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ملخص التقرير

مت خــال الســنوات األخــر تركــز اجلانــب األكــر مــن اإلطــار الترشيــي و االطــار
املؤسســايت لعقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص واللزمــات .وتقــوم مصاحل
الدولــة يف الوقــت احلــارض باســتمكال بقيــة مكونــات املنظومــة.
وحيــاول هــذا التقريــر إعطــاء فكــرة حــول املشــاريع يف إطــار عقــود الرشاكــة واللزمــات.
وذلــك خاصــة يف مــا يتعلــق بعــدد املشــاريع املـــــنجزة واملربجمــة ومعالــم اللزمــات وقميــة
اإلســتمثارات .مكــا حيــاول إقــراح توصيــات لتحســن أداء املنظومــة.
يبلــغ عــدد اللزمــات يف الوقــت احلــارض  217 :لزمــة جاريــة للدولــة واملؤسســات واملنشــآت
العموميــة .وتقـ ّدر معالميهــا امجلليــة ســنة  2018مــا قــدره  145مليــون دينار.
وميكــن تقديــر عــدد املشــاريع املربجمــة يف إطــار نظــام اللزمــات وعقــود الرشاكــة بــن
القطــاع العــام اخلــاص والرشاكــة املؤسســاتية بـــ  63مرشوعــا.
وينتظــر أن تبلــغ قميــة االســتمثارات امجلل ّيــة املتعلقــة بــــإجناز  18مــروع مــن املشــاريع
املربجمــة مــا قــدره  2260مليــون دينــار.
أمــا املشــاريع األخــرى فتقــوم اهليــالك املعنيــة ببلــورة بقيــة مكوناهتــا مع خمتلــف األطراف
ّ
املتدخلة.
وتتوزع املشاريع املربجمة عىل القطاعات حسب اجلدول املوايل :
الوحدة  :الدينار

املجال

العدد امجليل لملشاريع

القمية امجللية لإلستمثارات

الثقافة والرتاث

1

27 000 000

الطاقة

2

1 100 000 000

النقل

19

7 724 880 800

جمال األقطاب التكنولوجية

3

356 000 000

جمال الهتيئة العمرانية

12

2 768 050 000

جماالت أخرى

2

41 000 000

البيئة و املياه

24

3 089 800 000

امجللة

63

15 106 730 800
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وميكن إعطاء املقرتحات التالية يف جماالت ثالث :
جمال النظام املعلومايت للرشاكة :
 إرســاء نظــام معلومــايت متطـ ّور للرشاكــة ّ
ميكــن مــن تأمني متابعــة ومراقبة دقيقة ومســم ّرة
لتنفيــذ املشــاريع واحلصــول عــى رؤية أفضــل للزناعات والديــون املخلدة.


احلــرص عــى تطبيــق األمــر عــدد  4631املــؤرخ يف  18نومفــر  2013بشــأن اإلرســال
الســنوي لتقاريــر تنفيــذ اللزمــات .ويكــون ذلــك باللجــوء إىل آليــات حتفزييــة أو ردعيــة.
موحــد للتقريــر.
والعمــل عــى إصــدار منــوذج
ّ

 متكــن اجلهــة املســؤولة عــن إعــداد التقريــر مــن الولــوج إىل املنظومــة اإلحصائيــة الوطنيــة
وخاصــة للبيانــات ال ّ
لكيــة لــراكت املشــاريع (القميــة املضافــة ،املــوارد البرشيــة)... ،
ّ
املقرتحات فميا يتعلق باالستخالص :








إدخــال التعديــات الرضوريــة عــى جملــة احملاســبة العموميــة لألخــذ بعــن اإلعتبــار
املعاجلــة احملاســبية لملــوارد املتأتيــة مــن إســتغالل اللزمــات.
تثقيــل معالــم لزمــات الدولــة حبســابات احملاســبني العموميــن قصــد تأمــن متابعــة
اســتخالصها وتفــادي وضعيــات ســقوط احلــق بالتقــادم.
تفعيــل الــدور الرقــايب ملاحنــي اللزمــات عــى العقــود املســندة مــن قبلهــم .ويـ ّ
م ذلــك عــر
تأهيــل وتكويــن وحــدات التدقيــق والرقابــة الداخليــة وبرجمــة مهـ ّ
ـات رقابيــة دوريــة.
تفعيــل صالحيــات التدقيــق واملراقبــة الالحقــة للهيئــة العا ّمــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام
املؤهلــة للرقابــة.
والقطــاع اخلــاص بتطعميهــا باملــوارد البرشيــة
ّ
املقرتحات لتطوير آليات متويل مشاريع الرشاكة :
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إحداث آلية لمتويل معليات املساعدة عىل إعداد عقود اللّزمات والرشاكة ومتابعهتا.
تدعــم مســامهة صنــدوق الودائــع واألمانــات يف متويــل مشــاريع الرشاكــة بالتنســيق مــع
العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
اهليئــة
ّ
حتفــز البنــوك احملليــة التونســية عــى تقــدمي خيــارات متويــل طويــل األمــد تناســب مــدة
مشــاريع الرشاكــة.
استخدام آليات املالية اإلسالمية يف إجناز مشاريع الرشاكة.

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار

التقديم
هامــا
ميثــل القانــون عــدد  15لســنة  2019املتعلــق بالقانــون األســايس لملزيانيــة تطـ ّورا ّ
يف جمــال الشــفافية املاليــة ،حيــث بــات مفروضــا عــى احلكومــة إرفــاق مــروع قانــون املالية
لـ ّ
ـل ســنة جبملــة مــن التقاريــر ومــن بيهنــا هــذا «التقريــر املتعلّــق باملشــاريع االســتمثارية
املنجــزة يف إطــار عقــود رشاكــة مــع القطــاع اخلــاص أو يف شــل لزمــة أو بواســطة آليــات
متويــل أخــرى خــارج إطــار املزيانيــة».
وطبقــا لقــرار وزيــر املاليــة املــؤرخ يف  15مــارس  2019املتعلــق بضبــط رزنامــة إعــداد
مــروع قانــون املاليــة للســنة وملنشــور وزيــر املاليــة عــدد  9لســنة  2019املتعلــق بإعــداد
مــروع مزيانيــة الدولــة لســنة  ،2020تتك ّفــل اإلدارة العامــة للرشاكــة بــن القطاعــن العــام
واخلــاص بــوزارة املاليــة واهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص
(حتــت إرشاف رائســة احلكومــة) بإعــداد هــذا التقريــر.
وهيــدف هــذا التقريــر إىل نرشثقافــة الرشاكــة وتبســيط مصطلحاهتا من خالل اســتعراض
ّ
وأمه الغايــات اليت
حتف هبــا
حملــة تارخييــة عــن عقــود الرشاكــة وتعريــف املصطلحــات الــي
ّ
رر اللجــوء إلهيــا عــاوة عــى أمه املشــاريع العموميــة املنجــزة أو املربجمة للفــرة القادمة.
تـ ّ
وبالنظــر إىل حداثــة إحــداث هيــل خمتــص بالرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص
فــإن املنظومــة املعلوماتيــة للرشاكــة الزالــت يف طــور البنــاء وهيلع فــإن املعطيــات املق ّدمــة
مضــن هــذا التقريــر تعتــر جزئيــة وذلــك حســب مــا توفــر مــن معلومــات يف الوقــت احلــايل.
ويف نفــس االجتــاه ،أوىص تقريــر صنــدوق النقــد الــدويل املتعلّــق بتقيــم الشــفافية
خاصــة لتحديــد ممتلــات الدولــة وتعهداهتــا يف إطــار آليــات
املاليــة العموميــة 1بوضــع آليــة
ّ
الرشاكة ،حيــث بــات بالتــايل مــن الــروري تطويــر النظــام املعلومــايت ملتابعــة مشــاريع
الرشاكــة وتوفــر الوســائل الالزمــة لتفعيلــه.

 .1األهداف :
هيدف هذا التقرير إىل :

 تبسيط مفاهمي عقود اللزمات والرشاكة بني القطاع العام والقطاع واخلاص. -تقدمي تخشيص لإلطار العام للرشاكة بني القطاعني العام واخلاص.
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 الرتكزي عىل إجيابيات اللجوء للرشاكة بني القطاعني العام واخلاص. -تجشيع االستمثار يف الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص.

 -اقرتاح توصيات لتحسني إدارة الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص.

 .2لمحة تاريخية :
هــذه أ ّول مناســبة يق ـ ّدم فهيــا تقريــر حــول الرشاكــة ،إ ّ
ال أنّ آلياهتــا ليســت حديثــة عــى
التــرف اإلداري يف تونــس .حيــث تعــود أ ّول أشــال الرشاكــة يف تونــس إىل الفــرة
احلســينية وتعلقــت يف تلــك الفــرة مبياديــن حمــدودة اكســتغالل امللــك العمــويم لصيــد
املرجــان البحــري والنقــل العمــويم.
وتطـ ّور اللجــوء إىل اللّزمــات فميــا بعــد عــر متكــن عـ ّدة مؤسســات ومنشــآت معوميــة مــن
إســناد اللزمــات اســتنادا لنصــوص قطاعيــة (عــى ســبيل ال ّذكــر النصــوص املتعلقــة مبجلــة
الغابــات ،واملنزتهــات احلرضيــة ،وامللــك املينــايئ ،وامللــك البحــري وامللــك املــايئ ،وامللــك
العمــويم للطرقــات ،)...وقــد متـ ّ
ـزت هــذه الفــرة بتع ـ ّدد النصــوص وعــدم التنصيــص عــى
مبــادئ وإجــراءات إلبــرام اللزمــات وتنفيذهــا يف أغلــب القطاعــات .مــن بــن أمه املشــاريع
ّ
وحمطــة توليــد الكهربــاء بــرادس
املنجــزة يف هــذا اإلطــار الترشيــي هتيئــة ضفــاف البحــرة
ومــروع مطــار النفيضــة الــدويل.
ّ
املرشع :
سن
يف مرحلة الحقة ّ
 القانــون عــدد  23لســنة  2008املــؤرخ يف غـ ّرة أفريــل  2008املتعلــق بنظــام اللزمــاتووحــد
العامــة الــي يتعــن التقيــد هبــا عنــد إســناد اللزمــات
الــذي حــ ّدد املبــادئ
ّ
ّ
اإلطــار اإلجــرايئ املنطبــق علهيــا،
 القانــون التوجهيــي عــدد  13لســنة  2007املتعلــق بإرســاء االقتصــاد الرمقــي الــذيق ـ ّدم آليــات الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،
دون أن يكون لذلك تأثري يذكر عىل تط ّور أحداث املشاريع.
يف ســنة  2011مت إحــداث صنــدوق الودائــع واألمانــات الــذي ينتظــر أن يضطلــع بــدور
رئيــي يف متويــل املشــاريع املهيلكــة يف صيغــة الرشاكــة بــن القطاع العــام والقطاع اخلاص.
ّ
مث ّ
ســن القانــون عــدد  49لســنة  2015املــؤرخ يف  27نومفــر  2015املتعلــق بعقــود
مت ّ
ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص هبــدف تنويــع آليــات تلبيــة الطلــب العمــويم

ومصــادر متويلهــا وهبــدف تمنيــة البنيــة التحتيــة وتدعــم االســتمثار العمــويم بالرشاكــة بــن
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القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص واإلســتفادة مــن مهنيــة وخــرة القطــاع اخلــاص .وحي ـ ّدد هــذا

القانــون اإلطــار العــام لعقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ،واملبــادئ األساســية
املنطبقــة علهيــا وطــرق إعدادهــا وإبرامهــا والنظــام املنطبــق عــى تنفيذهــا وكيفيــة مراقبهتــا.

مكــا ّ
العامــة
خاصــة عــر إرســاء اهليئــة
مت تفعيــل هيــالك حومكهتــا يف ســنة 2017
ّ
ّ
للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
و ّ
مت رصــد المتويــات الالزمــة إلرســاء األرضيــة املناســبة لتطويــر الرشاكــة بــن القطــاع
العــام والقطــاع اخلــاص  :تكويــن اإلطــارات يف عـ ّدة وزارات وتنظــم دورات تكوينيــة وإنتــاج
دعــامئ إتصاليــة وإصــدار عقــد منــوذيج خــاص بعقــود الرشاكــة...
مت عقــد النــدوة الدوليــة للرشاكــة والــي ّ
يف ســبمترب ّ ،2018
مكنــت مــن تقــدمي أكــر مــن
 30مرشوعــا لملســتمثرين اخلــواص والعموميــن وذلــك يف  4قطاعــات مهيلكــة :
 النقل، البيئة والطاقة واملياه، البنية التحتية والهتيئة العمرانية، األقطاب التكنولوجية.التــأم هــذا املنتــدى حبضــور مك ّثــف مــن األطــراف العموميــن واخلــواص مــن تونــس
واخلــارج ّ
ومكــن بالتــايل مــن التعـ ّرف أكــر عــى املشــاريع ومــن حشــد املشــاركة يف طلبــات
املختصــة مــن األخشــاص العموميــن.
عــروض األطــراف التقنيــة
ّ
باإلضافــة إىل ذلــك ّ
ســن القانــون عــدد  47لســنة  2019املتعلــق بتحســن منــاخ
مت
ّ
ّ
ومض مجلــة مــن
اإلســتمثار الذي هيــدف إىل حتفــز اإلســتمثار وحتســن منــاخ األمعــال.
األحــام املتعلقــة بتبســيط إجــراءات ونظــام اللزمــات وعقــود الرشاكــة.
و ّ
مت ترسيــع مشــاريع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص خصوصــا يف
جمــال الطاقــات املتجــ ّددة جبملــة مــن طلبــات العــروض املعلــن عهنــا يف الســنوات 2017
و 2018و 2019وهــو مــا ّ
مكــن مــن إختيــار عــ ّدة منتجــن للكهربــاء مــن الطاقــات املتجــددة
بســعات خمتلفــة.
ومــن املهـ ّم أن يمشــل هــذا الترسيــع اك ّفــة القطاعــات املهيلكــة والــي ميكــن أن يـ ّ
م إجنــاز
املشــاريع فهيــا بصيغــة الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
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 .3تعريف المفاهيم :
يف الترشيــع املقــارن ويف مصطلحــات املنمظــات واملؤسســات املاليــة الدوليــة توجــد عــ ّدة

تعاريــف للرشاكــة 2تتقــارب مضمونــا فميــا بيهنــا وختتلــف يف مــدى ارتباطهــا بالطلبــات العموميــة
التقليديــة ويف التفريــق بــن أشــال الرشاكــة حســب الطــرف الــذي يتح ّمــل دفــع املعالــم.

أمــا يف الترشيــع التونــي فتمشــل الــرااكت عقــود اللزمــات (عــى معــى القانــون عــدد
 23لســنة  )2008وعقــود الرشاكــة (عــى معــى القانــون عــدد  49لســنة  .)2015ويف مــا يــي
التعاريــف القانونيــة هلــا وألمه مصطلحاهتا:
اللزمــة  :يه العقــد الــذي يفــوض مبقتضــاه خشــص معــويم يمســى «مــاحن اللزمــة»،
ملــدة حمــددة ،إىل خشــص معــويم أو خــاص يمســى «صاحــب اللزمــة» ،التــرف يف مرفــق
معــويم أو اســتعامل واســتغالل أمــاك أو معــدات معوميــة وذلــك مبقابــل يســتخلصه لفائدتــه
مــن املســتعملني حســب الــروط الــي يضبطهــا العقــد»
مرفــق معــويم (عــى معــى قانــون اللزمــات)  :القيــام بإســداء خدمــات لتحقيــق
املصلحــة العامــة حتــت الرقابــة املبــارشة للخشــص العمــويم مــاحن اللزمــة وألي خشــص
معــويم آخــر ميــارس مهــام الرقابــة طبقــا للترشيــع اجلــاري بــه العمــل.
مــاحن اللزمــة  :الدولــة أو امجلاعــة احملليــة أو املؤسســة أو املنشــأة العموميــة الــي
ّ
متكهنــا هيــالك املداولــة مــن منــح اللزمــات وذلــك مــع مراعــاة النصــوص القانونيــة املنمظــة
3
لكيفيــة ممارســة اإلرشاف عــى املنشــآت العموميــة.
صاحــب اللزمــة  :الخشـــص العمـــويم أو اخلــاص املنتـــفع باللزمــة والــذي يــرم معــه
عقــد اللزمــة.
عقــد الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص  :هــو عقــد كتــايب ملــ ّدة
حمــددة ،يعهــد مبقتضــاه خشــص معــويم إىل رشيــك خــاص مبهمــة شــاملة تتعلــق لكيــا أو
جزئيــا بتصمــم وإحــداث منشــآت أو جتهــزات أو بــى حتتيــة ماديــة أو الماديــة رضوريــة
لتوفــر مرفــق عــام .ويمشــل عقــد الرشاكــة المتويــل واإلجنــاز أو التغيــر والصيانــة ،وكذلــك
االســتغالل عنــد االقتضــاء ،وذلــك مبقابــل يدفــع إىل الرشيــك اخلــاص مــن قبــل الخشــص
العمــويم طيلــة مــدة العقــد طبقــا للــروط املبينــة بــه .ويشــار إليــه فميــا يــي بعقــد الرشاكــة.
4
ويســتثىن مــن االســتغالل املذكــور أعــاه قطاعــات األمــن والدفــاع والجســون.
2
3
4
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حسب دليل البنك الدويل ومنمظة التعاون والتمنية االقتصادية واملفوضية األوروبية.
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متت مراجعة تعريف عقد الرشاكة مبقتىض قانون حتسني مناخ االستمثار.
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الخشــص العمــويم (عــى معــى قانــون عقــود الرشاكــة)  :الدولــة وامجلاعــة
احملليــة وكذلــك املؤسســة واملنشــأة العموميــة املتحصلــة ،مســبقا ،عــى موافقــة ســلطة
اإلرشاف إلبــرام عقــد الرشاكــة.
الرشيك اخلاص  :الخشص املعنوي اخلاص.
رشكــة املــروع  :الرشكــة املكونــة يف شــل رشكــة أهســم أو ذات مســؤولية حمــدودة
طبقــا للترشيــع اجلــاري بــه العمــل والــي ينحــر غرضهــا االجمتــايع يف تنفيــذ موضــوع
عقــد الرشاكــة.

 .4أهداف اللجوء إلى الشراكة :
 جيــد اللجــوء إىل الرشاكــة تربيــره يف ظـ ّـل الوضعيــة احلاليــة للبنيــة التحتيــة ولملاليــة
العموميــة اللتــان تمتـ ّ
ـزان بـ :

ّ
حتتــل تونــس املرتبــة  84يف هــذا املعيــار حســب
 نقــص يف البنيــة التحتية حيــثتصنيــف التقريــر الــدويل حــول التنافســية Global Competitiveness Report 2018

وخاصة تفامق نفقات األجور والدين اخلاريج وصندوق الدمع.
 صعوبات املالية العموميةّ

متطلبــات التمنيــة والتــوازن بــن اجلهــات والــذي تســى الدولــة إىل تكريســه إعمتــادا عــى

مبــدأ المتيــز اإلجيــايب (الفصــل  12مــن الدســتور).

إذ تتيــح الرشاكــة إماكنيــة تعبئــة المتويــات الرضوريــة لالســتمثار العمــويم مــع التحــم
يف وطــأة اإلنفــاق .مكــا ّ
متكــن الرشاكــة مــن االســتعانة خبــرة القطــاع اخلــاص يف إدارة
ممــا يهســم يف تقليــص آجــال اإلجنــاز ،وخفــض تلكفــة
املشــاريع ،وقدراتــه االبتاكريــةّ ،
املرافــق وحتســن جودهتــا.
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منهجية إعداد التقرير
 .1مجال التقرير :
يمشــل جمــال التقريــر احلــايل املشــاريع يف إطــار اللزمــات عــى معــى القانــون اإلطــاري
عــدد  23لســنة  2008وعقــود الرشاكــة عــى معــى القانون عدد  49لســنة  2015املنقــح بالقانون
عــدد  47لســنة  2019وتلــك اخلاضعــة للقانــون عــدد  12لســنة  2015املتعلــق بإنتــاج الكهرباء من
الطاقــات املتجــددة دون غريهــا مــن املشــاريع .وال يمشــل جمــال التقريــر املشــاريع اخلاضعــة
خاصــة عــى غــرار عقــود االمتيــاز املنصــوص علهيــا مبجلــة احملروقــات وجملــة
ألطــر قانونيــة
ّ
املنــامج وكذلــك اإلجــازات املنصــوص علهيــا مبجلــة االتصــاالت.

 .2جرد المشاريع الموجودة ومتابعتها :
دأبــت وحــدة متابعــة اللزمــات قبــل أن تــدجم صلــب اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع
اخلاصــة باللزمــات اجلاريــة طبقــا
العــام والقطــاع اخلــاص عــى حتيــن قاعــدة املعطيــات
ّ
ملمشوالهتــا .ويـ ّـم ذلــك نظر ّيــا عــى مســتويني :
بالنســبة جلــرد اللّزمــات املربمــة بعــد إحــداث وحــدة متابعــة اللزمــات واملعروضــة علهيــا
إلبــداء الــرأي قبــل إبرامهــا ،يــم تجسيــل أمه املعطيــات التعاقديــة (صاحــب اللزمــة ،مــاحن
اللزمــة ،املوضــوع ،املـ ّدة ،طريقــة احتســاب املعلــوم ،)...مكــا ميكــن التثبــت مهنــا بالرجــوع إىل
العقــود املصاحبــة لمللفــات.
بالنســبة جلــرد اللّزمــات اجلاريــة املربمــة قبــل إحــداث وحــدة متابعــة اللزمــات وبالنســبة
ملتابعــة تنفيــذ ّ
ـص األمرعــدد  1753لســنة  2010املــؤ ّرخ
لك اللزمــات (اجلديــدة والقدميــة) فقــد نـ ّ
يف  14جويليــة  2010واملتعلّــق بضبــط رشوط وإجــراءات منــح اللزمــات ،عــى إحالــة لك صاحب
لزمــة ،ســنويا ،لتقريــر حــول تنفيــذ اللزمــة إىل مــاحن اللزمــة وإىل اهليئــة العامــة للرشاكــة
بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص .ويتض ّمــن التقريراملعطيــات االقتصاديــة واحملاســبية
مبــا فهيــا احلســابات الســنوية لنتــاجئ اســتغالل العمليــات موضــوع العقــد ووصــف الوضعيــة
املمتلــات الالزمــة حلســن تنفيــذ املــروع.
تبعــا لذلــك متــت مراســلة ماحنــي اللزمــات يف عـ ّدة مناســبات (يف الســنوات ،2016 ،2014
للتوصــل إىل جــرد أ ّويل للزمــات .مكــا ّ
مت خــال الســنة احلال ّيــة :
)2018
ّ
 إصــدار منشــور رئيــس احلكومــة عــدد  10املــؤرخ يف  10أفريــل  2019لتذكــر ماحنــيوأحصــاب اللزمــات بواجــب مـ ّد تقاريــر التنفيــذ مــع حتديــد أجــل مـ ّ
ـوف أفريــل لذلــك.
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ـما املعالمي
 مراســلة أمه ماحنــي اللزمــات 5لطلــب املعلومــات الدنيــا املتعلقــة بالتنفيــذ السـ ّاحملققة يف الســنوات  2017و 2018والتو ّقعات بالنســبة للســنوات  2019إىل .2023

 .3جرد المشاريع المستقبلية :
مثملــا هــو الشــأن بالنســبة جلــرد املشــاريع املوجــودة ،فقــد ّ
مت االعمتــاد عــى إجابــات
ماحنــي اللزمــات احملمتلــن وعــى امللفــات املعروضــة عــى اهليئــة إلبــداء الــرأي فهيــا منــذ
إحداثهــا .باإلضافــة إىل ذلــكّ ،
مت الرجــوع إىل قامئــة املشــاريع املربجمــة والــي أعلنــت علهيــا
احلكومــة يف النــدوة الدوليــة حــول الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص املنعقــدة
بتــارخي  18ســبمترب .2018
هــذا وجتــدر اإلشــارة إىل أنّ صيغــة إجنــاز املشــاريع املســتقبلية (لزمــة أو عقــد رشاكــة أو
غــره) ال يكــون هنائيــا إ ّ
ال بعــد مصادقــة اهليئــة .وي ـ ّ
خاصــة باالعمتــاد عــى الدراســة
م ذلــك
ّ
املقارنــة بــن خمتلــف الصيــغ التعاقديــة املتاحــة.

 .4الوحدة النقدية المستعملة :
مت تضمني ّ
ّ
لك املبالغ باجلداول املصاحبة بالدينار.

 .5تحييد األثر الجبائي على معاليم اللزمات :
ّ
مت تضمــن املعالــم دون اعتبــار األداءات .وبالنســبة لملعطيــات املاليــة الــي وردت عــى
اهليئــة باعتبــار األداءات ،فقــد ّ
مت خصــم األداء عــى القميــة املضافــة عــى أســاس نســبة %18
ســنة  2017وبنســبة  %19بدايــة مــن ســنة .2018

 .6سعر الصرف المعتمد :
مت تطبيــق ســعر رصف الدينــار بتــارخي  26جــوان  2019لتحويــل ّ
ّ
لك املبالــغ بالعمــات
األجنبية ســواء اليت ّ
مت دفعها أو املتوقع دفعها مســتقبال بعنوان معالمي اللزمات واالســتمثارات.

 .7قيمة االستثمارات :
ّ
التوصــل مبعلومــات جزئيــة تتعلّــق بقمية االســتمثارات
مكــن النظــام املعلومــايت احلــايل مــن
ّ
ّ
وجــل املشــاريع املربجمــة املعلــن عهنــا يف النــدوة الدوليــة حــول
لبعــض املشــاريع املنجــزة
الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.

5
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الجزءاألول  :منظومة الشراكة
ّ
ترتكــز منظومــة الرشاكــة عــى منظومــة قانونيــة ّ
تأطر شــلني من أشــال الرشاكــة ويه اللزمات

وعقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص .مكــا ترتكــز عــى منظومــة مؤسســاتية تفصل

بــن أدوار التخطيــط والتنفيــذ وتكـ ّرس مهــام املســاندة واملراقبــة القبليــة والبعدية.

األول  :اإلطارالتشريعي والترتيبي
الباب ّ
 .1اإلطار التشريعي ل ّلزمات :
أمه النصوص القانونية يف :
تمت ّثل ّ

 القانــون عــدد  23لســنة  2008املــؤرخ يف غـ ّرة أفريــل  2008املتعلــق بنظــام اللزمــاتمكــا مت تنقيحــه وإمتامــه بالقانــون عــدد  47لســنة  2019املتعلــق بتحســن منــاخ
االســتمثار،
 األمــر عــدد  2034لســنة  2008املــؤرخ يف  26مــاي  2008املتعلــق بضبــط كيفيــة مســكدفرتاحلقــوق العينيــة املوظفــة عــى البنايــات واملنشــآت والتجهــزات الثابتــة املنجــزة
يف إطاراللزمــات،
 األمرعــدد  1753لســنة  2010املــؤرخ يف  19جويليــة  2010املتعلــق بضبــط رشوطوإجــراءات منــح اللزمــات املنقــح واملمتــم باألمرعــدد  4631لســنة  2013مــؤرخ يف 18
نومفــر ،2013
 األمــر عــدد  3437لســنة  2010مــؤرخ يف  28ديمســر  2010يتعلــق بضبــط معايــرتصنيــف اللزمــات ذات األمهيــة الوطنيــة،
 األمــر احلكــويم عــدد  1185لســنة  2016املــؤرخ يف  14أكتوبــر  2016املتعلــقبضبــط تنظــم وصالحيــات اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع
اخلــاص.

اخلاصــة الســابقة
هــذا و مل ين ّقــح قانــون  2008األحــام املخالفــة الــواردة يف النصــوص
ّ
خاصــا.
نصــا
ّ
لــه ،وبالتــايل بقيــت تلــك األحــام نافــذة .ويه مض ّمنــة يف حــوايل ّ 20

 .2اإلطــــار التشــريعي لعقـــود ّ
الشــراكـــة بيــــن القطــــاع العــــام
والقطــــاع الخــاص :
ّ
ّ
املــرع مبقتــى القانــون التوجهيــي عــدد  13لســنة  2007مــن إســناد عقــود
مكــن
رشاكــة يف جمــال االقتصــاد الرمقــي ،إ ّ
ال أنّ حصيلــة هــذه التجربــة اكنــت دون املأمــول.
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هــذا وقــد مت إلغــاء أحــام هــذا القانــون وتعويضهــا مبقتــى القانــون عــدد  49لســنة 2015
ّ
ووض مبادهئــا وإجراءاهتــا .ويمت ّثــل اإلطــار
وســع مــن جمــاالت عقــود الرشاكــة
الــذي ّ

الترشيــي لعقــود الرشاكــة يف :

 القانــون عــدد  49لســنة  2015املــؤرخ يف  27نومفــر  2015املتعلــق بعقــود ّالشاكــة بــن
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مكــا مت تنقيحــه وإمتامــه بالقانــون عــدد  47لســنة 2019
املتعلــق بتحســن منــاخ االســتمثار.
 األمراحلكــويم عــدد  771لســنة  2016املــؤرخ يف  20جــوان  2016املتعلــق بضبــط تركيبــةوصالحيــات املجلــس االســراتيجي للرشاكــة بني القطاع العــام والقطاع اخلاص.
 األمــر احلكــويم عــدد  772لســنة  2016املــؤرخ يف  20جــوان  2016املتعلــق بضبــطرشوط وإجــراءات منــح عقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
 أمــر حكــويم عــدد  782لســنة  2016مــؤرخ يف  20جــوان  2016يتعلــق بكيفيــة مســكجســل احلقــوق العينيــة املوظفــة عــى البنايــات واملنشــآت والتجهــزات الثابتــة احملدثــة
يف إطــار عقــد الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
 األمــر احلكــويم عــدد  1104لســنة  2016املــؤرخ يف  4جويليــة  2016املتعلــق بضبــطرشوط وصيــغ حتديــد املقابــل الــذي يدفعــه الخشــص العمــويم لرشكــة املــروع
وضبــط رشوط وصيــغ إحالــة أورهــن الديــون يف عقــود الرشاكــة بــن القطــاع العــام
والقطــاع اخلــاص.
 األمــر احلكــويم عــدد  1185لســنة  2016املــؤرخ يف  14أكتوبــر  2016املتعلــق بضبــطتنظــم وصالحيــات اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العام والقطــاع اخلاص.

