
  

                                                                                                                          الجمهورية التونسية

 املدة النيابية الثانية

 ألاولىالدورة العادية                                               نواب الشعب                                                مجلس 

9102-9191 

  

 

 تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

 على اتفاق القرض املبرمباملوافقة يتعلق  قانون  مشروعحول 

 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي 9191 جانفي 01بتاريخ 

 الالكترونيةلإلنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة 

 ( 9191/  01)عدد  لدعم التحّول الرقمي للخدمات إلادارية

 

 0202فيفري  31  : املجلس تاريخ إحالة مشروع القانون على -

 0202فيفري  02  :  تاريخ إحالة مشروع القانون على اللجنة -

 ونص اتفاق القرض  وثيقة شرح ألاسباب شروع القانون:ملالوثائق املرفقة  -

  0202مارس  31جلسة يوم تاريخ بدأ ألاشغال:  -

 0202أفريل  02 جلسة يومتاريخ انتهاء ألاشغال:  -

 

 عياض اللوميرئيس اللجنة:                                                 

 الــــــل دربــــــــــــــفيصة: ــقرر اللجنم                 علي الهرماس ينائب رئيس اللجنة:         

مقرر مساعد:                                         يـــــــــــــام العجبونـــهشمقرر مساعد: 
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 غازي القروي
 

 

 في مشروع القانون  اللجنة نظــــر
 

 0202فيفري  02  : إحالة املشروع على اللجنة تاريخ 

 

 جلسات اللجنة : 

 النظر في مشروع القانون، :0202مارس  31جلسة يوم  -

وزارة التنمية والاستثمار  الاستماع إلى ممثلين عن :0202أفريل  31جلسة يوم  -

 ،تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقميوزارة و  والتعاون الدولي

 مشروع القانون.نص على  التصويت :0202أفريل  00جلسة يوم  -

 عرض التقرير على املصادقة. :0202أفريل  02جلسة يوم  -

 املوافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين  : قرار اللجنة. 

 .(رافض 22، محتفظ 23، نعم 20)

    

 

 0202أفريل  02:  تاريخ إنهاء ألاشغال 

 

اللومي عياض:  اللجنة رئيس  

 

 دربال فيصل:  اللجنة مقرر 
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 تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

 باملوافقة على اتفاق القرض املبرم بتاريخيتعلق  مشروع قانون حول 

بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير  9191جانفي  01 

الالكترونية لدعم التحّول الرقمي  للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة

 ( 9191/  01للخدمات إلادارية )عدد 
 

 :القانون  مشروعأوال: تقديم  

اتفاق قرض مع البنك الدولي لإلنشاء  0202 جانفي 12أبرمت الحكومة التونسية بتاريخ 

مليون دينار تونس ي  0229272مليون أورو أي ما يعادل حوالي  2,90والتعمير بمبلغ جملي قدره 

لتمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات إلادارية املوجهة للمواطن 
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تصال والاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع وزارة واملكلفة بتنفيذه وقيادته وزارة تكنولوجيات الا

 الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث إلادارة والسياسات العمومية.

 :أهداف البرنامج(  0

وتركيز النظم املعلوماتية لتحسين إلى دعم تطوير الحوكمة الالكترونية يهدف هذا البرنامج 

ة منها املتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم واملوّجهة بصفة الخدمات إلادارية خاص

وي ذمباشرة للمواطن. ويستهدف هذا البرنامج الفئات ضعيفة الدخل والفئات الهشة )ألاميين و 

 الاحتياجات الخصوصية( والنساء في املناطق الريفية قصد تسهيل نفاذهم لهذه الخدمات.

