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المالحق

تقديم عام
ينــدرج إعــداد "التقريــر حــول املشــاريع االســتمثار ّية املنجــزة يف إطار عقــود الرشاكة

مــع القطــاع اخلــاص أو يف شــل لزمــة او بواســطة آليــات متويــل أخــرى خــارج إطــار

مزيانيــة الدولــة" يف إطــار الفصــل  46مــن القانــون األســايس عــدد  15لســنة 2019
املتعلــق بالقانــون األســايس لملزيانيــة .وقــد مت إســناد مه ّمــة إعــداده ،وفــق مقتضيــات قــرار
وزيــر املاليــة املــؤرخ يف  15مــارس  2019املتعلــق بضبــط رزنامــة إعــداد مــروع قانــون
املاليــة للســنة ،ومنشــور وزيــر املاليــة عــدد  9لســنة  2019املتعلــق بإعــداد مــروع مزيانيــة
الدولــة لســنة  ،2019إىل لك مــن اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع
اخلــاص (حتــت إرشاف رائســة احلكومــة) واإلدارة العامــة للرشاكــة بــن القطاعــن العــام
واخلــاص بالــوزارة امللكفــة باملاليــة.
وبصفــة عامــة يشــل إرفــاق مجلــة مــن التقاريــر لقانــون املاليــة خطــوة مهمــة يف إطــار
ترســيخ احلومكــة الرشــيدة وإرســاء قواعــد الشــفافية املاليــة .وميثــل نــر التقريــر الثالــث
لملشــاريع املنجــزة يف إطــار الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،عــى وجــه اخلصوص،
فرصــة أخــرى لتســليط الضــوء عــى أمهيــة مســامهة آليــة الرشاكــة يف حتقيــق اقتصــاد
مســتدام نظــرا ملــا توفــره هــذه اآلليــة مــن جمــاالت متنوعــة لتبــادل اخلــرات والتوصــل إىل
معايــر أفضــل الختيــار املشــاريع وتوســيع املــوارد املاليــة املتاحــة نتيجــة تعــاون األطــراف.

ّ
وحتتــل تونــس املرتبــة  57فميــا يتعلّــق باملنــاخ املــامئ ّ
للشاكــة بــن القطاعــن العــام
واخلــاص وذلــك وفــق ال ّدراســة 1الــي أجريــت عــى مســتوى  69دولــة (مشلــت دوال مــن
أمريكيــا الالتين ّيــة وأوروبــا وآســيا ودول الــرق األوســط ومشــال افريقيــا وجنــوب حصــراء
افريقيــا) .ويه بذلــك تقــرب مــن املعــ ّدل العــام مقارنــة ببق ّيــة الــ ّدول .وب ّينــت ال ّدراســة أنّ
واملؤسســايت يشـ ّ
ـكالن نقــاط ق ـ ّوة قطــاع ّ
الشاكــة بتونــس ،فميــا مي ّثــل
اإلطاريــن القانــوين
ّ
أمه العوائــق الــي تقــف حاجــزا أمــام تط ـ ّوره .فلــن حظــي موضــوع
ضعــف المتويــل مــن ّ
الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص باهمتــام ال ّدولــة خاصــة يف الســنوات األخــرة ،فإنــه
ال يــزال حيتــاج ملزيــد مــن الـ ّدمع لرتســيخ الــويع بأمهيتــه كركــزة مــن الراكئــز املعمتــدة يف
رمس وتنفيــذ خطــط التمنيــة املســتدامة وبوصفــه حيفــز المنــو االقتصــادي وميثــل حــا ملشــلة
إجيــاد المتويــل الــازم لتنفيــذ املشــاريع العموميــة .فالظــروف االقتصاد ّيــة ال ّراهنــة والتح ّد ّيات
أي وقــت مــى ،حلــوال غــر
معقهتــا أزمــة جاحئــة «كوفيــد  ،»19تتطلّــب ،أكــر مــن ّ
الــي ّ
1

»Voir «The Economist Intelligence Unit Limited 2019
https://infrascope.eiu.com/wp-content/uploads/2019/11/EIU_MCC_TUNISIA_Proof_06.pdf
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تقليد ّيــة لتقــدمي آل ّيــات ابتاكر ّيــة تتناســب واالحتياجــات المتويليــة ولــدمع المنــو واالســتمثار
وخلــق فــرص التشــغيل .وهــو مــا يتطلّــب البحــث عــى طــرق ناجعــة وف ّعالــة لتفعيــل اماكن ّيــات

ّ
والشاكــة مــع القطــاع اخلــاص.
التعــاون

مكــا ّ
أكــدت بعــض ال ّدراســات 2انّ اختيــار صيغــة عقــود الرشاكــة عنــد برجمــة املشــاريع
بالصيــغ التعاقد ّيــة
االســتمثار ّية ،مــن شــأنه ان يو ّفــر مداخيــل إضاف ّيــة ملزيان ّيــة ال ّدولــة مقارنــة
ّ

األخــرى ،ويف هــذا اإلطــار ،قـ ّدم معهــد ال ّدراســات االســراتيجية يف مذكرتــه الصــادرة يف
أفريــل  ،2021بعــض احللــول العمل ّيــة الــي ميكــن اللّجــوء إلهيــا عنــد إعــداد قانــون املزيان ّيــة

التعديــي قصــد اجيــاد مــوارد إضاف ّيــة لتغطيــة الفــارق بــن املداخيــل اجلبائ ّيــة الــي ّ
مت
املجسلــة فعل ّيــا .وتمت ّثــل هــذه احللــول
تو ّقعهــا يف قانــون املاليــة لســنة  2021واملداخيــل
ّ
أساســا يف :

 - 1ترشيد ال ّدمع،
 - 2إعادة هيلكة ديون املنشآت العموم ّية،
 - 3حتويــل املشــاريع االســتمثارية إىل مشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص
وإعــادة توزيعهــا .وب ّينــت ال ّدراســة انّ هــذا احلــل مــن شــأنه أن ّ
ميكــن ال ّدولــة مــن ســد
جفــوة متويــل بقميــة تناهــز  2.606.6مليــون دينــار.

وتمكــن أمه ّيــة عقــود ّ
الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،كصيغــة تعاقد ّيــة إلجنــاز
الصيــغ التعاقد ّيــة .والــي ّ
ّ
مت
املشــاريع العموم ّيــة ،يف اخلاص ّيــات الــي
متــزه عــن بق ّيــة ّ
التنصيــص علهيــا بالقانــون عــدد  49لســنة  2015املــؤ ّرخ يف  27نومفــر  2015املتعلّــق

بعقــود ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،ويه:

 خضــوع عقــود ّ
الشاكــة إىل مبــدأ التــوازن التعاقــدي مــن خــال تقــامس املخاطــر

ّ
صلــب العقــد بــن ّ
والشيــك اخلــاص وهــو مــا مــن شــأنه أن يكــون
الشــص العمــويم
يف اآلن نفســه حافــزا ومضانــة لملســتمثرين،

 خضــوع املــروع املزمــع إجنــازه يف صيغــة عقــد رشاكــة إىل دراســة ملختلــف

اجلوانــب القانون ّيــة واالقتصاد ّيــة واملال ّيــة واالجمتاع ّيــة والفن ّيــة والتأثــرات البيئ ّيــة
2

Voir par exemple la note stratégique de l’ITES, «Crise des finances publiques en Tunisie et gap de
financement du déficit du budget de l’Etat : quelles marges de manœuvre de renforcement des capacités
de résilience économique en 2021?»; (avril 2021).
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تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

رر تنفيــذه وفقــا هلــذه الصيغــة دون غريهــا مــن األشــال التعاقد ّيــة
والعنــارص الــي تـ ّ

األخــرى ورضورة عــرض هــذه ال ّدراســة عــى الـ ّرأي املســبق للهيئــة العا ّمــة ّ
للشاكــة
بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ويكــون رأهيــا معلّــا وملزمــا ،وهــو مــا مــن
شــأنه أن يســامه يف مضــان حســن تنفيــذ املــروع،

 رضورة إعــداد الخشــص العمــويم لدراســة تقيمي ّيــة آلثــار إجنــاز املــروع يف صيغــة
عقــد الرشاكــة عــى املزيان ّيــة العموم ّيــة وعــى الوضع ّيــة املال ّيــة للخشــص العمــويم
ومــدى تو ّفــر االعمتــادات الرضور ّيــة إلجنــازه وعــرض هــذه ال ّدراســة عىل الـ ّرأي املعلّل

للوزيــر امل ّ
لكــف باملال ّيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســامه يف مضــان دميومــة املــروع،

 دفــع املقابــل املــايل لملــروع مــن قبــل الخشــص العمــويم عــى اكمــل م ـ ّدة العقــد

بدايــة مــن تــارخي القبــول الهنــايئ لملنشــآت والتجهــزات أو البــى موضــوع عقــد
أنــا ّ
ّ
الشاكــة .وتمكــن اجياب ّيــة هــذه اخلاص ّيــة يف ّ
متكــن ال ّدولــة مــن برجمــة وتنفيــذ

املتوســط والبعيــد مــع مــا ختلقــه هــذه املشــاريع
مشــاريع اســتمثار ّية عــى املــدى
ّ
مــن مواطــن شــغل ومــن ديناميك ّيــة وحرك ّيــة اقتصاد ّيــة مملوســة دون ان تث ّقــل اكهــل

مقســا عــى اكمــل الفــرة
املزيان ّيــة حيــث أنّ دفــع مقابــل االســتمثارات ســيكون
ّ
التعاقد ّيــة.
الســياق ،سيسـلّط التقريــر الثالــث الضوء عــى اجياب ّيات الرشاكــة بني القطاعني
ويف هــذا ّ

أمه اســراتيج ّيات متويــل املشــاريع العموم ّيــة وأحــد اخليــارات الــي
العــام واخلــاص كأحــد ّ
تتطلّــب مزيــدا مــن التفعيــل.
وينقســم التقريــر إىل ثــاث أجــزاء رئيس ـ ّية :ســيتناول اجلــزء األ ّول منــه اإلطــار النظــري
امه املعطيــات املتو ّفــرة
للرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص .وســيعرض اجلــزء الثــاين ّ

خبصــوص مشــاريع ّ
الشاكــة املنجــزة واجلاريــة واملربجمــة ومــدى تقـ ّدم تنفيذهــا .أ ّمــا اجلــزء
والصعوبــات
الثالــث ،فســيق ّدم بعــض التوصيــات واملقرتحــات واحللــول لتجــاوز أمه العراقيــل
ّ

الــي مــن شــأهنا تعطيــل مشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص.

ّ
حش املعلومــات واملعطيــات احمل ّينــة خبصــوص مشــاريع ّ
الشاكــة املنجــزة
وأمــام
واملربجمــة ،فقــد ّ
مت االعمتــاد يف كتابــة التقريــر باألســاس عــى مهنج ّيــة وصف ّيــة عرضــت
واملؤسســات ّية ّ
للشاكــة وأمه املفاهــم املرتبطــة هبــا ،ختلّلهتــا
مــن خالهلــا املنظومــة القانون ّيــة
ّ

بعــض املقاطــع ال ّتحليل ّيــة.
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جتــدر اإلشــارة أنّ هــذا التقريــر يتعلّــق مبشــاريع عقــود اللزمــات عــى معــى القانــون

عــدد  23لســن  2008املنقــح واملمتــم بالقانــون عــدد  47لســنة  2019املتعلــق بتحســن منــاخ
االســتمثار والقانــون عــدد  9لســنة  2021املــؤرخ يف  1مــارس  2021واملتعلــق باملصادقــة
عــى مرســوم رئيــس احلكومــة عــدد  24لســنة  2020املــؤرخ يف  28مــاي  2020املتعلــق

بضبــط أحــام خاصــة حبــاالت المتديــد يف عقــود اللزمــات ،ومشــاريع عقــود الرشاكــة عــى
معــى القانــون عــدد  49لســنة  2015املنقــح بالقانــون عــدد  47لســنة  2019املتعلــق بتحســن

منــاخ االســتمثار والعقــود اخلاضعــة للقانــون عــدد  12لســنة  2015املتعلــق بإنتــاج الكهربــاء
مــن الطاقــات املتجــددة دون غريهــا مــن املشــاريع.

وال يمشــل جمــال التقريــر املشــاريع اخلاضعــة ألطــر قانونيــة خاصــة عــى غــرار عقــود

االمتيــاز املنصــوص علهيــا مبجلــة احملروقــات وجملــة املنــامج وكذلــك اإلجــازات املنصــوص
علهيــا مبجلــة االتصــاالت.

مت تضمــن ّ
وجتــدر اإلشــارة إىل أ ّنــه بال ّنســبة للوحــدة النقديــة املســتعملة ،فقــد ّ
لك املبالــغ

باجلــداول املصاحبــة بالدينــار.

الجزء األول :
ّ
للشراكة
اإلطار العام
بين القطاع العام
والقطاع الخاص

األول  :مفهــوم ّ
الشــراكة بيــن القطاع العــام والقطاع الخاص
البــاب ّ
في ال ّتشــريع ال ّتونسي
ّ
واملؤسســات املال ّيــة توجــد عـ ّدة تعاريــف
املنظــات
يف ال ّترشيــع املقــارن ويف مصطلحــات
ّ
ّ
ّ
بالطلبــات العموم ّيــة
للشاكــة تتقــارب مضمونــا فميــا بيهنــا وختتلــف يف مــدى ارتباطهــا
الشاكــة حســب ّ
التقليد ّيــة ويف ال ّتفرقــة بــن أشــال ّ
الطــرف الــذي يتح ّمــل دفــع املعالــم.

فقــد ع ّرفــت اللّجنــة الربيطان ّيــة ّ
للشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص (The British
ّ )Commission on Public and Private Sector Partenerships
الشاكــة بكوهنــا «عالقــة

مشــاركة يف املخاطــر بــن القطاعــن العــام واخلــاص بنــاء عــى مطــوح مشــرك مــن أجــل

العامــة لل ّدولــة» .مكــا قامــت األمم املتحــدة بتعريفهــا عــى
للسياســة
ّ
حتقيــق هــدف مأمــول ّ

ّ
أنــا «التعــاون واألنشــطة املشــركة بــن القطاعــن العــام واخلــاص بغــرض تنفيــذ املشــاريع
ّ
بالطريقــة الــي
الكــرى ،وحبيــث تكــون املــوارد واالماكن ّيــات لــكال القطاعــن مســتخدمة معــا
تــؤ ّدي إىل اقتســام املســؤول ّيات واملخاطــر بطريقــة رشــيدة لتحقيــق التــوازن األمثــل».

أمــا يف الترشيــع التونــي فقــد هشــد مفهــوم ّ
الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص
ّ
اخلاصــة بــه.
تط ـ ّورا تزامــن مــع تط ـ ّور املنظومــة الترشيع ّيــة والرتتيب ّيــة
ّ

تطور مفهوم الشراكة في تونس :
.1
ّ
ـرف يف املرافــق العموميــة يف العــامل تارخييــا بثالثــة
م ـ ّرت السياســات العموميــة للتـ ّ
ـزت بالتخــي لفائــدة اخلــواص ّ
ـرف املبــارش إىل مرحلــة ثانيــة متـ ّ
مث
مراحــل بدايــة مــن التـ ّ

ظهــور منــط جديــد وهــو الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص.

وال يعتــر مفهــوم الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص جديــدا عــى تونــس
فقــد اكنــت تونــس مــن ر ّواد ّ
الشاكــة احلديثــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص إذ مت إحــداث
أ ّول خــط ســكة حديديــة يف ضــوايح العامصــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر يف إطــار
رشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص.

وتعــود أول أشــال الرشاكــة يف تونــس إىل الفــرة احلســينية وتعلقــت تلــك الفــرة

مبياديــن حمــدودة اكســتغالل امللــك العمــويم لصيــد املرجــان البحــري والنقــل العمــويم.
وتطــور اللجــوء إىل اللّزمــات يف مــا بعــد عــر متكــن عــدة مؤسســات ومنشــآت معوميــة مــن

إسنـــــاد اللزمـــــات استنـــــادا لنصــــوص قطاعيــــة (عىل سبيل الذكر النصـــــوص املتعلقــــة
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يف جملــة الغابــات واملنزتهــات احلرضيــة وامللــك املينــايئ وامللــك البحــري وامللــك املــايئ وامللــك
العمــويم للطرقــات  ).....وكذلــك بمتكــن امجلاعــات احملليــة مــن تســلمي اللزمــات طبقــا

للقانــون األســايس للبلديــات والقانــون األســايس املتعلــق باملجالــس اجلهويــة .وقــد متــزت
هــذه الفــرة بتعــدد النصــوص وعــدم التنصيــص عــى مبــادئ وإجــراءات إلبــرام اللزمــات
وتنفيذهــا يف أغلــب القطاعــات .ومــن بــن أمه املشــاريع املنجــزة يف هــذا اإلطــار الترشيــي

هتيئــة ضفــاف البحــرة وحمطــة توليــد الكهربــاء بــرادس ومــروع مطــار النفيضــة الــدويل
ومشــاريع ّ
الس ـ ّيارة ( 9لزمــات).
الطرقــات ّ
يف مرحلــة الحقــة ســن املــرع القانــون عــدد  23لســنة  2008املــؤرخ يف  1أفــر

يــل  2008املتعلــق بنظــام اللزمــات الــذي حــدد املبــادئ العامــة الــي يتقيــد هبــا الخشــص
العمــويم عنــد إســناد اللزمــات ووحــد اإلطــار اإلجــرايئ املنطبــق علهيــا ،والقانــون التوجهيــي

عــدد  13لســنة  2007املتعلــق بإرســاء االقتصــاد الرمقــي الــذي قــدم آليــات الرشاكــة بــن
القطاعــن العــام واخلــاص دون أن يكــون لذلــك تأثــر يذكــر عــى تطــور إحــداث املشــاريع.
يف ســنة  2011مت إحــداث صنــدوق الودائــع واألمانــات الــذي اكن لــه دور يف متويــل

املشــاريع املهيلكــة يف صيغــة الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

وهبــدف تنويــع آليــات تلبيــة الطلــب العمــويم ومصــادر متويلهــا وتمنيــة البنيــة التحتيــة

وتدعــم االســتمثار العمــويم بالرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،مت ســن القانــون عــدد
 49لســنة  2015املــؤرخ يف  27نومفــر  2015املتعلــق بعقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام

واخلــاص .وحيــدد هــذا القانــون اإلطــار العــام لعقــود الرشاكــة واملبــادئ األساســية املنطبقــة

علهيــا وطــرق إعدادهــا وإبرامهــا والنظــام املنطبــق عــى تنفيذهــا وكيفيــة مراقبهتــا .ومت

تفعيــل هيــالك حومكهتــا ســنة  2017عــر إرســاء اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام
والقطــاع اخلــاص .مكــا ّ
مت رصــد ّ
التويــات الالزمــة إلرســاء األرض ّيــة املناســبة لتطويــر

ّ
الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص (تكويــن اإلطــارات وتنظــم دورات تكوين ّيــة وانتــاج
دعــامئ ا ّتصال ّيــة وإصــدار عقــد منــوذيج بعقــود ّ
الشاكــة.)...
للشاكــة والــي ّ
يف ســبمترب ّ ،2018
مت عقــد النــدوة ال ّدول ّيــة ّ
مكنــت مــن تقــدمي أكــر مــن
 30مرشوعــا لملســتمثرين اخلــواص والعموم ّيــن وذلــك يف أربــع قطاعــات مهيلكــة ويه النقــل
ّ
والطاقــة وامليــاه والبنيــة التحت ّيــة والهتيئــة العمران ّيــة واألقطــاب التكنولوج ّيــة.
والبيئــة
ويف ســنة  ،2019صــدر القانــون عــدد  47لســنة  2019املتعلّــق بتحســن منــاخ االســتمثار

ون ّقــح بعــض أحــام القانــون عــدد  23لســنة  2008والقانــون عــدد  49لســنة  2015وذلــك

يف إطــار مزيــد تبســيط االجــراءات.
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تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

و ّ
مت ترسيــع مشــاريع ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص خصوصــا يف جمال
ّ
الطاقــات املتجــ ّددة جبملــة مــن طلبــات العــروض املعلــن عهنــا يف الســنوات  2017و2018
مكــن مــن اختيــار ع ـ ّدة منتجــن للكهربــاء مــن ّ
و 2019وهــو مــا ّ
الطاقــات املتج ـ ّددة بســعات
خمتلفــة .ومــن املهـ ّم أن يمشــل هــذا ال ّترسيــع اك ّفــة القطاعــات املهيلكــة والــي ميكــن أن يـ ّ
م
اجنــاز املشــاريع فهيــا بصيغــة ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
مكــا هشــدت املنظومــة الترشيع ّيــة والرتتيب ّيــة تطــ ّورا ها ّمــا ســنة  2020وذلــك بإصــدار
األمــر احلكــويم عــدد  316لســنة  2020املــؤ ّرخ يف  20مــاي  2020املتعلّــق بضبــط رشوط
واجــراءات منــح اللّزمــات ومتابعهتــا الــذي ألــى العمــل بأحــام األمــر عدد  1753لســنة 2010
ـرع
املــؤ ّرخ يف  19جويليــة  2010املتعلّــق بضبــط رشوط واجــراءات منــح اللّزمــات وجــاء ليـ ّ
ـن
يف نســق اجنــاز املشــاريع يف إطــار عقــود اللّزمــات وملزيــد حتفــز املتعاملــن االقتصاديـ ّ
عــى تقــدمي مبــادرات وافــار مشــاريع يف هــذا اإلطــار .وإصــدار مرســوم رئيــس احلكومــة
عــدد  24لســنة  2020املــؤرخ يف  28مــاي  2020واملتعلــق بضبــط أحــام خاصــة حبــاالت
المتديــد يف عقــود اللزمــات والــذي ّ
متــت املصادقــة هيلع بالقانــون عــدد  9لســنة  2021املــؤرخ

يف  1مــارس  ،2021والــذي جــاء يف إطــار التخفيــف مــن تداعيــات جاحئــة الكوفيــد  19عــى
التوازنــات املال ّيــة لعقــود اللّزمــات.

