
الجمهوریة التونسیة

مجلس نواب الشعب

تقریر لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة

حول

مشروع قانون 

المبرمة في الضمانیتعلق بالمصادقة على اتفاقیة 

الدولیة اإلسالمیةوالمؤسسة بین حكومة الجمهوریة التونسیة 2014جوان 26

ة المبرمة بین الشركة التونسیة لصناعةبحاالمتعلقة باتفاقیة المر و لتمویل التجارة 

الحدید والمؤسسة المذكورة لتمویل استیراد مواد أولیة

)63/2014(

)طلب فیه استعجال النظر (

08/09/2014:تاریخ إحالة المشروع على المجلس

:الوثائق المرفقة بالمشروع

وثیقة شرح األسباب،*

اتفاقیة ضمان،*

.اتفاقیة مرابحة إطاریة*

02/03/2015:تاریخ انتهاء األشغال

ألفة السكري الشریف:مقررة اللجنة
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  ـةـر اللجنـنظـــ

لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

2015فیفري 27:تاریخ إحالة المشروع على اللجنة

  :ة ـــاللجنـتيجلس

2015فیفري 27

2015مارس 02

الموافقة بإجماع الحاضرین: لقرار ا

2015مارس 02:تاریخ إنهـاء األشغـال

ألفة السكري الشریف:المقررة
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:أّوال ـ تقدیم المشروع

مع المؤسسة الدولیة 2014جوان 26أبرمت حكومة الجمهوریة التونسیة یوم 

ارة التابعة بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة اتفاقیة ضمان تتعلق اإلسالمیة لتمویل التج

باتفاقیة المرابحة المبرمة في نفس التاریخ بین الشركة التونسیة لصناعة الحدید والمؤسسة 

ملیون دوالر أمریكي أي ما یعادل 20المذكورة لتمویل استیراد مواد أولیة بمبلغ ال یتجاوز 

3,25أشهر من تاریخ السحب بهامش ربح قار یقّدر بـ 9ت، تسدد خالل.د.م 34حوالي 

ألف دوالر، ورسم فتح 20ألف دوالر، رسوم التدویر 20رسوم إداریة (وعموالت %

 ).ألف دوالر  50االعتماد المستندي 

(تهدف هذه االتفاقیة إلى تمویـل واردات الشركـة التونسیـة لصناعـة الحدیـد و

  ).الفوالذ

وتتمثل البضاعة المستوردة في عروق، حدید أسالك، حدید أملس، حدید تسلیح، 

منتوجات حراریة ومواد إضافیة، یكون مصدرها الدول األعضاء بمجموعة البنك اإلسالمي 

.للتنمیة والدول غیر األعضاء

:ثانیا ـ أعمال اللجنة

تها المنعقدة یوم نظرت لجنة المالیـة والتخطیط والتنمیة في هذا المشروع في جلس

بوثیقة شرح األسباب ونصي اتفاقیة على ضوء ما ورد من بیانات 2015مارس 02االثنین 

مزید كما اطلعت على حصیلة فریق العمل المكّلف ب.الضمان واتفاقیة المرابحة اإلطاریة

.التعمق في دراسته

حاجة لمثل  وهي فيوأشار النواب إلى أن شركة الفوالذ تمّر بصعوبات اقتصادیة، 

هذه القروض القصیرة المدى لتمكینها من تحسین دورتها اإلنتاجیة واستیراد حاجیاتها من 

.المواد األولیة
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  .ةأن نسبة الفائدة مرتفعالبعض اآلخرالحظ كما 

تتعّرض إلى التي الكبرى وأوصى أحد النواب بأن تلتجئ المؤسسات العمومیة 

عبر ضمان الدولة باعتباره آلیة من شأنها توفیر لخارجيفي التمویل إلى التمویل اصعوبات 

.في ما یتعلق بنسبة الفائدةخاصة تمویالت بشروط مقبولة

:ثالثا ـ قرار اللجنة

بإجماع قررت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الموافقة على مشروع هذا القانون  

.الحاضرین

:المقررة

ألفة السكري الشریف


