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  ئةـتـوط
  

 يعد معهد تنمية قدرات كبار املوظفني مكسبا هاما لإلدارة التونسية يسعى إىل املسامهة 

 يف حتديثها وتعصري طرق عملها مبا يتالءم والتحوالت الوطنية وكذلك املستجدات املتسارعة 

  .يف العامل على مجيع األصعدة
القيادة اإلدارية والشراكة بني " هاموضوعوتضمنت الدورة التكوينية الرابعة  اإلطار ويف هذا

جية وملتقيات وورشات عمل أنشطة متعددة مشلت حماضرات منه" القطاع العام والقطاع اخلاص
  .أمنها خرباء تونسيون وأجانب، إضافة إىل الزيارات امليدانية بتونس واخلارج

كما متيزت الدورة بتنظيم حلقة تكوينية مبعهد الدفاع الوطين مكنت من إذكاء احلس الوطين 
  .الدفاعي لدى الدارسني

رة حول الشراكة بني القطاع العام التقرير التأليفي الذي مت إجنازه يف إطار هذه الدو ويعد
والقطاع اخلاص مسامهة يف تعميق التفكري وإثراء احلوار حول املوضوع وإبراز الفرص املتاحة 
إلعتماد الشراكة مستقبال واملخاطر اليت يتعني تفاديها بالنظر إىل التجربة الوطنية ومثيالا باخلارج 

ألمثل لالستثمارات اخلاصة على املستوى الوطين وإتاحة الفرصة للسلطات العمومية لإلستغالل ا
وخلص التقرير إىل تقدمي مجلة . حتسني البىن األساسية واملرافق العمومية خاصة على مستوىوالدويل 

من املقترحات ميكن اإلستئناس ا ملزيد اإلحاطة مبشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص اليت 
  حاجة السلطات العمومية هلذه الشراكة ملستقبلية أخذا يف اإلعتبار الربامج اهي بصدد التنفيذ أو 

سعيها الدؤوب لتحقيق التنمية الشاملة يف مجيع جهات ويف جمال التصرف يف املرافق العمومية 
  .اجلمهورية

 ومبناسبة إختتام الدورة الرابعة يشرفين أن أتوجه بعبارات الشكر جلميع الدارسني 

كما ال . رة واجتهاد يف متابعة التكوين وإثراء احلوار حول موضوع الدورةعلى ما أبدوه من مثاب
يفوتين أن أنوه باملسامهة القيمة للخرباء التونسيني واألجانب الذين أمنوا أشغال هذه الدورة على 

  .امتداد تسعة أشهر
  عفيف اهلنداوي

  مدير املدرسة الوطنية لإلدارة
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  املقــدمة
  

  اإلطار العام للشراكة

 بثالثة مراحل بداية  تارخييا يف العاملمرت السياسات العمومية للتصرف يف املرافق العمومية 

وهو  جديدر منط وظهمث التخلّي لفائدة اخلواص متيزت بثانية مرحلة  إىلمن التصرف املباشر 

  .اصلشراكة بني القطاعني العام واخلا

العشريتني القرن التاسع عشر وركيزة أساسية يف الدول خالل اإلقتصادية شكلت الليربالية  قدو

الدور األساسي يف احلياة ب قيامللتشجيع املبادرة اخلاصة أساسها من القرن العشرين  األوليتني

  .االقتصادية

يف اجتاه ا أجربت األزمة االقتصادية العاملية الدول على مراجعة دوره 1929وبداية من سنة 

  .تدخلها بقوة وذلك إلعادة النهوض باالقتصاديات الوطنية ومحايتها

لفائدة  أما مع مثانينات القرن العشرين فقد برز توجه عاملي جديد يتمثل يف ختلي الدولة

  .اال تشكل إستراتيجية حيوية هل القطاع اخلاص عن القطاعات االقتصادية والصناعية اليت

 جمال يف ظهور أمناط اقتصادية وقانونية جديدة مع يف دور الدولةديد اجلالتطور هذا وتزامن 

عام واخلاص للنهوض باالستثمارات املرافق العمومية أطلق عليها الشراكة بني القطاعني الالتصرف يف 

 .املشاريع الكربىيف 

فيها يشري مصطلح الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إىل األنشطة االستثمارية اليت يقوم 

اليت جرت  الكربى املشاريعاألساسية و جمال البنية بإجناز مشاريع وإسداء خدمات يفالقطاع اخلاص 

 .بصفة أحادية القطاع العمومي ستثمر فيهايالعادة أن 

ة مع بداية تسعينات اة األزمة املالي يف تصحيح أوضاع املالية العموميةأن رغبة الدول  كما

الشراكة بني ء التخصيص واخنفاض االستثمار العام والتخلّي عنه لفائدة كانت ورا القرن املاضي

 .اخلاصالقطاعني العام و
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التحاليل االقتصادية أن التوجه األفضل يكمن يف تعبئة موارد د يعدثبت من خالل ولقد 

اخلاص يف إطار شراكة ضمن إطار اقتصادي سليم ومتفاعل مع املتغيرات يستجيب العام والقطاعني 

لطموح املشروع للمستثمرين اخلواص وحلاجة االقتصاديات الوطنية للتمويل وتقاسم األعباء ل

 .بني القطاعنيواملخاطر 

واملرافق العمومية االقتصادية  األساسيةجتارب الشراكات إىل أن مشاريع البنية  كما أثبتت

 .اعني العام واخلاصكالطرقات والنقل واالتصاالت هي املرشحة أكثر يف جمال الشراكة بني القط

أن مشاريع الطرقات السيارة والسكك احلديدية واملطارات  تأكيد علىميكن اليف هذا اال و

لعائدات ومعاليم ورسومات معدالت مرتفعة بالنسبة بالنظر إىل كوا توفر واالتصاالت  ئواملوان

طلب أسواقا متطورة جتمع وهي إضافة إىل ذلك مشاريع تت .االستخدام غالبا ما تكون جمدية ومرحبة

 .كثر من غريهاأالقطاع اخلاص  تستقطبلذلك فهي  .بني التشييد وتوفري اخلدمات ذات الصلة

 احلكومات من االستفادة  نيمتكلقطاعني العام واخلاص أهم مزايا الشراكة بني امن و

 .عموميمن التمويل اخلاص سيما بالنسبة للدول اليت تواجه قيودا وصعوبات يف اإلنفاق ال

ويتمثل االختالف الرئيسي بني مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من جهة 

 الدين وضمانه  يف أن الدولة تتحمل أعباء ومي عن طريق التداين من جهة أخرىواالستثمار العم

 .يف حالة التمويل العمومي

مكاسب الكفاءة  تسمح بتحقيق انت جيدة التصميمويرى االقتصاديون أن الشراكات إذا ك

شاريع وبالتايل التخفيض من التكاليف اليت تتحملها ميزانية الدولة لتوفري خدمات املرافق امليف تشييد 

 .األساسيةالعمومية يف جمال البنية 

لبحث عن ضمان مستويات عالية من اخلدمات يف جمال ل السلطات العمومية لذلك تسعى

 .مميزخالل إطار قانوين ية عند إبرام الشراكات من البنية التحت

لشراكة بني القطاع العام والقطاع امفهوم  اظهر فيه اليت اململكة املتحدة من أول الدولتعترب و

  . اخلاص
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أما على املستوى الوطين فيعترب االستثمار من أهم العوامل املؤدية إىل الرفع يف نسبة النمو 

اعدة مثل اخلدمات وتكنولوجيات االتصال والنقل والتشغيل خاصة يف ظلّ اعتماده على قطاعات و

  .والصناعة والبيئة والقطاع البنكي

 2010إىل  2007خالل الفترة املمتدة من  %5شهد االقتصاد التونسي نسبة منو تقدر بـ قد و

تبعا للظروف  %1لتصبح نسبة النمو املرتقبة يف حدود  2011غري أنه سجل تراجعا خالل سنة 

  .اثر الثورة الشعبية للحرية والكرامة 2011 جانفي 14نائية اليت متر ا البالد منذ اإلستث

قد تبنى االقتصاد التونسي منهج االنفتاح على االقتصاديات األجنبية يف سعي منه إىل جعل و

يوقّع اتفاقية تونس قاعدة تنموية لالستثمار واإلنتاج والتبادل التجاري، إذ أنه أول بلد من املتوسط 

املنطقة األورومتوسطية فضاء  ت منجعلوروبي إىل جانب اتفاقيات أخرى شراكة مع االتحاد األ

را يف مفاوضات حول خمطّط العمل مع  السلطات العمومية التونسيةشرعت قد و. للتبادل احلرمؤخ

 .موقعها اجلغرايف االستراتيجياالتحاد األورويب لبلوغ مرتبة الشريك املتقدم مستندة يف ذلك إىل 

  ...).ردن، العراق، ليبيا، املغرب،مصر، األ(كما متّ إبرام اتفاقيات جتارية مع بلدان مغاربية وعربية 

وهو التاريخ  1884يف تونس إىل سنة بني القطاعني العام واخلاص وتعود أوىل جتارب الشراكة 

واليت استفادت، مبقتضى " شركة الغاز واملياه بتونس"ىل الذي أسندت فيه أول لزمة للتنوير بالغاز إ

  .، بلزمة التنوير بالغاز يف مدينة حلق الوادي1886أكتوبر  30اتفاقية أبرمت معها بتاريخ 

ل ميادين أخرى كالنقل  عهد احلماية لتشمهذا التاريخ ظهرت بعض التجارب يف بعد

ة مع تراجع األفكار الليربالية حلساب األفكار ولكن سرعان ما تقلّص اعتماد الشراك واملناجم

مع رحيل املستثمرين األجانب وخاصة أمام انعدام  يف أوىل سنوات االستقالل حيث متّاالشتراكية 

 املرافق اليت كان يتعهد ا اخلواص يف عهد احلماية  تأميم فة االستثمار اخلاص يف ذلك الوقتثقا

  . املرافق عدد منعن طريق املؤسسة العمومية ل أسلوب االستغاللعن طريق اللّزمة واللّجوء إىل 
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 وبقيت الدولة خالل هذه الفترة متواجدة يف أغلب األنشطة االقتصادية حتى اإلعالن 

 الذي حتددت من خالله األنشطة اليت بقيت حكرا  1986عن برنامج اإلصالح اهليكلي سنة 

الهلا بصورة مباشرة مقابل توضح الرؤية خبصوص ااالت اليت على الدولة أي تلك اليت تقوم باستغ

يف اتجاه تثمني دور القطاع اخلاص واإلقرار  ل منعرجا هامامما مثّالقطاع اخلاص  مت فتحها أمام

 .جبدوى التصرف اخلاص يف تسيري املرافق العمومية
  

صدور عدة تشريعات بهيب التسعينات بدأت تقنية اللّزمة تعرف عصرها الذ أواسطومع 

ومشلت هذه التشريعات جماالت متنوعة ميكن من خالهلا أن  .تسمح صراحة بإمكانية إسناد لزمات

قدراته  واالستفادة مناال للشراكة مع القطاع اخلاص  لفتح الواضحة  السلطات العموميةنتبين نية 

ة كفيلة بتوفري مقومات جناح الشراكة بني توفري أرضية قانوني والعمل على ،وخرباته من ناحية

  .من ناحية ثانية واملستثمرين اخلواصاملتدخلني العموميني 
 

 ، خباصية أساسية متثلت 2008ولقد متيز القانون التونسي يف جمال اللزمات، حتى بداية سنة 

لزمة يف كل قطاع على يف اعتماد املشرع طريقة التنظيم القطاعي اليت تقوم أساسا على تنظيم تقنية ال

  حدة وادراج املبادئ املتعلقة مبنحها صلب نصوص قانونية متفرقة خيتص كل منها بتنظيم جمال 

  .أو قطاع حمدد
 

لئن كان يعترب يف حد ذاته و ،دد النصوص القانونية القطاعيةغري أن متيز القانون التونسي بتع

نه يف املقابل إخلصوصيات القطاعية، فاألخذ بعني االعتبار اللزمة مع ا يعمم تقنية باعتباره أمرا اجيابيا

حد ما يف وحدة ودقة املصطلحات الفنية املستعملة  إىلمل مينع ظهور نوع من التداخل املؤثر 

اللزمات من جهة، وإىل ظهور بعض مواطن  أصنافوكذلك يف وحدة املبادئ اليت تنطبق على مجيع 

عدد من املسائل اجلوهرية خاصة منها مسألة ضبط الشروط  الفراغ والغموض فيما يتعلق بتنظيم

  .أخرىاللزمات من جهة  سناداعتمادها إلاليت يتم  واإلجراءات
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تكتسيها الشراكة بني القطاع العمومي والقطاع اخلاص  أصبحتوكنتيجة لألمهية اليت لذلك 

ف العمومي والطرف ضوابط قانونية واضحة توفر احلماية الضرورية ملصاحل الطر إىل وحاجتها

املتعلق بنظام اللزمات كنص  2008فريل أ 1املؤرخ يف  2008لسنة  23اخلاص، صدر القانون عدد 

  . نقائص القوانني القطاعية الستكماليف حماولة جدية قانوين إطاري 
 

يف إطار احلرص على حتقيق وضوح  حسب السلطات العمومية ويندرج إصدار هذا القانون

القانوين وخلوه من مواطن التناقض والتداخل والغموض والفراغ وضمان متاسكه ومشولية اإلطار 

شجع اخلواص ي أساسياحافزا  جلعلهخاصة من حيث وحدة ودقة املصطلحات واملبادئ واإلجراءات 

قق الغاية املرجوة من الشراكة بني حتجزوا يف إطار لزمات جناح املشاريع اليت ين نضميوبالتايل 

  .مي والقطاع اخلاصالقطاع العمو
  

وجتدر اإلشارة إىل أنّ مدلول اللزمة الذي اعتمده القانون املذكور هو مدلول واسع وحديث 

فأصبحت اللزمة بذلك . يتماشى ويف نفس الوقت ال يتعارض مع املدلول التقليدي املتعارف عليه

ق واجناز املراف تقنية قانونية حديثة يستوعب مفهومها أغلب أشكال تشريك اخلواص يف استغالل

  متيزها واليت ألخرىا األشكالىل املساس خبصوصيات إذلك  دين يؤأواملشاريع العمومية دون 

مع ما تكرسه مجيع النصوص القطاعية اليت ال تعتمد سوى تقنية اللزمة من عن اللزمة من ناحية، و

  .ناحية أخرى
 

قانون اإلطاري املتعلق بنظام بصدور ال وإمتامهاميكن القول بأن جتربة التنظيم القطاعي و

العمومية يف تونس من التجربة والقدرة على التعامل مع تقنية اللزمة  السلطاتاللزمات مكنت 

  . مجيع أشكال الشراكة ولكنها مل تسمح بتغطية عديد املشاريع العمومية يفوتفعيلها 
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  مفهوم الشراكة 

 ئل األساسية اليت ميكن أن تساهم تعد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إحدى الوسا

متثل إحدى وسائل  كما أا .يف متويل املرافق العمومية واملشاريع الكربى يف جمال البنية األساسية

  .التثمني اإلقتصادي للملك العمومي

آلية من آليات التصرف احلديث يف املرافق العمومية وإنشاء مشاريع البنية  وهي بالتايل

 مهمة تصريف شؤون مرفق  وترتكز أساسا على تفويض . جمال اخلدماتاألساسية الضخمة يف

من قبل السلطات العمومية  استعمال أمالك أو معدات عمومية من املرافق العمومية أو استغالل أو

  .لفائدة مستثمرين خواص أو عموميني

يت يقوم أن مصطلح الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يعين الترتيبات ال )1(البعضويرى 

فيها القطاع اخلاص بتقدمي أصول وخدمات تتعلق بالبنية التحتية جرت العادة على أن تقدمها 

د اللزمة وعقود التأجري وقد تنشأ الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من خالل عقو. احلكومة

ذات الصلة للقيام مبجموعة كبرية من مشاريع البنية التحتية اإلجتماعية واإلقتصادية  التشغيلي

باملواصالت كالطرق السريعة واجلسور واألنفاق ومؤسسات املرافق العمومية كاملستشفيات 

  ...وغريها واملدارس والسجون
  

   األخرى متييز الشراكة عن املفاهيم

  الصفقات العمومية فيما يتعلق ب -

عنوي ـة وشخص طبيـعي أو مي عقد يربم بني اإلدارة العموميلعمومية هالصفقة ا

إجناز خدمات أو التزود مبواد أو أشغال أو  إجنازدف ) اول، مورد أو مسدي خدماتمق(

    2002لسنة  3158عدد وخيضع تنظيم الصفقات العمومية إىل األمر . توريد مستلزمات أو دراسات

_________________  
م والشراكة بني القطاعني العام واخلاص املنشور يف السلسلة عدد برناردين أكيتويب وريتشارد مهينغ وغريد شوارتز يف مقال حول االستثمار العا) 1(

  .لقضايا اقتصادية اليت تصدر عن صندوق النقد الدويل 40
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لسنة  2167األمر عدد  ومجيع النصوص اليت نقحته و متمته وخاصة  2002ديسمرب  17يف املؤرخ 

واألمر  2007جوان  4يف املؤرخ  2007لسنة  1329واألمر عدد  2006أوت  10املؤرخ يف  2006

املتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات  2011ماي  23املؤرخ يف  2011لسنة  623دد عـ

  .العمومية

الذي يبقى ) الدولة(ل املخاطر املتعلقة بعقد الصفقة العمومية على كاهل الشخص العام وحتم

الشخص العام مقابل تدفع من طرف  ىل أقساطكما أن متويل املشروع ينقسم إ. وعصاحب املشر

 .بني القطاعني العام واخلاص ما هو معمول به يف عقد الشراكة مع يتعارضوهو ما جناز فعلي إ
  

  اخلوصصةفيما يتعلق ب -

اخلوصصة هي نقل ملكية عمومية ونقل التصرف من القطاع العام إىل القطاع اخلاص لبعض 

ع العام إىل القطاع اخلاص من خالل القطا نقل املنشآت منكذلك و ،األنشطة الصناعية والتجارية

  . األسهم اليت كانت حبوزا لفائدة اخلواص مجيعختلي الدولة عن جزء أو 
  

  اللزمةفيما يتعلق ب -

اللزمة على أنها  2008أفريل  غرةاملؤرخ يف  2008لسنة  23القانون عدد من  2الفصل يعرف 

  ملدة حمددة، إىل شخص عمومي  العقد الذي يفوض مبقتضاه شخص عمومي يسمى مانح اللزمة،

  شؤون مرفق من املرافق العمومية أو استغالل أو خاص يسمى صاحب اللزمة التصرف يف 

وذلك مبقابل يستخلصه لفائدته من املستعملني حسب  أو استعمال أمالك أو معدات عمومية

عام واخلاص ومنها وتتضمن اللزمة أهم مبادئ الشراكة بني القطاعني ال .الشروط اليت يضبطها العقد

ولذلك تعترب اللزمة صيغة من صيغ  .مبدأ الدعوة إىل املنافسة وشفافية اإلجراءات وتقاسم املخاطر

  .الشراكة
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   راكةأهداف الش

ألساليب التقليدية املبنية أساسا على سياسة ا ختتلف الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام مع

 االنتظارات عدم تالؤمها مع النتائج أثبتتالعامة واليت الضغط على املصاريف يف تسيري املرافق 

  نيحباجيات املواطن تفمل  اليت مردودية التجهيزات والبناءات واخلدمات خاصة على مستوى

   .ال تستجيب ملتطلّبات التنمية الشاملة قد كما أنّ االعتمادات املالية املرصودة .ودةاجلمن حيث 

 :من أمهّهاوللشراكة أهداف متعددة 

 ق اقتصاد يف التكلفة يحتقميكن للجهات احلكومية املعنية،   :االقتصاد يف التكاليف  - 

 قتصاد على سبيل املثال، ميكن حتقيق اف. واستغالهلا وصيانتها شاريعإنشاء امل التيف جما

كما أنّ التصميم . يف التكاليف عن طريق دمج التصميم والتركيب يف نفس العقد

وإتاحة ن اجنازمها بصورة أكثر كفاءة وبالتايل يتم ختفيض زمن التركيب والتركيب ميك

 ،الفرصة الستغالل املشروع بالسرعة الالزمة

فاملخاطر قد . ميكن للجهات احلكومية اقتسام املخاطر مع شريك خاص: اقتسام املخاطر  - 

اعيد تسليم تتمثل يف جتاوزات يف التكاليف، أو يف عدم القدرة على الوفاء جبداول أو مو

عدم خطورة يف صعوبة االلتزام بالتشريعات اخلاصة بالبيئة وغريها، أو يف اخلدمات، أو 

 ،تغطية أعباء االستغالللاإليرادات كفاية 

ميكن  :الرفيعة هلا أو احلفاظ على املستويات  مات العموميةحتسني مستويات اخلد  - 

كذلك إدخال تقنيات  هاميكنو ،للشراكة أن تأيت بتحسينات يف تنظيم تأدية اخلدمات

 حتسن من جودة اخلدمة ومستواها، جديدة

ميكن حتقيق الكفاءة من خالل اجلمع بني األنشطة املختلفة مثل : التنفيذ األكثر كفاءة - 

من خالل املرونة يف التعاقد والشراء، واالعتماد األسرع للتمويل ء التصميم واإلنشا

فتقدمي اخلدمات بكفاءة ال يسمح حبصول  .ة اختاذ القراروالكفاءة األكثر يف عملي

 ،أيضا بل يساعد على ختفيض التكاليف فحسباملستخدمني على اخلدمات بسرعة 
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 للجهات احلكومية يف الشراكات يساعد  االندماج املطرد:  فوائد اقتصاديةحتقيق  - 

  للمسامهة يف التنمية اإلقتصادية بأكثر فاعلية،الشريك اخلاص حتفيز على 

مشاريع الشراكة فرص عمل جتارية أكرب للشريك  فرتو: رص العمل التجاريفتكثيف  - 

خربة لقطاع باإلبداع وتنويع أنشطته وزيادة جماالته التجارية وكسب لا يسمح مماخلاص 

 ،تتعدى نظام الشراء التقليدي

امة للدولة والتقليص تقليص اإلنفاق العمومي وختفيف الضغط على مستوى امليزانية الع - 

 ،ن عجزهام

ألساسية ومتابعة تركيز السلطات العمومية جهدها على وضع السياسات لقطاع البنية ا - 

 ،تنفيذ املشاريع

االستفادة من الكفاءات الراجعة بالنظر إىل القطاع اخلاص يف جمال اخلدمات العامة،  - 

 ،عية اخلدمات املقدمة للمواطننيوحتسني نو

 ،ر طرق إجنازها وتشغيلها وصيانتهاشاريع وتطويإدخال االبتكار على تصميم امل - 

االستثمارات املالية اخلاصة الضخمة على املستوى الدويل إلجناز مشاريع كربى  قطاباست - 

اليت تعجز السلطات العمومية  يف جمال البنية األساسية واخلدمات العامة واملرافق العمومية

 ،ازها دون شراكة مع القطاع اخلاصإجن لىع

خلق مواطن الشغل يف وقت وجيز يصعب توفريها دون اللّجوء إىل الشراكة بني القطاعني  - 

 .العام واخلاص
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  لشراكةانواع أ

العام  لقطاعكل من االشراكة ختتلف فيها أدوار من أنواع  عدة الدويليوجد على املستوى 

  :من أمهها واخلاص القطاع و

 )BTO(التشغيل / التحويل / والبناء أ) BOT(التحويل / التشغيل / البناء  •

مية حسب املواصفات املتفق يف هذا اإلطار يقوم الشريك اخلاص ببناء مرفق من املرافق العمو

الفترة وعند انتهاء . وتقدمي اخلدمة لفترة من الزمن مبوجب عقد مع اجلهة احلكومية املعنية عليها

ويف أغلب احلاالت، يقوم . املعنيةرفق إىل اجلهة العقد يقوم الشريك بتحويل املالزمنية احملددة يف 

 لذلك فإن مدة العقد جيب  .املرفق العمومي إلجنازالشريك اخلاص بتوفري بعض التمويل أو كله 

استثماراته من خالل رسوم  مقابلأن تكون كافية لتمكني الشريك اخلاص من حتقيق عائد معقول 

  .  من املستخدم لفائدته يقوم بتحصيلها

  ولية تشغيل املرفق وتقدمي اخلدمةاية مدة العقد، ميكن للشريك العام أن يتحمل مسؤ يف

أو جتديد العقد للتشغيل من قبل صاحب االمتياز األصلي، أو إبرام عقد أو امتياز جديد مع شريك 