 .3المبادئ العامة إلبرام مشاريع الشراكة :
 .1.3حتديد احلاجيات :
ـص لك مــن القانــون عــدد  23لســنة  2008املتعلّــق بنظــام اللّزمــات والقانــون عــدد 49
نـ ّ
لســنة  2015املتعلــق بعقــود ّ
الشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص عــى رضورة

أن تســتجيب املشــاريع موضــوع عقــود الرشاكــة حلاجــة حمـ ّددة مســبقا مــن قبــل الخشــص
العمــويم تضبــط وفقــا لألولويــات الوطنيــة واحملليــة ولألهــداف املرســومة مبخططــات التمنية.
اســتثنا ًء هلــذه القاعــدة ،ميكــن للخشــص اخلــاص تقــدمي عــرض تلقــايئ إىل الخشــص
العمــويم قصــد إجنــاز مــروع يف إطــار عقــد رشاكــة و تقــدمي دراســة جــدوى أوليــة لملــروع.
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وجيــب أال يتعلــق العــرض التلقــايئ مبــروع قــد ســبق الــروع يف إعــداده أو تنفيــذه مــن طــرف

الخشــص العمــويم .وللخشــص العمــويم أن يقبــل العــرض التلقــايئ أو أن يرفضــه أو أن يعدلــه
دون محتــل أيــة مســؤولية جتــاه صاحبــه.

 .2.3مبدأ املنافسة :
يــم إســناد املشــاريع املنجــزة يف إطــار الرشاكــة عــن طريق الدعــوة إىل املنافســة مبدئيا.
تتجســد املنافســة يف إطــار طلــب عــروض أو يف إطــار تفــاوض تنافــي الّــذي ميكــن اللّجــوء
ّ
إليــه يف حــال خصوصيــة املــروع موضــوع الرشاكــة وإذا مــا تعـ ّذر عىل الخشــص العمويم
أن يضبــط بصفــة مســبقة الوســائل واحللــول الف ّنيــة واملاليــة الكفيلــة بتلبيــة حاجياته.
ـن أنّ املشــاركة ســتنحرص يف فئــة مع ّينــة مــن
حبيــث ال تكــون املنافســة فعليــة إذا مــا تبـ ّ
الفاعلــن االقتصاديــن اكلــراكت الكــرى مثــا الّــي هلــا مــن اخلــرة ومــن اإلماكنيــات
املاليــة اهلا ّمــة مــا ّ
واملتوســطة لــو اقتــر االختيــار
ميكهنــا مــن إزاحــة الــراكت الصغــرى
ّ
عــى هاذيــن املعياريــن.
فـ ّ
ـل الفاعلــن االقتصاديــن جيــب أن يكــون هلــم فرصــة حقيقيــة يف املشــاركة يف طلبــات
العــروض يف مشــاريع الرشاكــة لضــان عــروض تنافســية مــن شــأهنا حتقيــق املنفعــة
للخشــص العمــويم مــن اجلوانــب املاليــة واالقتصاديــة والف ّنيــة.
اســتثناء ملبــدأ املنافســة ،ميكــن إســناد عقــود الرشاكــة بالتفــاوض املبــارش طبقــا للــروط
واحلــاالت احلرصيــة املنصــوص علهيــا يف القانــون .مفث ـ ً
ا يــم إســناد عقــود الرشاكــة عــن
طريــق التفــاوض املبــارش إذا تعلــق موضوعهــا بنشــاط ال ميكــن اســتغالله إال حرصيــا مــن
قبــل صاحــب بــراءة اخــراع.
 .3.3مبدأي املساواة وتاكفؤ الفرص :
تعتــر مبــادئ املســاواة وتاكفــؤ الفــرص مــن املبــادئ األساســية يف إســناد املشــاريع يف
إطــار الرشاكــة ملــا هلــا مــن ارتبــاط وثيــق باملبــادئ األساســية املتعلّقــة باملســاواة يف احلقــوق
والواجبــات وكذلــك مببــدأي املنافســة الزنهيــة وحريــة األنشــطة التجاريــة والصناعيــة.
ويمشل مبدأ املساواة وتاكفؤ الفرص حرية املشاركة واملساواة يف املعاملة مع املتنافسني.
مفــن املهــم أن يــم اختيــار املشــاركني يف إطــار رشوط موضوعيــة ومنافســة حقيقيــة ،وهــذا
ـن هــذا ال يعين
يعــي خضــوع مشــاريع الرشاكــة لشــفافية اإلجــراءات معومــا عنــد اإلســناد ،لكـ ّ
أنّ املســاواة يف املعاملــة تنهتــي مــع انهتــاء إجــراءات املنافســة واإلســناد فهــي تتواصــل أيضــا
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عنــد التنفيــذ ذلــك أ ّنــه ال ميكــن تغيــر البنــود التعاقديــة بشــل ميــس مــن الــروط األساســية
الّــي ّ
مت عــى أســاهسا اإلســناد بشــل اكن ســيؤ ّدي إىل اختيــار رشيــك اقتصــادي مغايــر
أثنــاء املنافســة.
 .4.3اإلهشار وشفافية اإلجراءات :
وهــو مبــدأ يتفــ ّرع عــن مبــدأ املســاواة يف املعاملــة ذلــك أنّــه هيــدف إىل املســاواة يف
كيفيــة احلصــول عــى املعلومــة وبالتــايل املســاواة يف فــرص املشــاركة وهــو مــا سـ ّ
ـمكن مــن
حتســن مســتوى املنافســة حبيــث ســتؤ ّدي معليــة اإلهشــار اجل ّيــدة مــن مشــاركة أكــر عــدد
مــن الفاعلــن االقتصاديــن املعنيــن أو املســهدفني ولكــن أيضــا مــن حتســن الفئــة املشــاركة
حبيــث ّ
ميكــن اإلعــان عــن ال ّدعــوة لملنافســة مــن االطــاع عــى الــروط الّــي جيــب تو ّفرهــا
عــى ال ّراغبــن يف املشــاركة وإقصــاء املتط ّفلــن نظريــا عــن ذلــك.
 .5.3التوازن التعاقدي :
مبــا أن اهلــدف مــن عقــود الرشاكــة هــو الوصــول ملنفعــة القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص
يف نفــس الوقــت ،ختضــع عقــود الرشاكــة إىل مبــدأ التــوازن املــايل للعقــد مــن خــال تقــامس
املخاطــر صلــب العقــد بــن الخشــص العمــويم والرشيــك اخلــاص .يضمــن تقــامس املخاطــر
يف عقــود الرشاكــة ســي اجلهتــن إلجنــاح املشــاريع واتبــاع احلومكــة الرشــيدة يف إدارة
املشــاريع ممــا يــؤدي إىل تقليــل املخاطــر اإلمجاليــة لملــروع.
 .6.3احلومكة ال ّرشيدة :
أحــد األهــداف األساســية الّــي يســى الخشــص العمــويم إىل حتقيقهــا يه حســن
ـرف يف األمــوال العموميــة ،إذ أنّ اللّجــوء إىل مشــاريع الرشاكــة ّ
ميكــن بصفــة عا ّمــة
التـ ّ
(خاصــة إذا ّ
مت مجتيعهــا) مبــا ّ
أنــا مل تعــد
مــن تقليــص لكفــة اإلجنــاز واالســتغالل والصيانــة
ّ
عــى اكهــل الخشــص العمــويم.

مكــا تمكــن مــزة عقــود الرشاكــة بال ّنســبة لألخشــاص العموميــن يف إماكنيــة ال ّدفــع
املؤجــل (غالبــا بعــد االنهتــاء مــن اإلجنــاز) وبالتــايل فــإنّ اللّجــوء إىل املــوارد العموميــة
ّ
مؤجلــة وممتــدة يف الزمــن وليــس دفعــة واحــدة وهــو مــا مــن شــأنه أن حيــ ّد
يــم بصفــة
ّ
ـرف يف املع ـ ّدات والبــى التحتيــة بنجاعــة
مــن املديونيــة .عــاوة عــى أ ّنــه يــم إحــام التـ ّ
وذلــك بفضــل رؤيــة شــاملة لملشــاريع الــي تفتقــر إلهيــا الصفقــات العموميــة ،ذلــك أنّ إجنــاز
الصفقــات العموميــة غالبــا مــا هيــم بــل جانــب مــن املــروع عىل حــدة (اإلجناز/االســتغالل/
الصيانــة والتع ّهــد) .ينجــر عــن الطبيعــة الشــاملة لعقــود الرشاكــة توفــر الوقــت واملــوارد املالية
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واكتســاب اخلــرة وجــودة أفضــل لملرفــق والبنيــة التحتيــة العموميــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
يتجســد التــرف الســلمي يف عقــود الرشاكــة مــن خــال إختيــار العــرض األفضــل إقتصاديا.
ّ
«ويقصــد بالعــرض األفضــل اقتصاديــا العــرض الــذي ثبتــت أفضليتــه باالعمتــاد عــى مجلــة
مــن املعايــر تتعلــق أساســا باجلــودة وجناعــة األداء والقميــة امجلليــة لملــروع والقميــة
املضافــة ونســبة تشــغيلية اليــد العاملــة التونســية ونســبة تأطريهــا ونســبة اســتعامل املنتــوج
الوطــي واســتجابة العــرض ملتطلبــات التمنيــة املســتدامة».6
هــذا وختضــع عقــود اللّزمــات وعقــود الرشاكــة إىل املســاءلة حيــث تقـ ّدم احلكومــة ســنويا
تقريــرا شــامال حــول عقــود الرشاكــة ملجلــس نـ ّواب الشــعب .7مكــا ختضــع إىل املراقبــة بصفــة
مســبقة ومزتامنــة والحقة.
 .7.3الزناعات :
طبقــا للفصــل  30مــن القانــون  49لســنة  2015فإ ّنــه يف حالــة نــزاع نــامج عــن تنفيــذ
العقــد« ،جيــب التنصيــص ،عــى فــض الــزاع باحلســى يف مرحلــة أوىل وعــى املــدة
القصــوى املخصصــة هلــذه املرحلــة وذلــك قبــل اللجــوء إىل القضــاء أو التحكــم إن اقتــى
الصلحيــة .ويف صــورة اللجــوء إىل التحكــم ،ينــص العقــد وجوبــا
األمــر وتعــذرت املســايع ّ
عــى أن القانــون التونــي هــو املط ّبــق عــى الـ ّ
ـزاع».

الباب الثاني  :اإلطار المؤسساتي
لــن اكنــت املنظومــة القانونيــة للرشاكــة تفصــل بــن إطاريــن قانون ّيــن خمتلفــن ،فــإنّ
املنظومــة املؤسســاتية تمتــز بضـ ّم املمشــوالت املتعلقــة بالرشاكة بشــلهيا وذلك عىل مســتوى
اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص .إذ مت إحــداث اهليئــة يف ســنة
 2017وأدجمــت هبــا وحــدة متابعــة اللزمــات املوجــودة منــذ ســنة  2009إىل جانــب إحــداث

مصــاحل إداريــة جديــدة صلــب اهليئــة أســندت هلــا مهــام اإلســناد والدراســات واملتابعــة
واملراقبــة والتدقيــق .مكــا أنّ املنظومــة املؤسســاتية تف ـ ّرق بــن األدوار التاليــة :
 الــدور اإلســراتيجي وخيتــص بــه جملــس اســراتيجي للرشاكــة بــن القطــاع العــاموالقطــاع اخلــاص.

