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تقديم عام

ينــدرج إعــداد "التقريــر حــول املشــاريع االســتمثارّية املنجــزة يف إطار عقــود الشاكة 
مــع القطــاع اخلــاص أو يف شــل لزمــة او بواســطة آليــات متويــل أخــرى خــارج إطــار 
مزيانيــة الدولــة" يف إطــار الفصــل 46 مــن القانــون األســايس عــدد 15 لســنة 2019 
املتعلــق بالقانــون األســايس لملزيانيــة. وقــد مت إســناد مهّمــة إعــداده، وفــق مقتضيــات قــرار 
ــون  ــداد مــروع قان ــة إع ــط رزنام ــق بضب ــارس 2019 املتعل ــؤرخ يف 15 م ــة امل ــر املالي وزي
املاليــة للســنة، ومنشــور وزيــر املاليــة عــدد 9 لســنة 2019 املتعلــق بإعــداد مــروع مزيانيــة 
الدولــة لســنة 2019، إىل لك مــن اهليئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــة للراك ــة( واإلدارة العام اخلــاص )حتــت إرشاف رائســة احلكوم

واخلــاص بالــوزارة امللكفــة باملاليــة. 

وبصفــة عامــة يشــل إرفــاق مجلــة مــن التقاريــر لقانــون املاليــة خطــوة مهمــة يف إطــار 
ــث  ــر الثال ــل نــر التقري ــة. وميث ترســيخ احلومكــة الرشــيدة وإرســاء قواعــد الشــفافية املالي
لملشــاريع املنجــزة يف إطــار الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، عــى وجــه اخلصوص، 
ــق اقتصــاد  ــة يف حتقي ــة الراك ــة مســامهة آلي فرصــة أخــرى لتســليط الضــوء عــى أمهي
مســتدام نظــرا ملــا توفــره هــذه اآلليــة مــن جمــاالت متنوعــة لتبــادل اخلــرات والتوصــل إىل 
معايــر أفضــل الختيــار املشــاريع وتوســيع املــوارد املاليــة املتاحــة نتيجــة تعــاون األطــراف.

ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــامئ للّراك ــاخ امل ــق باملن ــا يتعلّ ــة 57 فمي ــس املرتب ــّل تون وحتت
ــن  ــت دوال م ــة )مشل ــتوى 69 دول ــى مس ــت ع ــي أجري ــة1 ال ــق الّدراس ــك وف ــاص وذل واخل
أمريكيــا الاتينّيــة وأوروبــا وآســيا ودول الــرق األوســط ومشــال افريقيــا وجنــوب حصــراء 
ــت الّدراســة أّن  ــّدول. وبّين ــة ال ــة ببقّي ــام مقارن ــّدل الع ــن املع ــرب م ــك تق ــا(. ويه بذل افريقي
اإلطاريــن القانــوين واملؤّسســايت يشــّكان نقــاط قــّوة قطــاع الّراكــة بتونــس، فميــا ميّثــل 
ضعــف المتويــل مــن أمّه العوائــق الــي تقــف حاجــزا أمــام تطــّوره. فلــن حظــي موضــوع 
الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص باهمتــام الّدولــة خاصــة يف الســنوات األخــرة، فإنــه 
ال يــزال حيتــاج ملزيــد مــن الــّدمع لرســيخ الــويع بأمهيتــه كركــزية مــن الراكئــز املعمتــدة يف 
رمس وتنفيــذ خطــط التمنيــة املســتدامة وبوصفــه حيفــز المنــو االقتصــادي وميثــل حــا ملشــلكة 
إجيــاد المتويــل الــازم لتنفيــذ املشــاريع العموميــة. فالظــروف االقتصادّيــة الّراهنــة والتحّدّيات 
ــوال غــر  ــب، أكــر مــن أّي وقــت مــى، حل ــد 19«، تتطلّ الــي مّعقهتــا أزمــة جاحئــة »كوفي

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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ــة تتناســب واالحتياجــات المتويليــة ولــدمع المنــو واالســتمثار  ــات ابتاكرّي ــة لتقــدمي آلّي تقليدّي
وخلــق فــرص التشــغيل. وهــو مــا يتطلـّـب البحــث عــى طــرق ناجعــة وفّعالــة لتفعيــل اماكنّيــات 

التعــاون والّراكــة مــع القطــاع اخلــاص.

مكــا أّكــدت بعــض الّدراســات2 اّن اختيــار صيغــة عقــود الراكــة عنــد برجمــة املشــاريع 
االســتمثارّية، مــن شــأنه ان يوّفــر مداخيــل إضافّيــة ملزيانّيــة الّدولــة مقارنــة بالّصيــغ التعاقدّيــة 
األخــرى، ويف هــذا اإلطــار، قــّدم معهــد الّدراســات االســراتيجية يف مذكرتــه الصــادرة يف 
أفريــل 2021، بعــض احللــول العملّيــة الــي ميكــن اللّجــوء إلهيــا عنــد إعــداد قانــون املزيانّيــة 
ــي مّت  ــة ال ــل اجلبائّي ــن املداخي ــارق ب ــة الف ــة لتغطي ــوارد إضافّي ــي قصــد اجيــاد م التعدي
توّقعهــا يف قانــون املاليــة لســنة 2021 واملداخيــل املجّسلــة فعلّيــا. وتمتّثــل هــذه احللــول 

أساســا يف :

1 - ترشيد الّدمع،

2 - إعادة هيلكة ديون املنشآت العمومّية،

3 - حتويــل املشــاريع االســتمثارية إىل مشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص 
وإعــادة توزيعهــا. وبّينــت الّدراســة اّن هــذا احلــل مــن شــأنه أن ميّكــن الّدولــة مــن ســد 

جفــوة متويــل بقميــة تناهــز 2.606.6 مليــون دينــار.

وتمكــن أمهّيــة عقــود الّراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، كصيغــة تعاقدّيــة إلجنــاز 
ــي مّت  ــة. وال ــغ التعاقدّي ــة الّصي ــن بقّي ــي متــزّيه ع ــات ال ــة، يف اخلاصّي املشــاريع العمومّي
التنصيــص علهيــا بالقانــون عــدد 49 لســنة 2015 املــؤّرخ يف 27 نومفــر 2015 املتعلّــق 

ــود الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، ويه: بعق

ــر  ــامس املخاط ــن خــال تق ــدي م ــوازن التعاق ــدأ الت ــة إىل مب ــود الّراك   خضــوع عق
صلــب العقــد بــن الّشــص العمــويم والّريــك اخلــاص وهــو مــا مــن شــأنه أن يكــون 

يف اآلن نفســه حافــزا ومضانــة لملســتمثرين،

  خضــوع املــروع املزمــع إجنــازه يف صيغــة عقــد رشاكــة إىل دراســة ملختلــف 
ــة  ــرات البيئّي ــة والتأث ــة والفنّي ــة واالجمتاعّي ــة واملالّي ــة واالقتصادّي ــب القانونّي اجلوان

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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والعنــارص الــي تــّرر تنفيــذه وفقــا هلــذه الصيغــة دون غرهــا مــن األشــاكل التعاقدّيــة 
األخــرى ورضورة عــرض هــذه الّدراســة عــى الــّرأي املســبق للهيئــة العاّمــة للّراكــة 
ــن  ــا م ــو م ــا، وه ــا وملزم ــون رأهيــا معلّ ــام والقطــاع اخلــاص ويك ــن القطــاع الع ب

ــذ املــروع، شــأنه أن يســامه يف مضــان حســن تنفي

  رضورة إعــداد الشــص العمــويم لدراســة تقيميّيــة آلثــار إجنــاز املــروع يف صيغــة 
ــة للشــص العمــويم  ــة املالّي ــة وعــى الوضعّي ــة العمومّي عقــد الراكــة عــى املزيانّي
ومــدى توّفــر االعمتــادات الرضورّيــة إلجنــازه وعــرض هــذه الّدراســة عى الــّرأي املعلّل 
للوزيــر امللّكــف باملالّيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســامه يف مضــان دميومــة املــروع،

  دفــع املقابــل املــايل لملــروع مــن قبــل الشــص العمــويم عــى اكمــل مــّدة العقــد 
ــد  ــى موضــوع عق ــزيات أو الب ــول الهنــايئ لملنشــآت والتجه ــارخي القب ــن ت ــة م بداي
الّراكــة. وتمكــن اجيابّيــة هــذه اخلاصّيــة يف أّنــا متّكــن الّدولــة مــن برجمــة وتنفيــذ 
ــذه املشــاريع  ــه ه ــا ختلق ــع م ــد م ــط والبعي ــدى املتوّس ــى امل مشــاريع اســتمثارّية ع
مــن مواطــن شــغل ومــن ديناميكّيــة وحركّيــة اقتصادّيــة مملوســة دون ان تثّقــل اكهــل 
ــرة  ــل الف ــى اكم ــا ع ــيكون مقّس ــل االســتمثارات س ــع مقاب ــث أّن دف ــة حي املزيانّي

ــة. التعاقدّي

ويف هــذا الّســياق، سيســلّط التقريــر الثالــث الضوء عــى اجيابّيات الراكــة بن القطاعن 
العــام واخلــاص كأحــد أمّه اســراتيجّيات متويــل املشــاريع العمومّيــة وأحــد اخليــارات الــي 

تتطلـّـب مزيــدا مــن التفعيــل.

وينقســم التقريــر إىل ثــاث أجــزاء رئيســّية: ســيتناول اجلــزء األّول منــه اإلطــار النظــري 
للراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص. وســيعرض اجلــزء الثــاين امّه املعطيــات املتوّفــرة 
خبصــوص مشــاريع الّراكــة املنجــزة واجلاريــة واملرجمــة ومــدى تقــّدم تنفيذهــا. أّمــا اجلــزء 
الثالــث، فســيقّدم بعــض التوصيــات واملقرحــات واحللــول لتجــاوز أمه العراقيــل والّصعوبــات 

الــي مــن شــأنا تعطيــل مشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص.

املنجــزة  الّراكــة  مشــاريع  احملّينــة خبصــوص  واملعطيــات  املعلومــات  حّش  وأمــام 
ــة عرضــت  ــة وصفّي ــر باألســاس عــى مهنجّي ــة التقري ــد مّت االعمتــاد يف كتاب واملرجمــة، فق
مــن خاهلــا املنظومــة القانونّيــة واملؤّسســاتّية للّراكــة وأمه املفاهــم املرتبطــة هبــا، ختلّلهتــا 

ــة. ــض املقاطــع الّتحليلّي بع



ــون  ــق مبشــاريع عقــود اللزمــات عــى معــى القان ــر يتعلّ جتــدر اإلشــارة أّن هــذا التقري
عــدد 23 لســن 2008 املنقــح واملمتــم بالقانــون عــدد 47 لســنة 2019 املتعلــق بتحســن منــاخ 
ــة  ــق باملصادق ــارس 2021 واملتعل ــؤرخ يف 1 م ــدد 9 لســنة 2021 امل ــون ع االســتمثار والقان
عــى مرســوم رئيــس احلكومــة عــدد 24 لســنة 2020 املــؤرخ يف 28 مــاي 2020 املتعلــق 
بضبــط أحــاكم خاصــة حبــاالت المتديــد يف عقــود اللزمــات، ومشــاريع عقــود الراكــة عــى 
معــى القانــون عــدد 49 لســنة 2015 املنقــح بالقانــون عــدد 47 لســنة 2019 املتعلــق بتحســن 
منــاخ االســتمثار والعقــود اخلاضعــة للقانــون عــدد 12 لســنة 2015 املتعلــق بإنتــاج الكهربــاء 

مــن الطاقــات املتجــددة دون غرهــا 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.

وجتــدر اإلشــارة إىل أّنــه بالّنســبة للوحــدة النقديــة املســتعملة، فقــد مّت تضمــن لّك املبالــغ 
باجلــداول املصاحبــة بالدينــار.



الجزء األول :

اإلطار العام للّشراكة 
بين القطاع العام

والقطاع الخاص
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البــاب األّول : مفهــوم الّشــراكة بيــن القطاع العــام والقطاع الخاص 

في الّتشــريع الّتونسي

يف الّتريــع املقــارن ويف مصطلحــات املنّظــات واملؤّسســات املالّيــة توجــد عــّدة تعاريــف 
ــة  ــات العمومّي ــا بالّطلب ــدى ارتباطه ــف يف م ــا فميــا بيهنــا وختتل ــارب مضمون ــة تتق للّراك

التقليدّيــة ويف الّتفرقــة بــن أشــاكل الّراكــة حســب الّطــرف الــذي يتحّمــل دفــع املعالــم.

 The British) ــة للّراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص ــة الريطانّي فقــد عّرفــت اللّجن
Commission on Public and Private Sector Partenerships) الّراكــة بكونــا »عاقــة 
مشــاركة يف املخاطــر بــن القطاعــن العــام واخلــاص بنــاء عــى مطــوح مشــرك مــن أجــل 
ــا عــى  ــة«. مكــا قامــت األمم املتحــدة بتعريفه ــة للّدول ــق هــدف مأمــول للّسياســة العاّم حتقي
أّنــا »التعــاون واألنشــطة املشــركة بــن القطاعــن العــام واخلــاص بغــرض تنفيــذ املشــاريع 
الكــرى، وحبيــث تكــون املــوارد واالماكنّيــات لــكا القطاعــن مســتخدمة معــا بالّطريقــة الــي 

تــؤّدي إىل اقتســام املســؤولّيات واملخاطــر بطريقــة رشــيدة لتحقيــق التــوازن األمثــل«.

أّمــا يف التريــع التونــي فقــد هشــد مفهــوم الّراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص 
تطــّورا تزامــن مــع تطــّور املنظومــة التريعّيــة والرتيبّيــة اخلاّصــة بــه.

1. تطّور مفهوم الشراكة في تونس :

 مــّرت السياســات العموميــة للتــّرف يف املرافــق العموميــة يف العــامل تارخييــا بثاثــة 
مراحــل بدايــة مــن التــّرف املبــارش إىل مرحلــة ثانيــة متــزّيت بالتخــي لفائــدة اخلــواص مّث 

ظهــور منــط جديــد وهــو الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص. 

ــس  ــدا عــى تون ــام والقطــاع اخلــاص جدي ــن القطــاع الع ــة ب ــوم الراك ــر مفه وال يعت
فقــد اكنــت تونــس مــن رّواد الّراكــة احلديثــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص إذ مت إحــداث 
أّول خــط ســكة حديديــة يف ضــوايح العامصــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر يف إطــار 

رشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص.

وتعــود أول أشــاكل الراكــة يف تونــس إىل الفــرة احلســينية وتعلقــت تلــك الفــرة 
ــويم.  ــل العم ــان البحــري والنق ــد املرج ــويم لصي ــك العم ــن حمــدودة اكســتغال املل مبيادي
وتطــور اللجــوء إىل اللّزمــات يف مــا بعــد عــر متكــن عــدة مؤسســات ومنشــآت معوميــة مــن 
إسنـــــاد اللزمـــــات استنـــــادا لنصــــوص قطاعيــــة )عى سبيل الذكر النصـــــوص املتعلقــــة 
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يف جملــة الغابــات واملنزتهــات احلرضيــة وامللــك املينــايئ وامللــك البحــري وامللــك املــايئ وامللــك 
ــا  ــات طبق ــلم اللزم ــن تس ــة م ــات احمللي ــن امجلاع ــك بمتك ــات .....( وكذل ــويم للطرق العم
للقانــون األســايس للبلديــات والقانــون األســايس املتعلــق باملجالــس اجلهويــة. وقــد متــزيت 
ــرام اللزمــات  ــادئ وإجــراءات إلب هــذه الفــرة بتعــدد النصــوص وعــدم التنصيــص عــى مب
وتنفيذهــا يف أغلــب القطاعــات. ومــن بــن أمه املشــاريع املنجــزة يف هــذا اإلطــار التريــي 
هتيئــة ضفــاف البحــرة وحمطــة توليــد الكهربــاء بــرادس ومــروع مطــار النفيضــة الــدويل 

ومشــاريع الّطرقــات الّســّيارة )9 لزمــات(.

يف مرحلــة الحقــة ســن املــرع القانــون عــدد 23 لســنة 2008 املــؤرخ يف 1 أفــر 
ــد هبــا الشــص  ــادئ العامــة الــي يتقي ــذي حــدد املب ــق بنظــام اللزمــات ال ــل 2008 املتعل ي
العمــويم عنــد إســناد اللزمــات ووحــد اإلطــار اإلجــرايئ املنطبــق علهيــا، والقانــون التوجهيــي 
ــن  ــات الراكــة ب ــدم آلي ــذي ق ــق بإرســاء االقتصــاد الرمقــي ال عــدد 13 لســنة 2007 املتعل
القطاعــن العــام واخلــاص دون أن يكــون لذلــك تأثــر يذكــر عــى تطــور إحــداث املشــاريع.

