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ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺠﺘﻤﺎع :اﻻﺜﻨﻴن  05أﻓرﻴل 2021

 ﺠدول اﻷﻋﻤﺎل :النظر ي مشاريع القوان ن التالية :
 مشروع قانون عدد  142/2020يتعلق باملوافقة ع-ى مذكرة التفاهم واتفاق القرضامل56م ن ب ن الجمهورية التونسية والاتحاد ٔالاوروبي واملتعلق ن بالقرض املسند
للحكومة التونسية ي إطار آلية الدعم املاDي الك-ي،
 مشروع قانون عدد  152/2020يتعلق بال5Rخيص للدولة ي الاكتتاب ي الزيادةالعامة السابعة ي رأس مال البنك ٕالافريقي للتنمية وي ٔالاسهم املتوفرة من الزيادة
العامة السادسة وي ٔالاسهم املحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إDى البنك
ٕالافريقي للتنمية،
 مشروع قانون عدد  111/2020يتعلق باملوافقة ع-ى اتفاق التمويل امل56م بتاريخ 10فيفري  2020ب ن الجمهورية التونسية والصندوق الدوDي للتنمية الزراعية
للمساهمة ي تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماiي والتضام ghبوالية
الق 5وان.
 اﻝﺤﻀور:
 اﻝﺤﺎﻀرون11 :
 اﻝﻤﻌﺘذرون06 :
 اﻝﻐﺎﺌﺒون04:
 اﻝﺤﺎﻀرون ﻤن ﻏﻴر أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ02 :
اﻓﺘﺘﺎح اﻝﺠﻠﺴﺔ :س  09و 45دق
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رﻓﻊ اﻝﺠﻠﺴﺔ :س 11و 50دق

اﻝﻤداوﻻت:

عقدت لجنة املالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاثن ن  05أفريل  2021نظرت
خاللها ي جملة من مشاريع القوان ن .
واسrsلت اللجنة النظر ي مشروع القانون عدد  2020-142املتعلق باملوافقة ع-ى مذكرة
التفاهم واتفاق القرض امل56م ن بتاريخ  19نوفم 2020 56و 24نوفم 2020 56ب ن الجمهورية
التونسية والاتحاد الاوروبي املتعلق ن بالدعم املاDي الك-ي.
ّ
وخالل النقاش ،أكد أعضاء اللجنة أن هذا القرض يندرج ي إطار الوضع الاقتصادي
واملاDي الصعب الذي يتسم بتف|{ gجائحة الكوفيد ّ .19
وبينوا أن هذا القرض مشروط
بقيام الدولة التونسية بجملة من ٕالاصالحات ي عديد املجاالت وي إصالحات مفروضة
منذ سنة  2012ولم يتم إنجازها بالنسق املطلوب من ناحية ومن الصعب الشروع ي
إنجازها ي الوقت الحاDي من ناحية أخرى.
واعت56وا أنه ال يمكن املوافقة ع-ى مشروع القانون املرتبط rذا القرض دون معرفة
وتفس  5كل ٕالاصالحات وكلفة كل إصالح وروزنامة تنفيذها ونسبة التقدم فrا وما يعيق
ّ
هذﻩ ٕالاصالحات عند الاقتضاء .كما أكدوا عدم القدرة ي هذا الظرف الصعب ع-ى الانrsاء
من هذﻩ ٕالاصالحات ع-ى املدى املتوسط.
ّ
وتعرضوا إDى غياب أي برنامج متفق عليه حاليا مع صندوق النقد الدوDي ،خالفا ملا تم
تضمينه ضمن الوثائق املرفقة ملشروع القانون ،إضافة إDى غياب معطيات حول نسبة
الفائدة وخطورة ما تضمنه القرض من خطايا مفروضة ي حالة عجز الدولة عن الخالص
بقيمة  200نقطة أساسا بنسبة  Euriborخالل ف5Rات محددة دون ذكر ماذا سيحصل ي
حالة العجز التام عن الدفع.
ّ
ي ح ن أكد بعض أعضاء اللجنة ع-ى الحاجة الكب 5ة لتمويل امل انية وال gال تقل عن
 18.5ألف مليون دينار معت56ين أن هذا القرض هام جدا ملصلحة البالد بحكم أنه تمت
إحالته منذ موى شهر نوفم 2020 56وال يجب تجاوز أجل  15أفريل الجاري للمصادقة
عليه ،مش 5ين إDى أن قانون املالية لسنة  2021تضمن جزء من الاق5Rاض وي حاليا تمثل
الطريقة الوحيدة للتمويل ال gيمكن اعتمادها ي ظل الوضع الاقتصادي الصعب بالبالد.
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كما دعوا إDى ضرورة دعوة وزير املالية ملساءلته حول عديد املسائل الr¦ gم املالية
العمومية ومشروع قانون املالية التعدي-ي لسنة  2021وحول ٕالاصالحات املضمنة باملشروع
املعروض ومدى تعهد الدولة بتنفيذها.
وتم التصويت ع-ى مشروع القانون بالرفض والتفويض ملكتب اللجنة إلعداد تقرير حول
مشروع القانون املعروض.
ونظرت اللجنة ي مشروع القانون عدد  2020-152املتعلق بال5Rخيص للدولة ي
الاكتتاب ي الزيادة العامة السابعة ي رأس مال البنك ٕالافريقي للتنمية وي ٔالاسهم املتوفرة
من الزيادة العامة السادسة وي ٔالاسهم املحدثة بموجب انضمام دولة "إيرلندا" إDى البنك
ٕالافريقي للتنمية.
وخالل النقاش ،أكد أعضاء اللجنة ّأن هذا الاكتتاب من املنتظر أن يدعم مساهمة
تونس ي رأس مال البنك ال gتبلغ حاليا  % 1،357ليصل حواDي  % 1،4الذي سيكون له
أثر إيجابي لتطوير عالقات التعاون املاDي مع البنك الافريقي للتنمية وخاصة ّ
وأن نسبة
تونس ي ٔالاضعف ي منطقة شمال افريقيا.
وأكد أغلب النواب ع-ى ضرورة املصادقة ع-ى مشروع القانون الح5Rام آجال الاكتتاب
من ناحية والستغالل الاعتمادات املخصصة من م انية الدولة  2020من ناحية أخرى.
وتم التصويت ع-ى املوافقة ع-ى مشروع القانون املعروض بإجماع الحاضرين والتفويض
ملكتب اللجنة إلعداد تقرير حوله.
كما نظرت اللجنة ي مشروع القانون عدد  2020-111املتعلق باملوافقة ع-ى اتفاق
التمويل امل56م بتاريخ  10فيفري  2020ب ن الجمهورية التونسية والصندوق الدوDي للتنمية
الزراعية للمساهمة ي تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماiي والتضام ghبوالية
الق 5وان .
ّ
وخالل النقاش ،أكد أعضاء اللجنة ع-ى ٔالاهمية البالغة ال gيكتسrا مشروع القانون
من حيث وقعه ٕالايجابي ع-ى والية الق 5وان ع-ى املستوى الاقتصادي والاجتماiي
ّ
والتضام ghوهو ما سيمكن من خروج الجهة من آخر ال5Rتيب ع-ى املستوى التنموي
ومؤشرات الفقر.
كما ّثمنوا أهداف املشروع واملنهجية املعتمدة ي تبويب ٔالاولويات وتوجيه الاعتمادات
ّ
ّ
وبينوا أن هذا املشروع سيمكن من تفعيل مبدأ التمي ٕالايجابي الذي أقرﻩ الدستور
وتحقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة وسيكون له تأث 5ات إيجابية ع-ى مستوى
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العيش والجانب النف´{ gوالص³ي ملتساك ghالجهة ال gتشهد أع-ى نسبة انتحار لدى
ٔالاطفال.
وي سياق متصل ،أوضح أعضاء اللجنة أن هذا املشروع شهد مشاركة كل الفاعل ن ع-ى
املستوى الجهوي وهو مشروع جاهز وتم ٕالاعداد له منذ  3سنوات .واعت56وا أن عدم
الاستقرار السيا¸{ gساهم ي عدم تفعيل جملة من املشاريع التنموية الهامة ي عديد
املناطق.
وأفاد أغلب أعضاء اللجنة أن الوثائق املرفقة بمشروع القانون واضحة وتتضمن
املعطيات الكافية وأن الشروط املالية للقرض معقولة بالنظر إDى الوضع املاDي والاقتصادي
العالم.g
وتم التصويت باملوافقة ع-ى مشروع هذا القانون املعروض بإجماع الحاضرين
والتفويض ملكتب اللجنة إلعداد تقرير حوله.

رﺌﻴس اﻝﻠﺠﻨﺔ:
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ﻤﻘرر اﻝﻠﺠﻨﺔ:

