
   

                                                                                                      الجمهورية التونسية   

 املدة النيابية الثانية

-9102ألاولى الدورة العادية                                 مجلس نواب الشعب                                          

9191 

 

 

 تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

 يتعلق باملوافقة على اتفاق الضمان  قانون  حول مشروع

بين الجمهورية التونسية  9172ديسمبر  71أول طلب املبرم بتاريخ  عند

والبنك إلافريقي للتنمية واملتعلق بالقرض املسند لفائدة الشركة التونسية 

للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل 

 (99/9191عدد ) املخطط الثالث عشر –الكهرباء 

 

  :9191 فيفري  13تاريخ إحالة مشروع القانون على املجلس 

  :9191 فيفري  91 تاريخ إحالة مشروع القانون على اللجنة 

  الضمانواتفاق  شروع القانون: وثيقة رر  ألاباابملالوثائق املرفقة. 

  :9191 أفريل 10جلسة يوم تاريخ بدأ ألارغال 

 9191أفريل  92يوم  تاريخ انتهاء ألارغال: جلسة 

 

 رئيس اللجنة: عياض اللومي

 نائب رئيس اللجنة: علي الهرماس ي              مقرر اللجنــة: فيصــــــــــــــل دربــــــال        
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مقرر مساعد: غازي                 بونـــــــــــــي              مقرر مساعد: هشـــام العج

 القروي
 

 في مشروع القانون  ر اللجنةــــنظ

 

  9191 فيفري  91  : حالة على اللجنةإلا تاريخ 

 جلسات اللجنة : 

 .: النظر في مشروع القانون 9191أفريل  10جلسة يوم  -

: الابتماع إلى السيد وزير الطاقة واملناجم 9191أفريل  01 جلسة يوم -

 رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز.السيد والانتقال الطاقي و 

 .القانون  : التصويت على نص مشروع9191أفريل  99جلسة يوم  -

 .: عرض التقرير على املصادقة9191أفريل  92جلسة يوم  -

 الحاضرين بأغلايةاملوافقة على مشروع القانون   : قرار اللجنة 

 رافض( 11محتفظ،  10نعم،  11)

 9191أفريل  92 : تاريخ إنهاء ألاشغال 

 

 

 
 عياض اللومي:  رئيس اللجنة
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 : فيصل دربال اللجنةمقرر 

 

 تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

 يتعلق باملوافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب  حول مشروع قانون 

 بين الجمهورية التونسية  9172ديسمبر  71املبرم بتاريخ 

والبنك إلافريقي للتنمية واملتعلق بالقرض املسند لفائدة الشركة التونسية 

 غاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيزللكهرباء وال

 (99/9191عدد ) املخطط الثالث عشر –شبكة نقل الكهرباء
 

 :القانون  مشروعأوال: تقديم  

برام اتفاق ضمان عند أول طلب بين الجمهورية التونسية والانك إلافريقي للتنمية تم إ

اليوم بين الشركة التونسية بخصوص اتفاق القرض املبرم في نفس  9102ديسمبر  02بتونس في 



 99/9191مشروع القانون عدد                                                                                                                      تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

 

  3 

مليون أورو أي ما يعادل حوالي  011 للكهرباء والغاز والانك إلافريقي للتنمية بمالغ ال يتجاوز 

 3,29أورو =  0: 9102)بعر الصرف عند تقديم املشروع: معدل رهر ماي مليون دينار  362,3

لكهرباء ـــ املخطط الثالث للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز راكة نقل ادينار تونس ي( 

 عشر.

