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 تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية

مشروع قانون يتعلق باملوافقة على اتفاق القرض املبرم  حول 

بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي  2021مارس  31بتاريخ 

 19-لإلنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي ملشروع مجابهة كوفيد

 (15/2021)عدد  

 

o :2021أفريل  06 تاريخ إحالة مشروع القانون على املجلس 

o  2020 أفريل 15اللجنة: تاريخ إحالة مشروع القانون على 

o القرضواتفاق  الوثائق املرفقة ملشروع القانون: وثيقة شرح األسباب. 

o 2021أفريل  15 تاريخ بدأ األشغال: جلسة يوم 

o  2021أفريل  16 متاريخ انتهاء األشغال: جلسة يو 

 
 

 

 رئيس اللجنة: هيكل املكي
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 مقرر اللجنــة: فيصـــل دربــال        نائب رئيس اللجنة: عياض اللومي         

مقرر مساعد: منذر                                    مقرر مساعد: هشـــام العجبونـــــي             

 بن عطية
 

 

 مسار دراسة مشروع القانون 
 

 2021أفريل  15 إحالة املشروع على اللجنة:تاريخ  

 جلسات اللجنة: 

 .النظر في مشروع القانون  :2021أفريل  16جلسة يوم  .1

 

 ضد( 0محتفظ /  1مع /  6املوافقة بأغلبية الحاضرين ) قرار اللجنة: 

 

 

 

 

 

 

 

 هيكل املكياللجنة: رئيس 
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 فيصل دربالمقرر اللجنة: 
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 حول  والتنميةتقرير لجنة املالية والتخطيط 

 31قانون يتعلق باملوافقة على اتفاق القرض املبرم بتاريخ مشروع 

بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير  2021مارس 

 (15/2021)عدد  19-لتوفير تمويل إضافي ملشروع مجابهة كوفيد
 

  أوال: تقديم مشروع القانون 

اتفاق قرض مع البنك الدولي لإلنشاء  2021مارس  31أبرمت الحكومة التونسية بتاريخ 

مليون دينار تونس ي  268,125مليون أورو أي ما يعادل حوالي  82,5بمبلغ جملي قدره والتعمير 

 .19قصد تمويل البرنامج الوطني للتلقيح في إطار مجابهة جائحة الكوفيد ـــ 

وتجدر اإلشارة أن هذا القرض يعتبر تمويال إضافيا من البنك الدولي لدعم قطاع الصحة 

لقتناء وسائل الحماية الفردية بقرض  تمويال أّول في مجابهة األزمة الصحية. وقد تم توظيف 

         املؤرخ                     2020لسنة  21مليون أورو مصادق عليه بمقتض ى املرسوم عدد  18.3قيمته 

 .2020ماي  22في 

 أهداف املشروع:

تهدف تعبئة هذا التمويل لدعم تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح ورفع جاهزية املنظومة 

الصحية للبالد التونسية عن طريق توفير اللقاحات الضرورية بالكميات املطلوبة لفائدة 

من جملة السكان، إلى جانب  % 50ماليين مواطن، أي بنسبة  6الفئات املستهدفة بما يعادل 

توفير كافة املستلزمات الطبية من تحاليل وأدوية ومعدات كاآلت التبريد ذات الخصوصية 

الفنية العالية وتأهيل سلسلة التبريد املتصلة بهذه العملية وذلك في إطار الستراتيجية الوطنية 

 التي تهدف أساسا إلى: 19ملجابهة جائحة كوفيد ـــ

  اإلمكان من حدة الجائحة واجتناب الحالت الخطرة املؤدية للوفاة عن التقليص قدر

و جودة عالية لفائدة الفئات املستهدفة حسب ذطريق التوفير املجاني والناجع للقاحات 

 األولويات املحددة دون تمييز،
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  العمل قدر اإلمكان على الحّد من التبعات السلبية النفسية والجتماعية والقتصادية

 جة عن هذه الجائحة،النات

  دعم وتطوير اإلمكانيات الحالية للمنظومة الصحية بما يستجيب لتأمين سالمة مهنيي

 الصحة.