الخاصــة بمشــاريع ّ
الشــراكة علــى معنــى
ـم المصطلحــات
ّ
 .2تعريــف أهـ ّ
التشــريع التونســي :
ّ .1.2
الشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص :
يمشــل مفهــوم الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف معنــاه الواســع اللزمات
الــي حددهــا القانــون عــدد  23لســنة  2008املــؤرخ يف 1أفريــل  2008وأوامــره التطبيقيــة،
إضافـــــة إىل عقـــــود الرشاكـــــة اليت حيددهــــــا القانـــــــون عدد  49لســنة  2015املـــــؤ ّرخ
يف  27نومفــر  2015وأوامــره التطبيقيــة.
 .2.2عقد ا ّل ّلزمة :
يمســى «مــاحن اللّزمــة» ملـ ّدة حمـ ّددة،
ال ّلزمــة يه عقــد يفـ ّوض مبقتضــاه خشــص معــويم
ّ
ـرف يف مرفــق معــويم
إىل خشــص معــويم أو خــاص
يمســى «صاحــب اللّزمــة» ،التـ ّ
ّ
أو اســتعامل أو اســتغالل أمــاك أو معـ ّدات معوم ّيــة وذلــك مبقابــل يســتخلصه لفائدتــه مــن
املســتعملني حســب الـ ّ
ـروط الــي يضبطهــا العقــد.
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ّ
عناصرتعريف اللزمة
 -1عقد كتابي
 -2عقد بمقابل
ملدة ّ
 -3عقد مبرم ّ
محددة
 -4عقــد يهــدف لتفويــض التصـ ّـرف
فــي مرفــق عمومــي أو اســتعمال
أو اســتغالل أمــاك أو معـ ّـدات
عمو ّ
ميــة
 -5عقــد مبــرم بيــن شــخص عمومــي
وشــخص خــاص أو عمومــي
 -6عقــد مرفــق بمجموعــة مــن
ا لوثا ئــق

ّ
االتفاق أو التفويض الشفوي ال يمثل عقد لزمة وال يمكن االحتجاج به لدى الغير.
ّ
ّ
املقابــل املـ ّـادي مكـ ّـون أسا�ســي مــن ّ
مكونــات عقــد اللزمــة ويســتخلصه صاحــب اللزمــة مــن
ّ
املســتعملين حســب الشــروط التــي يضبطهــا العقــد.
ّ
ّ
ّ
الوجوبيــة فــي عقــد اللزمــة وغالبــا مــا تكــون هــذه املـ ّـدة فــي
تحديــد مـ ّـدة اللزمــة مــن التنصيصــات
عقــود اللزمــة طويلــة.
ّ
ّ
ّ
ّ
يتمثــل موضــوع عقــد اللزمــة فــي تفويــض مانــح اللزمــة لصاحــب اللزمــة التصـ ّـرف في مرفق ّعمومي
ّ
العامــة تحــت ّ
الرقابــة املباشــرة للشــخص
(أي القيــام بإسـ ّـداء خدمــات لتحقيــق املصلحــة
اللزمــة ،وألي شــخص عمومــي آخــريمــارس مهــام ّ
الرقابــة طبقــا للتشــريع الجــاري
العمومــي ،مانــح
ّ
ّ
بــه العمــل) أو اســتعمال أو اســتغالل أمــاك أو معــدات عموميــة.
ّ
ّ
يبــرم عقــد اللزمــة بيــن ّشــخص عمومــي يسـ ّـمى مانــح اللزمــة وشــخص خــاص أو شــخص عمومــي
آخــريسـ ّـمى صاحــب اللزمــة.
ّ
ّ
ّ
تتضمــن بدورهــا وثائق
تتكـ ّـون وثائــق اللزمــة مــن العقــد وكـ ّـراس الشــروط واملالحــق التــي يمكــن أن
ّ
خصوصيــة االلتزامــات الــواردة بالعقــد.
أواتفاقــات اتأخــذ بعيــن االعتبــار

ﻣﺎﻧﺢ ﺍﻟﻠّﺯﻣﻣﺔ

ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻠّﺯﻣﺔ

ﴯﺺ
ﲻﻮﱊ

-3.22

 .3.2عقد ّ
الشاكة :

ّ
ﻋﻘﺪ اﻟﻟﺸﺮاﻛﺔ:

ّ
ﻋﻤﻮﻣﻲ إ�� ﺷﺮ�ﻚ ﺧﺎص ﺑﻤ�ﻤﺔ ﺷﺎﻣﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻲ
��ﺺ
ﳌﺪة ﻣﺤﺪدة� ،ﻌﻌ�ﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ �
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ�:ﻮﻮ ﻋﻘﺪ ﻛﺘﺎ�ﻲ ّﺪ
ﻘﺪ
عقــد ّ
رشيـ
ﻣﺮﻓﻖإىل
ـويم
ﺿﺮور�ﺔمعـ
خشـﺿـص
يعهــد
ﻣ�ﺸﺂتة أوحمـ
ـايب ملـ ّد
كتـ
الش�ﻠﻴﺎاكـأوـة :ﺟﺰﺋهﺋﻴﺎــو عقـ
ﺗﺠ���ات
ـكﻋﻘﺪ
ﺸﻤﻞ
ﻋﺎم .و�ﺸ
ﻟﺘﻮﻓ��
مبقتضـأوـاهﻻﻣﺎدﻳﺔ
ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺎدﻳﻳﺔ
ـددة،أو ﺑ��
ﺣﺪاث
ـد وإﺣ
ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ

ـزات أو
جتهـ
وذﻟﻚ أو
منشــآت
ﻋﻨﺪـداث
وإحـ
اﻟﺘﻐﻴ�� أو جزئي
تتعلﺎزــقأو لكيــا
اﻛﺔ اﻟشـ
مبهمــة
اﻟﺸﺮ�ﻚ
ﻳﺪﻓﻊ �
إ��
ﻤﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻤﻘ
ﻀﺎء،
�ﻗﺘﻀ
بتصمــم ل
�ﺳﺘﻐﻼل
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ،ــاوﻛﺬﺬﻟﻚ
ـاملةو�ﻧﺠﺎ
ﻟﺘﻤﻮ�ﻞ
خــاص اﻟﺸﺮ

�ﻮرـلأﻋﻼﻩ
�ﺳﺘﻐﻼل اﳌﺬ�
و�ﺴ�ﺜ�� ﻣﻦ �
ـام .اﳌﺒ�ﻨﺔ
ﻟﻠﺸﺮوط
لتوفــرﺪ
ـة ﻣﺪة
ﻃﻴﻠﺔ
ﺺــةاﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻃ
اﻟ��ﺺ
ﻣﻦــةﻗﺒﻞ
ماديﻦ
ا��ﺎص
المتويـ
الرشاكــة
ويمشﺑﮫـ.ـل عقــد
ﻃﺒﻘﺎـق عـ
اﻟﻌﻘﺪمرفـ
رضوريـ
أو المادي
بــى حتتيــة
اﻟ��ﻮن.
واﻟﺪﻓﺎع وا
ﻗﻄﺎﻋﺎت �
ـة ،وكذلــك االســتغالل عنــد االقتضــاء ،وذلــك مبقابــل يدفــع
والصيانـ
�ﻣﻦـر
التغيـ
واإلجنــاز أو
إىل الرشيــك اخلــاص مــن قبــل الخشــص العمــويم طيلــة مــدة العقــد طبقــا للــروط املبينــة
ّ
ﻋﻘﺪ اﻟﻟﺸ
ـاه�ﻌﻌﺮ�ﻒ
ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺮاﻛﺔوالدفــاع والجســون.
األمــن
قطاعــات
بــه .ويســتثىن مــن االســتغالل املذكــور أعـ
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ّ
ﻟﺪى اﻟﻐ��.
�ﺣﺘﺠﺎج ﺑﮫ ى
ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﻛﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ �
�ﺗﻔﺎق اﻟﺸﻔﻮي ﻻ ﻳﻤ
ق
-1ﻋﻘﺪ ﻛﺘﺎﺎ�ﻲ
الدّ ولة
شكل
في
أو
الخاص
القطاع
مع
شراكة
عقود
إطار
في
المنجزة
االستثمارية
تقرير حول المشاريع
لزمة أو بواسطة آلي ّّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة ّ
اﳌﻘﺎﺑﻞ ّ
ﻣ�ﻮن أﺳﺎ��� ﻣﻦ ﻣ ّ
اﳌﺎدي ّ
ﻣ�ﻮﻧﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﻟﺸﺮاﻛﺔ و�ﻮ ﻣﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﺪﻓﻌﮫ اﻟ��ﺺ
ﻞ
-2ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﻘﺎﺑﻞ
ّ
ّ
وﺗ�ﻮن اﳌﺒﺎﻟﻎ
ﻳﻀﺒﻄ�ﺎ اﻟﻌﻘﺪ .ﻮ
ﺎ
ﺮوط اﻟ��
ﺣﺴﺐ اﻟﺸ ط
�ﺺ ا��ﺎص ﺣ
ﻮﻣﻲ إ�� اﻟ� ﺺ
اﻟﻌﻤﻮﻣ

ّ
عناصرتعريف عقد الشراكة
-1عقد كتابي

 -2عقد بمقابل
ملدة ّ
 -3عقد مبرم ّ
محددة

ّ
االتفاق الشفوي ال يمثل عقد شراكة وال يمكن االحتجاج به لدى الغير.
ّ
ّ
املقابل ّ
املادي ّ
مكون أسا�ســي من ّ
مكونات عقد الشـراكة وهو مقابل يدفعه الشــخص العمومي
ّ
ّ
إلــى الشــخص الخــاص حســب الشــروط التــي يضبطهــا العقــد .وتكــون املبالــغ املدفوعــة للشــريك
الخــاص مــن قبــل الشــخص العمومــي املســتفيد مشــروطة باالســتجابة ملعاييــر نجاعــة األداء
املتعلقــة بإحــداث وصيانــة البنيــة التحتيــة.
ّ
ّ
ّ
الوجوبية في عقد الشراكة.
مدة العقد هي من التنصيصات

ّ
ّ
كليــا أو ّ
الشـراكة فــي تصميــم وإحــداثّ ،
جزئيــا ،منشــآت أو تجهي ـزات أو بنــى
 -4عقــد يعهــد بمقتضــاه شــخص يتمثــل موضــوع عقــد
عمومــي إلــى شــريك خــاص بمهمــة تحتيــة ماديــة أو الماديــة ضروريــة لتوفيــر مرفــق عــام .ويشــمل عقــد الش ـراكة أيضــا ،التمويــل
واإلنجــاز أو التغييــر والصيانــة ،وكذلــك االســتغالل عنــد االقتضــاء.
شــاملة
ّ
الشــخص العمومــي هــو ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املتحصلــة
واملنشــأة
واملؤسســة
املحليــة
الدولــة والجماعــة
العموميــةّ ،
ّ
ّ
ّ
الخاص فهو الشــخص
 -5عقــد مبــرم بيــن شــخص عمومــي مســبقا على موافقة سّــلطة اإلشـراف إلبرام عقد الشـراكةّ .أما الشــريك
املعنــوي الخــاص املتمثــل فــي شــركة املشــروع ّ
املكونــة فــي شــكل شــركة أســهم أو ذات مســؤوليةّ
وشــريك خــاص
ـدودة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل والتــي ينحصــرغرضهــا االجتماعــي فــي تنفيــذ موضــوع
ـ
ح
م
ّ
عقــد الشـراكة.

 .4.2ال ّلزمات ذات األمهية الوطنية :
يه اللزمــات الــي يكــون موضوعهــا إجنــاز االســتمثارات واملشــاريع الــي تســامه يف
حتقيــق إحــدى أولويــات االقتصــاد الوطــي املنصــوص علهيــا بالفصــل األول مــن القانــون
عــدد  71لســنة  2016املــؤرخ يف  30ســبمترب  2016املتعلــق بقانــون االســتمثار ،ويتوفــر
فهيــا أحــد املعياريــن التاليــن:
لكفة استمثار ال تقل عن مخسني ( )50مليون دينار،
إحــداث مواطــن شــغل ال تقــل عــن مخمسائــة ( )500موطــن شــغل يف غضــون ثــاث
ســنوات مــن تــارخي الدخــول طــور النشــاط الفعــي.
 .5.2املشاريع الصغرى :
تعتــر مشــاريع صغــرى ،عــى معــى القانــون عــدد  23لســنة  2008واألمــر احلكــويم
عــدد  316لســنة  ،2020اللّزمــات الــي يتوفــر فهيــا أحــد املعايــر التاليــة :
 اللزمــات املتعلقــة باســتعامل واســتغالل أمــاك أو معــدات معوميــة دون التــرف يف مرفــقمعويم.
15

 لكفة استمثار املرشوع ال تتجاوز مخسة عرش ( )15مليون دينار. اللزمــات املوجهــة للباعثــن الشــبان والــي تكــون موضــوع منافســة حرصيــة بــن هــذه الفئــةمن املســتمثرين.
مبسطة.
 وختضع اللزمات املذكورة أعاله إلجراءاتّ
واملتوسطة :
املؤسسة الصغرى
.6.2
ّ
ّ
واملتوســطة عــى معــى األمــر احلكــويم عــدد  316لســنة  ،2020يه
املؤسســة الصغــرى
ّ
ّ
املؤسســة املقميــة الــي ال تقــل مســامهات التونســيني يف رأمساهلــا عــن  %33وال يتجــاوز
جحــم اســتمثارها  15مليــون دينــار مبــا يف ذلــك األمــوال املتداولــة.
 .7.2املشاريع العمومية :
املشــاريع العموم ّيــة ،طبــق أحــام الفصــل الثــاين مــن األمــر احلكــويم عــدد  394لســنة
 2017مــؤرخ يف  29مــارس  2017املتعلــق بإحــداث إطــار موحــد لتقيــم وإدارة االســتمثارات
العموميــة ،يه املشــاريع الــي تنجــز يف إطــار االســتمثار العمــويم يف جمــايل البنيــة
األساســية أو التجهــزات امجلاعيــة ســواء اكنــت جديــدة أو يف شــل توســعة مشــاريع قامئــة
وذلــك بــرف النظــر عــن طــرق إجنازهــا مبــا يف ذلــك املشــاريع الــي تنجــز يف إطــار
الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
 .8.2االستمثار العمويم :
يمت ّثــل االســتمثار العمــويم ،طبــق أحــام الفصــل الثــاين مــن األمــر احلكــويم عــدد
 394لســنة  2017مــؤرخ يف  29مــارس  ،2017يف النفقــات الــي ترصدهــا الدولــة إلجنــاز
مشــاريع معوميــة واحململــة عــى مزيانيهتــا أو عــى القــروض اخلارجيــة أو عــى اهلبــات
الــي حتصلــت علهيــا اهليــالك العموميــة.

 .3صيغ ّ
الشراكة موضوع ال ّتقرير :
ت ّتخــذ ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف مفهومهــا الواســع صيغــا
متعـ ّددة .إ ّ
ّ
والشاكــة
ال أنّ الصيــغ الــي تمشــل جمــال هــذا التقريــر يه الرشاكــة التعاقد ّيــة

املؤسســات ّية.
ّ
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 .4أهداف ال ّلجوء إلى ّ
الشراكة :
تســى الرشاكة إىل حتقيق اقتصاد مســتدام ،يســتند عىل املعرفة ،والتنافســية واخلربة،
والتنــوع ،وبالتــايل حتقيــق التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاع ّيــة ،وتســاعد عــى إبــراز دور الدولــة
يف الرتكــز عــى رمس السياســات واالســراتيجيات لقطــاع البنيــة األساســية ،ومراقبــة
مقــديم اخلدمــات وتنظميهــا .مكــا مت ّثــل ّ
الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص فرصــة
لالســتعانة خبــرة القطــاع اخلــاص يف إدارة املشــاريع ولالســتفادة مــن كفاءتــه وقدراتــه
االبتاكر ّيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســامه يف حتقيــق األهــداف التاليــة :
ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺗﻣﻭﻳﻼﺕ
ﺕ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ
ﺍﻟﺗﺣ ّﻛﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ

ﺗﻘﺎﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺭ

ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺎﺩﺓ ﻣﻥ
ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺧﺎﺎﺹ

ﺩﻓﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ

ﻑ
ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟ ّ
ﺷﺭﺍﻛﺔﺔ

ﺍﻟﺗﺣ ّﻛﻡ ﻲ
ﻓﻲ
ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻔﻳﺫ

ﺗﻧﻭﻳﻊ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺗﻧﻭﻳﻊ ﺁﻟﻳّﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ

ﺧﻔﺽ ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ

ﺗﺗﺣﺳﻳﻥ ﺟﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺩﺍﺧﻳﻝ
ﺍﺿﺎﻓﻳّﺔ ﻟﻠﺩّﻭﻟﺔ

ّ
 -5ﺧﺼﺎﺋﺋﺺ ﻣﺸﺎر�ﻊ اﻟﻟﺸﺮاﻛﺔ:
ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ:
ض �� ﻣﺸﺎر�ﻊ ااﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ�ن اﻟﻘﻘﻄﺎﻋ�ن اﻟﻌﺎم وا��ﺎص إ�� ﻋﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳ�� ،ﺎ
ﺘﻤﺪ اﺳﻨﺎداﻟﻌﺮض
�ﻌﺘﻤ
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ﺗﻧﻭﻳﻊ ﺁﻟﻳّﺎﺕ
ّ
ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ

ﺧﻔﺽ ﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ
ﺗﺗﺣﺳﻳﻥ
 .5خصائص مشاريع ّ
ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖﺟﻭﺩﺓ:
راكة
الش

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺩﺍﺧﻳﻝ
ﺍﺿﺎﻓﻳّﺔ ﻟﻠﺩّﻭﻟﺔ

 يعمتــد اســناد العــرض يف مشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص إىل عــدةّ
ـكر �:ﻊ اﻟﻟﺸﺮاﻛﺔ:
ﻣﺸﺎ
معايـ -5
ﺋﺺ ذلـ
ﺧﺼﺎﺋيف
ـر ،مبــا
ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ:
ض �� ﻣﺸﺎر�ﻊ ااﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ�ن اﻟﻘﻘﻄﺎﻋ�ن اﻟﻌﺎم وا��ﺎص إ�� ﻋﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳ�� ،ﺎ
ﺘﻤﺪ اﺳﻨﺎداﻟﻌﺮض
�ﻌﺘﻤ
 العرض األكرث فائدة اقتصاديا من حيث اجلودة والكفاءة والقمية اإلمجالية لملرشوع،�� ﻓﺎﺋﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا���ﻮدة واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻘﻴﻤﺔ �ﺟﻤﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع،
ع
 اﻟﻌﺮض �ﻛ�� معــدل توظيــف اليــد العاملــة التونســية واســتخدام املنتجــات احملليــة والقــدرة عــى تلبيــةاﻟﻌﺎﻣﻠﻠﺔ
 ﻣﻌﺪت
اﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺘﺠﺎت ا��ﻠﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋ�� ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻒ
ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ـتدامة،
اﻟﻴﺪ املسـ
التمنيــة
متطلبـلـات
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،
التونسية الصغرى واملتوسطة.
 النسبة املوئية املخصصة لصاحل املؤسساتﺳﻄﺔ.
ﺼﺎ�� اﳌﺆﺳﺴﺎﺎت اﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔ اﻟﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳ
�ﺔ ا��ﺼﺼﺔ ﻟﺼ
 -اﻟ�ﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮ�ﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
ﺔ

ّ
�ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻴﻴﺪ
�ﺴﺒﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّ
اﻟﺘﻮ�ﺴﻴﺔّ

اﻟﻘﻴﻤﺔ ا��ﻤﻠ ّﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع

�ﺴﺒﺔ ﺗﺄﻃﻃ�� اﻟﻴﺪ
اﻟﺘ ّ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ّﺘ
ﻮ�ﺴﻴﺔ

�ﺴﺒﺔ اﺳﺘﻌﻌﻤﺎل
اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻮﻃ��

ﻧﺠﺎﻋﺔ �دداء

ا��ﻮدة
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اﻟﻌﺮض �ﻓﻓﻀﻞ
ّ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﻳﺎ

ﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮض
اﺳﺘﺠ
ّ
ّ
ﻠ
ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳّﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺰﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﺷﺮﺍﻛﻛﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻟﺰﻣﺎﺕ
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البــاب الثانــي  :حوكمــة ّ
الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع
الخــاص
يقصــد حبومكــة ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،يف هــذا اإلطــار ،مجيــع
املؤسســات ّية والقانون ّيــة والقمي ّيــة ال ّراميــة إىل
القواعــد واألحــام واالجــراءات واملنظومــة
ّ
تدعــم جناعــة مشــاريع ّ
الشاكــة وتكريــس ّ
ـرف يف األمــوال العموم ّيــة.
الناهــة وحســن التـ ّ

 .1حوكمة منظومة ّ
الشراكة :
واملؤسســايت ّ
للشاكــة أمه ّيــة قصــوى مــن حيــث
يكتــي وضــوح اإلطــار الترشيــي
ّ
ـرف
السياســات
العامــة لل ّدولــة ومي ّثــل مضانــة حلســن التـ ّ
ّ
أ ّنــه ينعكــس عــى حســن تطبيــق ّ
يف املــال العــام .وقــد ســى املـ ّ
ـرع إىل حتقيــق هــذا اهلــدف مــن خــال ســن مجموعــة مــن
النصــوص املنمظــة ملشــاريع ّ
الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص وإدخــال املراجعــات
ّ
املتدخلــة يف
الرضور ّيــة علهيــا ،مــن ناحيــة ،ومــن خــال توزيــع األدوار بــن خمتلــف اهليــالك
حومكــة مشــاريع ّ
الشاكــة ،مــن ناحيــة أخــرى.
 .1.1احلومكة القانون ّية :
ترتكــز املنظومــة القانون ّيــة ّ
للشاكــة عــى مجموعــة مــن ال ّنصــوص القانون ّيــة وال ّترشيع ّيــة
الشاكــة ويه عقــود اللّزمــات وعقــود ّ
متــز بــن صيغتــن مــن ّ
الشاكــة.
ّ
 .1.1.1اإلطار الترشييع والرتتييب لعقود اللزمات :