  .خاص جديد

 التشغيل/التحويل/البناء هو شبيه بأمنوذجالتحويل /التشغيل/البناءأمنوذج ومما جتدر اإلشارة إليه أن 

  . جلهة احلكومية املعنية عند انتهاء البناء بدالً من اية مدة العقدا إىليتم  الذيفيما عدا التحويل 
  

  )BOO(التشغيل  -التملك  –البناء  •

دون حتويل ملكيته للجهة مومي يقوم الشريك اخلاص يف هذه احلالة ببناء وتشغيل املرفق الع

الصفة القانونية لألصول باسم الشريك اخلاص، وليس هنالك إلزام للقطاع  وتبقى. احلكومية املعنية 

  . العام بالشراء أو التملك
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  )BBO(التشغيل  - البناء  -الشراء  •

  يشمل إعادة التأهيل و .التشغيل هو شكل من أشكال بيع األصول-البناء-أمنوذج الشراء

تقوم احلكومة ببيع أصل من األصول  إذ للقطاع العامرفق القائم التابع أو التوسعة للبنية التحتية أو امل

  . التحسينات الضرورية لتشغيل املرفق بصورة مرحبةبللقطاع اخلاص الذي يقوم 
  

  )Outsourcing(اخلدمة عن طريق العقود  •

. مرفق عمومي معنيأو صيانة /يقوم الشريك احلكومي بالتعاقد مع الشريك اخلاص لتأمني و

حيتفظ الشريك العام بامللكية واإلدارة  والصيانة من قبل القطاع اخلاص يلومبوجب خيار التشغ

  .الشاملة للمرفق العام
  

  التشغيل والصيانة واإلدارة •

تشغيل املرفق العمومي وصيانته وإدارته ألداء لتتعاقد اجلهة احلكومية مع الشريك اخلاص 

للمرفق، لكن بإمكان الشريك  ومبوجب هذا العقد، حيتفظ الشريك العام بامللكية. معينةخدمة 

فيما يتعلق مبسامهته يف الكفاءة خاصة بعناية  ويتم احتساب االستثمار اخلاص. فيهاخلاص أن يستثمر 

فرصة كبرية تتيح مدة العقد  ولط وعموماً، فإنّ. خالل مدة العقد التشغيلية واالقتصاد يف الكلفة

استرداد االستثمارات أو التعويض عنها  منن  وقت أكرب ميكّريفتووخلاص زيادة يف االستثمار الل

  .ات وأرباحوحتقيق عائد
  

 )DB(البناء  - التصميم  •

ميكن و. للجهة احلكومية ئهشريك اخلاص بتصميم املشروع وبناهو األمنوذج الذي يقوم فيه ال

ويعطي ضماناً قوياً ويوزع  املخاطر  يوفر املالو الشراكة  أن يقلّل من الوقتالنوع من هلذا 

كما يقلل من الرتاع لوجود كيان مسؤول عن التصميم . اإلضافية للمشروع على القطاع اخلاص
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ويف هذه احلالة تكون اجلهة احلكومية هي املالكة لألصول . والبناء أمام اجلهة احلكومية املالكة

  .واملسؤولة عن التشغيل والصيانة
  

 )DBM(الصيانة  –البناء  –التصميم  •

مسؤولية  حتتالبناء عدا صيانة املرفق اليت تكون –أمنوذج التصميم األمنوذج شبيه ب هذا

توزيع وفوائد أمنوذج التصميم والبناء  معالفوائد املكتسبة وتتشابه . لفترة من الزمن الشريك اخلاص

وتعود ملكية األصول وتشغيلها . الصيانة على الشريك اخلاص ومتديد الضمان ليشمل الصيانة خماطر

  .للقطاع العام
  

 )DBO(التشغيل  -البناء  –التصميم  •

العام إذا مل يكن  للقطاعملكا  ويبقى املرفق. يتم إبرام عقد واحد للتصميم، والبناء، والتشغيل

التشغيل البناء -إنّ أسلوب التصميم. تشغيل/متلك/بناء/حتويل أو تصميم/تشغيل/بناء/املشروع تصميم

ميكن أن يعجل بإجناز كما  .ء وحيصرها يف جهة واحدةيم والبناالتصمفيما يتعلق بيوحد املسؤولية 

يف املشاريع احلكومية . املشروع وذلك بتسهيل التداخل بني مرحليت التصميم والبناء للمشروع

  .لقطاع العام مبوجب اتفاقية منفصلة للتشغيل والصيانةل موكولةتكون مرحلة التشغيل يف العادة 

على فإنه يسمح باحملافظة  ،التشغيل-البناء- أمنوذج التصميماجلمع بني املراحل الثالثة يف أما 

ملشاريع احلكومية على االستثمار يف االشريك اخلاص  يساعدواستمرارية مشاركة القطاع اخلاص 

  .يتم حتصيلها خالل فترة التشغيلوعلى املستخدمني فها يوظرسوم  مقابل
  

 )Joint Venture(التضامن / الشراكة التضامنية  •

 يكون فيه كل من اجلهة احلكومية املعنيةوتضامن هو كيان قانوين يأخذ شكل الشراكة إنّ ال

هم كل اوبصفة عامة، يس. والشريك اخلاص متضامنني يف القيام بعمل حيقق هلما رحباً مشتركاً

ومبوجب التضامن، تكون احلكومة هي املنظم األول . شريك يف األصول ويشارك يف املخاطر

 طراا يتيح هلا اإلبقاء على سيممة إىل كوا شريكاً نشطاً يف الشركة العاملة باإلضاف ،واألخري
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م يف العمل اإلداري اليومي وميكن للحكومة اإلسها.  املواطنني وخدمتهممصاحل الكاملة حلماية 

 سيري وإدارة خدمة عامة ذات رحبيةوظفي القطاع العام لكسب اخلربة يف تمل ةة مما يتيح الفرصللشرك

  .من ناحية ثانية، وخدمة املصلحة العامة بصورة أفضل ناحية من
  

  أمهية املوضوع واإلشكالية
  

دراسة موضوع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص أمهية على عدة مستويات  تكتسي

السلطات العمومية اجة حبالنظر إىل اعة على املستوى الوطين والدويل من مواضيع الس باعتباره

لية العمومية عن توفريها قد تعجز املا يف جمال البنية األساسية واملرفقيةتثمارات ضخمة املتزايدة إلس

تمثل ة تاملطروح اإلشكالياتفإن  ،ولية والوطنيةالتجارب الد إىلواستنادا  ناحية أخرىومن  .مبفردها

  ،2011جانفي  14ثورة وخاصة بعد  ،يف معرفة ما إذا كانت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

آلية مثلى  فعال ميكن اعتبارهاوهل  .التنمية اجلهوية تطلباتمل أن تستجيبميكن أن تساهم يف 

تتماشى السابقة وإىل أي مدى كانت التجارب التونسية  ؟ لتحسني اخلدمات واملرافق العمومية

هي وما ؟ وإىل أي حد توفرت قواعد الشفافية واملنافسة عند إبرامها ؟ واملصلحة الوطنية 

وهل  ؟ رافقت إجناز مشاريع الشراكة يف تونسقد تكون املقترحات لتجاوز الشوائب والنقائص اليت 

يف اعتماد آلية الشراكة بني القطاعني العام  تستمرأن  2011جانفي  14ميكن للسلط العمومية بعد 

  ؟ العادلة التنمية وحتقيقلتصرف العمومي ل كطريقةواخلاص 

هذا البحث واجه صعوبات على مستوى احلصول على املعلومات  وجتدر املالحظة إىل أن  

وذلك إما بسبب  ،واملعطيات الكافية حول مشاريع الشراكة اليت جيري تنفيذها باجلمهورية التونسية

وأطراف الشراكة  ،كثرة مشاغل أعضاء احلكومة اإلنتقالية أو لتكتم مسؤويل اإلدارة التونسية

حول للريبة حول أسباب رفض مد الدارسني بكامل املعلومات  عاةمداخلاصة بصفة ال مربر هلا و

 ال سيما على ضوء ،حاليا بتونس هي بصدد اإلجنازعقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص اليت 

الكتابات الصحفية حول وجود جتاوزات وفساد رافقت إبرام عقود الشراكة من قبل السلطات 
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م اإلدارة زاد يف تكت وهو ما .ليت قد يكون مت نشر قضايا بشأاوا 2011جانفي  14العمومية قبل 

إجراء تقييم أويل معمق هلذه أمام ضرورة األمر الذي أعاق الدارسني  ،التونسية حول هذه املشاريع

 مل يكن هذا العائق الرئيسي الذي تعذر جتاوزه بالرغم من وجود موظفني سامني ولو .املشاريع

لكانت جدوى هذا  ،الرابعة ملعهد تنمية قدرات كبار املوظفني الدورةباملشاريع بالوزارات املعنية  من

  .إفادةالعمل أكثر 

القانوين للشراكة بني القطاعني العام  اإلطارويتضمن هذا التقرير جزئني، يتعلق أوهلما بواقع 

خيتتم  ،ية يف االونسية والدولفإنه يقدم عرضا ألهم التجارب الت أما اجلزء الثاين. واخلاص يف تونس

من الشراكة املثلى العمومية لإلستفادة  اتعدد من املقترحات اهلادفة إىل إنارة الطريق أمام السلطب

تقليص الفوارق اإلقتصادية بني اجلهات وخلق فرص عمل ملسامهة يف وا بني القطاعني العام واخلاص

  .إضافية خاصة حلاملي الشهادات العليا
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  اجلــزء األول
  

  من التنوع إىل التوحيد: القانوين للشراكة  اإلطار
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  : مر اإلطار القانوين للشراكة بني القطاعني العام واخلاص مبرحلتني

  .مسحت باعتماد اللّزمة والشراكة اقانون 12مرحلة التنظيم القطاعي ومشلت وهي :  املرحلة األوىل •

 2008أفريل  01 املؤرخ يف 2008دد لسنة 23قانون عــالصدور مرحلة وهي :  انيةاملرحلة الث •
  .املتعلق بنظام اللّزمات

ويقتضي حسن اإلملام باملوضوع التعرض إىل املرحلتني مع التدقيق يف حتليل التنظيم العام للّزمة 
مما سيساعد اص العام واخلباعتباره ميثل حماولة جدية لتوحيد اإلطار القانوين للشراكة بني القطاعني 

  .ميكن االستئناس ا عند االقتضاء مقترحاتتقدمي  على
 

   التنظيم القطاعي للشراكة .1

مرحلة أوىل مث تناوهلا بالتحليل  التعرض إىل خمتلف النصوص القطاعية يف سيتم خالل هذا اجلزء

 .يف مرحلة ثانية

  لنصوص القانونية القطاعية املنظمة للشراكةا .1.1

رت عدة قوانني قطاعية مكّنت السلطات العمومية من إعتماد الشراكة بني القطاعني العام صد
 :واخلاص ونذكر يف هذا اإلطار 

 املؤرخ  1993لسنة  41القانون عدد ( لزمة متويل وإجناز واستغالل منشآت التطهري  .1
لسنة  70قانون عدد كما مت إمتامه بال ،املتعلق بالديوان الوطين للتطهري 1993أفريل  19 يف

  ،)2007جوان  4املؤرخ يف  2007لسنة  35وبالقانون عدد  2004أوت  2املؤرخ يف  2004

 1962أفريل  3املؤرخ يف  1962لسنة  8املرسوم عدد (لزمة إنتاج الكهرباء من قبل اخلواص  .2
  كما مت تنقيحه بالقانون ،املتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها

  املؤرخ  1996لسنة  27وإمتامه بالقانون عدد  1970ديسمرب  2املؤرخ يف  1970لسنة  58عدد 
 ،)1996أفريل  1 يف
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  جملة املياه الصادرة مبقتضى القانون عدد(لزمة إنتاج واستعمال املوارد املائية غري التقليدية  .3
 2001لسنة  116 كما مت تنقيحها بالقانون عدد 1975مارس  31املؤرخ يف  1975لسنة  16

  ،)2001نوفمرب  26املؤرخ يف 

جملة الطريان املدين الصادرة مبقتضى (لزمة إحداث واستغالل املطارات املدنية أو أجزاء منها  .4
كما مت تنقيحها وإمتامها بالقانون عدد  1999جوان  29املؤرخ يف  1999لسنة  58القانون عدد 

 املؤرخ  1998لسنة  110قانون عدد الو 2004جويلية  12املؤرخ يف  2004لسنة  57
املتعلق بديوان الطريان املدين واملطارات كما مت تنقيحه وإمتامه بالقانون  1998ديسمرب  28يف 

 ،)2004ماي  3املؤرخ يف  2004لسنة  41عدد 

أفريل  19املؤرخ يف  2004لسنة  33القانون عدد (لزمة خدمات النقل العمومي اجلماعي  .5
 ،)يم النقل الربياملتعلق بتنظ 2004

القانون (لزمة إشغال امللك العمومي للطرقات ولزمة بناء واستغالل وصيانة الطرقات السيارة  .6
اص مبلك الدولة املتعلق بتحوير التشريع اخل 1986مارس  7املؤرخ يف  1986لسنة  17عدد 

 ،)العمومي للطرقات

  القانون عدد( - دية احلرة سابقاقتصااملناطق اال -ات األنشطة االقتصادية لزمة استغالل فضاء .7
املتعلق باملناطق االقتصادية احلرة كما مت تنقيحه  1993أوت  3املؤرخ يف  1993لسنة  81

لسنة  76والقانون عدد  1994جانفي  31املؤرخ يف  1994لسنة  14وإمتامه بالقانون عدد 
 ،)2001جويلية  17املؤرخ يف  2001

 املؤرخ  1988لسنة  20غابات املعدلة بالقانون عدد جملة ال(لزمة ملك الدولة للغابات  .8
واملنقحة  2001مارس  19املؤرخ يف  2001لسنة  28وبالقانون عدد  1988أفريل  13 يف

 ،)2005جانفي  26املؤرخ يف  2005لسنة  13واملتممة بالقانون عدد 

 ملؤرخ ا 1995لسنة  73القانون عدد (لزمة استعمال واستغالل امللك العمومي البحري  .9
لسنة  33املتعلق بامللك العمومي البحري كما مت تنقيحه بالقانون عدد  1995جويلية  24 يف

 1995جويلية  24املؤرخ يف  1995لسنة  72القانون عدد و 2005أفريل  4املؤرخ يف  2005
 ،)لة محاية ويئة الشريط الساحلياملتعلق بإحداث وكا
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جملة (ولزمة املعدات العمومية  ةالبحرية التجاريللمواينء استعمال امللك العمومي لزمة استغالل و .10
 املؤرخ  1999لسنة  25املواينء البحرية التجارية الصادرة مبقتضى القانون عدد 

 ،)1999مارس  18 يف

القانون ( لزمة استغالل واستعمال امللك العمومي ملواين الصيد البحري ولزمة املعدات العمومية  .11
 ،)املتعلق مبواين الصيد البحري 2002ماي  14ؤرخ يف امل 2002لسنة  47عدد 

 2003لسنة  90القانون عدد ( لزمة يئة وإجناز واستغالل املنتزهات احلضرية أو أجزاء منها  .12
 ).املتعلق باملنتزهات 2005أكتوبر  3املؤرخ يف 

 

   حتليل التنظيم القطاعي .2. 1

ا على ذكر مبدأ اللزمة دون التعرض بعضه اقتصار سالفة الذكردراسة النصوص  يستنتج من
  .بدقة إىل اإلجراءات املتعلقة بطرق إبرام الشركات وآليات متابعتها وتنفيذها

فإن أغلب النصوص القانونية القطاعية مل تبني احلقوق والواجبات  ،ومن جهة أخرى
إقامتها يف إطار  خاصة فيما يتعلق باملنشأة اليت يتم ،والضمانات املتبادلة بني أطراف عقد الشراكة

 :عدم وضوح النظام القانوين ما يليووينتج عن هذا التشتت والنقص  .الشراكة

  ،د وتعقد النظم القانونية وغموضهاتعد •

م وجود جهة انعدام التنسيق بني اهلياكل اإلدارية على مستوى متابعة الشراكات لعد •
 ،إدارية موحدة ومتخصصة

 . االستثمار يف إطار قانوين معقد وغري دقيقش القطاع اخلاص وعدم اازفة يفإنكما •
  

هذه التشريعات بأوامر  كمالسلط العمومية يف تونس حاولت إوجتدر اإلشارة إىل أن ال
تنظيمية يف حماولة لتجاوز الصعوبات املسجلة وجلب املستثمرين اخلواص وذلك باعتماد مبدأ 

ليل مضموا مث ترتيبها وفق معايري وسلم الدعوة إىل املنافسة واعتماد الشفافية لفتح العروض وحت
  :ونذكر من هذه األوامر .للغرضنية قيم وضعته اللجان القطاعية املعتر
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املتعلق بضبط شروط إجراءات  1996جوان  20املؤرخ يف  1996لسنة  1125األمر عدد  .1
  ،لزمة إنتاج الكهرباء إىل اخلواص منح

املتعلق بضبط شروط وإجراءات  2002جانفي  15املؤرخ يف  2002لسنة  64األمر عدد  .2
 ،ة للهاتف اجلوال الرقميإسناد لزمة إلقامة واستغالل شبكة ثاني

املتعلق بضبط شروط وإجراءات  2004جوان  7املؤرخ يف  2004لسنة  1342األمر عدد  .3
 ،الل املطار اجلديد بالوسط الشرقيإسناد لزمة لبناء واستغ

املتعلق بضبط شروط  2005ديسمرب  19املؤرخ يف  2005لسنة  3280األمر عدد  .4
 .وإجراءات منح لزمة متويل وإجناز واستغالل منشآت التطهري من قبل القطاع اخلاص

  

أن اإلدارة التونسية عملت على احترام  القولوبالرجوع إىل مداوالت جملس النواب ميكن 
الذكر ال وعلى سبيل  .املنافسة واجلودة من خالل اعتماد وسائل مقارنة ومؤشرات أو معايري كلفة

  :احلصر ميكن تقدمي األمثلة التالية 
  

تولت اإلدارة استعمال مؤشر كلفة إمجايل إلجناز مشروع إنتاج الكهرباء مبحطة  : 1مثال 
 .ومقارنته بالكلفة التقديرية للمشروع قبل اختيار التعاقد يف إطار لزمة 2رادس

اختاذ قرار اللجوء إىل التعاقد يف إطار لزمة اإلدارة اعتماد نفس التمشي قبل  تولت:  2مثال 
 ).احلمامات –النفيضة (إلجناز مشروع بناء واستغالل املطار اجلديد بالوسط الشرقي 

قبل اختاذ قرار اللجوء إىل التعاقد يف إطار لزمة  2005اعتماد مقارنة التكلفة سنة  : 3مثال 
 .مع القطاع اخلاص إلجناز واستغالل منشآت التطهري

  

على اعتماد اإلدارة التونسية  حرص املعتمدةملوضوعي لبعض إجراءات التعاقد التحليل ا يربزو
  : القواعد التالية

  ،اطاع اخلاص لتزام القإلية والتجارية والفنية للتعاقد وعدم التزام اإلدارة بضمان املخاطر املا .1
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ما يتعلق جبودة اخلدمات احملافظة على سلطة اإلدارة ملراقبة إجناز وتنفيذ عقد الشراكة في .2
 ،وأسعارها

بالغ املالية اليت مت لزمة تعاقدية حسب مدة االستهالك احملاسيب للتجهيزات واملمدة عقد ضبط  .3
 ،استثمارها

 ،ع اخلاص املتعاقد من حق استئثاريتفادي متكني القطا .4

ع ضمان إدراج حق اإلدارة يف فسخ العقد بصفة أحادية اجلانب واسترجاع البنية األساسية م .5
 ،املنشآت اليت مل تستهلكحق املتعاقد اخلاص يف تعويض يساوي قيمة التجهيزات و

 .مبقتضى أمر ميضيه رئيس اجلمهوريةملصادقة من التدخل واالسلطة الترتيبية العامة  متكني .6

وعموما ميكن القول أن التنظيم القطاعي لبعض جماالت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
از عدة مشاريع شراكة يف قطاعات الكهرباء واالتصاالت وغريها سيتم الوقوف عندها مكن من إجن

وحتليلها يف اجلزء الثاين من هذا التقرير من خالل التعرض إىل بعض املشاريع اهلامة اليت أجنزا 
إال أن التنظيم القطاعي مل يكن شامال  .بالشراكة مع القطاع اخلاص السلطات العمومية التونسية

 . ظهرت عدة نقائص سعت السلطات العمومية إىل جتاوزها مثلما سيأيت بيانه الحقاو
  

   ـزماتلّّلاإلطار القانوين العام . 2
  

يف تقييم التجربة  2005التنظيم القطاعي شرعت اإلدارة التونسية بداية من سنة  تشتتأمام 
  :ص التوصيات التالية وعهد باملوضوع إىل فريق بالوزارة األوىل قدم تقريرا تضمن باخلصو

  ،لقطاع اخلاصيف ا تشجيعات للمستثمرينتبسيط العقبات القانونية وتوفري الضمانات وال .1

  التنظيم القطاعي خلصوصية كل قطاع،اإلبقاء على  .2

  قانون إطاري عام للّزمات يف تونس،وضع  .3

  عقد اللزمة وكراس الشروط،: ثيقتنيتبسيط اهليكل التعاقدي يف و .4

  ي لفائدة البنوك املمولة للمشروع،العقارات التابعة للملك العمومفض إشكالية رهن  .5
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  تحكيم الدويل كآلية لفض الرتاعات،فض إشكالية اللجوء إىل ال .6

  من التجربة األنقليزية، املستمدة بأشكال التعاقد االستئناس .7

از ضرورة ختفيف األعباء املالية امللقاة على عاتق املتدخلني العموميني اليت يتطلبها إجن .8
  العمومية ذات الصبغة االقتصادية، املشاريع واستغالل املرافق

  .حتسني مردودية املرافق العمومية وتطوير طرق إجناز املشاريع العمومية .9

اص مثلما وانطالقا من هذه التوصيات متّ إعداد نظام إطاري للشراكة بني القطاعني العام واخل
  ملتطلبات الشراكة استجابة هذا اإلطارل مدى حو لكن السؤال يبقى مطروحا. سيتم استعراضه

يف تونس بعد الثورة  إطار قانوين متكامل للشراكة صياغةدون املأمول ويتعين التفكري يف  بقي هأم أن
 .الشعبية للحرية والكرامة 

  :  التاليني وريناحملسيتم التعرض إىل يف هذا اإلطار و
 ،نظام إبرام عقود اللزمات -
  .ت وفض الرتاعاتتنفيذ عقود اللزما -

  

  نظام إبرام عقود اللزمات .1. 2

ري جاء على أساس أنه قانون إطاسالف الذكر  2008قدمت احلكومة قانون غرة أفريل 
 لالنطباق  كما أنه قابل. ا يكتنفها من غموضومفسرا مل ليدعم النصوص القطاعية ومكمال

  .ح اللّزماتعلى جماالت أخرى مل تتعرض النصوص املنظمة هلا إلمكانية من
  

  عقد اللزمةهوم مف 1.1.2
ا العقد الذي يفوض مبقتضاه شخص عمومي يسمى  املشار إليهف القانون يعرمانح "اللزمة بأ
التصرف يف مرفق " صاحب اللزمة"وملدة حمددة، إىل شخص عمومي أو خاص يسمى " اللزمة

تخلصه صاحب اللزمة عمومي أو استعمال واستغالل أمالك ومعدات عمومية وذلك مبقابل يس
  .عقد اللزمةعملني طبقا للشروط اليت يضبطها لفائدته من املست
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مع ضرورة جتنب  ،الذي يعترب من املبادئ العامة للقانون واملبدأ يف هذا اال هو حرية التعاقد
كل عون عمومي مينح أو حياول أن مينح الغري امتيازا غري مربر  وعلى أساس معاقبةمنح امتياز 

  .العمومية العقودضى عمل أو أعمال خمالفة للتشريع والتراتيب اليت تكرس مبدأ املساواة يف مادة مبقت
  ويف هذا اإلطار، ميكن أن يكلّف صاحب اللزمة أيضا بإجناز أو تغيري أو توسيع بنايات