6
7

20

الفصل  13منقانونعدد  49لسنة .2015
الفصل  33منالقانونعدد  49لسنة .2015
التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار

 الدور التنفيذي وهو من صالحيات ماحن اللزمة  /الخشص العمويم. أدوار املراقبــة واملتابعــة تتوالهــا مصــاحل إداريــة متعــددة باإلضافــة إىل الصالحيــاتالرقابيــة ملجلــس نــواب الشــعب.

 .1اإلدارة العامــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص -
وزارة الماليــة :
أحدثت منذ سنة  2011ويه م ّ
خاصة بـ :
لكفة
ّ
 تطويــر ومالءمــة الترشيعــات اجلبائيــة واملاليــة واحملاســبية ويف جمــال املنافســةوالمتويــل املتعلقــة مبشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص،
 تعميــق التعــاون الــدويل واإلقليمي يف ميــدان الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلاصلالنتفــاع بآليــات المتويــل املتاحة،
 متابعة وقيادة إعداد وإبرام املشاريع املربجمة بني القطاعني العام واخلاص، تكويــن بنــك معلومــات وإعــداد إحصائيــات ملشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــامواخلــاص.

 .2المجلــس اإلســتراتيجي للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع
الخــاص :
يتــوىل املجلــس رمس اإلســراتيجيات والسياســات الوطنيــة يف جمــال الرشاكــة بــن
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص وضبــط األولويــات طبقــا لتوجهــات خمططــات التمنيــة.
ويلكف للغرض مبا ييل :
 املصادقــة عــى اإلســراتيجية الوطنيــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاصوعــى املقرتحــات الراميــة إىل حتييهنــا وتطويرها،
 متابعــة وتقيــم تنفيــذ اإلســراتيجية الوطنيــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاعاخلــاص،
 توفــر الــدمع الــازم لتنفيــذ اإلســراتيجية الوطنيــة للرشاكــة بــن القطــاع العــاموالقطــاع اخلــاص،
 تقدمي التوجهيات والتوصيات الالزمة قصد تطوير اإلسرتاتيجية وطرق تنفيذها، ضبط األولويات القطاعية واجلهوية للرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص،21

 ضبــط بــراجم مخاســية ملشــاريع الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاصومتابعهتــا وحتييهنــا يف إطــار خمططــات التمنيــة،
 دراســة التعديــات والتحســينات املســتوجبة لإلطــار الترشيــي والرتتيــي لعقــودالرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص بالتنســيق مــع اهليئــة العامــة للرشاكــة
بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،
 اقــراح اكفــة اإلجــراءات والتدابــر املتعلقــة بالوقايــة مــن الفســاد وماكحفتــه يف جمــالالرشاكــة بــن القطــاع العــام واخلــاص وذلــك بالتنســيق مــع هيئــة احلومكــة الرشــيدة
وماكحفة الفســاد.

 .3الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :
أحدثــت اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص مبوجــب الفصــل 38
مــن القانــون عــدد  49لســنة  2015املــؤرخ يف  27نومفــر  2015واملتعلــق بعقــود ّ
الشاكــة بــن
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص حتــت إرشاف رائســة احلكومــة لتتـ ّ
ـول مســاعدة األخشاص

العموميــن يف إعــداد اللزمــات وعقــود الرشاكــة وإبرامهــا و مراقبهتــا ومتابعــة تنفيذهــا.

عــى مســتوى النــص ،وطبقــا ألحــام األمــر احلكــويم عــدد  1185لســنة  ،2016ترتكــب
اهليئــة مــن :
 وحدة مراقبة ومتابعة عقود اللزمات، وحدة مراقبة ومتابعة عقود الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، وحدة الدراسات واملساندة والتكوين، وحدة احلوصلة واملتابعة والتدقيق.مكــا أحدثــت لــدى اهليئــة «جلنــة مراقبــة ومتابعــة عقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة»
تســاعدها عــى متابعــة مــدى احــرام مبــادئ املســاواة بــن املرتحشــن وتاكفــؤ الفــرص
وشــفافية اإلجــراءات واللجــوء إىل املنافســة.
أمــا عــى املســتوى التطبيــي ،فــإنّ مهــام احلوصلــة واملتابعــة والتدقيــق مل تف ّعــل بعــد
ّ
بالشــل الــايف يف انتظــار إرســاء نظــام معلومايت شــامل مجلــع ومعاجلة وحتليــل املعطيات
املتعلقــة بعقــود اللزمــات وعقــود الرشاكــة.
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 .4اللجنــة الوطنيــة للموافقــة علــى المشــاريع العموميــة – وزارة
التنميــة واإلســتثمار والتعــاون الدولــي :
أحدثــت هــذه اللجنــة مبقتــى األمــر احلكــويم عــدد  394لســنة  2017املتعلــق
خاصــة املوافقــة عــى
موحــد لتقيــم وإدارة االســتمثارات العموميــة وتتــوىل
بإحــداث إطــار
ّ
ّ
املشــاريع العموميــة الــي يقــع إدراجهــا مبزيانيــة الدولــة وعــى املشــاريع الــي تســتوجب
رصــد االعمتــادات الرضوريــة للقيــام بدراســات مــا قبــل اجلــدوى و/أو دراســة اجلــدوى و/أو
الدراســات الفنيــة قبــل إحالهتــا عــى وزارة املاليــة .وبالتــايل ،تعــرض علهيــا املشــاريع حمدثــة
يف إطــار عقــود الرشاكــة.

 .5مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية :
طبقا لألمر احلكويم عدد  357لسنة  ،2019تضطلع مصاحل الوزارة مبهام :
 حتديد معالمي اللزمات ومراجعهتا (اإلدارة العامة لالختبارات)، متابعــة إســناد اللزمــات مبلــك الدولــة العــام واســتغالهلا وكذلــك متابعة اســتغالل لزماتاملؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة (اإلدارة العامة للترصف والبيوعات).

 .6اللجنة المختصة بالثروات الطبيعية – مجلس نواب الشعب :
نص الفصل  13من الدستور عىل أنّ :
ّ
«الرثوات الطبيعية ملك للشعب التونيس ،متارس الدولة السيادة علهيا بامسه.

ُتعــرض عقــود االســتمثار املتعلقــة هبــا عــى اللجنــة املختصــة مبجلــس نــواب الشــعب.
و ُتعــرض االتفاقيــات الــي تــرم يف شــأهنا عــى املجلــس لملوافقــة».
وعــى هــذا األســاس ،وبالنســبة ملشــاريع الرشاكــة الــي تدخــل حتــت طائلــة الفصــل 13
املختصــة املذكــورة.
فإهنــا ختضــع لرقابــة اللجنــة
ّ

 .7اإلطــار المؤسســاتي المالــي للشــراكة بين القطاع العــام والقطاع
الخاص :
ميثــل صنــدوق الودائــع واألمانــات أمه نظــام مؤسســايت يف املســتوى املــايل للرشاكــة
بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.
ويتــوىل صنــدوق الودائــع واألمانــات بوصفــه الــذراع املــايل للدولــة املســامهة يف متويل
املشــاريع املنجــزة يف إطــار الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص فضــا عــى املســاعدة
عــى االنطــاق مــن خــال متويــل الدراســات التحضرييــة والتقيمييــة ملشــاريع الرشاكــة.
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ويف هــذا اإلطــار ّ
مت إمضــاء مذكــرة تفــامه بــن اهليئــة العامــة للرشاكــة بــن القطــاع العام
والقطــاع اخلــاص وصنــدوق الودائــع واألمانــات خــال هشــر ســبمترب ّ 2018
مت مبقتضاهــا
ختصيــص خــط متويــل يـ ّ
م وضعــه عــى ذمــة األخشــاص العموميــن لتقــدمي املســاعدة الفنيــة
عنــد إعــداد مشــاريع رشاكــة.
وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الســياق إىل أنّ دور اجلهــاز البنــي يعتــر هامــا ملواكبــة
متويــل مشــاريع الرشاكــة ويســتديع بالتــايل تأهيلــه ومتكينــه مــن اآلليــات والتقنيــات املناســبة
لتوفــر المتويــات هلــذا الصنــف مــن العقــود.
مكــا جتــدر اإلشــارة كذلــك إىل رضورة التفكــر ومزيــد التعمــق يف مــدى إماكنيــة توظيــف
خاصــة
املاليــة اإلســامية واالســتفادة مــن آلياهتــا لمتويــل عقــود الرشاكــة وعقــود اللزمــات
ّ
يف ظـ ّ
ـل توفــر إطــار ترشيــي ينظــم هــذا الصنــف مــن المتويــات.

الباب الثالث  :مشــروع تفعيل الشــراكة بين القطاع العام والقطاع
الخاص
 .1تقديم المشروع :
تتــوىل اهليئــة تنفيــذ برنــاجم تفعيــل الرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص
بتونــس والــذي هيــدف إىل :
 إرساء املناخ املالمئ للرشاكة، تص ّور وإرساء اإلطار القانوين واملؤسسايت للرشاكة، -تدعمي قدرات األعوان العموميني يف املجال،

 -تنفيذ أوىل املشاريع المنوذجية يف إطار عقود رشاكة.

و ّ
مت متويــل املــروع مــن قبــل الدولــة وكذلــك هببــة مــن صنــدوق االنتقــال للــرق األوســط
ومشــال إفريقيــا بقميــة  2.6مليــون دوالر أمريــي.
ويتكون املرشوع من املك ّونات التالية :
 -1إعداد سياسة رشاكة بني القطاعني العام واخلاص واإلطار القانوين واملؤسسايت.
 -2تركزي وحدة الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص.
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 -3تدعمي القدرات.
 -4إعداد وتطوير مرشوعني منوذجيني.
 -5خدمات االستشارة واالتصال.
 -6إدارة الربناجم.