 :القرضكلفة البرنامج ومبلغ (  9

أورو أي  مليون  2,90قدره يمول البنك الدولي لإلنشاء والتعمير الكلفة الجملية للبرنامج بقرض 

 مليون دينار تونس ي. 0229272ما يعادل حوالي 

 :مكونات البرنامج(  0

 مكونات: 1يتمحور البرنامج حول 

  وضع حلول مؤسساتية ورقمية للخدمات املوجهة للمستعملين باستعمال حلول

 تكنولوجية معلوماتية وذلك من خالل:

 تحسين تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي )التقاعد والتأمين على املرض(، -

 الخدمة والجودة واملساءلة وتوجيه املستخدم لخدمة التعليم،تحسين تقديم  -

 تحسين النفاذ إلى الخدمات للجميع ودعم الجودة، -

 ين العام والخاص في إسداء الخدمات وذلك من خالل:تطوير قدرات القطاع 

في قطاع الحماية الاجتماعية: )أ( تطوير سجل اجتماعي رقمي )بما في ذلك معرف اجتماعي(،  -

داخل وزارة  البينيالتشغيل الاضطالع بأنشطة تهدف إلى تعزيز تبادل البيانات وقابلية )ب( 

 الشؤون الاجتماعية ومع مسدي الخدمات،

التعليم: )أ( تطوير سجل رقمي للهوية وقاعدة بيانات وأرقام للتالميذ )في املرحلة  في قطاع -

الابتدائية والثانوية(، )ب( تطوير نظام فردي لتسجيل الدخول لجميع التطبيقات والخدمات 

وزارة داخل  البينيالرقمية، )ج( القيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز تبادل البيانات وقابلية التشغيل 

 التربية ومع مسدي للخدمات.
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  شبكات الاتصال في قطاعي التعليم والحيطة الاجتماعية لضمان نفاذ عادل وجودة الخدمات.دعم 

 :الشروط املالية(  4

 ( نسبة الفائدة: متغيرة النسبة الثابتة للبنكSpead fixeنسبة الفائدة ال + )0 وريبور ي 

 (، % 392,1( )وتبلغ حاليا قرابة Euriborأشهر )

  سنوات فترة إمهال، 191سنة منها  11ة السداد: مّد 

  :من مبلغ القرض تخصم مباشرة حال دخول القرض حيز النفاذ، % 2901عمولة الافتتاح 

  سنويا على املبلغ الغير مسحوب من القرض. % 2901لة التعهد: عمو 

املالية املكلفة داد تحددها مصالح وزارة هذا وتجدر الاشارة إلى أن نسبة الفائدة ومدة الّس 

ف في الدين العمومي حسب مستوى نسب الفائدة في السوق املالية العاملية وجدول بالتصرّ 

 سداد القروض الخارجية ملختلف املمولين.

 :ة إلانجازمّد (  1

 .0207ـــ  0202سيتم إنجاز مكونات هذا البرنامج في الفترة املتراوحة بين 

 :: أعمال اللجنةنياثا 

على ضوء  وذلكمشروع هذا القانون نظر في لل 0202مارس  31بتاريخ جلسة اللجنة  عقدت

 ورد عليها من بيانات بوثيقة شرح ألاسباب ونص اتفاق القرض. ما

في دعم التحول ودوره  على أهمية مشروع هذا القانون  النوابجل دار نقاش أكد من خالله و 

املسداة تحسين الخدمات إلادارية بهدف الالكترونية والنظم املعلوماتية  تطوير الحوكمةالرقمي و 

خاصة في ما يتعلق بتطوير السجل  ةالبرنامج املقترحأهمية مكونات  على مؤكدينللمواطن 

 الرقمي للهوية.