متــز اإلطــار الترشيــي لعقــود اللّزمــات ،قبــل ســن القانــون عــدد  23لســنة ،2008
ّ
بالتشـ ّتت وتعـ ّدد النصــوص القطاع ّيــة .ولتجــاوز نقائــص وســلب ّيات هــذا التعـ ّدد ،جــاء القانــون
ليؤســس لنظــام
عــدد  23لســنة  2008املــؤ ّرخ يف  1أفريــل  2008املتعلّــق بنظــام اللّزمــات،
ّ
ّ
والشول ّيــة
قانــوين عــام يط ّبــق عــى عقــود اللّزمــات وليضــع إطــارا قانون ّيــا ي ّتســم بالوضــوح
ويوحــد
العامــة إلبــرام عقــود اللّزمــة وتنفيذهــا ورشوط وإجــراءات منحهــا
حيــ ّدد املبــادئ
ّ
ّ
إجــراءات إعــداد ومتابعــة مل ّفــات املشــاريع املنجــزة وآل ّيــات مراقبهتــا وهــو مــا مــن شــأنه أن
يكــون حافــزا لتجشيــع اخلــواص عــى االســتمثار يف إطــار عقــود اللّزمــات ومضانــة لنجاعــة
املشــاريع االســتمثار ّية.
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امه اجياب ّيات هذا القانون يف :
وتمت ّثل ّ
 اعمتاده ملدلول واسع ملفهوم اللّزمة، تكريس فكرة التوازن املايل لعقد اللّزمة، تكريس مبدأ تقامس املخاطر بني طريف العقد، فتح باب املبادرة من خالل تقنني اجراءات قبول العروض التلقائ ّية، إقرار مبدأ ال ّدعوة إىل املنافسة ملنح اللزمات، حتديد التنصيصات الوجوب ّية للك عقد لزمة،العامة لطريف العقد،
 ضبط احلقوق والواجبات وااللزتاماتّ

 -حتديد وتعريف ممتلاكت اللّزمة،

 تكريس فكرة احلق العيين يف اللّزمات، فتــح االماكن ّيــة لطــريف العقــد لالتفــاق عــى طــرق فــض الزناعــات ومــن ذلــك اماكن ّيــةاللجــوء للتحكــم.
مكــا م ّثــل إمتــام وتنقيــح بعــض أحــام القانــون عــدد  23لســنة  ،2008املذكــور أعــاه( ،مبقتــى
القانــون عــدد  47لســنة  2019املتعلــق بتحســن منــاخ االســتمثار املــؤ ّرخ يف  29مــاي 2019
والقانــون عــدد  9لســنة  2021املــؤرخ يف  1مــارس  2021واملتعلــق باملصادقــة عــى مرســوم رئيــس
احلكومــة عــدد  24لســنة  2020املــؤرخ يف  28مــاي  2020املتعلــق بضبــط أحــام خاصــة حبــاالت
المتديــد يف عقــود اللزمــات) فرصــة ملزيــد التحفــز عــى االســتمثار يف إطــار اللزمــات ولتبســيط
االجــراءات وملزيــد اإلحاطــة بأحصــاب املشــاريع الصغــرى وذلــك بإخضــاع منــح اللّزمــات املتعلّقــة
مبســطة.
هبــذه املشــاريع إىل إجــراءات ّ
ليوســع تعريــف مــاحن اللّزمــة ليمشــل امجلاعــات احملل ّيــة وهــو
مكــا جــاء التنقيــح املذكــور
ّ
مــا يعــي خضــوع أمعاهلــا إىل القوانــن والرتاتيــب اجلــاري هبــا العمــل يف جمــال ّ
الشاكــة.
ّ
املنظم لعقود اللّزمات أيضا :
يمشل اإلطار العام
 األمــر عــدد  2034لســنة  2008مــؤرخ يف  26مــاي  2008املتعلــق بضبــط كيفيــة مســكدفــر احلقــوق العينيــة املوظفــة عــى البنايــات واملنشــآت والتجهــزات الثابتــة املنجــزة
ينــص عــى أنّ اإلدارة العامــة لضبــط األمــاك العموميــة
يف إطــار اللزمــات والــذي
ّ
20

تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

بــوزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة تتــوىل مســك دفــر يطلــق هيلع امس «دفــر
احلقــوق العينيــة املوظفــة عــى البنايــات واملنشــآت والتجهــزات الثابتــة املنجــزة يف
إطــار اللزمــات» وتكــون صفحاتــه مرمقــة وممضــاة مــن وزيــر أمــاك الدولــة والشــؤون
العقاريــة ،وتــرمس هبــذا الدفــر ،لفائــدة أحصــاب اللزمــات ،طيلة مــدة اللزمــات ،احلقوق
العينيــة املوظفــة عــى البنايــات واملنشــآت والتجهــزات الثابتــة املنجــزة مــن قبلهــم لغايــة
ممارســة نشــاطهم وتــرمس بــه كذلــك حقــوق الدائنــن املرهتنــن املوظفــة علهيــا،
 األمــر احلكــويم عــدد  1185لســنة  2016مــؤرخ يف  14أكتوبــر  2016املتعلّــق بضبــطتنظــم وصالحيــات اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطاع اخلــاص الذي
العامــة ّ
حـ ّدد جمــال ّ
للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف
تدخــل اهليئــة
ّ
حومكــة مســار مشــاريع ّ
الشاكــة يف صيغــة عقــود لزمــات وعقــود رشاكة،
 األمــر احلكــويم عــدد  316لســنة  2020املــؤرخ يف  20مــاي  2020واملتعلــق بضبــطرشوط وإجــراءات منــح اللزمــات ومتابعهتــا ،الّــذي ألــى األمـــر عـــدد  1753لســـنة
 2010املــؤرخ يف  19جويليــة  2010واملتعلّــق بضبــط رشوط وإجــراءات منــح اللزمــات
مكــا ّ
مت تنقيحــه وإمتامــه باألمــر عــدد  4631لســنة  2013مــؤرخ يف  18نومفــر،
واألمــر عــدد  3437لســنة  2010املــؤ ّرخ يف  28ديمســر  2010املتعلّــق بضبــط
معايــر تصنيــف اللّزمــات ذات األمه ّيــة الوطن ّيــة .وقــد جــاء األمــر احلكــويم عــدد 316
لســنة  2020لدفــع نســق اجنــاز املشــاريع يف إطــار عقــود الّلزمــات وإضفــاء مزيــد مــن
املرونــة والنجاعــة عنــد إبرامهــا وتنفيــذه مــع احلــرص عــى تطبيــق مبــادئ ّ
الشــفاف ّية
ّ
املرتشــن وذلــك مــن خــال :
واملســاواة بــن






تبســيط اإلجــراءات املنمظــة لعقــود اللّزمــات عا ّمــة واملتعلّقــة باملشــاريع الصغــرى
خاصــة وإضفــاء املرونــة والوضـــوح علهيــا مبــا يتــاءم مــع املامرســات املثــى يف
ّ
هــذا املجــال،
نــص علهيــا القانــون عــدد 47
تطبيــق األحــام اجلديــدة لنظــام اللّزمــات الــي
ّ
وخاصــة الفصــل  25منــه وذلــك بضبــط تعريف املشــاريع
لســنة  2019املذكــور آنفــا
ّ
املبســطة املنطبقــة علهيــا وحتديــد ســقف هامــش التفضيــل
الصغــرى واإلجــراءات
ّ
ّ
الــذي يمت ّتــع بــه صاحــب العــرض التلقــايئ يف مرحلــة تقيــم العــروض بـــ ،%20
إلغــاء األمــر عــدد  3437لســنة  2010املــؤ ّرخ يف  28ديمســر  2010املتعلّــق بضبــط
معايــر تصنيــف اللّزمــات ذات األمه ّيــة الوطن ّيــة وحتديــد مفهــوم جديــد للزمــات ذات
األمه ّيــة الوطن ّيــة يتنــامغ مــع الترشيــع اجلــاري بــه العمــل يف قانون االســتمثار.
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وبالــ ّرمغ مــن ّ
ليوحــد
أن القانــون عــدد  23لســنة  2008املشــار إليــه أعــاه ،جــاء
ّ
الســابقة لــه
اإلطــار العــام لعقــود ال ّلزمــات ،فإ ّنــه مل يلــغ ومل ين ّقــح األحــام
ّ
اخلاصــة ّ
ممــا مــن شــأنه أن ينتــج عنــه
وبقيــت تلــك األحــام نافــذة وال يــزال العمــل هبــا جاريــا ّ

نصــا
تباينــا يف اإلجــراءات .وتع ـ ّد النصــوص القطاعيــة
اخلاصــة باللّزمــات أكــر مــن ّ 20
ّ
نذكــر مهنــا :
 القانــون عــدد  33لســنة  2004املــؤ ّرخ يف  19أفريــل  2004واملتعلّــق بتنظــم ال ّنقــلري،
ال ـ ّ
 األمــر عــدد  654لســنة  1987املــؤ ّرخ يف  20أفريــل  1987املتعلّــق بضبــط صيــغورشوط لزمــة إشــغال ملــك ال ّدولــة العمــويم ّ
للطرقــات،
 األمــر عــدد  2318لســنة  1999املــؤ ّرخ يف  11أكتوبــر  1999املتعلّــق باملصادقــة عــىللســكك احلديد ّيــة املربمــة يف  09ســبمترب  1999بــن
اتفاق ّيــة لزمــة امللــك العمــويم ّ
ّ
للســكك احلديد ّيــة التونس ـ ّية،
ال ّدولــة
والشكــة الوطن ّيــة ّ
 األمــر عــدد  1991لســنة  2005املــؤ ّرخ يف  11جويليــة  2005املتعلّــق بدراســة املؤ ّثــراتعــى املخيــط وبضبــط أصنــاف الوحــدات اخلاضعــة لدراســة املؤ ّثــرات عــى احمليــط
وأصنــاف الوحــدات اخلاضعــة لك ّراســات الـ ّ
ـروط،
 األمــر عــدد  3280لســنة  2005املــؤ ّرخ يف  19ديمســر  2005املتعلّــق بضبــط رشوطوإجــراءات منــح لزمــة متويــل وإجنــاز واســتغالل منشــآت التطهــر إىل خــواص،
 األمــر عــدد  3329لســنة  2005املــؤ ّرخ يف  26ديمســر  2005املتعلّــق بضبــط رشوطوإجــراءات اإلشــغال الوقــي لملنزتهــات احلرض ّيــة ورشوط وإجــراءات منــح لزمــة
إجنازهــا واســتغالهلا،
 األمــر عــدد  1216لســنة  2007املــؤ ّرخ يف  14مــاي  2007املتعلّــق بضبــط قامئــةاخلدمــات ال ّداخلــة يف مهــام ديــوان ّ
الطــران املــدين واملطــارات والــي ميكــن أن تكون
موضــوع لزمــة...
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 .1.1.1اإلطار الترشييع والرتتييب لعقود ّ
الشاكة :

ّ
املنظــم لعقــود ّ
الشاكــة أكــر تنامغــا وتناســقا
يعتــر اإلطــار الترشيــي والرتتيــي
باعتبــار أنّ القانــون عــدد  49لســنة  2015الــذي ألــى وعـ ّوض القانــون ال ّتوجهيــي عــدد 13
لســنة  2007املتعلــق بإرســاء االقتصــاد الرمقــي ،ضبــط اإلطــار العــام لعقــود ّ
ووســع
الشاكــة
ّ
مــن جماالهتــا .و ّ
ّ
املنظــم لعقــود ّ
الشاكــة
مث أتــت بعــده النصــوص املط ّبقــة لــه .ويمت ّثــل اإلطــار
يف النصــوص التاليــة :
 القانــون عــدد  49لســنة  2015مــؤرخ يف  27نومفــر  2015املتعلّــق بعقــود ّالشاكــة
بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مكــا ّ
مت تنقيحــه وإمتامــه بالقانــون عــدد 47
لســنة  2019املتعلّــق بتحســن منــاخ االســتمثار،
 األمــر احلكــويم عــدد  771لســنة  2016مــؤرخ يف  20جــوان  2016املتعلّــق بضبــطتركيبــة وصالحيــات املجلــس االســراتيجي للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع
اخلــاص،
 األمــر احلكــويم عــدد  772لســنة  2016مــؤرخ يف  20جــوان  2016املتعلّــق بضبــطرشوط وإجــراءات منــح عقــود الرشاكــة بــن القطــاع العام والقطــاع اخلاص،
 األمــر احلكــويم عــدد  782لســنة  2016مــؤرخ يف  20جــوان  2016املتعلّــق بكيفيــةمســك جســل احلقــوق العينيــة املوظفــة عــى البنايــات واملنشــآت والتجهــزات الثابتــة
احملدثــة يف إطــار عقــد الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،
 األمــر احلكــويم عــدد  1104لســنة  2016مــؤرخ يف  4جويليــة  2016املتعلّــق بضبــطرشوط وصيــغ حتديــد املقابــل الــذي يدفعــه الخشــص العمــويم لرشكــة املــروع
وضبــط رشوط وصيــغ إحالــة أو رهــن الديــون يف عقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام
والقطــاع اخلــاص،
 األمــر احلكــويم عــدد  1185لســنة  2016مــؤرخ يف  14أكتوبــر  2016املتعلّــق بضبــطتنظــم وصالحيــات اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطاع اخلــاص الذي
العامــة ّ
حـ ّدد جمــال ّ
للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف
تدخــل اهليئــة
ّ
حومكــة مســار مشــاريع ّ
الشاكــة يف صيغــة عقــود لزمــات وعقــود رشاكة.
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املؤسسات ّية :
 .2.1احلومكة
ّ
ترتكــز منظومــة ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص عــى حومكــة مؤسســاتية
هتــم بــاإلرشاف ومبتابعــة ومراقبــة ومســاندة خمتلــف مكونــات هــذه املنظومــة.
ّ
ولــن تعـ ّددت اهليــالك
املتدخلــة يف حومكــة الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ،فــإنّ
تأثريهــا عــى مســار املشــاريع االســتمثار ّية املتعلّقــة هبــا خيتلــف باختــاف مواقــع ومســتويات
ّ
ّ
املتدخلــة
تدخلهــا واألدوار الــي تلعهبــا .وهــو مــا حييــل إىل رضورة المتيــز بــن اهليــالك
ّ
املتدخلــة بصفــة
بصفــة رئيسـ ّية ومبــارشة وهلــا اختصاصــات شــاملة ،مــن ناحيــة ،وبــن تلــك

عرض ّيــة وجزئ ّيــة ،مــن ناحيــة أخــرى.

 .1.2.1اهليالك املتدخلة بصفة مبارشة وشاملة :

مــن الناحيــة القانون ّيــة والنظر ّيــة ،مي ّثــل املجلــس االســراتيجي للرشاكــة بني القطــاع العام
العامــة ّ
للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،اهليلكــن
والقطــاع اخلــاص واهليئــة
ّ
اللذيــن أســندت إلهيــا اختصاصــات شــاملة تتعلّــق مبــارشة وبصفــة رئيسـ ّية مبجــال ّ
الشاكة
بــن القطاعــن العــام واخلــاص .وختتلــف صالح ّيــات لك مهنــا حســب الـ ّدور امل ّ
لكــف بــه.

للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :
 Oالمجلس االستراتيجي ّ
أحــدث املجلــس االســراتيجي للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مبقتــى
الفصــل  37مــن القانــون عــدد  49لســنة ّ 2015
مث جــاء األمــر احلكــويم عدد  771لســنة 2016
مــؤرخ يف  20جــوان  2016ليضبــط تركيبتــه وصالح ّياتــه مكــا يــي :
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املجلس االستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
ّ
القانونية للمجلس
الطبيعة

التركيبة

ّ
الص ّ
الحيات

سيرالعمل واالجتماعات

هيكل استشاري لدى رئيس الحكومة
ّ 
الرئيس  :رئيس الحكومة أو من ينوبه
األعضاء :
·الوزيراملكلف بالعدل،
·الوزيراملكلف باملالية.
·الوزيراملكلف بالتنمية واالستثمار،
·رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
·أربعــة ( )4ممثليــن عــن املنظمــات املهنيــة املعنيــة وعــن القطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي
والجامعييــن مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال الش ـراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص يتــم
تعيينهــم بقـرارمــن رئيــس الحكومــة باقتـراح مــن الهيــاكل املعنيــة ملــدة  5ســنوات قابلــة للتجديــد
مــرة واحــدة.
·رســم االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة فــي مجــال الش ـراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع
الخــاص وضبــط األولويــات طبقــا لتوجهــات مخططــات التنميــة.
·املصادقــة علــى االســتراتيجية الوطنيــة للش ـراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وعلــى
املقترحــات الراميــة إلــى تحيينهــا وتطويرهــا،
·متابعة وتقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
·توفيــر الدعــم الــازم لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للش ـراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع
الخــاص،
·تقديم التوجيهات والتوصيات الالزمة قصد تطويراالستراتيجية وطرق تنفيذها،
·ضبط األولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
·ضبط برامج خماسية ملشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعتها وتحيينها
في إطارمخططات التنمية،
·دراســة التعديــات والتحســينات املســتوجبة لإلطــارالتشــريعي والترتيبــي لعقــود الش ـراكة بيــن
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للش ـراكة بيــن القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص،
·اقتـراح كافــة اإلجـراءات والتدابيــراملتعلقــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه فــي مجــال الشـراكة
بيــن القطــاع العــام والخــاص وذلــك بالتنســيق مــع هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.
يجتمــع املجلــس بدعــوة مــن رئيســه علــى األقــل مــرة كل ســتة ( )6أشــهروكلمــا اقتضــت الحاجــة ذلــك
بحضــور ثلثــي األعضــاء علــى األقــل.
فــي صــورة عــدم توفــرالنصــاب يتــم اســتدعاء األعضــاء لجلســة ثانيــة تعقــد بعــد عشــرة ( )10أيــام مــن
تاريــخ الجلســة األولــى وفــي هــذه الحالــة يجــري املجلــس مداوالتــه مهمــا كان عــدد األعضــاء الحاضريــن
وتــدون أعمالــه بمحاضــرجلســات.
تتـ ّـم دعــوة أعضــاء املجلــس بمراســات مرفقــة بجــدول أعمــال توجــه إليهــم قبــل ســبعة ( )7أيــام علــى
األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع ويبــدي املجلــس رأيــه بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن ،وفــي صــورة
التســاوي يرجــح صــوت الرئيــس.

أي اجمتاع له.
وجتدر اإلشارة إىل أنّه منذ إحداثه ،مل يعقد املجلس االسرتاتيجي ّ
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للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :
العامة ّ
 Oالهيئة ّ
ّ
العامــة ّ
للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مبقتــى
مت إحــداث اهليئــة
ّ
الفصــل  38مــن القانــون عــدد  49لســنة  2015املــؤ ّرخ يف  27نومفــر  2015واملتعلّــق بعقــود
ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص حتــت إرشاف رائســة احلكومــة .وأصبحــت
تمت ّتــع باالســتقالل ّية اإلدار ّيــة واملال ّيــة مبناســبة تنقيــح الفصــل  38يف القانــون عــدد  47لســنة
 2019املتعلّــق مبنــاخ االســتمثار .وبالّــرمغ مــن صــدور األمــر احلكــويم عــدد  1185بتــارخي
 14أكتوبــر  2016ليضبــط تنظميهــا وصالحياهتــا ،فــإن اهليئــة مل تنطلــق فعل ّيــا يف أداء
مهامهــا ّ
إل ســنة .2017
ّ
ّ
وتتول اهليئة ،باخلصوص ،تأمني املهام ال ّتالية :
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مضــان تطبيــق قواعــد احلومكــة الرشــيدة يف جمــال ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام
والقطــاع اخلــاص مبــا يف ذلــك مبــادئ الشــفافية واملســاواة وتاكفــؤ الفــرص خاصــة
مــن خــال مصادقهتــا عــى الدراســات األوليــة ملشــاريع الرشاكــة واســتعراض العقــود
واملوافقــة املســبقة علهيــا قبــل اإلمضــاء الهنــايئ.
التنســيق مــع املجلــس االســراتيجي ّ
للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص
فميــا يتعلّــق بدراســة التعديــات والتحســينات املســتوجبة لإلطــار الترشيــي والرتتييب
لعقــود اللّزمــات وعقــود الرشاكــة،
مضــان تنفيــذ االســراتيجيات والسياســات الوطنيــة يف جمــال الرشاكــة واحــرام
ّ
مبخططــات التمنيــة وفقــا ملــا يــ ّ
األولويــات الــي يــ ّ
م رمســه مــن قبــل
م حتديدهــا
املجلــس االســراتيجي،
مســاعدة األخشــاص العموميــن يف إعــداد وإبــرام وإســناد وتنفيــذ ومتابعــة عقــود
اللزمــات وعقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،
مســاندة األخشــاص العموميــن عــى تقيــم عقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة ومــدى
مطابقهتــا للترشيــع والرتاتيــب اجلــاري هبــا العمــل،
مســاعدة األخشــاص العموميــن عــى الهنــوض باللزمــات وبالرشاكــة عــى املســتويني
اجلهــوي واحملــي،
دمع قــدرات ومهــارات وكفــاءات األخشــاص العموميــن يف جمــال عقــود اللزمــات
وعقــود الرشاكــة بــل الوســائل املناســبة مبــا يف ذلــك التكويــن،
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إعــداد الدراســات واقــراح التعديــات الترشيعيــة والرتتيبيــة املالمئــة يف املجــاالت
ذات العالقــة بعقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة،
إعداد أدلة إجراءات ووثائق منوذجية لعقود اللزمات ولعقود الرشاكة،
القيــام بعمليــات تدقيــق لعقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة املربمــة وإعــداد تقاريــر تدقيقيــة
يف الغــرض يــم رفعهــا إىل رئيــس اهليئــة وتوجــه نخســة مهنــا إىل حممكــة احملاســبات،
إعــداد التقاريــر الســنوية املتعلقــة بعقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة وفقــا ملتطلبــات
احلومكــة الرشــيدة والشــفافية مــع تضميهنــا خمتلــف املالحظــات والتوصيــات
واملقرتحــات مــن أجــل مزيــد حتســن تنفيــذ وجناعــة عقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة
ونرشهــا عــى املوقــع االلكــروين للهيئــة وترفــع التقاريــر للحكومــة،
مســك جســل معلومــايت وطــي حــول أحصــاب عقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة
باالعمتــاد عــى بطاقــة متابعــة بعــد إســناد لك عقــد،
إرســاء نظــام معلومــايت مجلــع ومعاجلــة وحتليــل املعطيــات املتعلقــة بعقــود اللزمــات
وعقــود الرشاكــة بصفــة عامــة وإعــداد اإلحصائيــات املتعلقــة بعــدد العقــود املســندة
حســب املوضــوع والتوزيــع اجلغــرايف وصيغــة اإلبــرام ولك معيــار آخــر،
القيام بإحصاء سنوي عام لعقود اللزمات ولعقود الرشاكة.
إجــراء مهــات تدقيــق لــدى األخشــاص العموميــن عــى تنفيــذ عقــود اللزمــات وعقــود
الرشاكة،
مســك الكتابــة القــارة لملجلــس االســراتيجي وتدويــن مداوالتــه ومتابعــة املقرتحــات
والتوصيــات املنبثقــة عنــه،
دراسة وإبداء الرأي املسبق يف :