I املشروع: ـــ أهداف 

يهدف املشروع املبرمج باملخطط الثالث عشر للشركة التونسية للكهرباء والغاز واملخطط 

إلى تهيئة ودعم الشاكة الوطنية لنقل الكهرباء من أجل تغطية  9191 - 9106التنموي للفترة 

تدخل الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية واملساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وي

وقابس. كما بيساهم هذا املشروع  واليات: بنزرت وبن عروس وبوبة وصفاقس 1املشروع في 

من الشركة وتحقيق الانتقال الطاقي وتسهيل إدماج الطاقات في تحسين الخدمات املقدمة 

حاليا. وبيستفيد  % 3مقارنة بـــــ  9131في أفق بنة  % 31املتجددة ضمن مصادر الطاقة بنساة 

ألف منتفع من متساكني الواليات املذكورة، كما  211من هذا املشروع بطريقة مااررة حوالي 

 نسية للمشاركة في إنجاز ألارغال املبرمجة في هذا املشروع.فتح املجال أمام املؤبسات التو بي  

II  مكونات املشروع:ـــ 

 و) ب( التصرف في املشروع. ين )أ( الانية التحية الكهربائيةيحتوي املشروع على عنصر 

 ) أ ( البنية التحتية الكهربائية:

ية: درابة، ( إنجاز محطات مصفحة الجهد العالي: يشمل هذا العنصر ألانشطة التال 0

 صناعة، تجارب لدى املصنع، تزويد، هندبة مدنية، نقل املعدات، تركيب، تجارب وتشغيل:

 محطات جديدة جهد عالي/جهد متوبط، 12 -

 محطة جديدة جهد عالي، 10 -

 محطات جهد عالي في طور الابتغالل، 13تجديد  -

 محطتين جهد عالي/ جهد متوبط في طور الابتغالل، 19توبعة  -

 نقلة جديدة جهد عالي /جهد متوبط،محطات مت 13 -

 محول جهد عالي/ جهد  عالي.  10محول جهد عالي/ جهد متوبط و 03 -
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( إنجاز خطوط هوائية وكوابل تحت أرضية جهد عالي: يشمل هذا العنصر ألانشطة التالية:  9

تجارب  درابة، صناعة، تجارب لدى املصنع، تزويد، هندبة مدنية، نقل املعدات، تركيب،

 كلم من الكوابل تحت أرضية جهد عالي. 30حوالي لوتشغيل 

( إنجاز أنظمة التحكم والاتصاالت: يشمل هذا العنصر ألانشطة التالية: درابة، صناعة،  3

 والاتصاالت تجارب لدى املصنع، تزويد، نقل املعدات، تركيب، تجارب وتشغيل أنظمة التحكم

 والعادية( موضوع املخطط الثالث عشر. لكامل محطات نقل الكهرباء )املصفحة

 ) ب ( التصرف في املشروع:

ألاراض ي والتسوية العقارية ومراقاة  باقتناءيحتوي هذا العنصر على ألانشطة املتعلقة 

 ألارغال والوبائل اللوجستية والتدقيق املالي.

III :ـــ كلفة املشروع والتمويل 

 229أي ما يعادل  أورو  مليون  921ر الكلفة املالية للمشروع )دون اعتاار ألاداءات( بــــ تقد  

مليون أورو  011 يقي للتنمية في تمويله بقرض قدرهمليون دينار تونس ي. ويساهم الانك إلافر 

( عن طريق صندوق "إفريقيا ننمو معا" % 01,31مليون أورو ) 31( وبقرض آخر قدره % 32,91)

تصرف في موارده الانك إلافريقي للتنمية. ويساهم الانك إلابالمي للتنمية في تمويل الذي ي

(، إضافة إلى تمويل ذاتي من الشركة التونسية % 20,2مليون أورو )  090 املشروع بقرض قدره

ر بـــ ل  (.% 01,2مليون أورو ) 30لكهرباء والغاز يقد 

 

IV :ـــ الشروط املالية للقرض 

أرهر متغير )مع إمكانية تثبيت  6 ر = )اليورياو  عند اقتناء القرض %  1,321 نساة الفائدة: -

ضاف، % - 1,311=  اليورياور( ضاف إليه هامش ي   ،  % 1,1إليه هامش التعاقد قار  =  ي 

 ،(% - 1,0تغير = كلفة اقتراض الانك م  

مناباة واحدة  ويتـــــــم بدادهــــا فيتحتسب على املالغ الجملـــــــي للقـــــــرض  % 1,91عمولة افتتا :  -

