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ملخص تنفيذي





اإلطار العام للّتقرير :

مّت مــن خــال الّتقاريــر الّســابقة امللحقــة بقانــون املالّيــة للســنة واملتعلّقــة باملشــاريع 
االســتمثارّية يف إطــار الّشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص واللّزمــات وآلّيــات المتويــل 
األخــرى، تلخيــص بعــض االشــالّيات الــي حتــول دون تطّور مشــاريع الشاكة بــن القطاعن 

العــام واخلــاص وتقــدمي ســبل دمعهــا. 

ويتنــاول التقريــر احلــايل، يف جزئــه األّول، أمه التطــّورات الــي هشدهــا جمــال الشاكــة 
بــن القطاعــن، ويقــّدم، يف جزئــه الثــاين، رؤيــة واســراتيجية اهليئــة العامــة للشاكــة بــن 
القطاعــن العــام واخلــاص، أّمــا اجلــزء الثالــث، املخّصــص لملشــاريع االســتمثارّية املربجمــة 
ــك  ــة وذل ــن الســنة القادم ــايث األول م ــة، فســيمّت تقدميــه خــال الث خــال الســنوات القادم

ــة باملخطــط التمنــوي 2025-2023. بالنظــر إىل تواصــل األشــغال املتعلّق

وجتــدر اإلشــارة إىل أّنــه مل يــمّت مــّد اهليئــة مبعطيــات اكفيــة حــول متابعــة تنفيــذ اللزمــات، 
ــص اإلشــغال  ــات وتراخي ــة اللزم ــة حــول متابع ــد لرئيســة احلكوم رمغ صــدور منشــور جدي
الوقــي )منشــور عــدد 14 لســنة 2022 بتــارخي 14 جويليــة 2022(، وبالتــايل، مل تمتّكــن 
اهليئــة مــن حتيــن قاعــدة املعطيــات الــي أصبحــت تفتقــد للدّقــة وهــو مــا جعلهــا تتخــّى عــن 

نــش معطيــات اللزمــات اجلاريــة يف التقريــر احلــايل.

الجزء األول : مستجّدات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

يف ضــوء متابعــة اهليئــة العاّمــة للّشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص للتطــّورات 
االقتصادّيــة والتشيعّيــة عــى املســتوين الوطــي والــّدويل والتطبيــق العميل للتشيــع املتعلّق 
ــر  ــك، صــدر أم ــا لذل ــات. وتبع ــة، ظهــرت احلاجــة إلدخــال عــدد مــن التعدي مبجــال الشاك
رائيس مّت مبقتضــاه إعــادة اهليلكــة التنظميّيــة والتشيعّيــة للهيئــة مكــا مّت إحــداث صنــدوق 

لــدمع الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص.

ــشوع يف  ــة، مّت ال ــال الســنوات الفارط ــا خ ــت برجمهت ــي مّت ــار املشــاريع ال ويف إط
إجنــاز عــدد مهنــا مكــشوع لزمــة البنــاءات ذات الطابــع التارخيــي ومــشوع الشاكــة 

ــادرة. ــز املب لتحف
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الجزء الثاني : استراتيجّية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:

ــاع اخلــاص،  ــام والقط ــاع الع ــن القط ــة ب ــع الشاك ــص واق ــاجئ تخشي ــرت نت ــد أظه لق
مجموعــة مــن نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتحّديــات الــي تؤّثــر يف مســتوى النضــج 

ــّدم إجنــاز مشــاريع الشاكــة. املؤّسســايت ويف مــدى تق

ــن  ــدد م ــا لع ــال متابعهت ــن خ ــة م ــهتا اهليئ ــي ملس ــة ال ــالّيات العملّي ــت االش ــد بّين وق
ــات العمــل خــال الفــرة القادمــة. واســتنادا  ــات املســتقبلّية وحــّددت أولوّي املشــاريع، التحدّي
ــن  ــة ب ــدمع مشــاريع الشاك ــة ورؤيهتــا ل ــق املســتقبلّية للهيئ ــد خارطــة الّطري ــك مّت حتدي لذل

ــام واخلــاص. ــن الع القطاع

تقرير حول المشاريع االستثمارّية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آلّيات تمويل أخرى خارج إطار ميزانّية الّدولة8



تقديم عام





ميّثــل هــذا التقريــر اإلصــدار الّرابــع لمللحــق املصاحــب لقانــون املالّيــة »حــول املشــاريع 

االســتمثارّية املنجــزة يف إطــار عقــود الرشاكــة مــع القطــاع اخلــاص أو يف شــل لزمــة 

او بواســطة آليــات متويــل أخــرى خــارج إطــار مزيانيــة الدولــة« وذلــك يف إطــار تطبيــق 

مقتضيــات الفصــل 46 مــن القانــون األســايس عــدد 15 لســنة 2019 املتعلــق بالقانــون 

األســايس لملزانيــة. 

ــام والقطــاع اخلــاص )فميــا يــيل  ــن القطــاع الع ــة العامــة للشاكــة ب ــد ســعت اهليئ وق

ــة بالشاكــة مــن  ــر الســابقة إىل توضيــح أمه املفاهــم املتعلّق »اهليئــة«( مــن خــال التقاري

ــة  ــة الشاك ــزة يف صيغ ــاريع املنج ــا املش ــي توّفره ــل ال ــراز جحــم املداخي ــة، وإىل إب جه

ــة أخــرى. ــب العمــويم، مــن جه ــغ األخــرى للطل ــة بالصي ــة، مقارن ــة الدول ملزاني

مكــا مت تقــدمي املشــاريع الــي مّتــت برجمهتــا يف صيغــة رشاكــة بــن القطاعــن العــام 

واخلــاص خــال الســنوات املاضيــة إال أن اغلــب هــذه املشــاريع بقيــت معّطلــة وقــد ســامهت 

صعوبــة املرحلــة الفارطــة وطنيــا ودوليــا وتعــّدد حتدياهتــا السياســية واالقتصاديــة يف ذلــك. 

وهــو مــا يدعــو إىل الوقــوف عنــد أمه الصعوبــات والعراقيــل الــي حالــت دون اإلجنــاز 

ــات. ــول املامئــة لتجــاوز الصعوب واقــراح احلل

ولذلــك يرّكــز التقريــر احلــايل عــى تقــدمي تخشيــص لواقــع الشاكــة بتونــس مــن ناحيــة، 

والرؤيــة اإلســراتيجية يف املجــال، مــن ناحيــة ثانيــة.