ــل  ــه دور يف متوي ــذي اكن ل ــات ال ــع واألمان ــدوق الودائ ــداث صن ــنة 2011 مت إح يف س
ــام والقطــاع اخلــاص. ــن القطــاع الع ــة ب ــة الراك املشــاريع املهيلكــة يف صيغ

ــة  ــة التحتي ــة البني ــب العمــويم ومصــادر متويلهــا وتمني ــة الطل ــات تلبي ــع آلي وهبــدف تنوي
وتدعــم االســتمثار العمــويم بالراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، مت ســن القانــون عــدد 
ــق بعقــود الراكــة بــن القطــاع العــام  49 لســنة 2015 املــؤرخ يف 27 نومفــر 2015 املتعل
واخلــاص. وحيــدد هــذا القانــون اإلطــار العــام لعقــود الراكــة واملبــادئ األساســية املنطبقــة 
ــا. ومت  ــة مراقبهت ــا وكيفي ــى تنفيذه ــق ع ــام املنطب ــا والنظ ــا وإبرامه ــرق إعداده ــا وط علهي
تفعيــل هيــالك حومكهتــا ســنة 2017 عــر إرســاء اهليئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام 
ــر  ــة املناســبة لتطوي ــة إلرســاء األرضّي ــات الازم ــاع اخلــاص. مكــا مّت رصــد المّتوي والقط
الّراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص )تكويــن اإلطــارات وتنظــم دورات تكوينّيــة وانتــاج 

دعــامئ اّتصالّيــة وإصــدار عقــد منــوذيج بعقــود الّراكــة...(.

يف ســبمتر 2018، مّت عقــد النــدوة الّدولّيــة للّراكــة والــي مّكنــت مــن تقــدمي أكــر مــن 
30 مروعــا لملســتمثرين اخلــواص والعمومّيــن وذلــك يف أربــع قطاعــات مهيلكــة ويه النقــل 

والبيئــة والّطاقــة وامليــاه والبنيــة التحتّيــة والهتيئــة العمرانّيــة واألقطــاب التكنولوجّيــة.

ويف ســنة 2019، صــدر القانــون عــدد 47 لســنة 2019 املتعلـّـق بتحســن منــاخ االســتمثار 
ــك  ــدد 49 لســنة 2015 وذل ــون ع ــدد 23 لســنة 2008 والقان ــون ع ــح بعــض أحــاكم القان ونّق

يف إطــار مزيــد تبســيط االجــراءات.
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ومّت ترسيــع مشــاريع الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص خصوصــا يف جمال 
ــن عهنــا يف الســنوات 2017 و2018  ــروض املعل ــات الع ــن طلب ــة م ــات املتجــّددة جبمل الّطاق
و2019 وهــو مــا مّكــن مــن اختيــار عــّدة منتجــن للكهربــاء مــن الّطاقــات املتجــّددة بســعات 
خمتلفــة. ومــن املهــّم أن يمشــل هــذا الّترسيــع اكّفــة القطاعــات املهيلكــة والــي ميكــن أن يــّم 

اجنــاز املشــاريع فهيــا بصيغــة الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

ــك بإصــدار  ــا ســنة 2020 وذل ــة تطــّورا هاّم ــة والرتيبّي ــة التريعّي مكــا هشــدت املنظوم
ــق بضبــط رشوط  األمــر احلكــويم عــدد 316 لســنة 2020 املــؤّرخ يف 20 مــاي 2020 املتعلّ
واجــراءات منــح اللّزمــات ومتابعهتــا الــذي ألــى العمــل بأحــاكم األمــر عدد 1753 لســنة 2010 
املــؤّرخ يف 19 جويليــة 2010 املتعلـّـق بضبــط رشوط واجــراءات منــح اللّزمــات وجــاء ليــرّسع 
يف نســق اجنــاز املشــاريع يف إطــار عقــود اللّزمــات وملزيــد حتفــزي املتعاملــن االقتصاديــّن 
عــى تقــدمي مبــادرات وافــاكر مشــاريع يف هــذا اإلطــار. وإصــدار مرســوم رئيــس احلكومــة 
ــط أحــاكم خاصــة حبــاالت  ــق بضب عــدد 24 لســنة 2020 املــؤرخ يف 28 مــاي 2020 واملتعل
المتديــد يف عقــود اللزمــات والــذي مّتــت املصادقــة هيلع بالقانــون عــدد 9 لســنة 2021 املــؤرخ 
يف 1 مــارس 2021، والــذي جــاء يف إطــار التخفيــف مــن تداعيــات جاحئــة الكوفيــد 19 عــى 

التوازنــات املالّيــة لعقــود اللّزمــات.

2. تعريــف أهــّم المصطلحــات الخاّصــة بمشــاريع الّشــراكة علــى معنــى 
التشــريع التونســي :

1.2. الّشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص :

يمشــل مفهــوم الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف معنــاه الواســع اللزمات 
الــي حددهــا القانــون عــدد 23 لســنة 2008 املــؤرخ يف1 أفريــل 2008 وأوامــره التطبيقيــة، 
إضافـــــة إىل عقـــــود الراكـــــة الي حيددهــــــا القانـــــــون عدد 49 لســنة 2015 املـــــؤّرخ 

يف 27 نومفــر 2015 وأوامــره التطبيقيــة.

2.2. عقد اّلّلزمة :

الّلزمــة يه عقــد يفــّوض مبقتضــاه خشــص معــويم يّســى »مــاحن اللّزمــة« ملــّدة حمــّددة، 

إىل خشــص معــويم أو خــاص يّســى »صاحــب اللّزمــة«، التــّرف يف مرفــق معــويم 
أو اســتعامل أو اســتغال أمــاك أو معــّدات معومّيــة وذلــك مبقابــل يســتخلصه لفائدتــه مــن 

املســتعملن حســب الــّروط الــي يضبطهــا العقــد.
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زمة
ّ
عناصر تعريف الل

ل عقد لزمة وال يمكن االحتجاج به لدى الغير.1- عقد كتابي
ّ
االتفاق أو التفويض الشفوي ال يمث

زمــة مــن 2- عقد بمقابل
ّ
زمــة ويســتخلصه صاحــب الل

ّ
املقابــل املــاّدي مكــّون أسا�ســي مــن مكّونــات عقــد الل
العقــد.  يضبطهــا  التــي  ــروط 

ّ
الش حســب  املســتعملين 

زمــة وغالبــا مــا تكــون هــذه املــّدة فــي 3- عقد مبرم ملّدة محّددة
ّ
زمــة مــن التنصيصــات الوجوبّيــة فــي عقــد الل

ّ
تحديــد مــّدة الل

عقــود اللزمــة طويلــة.

4- عقــد يهــدف لتفويــض التصــّرف 
اســتعمال  أو  عمومــي  مرفــق  فــي 
معــّدات  أو  أمــالك  اســتغالل  أو 

مّيــة عمو

زمــة التصــّرف في مرفق عمومي 
ّ
زمــة لصاحــب الل

ّ
زمــة فــي تفويــض مانــح الل

ّ
ــل موضــوع عقــد الل

ّ
يتمث

ــخص 
ّ

خدمــات لتحقيــق املصلحــة العاّمــة تحــت الّرقابــة املباشــرة للش )أي القيــام بإســداء 
زمــة، وألي شــخص عمومــي آخــر يمــارس مهــام الّرقابــة طبقــا للتشــريع الجــاري 

ّ
العمومــي، مانــح الل

بــه العمــل( أو اســتعمال أو اســتغال أمــاك أو معــّدات عمومّيــة.

5- عقــد مبــرم بيــن شــخص عمومــي 
وشــخص خــاص أو عمومــي

زمــة وشــخص خــاص أو شــخص عمومــي 
ّ
زمــة بيــن شــخص عمومــي يســّمى مانــح الل

ّ
يبــرم عقــد الل

زمــة.
ّ
آخــر يســّمى صاحــب الل

مــن  بمجموعــة  مرفــق  عقــد   -6
ئــق لوثا ا

ــروط واملاحــق التــي يمكــن أن تتضّمــن بدورهــا وثائق 
ّ

زمــة مــن العقــد وكــّراس الش
ّ
تتكــّون وثائــق الل

أو اتفاقــات اتأخــذ بعيــن االعتبــار خصوصّيــة االلتزامــات الــواردة بالعقــد.
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2

عقد

�ليا أو جزئ

الشراكة ال

ا��اص من

قطاعات �

  

عقد كتا- 1

عقد بمق- 2

عقد م��- 3

عقد- 4

��ص ع

خاص بم�م

عقد م- 5

3.2. عقد الّشاكة :

عقــد الّشاكــة : هــو عقــد كتــايب ملــّدة حمــددة، يعهــد مبقتضــاه خشــص معــويم إىل رشيــك 

خــاص مبهمــة شــاملة تتعلــق لكيــا أو جزئيــا بتصمــم وإحــداث منشــآت أو جتهــزيات أو 
بــى حتتيــة ماديــة أو الماديــة رضوريــة لتوفــر مرفــق عــام. ويمشــل عقــد الراكــة المتويــل 
واإلجنــاز أو التغيــر والصيانــة، وكذلــك االســتغال عنــد االقتضــاء، وذلــك مبقابــل يدفــع 
إىل الريــك اخلــاص مــن قبــل الشــص العمــويم طيلــة مــدة العقــد طبقــا للــروط املبينــة 

بــه. ويســتثى مــن االســتغال املذكــور أعــاه قطاعــات األمــن والدفــاع والجســون.
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راكة
ّ

عناصر تعريف عقد الش

ل عقد شراكة وال يمكن االحتجاج به لدى الغير.1-عقد كتابي
ّ
االتفاق الشفوي ال يمث

2- عقد بمقابل

ــخص العمومي 
ّ

ــراكة وهو مقابل يدفعه الش
ّ

املقابل املاّدي مكّون أسا�ســي من مكّونات عقد الش
ــروط التــي يضبطهــا العقــد. وتكــون املبالــغ املدفوعــة للشــريك 

ّ
ــخص الخــاص حســب الش

ّ
إلــى الش

الخــاص مــن قبــل الشــخص العمومــي املســتفيد مشــروطة باالســتجابة ملعاييــر نجاعــة األداء 
املتعلقــة بإحــداث وصيانــة البنيــة التحتيــة.

راكة.3- عقد مبرم ملّدة محّددة
ّ

مّدة العقد هي من التنصيصات الوجوبّية في عقد الش

عقــد يعهــد بمقتضــاه شــخص   -4
عمومــي إلــى شــريك خــاص بمهمــة 

شــاملة

ــراكة فــي تصميــم وإحــداث، كلّيــا أو جزئّيــا، منشــآت أو تجهيــزات أو بنــى 
ّ

ــل موضــوع عقــد الش
ّ
يتمث

تحتيــة ماديــة أو الماديــة ضروريــة لتوفيــر مرفــق عــام. ويشــمل عقــد الشــراكة أيضــا، التمويــل 
واإلنجــاز أو التغييــر والصيانــة، وكذلــك االســتغال عنــد االقتضــاء.

5- عقــد مبــرم بيــن شــخص عمومــي 
وشــريك خــاص

ــخص العمومــي هــو الّدولــة والجماعــة املحلّيــة واملؤّسســة واملنشــأة العمومّيــة، املتحّصلــة 
ّ

الش
ــخص 

ّ
ــريك الخاّص فهو الش

ّ
ــراكة. أّما الش

ّ
مســبقا على موافقة ســلطة اإلشــراف إلبرام عقد الش

ــل فــي شــركة املشــروع املكّونــة فــي شــكل شــركة أســهم أو ذات مســؤولّية 
ّ
املعنــوي الخــاص املتمث

محــدودة طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل والتــي ينحصــر غرضهــا االجتماعــي فــي تنفيــذ موضــوع 
ــراكة.

ّ
عقــد الش

4.2. الّلزمات ذات األمهية الوطنية :

يه اللزمــات الــي يكــون موضوعهــا إجنــاز االســتمثارات واملشــاريع الــي تســامه يف 
ــون  ــات االقتصــاد الوطــي املنصــوص علهيــا بالفصــل األول مــن القان ــق إحــدى أولوي حتقي
عــدد 71 لســنة 2016 املــؤرخ يف 30 ســبمتر 2016 املتعلــق بقانــون االســتمثار، ويتوفــر 

فهيــا أحــد املعياريــن التاليــن:

لكفة استمثار ال تقل عن مخسن (50) مليون دينار، 

ــاث  ــغل يف غضــون ث ــن ش ــة (500) موط ــن مخسائ ــل ع ــغل ال تق ــن ش ــداث مواط إح
ــارخي الدخــول طــور النشــاط الفعــي. ــن ت ســنوات م

5.2. املشاريع الصغرى :

تعتــر مشــاريع صغــرى، عــى معــى القانــون عــدد 23 لســنة 2008 واألمــر احلكــويم 
ــة : عــدد 316 لســنة 2020، اللّزمــات الــي يتوفــر فهيــا أحــد املعايــر التالي

- اللزمــات املتعلقــة باســتعامل واســتغال أمــاك أو معــدات معوميــة دون التــرف يف مرفــق 
معويم.
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- لكفة استمثار املروع ال تتجاوز مخسة عر (15) مليون دينار.

- اللزمــات املوجهــة للباعثــن الشــبان والــي تكــون موضــوع منافســة حريــة بــن هــذه الفئــة 
من املســتمثرين.

- وختضع اللزمات املذكورة أعاه إلجراءات مبّسطة.

6.2. املؤّسسة الصغرى واملتوّسطة :

املؤّسســة الصغــرى واملتوّســطة عــى معــى األمــر احلكــويم عــدد 316 لســنة 2020، يه 
املؤسســة املقميــة الــي ال تقــل مســامهات التونســين يف رأمساهلــا عــن 33% وال يتجــاوز 

جحــم اســتمثارها 15 مليــون دينــار مبــا يف ذلــك األمــوال املتداولــة.

7.2. املشاريع العمومية :

املشــاريع العمومّيــة، طبــق أحــاكم الفصــل الثــاين مــن األمــر احلكــويم عــدد 394 لســنة 
2017 مــؤرخ يف 29 مــارس 2017 املتعلــق بإحــداث إطــار موحــد لتقيــم وإدارة االســتمثارات 
العموميــة، يه املشــاريع الــي تنجــز يف إطــار االســتمثار العمــويم يف جمــايل البنيــة 
األساســية أو التجهــزيات امجلاعيــة ســواء اكنــت جديــدة أو يف شــل توســعة مشــاريع قامئــة 
ــار  ــز يف إط ــي تنج ــك املشــاريع ال ــا مبــا يف ذل ــرق إجنازه ــن ط ــر ع ــرف النظ ــك ب وذل

الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

8.2. االستمثار العمويم :

ــدد  ــويم ع ــر احلك ــن األم ــاين م ــق أحــاكم الفصــل الث ــويم، طب ــل االســتمثار العم يمتّث
394 لســنة 2017 مــؤرخ يف 29 مــارس 2017،  يف النفقــات الــي ترصدهــا الدولــة إلجنــاز 
ــات  ــة أو عــى اهلب ــروض اخلارجي ــة عــى مزيانيهتــا أو عــى الق ــة واحململ مشــاريع معومي

الــي حتصلــت علهيــا اهليــالك العموميــة.

3. صيغ الّشراكة موضوع الّتقرير :

تّتخــذ الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف مفهومهــا الواســع صيغــا 
متعــّددة. إاّل أّن الصيــغ الــي تمشــل جمــال هــذا التقريــر يه الراكــة التعاقدّيــة والّراكــة 

املؤّسســاتّية.
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4. أهداف الّلجوء إلى الّشراكة :

تســى الراكة إىل حتقيق اقتصاد مســتدام، يســتند عى املعرفة، والتنافســية واخلرة، 
والتنــوع، وبالتــايل حتقيــق التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعّيــة، وتســاعد عــى إبــراز دور الدولــة 
يف الركــزي عــى رمس السياســات واالســراتيجيات لقطــاع البنيــة األساســية، ومراقبــة 
ــام واخلــاص فرصــة  ــن القطاعــن الع ــة ب ــل الّراك ــا. مكــا متّث مقــديم اخلدمــات وتنظميه
ــه  ــه وقدرات ــن كفاءت ــاع اخلــاص يف إدارة املشــاريع ولاســتفادة م لاســتعانة خبــرة القط

االبتاكرّيــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يســامه يف حتقيــق األهــداف التاليــة :
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5. خصائص مشاريع الّشراكة :

- يعمتــد اســناد العــرض يف مشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص إىل عــدة 
معايــر، مبــا يف ذلــك :

- العرض األكر فائدة اقتصاديا من حيث اجلودة والكفاءة والقمية اإلمجالية لملروع، 

- معــدل توظيــف اليــد العاملــة التونســية واســتخدام املنتجــات احملليــة والقــدرة عــى تلبيــة 
متطلبــات التمنيــة املســتدامة،

- النسبة املوئية املخصصة لصاحل املؤسسات التونسية الصغرى واملتوسطة.
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البــاب الثانــي : حوكمــة الّشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 

الخــاص

يقصــد حبومكــة الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، يف هــذا اإلطــار، مجيــع 
القواعــد واألحــاكم واالجــراءات واملنظومــة املؤّسســاتّية والقانونّيــة والقميّيــة الّراميــة إىل 
تدعــم جناعــة مشــاريع الّراكــة وتكريــس الّناهــة وحســن التــّرف يف األمــوال العمومّيــة.