 سحب من القرض، ل عند أو 

د:  - يوم مـــــن تاريخ توقيع  61بنويا على املالغ غير املسحوب تطاق بعــــد  % 1,91عمولة التعه 

د في نهاية كل بداس ي.  الاتفاق وتسد 
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 بنوات إمهال، 1بنة منها  91فترة السداد:  -

 ب.الضمان: ضمان الدولة عند أول طل -

IV  روزنامة إنجاز املشروعـــ: 

 .9192 - 9191بيتم إنجاز املشروع خالل الفترة 

 :: أعمال اللجنةنياثا 

عبر التواصل عن بعد  9191 أفريل 10عقدت لجنة املالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم 

 للنظر في مشروع هذا القانون وذلك على ضوء ما ورد عليها من بيانات بنص مشروع القانون 

  .الضمانووثيقة اتفاق  قة رر  ألاباابووثي

 
 
معتبرين أنه إيجابي اتفاق الضمان القرض موضوع على أهمية خالل تدخالتهم د النواب وأك

نوا أن وثيقة رر  ألابااب  في الاتجاه العام وبنساة فائدة ومدة بداد معقولة. في املقابل بي 

لكل العناصر املتعلقة بمكونات يشوبها بعض الغموض بما يحول دون فهم دقيق ورامل 

 املشروع وكلفته وبالقرض وباتفاقية الضمان املرتاطة به.

وأفادوا أن مفهوم الضمان مرتاط بإمكانية السداد وهو ما يطر  تساؤل حول قدرة الشركة 

ذاتية بلاية مليون دينار بما أن أموالها ال 21على املساهمة في هذا القرض واملقدرة بحوالي 

. مليار دينار  9 ليبحوااملقدرة ن و لا م خالصها إلى حد إزاء الدولة لم يت مستحقاتهاى أن  إضافة إل

نوا أن  ر بها الشركةوبي  بداد قدرتها على  يمكن أن تحول دون  الوضعية املالية الصعاة التي تم 

وكيفية تطهير  ومستحقاتها تجاه الدولة واملواطنين الشركةهذه تساءلوا عن حجم ديون و ديونها 

أموال الشركة وهو بالتعهد بخالص كما طالاوا الدولة  إلى الاقتراض. اللجوءوضعيتها املالية قال 

 ب
 
 .من القيام بمشاريعها دون قروض هانما يمك

كان فعال في إن نطالق ألارغال املمولة بموارد هذا القرض حول التاريخ الفعلي ال وتساءلوا 

كما  ،9191باعتاار وأن روزنامة إنجاز املشروع تنص على الانطالق في بنة  9101ديسمبر 

  .9191الذي ينتهي بنة عشر ابتفسروا حول كيفية منح ضمان لقرض مرتاط باملخطط الثالث 

رتأى أعضاء اللجنة طلب الابتماع إلى جهة املاادرة وأمام مجمل هذه الابتفسارات، ا

 ملزيد الفهم والابتيضا . والطرف املعني باملشروع يةالتشريع
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لالبتماع إلى السيد وزير الطاقة واملناجم والانتقال  9191أفريل  01ثم اجتمعت اللجنة يوم 

 لشركة التونسية للكهرباء والغاز عبر التخاطب عن بعد.لعام الدير املرئيس الالطاقي والسيد 

م السيد الوزير  املسند لفائدة الشركة التونسية كل املعطيات والايانات املتعلقة بالقرض  وقد 

املخطط  ضمنللكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز راكة نقل الكهرباء 

وهي  إنجاز محطات مصفحة الجهد العاليبمشاريع تهم حيث أفاد أنه يتعلق  ،الثالث عشر

وفورانة ورط مريم وبيدي صالح  اءوبط بكل من الزهر محطات جديدة جهد عالي/جهد مت

 03بصفاقس ومحطة جديدة جهد عالي بالجم وثالثة محطات متنقلة جهد عالي/جهد متوبط و

في  19في بيدي صالح و 19في فورانة و 13في الزهراء و 13) محول جهد عالي/ جهد متوبط

 محول جهد عالي/ جهد  عالي. 10وفي الاحيرة(  10في بنزرت و 10في رطرناة و 10رط مريم و

يشمل هذا العنصر ألانشطة التالية: درابة، و  إنجاز أنظمة التحكم والاتصاالتكما بيتم 

 صناعة، تجارب لدى املصنع، تزويد، نقل املعدات، تركيب، تجارب وتشغيل أنظمة التحكم

 الث عشر.لكامل محطات نقل الكهرباء )املصفحة والعادية( موضوع املخطط الث والاتصاالت

ن أن السبب ألاباس ي  الطلب على الكهرباء بما يقدر  تناميهو  توبيع الشاكة الكامن وراءوبي 