وميثــل إعــداد خطــة اســراتيجية يف جمــال الشاكــة خطــوة أوليــة حنــو ترتيــب األولويــات 

وحتديــد الوجهــة املســتقبلية وتتطلــب هــذه اخلطــوة مصادقــة مــن قبــل املجلــس االســراتيجي 

حــى يتســى اجــراء التعديــات الازمــة وتوفــر املتطلّبــات الرضوريــة لتطبيــق ومتابعــة وتقيم 

ــة املقرحة.  الرؤي

وتبعا لذلك، يتضّمن هذا التقرير يف حمتواه ثاث أجزاء رئيسّية : 

–  اجلــزء األّول يتطــّرق إىل مســتجّدات الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، والــرباجم 

املنجــزة لتطويــر العمــل بآليــة الشاكة

–  اجلــزء الثــاين يتعلـّـق بالرؤيــة واالســراتيجية املقرحــة يف جمــال الشاكــة بــن القطــاع 

العــام والقطــاع اخلاص،
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–  أّمــا اجلــزء الثالــث، فيســتعرض املشــاريع املربجمــة يف إطــار الشاكــة بــن القطاعــن 
العــام واخلــاص.

ــداد ومناقشــة  ــع إع ــر احلــايل م ــداد التقري ــن إع ــه نظــرا لزتام وجتــدر اإلشــارة إىل أن
املخطــط التمنــوي 2023-2025 مــع مصــاحل وزارة التمنيــة والتخطيــط، والــي مــن املتوقــع 
أن تهنــي اشــغاهلا مــع مــوىف الســنة احلاليــة، فإنــه ســيمت اســتمكال هــذا اجلــزء مــن التقريــر 
ونــش املشــاريع املربجمــة يف جمــال الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص خــال 

الثــايث األول مــن ســنة 2023.

تقرير حول المشاريع االستثمارّية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آلّيات تمويل أخرى خارج إطار ميزانّية الّدولة12



الجزء األول :
مستجّدات الّشراكة 

بين القطاع العام 
والقطاع الخاص



ــرز املســتجّدات يف جمــال الّشاكــة  ــر تقدميــا ألب ــن اجلــزء األّول مــن هــذا التقري يتضّم

بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص والــي متّثــل تلبيــة ألمه التوصيــات الــواردة بالتقاريــر 
الســابقة للشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص. 

ومــن أبــرز هــذه املســتجّدات هــو إحــداث صنــدوق خــاص أطلــق هيلع امس »صنــدوق دمع 
الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص« وفــق مقتضيــات الفصــل 33 مــن القانــون 
ــادة  ــاي 2022 مّت مبقتضــاه إع ــارخي 6 م ــة، واســتصدار أمــر رائيس بت األســايس لملزاني
ــام والقطــاع اخلــاص  ــن القطــاع الع ــة ب ــة للّشاك ــة العاّم ــات اهليئ ــط تنظــم وصاحي ضب

ومــشوع لزمــة البنــاءات ذات الطابــع التارخيــي ومــشوع الشاكــة لتحفــز املبــادرة.

ــاع  ــام والقط ــاع الع ــن القط ــراكة بي ــم الش ــدوق دع ــداث صن  I. إح
ــاص : الخ

بصفــة عاّمــة، يتوقــف جنــاح املشــاريع العمومّيــة يف صيغــة رشاكــة بــن القطاعــن العــام 
واخلــاص عــى حســن دراســة املــشوع وإعــداد لك مكّوناتــه ومســار تنفيــذه وبصفــة خاّصــة 
يف تونــس فــإّن، نقــص اخلــربة والكفــاءة يف القطــاع العــام يف هــذا املجــال يه مــن أبــرز 
أســباب بــطء تطــّور الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، وأصبــح مــن الــرضوري إجيــاد 
مــوارد ماليــة شــفافة وواحضــة لمتويــل الدراســات والتكويــن وغرهــا مــن راكئــز الــدمع الفــي 

لضــان نســبة جنــاح أكــرب ملشــاريع الشاكــة. 

ــام  ــاع الع ــن القط ــة ب ــداث صنــدوق دمع الشاك ــرة إح ــاءت فك ــق ج ــذا املنطل ــن ه وم
والقطــاع اخلــاص، الــي مت جتســيدها مبقتــى الفصــل 13 مــن قانــون املالّيــة لســنة 2022، 
الــذي أحــدث صندوقــا خاّصــا ُأطلــق هيلع امس »صنــدوق دمع الرشاكــة بــن القطــاع العــام 

والقطــاع اخلــاص« )فميــا يــيل صنــدوق دمع الّشاكــة(.

ــدوق الشاكــة عــى  ــدويل، مت دمع فكــرة إحــداث صن ــك ال ــاون مــع البن ويف إطــار التع
ــة. وقــد أفــى هــذا التعــاون إىل : غــرار مــا هــو موجــود يف التجــارب املقارن

،)Note conceptuelle( إعداد مذكرة تفسرية  –

–  دليل إجراءات تسير الصندوق،

–  خمطط معل يتعلّق بنشاط الصندوق،

–  آليــة ترتيــب املشــاريع حســب األولويــات والــي ميكــن هلــا أن تمتّتــع باملســاندة الفنيــة 
الــي يؤّمهنــا الصنــدوق،
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ــط  ــة هلــذه املخرجــات، وإعــداد مــشوع أمــر يضب ــاق عــى الصيغــة األولي وقــد مّت االتف
طــرق التــّرف يف صنــدوق دمع الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص وتســيره 
وصيــغ تدّخاتــه وجماالهتــا، وكذلــك مــشوع اتفاقيــة مــع وزارة املاليــة لضبط كيفّيــة التّرف 
يف الصنــدوق وفــق أحــام الفصــل 13 مــن قانــون املاليــة لســنة 2022. ويه بصــدد الدراســة 

مــن قبــل املصــاحل اإلداريــة املعنيــة. 

II. إعــادة ضبــط تنظيــم وصالحيــات الهيئــة العاّمــة للّشــراكة بيــن 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص :

يف إطــار تفعيــل االســتقالّية اإلداريــة واملاليــة للهيئــة واملنصــوص علهيــا بالفصــل 38 مــن 
ــنة 2019،  ــدد 47 لس ــون ع ــى القان ــه مبقت ــنة 2015 مكــا مت تنقيح ــدد 49 لس ــون ع القان
ــة  ــات اهليئ ــط تنظــم وصاحّي ــق بضب ــدد 451 لســنة 2022 املتعلّ ــرائيس ع ــر ال صــدر األم

العامــة للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص )ملحــق عــدد 1(.

مل يدخــل األمــر الــرائيس املذكــور تغيــرات جوهريــة فميــا يتعلّــق بصاحيــات اهليئــة إال 
ــه شــّل جتديــدا يف عاقــة بالتنظــم اإلداري للهيئــة )خاصــة مــن خــال إحــداث جملــس  أّن
للهيئــة وخطــة مديــر تنفيــذي وقطــب لملســاندة الفنيــة واإلتصــال والتعــاون الــدويل( والتنظــم 
ــة وإخضــاع حســابات اهليئــة ملصادقــة مراقــب  املــايل )مــن خــال تفعيــل االســتقالية املالي

حســابات(.