  .أو منشآت أو جتهيزات أو اقتناء ممتلكات حلسن اجناز عقد اللزمة 
اللزمة يف إشغال أجزاء من امللك الراجع ملانح اللزمة دف  وميكن أن يرخص العقد لصاحب

  .إجناز أو تغيري أو توسيع البنايات واملنشآت موضوع التعاقد
ال يعترب لزمة اإلشغال الوقيت للملك العمومي الذي يرخص مبقتضاه الشخص العمومي بالتايل و

  .لشخص خاص يف إشغال ظريف للملك العام

ة الدولة أو اجلماعة احمللية أو املؤسسة أو املنشأة العمومية اليت متكّنها وتشمل عبارة مانح اللزم
النصوص احملدثة هلا من منح لزمات على غرار ديوان البحرية التجارية واملوانئ بالنسبة للملك 

  .لموانئالبحري أو ل العمومي
  

معه عقد  أما صاحب اللزمة فهو الشخص العمومي أو اخلاص املنتفع باللزمة والذي يربم
  .اللزمة

ويشترط لصحة اللزمة العقد الكتايب الذي يوضح االلتزامات واحلقوق احملمولة على كال 
كما يفترض عقد اللزمة احلفاظ على التوازن املايل للعقد يف حدود ما تقتضيه متطلبات . الطرفني

ب اللزمة ويتحمل صاح .املرفق العمومي موضوع العقد واملقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة
يضبط العقد كيفية تقاسم املخاطر  كما. اجلزء األساسي من املخاطر النامجة عن اجناز موضوع العقد

  .بني كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة
وطبقا ملا تقدم فإن الكتب يف عقد اللزمة يعترب شرطا من شروط صحة العقد إىل جانب كونه 

  .أو يف مرحلة التقاضيوسيلة يعتد ا لإلثبات عند نشوب خالف 
وميكن للعقد الذي يتم مبقتضاه تكليف شخص بتسيري مرفق عمومي دون أن يكون هناك 

رفق أن يكون شكل من أشكال تفويض املرفق العمومي وذلك بشرط املخالص من قبل مستعملي 
اشرة بني وهو ما يترتب عنه عالقة مب .اإلدارة لصاحله وليس حلساب اإلدارة مع عاقدتاملأن يتصرف 

 .عاقد ومستعملي املرفقتامل
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 Convention de délégation de service public اعتماد عبارة يف فرنسا مت وجتدر اإلشارة إىل أنه

   la concession, l’affermage, la régie intéressée et la gérance اليت تشمل

ويلة يلتزم مبقتضاه املتعاقد ببناء عقدا ملدة ط Marchés d’entreprise de travaux publics ويعترب

. تتطلب عادة استثمارا هاما ويتم خالص املتعاقد من قبل اإلدارة )Ouvrage public( منشأة عمومية

عقد تفويض مرفق  ولذلك ال يعترب .هذا العقد يقترب أكثر من الصفقة منه إىل اللزمة واملالحظ أن

  .عام

   :كالتايل عام من خالل التطبيق وفقه القضاء اإلداريومتّ حتديد خمتلف أصناف عقود املرفق ال

منشأة عمومية أو تسيري مرفق  اللزمة هي العقد الذي يتم مبقتضاه تكليف شخص خاص باجناز
من قبل مستعملي  املتعاقد ه يتم خالصفإن إجارة االستغاللويف صورة  .على حسابه اخلاص عام

  ضعواألويل تمصاريف االستغالل واالستثمار  إال أن ،العمومي من قبل الطرفاملرفق وليس 
 ،العمومي وليس املتعاقد الطرف على كاهل

يعتمد القاضي اإلداري معيار اجلهة اليت تتحمل  ،وللتمييز بني اللزمة وعقد إجارة االستغالل
يس لومن قبل اإلدارة ) املتصرف( ويتم خالص املتعاقد .نظام التصرف املشفوع باحلوافز االستثمار
على أساس نسبة من رقم ومن خالل نتائج االستغالل  مبقابل قار يتم تقديرهواملستعملني  من طرف
عاقد تإذا كان خالص املأما . باإلضافة إىل منحة إنتاجية أو جزء من املرابيح عند االقتضاء ،املعامالت

 قبل جزئيا من يتمولو كان هذا اخلالص  حىت صفقةلد ووجال  فإنه يتم من قبل مستعملي املرفق
  .الشخص العمومي

 عقد تفويض 2002 ديسمرب 11 املؤرخ يف الفرنسي MURCEF من قانون 3 ف الفصلعرقد و
  : على أمانة النص احفاظيقدم باللغة الفرنسية  العام كما يلي املرفق

  

"Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public 

confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou 

privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. 

Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou acquérir des biens nécessaires 

aux services". 
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 هموضوعيكون  املتعاقد معهامها اإلدارة و ،اللزمة هي عقد بني طرفنيفإن  ،وتأسيا على ذلك
يتصف  هو عقد إداري أن عقد اللزمة اعتبارا إىلو. ك عمومية أو تسيري مرفق عمومياستغالل أمال

كون عادة وفقا لكراس شروط ملحق به وأن العقد اإلداري ي خاصة، الرضايستلزم  هفإن بالتعقيد
  .مبقتضى  أمر

  

  أطراف عقد اللزمة 2.1.2

 لبلديةواأإدارة مثل الوزارة أو الوالية  ،إن العقد اإلداري يفترض دوما وجود أحد طريف العقد
واإلدارة هلا صفة مانح اللزمة يف حني يكون  .غة جتارية وصناعيةأو مؤسسة عمومية ذات صب
  .أو خاصا شخصا عموميا ميكن أن يكونالطرف الثاين صاحب اللزمة 

  

  موضوع العقد وبنوده 3.1.2

إداريا  اعقد اللزمة باعتباره عقدبعلى عدة بنود يتعني تضمينها  2008قانون غرة أفريل  نص
  :وهي

 إضافة  ،دورية وأشكال املراقبة واملتابعة اليت ميارسها مانح اللزمة على تنفيذ اللزمة •

  .اقدان للنظر يف مدى تقدم تنفيذ العقدإىل املتابعة الدورية اليت يقوم ا الطرفان املتع

 إمكانية إلدارة املاحنة للزمةل المشار إليه أعالهقانون ال إمكانية مراجعة بنود العقد إذ أتاح •
مراجعة عقد اللزمة قصد مالئمة موضوعه مع احلاجيات والتطورات التكنولوجية 

   يتميز ا النشاط موضوع اللزمة،واالقتصادية اليت

ميكن ملانح اللزمة أن يقرر إسقاط حق صاحب إذ  ،احب اللزمةاط حق صإمكانية إسق •
جال لالمتثال والوفاء ومنحه أ اللزمة بعد التنبيه عليهاللزمة يف صورة إخالله ببنود عقد 

خاصة ومة إعالم الدائنني على مانح اللز يتعني ،ويف صورة إسقاط احلق .بالتزاماته
ح طرف أخر حيل حمل صاحب اللزمة قصد مواصلة املالية اليت ميكنها اقترا املؤسسات
  .تنفيذها
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مبقتضى علوية اإلدارة حيق هلذه األخرية استرجاع اللزمة قبل  إمكانية استرجاع اللزمة إذ •
ونظرا خلطورة . ارتكب أية إخالالتقد حلول أجلها ودون أن يكون صاحب اللزمة 

ما أن يكون سبب هلأو ،اشترط املشرع توفر شرطني متالزمني اإلجراء فقد هذا
ويتم  بشأنه العتبارات تتعلق باملصلحة العامة وبعد مرور أجل يتفقمت استرجاع اللزمة 

حتل  وثانيا أن ،صاحب اللزمةتضمينه مسبقا بالعقد ومقابل تعويض عن الضرر الالحق ب
ألحكام  ويض وفقاحمل صاحب اللزمة يف االنتفاع بالتعاملؤسسات البنكية املقرضة 

  .2008ة أفريل قانون غر

  .لعقدكامال لكراسات شروط يلحق ل اللّزمات امتثاال كما تستوجب

  :وثائق أساسية  3وعادة ما يتكون عقد اللزمة من 

  ،وتارخيه هوية أطراف العقد ومدته ويتضمن :العقد األصلي •

  ة بني املتعاقدين طيلة مدة العقد،ينظّم العالق :كراس الشروط •

 .قة بالعقد وكراس الشروط وتعترب جزء ال يتجزأ من العقدوهي الوثائق املرف :املالحق •
  

  صوصيةاخلبنود ال 4.1.2

التفاوض على إدارج من كان يف وضع قوة  اإذخاصة  هاخصوصية عقود اللزمة صاحب متكن
  .فيما يتعلق باإلعفاءات اجلبائية ويتم املوافقة عليها بقانون سيما .مشطةوبنود خمالفة 

 :لالستثمارات احملدودة  "بوخاطر"وعة ار بني اجلمهورية التونسية وجممعقد االستثم : 1 مثال
شركة املشروع بصفتها  "بوخاطر"أن االتفاقية متنح جمموعة على  7.5نصت املادة 

مقاويل املشروع احلق يف استرياد التجهيزات الصناعية واملكاتب ألغراض كذلك و
  ن دفع أية معاليم بكامل احلرية،ود هااحلق بإعادة تصديركذلك و دون قيود املشروع

من رخصة الوايل يف بيع العقارات أو إجيارها لغري  "بوخاطر"إعفاء جمموعة  : 2 مثال
  .التونسيني
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 منه  7فقرة  5تنص املادة الذي ، "مسا ديب"عقد اللزمة بني اجلمهورية التونسية و : 3 مثال

ذلك الوفاء بالتزاماا مبوجب املادة كافة األعمال واإلجراءات مبا يف على أن الدولة تتوىل 
  .من الوفاء جبميع التزاماا "مسا ديب"لضمان منح التراخيص واألذون لتمكني  10

 تنص عقود اللزمة على التزام الدولة بالقيام بكل ما يف وسعها لتسهيل احلصول وعادة ما 

  .على التراخيص الالزمة
  

  التوازن املايل 5.1.2

بنود  نصعلى أنه ميكن أن تاملشار إليه سابقا  2008ن غرة أفريل من قانو 21نص الفصل 
بطلب من صاحب اللزمة يف حالة اختالل التوازن املايل ألسباب  العقد على إمكانية مراجعة العقد

  .خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد

  تقاسم املخاطر 6.1.2

مت ة بني القطاعني العام واخلاص راكإن فكرة تقاسم املخاطر هي مبدأ مركزي يف عقود الش
 2007فيفري  19املؤرخ يف  2007سنة  دد13عـإدراجها يف تونس مبوجب القانون التوجيهي 

  .املتعلق بالشراكة يف جمال االقتصاد الرقمي

وجتدر اإلشارة أن مبدأ تقاسم املخاطر هو ضمانة لصاحب اللزمة وملانح اللزمة يف ذات 
  .العقد واستمرار املرفق العمومي موضوع اللزمةالوقت من خالل ضمان تنفيذ 

  :وميكن القول أن أهم املخاطر اليت يتحملها الطرف العمومي صاحب اللزمة هي

  تعلقة بدراسة موقع إجناز املشروع،اإلخالالت امل •

  خالالت املتعلقة بتصميم املشروع،اإل •

  ل البناء،ر الرزنامة اخلاصة بأشغاسوء تقدي •

  .قنيةحدوث إخالالت فنية وت •
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  املساواة وتكافؤ الفرص 7.1.2

تعترب مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص وشفافية اإلجراءات من املبادئ األساسية يف إسناد 
ملا هلا من ارتباط وثيق باملبادئ األساسية املتعلقة  لقانون املتعلق بنظام اللزماتلوفقا اللزمات 

  .فسة الرتيهة وحرية األنشطة التجارية والصناعيةباملساواة يف احلقوق والواجبات وكذلك مببدأي املنا
يشمل مبدأ املساواة أمام اللزمة العمومية وتكافؤ الفرص حرية املشاركة واملساواة يف معاملة و
  .املتنافسني
  
   ضمان حرية املشاركة -  أ

تقتضي حرية املشاركة يف اللزمات االقتصار على إدراج قواعد فنية أو شروط إدارية أو مالية 
عية تسمح بإجناز املرفق العام مع اجتناب إدراج شروط موجهة من شأا إقصاء بعض موضو

  . املشاركني احملتملني
ويف هذا اإلطار، ال ميكن ملانح اللزمة أن حيد من املنافسة بإدراج شروط غري تلك املتعلقة 

باخلاصيات الفنية مالية أو ضمانات مهنية وما يقدمه من بقدرة املشارك على إجناز موضوع اللزمة و
  . املطلوبة
  

  املساواة يف معاملة املتنافسني -  ب

بإعداد وإبرام يقتضي مبدأ املساواة إعالم كافة املتنافسني مبختلف اجلوانب اإلجرائية املتعلقة 
  .شروطاللزمة ضمن كراس 

 ويتعين يف هذه. اللزمة مي مالحظام واستفسارام ملانحوميكن للمشاركني يف املنافسة تقد
احلالة دراسة هذه املالحظات واالستفسارات واإلجابة عليها وتعميمها يف نفس التاريخ وبنفس 

  .الطريقة على كافة املشاركني قبل انقضاء التاريخ األقصى لقبول العروض

التنصيص صلب كراس الشروط على تاريخ أقصى  تعنيوحىت يتسىن احترام هذا األجل ي
  .   املشاركني احملتملنيلتقدمي هذه االستفسارات من قبل 
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تعديال على كراس الشروط، فإنه  لادخإحات هامة ومن شأا عندما يتبين أن هذه التوضي
يتعين إدراج هذه التغيريات ضمن ملحق إلعالن طلب العروض بواسطة الصحافة مع ضرورة 

 تهافية لدراس املشاركني من آجال كاالتمديد يف التاريخ األقصى لقبول العروض وذلك قصد متكني
 وتقدمي عروض جدية ومدروسة بناء على التعديالت اليت متّ إدراجها ضمن وثائق الدعوة 

 .إىل املنافسة
أما إذا تبني إثر دراسة االستفسارات املطلوبة ضرورة إدخال تغيريات جوهرية على كراس 

روض وإسناد الشروط على غرار مراجعة موضوع اللزمة أو شروط املشاركة أو منهجية فرز الع
اللزمة، فإنه يتعين على مانح اللزمة القيام بالتغيريات الالزمة وإعادة كامل اإلجراءات من مصادقة 
 سلطة اإلشراف واإلعالن عن املنافسة وحتديد أجل تقدمي العروض على أساس وثائق تأخذ 

   .يف االعتبار هذه التعديالت اليت مت إدخاهلا
  

  شفافية اإلجراءات - ج 
  : هذا املبدأ خاصة يقتضي

التحديد املسبق لقواعد املنافسة وإدراجها ضمن كراس الشروط على غرار شروط املطابقة  •
 ،نهجية الفرز وطريقة إسناد اللزمةوم

 مراعاة واجب القيام بإجراءات اإلشهار املناسبة لتمكني خمتلف املشاركني احملتملني  •
 ائج املنافسة ومتكني كل مشارك من اإلطالع على قواعد املشاركة وكذلك إشهار نت

 ،االقتضاء بناء على طلب كتايب منهمن معرفة أسباب عدم قبول عرضه عند 
علنية جلسات فتح الظروف املالية إال يف احلاالت االستثنائية اليت تنص عليها كراسات  •

  .الشروط
  

  اعتماد املنافسة  -د
 عة املطلوبة يف إجناز املرفق العام، لضمان حسن التصرف يف األموال العمومية وحتقيق النجا

 ال تعقد اللزمات إال بعد الدعوة إىل املنافسة اليت يتم تنظيمها وفقا للقواعد واإلجراءات املبينة 
  . يف الغرض
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 وقد تقتضي الضرورة إدراج بعض االستثناءات هلذا املبدأ من شأا أن متكن مانح اللزمة 
جوبية إجراء طلب عروض وذلك بعقد اللزمات بعد تنظيم من إبرام هذه العقود دون التقيد بو

وجيب التقليص يف هذه االستثناءات بشكل جيعل . استشارة موسعة أو عن طريق التفاوض املباشر
  تربيرها اللجوء إليها ال يتم إال يف حاالت الضرورة القصوى اليت يتعني

  

  طلب العروض جراءات إ 8.1.2
إىل املنافسة ضمانا للمساواة بني املترشحني ولشفافية  تربم عقود اللزمات بعد الدعوة

ويف هذا اإلطار نص . اإلجراءات وتكافؤ الفرص على غرار الطرق املتبعة يف الصفقات العمومية
املتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة  2002جانفي  15ؤرخ يف امل 2002لسنة  64 األمر عدد

اختيار  ضرورةللهاتف الرقمي اجلوال إىل مؤسسة خاصة على إلقامة واستغالل شبكة عمومية ثانية 
لرقمي اجلوال بعد الدعوة إىل املنافسة وفق طلب امقيم ومستغل الشبكة العمومية الثانية للهاتف 

 . عروض دويل مفتوح وذلك طبقا للتراتيب املنطبقة على إسناد اللزمة
داد املراحل التحضريية إلسناد جلنة خاصة إلععلى إحداث من نفس األمر  3كما نص الفصل 

 .فتح العروض وفرزها و ترتيبهاولزمة تتوىل املصادقة على ملف طلب العروض ال
كما تتوىل هذه اللجنة املصادقة على مجيع العمليات ذات الصلة باختيار مقيم ومشغل الشبكة 

يار مؤسسة خمتصة العمومية الثانية للهاتف الرقمي اجلوال وخاصة منها اإلجراءات املتعلقة باخت

 .على بيع هذه اللزمة الصناعة والتكنولوجياملساعدة وزارة 

من األمر املشار  4وفقا ألحكام الفصل و تتركب اللجنة اخلاصة إلعداد املراحل التحضريية 
  :كاآليت  إليه أعاله
 رئيس،: وزير تكنولوجيات االتصال أو من ينوبه  -
 عضو،: ممثل عن الوزارة األوىل  -
 عضو،: ثل عن وزارة تكنوجليات االتصال مم -
  عضو،: ممثل عن وزارة التعاون الدويل واالستثمار اخلارجي  -
  عضو،: ممثل عن وزارة املالية  -
  عضو،: ممثل عن وزارة التنمية االقتصادية  -
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  عضو،: ممثل عن البنك املركزي التونسي  -
  عضو،: مراقب املصاريف العمومية  -

دعوة كل شخص يعترب رأيه مفيدا ألعمال  هميكنالذي  بدعوة من رئيسها وجتتمع هذه اللجنة
  .اللجنة

  
وال ميكن للجنة أن جتتمع بصفة قانونية إال حبضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراا بأغلبية 

  .أصوات األعضاء احلاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس
ها وترتيبها وفقا لإلجراءات لوفحصها وحتليفتح العروض يتم أن على  5كما نص الفصل 

. سابق الذكر من األمر 2املنصوص عليها بالتراتيب املنطبقة على إسناد اللزمة املشار إليها بالفصل 
  .إمتام إجراءات إسناد اللزمة ومتابعة تنفيذهامهمة د إىل وزارة تكنولوجيات االتصال ويعه

التصرف يف األموال العمومية وحتقيق جناعة حسن  باخلصوصاللجوء إىل املنافسة  ضمنوي
وميكن اعتماد بعض االستثناءات  .املرفق العمومي والشفافية واملساواة بني العارضني احملتملني

  .حاالت الضرورة القصوى يفاحملدودة 
   : طلب العروض إلبرام عقود اللزمات حسب طريقتني إجراء تموي

  .بوق بانتقاءطلب العروض املسأو  طلب العروض املفتوح
 

  طلب العروض املفتوح -
نشر اإلعالن عن املنافسة بواسطة الصحافة من خالل يتم اللجوء إىل طلب العروض املفتوح 

أو عند االقتضاء بأية وسيلة إشهار إضافية مادية أو ال مادية حىت يتسىن لكل عارض حمتمل املشاركة 
  .يف طلب العروض

  خاصة إىل أمهية اللزمة ودرجة تشعبها وباعتبار ويتم حتديد أجل تقدمي العروض بالرجوع
  .ما يتطلبه إعداد العروض من دراسات والقيام باستشارات ومعاينات

وحيتوي اإلعالن عن طلب العروض على البيانات الضرورية اليت من شأا أن تعطي املشاركني 
  .ومكانه) املرفق العام املعين(احملتملني فكرة واضحة عن موضوع اللزمة 
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 طلب العروض املسبوق بانتقاء -
يتم اعتماد طلب العروض املسبوق بانتقاء بالنسبة للمرافق العمومية املتشعبة من الناحية الفنية 

  تطلب اقتناء جتهيزات هامة أو إجناز أشغال أو إعداد دراسات ذات خصوصية فنية تواليت 
وفريها إال من قبل بعض إجنازها رصد معدات هامة وضمانات مالية ال ميكن ت يستوجبأو 

  .املؤسسات اليت تتمتع باملؤهالت والضمانات املهنية واملالية الالزمة حلسن إجناز هذه املرافق
  :  ويشمل طلب العروض املسبوق بانتقاء مرحلتني

تتمثل يف اإلعالن عن دعوة عامة ومفتوحة للترشح على أساس كراس و :املرحلة األوىل -  أ
الذي يضبط بكل دقة شروط املشاركة واملقاييس واملنهجية اليت  العناصر املرجعية لالنتقاء

تقدمي واملشاركة الحقا بهلم  الذين سيسمحسيتم اعتمادها خالل عملية انتقاء املترشحني 
  . عروض فنية ومالية وكذلك كل الوثائق واملؤيدات املطلوبة ضمن الكراس

على دراسة ملفات الترشحات وضبط ويتوىل مانح اللزمة إعداد تقرير االنتقاء الذي حيتوي 
  .قائمة املترشحني املقبولني وفقا للمنهجية املنصوص عليها ضمن كراس العناصر املرجعية

يتوىل املشتري العمومي دعوة املترشحني الذين مت انتقاؤهم لتقدمي  :املرحلة الثانية -  ب
  .عروضهم الفنية واملالية على أساس كراس الشروط الذي مت إعداده للغرض

عدم إدراج معايري مت أخذها بعني االعتبار  ضرورةعلى جيدر التأكيد  ،هذه املرحلة وخالل
لضبط قائمة يف املرحلة األوىل أن الشروط واملقاييس املعتمدة و خاصة ،خالل مرحلة االنتقاء األوىل

خالل علق املهنية واملالية للمترشحني بينما تت املترشحني ختص باألساس تقييم املؤهالت والضمانات
 اللزمةتقييم العروض الفنية واملالية للعارضني إلجناز لالشروط واملقاييس املعتمدة املرحلة الثانية ب

  .فحسب
نه يتم تطبيق نفس اإلجراءات فإ ،وسواء تعلق األمر بطلب عروض مفتوح أم مسبوق بانتقاء

  .لزمةالاملتعلقة بإرسال العروض وقبوهلا وفتح الظروف وفرزها واختيار صاحب 
  

  بدأ طلب العروضملستثناءات اال -
تقتضي الضرورة إدراج بعض االستثناءات لقاعدة اعتماد طلب العروض املفتوح يف إبرام 

 2010 جويلية  19ؤرخ يف امل 2010لسنة  1753كما نص على ذلك األمر عدد  عقود اللزمة

  .ضبط شروط وإجراءات منح اللزماتواملتعلق ب
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مانح اللزمة من إبرام العقود دون اعتماد إجراء طلب العروض وذلك متكن هذه االستثناءات و
 .من خالل تنظيم استشارة موسعة أو عن طريق التفاوض املباشر

  
  االستشارة املوسعة 

انح اللزمة اللجوء إىل هذه وال ميكن مل .روضتعترب االستشارة املوسعة استثناء ملبدأ طلب الع
  . يتعين تربيرهاالطريقة إال يف احلاالت القصوى اليت

جيب احلرص على توسيع جمال املنافسة قدر اإلمكان لضمان مشاركة أوفر  ،ويف هذا اإلطار
إتباع اإلجراءات ضرورة باإلضافة إىل  ،للمزودين ومسدي اخلدمات واملقاولني ومكاتب الدراسات

على أفضل الكتابية لضمان املنافسة الالزمة وإعطاء نفس احلظوظ لكل املشاركني واحلصول 
  .اخلدمات
ال ختتلف االستشارة املوسعة من ناحية اإلجراءات املتبعة عن طلب العروض إال فيما يتعلق و

فعوض اإلعالن العمومي للمنافسة يتم إعالم املزودين واملقاولني ومسدي اخلدمات . بطريقة اإلشهار
  ...رسالة، فاكس: ومكاتب الدراسات عن طريق كل الوسائل األخرى املتاحة

