
   

                                                                                                      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  71عند أول طلب املبرم بتاريخ 

بصفته الجهة املكلفة بالتصرف في صندوق والبنك إلافريقي للتنمية 

واملتعلق بالقرض املسند لفائدة الشركة التونسية "إفريقيا ننمو معا" 

للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل 

 (92/9191عدد ) املخطط الثالث عشر –رباء الكه

 

  :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 

 9191 أفريل 92يوم  تاريخ انتهاء ألارغال: جلسة 

 

 رئيس اللجنة: عياض اللومي

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

 القروي

 في مشروع القانون  ر اللجنةــــنظ

 

  9191فيفري  91  : حالة على اللجنةإلا تاريخ 

 جلسات اللجنة : 

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

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

 والسيد رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز. والانتقال الطاقي

 .: التصويت على نص مشروع القانون 9191أفريل  99جلسة يوم  -

 : عرض التقرير على املصادقة9191أفريل  92جلسة يوم  -

 املوافقة على مشروع القانون بأغلاية الحاضرين  : قرار اللجنة 

 رافض( 11محتفظ،  10نعم،  10)

  9191 أفريل 92 : إنهاء ألاشغالتاريخ 

 
 

 عياض اللومي:  رئيس اللجنة
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 : فيصل دربال مقرر اللجنة

 

 تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

 يتعلق باملوافقة على اتفاق الضمان  حول مشروع قانون 

بين الجمهورية التونسية  9172ديسمبر  71أول طلب املبرم بتاريخ  عند

 بصفته الجهة املكلفة بالتصرف في صندوق والبنك إلافريقي للتنمية 

واملتعلق بالقرض املسند لفائدة الشركة التونسية "إفريقيا ننمو معا" 

 للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز

 (92/9191عدد ) املخطط الثالث عشر –نقل الكهرباء  شبكة 
 

 :القانون  مشروعأوال: تقديم  
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برام اتفاق ضمان عند أول طلب بين الجمهورية التونسية والانك إلافريقي للتنمية تم إ

 9102ديسمبر  02بتونس في بصفته الجهة املكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" 

املبرم في نفس اليوم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والانك بخصوص اتفاق القرض 

للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز راكة مليون أورو  31 إلافريقي للتنمية بمالغ ال يتجاوز 

 نقل الكهرباء ـــ املخطط الثالث عشر.

I املشروع: ـــ أهداف 

املشروع املبرمج باملخطط الثالث عشر للشركة التونسية للكهرباء والغاز واملخطط  يهدف

إلى تهيئة ودعم الشاكة الوطنية لنقل الكهرباء من أجل تغطية  9191 - 9100التنموي للفترة 

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

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

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

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

ألف منتفع من متساكني الواليات املذكورة، كما  011يقة مااررة حوالي من هذا املشروع بطر 

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

II  مكونات املشروع:ـــ 

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

 أ ( البنية التحتية الكهربائية: )

( إنجاز محطات مصفحة الجهد العاليي: يشمل هذا العنصر ألانشطة التالية: درابة،  0

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

 محطات جديدة جهد عالي/جهد متوبط، 10 -

 محطة جديدة جهد عالي، 10 -

 محطات جهد عالي في طور الابتغالل، 13تجديد  -

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

 محطات متنقلة جديدة جهد عالي /جهد متوبط، 13 -

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

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

 كلم من الكوابل تحت أرضية جهد عالي. 30حوالي لوتشغيل 

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

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

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

 ) ب ( التصرف في املشروع:

ألاراض ي والتسوية العقارية ومراقاة  باقتناءيحتوي هذا العنصر على ألانشطة املتعلقة 

 لتدقيق املالي.ألارغال والوبائل اللوجستية وا

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" % 01,31) مليون أورو 31( وبقرض آخر قدره % 32,91)

يساهم الانك إلابالمي للتنمية في تمويل كما الذي يتصرف في موارده الانك إلافريقي للتنمية. 