III. مشروع لزمة البناءات ذات الطابع التاريخي :

هيــدف مــشوع الــراث 3000 إىل تمثــن املبــاين واملعــامل ذات الطابــع التارخيي وهتذيهبا 
وجتديدهــا مــن خــال توظيفهــا االقتصــادي بالشاكــة بن القطــاع العام والقطــاع اخلاص.

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه يــمت تنفيــذ مــشوع الــراث 3000 يف إطــار هبــة مــن االحتــاد 
 "Expertise France" األورويب وذلــك بالتعــاون مــع الواكلــة الفرنســية للخــربة الفنيــة الدوليــة
لمتويــل برنــاجم دمع وتنويــع الســياحة وتطويــر ساســل القميــة لقطــاع الصناعــات التقليديــة 

وتمثــن امللــك الثقــايف »تونــس وجهتنــا«.

وهبــدف تقــدمي املســاعدة الفنيــة الازمــة للــوزارات واملنشــآت العموميــة والبلديــات الــي 
متلــك معــامل ذات طابــع تارخيــي تنــوي إســنادها يف إطــار لزمــات ملســتمثرين مــن القطــاع 
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ــة  ــوم 25 جــوان 2022 إطــاق »آلي ــة وســياحية، مت ي ــام بأنشــطة ثقافي اخلــاص قصــد القي
ــع  ــة باملعــامل ذات الطابــع التارخيــي« ومت التوقي ــة والســياحية املتعلق اللزمــات الثقافي

عــى اتفاقيــة خاصــة باآلليــة املذكــورة بــن لك مــن وزارة أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة 
ــراث  ــد الوطــي لل ــام والقطــاع واخلــاص واملعه ــن القطــاع الع ــة ب ــة للشاك ــة العام واهليئ

."Expertise France" ــة ــة الدولّي ــة الفرنســية للخــربة الفني والواكل

وقــد مّت يف هــذا اإلطــار، برجمــة عــّدة مشــاريع مــن ذلــك مــشوع هتيئــة وتمثــن املعــم 
األثــري »الكراكــة« حبلــق الــوادي، مــشوع هتيئــة وتمثــن »الاكزينــو« حبــام األنــف، 
ــة  ــر الوالي ــة »مق ــع »قــر بشــكة بصفاقــس«، مــشوع هتيئ ــة وتمثــن موق مــشوع هتيئ

ــا. ــدمي بصفاقــس«، وغره الق

: PPE مشروع الشراكة لتحفيز المبادرة .VI

ــادرة اخلاصــة عــى إحــداث مشــاريع  هيــدف هــذا املــشوع المنــوذيج إىل حتفــز املب
وفــق آليــة الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ال ســميا باجلهــات.

ــدد  ــل متع ــات Compact WithAfrica بمتوي ــة اإلصاح ــار مصفوف ــذه يف إط ــمت تنفي ي
األطــراف وبتنفيــذ مــايل مــن البنــك الــدويل. وتــشف عــى تنفيــذه جلنــة قيــادة متكونــة مــن 

ممثلــن عــن عــّدة وزارات.

مت اإلنهتــاء مــن املرحلــة األوىل )دراســة قابليــة اإلجنــاز والتصــور األويل( ومتتــد املراحــل 
ــة  ــن يف جمــال الشاك ــة التكوي ــل وتضــّم خاّص ــى األق ــوىف ســنة 2023 ع ــة إىل م املوالي
ــار أفضــل املشــاريع  ــن( وتنظــم املنافســة إلختي ــن العمومي ــادرات واملتدخل )ألحصــاب املب

وتقــدمي املســاعدة الفنيــة عــى اإلجنــاز.
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هيــمّت هــذا اجلــزء مــن الّتقريــر بتخشيــص واقــع الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص 
بتونــس مــن ناحيــة، وبتقــدمي رؤيــة واســراتيجية اهليئــة يف املجــال، مــن ناحيــة أخــرى.

I. تشخيص واقع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :

ميكــن تخشيــص واقــع الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص مــن خــال تقــدمي حملــة 
ــص  ــة تخشي ــاريع )1( ومصفوف ــض املش ــه إجنــاز بع ــي تواج ــة ال ــن اإلشــاليات العملّي ع
ــات التطويــر املمكنــة )3(. منظومــة الشاكــة SWOT )2( وأبــرز التحديــات أو العوائــق وآلّي

1. اإلشكاليات العملّية التي تواجه إنجاز بعض المشاريع :

يعــود تعّطــل اجنــاز أغلــب املشــاريع الــي مّتــت برجمهتــا خــال الســنوات الفارطــة إىل 
عــّدة عوامــل نذكــر مــن بيهنــا :

–  افتقــار الطــرف العمــويم للخــربة يف خمتلــف مراحــل املشــاريع الكــربى وهــو مــا ينجــر 
ــات  ــشوع معاجلــة النفاي ــو الشــأن بالنســبة مل ــات مثملــا ه ــه تأخــر يف معاجلــة امللف عن
اخلطــرة جبــرادو ومركــزي االســتقبال واخلــزن والتحويــل بصفاقــس وقابــس، ومــشوع 
حتليــة ميــاه البحــر بقصــور الســاف ومــشوع هتيئــة ســبخة الســيجويم ومــشوع هتيئــة 
ــداد دراســات  ــة إع ــزال يف مرحل ــاريع الت ــاء الرفهيــي بســيدي بوســعيد ويه مش املين
قابليــة اإلجنــاز رمغ برجمهتــا منــذ مــدة، وكذلــك الشــأن بالنســبة ملــشوع حمطــة التطهــر 
بقابــس عملــا وأنــه قــد مت مؤخــرا املصادقــة عــى املســاعدة الفنيــة مــن قبل البنــك األورويب 

إلعــادة البنــاء والتمنيــةBERD بشــأن هــذا املــشوع.

ــل الدراســات اخلاصــة مبشــاريع الشاكــة خاصــة يف  ــة لمتوي ــة إجيــاد المتويــات الرضوري –  صعوب
ــن  ــة وتمث ــشويع معاجل ــاز م ــن إجن ــدول ع ــا إىل الع ــا أدى مث ــو م ــبق وه ــداد املس ــة اإلع مرحل
النفايــات بــل مــن بــزرت وسوســة يف إطــار المتويــل األملــاين KFW باعتبــار انقضــاء صلوحيــة 
اهلبــة مــع مــوىف ســنة 2023. مكــا ان الخشــص العمــويم مــازال بصــدد البحــث عــن متويــل الدراســة 
ــارت  ــايئ وتيف ــع املين ــل املجم ــي للفســفاط حنــو معام ــل اهليدرولي ــدجم للنق ــة باملــشوع املن املتعلق
ــاز  ــة اجن ــى قابلي ــة ع ــت املصادق ــد مّت ــة، فق ــر وزارة املالي ــشوع مق ــبة مل ــا بالنس ــرة. ام بالصخ
املــشوع يف صيغــة رشاكــة منــذ 22 فيفــري 2021 وهــو االن يف انتظــار احلصــول عــى املســاعدة 
الفنيــة إلعــداد ملــف طلــب العــروض. وبالنســبة ملــشوع تلفريــك بــل مــن زغــوان وعــن درامه فقــد 
قطعــت نفــس األشــواط ويف انتظــار احلصــول عــى املســاعدة الفنيــة إلعــداد ملــف طلــب العــروض.
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–  عــدم التثبــت مــن الوضعيــة العقاريــة ملوقــع املــشوع مــن قبــل الخشــص العمــويم قبــل 
االنطــاق يف اجنــاز الدراســات مثملــا هــو الشــأن بالنســبة ملــشوع إجنــاز حمطــة حتليــة 
ميــاه البحــر بالتنــاجض العكــي بقابــس حيــث مّتــت املصادقــة عــى القامئــة املختــرة 
لملســتمثرين وتعطــل اجنــاز املــشوع يف  انتظــار تســوية الوضعيــة العقاريــة ملوقــع 