1. حوكمة منظومة الّشراكة :

ــث  ــن حي ــة قصــوى م ــة أمهّي ــي واملؤّسســايت للّراك يكتــي وضــوح اإلطــار التري
أّنــه ينعكــس عــى حســن تطبيــق الّسياســات العاّمــة للّدولــة وميّثــل مضانــة حلســن التــّرف 
يف املــال العــام. وقــد ســى املــّرع إىل حتقيــق هــذا اهلــدف مــن خــال ســن مجموعــة مــن 
ــن القطاعــن العــام واخلــاص وإدخــال املراجعــات  النصــوص املنظــة ملشــاريع الّراكــة ب
الرضورّيــة علهيــا، مــن ناحيــة، ومــن خــال توزيــع األدوار بــن خمتلــف اهليــالك املتدّخلــة يف 

حومكــة مشــاريع الّراكــة، مــن ناحيــة أخــرى. 

1.1. احلومكة القانونّية :

ترتكــز املنظومــة القانونّيــة للّراكــة عــى مجموعــة مــن الّنصــوص القانونّيــة والّتريعّيــة 
متــزيّ بــن صيغتــن مــن الّراكــة ويه عقــود اللّزمــات وعقــود الّراكــة.

1.1.1. اإلطار التشييع والرتتييب لعقود اللزمات :

متــزيّ اإلطــار التريــي لعقــود اللّزمــات، قبــل ســن القانــون عــدد 23 لســنة 2008، 
بالتشــّتت وتعــّدد النصــوص القطاعّيــة. ولتجــاوز نقائــص وســلبّيات هــذا التعــّدد، جــاء القانــون 
ــق بنظــام اللّزمــات، ليؤّســس لنظــام  ــل 2008 املتعلّ عــدد 23 لســنة 2008 املــؤّرخ يف 1 أفري
قانــوين عــام يطّبــق عــى عقــود اللّزمــات وليضــع إطــارا قانونّيــا يّتســم بالوضــوح والمّشولّيــة 
ــد  ــا ويوّح ــراءات منحه ــا ورشوط وإج ــة وتنفيذه ــود اللّزم ــرام عق ــة إلب ــادئ العاّم حيــّدد املب
إجــراءات إعــداد ومتابعــة ملّفــات املشــاريع املنجــزة وآلّيــات مراقبهتــا وهــو مــا مــن شــأنه أن 
يكــون حافــزا لتجشيــع اخلــواص عــى االســتمثار يف إطــار عقــود اللّزمــات ومضانــة لنجاعــة 

املشــاريع االســتمثارّية.
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وتمتّثل امّه اجيابّيات هذا القانون يف :

-   اعمتاده ملدلول واسع ملفهوم اللّزمة،

-   تكريس فكرة التوازن املايل لعقد اللّزمة،

-   تكريس مبدأ تقامس املخاطر بن طريف العقد،

-   فتح باب املبادرة من خال تقنن اجراءات قبول العروض التلقائّية،

-   إقرار مبدأ الّدعوة إىل املنافسة ملنح اللزمات،

-   حتديد التنصيصات الوجوبّية لل عقد لزمة،

-   ضبط احلقوق والواجبات وااللزتامات العاّمة لطريف العقد،

-   حتديد وتعريف ممتلاكت اللّزمة،

-   تكريس فكرة احلق العيي يف اللّزمات،

-   فتــح االماكنّيــة لطــريف العقــد لاتفــاق عــى طــرق فــض الناعــات ومــن ذلــك اماكنّيــة 
اللجــوء للتحكــم.

مكــا مّثــل إمتــام وتنقيــح بعــض أحــاكم القانــون عــدد 23 لســنة 2008، املذكــور أعــاه، )مبقتــى 
القانــون عــدد 47 لســنة 2019 املتعلــق بتحســن منــاخ االســتمثار املــؤّرخ يف 29 مــاي 2019 
والقانــون عــدد 9 لســنة 2021 املــؤرخ يف 1 مــارس 2021 واملتعلــق باملصادقــة عــى مرســوم رئيــس 
احلكومــة عــدد 24 لســنة 2020 املــؤرخ يف 28 مــاي 2020 املتعلــق بضبــط أحــاكم خاصــة حبــاالت 
ــد التحفــزي عــى االســتمثار يف إطــار اللزمــات ولتبســيط  المتديــد يف عقــود اللزمــات( فرصــة ملزي
االجــراءات وملزيــد اإلحاطــة بأحصــاب املشــاريع الصغــرى وذلــك بإخضــاع منــح اللّزمــات املتعلّقــة 

هبــذه املشــاريع إىل إجــراءات مبّســطة. 

مكــا جــاء التنقيــح املذكــور ليوّســع تعريــف مــاحن اللّزمــة ليمشــل امجلاعــات احمللّيــة وهــو 
مــا يعــي خضــوع أمعاهلــا إىل القوانــن والراتيــب اجلــاري هبــا العمــل يف جمــال الّراكــة. 

يمشل اإلطار العام املنّظم لعقود اللّزمات أيضا :

-   األمــر عــدد 2034 لســنة 2008 مــؤرخ يف 26 مــاي 2008 املتعلــق بضبــط كيفيــة مســك 
دفــر احلقــوق العينيــة املوظفــة عــى البنايــات واملنشــآت والتجهــزيات الثابتــة املنجــزة 
ــة  ــط األمــاك العمومي ــة لضب ــّص عــى أّن اإلدارة العام ــذي ين ــات وال يف إطــار اللزم
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بــوزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة تتــوىل مســك دفــر يطلــق هيلع امس »دفــر 
ــة املنجــزة يف  ــات واملنشــآت والتجهــزيات الثابت ــة عــى البناي ــة املوظف ــوق العيني احلق
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 والتجهــزيات الثابتــة املنجــزة مــن قبلهــم لغايــة 

ممارســة نشــاطهم وتــرمس بــه كذلــك حقــوق الدائنــن املرهتنــن املوظفــة علهيــا،

-   األمــر احلكــويم عــدد 1185 لســنة 2016 مــؤرخ يف 14 أكتوبــر 2016 املتعلـّـق بضبــط 
تنظــم وصاحيــات اهليئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطاع اخلــاص الذي 
حــّدد جمــال تدّخــل اهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف 

حومكــة مســار مشــاريع الّراكــة يف صيغــة عقــود لزمــات وعقــود رشاكة،

-   األمــر احلكــويم عــدد 316 لســنة 2020 املــؤرخ يف 20 مــاي 2020 واملتعلــق بضبــط 
ــنة  ــدد 1753 لسـ ــر عـ ــذي ألــى األمـ رشوط وإجــراءات منــح اللزمــات ومتابعهتــا، الّ
2010 املــؤرخ يف 19 جويليــة 2010 واملتعلـّـق بضبــط رشوط وإجــراءات منــح اللزمــات 
مكــا مّت تنقيحــه وإمتامــه باألمــر عــدد 4631 لســنة 2013 مــؤرخ يف 18 نومفــر، 
واألمــر عــدد 3437 لســنة 2010 املــؤّرخ يف 28 ديســر 2010 املتعلّــق بضبــط 
معايــر تصنيــف اللّزمــات ذات األمهّيــة الوطنّيــة. وقــد جــاء األمــر احلكــويم عــدد 316 
لســنة 2020 لدفــع نســق اجنــاز املشــاريع يف إطــار عقــود الّلزمــات وإضفــاء مزيــد مــن 
املرونــة والنجاعــة عنــد إبرامهــا وتنفيــذه مــع احلــرص عــى تطبيــق مبــادئ الّشــفافّية 

واملســاواة بــن املرّشــن وذلــك مــن خــال :

  تبســيط اإلجــراءات املنظــة لعقــود اللّزمــات عاّمــة واملتعلّقــة باملشــاريع الصغــرى 
خاّصــة وإضفــاء املرونــة والوضـــوح علهيــا مبــا يتــاءم مــع املامرســات املثــى يف 

هــذا املجــال،

ــدد 47  ــون ع ــّص علهيــا القان ــي ن ــات ال ــدة لنظــام اللّزم ــق األحــاكم اجلدي   تطبي
لســنة 2019 املذكــور آنفــا وخاّصــة الفصــل 25 منــه وذلــك بضبــط تعريف املشــاريع 
الّصغــرى واإلجــراءات املبّســطة املنطبقــة علهيــا وحتديــد ســقف هامــش التفضيــل 
الــذي يمتّتــع بــه صاحــب العــرض التلقــايئ يف مرحلــة تقيــم العــروض بـــ %20،

  إلغــاء األمــر عــدد 3437 لســنة 2010 املــؤّرخ يف 28 ديســر 2010 املتعلـّـق بضبــط 
معايــر تصنيــف اللّزمــات ذات األمهّيــة الوطنّيــة وحتديــد مفهــوم جديــد للزمــات ذات 

األمهّيــة الوطنّيــة يتنــامغ مــع التريــع اجلــاري بــه العمــل يف قانون االســتمثار.
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ــد  ــاء ليوّح ــاه، ج ــه أع ــار إلي ــنة 2008 املش ــدد 23 لس ــون ع ــن أّن القان ــّرمغ م وبال
اإلطــار العــام لعقــود الّلزمــات، فإّنــه مل يلــغ ومل ينّقــح األحــام اخلاّصــة الّســابقة لــه 
وبقيــت تلــك األحــام نافــذة وال يــزال العمــل هبــا جاريــا مّمــا مــن شــأنه أن ينتــج عنــه 
تباينــا يف اإلجــراءات. وتعــّد النصــوص القطاعيــة اخلاّصــة باللّزمــات أكــر مــن 20 نّصــا 

نذكــر مهنــا :

ــل  ــق بتنظــم الّنق ــل 2004 واملتعلّ ــؤّرخ يف 19 أفري ــون عــدد 33 لســنة 2004 امل -   القان
الــّري،

-   األمــر عــدد 654 لســنة 1987 املــؤّرخ يف 20 أفريــل 1987 املتعلّــق بضبــط صيــغ 
ــات، ــويم للّطرق ــة العم ــك الّدول ــغال مل ــة إش ورشوط لزم

-   األمــر عــدد 2318 لســنة 1999 املــؤّرخ يف 11 أكتوبــر 1999 املتعلـّـق باملصادقــة عــى 
ــة املرمــة يف 09 ســبمتر 1999 بــن  ــك العمــويم للّســكك احلديدّي ــة لزمــة املل اتفاقّي

الّدولــة والّركــة الوطنّيــة للّســكك احلديدّيــة التونســّية،

-   األمــر عــدد 1991 لســنة 2005 املــؤّرخ يف 11 جويليــة 2005 املتعلـّـق بدراســة املؤّثــرات 
عــى املخيــط وبضبــط أصنــاف الوحــدات اخلاضعــة لدراســة املؤّثــرات عــى احمليــط 

وأصنــاف الوحــدات اخلاضعــة لكّراســات الــّروط،

-   األمــر عــدد 3280 لســنة 2005 املــؤّرخ يف 19 ديســر 2005 املتعلـّـق بضبــط رشوط 
وإجــراءات منــح لزمــة متويــل وإجنــاز واســتغال منشــآت التطهــر إىل خــواص،

-   األمــر عــدد 3329 لســنة 2005 املــؤّرخ يف 26 ديســر 2005 املتعلـّـق بضبــط رشوط 
ــة  ــح لزم ــراءات من ــة ورشوط وإج ــات احلرضّي ــي لملنزته ــغال الوق ــراءات اإلش وإج

إجنازهــا واســتغاهلا،

-   األمــر عــدد 1216 لســنة 2007 املــؤّرخ يف 14 مــاي 2007 املتعلّــق بضبــط قامئــة 
اخلدمــات الّداخلــة يف مهــام ديــوان الّطــران املــدين واملطــارات والــي ميكــن أن تكون 

موضــوع لزمــة...
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1.1.1. اإلطار التشييع والرتتييب لعقود الّشاكة : 

يعتــر اإلطــار التريــي والرتيــي املنّظــم لعقــود الّراكــة أكــر تنامغــا وتناســقا 
باعتبــار أّن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 الــذي ألــى وعــّوض القانــون الّتوجهيــي عــدد 13 
لســنة 2007 املتعلــق بإرســاء االقتصــاد الرمقــي، ضبــط اإلطــار العــام لعقــود الّراكــة ووّســع 
مــن جماالهتــا. ومّث أتــت بعــده النصــوص املطّبقــة لــه. ويمتّثــل اإلطــار املنّظــم لعقــود الّراكــة 

يف النصــوص التاليــة :

ــق بعقــود الّراكــة  -   القانــون عــدد 49 لســنة 2015 مــؤرخ يف 27 نومفــر 2015 املتعلّ
ــدد 47  ــون ع ــه بالقان ــه وإمتام ــاع اخلــاص مكــا مّت تنقيح ــام والقط ــاع الع ــن القط ب

ــاخ االســتمثار، ــق بتحســن من لســنة 2019 املتعلّ

-   األمــر احلكــويم عــدد 771 لســنة 2016 مــؤرخ يف 20 جــوان 2016 املتعلّــق بضبــط 
ــام والقطــاع  ــن القطــاع الع ــة ب ــس االســراتيجي للراك ــات املجل ــة وصاحي تركيب

اخلــاص،

-   األمــر احلكــويم عــدد 772 لســنة 2016 مــؤرخ يف 20 جــوان 2016 املتعلّــق بضبــط 
رشوط وإجــراءات منــح عقــود الراكــة بــن القطــاع العام والقطــاع اخلاص،

ــق بكيفيــة  -   األمــر احلكــويم عــدد 782 لســنة 2016 مــؤرخ يف 20 جــوان 2016 املتعلّ
مســك جســل احلقــوق العينيــة املوظفــة عــى البنايــات واملنشــآت والتجهــزيات الثابتــة 

احملدثــة يف إطــار عقــد الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،

-   األمــر احلكــويم عــدد 1104 لســنة 2016 مــؤرخ يف 4 جويليــة 2016 املتعلّــق بضبــط 
ــروع  ــة امل ــويم لرك ــه الشــص العم ــذي يدفع ــل ال ــد املقاب ــغ حتدي رشوط وصي
وضبــط رشوط وصيــغ إحالــة أو رهــن الديــون يف عقــود الراكــة بــن القطــاع العــام 

والقطــاع اخلــاص،

-   األمــر احلكــويم عــدد 1185 لســنة 2016 مــؤرخ يف 14 أكتوبــر 2016 املتعلـّـق بضبــط 
تنظــم وصاحيــات اهليئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطاع اخلــاص الذي 
حــّدد جمــال تدّخــل اهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف 

حومكــة مســار مشــاريع الّراكــة يف صيغــة عقــود لزمــات وعقــود رشاكة.
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2.1. احلومكة املؤّسساتّية :

ترتكــز منظومــة الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص عــى حومكــة مؤسســاتية 
هتــم بــاإلرشاف ومبتابعــة ومراقبــة ومســاندة خمتلــف مكونــات هــذه املنظومــة.

ولــن تعــّددت اهليــالك املتدّخلــة يف حومكــة الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، فــإّن 
تأثرهــا عــى مســار املشــاريع االســتمثارّية املتعلّقــة هبــا خيتلــف باختــاف مواقــع ومســتويات 
ــة  تدّخلهــا واألدوار الــي تلعهبــا. وهــو مــا حييــل إىل رضورة المتيــزي بــن اهليــالك املتدّخل
بصفــة رئيســّية ومبــارشة وهلــا اختصاصــات شــاملة، مــن ناحيــة، وبــن تلــك املتدّخلــة بصفــة 

عرضّيــة وجزئّيــة، مــن ناحيــة أخــرى.

1.2.1. اهليالك املتدخلة بصفة مبارشة وشاملة :

مــن الناحيــة القانونّيــة والنظرّيــة، ميّثــل املجلــس االســراتيجي للراكــة بن القطــاع العام 
والقطــاع اخلــاص واهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، اهليلكــن 
اللذيــن أســندت إلهيــام اختصاصــات شــاملة تتعلـّـق مبــارشة وبصفــة رئيســّية مبجــال الّراكة 

بــن القطاعــن العــام واخلــاص. وختتلــف صاحّيــات لك مهنــام حســب الــّدور امللّكــف بــه.