خاصة في ما والتمويل املوجه  عدم انسجام بين أهداف املشروعبعض النواب  الحظفي حين 

وعّبروا عن تخوفهم من النساء في املناطق الريفية لهذه الخدمات، شريحة ل نفاذ يتعلق بـــتسهي

الشرط املضمن في الاتفاقية واملتعلق اعتبروا أن هذا التمويل لدعم امليزانية. كما  إمكانية توجيه

من  يمكن أن يضاعفالاعتماد في تنفيذ مثل هذه املشاريع على مكاتب دراسات أجنبية بضرورة 

 كفاءات في هذا املجال.من ر البالد تزخ في ظل ما تزخر بهشروع كلفة امل
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املعطيات الكافية  تتضمنوال  ةشرح ألاسباب غير واضحوثيقة أّن أشار عدد من النواب و 

الاتفاقية  نّص  كون يأن ضرورة على . وجّددوا تأكيدهم والدقيقة حول مشروع هذا القانون 

باعتبارها اللغة ألام ومعيار من معايير السيادة املصاحب لكل مشروع قانون باللغة العربية 

 يتسنى الاطالع عليها والتدقيق في بنودها من قبل كافة النواب. الوطنية من ناحية وحتى 

ملطلوبة ال تتمتع بالدقة االشروط هذه النواب أّن بّين لشروط املالية للقرض، ولدى تطرقهم ل

ه تم التنصيص على أّن نسبة الفائدة ومّد و  خاصة
ّ
داد يتم تحديدها من قبل مصالح ة الّس أن

 وزارة املالية املكلفة بالتصرف في الدين العمومي.

وزير السيد الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي و طلب  وقررت اللجنة

 .حول استفسارات النوابلتقديم توضيحات تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 

ديوان وزير  السيدة رئيسةاستمعت اللجنة إلى  ،0202أفريل  31املنعقدة بتاريخ  وفي جلستها  

تعنى تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي عن ممثلة ية والاستثمار والتعاون الدولي و التنم

من هذا الهدف  أّن التي بّينت  للمستعمل املوجهة العمومية للخدمات الرقمي لتحول مشروع اب

تطوير الحوكمة الالكترونية وتركيز النظم املعلوماتية لتحسين الخدمات إلادارية و البرنامج هو دعم 

 خاصة منها املتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم واملوّجهة بصفة مباشرة للمواطن. 

يستهدف الفئات ضعيفة الدخل والفئات الهشة )ألاميين وذوي كما أكدت أن البرنامج  

هذه وتمتعهم بالاحتياجات الخصوصية( والنساء في املناطق الريفية قصد تسهيل نفاذهم 

وضع حلول مؤسساتية ورقمية للخدمات املوجهة للمستعملين الخدمات وذلك من خالل 

اعين العام والخاص في إسداء تطوير قدرات القطوجية معلوماتية و باستعمال حلول تكنول

الخدمات ودعم شبكات الاتصال في قطاعي التعليم والحيطة الاجتماعية لضمان نفاذ عادل 

  وجودة الخدمات.

 : والتي تتلخص في ما يلي مكونات املشروع تمويلواستعرضت املعطيات املتعلقة ب

دوالر، وذلك من خالل  مليون  30.1بقيمة  حلول مؤسساتية ورقمية موجهة للمستخدمين -

 2.1 ةبقيم الاجتماعية الحيطة خدمات لتقديم الاستعمال وتوجيه واملساءلة الفاعلية تحسين

 1.0بقيمة  التربية خدمات لتقديم الاستعمال وتوجيه واملساءلة الفاعلية تحسينمليون دوالر و 

  مليون دوالر.  7.0بقيمة  للجميع والجودة النفاذ تحسينو  مليون دوالر

 القطاعين العام والخاص على الاستجابة لتقديم الخدمات والتأقلم معها قدراتتحسين  -

 البيني الترابط وإمكانية الخدمة مستعملي تعريف تحسينمن خالل  مليون دوالر  73.7بقيمة 
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مليون دوالر  3.2بقيمة  املواطنين ومشاركة  الخدمات أداء تحسينو  مليون دوالر 32.0بقيمة 

 التحول  ملشروع الرئيسية لإلصالحات حوافزو  مليون دوالر ,بقيمة  التغيير  وإدارة القدرات بناءو 