املــشوع،

–  االفتقــار للخــربة فميــا يتعلّــق بالدراســات األوليــة إلجنــاز املــشوع ممــا قــد يفــي إىل 
وجــود إشــاليات عــى مســتوى قابليــة اإلجنــاز مثملــا هــو الشــأن بالنســبة ملــشوع إجنــاز 
ــويم  ــث أن الخشــص العم ــس حي ــي بقاب ــاجض العك ــر بالتن ــاه البح ــة مي ــة حتلي حمط
بصــدد فــض اإلشــالية خبصــوص المكيــة اإلضافيــة لمليــاه احملــّاة بالنظــر إىل طاقــة 

اســتعال املجّمــع الكمييــايئ،

–  بــطء األطــراف املتدخلــة يف اســتمكال اإلجــراءات املتعلقــة بالدعــوة إىل املنافســة مثملــا هو 
الشــأن بالنســبة ملــشوع حمطــة التطهــر بتونــس المشاليــة حيــث مت انتقــاء قامئــة مــن 
املســتمثرين وهــو اآلن يف مرحلــة إعــداد ملــف طلــب العــروض، وكذلــك األمــر بالنســبة 
ملــشوع معاجلــة وتمثــن النفايــات بقابــس حيــث مت انتقــاء قامئــة مــن املســتمثرين ومتــت 
ــُد الخشــص  ــوّل بع ــاي 2021 فميــا مل يت ــذ م ــب العــروض من ــف طل ــة عــى مل املصادق
العمــويم اإلعــان عــن طلــب العــروض. ويف نفــس الســياق، مّت بتــارخي 30 مــارس 
2022، فتــح العــروض لملرحلــة األوىل بالنســبة ملــشوع مينــاء امليــاه العميقــة بالنفيضــة. 
وهــواآلن يف مرحلــة انتظــار مصــر املرحلــة األوىل املتعلّقــة بأشــغال البنيــة التحتيــة يف 
إطــار صفقــة معوميــة ومل يــمّت البــدء بعــُد يف إجــراءات املرحلــة الثانيــة املتعلقة باســتغال 
املينــاء ايف إطــار رشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص. نفــس البــطء يف 
اســتمكال اإلجــراءات تهشــده مشــاريع املنطقــة اللوجســتية بقرقــور واملنطقــة اللوجســتية 
ببومشــة حيــث مت التوقــف عنــد مرحلــة اإلعــان عــن طلــب العــروض. أّمــا عــن مــشوع 
حمطــة توليــد الكهربــاء بالصخــرة، فــرمغ انــه قــد متــت املصادقــة عــى املــشوع يف 
جملــس وزاري مضيــق منــذ ســنة 2018، فإنــه مل يــمت اإلعــان إىل اآلن عــن طلــب 
العــروض. امــا عــن مــشوع متويــل واســتغال وإدارة املخاطــر ملنظومــة العــاب الرهــان 
الريــايض متعــدد االحمتــاالت والعــاب اللوطــو والكشــط واأللعــاب الرمقيــة، فقــد مت فتــح 
ــت احلــايل.  ــا اىل الوق ــشوع تقّدم ــري 2022 ومل يهشــد امل ــارخي 17 فيف ــروض بت الع
وبالنســبة ملــشوع املنطقــة التجاريــة بــن قــردان، فهــو يف انتظــار إحــداث رشكــة 
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ــار املســتمثر االســراتيجي. وبالنســبة  ــروض الختي ــب الع ــن طل ــان ع ــشوع واالع امل
ملــشوع ميــرو صفاقــس، فقــد متــت املصادقــة عــى قابليــة اجنــاز املــشوع يف صيغــة 

عقــد رشاكــة منــذ نومفــرب 2021.

ــه القطــاع  ــذي يقــوم في –  عــدم احــام التفــاوض عنــد ابــرام العقــود خاصــة يف الوقــت ال
اخلــاص بتنفيــذ عديــد املشــاريع خافــا للقطــاع العــام مــن ذلــك مطــار النفيضــة الــذي مل 

يــمت حســن التفــاوض بشــأنه.

2. مصفوفة SWOT للهيئة :

نقاط الضعفنقاط القوة

-  استقرار على مستوى حوكمة الهيئة
-  إمكانية الطّعن لدى الهيئة في شرعية اإلجراءات

- إرســاء آليــة للدعــم والمســاعدة الفنيــة لفائــدة األشــخاص العموميـّـة 
وذلــك بإحــداث صنــدوق دعــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص،
-  صــدور أمــر رئاســي يتعلّــق بضبــط تنظيــم وصالحيــات الهيئــة 
العامــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ويدّعــم 

االســتقاللية اإلداريــة والماليــة للهيئــة

-  نقص على مستوى الموارد البشرية 
-  محدوديــة المــوارد الماليــة بمــا يؤثــر علــى إمكانيــة تحقيــق الهيئــة 

للمســتوى الــالزم مــن أهدافهــا
-  افتقار الهيئة لمراقبين متمتعين بتكوين إشهادي

-  عدم تفعيل المجلس االستراتيجي
ــن  ــة ع ــاريع العموميّ ــذ المش ــى تنفي ــة إل ــبه آليّ ــة ش ــوء بصف -  اللج

طريــق الصفقــات العموميــة
-  ضعف السياسة االتصالية

ــن  ــر م ــدد كبي ــتثمر بع ــات المس ــاط خدم ــراءات وارتب ــل اإلج -  تداخ
الشــركاء

التحديّاتالفرص

-  تحفيــز مشــاركة المؤّسســات الّصغــرى والمتوّســطة التونســية فــي 
إنجــاز المشــاريع

-  التشــجيع علــى المبــادرة الخاصــة مــن خــالل تقديــم حوافــز للعروض 
التلقائيّة 

-  اعتبــار المســتثمر متحّصــل علــى كافّــة التراخيــص الالّزمــة لتنفيــذ 
المشــروع مــا لــم ينــص العقــد علــى خــالف ذلــك