O  المجلس االستراتيجي للّشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

أحــدث املجلــس االســراتيجي للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مبقتــى 
الفصــل 37 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 مّث جــاء األمــر احلكــويم عدد 771 لســنة 2016 

مــؤرخ يف 20 جــوان 2016 ليضبــط تركيبتــه وصاحّياتــه مكــا يــي :
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املجلس االستراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

هيكل استشاري لدى رئيس الحكومةالطبيعة القانونّية للمجلس

التركيبة

	الّرئيس : رئيس الحكومة أو من ينوبه

	: األعضاء

· الوزير املكلف بالعدل،	

· الوزير املكلف باملالية.	

· الوزير املكلف بالتنمية واالستثمار،	

· رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،	

· ممثليــن عــن املنظمــات املهنيــة املعنيــة وعــن القطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي 	  )4( أربعــة 
والجامعييــن مــن ذوي الخبــرة فــي مجــال الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص يتــم 
تعيينهــم بقــرار مــن رئيــس الحكومــة باقتــراح مــن الهيــاكل املعنيــة ملــدة 5 ســنوات قابلــة للتجديــد 

مــرة واحــدة.

الّصالحّيات

· رســم االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة فــي مجــال الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 	
الخــاص وضبــط األولويــات طبقــا لتوجهــات مخططــات التنميــة.

· املصادقــة علــى االســتراتيجية الوطنيــة للشــراكة 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 للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 	
الخــاص،

· تقديم التوجيهات والتوصيات الازمة قصد تطوير االستراتيجية 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 إطار مخططات التنمية،

· دراســة التعديــات والتحســينات املســتوجبة لإلطــار التشــريعي والترتيبــي لعقــود الشــراكة بيــن 	
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص،

· اقتــراح كافــة اإلجــراءات والتدابيــر املتعلقــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه فــي مجــال الشــراكة 	
بيــن القطــاع العــام والخــاص وذلــك بالتنســيق مــع هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد.

سير العمل واالجتماعات

يجتمــع املجلــس بدعــوة مــن رئيســه علــى األقــل مــرة كل ســتة )6( أشــهر وكلمــا اقتضــت الحاجــة ذلــك 
بحضــور ثلثــي األعضــاء علــى األقــل.

فــي صــورة عــدم توفــر النصــاب يتــم اســتدعاء األعضــاء لجلســة ثانيــة تعقــد بعــد عشــرة )10( أيــام مــن 
تاريــخ الجلســة األولــى وفــي هــذه الحالــة يجــري املجلــس مداوالتــه مهمــا كان عــدد األعضــاء الحاضريــن 

وتــدون أعمالــه بمحاضــر جلســات.
تتــّم دعــوة أعضــاء املجلــس بمراســات مرفقــة بجــدول أعمــال توجــه إليهــم قبــل ســبعة )7( أيــام علــى 
األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع ويبــدي املجلــس رأيــه بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن، وفــي صــورة 

التســاوي يرجــح صــوت الرئيــس.

وجتدر اإلشارة إىل أّنه منذ إحداثه، مل يعقد املجلس االسراتيجي أّي اجمتاع له.
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O  الهيئة العاّمة للّشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

مّت إحــداث اهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مبقتــى 
الفصــل 38 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 املــؤّرخ يف 27 نومفــر 2015 واملتعلـّـق بعقــود 
الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص حتــت إرشاف رائســة احلكومــة. وأصبحــت 
تمتّتــع باالســتقالّية اإلدارّيــة واملالّيــة مبناســبة تنقيــح الفصــل 38 يف القانــون عــدد 47 لســنة 
2019 املتعلّــق مبنــاخ االســتمثار. وبالّــرمغ مــن صــدور األمــر احلكــويم عــدد 1185 بتــارخي 
14 أكتوبــر 2016 ليضبــط تنظميهــا وصاحياهتــا، فــإن اهليئــة مل تنطلــق فعلّيــا يف أداء 

مهاّمهــا إاّل ســنة 2017.

وتتوىّل اهليئة، باخلصوص، تأمن املهام الّتالية :

ــام  ــن القطــاع الع ــة ب ــق قواعــد احلومكــة الرشــيدة يف جمــال الّراك   مضــان تطبي
والقطــاع اخلــاص مبــا يف ذلــك مبــادئ الشــفافية واملســاواة وتاكفــؤ الفــرص خاصــة 
مــن خــال مصادقهتــا عــى الدراســات األوليــة ملشــاريع الراكــة واســتعراض العقــود 

واملوافقــة املســبقة علهيــا قبــل اإلمضــاء الهنــايئ.

  التنســيق مــع املجلــس االســراتيجي للّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص 
فميــا يتعلـّـق بدراســة التعديــات والتحســينات املســتوجبة لإلطــار التريــي والرتيي 

لعقــود اللّزمــات وعقــود الراكــة،

ــة واحــرام  ــة يف جمــال الراك ــذ االســراتيجيات والسياســات الوطني   مضــان تنفي
ــل  ــن قب ــّم رمســه م ــا ي ــا مل ــة وفق ــات التمني ــا مبخّطط ــّم حتديده ــي ي ــات ال األولوي

ــراتيجي، ــس االس املجل

  مســاعدة األخشــاص العموميــن يف إعــداد وإبــرام وإســناد وتنفيــذ ومتابعــة عقــود 
اللزمــات وعقــود الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، 

  مســاندة األخشــاص العموميــن عــى تقيــم عقــود اللزمــات وعقــود الراكــة ومــدى 
مطابقهتــا للتريــع والراتيــب اجلــاري هبــا العمــل،

  مســاعدة األخشــاص العموميــن عــى الهنــوض باللزمــات وبالراكــة عــى املســتوين 
اجلهــوي واحملــي،

ــات  ــود اللزم ــن يف جمــال عق ــاءات األخشــاص العمومي ــارات وكف ــدرات ومه   دمع ق
ــن، ــك التكوي ــل الوســائل املناســبة مبــا يف ذل ــة ب ــود الراك وعق
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ــة املامئــة يف املجــاالت  ــة والرتيبي ــات التريعي   إعــداد الدراســات واقــراح التعدي
ذات العاقــة بعقــود اللزمــات وعقــود الراكــة،

  إعداد أدلة إجراءات ووثائق منوذجية لعقود اللزمات ولعقود الراكة،

  القيــام بعمليــات تدقيــق لعقــود اللزمــات وعقــود الراكــة املرمــة وإعــداد تقاريــر تدقيقيــة 
يف الغــرض يــم رفعهــا إىل رئيــس اهليئــة وتوجــه نخســة مهنــا إىل حممكــة احملاســبات،

ــات  ــا ملتطلب ــود الراكــة وفق ــود اللزمــات وعق ــة بعق ــر الســنوية املتعلق   إعــداد التقاري
والتوصيــات  املاحظــات  تضميهنــا خمتلــف  مــع  والشــفافية  الرشــيدة  احلومكــة 
واملقرحــات مــن أجــل مزيــد حتســن تنفيــذ وجناعــة عقــود اللزمــات وعقــود الراكــة 

ــة، ــر للحكوم ــع التقاري ــة وترف ــروين للهيئ ــع االلك ــى املوق ــا ع ونره

ــود اللزمــات وعقــود الراكــة  ــل معلومــايت وطــي حــول أحصــاب عق   مســك جس
ــد، ــناد لك عق ــد إس ــة بع ــة متابع ــى بطاق ــاد ع باالعمت

  إرســاء نظــام معلومــايت مجلــع ومعاجلــة وحتليــل املعطيــات املتعلقــة بعقــود اللزمــات 
وعقــود الراكــة بصفــة عامــة وإعــداد اإلحصائيــات املتعلقــة بعــدد العقــود املســندة 

حســب املوضــوع والتوزيــع اجلغــرايف وصيغــة اإلبــرام ولك معيــار آخــر،

  القيام بإحصاء سنوي عام لعقود اللزمات ولعقود الراكة.

  إجــراء مهــامت تدقيــق لــدى األخشــاص العموميــن عــى تنفيــذ عقــود اللزمــات وعقــود 
الراكة،

  مســك الكتابــة القــارة لملجلــس االســراتيجي وتدويــن مداوالتــه ومتابعــة املقرحــات 
والتوصيــات املنبثقــة عنــه،

  دراسة وإبداء الرأي املسبق يف :

  ملفــات طلــب العــروض بالنســبة لعقــود اللزمــات املزمــع إبرامهــا وفقــا للقانــون عــدد 23 
لســنة 2008 املــؤرخ يف 1 أفريــل 2008 املتعلــق بنظــام اللزمــات،

  دراسة جدوى أولية لقابلية إجناز املروع يف صيغة لزمة،

  الدراسة املسبقة والبطاقة الوصفية لترير اللجوء إىل اعمتاد صيغة عقد الراكة،

  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 الّراكة،

  تقاريــر رشح األســباب لتريــر اللجــوء إىل اعمتــاد صيغــة االستشــارة أو التفــاوض 
ــة، ــد الّراك ــة أو عق ــد اللزم ــرام عق ــارش إلب املب

  تقاريــر رشح األســباب لتريــر اللجــوء إىل اعمتــاد صيغــة التفــاوض التنافــي إلبــرام 
عقــد الراكــة،

  مشــاريع عقــود اللزمــات املزمــع إبرامهــا وفقــا للقانــون عــدد 23 لســنة 2008 املــؤرخ يف 
1 أفريــل 2008 املتعلــق بنظــام اللزمــات ومشــاريع عقــود الراكــة املزمــع إبرامهــا وفقــا 
للقانــون عــدد 49 لســنة 2015 املــؤرخ يف 27 نومفــر 2015 املتعلــق بعقــود الراكــة بــن 

القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،

  مشاريع املاحق لعقود اللزمات وعقود الراكة،

  إحداث أكر من جلنة قاّرة 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 الشــص 

العمــويم املعــي بقرارهــا يف ظــرف ثاثــة أيــام.

  متثيــل اهليئــة يف اللّجــان القــاّرة ملشــاريع اللّزمــات احملدثــة لــدى مــاحن اللّزمــة 
ــدى  ــة ل ــة احملدث ــود الراك ــة لعق ــداد املراحــل التحضرّي ــة بإع ــة اخلاّص ويف اللّجن

الّشــص العمــويم،

  البــت يف الطعــون الــواردة علهيــا خبصــوص رشعّيــة اجــراءات منــح عقــود اللزمــات 
أو عقــود الّراكــة،

ــات  ــود اللزم ــد يف عق ــاالت المتدي ــوص ح ــا خبص ــواردة علهي ــب ال ــّت يف املطال   الب
ــة، ــود الّراك وعق

  إبداء رأي مطابق خبصوص عقد الّراكة الذي يعرضه علهيا الّشص العمويم.

وعى مستوى النّص يمشل اهليل التنظيمي للهيئة اهليالك التالية :
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ــل بعــد  ــق مل تفّع ــة والّتدقي ــة واملتابع ــإّن مهــام احلوصل ــا عــى املســتوى التطبيــي، ف أّم
بالّشــل الــاكيف يف انتظــار ارســاء نظــام معلومايت شــامل مجلــع ومعاجلة وحتليــل املعطيات 
املتعلّقــة بعقــود اللّزمــات وعقــود الّراكــة. مكا أّن نقــص املوارد البرّية والكفــاءات الرضورّية 

والظــروف الازمــة تعتــر مــن بــن أســباب عــدم تفعيــل مهــام التدقيــق.

2.2.1. اهليالك املتدّخلة بصفة جزئّية :

يقصــد باهليــالك املتدّخلــة بصفــة جزئّيــة وعرضّيــة، اهليــالك احملدثــة لــدى وزارة أو 
مؤّسســة معّينــة وتعهــد إلهيــا بعــض الصاحّيــات احملــّددة يف جمــال الراكــة بــن القطــاع 
العــام واخلــاص دون أن تمتّثــل املهّمــة األساســّية للــوزارة أو املؤّسســة احملدثــة هبــا مراقبــة 

أو متابعــة أو اإلرشاف عــى مشــاريع الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع.

ــة.  ــال الّراك ــا يف جم ــة إلهي ــام املولك ــف امله ــاه وختتل ــورة أع ــالك املذك ــّدد اهلي وتتع
وتمتّثــل اهليــالك املتدّخلــة يف حومكــة مشــاريع الراكــة بصفــة جزئّيــة يف :

ــة  ــاص المحدث ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــن القط ــراكة بي ــة للّش O  اإلدارة العاّم
ــة : ــة بالمالّي ــوزارة المكّلف بال

أحدثــت اإلدارة العاّمــة للّراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص صلــب الــوزارة امللّكفة 
ــون التوجهيــي عــدد 13 لســنة 2007 املشــار  ــة ســنة 2011 أي بعــد صــدور القان باملالّي
إليــه أعــاه، وقبــل إحــداث اهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص. 



تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آلّيات تمويل أخرى خارج إطار ميزانّية الّدولة30

ويه ملّكفــة باخلصــوص بـــ :

-   تطويــر وماءمــة التريعــات اجلبائّيــة واملالّيــة واحملاســبّية ويف جمــال املنافســة 
ــاص، ــام واخل ــن الع ــن القطاع ــة ب ــاريع الراك ــة مبش ــل املتعلّق والمتوي

-   تعميــق التعــاون الــّدويل واالقلــيمي يف ميــدان الّراكــة بــن القطاعــن العــام واخلاص 
لانتفــاع بآلّيــات المّتويــل املتاحة،

ــة آلثــار إجنــاز املــروع يف صيغــة عقــد  ــرأي املعلــل يف الدراســة التقيميّي -   إبــداء ال
الراكــة عــى املزيانّيــة العمومّيــة وعــى الوضعّيــة املالّيــة للشــص العمــويم ومــدى 
ــن شــأنه أن يســامه يف مضــان  ــا م ــو م ــة إلجنــازه وه ــر االعمتــادات الرضورّي توّف

دميومــة املــروع،

مكــا تتــوىل متثيــل الــوزارة امللكفــة باملاليــة يف اللّجــان القــاّرة ملشــاريع اللّزمــات احملدثــة 
لــدى مــاحن اللّزمــة ويف اللّجنــة اخلاّصــة بإعــداد املراحــل التحضرّيــة لعقود الراكــة احملدثة 

لــدى الّشــص العمــويم.