ن من إعداد الشاكة إلدراج كميات جديدة من أن هذا التوبع ببنويا و  %1أو  2بحوالي 
 
يمك

 الطاقات املتجددة.

لدى   %11الابتهالك بنساة إلى عدم خالص فواتير بالخصوص وأرجع تأزم الوضعية املالية 

من كلفة الكهرباء  %21أو  21ال تغطي أكثر من التي معدل أبعار الايع إلى املؤبسات العمومية و 

بين الشركة التونسية لصناعات  الحصصتقابم ، هذا إضافة إلى من كلفة الغاز %11وأكثر من 

خاصة في  نشطة الاتروليةالتكرير والشركة التونسية للكهرباء والغاز واملؤبسة التونسية لأل

ة املالية قصد خالص ار أن املفاوضات متواصلة مع وز  وأرار التزود بالغاز مما أثقل الكلفة. 

 مستحقات الشركة لتخفيف الضغط على امليزانية وتجاوز الوضعية املالية الصعاة.

فة لشركة إلى العجز على مستوى تعريلعام الدير املرئيس الق السيد ولدى تدخله، تطر  

في تفاوض مع وزارة املالية ابتهالك الكهرباء التي تم ضاطها بمقتض ى أمر حكومي وأن الشركة 

مليون دينار وأوضح أن قيمة مستحقات الشركة لدى  9111لتغطية هذا العجز الذي بلغ 

مليون دينار. وأضاف أن الشركة تعتبر محركا لالقتصاد  211املؤبسات العمومية بلغ حوالي 

بالتالي مطالاة بإنجاز مشاريعها في ظل الطلب املتزايد على الكهرباء وهي تسعى لتوفيره  الوطني وهي

 املؤبسات الصناعية والخدماتية لتدعيم قيامها بدورها الاقتصادي والتنموي. لفائدةال بيما 
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دوخالل النقاش،  أن و  أن الشركة تمثل قاطرة التنمية في الاالد تأكيدهم النواب جل جد 

وال بد من دعمها وإبنادها إلنجاز مشاريعها معتبرين أن الصعوبات املالية ملشروع هامة مكونات ا

ليست راجعة لسوء تصرف وإنما لعدم حصولها على مستحقاتها تجاه الشركة التي تمر بها 

قدرة الشركة على تمويل جزء من املشاريع حول  مستفسرين الدولة وتجاه حرفائها بصفة عامة

مع تفاقم ديونها ال بيما منها املنح التعويضية للدولة  هاكيفية تعاملذاتية بلاية و املعنية بموارد 

الشركة من الدولة بعنوان  اوعن قيمة املاالغ التي بتتحصل عليهالتي لم تسددها للمؤبسة 

 .لمالية العموميةالصعاة لوضعية الابترجاع جزء من مستحقاتها في ظل 

برنامج حول خطة الشركة للضرب بقوة على أيادي املعتدين على الشاكة وعن وضع  واتساءلو 

عن تهم كل الحرفاء من مواطنين ورركات و واضح ودقيق لحمالت موبعة وكايرة لالبتخالص 

الانك أحد النواب تقديم توضيحات حول مساهمة  برنامج يهم تطهير املؤبسة. كما طلب

 .مليون أورو 090 وع بقرض قدرهإلابالمي للتنمية في تمويل املشر 

أن على ينص الذي  9101لسنة  30تقرير محكمة املحاباات عدد  إلىأحد النواب  تطر ق و 

مليار على  21أي حوالي  9102مليار بنة  00قيمة الابتهالك املجاني ملوظفي الشركة بلغ حوالي 