(، إضافة إلى تمويل ذاتي من الشركة التونسية % 00,2مليون أورو )  090 املشروع بقرض قدره

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

 

IV :ـــ الشروط املالية للقرض 

أرهر متغير )مع إمكانية تثبيت  0 ر = )اليورياو  عند اقتناء القرض %  1,301نساة الفائدة:  -

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

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

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

 عند أو سحب من القرض،

د:  - يوم مـــــن تاريخ توقيع  01بنويا على املالغ غير املسحوب تطاق بعــــد  % 1,91عمولة التعه 

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

 الضمان: ضمان الدولة عند أول طلب. -

IV  روزنامة إنجاز املشروعـــ: 

 .9190 - 9191بيتم إنجاز املشروع خالل الفترة 

 :: أعمال اللجنةنياثا 

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

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

  .القرضووثيقة اتفاق  قة رر  ألاباابووثي

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

في الاتجاه العام وبنساة فائدة ومدة بداد معقولة. وطرحوا عدد من التساؤالت تتعلق 

وكذلك على على املساهمة في هذا القرض  تهاقدر بالوضعية املالية الصعاة للشركة وب بالخصوص

دوا تأكيدهم . ديونها إزاء الدولة وبحكم تفاقمذاتية بلاية أن أموالها البداد ديونها بحكم  وجد 

بضرورة أن تلتزم الدولة بخالص ديون الشركة لتمكينها من القيام بمشاريعها وبرامجها دون 

 إلى الاقتراض.  الحاجة

البتماع إلى السيد وزير الطاقة واملناجم ل 9191أفريل  01يوم جلسة اللجنة  عقدتثم 

 والانتقال الطاقي والسيد رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز عبر التخاطب عن بعد.

ن السيد الوزير لدى تدخله أن نمو الطلب على الكهرباء هو الدافع وراء القيام بمشاريع  وبي 

م كل هامة لتوبيع الشاكة وجعلها قادرة على إدراج كميات جديدة من الطاقات املتجددة.  وقد 

املسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة املعطيات والايانات املتعلقة بالقرض 

د جملة، املخطط الثالث عشر ضمنتمويل مشروع تهيئة وتجهيز راكة نقل الكهرباء  في  وعد 

وهي محطات جديدة جهد  إنجاز محطات مصفحة الجهد العاليتهم املرتاطة به والتي شاريع امل

عالي/جهد متوبط بكل من الزهرة وفورانة ورط مريم وبيدي صالح بصفاقس ومحطة 

محول جهد عالي/  03ة محطات متنقلة جهد عالي/جهد متوبط وجديدة جهد عالي بالجم وثالث

 إنجاز أنظمة التحكم والاتصاالتبيتم وأفاد أنه  ومحول جهد عالي/ جهد  عالي. جهد متوبط

تجارب وتشغيل أنظمة وال تركيبال إلى درابةال بدءا من ألانشطة والتي تشتمل على عديد
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)املصفحة والعادية( موضوع املخطط الثالث  لكامل محطات نقل الكهرباء والاتصاالت التحكم

 عشر.

وتطرق إلى الوضعية املالية الصعاة للشركة والتي مردها تفاقم ديونها تجاه حرفائها نتيجة 

 %21أو  21معدل أبعار الايع التي ال تغطي أكثر من ارتفاع  وكذلكعدم خالص فواتير الابتهالك 

املفاوضات مع وزارة املالية  إلى تواصلوأرار  .من كلفة الغاز %11من كلفة الكهرباء وأكثر من 

لتغطية العجز على مستوى  9102و 9101و 9102لسنوات قصد خالص مستحقات الشركة 

محركا لالقتصاد الوطني ة الشركة وتمكينها من القيام ببرامجها ومشاريعها باعتاارها ميزاني

  في دورها الاقتصادي والتنموي. تيةلمؤبسات الصناعية والخدماوالداعم ألاباس ي ل

د جل النواب تأكيدهم  لتنمية في الاالد لقاطرة كالشركة على دور هذه وخالل النقاش، جد 

وتقدموا بعدد من الابتيضاحات  إلنجاز مشاريعهامعتبرين أنه يتوجب دعمها ومساندتها 

 يمكن تلخيصها في ما يلي:واملالحظات 

 ،من املشاريع املعنية بموارد ذاتية بلايةقدرة الشركة على تمويل جزء  -

وقيمة املستحقات التي يمكن أن تحل  خاصة لدى الدولةكيفية تعاملها مع تفاقم ديونها  -

 ،إركاليات العجز الذي تعاني منه

 برامج الشركة للتصدي للمعتدين على الشاكة نتيجة السرقات والغش في العداد، -

 ،ص تهم كل الحرفاء من مواطنين ورركاتلالبتخال  برامجها للقيام بحمالت -

ضرورة فتح ملف امتياز مجانية الكهرباء ألعوان الشركة بما يكرس عدم املساواة بين  -

 املواطنين،

 ،ابتراتيجية للطاقات املتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسيةالتفكير في وضع  -