ــوزارة  ــة بال ــة المحدث ــى المشــاريع العمومّي ــة عل ــة للموافق ــة الوطنّي O  الّلجن
ــي : ــاون الّدول ــتثمار والّتع ــة واالس ــة بالتنمي المكّلف

ــة  ــة لملوافق ــة وطني ــدويل، جلن ــاون ال ــة واالســتمثار والتع ــة بالتمني ــوزارة امللكف ــت بال أحدث
عــى املشــاريع العموميــة مبوجــب األمــر احلكــويم عــدد 394 لســنة 2017 مــؤرخ يف 29 
ــوىّل  ــة. وتت ــم وإدارة االســتمثارات العمومي ــق بإحــداث إطــار موحــد لتقي مــارس 2017 املتعل
توحيــد إجــراءات التــرف يف االســتمثار العمــويم ومتابعــة تنفيــذ خمطــط التمنيــة ومضــان 

ــة.  ــة الدول ــف املشــاريع الــي يقــرح إدراجهــا مبزياني التنســيق بــن خمتل

ــويم  ــرف يف االســتمثار العم ــاكم الت ــور إىل إح ــد املذك ــار املوّح ــداث اإلط وهيــدف إح
املمــّول عــن طريــق مزيانيــة الدولــة أو يف إطــار الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

ــاريع  ــى املش ــة ع ــاه املوافق ــورة أع ــة املذك ــوىّل اللّجن ــة، تت ــاريع الّراك ــة مبش ويف عاق
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 

ــوزارة امللّكفــة باملاليــة. الفنيــة قبــل إحالهتــا عــى ال

وعــى مســتوى الركيبــة، يــرأس اللّجنــة الوزيــر امللّكــف بالتمنيــة واالســتمثار والتعــاون 
الــّدويل أو مــن ينوبــه وحيــرض رئيــس اهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن القطــاع العــاّم والقطــاع 

اخلــاّص أشــغاهلا بوصفــه عضــوا قــاّرا هبــا.
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O  بعض مصالح وزارة أمالك الّدولة والّشؤون العقارّية :

ــق  ــارس 2019 واملتعلّ ــؤّرخ يف 21 م ــنة 2019 امل ــدد 357 لس ــويم ع ــر احلك ــا لألم طبق
بتنظــم وزارة أمــاك الّدولــة والشــؤون العقارّيــة تضطلــع بعــض مصــاحل الــوزارة، يف جمــال 

الراكــة، باملهــاّم التاليــة :

-   حتديد معالم اللّزمات ومراجعهتا )اإلدارة العاّمة لاختبارات(،

ــة اســتغال  ــك متابع ــام واســتغاهلا، وكذل ــة الع ــك الّدول ــات مبل ــة إســناد اللّزم -   متابع
ــّرف يف  ــة للت ــة )اإلدارة العاّم ــة اإلدارّي ــة ذات الّصبغ ــات العمومّي ــات املؤّسس لزم

ــات(. البيوع

O  الّلجنة الوطنّية المختّصة بالثروات الّطبيعّية المحدثة بمجلس نّواب الّشعب :

نــّص الفــص 13 مــن الّدســتور عــى أّن "الــروات الطبيعيــة ملــك للّشــعب الّتونــي، 
متــارس الدولــة الســيادة علهيــا بامســه. ُتعــرض عقــود االســتمثار املتعلقــة هبــا عــى اللجنــة 
املختصــة مبجلــس نــواب الشــعب. وُتعــرض االتفاقيــات الــي تــرم يف شــأنا عــى املجلــس 
ــة  ــل حتــت طائل ــي تدخ ــة ال ــاريع الّراك ــبة ملش ــذا األســاس، وبالّنس ــى ه ــة." وع لملوافق
ــة  ــة احملدث ــروات الّطبيعّي ــة بال ــة املختّص ــة الوطنّي ــة اللّجن ــا ختضــع لرقاب الفصــل 13 فإّن

ــعب. ــّواب الّش ــس ن مبجل

O  صندوق الودائع واألمانات :

يعتــر صنــدوق الودائــع واألمانــات مــن بــن عنــارص النظــام املؤّسســايت عــى املســتوى 
املــايل للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص. ويتــوىّل املســامهة يف متويل املشــاريع 
ــى  ــى املســاعدة ع ــام واخلــاص فضــا ع ــن الع ــن القطاع ــة ب ــار الّراك ــزة يف إط املنج

االنطــاق مــن خــال متويــل الّدراســات الّتحضرّيــة والتقيميّيــة ملشــاريع الّراكــة.

ــة للّراكــة بــن القطــاع  ــة العاّم ــرة تفــامه بــن اهليئ ويف هــذا اإلطــار، مّت امضــاء مذّك
العــام والقطــاع اخلــاص وصنــدوق الودائــع واألمانــات خال هشــر ســبمتر 2018 مّت مبقتضاه 
ختصيــص خــّط متويــل يــّم وضعــه عــى ذّمــة األخشــاص العمومّيــن لتقــدمي املســاعدة الفنّيــة 

عنــد إعــداد مشــاريع الّراكــة.
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O  الهيئة الّتونسّية لالستثمار :

تتــوىّل اهليئــة التونســّية لاســتمثار، احملدثــة ســنة 2016، دراســة املشــاريع ذات األمهّيــة 
ــس األعــى لاســتمثار  ــا عــى املجل ــز لفائدهتــا وعرضه ــا واقــراح احلواف ــة وتقيميه الوطنّي

ــق باللّزمــات ذات األمهّيــة الوطنّيــة.  وبالّتــايل، تعتــر طرفــا فاعــا فميــا يتعلّ

وقــد أمضــت اهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، يف نومفــر 
2020، اتفاقيــة رشاكــة مــع اهليئــة التونســّية لاســتمثار وذلــك يف إطار احلــرص عى الهنوض 

ــات االقتصــاد الوطــي،  ــع إحــداث املؤسســات وتطويرهــا حســب أولوي باالســتمثار وتجشي
ــام  ــن القطــاع الع ــة ب ــة الراك ــل آلي ــن خــال تفعي ــع االســتمثار العمــويم م والّســي لدف
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.

2. حوكمة مسار مشاريع الّشراكة :

يقصــد حبومكــة مســار مشــاريع الّراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاّص، خمتلــف 
ــات متابعهتــا ومراقبهتــا لضــامن حســن تنفيذهــا.  ــا وآلّي ــي تنّظه ــادئ ال االجــراءات واملب
وقــد ســامه تطــّور اإلطــار التريــي والرتيــي املنّظــم ملشــاريع الّراكــة مــن إرســاء قواعــد 
وأحــاكم متاكملــة ترافــق مشــاريع الّراكــة مــن الفكــرة مــرورا بالتنفيــذ وصــوال إىل االنهتــاء 
العمــل بالعقــد. وقــد هشــدت حومكــة مســار الّراكــة خــال الســنوات األخــرة تطــّورا مّكــن 
مــن ترســيخ املبــادئ األساســّية املتعلّقــة بإبرامهــا وإســنادها ومــن مرافقــة مراحــل إبرامهــا 

ومتابعــة طــرق إســنادها.

1.2. املبادئ العاّمة يف مشاريع الّشاكة :

خيضــع إبــرام مشــاريع الّراكــة إىل مبــادئ عاّمــة منصــوص علهيــا بالقواعــد املنّظــة 
لعقــود اللّزمــات وعقــود الّراكــة وتمتّثــل يف الّتــايل :
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مكــا تأخــذ مشــاريع الّراكــة بعــن االعتبــار ملقتضيــات التمنيــة املســتدامة إضافــة إىل 
رضورة خضــوع عقــود الّراكــة إىل مبــدأ الّناهــة. ويــّم جتســم املبــادئ املذكــورة أعــاه باّتباع 
إجــراءات واحضــة تضمــن جناعــة مشــاريع الّراكــة وحســن التــّرف يف األمــوال العموّميــة.

1.1.2. املنافسة :

ــة.  ــوة إىل املنافس ــق الدع ــن طري ــة ع ــار الراك ــزة يف إط ــاريع املنج ــناد املش ــم إس ي
ــوء  ــن اللّج ــوح. مكــا ميك ــق أو مفت ــروض مضّي ــب ع ــا يف إطــار طل ــد املنافســة مبدئي تتجّس
إىل التفــاوض التنافــي يف حالــة خصوصيــة املــروع موضــوع الراكــة وإذا مــا تعــّذر 
عــى الشــص العمــويم أن يضبــط بصفــة مســبقة الوســائل واحللــول الفّنيــة واملاليــة الكفيلــة 

بتلبيــة حاجياتــه.

حبيــث ال تكــون املنافســة فعليــة إذا مــا تبــّن أّن املشــاركة ســتنحر يف فئــة معّينــة مــن 
ــات  ــن اإلماكني ــن اخلــرة وم ــي هلــا م ــا الّ ــراكت الكــرى مث ــن اكل ــن االقتصادي الفاعل
ــار  ــو اقتــر االختي ــة مــا ميّكهنــا مــن إزاحــة الــراكت الصغــرى واملتوّســطة ل ــة هاّم املالي

عــى هاذيــن املعياريــن.

فــّل الفاعلــن االقتصاديــن جيــب أن يكــون هلــم فرصــة حقيقيــة يف املشــاركة يف طلبــات 
العــروض يف مشــاريع الراكــة لضــامن عــروض تنافســية مــن شــأنا حتقيــق املنفعــة 

ــة. ــة والفّني ــة واالقتصادي للشــص العمــويم مــن اجلوانــب املالي
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اســتثناء ملبــدأ املنافســة، ميكــن إســناد عقــود اللّزمــات أو الراكــة بالتفــاوض املبــارش 
ــود  ــق بعق ــون املتعلّ ــن القان ــل م ــا ب ــة املنصــوص علهي ــروط واحلــاالت احلري ــا لل طبق

ــة. ــود الراك ــق بعق ــون املتعلّ ــات والقان اللّزم

2.1.2. املساواة وتافؤ الفرص :

تعتــر مبــادئ املســاواة وتاكفــؤ الفــرص مــن املبــادئ األساســية يف إســناد املشــاريع يف 
إطــار الراكــة ملــا هلــا مــن ارتبــاط وثيــق باملبــادئ األساســية املتعلّقــة باملســاواة يف احلقــوق 
والواجبــات وكذلــك مببــدأي املنافســة النهيــة وحريــة األنشــطة التجاريــة والصناعيــة. ويمشــل 

مبــدأ املســاواة وتاكفــؤ الفــرص حريــة املشــاركة واملســاواة يف املعاملــة مــع املتنافســن.

ــع النســيج  ــزي وتجشي ــدد 316 لســنة 2020 باســتثناءات لتحف ــويم ع ــر احلك وجــاء األم
ــّص  ــث ن ــطة حي ــرى واملتوّس ــات الّصغ ــر لملؤّسس ــرص أك ــر ف ــي وتوف االقتصــادي الوط
عــى رضورة ختصيــص نســبة ال تقــل عــن %15 مــن األمعــال الّــي تــم مناولهتــا يف إطــار 
عقــد اللّزمــة لفائــدة املؤّسســات الصغــرى واملتوّســطة التونســية، مكــا أفــرد الباعثــن الشــبان 
ــة  ــذه الفئ ــزي ه ــطة لتحف ــراءات املبّس ــة اإلج ــم إســنادها بآلي ــة هبــم ي ــات خاّص ــود لزم بعق
مــن املســتمثرين ومســاندهتا يف اكتســاب اخلــرة ومتتــن قدرهتــا التنافســية مقارنــة بكبــار 

املســتمثرين.

لكــّن هــذا ال يعــي أّن املســاواة يف املعاملــة تنهتــي مــع انهتــاء إجــراءات املنافســة 
واإلســناد فهــي تتواصــل أيضــا عنــد التنفيــذ ذلــك أّنــه ال ميكــن تغيــر البنــود التعاقديــة بشــل 
ــي مّت عــى أســاهسا اإلســناد بشــل اكن ســيؤّدي إىل  ميــس مــن الــروط األساســية الّ

ــاء املنافســة. اختيــار رشيــك اقتصــادي مغايــر أثن

3.1.2. شفافّية اإلجراءات ونزاههتا :

ــاواة يف  ــدف إىل املس ــه هي ــك أّن ــة ذل ــاواة يف املعامل ــدأ املس ــن مب ــّرع ع ــدأ يتف ــو مب ه
كيفيــة احلصــول عــى املعلومــة وبالتــايل املســاواة يف فــرص املشــاركة وهــو مــا ســميّكن مــن 
حتســن مســتوى املنافســة حبيــث ســتؤّدي معليــة اإلهشــار اجلّيــدة مــن مشــاركة أكــر عــدد 
مــن الفاعلــن االقتصاديــن املعنيــن أو املســهتدفن ولكــن أيضــا مــن حتســن الفئــة املشــاركة 
حبيــث ميّكــن اإلعــان عــن الّدعــوة لملنافســة مــن االطــاع عــى الــروط الـّـي جيــب توّفرهــا 

عــى الّراغبــن يف املشــاركة وإقصــاء املتطّفلــن نظريــا مــن ذلــك.
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4.1.2. التوازن الّتعاقدي :

ــام  ــاع الع ــة القط ــق منفع ــو الوصــول  إىل حتقي ــة ه ــود الراك ــن عق مبــا أن اهلــدف م
والقطــاع اخلــاص يف نفــس الوقــت، ختضــع عقــود الراكــة إىل مبــدأ التــوازن املــايل للعقــد 
مــن خــال تقــامس املخاطــر صلــب العقــد بــن الشــص العمــويم والريــك اخلــاص يضمــن 
ــاع احلومكــة  ــود الراكــة وســي اجلهتــن إلجنــاح املشــاريع واتب تقــامس املخاطــر يف عق

الرشــيدة يف إدارة املشــاريع ممــا يــؤدي إىل تقليــل املخاطــر اإلمجاليــة لملــروع.

5.1.2. احلومكة الّرشيدة :

ــا يه حســن  ــويم إىل حتقيقه ــي يســى الشــص العم ــداف األساســية الّ أحــد األه
ــة  التــّرف يف األمــوال العموميــة، إذ أّن اللّجــوء إىل مشــاريع الراكــة ميّكــن بصفــة عاّم
مــن تقليــص لكفــة اإلجنــاز واالســتغال والصيانــة )خاّصــة إذا مّت مجتيعهــا( مبــا أّنــا مل تعــد 

عــى اكهــل الشــص العمــويم.

مكــا تمكــن مــزية عقــود الراكــة بالّنســبة لألخشــاص العموميــن يف إماكنية الّدفــع املؤّجل 
)غالبــا بعــد االنهتــاء مــن اإلجنــاز( وبالتــايل فــإّن اللّجــوء إىل املــوارد العموميــة يم بصفــة مؤّجلة 

وممتــدة يف الزمــن وليــس دفعــة واحــدة وهــو مــا مــن شــأنه أن حيــّد مــن املديونيــة. عــاوة عــى 
ــه يــم إحــاكم التــّرف يف املعــّدات والبــى التحتيــة بنجاعــة وذلــك بفضــل رؤيــة شــاملة  أّن
لملشــاريع الــي تفتقرهــا الصفقــات العموميــة، ذلــك أّن إجنــاز الصفقــات العموميــة غالبــا مــا 
هيــم بــل جانــب مــن املــروع عــى حــدة )اإلجناز/االســتغال/الصيانة والتعّهــد(. وينجــر عــن 
ــة واكتســاب اخلــرة وجــودة  ــوارد املالي ــت وامل ــر الوق ــة توف ــود الراك ــة الشــاملة لعق الطبيع
أفضــل لملرفــق والبنيــة التحتيــة العموميــة. باإلضافــة إىل ذلــك، يتجّســد التــرف الســلم يف 

عقــود الراكــة مــن خــال إختيــار العــرض األفضــل إقتصادّيــا.

ــى  ــه باالعمتــاد ع ــت أفضليت ــذي ثبت ــرض ال ــا الع ــرض األفضــل اقتصادي ويقصــد بالع
مجلــة مــن املعايــر تتعلــق أساســا باجلــودة وجناعــة األداء والقميــة امجلليــة لملــروع والقمية 
املضافــة ونســبة تشــغيلية اليــد العاملــة التونســية ونســبة تأطرهــا ونســبة اســتعامل املنتــوج 

الوطــي واســتجابة العــرض ملتطلبــات التمنيــة املســتدامة3. 

مكــا ختضــع مشــاريع الّراكــة إىل مبــدأ املســاءلة حيــث تقــّدم احلكومــة ســنويا تقريــرا 
ــة  ــة بصف ــّواب الشــعب4. مكــا ختضــع إىل املراقب ــس ن ــة ملجل ــود الراك ــول عق ــاما ح ش

ــة والحقــة. مســبقة ومزتامن

3  الفصل 13 من قانون عدد 49 لسنة 2015.

4  الفصل 33 من القانون عدد 49 لسنة 2015.



تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آلّيات تمويل أخرى خارج إطار ميزانّية الّدولة36

6.1.2. فّض الزناعات باحلسىن :

ــذ  ــامج عــن تنفي ــزاع ن ــة ن ــه يف حال ــون 49 لســنة 2015 فإّن ــا للفصــل 30 مــن القان طبق
العقــد، "جيــب التنصيــص يف حمتــوى العقــد، عــى فــض الــناع باحلســى يف مرحلــة أوىل 
وعــى املــدة القصــوى املخصصــة هلــذه املرحلــة وذلــك قبــل اللجــوء إىل القضــاء أو التحكــم 
ــة. ويف صــورة اللجــوء إىل التحكــم، ينــص  إن اقتــى األمــر وتعــّذرت املســايع الّصلحي

العقــد وجوبــا عــى أن القانــون التونــي هــو املطّبــق عــى الــّناع."

7.1.2. الزّناهة :

ــه أّن  ــذي جــاء في ــن الّدســتور ال ــّص هيلع الفصــل 15 م ــام ن ــدأ ع ــة هــو مب ــدأ الناه مب
ــاد  ــادئ احلي ــم وتعمــل وفــق مب ــة يف خدمــة املواطــن والصــاحل العــام، ُتنّظ "اإلدارة العمومي
واملســاواة واســمترارية املرفــق العــام، ووفــق قواعــد الشــفافية والناهــة والنجاعــة واملســاءلة." 
مكــا خّصــص األمــر احلكــويم عــدد 772 لســنة 2016 مــؤرخ يف 20 جــوان 2016 املتعلــق 
بضبــط رشوط وإجــراءات منــح عقــود الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، العنوان 

الّســابع ملســألة »نزاهــة عقــود الّراكــة« (مــن الفصــل 64 إىل الفصــل 73).

وميكــن تعريــف الّناهــة بأّنــا الّســلوك الّســوّي واالبتعــاد عــن الّشــهبات واالســتقامة 
يف تطبيــق املقتضيــات التريعّيــة والّرتيبّيــة دون االحنــراف هبــا.