التفكير في مساعدة فتح هذا امللف و ضرورة مليارات بنويا ودعا إلى  2بنوات بدعم  6مدى 

العائالت املعوزة بدل تمتيع أعوان الشركة من هذا الامتياز الذي ال يكرس مادأ املساواة بين 

إلى برقات الكهرباء عبر الغش في العداد  عر ضأرار أن نفس التقرير ت ،املواطنين. من جهة أخرى 

ا إلاجرام في حق مليار بنويا وتساءل عن وجود مخطط ملجابهة هذ 931والتي بلغت حوالي 

الشركة وفي حق املالية العمومية. ودعا إلى التفكير في حلول لدعم موارد الشركة والتقليص من 

 لجوئها لالقتراض على غرار ابتيراد الالقطات فوتوفلتاييك وإمكانية توفير مكيفات الهواء

 زة بها. من املساكن مازلت غير مجه %61بأبعار معقولة نظرا إلى أن حوالي  للمواطنين

د نائب آخر على ضرورة توجيه ابتراتيجية الشركة للطاقات املتجددة وخاصة منها الطاقة 
 
وأك

في  وابتغرب من الارتفاع املتواصلالشمسية بحكم أن ذروة الابتهالك تكون في فصل الصيف. 

هام إيوما يرافق ذلك من بعر الاترول على املستوى العالمي  بعر تكلفة الكهرباء رغم انخفاض

إلى املصارحة باألرقام الصحيحة وعدم تثقيل  داعيالمواطن بدعم الدولة املتواصل لهذه الكلفة ل

 .عجز الشركة على املواطن

ودعا أحد النواب في الختام إلى ضرورة نشر الشركة لقوائمها املالية قال موفى أوت من كل 

املؤرخ  0212لسنة  2القانون عدد  بنة بالرائد الربمي للجمهورية التونسية مثلما ينص عليه 
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إضافة إلى توجيهها إلى  املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤبسات العمومية 0212في غرة فيفري 

مجلس نواب الشعب لتكون القرارات التي يتم اتخاذها صادرة على ضوء معطيات مالية صادقة 

 طاقا للتشريعات الجاري بها العمل.

ن السيد ال كل الجهود  تضافر وزير أهمية الشركة في مسار التنمية ودعا إلى وفي ردوده، بي 

لتغطي الشاكة كل مناطق الجمهورية وبأبعار معقولة وفي متناول جميع املواطنين. وأضاف أن 

نجا  الانتقال الطاقي واعتماد الطاقات املتجددة هو رهين راكة كهربائية قوية وحديثة 

 .9131في غضون من هذه الطاقات  %31ومستعدة إلدراج 

ها  د على ضرورة العمل على أهمية مواصلة الابتثمارات لتوبيع الشاكة وتطويرها ومد 
 
وأك

قصد تغطية الطلب املتصاعد في الكهرباء ولتحسين خدمات الكهرباء والتقليص في نساة 

 ضياع تجاري. %2من بينها  %02الضياع الكهربائي التي بلغت 

أوضح أن إنتاج الكهرباء يتكون في على الكلفة، ول العالمي تأثير انخفاض بعر الاتر بخصوصو 

 %62وحوالي إنتاج الوطني  %31 تنقسم إلى %22الذي يالغ حوالي الطايعي جزء هام منه من الغاز 

يتم  عقد مع الجزائر أخرى في إطار  ورراءاتعلى عاور الغاز الجزائري إلى إيطاليا  إلاتاوة متأتية من

بنوات، مشيرا إلى أن الربط بين تراجع أبعار الاترول وتراجع أبعار الغاز السعي لتجديده بساع 

 9102مقارنة مع بنة  بيتقلصعجز الشركة  . وأضاف أنيصل إلى فارق زمني بتسعة أرهر

 النفط الخام. رميلدوالر لب 11معدل ألابعار الحالية للاترول يطابق تقرياا معدل باعتاار وأن 

كة العتماد الطاقة الشمسية، أفاد السيد الوزير  وجود مشاريع وحول تساؤل عن توجه الشر 