 .2التقدم في تنفيذ المشروع :
ّ
مت إبرام  3عقود خمتلفة لتنفيذ املرشوع فميا ييل خمرجاهتا :
�أ .يتعلــق العقــد األ ّول بــإدارة الربنــاجم (املكـ ّون عــدد ّ )6
ومكــن مــن إفــادة اهليئــة خبدمــات
االستشــارة ق ّدمهــا خبــر منفــرد طيلــة م ّدة املــروع ويف خصوص ّ
لك مك ّونــات املرشوع.
و ّ
خاصــة لتعزيــز قــدرات اهليئــة يف املراحــل املتبقيــة مــن املك ّون
مت المتديــد يف هــذا العقــد
ّ
املــوايل املتعلــق باملرشوعــن المنوذجيني.
ب .يض ـ ّم العقــد الثــاين خدمــات إعــداد وإجنــاز مــرويع اســتمثار باالعمتــاد عــى آليــة
الرشاكــة.
أمــا العقــد الثالــث فيضــ ّم املك ّونــات  1و 2و 3و .5لتنفيذهــاّ ،
مجمــع
مت إبــرام عقــد مــع
ّ
جّ .
أمه خمرجاتــه :
مكتــب دراســات فرنــي أمريــي مــن ّ
 مراجعــة النظــام القانــوين للرشاكــة واملســاعدة عــى إرســاء األوامــر التطبيقيــة لقانــون 2015-49املتعلــق بعقــود الرشاكــة،
 وضع دليل للرشاكة وعقد منوذيج، تركــز وحــدة الرشاكــة بــن القطاعــن العــام واخلــاص (تصــ ّور للتنظــم اهليلكــيوللوســائل املعلوماتيــة) ،
 تدعمي القدرات من خالل تنظمي دورات تكوينية معمقة يف جمال عقود الرشاكة، وضــع اســراتيجية لالتصــال وإجنــاز موقــع واب خــاص هبيئــة الرشاكــة بــن القطــاعالعــام والقطــاع اخلــاص.
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 .3المقارنة مع بعض الدول :
ّ
مكــن مــروع تفعيــل الرشاكــة مــن وضــع تونــس عــى اخلارطــة العاملية لفرص االســتمثار
يف إطــار الرشاكــة .وملعرفــة القــدرة التنافســية لإلطــار الترشيــي واملؤسســايت للرشاكــة يف
تونــس ،مت العمــل عــى مقارنتــه مــع الــدول املشــاهبة (تركيــا واجلزائــر واملغــرب ومــر
واألردن) حســب بيانــات مــن البنــك الــدويل 8تتعلــق بتقيــم جتــارب الــدول حســب املقاييــس
التاليــة :اإلدارة والتــرف والعــروض التلقائيــة ومعليــة اإلبــرام واإلعــداد ملشــاريع الرشاكــة.
وأظهــرت املقارنــة بــأن تونــس تتصــدر الرتتيــب يف معليــة اإلدارة والتــرف يف عقــود
الرشاكــة ومعاجلــة العــروض التلقائيــة ولكهنــا متأخــرة يف مقيــاس اإلعــداد مقارنـ ًـة بالبلــدان
املذكــورة.
ً
خاصة بـ :
بالنسبة إلعداد مشاريع الرشاكة فإن تقرير البنك الدويل يويص
 تطوير نظام جبايئ خاص ملشاريع الرشاكة،
 جرد املخاطر املتعلقة باملشاريع،
 تطوير آليات لتقيمي متطلبات السوق،
 تضمني منوذج من عقد الرشاكة مع طلبات العروض،
 العمل عىل صياغة مناذج عقود رشاكة موحدة.
ً
خاصة بـ :
أما خبصوص معلية إبرام العقود فإن تقرير البنك الدويل يويص
 إقامة أيام إعالمية مفتوحة قبل اإلعالن عن طلب العروض،
 مطالبة الرشيك اخلاص بتقدمي دراسة مالية مع العرض،
 التفاوض مع الرشيك اخلاص الذي مت اختياره قبل توقيع العقد.
أمــا بالنســبة للعــروض التلقائيــة فــإن تونــس تلــزم جبميــع املعايــر املعمتــدة مــن قبــل
البنــك الــدويل.
وأخــرًا ،بالنســبة لــإدارة والتــرف يف عقــود الرشاكــة فــإن تونــس تلــزم جبميــع
معايــر التقيــم املعمتــدة مــن قبــل البنــك الــدويل مــع إماكنيــة تطويــر بعــض اجلوانــب مثــل
إماكنيــة مراجعــة العقــود خــال فــرة االســتغالل (جحــم املــروع ،نطاقــه ،أو مدتــه).
Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships- World Bank Group, 2018.
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8

حتليل مقارنة مﻦ حيﺚ العدد ملشاريع الرشاكة بن القطاع العام والقطاع

الجزء الثاﻧﻲ  :الﻤﻌﻄيات الﻤتﻌﻠﻘة ﺑﻤشارﻳﻊ الشراكة
الباب األول  :عدد اللزمات
 .1جرد الموجود :
ّ
مت إحصاء  217لزمة جارية للدولة واملؤسسات واملنشآت العمومية ،تتوزّع اكلتايل :
 .1.1لزمات الدولة :
 يف قطــاع النقــل يــم إســناد لزمــات الدولــة مبدئيــا مــن قبل وزارة النقل حيث أســندتلزمتــن تتعلقــان بالتــرف يف أجــزاء مــن امللــك العمويم للســكك احلديديــة (إحدامها
للرشكــة الوطنيــة للســكك احلديديــة التونســية واألخــرى لرشكــة النقــل بتونــس) وســتة
لزمــات تتعلــق باســتغال خطــوط نقــل معــويم حــرضي منتظــم لألخشــاص .وبالنســبة
لعقــد لزمــة إجنــاز واســتغال مطــار النفيضــة واعتبــارا لنظــام ملكيــة العقــار فــإنّ
ـص هــذا
الخشــص املمثــل للدولــة فيــه هــو وزيــر أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة .وينـ ّ
مت جردهــا إ ّ
األمه قميــة مــن بــن العقــود الــيت ّ
ال
العقــد عــىل توظيــف معالــم يه
ّ
أ ّنــه هشــد مراجعــات إلعــادة التــوازن املــايل إليــه ،مكــا تــم معاجلتــه يف إطــار جلنــة
ّ
املتدخلــة والرشيــك االســراتيجي اخلــاص.
تفــاوض تضـ ّم األطــراف العموميــة
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 يف ملــك الدولــة للغابــات أســندت الــوزارة امل ّلكفــة بالفالحــة لزمــة ملــد أنبــوب غــاز
باحلديقــة الوطنيــة صنغــر -جبــاس .ولزمتــن الســتغالل وحــدات ســياحية بيئيــة.

 يف جمــال الطاقــة مت إســناد لزمــة إلجنــاز واســتغالل احملطــة الكهربائيــة رادس 2منــذ ســنة  2002ولزمــة أخــرى إلنتــاج الكهربــاء مبحطــة البيبــان يف ســنة .2018

 وبالنســبة لملنزتهــات احلرضيــة ،وطبقــا للترشيــع اجلــاري به العمــل ،ي ّالترصف
مت
ّ
فهيــا مــن قبــل امجلاعــات احملليــة حلســاب الدولــة .وقــد أســندت وزارة الداخليــة
 5منزتهــات حرضيــة بــن ســنيت  2009و ،2010و ّ
مت حســب إحداهــا ســنة .2014
عملــا وأنّ هذااالختصــاص حت ـ ّول إىل وزارة الشــؤون احملليــة والبيئــة.
أمــا بالنســبة للزمــات امللــك العمــويم البحــري فيــم التــرف فهيــا مــن قبــل واكلــة
ّ -

محايــة وهتيئــة الرشيــط الســاحيل حلســاب الدولــة ( 13لزمــة) .وتمشــل مواضيعهــا
الصناعــة (لزمــة معاجلــة ميــاه الرجيــع الســتخراج مــادة لكوريــد البوتاســيوم ولزمــة
صناعــة امللــح الغــذايئ) والصيــد وتربيــة األمســاك (لزمــات حلــق املنجــل وحبــرة
اشــل والبيبــان) واســتغالل املوانــئ الرتفهييــة (املوانــئ الرتفهييــة بامحلامــات
ّ
ّ
وتمتــز هــذه
واملركــب الرتفهيــي ببــزرت).
والقنطــاوي واملنســتري واملينــاء القــدمي
اللزمــات بتخصيــص نســبة مــن معالميهــا حلســاب الواكلــة ونســبة أخــرى للدولــة.

 .2.1لزمات املؤسسات واملنشآت العمومية :
اللّزمــات املينائيــة يه األكــر عــددا ،إذ أســند ديــوان البحريــة التجاريــة واملوانــئ

(حتــت إرشاف وزارة النقــل)  87لزمــة موزّعــة عــى  7موانــئ جتاريــة .يف حــن أســندت
واكلــة مــواين وجتهــزات الصيــد البحــري (حتــت ارشاف وزارة الفالحــة)  84لزمــة موزّعة
عــى  20مينــاءا للصيــد البحــري.

بالنســبة لديــوان الطــران املــدين واملطــارات فقــد أســند لزمتــن تتعلــق إحداهــا
باســتغالل مطــار املنســتري لنفــس الرشيــك االســراتيجي املســتغل ملطــار النفيضــة .وتتعلــق
أمه اللزمــات مــن حيــث
الثانيــة باســتغالل األســواق احل ـ ّرة باملطــارات التونســية (ويه مــن ّ
قميــة املعالــم احملققــة فعل ّيــا).
حتصل
جتــدر اإلشــارة إىل أنّ صاحــب اللزمــة املســتغل لألســواق احلــرة باملطــارات التونســية
ّ

ربيــة
كذلــك عــى اللزمــة الوحيــدة املســندة مــن قبــل الديــوان الوطــي لملعابــر احلدوديــة ال ّ

(لزمــة تصمــم ومتويــل وإجنــاز واســتغالل مركــز جتــاري حتــت ال ّرقابــة ال ّديوانيــة مبلّولــة) وكذلــك
اللزمــة الوحيــدة املســندة مــن قبــل اخلطــوط اجلويــة التونســية (البيــع عــى مــن الطائــرات).
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مكــا ّ
مت تجسيــل  4لزمــات مســندة مــن قبــل الواكلــة الفنيــة للنقــل الــري تتعلــق
باســتغالل حمطــات نقــل بــ ّري .وكذلــك  4لزمــات مســندة مــن قبــل واكلــة إحيــاء الــراث
والتمنيــة الثقافيــة تتعلــق بالتنشــيط الســيايح واســتغالل مقــايه ثقافيــة .وأخــرا لزمتــان
مســندتان مــن قبــل رشكــة النقــل بتونــس تتعلقــان برتكــز وصيانــة واقيــات حافــات.
 .3.1عقود الرشاكة :
ّ
مت تجسيــل عقــد رشاكــة وحيــد يف إطــار القانــون التوجهيــي عــدد  13لســنة ( 2007وزارة

تكنولوجيــا االتصــال واالقتصــاد الرمقــي) ويتعلّــق جبملــة مــن اخلدمــات ورخــص إســتغالل
برجميات.