ــو الشــص  ــه "خيضــع ممثل ــا أّن ــور آنف ــويم املذك ــر احلك ــن األم ــّص الفصــل 64 م ون
العمــويم واهليــالك امللكفــة بالرقابــة واحلومكــة يف عقــود الراكــة وبصفــة عامــة اكفــة 
املتدخلــن مهــام اكنــت صفهتــم يف إبــرام هــذه العقــود وتنفيذهــا حلســاب الشــص العمــويم 
أو اجلهــات امللكفــة باملصادقــة أو املراقبــة إىل األحــاكم التريعيــة والرتيبيــة املتعلقة مباكحفة 

الفســاد وتضــارب املصــاحل يف عقــود الراكــة."

وباإلضافــة إىل العقوبــات اجلزائّيــة واإلدارّيــة الــي ميكــن أن تلحــق لّك خمالــف لواجــب 
الناهــة، فــإن األمــر احلكــويم عــدد 772 لســنة 2016 ينــّص رصاحــة عــى أّن عقــد الّراكــة 
الــذي مّت إبرامــه بواســطة ممارســات حتّيــل أو فســاد يعتــر باطــا. مكــا يعتــر الغيــا لك عقــد 

رشاكــة مّت خــال إجنــازه تجسيــل ممارســات حتّيــل أو ارتشــاء.

وحيّمــل القانــون عــدد 46 لســنة 2018 املــؤرخ يف 1 أوت 2018 واملتعلــق بالتــرحي 
باملاكســب واملصــاحل ومباكحفــة اإلثــراء غــر املــروع وتضــارب املصــاحل، واجــب التــرحي 

ــاكت وباملصــاحل عــى : باملمتل



-   أعــوان اهليئــة عــى اعتبــار مهامهــم الرقابيــة مــن ناحيــة، وعــى اعتبــار مشــاركهتم 
يف اللجــان القــارة للزمــات مــن ناحيــة أخــرى،

-   وكاء املؤسســات اخلاصــة املتعاقــدة مــع الدولــة للتــرف يف مرفــق معــويم مبقابــل 
مــن الدولــة .

2.2. مراحل إبرام مشاريع الّشاكة :

ميــّر إبــرام مشــاريع الّراكــة مبســار متاكمــل يتجّســم يف اّتبــاع مراحــل تدرجيّيــة 
منصــوص علهيــا بالراتيــب املنظــة لعقــود الّراكــة وعقــود اللّزمــات وذلــك لضــامن حســن 

ــاث :  ــن تقســم هــذه املراحــل إىل ث ــة املــروع. وميك ــذ وجناع تنفي

-   مرحلة اإلعداد أو ما يمّسى باألمعال التحضريّية، 

-   مرحلة اإلسناد،

-   مرحلة التنفيذ.

1.2.2. مرحلة اإلعداد :

	حتديد احلاجيات :

نــّص القانــون عــدد 49 لســنة 2015 املتعلــق بعقــود الّراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
ــة حلاجــة حمــّددة  ــود الراك ــى رضورة أن تســتجيب املشــاريع موضــوع عق اخلــاص ع
مســبقا مــن قبــل الشــص العمــويم تضبــط وفقــا لألولويــات الوطنيــة واحملليــة ولألهــداف 

املرســومة مبخططــات التمنيــة. 

واســتثناًء ملبــدأ مبــادرة الشــص العمــويم يف حتديــد املــروع املزمــع إجنــازه، ميكــن 
للشــص اخلــاص تقــدمي عــرض تلقــايئ قصــد إجنــاز مــروع يف إطــار رشاكــة وتقــدمي 
ــد ســبق  ــايئ مبــروع ق ــرض التلق ــق الع ــة لملــروع. وجيــب أال يتعل دراســة جــدوى أولي
الــروع يف إعــداده أو تنفيــذه مــن طــرف الشــص العمــويم. وللشــص العمــويم أن يقبــل 

العــرض التلقــايئ أو أن يرفضــه أو أن يعدلــه.
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	إعداد الّدراسات الّازمة :

تمشل هذه املرحلة إعداد الدراسات الرّضورّية لضامن جناح املروع. 

بالنســبة للتريــع املنّظــم لللّزمــات، فإّنــه يفــرض عــى مــاحن اللزمــة القيــام بدراســة جــدوى 
أوليــة لقابليــة إجنــاز املــروع يف صيغــة لزمــة. وميكــن للهيئــة العامــة للراكــة 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 
ــا دراســة اجلــدوى املذكــورة، عــى  ــة إجنــاز املــروع يف صيغــة لزمــة. وتعــرض وجوب لقابلي
أنظــار اهليئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص الــي ميكهنــا أن تطلــب 

لك وثيقــة أو معلومــة منقوصــة أو تمكيليــة رضوريــة إلبــداء رأهيــا.

ــة، فعــى لك خشــص يعــزتم اقــراح إجنــاز مــروع  ــق بالعــروض التلقائّي ــا فميــا يتعلّ أّم
ــويم  ــى الشــص العم ــرض ع ــة أن يع ــار لزم ــن يف إط واســتغاله أو ممارســة نشــاط مع
املختــص ملفــا يتضمــن وصفــا ملكونــات املــروع أو النشــاط ودراســة جــدوى أوليــة مــن 

ــة. ــة واملالي ــة واالقتصادي ــة والبيئي ــوايح الفني الن

ــويم  ــرض عــى الشــص العم ــة، فإنــا تف ــود الّراك ــة لعق وبالنســبة للنصــوص املنّظ
ــب  ــف اجلوان ــة إىل دراســة ملختل ــد الراك ــة عق ــع إجنــازه يف صيغ إخضــاع املــروع املزم
القانونيــة واالقتصاديــة واملاليــة واالجمتاعيــة والفنيــة والتأثــرات البيئيــة والعنــارص الــي تــرر 
تنفيــذه وفقــا هلــذه الصيغــة دون غرهــا مــن األشــاكل التعاقديــة األخــرى. مكا يتعــن هيلع إعداد 
دراســة تقيمييــة آلثــار إجنــاز املــروع يف صيغــة عقــد الراكــة عــى املزيانيــة العموميــة وعــى 
ــن  ــة إلجنــازه. وميك ــر االعمتــادات الرضوري ــدى توف ــة للشــص العمــويم وم ــة املالي الوضعي
أن يعــّد الّدراســة املذكــورة مبســاندة مكتــب خــرة يــم اختيــاره طبقــا للراتيــب اجلــاري هبــا 

العمــل.

وتعــرض هــذه الدراســة مرفقــة ببطاقــة وصفيــة لملــروع عــى رأي اهليئــة العامــة للراكــة 
بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ويكــون رأهيــا معلــا وملزمــا. ويف صــورة موافقــة اهليئــة، 
تعــرض الدراســة التقيمييــة املشــار إلهيــا عــى رأي الوزيــر امللّكــف باملاليــة ويكــون رأيــه معلــا.

يتعــن عــى الشــص 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 املامئــة.
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	حتديد صيغة اإلبرام :

اعمتــاد عــى الّدراســات املنجــزة وبنــاء عــى رأي اهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن القطــاع 
العــام والقطــاع اخلــاص، يــّم حتديــد الصيغــة التعاقدّيــة الــي عــى أســاهسا ســيّم إســناد 
ــة  املــروع واالجــراءات الــي يســتوجب اّتباعهــا يف الغــرض. مكــا يــّم خــال هــذه املرحل
ــى أســاها  ــّي ســيّم ع ــر ال ــروط واملعاي ــد ال ــة وحتدي ــق التعاقدّي ــف الوثائ ــداد خمتل إع

اختيــار الشــص املتعاقــد معــه.

2.2.2. مرحلة اإلسناد :

تمشــل هــذه املرحلــة مراحــل منــح العقــود )اإلعــان عــن طلــب العــروض، اختيــار الطلبــات، 
ــه(  ــد وتوقيع ــن العق ــاء م ــرض، واالنهت ــار الع ــاء، واختي ــب االقتض ــروض حس ــة الع ومناقش

والتحقــق مــن حصــة العقــد )اختيــار املــرحش املختــار والعقــد قبــل التوقيــع(.

املبــدأ يف إســناد مشــاريع الّراكــة هــو طلــب العــروض املضّيــق املســبوق بانتقــاء أّويل. 
ــة  ــرى اخلاضع ــة باملشــاريع الصغ ــات املتعلق ــروض مفتوحــا بالنســبة للّزم ــب الع ــون طل ويك

لإلجــراءات املبســطة. 

ــق  ــن طري ــة ع ــة اســتثنائّية ويف حــاالت حرّي ــة بصف ــن إســناد مشــاريع الّراك وميك
ــي. ــاوض الّتناف ــارش أو التف ــاوض مب التف

3.2.2. مرحلة التنفيذ :

تتــوىّل هــذه املرحلــة االلزتامــات الّتنظميّيــة فميــا يتعلـّـق بتنفيــذ العقــد. وتبــدأ بعــد امضــاء 
ــذ  ــّن عــى لك طــرف احلــرص عــى حســن تنفي ــدة. ويتع ــل األطــراف املتعاق ــد مــن قب العق

ــة. الزتاماتــه التعاقدّي
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هيــّم هــذا اجلــزء مــن الّتقريــر بتقــدمي املعطيــات املتوّفــرة لــدى اهليئــة العاّمــة للّراكــة بــن 
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص فميــا يتعلّــق باملشــاريع االســتمثارّية اجلاريــة، مــن ناحيــة، 

واملشــاريع االســتمثارّية املرجمــة، مــن ناحيــة أخــرى.

الباب األّول : المعطيات المتوّفرة حول مشاريع الّشراكة الجارية

ــام  ــاع الع ــن القط ــة ب ــغ الّراك ــن صي ــة م ــة كصيغ ــود الّراك ــة عق ــر إىل حداث بالّنظ
والقطــاع اخلــاص، فــإّن مشــاريع الّراكــة اجلاريــة حالّيــا تمتّثــل يف عقــود اللزمــات املرمــة. 

ــرة خبصوصهــا: وفميــا يــي املعطيــات املتوّف

1.  عدد المشاريع  :

1.1. عقود الّلزمات احملصاة :

ــدد 2965  ــر ع ــى األم ــذ ســنة 2008 (مبقت ــات من ــة اللزم ــدة ملتابع ــداث وح ــن إح ــّرمغ م بال
لســنة 2008 املــؤرخ يف 8 ســبمتر 2008) ومــن إدماجهــا ســنة 2016 صلــب اهليئــة العامــة 
للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، فــإّن قاعــدة املعطيــات اخلاّصــة باللزمــات اجلاريــة 
ــك.  ــل ســنة 2008 أو بعــد ذل تبــى منقوصــة وال تمشــل لّك اللزمــات الــي مّت إبرامهــا ســواء قب

فنظرّيــا، دأبــت اهليئــة عــى حتيــن قاعــدة املعطيــات ســواء مــن خــال تجسيــل أمه املعطيــات 
التعاقديــة )صاحــب اللزمــة، مــاحن اللزمــة، املوضــوع، املــّدة، طريقــة احتســاب املعلــوم...( لمللّفــات 
املعروضــة عليــا إلبــداء الــرأي قبــل إبرامهــا أو مــن خــال التقريــر الســنوي حــول تنفيــذ اللزمــة الــذي 
يفــرض ان حييلــه لّك صاحــب لزمــة إىل مــاحن اللزمــة وإىل اهليئــة العامــة للراكــة بــن القطــاع 

العــام والقطــاع اخلــاص.

أّما تطبيقيا فقد بينت هذه الطريقة حمدوديهتا من حيث :

-   عــدم مشوليــة اجلــرد: إذ مّت التفطــن إىل وجــود لزمــات حديثــة عرضــت عــى اهليئــة يف إطــار 
التســوية يف حــن أّنــا مل تعــرض علهيــا مبناســبة إبرامها.

-   عــدم توّفــر املعلومــات املتعلقــة بالتنفيــذ الســنوي للزمــات: إذ جتــد اهليئــة صعوبــة معلّية مجلع 
ومعاجلــة وحتليــل املعطيــات املتعلّقــة بعقــود اللّزمــات وذلــك نتيجــة عــدم امتثــال جــّل ماحنــي اللزمات 
ملقتضيــات األوامــر الرتيبّيــة وملنشــور رئيــس احلكومــة عــدد 10 املــؤرخ يف 10 أفريــل 52019 الــي 
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تنــّص عــى رضورة مــّد اهليئــة بتقريــر ســنوي حــول تنفيــذ اللّزمــة يتضّمــن باخلصــوص معطيــات 
اقتصاديــة وحماســبية مبــا فهيــا احلســابات الســنوية لنتــاجئ اســتغال العمليــات موضــوع العقــد 
ووصــف لوضعيــة املمتلــاكت الازمــة حلســن تنفيــذ املــروع. مكــا أن اغلــب األخشــاص العمومّيــة 
ال تتفاعــل اجيابّيــا مــع املراســات الدورّيــة للهيئــة6 الــي تطلــب فهيــا مهنــم مّدهــا باملعلومــات الّدنيــا 

املتعلّقــة بتنفيــذ عقــود اللّزمــة الــي يتابعونــا وباملشــاريع املرجمــة يف الســنوات القادمــة.

ــر  ــر احلــايل ويف التقاري ــورة يف التقري ــات املذك ــن املعطي ــد م ــإّن العدي ــك، ف ــا لذل وتبع
الّســابقة تتعلـّـق مبلفــات معروضــة عــى اهليئــة العاّمــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
اخلــاص يف إطــار إبــداء الــّرأي أو تســوية وضعّيــات )غيــاب الســند، إنهتــاء مــّدة العقــد...(. 

ــن 2017  ــرة ب ــة يف الف ــة واملؤّسســات واملنشــآت العمومّي ــة للّدول ومّت إحصــاء 228 لزم
وســنة 2021، وتعتــر 192 مهنــا لزمــات جاريــة إىل حــدود ســنة 2021 إذ انهتــت مــّدة عقــود 

عــدد مهنــا.

وتتوّزع اللّزمات اجلارية اكلتايل :

1.1.1. لزمات الّدولة :

-   يف قطــاع النقــل يــم إســناد لزمــات الدولــة مبدئيــا مــن قبــل وزارة النقــل حيث أســندت 
لزمتــن تتعلقــان بالتــرف يف أجــزاء مــن امللــك العمــويم للســكك احلديديــة )إحدامها 
للركــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية واألخــرى لركــة النقــل بتونــس( وســتة 
لزمــات تتعلــق باســتغال خطــوط نقــل معــويم حــرضي منتظــم لألخشــاص. ويمتــزّي 
ــة  ــام ملكي ــارا لنظ ــه اعتب ــار النفيضــة خبصوصّيت ــتغال مط ــة إجنــاز واس ــد لزم عق
ــة هــو مــاحن اللّزمــة. جتــدر  ــة والشــؤون العقاري ــر أمــاك الدول العقــار، حيــث أّن وزي
اإلشــارة إىل أّن العقــد هشــد مراجعــات يف إطــار إعــادة التــوازن املــايل إليــه، مكــا 
تــم معاجلتــه يف إطــار جلنــة تفــاوض تضــّم األطــراف العموميــة املتدّخلــة والريــك 

االســراتيجي اخلــاص. 

ــاز  ــوب غ ــد انب ــة مل ــة لزم ــة بالفاح ــوزارة امللّكف ــات أســندت ال ــة للغاب ــك الدول -   يف مل
باحلديقــة الوطنيــة صنغر-جبــاس. ولزمتــن الســتغال وحــدات ســياحية بيئيــة. 

-   يف جمــال الطاقــة مت إســناد لزمــة إلجنــاز واســتغال احملطــة الكهربائيــة رادس 2 منــذ 
ســنة 2002 ولزمــة أخــرى إلنتــاج الكهربــاء مبحطة البيبان يف ســنة 2018.

  
6
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-   وبالنســبة لملنزتهــات احلرضيــة، وطبقــا للقانــون عــدد 90 لســنة 2005 املــؤّرخ يف 3 
ــات  ــل امجلاع ــن قب ــّرف فهيــا م ــّم الت ــة، ي ــات احلرضي ــق باملنزته ــر 2005 املتعلّ أكتوب
ــن  ــة ب ــات حرضي ــة مخــس منزته ــد أســندت وزارة الداخلي ــة. وق ــة حلســاب الدول احمللي

ســني 2009 و2010، ومّت حســب إحداهــا ســنة 2014. 

-   أّمــا بالنســبة للزمــات امللــك العمــويم البحــري فيــم التــرف فهيــا مــن قبــل واكلــة محايــة 
ــة  ــا الصناع ــة). وتمشــل مواضيعه ــة (13 لزم ــاب الدول ــط الســاحي حلس ــة الري وهتيئ
)لزمــة معاجلــة ميــاه الرجيــع الســتخراج مــادة لكوريــد البوتاســيوم ولزمــة صناعــة امللــح 
الغــذايئ( والصيــد وتربيــة األمســاك )لزمــات حلــق املنجــل وحبرة اشــل والبيبــان(. وتمتزّي 

هــذه اللزمــات بتخصيــص نســبة مــن معالميهــا حلســاب الواكلــة ونســبة أخــرى للدولــة.

