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الجمهورية التونسية
مجلس نـواب الشعـب

مﺤضر اجتماع
لجنة الفالحة ؤالامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد 14
 تاريخ الاجتماع :الاربعاء  06فيفري .2019
 جدول ٔالاعمال :النظر ي:
 مشروع القانون عدد  2018/40املتعلق بتنقيح القانون عدد  95لسنة  199املؤرخ ي 6ديسم 1999 67واملتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن،
 مشروع قانون أسا KLMعدد  2018/78يتعلق باملوافقة عXى بروتوكوUي تعديل اتفاقية الط6Qاناملدني الدوUي،
 مشروع قانون أسا KLMعدد  2018/ 79يتعلق باملوافقة عXى اتفاقية انشاء التحالف العالمKلألرا` KLالجافة،
 مشروع قانون اسا KLMعدد  2018/ 86يتعلق باملوافقة عXى انضمام الجمهورية التونسيةلالتفاق ألمم Kالخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجالت
والاع6qاف بتلك املراقبة.
 الحضور :الحاضرون ) /(09املتغيبون /(..) :املعتذرون ) /(..الحاضرون من غ6Qأعضاء اللجنة).(00
 افتتاح الجلسة :الساعة التاسعة و 50دق.
 رفع الجلسة :الساعة الحادية عشر .
بالنسبة ملشروع القانون عدد 2018/40
اطلعت اللجنة عXى مشروع القانون ووثيقة شرح الاسباب وأكدوا عXى اهمية صندوق ضمان
تمويل الصادرات ملرحلة ما قبل الشحن الذي دف اUى تمكQن املؤسسات الصغرى واملتوسطة
من الحصول عXى التمويل املناسب لدى الجهاز البنكي ،واUى تجاوز إشكالية توف 6Qالضمانات
العينية لدى هذﻩ املؤسسات بواسطة شهادة الضمان ال Kيمنحها الصندوق.
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وتطرقوا إUى مجال تدخله الذي م تغطية مخاطر عدم تسديد قروض تمويل الصادرات
ملرحلة ما قبل الشحن ال Kتمنحها املؤسسات البنكية لفائدة املؤسسات الصغرى واملتوسطة
بعنوان صادراا املنجزة انطالقا من البالد التونسية واملغطاة بواسطة اعتماد بنكي ّ
معزز من
قبل بنك منتصب بالبالد التونسية أو بواسطة عقد تأمQن صاد ات ّ
ضد مخاطر عدم الدفع
ر
ووقف الصفقة.
كما تعرضوا إUى نوعية املخاطر املغطاة من فبل هذا الصندوق واملتمثلة ي مخاطر عدم
تسديد قروض تمويل الصادرات بسبب عدم قدرة املؤسسة املصدرة عXى إنجاز الصفقة طبقا
لعقد البيع .وتخرج عن نطاق
وأوضحوا أن املشروع املعروض عXى اللجنة دف اUى توسيع مجال تدخل هذا الصندوق
ليشمل جميع املؤسسات املصدرة بما فا املؤسسات الك67ى وإUى الاستغناء عن استثناءات
تغطية حاالت عدم التسديد الناتجة عن وضعية أو ّ
تصرف املش6qي ٔالاجن¡ ،Kأو وضعية بلد
املش6qي ٔالاجن¡ Kأو ٕالاجراءات املتخذة من قبل سلطات هذا البلد،أو وقوع حوادث أضرت
بمعدات ٕالانتاج أو ع6Qها قابلة للتغطية بواسطة عقد تأمQن ٔالاضرار .بما من شأنه أن يحسن
مستوى الاقبال عXي هذا الصندوق من قبل املصدرين.
هذا وتعرض السادة النواب إUى الفصل  5جديد من مشروع القانون وتساءلوا عن طبيعة
نشاط شركة التامQن ال Kستع ¤¥بتسي 6Qالصندوق املذكور ومهامها وأكدوا عXى ضرورة طلب
مزيد من التوضيحات من جهة املبادرة ي هذا املجال.
كما تم الاتفاق خالل هذﻩ الجلسة عXى الاستماع اUى كل من وزاري املالية والتجارة وممثلQن
عن الاتحاد التون¦ KLللصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التون¦ KLللفالحة والصيد
البحري .كما أكد النواب أن جلسة الاستماع إUى جهة املبادرة ستكون مناسبة كذلك لطلب