  

   :التاليةيتم اللجوء إىل صيغة االستشارة املوسعة يف احلاالت 
  ،وجود اعتبارات أمنية أو أسباب متصلة باملصلحة العليا للبالد -
حالة التأكد القصوى اليت جيب أن تكون ناجتة عن ظروف طارئة وغري متوقعة وغري  -

للزمة أو سوء تقدير وال تعترب حالة تأكد كل احلاالت الناجتة عن تقصري مانح ا. متكررة
    ،جال اليت يقتضيها تنظيم املنافسةلآل

جيب التثبت من أن الطابع غري املثمر لطلب العروض مل يكن : طلب العروض غري املثمر -
ناجتا عن نقائص بكراسات الشروط أو عدم تطابق أجل املشاركة مع طبيعة املرفق العمومي 

 النقائص من شأا أن تؤدي فكل هذه . ودرجة تعقيده أو نتيجة شروط جمحفة
 .إىل مشاركة حمدودة أو إىل تقدمي عروض بأمثان غري مقبولة
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  اوض املباشرفالت 
يتم اللجوء إىل التفاوض املباشر يف حالة وجود مقاول أو مزود أو مسدي خدمات معني نظرا 

لزمة التقيد ويف هذه احلالة جيب على مانح ال. النعدام املنافسة أو العتبارات فنية خصوصية
  .بإجراءات مكتوبة والتثبت من الصبغة املقبولة لألمثان املقترحة

  
  

 آجال اإلعالن عن املنافسة -
العروض بالنظر إىل أمهية وتشعب املرفق العمومي املعين  تقدميمانح اللزمة املدة املخولة لحيدد 

لك دراسة السوق باللزمة وما تستوجبه من دراسة لكراسات الشروط وخاصة الفنية منها وكذ
متكني  ، مع التأكيد على ضرورةزودين واملناولني عند االقتضاءومسالك التوزيع واستشارة امل

العارضني احملتملني من مدة كافية لدراسة وإعداد عروض جدية وتقدمي أفضل العروض من الناحيتني 
  .الفنية واملالية

مدى تقيد  ملعرفةملانح اللزمة  ضبط التابعويتم اعتبار تاريخ وصول الظروف إىل مكتب ال
  .املشاركني باألجل األقصى احملدد لقبول العروض ضمن نص اإلعالن عن املنافسة

  

  مكونات العرض 
  : يتكون العرض من

العرض الفين ويوضع يف ظرف خمتوم تكتب عليه عبارة ومرجع طلب العروض الذي  - 
 حيتوي على الوثائق يتعلق به العرض وموضوعه دون اإلشارة إىل اسم املشارك و

الوثائق كل الضمان الوقيت وكذلك تقييم العروض و ستأخذ يف االعتبار عنداليت 
  ،املنصوص عليها بكراسات الشروطواملؤيدات 

العرض املايل ويوضع يف ظرف خمتوم يكتب عليه اسم العارض ومرجع طلب العروض  - 
 .الذي يتعلق به العرض وموضوعه وحيتوي على الوثائق املالية
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  تعيني وتركيبة جلنة إسناد اللزمة 
وذلك مبقتضى مقرر " جلنة إسناد اللزمة"يعين مانح اللزمة جلنة خاصة لفرز العروض تسمى 

 ويتم اختيار أعضاء هذه اللجنة باعتبار كفاءم املهنية واختصاصهم بالنظر . قبل إعالن املنافسة
  . إىل موضوع املرفق العمومي
ضرورة ضبط تركيبة جلنة إسناد اللزمة مسبقا قبل تنظيم املنافسة واحلرص ويتجه التأكيد على 

  .على املشاركة الفعلية جلميع األعضاء يف إعداد مشروع كراس الشروط ومنهجية فرز العروض
  

كما ميكن بالنسبة ملشاريع إسناد اللزمة املتعلقة مبرافق عمومية متشعبة فنيا تشريك أعضاء 
  وزارات، مؤسسات عمومية، مجاعات حملية، مؤسسات عمومية(ة خارجيني عن مانح اللزم

يراعى يف تشريكهم اإلضافة اإلجيابية املنتظرة وذلك ) ال تكتسي صبغة إدارية، منشآت عمومية
  .باالعتماد أساسا على عنصري الكفاءة واالختصاص

 املباشرين على أن يكون األعضاء اخلارجيني من األعوان يف هذا اإلطار كما جيدر التأكيد 
  .يف القطاع العمومي

  

 فتح العروض - 
نة للعروض تتوىل جلنة إسناد اللزمة فتح الظروف املتضم ال مببدأ فتح الظروف يف مرحلتنيعم

. بكراسات الشروط ةمث يتم فرز العروض وتقييم مطابقتها للشروط الدنيا احملدد الفنية يف مرحلة أوىل
زمة فتح الظروف احملتوية على العروض املالية بالنسبة ويف مرحلة ثانية تتوىل جلنة إسناد الل

  .للمشاركني الذين تم التصريح بقبول عروضهم الفنية
  

  تقييم العروض وإسناد اللزمة  9.1.2
 التقييم الفين 

تتوىل جلنة إسناد اللزمة يف مرحلة أوىل التثبت من مدى مطابقة العروض ملقتضيات كراسات 
  .أو اليت ال تستجيب للشروط الدنيااملطابقة الشروط وإقصاء العروض غري 
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   التقييم املايل 
تتوىل جلنة إسناد اللزمة التثبت من صحة الوثائق املكونة للعرض املايل وتصحيح األخطاء املادية 

ويف صورة االختالف بني األمثان بلسان القلم واألمثان باألرقام، فإنه يتم . واحلسابية عند االقتضاء
ميكن بصفة استثنائية ويف بعض و .ويتم وجوبا تعديل البيانات املخالفة .ان بلسان القلماعتماد األمث

 احلاالت اعتبار الثمن بلسان القلم من قبيل اخلطأ البني بعد التثبت من الثمن الفردي املقترح 
من خالل مقارنته بواقع السوق والتقديرات واألمثان املقترحة من قبل العارضني خبصوص الفصل 

  .  املعين
وتعتمد جلنة إسناد اللزمة قاعدة موحدة يف توظيف كلّ األداءات والضرائب واملعاليم 

  .املستوجبة بعد األخذ بعني االعتبار التخفيضات املالية املقترحة
بالنسبة لطلبات العروض الدولية اليت تتضمن دفوعات بالعملة األجنبية، تتوىل جلنة إسناد 

 اجلزء إىل الدينار باعتماد سعر الصرف الصادر عن البنك املركزي التونسي اللزمة حتويل قيمة هذا 
  .يف تاريخ فتح الظروف املالية ما مل ينص كراس الشروط على تاريخ مغاير

معدل و الية بالرجوع خاصة إىل التقديراتكما تتوىل جلنة إسناد اللزمة تقييم العروض امل
راسة حتليلية لألسعار دو معطيات السوقو علقة باللزمات املشاةالية املتالعروض املو العروض املقبولة

  .الفردية 
  

  نشر نتائج طلب العروضو قاعدة اإلسناد 
العروض اليت قبلت فنيا  يتم إسناد اللزمة إىل العارض الذي قدم املبلغ املايل األفضل من بني

  . مقتضيات كراس الشروطباعتبار 
يتعين على مانح اللزمة نشر نتائج طلب العروض على لوحة وتكريسا ملبدأ شفافية اإلجراءات 

ويتجه احلرص يف هذا اإلطار على حسن اختيار مكان هذه اللوحة بصورة . إعالنات موجهة للعموم
وال يتم االكتفاء فيما يتعلق بالبيانات املطلوبة  .تضمن إطالع العموم على نتائج طلب العروض

ه بل يتعين نشر قائمة العارضني الذين فتحت عروضهم املالية بذكر صاحب اللزمة الذي مت اختيار
كما ميكن بالتوازي مع هذا اإلجراء إشهار نتائج املنافسة باعتماد كل الوسائل . واملبالغ املقترحة
  .املتاحة املادية والالمادية
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ار أما خبصوص توقيت نشر نتائج طلب العروض، فإنه يتم النشر مباشرة إثر اإلعالن عن اختي
  .صاحب اللزمة أو إعالن طلب العروض غري مثمر عندما تكون العروض املقدمة غري مقبولة

باإلضافة إىل نشر نتائج طلب العروض، فإنه يتعني الرد كتابيا على كل مشارك يطلب معرفة 
العناصر اليت أدت إىل اختاذ قرار إقصاء  باخلصوص ويتضمن الرد الكتايب. أسباب إقصاء عرضه

إلخالالت اليت وهو ما من شأنه أن ميكن العارضني مستقبال من تفادي النقائص وا .ربراتهالعرض وم
  .همعروضترتب عنها إقصاء 

  

على مانح اللزمة إعالن نتائج طلب العروض غري مثمرة إذا تبني له حصول تواطؤ  يتعينكما 
 يم طلب العروض وميكن له يف هذا الصدد إما إعادة تنظ. بني كل املشاركني أو البعض منهم

  .للتراتيب املعمول ا يف الغرضأو القيام باستشارة موسعة طبقا 
  

   وفض الرتاعات ةتنفيذ عقود اللزم  2.2
 

  االلتزامات احملمولة على مانح اللزمة 1.2.2

على مانح اللزمة أن يتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية املترتبة عن التزاماته التعاقدية  يتعين
عالوة على املراقبة اليت متارسها الدولة أو هياكل أخرى مبوجب  ،نفيذ اللزمةلضمان حسن ت

وحيتفظ مانح اللزمة، بصفة دائمة، حبقه يف ممارسة  .الترتيبية اجلاري ا العملوالنصوص القانونية 
نه هلذا وميك .ة بااللتزامات املترتبة عن العقدسلطة عامة للمراقبة االقتصادية والفنية واملالية املرتبط

  .الغرض االستعانة خبرباء أو أعوان خيتارهم ويعلم م صاحب اللزمة
ويضبط العقد حاالت اإلخالل اخلطري اليت يترتب عنها إسقاط حق صاحب اللزمة من قبل 
مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم هذا األخري بإنذاره كتابيا ومنحه األجل احملدد بالعقد للتدارك 

  .والوفاء بتعهداته
. ددة يف العقد وقبل حلول أجلهاحملدة اململانح اللزمة احلق يف استرجاع اللزمة بعد انقضاء و

 ويف هذه احلالة يتم إعالم صاحب اللزمة كتابيا ولصاحب اللزمة يف هذه احلالة احلق يف التعويض 
  .عن الضرر الذي حلقه
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  حقوق و واجبات صاحب اللزمة 2.2.2

ات ءأن حيافظ على البنا ،وحىت ايتهفيذ عقد اللزمة أثناء تن ،جيب على صاحب اللزمة
 واملنشآت والتجهيزات الضرورية إلجناز موضوع العقد وتسيريه وأن يعمل على ضمان املساواة 

  .يف املعاملة واالستمرارية يف تقدمي اخلدمات لفائدة مستعملي املرفق العام
وال  .)intuitu personae(مة ويربم عقد اللزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللز

وال . إال يف احلاالت وحسب الشروط اليت يضبطها العقد) Exclusivité( خيول له أي حق استئثاري
ميكن إحالة اللزمة إىل الغري خالل مدة تنفيذها إال بعد احلصول على املوافقة املسبقة والكتابية ملانح 

  .اللزمة

إال إذا رخص له  ،تنفيذ العقد بصفة شخصية على صاحب اللزمة يتعين ،وبناء على ذلك
 . العقد يف إمكانية مناولة جزء من التزاماته بعد احلصول على املوافقة املسبقة من مانح اللزمة

الغري عن الوفاء جتاه ويف هذه احلالة يبقى صاحب اللزمة مسؤوال بصفة شخصية جتاه مانح اللزمة و
وال تنشأ أية عالقة تعاقدية بني املناول ومانح اللزمة الذي . قدجبميع االلتزامات اليت يفرضها عليه الع

اللزمة ألحد التزاماته التعاقدية اجلوهرية  صاحبميكن له أن يطلب فسخ العقد يف حالة عدم احترام 
ويف هذه احلالة حيق  .وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجال حيدده العقد للوفاء بتعهداته وإعالم الدائنني

يتم حتديد هذه على أن الذي حلقه من جراء الفسخ للزمة طلب التعويض عن الضرر لصاحب ا
  .التعويضات إما بالطرق الرضائية طبقا ملا ميكن أن يتضمنه عقد اللزمة أو عن طريق التقاضي

هذا ومن ناحية أخرى ختضع اللزمة إىل مبدأ التوازن املايل للعقد إذ حيق للمتعاقد اإلبقاء على 
فإنه حيق له ) فسخ للمصلحة العامة -تغيري انفرادي (يف صورة اختالل هذا التوازن و .التوازن
  .التعويض
فإنه جيب  ،ن يتوىل مانح اللزمة التصرف فيه مباشرةاكان موضوع العقد مرفقا عموميا ك وإذا

على صاحب اللزمة، ما مل ينص العقد على خالف ذلك، أن حيتفظ باألعوان التابعني لذلك املرفق 
وينص العقد يف هذه احلالة، مع احترام التشريع اجلاري به . ع اإلبقاء على حقوقهم املكتسبةم

األعوان املذكورين إذا اعتزم صاحب اللزمة عدد ستوى وكيفية إجراء التعديالت يف العمل، على م
  .القيام بذلك
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ذات كما جيب على صاحب اللزمة احلصول على التراخيص أو االلتزام بكراسات الشروط 
  .العالقة بتنفيذ اللزمة واملستوجبة وفقا للتشريع اجلاري به العمل

وميكن ملانح اللزمة بصفته سلطة عمومية أن يقدم مساعدته لصاحب اللزمة لتيسري حصوله 
  .على التراخيص أو االمتثال لكراسات الشروط املذكورة

 .ومي موضوع العقدويتحمل صاحب اللزمة مسؤولية استغالل وتنظيم العمل باملرفق العم
ات واملنشآت والتجهيزات الثابتة اليت ءعن البنا، تشريع اجلاري به العملطبقا لل، ويكون مسؤوال

وجيب عليه أن يؤمن مسؤوليته املدنية طيلة مدة اللزمة ضد األخطار النامجة . يستغلها يف إطار اللزمة
تجهيزات املذكورة مبوجب عقد ات واملنشآت والءل اليت ينجزها وعن استغالل البناعن األشغا

تأمني يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغيريات هامة عليه دون املوافقة املسبقة ملانح 
  .اللزمة

 كما جيب إرجاع املمتلكات واألراضي التابعة للملك العمومي واليت يكون العقد رخص 
 جرد يف وثيقة تلحق بالعقدموضوع  تكون هذه املمتلكاتو . إشغاهلا من قبل صاحب اللزمةيف

  .إجباريا وجمانيا إىل مانح اللزمة عند اية العقد خالية من أي حتمالت أو رهون إعاداجيب 
  يف حسن سري املرفق موضوع العقد واليت ميكن تسامها ترجع املمتلكات املنقولة اليت كم

ىل إمكانية االسترداد مقابل منح ملكا ملانح اللزمة بعد اية العقد إذا جلأ هذا األخري إ تكون أن
  .صاحب اللزمة تعويضا حيدد العقد طريقة تقديره

ات ومنشآت وجتهيزات ثابتة فوق امللك ءقتضى تنفيذ العقد إجناز أو تغيري أو توسيع بناإوإذا 
ات واملنشآت ءللزمة حق عيين خاص على تلك البنافإنه ينشأ لصاحب ا ،الراجع ملانح اللزمة

  .طيلة مدة العقد املالكول له حقوق وواجبات والتجهيزات خي
ات واملنشآت والتجهيزات ءيف احلقوق العينية والبناوال ميكن أثناء مدة عقد اللزمة التفويت 

 الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه مبا يف ذلك ممارسة التأمينات املوظفة عليها إال بترخيص 
  .من مانح اللزمة

ات واملنشآت والتجهيزات الثابتة إال لضمان القروض ءق العينية والبناميكن رهن احلقو الكما 
و توسيع أو صيانة أو جتديد املتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة دف متويل إجناز أو تغيري أ

  .ات واملنشآت والتجهيزات املنجزة يف إطار اللزمةءالبنا
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) دينهم مبناسبة إجناز األشغال املذكورةغري الدائنني الذين نشأ (وال ميكن للدائنني العاديني 
وينتهي مفعول الرهون  .اختاذ إجراءات حتفظية أو إجراءات تنفيذية على احلقوق واملمتلكات املعنية

  .ات واملنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد اللزمةءوظفة على احلقوق العينية والبناامل
ات واملنشآت والتجهيزات الثابتة ءبإزالة البنا أن يقوم على حسابه وجيب على صاحب اللزمة

  .اليت أجنزها ما مل ينص العقد صراحة على خالف ذلك
ات واملنشآت والتجهيزات اليت متت املوافقة على اإلبقاء عليها خالية من أي ءترجع البناو

  .حتمالت أو رهون
أوت  9ؤرخ يف امل 2000لسنة  1855األمر عدد  الفصل األول من وجتدر اإلشارة إىل أن

ات واملنشآت ءحلقوق العينية املوظفة على البناواملتعلق بضبط كيفية مسك سجلّ ا 2000
 تويل على ضرورة والتجهيزات الثابتة املقامة على امللك العمومي للمواين البحرية التجارية نص

سك دفتر يطلق املصاحل املكلفة بضبط األمالك العمومية بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية م
ات واملنشآت والتجهيزات الثابتة املقامة على ءحلقوق العينية املوظفة على البناسجلّ ا"عليه تسمية 

تكون صفحاته مرقمة وموقعة من وزير أمالك الدولة " امللك العمومي للمواين البحرية التجارية
ات ءية املوظفة على البناحلقوق العينا يمترس ضرورةعلى منه  2نص الفصل كما .والشؤون العقارية

بالسجل املشار إليه بالفصل األول  واملنشآت والتجهيزات الثابتة والراجعة لفائدة صاحب اللزمة
الفصل لفائدة اآليت  نفسكما ترسم به إحالة احلقوق املشار إليها بالفقرة األوىل من . سالف الذكر

  :ذكرهم 
  ،الورثة يف صورة وفاة صاحب اللزمة -
  ،حترامه إللتزاماته املتولدة عنهال صاحب اللزمة يف صورة سحبها منه لعدم امن حل حم -
  .الغري يف صورة إحالة اللزمة رضائيا من قبل صاحبها -

ات واملنشآت والتجهيزات الثابتة املذكورة ءحقوق الدائنني املوظفة عن البنا وترسم به كذلك
  .من هذا الفصل بالفقرة األوىل

بناء على احلقوق العينية الراجعة لفائدة صاحب اللزمة  يملث ترسكما اقتضى الفصل الثا
إىل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية إما بصفة مباشرة عن طريق اإليداع مبكتب  مطلب يقدمه

  .ضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغالضبط املركزي أو عن طريق رسالة م
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   لزمةجناز املباشر من قبل صاحب الوجوب اإل 3.2.2
جيب على صاحب اللزمة القيام بتنفيذها بنفسه باستعمال الوسائل املادية والبشرية املنصوص 

  .التزاماته باره املسؤول عن ضمان حسن تنفيذباعت وفقا ملا تعهد به كتابياعليها بالعقد، وذلك 
أجزاء منها إال أنه ميكن السماح له بصفة استثنائية بتكليف مناول أو عدة مناولني بتنفيذ بعض 

ويف صورة الترخيص يف القيام . شريطة احلصول على املوافقة الكتابية املسبقة من قبل مانح اللزمة
  . باملناولة، يبقى صاحب اللزمة مسؤوال إزاء مانح اللزمة على اإلجناز

جيب احلصول على ترخيص كتايب مسبق من مانح اللزمة قبل أن يقوم صاحب اللزمة كما 
ويتعين على مانح اللزمة قبل املوافقة على تغيري املناول التثبت يف مدى استجابة املناول . بتغيري املناول

 ؤهالتبامل ، وخاصة فيما يتعلقاجلديد للمؤهالت والشروط اليت مت ضبطها بكراس الشروط
  .متكافئة مع املناول األصلياليت يتعني أن تكون الفنية واملالية  ضماناتالو

  

  واحلقوق العينيةعقد اللزمة  4.2.2

 . تتسلط عقود اللزمة يف أغلب احلاالت على امللك العمومي الذي خيضع إىل القانون العام

مميزات امللك العمومي أنه ال يقبل التفويت وال يقبل توظيف حق عيين على امللك  ومن أهم
  .العمومي لفائدة اخلواص

هو العقد الوحيد الذي ميكن أن عقد اللزمة  على تؤكد ن دراسة التشريع التونسيأ إالّ
  :حبسب ما تبينه األمثلة التالية  صاحب اللزمة من حق عيين

  من جملة البحرية التجارية، 61الفصل  - 

 مكرر من جملة الطريان املدين، 93الفصل  - 

املتعلق مبواىنء  2002ماي  14املؤرخ يف  2002لسنة  47من القانون عدد  49الفصل  - 
 الصيد البحري،

  .املتعلق باللزمات 2008قانون غرة أفريل من  39الفصل  - 

ن من متويل املشاريع على األمالك العمومية وبالتايل إعطاء قيمة وميثل حق الرهن أهم حق ميكّ
  .مضافة للملك العام
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  وميخاصيات الرهن العقاري على امللك العم - 

ار حق عيين على إقرسابق الذكر  2008يف فقرته الثانية من قانون غرة أفريل  39نص الفصل 
ترسم والتجهيزات الثابتة  ات واملنشآتحلقوق العينية املوظفة على البناءا باعتبار أنيف اللزمات 
املشرع التونسي حق الرهن لفائدة أصحاب اللزمات ليتمكنوا من احلصول  وقد أقر .بدفتر خاص

  .على متويالت مالية يف شكل قروض مقابل ضمانات عينية يقدموا إىل البنوك

من استخالص ديوم قبل  املرنني أن حق الرهن العقاري ميكن الدائننيإىل وجتدر اإلشارة 
وبالتايل يتمتع الدائن  .باقي الدائنني العاديني وذلك بتمكينهم من بيع العقار املسلط عليه الرهن

  .من جملة احلقوق العينية 280املرن حبق األفضلية وحق التتبع املنصوص عليه بالفصل 

  اشتراط املصادقة اإلدارية إلنشاء الرهن - 

  :يتميز الرهن الذي مت إقراره لصاحب اللزمة بتدخل اإلدارة كما يلي

  عني مصادقة اإلدارة إلنشاء الرهن،يت •

من قانون  40ينص الفصل إذ  )2( يتعني مصادقة اإلدارة يف حالة التفويت يف حق الرهن •
دارة ماحنة اللزمة قبل كلّ إحالة بأي وجه على ضرورة ترخيص اإلاملشار إليه أعاله  2008

 .من الوجوه مبا يف ذلك ممارسة التأمينات املوظفة عليا
  

 آثار حق الرهن على الدائنني - 

  :وهي عند انتهاء اللزمة استرجاع ديوممن  تقنيات لتمكني الدائننيال عدد مناملشرع  حدد

  صاحب اللزمة،اقتراح طرفا آخر حيل حمل إعالم الدائنني لتمكينهم من  •

 احب اللّزمة باقتراح من الدائنني،إمكانية اختيار طرف آخر حيل حمل ص •

عقلة التحفظية والعقلة حق الدائنني يف اللجوء إىل اإلجراءات التحفظية أو التنفيذية مثل ال •
 التوقيفية،

___________________________  

وجتدر اإلشارة أن التشريع الفرنسي يكرس مبدأ احلق . نلتزاماته ينتهي مفعول الرهخري بايف حالة إسقاط حق صاحب اللزمة بسبب إخالل هذا األ )2(
  .العيين على صاحب حق إشغال وقيت يف ملك الدولة
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 حق الدائنني من استخالص ديوم مباشرة من التعويض الذي سيمنح لصاحب اللزمة  •

 .يف حالة إسقاط حق صاحب اللزمة دون إخالالت من قبل جانبه
  

  العقوبات املالية 5.2.2
ميكن أن ينص كراس الشروط على عقوبات مالية توظف عند االقتضاء على صاحب اللزمة 
كلما أخل بأحد التزاماته من ذلك مثال عدم احترام االلتزامات املتعلقة برصد اإلمكانيات البشرية 