تطور عدد اللزمات :
.2
ّ
 لزمات الدولةالتوقعات

اإلجنازات
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

أول السنة
الرصيد ّ

31

31

31

31

31

31

30

اللزمات املنهتية

0

0

0

0

0

1

0

العدد آخر السنة

31

31

31

31

31

30

30

 لزمات املؤسسات واملنشآت العموميةالتوقعات

اإلجنازات
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

186

186

185

164

156

155

155

اللزمات املنهتية

0

1

21

8

1

0

5

العدد آخر السنة

186

185

164

156

155

155

150

أول السنة
الرصيد ّ

تبــن اجلــداول تطــ ّور ا كبــرا يف عــدد اللزمــات يف الفــرة املعنيــة بالتقريــر ،إ ّ
ال
ال ّ
أنّــه جتــدر اإلشــارة إىل أنّ الفــرة الســابقة لســنة  2017هشــدت تطــ ّورا يف عــدد لزمــات
بعــض املؤسســات واملنشــآت العموميــة الــي أعــادت النظــر يف عقــود إشــغال وقــي ســابقة
وتســويهتا بإســنادها يف إطــار لزمــات.
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 .2المشاريع المبرمجة :
ّ
مت إحصاء  63مرشوع رشاكة مربجما.
هــذا وطبقــا للترشيــع اجلــاري بــه العمــل ،ال ميكــن حتديــد صيغــة إجنــاز املــروع يف إطــار
الرشاكــة إ ّ
العامــة للرشاكــة بــن القطــاع
ال بعــد مقارنــة خمتلــف صيــغ اإلجنــاز ومصادقــة اهليئــة
ّ

العــام والقطــاع اخلــاص .وبالتــايل نقـ ّدم فميــا يــي قامئــة يف املشــاريع املربجمــة حســب املجــاالت

دون حتديــد لصيغــة العقــد :

يف جمال النقل
املرشوع
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صاحب املرشوع

ميناء النفيضة (املرحلة الثانية املتعلقة باإلستغالل)

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

جرس عبور مبيناء بزنرت (حمطة مواد سائبة)

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

جرس عبور بالضفة اجلنوبية مليناء بزنرت ()RO-PAX

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

ميرتو صفاقس

رشكة املرتو اخلفيف بصفاقس

املنطقة اللوجستية ببرئ مشارقة

وزارة النقل

اخلط احلديدي ڤابس-مدنني

ّ
للسكك احلديد ّية ال ّتونس ّية
الشكة الوطن ّية ّ

إعادة هتيئة اخلط احلديدي لشبكة املرتو اخلفيف بالعامصة

رشكة نقل تونس

اخلط احلديدي القرصين-سوسة

ّ
للسكك احلديد ّية ال ّتونس ّية
الشكة الوطن ّية ّ

هتيئة حمطة القطارات بسوسة

ّ
للسكك احلديد ّية ال ّتونس ّية
الشكة الوطن ّية ّ

اخلط احلديدي راس جدير ڤابس تونس وتونس طربقة

ّ
للسكك احلديد ّية ال ّتونس ّية
الشكة الوطن ّية ّ

املنطقة اللوجستية بڤرڤور

وزارة النقل

لزمة اجناز واستغالل حمطة للسفن السياحية مبيناء سوسة

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

لزمة اجناز واستغالل حمطة للسفن السياحية مبيناء صفاقس

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

لزمة استغالل حمطة للحاويات مبيناء رادس (املسطحات احملاذية
لألرصفة  8و)9

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

لزمة اجناز واستغالل منطقة لوجستية مبيناء رادس

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

لزمة اجناز واستغالل حمطة للسوائب الصلبة الغذائية مبيناء رادس

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

لزمة اجناز واستغالل الرصيف عدد  11مبيناء قابس

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

لزمة اسناد مقامس باملنطقة املينائية مليناء رادس

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

لزمة خزن و نقل الوقود مبيناء جرجيس

ديوان البحرية التجارية واملوانئ
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يف جمال البيئة واملياه
صاحب املرشوع

املرشوع
حمطة تطهري بتونس المشالية

الديوان الوطين للتطهري

حمطة حتلية املياه بڤابس

املجمع الكمييايئ التونيس

حمطة تطهري بڤابس

الديوان الوطين للتطهري

مرشوع رفع الفضالت ونقلها بتونس العامصة  /جربة

الواكلة الوطنية للترصف يف النفايات

مرشوع تمثني النفايات ببزنرت وڤابس وسوسة

الواكلة الوطنية للترصف يف النفايات

مرشوع حتلية مياه البحر بقصور الساف باملهدية

الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املـيـاه

مرشوع خض بالصخرية

الرشكة التونسية للكهرباء و الغاز

مرشوع حتويل وحدات اإلنتاج لملجمع الكمييايئ بڤابس

املجمع الكمييايئ التونيس

بعث وحدة لأللعاب الرتفهيية -امحلامات

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

استغالل أحواض الستخراج امللح -الساحلني وصفاقس

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

مرشوع لتفرخي األمساك -املنستري

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

تربية األمساك  -بوغراراة

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

مرشوع لرتبية األحياء املائية  -اجمي جربة

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

تربية األمساك-هرقلة

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

استغالل احواض الستخراج امللح  -سبخة المساراة صفاقس

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

بعث سوق اسبويع ومنطقة ترفهيية

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

بعث ملعب بلدي وسوق أسبويع

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

املنطقة الصناعية سيدي عبد امحليد  -سوسة

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

مرشوع لرتكزي مفرخة منوذجية لرتبية القوقعيات

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

مرشوع منوذيج لرتبية القمربي

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

مرشوع مطعم سيايح-جربة مدنني

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

إقامة مرشوع لتفرخي القويقعات-بزنرت

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

استغالل التوابع لبحرية البيبان -مدنني

واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحيل

تيليفرييك بلك من زغوان وعني درامه

وزارة الفالحة
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يف جمال الهتيئة العمرانية
صاحب املرشوع

املرشوع
مرشوع توسعة طريق صفاقس الڤرصين

وزارة التجهزي واإلساكن والهتيئة الرتابية

مرشوع املدينة الرياضية بصفاقس

وزارة شؤون الشباب والرياضة

مرشوع هتيئة امليناء الرتفهيي بسيدي بوسعيد

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

مرشوع تربورة

رشكة الدراسات وهتيئة السواحل المشالية ملدينة
صفاقس

قنطرة جربة جرجيس

وزارة التجهزي واإلساكن والهتيئة الرتابية

هتيئة سبخة بن عياضة باملهدية

رشكة دراسات وهتيئة سبخة ين غياضة باملهدية

مرشوع املدينة االدارية

وزارة التجهزي واإلساكن والهتيئة الرتابية

املنطقة االقتصادية جبرجيس

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

مرشوع هتيئة سبخة السيجويم

وزارة التجهزي واإلساكن والهتيئة الرتابية

يح املالية
ّ

وزارة املالية

الطريق السيارة أ 1مدنني راس جدير

وزارة التجهزي واإلساكن والهتيئة الرتابية

ربية
لزمة تصممي ومتويل وإجناز وإستغالل مركز جتاري حتت ال ّرقابة ال ّديوانية الديوان الوطين لملعابر احلدودية ال ّ

يف جمال األقطاب التكنولوجية
املرشوع

صاحب املرشوع

مدينة ستارت أب

وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرمقي

املركبني اجلامعيني التونيس األملاين والتونيس الفرنيس

وزارة التعلمي العايل والبحث العيمل

القطب التكنولويج مبنوبة

رشكة القطب التكنولويج مبنوبة

يف جمال الطاقات املتجددة
املرشوع
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صاحب املرشوع

مرشوع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة  300ميغاواط

وزارة الصنـاعة واملؤسسـات الصغـرى واملتوسطـة

مرشوع إنتاج الكهرباء من الطاقة المشسية بقدرة  500ميغاواط

وزارة الصنـاعة واملؤسسـات الصغـرى واملتوسطـة

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار

يف جماالت اخرى
صاحب املرشوع

املرشوع
مرشوع إستغال معﲅ الكراكة (التمنية الثقافية)

وزارة الثقافة

املنطقة التجارية بﱭ ڤردان (التجارة)

وزارة التجارة

منظومة للرهان املتعدد االحماالت »( «infogéranceالرهان الرياﴈ)

الرشكة التونسية لأللعاب

 .4التوزيع القطاعي للزمات :
قطاع

عدد اللزمات

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

1

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

2

ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

3

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

4

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

17

ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

84

ﺍﻟﻨﻘﻞ

106

امجللة

217

التوزيع القطاﳸ للزمات (عدد املشاريع)
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الباب الثاني  :المعاليم
تتعلّــق املعالــم املذكــورة يف هــذا البــاب بـــاللزمات اجلاريــة الــيت ّ
التوصــل بقميــة
مت
ّ
معالميهــا وعددهــا  185لزمــة جاريــة.