 ملفــات طلــب العــروض بالنســبة لعقــود اللزمــات املزمــع إبرامهــا وفقــا للقانــون عــدد 23
لســنة  2008املــؤرخ يف  1أفريــل  2008املتعلــق بنظــام اللزمــات،
 دراسة جدوى أولية لقابلية إجناز املرشوع يف صيغة لزمة،
 الدراسة املسبقة والبطاقة الوصفية لتربير اللجوء إىل اعمتاد صيغة عقد الرشاكة،
 نظام االنتقاء بالنسبة لطلب العروض املضيق املسبوق بانتقاء أويل،
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 تقارير االنتقاء بالنسبة لطلب العروض املضيق املسبوق بانتقاء أويل،
 تقارير فرز العروض الفنية واملالية بالنسبة لعقود اللّزمات وعقود ّ
الشاكة،
 تقاريــر رشح األســباب لتربيــر اللجــوء إىل اعمتــاد صيغــة االستشــارة أو التفــاوض
املبــارش إلبــرام عقــد اللزمــة أو عقــد ّ
الشاكــة،
 تقاريــر رشح األســباب لتربيــر اللجــوء إىل اعمتــاد صيغــة التفــاوض التنافــي إلبــرام
عقــد الرشاكــة،
 مشــاريع عقــود اللزمــات املزمــع إبرامهــا وفقــا للقانــون عــدد  23لســنة  2008املــؤرخ يف
 1أفريــل  2008املتعلــق بنظــام اللزمــات ومشــاريع عقــود الرشاكــة املزمــع إبرامهــا وفقــا
للقانــون عــدد  49لســنة  2015املــؤرخ يف  27نومفــر  2015املتعلــق بعقــود الرشاكــة بــن
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،
 مشاريع املالحق لعقود اللزمات وعقود الرشاكة،
 إحداث أكرث من جلنة قا ّرة لدى ماحن اللّزمة،
وتتــوىل اهليئــة إبــداء رأهيــا يف امللفــات املعروضــة علهيــا مــن قبــل األخشــاص العموميــن
يف أجــل أقصــاه هشــرا مــن تــارخي توصلهــا جبميــع مكونــات امللــف ،وتتــوىل إعــام الخشــص
العمــويم املعــي بقرارهــا يف ظــرف ثالثــة أيــام.








متثيــل اهليئــة يف اللّجــان القــا ّرة ملشــاريع اللّزمــات احملدثــة لــدى مــاحن اللّزمــة
اخلاصــة بإعــداد املراحــل التحضري ّيــة لعقــود الرشاكــة احملدثــة لــدى
ويف اللّجنــة
ّ
ّ
الشــص العمــويم،
البــت يف الطعــون الــواردة علهيــا خبصــوص رشع ّيــة اجــراءات منــح عقــود اللزمــات
أو عقــود ّ
الشاكــة،
البــت يف املطالــب الــواردة علهيــا خبصــوص حــاالت المتديــد يف عقــود اللزمــات
ّ
وعقــود ّ
الشاكــة،
الشاكة الذي يعرضه علهيا ّ
إبداء رأي مطابق خبصوص عقد ّ
الشص العمويم.

النص يمشل اهليلك التنظيمي للهيئة اهليالك التالية :
وعىل مستوى
ّ
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تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

رﺋ�ﺲ اﻟ�ﻴﺌﺔ

��ﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎ�ﻌﺔ
ّ
ﻋﻘﻮد اﻟﻠﺰﻣﺎت وﻋﻘﻮد
ّ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ
وﺣﺪة ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎ�ﻌﺔ
ّ
ﻋﻘﻮد اﻟﻠﺰﻣﺎت

وﺣﺪة ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎ�ﻌﺔ
ّ
ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ

وﺣﺪة ّ
اﻟﺪراﺳﺎت
واﳌﺴﺎﻧﺪة ّ
واﻟﺘ�ﻮ�ﻦ

وﺣﺪة ا��ﻮﺻﻠﺔ
واﳌﺘﺎ�ﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ّ
ﻓﺈن ﻣ�ﺎم ا��ﻮﺻﻠﺔ واﳌﺘﺎ�ﻌﺔ ّ
ّأﻣﺎ ﻋ�� اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲّ ،
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻢ ّ
اﻧﺘﻈﺎر ا
اﻟ�ﺎ��
ﺗﻔﻌﻞ �ﻌﺪ
ﺳﺎءــد
ـلر بع
ـق ��مل تف ّعـ
�ﻞدقيـ
ﺑﺎﻟﺸوال ّت
واملتابعــة
ـام احلوصلــة
ـتوى التطبيــي ،فــإنّ مهـ
أمــا عــى املسـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد
ومعاجلةﻛﻤﺎ أن
ـع اﻟﺸﺮاﻛﺔ.
وﻋﻘﻮد
اﳌﻌﻄﻴﺎتــاماﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
وﺗﺤﻠﻴﻞ
وﻣﻌﺎ��ﺔ
ﻧﻈﺎم
ّ
املعطيات
وحتليــل
ﺰﻣﺎت مجلـ
اﻟﻠــامل
�ﻌﻘﻮد ش
معلومايت
ارســاء نظ
انتظــار
��ﻤﻊ يف
ﺷﺎﻣﻞـايف
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ�ﻲـل الـ
بالشـ
ّ
ـود ّ
ﻣ�ﺎﻣﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.
أﺳﺒﺎبأنّﻋﺪم
الشﻣﻦاكـﺑ�ن
�ﻌﺘ��
وعقـزﻣﺔ
اﻟﻈﺮوﻓﺎﻟﻼ
ﻟﻀﺮورّ�اللّﺔ و
واﻟﻜﻔﺎءات ا
البرش ّية والكفــاءات الرضور ّية
ﺗﻔﻌﻴﻞاملوارد
نقــص
ـة .مكا
زمــات
بعقــود
اﻟ�ﺸﺮ�ﺔاملتعلّقــة
والظــروف الالزمــة تعتــر مــن بــن أســباب عــدم تفعيــل مهــام التدقيــق.
ّ
اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ّ
ﺟﺰﺋﻴﺔ:
 -2.2.1اﻟ�ﻴﺎ�ﻞ

ّ
املتدخلة بصفة جزئ ّية :
اهليالك
.2.2.1
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟ�ﻴﺎ�ﻞ اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻴﺔ ،اﻟ�ﻴﺎ�ﻞ ا��ﺪﺛﺔ ﻟﺪى وزارة أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ و�ﻌ�ﺪ إﻟ��ﺎ �ﻌﺾ
وعرض ّيــةّ ،
ّ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ّ
ﺴﺔأو
وزارة
احملدثــة
اهليــالك
اﻟﻌﺎمجزئ ّيــة
بصفــة
املتدخ
باهليــالك
لــدى ّ
ّ
ّ
ﺘﻤﺜﻞ ّ
اﳌﺆﺳ
ﻟﻠﻮزارة أو
�ﺳﺎﺳﻴﺔ
اﳌ�ﻤﺔ
وا��ﺎص دون أن ﺗ
ﺑ�نلــةاﻟﻘﻄﺎع
يقصــد�� ﻣﺠﺎل
ا��ﺪدة
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
مؤسســة مع ّينــة وتعهــد إلهيــا بعــض ّ
الصالح ّيــات احملـ ّددة يف جمــال الرشاكــة بــن القطــاع
�ﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ�ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع.
ا��ﺪﺛﺔ ��ﺎ ﻣّﺮاﻗﺒﺔ أو ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ أو �ﺷﺮاف ﻋ�� ﻣﺸﺎر
املؤسســة احملدثــة هبــا مراقبــة
املهمــة األساسـ ّية للــوزارة أو
العــام واخلــاص دون أن تمت ّثــل
ّ
ّ
الشاكــة بــن ّ
القطــاع العـ ّـام والقطــاعّ .
أو ّ
ـاريع ّ
أﻋﻼﻩعــى
اإلرشاف
متابعــة
اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ �� ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟ�ﻴﺎ�ﻞ
اﳌﻮ�ﻠﺔ إﻟ��ﺎ ��
مشـاﳌ�ﺎم
وﺗﺨﺘﻠﻒ
اﻟ�ﻴﺎ�ﻞأواﳌﺬ�ﻮرة
وﺗﺘﻌﺪد
ﻣﺸﺎر�ﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ّ
ﺟﺰﺋﻴﺔ ��:
اهليــالك املذكــورة أعــاه وختتلــف املهــام املولكــة إلهيــا يف جمــال ّ
الشاكــة.
وتتعــ ّدد
اهليــالك ّ ّ
ّ
جزئ ّيــة يف :
املتدخلــة يف حومكــة مشــاريع الرشاكــة
وتمت ّثــل
بصفــة ّ
ّ
�دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑ�ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع ا��ﺎص ا��ﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة اﳌ�ﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ:

العامــة للشــراكة بيــن القطــاع العـ ّ
اإلدارة ّ
Oرة ّ
والقطـ ّ
المحدثــة
ﻟﻠﺸﺮ ّاﻛﺔ ﺑ�ن ّ
ـاصأي �ﻌﺪ
الخـ2011
ـاع ﺳﻨﺔ
ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ
ـاماﳌ�ﻠﻔﺔ
اﻟﻘﻄﺎﻋ�ن اﻟﻌﺎم وا��ﺎص ﺻﻠﺐ اﻟﻮزارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺣﺪﺛﺖ �دا
ّ ّ
إﻟﻴﮫـة :
بالمال ّيـ
المكلّفـ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑ�ن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
أﻋﻼﻩ ،وﻗﺒﻞ إﺣﺪاث اﻟ�ﻴﺌﺔ
ـةاﳌﺸﺎر
2007
ـوزارةﻟﺴﻨﺔ
بالـﻋﺪد 13
ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴ��
ّ
:
ـ
ﺑ
ﺑﺎ��ﺼﻮص
ﻔﺔ
ﻣ�ﻠ
أحدثـو��
واﻟﻘﻄﺎع ا��ﺎص.
ّ
العامــة ّ
للشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص صلــب الــوزارة امللكفة
ـت اإلدارة
ّ
لســنة  2007املشــار
صــدور
بعــد
باملال ّيــة ســنة 2011
القانــون التوجهيــي عــدد ّ 13
ّ
ّ
اﻟ�ﺸﺮ�ﻌﺎتأي ّ
وا��ﺎﺳ�ﻴﺔ و�� ﻣﺠﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻤﻮ�ﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺎر�ﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ
ا��ﺒﺎﺋﻴﺔ
 ﺗﻄﻮ�ﺮ وﻣﻼءﻣﺔالعامــة ّ
للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
ـة
ـ
اهليئ
ـداث
ـ
إح
ـل
ـ
وقب
إليــه أعــاه،
ّ
ﺑ�ن اﻟﻘﻄﺎﻋ�ن اﻟﻌﺎم وا��ﺎص،
ّ
ﺑﺂﻟﻴﺎت ّ
 �ﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ّاﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑ�ن اﻟﻘﻄﺎﻋ�ن اﻟﻌﺎم وا��ﺎص ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ّ
اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ
اﻟﺪو�� و�ﻗﻠﻴ�� �� ﻣﻴﺪان
اﳌﺘﺎﺣﺔ،
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ويه م ّ
لكفــة باخلصــوص بـــ :
 تطويــر ومالءمــة الترشيعــات اجلبائ ّيــة واملال ّيــة واحملاســب ّية ويف جمــال املنافســةوالمتويــل املتعلّقــة مبشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص،

 تعميــق التعــاون الـ ّدويل واالقليمي يف ميــدان ّالشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلاص
لالنتفــاع بآل ّيــات ّ
التويــل املتاحة،

 إبــداء الــرأي املعلــل يف الدراســة التقيمي ّيــة آلثــار إجنــاز املــروع يف صيغــة عقــدالرشاكــة عــى املزيان ّيــة العموم ّيــة وعــى الوضع ّيــة املال ّيــة للخشــص العمــويم ومــدى
تو ّفــر االعمتــادات الرضور ّيــة إلجنــازه وهــو مــا مــن شــأنه أن يســامه يف مضــان
دميومــة املــروع،
مكــا تتــوىل متثيــل الــوزارة امللكفــة باملاليــة يف اللّجــان القــا ّرة ملشــاريع اللّزمــات احملدثــة
اخلاصــة بإعــداد املراحــل التحضري ّيــة لعقود الرشاكــة احملدثة
لــدى مــاحن اللّزمــة ويف اللّجنــة
ّ
لــدى ّ
الشــص العمــويم.

 Oاللّجنــة الوطن ّيــة للموافقــة علــى المشــاريع العموم ّيــة المحدثــة بالــوزارة
الدولــي :
المكلّفــة بالتنميــة واالســتثمار وال ّتعــاون ّ
أحدثــت بالــوزارة امللكفــة بالتمنيــة واالســتمثار والتعــاون الــدويل ،جلنــة وطنيــة لملوافقــة
عــى املشــاريع العموميــة مبوجــب األمــر احلكــويم عــدد  394لســنة  2017مــؤرخ يف 29
مــارس  2017املتعلــق بإحــداث إطــار موحــد لتقيــم وإدارة االســتمثارات العموميــة .وتتـ ّ
ـول
توحيــد إجــراءات التــرف يف االســتمثار العمــويم ومتابعــة تنفيــذ خمطــط التمنيــة ومضــان
التنســيق بــن خمتلــف املشــاريع الــي يقــرح إدراجهــا مبزيانيــة الدولــة.
املوحــد املذكــور إىل إحــام التــرف يف االســتمثار العمــويم
وهيــدف إحــداث اإلطــار
ّ
املمـ ّول عــن طريــق مزيانيــة الدولــة أو يف إطــار الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
ّ
ويف عالقــة مبشــاريع ّ
تتــول اللّجنــة املذكــورة أعــاه املوافقــة عــى املشــاريع
الشاكــة،
العموميــة الــي يقــرح إدراجهــا مبزيانيــة الدولــة وعــى املشــاريع الــي تســتوجب رصــد
االعمتــادات الرضوريــة للقيــام بدراســات مــا قبــل اجلدوى و /أو دراســة اجلدوى و /أو الدراســات
الفنيــة قبــل إحالهتــا عــى الــوزارة امل ّ
لكفــة باملاليــة.
وعــى مســتوى الرتكيبــة ،يــرأس اللّجنــة الوزيــر امل ّ
لكــف بالتمنيــة واالســتمثار والتعــاون
ال ـ ّدويل أو مــن ينوبــه وحيــر رئيــس اهليئــة العا ّمــة ّ
للشاكــة بــن القطــاع العــا ّم والقطــاع
ـاص أشــغاهلا بوصفــه عضــوا قــا ّرا هبــا.
اخلـ ّ
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والشؤون العقار ّية :
الدولة ّ
 Oبعض مصالح وزارة أمالك ّ
طبقــا لألمــر احلكــويم عــدد  357لســنة  2019املــؤ ّرخ يف  21مــارس  2019واملتعلّــق
بتنظــم وزارة أمــاك ال ّدولــة والشــؤون العقار ّيــة تضطلــع بعــض مصــاحل الــوزارة ،يف جمــال
الرشاكــة ،باملهــا ّم التاليــة :
 حتديد معالمي اللّزمات ومراجعهتا (اإلدارة العا ّمة لالختبارات)، متابعــة إســناد اللّزمــات مبلــك ال ّدولــة العــام واســتغالهلا ،وكذلــك متابعــة اســتغاللللتــرف يف
الصبغــة اإلدار ّيــة (اإلدارة العا ّمــة
لزمــات
ّ
املؤسســات العموم ّيــة ذات ّ
ّ
البيوعــات).

الشعب :
 Oاللّجنة الوطن ّية
المختصة بالثروات ّ
نواب ّ
ّ
الطبيع ّية المحدثة بمجلس ّ
نــص الفــص  13مــن ال ّدســتور عــى أنّ "الــروات الطبيعيــة ملــك ّ
للشــعب ال ّتونــي،
ّ
متــارس الدولــة الســيادة علهيــا بامســهُ .تعــرض عقــود االســتمثار املتعلقــة هبــا عــى اللجنــة
املختصــة مبجلــس نــواب الشــعب .و ُتعــرض االتفاقيــات الــي تــرم يف شــأهنا عــى املجلــس
لملوافقــة ".وعــى هــذا األســاس ،وبال ّنســبة ملشــاريع ّ
الشاكــة الــي تدخــل حتــت طائلــة
املختصــة بالــروات ّ
الفصــل ّ 13
الطبيع ّيــة احملدثــة
فإنــا ختضــع لرقابــة اللّجنــة الوطن ّيــة
ّ
مبجلــس ن ـ ّواب ّ
الشــعب.

 Oصندوق الودائع واألمانات :
املؤسســايت عــى املســتوى
يعتــر صنــدوق الودائــع واألمانــات مــن بــن عنــارص النظــام
ّ
املــايل للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص .ويتـ ّ
ـول املســامهة يف متويل املشــاريع
املنجــزة يف إطــار ّ
الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص فضــا عــى املســاعدة عــى
االنطــاق مــن خــال متويــل ال ّدراســات ال ّتحضري ّيــة والتقيمي ّيــة ملشــاريع ّ
الشاكــة.
مت امضــاء ّ
ويف هــذا اإلطــارّ ،
العامــة ّ
للشاكــة بــن القطــاع
مذكــرة تفــامه بــن اهليئــة
ّ
العــام والقطــاع اخلــاص وصنــدوق الودائــع واألمانــات خالل هشــر ســبمترب ّ 2018
مت مبقتضاه
ختصيــص خـ ّ
ـط متويــل يـ ّ
ذمــة األخشــاص العموم ّيــن لتقــدمي املســاعدة الفن ّيــة
م وضعــه عــى ّ
عنــد إعــداد مشــاريع ّ
الشاكــة.
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 Oالهيئة ال ّتونس ّية لالستثمار :
تتـ ّ
ـول اهليئــة التونسـ ّية لالســتمثار ،احملدثــة ســنة  ،2016دراســة املشــاريع ذات األمه ّيــة
الوطن ّيــة وتقيميهــا واقــراح احلوافــز لفائدهتــا وعرضهــا عــى املجلــس األعــى لالســتمثار
وبال ّتــايل ،تعتــر طرفــا فاعــا فميــا يتعلّــق باللّزمــات ذات األمه ّيــة الوطن ّيــة.
العامــة ّ
للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،يف نومفــر
وقــد أمضــت اهليئــة
ّ
 ،2020اتفاقيــة رشاكــة مــع اهليئــة التونسـ ّية لالســتمثار وذلــك يف إطار احلــرص عىل الهنوض
باالســتمثار وتجشيــع إحــداث املؤسســات وتطويرهــا حســب أولويــات االقتصــاد الوطــي،
والســي لدفــع االســتمثار العمــويم مــن خــال تفعيــل آليــة الرشاكــة بــن القطــاع العــام
ّ
والقطــاع اخلــاص ،واملســامهة يف حتســن دراســة وتقيــم املشــاريع وتوفــر لك املعطيــات
واملعلومــات التقنيــة لتحقيــق اســتمثارات واحلــرص عــى دميومهتــا االقتصاديــة يف املجــاالت
االقتصاديــة ذات الصبغــة االســراتيجية.