-   مكــا أســندت وزارة التجهــزي واإلســاكن والهتيئــة الّرابّيــة 03 لزمــات إضافّيــة لفائــدة 
رشكــة تونــس للّطرقــات الســّيارة ويه التاليــة : 

  لزمــة مؤرخــة يف 8 مــاي 2019 ومصــادق علهيــا باألمــر عــدد 661 مــؤرخ يف 29 
ــة/ ــق الســيارة وادي الزرق ــة الطري ــاء واســتغال وصيان ــق ببن ــة 2019 تتعلّ جويلي

بوســامل ملدة 29 ســنة. 

  لزمــة مؤرخــة يف 16 مــاي 2019 ومصــادق علهيــا باألمــر عــدد 663 مــؤرخ يف 
29 جويليــة 2019 تتعلّــق ببنــاء واســتغال وصيانــة الطريــق الســيارة قابــس/

مدنــن ملــدة 29 ســنة. 

  لزمــة مؤرخــة يف 17 جــوان 2019 ومصــادق علهيــا باألمــر عــدد 662 مــؤرخ يف 
29 جويليــة 2019 تتعلّــق ببنــاء واســتغال وصيانــة الطريــق الســيارة مدنــن/راس 

جديــر ملدة 29 ســنة. 

وبذلــك يصبــح مجمــوع اللّزمــات لفائــدة الّركــة 09 هتــّم بنــاء واســتغال الّطرقــات 
الّســّيارة.

2.1.1. لزمات املؤّسسات واملنشآت العمومّية :

اللّزمــات املينائيــة يه األكــر عــددا، إذ أســند ديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ )حتــت 
إرشاف وزارة النقــل( 89 لزمــة موّزعــة عــى 7 موانــئ جتاريــة. يف حــن أســندت واكلــة مواين 
وجتهــزيات الصيــد البحــري )حتــت ارشاف وزارة الفاحــة( 84 لزمــة موّزعــة عــى 20 مينــاء 

للصيــد البحري.
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بالنســبة لديــوان الطــران املــدين واملطــارات فقــد أســند لزمتــن تتعلــق إحداهــا باســتغال 
ــة  ــق الثاني ــار النفيضــة. وتتعل ــتغل ملط ــك االســراتيجي املس ــس الري ــتر لنف ــار املنس مط
ــث قميــة  ــن حي ــات م ــن أمّه اللزم باســتغال األســواق احلــّرة باملطــارات التونســية )ويه م

ــا(. املعالــم احملققــة فعلّي

جتــدر اإلشــارة إىل أّن الركــة التونســية عضــو املجّمع صاحب اللزمة املســتغل لألســواق 
احلــرة باملطــارات التونســية حتّصلــت كذلــك عــى اللزمــة الوحيــدة املســندة مــن قبــل الديــوان 
الوطــي لملعابــر احلدوديــة الّريــة )لزمــة تصمــم ومتويــل وإجنــاز واســتغال مركــز جتــاري 
حتــت الّرقابــة الّديوانيــة مبلّولــة مــن جهــة اخلــروج( وكذلــك اللزمــة الوحيــدة املســندة مــن قبــل 

اخلطــوط اجلويــة التونســية )البيــع عــى مــن الطائــرات(.

مكــا مّت تجسيــل أربــع لزمــات مســندة مــن قبل الواكلــة الفنية للنقــل الري تتعلق باســتغال 
ــة  ــراث والتمني ــاء ال ــة إحي ــل واكل ــع لزمــات مســندة مــن قب ــك أرب ــّري. وكذل ــل ب حمطــات نق
الثقافيــة تتعلــق بالتنشــيط الســيايح واســتغال مقــايه ثقافيــة. وأخــرا لزمتــان مســندتان 

مــن قبــل رشكــة النقــل بتونــس تتعلقــان بركــزي وصيانــة واقيــات حافــات.

2.1. عقود الّشاكة :

مّت تجسيــل عقــد رشاكــة وحيــد يف إطــار القانــون التوجهيــي عــدد 13 لســنة 2017 )وزارة 
تكنولوجّيــات االتصــال واالقتصــاد الّرمقــي( ويتعلـّـق جبملــة مــن اخلدمــات ورخــص اســتغال 

برجمّيات.

2.  عدد المشاريع  :

1.2. لزمات الّدولة :

20172018201920202021

3636374042الّرصيد أّول الّسنة

NDND000الّلزمات املنهتية

ND132NDالّلزمات املسندة

3637404242العدد آخر الّسنة
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2.2. لزمات املؤّسسات واملنشأت العمومّية :

20172018201920202021

186186187192159الّرصيد أّول الّسنة

011341الّلزمات املنهتية

ND261NDالّلزمات املسندة

186187192159158العدد آخر الّسنة

املصدر : جداول املتابعة باهليئة

ــه  ــر، إاّل أّن ــة بالّتقري ــرا يف عــدد اللّزمــات يف الفــرة املعنّي ــنّ اجلــداول تطــّورا كب ال تب
جتــدر اإلشــارة إىل أّن الفــرة الّســابقة لســنة 2017 هشــدت تطــّورا يف عــدد لزمــات بعــض 
املؤّسســات واملنشــآت العمومّيــة الــي أعــادت الّنظر يف عقود إشــغال وقي ســابقة وتســويهتا 

بإســنادها يف إطــار لزمــات.

3.2. التوزيع القطايع لّلزمات :

عدد الّلزمات احملصاةالقطاع

1الّتجارة

2الّطاقة

3الغابات

4الّثقافة

17البيئة والّتمنية املستدامة

86الّصيد البحري 

115النقل

228املجموع

املصدر : جداول املتابعة باهليئة
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3.  المعاليم  :

ــة الــواردة عــى اهليئــة حــول تنفيــذ اللّزمــات  باعتبــار أن التقاريــر واملعلومــات اإلحصائّي
تعتــر جزئّيــة، فــإّن املعالــم املذكــورة فميــا يــي تتعلـّـق باملعطيــات املالّيــة املتوّفــرة لــدى اهليئة.

1.3. توزيع الّلزمات حسب جحم املعالمي :

الوحدة : الّدينار

قمية املعالمي يف الّشحية عدد الّلزماترشحية املعلوم

1502.111.357من 0 إىل 100.000 د

257.482.563من 100.000 د إىل 1.000.000 د

10116.457.345أكرث من 1.000.000 د

املصدر : جداول املتابعة باهليئة
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2.3. تطّور معالمي الّلزمات :

د شراكة وعقود لزماتتقرير حول المشاريع االستثماريّة المنجزة في إطار عقو  
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ة
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  16.544.037  15.645.110  14.819.253  12.971.112  9.102.399  املعلوم ا��م��

  جداول املتا�عة بال�يئة: املصدر

قيمة المعاليم بالّدينار

100000إلى  0من 

1000000إلى  100000من 

1000000أكثر من 

1.2.3. تطّور معالمي لزمات الّدولة :

الوحدة : الّدينار

20192020202120222023

1.689.6531.689.6531.689.6531.689.6531.689.653قار

883.876984.4191.110.0901.152.5851.197.204قار مع زيادة دورّية

6.528.87010.297.04012.019.51012.802.87213.657.180متغرّي

9.102.39912.971.11214.819.25315.645.11016.544.037املعلوم امجليل

املصدر : جداول املتابعة باهليئة
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د شراكة وعقود لزماتتقرير حول المشاريع االستثماريّة المنجزة في إطار عقو  
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2.2.3. تطّور معالمي لزمات املؤّسسات واملنشآت العمومّية :

الوحدة : الّدينار

2017201820192020202120222023

1.027.2151.027.2151.016.9151.015.5031.015.1551.015.1551.015.155قار

3.070.7273.040.7293.389.6403.406.7153.426.2313.535.2773.676.364قار مع زيادة دورّية

22.477.94820.703.21620.959.84122.401.00023.438.74424.708.56325.936.221متغرّي

94.312.53188.453.974109.906.958112.424.092113.620.578114.161.659114.735.502متغرّي مع حّد أدىن

طريقة االحتساب غري 
معروفة

233.759234.423285.515293.068303.944314.418329.360

121.122.180113.459.557135.558.870139.540.387141.804.652143.735.071145.692.602املعلوم امجليل

املصدر : جداول املتابعة باهليئة
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تطّور معالمي املؤّسسات واملنشآت العمومّية
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3.3. التوزيع القطايع ملعالمي الّلزمات :
الوحدة : الّدينار

معالمي الّلزمات القطاع

50.000الّتجارة

بدون معلومالّطاقة

ال تتوّفر املعلومةالغابات

ال تتوّفر املعلومةالّثقافة

1.153.258البيئة والّتمنية املستدامة

1.067.289الّصيد البحري 

123.780.718النقل

126.051.265املجموع

املصدر : جداول املتابعة باهليئة

جتــدر اإلشــارة إىل أّن عقــود اللّزمــات يف جمــال إنتــاج الكهربــاء املذكــورة بــدون معلــوم 
وتنــّص عــى إنتــاج وبيــع الكهربــاء وإحالــة املــروع للّدولــة مــع نايــة مــّدة العقــد.
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4.  الحقوق العينّية المسّجلة  :

ــّم ترســميها  ــي ي ــات ال ــة امللّف ــال قامئ ــن خ ــات م ــود اللّزم ــض عق ــن إحصــاء بع ميك
بجســل احلقــوق العينّيــة املوّظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت والتجهــزيات الثابتــة املنجــزة يف 
إطــار اللزمــات. ويف هــذا اإلطــار، ووفــق املعطيــات املقّدمــة مــن اإلدارة العاّمــة لضبــط األماك 
ــة بجســّل  ــات املرمّس ــدد امللّف ــإّن ع ــة، ف ــؤون العقارّي ــة والش ــاك الّدول ــوزارة أم ــة ب العمومّي

ــا موّزعــة اكلتــايل: ــة بلغــت 51 ملّف احلقــوق العينّي

ــآت  ــاءات واملنش ــى البن ــة ع ــة املوّظف ــوق العينّي ــّل احلق ــميها بجس ــة مّت ترس -   28 لزم
ــنة  ــدد 1644 لس ــر ع ــاكم األم ــق أح ــة طب ــزة بفضــاءات األنشــطة االقتصادي املنج

2005 مــؤرخ يف 30 مــاي 2005،

ــآت  ــاءات واملنش ــى البن ــة ع ــة املوّظف ــوق العينّي ــّل احلق ــميها بجس ــة مّت ترس -   12 لزم
والتجهــزيات الثابتــة املقامــة عــى امللــك العمــويم لملوانــئ البحرّيــة التجارّيــة طبــق 

أحــاكم األمــر عــدد 1855 لســنة 2000 مــؤرخ يف 09 أوت 2000،

ــاءات واملنشــآت  ــة عــى البن ــة املوّظف -   07 لزمــات مّت ترســميها بجســّل احلقــوق العينّي
ــق  ــد البحــري طب ــئ الصي ــويم ملوان ــك العم ــى املل ــة ع ــة املقام ــزيات الثابت والتجه

أحــاكم األمــر عــدد 1550 لســنة 2003 مــؤرخ يف 02 جويليــة 2003،
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ــاءات واملنشــآت  ــى البن ــة ع ــة املوّظف ــوق العينّي ــان مّت ترســميهام بجســّل احلق -   لزمت
ــق أحــاكم األمــر عــدد 565  ــة املنجــزة باملزتهــات احلرضيــة طب والتجهــزيات الثابت

لســنة 2006 مــؤرخ يف 23 فيفــري 2006،

-   لزمــة واحــدة مّت ترســميها بجســّل احلقــوق العينّيــة املوّظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت 
والتجهــزيات الثابتــة املنجــزة باملطــارات املدنّيــة طبــق أحــاكم األمــر عــدد 1307 لســنة 

2007 مــؤرخ يف 28 مــاي 2007،

-   لزمــة واحــدة مّت ترســميها بجســّل احلقــوق العينّيــة املوّظفــة عــى البنــاءات واملنشــآت 
والتجهــزيات الثابتــة املنجــزة يف إطــار لزمــات الّصيــد البحــري طبــق أحــاكم األمــر 

عــدد 2034 لســنة 2008 مــؤرخ يف 26 مــاي 2008.

الباب الّثاني : االستثمارات المنجزة

قمية االستمثارات املنجزة يف إطار اللّزمات اجلارية )إىل حدود سنة 2020(

الوحدة : الّدينار

قمية االستمثاراتعدد الّلزمات

252.517.095.466

املصدر : جداول املتابعة باهليئة

الباب الّثالث : المشاريع المبرمجة

مّت إحصــاء 54 مــروع رشاكــة مرجمــا وفميــا يــي جــدول بيــاين يف هــذه املشــاريع 
ــة واألخشــاص العموميــّن  املرجمــة )يف خمتلــف صيــغ الّراكــة( حســب املجــاالت القطاعّي

وقميــة االســتمثار )بالّدينــار( ومــدى تقــّدم املــروع.
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املنطقة اللوج

300 000 000
عقد لزمة

17
ستّية بڤرڤور

املنطقة اللّوج
82 500 000

ساتّية
ّس

رشاكة مؤ
ض

مت اإلعان عن طلب العرو

18
مشة

ستّية ببو
املنطقة اللّوج

N
D

ساتّية
ّس

رشاكة مؤ
ض

مت اإلعان عن طلب العرو

19
نرت

مسنت ب
رشكة ا

شــتقاته واملنتوجــات ذات 
مسنــت ومكّوناتــه وم

شــن وتفريــغ اإل
نرت(

رة بــ
صــ

خبليــج 
العاقــة )

N
D

عقد لزمة
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جال الّتهيئة العمرانّية :
 م

شوع
ب امل

ح
صا

شوع
امل

مثار
ست

مية اال
ق

متلة
حمل

ّصيغة ا
ال

شوع
ى تقّدم امل

مد

1
ئ

جارية واملوان
حرية الت

ديوان الب
س

جبرجي
صادية 

املنطقة االقت
N

D
ساتّية

ّس
رشاكة مؤ

2
حل 

سوا
هتيئة ال

ت و
سا

رشكة الدرا
س

صفاق
مشالية ملدينة 

ال
رورة

روع ت
م

N
D

ساتّية
ّس

رشاكة مؤ
سة

صدد الدرا
ب

3
خة ين 

سب
هتيئة 

ت و
سا

رشكة درا
ضة باملهدية

غيا
ضة باملهدية

سبخة بن عيا
هتيئة 

N
D

ساتّية
ّس

رشاكة مؤ
سة

صدد الدرا
ب

4
ان 

س
زي واإل

جه
وزارة الت

رتابية
هتيئة ال

وال

س
قنطرة جربة جرجي

N
D

رشاكة
عقد 

سة
صدد الدرا

ب

5
يم

سيجو
سبخة ال

هتيئة 
روع 

م
330 000 000

ساتّية
ّس

رشاكة مؤ
سة

صدد الدرا
ب

6
ض 

هنو
ت وال

سا
رشكة الّدرا

جلنوبّية
س ا

بتون

جلنوبية
س ا

رة تون
سط ببح

تطوير مدينة “باب املتو
30 000 000 

هتيئة 
سات الفنية ومثال ال

مت إعداد الدرا
جناز

خمططات اإل
العمرانية و 

7
ســتوى 

ى م
س عــ

ي مقريــن وراد
يض املتواجــدة ببلديــ

هتيئــة األرا
جلنوبيــة

س ا
رة تونــ

حبــ
200 000 000  

رشاكة
عقد 

روع 
مل

صيلية ل
هتيئة التف

مت إعداد أمثلة ال

8
ت 

صناعا
حة وال

سيا
وزارة ال

التقليدية
سعيد

سيدي بو
هيي ب

رف
هتيئة امليناء ال

روع 
م

150 000 000
عقد لزمة

سة
صدد الدرا

ب

9
وزارة املالية

مقر وزارة املالية
89 800 000

رشاكة
عقد 

سبقة وإعان عن طلب 
سات امل

جناز الّدرا
ا

ض
العرو

10
ضة

ب والريا
شبا

شؤون ال
وزارة 

س
صفاق

ضية ب
روع املدينة الريا

م
200 000 000

رشاكة
عقد 
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ب التكنولوجّية :
طا