الاطالع عXى مالمح ٔالامر الحكومي املنصوص عليه بالفصلQن ) 2جديد( و) 5جديد( والنصوص
ال6qتيبية املنصوص علا بالفص  2من مشروع القانون
بالنسبة ملشروLي القانونNن الاساسيNن عدد  2018/78وعدد 2018/86
اطلت اللجنة عXى مشرو¨ي القانونQن ي فصلما الوحيدين وعXى وثيق Kشرح الاسباب
وقررت الاستماع إUى السيد وزير النقل بخصوصهما.
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بالنسبة ملشروع القانون الاسا RSTعدد 2018/79
بعد الاطالع مشروع القانون ي فصله الوحيد وعXى وثيقة شرح الاسباب ،ثمن السادة النواب
هذﻩ الاتفاقية ال Kتس©دف الدول ال Kتغطي الارا` KLالجافة نسبة  %50من مساحة اراضا
الجملية .ودف اUى تبادل التجارب والخ67ات ي مجال مجا«ة الجفاف والتغ6Qات املناخية
وترشيد استعمال املوارد املائية بما يسمح التو¬ي من الازمات وتعزيز الامن الغذائي والطا¬ي
ألعضا®ا.
وأكدوا عXى حاجة البالد ملثل هذﻩ الاتفاقيات ال Kستساهم ي تمويل العديد من املشاريع
الاس6qاتيجية املعطة بسبب غياب املوارد املالية عXى غرار مشروع تنمية الصحراء.
وتباينت ٓالاراء حول الجهات ال Kسيتم الاستماع إلا صلب اللجنة ،حيث رأى البعض م²م
أن الاستماع اUى جهة املبادرة )وزارة الفالحة( يعت 67كافيا وذلك ل6qشيد عمل اللجنة والتسريع ي
دراسة مشاريع القوانQن املحالة علا .ي حQن رأى البض الاخر أن أهمية مشروع القانون يتطلب
توسيع دائرة الجهات املعنية باالستماعات لتشمل ،إUى جانب جهة املبادرة ،كل من وزارة التعليم
العاUي والبحث العلم Kووزارة الدفاع الوط K¥واملعهد التون¦ KLللدراسات الاس6qاتيجية .وبعد
التشاور تم الاتفاق عXى الاستماع اUى كل من جهة املبادرة ووزارة التعليم العاUي والبحث العلمK
واملعهد التون¦ KLللدراسات الاس6qاتيجية.
وأكد بعض النواب عXى ضرورة مطالبة جهة املبادرة بمد اللجنة بفكرة عن السياسة العامة
للدولة ي مجال مجا«ة التغ6Qات املناخية وانعكاساا عXى مجاUي املياﻩ والفالحة.
وي خاتمة هذﻩ الجلسةّ ،
عرج السيد رئيس اللجنة عن اليوم الدرا KLMالذي نظمته اللجنة
بالتعاون مع الاكاديمية ال67ملانية يوم الاثنQن  04فيفري حول املعادلة بQن التحكم ي الاسعار
وحماية املنتوج الفال¶ي وأوضح أنه سيتم تخصيص جلسة ملناقشة التقرير الخاص «ذا اليوم
الدرا KLMوللتحاور حول التداب 6Qوٓالاليات الكفيلة لت¸¹يل التوصيات املقدمة عXى أرض الواقع.

قرار اللجنة:
بالنسبة ملشروع القانون عدد :2018/40
 الاستماع اUى السيد وزير التجارة يوم الخميس  7فيفري ،2018 الاستماع إUى وزير املالية ثم ممثلQن عن الاتحاد التون¦ KLللصناعة والتجارة والصناعاتالتقليدية والاتحاد التون¦ KLللفالحة والصيد البحري عXى أن يتم تحديد مواعيد هذﻩ
الاستماعات بعد التنسيق مع الجهات املعنية.
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بالنسبة ملشرو¨ي القانونQن عدد  2018/ 78وعدد :2018/86
الاستماع اUى السيد وزير النقل وسيتم تحديد موعد الجلسة الحقا.
بالنسبة ملشروع القانون الاسا KLMعدد :2018/79
 الاستماع إUى السادة وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووزير التعليم العاUي والبحثالعلم Kواملعهد التون¦ KLللدراسات الاس6qاتيجية يحدد مواعيدها الحقا،
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مقرر اللجنة

الزه ZNالرجRY

أحمد الصديق

