الجمهوريةالتونسية
املدة النيابية الثانية
مجلس نواب الشعب
الدورة العادية ألاولى 9191-9102

تقرير لجنة املالية والتخطيط والتنمية
حول مشروع قانون يتعلق باملوافقة على اتفاق الضمان املبرم
بتونس بتاريخ  03جانفي  0303بين الجمهورية التونسية
والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير واملتعلق باتفاق القرض املبرم بين
الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير
للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي (عدد ) 0303 / 19
 تاريخ إحالة مشروع القانون على املجلس 13 :فيفري 9191
 تاريخ إحالة مشروع القانون على اللجنة 91 :فيفري 9191
 الوثائق املرفقة ملشروع القانون :وثيقة رر ألابااب واتفاق الضمان.
 تاريخ بدأ ألارغال :جلسة يوم  10أفريل 9191
 تاريخ انتهاء ألارغال :جلسة يوم  01أفريل 9191

رئيس اللجنة :عياض اللومي
نائب رئيس اللجنة :علي الهرماس ي

مقرر اللجن ـة :فيص ـ ـ ـ ـ ـل درب ـ ـال
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لجنة
تقرير
مشروع القانون عدد 0303/91

والتخطيط

مقرر مساعد :غازي القروي

مقرر مساعد :هش ــام العجبون ـ ـ ـ ــي

نظـ ـر اللجنة
 تاريخ إحالة املشروع على اللجنة  91 :فيفري 9191

 جلسات اللجنة :
 جلسة يوم ألاربعاء  10:أفريل  :9191النظر في مشروع القانون. جلسة يوم إلاثنين  01 :أفريل  :9191عرض التقرير على املصادقة. قرار اللجنة  :املصادقة على مشروع القانون بأغلاية الحاضرين
( 10نعم و 19محتفظين)
 تاريخ إنهاء ألاشغال  01 :أفريل 9191

رئيس اللجنة  :عياض اللومي
مقرر اللجنة  :فيصل دربال
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أوال :تقديم مشروع القانون:
أبرمت حكومة الجمهورية التونسية بتاريخ  11جانفي  9191بتونس مع الانك الدولي لإلنشاء
والتعمير اتفاق ضمان بخصوص اتفاق القرض املبرم في نفس اليوم بين الشركة التونسية
للكهرباء والغاز والانك الدولي لإلنشاء والتعمير بمالغ جملي قدره  050مليون دوالر أمريكي أي ما
يعادل حوالي  190.00مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي.
 ) 9أهداف املشروع:
يهدف مشروع تدعيم القطاع الطاقي إلى:
أ ) تعزيز راكة نقل الكهرباء،
ب) تحسين ألاداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وينقسم املشروع إلى جزأين:
 جزء لتمويل الانية التحتية بما قيمته  010مليون دوالر أمريكي،
 جزء يعتمد على مؤررات النتائج املتعلقة باألداء التجاري بما قيمته  91مليون دوالر أمريكي.

 ) 0مكونات املشروع:
العنصر ألاول :تعزيز شبكة نقل الكهرباء
يتمثل املشروع في إنجاز الدرابات ،والتصنيع ،والتجارب باملصنع ،والتزويد باملعدات،
وأرغال الهندبة املدنية ،والنقل على عين املكان ،والتركيب ،والتفكيك ،واختاارات مطابقة
املواصفات والتشغيل للمنشآت التالية:
 املحطات:
 ) 0محطة تحويل عادية جديدة  111/995كلف ( )Kilo Voltبكندار تحتوي على:
 محطة  111كلف:
 خليتي خطوط  111كلف صخيرة  0وصخيرة ،9 خلية محول  00/995/111كلف ( 511ميغافولت ـ أماير)، خلية ربط، خليتي املفاعلين املوازيين ( 11 X 9ميغافار)،9
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 محول  00/995/111كلف ( 511ميغافولت ـ أماير)، مفاعلين موازيين ( 11 X 9ميغافار)، محطة  995كلف:
 خليتي خطوط  995كلف بوبة وبوفيشة، خلية ابتقاال محول  00/995/111كلف ( 511ميغافولت ـ أماير)، خلية ربط. ) 9محطة تحويل عادية جديدة  111كلف بالصخيرة تحتوي على:
 خليتي خطوط  111كلف كندار  0وكندار ،9 خلية محول  00/995/111كلف ( 511ميغافولت ـ أماير)، خلية ربط، خليتي خطوط  111كلف لربط مركز إلانتاج، خليتي املفاعلين املوازيين  111كلف ( 11 X 9ميغافار)، محول  00/995/111كلف ( 511ميغافولت ـ أماير)، مفاعلين موازيين  111كلف ( 11 X 9ميغافار). ) 1محطة تحويل جديدة  995/051كلف بطينة تحتوي على:
 خليتي خطوط  995كلف صخيرة  0وصخيرة ،9 خلية محول  00/051/995كلف ( 911ميغافولت ـ أماير) خلية ربط  995كلف، محول  00/051/995كلف ( 911ميغافولت ـ أماير) خلية ابتقاال محول  051كلف باملحطة القديمة املوجودة بطينة. ) 1توبعة محطة تحويل  11/995كلف بتطاوين تحتوي على:
 -خلية تصريف الطاقة بمركز إلانتاج الفوطوضوئي ببرج بورقياة.
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 الخطوط الهوائية:
 )0خط كهربائي مزدوج الدارة  111كلف ،مزدوج الحزمة  501 X 9مم  ،9الصخيرة ـ كندار (029
كم)،
 )9دخول /خروج الخط  995كلف (مجهز  111كلف) ،مزدوج الحزمة  501 X 9مم ،9بوفيشة ـ
بوبة إلى كندار ( 5.5كم)،
 )1خط كهربائي مزدوج الدارة  995كلف 501 ،مم ،9الصخيرة ـ طينة ( 55كم)،
 )1خط كهربائي  995كلف يربط محطة تصريف الطاقة بمركز إلانتاج الفوطوضوئي ببرج
بورقياة (تطاوين) بمحطة التحويل تطاوين ( 011كلم).
العنصر الثاني :تحسين ألاداء التجاري:
يهدف هذا العنصر لدعم وتعزيز ألاداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز من خالل
ألانشطة التالية:
 )0مراقاة وقياس الابتهالك من قال حرفاء الجهد العالي واملتوبط في الوقت الحقيقي،
 )9تأمين دخل املستهلكين من الكهرباء ذات الجهد املنخفض مع ارتفاع الابتهالك،
 )1تحسين معدل تحصيل الحرفاء العاديين بما في ذلك ألابر،
 )1تحسين قياس الابتهالك من خالل توفير ألاجهزة املحمولة ملوظفي الشركة التونسية للكهرباء
والغاز،
 )5إطالق حمالت إرراك املواطنين حول حقوق ومسؤوليات ابتهالك الطاقة.