ــة بالمشــاريع الصغــرى  -  اعتمــاد إجــراءات خاّصــة للّزمــات المتعلّق
ــطة ــة لإلجــراءات المبّس الخاضع

-  ضعف الرؤية االستراتيجية في السياسات االستثمارية
-  صعوبة المقاربة بين الكلفة والربح في الشراكة بين القطاعين

-  غياب االستقرار السياسي واإلرادة السياسية
-  تفــاوت االقتنــاع بأهميــة الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع 

الخــاص
-  ضعف القدرة على استقطاب المستثمرين

-  افتقار الطرف العمومي للخبرة في مختلف مراحل المشاريع
-  التأخــر فــي معالجــة الملفــات علــى مســتوى مختلــف المراحــل 
ــرام( ــة واإلب ــى المنافس ــوة إل ــداد، الدع ــاريع )اإلع ــة للمش التحضيري
-  شــروط المشــاركة ومعاييــر االختيــار مجحفــة ال تتــالءم مــع واقــع 

الســوق
المشــاريع  تنفيــذ  لمــدى  الدوريّــة  والمتابعــة  المراقبــة  -  ضعــف 

المعاليــم واســتخالص 
-  المنــاخ االســتثماري أثــر علــى ثقــة المســتثمرين علــى تطويــر 

االســتثمار بصيغــة الشــراكة
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3. التحدّيات وآليات التطوير الممكنة :

عناصر التطوير الممكنةالتحديّاتالمستوى

-  غياب الرؤية االستراتيجية،السياسي والمؤّسساتي
-  غياب االستقرار واإلرادة السياسية

-  ضعف التواصل والتنسيق على المستوى المركزي 
والجهوي والمحلي

-  تفعيل المجلس االستراتيجي،
-  إيجــاد صيغــة تعبــر عــن وجــود إرادة سياســية لدعــم 

مشــاريع الشــراكة وتســمح بتواصــل هــذه اإلرادة،
-  إحــداث وحــدات اإلحاطــة بالمســتثمرين ومشــاريع 

ــراكة، الش
ــة  ــة القانوني ــام لليقظ ــاء نظ ــة إرس ــي إمكاني ــر ف -  النظ
)un système de veille juridique( فــي مجــال 
اللزمــات والشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص 
التحــوالت  رصــد  مــن  التونســي  الجانــب  يمكــن 
الدولــي  المســتوى  علــى  المجــال  فــي  التشــريعية 

واالســتفادة منهــا فــي االبــان.

مسار الشراكة )إعداد- 
تنفيذ- مراقبة(

-  االفتقار للخبرة والمهارة،
-  التأخر في معالجة الملفات،

-  ضعف آليات المراقبة والمتابعة.

-  دخول صندوق دعم الشراكة حيز التنفيذ،
-  حــث األشــخاص العمومييــن علــى جــرد األمــاك 

ــا، ــة له التابع

-  محدوديــة اإلجــراءات الراميــة الــى تســريع نســق االجرائي
انجــاز المشــاريع عبــر آليــة اللزمــات،

-  محدوديــة االجــراء المتعلــق بتحفيــز المتعامليــن بتقديــم 
ــة  ــة الحالي ــار ان المنظوم ــاريع باعتب ــادرات ومش مب
للزمــات ال تشــّجع علــى المقترحــات التلقائيــة اذ ال 

ــة. ــر فاعلي ــازات أكث ــح لصاحبهــا امتي تتي

ــة  ــواع الرقاب ــن كل أن ــرى م ــاريع الصغ ــاء المش -  اعف
ــذه  ــآل ه ــة بم ــى اعــام الهيئ المســبقة واالقتصــار عل

ــات، اللزم
مجــال  فــي  مــرن ومائــم  قانونــي  إطــار  إيجــاد    -

الشــراكة،
تحفيــز  مزيــد  يضمــن  بمــا  التشــريعات  تطويــر    -
ــة للمشــاريع  المســتثمرين وتشــجيع العــروض التلقائي

الثقافيــة والتراثيــة فــي إطــار لزمــة،

ــي الحوكمة والتنسيق ــاريع ف ــاز المش ــى انج ــة إل ــبه آلي ــة ش ــوء بصف اللج
صيغــة صفقــات عموميــة بالرغــم مــن أن منشــور 
المتعلــق   2020 لســنة   16 الحكومــة عــدد  رئيــس 
ــوء  ــى اللج ــث عل ــنة 2021، يح ــة لس ــة الدول بميزاني
المشــاريع  وإنجــاز  لتمويــل  الّشــراكة  آليّــة  إلــى 

العموميــة.

ــة  ــة للمشــاريع الممول ــى إعطــاء األولوي ــل عل -  العم
فــي صيغــة الشــراكة

ــة، -  ضعف السياسة االتصاليةاالتصالي ــن ناحي ــوم م ــة للعم ــة موجه ــداد خطــة اتصالي -  إع
مــن  القــرار  العمومييــن وألصحــاب  ولألشــخاص 
ناحيــة أخــرى، للتحســيس والتعريــف بأهميــة آليــة 

الشــراكة،
-  تثميــن البحــث العلمــي فــي مجــال الشــراكة واحــداث 

ماجســتير فــي المجــال.
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II. استراتيجية الهيئة في مجال الشراكة :

تــأيت اســراتيجية الشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص اســتجابة للتوجهــات العامــة 
للدولــة يف اعتبــار ان الهنــوض باالقتصــاد هــو مــن األولويــات الوطنيــة. حيــث ترتكــز عــى 
الرؤيــة االســتشافية تونــس 2035 وتمتــز بكوهنــا تتبــى خطة اســتمثارية تــرايع اإلمانيات 
المتويليــة املتاحــة وحتــدد األولويــات وجتعــل مــن األطــراف املعنيــة رشيــا يف رمس اخليــارات 
والتوجهــات ومــن املــوارد البشيــة قــوام التمنيــة املســتدامة ورافعــة أساســية وحموريــة لتتوفــر 

الكفــاءة واملهنيــة الرضوريــة لتنفيــذ املشــاريع باجلــودة والرسعــة املطلوبتــن.

األهداف الفرعيةالهدف االستراتيجيالمحور

تحسين مناخ األعمالمناخ األعمال

ــام  ــاع الع ــن القط ــراكة بي ــال الش ــي مج ــتثمار ف ــة لاس ــن المنظم ــر القواني تطوي
ــريعي. ــتقرار التش ــدأ االس ــن مب ــس م ــاص دون الم ــاع الخ والقط

تحسين مناخ األعمال للمشاريع الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة،

تشجيع الشباب على المبادرة الخاصة وخلق فرص جديدة للعمل،
ــجيع  ــة وتش ــوال األجنبي ــذب رؤوس األم ــى ج ــادرة عل ــتثمارية ق ــة اس ــق بيئ خل

االســتثمارات المحليــة.