 مكونات املشروع:

 :19ـــ دعم تمويل التزود باللقاح ضد الكوفيد ـــ  2ــــ  1

ر خابتمثل العتمادات املبرمجة لقتناء التالقيح من خالل إبرام عقود تزود مع مختلف امل

قبل الهيئات املعتمدة والحاصلة على التراخيص املستوجبة، بقيمة  العاملية املصادق عليها من

 100,8للتمويل )من القيمة الجملية  % 83مليون دولر أمريكي أي بنسبة  82,5جملية قدرها 

أو  COVAXإضافة إلى الكميات املتحصل عليها بصفة مجانية في إطار مبادرة  مليون دولر(

ة الصينية. إذ ستمكن هذه التفاقيات من بلوغ األهداف املرسومة في إطار الستراتيجية الهب

 من السكان ذوي األولوية. % 50من خالل ضمان تغطية  19الوطنية ملجابهة جائحة كوفيد ـــ 

 املساندة والرفع من جاهزية املنظومة الصحية: 2ــــ  2

من القيمة الجملية للقرض  % 14,75ة تمثل العتمادات املبرمجة لهذا املحور نسب

وستتخصص لدعم املنظومة الصحية الحالية والعمل على الّرفع من جاهزيتها لضمان الظروف 

املالءمة إلنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وبلوغ أهدافها وذلك عبر توفير اإلمكانيات اللوجيستية 

 واملستلزمات الطبية ذات الصلة واملتمثلة أساسا في:

 ،األدوية والتحاليل واملستلزمات الطبية املتصلة باللقاح 

  :80 -تجهيزات التخزين والتبريد°C/-20°C، 

 ،الخطة التصالية 

 ،تهيئة وتجهيز الفضاءات املخصصة لتخزين التلقيح 

 .اقتناء مولدات كهربائية لتأمين استمرارية سلسلة التبريد في املخازن 
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والتقييم للمشروع: سيخصص جزء من هذه العتمادات إلنجاز التصرف واملتابعة  3ــــ  2

 أشغال الرقابة الفنية للحملة ودعم تنفيذ مختلف مراحلها.

 الجهة املنفذة:

 وزارة الصحة والهياكل املعنية باقتناء اللقاح وتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح.

 مبلغ القرض والشروط املالية:

مير الكلفة الجملية للتمويل اإلضافي بقرض قدره             يمول البنك الدولي لإلنشاء والتع

مليون دينار تونس ي حسب الشروط املالية  268,125مليون أورو أي ما يعادل حوالي  82,5

 التالية:

 نسبة الفائدة:

 ( النسبة املتغيرة للبنكSpead Variable نسبة الفائدة اليوريبور + )6 ( أشهرEuribor :)

 ،% 0.435بة وتبلغ حاليا قرا

  :سنوات فترة إمهال، 5سنة منها  18.5مدة السداد 

  :من مبلغ القرض تخصم مباشرة حاتل دخول القرض حيز النفاذ، % 0.25عمولة الفتتاح 

  :12على املبلغ غير املسحوب من القرض )سيقع احتسابها بعد  % 0.25عمولة التعهد 

 (.2021مارس  26قية القرض أي شهرا من تاريخ مصادقة مجلس إدارة البنك على اتفا

 ثانيا: أعمال اللجنة 

نظرت خاللها في  2021أفريل  16يوم جلسة لجنة املالية والتخطيط والتنمية  عقدت

نص و وثيقة شرح األسباب ما ورد عليها من بيانات بعلى ضوء  وذلكالقانون هذا مشروع 

 .القرضاتفاق 

أن هذا القرض ُيعتبر تمويال إضافيا من البنك الدولي  أعضاء اللجنةبّين وخالل النقاش 

                              ر واملقّد أن القرض األّول كما أشاروا  لدعم قطاع الصّحة في مواجهة األزمة الصحية،

ن هذا التمويل أ بينماقتناء وسائل حماية فردية لتم توجيهه واستعماله مليون أورو  18,3بـــ 

 .19لتمويل البرنامج الوطني للتلقيح في إطار مجابهة كوفيد ـــ سيوجه أساسا 
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د أعضاء اللجنة على أ وفي نفس السياق،
ّ
على مشروع هذا القانون  التصويتضرورة ك

 بعده الجتماعي والصّحي دقة عليه في أقرب اآلجال باعتبار حالته على الجلسة العامة للمصاوإ

من  لخطيرةالحالت اتقليص من حّدة الجائحة واجتناب أن يقوم به لل والّدور الذي يمكن

 .خالل توفير اللقاح الناجع واملجاني

 ثالثا: قرار اللجنة 

 .أعضائها الحاضرين بأغلبيةقررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون 

 

                                                                      رئيــس اللجنـة    

            للجنةمقرر ا

فيصل                                            ي                                          ــــكمهيكل     

 دربال