جال األق
 م

شوع
ب امل

ح
صا

شوع
امل

مثار
ست

مية اال
ق

متلة
حمل

ّصيغة ا
ال

شوع
ى تقّدم امل

مد

1
صال 

ت االت
جيا

وزارة تكنولو
ي

مق
صاد الر

واالقت
ستارت 

روع مدينة 
م

N
D

ساتّية
ّس

شراكة مؤ
سة

را صدد الد
ب

2
ث 

ح
يل والب

مي العا
وزارة التعل

يمل
الع

ين 
ي األملا

جلام
روع املركب ا

م
N

D
ساتّية

ّس
شراكة مؤ

3
ي

ي الفرن
جلام

روع املركب ا
م

N
D

ساتّية
ّس

شراكة مؤ

4
مبنوبة

يج 
ب التكنولو

ط
رشكة الق

مبنوبة
يج 

روع القطب التكنولو
م

356 000 000 
ساتّية

ّس
شراكة مؤ

5
ب 

ط
يف الق

ف 
رص

رشكة الت
س

صفاق
يج ب

التكنولو
ســاقية 

س )ب
صفاقــ

يج ب
ضــاء االنتــاج والتطويــر بالقطــب التكنولــو

ف
س(

صفاقــ
الزيت-

150 000 000
ساتّية

ّس
شراكة مؤ

اقة : طّ
جال ال

م  

شوع
ب امل

ح
صا

شوع
امل

مثار
ست

مية اال
ق

متلة
حمل

ّصيغة ا
ال

شوع
ى تقّدم امل

مد

1

طاقة
مج وال

ّصناعة واملنا
وزارة ال

روع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 300 ميغاواط
م

N
D

عقد لزمة

2
سية بقدرة 500 ميغاواط

مش
روع إنتاج الكهرباء من الطاقة ال

م
1 100 000 000  

عقد لزمة
ى العقود

صادقة ع
صدد امل

ب

3
يس

يئ التون
مييا

جمع الك
امل

س
يئ بڤاب

مييا
حتويل املجمع الك

روع 
م

N
D

رشاكة
عقد 

روع
ى موقع امل

صادقة ع
يف انتظار امل

4
طاقة

مج وال
ّصناعة واملنا

وزارة ال
رة

صخ
حمطة توليد الكهرباء بال

1 100 000 000  
عقد لزمة
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ث :
را قافة والتّ جال الثّ

 م

شوع
ب امل

ح
صا

شوع
امل

مثار
ست

مية اال
ق

متلة
حمل

ّصيغة ا
ال

شوع
ى تقّدم امل

مد

1
منية 

ث والت
رتا

حياء ال
اكلة إ

و
الثقافية

ي
ق الواد

حل
ع تهيئة وتثمين املعلم األثري الكراكة ب شرو

م
50 000 000 

عقد لزمة
ن 

اثــي األخيــر مــ
ال الث

ظــر إبــرام العقــد خــ
ن املنت

مــ
2021

ســنة 

2
ف

محام األن
بلدية 

ف
حّمام األن

زينو” ب ع تهيئة وتثمين “نزل الكا شرو
م

2 800 000 
عقد لزمة

ن سنة 
اثي األخير م

ال الث
ض خ

ب العرو
ان طل

إع
2021

3
منية 

ث والت
رتا

حياء ال
اكلة إ

و
الثقافية

س
ي” بتون

ع تهيئة وتثمين موقع “تربة البا شرو
م

600 000 
عقد لزمة

4
س

رشكة نقل تون
س 

شركة الوطنّية للّنقل بتون
ع تهيئة وتثمين املقّر القديم لل شرو

م
4 510 000  

عقد لزمة

5
س

بلدية تون
ي

سالخ بمونفلور
ع تهيئة وتثمين موقع امل شرو

م
50  000 000

عقد لزمة

ختلفة :
جال م

 م

شوع
ب امل

ح
صا

شوع
امل

مثار
ست

مية اال
ق

متلة
حمل

ّصيغة ا
ال

شوع
ى تقّدم امل

مد

1
ب

أللعا
سية ل

شكة التون
ال

ستغال و إدارة املخاطر ملنظومة ألعاب الرهان 
متويل وا

روع 
م

شط و األلعاب 
متاالت و ألعاب اللوطو و الك

يض متعدد االح
الريا

مقية 
الر

N
D

عقد لزمة
ر من 

يث األخ
ض خال الثا

إعان طلب العرو
سنة 2021

2
جارة

يس للت
الديوان التون

نب ڤردان 
املنطقة التجارية ب

850 000 000   
ساتّية

ّس
رشاكة مؤ

روع واإلعان عن 
رشكة امل

يف انتظار إحداث 
يجي

رات
س

مثر اال
ست

ض الختيار امل
طلب عرو



الجزء الّثالث :

سبل دعم مشاريع الّشراكة
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الباب األّول : الّصعوبات واالشكالّيات المسّجلة

تتلّخــص أمه االشــاكليات7 الــي تعيــق تطــّور الّراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص 
يف :

-   تعّدد املتدّخلن يف حومكة مشاريع الراكة وغياب التنسيق بيهنا،

-   نقــص االماكنّيــات البرّيــة واملادّيــة للهيئــة، فعــى الــرمغ مــن نســبة التأطــر املرتفعــة 
ــة وجمــال  ــن اإلهشــادي لألعــوان يف جمــال الراك ــه ياحــظ ضعــف يف التكوي فإّن

التدقيــق باإلضافــة إىل نقــص يف التكويــن يف جمــال تقيــم املشــاريع،

-   عــدم متكــن أعــوان اهليئــة مــن املــوارد املاليــة والوســائل الفّنيــة الكفيلــة للقيــام مبهــام 
ــة ويف مــّدة  ــة عــى عــن املــاكن للحصــول عــى معلومــات أكــر دّق ــق واملراقب التدقي
ــا  ــة تفعي ــة أقــر وعــدم اســتصدار الّنظــام األســايس اخلــاص بأعــوان اهليئ زمني
ــق بعقــود الراكــة بــن القطــاع  للفصــل 38 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 املتعلّ

العــام والقطــاع اخلــاص،

-   عــدم إرســاء نظــام معلومــايت شــامل مجلــع ومعاجلــة وحتليــل املعطيــات املتعلقــة بعقــود 
اللزمــات وعقــود الراكة،

-   غيــاب الــويع بأمهّيــة دور اهليئــة يف مضــان جناعــة مشــاريع عقود اللزمــات والراكة 
ــة  ــة وامجلاعــات احمللي ــدى بعــض املؤّسســات واملنشــآت العمومي ــاب التنســيق ل وغي

لتوفــر وحتيــن املعطيــات واالحصائّيــات،

ــذب  ــن التذب ــوع م ــاك ن ــايل هن ــة وبالت ــايل مبشــاريع الّراك ــاع امل ــام القط ــدم إمل -   ع
ــدمع املســتمثرين، ــوك ل ــة البن ــن جه ــرّدد م وال

-   غيــاب دور املجلــس االســراتيجي وغيــاب سياســة وطنّيــة ورؤيــة اســراتيجّية واحضــة 
لــدمع الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص،

-   طــول آجــال إعــداد الّدراســـــات واملراحــــل التحضرّيــــة ملشــاريع الّراكــة والتأّخــر 
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».



تقرير حول المشاريع االستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آلّيات تمويل أخرى خارج إطار ميزانّية الّدولة62

-   غياب املراقبة واملتابعة الفعلّية لتنفيذ اللزمات،

-   غياب مرجعّية ورؤية لتحديد احلاجيات،

-   نقص عى مستوى حتديد املشاريع ذات األولوّية، 

ــر وبرجمــة مشــاريع  ــق للتطوي -   عــدم تقيــم املشــاريع املنجــزة العمتــاد نتاجئــه مكنطل
جديــدة،

ــزي  ــامئ لتحف ــط امل ــاب احملي ــة وغي ــف االســتمثار اخلــاص يف املناطــق الّداخلّي -   ضع
االســتمثار اخلــاص.

الباب الثاني : التوصيات وآفاق التطوير

إّن الظــروف االقتصادّيــة الّراهنــة، تتطلـّـب وجــود رؤيــة مســتقبلّية لتطويــر قطــاع الراكــة 
بــن القطاعــن العــام واخلــاص وذلــك مــن خــال إعــداد اســراتيجّية مطوحــة تتواكــب وتتاكمل 
ــوط  ــّدور املن ــز ال ــا يســامه يف تعزي ــرى مب ــة الك ــات االقتصادّي ــراءات واالصاح ــع االج م
بعهــدة اهليئــة العاّمــة للراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص. وميكــن أن تســامه االهــداف 
املرســومة يف أن يلعــب قطــاع الراكــة دوره احملــوري يف دمع خطــط اإلصــاح والتطويــر 

والتمنيــة االقتصادّيــة املســتدامة، وتمتثــل األهــداف املذكــورة يف النقــاط التاليــة :

   تطوير اإلطار املؤّسساتي :

-   العمل عى تفعيل دور املجلس االسراتيجي،

-   استمكال اجراءات استقالّية اهليئة وإصدار النظام األسايس لألعوان،

-   إعادة هيلكة اهليئة إدارّيا وتنظميّيا،

ــات تنســيق وحــوار دامئ مــع خمتلــف املتدّخلــن يف مســار الراكــة بــن  -   انشــاء آلّي
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،

ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــى الراك ــر ع ــي تؤّث ــة ال ــر التنظميّي ــح األط ــد توضي -   مزي
واخلــاص ودمع شــفافّيهتا والنفــاذ إلهيــا.
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   تطوير اإلطار القانوني :

-   إدخــال التعديــات الرضوريــة عــى جملــة احملاســبة العموميــة لألخــذ بعــن االعتبــار 
املعاجلــة احملاســبية لملــوارد املتأتيــة مــن اســتغال اللزمــات،

-   مراجعــة املنظومــة اجلبائّيــة لألخــذ بعــن االعتبــار خلصوصّيــة عقــود الّراكــة وعقــود 
اللّزمــات أو إرســاء نظــام جبــايئ خصــويص هلــذا الصنــف مــن العقــود،

   تطوير اإلطار التنظيمي :

-   تبســيط اجــراءات التعامــل مــع اهليئــة والتحــّول إىل اســتخدام قنــوات التواصــل 
الّرمقّيــة والتوثيــق االلكــروين وتقليــص اســتخدام املســتندات الورقّيــة،

-   تطوير آلّية للتنسيق مع املتعاملن مع اهليئة.

   تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الّرقابّية :

-   تعزيــز الناهــة والشــفافّية يف مســار الراكــة مــن أجــل االســتمثار املســتدام ومضان 
تاكفــؤ الفــرص ومضــان قــدر اكف من املنافســة،

-   مزيــد التحــّم يف مســار الراكــة مــن املراحــل التحضرّيــة األوىل إىل التنفيــذ 
ــم، ــة والتقي ــاجم لملتابع ــط برن وضب

ــن القطــاع  ــة ب ــة للراك ــة العاّم ــة للهيئ ــة الاحق ــق واملراقب ــات التدقي ــل صاحي -   تفعي
ــة، ــة للرقاب ــة املؤّهل ــوارد البري ــا بامل ــام والقطــاع اخلــاص بتطعميه الع

-   إرســاء نظــام معلومــايت متطــّور للراكــة ميّكــن مــن تأمــن متابعــة ومراقبــة دقيقــة 
ومســمتّرة لتنفيــذ املشــاريع واحلصــول عــى رؤيــة أفضــل للناعــات والديــون املتخلــدة 
أو عــى األقــل احلــرص عــى تطبيــق األمــر احلكــويم عــدد 316 لســنة 2020 بشــأن 
اإلرســال الســنوي لتقاريــر تنفيــذ اللزمــات. ويكــون ذلــك باللجــوء إىل آليــات حتفزييــة 
ــة املســؤولة  ــن اجله ــر ومتك ــد للتقري ــى إصــدار منــوذج موّح ــل ع ــة. والعم أو ردعي
عــن إعــداد التقريــر مــن الولــوج إىل املنظومــة اإلحصائيــة الوطنيــة وخاّصــة للبيانــات 

اللّكيــة لــراكت املشــاريع )القميــة املضافــة، املــوارد البريــة، ...(.
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باع مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص :
ّ
   التوعية والثقافة بأهمّية ات

-   تطوير دور املساندة واملرافقة لملتعاملن مع اهليئة،

-   برجمة دورات تكوينّية دورّية عى مجيع املستويات الوطنّية واجلهوّية واحمللّية،

-   ترسيخ ثقافة عقود الراكة عى معى القانون عدد 49 لسنة 2015،

-   ترسيخ ثقافة العروض التلقائّية،

-   تركزي خطة اتصالّية للتوعية واملرافقة،

-   تعزيــز الــويع بالتاكليــف النســبّية ملشــاريع الراكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص 
وخماطرهــا،

   تحديد القطاعات ذات األولوّية :

-   مزيد دمع مشاريع البنية التحتّية،

-   إعطاء األولوّية لملشاريع ذات البعد االجمتايع والحّص )الربية، الصحة...(،

-   اســهتداف مشــاريع الّراكــة الــي هلــا قميــة اقتصادّيــة عاليــة واملشــاريع ذات القميــة 
املضافــة واملســامهة يف حتقيــق أهــداف التمنيــة املســتدامة )الطاقــات املتجــّددة، 

ــة، املشــاريع ذات البعــد الثقــايف...(. املعــامل األثرّي

   تحسين استخالص املعاليم :

-   تثقيــل معالــم لزمــات الدولــة حبســابات احملاســبن العموميــن قصــد تأمــن متابعــة 
اســتخاصها وتفــادي وضعيــات ســقوط احلــق بالتقــادم،

-   تفعيــل الــدور الرقــايب ملاحنــي اللزمــات عــى العقــود املســندة مــن قبلهــم. ويــّم ذلــك 
ــة  ــاّمت رقابي ــة وبرجمــة مه ــة الداخلي ــق والرقاب ــدات التدقي ــن وح ــل وتكوي ــر تأهي ع
دوريــة وبإصــدار النظــام األســايس لألعــوان الــذي ميّكهنــم خاّصــة مــن الصاحيــات 

ومــن امحلايــة الّازمتــن ألداء مهامهــم،
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   تطوير آليات تمويل مشاريع الشراكة :

يرتكــز رهــان تطويــر الراكــة يف تونــس عــى اســتحداث طــرق جديــدة ومبتكــرة لمتويــل 
مشــاريع الراكــة. ومــن أمّه اآلليــات املمكنــة :

-   إحــداث آليــة لمتويــل معليــات املســاعدة عــى إعــداد عقــود اللّزمــات والراكــة 
ومتابعهتــا،

-   تدعــم مســامهة صنــدوق الودائــع واألمانــات يف متويــل مشــاريع الراكــة بالتنســيق 
مــع اهليئــة العاّمــة للراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،

-   حتفــزي القطــاع املــايل والبنــوك احملليــة عــى متويــل الّدراســات األولّيــة وعــى تقــدمي 
خيــارات متويــل طويــل األمــد تناســب مــدة مشــاريع الراكــة،

-   إحــداث آليــة أو صنــدوق (fonds) لمتويــل الّدراســات األولّيــة لعقــود اللزمــات وعقــود 
الراكــة،

-   استخدام آليات املالية اإلسامية يف إجناز مشاريع الراكة.
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خاتمة

إّن 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 االهتــامم مبجــال الرشاكــة وقلّــة الوعــي بهــا.

ــع  ــوص جم ــّررة بخص ــة املتك ــات الهيئ ــة لطلب ــاكل العموميّ ــب الهي ــتجابة أغل ــدم اس فع

املعطيــات واملعلومــات املتعلّقــة باملشــاريع االســتثامريّة املنجــزة يف إطــار عقــود لزمــة، يحيــل 

ــا  ــدا تلعــب فيه ــة أكــر تجدي إىل التفكــر بعمــق يف مــدى رضورة البحــث عــى ســبل تنظيميّ

ــا يف تبــادل املعلومــات واملعطيــات والوثائــق  ــا وجوهريّ وســائل االتصــال الحديثــة دورا محوريّ

ــة. ــاكل العموميّ ــف الهي ــن مختل ــع األدوار ب وتوزي

ــة وسالســة  ــوج بأريحيّ ــن، الول ــن االقتصاديّ ويجــب أن تضمــن نفــس الوســائل، إىل الفاعل

وبــكّل شــفافيّة إىل املعلومــات واملنّصــات التــي مــن شــأنها أن تدّعــم ترســيخ مبــادى املســاواة 

وتكافــؤ الفــرص وتضمــن امكانيّــة املشــاركة يف طلبــات العــروض وآليّــات املنافســة األخــرى عــن 

بعــد.

كــام بيّنــت األزمــة الصحيّــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا أّن االســتثامر يف املــوارد البرشيّــة 

ــة  ــة حوكم ــن التنســيق لضــامن نجاع ــدا م ــن يســتوجب مزي ــف الفاعل ــدرات مختل ــم ق ودع

مشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.



المالحق
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