ت املذكورة أعاله فيما وتطبق على العقوبات املالية نفس اإلجراءا. واملعدات الضرورية إلجناز اللزمة
  . يتعلق بطريقة احتساا وكيفية توظيفها

  
  اللزمةفسخ  6.2.2

يتعين أن تبني كراسات الشروط إجراءات تسوية الرتاعات واحلاالت اليت حيق فيها ألحد 
  . الطرفني فسخ عقد اللزمة

الفسخ  وال يترتب عن ذلك .إفالسهعند يفسخ عقد اللزمة وجوبا بوفاة صاحب اللزمة أو و
وميكن ملانح اللزمة أن يقبل العروض اليت يقدمها الورثة أو الدائنون أو املصفي قصد . أية مسؤولية

 .استمرار اللزمة أو خيتار أي طريقة أخرى ملواصلة التنفيذ
ويف هذه احلالة يوجه . كما ميكن أن ينتج الفسخ عن إخالل صاحب اللزمة بالتزاماته التعاقدية

تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إىل الوفاء بالتزاماته يف أجل حمدد  إليه مانح اللزمة
وبانقضاء هذا األجل، ميكن ملانح اللزمة فسخ عقد اللزمة دون اختاذ أي . إليه من تاريخ تبليغ التنبيه

 . إجراء آخر
  ة بوسائله اخلاصة أما إذا رفض مانح اللزمة التربيرات املقدمة، فيمكنه مواصلة تنفيذ اللزم 

 .حسب اإلجراء الذي يراه مالئما وحتميل صاحب اللزمة التكاليف اإلضافية جنازاإلأو يكلف غريه ب
 يتم إمضاؤه حبضور صاحب اللزمة أو من ميثله  حترير حمضر يتعينويف مجيع احلاالت 

االقتضاء  عنديتم و .من الطرفني وإجراء معاينة وذلك قبل تكليف أي شخص مبواصلة التنفيذ
ويتم فسخ اللزمة . ضوراحلالتنصيص على امتناع صاحب اللزمة املتخلي عن اإلمضاء أو عدم 

  . يتم تبليغه لصاحب اللزمةانح املة قرار ممضى من طرف بواسط



  القطاع اخلاصو الشراكة بني القطاع العام                    49

  

 

  عقد اللزمة أثناء تنفيذاخلالفات الناشئة الرتاعات وفض طرق  7.2.2
وبناء على ذلك فإن اخلالفات الناشئة مبناسبة  .ةيعترب عقد اللزمة أحد أهم وأبرز العقود اإلداري

  .تنفيذ هذا العقد تتم طبقا لإلجراءات العامة اجلاري ا العمل
ويستحسن فض اخلالفات املتعلقة بتنفيذ عقود اللزمة بالتراضي وذلك جتنبا لطول اإلجراءات 

ذلك فإن تعطل إجناز لو .أن موضوع العقد يتعلق مبرفق عموميوخاصة  ،التنازعية وكلفتها املشطة
  .مانح اللزمة إىل حتقيقها سعىه املساس باملصلحة العامة اليت يمن شأن اللزمة
ويتعني  .ميكن أن يتم فض اخلالف بالتراضي من خالل التظلم لدى مانح اللزمة مباشرةو

 بعة اعتماد الصيغة الكتابية هلذه اإلجراءات قصد جتنب التراجع يف املواقف وطول اإلجراءات املت
  .يف الغرض

ىل السلطة الرئاسية وذلك بدعوة كما ميكن فض اخلالفات بالتراضي من خالل اللجوء إ 
  .سلطة اإلشراف إىل التدخل قصد حل اخلالف الناشئ عن تنفيذ عقد اللزمة

ل اخلالف ميكن لألطراف املتعاقدة وبناء على املسؤولية حليف صورة فشل الوسائل الرضائية و
لقواعد االختصاص طبقا ملا ينص عليه العقد وطبقا  ا اللجوء إىل احملاكم املختصةالتعاقدية أساس

  .التجاريةاحملددة بالقوانني والتراتيب املتعلقة باإلجراءات املدنية 
 ولئن كان اجلانب التنظيمي للشراكة بني القطاعني العام واخلاص على جانب كبري 

سواء منها التونسية أو املقارنة تبقى احملك احلقيقي لتقييم  فإن التجربة العملية التطبيقية ،من األمهية
 جناح هذه اآلليات والتقنيات يف حسن إدارة املرفق العام وجودة اخلدمة وجلب االستثمار وإنعاش

  .ختفيف العبء عن القطاع العام صدالغايات األساسية من الشراكة ق باعتبارها االقتصاد
  

  كيميةعقد اللزمة والشروط التح 8.2.2

 ري بالرغم إن األمهية اإلقتصادية لعقود اللزمة جعلها خترج عن اختصاص القضاء اإلدا

  : ومن األمثلة على ذلك .على شرط حتكيمي عادة تنص باعتبارهامن كوا عقود إدارية 

  على خضوع العقد للتحكيم، "مسا ديب" من عقد لزمة 28ينص البند  : 1 مثال

 لتحكيم ل "بوخاطر"على خضوع عقد اللزمة مع جمموعة  3ة فقر 26ينص البند  : 2 مثال

  .قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية يف باريس بفرنسا وبالتايل إىل
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ص األجنيب على االستثمار لقطاع اخلاا لعيشجلدولة التونسية بالبند التحكيمي تقبول ا ويعترب
ويعترب البند  .قانونيتم مبقتضى  اللزمة املصادقة على البند التحكيمي يف عقد يف تونس، علما بأن

بند يف العقود مثل هذا اليف عداد االستثناءات املمكنة لة التحكيم اليت متنع إقحام  التحكيمي
  .اإلدارية

  

  عقد اللزمة واملعاهدات الدولية حلماية االستثمار 9.2.2

تكفلت  ،باشر خارج موطنه األماعتبارا إىل املخاطر احملتملة اليت يواجهها اإلستثمار األجنيب امل
املعاهدات الدولية الثنائية اليت تربم بني دولتني أو متعددة األطراف أو يف إطار منظمات ومؤسسات 

توفري محاية ي أو الوكالة املتعددة األطراف بضمان اإلستثمار ودولية كاألمم املتحدة أو البنك العامل
وتعترب هذه املصادقة  .لى هذه اإلتفاقيات واإللتزام اإضافية للمستثمرين من خالل مصادقة الدول ع

. على إجناز استثمارات ضخمة -خاصة األجانب منهم  - حافزا على تشجيع املستثمرين اخلواص 
  : معاهدات إستثمارية وهي ثالثصادقت تونس على   ويف هذا اإلطار

  اتفاقية املؤمتر اإلسالمي، - 
 ،)1980نوفمرب  26عمان (املعاهدة الدولية لإلستثمار العريب  - 
 ،)1990جويلية  23اجلزائر (املعاهدة املغاربية لتشجيع وضمان اإلستثمار  - 

  :متّ إبرامهما يف إطار البنك العاملي اللتني عاهدتني املذكر ميكن كما 

ل الرتاعات املتعلقة وتتعلق باملركز العاملي حل 1965مارس  18 يف معاهدة واشنطن - 
  باالستثمار،

 وتتعلق بالوكالة متعددة األطراف لضمان االستثمار 1985أكتوبر  11 يف معاهدة سيول - 
 .الستثمار ضد املخاطر القياسية كاالنتزاع أو احلروب األهليةا لتأمينالتي تمثل 

أكرب مؤسسة حتكيمية خمتصة يف الرتاعات  املركز الدويل حلل الرتاعات املتعلقة باالستثمارميثل و
  .الدول أو بني الذوات العمومية واألشخاص اخلاصة األجنبيةاملتعلقة باالستثمار بني 
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  الثايناجلــزء 

  

  التجارب التونسية والدولية يف جمال الشراكة من اذجمن
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ثّل البحث عن حتقيق التوازنات العامة يف اال االقتصادي واالجتماعي الشغل الشاغل مي
  .يف خمتلف الدول ةواألنظم للسلطات العمومية

بكل املطلق لدولة افمنها من يؤكّد على ضرورة تكفل  ،تعاقبت النظرياتيف هذا اإلطار و
اإلخالل بالتوازن  من أسبابومنها من يعترب تدخل الدولة سببا  ،واملرافق العموميةدواليب االقتصاد 

  .إلقتصاديةأن نظام اقتصاد السوق احلر هو الضامن الوحيد لتعديل احلركة ا رىوي
وقد أدى تطبيق كلتا السياستني االقتصاديتني املشار إليهما ويف كل البلدان تقريبا إىل ظهور 

فشل إىل بروز توجهات هذا الأدى  وقد .النظريات معاجلتها باالعتماد على هذه تسنأزمات مل ي
اسات اليت ميكنها باعتبارها من السيوالقطاع اخلاص  امو إىل الشراكة بني القطاع العجديدة تدع

هذا  رزأف وقد. حتقيق التوازنات اإلقتصادية واإلجتماعية واملالية وبالتايل محاية البلدان من األزمات
 األمريكية الواليات املتحدةاململكة املتحدة وفرنسا وعديد البلدان مثل  لدىعدة جتارب التوجه 
الشراكة بني القطاع العام والقطاع  مشاريعمشلت قد و .ومجيع دول أوروبا الغربية تقريباوكندا 

حكرا على الدولة  يف املاضياخلاص اليت ازدهرت يف التسعينات عديد ااالت اليت كانت 
  .كمشاريع البنية األساسية واالتصاالت والسياحة والنقل والسجون والبحث العلمي

إطار الشراكة بني  جناح عديد التجارب املتعلقة بإجناز املشاريع الكربى يفأن إىل  نظربالو
منذ عدة  ةبادراملفقد اختارت تونس  ،اقتصاديا املتقدمةالقطاعني العام واخلاص قد مشل كل البلدان 

  .مشلت عديد القطاعاتالتجارب إجناز بعض سنوات يف 
عند  لالستئناس اعدد من البلدان األخرى مثيالا بوالتونسية  ةربالتجويعرض هذا التقرير 

   .االقتضاء
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   التجربة التونسية - 1

أمام حمدودية املالية العمومية وعجزها عن القيام باستثمارات ضخمة يف جمال البنية األساسية 
التجأت السلطات العمومية  ،وبعض املرافق العمومية مثل الكهرباء واإلتصاالت واملطارات واملوانئ

إجناز عدة مشاريع بية ضخمة واكة جللب استثمارات أجنإىل آلية الشرالتونسية منذ عدة سنوات 
  .النهوض بالتنمية وحماولة حل مشاكل البطالة والفقر هدفهاللمسامهة 

فقد تكتمت اإلدارة التونسية  ،ونظرا ملا رافق إبرام هذه املشاريع وإجنازها من جتاوزات حمتملة
املشاريع اهلامة ولذلك يسعى التقرير إىل التعرض إىل بعض  .على املعلومات املتعلقة ذه املشاريع

 اليت أمكن احلصول على معلومات خبصوصها من مصادر خمتلفة خارجة عن اإلدارة التونسية 
  : وهي على التوايل. 2011جانفي  14وعن املستثمرين اخلواص سيما بعد 

 ،الرقمي تكنولوجيات اإلعالم واالتصالالتجربة التونسية للشراكة يف جمال  - 
 ،يةمشروع املدن الرياضية العامل - 
  ،تونس املايل باحلسيان من والية أريانة مرفأمشروع  -
  ،مشروع تطوير حبرية تونس اجلنوبية -
  .الشراكة يف جمال النقل -
  

  الرقمي تكنولوجيات اإلعالم واالتصالجمال الشراكة يف   1.1

 الرقمي تكنولوجيات اإلعالم واالتصالمتثّل الشراكة بني القطاع العام واخلاص يف جمال 
وترتكز على املبادئ  .يع متصلة بأنشطة االقتصاد الرقميسياسة عمومية يتم مبقتضاها اجناز مشار

  : التالية
 ،مبدأ التعهد ببلوغ أهداف مشتركة - 
 ،أو البشرية لفائدة املشروع/دية وأو املا/االشتراك يف توفري املوارد املالية و - 
ب نوعية املشروع وكلفته الشراكة بني القطاعني على املدى املتوسط والبعيد حس - 

 ،)سنوات فأكثر 5(ومردوديته 
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كلّ حسب مؤهالته وقدرته على ختطّي  ليت يطرحها املشروع بني الشريكنيتقاسم املخاطر ا - 
  .هذه املخاطر

املتعلق بإرساء  2007ـدد لسنة 13ويف هذا اإلطار، متّ مبقتضى القانون التوجيهي عـ
 حتديد مفهوم االقتصاد الرقمي واألطراف املتدخلة  2007فيفري  19االقتصاد الرقمي الصادر يف 
وكذلك اإلطار الذي سيخول مزيد النهوض مبسامهة القطاع اخلاص  ،يف إرساء مقوماته وتطويره

يف ذلك من خالل ارساء عالقة جديدة بينه وبني القطاع العمومي دف دفع آفاق التشغيل ودعم 
  .التصدير واستقطاب االستثمار

  

ثّل أهداف ارساء الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف قطاع االقتصاد الرقمي وتتم
  :يف ما يلي
جتسيم اإلجراءات الرامية إىل مزيد التشجيع على إنتاج املضامني واخلدمات الالمادية  - 

االتصالية وتعميم وتصديرها وتروجيها ونشر الثقافة الرقمية وتطوير مقومات اإلدارة 
 ،ت عن بعداخلدما

املكانة املميزة لالقتصاد الرقمي ضمن أولويات السياسة التنموية للبالد خالل  دتأكي - 
 ،2016 – 2007العشرية 

تطوير األنشطة املرتبطة باالقتصاد الرقمي وتطوير نظام احلوافز والتشجيعات لدفع نسق  - 
بار أن املؤسسات االستثمار والتصدير وبعث املشاريع ودعم التشغيل وتوسيع آفاقه باعت

 ،طوير قدرا التنافسيةاملنتجة تعتمد على العنصر البشري كرأمسال أساسي لدميومتها وت
مزيد تعزيز دور القطاع العمومي كمساند للقطاع اخلاص للنهوض بقطاع تكنولوجيات  - 

فرص الشراكة بني املؤسسات العمومية  ات واالتصال وتطويره من خالل دعماملعلوم
 .اصةواملؤسسات اخل

 املؤرخ  2007لسنة  1274األمر عدد  حددل األول من القانون التوجيهي، وطبقا للفص
ضبطه ، واملخولة لالنتفاع باإلطار الذي نشطة املرتبطة باالقتصاد الرقميقائمة األ 2007ماي  21يف 

لقيمة وتتكون أنشطة االقتصاد الرقمي من األنشطة ذات ا. القانون التوجيهي املشار إليه أعاله
  : املعلومات وهي كاآليت ياتاملضافة العالية اليت تعتمد على تكنولوج

 ،تطوير برجميات أو حمتويات رقمية إنتاج أو هندسة أو -
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ل إنتاج أو هندسة أو تطوير أنظمة وحلول تقنية ذات قيمة مضافة عالية يف جما -
 ،تكنولوجيات االتصال واملعلومات

 .لى تكنولوجيات املعلوماتتطوير خدمات جمددة تعتمد باألساس ع -
كما تضمن القانون التوجيهي أحكاما ختول للدولة واجلماعات احمللية واملنشآت واملؤسسات 
العمومية الدخول يف شراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص يف جمال االقتصاد الرقمي يتم مبقتضاها 

ذي مت تنظيمه مبقتضى األمر عدد اتفاقيات عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض املباشر وال إبرام
  .2007ماي  28املؤرخ يف  2007لسنة  1290

كما صنف األمر املذكور أنواع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف هذا اال إىل ثالثة 
  :أصناف

  الشراكة اإلستراتيجية 1.1.1
 اخلاصة العاملة  والشركات ،إطار للتعاون االستراتيجي بني الطرف العمومي من ناحية هو 
قصد اجناز مشاريع توفّر، إىل جانب املنتوجات  ،االقتصاد الرقمي من ناحية أخرى يف جمال

ويتمثّل . واخلدمات، فرصا جديدة للتشغيل وتؤهل الكفاءات ملهن املستقبل وتؤمن نقل التكنولوجيا
ى إطار املنتوجات واخلدمات الطابع االستراتيجي هلذه الشراكة يف كونه يوفّر إطارا للتعاون يتعد

املباشرة اليت سيتم تقدميها على املدى القصري واملتوسط، ليساهم يف حتقيق التوجهات واألهداف 
 .التنموية الوطنية املتعلقة باال على املدى املتوسط والبعيد

  ياخلـارج اإلسناد  2.1.1
 ل للطرف العمومي تكليف مؤسسة اقتصادية خاصبالقيام بكامل أو جبزء  ةهو إطار خيو 

ام يتعهد به، وذلك يف إطار احلرص على الرفع من اجلودة واملردودية وتطوير آفاق تمن نشاط 
 .التشغيل مع ضمان أسباب النجاعة واالستمرارية وحتقيق أهداف يتم حتديدها مسبقا

  ةاملشاريع التعبوي  3.1.1
ع مؤسسة اقتصادية خاصة الجناز مشروع إطار للتعاون يتفق مبقتضاه الطرف العمومي م هو 

استشرايف ذي قيمة مضافة وقدرة على توظيف االختصاصات والتكنولوجيات الدقيقة دف تنمية 
دى أو تطويرها تعبئة املوارد البشرية واملالية املتوفّرة ل/منتوجات وخدمات جمددة يتطلّب اجنازها و

 .القطاعني العام واخلاص
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 السلطات التونسية قامت باسناد لزمات يف قطاع االقتصاد الرقمي  أن ىلشارة إوجتدر اإل
  :يف غياب نصوص قانونية تنظّم أطر واجراءات اسناد اللزمات يف قطاع االقتصاد الرقمي وهي

صاحب االسم  « ORASCOM »عقد لزمة مشغل اتصاالت من اجليل الثاين مع شركة  •
 ،2002وذلك سنة  «TUNISIANA»التجاري 

مة مشغل اتصاالت من اجليل الثالث باإلضافة إىل خدمات اهلاتف القار واألنترنات عقد لز •
  .2009 وذلك سنة «ORANGE TUNISIE»مع شركة 

متّ جتدر اإلشارة إىل أنه و. وقد متّ اسناد هاتني اللزمتني بدواعي حترير سوق االتصاالت الرقمية
منهجية اختيار صاحب العرض وط وشر نصار يف احلالة األوىل على كراس شروط تضماالقت

املتعلق بإرساء  2007فيفري  19بتاريخ  2007لسنة  13ن القانون التوجيهي عدد أعلما ب ،األنسب
ياكل املؤطرة االقتصاد الرقمي واألوامر التطبيقية أرست إجراءات حمددة إلبرام اتفاقيات الشراكة واهل

  .لية الشراكة يف جمال االقتصاد الرقميأدىن لتأطري آحد كذلك  ةعتربملالقتصاد الرقمي 
  

 إجراءات إبرام اتفاقية الشراكة 4.1.1
قانون االقتصاد الرقمي ونصوصه التطبيقة ب وردتتنص اآلليات واإلجراءات اجلديدة اليت 
  :خبصوص إبرام اتفاقيات الشراكة على ما يلي

  مبدأ التفاوض التنافسي  5.1.1
ضحة تضبط يف نظام املشاركة حسب إجراءات وامع املقبولني يف اإلعالن عن الرغبة يف 

 : خاص بكلّ مشروع
 ،ظام خاص لكلّ مشروع حسب خصوصياتهضرورة اعتماد ن - 
 .ف اجلوانب الواردة بالنظام اخلاصمبدأ التفاوض مع املترشحني خبصوص خمتل - 

 
  إمكانية اللّجوء إىل التفاوض املباشر 6.1.1

اجنازها إال من قبل مسدي خدمات معين أو عند  إلجناز مشاريع وطنية كربى ال ميكنبالنسبة 
 .إجناز مشاريع وطنية كربى يتم حتديدها بقرار من الوزير األول باقتراح من الوزارات املعنية
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لسنة  1290األمر عدد  2009جوان  23املؤرخ يف  2009لسنة  2019كما نقّح األمر عدد 
 د واجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة يف جمالاملتعلّق بضبط قواع 2007ماي  28املؤرخ يف  2007

عملية بالشخص العمومي  ضرورة قيامعلى  21و 3االقتصاد الرقمي ليشري يف فصليه اجلديدين 
أن تضبط املشاريع الوطنية الكربى على  ،خرباءمكتب خربة وعند االقتضاء يئة مبساندة و  التقييم

  .املعنية تبقرار من الوزير األول باقتراح من الوزارا
 ويف إطار متابعة بعض املشاريع املنجزة يف إطار الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص 

  :يف جمال اإلقتصاد الرقمي ميكن أن نذكر املشاريع التالية 
 :املشاريع املتصلة بالنقل الذكي - 

مبنظومة مت حتديد جمموعة متكونة من مخس مشاريع تندرج يف إطار االقتصاد الرقمي وتتصل 
مت الشروع يف جتسيم هذه املشاريع املتمثلة يف توظيف التكنولوجيات احلديثة قد و .النقل الذكي

  :ومن أهداف استعماالت النقل الذكي  .لتطوير أداء القطاع وتدعيم السالمة وجودة اخلدمات
 ،رفع النجاعة يف النقل بتطوير وحتسني اخلدمات وترشيد التصرف يف املوارد •
 ،سالمة واجلودة يف القطاعتطوير ال •
 ،التنمية املستدمية والتقليص من التلوث والتحكم يف احلركية واالقتصاد يف الطاقة •
 .فسية للمؤسسات العاملة يف القطاعدعم القدرة التنا •
يذ هذا الربنامج بإمضاء ثالث اتفاقيات شراكة بالتفاوض املباشر، وذلك مت الشروع يف تنفقد و

 2007فيفري  19املؤرخ يف  2007لسنة  13لرابع من القانون التوجيهي عدد عمال بأحكام الفصل ا
 : الثالثة التالية وامراألوصدرت بشأن هذه املشاريع . سالف الذكر املتعلق بإرساء االقتصاد الرقمي

تعلق باملصادقة على اتفاقية امل 2010جانفي  5ؤرخ يف امل 2010لسنة  17مر عدد األ - 
املباشر يف إطار االقتصاد الرقمي بني ديوان الطريان املدين  شراكة مربمة بالتفاوض

من ناحية أخرى لتركيز مركز نداء " مليت ماديا فورس"واملطارات من ناحية وشركة 
 لإلرشاد واإلعالم حول الرحالت اجلوية باملطارات التونسية،

اتفاقية تعلق باملصادقة على امل 2010جانفي  5ؤرخ يف امل 2010لسنة  18مر عدد األ - 
شراكة مربمة بالتفاوض املباشر يف إطار االقتصاد الرقمي بني الشركة الوطنية للنقل بني 
املدن أصالة عنها ونيابة عن الشركة الوطنية للسكك احلديدية التونسية وشركة نقل 



  القطاع اخلاصو الشراكة بني القطاع العام                    58

  

 

من ناحية أخرى لتركيز واستغالل " دينامو كونتاكت سنتر"تونس من ناحية وشركة 
 ت النقل الربي،مركز نداء حول خدما

تعلق باملصادقة على اتفاقية امل 2010جانفي  5ؤرخ يف امل 2010لسنة  19مر عدد األ - 
شراكة مربمة بالتفاوض املباشر يف إطار االقتصاد الرقمي بني الشركة الوطنية للنقل بني 
املدن، أصالة عنها ونيابة عن الشركات اجلهوية لنقل املسافرين من ناحية والشركة 

لالتصاالت من ناحية أخرى وذلك لتركيز منظومة متابعة األسطول باالعتماد  الوطنية
 .على تقنيات حتديد املوقع

  
 :ومن املشاريع األخرى 

 : مشروع نظام التصرف يف احلاويات وارورات باملوانئ البحرية - 
ي يتعرب هذا املشروع األول من نوعه حيث مت إدراجه كمشروع استراتيجي بالتفاوض التناقس

انتهت املفاوضات لتحديد . عب فنيشتيف إطار قانون اإلقتصاد الرقمي ملا يكتسيه من أمهية وطنية و
الشريك النهائي من ضمن شركتني عامليتني اختارما جلنة قيادة املشروع كأنسب حل مبساندة 

. شروع املستفيدة من املبصفتها مكتب خربة عاملي معني من الشركة التونسية للشحن والترصيف 
عداد اتفاقية إل وأفضى النقل ةروزاتقرير الفرز النهائي ومذكرة شرح أسباب مبوافقة  حظي وقد