 .1توزيع اللزمات حسب حجم المعاليم :
الوحدة  :الدينار

رشﳛة املعلوم

عدد اللزمات

قمية املعالمي يف الرشﳛة (سنة )2017

من  0إىل  1 000 000د

150

2 111 357

من  100 000ﺩ إىل  1 000 000د

25

7 482 563

أكر من  1 000 000د

10

116 457 345

قمية املعالمي بالدينار

تطور معاليم اللزمات :
.2
ّ
تطور معالمي لزمات الدولة :
.1.2
ّ
الوحدة  :الدينار
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

قار

424 700

1 689 653

1 689 653

1 689 653

1 689 653

1 689 653

1 689 653

قار مع زيادة دورية

728 557

792 867

883 876

984 419

1 110 090

1 152 585

1 197 204

متغر

3 775 654

6 957 265

6 528 870

10 297 040

12 019 510

12 802 872

13 657 180

املعلوم امجليل

4 928 911

9 439 785

9 102 399

12 971 112

14 819 253

15 645 110

16 544 037

التقرير حول التوزيع الجهوﻱ لﻺستثمار

تطور معالمي
لزمات الدولة بالدينار

تطور معالمي لزمات املؤسسات واملنشآت العمومية :
.2.2
ّ
الوحدة  :الدينار

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

قار

1 027 215

1 027 215

1 016 915

1 015 503

1 015 155

1 015 155

1 015 155

قار مع زيادة

3 070 727

3 040 729

3 389 640

3 406 715

3 426 231

3 535 277

3 676 364

متغر

22 477 948

20 703 216

20 959 841

22 401 000

23 438 744

24 708 563

25 936 221

متغر مع حد أدﱏ

94 312 531

88 453 974

109 906 958

112 424 092

113 620 578

114 161 659

114 735 502

طريقة االحتساب
ﻏر معروفة

233 759

234 423

285 515

293 068

303 944

314 418

329 360

املعلوم امجليل

121 122 180

113 459 557

135 558 870

139 540 378

141 804 652

143 735 071

145 692 602
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تطور معالمي
ّ

لزمات املؤسسات واملشآت العمومية بالدينار

 .3التوزيع القطاعي لمعاليم اللزمات :
الوحدة  :الدينار

معالمي اللزمات ()2017

القطاع
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ

50 000

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ

ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ

ﻻ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﻻ ﺗﺘﻮﻓّﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

1 153 258

ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ

1 067 289

ﺍﻟﻨﻘﻞ

123 780 718

امجللة

126 051 265

ت ّتجــه اإلشــارة إىل أنّ عقــود اللزمــات يف جمــال إنتــاج الكهربــاء املذكــورة بــدون معلــوم
ـص عــىل إنتــاج وبيــع الكهربــاء وإحالــة املــرشوع للدولــة مــع هنايــة مـ ّدة العقــد.
تنـ ّ
36

التقرير حول التوزيع الجهوﻱ لﻺستثمار

توزيع القطاﳸ ملعالمي اللزمات

 .4االستخالص :
الوحدة  :الدينار

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
البيئة والتمنية املستدامة
النقل

امجللة

ﻣﺎﻧﺢ ﺍﻟﻠﺰﻣﺔ
وزارة البيئة والتمنية املستدامة

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﺰﻣﺎﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﺪﺓ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ

3

578 082

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

5

53 324 000

ديوان الطران املدين واملطارات

2

38 858 544

10

92 760 626

(واكلة محاية وهتيئة الرشيط الساحي)

ال تعكــس مبالــغ اإلســتخاص املذكــورة ســوى الديــون املث ّقلــة لعقــود لزمــات الــيت ّ
مت
يتعن تنســيب مبالــغ الديون
التوصــل هبــا .هــذا واعمــادا عــىل امللفــات املعروضــة عــىل اهليئة
ّ
ّ
املذكــورة .فهــي ال تمشــل بعــض الديــون باعتبــار عــدم تثقيلهــا أو إلعــادة جدولهتــا (وبالتــايل
يــم تجسيلهــا مضــن املعالــم املرتقبــة) مكــا أهنــا ال تمشــل الديــون املتعلّقــة بالعقــود امل ّتصلــة
باللزمــات عــىل غــرار رخــص الصيــد البحــري املتصلــة بلزمــات امللــك العمــويم البحــري.
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الباب الثالث  :االستثمارات
 .1قيمة االستثمارات المنجزة في إطار اللزمات الجارية (إلى حدود )2019
الوحدة  :الدينار

38

عدد اللزمات

قمية االستمثارات

18

2 259 769 380

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار
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 .2القيمة التقديرية ورزنامة إنجاز االستثمارات المبرمجة

جمال الهتيئة
العمرانية

جماالت أخرى

2019

عدد
املشاريع

1

2020
قمية اإلستمثارات

27 000 000

عدد
املشاريع

2021
قمية اإلستمثارات

3

5

عدد
املشاريع

330 000 000

عدد
املشاريع

1 3 574 250 000

قمية اإلستمثارات

2022

مؤسسات ّية) إلى حدود 2023
(لزمات وعقود شراكة وشراكة
ّ

املجال

عدد
املشاريع

الطاقة

النقل

قمية اإلستمثارات

2

1

الثقافة
والرتاث

1 100 000 000

-

4

8

380 000 000

3 300 000 000

3

2

جمال األقطاب
التكنولوجية

356 000 000

-

1

3

4

-

105 050 000

2 333 000 000

1

البيئة واملياه

41 000 000

3

884 800 000

1

18

1 100 000 000

705 000 000

1

400 000 000

1

امجللة
7 130 000 000

9

9

17 1 112 000 000

2 4 304 250 000

26 2 089 850 000

وجتدر املالحظة أنّ :

 -قمية االستمثارات املذكورة تعود إىل  28مرشوعا فقط من بني الـ  63مرشوعا.

2023
قمية اإلستمثارات

العدد
امجليل
لملشاريع

الوحدة  :الدينار

1
2

470 630 800

القمية امجللية
لإلستمثارات

27 000 000
1 100 000 000
19
3
12
2
24
63

470 630 800

7 724 880 800
356 000 000
2 768 050 000
41 000 000
3 089 800 000
15 106 730 800

خاصــة بنضــج الدراســات املســبقة وبإســناد املوافقــة مــن
 إحــرام الرزنامــة التقديريــة لملشــاريع يف إطــار عقــود الرشاكــة مرتبــطّ
املختصة.
اهليــالك
ّ
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تطور االستثمارات المبرمجة في إطار مشاريع شراكة
.3
ّ
(لزمات وعقود شراكة وشراكة مؤسساتية)
قمية اإلستمثرتات املتو ّقعة بالدينار وعددها

توزيع اإلستمثرتات املتو ّقعة حسب القطاع  ،القمية بالدينار وعددها
1 100 000 000

الجزءالثالث  :التوصيات
 متطلبات االلزتام برزنامة اجناز االستمثارات املربجمة :اســتعداد الطــرف العمــويم الســتيعاب اجنــاز جحــم االســتمثارات املربجمــة مــن خــال
توفــر :


املــوارد البرشيــة الرضوريــة بوضــع بــراجم تطويــر القــدرات والتكويــن
املتخصــص وإرســاء وحــدات خمتصــة لــدى األخشــاص العموميــن املعنيــن
تعــى باملتابعــة والتنســيق مــع وزارة املاليــة واهليئــة العامــة للرشاكــة بــن
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.



املــوارد املاليــة الرضوريــة لمتويــل معليــة اإلعــداد املســبق هلــذه املشــاريع عــن
طريــق االســتعانة مباكتــب دراســات متخصصة.

 النظام املعلومايت للرشاكةباعتبــار أن املعطيــات الــواردة مضــن هــذا التقريــر تعتــر جزئيــة نظــرا لعــدم ورود
لك املعلومــات مــن قبــل األخشــاص العموميــن املعنيــن تبعــا ملقتضيــات األوامــر الرتتيبيــة
ومنشــور رئيــس احلكومــة ومراســات اهليئــة العا ّمــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع
اخلــاص الــي تدعــو إىل م ّدهــا باملعلومــات ال ّ
الزمــة حــول تنفيــذ وبرجمــة مشــاريع الرشاكــة.
لــذا يــوىص بـــ :


إرســاء نظــام معلومــايت متطـ ّور للرشاكــة ّ
ميكــن مــن تأمــن متابعــة ومراقبــة
دقيقــة ومســم ّرة لتنفيــذ املشــاريع واحلصــول عــى رؤيــة أفضــل للزناعــات
والديــون املتخلــدة.



احلــرص عــى تطبيــق األمــر عــدد  4631املــؤرخ يف  18نومفــر  2013بشــأن
اإلرســال الســنوي لتقاريــر تنفيــذ اللزمــات .ويكــون ذلــك باللجــوء إىل آليــات
موحــد للتقريــر.
حتفزييــة أو ردعيــة .والعمــل عــى إصــدار منــوذج
ّ



متكــن اجلهــة املســؤولة عــن إعــداد التقريــر مــن الولــوج إىل املنظومــة
وخاصــة للبيانــات ال ّ
لكيــة لــراكت املشــاريع (القميــة
اإلحصائيــة الوطنيــة
ّ
املضافــة ،املــوارد البرشيــة.)... ،
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 االستخالصّ
مكــن التقريــر مــن االطــاع عــى جمهــود اســتخالص معالــم اللزمــات بالنســبة لبعــض
ماحنــي اللزمــات .ولتحســن االســتخالص يقــرح العمــل عــى :


إدخــال التعديــات الرضوريــة عــى جملــة احملاســبة العموميــة لألخــذ بعــن
اإلعتبــار املعاجلــة احملاســبية لملــوارد املتأتيــة مــن إســتغالل اللزمــات.



تثقيــل معالــم لزمــات الدولــة حبســابات احملاســبني العموميــن قصــد تأمــن
متابعــة اســتخالصها وتفــادي وضعيــات ســقوط احلــق بالتقــادم.



تفعيــل الــدور الرقــايب ملاحنــي اللزمــات عــى العقــود املســندة مــن قبلهــم.
ويـ ّ
م ذلــك عــر تأهيــل وتكويــن وحــدات التدقيــق والرقابــة الداخليــة وبرجمــة
مهـ ّ
ـات رقابيــة دوريــة.



العامــة للرشاكــة بــن
تفعيــل صالحيــات التدقيــق واملراقبــة الالحقــة للهيئــة
ّ
املؤهلــة
القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص بتطعميهــا باملــوارد البرشيــة
ّ
للرقابــة.

 تطوير آليات متويل مشاريع الرشاكةيرتكــز رهــان تطويــر الرشاكــة يف تونــس عــى اســتحداث طــرق جديــدة ومبتكــرة لمتويــل
أمه اآلليــات املمكنــة:
مشــاريع الرشاكــة .ومــن ّ
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إحــداث آليــة لمتويــل معليــات املســاعدة عــى إعــداد عقــود اللّزمــات والرشاكــة
ومتابعهتا.



تدعــم مســامهة صنــدوق الودائــع واألمانــات يف متويــل مشــاريع الرشاكــة
بالتنســيق مــع اهليئــة العا ّمــة للرشاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص.



حتفــز البنــوك احملليــة التونســية عــى تقــدمي خيــارات متويــل طويــل األمــد
تناســب مــدة مشــاريع الرشاكــة.



استخدام آليات املالية اإلسالمية يف إجناز مشاريع الرشاكة.

التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار

المــالحق

امللحق عدد  : 1تقيمي املنظومة الوطنية للرشاكة يف تقرير البنك الدويل
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امللحق عدد  : 2املنشور املتع ّلق بالنظام املعلومايت ملتابعة مشاريع الرشاكة
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التقرير حول التوزيع الجهوي لإلستثمار
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