 ) 0املستهدفون من املشروع:
يهدف املشروع لدمج الطاقات املتجددة إلاضافية من املنتجين من القطاع الخاص في راكة
الشركة التونسية للكهرباء والغاز من خالل توفير قدرة النقل الالزمة وتعزيز قدرة الشركة على
دفع ثمن هذه الطاقة وتوزيعها.
ويشمل املستفيدون املااررون من املشروع جميع الحرفاء الحاليين واملحتملين الذين
بيستفيدون من إمدادات أكثر ابتدامة وربحية للكهرباء ،باإلضافة إلى خدمات أفضل.

 ) 4روزنامة إنجاز املشروع:
بيتم إنجاز مشروع تدعيم القطاع الطاقي خالل الفترة املمتدة بين بنة  9191وبنة .9191
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 ) 5الشروط املالية للقرض:
 قيمة القرض 050 :مليون دوالر، مدة السداد 15 :بنة منها  5بنوات إمهال، نسبة الفائدة % 0.50 :بالنساة للفترة  9151 - 9191و% 0.10بالنساة لسنة ،9151 عمولة التعهد % 1295 :بنويا على املالغ غير املسحوب من القرض، -عمولة الافتتاح % 1295 :من مالغ القرض تخصم مااررة حال دخول القرض حيز النفاذ.

ثانيا :أعمال اللجنة:
عقدت لجنة املالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم  10أفريل  9191عبر التواصل عن بعد
للنظر في مشروع هذا القانون وذلك على ضوء ما ورد عليها من بيانات بنص مشروع القانون
ووثيقة رر ألابااب ووثيقة اتفاق الضمان.
وقد أكد النواب على أهمية هذا القرض موضوع الضمان الذي يهدف إلى املساهمة في
مشروع تدعيم القطاع الطاقي من خالل تعزيز راكة نقل الكهرباء وتحسين ألاداء التجاري
للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
و تعرض عدد من النواب إلى الوضعية املالية الصعاة التي تمر بها الشركة والتي بتتفاقم في
ّ
ظل أزمة الكورونا وفي ظل شح السيولة على مستوى الانوك باعتاار أنه تم اتخاذ قرار حكومي
يقض ي بتأجيل خالص فواتير الكهرباء والغاز ،لذلك بات من الضروري مساندة هذه الشركة في
ظل هذه ألاوضاع الصعاة.
وتساءلوا عن مدى ابتعداد الانك املذكور على دفع قيمة القرض وفي ظل الظروف املالية
الصعاة على املستوى الدولي وإن كانت قيمة القرض بيتم سحبها من قال الشركة دفعة واحدة
كما إبتفسروا أن كانت الحكومة بتعمل على تخصيص هذه القيمة للمجاالت املدرجة ضمن
الاتفاقية فقط أو بيتم تحويلها إلى ميزانية الدولة ملجابهة وباء الكورونا وهل بيتم الانطالق في
املشروع موضوع هذا القرض خالل هذه السنة أو بيتم تأجيله.
وأكد أحد النواب على أهمية هذا القرض باعتااره يتعلق باالبتثمار في املجال الطاقي خاصة
أنه تم إبناده بنساة فائدة تعتبر منخفضة نسبيا باعتاار السوق وهو مرتاط بمجاالت هامة ال
بيما منها الطاقة الاديلة وإقتر ان يتم التفكير مستقاال في الابتثمار في مجال الطاقة النووية.
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كما طلب أحد النواب مد اللجنة بمستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز واملتخلدة
بذمة حرفائها .
ّ
وأكد أغلب النواب على أهمية املصادقة على اتفاق ضمان الدولة على القرض املذكور ليتم
صرفه ولتتمكن الشركة من القيام بمشاريعها الابتثمارية املبرمجة وإلايفاء بالتزاماتها.
هذا واجتمعت اللجنة مجددا يوم  01أفريل  9191لعرض تقريرها حول مشروع القانون وقد
تمت املصادقة عليه وإحالته للجلسة العامة.

ثالثا :قـرار اللجنة
قررت لجنة املالية والتخطيط والتنمية املوافقة على مشروع هذا القانون بأغلبية
الحاضرين.
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