 مليون دوالر. 02بقيمة  للمستعمل املوجهة العمومية للخدمات الرقمي

تعزيز الربط الشامل بشبكة ألانترنات في قطاعي التعليم والحيطة الاجتماعية من أجل نفاذ  -

 إلانترنت بشبكة داخلي ربطمن خالل  مليون دوالر 70.1مة بقي عادل وتحسين جودة الخدمة

(indoor )إلانترنت بشبكة الخارجي الربط ذات املناطق في الخدمات لتقديم جديدة حلول  لنشر 

 indoor et) إلانترنات بشبكة والخارجي الداخلي الربطمليون دوالر و  2.,بقيمة  (outdoor) الكافي

outdoor )إلانترنات بشبكة كاف ربط بها يوجد ال التي املناطق في الجديدة الخدمة حلول  لنشر 

 .مليون دوالر 10.0بقيمة  الخارج في

تتمثل في  ، حيث بّينت أنهامؤشرات النتائج املتوقعةثم تعرضت ممثلة املشروع إلى أهم 

مدرسة مقررة  0222املساهمة في ربط و  نقطة نفاذ بالنسبة للخدمات العمومية ,0حداث إ

بالنسبة لهذا املشروع والاستخالص املالي  ن في إلانجازيتدخلاملوأفادت أن  .EDUNET 10ة بشبك

، بالتنفيذ وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي وتكلف ووزارة املالية البنك املركزي هما 

 وحدة التصرف في املشروع لجنة قيادة من خالل الحوكمة العامة للمشروعتكريس عالوة على 

 .قطاعيةالوحدة إلانجاز بوزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي ونقاط الاتصال و 

أن املداخلة النواب  اعتبر، والتفاعل مع ما تم تقديمه من قبل ممثلة املشروع نقاشال خاللو 

قّدمت كل التوضيحات واملعطيات الالزمة لفهم مكونات البرنامج وأوجه تمويله رغم ما يشوب 

من غموض وعدم تضمنها لكل املعطيات بالدقة ملشروع القانون  ةاملصاحب ألاسبابشرح  وثيقة

 الكفيلة لفهم املوضوع من مختلف جوانبه.

عم الحوكمة مزيد د مثل هذه املشاريع الرامية إلىعلى أهمية  تأكيدهم النواب جّددو 

الخدمات  هدهجراءات إلادارية خاصة في ظل ما تشتبسيط إلا   لغاية الالكترونية والرقمنة

 ة.الرقمنة إلاداريالواضح في تكريس  البطءتعقيدات إدارية جراء إلادارية من 

في الاعتماد على الكفاءات التونسية بمختلف الشرائح العمرية  دعوا في هذا إلاطار إلى ضرورةو 

في اءات خاصة ملا تزخر به بالدنا من كفاريع وإنجاز الدراسات الالزمة املش التصرف في مثل هذه

 مجال إلاعالمية بالخصوص.

الدولي التنمية والاستثمار والتعاون  ير وز ديوان  رئيسة تمع تدخالت النواب، أكد وفي تفاعلها

ه 
ّ
مع إلاشارة إلى أّن في هذا املشروع ت التونسية للتصرف تم الاستئناس بالعديد من الكفاءاأن
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تطبيقة  جيات الحديثة اعتمادا على لعمومية املتعلقة به تتم عبر وسائل التكنولو كل الصفقات ا

TUNEPS . 

للتصويت على نص مشروع القانون  0202أفريل  02و 00هذا واجتمعت اللجنة مجددا يومي 

 ولعرض تقريرها حول مشروع القانون وقد تمت املصادقة عليه وإحالته للجلسة العامة.

 رار اللجنةـ: قثالثا 

املصادقة على مشروع هذا القانون بأغلبية  لجنة املالية والتخطيط والتنميةقررت 

    الحاضرين.

 

مقرر                                                     رئيــس اللجنـة             

 اللجنة 

                                                                عياض اللومي            

    فيصل دربال

 