ض بعر الاترول على املستوى بعر تكلفة الكهرباء رغم انخفادواعي الارتفاع املتواصل في  -

 وتحمل الحرفاء لعجز ميزانية الشركة. العالمي

نشر الشركة لقوائمها املالية قال موفى أوت من كل بنة بالرائد الربمي للجمهورية ضرورة  -

إضافة  القانون املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤبسات العمومية التونسية مثلما ينص عليه 

إلى توجيهها إلى مجلس نواب الشعب لتكون القرارات التي يتم اتخاذها صادرة على ضوء معطيات 

 مالية صادقة طاقا للتشريعات الجاري بها العمل.
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ن السيد الوزير أهمية  د على أهمية الشركة في مسار التنمية دور وفي ردوده، بي 
 
بالاالد وأك

تقدم خدماتها لجميع املواطنين كل مناطق الجمهورية و ئية الكهربالتغطي الشاكة مواصلة العمل 

د تأكيده على ضرورة دعم الشاكة وتطويرها بأبعار معقولة. و  قصد تغطية الطلب وجد 

املتصاعد في الكهرباء وتحسين الخدمات املسداة والتقليص في نساة الضياع الكهربائي، عالوة 

 .نتقال الطاقي واعتماد الطاقات املتجددةالا  جعلها جاهزة وعلى ابتعداد تام إلنجا على 

أبعار بيع الكهرباء  بتسعيرة الكهرباء، أوضح السيد الوزير أن ردوده حول التساؤل املتعلقفي و

الذي ال تغطي كلفة إلانتاج وهي متغيرة من بنة إلى أخرى نظرا الرتااطها بسعر الغاز الطايعي 

الربط بين تراجع ، معتبرا أنه ال يمكن إنتاج الوطنيك %31 ( وحوالي%02يعتبر املكون ألاباس ي )

وبالتالي تأثيرها على كلفة الكهرباء ألن الفارق الزمني  يصل إلى أبعار الاترول وتراجع أبعار الغاز 

باعتاار وأن معدل  9102تسعة أرهر. وأضاف أن عجز الشركة بيتقلص مقارنة مع بنة 

 دوالر لبرميل النفط الخام. 11عدل ألابعار الحالية للاترول يطابق تقرياا م

شاريع في مجال هناك عديد امل أنتوجه الشركة العتماد الطاقة الشمسية،  وأفاد بخصوص

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

توازن في  أهمية أن يكون هناك واعتبر الابتثمار في ابتغالل الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء. 

 والطاقات املتجددة. ابتثمار الشركة إلنتاج الكهرباء من خالل الطاقات التقليدية

السيد رئيس مدير عام الشركة أن ديون وحول تحمل الحرفاء لعجز ميزانية الشركة ، أوضح 

 1111يتجاوز مليون دينار لدى الحرفاء العاديين على رقم معامالت  211تالغ حوالي الشركة 

د تأكيده  .وال يتحملها الحرفاءهي عنصر يتم إبرازه على مستوى القوائم املالية مليون دينار و  وجد 

على مجهود الشركة املتواصل البتخالص الديون التي تراكمت خاصة بعد الثورة بالنظر إلى 

 الص. معادلة بين إمكانيات الشركة والوبائل املتوفرة لديها وإنجاز مخططات الابتخ

د أن 
 
هناك برنامج متواصل وفي ما يتعلق بالتصدي لالعتداءات التي تطال الشاكة، أك

للتقليص في الفاقد التجاري مشيرا إلى أهمية معاضدة ذلك بنصوص تشريعية ملقاومة ظاهرة 

 اختالس الكهرباء والاعتداءات التي تطال الشاكة وأعوان الشركة.

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

الجانب النفعي لألعوان يندرج ضمن عناصر التأجير وهو منصوص عليه ضمن قانونها ألاباس ي 

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

 لالبتهالك املجاني للكهرباء ألعوان الشركة. 
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للتصويت على نص مشروع القانون  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 والتنميةقررت 

 ن.الحاضري

 

                                                             رئيــس اللجنـة        

 مقرر اللجنة 

                                                                         عياض اللومي       

    فيصل دربال