 .2حوكمة مسار مشاريع ّ
الشراكة :
يقصــد حبومكــة مســار مشــاريع ّ
واخلــاص ،خمتلــف
الشاكــة بــن القطاعــن العــام
ّ
االجــراءات واملبــادئ الــي ّ
تنظهــا وآل ّيــات متابعهتــا ومراقبهتــا لضــان حســن تنفيذهــا.
ّ
املنظــم ملشــاريع ّ
الشاكــة مــن إرســاء قواعــد
وقــد ســامه تطـ ّور اإلطــار الترشيــي والرتتيــي
وأحــام متاكملــة ترافــق مشــاريع ّ
الشاكــة مــن الفكــرة مــرورا بالتنفيــذ وصــوال إىل االنهتــاء
الشاكــة خــال الســنوات األخــرة تطـ ّورا ّ
العمــل بالعقــد .وقــد هشــدت حومكــة مســار ّ
مكــن
مــن ترســيخ املبــادئ األساس ـ ّية املتعلّقــة بإبرامهــا وإســنادها ومــن مرافقــة مراحــل إبرامهــا
ومتابعــة طــرق إســنادها.
العامة يف مشاريع ّ
الشاكة :
 .1.2املبادئ
ّ
ّ
خيضــع إبــرام مشــاريع ّ
املنظــة
عامــة منصــوص علهيــا بالقواعــد
الشاكــة إىل مبــادئ ّ
لعقــود اللّزمــات وعقــود ّ
الشاكــة وتمت ّثــل يف ال ّتــايل :
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ّ
وﺗﺘﻤﺜﻞ �� ا ّﻟﺘﺎ��:

ﺔ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ّ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ
�ﺟﺮاءات
وﻧﺰا���ﺎ

اﳌﺴﺎواة
وﺗ�ﺎﻓﺆ
اﻟﻔﺮص
ّ
�ﺳﺎﺳﻴﺔ �� ﻣﺸﺎر�ﻊ
اﳌﳌﺒﺎدئ
ّ
اﻟﺸ ﺔ
ﺮاﻛﺔ

اﻟﺘﻮازن
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي

ا��ﻮﻛﻤﺔ
ّ
اﻟﺮﺷﻴﺪة
ّ
ﻓﺾ اﻟ��اﻋﻋﺎت
�
ﺑﺎ��ﺴ��

ّ
ّ
�ﻌ�ن ّ
املســتدامة د
ﺿﺮورة ﺧﻀﻮع
االعتبــاراﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ إﺿ
ﻀﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اكــةﳌﻘﺘﻀ
�ﻋﺘﺒﺎر
مشــاريعن
تأخــذاﻟﺸﺮاﻛﺔ
مكــاﻣﺸﺎر�ﻊ
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ
ﺎ
إضافــةﺮاﻛﺔ
ﻋﻘﻮد اﻟﺸ
ﺿﺎﻓﺔ إ��
إىل
التمنيــة
ملقتضيــات
بعــن
الش
ّ
م جتســم املبــادئ املذكــورة ّ
ّ
رضورة ّ
ـة.اتويـ ّ
اﳌﺒﺎدئ ّ
ـدأﺒﺎع ّ
باع
ـاه با ّت
الشاكــة
عقــود
ـوع
ﺠﺴﻴﻢ
وﺣﺴﻦ
أعـاﻛﻛﺔ
اﻟﺸﺮ
ﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻣﻣﺸﺎر�ﻊ
وا��ﺔ ﺗﻀ
النإﺟاهﺮـاءا
مبـﺑﺎﺗ
أﻋﻼﻩ
اﳌﺬ�ﻮرةإىل ﻩ
خضـﺗﺠ
و�ﺘﻢ
اﻟ��ا�ﺔ.
إ�� ﻣﺒﺪأ ﻟ�
ـراءات اﻟﻌﻤﻮ ّ
ّ
ﻴﺔ.ـة تضمــن جناعــة مشــاريع ّ
ـرف يف األمــوال العمو ّميــة.
واحضـ
الشاكــة وحســن التـ ّ
ﻮﻣ
إجـ�ﻣﻮال
��
اﻟﺘﺼﺮف �
اﳌﻨﺎﻓﺴ
ﺴﺔ:املنافسة :
.1.1.2 -1.1.2
ّ
ﺗﺘﺠﺴﺪ اﳌﻨﺎﻓﻓﺴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ�� إإﻃﺎر ﻃﻠﺐ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ اﻟﺪﻋﻮﻮة إ��
ﻳﺘﻢ إﺳﻨﺎد اﳌﺸﺎر�ﻊﻊ اﳌﻨﺠﺰة �� إﻃﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻦ
ﻢ
املشــاريع املنجــزة يف إطــار الرشاكــة عــن طريــق الدعــوة إىل املنافســة.
ّ يــم إســناد
ّ
ﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺮاﻛﻛﺔ وإذا ﻣﺎ
�� ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻ
ﺘﻔﺎوض اﻟﺘﻨﺎﻓ��� �
ﻤﻀﻴﻖ أو ﻣﻔﺘﻮح.ﻛﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟ���ﻮء إ�� اﻟ ض
ﻋﺮوﺿ ﻴ
مض ّيــق أو مفتــوح .مكــا ميكــن اللّجــوء
عــروض
طلــب
إطــار
يف
مبدئيــا
املنافســة
ــد
تتجس
ّ
ّ
ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وا���ﻠﻮل ّ
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﮫ.
ﺔ
�ﻌﺬر ﻋ�� اﻟ��ﺺ اﻟﻌﻤﻮﻮﻣﻲ أن ﻳﻀﺒﻂ ﺑﺼﻔﺔ
إىل التفــاوض التنافــي يف حالــة خصوصيــة املــروع موضــوع الرشاكــة وإذا مــا تع ـ ّذر
ـائلﻓﻓﺌﺔ ّ
ﻗﺘﺼﺎدﻳ�نــة
�ﻗـة الكفيل
واملاليـ
ﻣﻦالف ّنيــة
ـبقة
بصفــة
يضب ّـ
ﻓﻌﻠﻴﺔ أن
ـص
عـ
اﻟﻔﺎﻋﻠ�ن
ـول ﻦ
واحللـﻨﺔ
ﻣﻌﻴ
الوسـ��
ﺳ�ﻨﺤﺼﺮ
مسـﺳ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ـط ّأن
العمــويمﺔ
ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
الخشـن اﳌ
ـى ﻻ ﺗ�ﻮ
ﺑﺤﻴﻴﺚ
ﺗﺒ�ن
إذا ﻣﺎ
ّ
ّ
�ﺎت اﻟﺼﻐﺮى و ّ
�ﺎﻟﺸﺮ�ﺎتبتلبيــة
اﻟﻜ��ى ﻣﺜﻼ اﻟ
��ة وﻣﻦ �ﻣ�ﺎﻧﻴﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ّﻣ
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﻦ إزاﺣﺔ اﻟﺸﺮ�ﺎ
�ﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻜ��ﺎ ﻦ
حاجيات�ـ��ـه.ﻟ�ﺎ ﻣﻦ ا����

ـوناﳌﻌﻴﺎر�ﻦ.
�ﺎذﻳﻦ
ـن أنّ املشــاركة ســتنحرص يف فئــة مع ّينــة مــن
�ﺧﺘﻴﺎرـثﻋ��ال �ﺎتكـ
ﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮ حبيـ
املنافســة فعليــة إذا مــا تبـ ّ
اإلماكنيــات
ومــن
اخلــرة
هلــا�� مــن
مثــا ا��لّــي
الفاعلــن
ﻳﺠﺐ أن ﻳ�ﻮن
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮو
�ﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﺸﺎر ﻊ
وض ��
اﳌﺸﺎرﻛﺔ
الكــرىﺣﻘﻴﻘﻴﻴﺔ
اكلــراكتﻟ�ﻢ ﻓﺮﺻﺔ
االقتصاديــن ﺐ
اﻟﻔﺎﻋﻠ�ن �ﻗﻗﺘﺼﺎدﻳ�ن
ﻓ�ﻞ
ّﻞ
هامــة مــا ّ
ـر االختيــار
واملتوســطة لــو
ميكهنــا مــن إزاحــة الــراكت الصغــرى
املاليـ
ﺼﺎدﻳﺔاقتـ ّ
ﺮوضـة ّ
واﻟﻔﻨﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ا��ﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ّو�ﻗﺘﺼ
ﻲ
��ﺺ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ��ﺎ ﺗﺤﻘﻴﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠ�
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺮ
عــى هاذيــن املعياريــن.
ّ
وض
اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﺳﺘﺘ�ﻨﺎء ﳌﺒﺪأ اﳌﻨﺎﺎﻓﺴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد ﻋﻘﻮد ااﻟﻠﺰﻣﺎت أو ﺸ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻃﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط وا��ﺎﻻت
فـ ّ
ـل الفاعلــن االقتصاديــن ّجيــب أن ّيكــون هلــم فرصـ ّـة حقيقيــة يف املشــاركة يف طلبــات
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ �ﻌﻘﻘﻮد اﻟﻠﺰﻣﺎت واﻟﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ �ﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﻛﺔ.
ا��ﺼﺮ�ﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎﺎ ﺑ�ﻞ ﻣﻦ ﻮ
العــروض يف مشــاريع الرشاكــة لضــان عــروض تنافســية مــن شــأهنا حتقيــق املنفعــة
ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻟﺰﻣﺎﺕ
ـبﺷﺮﺍﻛﻛﺔ
ﻋﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺰﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ـص ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻳﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ
واالقتصاديــة والف ّنيــة.
املاليــة
اجلوانـ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳّﺔمــن
العمــويم
27للخشـ
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اســتثناء ملبــدأ املنافســة ،ميكــن إســناد عقــود اللّزمــات أو الرشاكــة بالتفــاوض املبــارش
طبقــا للــروط واحلــاالت احلرصيــة املنصــوص علهيــا بــل مــن القانــون املتعلّــق بعقــود
اللّزمــات والقانــون املتعلّــق بعقــود الرشاكــة.
 .2.1.2املساواة وتاكفؤ الفرص :

تعتــر مبــادئ املســاواة وتاكفــؤ الفــرص مــن املبــادئ األساســية يف إســناد املشــاريع يف
إطــار الرشاكــة ملــا هلــا مــن ارتبــاط وثيــق باملبــادئ األساســية املتعلّقــة باملســاواة يف احلقــوق
والواجبــات وكذلــك مببــدأي املنافســة الزنهيــة وحريــة األنشــطة التجاريــة والصناعيــة .ويمشــل
مبــدأ املســاواة وتاكفــؤ الفــرص حريــة املشــاركة واملســاواة يف املعاملــة مــع املتنافســن.
وجــاء األمــر احلكــويم عــدد  316لســنة  2020باســتثناءات لتحفــز وتجشيــع النســيج
نــص
واملتوســطة حيــث
الصغــرى
االقتصــادي الوطــي وتوفــر فــرص أكــر
لملؤسســات ّ
ّ
ّ
ّ
عــى رضورة ختصيــص نســبة ال تقــل عــن  15%مــن األمعــال الّــي تــم مناولهتــا يف إطــار
واملتوســطة التونســية ،مكــا أفــرد الباعثــن الشــبان
املؤسســات الصغــرى
عقــد اللّزمــة لفائــدة
ّ
ّ

املبســطة لتحفــز هــذه الفئــة
خاصــة هبــم يــم إســنادها بآليــة اإلجــراءات
بعقــود لزمــات
ّ
ّ
مــن املســتمثرين ومســاندهتا يف اكتســاب اخلــرة ومتتــن قدرهتــا التنافســية مقارنــة بكبــار
املســتمثرين.

لكــن هــذا ال يعــي أنّ املســاواة يف املعاملــة تنهتــي مــع انهتــاء إجــراءات املنافســة
ّ
واإلســناد فهــي تتواصــل أيضــا عنــد التنفيــذ ذلــك أ ّنــه ال ميكــن تغيــر البنــود التعاقديــة بشــل
ميــس مــن الــروط األساســية الّــي ّ
مت عــى أســاهسا اإلســناد بشــل اكن ســيؤ ّدي إىل
اختيــار رشيــك اقتصــادي مغايــر أثنــاء املنافســة.
 .3.1.2شفاف ّية اإلجراءات ونزاههتا :

هــو مبــدأ يتفــ ّرع عــن مبــدأ املســاواة يف املعاملــة ذلــك أنّــه هيــدف إىل املســاواة يف
كيفيــة احلصــول عــى املعلومــة وبالتــايل املســاواة يف فــرص املشــاركة وهــو مــا سـ ّ
ـمكن مــن
حتســن مســتوى املنافســة حبيــث ســتؤ ّدي معليــة اإلهشــار اجل ّيــدة مــن مشــاركة أكــر عــدد
مــن الفاعلــن االقتصاديــن املعنيــن أو املســهدفني ولكــن أيضــا مــن حتســن الفئــة املشــاركة
حبيــث ّ
ميكــن اإلعــان عــن ال ّدعــوة لملنافســة مــن االطــاع عــى الــروط الّــي جيــب تو ّفرهــا
عــى ال ّراغبــن يف املشــاركة وإقصــاء املتط ّفلــن نظريــا مــن ذلــك.
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تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

 .4.1.2التوازن ال ّتعاقدي :

مبــا أن اهلــدف مــن عقــود الرشاكــة هــو الوصــول إىل حتقيــق منفعــة القطــاع العــام
والقطــاع اخلــاص يف نفــس الوقــت ،ختضــع عقــود الرشاكــة إىل مبــدأ التــوازن املــايل للعقــد
مــن خــال تقــامس املخاطــر صلــب العقــد بــن الخشــص العمــويم والرشيــك اخلــاص يضمــن
تقــامس املخاطــر يف عقــود الرشاكــة وســي اجلهتــن إلجنــاح املشــاريع واتبــاع احلومكــة
الرشــيدة يف إدارة املشــاريع ممــا يــؤدي إىل تقليــل املخاطــر اإلمجاليــة لملــروع.
 .5.1.2احلومكة ال ّرشيدة :

أحــد األهــداف األساســية الّــي يســى الخشــص العمــويم إىل حتقيقهــا يه حســن
ـرف يف األمــوال العموميــة ،إذ أنّ اللّجــوء إىل مشــاريع الرشاكــة ّ
ميكــن بصفــة عا ّمــة
التـ ّ
(خاصــة إذا ّ
مت مجتيعهــا) مبــا ّ
أنــا مل تعــد
مــن تقليــص لكفــة اإلجنــاز واالســتغالل والصيانــة
ّ
عــى اكهــل الخشــص العمــويم.
املؤجل
مكــا تمكــن مــزة عقــود الرشاكــة بال ّنســبة لألخشــاص العموميــن يف إماكنية ال ّدفــع
ّ

مؤجلة
(غالبــا بعــد االنهتــاء مــن اإلجنــاز) وبالتــايل فــإنّ اللّجــوء إىل املــوارد العموميــة يمت بصفــة ّ
وممتــدة يف الزمــن وليــس دفعــة واحــدة وهــو مــا مــن شــأنه أن حيـ ّد مــن املديونيــة .عــاوة عــى
ـرف يف املع ـ ّدات والبــى التحتيــة بنجاعــة وذلــك بفضــل رؤيــة شــاملة
أ ّنــه يــم إحــام التـ ّ
لملشــاريع الــي تفتقرهــا الصفقــات العموميــة ،ذلــك أنّ إجنــاز الصفقــات العموميــة غالبــا مــا
هيــم بــل جانــب مــن املــروع عــى حــدة (اإلجناز/االســتغالل/الصيانة والتع ّهــد) .وينجــر عــن
الطبيعــة الشــاملة لعقــود الرشاكــة توفــر الوقــت واملــوارد املاليــة واكتســاب اخلــرة وجــودة
يتجســد التــرف الســلمي يف
أفضــل لملرفــق والبنيــة التحتيــة العموميــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
ّ
عقــود الرشاكــة مــن خــال إختيــار العــرض األفضــل إقتصاد ّيــا.
ويقصــد بالعــرض األفضــل اقتصاديــا العــرض الــذي ثبتــت أفضليتــه باالعمتــاد عــى
مجلــة مــن املعايــر تتعلــق أساســا باجلــودة وجناعــة األداء والقميــة امجلليــة لملــروع والقمية
املضافــة ونســبة تشــغيلية اليــد العاملــة التونســية ونســبة تأطريهــا ونســبة اســتعامل املنتــوج
الوطــي واســتجابة العــرض ملتطلبــات التمنيــة املســتدامة.3
مكــا ختضــع مشــاريع ّ
الشاكــة إىل مبــدأ املســاءلة حيــث تقـ ّدم احلكومــة ســنويا تقريــرا
شــامال حــول عقــود الرشاكــة ملجلــس نــ ّواب الشــعب .4مكــا ختضــع إىل املراقبــة بصفــة
مســبقة ومزتامنــة والحقــة.
3
4
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ّ .6.1.2
فض الزناعات باحلسىن :

طبقــا للفصــل  30مــن القانــون  49لســنة  2015فإ ّنــه يف حالــة نــزاع نــامج عــن تنفيــذ
العقــد" ،جيــب التنصيــص يف حمتــوى العقــد ،عــى فــض الــزاع باحلســى يف مرحلــة أوىل
وعــى املــدة القصــوى املخصصــة هلــذه املرحلــة وذلــك قبــل اللجــوء إىل القضــاء أو التحكــم
الصلحيــة .ويف صــورة اللجــوء إىل التحكــم ،ينــص
إن اقتــى األمــر وتع ـ ّذرت املســايع ّ
العقــد وجوبــا عــى أن القانــون التونــي هــو املط ّبــق عــى الـ ّ
ـزاع".
ّ .7.1.2
الناهة :

مبــدأ الزناهــة هــو مبــدأ عــام
نــص هيلع الفصــل  15مــن ال ّدســتور الــذي جــاء فيــه أنّ
ّ
"اإلدارة العموميــة يف خدمــة املواطــن والصــاحل العــامُ ،ت ّ
نظــم وتعمــل وفــق مبــادئ احليــاد
واملســاواة واســمرارية املرفــق العــام ،ووفــق قواعــد الشــفافية والزناهــة والنجاعــة واملســاءلة".
خصــص األمــر احلكــويم عــدد  772لســنة  2016مــؤرخ يف  20جــوان  2016املتعلــق
مكــا
ّ
بضبــط رشوط وإجــراءات منــح عقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،العنوان
الســابع ملســألة «نزاهــة عقــود ّ
الشاكــة» (مــن الفصــل  64إىل الفصــل .)73
ّ
ـوي واالبتعــاد عــن ّ
وميكــن تعريــف ّ
الناهــة ّ
الشــهات واالســتقامة
السـ ّ
الســلوك ّ
بأنــا ّ
ّ
والتتيب ّيــة دون االحنــراف هبــا.
يف تطبيــق املقتضيــات الترشيع ّيــة
ونــص الفصــل  64مــن األمــر احلكــويم املذكــور آنفــا أنّــه "خيضــع ممثلــو الخشــص
ّ
العمــويم واهليــالك امللكفــة بالرقابــة واحلومكــة يف عقــود الرشاكــة وبصفــة عامــة اكفــة
املتدخلــن مهــا اكنــت صفهتــم يف إبــرام هــذه العقــود وتنفيذهــا حلســاب الخشــص العمــويم
أو اجلهــات امللكفــة باملصادقــة أو املراقبــة إىل األحــام الترشيعيــة والرتتيبيــة املتعلقة مباكحفة
الفســاد وتضــارب املصــاحل يف عقــود الرشاكــة".
وباإلضافــة إىل العقوبــات اجلزائ ّيــة واإلدار ّيــة الــي ميكــن أن تلحــق ّ
لك خمالــف لواجــب
ـص رصاحــة عــى أنّ عقــد ّ
الشاكــة
الزناهــة ،فــإن األمــر احلكــويم عــدد  772لســنة  2016ينـ ّ
الــذي ّ
مت إبرامــه بواســطة ممارســات حت ّيــل أو فســاد يعتــر باطــا .مكــا يعتــر الغيــا لك عقــد
رشاكــة ّ
مت خــال إجنــازه تجسيــل ممارســات حت ّيــل أو ارتشــاء.
وحيمــل القانــون عــدد  46لســنة  2018املــؤرخ يف  1أوت  2018واملتعلــق بالتــرحي
ّ
باملاكســب واملصــاحل ومباكحفــة اإلثــراء غــر املــروع وتضــارب املصــاحل ،واجــب التــرحي
باملمتلــات وباملصــاحل عــى :
36

تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

 أعــوان اهليئــة عــى اعتبــار مهامهــم الرقابيــة مــن ناحيــة ،وعــى اعتبــار مشــاركهتميف اللجــان القــارة للزمــات مــن ناحيــة أخــرى،

 وكالء املؤسســات اخلاصــة املتعاقــدة مــع الدولــة للتــرف يف مرفــق معــويم مبقابــلمــن الدولــة .

 .2.2مراحل إبرام مشاريع ّ
الشاكة :
ميــ ّر إبــرام مشــاريع ّ
يتجســم يف ا ّتبــاع مراحــل تدرجي ّيــة
الشاكــة مبســار متاكمــل
ّ
منصــوص علهيــا بالرتاتيــب املنمظــة لعقــود ّ
الشاكــة وعقــود اللّزمــات وذلــك لضــان حســن

تنفيــذ وجناعــة املــروع .وميكــن تقســم هــذه املراحــل إىل ثــاث :
يمسى باألمعال التحضري ّية،
 مرحلة اإلعداد أو ماّ
 مرحلة اإلسناد، -مرحلة التنفيذ.

 .1.2.2مرحلة اإلعداد :
 حتديد احلاجيات :

ـص القانــون عــدد  49لســنة  2015املتعلــق بعقــود ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع
نـ ّ

حمــددة
اخلــاص عــى رضورة أن تســتجيب املشــاريع موضــوع عقــود الرشاكــة حلاجــة
ّ

مســبقا مــن قبــل الخشــص العمــويم تضبــط وفقــا لألولويــات الوطنيــة واحملليــة ولألهــداف

املرســومة مبخططــات التمنيــة.

