظوا

( ة ـمن وزارة التجهیز واإلسكان والتهیئة الترابیة والتنمیة المستداموتلّقت اللجنة 

اّطلعت علیها في جلستها وثائق تتعلق بدراسة جدوى المشروع )إدارات الدراسات الفنیة 

.)تجدونها مرفقة بالتقریر (2015جویلیة 14عقدة یـوم المن

:اللجنةتوصیاتـ ثالثا 
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:بـوالتنمیة  لجنة المالیة والتخطیط توصي

،ضرورة توفیر كافة الوثائق والمعطیات الالزمة لدراسة مشروع القانون

  فة المفوض بالتوقیع،صذكر

:رابعا ـ قرار اللجنة

مشروع القانون بأغلبیة على الموافقة لتخطیط والتنمیة قررت لجنة المالیة وا

.الحاضرین مع تحفظ عضوین

مقررة اللجنةرئیـس اللجنـة

ألفة الشریف السكريالمنجي الرحوي