  .األمريكية "Zebra Navis"شراكة بني الشركة التونسية للشحن والترصيف وشركة 
  

 :مشروع التراسل اإللكتروين بالربيد التونسي  - 
تعلق امل 2008جويلية  21رخ يف ؤامل 2008لسنة  202مر عدد األويستند إىل مقتضيات 

بالترخيص للديوان الوطين للربيد إلبرام اتفاقية شراكة استراتيجية بالتفاوض املباشر مع مؤسسة 
  .Mail Postلتركيز منظومة للتراسل االلكتروين  "مايكروسوفت"

  

  : نداء الستغالل اخلارطة الفالحيةمشروع مركز  - 
ويهدف  .اكة إسناد خارجي مربمة بالتفاوض املباشرأجنز هذا املشروع يف إطار اتفاقية شر

إىل وضع على ذمة الفالحني والباعثني واملستثمرين وكافة األطراف املعنية بالعمل التنموي مركز 
  .ملزيد استغالل اخلارطة الفالحية باعتبارها أداة خلدمة الفالحة 81101811نداء على الرقم 
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احلصول على أهم املعطيات املتعلقة باخلصائص االتصال اهلاتفي ذا الرقم من  ويتيح
  .اار الفالحي املتاحة الفالحية لكل منطقة من واليات اجلمهورية وإمكانيات االستثم

  
  

 : مشاريع تأهيل البىن التحتية االتصالية - 
مت إبرام مجلة من االتفاقيات مع الشركة الوطنية  مع املشاريع سابقة الذكر وبالتوازي
اى ام // ف إىل تركيز شبكات عصرية باعتماد تقنيات الشبكة املهيكلة لالنترنات لالتصاالت د

وبسعة تدفق عالية كفيلة بتغطية ) VPN(اليت توفر شبكات افتراضية مؤمنة  ) IP/MPLS// (يب ال اس
ة عرب املنتفعة مبا يف ذلك املعلومات واملعطيات املهنية واهلاتفي لاحلاجيات احلالية واملستقبلية للهياك

 هذه ومن بني أهم. وامللتقيات املرئية مع توفري درجة عالية من السالمة) VoIP(بروتوكول 
  :املشاريع 
 ،)RNIA(الشبكة اإلدارية املندجمة  •
 ،)RNS(تأهيل الشبكة العمومية للصحة  •
 .تأهيل شبكة ربط اجلامعات •
  

هادات املصادقة مشروع التكوين واحلصول على شمنوال الشراكة اإلستراتيجية إلجناز   - 
شروع إىل املصادقة امل يهدفو : على الكفاءات يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال

إتفاقيات شراكة استراتيجية بالتفاوض املباشر بني الدولة ومنتجي النظم  4على إبرام 
  احلصولإلجناز مشروع التكوين و LPI\\Microsoft\\Cisco\\Oracleوالربجميات 
  :املصادقة على الكفاءات يف ااالت التالية على شهادات 

 التصرف يف بنوك املعطيات، •
 ،أنظمة التشغيل والتراسل االلكتروين •
 ،إدارة الشبكات والسالمة املعلوماتية •
 .تطوير الربجميات •
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يندرج املشروع يف إطار خطة لتكوين الكفاءات التقنية واإلدارية باعتماد شهادات كما 
سنوات  5شهادة مصادقة يف ظرف  20000ت املوجهة لإلسناد اخلارجي لبلوغ املصادقة يف ااال

  .حاليا 500مقابل 
ويعترب التكوين املشفوع باحلصول على شهادات املصادقة على الكفاءات يف جمال 
تكنولوجيات املعلومات واالتصال ركنا أساسيا يستكمل أركان استقطاب االستثمار واإلسناد 

واملتمثلة خاصة يف توفري فضاءات تكنولوجية  )offshoring(واق األجنبية اخلارجي املوجه لألس
إجراءات توريد التجهيزات  وتبسيطالسعة العالية جدا  لتأمنيتطوير البنية التحتية االتصالية مالئمة و

  .واملنظومات االلكترونية وتشجيع إنتاج املضامني واخلدمات ذات القيمة املضافة
  

 ة العاملية تونسالرياضي املدنمشروع  -2.1
  

اإلماراتية على أن تتوىل هذه  "بوخاطر"مت اإلتفاق بني السلط العمومية التونسية وجمموعة 
األخرية إجناز مشروع استثماري ضخم جبهة حبرية تونس الشمالية يتمثل يف إقامة مشروع رياضي 

لى ملك هك ع 257اجلملية حوايل  تبلغ مساحتهابحرية الرض كائنة بمج على قطعة أسكين مند
مليون متر مربع  4,5بناء حوايل قصد  2007مارس  7موقع بتاريخ شركة البحرية وفقا لوعد بيع 

  .مليار دوالر أمريكي 5بإستثمارات تقدر بـ
  

  :تونس من ثالثة أجزاء بويتكون مشروع املدن الرياضية العاملية 
  :وحتتوي على ولفڤمنطقة ال •

 ملعب للقولف، -

  فيال فخمة، 290 -
 قة رفيعة،ش 1600 -

 سرير، 1200إقامات فندقية ونزل تتسع لـ -

 .بناءات للخدمات والترفيه -
  : وحتتوي على املنطقة الرياضية •

 أكادمييات و مركبات رياضية، -
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  بناءات للخدمات املختلفة، -
 .سرير 1500إقامات فندقية تتسع لـ -

 
  : وتشتمل على املنطقة العمرانية •

 ،شقق وفلل فخمة -
  سرير، 3500لـ إقامات فندقية ونزل تتسع -
 .خدمات خمتلفة -

     
إجناز كافة عناصر البنية التحتية الضرورية هلذا املشروع الضخم ينتظر  عالوة على    
 .تشغيل عدد هام من اليد العاملة التونسيةوالعديد من املؤسسات ذات الصيت العاملي  استقطاب

غري ألف ساكن  15 يضاف إليهمألف ساكن  100 بـ احملتملني سكان املدينة الرياضيةكما يقدر 
  .ريناق

وتقوم هذه اإلتفاقية على حماور أساسية تتمثل يف تعريف املصطلحات األساسية اليت مت    
 ،يف إطار هذه اإلتفاقية من جهةمن قبلها القيام به  يتعنياعتمادها وضبط إلتزامات الدولة وما 

ما تتمتع به من حقوق وإمتيازات و وما ينبغي عليها القيام به "بوخاطر"وإلتزامات جمموعة 
  اعالوة على ما يتعلق حباالت فسخ هذه اإلتفاقية وإاء العمل ا وما يترتب عنه ،ضماناتو

مبناسبة تطبيق اإلتفاقية سواء أدت  الرتاعات واخلالفات اليت قد تنشأ من النتائج واآلثار وكيفية فض
  .إىل فسخها أم ال

نفيذ املشروع يتمثل يف إحداث شركة فرعية من قبل جمموعة وجتدر اإلشارة إىل أن مسار ت
من رأمساهلا خالل العشر % 51تتعهد بأن تظل مالكة بشكل مباشر أو غري مباشر لـ "بوخاطر"

وحتال إىل هذه الشركة  .سنة 15إمتام املشروع وملدة أقصاها منه إىل حني %  35 سنوات األوىل و
  .قوق واإللتزامات اليت تنص عليها اتفاقية اإلستثماركافة احل" شركة املشروع" اليت تسمى 

  

كما أن تطوير املشروع حيتاج إىل حصول شركة املشروع على العديد من التراخيص 
على إحداث مكتب موحد وجلنة خاصة  "بوخاطر"وقد مت اإلتفاق مع جمموعة . واملوافقات اإلدارية

 أو شركة املشروع بتعويض الدولة  "بوخاطر"ملنح التراخيص واألذون واملوافقات تتعهد جمموعة 
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ملعاجلة ملفات  تفرغ أعضاء هذه اللجنة مقابلالدولة  ستتكفل ااملنح اليت و املرتباتعلى تكلفة 
  .إىل حني إجناز املشروعوهذه الشركة 

  
  إلتزامات املستثمر : أوال 

  

  :وشركة املشروع يف  "بوخاطر"تتمثل إلتزامات جمموعة 
  
  : وذلك بااللتزام مبا يليروع، إجناز املش  -1
 اليت متال البدء يف تنفيذ املشروع املتفق عليه وفقا للمخطط الرئيسي وإجنازه خالل اآلج -

  ضبطها واإلتفاق عليها،
املواصفات  وحبسبتنفيذ املشروع وفق القانون وبنود اإلتفاقية وأفضل املمارسات العاملية  -

  وبة وطبقا للجدول الزمين احملدد،املطل
مسؤولية  درءا لقياممان محاية البيئة وعدم اإلضرار بالكائنات املائية والبحرية واألرضية ض -

 .املستثمر يف هذا الصدد
ال ميكن للمستثمر : تأسيس شركة يف تونس تابعة للمستثمر تتكفل بإجناز املشروع  -2

ركة املشروع بإنشاء شركة تدعى ش فهو مطالبلذلك  ،الكائن مقره باخلارج تنفيذ املشروع بنفسه
 .من رأس املال جزء هامتسهر على إجناز املشروع وميلك فيها املستثمر 

كمطور للمشروع وعدم املساس بالضمانات  "بوخاطر"ولضمان تواصل وجود جمموعة 
  :موعة بـ ااملمنوحة للدولة تلتزم 

 على األقل خالل العشر سنوات %51(نسبة مسامهتها يف شركة املشروع اإلبقاء على  -
دية لضمان جوذلك  )سنة 15متام املشروع ودون جتاوز مدة إىل حني إ %35األوىل و
  ،واستمراره يف تنفيذ املشروعاملستثمر 

  .عدم التنازل عن احلقوق أو إحالة اإللتزامات إىل الغري دون إشعار الدولة -
اخيص بناء وجتهيز مقر للمكتب املوحد وجلنة املوافقات املخصصة للنظر يف األذون والتر -3

  .ودفع فواتري خدماا وإدارا وتشغيلها
إجناز البنية التحتية الضرورية داخل أرض املشروع مث نقل ملكيتها إىل الدولة مقابل دينار  -4

  .رمزي
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 .إجناز مبان ختص الدفاع املدين وبعض املرافق العامة األساسية -5
 سيني والعمل بذل قصارى اجلهد لتشغيل أكرب عدد ممكن من العملة واملوظفني التون -6

وفق ما تتطلبه  الالزمة عنايةالهذا اإللتزام بذل يفرض و. على تطوير مهارم وكفاءم
  "بوخاطر"حاجيات املشروع وبشرط توفر املهارات العلمية واخلربة اليت تطلبها جمموعة 

 .أو شركة املشروع أو التابعني هلا
 .سيتم إجنازها من قبل الدولةختصيص األراضي الالزمة إلنشاء املرافق العامة اليت  -7

 
  حقوق املستثمر والضمانات املخولة له: ثانيا 

  

احلق احلصري يف يئة أرض املشروع ومتلكها والتصرف فيها باإلستغالل أو بالبيع وفق  -1
  خططات والتصميمات اليت يتم ضبطها،امل

يت ثناء املباين الباست من قبل الدولة املرافق وخدمات الدفاع املدين يف أرض املشروع إنشاء -2
  بإجنازها، "بوخاطر"تعهدت جمموعة 

إنشاء بنية حتتية خاصة باملشروع من كهرباء وغاز طبيعي وطرقات وماء صاحل للشرب  -3
واإلنتفاع ا وإدارا وفق املخطط املعد لذلك وكذلك احلق يف مراجعتها وتعديلها وفق 

 لبات املشروع يف حدود نسبة معينة،متط

 فظ وصيانة وتشغيل وإدارة املشروع،وائد واملداخيل لقاء حاحلصول على الع -4

 له استرياد وتصدير التجهيزات الصناعية واملعدات واملواد الالزمة إلجناز املشروع وتشغي -5

 وكذلك احلق يف إعادة تصديرها،من قبل املستثمر 

ار أنه جيوز يف القانون الدويل باعتبلفائدا تنازل الدولة عن حصانة التقاضي املعترف ا  -6
 .للمستثمر التظلم من فعل صادر عنها أمام هيئة حتكيم

 :التمتع بإمتيازات صرفية تيسر مهمة إجناز املشروع وهي  -7
  التمتع جبميع امتيازات الشركات غرياملقيمة وفق قانون الصرف، - 
  حتويل العملة ورؤوس األموال إىل اخلارج دون قيد أو شرط، - 
 نبية يف خصوص أعمال املشروع،القيام بالدفوعات بالعملة األج - 
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متويل املشروع عن طريق أموال ذاتية دون اللجوء إىل املديونية وحتديد نسبة تدخل  - 
 %).10(البنوك التونسية يف متويل املشروع بـ

اإلعفاء من الضرائب واملعاليم واألداءات بإعتبارها من احلوافز اليت جتلب املستثمر وتشمل  -8
 .ا واملقاولنيجمموعة بوخاطروالتابعني هل

 : ويهم اإلعفاء من الضرائب واملعاليم واألداءات املوظفة خمتلف مراحل املشروع
  تكوين شركة املشروع، -
  لة ملكية األرض إىل شركة املشروع،إحا -
 عمليات التهيئة، -

 عمليات بيع األراضي والبناءات، -

 ترسيم العقارات، -

 تأتية من البيع وتأجري العقارات،األرباح امل -

 .إليداعات والسندات بالعملة األجنبيةفوائد ا -
  

  حقوق الدولة التونسية  : ثالثا   
 ،تتمتع الدولة مبوجب هذه اإلتفاقية جبملة من احلقوق اليت ترجع منفعتها على البالد ككل    
بإجناز مشروع ضخم من شأنه أن جيعل تونس مركزا إقليميا  "بوخاطر"تعهد جمموعة  إذ تضمن

 يف دخول مبالغ هامة وجهة سياحية ورياضية عاملية، عالوة على مسامهته مات ولألعمال واخلد

كما ستتملك الدولة بالبنية التحتية اليت ستنجزها شركة  .عملة الصعبة وتشغيل اليد العاملةمن ال
  .املشروع على حساا مقابل دينار رمزي

األولوية يف التشغيل للتونسيني مبنح  يف مطالبة املستثمر بإحترام تعهداتهكما تتمتع الدولة باحلق 
  .طاملا توفرت لديهم اخلربة والكفاءة املطلوبة

  
  الضمانات اليت تتمتع ا الدولة:  رابعا

 

حتتفظ الدولة باحلق يف املوافقة على املخطط الرئيسي للمشروع من عدمه وباحلق يف منح  -
  ذون والتراخيص الالزمة من عدمها،األ
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  .سة صالحيتها السيادية وخصوصا األمنية بأرض املشروعتتمتع الدولة باحلق يف ممار -
وهلا أيضا احلق يف إجراء الرقابة بصفة قانونية على جوانب نشاط شركة املشروع اليت 

وبالنسبة للرقابة احملاسبية تعهدت جمموعة بوخاطر بإخضاعها . جييز هلا القانون مراقبتها
 .ملعايري التدقيق الدولية

 
   " "State risk eventsالدولة  حالة خماطر : خامسا

  

موعة املستثمرة من أية مسؤولية عن التأخري يف أداء اإللتزامات يف إعفاء اهذه احلالة  تتمثل
 - حجز(احملمولة عليها أو عدم الوفاء بتلك اإللتزامات يف حالة وقوع إحدى حاالت خماطر الدولة 

 اماا أو احلصول على تعويض عادل ومعقول ويكون هلا احلق يف تعديل التز ....)إنتزاع - تأميم

  .عن ذلك
وعند وقوع احلالة تتوىل اموعة املستثمرة توجيه إشعار يف الغرض إىل الدولة مع تفاصيل 

  .موعة من جراء ذلكحتملتها ااألثر السليب لتلك احلالة وبيان التكاليف واخلسائر اليت 
  :يتني ويؤدي القيام ذا اإلجراء إىل إحدى الوضع

  .إما التوصل إىل إتفاق بني الطرفني على تعويض عادل ومعقول للمجموعة -
موعة تتوىل ايوما  45ويف هذه الصورة ويف ظرف  .ىل اإلتفاقأو عدم التوصل إ -

 .املستثمرة توجيه إشعاركتايب للدولة تعلمها بعزمها على إاء اإلتفاقية
  

   Economic relief event""حالة اإلعفاء اإلقتصادي  : اسادس
  

  :حتصل حالة اإلعفاء اإلقتصادي عند توفر الشرطني التاليني 
  
  :تأثر قدرة اموعة سلبا وبصفة جوهرية على أداء التزماا وذلك إما  -
املظبوطة مقارنة بالتكاليف العامة  %15حبصول زيادة يف التكاليف بنسبة تعادل أو تفوق .1

  يف امليزانية التقديرية،
زانية التقديرية مقارنة بالعوائد املضبوطة يف املي %15العوائد بنسبة تعادل أو تفوق  نقص يف. 2

  السنوية للمشروع،
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إضافة إىل اخلسائر احملددة يف امليزانية السنوية  %15 حدوث خسارة بنسبة تعادل أو تفوق.3
  .التقديرية للمشروع

  .شهرتأخر اموعة املستثمرة يف إجناز املشروع ملدة تفوق ال -
 للحصول على اإلعفاء بعنوان هذه احلالة جيب على اموعة املستثمرة القيام بإشعار كتايب 

وجيب أن يكون  .يوما من تاريخ علمها مبوضوع احلالة واملطالبة باإلعفاء 30إىل الدولة يف أجل 
  .دته املتوقعةاإلشعار متضمنا لكافة التفاصيل املتعلقة باحلدث اإلقتصادي املعين وتاريخ وقوعه وم

اإلتفاق على اإلعفاء متنح اموعة املستثمرة إمكانية تعديل املخطط الرئيسي  ويف صورة
 يتفق الطرفان على مدة اإلعفاء أو على امليزانية أما إذا مل .ول الزمنية لتنفيذ مراحل املشروعواجلدا

فإن األمر يعترب نزاعا  ،اإلعفاءالسنوية املقدمة من قبل اموعة أو إذا مل توافق الدولة على حالة 
  .يصبح خاضعا إلجراءات حل الرتاعات

االت عن حاالت اإلعفاء بإعتبار أن حاالت اإلخالل تفترض قيام أحد احل وختتلف هذه    
طريف اإلتفاق خبطأ يف تنفيذ االلتزامات يؤدي إما إىل مطالبة الطرف اآلخر بالتعويض أو إيقاف 

  .يفي الطرف اآلخر بالتزاماته أويف احلاالت القصوى إىل إاء اإلتفاقيةتنفيذ التزاماته إىل أن 
  

   حل الرتاعات : عاساب
  

بالسعي لتسوية وذلك الطرفان  به زمتإجراء أوليا يل املرتبطة حبل الرتاعات تتضمن األحكام
 من قبل رفنييوما املوالية لإلشعار الكتايب ألحد الط) 30(اخلالفات بينهما تفاوضيا خالل الثالثني 

  .الطرف اآلخر بالرتاع
  لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدوليةإلتفاق حيال الرتاع إىل التحكيم طبقا إذا تعذر ا

  .مكان التحكيم املتفق عليه اعلى أن يتم ذلك بباريس باعتباره
ويعني احملكم الثالث من قبل  واحد منهمحمكمني، يعني كل طرف  3يتم التحكيم من قبل و

لغة علما بأن  ،د التحكيم لغرفة التجارة الدوليةوإذا مل يتفقا يتم التعيني وفقا لقواع .كمنياحمل
  .التحكيم هي اإلجنليزية على أن تصدر القرارات التحكيمية  باللغتني العربية واإلجنليزية
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 مبوجب اإلتفاقية يلتزم الطرفان بإستبعاد أي حق يف تقدمي أي طلب إىل أية حمكمة ميكن و

غري أنه  .ية تنشأ يف سياق إجراءات التحكيمأن يكون هلا اختصاص قضائي حول أية مسألة قانون
  .للطرفني تقدمي طلب لتنفيذ أي حكم صادر يف التحكيم جيور

كما يعلن الطرفان عن التنازل بشكل مطلق وغري قابل للنقض عن احلق يف املطالبة بإنعقاد 
  .لى أساس النظام العاماختصاص احملاكم التونسية يف الرتاع ع

على حنو غري مشروط على اإلعتراف بأي قرار موافقة الدولة التونسية وجتدر اإلشارة إىل أن 
أو حكم حتكيمي صادر فيما يتعلق باإلتفاقية وعلى إعتبار ذلك القرار أو احلكم ملزما وقابال للتنفيذ 

  .قبل احملاكم التونسية املختصة من 
  
  من والية أريانةباحلسيان " س املايلتون مرفأ" مشروع  - 3.1

  
يف إطار تدعيم صيغ مسامهة القطاع اخلاص يف مسرية التنمية يف البالد،مت إمضاء اتفاقية 

وهي بيت التمويل اخلليجي لغاية إنشاء مرفإ مايل مبنطقة احلسيان  ،استثمار مع مؤسسة مالية حبرينية
، وتبلغ مساحتها حنو ض متلكها الدولة حذو البحرطعة أرقرب قلعة األندلس من والية أريانة، على ق

  .وهي أرض غري مستغلة وغري صاحلة للفالحة .هكتار 521
 –شركات تأمني  -بنوك(ويتضمن املرفأ املايل باألساس منطقة خمصصة للمؤسسات املالية 

إىل جانب مبان ) مرافق أخرىومرافق حكومية  -مستشفيات –كليات  –شركات هندسة مالية 
وختضع اإلتفاقية حسب ما ورد يف ديباجتها إىل أحكام . ة وميناء ترفيهي وملعب قولفسكني

والحيول ذلك دون تطبيق سائر .اإلتفاقية العربية الستثمار رؤوس األموال العربية يف البلدان العربية
  .ئياإلتفاقيات الثنائية و متعددة األطراف األخرى املتعلقة حبماية اإلستثمار وبالتعاون القضا

  
ودف هذه اإلتفاقية إىل جعل تونس قطبا ماليا وخدماتيا إقليميا، عالوة على مسامهة 
   هاملشروع يف دعم مسرية التطور العمراين واإلسهام يف متويل اإلقتصاد التونسي ودعم اندماج

  .يف حميطه املتوسطي والعريب والعاملي
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   نطاق إلزامية لإلتفاقية : والأ
  غري أنه  ة التونسية وبيت التمويل اخلليجي،ية طرفيها األصليني أي الدولتلزم هذه اإلتفاق

 شأو مراعاة ملقتضيات التنظيم املايل للطرف املستثمر، جتيز اإلتفاقية لبيت التمويل اخلليجي أن ين
ويكون بيت التمويل الشريك املرجعي  .بتونس شركة خاضعة للقانون التونسي تتوىل إجناز املشروع

ومبوجب إتفاقية . مدة إجناز املشروع يف رأس ماهلا طوال % 51عن  ال تقل مسامهتهيث فيها حب
تنتقل كافة إلتزامات شركة بيت التمويل اخلليجي إىل شركة بني الطرفني  التجديد اليت سيتم إبرامها
جب تستوو. على عاتق املتعاقد األصلي تزامات اليت تقتضي طبيعتها أن تبقىاملشروع يف ماعدا اإلل

عن اإلتفاقية يقوم ا أحد الطرفني خارج هذا اإلطار احلصول  ناجتةكل إحالة إلتزامات تعاقدية 
  .الثاينعلى موافقة كتابية من الطرف 

  
 املبادئ األساسية اليت تقوم عليها اإلتفاقية: ثانيا 

 

ضمانات  وتوفري مبادئ اإلنصاف والعدالة يف معاملة املستثمرتقوم اتفاقية اإلستثمار على   
  .من جهة، وعلى احملافظة على املصاحل احليوية للدولة التونسية، من جهة ثانيةه اتمشروعة الستثمار

وهلذا . ويتعهد املستثمر باملسامهة يف اهود الوطين للتشغيل وخصوصا تشغيل اإلطارات  
بط خطة توظيف بوضوح على أولوية اليد العاملة التونسية يف التشغيل مع ض اإلتفاقية نصت السبب

الكفاءات  تشغيلمبدأ األولوية على املستثمر وتابعيه  ويفرض. حترامهاينبغي على املستثمر إ
فرت لديهم الكفاءة املطلوبة التونسية، وخاصة اإلطارات العليا املتخرجة من اجلامعات، طاملا تو

من عدم توفر الكفاءة إال بعد التحقق  األجانبتشغيل  وبالتايل ال يتم. املهنية املعروضة للخطط
تتعهد الدولة التونسية ببذل  املقابلويف . منهمالالزمة لدى التونسيني أو عدم توفر العدد الكايف 