دفع وتحفيز 
االستثمار

زيــادة فعاليــة االســتثمارات فــي 
مجــال الشــراكة

تنمية المشاريع التي يتم بعثها في إطار الشراكة،

الحــرص علــى اإلصاحــات الجبائيــة فــي هــذا المجــال الســتقطاب المســتثمرين 
وجلبهــم الــى تونــس

انشاء قواعد بيانات شاملة تضم فرص االستثمار عن طريق آلية الشراكة

بناء آليات االستجابة لخدمات المستثمرين الاحقة

توضيــح األطــر التنظيميّــة التــي اإلطار المؤسساتي
ضمان التنسيق والحوار الدائم مع مختلف المتدخلين تؤثّــر علــى الشــراكة

القيمــة المشاريع  ذات  المشــاريع  اختيــار 
فــة لمضا ا

إنعاش االقتصاد الوطني

المســاهمة فــي إحــداث وتنويــع فــرص التشــغيل والتنميــة المحليــة وتنشــيط 
المناطــق الريفيــة والهشــة 

المساهمة في الترفيع من الناتج الداخلي الخام

تعزيز القدرة الرقابيةالمتابعة والتقييم

ضمان حسن تنفيذ العقود وفقا للبنود التعاقدية

ممارســة الشــخص العــام لســلطته التــي منحهــا لــه القانــون فــي المراقبــة ممــا يحفــز 
الشــريك الخــاص علــى االلتــزام ببنــود العقــد وبالتالــي عــدم تعطيل عمليــة خاصه 

باعتبارهــا مرتبطــة فــي عقــود الشــراكة بجــدوى اإلنجــاز.

تعزيز آليات الرقابة المالية والمراجعة اإلدارية والفنية

تعزيز مصادر التمويلاالستدامة المالية

تدعيم آليات الشراكة مع المؤسسات الداعمة والمانحة

تنويع مصادر التمويل

تعزيز طرق تمويل مشاريع الشراكة 

تعزيز آليات التنسيق والتواصلاالتصال والتواصل

التعريف بدور الهيئة وبآليات الشراكة في تحقيق السياسات الوطنية

تقريــب المعلومــة مــن المســتثمرين وإحــداث قاعدة بيانات للمشــاريع االســتراتيجية 
فــي مجــال الشــراكة والتــي تعــد فرص اســتثمارية

إرساء نظام معلوماتي متطّور للشراكة
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األهداف الفرعيةالهدف االستراتيجيالمحور

الكفاءة المهنية 
تنمية القدرات والكفاءات والمؤسساتية

دعــم اإلطــارات المتخصصــة فــي هــذا المجــال حتــى تتمكــن مــن تقديــم اإلضافــة 
والخــوض فــي هــذه التجربــة

برمجــة دورات تكوينيــة إلطــارات الهيئــة لتدعيــم قدراتهــم ومهاراتهــم فــي مجــال 
الشــراكة واإلطــارات التــي تعمــل بالــوزارات والمؤسســات والمنشــآت العموميــة 
والجماعــات المحليــة قصــد تمكينهــم مــن التعــرف علــى الجوانــب المتعلقــة 
بتعزيــز االســتثمار فــي مجــال الشــراكة وتوضيــح القوانيــن المتعلقــة بهــذه العقــود 

ــا. ــا وطــرق تمويله وإجــراءات إبرامه
ــث  ــة وتحدي ــل الهيئ ــة الخاصــة بعم ــث األنظم ــة وتحدي ــدرات اإلداري ــين الق تحس
ــق  ــز لتحقي ــل والمتمي ــذ الفاع ــن التنفي ــا يضم ــة بم ــتراتيجية والتنفيذي الخطــة االس

ــة. أهــداف الهيئ



الجزء الّثالث :
المشاريع المبرمجة في 

إطار الّشراكة بين  القطاع 
العام والقطاع الخاص
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نظــرا لزتامــن إعــداد هــذا التقريــر مــع إعــداد ومناقشــة املخطــط التمنــوي 2025-2023 
ــع أن تهنــي اشــغاهلا مــع مــوىف  ــي مــن املتوق ــط، وال ــة والتخطي مــع مصــاحل وزارة التمني
الســنة احلاليــة، فإنــه ســيمت اســتمكال هــذا اجلــزء مــن التقريــر ونــش املشــاريع املربجمــة يف 
جمــال الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص خــال الثــايث األول مــن ســنة 2023.





المــالحق





ملحق عدد 01 : منشور رئيسة الحكومة عدد 14 بتاريخ 14 جويلية 2022
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ملحق عدد 02 : ضبط تنظيم وصالحيات الهيئة العامّة للشّراكة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص

ــة واملنصــوص علهيــا بالفصــل 38  ــة للهيئ ــة واملالي ــل االســتقالّية اإلداري يف إطــار تفعي
مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 مكــا مت تنقيحــه مبقتــى القانــون عــدد 47 لســنة 2019، 
ــة  ــات اهليئ ــط تنظــم وصاحّي ــق بضب ــرائيس عــدد 451 لســنة 2022 املتعلّ ــر ال صــدر األم

العامــة للشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

1. صالحيات الهيئة :

ينــص الفصــل األّول مــن األمــر الــرائيس عــدد 451 لســنة 2022 املشــار إليــه أعــاه، أن 
اهليئــة تتــوىل باخلصــوص القيــام باملهــام التاليــة :

–  متابعة تنفيذ االسراتيجية الوطنية للشاكة بن القطاع العام والقطاع اخلاص،

–  املســامهة يف برجمــة املشــاريع املندرجــة يف إطــار الشاكــة بــن القطــاع العــام 
والقطــاع اخلــاص بالتنســيق مــع اهليــالك الوطنيــة املعنيــة وامجلاعــات احملليــة،

–  إبــداء الــرأي يف دراســات اجلــدوى لملشــاريع املزمــع إجنازهــا يف إطــار عقــود اللزمات 
والدراســات التقيمييــة لملشــاريع املزمــع إجنازهــا يف إطــار عقــد الشاكــة بــن القطــاع 

العــام والقطــاع اخلاص،

–  مراقبــة مــدى احــرام املبــادئ العامــة املتعلقــة بإبــرام عقــود اللزمــات وعقــود الشاكــة 
وإجراءاهتــا،

ــاع  ــام والقط ــاع الع ــن القط ــة ب ــار الشاك ــة يف إط ــذ املشــاريع املندرج ــة تنفي –  متابع
ــق فهيــا، اخلــاص والتدقي

ــن عــى املســتوى  ــي لألخشــاص العمومي ــدمع الف ــة لل ــات الازم ــر اآللي ــدمي وتوف –  تق
املركــزي واجلهــوي ومســاعدهتم يف إعــداد عقــود اللزمــات وعقــود الشاكــة بــن القطاع 

العــام والقطــاع اخلــاص وإبرامهــا ومتابعــة تنفيــذه،

ــة وإجنــاز الدراســات املتعلقــة مبجــال الشاكــة بــن  ــة واحليني ــر الدوري –  إعــداد التقاري
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص عــى املســتوى الوطــي،