في مجال الطاقة الشمسية في إطار اللزمات والتراخيص وإلانتاج الذاتي وأن الشركة ال بد أن 

تساهم في الابتثمار في ابتغالل الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء. وفي نفس السياق، أضافت 

ر بوالابتثمار والتعاون الدولي، التي تواصلت مع اللجنة عية السيدة رئيسة ديوان وزير التنم

أن طلاات العروض تم توجيهها وأن الانتقال الطاقي للشركة مع الخواص في التخاطب عن بعد، 

معتبرة أنه يجب أن يكون  9131تم وضعه إلى غاية بنة  ذيتقدم مستمر طاقا للمخطط ال

املتكونة أبابا  ،هرباء من خالل الطاقات التقليديةنتاج الكفي ابتثمار الشركة إل هناك توازن 

 والطاقات املتجددة. ،من الغاز الطايعي

أبعار بيع الكهرباء ال تغطي كلفة إلانتاج وهي في خاتمة مداخلته أن السيد الوزير وأفاد 

متغيرة من بنة إلى أخرى نظرا الرتااطها بسعر الغاز الطايعي معر جا على املساهمة الاجتماعية 

  ألف عائلة من خالل دفع حوالي ثلث كلفة الكهرباء فقط. 211الكايرة للشركة التي تمس حوالي 
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ر أن 
 
الشركة لدى الدولة لسنوات  مستحقاتالتنسيق متواصل مع وزارة املالية حول وذك

مليار دينار إضافة إلى موضوع التوازن املالي للشركة بحكم  9.2والتي بلغت  9102و 9101و 9102

 مليار دينار وهي مانية على فرضية أهمها كلفة الغاز الطايعي. 0.9زانيتها قدرت بـأن مي

ن من جهته أن القرض الذي بتنتفع به الشركة يضم  لشركةلعام الدير املرئيس الالسيد ، بي 

في تمويل جزء منه وجزء آخر من تمويل  الانك إلافريقي للتنميةحيث يساهم عديد املتدخلين 

إضافة إلى تمويل ذاتي من الشركة يهم نفقات التصرف العادي على غرار  للتنمية الانك إلابالمي

 تغطية مصاريف الفنيين واملهندبين طيلة فترة إنجاز املشروع.

د تأكيده أن ديون الشركة ال يتحملها الحرفاء وإنما   يتم إبرازه على مستوى عنصر هي وجد 

مليون دينار لدى الحرفاء العاديين على رقم  211حوالي حيث تالغ هذه الديون القوائم املالية 

مؤكدا على مجهود الشركة املتواصل البتخالص الديون التي مليون دينار  1111معامالت يتجاوز 

 بالنظر إلى معادلة بين إمكانيات الشركة والوبائل املتوفرة لديهاتراكمت خاصة بعد الثورة 

مج متواصل للتقليص في الفاقد التجاري وإنجاز مخططات الابتخالص. وأضاف أن هناك برنا

مشيرا إلى أهمية معاضدة ذلك بنصوص تشريعية ملقاومة ظاهرة اختالس الكهرباء والاعتداءات 

 .الشركة أعوانالشاكة و التي تطال 

وفي ما يتعلق باالمتياز املمنو  ألعوان الشركة بالتمتع بمجانية الكهرباء، أوضح أن هذا 

هو منصوص عليه ضمن قانونها ألاباس ي التأجير و يندرج ضمن عناصر النفعي لألعوان  بالجان

ألاخرى وكذلك مثيالتها بأغلب دول العالم مشيرا إلى وجود بقف عديد املؤبسات على غرار 

  لالبتهالك املجاني للكهرباء ألعوان الشركة.

نون للتصويت على نص مشروع القا 9191أفريل  92و 99هذا واجتمعت اللجنة مجددا يومي 

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

 رار اللجنةـ: قثالثا 

 بأغلبيةاملوافقة على مشروع هذا القانون  لجنة املالية والتخطيط والتنميةالقررت 

 الحاضرين.

 

                                                             رئيــس اللجنـة        

 مقرر اللجنة 
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