واســتثنا ًء ملبــدأ مبــادرة الخشــص العمــويم يف حتديــد املــروع املزمــع إجنــازه ،ميكــن
للخشــص اخلــاص تقــدمي عــرض تلقــايئ قصــد إجنــاز مــروع يف إطــار رشاكــة وتقــدمي

دراســة جــدوى أوليــة لملــروع .وجيــب أال يتعلــق العــرض التلقــايئ مبــروع قــد ســبق
الــروع يف إعــداده أو تنفيــذه مــن طــرف الخشــص العمــويم .وللخشــص العمــويم أن يقبــل

العــرض التلقــايئ أو أن يرفضــه أو أن يعدلــه.
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الدراسات ال ّ
الزمة :
 إعداد ّ

تمشل هذه املرحلة إعداد الدراسات ّ
الضور ّية لضامن جناح املرشوع.
ّ
املنظــم لللّزمــات ،فإ ّنــه يفــرض عــى مــاحن اللزمــة القيــام بدراســة جــدوى
بالنســبة للترشيــع
أوليــة لقابليــة إجنــاز املــروع يف صيغــة لزمــة .وميكــن للهيئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع
العــام والقطــاع اخلــاص أن تضــع عــى ذمــة مــاحن اللزمــة آليــة لتقــدمي املســاعدة الفنيــة إلجنــاز
هــذه الدراســة .وتعــى اللزمــات ذات اإلجــراءات املبســطة مــن إعــداد دراســة اجلــدوى األوليــة
لقابليــة إجنــاز املــروع يف صيغــة لزمــة .وتعــرض وجوبــا دراســة اجلــدوى املذكــورة ،عــى
أنظــار اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص الــي ميكهنــا أن تطلــب
لك وثيقــة أو معلومــة منقوصــة أو تمكيليــة رضوريــة إلبــداء رأهيــا.
أ ّمــا فميــا يتعلّــق بالعــروض التلقائ ّيــة ،فعــى لك خشــص يعــزم اقــراح إجنــاز مــروع
واســتغالله أو ممارســة نشــاط معــن يف إطــار لزمــة أن يعــرض عــى الخشــص العمــويم
املختــص ملفــا يتضمــن وصفــا ملكونــات املــروع أو النشــاط ودراســة جــدوى أوليــة مــن
النــوايح الفنيــة والبيئيــة واالقتصاديــة واملاليــة.
ّ
املنظــة لعقــود ّ
الشاكــة ،فإهنــا تفــرض عــى الخشــص العمــويم
وبالنســبة للنصــوص
إخضــاع املــروع املزمــع إجنــازه يف صيغــة عقــد الرشاكــة إىل دراســة ملختلــف اجلوانــب
القانونيــة واالقتصاديــة واملاليــة واالجمتاعيــة والفنيــة والتأثــرات البيئيــة والعنــارص الــي تــرر
تنفيــذه وفقــا هلــذه الصيغــة دون غريهــا مــن األشــال التعاقديــة األخــرى .مكا يتعــن هيلع إعداد
دراســة تقيمييــة آلثــار إجنــاز املــروع يف صيغــة عقــد الرشاكــة عــى املزيانيــة العموميــة وعــى
الوضعيــة املاليــة للخشــص العمــويم ومــدى توفــر االعمتــادات الرضوريــة إلجنــازه .وميكــن
أن يع ـ ّد ال ّدراســة املذكــورة مبســاندة مكتــب خــرة يــم اختيــاره طبقــا للرتاتيــب اجلــاري هبــا
العمــل.
وتعــرض هــذه الدراســة مرفقــة ببطاقــة وصفيــة لملــروع عــى رأي اهليئــة العامــة للرشاكــة
بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ويكــون رأهيــا معلــا وملزمــا .ويف صــورة موافقــة اهليئــة،
تعــرض الدراســة التقيمييــة املشــار إلهيــا عــى رأي الوزيــر امل ّ
لكــف باملاليــة ويكــون رأيــه معلــا.
يتعــن عــى الخشــص العمــويم إخضــاع املــروع املزمــع إجنــازه يف صيغــة عقــد رشاكــة
لدراســة مســبقة ملختلــف اجلوانــب الفنيــة واملاليــة واالجمتاعيــة واالقتصاديــة والتأثــرات البيئيــة
ليــم ضبــط تقديــر اللكفــة اإلمجاليــة واملردوديــة االقتصاديــة لملــروع وذلــك باالعمتــاد عــى
مقارنــة ملختلــف الصيــغ املمكــن اعمتادهــا إلجنــاز املــروع واهليلكــة املاليــة والقانونيــة املالمئــة.
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 حتديد صيغة اإلبرام :

العامــة ّ
للشاكــة بــن القطــاع
اعمتــاد عــى ال ّدراســات املنجــزة وبنــاء عــى رأي اهليئــة
ّ
م حتديــد الصيغــة التعاقد ّيــة الــي عــى أســاهسا ســي ّ
العــام والقطــاع اخلــاص ،يـ ّ
مت إســناد
املــروع واالجــراءات الــي يســتوجب ا ّتباعهــا يف الغــرض .مكــا ي ـ ّ
م خــال هــذه املرحلــة
الــي ســي ّ
ّ
مت عــى أســاها
إعــداد خمتلــف الوثائــق التعاقد ّيــة وحتديــد الــروط واملعايــر

اختيــار الخشــص املتعاقــد معــه.
 .2.2.2مرحلة اإلسناد :

تمشــل هــذه املرحلــة مراحــل منــح العقــود (اإلعــان عــن طلــب العــروض ،اختيــار الطلبــات،
ومناقشــة العــروض حســب االقتضــاء ،واختيــار العــرض ،واالنهتــاء مــن العقــد وتوقيعــه)
والتحقــق مــن حصــة العقــد (اختيــار املــرحش املختــار والعقــد قبــل التوقيــع).
املبــدأ يف إســناد مشــاريع ّ
الشاكــة هــو طلــب العــروض املض ّيــق املســبوق بانتقــاء أ ّويل.
ويكــون طلــب العــروض مفتوحــا بالنســبة للّزمــات املتعلقــة باملشــاريع الصغــرى اخلاضعــة
لإلجــراءات املبســطة.
وميكــن إســناد مشــاريع ّ
الشاكــة بصفــة اســتثنائ ّية ويف حــاالت حرص ّيــة عــن طريــق
التفــاوض مبــارش أو التفــاوض ال ّتنافــي.
 .3.2.2مرحلة التنفيذ :

تتـ ّ
ـول هــذه املرحلــة االلزتامــات ال ّتنظمي ّيــة فميــا يتعلّــق بتنفيــذ العقــد .وتبــدأ بعــد امضــاء
ويتعــن عــى لك طــرف احلــرص عــى حســن تنفيــذ
العقــد مــن قبــل األطــراف املتعاقــدة.
ّ
الزتاماتــه التعاقد ّيــة.
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الجزء ّ
الثاني :
المشاريع االستثمار ّية المنجزة
في إطار ّ
الشراكة بين القطاع
العام والقطاع الخاص

هيـ ّـم هــذا اجلــزء مــن ال ّتقريــر بتقــدمي املعطيــات املتو ّفــرة لــدى اهليئــة العا ّمــة ّ
للشاكــة بــن
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص فميــا يتعلّــق باملشــاريع االســتمثار ّية اجلاريــة ،مــن ناحيــة،
واملشــاريع االســتمثار ّية املربجمــة ،مــن ناحيــة أخــرى.

المتوفرة حول مشاريع ّ
ّ
الشراكة الجارية
األول  :المعطيات
الباب ّ
الشاكــة كصيغــة مــن صيــغ ّ
بال ّنظــر إىل حداثــة عقــود ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام
والقطــاع اخلــاص ،فــإنّ مشــاريع ّ
الشاكــة اجلاريــة حال ّيــا تمت ّثــل يف عقــود اللزمــات املربمــة.
وفميــا يــي املعطيــات املتو ّفــرة خبصوصهــا:

 .1عدد المشاريع :
 .1.1عقود ال ّلزمات احملصاة :
بالــ ّرمغ مــن إحــداث وحــدة ملتابعــة اللزمــات منــذ ســنة ( 2008مبقتــى األمــر عــدد 2965
لســنة  2008املــؤرخ يف  8ســبمترب  )2008ومــن إدماجهــا ســنة  2016صلــب اهليئــة العامــة
اخلاصــة باللزمــات اجلاريــة
للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،فــإنّ قاعــدة املعطيــات
ّ
تبــى منقوصــة وال تمشــل ّ
لك اللزمــات الــي ّ
مت إبرامهــا ســواء قبــل ســنة  2008أو بعــد ذلــك.
فنظر ّيــا ،دأبــت اهليئــة عــى حتيــن قاعــدة املعطيــات ســواء مــن خــال تجسيــل أمه املعطيــات
التعاقديــة (صاحــب اللزمــة ،مــاحن اللزمــة ،املوضــوع ،امل ـ ّدة ،طريقــة احتســاب املعلــوم )...لملل ّفــات
املعروضــة عليــا إلبــداء الــرأي قبــل إبرامهــا أو مــن خــال التقريــر الســنوي حــول تنفيــذ اللزمــة الــذي
يفــرض ان حييلــه ّ
لك صاحــب لزمــة إىل مــاحن اللزمــة وإىل اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع
العــام والقطــاع اخلــاص.
أ ّما تطبيقيا فقد بينت هذه الطريقة حمدوديهتا من حيث :
 عــدم مشوليــة اجلــرد :إذ ّمت التفطــن إىل وجــود لزمــات حديثــة عرضــت عــى اهليئــة يف إطــار
التســوية يف حــن ّ
أنــا مل تعــرض علهيــا مبناســبة إبرامها.
 عــدم تو ّفــر املعلومــات املتعلقــة بالتنفيــذ الســنوي للزمــات :إذ جتــد اهليئــة صعوبــة معل ّية مجلعومعاجلــة وحتليــل املعطيــات املتعلّقــة بعقــود اللّزمــات وذلــك نتيجــة عــدم امتثــال جـ ّ
ـل ماحنــي اللزمات
ملقتضيــات األوامــر الرتتيب ّيــة وملنشــور رئيــس احلكومــة عــدد  10املــؤرخ يف  10أفريــل  52019الــي
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ـص عــى رضورة مـ ّد اهليئــة بتقريــر ســنوي حــول تنفيــذ اللّزمــة يتض ّمــن باخلصــوص معطيــات
تنـ ّ
اقتصاديــة وحماســبية مبــا فهيــا احلســابات الســنوية لنتــاجئ اســتغالل العمليــات موضــوع العقــد
ووصــف لوضعيــة املمتلــات الالزمــة حلســن تنفيــذ املــروع .مكــا أن اغلــب األخشــاص العموم ّيــة
ال تتفاعــل اجياب ّيــا مــع املراســات الدور ّيــة للهيئــة 6الــي تطلــب فهيــا مهنــم م ّدهــا باملعلومــات ال ّدنيــا
املتعلّقــة بتنفيــذ عقــود اللّزمــة الــي يتابعوهنــا وباملشــاريع املربجمــة يف الســنوات القادمــة.
وتبعــا لذلــك ،فــإنّ العديــد مــن املعطيــات املذكــورة يف التقريــر احلــايل ويف التقاريــر
الســابقة تتعلّــق مبلفــات معروضــة عــى اهليئــة العا ّمــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع
ّ
اخلــاص يف إطــار إبــداء الـ ّرأي أو تســوية وضع ّيــات (غيــاب الســند ،إنهتــاء مـ ّدة العقــد.)...
و ّ
واملؤسســات واملنشــآت العموم ّيــة يف الفــرة بــن 2017
مت إحصــاء  228لزمــة لل ّدولــة
ّ
وســنة  ،2021وتعتــر  192مهنــا لزمــات جاريــة إىل حــدود ســنة  2021إذ انهتــت مـ ّدة عقــود
عــدد مهنــا.
وتتوزّع اللّزمات اجلارية اكلتايل :
 .1.1.1لزمات ال ّدولة :

 يف قطــاع النقــل يــم إســناد لزمــات الدولــة مبدئيــا مــن قبــل وزارة النقــل حيث أســندتلزمتــن تتعلقــان بالتــرف يف أجــزاء مــن امللــك العمــويم للســكك احلديديــة (إحدامها
للرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية واألخــرى لرشكــة النقــل بتونــس) وســتة
لزمــات تتعلــق باســتغالل خطــوط نقــل معــويم حــري منتظــم لألخشــاص .ويمتـ ّ
ـز
عقــد لزمــة إجنــاز واســتغالل مطــار النفيضــة خبصوص ّيتــه اعتبــارا لنظــام ملكيــة
العقــار ،حيــث أنّ وزيــر أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة هــو مــاحن اللّزمــة .جتــدر
اإلشــارة إىل أنّ العقــد هشــد مراجعــات يف إطــار إعــادة التــوازن املــايل إليــه ،مكــا
ّ
املتدخلــة والرشيــك
تــم معاجلتــه يف إطــار جلنــة تفــاوض تض ـ ّم األطــراف العموميــة
االســراتيجي اخلــاص.
 يف ملــك الدولــة للغابــات أســندت الــوزارة امل ّلكفــة بالفالحــة لزمــة ملــد انبــوب غــاز
باحلديقــة الوطنيــة صنغر-جبــاس .ولزمتــن الســتغالل وحــدات ســياحية بيئيــة.
 يف جمــال الطاقــة مت إســناد لزمــة إلجنــاز واســتغالل احملطــة الكهربائيــة رادس  2منــذســنة  2002ولزمــة أخــرى إلنتــاج الكهربــاء مبحطة البيبان يف ســنة .2018
6
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 وبالنســبة لملنزتهــات احلرضيــة ،وطبقــا للقانــون عــدد  90لســنة  2005املــؤ ّرخ يف 3أكتوبــر  2005املتعلّــق باملنزتهــات احلرضيــة ،يــ ّ
التــرف فهيــا مــن قبــل امجلاعــات
م
ّ
احملليــة حلســاب الدولــة .وقــد أســندت وزارة الداخليــة مخــس منزتهــات حرضيــة بــن
ســنيت  2009و ،2010و ّ
مت حســب إحداهــا ســنة .2014
 أ ّمــا بالنســبة للزمــات امللــك العمــويم البحــري فيــم التــرف فهيــا مــن قبــل واكلــة محايــةوهتيئــة الرشيــط الســاحيل حلســاب الدولــة ( 13لزمــة) .وتمشــل مواضيعهــا الصناعــة
(لزمــة معاجلــة ميــاه الرجيــع الســتخراج مــادة لكوريــد البوتاســيوم ولزمــة صناعــة امللــح
ّ
وتمتي
الغــذايئ) والصيــد وتربيــة األمســاك (لزمــات حلــق املنجــل وحبرية اشــل والبيبــان).
هــذه اللزمــات بتخصيــص نســبة مــن معالميهــا حلســاب الواكلــة ونســبة أخــرى للدولــة.
 مكــا أســندت وزارة التجهــز واإلســان والهتيئــة ّالتاب ّيــة  03لزمــات إضاف ّيــة لفائــدة
رشكــة تونــس ّ
للطرقــات السـ ّيارة ويه التاليــة :
 لزمــة مؤرخــة يف  8مــاي  2019ومصــادق علهيــا باألمــر عــدد  661مــؤرخ يف 29
جويليــة  2019تتعلّــق ببنــاء واســتغالل وصيانــة الطريــق الســيارة وادي الزرقــة/
بوســامل ملدة  29ســنة.
 لزمــة مؤرخــة يف  16مــاي  2019ومصــادق علهيــا باألمــر عــدد  663مــؤرخ يف
 29جويليــة  2019تتعلّــق ببنــاء واســتغالل وصيانــة الطريــق الســيارة قابــس/
مدنــن ملــدة  29ســنة.
 لزمــة مؤرخــة يف  17جــوان  2019ومصــادق علهيــا باألمــر عــدد  662مــؤرخ يف
 29جويليــة  2019تتعلّــق ببنــاء واســتغالل وصيانــة الطريــق الســيارة مدنــن/راس
جديــر ملدة  29ســنة.
الشكــة  09هتــ ّم بنــاء واســتغالل ّ
وبذلــك يصبــح مجمــوع اللّزمــات لفائــدة ّ
الطرقــات
الســ ّيارة.
ّ
املؤسسات واملنشآت العموم ّية :
 .2.1.1لزمات
ّ

اللّزمــات املينائيــة يه األكــر عــددا ،إذ أســند ديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ (حتــت
إرشاف وزارة النقــل)  89لزمــة موزّعــة عــى  7موانــئ جتاريــة .يف حــن أســندت واكلــة مواين
وجتهــزات الصيــد البحــري (حتــت ارشاف وزارة الفالحــة)  84لزمــة موزّعــة عــى  20مينــاء
للصيــد البحري.
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بالنســبة لديــوان الطــران املــدين واملطــارات فقــد أســند لزمتــن تتعلــق إحداهــا باســتغالل
مطــار املنســتري لنفــس الرشيــك االســراتيجي املســتغل ملطــار النفيضــة .وتتعلــق الثانيــة
أمه اللزمــات مــن حيــث قميــة
باســتغالل األســواق احلــ ّرة باملطــارات التونســية (ويه مــن ّ
املعالــم احملققــة فعل ّيــا).
جتــدر اإلشــارة إىل أنّ الرشكــة التونســية عضــو املج ّمع صاحب اللزمة املســتغل لألســواق
حتصلــت كذلــك عــى اللزمــة الوحيــدة املســندة مــن قبــل الديــوان
احلــرة باملطــارات التونســية
ّ
ربيــة (لزمــة تصمــم ومتويــل وإجنــاز واســتغالل مركــز جتــاري
الوطــي لملعابــر احلدوديــة ال ّ
حتــت ال ّرقابــة ال ّديوانيــة مبلّولــة مــن جهــة اخلــروج) وكذلــك اللزمــة الوحيــدة املســندة مــن قبــل
اخلطــوط اجلويــة التونســية (البيــع عــى مــن الطائــرات).
مكــا ّ
مت تجسيــل أربــع لزمــات مســندة مــن قبل الواكلــة الفنية للنقــل الربي تتعلق باســتغالل
حمطــات نقــل ب ـ ّري .وكذلــك أربــع لزمــات مســندة مــن قبــل واكلــة إحيــاء الــراث والتمنيــة
الثقافيــة تتعلــق بالتنشــيط الســيايح واســتغالل مقــايه ثقافيــة .وأخــرا لزمتــان مســندتان
مــن قبــل رشكــة النقــل بتونــس تتعلقــان برتكــز وصيانــة واقيــات حافــات.
 .2.1عقود ّ
الشاكة :
ّ
مت تجسيــل عقــد رشاكــة وحيــد يف إطــار القانــون التوجهيــي عــدد  13لســنة ( 2017وزارة
تكنولوج ّيــات االتصــال واالقتصــاد ال ّرمقــي) ويتعلّــق جبملــة مــن اخلدمــات ورخــص اســتغالل
برجم ّيات.

 .2عدد المشاريع :
 .1.2لزمات ال ّدولة :
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2017

2018

2019

2020

2021

السنة
ال ّرصيد ّ
أول ّ

36

36

37

40

42

ال ّلزمات املنهتية

ND

ND

0

0

0

ال ّلزمات املسندة

ND

1

3

2

ND

السنة
العدد آخر ّ

36

37

40

42

42
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املؤسسات واملنشأت العموم ّية :
 .2.2لزمات
ّ
2017

2018

2019

2020

2021

السنة
ال ّرصيد ّ
أول ّ

186

186

187

192

159

ال ّلزمات املنهتية

0

1

1

34

1

ال ّلزمات املسندة

ND

2

6

1

ND

السنة
العدد آخر ّ

186

187

192

159

158

املصدر  :جداول املتابعة باهليئة

تبــن اجلــداول تط ـ ّورا كبــرا يف عــدد اللّزمــات يف الفــرة املعن ّيــة بال ّتقريــر ،إ ّ
ال أ ّنــه
ال ّ
الســابقة لســنة  2017هشــدت تط ـ ّورا يف عــدد لزمــات بعــض
جتــدر اإلشــارة إىل أنّ الفــرة ّ
املؤسســات واملنشــآت العموم ّيــة الــي أعــادت ال ّنظر يف عقود إشــغال وقيت ســابقة وتســويهتا
ّ
بإســنادها يف إطــار لزمــات.
 .3.2التوزيع القطايع ل ّلزمات :
القطاع

عدد ال ّلزمات احملصاة

ال ّتجارة

1

ّ
الطاقة

2

الغابات

3

ال ّثقافة

4

البيئة وال ّتمنية املستدامة

17

الصيد البحري
ّ

86

النقل

115

املجموع

228
املصدر  :جداول املتابعة باهليئة
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ﺕ
ﻋﻲ ﻟﻠﺯﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻭﺯﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋ

ﺍﻟﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ّ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺛّﻘﺎﻓﺔ
ﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﺍﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ
ﺻﻳﺩ ﺍﻟﺑﻟﺑﺣﺭﻱ
ﺍﻟ ّ
ﺍﻟﻧّﻘﻝ

 -3اﳌﳌﻌﺎﻟﻴﻢ:

 .3المعاليم :
ّ
اﻟﻠﺰﻣﺎت �ﻌﺘﺘ�� ّ
ّ
ﻓﺈن اﳌﻌﺎﻟﻴﻢ
�ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻮاردة ﻋ�� اﻟ�ﻴﻴﺌﺔ ﺣﻮل ﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺎﻋﺘ
ﺟﺰﺋﻴﺔّ ،ن
باعتبـ ّ
ّ
التقاريــرّ
اإلحصائ ّيــة الــواردة عــى اهليئــة حــول تنفيــذ اللّزمــات
واملعلومــات
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة
اﳌﺬ�ﻮرة ﻓﻴﻴﻤﺎ ﻳ��
ﻟﺪى اﻟ�ﻴﺌﺔ.
ـارﻘﺒﺎﳌ
ﺗﺘﻌﻠ
أنﳌﻌﻄﻴﺎت
تعتــر جزئ ّيــة ،فــإنّ املعالــم املذكــورة فميــا يــي تتعلّــق باملعطيــات املال ّيــة املتو ّفــرة لــدى اهليئة.
ّ
 11.3ﺗﻮز�ﻊ اﻟﻠﺰﻣﺎﺎت ﺣﺴﺐ ���ﻢ اﳌﻌﺎﻟﻴﻢ:
 .1.3توزيع ال ّلزمات حسب جحم املعالمي :
ﺣﺪةّ :
اﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻟﻮﺣ

ﺷﺮ�ﺤﺔ اﳌﳌﻌﻠﻮم
املعلوم
رشحية
 100.00د
ﻣﻦ  0إ�� 00

1.000.000
100.000دد
إ��� 0إىل
ﻣﻦ  100.000دمن
أﻛ�� ﻣﻦ  1.000.0000د

من  100.000د إىل  1.000.000د

ّ
ﻋﺪﺪد اﻟﻠﺰﻣﺎت

ّ
ﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎﻟﻴﻢ �� اﻟﺸﺮ�ﺤﺔ
ﻗﻴﻤ

عدد ال ّلزمات
150

25

150

10

25

الدينار
الوحدة ّ :

قمية املعالمي يف ّ
الشحية
2.111.357

7.482.563
2.111.357
1166.457.345

7.482.563

اﳌﺼﺪر :ﺟﺪاول اﳌﺘﺘﺎ�ﻌﺔ ﺑﺎﻟ�ﻴﺌﺔ
أكرث من  1.000.000د

10

116.457.345
املصدر  :جداول املتابعة باهليئة
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تطور معالمي ال ّلزمات :
.2.3
ّ

ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻡ ﺑﺎﻟﺩّﻳﻧﺎﺭ

ﻣﻥ  0ﺇﻟﻰ 100000
ﻣﻥ  100000ﺇﻟﻰ 1000000
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 1000000

تطور معالمي لزمات ال ّدولة :
.1.2.3
ّ
ّ
ّ 2.3
ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻠﺰﻣﺎت:

اﳌﺼﺪر :ﺟﺪاول اﳌﺘﺎ�ﻌﺔ ﺑﺎﻟ�ﻴﺌﺔ

الدينار
الوحدة ّ :

-1.2.3
قار

ﻗﺎر

ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﻟﺰﻣﺎت ّ
ّ
اﻟﺪوﻟﺔ:
2019

2019

ّ

اﳌﻌﻠﻮم ا��ﻤ��

2021

2021 1.689.653 20201.689.653

1.689.653

2022

1.689.653

1.689.653

1.689.653

1.689.653

1.689.653

883.876

984.419

1.110.090

1.152.585

قار ّمع زيادة دور ّية

ﻗﺎرﻣﻊ ز�ﺎدة دور�ﺔ
ّ
ﻣﺘﻐ��
متغي

2020

2022

6.528.870

املعلوم امجليل

9.102.399

883.876

984.419

1.110.090

1.152.585

ّ 2023
اﻟﺪﻳﻨﺎر
اﻟﻮﺣﺪة:

2023
1.689.653
1.689.653

1.197.204

1.197.204

13.657.180
12.019.510
10.297.04010.297.040
6.528.870
13.657.180 12.802.872
12.802.872
12.019.510

12.971.112

9.102.399

14.819.253

12.971.112

15.645.110

14.819.253

15.645.110

16.544.037

16.544.037

اﳌﺼﺪر :ﺟﺪاول اﳌﺘﺎ�ﻌﺔ ﺑﺎﻟ�ﻴﺌﺔ
املصدر  :جداول املتابعة باهليئة

49

18000000
16000000
14000000
12000000
10000000

ﻣﺗﻐﻳّﺭ
ﻗﺎﺭ+ﺯﻳﺎﺩﺓ

8000000

ﻗﺎﺭ
6000000
4000000
2000000
0
2023

2021

2022

2019

2020

2017

2018

ساتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:
واﳌ�ﺸﺂت
لزماتﺴﺎت
ﻟﺰﻣﺎت اﳌﺆﺳ
تطوررﻣﻌﺎﻟﻴﻢ
 .2.2.3ﺗﻄﻮ
-2.2.3
واملنشآت العموم ّية :
املؤس
معالمي
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ

ّ

الدﻳﻨﺎر
اﻟﺪ
ينار
الوحدة
اﻟﻮﺣﺪةّ ::

2017

2018

ﻗﺎر

1.027.215

1.027.215

ﻗﺎرﻣﻊ ز�ﺎدة ّ
دور�ﺔ
قار
ّ
ﻣﺘﻐ��

3.676.364 1.015.155
3.535.277 1.015.155
3.426.2311.015.503
3.406.7151.016.915
3.389.640
1.015.155
1.027.2153.040.729
1.027.215 3.070.727

2017

22.477.948

ﻣﺘﻐ��ﻣﻊ ّ
ّ
أد�ﻰمع زيادة دور ّية
ﺣﺪقار
94.312.531

20.703.216

3.070.727

متغي
ّ

ﻃﺮ�ﻘﺔ �ﺣ�ﺴﺎب ﻏ��ﻣﻌﺮوﻓﺔ

2018

2019

1.016.915

20.959.841

3.040.729

2020

2019

2021

2020

1.015.503

22.401.000

3.389.640

2022

2022

2021

1.015.155

1.015.155

23.438.744

3.406.715

24.708.563

3.426.231

3.535.277

2023

2023

1.015.155

25.936.221
3.676.364

114.735.502

88.453.974

109.906.958

112.424.092

113.620.578

114.161.659

233.759

234.423

285.515

293.068

303.944

314.418

329.360

121.122.180

113.459.557

135.558.870

139.540.387

141.804.652

143.735.071

145.692.602

25.936.221 24.708.563 23.438.744 22.401.000 20.959.841 20.703.216 22.477.948

اﳌﻌﻠﻮم ا��ﻤ��
حد أدىن
متغي مع ّ
ّ
طريقة االحتساب غري
معروفة

املعلوم امجليل

114.735.502 114.161.659
113.620.578 112.424.092 109.906.958 88.453.974 94.312.531
ل

اﳌﺼﺪر :ﺟﺪاو اﳌﺘﺎ�ﻌﺔ ﺑﺎﻟ�ﻴﺌﺔ

285.515 ّ 234.423 ّ 233.759
واﳌ�ﺸﺂتّ 293.068
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت

303.944

314.418

329.360

145.692.602 143.735.071 141.804.652 139.540.387 135.558.870 113.459.557 121.122.180
املصدر  :جداول املتابعة باهليئة
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املؤسسات واملنشآت العموم ّية
تطور معالمي
ّ
ّ
14000000
14000000
12000000
12000000
10000000
10000000
80000000
8000000

ﻣﺗﻐﻳّﺭ+ﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ
ﻣﺗﻐﻳّﺭ

60000000
6000000

ﻗﺎﺭ+ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻗﺎﺭ

40000000
4000000
20000000
2000000
00
2023

2022

2021

2020

2019

2018

ملعالمي ال ّلزمات :
 .3.3التوزيع القطايع
ّ
 -3.3اﻟﺘﻮز�ﻊ اﻟﻘﻄﺎ�� ﳌﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻠﺰﻣﺎت:

2017

الدينار
الوحدة ّ :

القطاع

معالمي ال ّلزمات

ال ّتجارة

50.000

اﻟﻮﺣﺪةّ :
اﻟﺪﻳﻨﺎر

ّ
ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻠﺰﻣﺎت

اﻟﻘﻄﺎع

ّ
اﻟﺘﺠﺎرة
ّ
ّ
الطاقة
اﻟﻄﺎﻗﺔ

معلوم
ﺑﺪون
بدونﻣﻌﻠﻮم

الغابات
اﻟﻐﺎﺑﺎت

املعلومة
تتو ّﺮفراﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
الﻻ ﺗﺘﻮﻓ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔال ّثقافة

ّ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺮ
ﺗﺘﻮﻓ
ّ
ﻻ تتوفر املعلومة
ال

50.000

ّ

ّ

ّ
اﻟﺒ�ﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
البيئة وال ّتمنية املستدامة
ّ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
الصيد البحري
ّ

1.153.258

1.153.258

1.067.289
1.067.289

اﻟﻨﻘﻞ

123.780.718

النقل

123.780.718

ا��ﻤﻮع

126.051.265
املجموع

126.051.265

اﳌﺼﺪر :ﺟﺪاول اﳌﺘﺎ�ﻌﺔ ﺑﺎﻟ�ﻴﺌﺔ
املصدر  :جداول املتابعة باهليئة

ّ
اﻟﻠﺰﻣﺎت �� ﻣﺠﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﻜ�ﺮ�ﺎء اﳌﺬ�ﻮرة ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻮم و ّ
ﺗﻨﺺ ﻋ�� إﻧﺘﺎج و�ﻴﻊ اﻟﻜ�ﺮ�ﺎء
ﺗﺠﺪر �ﺷﺎرة إ�� ّأن ﻋﻘﻮد
��ﺎﻳﺔ ّ
جتـ ّ
اﻟﻌﻘﺪ.عقــود اللّزمــات يف جمــال إنتــاج الكهربــاء املذكــورة بــدون معلــوم
اإلشــارة
إىل أنّ
ﻣﺪة
ـدروﻟﺔ ﻣﻊ
ﻟﻠﺪ
وإﺣﺎﻟﺔ اﳌﺸﺮوع
ـص عــى إنتــاج وبيــع الكهربــاء وإحالــة املــروع لل ّدولــة مــع هنايــة مـ ّدة العقــد.
وتنـ ّ

51

ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻟﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻡ ﺍﻟﻠّﺯﺯﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺗﺗﺟﺎﺭﺓ
ّ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻟﻐﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﺍﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳ
ﺻﻳﺩ ﺍﻟﺑﻟﺑﺣﺭﻱ
ﺍﻟ ّ
ﺍﻟﻧﻘﻝ

الحقوقق اﻟﻌﻴ�ﻴ
 -4 .4ا���ﻘﻮ
المسجلة :
العين ّي
ﻴﺔﺔةاﳌ��ﻠﺔّ :
ّ

ّ

إحصــاء بعــض عقــود ال ّلّزمــات ّ مــن خــال قامئــة املل ّ ّفــات ّ
ّ
ﺔاﳌﻮﻇﻔالــي يــ ّ
ترســمها
م
ﻳﻤﻜ ميكــن
ﻔﺔﻋﻠﯩﺎﻟﺒﻨﺎءاﺗﻮﻮاﳌ�ﺸﺂﺗﻮاﻟ
ﺨﻼﻟﻘﺎﺋﻤﺔاﳌﻠﻔﺎﺎﺗﺎﻟﺘﻴ�ﺘﻤ��ﺳﻴﻤﻤ�ﺎ���ﻼ��ﻘﻮﻮﻗﺎﻟﻌﻴ�ﻴ
ﻜﻨﺈﺣﺼﺎء�ﻌﻀﻌﻌﻘﻮداﻟﻠﺰﻣﺎﺗﻤﻨﺨ
ّ
اﳌﻌﻄﻴﺎت ّ
والتجهـ ّ
املنجــزة ّ
يف
الثابتــة
ﻣﺔــآت
واملنش
ـى
املوظفــة ع
ـوق العين
بجســل احلقـ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
�ﻣﻼك
ﻀﺒﻂ
ـزاتﻟﻀ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
�دارة
ﻣﻦ �
اﳌﻘﺪ
وﻓﻖالبنــاءاتت
�ﻃﺎر،ـ و
و�� �ﺬا
اﻟﻠﺰﻣﺎتّ .يــة �
ﺗﺠ���اﺗﺎﻟﺜﺎﺑ
ﺑﺘﺔاﳌﻨﺠﺰةﻓﻴﺈﻃﻃﺎر
اإلدارة العا ّمــة ّ ّ
ﺔّ ،
أﻣﻼكـار ّ
األمالك
ا��ﻘﻮم
املق ّدمــة
ﻤﺔــات
املعطي
ويف
ـات.
اللزمـ
ﺑﻮزا ة إطـ
ـق ّ
قــن ّ
�� ّ
ﻣﻮز
��ﻞ
ﻋﺔ �ﺎﻟﺘﺎ��:
لضبــطﺔ
اﻟﻌﻴ�ﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  51ﻣﻠﻔﺎ
اﳌﺮﺳ
ووفـﺎت
اإلطـﻋﺪد
ﻓﺈن
اﻟﻌﻘﺎهـرّ�ـذا،
ﺸﺆون
واﻟﺸ
اﻟﺪوﻟﺔ
ك
اﳌﻠﻔ
ـارّ ،ﻔ
ر
املرســة بجســلّ
ّ
العموم ّيــة بــوزارة أمــاك ال ّدولــة والشــؤون العقار ّيــة ،فــإنّ عــدد امللفــات
ّ
ّ
ـوق ّ
ﺮﺳﻴﻤ�ﺎبلغــت ّ
ﻋ�� اﻟﺒﻨﺎءات وواﳌ�ﺸﺂت اﳌﻨﺠ
اكلتـﻔﺔ ﻋ
اﻟﻌﻴ� ّ�ﻴّعـﺔـةاﳌﻮﻇ
ﺗﻢ
احلقـﻟﺰﻣﺔ
ﺠﺰة ﺑﻔﻀﺎءات ��ﺸﻄﺔ
 288ـايل:
ق موز
ا��ﻘﻮــا
���ﻞ 51مل ّف
ﺗﺮﺳــة
العين ّي
-

-

-

-
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�ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﺒﺒﻖ أﺣ�ﺎم �ﻣﺮ ﻋﺪد
،2005
ﺴﻨﺔ  2005ﻣﺆررخ ��
�
30ــةﻣﺎي ّ 5
ترســمها 1644ﻟﺴ ّ
  28لزمــة ّاملوظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت
احلقــوق العين ّي
بجســل
مت
ّ
ّ
 122ﻟﺰﻣﺔ ّ
ّ
ا��ﻘﻮق
ﻋ��
ﳌﻘﺎﻣﺔ
اﳌ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ات
�
�
واﻟﺘﺠ��
ﳌ�ﺸﺂت
واﳌ�
اﻟﺒﻨﺎءات
�
ﻋ��
ﻔﺔ
اﳌﻮﻇ
ﺔ
���ﻞ ا
ﺳﻴﻤ�ﺎ
ﺗﻢ ﺗﺮﺳ
اﻟﻌﻴ�ﻴ
ﻴ
بفضــاءات
املنجــزة
األنشــطة االقتصاديــة طبــق أحــام األمــر عــدد  1644لســنة
اﳌﳌﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
مــؤرخ يف ّ�
ﺴﻨﺔ  2000ﻣﺆررخ ��  09أوت ،20000
�ﻣﺮ ﻋﺪد  1855ﻟﺴ
أﺣ�ﺎم ﺮ
مــايﻃﺒﺒﻖ
اﻟﺘﺠﺎرّ�ﺔ
2005ﻟﻟﻠﻤﻮا�ﺊ
،2005
اﻟﺒﺤﺮ�ﺔ30
ّ
ّ
 077ﻟﺰﻣﺎﺗ ّ
ّ
���ﻞ ا��ﻘﻮق
�
ﻋ�� اﻟﺒﻨﺎءات واﳌ��ﺸﺂت
اﻟﻌﻴ�ﻴﻴﺔﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ �
ﺳﻴﻤ�ﺎ
ﺘﻢ ﺗﺮﺳ
واﻟﺘﺠ���ات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋ��
ّ
ّ
  12لزمــة ّاملوظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت
بجســل احلقــوق العين ّيــة
مت ترســمها
ﺣ�ﺎم �ﻣﺮﻋﺪد  15500ﻟﺴﻨﺔ  20003ﻣﺆرخ ��  022ﺟﻮ�ﻠﻴﺔ ،20003
ﳌﻮا�ﺊ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻟﺒﺤﺮيﻃﺒﻖ أﺣ
اﳌﳌﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲﳌﻮ
والتجهــزات الثابتــة املقامــة عــى املل ّــك العمــويم لملوانــئ البحر ّيــة التجار ّيــة طبــق
���ﻞ ا��ﻘﻮق اﻟﻌﻴ� ّ
ﻟﺰﺰﻣﺘﺎن ّ
ّ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﻨﺠﺰة
اﻟﺒﻨﺎءات
ﻋ��
ﺘﺠ���ات ﺘﺔ
واﻟﺘﺠ
واﳌ�ﺸﺂت
ﻋ
ﻔﺔ
اﳌﻮﻇ
ﺔ
�ﻴ
ﺎ
ﻤ
ﻴﻤ�
ﺗﺮﺳﻴ
ﺗﻢ
أحــام األمــر عــدد  1855لســنة  2000مــؤرخ يف  09أوت ،2000
�ﺎم �ﻣﺮ ﻋﺪد  5655ﻟﺴﻨﺔ  20006ﻣﺆرخ ��  23ﻓﻴﻔﺮي ،2006
ﻀﺮ�ﺔ ﻃﺒﻖ أﺣ�ﺎ
ﺑﺎﺎﳌ���ﺎت ا��ﻀ
ّ
مت ترســمها بجس ّ
املوظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت
ـل احلقـ ّـوق العين ّيــة
 ّ 07لزمــاتاﻟﻌـ ّ
ﺗﺮﺳﻴﻤ�ﺎ ّ ��� ّ
�ﻞ ا��ﻘﻮق
ﻟﺰﺰﻣﺔ واﺣﺪةﺗﻢ
ﻌﻴ�ﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻋ�� اﻟﺒﻨﺎءات واﳌ�ﺸﺂت واﻟﺘﺘﺠ���ات اﻟﺜﺎﺑﺘﺘﺔ اﳌﻨﺠﺰة
والتجهــزات الثابتــة املقامــة عــى امللــك العمــويم ملوانــئ الصيــد البحــري طبــق
ّ
 2007ﻣﺆرخ ��  28ﻣﻣﺎي ،2007
اﳌﺪﻧﻴﻴﺔﻃﺒﻖ أﺣ�ﺎم �ﻣﺮ ﻋﺪد  13307ﻟﺴﻨﺔ 2
ﺑﺎﺎﳌﻄﺎرات
أحــام األمــر عــدد  1550لســنة  2003مــؤرخ يف  02جويليــة ،2003
ّ
���ﻞ ا��ﻘﻮق اﻟﻌﻴ ّ
ﻟﺰﺰﻣﺔ واﺣﺪة ّ
ﻌﻴ�ﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻋﻋ�� اﻟﺒﻨﺎءات وواﳌ�ﺸﺂت واﻟﺘﺠ
ّﻞ
ﺗﻢ ﺗﺮﺳﻴﻤ�ﺎ
ﺠ���ات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﻨﺠﺰة ��
إﻃﻃﺎر ﻟﺰﻣﺎت ّ
ﺴﻨﺔ  2008ﻣﺆﺆرخ ��  26ﻣﺎي .2008
�ﻣﺮ ﻋﺪد  2034ﻟﺴ
ﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻃﻃﺒﻖ أﺣ�ﺎم ﺮ
اﻟﺼ

تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

ّ
ّ
 لزمتــان ّاملوظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت
بجســل احلقــوق العين ّيــة
مت ترســمهام
والتجهــزات الثابتــة املنجــزة باملزتهــات احلرضيــة طبــق أحــام األمــر عــدد 565
لســنة  2006مــؤرخ يف  23فيفــري ،2006
ّ
مت ترســمها بجسـ ّ
 لزمــة واحــدة ّاملوظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت
ـل احلقــوق العين ّيــة
والتجهــزات الثابتــة املنجــزة باملطــارات املدن ّيــة طبــق أحــام األمــر عــدد  1307لســنة
 2007مــؤرخ يف  28مــاي ،2007
ّ
مت ترســمها بجسـ ّ
 لزمــة واحــدة ّاملوظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت
ـل احلقــوق العين ّيــة
الصيــد البحــري طبــق أحــام األمــر
والتجهــزات الثابتــة املنجــزة يف إطــار لزمــات
ّ
عــدد  2034لســنة  2008مــؤرخ يف  26مــاي .2008

الباب ّ
الثاني  :االستثمارات المنجزة
قمية االستمثارات املنجزة يف إطار اللّزمات اجلارية (إىل حدود سنة )2020
الدينار
الوحدة ّ :

عدد ال ّلزمات

قمية االستمثارات

25

2.517.095.466
املصدر  :جداول املتابعة باهليئة

الباب ّ
الثالث  :المشاريع المبرمجة
ّ
مت إحصــاء  54مــروع رشاكــة مربجمــا وفميــا يــي جــدول بيــاين يف هــذه املشــاريع
املربجمــة (يف خمتلــف صيــغ ّ
ـن
الشاكــة) حســب املجــاالت القطاع ّيــة واألخشــاص العموميـ ّ
وقميــة االســتمثار (بال ّدينــار) ومــدى تق ـ ّدم املــروع.
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1

2

 مجال البيئة واملياه :

صاحب املرشوع

الديوان الوطين للتطهري

قمية االستمثار
257 300 000

175 000 000

حمطة تطهري بتونس المشالية

حمطة تطهري بڤابس

املرشوع

الصيغة احملمتلة
ّ
عقد ِرشاكة
عقد ِرشاكة

تقدم املرشوع
مدى ّ
ّ
مت اإلعالن عن طلب العروض
بصدد إعداد دراسة قابلية اإلجناز

4

5

3

الرشكة الوطنية الستغالل
وتوزيع املـيـاه

املجمع الكمييايئ التونيس

6

1 262 000 000

مرشوع حتلية مياه البحر بقصور الساف باملهدية

إجناز حمطة حتلية ماء البحر بالتناحض العكيس بقابس

وزارة الفالحة واملوارد املائية
ّ
والصيد البحري
ّ

عقد لزمة

400 000 000

219 000 000

تيليفرييك بلك من زغوان وعني درامه

مرشوع تمثني النفايات بڤابس

ّ
متت املصادقة عىل إسناد اللّزمتني
عقد لزمة

عقد لزمة

40 000 000

150 000 000

مرشوع تمثني النفايات ببزنرت وسوسة

مــروع يتعلّــق باســتغالل بعــض منشــآت التطهــر مبناطــق تونــس
المشاليــة واجلنــوب (-القســط  : 1تونــس المشاليــة -القســط : 2
اجلنــوب)

بصدد إعداد دراسة قابلية اإلجناز
ّ
متــت املصادقــة عــى القامئــة املختــرة
ّ
فــض االشــال ّية
لملســتمثرين ويف انتظــار
خبصــوص المك ّيــة االضافيــة لمليــاه احملــ ّ
اة
ّ
املجمــع الكمييــايئ
بالنظــر إىل طاقــة اســتعامل
ّ
عقد لزمة
عقد لزمة

400 000 000

مرشوع رفع الفضالت ونقلها بتونس العامصة  /جربة

9

8

7

ّ
مت انتقــاء قامئــة مــن املســتمثرين واملصادقــة
عــى ملــف طلــب العــروض

عقد لزمة

530 000 000

الواكلة الوطنية للترصف يف
النفايات

بصدد املصادقة عىل مل ّفات طلب العروض

عقد لزمة
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1

2

3

ّ
 مجال النقل :

جرس عبور مبيناء بزنرت (حمطة مواد سائبة)