–  إعداد تقارير دورية حول نشاط اهليئة،
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–  القيــام بأنشــطة اتصاليــة وتكوينيــة هتــدف لتحفــز وتطويــر الشاكــة بــن القطــاع العــام 
والقطــاع اخلاص،

ــات  ــود اللزم ــة املنمظــة لعق ــة العام ــة بالنصــوص القانوني ــات املتعلّق ــراح اإلصاح –  اق
وعقــود الشاكــة وإبــداء الــرأي وجوبــا يف لّك مشــاريع النصــوص ذات الصلــة مبجــال 

الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،

–  إعــداد وتنفيــذ بــراجم تعــاون عــى لك مــن املســتوى اجلهــوي والوطــي والــدويل ذات 
الصلــة مبجــال الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

ــربة  ــب خ ــرباء ومات ــتعن خب ــا أن تس ــة صاحياهت ــار ممارس ــة يف إط ــن للهيئ –  وميك
إلنارهتــا خبصــوص مســائل تكتــي صبغــة خصوصيــة مــن النــوايح الفنيــة أو املاليــة 

ــة. أو القانوني

2. التنظيم اإلداري للهيئة :

تركيبة الهيئة :

د شراكة وعقود لزماتتقرير حول المشاريع االستثماريّة المنجزة في إطار عقو  

ي صبغة رة إلنارتها بخصوص مسائل تكتس يمكن للهيئة في إطار ممارسة صالحياتها أن تستعين بخبراء ومكاتب خبو 

 خصوصية من النواحي الفنية أو املالية أو القانونية.

 :التنظيم اإلداري للهيئة -2

 تركيبة الهيئة:

 

 :مهام رئيس الهيئة 

 :يكلف رئيس الهيئة خاصة بـ

 رئاسة لجنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشراكة، -

 للهيئة،التسيير اإلداري واملالي والفني  -

 تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع األعمال املدنية واإلدارية والقضائية، -

 إبرام الصفقات والعقود واالتفاقّيات، -

 وضع ومتابعة تنفيذ برامج وخطط العمل في مختلف املجاالت املتصلة بمهام الهيئة، -

 ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة، -

 تنفيذ كل مهمة يكلفه بها مجلس الهيئة. -

 املدير التنفيذي: مهام 

 :يكلف املدير التنفيذي خاصة بـ

رئيس 
الهيئة

مجلس الهيئة

مدير تنفيذي

قطب عقود 
اللزمات

قطب عقود 
الشراكة

الدراسات قطب
والحوصلة

متابعة قطب
التنفيذ والتدقيق 

والتفقد

المساندة قطب
الفنية واالتصال 

والتعاون 
الدولي

لجنة مراقبة 
ومتابعة عقود 
اللزمات وعقود 

الشراكة
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 مهام رئيس اهليئة :	

يلكف رئيس اهليئة خاصة بـ :

–  رائسة جلنة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات وعقود الشاكة،

–  التسير اإلداري واملايل والفي للهيئة،

–  متثيل اهليئة لدى الغر يف مجيع األمعال املدنية واإلدارية والقضائية،

–  إبرام الصفقات والعقود واالتفاقّيات،

–  وضع ومتابعة تنفيذ براجم وخطط العمل يف خمتلف املجاالت املتصلة مبهام اهليئة،

–  ضبط جدول أمعال جملس اهليئة،

–  تنفيذ لك مهمة يلكفه هبا جملس اهليئة.

 مهام املدير التنفيذي :	

يلكف املدير التنفيذي خاصة بـ :

–  إعداد املزانيات للهيئة،

–  الترف يف املوارد البشية والوسائل املادية للهيئة

–  تنفيذ املصاريف والقيام باالستخاصات،

–  القيام بالشاءات واملبادالت ومجيع العمليات العقارية الي تدخل يف نشاط اهليئة،

–  القيام باإلجراءات الازمة الستخاص مستحقات اهليئة،

–  إعداد تقارير إدارية دورية حول نشاط اهليئة تعرض عى جملس اهليئة،

–  إعداد تقرير سنوي حول نشاط اهليئة يعرض عى جملس اهليئة

–  تأمن كتابة جملس اهليئة،

–  تنفيذ لك مهمة تتعلق بنشاط اهليئة يمت تلكيفه هبا من قبل رئيس اهليئة.

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



 مهام جملس اهليئة :	

يتوىل جملس اهليئة املهام التالية :

–  ضبــط السياســة العامــة للهيئــة والــرباجم واآلليــات الازمــة لتنفيذها يف إطــار التوجهات 
االســراتيجية للدولة،

–  ضبط املزانية التقديرية للهيئة،

–  ضبط القوامئ املالية قبل عرضها عى تصديق مراقب احلسابات،

–  املصادقة عى التنظم اهليلكي للهيئة ورشوط التمسية يف اخلطط الوظيفية،

–  ضبط واملصادقة عى النظام الداخيل للهيئة،

–  تعين املدير التنفيذي ورؤساء األقطاب الفنية باقراح من رئيس اهليئة،

–  املصادقة عى الصفقات واالتفاقيات املربمة من قبل اهليئة،

–  املصادقــة عــى الــشاءات ومجيــع العمليــات العقاريــة املندرجــة مضــن نشــاط اهليئــة 
طبقــا للتشيــع والراتيــب اجلــاري هبــا العمــل،

–  املصادقة عى التقرير السنوي للهيئة،

–  تعين مراقب احلسابات،

–  املصادقة عى التقارير املتعلقة بنشاط اهليئة،

ــواردة بتقريــر مراقــب  –  متابعــة التدابــر املتخــذة خبصــوص املاحظــات والتوصيــات ال
احلســابات حــول نظــام الرقابــة الداخليــة وبتقاريــر هيــالك الرقابــة الداخليــة واخلارجيــة،

–  وبصفــة عامــة، يتــوىل جملــس اهليئــة النظــر يف لك مســألة أخــرى تتصــل بنشــاط اهليئــة 
تعــرض هيلع مــن قبــل رئيــس اهليئة.

 مهام جلنة مراقبة ومتابعة عقود الّلزمات وعقود الرّشاكة :	

ــة عــى  ــة مبســاعدة اهليئ ــود الشاك ــات وعق ــود اللزم ــة عق ــة ومتابع ــة مراقب ــف جلن تلّك
ــة  ــود الشاك ــات وعق ــود اللزم ــح عق ــادئ األساســية املنمظــة ملن ــرام املب ــدى اح ــة م متابع
ــادئ املســاواة بــن املرحشــن وتافــؤ الفــرص وشــفافية اإلجــراءات واللجــوء  وخاصــة مب
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ــة : ــة خاّص ــوىل اللجن ــة. وتت إىل املنافس

–  النظــر يف املســائل الداخلــة مضــن اختصــاص اهليئــة املنصــوص علهيــا بالفصلــن 19 و20 

مــن األمــر الــرائيس عــدد 451 لســنة 2022 املشــار إليــه أعاه،

–  النظر يف امللفات املتعلقة باالستشارات الواردة عى اهليئة،

–  النظر يف لك امللفات الي يرى رئيس اهليئة فائدة من عرضها عى أنظار اللجنة.