  .األجانب للجوء إىلختصة حبيث ال يضطر املستثمر اجلهود الالزمة لتوفري اليد العاملة الكفؤة وامل
ملستثمر بقطعة األرض اليت سيقام عليها وحتقيقا هلذه الغايات، تقتضي اإلتفاقية أن يقع متليك ا

  .املشروع، إال أنه ال جيوز له حتويل وجهة إستعماهلا وختصيصها لغري ما أعدت له مبوجب اإلتفاقية
ومن جهته، يتعهد املستثمر تعهدا صرحيا باملسامهة يف استقطاب املؤسسات املالية العاملية 

النهضة العمرانية واحلركية  مبا يدعمذات العالقة باملشروع ومؤسسات اخلدمات األخرى 
  .اإلقتصادية يف بالدنا
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  إلتزامات الطرفني :ثالثا 
  

 لغاية حتقيق أهداف املشروع، تتعهد الدولة التونسية بأن توصل مرافق البنية التحتية   

مراعاة املقدرة املالية والتقنية للمصاحل شروع يف آجال وقع اإلتفاق عليها مع إىل حدود أرض امل
تتوىل شركة املشروع من ناحيتها إجناز البنية و .ديد تلك اآلجال و معايري اإلجنازختصة يف حتامل

ملرافق اليت تقتضي طبيعتها التحتية داخل أرض املشروع ونقل ملكيتها إىل الدولة عدا البنية التحتية وا
 خل أرض املشروع و بالنسبة ألجزاء امللك العمومي الواقعة دا. إبقاؤها على ذمة الشركة أن يتم

عقود  امكانية إبرامألرض يف حدود مضبوطة بدقة، فقد إقتضت اإلتفاقية لأو يف جزء البحر املالصق 
 لزمة مرافق عامة ختضع  لزمة تتمتع مبوجبها شركة املشروع أو تابعوها حبق إستغالهلا يف إطار

 املتعلق بنظام اللزمات، وذلك  إىل املبادئ املقررة يف اإلتفاقية و بوجه عام إىل التشريع التونسي

  .ومقتضيات النجاح واجلدوى اإلقتصادييف حدود ما يتطلبه املشروع 
  

وتلتزم شركة املشروع بأن تتقيد بإجناز املشروع وفق املخطط الرئيسي الذي ستتم املصادقة   
  .الطرفني بإتفاقتتم تعديالت له من ما ميكن أن يشمعليه من اجلانب التونسي يف صيغته النهائية و

  
  اإلمتيازات املمنوحة للمستثمر:  رابعا

  

بإعتبار األمهية اخلاصة هلذا املشروع والدور احليوي الذي سيلعبه يف متويل اإلقتصاد وجذب   
اإلتفاقية على منح شركة املشروع امتيازات جبائية تتعلق مبرحلة تأسيس  تنصاإلستثمارات األجنبية 

شركة وبعمليات التهيئة والتطوير والبناء الملسامهات يف رأس مال رض وبااألعملية إحالة بشركة وال
شركة الحوافز أخرى تتعلق بنشاط عالوة على  ،جناز املشروع يف جانبه العمرايناليت يستوجبها إ

وخاصة منها عمليات بيع العقارات املبنية وفق املخطط الرئيسي أو كرائها للغري داخل أرض 
كما . الناشطة داخل أرض املشروعوصية م املؤسسات املصدرة كليا وافز خصومدعمة حباملشروع 

على إعفاءات ضريبية أخرى ال تشمل اإلعفاء من املعاليم البلدية وال اإلحاالت تنص اإلتفاقية 
  .الالحقة للعقارات املبنية الواقعة داخل أرض املشروع من قبل مشترييها من شركة املشروع
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ملؤسسات الناشطة داخل أرض املشروع نظاما صرفيا خاصا ما منحت شركة املشروع واك
  .يقوم على املرونة ويتالءم مع التوجه الوطين العام املتدرج حنو حترير املعامالت واملبادالت الدولية

وبشكل عام ختضع األنشطة واخلدمات املالية غري املقيمة داخل أرض املشروع واليت متثل   
  .اتيب اجلاري ا العملأساسيا إىل القوانني والتر زءج

  
  الضمانات املمنوحة للمستثمر:  خامسا

        

تأخذ اإلتفاقية بعني اإلعتبار التغريات اليت ميكن أن تطال املعطيات اإلقتصادية اليت بنيت عليها 
كلما وقع  اجلداول الزمنيةتوقعات املستثمر وذلك مبنحه احلق يف طلب تعديل التزاماته املقررة وفق 

كما حيق للمستثمر أن يتمسك بالقوة . وجوهري سليب يف تلك املعطيات اإلقتصادية تغيري هام
فإن إستمرت حالة القوة القاهرة . القاهرة لطلب تعليق تنفيذ بعض إلتزاماته املتولدة عن اإلتفاقية

الدولة قامت أما إذا . من تلك اإللتزامات كلياملستثمر إعفاء از وجييوما  180تجاوز يلوقت طويل 
احلق يف طلب معاجلة ذلك الوضع  للمستثمر ،املشروعضررا فادحا و يؤثر على رحبية  عنهفعل نشأ ب

 إاء العمل باإلتفاقية  وميكن أن يتم. ام اإلجراءات املقررة باإلتفاقيةبطريقة منصفة بشرط إحتر

أن تطلب املقابل حيق للدولة ويف . ميكن من جتاوز الصعوبات يإن مل يقع التوصل إىل حل مرض
  .لذلكمربرا  تفاقية كلما ارتكب املستثمر خطأفسخ اإل
  

رقابة املوازنات احلق يف وضمانا حلقوق الدولة، متنح اإلتفاقية للجهة العمومية املتعاقدة 
  إىل نسخ استنادا ا لتدقيق جيريه مكتب تدقيق عامليإخضاعهوواحلسابات املالية لشركة املشروع 

شركة  تعتمدهالتحقق من صحة األرقام اليت تؤمن اة لدى جهة حمايدة ودعاملمن تلك امليزانيات 
  .يف صورة طلب التمتع حبالة إعفاء إقتصادي صةااملشروع خ
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  اهلياكل املكلفة بتيسري تنفيذ إتفاقية اإلستثمار: سادسا 
  

ستنتصب لغاية تيسري تطبيق أحكام اإلتفاقية ومتتيع شركة املشروع وتابيعيها واملؤسسات اليت 
 على إحداث عدد  الوثيقة ملنصوص عليها ذه اإلتفاقية، تنصداخل أرض املشروع باإلمتيازات ا

  : على التوايل من اهلياكل املختصة وذات املهام احملددة، وهي
  

جلنة توجيه املشروع، وهي جلنة مشتركة متناصفة جتتمع بصفة دورية ومكلفة بالعمل  -
إلتزاماته تنقيذ ة باإلتفاقية  ومساعدة املستثمر على كوسيط يف مجيع املسائل املشمول

  خيص واألذونات الالزمة،واحلصول على الترا
جلنة املوافقات، وهي جلنة تونسية حبتة تضم كبار املوظفني من اإلدارات والوزارات املعنية  -

 ويتمثل دورها . وممثلني على املؤسسات العمومية املسدية للمرافق الضرورية للمشروع

 النظر يف منح التراخيص واملوافقات واألذونات اليت يستوجبها نشاط املشروع  يف

  املشروع مبا يف ذلك تراخيص العمل،اليت يستوجبها تطوير 
املكتب املوحد، وهو عبارة عن خماطب وحيد للمؤسسات املنتصبة يف أرض املشروع  -

زمة لكافة هذه منح التصاريح واملوافقات واألذون والتراخيص الال يتمثل دوره يف
 .املؤسسات يف حدود ما ينص عليه القانون التونسي

 
  القانون املنطبق وفض الرتاعات -سابعا

  
اإلتفاقية على القانون  تنصحتسبا إلحتمال وقوع إختالف يف تأويل اإلتفاقية أو تنفيذها   
لتونسي ذا املفهوم ويشمل القانون ا. ذه املسائل وهو القانون التونسي دون سواههل بالنسبةاملنطبق 

القواعد املكرسة يف جملة اإللتزامات والعقود لتأويل القوانني وكافة مكونات النظام التشريعي 
ويتم التأويل مع . التونسي مبا فيها القوانني الداخلية واإلتفاقيات الدولية والتراتيب اجلاري ا العمل

طالن أحد أحكام اإلتفاقية على سائر مراعاة مبدإ فصل األحكام الذي يهدف إىل عدم تأثري ب
  .بنودها، مع تأويل بنود اإلتفاقية ببعضها يف إطار نظرة إمجالية تأخذ بعني اإلعتبار منطقها العام
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تفاوض املباشر بني الطرفني خالل مدة  باإلتفاقوويف صورة وقوع نزاع تعذر حله باحلسىن 
اإلستثمار اليت أبرمتها ات املتعلقة حبماية ضبطت بثالثة أشهر على غرار ماهو مقرر يف اإلتفاقي

اإلختيار على غرفة التجارة الدولية بباريس بالنظر  وقد مت.إىل التحكيم الدويل رفع األمر تونس، يتم
وتضمنت اإلتفاقية أحكاما دف إىل ضمان نفاذ .إىل ما هلا من خربة يف الرتاعات الدولية الكربى

طرفني وخاصة منهما املستثمر دون املساس بالدعائم األساسية احلكم التحكيمي الصادر لفائدة ال
 ستثمرين لسيادة الدولة وحصانتها التنفيذية ويف حدود ماجرى عليه عرف التعامل بني الدول وامل

  .من رعايا الدول األخرى
  

 شروع تطوير حبرية تونس اجلنوبية م -4.1
  

ار دف إجناز مشروع تطوير إتفاقية استثم "مسا ديب"أبرمت احلكومة التونسية مع شركة 
جممعات متكاملة عقارية سكنية وجتارية وخدماتية واملرافق املتعلقة ا وذلك على مساحة تبلغ 

  .دوالر أمريكي مليار  14مبدئيا   تبلغإستثمارات ب وهكتارا على ملك الدولة  830حوايل 
  

وعلى هذا األساس  .ويهدف املشروع إىل جعل تونس مركزا إقليميا للخدمات واألعمال
  :وباخلصوص  "مسا ديب"نصت اإلتفاقية على مجلة من التعهدات واإللتزامات لشركة 

  إجناز املشروع وفقا للمخطط الرئيسي واجلداول الزمنية اليت توافق عليها الدولة -
من املشروع على األقل بواسطة توريد عملة بالنسبة للقروض وما ال يقل  %90متويل  -

  .لرأس املالبالنسبة  %66عن 
 ضمان محاية البيئة واتباع أفضل املمارسات العاملية -
 

  :ومن أهم النتائج املنتظرة هلذا املشروع 
خلق فرص عمل هامة سواء عند إجناز املشروع أو عند استغالل خمتلف مكوناته خاصة  -

  .بالنسبة حلاملي الشهادات العليا
  .املعنيةبالنسبة للعشرية % 6.3ـاملسامهة بدرجة كبرية يف حتقيق هدف النمو املقدر ب -
 .استحثاث نسق تصدير اخلدمات -
 .إنعكاسات مجة على كل القطاعات وخاصة منها صناعات مواد البناء -
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ونظرا لتكلفة املشروع العالية و تأثريات هذا اإلستثمار إجيابيا على اإلقتصاد التونسي بصفة 
إجرائية وكذلك يازات ذات صبغة جبائية وقية منح املستثمر إمتمباشرة وغري مباشرة تتضمن اإلتفا

  .ىل حدود أرض املشروعلبنية التحتية الالزمة وتوصيلها إتوفري ا
  

. وهي أهم وأكرب شركة إستثمارية إلمارة ديب ،إىل شركة ديب القابضة "مسا ديب"تنتمي شركة 
ت اإلستعماالت واخلربة يف تطوير املشاريع املتكاملة وذا املعرفة واالختصاص "مسا ديب"ومتتلك 
  .عدة مشاريع ضخمة يف عدة بلدان يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا على غراراملتعددة 
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املشروع توقف على إثر إندالع األزمة املالية للبنوك األمريكية   

  .وما نتج عنها من تداعيات على مستوى الشركات اإلستثمارية اخلليجية
  

يتعذر بالتايل ت اإلدارية التونسية تتكتم على املعطيات الدقيقة هلذا املشروع وأن السلطا كما
  .تقييمه حاليا

        
  النقل يف جمال الشراكة  - 5.1 
  

املشاريع الكربى إىل الشراكة بني القطاعني اخلاص  إعداداتسم قطاع النقل باللجوء عند 
سواء كان ذلك عرب التفاوض ) لكيةامل ل وحتويليبناء تشغ( BOTوالعام وباستعمال خاصة نظام 

محامات -اللزمة اهلامة اليت خصت مطار النفيضة منها باخلصوصو، التفاوض التنافسي أواملباشر 
سنة بكلفة  40ملدة  2005سنة   TAVبرم مع الشركة التركية أم عقد شراكة خأض ثلمت باعتبارها

 5700( األرضفلت ببناء حمولني وجتهيز الدولة تك أنإىل  اإلشارةوجتدر  .قدرت بألف مليون دينار
ومما جتدر  .بناء برج املراقبة عالوة على األنترناتالكهرباء واملاء والغاز وواملخصصة للبناء ) كتاره

وقد . مليون مسافر 30الستقبال  2036املتبقية تنتهي سنة  األربعةمراحل االستغالل  أناإلشارة إليه 
تشريك   TAVناجتا عن رفض شركة 2010استغالله سنة  يكون عدم تدشني املطار الذي بدأ

  .اهل ان اجلديدريوكذلك مقاطعة شركيت تونس اجلوية و الط تونسيني يف رأس ماهلا
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لتنفيذية اتدخل السلط التشريعية وبالعقود تتميز  ذهمثل ه أنكذلك إىل املالحظة جتدر و
من ناحية و. 2008سنة الصادر لزمة قانون الل وفقاللمصادقة مبقتضى أمر ميضيه رئيس الدولة 

يشهد حتريرا تدرجييا يف إطار الشراكة مع القطاع اخلاص قطاع النقل  أن التأكيد علىميكن أخرى، 
ة حصتطورت  إذ ،مشلت اجلوانب التنظيمية واملؤسساتية والتشريعية اإلصالحاتبعد مجلة من 

 2009سنة  %57 إىل 2001سنة  %25من  لترتفعالقطاع اخلاص يف االستثمارات يف ميدان النقل 
  .م د 3600مبا قدره 

خط  40مخسة عقود لزمة مع ناقلني خواص الستغالل  إىلهذه االستثمارات  أسندتوقد 
حمررا حتريرا كامال يف اجتاه بالنسبة للنقل البحري حيث أصبح  ،نأوكذلك الش .نقل حضري بالبالد

الحتاد األورويب إلبرام اتفاقية خللق فضاء جوي كما مت االستعداد للتفاوض مع ا. ىل تونسوإ من
  .مشترك
  

  :  إىل أيضاعلى سبيل املثال  اإلشارةوميكن 
حمطة الستقبال سفن الرحالت السياحية وتركيز قرية سياحية مبيناء حلق الوادي بكلفة  

مليون  1.2ة الستقبال يسنة إضاف 20سنة قابلة للتجديد مدة  30د ملدة .م 40قدرت بـ
  ،2020 سنة سائح يف

د الستقبال سفن كبرية احلجم .م 2500ديد بكلفة اجليل اجلمشروع ميناء باملياه العميقة من  
وسيمكن  .Hubs portuaires: وتنويع وجهات التجارة اخلارجية والربط مع املواين الدولية

مليون حاوية  5.6مركزا دوليا للتجارة واخلدمات واستقطاب  تونس هذا املشروع من جعل
  ، سنةنيثالث خالل مليون طن من البضائع 4.5 و
 هعوجممSTAM د عن طريق لزمة لفائدة شركة .م 27اجناز أرصفة مبيناء رادس بكلفة  

"Consortium"  هيئة منشآت مينائية حديثة ومالئمة تك للمع شركات تونسية وذ
  آالف طن 3من (عاب كميات احلبوب ومشتقاا وحتسني مردودية املناولة يالست
 .املوارد احلديدية عرب رصيف متخصص إضافة إىل) اليوم/طن 10.000إىل 
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  ربة اململكة املتحدةجت - 2

" ماتفورد ليسستري"مقال صادر عن مركز البحوث السياسية الصحية جبامعة  استنادا إىل
  فإن جتربة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص انطلقت 2005مؤرخ يف فيفري باململكة املتحدة 

سياسة " ريت تاتشرڤمر"أقرت حكومة  حني ،السبعينات بعيد أزمة ارتفاع أسعار النفط يف آخر
جديدة دف أساسا إىل جماة تدين خدمات الصحة العمومية والرفع من مستوى صحة وعيش 

التفتح على القطاع اخلاص وتشريكه يف املسامهة يف رفع مستوى كما دف إىل املواطن اإلنقليزي 
نية األساسية ومتويلها جزئيا يف نطاق رؤية تقطع تدرجييا مع نظام املالية اجلامد والرقابة على املال الب

التمويل اخلاص لإلقتصاد مبا يتيح حركية أفضل على السوق املالية  االستفادة منالعام وذلك دف 
ى التوازن املايل على أساس متكني القطاع اخلاص من عائدات استثمارية مع احلرص علو ،وتنشيطها

بعد بروز  1992لكن الشراكة مل تنطلق فعليا إال سنة  .لعقود الشراكة وتقاسم املخاطر احملتملة
  .نقائص اخلوصصة

 ويف ما يلي بعض النماذج من جتربة اململكة املتحدة باعتبارها من أوىل التجارب يف العامل 
  .يف جمال الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص

  
  ربة الشراكة يف جمال الصحة جت - 

عملت حكومة احملافظني على ضخ أموال ضخمة من ميزانية الدولة يف قطاع الصحة 
ظوظة احملغري عد هذا القطاع من بني القطاعات وي .خدمات أفضل وتوفريالعمومية دف تأهيله 

صحات ولذلك عملت الدولة على متويل جانب هام من امل .رغم جسامة الدور الذي يقوم به
 إطارالتمويل يف ويندرج  .رفق عام يتمثل يف تأمني العالج للجميع مقابل معلوممل املسيرةاخلاصة 

للمرفق الوطين للصحة الذي يعاين من رئة بنيته األساسية اليت  « P.F.I »مبادرة متويل عمومي "
قطاعات اإلنتاج  تهتواكب التطور الذي شهد اليت مل ا جعله من املرافقمم ،1948تعود إىل سنوات 

  .األخرى خاصة يف جمال التصنيع احلريب والسيارات وغريها من القطاعات اإلستراتيجية
واجلدير باملالحظة أن هذه اآللية متثلت يف البداية يف وضع متويالت لضخها يف حتسني البنية 

عرضها وقد مت  .إستشفائيةحات وهياكل األساسية لقطاع اخلدمات الصحية من مستشفيات ومص
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 جزء يف اخلاص مقابل مسامهة هذا األخري  يف شكل عقود صفقات تربمها الدولة مع القطاع
 من رأس املال املخصص للمشروع واستغالل خدمات التصرف يف إسداء خدمات العالج 

  .سنة 30و 20بني تتراوح مدته إىل املواطنني يف نطاق عقد لزمة أو شراكة 
مات مساندة للقطاع الصحي بعد أن كان التصرف فيه وقد أفرزت هذه التجربة بروز خد

 الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص اال إلحداث خدمات جديدة فتحت إذ للدولةموكول 
إلعتناء بالبيئة وخدمات التغذية واإلعاشة للمقيمني باملصحات ايف إطار املناولة مثل التنظيف و

يف كلفة العالج اليت يتحملها هذه اخلدمات وتندرج  .ةواملستشفيات وفق مواصفات عالية اجلود
  الطريقة  دف هذهو .الباقي القطاع العام والقطاع اخلاصيتقاسم املريض يف جزء و

 ،ضغط على ميزانية الدولة من ناحيةفيف الأو السياسة املتبعة إىل توفري منافع صحية أفضل وخت
  خاصة وأن العقود املربمة ترتكز ،خوفزه على اإلسثمار دون يحثّ القطاع اخلاص وحتفو

 سعوني يناليت جتعل املستثمر األساسية وهو من العوامل .تقاسم املخاطر يف صورة الفشل على مبدأ
  .حتقيق النجاح وبالتايل حتقيق الربح والعمل علىىل تاليف وجتنب الفشل إ

 شراكة بني جممع لقطاع العمومي للصحة إىلامت تطوير جتربة متويل  1994إىل حدود سنة و
متكون من عدة متدخلني خواص لتمويل مشاريع عمومية مركبة من بناءات وجتهيزات تقنية 

البنوك  أماموهو ما فسح اال  .وخدمات فنية مثل شبكة االتصاالت والكهرباء والبنية األساسية
ى الدولة يف إطار إجناز املشاريع وعرضها علللمستثمرين ومتكينهم من التمويالت الالزمة  لتوفري

من جين فوائد هامة  همعقود استغالل مربمة مسبقا وفق مواصفات الصفقات العمومية مبا ميكن
  .وإتاحة الفرصة إىل االنتفاع خبدمات جيدة

ضخ أموال مقابل حتسني البنية  يفمن جمال الشراكة بني القطاعني  ولعل هذا التطور
جمامع  يف شكل القطاع اخلاص يف شكل فردي أو األساسية وجودة اخلدمات الصحية إىل مسامهة

إمنا يرمي مستثمرين إلجناز مشاريع مشتركة ووضعها على ذمة الدولة يف شكل عقود استغالل 
  .إىل إضفاء النجاعة على اخلدمات والضغط على الكلفة أساسا

ب واصل حز إذفقد تطور نسق الشراكة بني القطاع العمومي والقطاع اخلاص  2004أما سنة 
حيث فتح مسامهة اخلواص يف متويل مشاريع الشراكة  مغايرالعمال احلاكم سياسة الشراكة بنسق 

  .رغم معارضة بعض النواب من حزب العمال الربيطاين
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 واجلدير باملالحظة أن اململكة املتحدة أقرت هذه السياسة ملا هلا من فوائد على اإلقتصاد 
لعمومية للصحة اليت أثرت إجيابيا على مستوى العيش وما حققته من جودة للخدمات ا ،من ناحية
سنة  85سنة بالنسبة للرجال و 80كما ساعدت على الرفع من مؤمل احلياة ليبلغ معدل  .والرفاه
 ملا أفرزته هذه التجارب  تنتقدأيضا إىل أن دراسات أخرى ا وجتدر اإلشارة .للنساء بالنسبة
 وهو ما يتعارض مع مبدأ احلق  ،الكلفة ارتفاعمن حيث تأثريات سلبية على املواطنني املرضى  من

  .املساواة ل الدولة جلميع املواطنني على قدممن قب ايف التمتع باخلدمات الصحية املفترض توفريه
 

  جتربة الشراكة يف تأمني خدمات التعليم - 
  لإلستثمار مع القطاع اخلاص الشراكة اعتمادسعت احلكومات الربيطانية املتعاقبة على 

انطلقت قد و .تعليموذلك بإحداث مؤسسات يف قطاع التعليم باعتباره من املرافق العمومية احليوية 
وتطورت  .يف شكل عروض للمستثمرين الراغبني يف ذلكالالزمة ضخ املوارد املالية يف يف البداية 
األساسية مث خدمات متنوعة تتمثل يف البنية  تغطيعلى غرار قطاع الصحة العمومية ل هذه التجربة

التجهيزات مث التربية والتعليم واخلدمات املصاحبة كالتنظيم والعناية باحمليط املدرسي وخدمات النقل 
وقد  .يصبح قطاع التربية من قطاع اخلدمات اليت تعتمد التمويل الذايتل واألكل والرحالت والترفيه

فرنسا وأملانيا ألخرى مثل هذه التجربة جناحا باهرا حيث استأنست ا بعض البلدان االقت 
خيفي ارتفاع كلفة التعليم اليت أدت إىل اقصاء أبناء الفئات ال غري أن هذا النجاح ، وبلجيكا وإيطاليا
 .حمدودة الدخل

  
  جتربة الشراكة يف جمال السجون  -
ون متثلت هذه التجربة اليت انفردت ا اململكة املتحدة يف تدخل القطاع اخلاص يف متويل بناء سج 

  .جديدة وصيانة وترميم السجون القدمية مع توفري اخلدمات الالزمة عن طريق املناولة
  تقييم جتربة اململكة املتحدة يف جمال الشراكة -

لئن ساهم القطاع اخلاص يف متويل مشاريع عمومية مثل التربية ببناء معاهد ومدارس 
ات واملستشفيات وقطاع السجون وصيانتها وكذلك متويل خدمات الصحة العمومية ببناء املصح

  يبدوا كثريا من الثقة ملاملرافق ونواب الشعب هذه املتعاملني مع  فإن ،ببناء دور إيقاف جديدة
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يف هذه الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام باعتبار أن تقاسم املخاطر اليت يتم متريرها عرب 
ا من حمدودية وما توفره للقطاع اخلاص من ربح عقود اللزمة وعقود الصفقات مل تف باحلاجة ملا هل

 وفوائد يتم استثمارها بشكل حيرج السلطات العمومية خاصة عند انتقال السلطة من احملافظني 
  .إىل حزب العمال أو العكس فضال عن الضغوطات من قبل هيئات الرقابة ودافعي الضرائب

دا أدىن من مرافق حمترمة وجودة فإن مثل هذه التجارب حققت ح ،أما من الناحية العملية
ومن أهم  .كل التجاربكفقات آلية هلا إجيابيات وسلبيات تعترب عقود اللزمات والص وبالتايل .عالية
سامهة يف متويل ملمن القطاع اخلاص ا ومتكنيف العبء املايل على ميزانية الدولة يختف مزاياها
  .العمومية اخلدمات
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  التجربة الفرنسية - 3

كة بني القطاعني العام واخلاص إىل فترة احلكم امللكي حيث مت إسناد لزمات اتعود الشر
تشمل  التقليديوحسب املفهوم . ملختلف األطراف املتدخلة يف التصرف يف املرافق العمومية

ووكاالت  تأجري(الشراكة اللزمات وكل األشكال األخرى لتفويض التصرف يف املرفق العمومي 
  ).شراء- وعقود كراء طويلة األمد اإلجيار وعقود نفعية

ظهرت أشكال جديدة للشراكة بني القطاعني العام واخلاص  2000 ةسن من انطالقاو
مستوحاة من التجربة الربيطانية وذلك دف احلد من الضغوطات على مستوى املوارد البشرية 

ع التأكيد على الطابع واملالية واحلصول على خربات جديدة وترشيد إستعمال موارد الدولة م
 .اع وتعقدهيرااإلستعجايل للمش

وتعصري البنية التحتية  أول بنية حتتية عمومية على غرار مكنت اللزمات، فرنسا، من إجنازقد و
  .باريس مثالعلى غرار العاصمة باملدن 

 عام يف مرحلة الحقة إطار تشريعي يف مرحلة أوىل، مث مت ضبط إطار تشريعي قطاعي،لذلك 
  : ب البيانات التاليةحبس
التعاقدي وذلك بالترخيص للدولة  دفعا هلذا الشكل 2002أوت  29أعطى القانون املؤرخ يف  - 
ل رجال األمن والدفاع الوطين تكليف القطاع اخلاص ببناء وصيانة العمارات املستغلة من قبل
  ،د الشراكةصبح نظاما عاما عرب عقوعلى قطاعي العدل والصحة قبل أن ي الحقا تعميم ذلكو
 735، كما مت تنقيحه بالقانون عدد 2004جوان  17املؤرخ يف  559عدد املرسوم  وضع  - 

متثل التنقيح ( إطارا عاما واضحا للشراكة يف فرنسا 2008جويلية  28املؤرخ يف  2008لسنة 
ر يف تبسيط اإلجراءات وضمان احلياد مما يسهل استعمال هذه األداة القانونية يف جمال االستثما

  ،)مية وتفويضات املصلحة العموميةالعمومي على غرار األدوات األخرى مثل الصفقات العمو
النظر يف بعض  2009فيفري  17املؤرخ يف  2009لسنة  179القانون عدد  أعاد  - 

ف األزمة املالية وجوانب النظام املايل املنطبق على عقود الشراكة دف مالءمتها مع ظر
  .ثمارية يف القطاعني العام واخلاصج االستإلسراع بإجناز الرباموا
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وطبقا للقانون املشار إليه أعاله، يعترب عقد الشراكة عقدا إداريا متنح مبوجبه الدولة أو مؤسسة 
  :عمومية لطرف آخر مهمة شاملة هدفها

  ،متويل اإلستثمارات الالمادية واملنشآت والتجهيزات الضرورية للمرفق العام -
  ،والتجهيزاتبناء وحتويل املنشآت  -
   .تعهد وصيانة وإستغالل املنشآت أو التجهيزات والتصرف فيها -

وذلك ملدة يتم حتديدها حسب مدة إستهالك اإلستثمارات أوصيغة التمويل املعتمدة 
  . سنة 30و 20وتتراوح عادة بني 

  : بالنصوص التالية سالف الذكر ومت تدعيم اإلطار القانوين للشراكة
املتعلق بإحداث هيئة مساندة  2004أكتوبر  19املؤرخ يف  2004لسنة  1119األمر عدد  - 

هلا دور أفقي مل املشاريع ملحقة بوزارة اإلقتصاد واملالية  إلجناز عقود الشراكة
 ،العمومية بإستثناء الدفاع

املتعلق بضبط طرق اإلشهار  2004أكتوبر  27املؤرخ يف  2004لسنة  1145األمر عدد  - 
ف أل 230ألف أورو بالنسبة للدولة و 150ة اليت تفوق قيمتها اخلاصة بعقود الشراك

 ،أورو بالنسبة للجماعات احمللية
املتعلق بطرق إبرام عقود  2005أوت  9املؤرخ يف  2005لسنة  953األمر عدد  - 

 .الشراكة
  : شراكة بني القطاعني العمومي واخلاصالعقود العمومية التالية بعقود وتشبه 

 ،لشاملة دون تقسيط الدفوعاتالصفقات العمومية  ا •
 ،)لزمات وكراء ووكاالت نفعية(ومي عقود تفويض مرفق عم •
 ."Disney world"مع  87اإلتفاقيات املرتبطة بعملية مصلحة عامة مثل اإلتفاقية  •
الضيق، فإن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص اليت متكن من إجناز  املفهومحسب و

ترخيص اإلشغال (بل القطاع اخلاص ال تكون إال يف شكل لزمات إستثمارات عمومية مدعمة من ق
بإعتبار أن الشريك اخلاص ليس منفذا لطلبية ) وعقود التأجري اإلدارية وعقود الشراكة  الوقيت

  .عمومية مثل ما هو الشأن يف الصفقة العمومية
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ن بني السلط وباملعىن الواسع تشمل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص كل أشكال التعاو
 العمومية والشركات اخلاصة حيث تقدم الدولة الدعم الالزم للمبادرات اخلاصة الجناز املشاريع 

  .يف أحسن الظروف
  

  املنجزة املشاريعأهم 
سجون وبناء مستشفيات جامعية النواة األوىل للشراكة بني القطاعني  3مثل برنامج إجناز 
تشمل قطاعات هامة أخرى على غرار التنوير العمومي وإمتدت التجربة ل. العام واخلاص بفرنسا

ومن أبرز هذه . والطرقات والشبكة احلديدية واملنشآت الرياضية واإلتصاالت ومجع النفايات
  :املشاريع
 ،سنة 30مليون أورو ملدة  250: املعهد الوطين للرياضة والتربية املدنية •
 ،مليون أورو 430: امللعب الرياضي مبدينة ليل •
سنة إلجناز قطب صحي وإستشفائي  30ملدة ) Bail emphytéotique( راءعقد ك •

 ،مليون أورو 70مببلغ  Nancyبـ
 ،مليون أورو 340: مركب صحي جبنوب فرنسا •
 ،سنة 20مليون أورو ملدة  Estaing :35القطب الطاقي مبستشفى  •
 ،مليون أورو Alès :12القطب الطاقي مبستشفى  •
 .مليون أورو 44: ة باريسدينملمشروع مراقبة بالكامريا  •

عقد شراكة أغلبها  57إمضاء  2010خالل سنة مت وحسب اإلحصائيات املتوفرة 
من العقود ثالثة أرباع  تعودو. علن عنهأمشروع  327مليون أورو من مجلة  30ال تتجاوز بكلفة 

  .خاصة قطاع التنوير العموميتشمل املربمة للجماعات احمللية و
تتعلق مبشاريع عمالقة على غرار مقر وزارة  2011ود شراكة خالل سنة ومن املنتظر إبرام عق

  .الدفاع الوطين واحملكمة الكربى بباريس واخلطوط احلديدية فائقة السرعة
  .2020 سنة مليار أورو إىل موىف 60ويقدر مبلغ عقود الشراكة حبوايل 
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  تقييم التجربة الفرنسية -
 النقدبني القطاع العام واخلاص حيث مت توجيه  يطرح السؤال حول مدى جناعة الشراكة

  : لبعض املشاريع منها على سبيل املثال
مليون  100املركز الصحي جبنوب فرنسا حيث طالب املستثمر بتعويض من الدولة مببلغ  *

 .أورو بسبب اإلذن بتوقف األشغال ملدة شهرين
 130حتيينه ليصبح مت و ومليون أور 100ر مبلغ الكراء األويل بـقد:  مقر وزارة الدفاع *

مليون أورو أي تقريبا نفس معلوم الكراء احلايل مقابل التخفيض يف املساحة املشغولة 
 .ألف متر مربع 20حبوايل 

 

وعالوة على ذلك متت إثارة كلفة متويل املشاريع بإعتبار أن فوائد القروض اليت تربمها الدولة 
 19,6على القيمة املضافة يف حني توظف عليها نسبة أو اجلماعات احمللية تكون معفاة من األداء 

  .يف عقود الشراكة
أن القطاع الصحي واإلجتماعي بفرنسا أمكن له فتح باب إىل جتدر اإلشارة  وبالرغم من ذلك

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال اخلدمات الصحية واملستشفيات واخلدمات اإلجتماعية 
 أثبتت التجربة الفرنسية يف هذا اإلطار  .1901ت الفرنسية الصادر سنة بواسطة قانون اجلمعيا

 أن العمل اإلجتماعي أمكن له استثمار أموال القطاع اخلاص إىل جانب القطاع العام وساهم 
كما مثل حسب الباحثني طريقة من طرق  .يف إرساء منوذج ناجح من الشراكة يف هذا اال

ساهم يف ارساء ثقافة إدارية للشراكة يف جمال اخلدمات كما  .عيةالشراكة الدميقراطية اإلجتما
 الشراكة اإلجتماعية والصحية يف فرنسا ومسح بتطوير  حية والتعليم واإلدماج اإلجتماعيالص

  .يف خدمة املواطنوجعلها إىل شراكة تعاقدية على مستوى املوارد واألهداف 
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  التجربة الكنديــة - 4

كة بني القطاعني العام إطار الشرااملنجزة يف  ديدة والضخمة واملتنوعةالع سجلت املشاريعلئن 
مسؤوليات  على مستوىاإلشكاليات  ت أيضا عدد منأفرزفإا  ،عديد النجاحات كنداواخلاص ب

  .الدولة يف جمال الرقابة واملتابعة
شراكة بوضع إطار قانوين ملنظومة ال" الكيباك"ولوضع حد هلذه اإلشكاليات قامت حكومة 

  .2004ديسمرب  15املؤرخ يف  2004لسنة  61بني القطاعني العام واخلاص مبقتضى القانون عدد 
ويهدف هذا القانون إىل بعث وكالة لإلشراف على العالقة بني الشريكني العام واخلاص 

مبوضوع  "الكيباك"ويندرج هذا اإلهتمام من قبل حكومة . وفض كل ما يطرأ من خالفات بينهما
بني القطاع العام والقطاع اخلاص من أجل تطوير  الشراكةكة يف إطار إمياا مبدى جدوى الشرا

 وقد نتج عن انتهاج هذه الطريقة احلديثة . جودة اخلدمات املسداة للمواطن والتخفيض يف كلفتها
 .يف التصرف ، جناح عديد املشاريع اليت سنذكر البعض منها الحقا بغرض إمكانية اإلستئناس ا

  
  ع التجربة الكندية يف تأطري اخلدمات العمومية ذات املصلحة العامةتنو  -

 لقيامول .تعترب احلكومة املسؤول األول أمام الربملان واملواطن على إجناز اخلدمات العمومية
ف تضمن للمواطنني تذه املهمة باجلدوى املطلوبة تلجأ احلكومة إىل عدة وسائل وإجراءات تصر

  .يف كل ااالتوثلى من اخلدمات العمومية املقدمة إليهم اإلستفادة امل
 ،ولئن يبقى اللجوء إىل التسيري املباشر للمصاحل العمومية من قبل هياكل الدولة هو السائد

فإن اللجوء إىل القطاع اخلاص يتزايد يوما بعد يوم خاصة يف جماالت إجناز األشغال الكربى للبنية 
  .حة والطاقة واإلتصاالتالتحتية وتوفري خدمات الص

من املصاريف العمومية إىل املشاريع  %30إىل  %20وختصص مقاطعة الكيباك مثال حوايل 
  .املنجزة يف إطار الشراكة مع القطاع اخلاص

 ميكن التذكري يف هذا اإلطار ببعض األمناط  إذوتتميز أساليب الشراكة الكندية بتنوعها 
  .من الشراكة
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مبقتضاها حتديد العالقة بني  بني الطرفني يتمتأخذ شكل اتفاقيات  : ناولةالصفقة العمومية وامل 
واملؤسسات اخلاصة للقيام بأشغال أو التزود خبدمات  ،الوزارات واملؤسسات العمومية من ناحية

 أو معدات مقابل أسعار متفق عليها مبوجب طلب عروض يف الغرض
ة بني مؤسسات الدولة ومؤسسات أو منظمات أواإلتفاقيات املربم العقودوهي  :عقود التحالف  

ودف هذه اإلتفاقيات إىل متكني هذه املنظمات من إسداء . ليس هلا طابع الربح أو مجعيات
 كما تشمل هذه اخلدمات خاصة األنشطة املتعلقة باحلفاظ  .خدمات عامة لفائدة املواطنني

 .على البيئة واألنشطة الثقافية واإلجتماعية
كندا باهتمام كبري من قبل ص يف الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا ظىحت : عقود الشراكة 

السلط العمومية باعتبارها حمورا لعالقة بني ثالثة أطراف هامة وهي القطاع العام والقطاع اخلاص 
  :اللجوء إىل الشراكة يف احلاالت التالية  تموي .اعتباره املستفيد من اخلدماتواملواطن ب

  ،ريع اليت تتطلب تقنيات عالية يف اإلجنازاملشا -
  ،عتمادات ضخمةإاملشاريع اليت تتطلب  -
  .املشاريع اليت ال ميكن للدولة إجنازها باجلودة املطلوبة -

واقتناع  ثقافةفإن جناح جتربة الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام هو ناتج عن  ،وبصفة عامة
  .اخلدمات العمومية للمواطن إسداءبضرورة حتقيق اجلودة الشاملة يف جمال 

 :ويف ما يلي مثالني من التجربة الكندية 
  "BonjourQuebec.com"مشروع البوابة اإللكترونية للسياحة  - 

املخصص للدعاية واإلشهار " BonjourQuebec.com"يعترب مشروع إجناز البوابة اإللكترونية 
ة يف إطار الشراكة بني وزارة السياحة من أشهر املشاريع املنجز "للكيباك"للوجهة السياحية 
  .ومؤسسات خاصة

  :إىل 1998ويهدف إجناز هذه البوابة اإللكترونية اليت مت إحداثها سنة 
كوجهة سياحية وذلك بوضع كل املعلومات  "الكيباك"التعريف مبقاطعة  - 

   ،واإلرشادات اليت يطلبها السائح
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أسفار وغريها ذه  مؤسسة سياحية من نزل ووكاالت 13000ربط ما يقارب  - 
البوابة لتمكني السواح من ضبط برنامج رحالم على اخلط واحلجز لدى 

  ،املؤسسات السياحية اليت خيتاروا
  .عرب البوابة "للكيباك"القيام بعمليات اإلشهار والدعاية للوجهة السياحية  - 

ارتفع عدد حيث  "للكيباك"وقد ساهم إحداث هذه البوابة يف النهوض بالوجهة السياحية 
خيل املتأتية من هذا املدا كنتا مكم .ماليني سائح 10السواح الوافدين على هذه املقاطعة ليتجاوز 

  .بصورة مستمرة" الكيباك"تطوير حمتوى البوابة واملنشآت السياحية مبقاطعة القطاع من 
  
  "مبونريال"يف جمال استغالل املياه التجربة   -

زيع املياه من اخلدمات العمومية الشائكة اليت تتكفل ا يعترب قطاع خدمات استغالل وتو
  .أغلبية الدول عن طريق مصاحلها العمومية بصفة مباشرة

بعض الدول على تسيريه يف إطار مشاريع شراكة مع أقدمت فقد القطاع ورغم حساسية هذا 
  . "مونريال"القطاع اخلاص على غرار مقاطعة 

تعويض التجهيزات  "مونريال"حيث قررت بلدية  2001سنة يف كندا انطلقت هذه التجربة 
  . باملدينةجودة املياه  تديناملتقادمة من البنية األساسية بعد أن تسببت هذه التجهيزات يف 

وأمام ضغط املواطنني وعدم قدرة البلدية على القيام بتجديد التجهيزات بالوسائل التقليدية 
ية إىل املوارد املالية واخلربات البشرية الضرورية ، مت اللجوء نظرا إىل تشعب اإلجراءات وافتقار البلد

وقد كان . إىل إبرام عقود شراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص للقيام بالدراسات واألشغال الالزمة
األوروبية  املدنهذا اال أثره اإلجيايب يف تعميم هذه التجربة يف عديد يف  "مونريال"لنجاح جتربة 
 .بالسويد "ستوكهومل"بفرنسا و "رسيليام"األخرى مثل 
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  املقترحاتو اخلامتة

 إلستفادة القصوى لتتطلب الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حوكمة رشيدة وشفافة 
سلبياا وجتنب العوامل اليت قد تعرقل مصداقيتها وتعيق حتقيق التنمية املستدمية تفادي من إجيابياا و

  . املرافق العموميةحسن استعمال  مناملرجوة 
طابق مع املعايري الدولية تمتطلبات الشراكة مليستجيب شامل وال شك أن غياب إطار قانوين 

  2008أفريل  1املؤرخ يف  2008لسنة  ــدد23عـيستوجب إعادة النظر يف قانون اللزمات 
بعني االعتبار اجتاه وضع إطار تشريعي حديث ينظم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ويأخذ  يف

  .كيفية تقاسم املخاطر والتوازن املايل وحتقيق عائدات معقولة لفائدة املستثمرين اخلواص
أن اإلطار القانوين اخلاص بالقطاعات من شأنه أن يتسبب يف تداخل العديد من اهلياكل  كما

   .ل حسب خصوصيته وميدان تدخلهوالتضارب يف دور اللجان القطاعية ك
عملية التقييم واملتابعة خالل فترة عقد الشراكة  يتضح بأن ،ن االقتصاد الرقميميدا فيما عداو

خاصة يف ما يتعلق باجلدوى االقتصادية واالجتماعية ملشاريع الشراكة قبل عملية التعاقد تكاد تكون 
  .خاصة أمام تكتم اإلدارة التونسية عن اإلفصاح شبه مفقودة

بداء مهمتها إ االختبار يف ةخمتص تعديل ومؤسساتهيكل أن غياب  إىل كما جتدر اإلشارة 
الرأي ودراسة املشاريع املعروضة يف إطار الشراكة أخذا بعني االعتبار اجلوانب القانونية واالقتصادية 
واالجتماعية من حيث النجاعة والفوائد وتسيري األزمات وتقييم املخاطر على غرار ما مت إقراره 

بكوريا اجلنوبية    PPP central Agency، وهيئةجبزر فيدجي بالدول األوروبية واألمريكية
يعترب من أهم  ا بأوروب EPECتغال ورببال Republica PPPبكندا  و Infrastructure Quebecو

ضبط آليات رقابة  كما يتعني .جناعة للشراكةأكثر النقائص اليت جيب العمل على تفاديها لضمان 
طرق غري التنازعية للمصاحلة عند حصول نزاع بني الطرف العام اللجوء إىل الك ،زإلجنااومتابعة 

من ضمانات جناح الشراكة  باعتبارهاوالطرف اخلاص مثل املصاحلة والتوفيق والوساطة والتحكيم 
  .وفاعليتها
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بكفاءات يف ميدان الشراكة وتوفري  تدعيم القدراتمن األكيد ضرورة أصبح ولعله 
النفايات ة ورشات البناء الضخمة وأرصفة املواين ومعاجلة املياه ومن ذلك متابع هاختصصمستلزمات 

   .واالقتصاد الرقمي
  سب حبآلية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  جدوىيف ال جدال اليوم  أصبحن إلو 

فإن هذه  ،عديد التجارب الدولية رغم اإلشكاليات اليت تطرحها والنقد الذي يوجه إليها هأثبتتما 
أمهّها تأمني التنمية الشاملة بتونس  2011جانفي  14ميكن أن تساهم يف حتقيق أهداف ثورة  اآللية
وفق وعقود الشراكة يف إطار قانوين سليم  خاصة إذا أبرمتحلّ معظلة البطالة  املساعدة علىو

قواعد الشفافية واملنافسة واحلوكمة الرشيدة بعيدا عن التجاوزات اليت حيتمل أن تكون رافقت 
  .يف تونس واليت قد تكشفها التحقيقات القضائية اجلارية أجنزتشاريع الشراكة الكربى اليت م

فإن التقرير خيلص إىل استحسان مواصلة  ،الناجحة يف اال وبالنظر إىل التجارب الدولية
بارها باعتإعتماد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من قبل السلطات العمومية التونسية املستقبلية 

  :كن من حتقيق األهداف التالية مت
مما  ،يف وقت وجيز أثناء إجناز املشاريع أو عند اإلستغالل كثريةإحداث فرص عمل  - 

 كل البطالة يف أسرع وقت،يف حل مشيساهم 
 نبية وتوجيهها للتنمية الداخلية،استثمارات أج جلب - 
اخلدمات الفندقية تطوير السياحة الوطنية جبعل تونس مركزا دوليا هاما يف جمال  - 

 ياضية وسياحة األعمال واملؤمترات،واإلقامات واخلدمات الر
 حميطه املتوسطي والعريب والعاملي،اإلسهام يف متويل اإلقتصاد الوطين ودعم اندماجه يف  - 
 شاريع املنجزة،الرفع من خربة اليد العاملة التونسية وكفاءا من خالل امل - 
األساسية مثل النقل واملواصالت واإلتصاالت واخلدمات تطوير املرافق العمومية والبنية  - 

 إستجابة للطلبات الشعبية امللحة، الصحية مبناطق التنمية مبختلف جهات اجلمهورية
اإلستفادة من جتارب بعض البلدان يف جمال الشراكة يف اخلدمات الصحية واإلجتماعية  - 

 .األساسية بكل مناطق اجلمهورية
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  :يوصي التقرير بـ ولتحقيق هذه األهداف 
ضوء  علىتكوين جلنة إلعداد قانون إطاري ينظم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  - 

 ايري الدولية والقوانني املقارنة،املع
إرساء سياسة عمومية واضحة ومتناسقة وشفافة يف جمال الشراكة بني القطاعني العام  - 

 ص،واخلا
اخلاص كوسيلة جديدة لتحقيق التنمية والتوازن إعتماد آلية الشراكة بني القطاعني العام و - 
 جلهوي وتقليص الفوارق بني اجلهات،ا
 ام عقود الشراكة ومراقبة تنفيذها،إرساء آليات احلوكمة الرشيدة إلبر - 
 ة للمشاريع اليت هي بصدد اإلجناز،مستقلة بالنسب وتعديل إحداث هيآت تقييم - 
 ا وشفافية حسب األهداف،أكثر توازنإحداث آليات تكرس شراكة استراتيجية  - 
 ،اد واستغالل النفوذإحداث آليات للمحاسبة عن التجاوزات والفس - 
 ،يع املربمة اليت هي بصدد اإلجنازتكوين جلان خرباء مستقلة لتدقيق وتقييم املشار - 
اإلسراع يف التفاوض مع املستثمرين اخلواص الذين تعطلت مشاريعهم للبحث عن سبل  - 

وقت ممكن لإلستفادة القصوى منها على مستوى التشغيل إعادة انطالقها يف أسرع 
    .والتنمية
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