جرس عبور بالضفة اجلنوبية مليناء بزنرت ()RO-PAX

لزمة اجناز واستغالل منطقة لوجستية مبيناء رادس

4

صاحب املرشوع

قمية االستمثار
500 000 000
500 000 000
300 000 000

لزمة اجناز واستغالل حمطة للسفن السياحية مبيناء صفاقس

املرشوع

الصيغة احملمتلة
ّ
عقد لزمة
عقد لزمة
عقد لزمة
ND

لزمة اجناز واستغالل حمطة للسفن السياحية مبيناء سوسة

تقدم املرشوع
مدى ّ
متت املصادقة عىل عرض تلقايئ
بصدد دراسة عرض تلقايئ
يف انتظار املصادقة عىل املفاوضات
عقد لزمة
ND

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

عقد لزمة
ND

مينــاء امليــاه العميقــة بالنفيضــة (املرحلــة الثانيــة املتعلّقــة باســتغالل
املينــاء)

ميرتو صفاقس (القسط األول)

اخلط احلديدي ڤابس-مدنني

اخلط احلديدي القرصين-سوسة

هتيئة حمطة القطارات بسوسة

شبكة القطار الرسيع (راس جدير/قابس/تونس) و(تونس/طربقة)

إعادة هتيئة عربات املرتو اخلفيف من نوع Simens

16

رشكة نقل تونس

ّ
للسكك احلديد ّية
الشكة الوطن ّية ّ
ال ّتونس ّية

رشكة املرتو اخلفيف بصفاقس

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

عقد لزمة

100 000 000
ND
470 630 800
1 200 000 000
240 000 000
550 000 000
101 750 000
2 600 000 000
200 000 000

املنطقة اللوجستية ببرئ مشارقة

لزمة اجناز واستغالل الرصيف عدد  11مبيناء قابس

لزمــة اســتغالل حمطــة للحاويــات مبيناء رادس (املســطحات احملاذية
لألرصفة  8و)9
لزمــة اجنــاز واســتغالل حمطــة للســوائب الصلبــة الغذائيــة مبينــاء
رادس

عقد لزمة
عقد لزمة
عقد لزمة
عقد رشاكة
عقد رشاكة
عقد رشاكة
مؤسسات ّية
رشاكة
ّ
مؤسسات ّية
رشاكة
ّ

300 000 000

ّ
مت اإلعالن عن طلب العروض

ّ
مت اإلعالن عن طلب العروض

يف انتظــار نتــاجئ طلــب العــروض املتعلــق
بإجنــاز أشــغال املينــاء يف إطــار متويــل معــويم

ّ
متت املصادقة عىل عرض تلقايئ

بصــدد املصادقــة عــى االســتدامة املال ّيــة
لملــر و ع
بصدد الدراسة
بصدد الدراسة

عقد رشاكة

عقد لزمة

17

وزارة النقل

املنطقة اللّوجست ّية بڤرڤور
ND

82 500 000

ّ
ببومشة
املنطقة اللّوجست ّية
مؤسسات ّية
رشاكة
ّ

ND

مؤسسات ّية
رشاكة
ّ

18

19

رشكة امسنت بزنرت

حشــن وتفريــغ اإلمسنــت ومك ّوناتــه ومشــتقاته واملنتوجــات ذات
العالقــة (خبليــج صــرة بــزرت)
عقد لزمة

56
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ديوان البحرية التجارية واملوانئ

رشكة الدراسات وهتيئة السواحل
المشالية ملدينة صفاقس

رشكة دراسات وهتيئة سبخة ين
غياضة باملهدية

1

2

3

 مجال ّ
ّ
العمرانية :
التهيئة

املنطقة االقتصادية جبرجيس

مرشوع تربورة

هتيئة سبخة بن عياضة باملهدية

صاحب املرشوع

قمية االستمثار
ND
ND
ND

قنطرة جربة جرجيس

املرشوع

الصيغة احملمتلة
ّ
مؤسسات ّية
رشاكة
ّ
مؤسسات ّية
رشاكة
ّ
مؤسسات ّية
رشاكة
ّ
ND

تقدم املرشوع
مدى ّ

بصدد الدراسة
بصدد الدراسة
عقد رشاكة
330 000 000

8

9

10

7

6

5

مرشوع هتيئة سبخة السيجويم

وزارة السياحة والصناعات
التقليدية

وزارة املالية

4

بصدد الدراسة
مؤسسات ّية
رشاكة
ّ

تطوير مدينة “باب املتوسط ببحرية تونس اجلنوبية

هتيئــة األرايض املتواجــدة ببلديــي مقريــن ورادس عــى مســتوى
حبــرة تونــس اجلنوبيــة

مرشوع هتيئة امليناء الرتفهيي بسيدي بوسعيد

مقر وزارة املالية

وزارة التجهزي واإلساكن
والهتيئة الرتابية

بصدد الدراسة

30 000 000
200 000 000
150 000 000
89 800 000

وزارة شؤون الشباب والرياضة

مت إعداد الدراسات الفنية ومثال الهتيئة
العمرانية و خمططات اإلجناز
عقد رشاكة
عقد لزمة
عقد رشاكة

مرشوع املدينة الرياضية بصفاقس

الدراسات والهنوض
رشكة ّ
بتونس اجلنوب ّية

مت إعداد أمثلة الهتيئة التفصيلية لملرشوع
بصدد الدراسة
اجناز ال ّدراسات املسبقة وإعالن عن طلب
العروض

200 000 000

عقد رشاكة

57

ّ
التكنولوجية :
 مجال األقطاب

4

2

3

صاحب املرشوع

قمية االستمثار

رشكة القطب التكنولويج مبنوبة

املرشوع

الصيغة احملمتلة
ّ

مرشوع مدينة ستارت

مرشوع املركب اجلاميع األملاين

مرشوع املركب اجلاميع الفرنيس

مرشوع القطب التكنولويج مبنوبة

1

ND
ND
ND
356 000 000

5

وزارة التعلمي العايل والبحث
العيمل

وزارة تكنولوجيات االتصال
واالقتصاد الرمقي

شراكة ّ
مؤس ّ
ساتية
شراكة ّ
مؤس ّ
ساتية
شراكة ّ
مؤس ّ
ساتية
شراكة ّ
مؤس ّ
ساتية

رشكة الترصف يف القطب
التكنولويج بصفاقس

تقدم املرشوع
مدى ّ

بصدد الدراسة

قمية االستمثار

فضــاء االنتــاج والتطويــر بالقطــب التكنولــويج بصفاقــس (بســاقية
الزيت-صفاقــس)

الصيغة احملمتلة
ّ

ND
1 100 000 000
ND

تقدم املرشوع
مدى ّ

عقد لزمة
عقد لزمة
عقد رشاكة

150 000 000

ّ
 مجال الطاقة :

صاحب املرشوع

املرشوع

مرشوع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة  300ميغاواط

بصدد املصادقة عىل العقود
يف انتظار املصادقة عىل موقع املرشوع

1 100 000 000

شراكة ّ
مؤس ّ
ساتية

1

الصناعة واملنامج والطاقة
وزارة
ّ

3

4

2

املجمع الكمييايئ التونيس

الصناعة واملنامج والطاقة
وزارة
ّ

مرشوع إنتاج الكهرباء من الطاقة المشسية بقدرة  500ميغاواط

مرشوع حتويل املجمع الكمييايئ بڤابس

حمطة توليد الكهرباء بالصخرية

عقد لزمة

58

تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

ّ
ّ
 مجال الثقافة والتراث :

1

2

3

4

صاحب املرشوع

واكلة إحياء الرتاث والتمنية
الثقافية

بلدية محام األنف

واكلة إحياء الرتاث والتمنية
الثقافية

رشكة نقل تونس

املرشوع

مشروع تهيئة وتثمين املعلم األثري الكراكة بحلق الوادي

مشروع تهيئة وتثمين “نزل الكازينو” ّ
بحمام األنف

مشروع تهيئة وتثمين موقع “تربة الباي” بتونس

الوطنية ّ
ّ
مشروع تهيئة وتثمين ّ
للنقل بتونس
املقر القديم للشركة

قمية االستمثار
50 000 000
2 800 000
600 000
4 510 000

5

الصيغة احملمتلة
ّ

عقد لزمة
عقد لزمة
عقد لزمة
عقد لزمة

بلدية تونس

تقدم املرشوع
مدى ّ

مــن املنتظــر إب ـرام العقــد خــال الثالثــي األخيــر مــن
ســنة
2021

2021

إعالن طلب العروض خالل الثالثي األخيرمن سنة

قمية االستمثار
ND

مشروع تهيئة وتثمين موقع املسالخ بمونفلوري

الصيغة احملمتلة
ّ
عقد لزمة

850 000 000

50 000 000

تقدم املرشوع
مدى ّ
إعالن طلب العروض خالل الثاليث األخري من
سنة 2021

مؤسسات ّية
رشاكة
ّ

عقد لزمة

 مجال مختلفة :

1

2

صاحب املرشوع

الرشكة التونسية لأللعاب

الديوان التونيس للتجارة

املرشوع

مرشوع متويل واستغالل و إدارة املخاطر ملنظومة ألعاب الرهان
الريايض متعدد االحمتاالت و ألعاب اللوطو و الكشط و األلعاب
الرمقية

املنطقة التجارية بنب ڤردان

يف انتظار إحداث رشكة املرشوع واإلعالن عن
طلب عروض الختيار املستمثر االسرتاتيجي

الجزء ّ
الثالث :
سبل دعم مشاريع ّ
الشراكة

المسجلة
الصعوبات واالشكال ّيات
األول ّ :
الباب ّ
ّ
تتلخــص أمه االشــاليات 7الــي تعيــق تط ـ ّور ّ
ّ
الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص
يف :
ّ
املتدخلني يف حومكة مشاريع الرشاكة وغياب التنسيق بيهنا،
 تع ّدد نقــص االماكن ّيــات البرش ّيــة واملاد ّيــة للهيئــة ،فعــى الــرمغ مــن نســبة التأطــر املرتفعــةفإنّــه يالحــظ ضعــف يف التكويــن اإلهشــادي لألعــوان يف جمــال الرشاكــة وجمــال
التدقيــق باإلضافــة إىل نقــص يف التكويــن يف جمــال تقيــم املشــاريع،
 عــدم متكــن أعــوان اهليئــة مــن املــوارد املاليــة والوســائل الف ّنيــة الكفيلــة للقيــام مبهــامالتدقيــق واملراقبــة عــى عــن املــان للحصــول عــى معلومــات أكــر د ّقــة ويف م ـ ّدة
زمنيــة أقــر وعــدم اســتصدار ال ّنظــام األســايس اخلــاص بأعــوان اهليئــة تفعيــا
للفصــل  38مــن القانــون عــدد  49لســنة  2015املتعلّــق بعقــود الرشاكــة بــن القطــاع
العــام والقطــاع اخلــاص،
 عــدم إرســاء نظــام معلومــايت شــامل مجلــع ومعاجلــة وحتليــل املعطيــات املتعلقــة بعقــوداللزمــات وعقــود الرشاكة،
 غيــاب الــويع بأمه ّيــة دور اهليئــة يف مضــان جناعــة مشــاريع عقود اللزمــات والرشاكةاملؤسســات واملنشــآت العموميــة وامجلاعــات احملليــة
وغيــاب التنســيق لــدى بعــض
ّ
لتوفــر وحتيــن املعطيــات واالحصائ ّيــات،
 عــدم إملــام القطــاع املــايل مبشــاريع ّالشاكــة وبالتــايل هنــاك نــوع مــن التذبــذب
والــر ّدد مــن جهــة البنــوك لــدمع املســتمثرين،
 غيــاب دور املجلــس االســراتيجي وغيــاب سياســة وطن ّيــة ورؤيــة اســراتيج ّية واحضــةلــدمع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص،
 طــول آجــال إعــداد ال ّدراســـــات واملراحــــل التحضري ّيــــة ملشــاريع ّّ
والتأخــر
الشاكــة
يف معاجلــة امللفــات،
7

Certains éléments du diagnostic et des pistes d’améliorations proposés, sont inspirés de la Policy Paper
élaborée par le consultant de la Gazalet ainsi que de «the ECONOMIST Intelligence Unit Limited 2019».
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 غياب املراقبة واملتابعة الفعل ّية لتنفيذ اللزمات، غياب مرجع ّية ورؤية لتحديد احلاجيات، نقص عىل مستوى حتديد املشاريع ذات األولو ّية، عــدم تقيــم املشــاريع املنجــزة العمتــاد نتاجئــه مكنطلــق للتطويــر وبرجمــة مشــاريعجديــدة،
 ضعــف االســتمثار اخلــاص يف املناطــق ال ّداخل ّيــة وغيــاب احمليــط املــامئ لتحفــزاالســتمثار اخلــاص.

الباب الثاني  :التوصيات وآفاق التطوير
إنّ الظــروف االقتصاد ّيــة ال ّراهنــة ،تتطلّــب وجــود رؤيــة مســتقبل ّية لتطويــر قطــاع الرشاكــة
بــن القطاعــن العــام واخلــاص وذلــك مــن خــال إعــداد اســراتيج ّية مطوحــة تتواكــب وتتاكمل
مــع االجــراءات واالصالحــات االقتصاد ّيــة الكــرى مبــا يســامه يف تعزيــز الــ ّدور املنــوط
العامــة للرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص .وميكــن أن تســامه االهــداف
بعهــدة اهليئــة
ّ
املرســومة يف أن يلعــب قطــاع الرشاكــة دوره احملــوري يف دمع خطــط اإلصــاح والتطويــر
والتمنيــة االقتصاد ّيــة املســتدامة ،وتمتثــل األهــداف املذكــورة يف النقــاط التاليــة :


تطويراإلطار ّ
املؤسساتي :

 العمل عىل تفعيل دور املجلس االسرتاتيجي، استمكال اجراءات استقالل ّية اهليئة وإصدار النظام األسايس لألعوان، إعادة هيلكة اهليئة إدار ّيا وتنظمي ّيا،ّ
املتدخلــن يف مســار الرشاكــة بــن
 انشــاء آل ّيــات تنســيق وحــوار دامئ مــع خمتلــفالقطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،
 مزيــد توضيــح األطــر التنظمي ّيــة الــي تؤ ّثــر عــى الرشاكــة بــن القطاعــن العــامواخلــاص ودمع شــفاف ّيهتا والنفــاذ إلهيــا.
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تطويراإلطارالقانوني :

 إدخــال التعديــات الرضوريــة عــى جملــة احملاســبة العموميــة لألخــذ بعــن االعتبــاراملعاجلــة احملاســبية لملــوارد املتأتيــة مــن اســتغالل اللزمــات،
 مراجعــة املنظومــة اجلبائ ّيــة لألخــذ بعــن االعتبــار خلصوص ّيــة عقــود ّالشاكــة وعقــود
اللّزمــات أو إرســاء نظــام جبــايئ خصــويص هلــذا الصنــف مــن العقــود،


تطويراإلطارالتنظيمي :

 تبســيط اجــراءات التعامــل مــع اهليئــة والتحــ ّول إىل اســتخدام قنــوات التواصــلال ّرمق ّيــة والتوثيــق االلكــروين وتقليــص اســتخدام املســتندات الورق ّيــة،
 تطوير آل ّية للتنسيق مع املتعاملني مع اهليئة.

الر ّ
تطويرمستويات الحوكمة وتعزيزالقدرات ّ
قابية :

 تعزيــز الزناهــة والشــفاف ّية يف مســار الرشاكــة مــن أجــل االســتمثار املســتدام ومضانتاكفــؤ الفــرص ومضــان قــدر اكف من املنافســة،
ّ
التحــم يف مســار الرشاكــة مــن املراحــل التحضري ّيــة األوىل إىل التنفيــذ
 مزيــدوضبــط برنــاجم لملتابعــة والتقيــم،
 تفعيــل صالحيــات التدقيــق واملراقبــة الالحقــة للهيئــة العا ّمــة للرشاكــة بــن القطــاعاملؤهلــة للرقابــة،
العــام والقطــاع اخلــاص بتطعميهــا باملــوارد البرشيــة
ّ
 إرســاء نظــام معلومــايت متط ـ ّور للرشاكــة ّميكــن مــن تأمــن متابعــة ومراقبــة دقيقــة
ومســم ّرة لتنفيــذ املشــاريع واحلصــول عــى رؤيــة أفضــل للزناعــات والديــون املتخلــدة
أو عــى األقــل احلــرص عــى تطبيــق األمــر احلكــويم عــدد  316لســنة  2020بشــأن
اإلرســال الســنوي لتقاريــر تنفيــذ اللزمــات .ويكــون ذلــك باللجــوء إىل آليــات حتفزييــة
موحــد للتقريــر ومتكــن اجلهــة املســؤولة
أو ردعيــة .والعمــل عــى إصــدار منــوذج
ّ
وخاصــة للبيانــات
عــن إعــداد التقريــر مــن الولــوج إىل املنظومــة اإلحصائيــة الوطنيــة
ّ
ال ّ
لكيــة لــراكت املشــاريع (القميــة املضافــة ،املــوارد البرشيــة.)... ،
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ّ ّ
بأهمية اتباع مسارالشراكة بين القطاعين العام والخاص :
التوعية والثقافة

 تطوير دور املساندة واملرافقة لملتعاملني مع اهليئة، برجمة دورات تكوين ّية دور ّية عىل مجيع املستويات الوطن ّية واجلهو ّية واحملل ّية، ترسيخ ثقافة عقود الرشاكة عىل معىن القانون عدد  49لسنة ،2015 ترسيخ ثقافة العروض التلقائ ّية، تركزي خطة اتصال ّية للتوعية واملرافقة، تعزيــز الــويع بالتاكليــف النســب ّية ملشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاصوخماطرهــا،


ّ
األولوية :
تحديد القطاعات ذات

 مزيد دمع مشاريع البنية التحت ّية،والحص (الرتبية ،الصحة،)...
 إعطاء األولو ّية لملشاريع ذات البعد االجمتايعّ
 اســهداف مشــاريع ّالشاكــة الــي هلــا قميــة اقتصاد ّيــة عاليــة واملشــاريع ذات القميــة
املضافــة واملســامهة يف حتقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة (الطاقــات املتجــ ّددة،
املعــامل األثر ّيــة ،املشــاريع ذات البعــد الثقــايف.)...


تحسين استخالص املعاليم :

 تثقيــل معالــم لزمــات الدولــة حبســابات احملاســبني العموميــن قصــد تأمــن متابعــةاســتخالصها وتفــادي وضعيــات ســقوط احلــق بالتقــادم،
 تفعيــل الــدور الرقــايب ملاحنــي اللزمــات عــى العقــود املســندة مــن قبلهــم .ويـ ّم ذلــك
ّ
مهــات رقابيــة
عــر تأهيــل وتكويــن وحــدات التدقيــق والرقابــة الداخليــة وبرجمــة
دوريــة وبإصــدار النظــام األســايس لألعــوان الــذي ّ
خاصــة مــن الصالحيــات
ميكهنــم
ّ
ومــن امحلايــة ال ّ
الزمتــن ألداء مهامهــم،
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تطويرآليات تمويل مشاريع الشراكة :

يرتكــز رهــان تطويــر الرشاكــة يف تونــس عــى اســتحداث طــرق جديــدة ومبتكــرة لمتويــل
أمه اآلليــات املمكنــة :
مشــاريع الرشاكــة .ومــن ّ
 إحــداث آليــة لمتويــل معليــات املســاعدة عــى إعــداد عقــود اللّزمــات والرشاكــةومتابعهتــا،
 تدعــم مســامهة صنــدوق الودائــع واألمانــات يف متويــل مشــاريع الرشاكــة بالتنســيقالعامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،
مــع اهليئــة
ّ
 حتفــز القطــاع املــايل والبنــوك احملليــة عــى متويــل ال ّدراســات األول ّيــة وعــى تقــدميخيــارات متويــل طويــل األمــد تناســب مــدة مشــاريع الرشاكــة،
 إحــداث آليــة أو صنــدوق ( )fondsلمتويــل ال ّدراســات األول ّيــة لعقــود اللزمــات وعقــودالرشاكــة،
 -استخدام آليات املالية اإلسالمية يف إجناز مشاريع الرشاكة.
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خاتمة

إ ّن الصعوبــات الكبــرة التــي تعــرض الهيئــة عنــد إعــداد التقريــر الســنوي حــول املشــاريع
االســتثامريّة املنجــزة يف إطــار عقــود لزمــات أو عقــود رشاكــة او بواســطة آليــات متويــل أخــرى
خــارج إطــار ميزانيــة الدولــة ،تــرز بوضــوح عــدم االهتــام مبجــال الرشاكــة وقلّــة الوعــي بهــا.
فعــدم اســتجابة أغلــب الهيــاكل العموميّــة لطلبــات الهيئــة املتكــ ّررة بخصــوص جمــع
املعطيــات واملعلومــات املتعلّقــة باملشــاريع االســتثامريّة املنجــزة يف إطــار عقــود لزمــة ،يحيــل
إىل التفكــر بعمــق يف مــدى رضورة البحــث عــى ســبل تنظيميّــة أكــر تجديــدا تلعــب فيهــا
وســائل االتصــال الحديثــة دورا محوريّــا وجوهريّــا يف تبــادل املعلومــات واملعطيــات والوثائــق
وتوزيــع األدوار بــن مختلــف الهيــاكل العموميّــة.
ويجــب أن تضمــن نفــس الوســائل ،إىل الفاعلــن االقتصاديّــن ،الولــوج بأريح ّيــة وسالســة
واملنصــات التــي مــن شــأنها أن تد ّعــم ترســيخ مبــادى املســاواة
ـكل شــفاف ّية إىل املعلومــات
وبـ ّ
ّ
وتكافــؤ الفــرص وتضمــن امكان ّيــة املشــاركة يف طلبــات العــروض وآل ّيــات املنافســة األخــرى عــن
بعــد.
كــا ب ّينــت األزمــة الصح ّيــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا أ ّن االســتثامر يف املــوارد البرشيّــة
ودعــم قــدرات مختلــف الفاعلــن يســتوجب مزيــدا مــن التنســيق لضــان نجاعــة حوكمــة
مشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.

66

تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

المالحق

ملحق عدد  : 01منشور رئيس احلكومة عدد  10بتارخي  10أفريل 2019

69

70

تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّ ولة

71