ويتــوىل أعضــاء اللجنــة دراســة امللفــات املعروضــة عــى أنظارهــا إلبــداء الــرأي وإعــداد 
مذكــرات تتضمــن ماحظاهتــم وتوصياهتــم خبصــوص هــذه امللفــات يــمت توجهيهــا إىل رئيــس 
ــة عــرب خمتلــف الوســائل املتاحــة قبــل مثــان وأربعــن )48( ســاعة مــن تــارخي انعقــاد  اهليئ
اجمتــاع اللجنــة. ويتعهــد أعضــاء اللجنــة باحــرام رسيــة املعلومــات وبالتقيــد بواجــب التحفــظ 

والــرس املهــي أثنــاء ممارســهتم ملهامهــم صلــب اللجنــة.

 مهام قطب عقود اللزمات :	

يتــوىل قطــب عقــود اللزمــات دراســة امللفــات الــواردة عــى اهليئــة واملتعلقــة جبميــع مراحل 
وإجــراءات إعــداد وإســناد عقــود اللزمــة وتأمــن الكتابــة القــارة للجنــة متابعــة ومراقبــة عقــود 

اللزمــات وعقــود الشاكــة خبصــوص هــذه امللفــات.

 مهام قطب عقود الرشاكة :	

ــع  ــة جبمي ــة واملتعلق ــى اهليئ ــواردة ع ــات ال ــة امللف ــة دراس ــود الشاك ــب عق ــوىل قط يت
ــام والقطــاع اخلــاص  ــن القطــاع الع ــة ب ــود الشاك ــداد وإســناد عق مراحــل وإجــراءات إع
ــة عقــود اللزمــات وعقــود الشاكــة خبصــوص  ــة متابعــة ومراقب ــة القــارة للجن وتأمــن الكتاب

ــات. هــذه امللف

 مهام قطب الدراسات واحلوصلة :	

ــة  ــر الدوري ــة باخلصــوص إعــداد الدراســات والتقاري ــوىل قطــب الدراســات واحلوصل يت
واحلينيــة حــول مشــاريع الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص واقــراح التعديــات 
ــود الشاكــة  ــود اللزمــات وعق ــة بعق ــة املامئــة يف املجــاالت ذات العاق ــة والرتيبي التشيعي

ومجتيــع النســخ القانونيــة لعقــود اللزمــات وعقــود الشاكــة.
تقرير حول المشاريع االستثمارّية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آلّيات تمويل أخرى خارج إطار ميزانّية الّدولة38



 مهام قطب متابعة التنفيذ والتدقيق والتفقد :	

يتــوىل قطــب متابعــة التنفيــذ والتدقيــق والتفقــد باخلصــوص املتابعــة الدوريــة واملســمترة 
لتنفيــذ عقــود اللزمــات وعقــود الشاكــة عــى لك مــن املســتوى الوطــي واجلهــوي واحملــيل 
والقيــام بعمليــات تدقيــق هلــذه العقــود وإعــداد تقاريــر تدقيقيــة يف الغــرض يــمت رفعهــا إىل 
رئيــس اهليئــة وتوجــه نخســة مهنــا إىل حممكــة احملاســبات واهليئــة العليــا للرقابــة اإلداريــة 

واملاليــة.

 مهام قطب املساندة الفنية واالتصال والتعاون الدويل :	

ــذ  ــدويل باخلصــوص إعــداد وتنفي ــة واالتصــال والتعــاون ال يتــوىل قطــب املســاندة الفني
بــراجم مــع اهليــالك الوطنيــة والدوليــة والقيــام بــل األنشــطة الروجييــة للــرباجم واملشــاريع 
والتشيعــات املتعلقــة مبجــال الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلاص عرب لك الوســائل 
املتاحــة ونــش مجيــع الوثائــق واملراحــل املتعلقــة هبــذه املشــاريع ونــش ملّخصــات العقــود 

عــى املوقــع االلكــروين للهيئــة.

ــة يف  ــات وبالشاك ــى الهنــوض باللزم ــن ع ــوىل مســاعدة األخشــاص العمومي مكــا يت
لك مــن املســتوى الوطــي واجلهــوي واحملــيل ودمع قــدرات ومهــارات وكفــاءات األخشــاص 
العموميــن يف جمــال عقــود اللزمــات وعقــود الشاكــة بــل الوســائل املناســبة مبــا يف ذلــك 
التكويــن ومتابعــة اخلــرباء وإعــداد أدلــة إجــراءات ووثائــق منوذجيــة لعقــود اللزمــات ولعقــود 

الشاكــة.

3. التنظيم المالي للهيئة :

يف إطــار احلــرص عــى إضفــاء املرونــة املســتوجبة الــي مــن شــأهنا أن تســاعد اهليئــة 
عــل القيــام مبهامهــا، نــص الفصــل 27 مــن األمــر الــرائيس عــدد 451 لســنة 2022، عــى أن 
حســابات اهليئــة متســك وفقــا للقواعــد املعمــول هبــا يف احملاســبة التجاريــة. وختضــع القوامئ 
املاليــة الســنوية للهيئــة إىل مراجعــة ســنوية جيرهيــا عضــو مــن هيئــة اخلــرباء احملاســبن 
بالبــاد التونســية يــمت تعيينــه مــن قبــل جملــس اهليئــة ملــّدة ثــاث )3( ســنوات قابلــة للتجديــد 

مــّرة واحــدة.

مكــا ختضــع الصفقــات والــشاءات املتعلقــة بالــزتود مبــواد وخدمــات وأشــغال املربمــة 
مــن طــرف اهليئــة إىل مبــادئ املنافســة والشــفافية وتافــؤ الفــرص. ويــمت ضبــط إجــراءات 
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ــة  ــس اهليئ ــل إجــراءات خــاص يصــادق هيلع جمل ــا مبقتــى دلي ــا وتنفيذه ورشوط إبرامه
وينــش باملوقــع االلكــروين للهيئــة.

وتتكون موارد اهليئة من :

–  مسامهة من مزانية الدولة،

ــع  ــا للتشي ــة طبق ــا للهيئ ــمت ختصيصه ــي ي ــرى ال ــوارد األخ ــح وامل ــات واملن –  لك اهلب
ــل. ــا العم ــب اجلــاري هب والراتي

فميا تتكون نفقاهتا من :

- نفقات التأجر،

- نفقات التسير،

- نفقات التدخل،

- نفقات االستمثار.

تقرير حول المشاريع االستثمارّية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آلّيات تمويل أخرى خارج إطار ميزانّية الّدولة40
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