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الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص
على المستوى البلدي 

La Gouvernance Locale et le PPP La mise en cohérence des différents acteurs publics et 
privés, la clé de voute d’une gouvernance locale réussie _________ 
Par Riadh Ben Cheikh Directeur des Etudes et de Recherches au CFAD Ministère de 
l’Intérieur 











• fournir l’appui aux collectivités locales dans la mise en œuvre 
des PPP , 
• initier un programme de formation pour les responsables des 
collectivités locales sur la gestion des contrats de PPP, 
• prendre en compte la rigueur des phases préparatoires, 
• éviter une répartition déséquilibrée des risques entre les deux 
parties,
• rester attentif quant aux risques qui pourraient être induits, 

• le contrôle, l’évaluation et la gestion des projets à la fin des 
contrats sont autant des responsabilités à assumer avec force, 
• adopter une démarche participative et intégrer les citoyens 
dans la prise des décisions relatives au PPP.

RECOMMANDATIONS



Caisse des Prêts et de Soutien des 
Collectivités Locales 

المحليةالجماعاتومساعدةالقروضصندوق



.1902ديسمبر 15بمقتضى األمر المؤرخ في " المجالس البلديةصندوق لسلفات"أحدث 

وتنظيمه بمقتضى األمر المؤرخ في غرة "صندوق القروض للبلديات"تسميته بـأعيدت

.1932مارس 

"  صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية"إلى " صندوق القروض للبلديات"تم تحويل 

.1975ماي 14المؤرخ في 37بمقتضى القانون عدد 

الذي يلغي 1992أفريل16المؤرخ في 688إعادة هيكلة الصندوق بمقتضى األمر عدد 

المتعلق بضبط التنظيم اإلداري 1977مارس 4المؤرخ في 1977لسنة 212األمر عدد 

عمومية ذات الصبغة الصناعية مؤسسةإعتبارهوالمالي للصندوق وطرق تسييره مع 

.والتجارية

إدراج الصندوق ضمن المؤسسات 1997مارس 31المؤرخ في 564تم باألمر عدد 

.العمومية التي ال تكتسي الصبغة اإلدارية والتي تعتبر منشآت عمومية

المحليةالجماعاتومساعدةالقروضصندوق



:تتكون موارد الصندوق من

المبلغ السنوي المقـام من مدخر الـمال المشترك للجماعـات المحلية المحدث 
والنصوص التي تممته أو نقحته1975ماي 14المؤرخ في 36بالقانـون عدد  .

.المنحة السنوية من العنوان الثاني لميزانية الدولة
أقساط إرجاع أصل القروض المسندة من الصندوق لفائدة الجماعات المحلية والفوائد 

.المترتبة عنها

األموال التي يقترضها الصندوق من المقرضين األجانب على غرار البنك 
العالمي الوكالة الفرنسية للتنميةو بنك اإلستثمار و

األوروبي بنوك أخرىو .
.محصول العمليات المالية التي يقوم بها الصندوق في نطاق مشموال ته

.كل مورد يتم إحداثه أو تخصيصه بمقتضى أمر أو قانون

:يسند لفائدة البلديات والجماعات المحلية

.قروضا ومساعدات لتمويل المشاريع اإلستثمارية
مساعدات استثنائية للجماعات المحلية لمجابهة تكاليف خاصة وضرورية أو غير منتظرة 

.أو التي تواجه وضعية مالية صعبة
مساعدات لتحمل فوائد القروض التي تبرمها الجماعات المحلية لدى مؤسسات غير 

.الصندوق

http://www.cpscl.com.tn/images_ar/pdf/bm.pdf
http://www.cpscl.com.tn/images_ar/pdf/afd.pdf
http://www.cpscl.com.tn/images_ar/pdf/bei.pdf
http://www.cpscl.com.tn/images_ar/pdf/autres.pdf






تمويالت التعاون الدولي وطلبات المشاريع 
الخاصة بالبلديات







برنامج دعم المساءلة والالمركزية وفعالية البلديات

«تدعيم » 

مبدأ أن الحكومات( تدعيم)دعم مشروع المساءلة والالمركزية والبلديات الفعالة بتونس 

الفعالة التي تعزز التعاون بين المؤسسات العامة والمواطنين ستسهم في بناء مجتمع

يعمل هذا البرنامج مع المسؤولين الحكوميين . أكثر ديمقراطية وحاضن لجميع أبناءه

للمساعدة في –خاصة على المستويين المحلي والجهوي –التونسيين وشركاء آخرين 

تطوير طرق أكثر فاعلية إلسداء الخدمات العامة، وضمان توفير المرافق األساسية 

.بطريقة شاملة وفعالة ومسؤولة

أهداف المشروع
• .تحسين مشاركة المواطنين في المهام الحكومية الرئيسية وفي مراقبتها

• .تحسين أداء إسداء الخدمات البلدية

• .تحسين التنسيق وإسداء الخدمات على الصعيدين الجهوي والوطني





نظمت بلدية توزر لقاءا تشاوريا مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني بهدف 

ية وفد عن بلدبحضور رسم مالمح استراتيجية للتنمية المستدامة في أفق سنة 

ور األلمانية، في إطار مذكرة تفاهم بين البلديتين، من المنتظر ان تتطقريزالند

.مع نهاية العام الجاري إلى اتفاقية توأمة

، في رسم مالمح هذه 2019وكانت بلدية توزر قد انطلقت منذ جوان 

االستراتيجية من خالل تركيز لجنة خبراء تضم ممثلين عن إطارات البلدية 

وأعضاء المجلس البلدي وكفاءات محلية، وانطلقت اللجنة في تنظيم لقاءات 

دورية ووضع النسخة األولية لالستراتيجية بهدف مناقشتها مع المواطنين 

ة للنظر في أولويات المواطن وتقديم مقترحاته، الى جانب تطبيق االستراتيجي

.وتحويلها الى مخطط عمل واقعي

التمويالت المتأتية من معاهدات التوأمة بين البلديات 
التونسية و نظيراتها االجنبية



يساَذج انثهذٌاخ نهذظىل عهى انرًىٌم

(1)أشكال انًساَذج انًقذيح •

وتُسُك انتذرَة انضرورٌ نهثهذَاخ تظًُى •

تؼسَس افكار ويًارساخ انتىاطم وانتُسُك يغ اندهاخ انفاػهح واطحاب •

انًظهحح فٍ انثهذَاخ 

وَشر يًارساخ انطالح انًستذايح اندُذج فٍ انثهذَاخ خ •

تشدُغ تثادل انخثراخ فٍ يدال انطالح انًستذايح وتثادل انًهاراخ تٍُ •

. انثهذَاخ

انثهذَاخ فٍ اػذاد انًسىحاخ األساسُح إلَثؼاثاخ ثاٍَ اكسُذ انكرتىٌ يساػذج •

.  كدسء يٍ يكىَاخ خطظ ػًم انطالح انًستذايح
أحمد قيدارة خبير الحوكمة المحلية والمقتربات التشاركية 



يساَذج انثهذٌاخ نهذظىل عهى انرًىٌم
يساَذج انثهذَاخ فٍ طُاغح وإػذاد اخراءاخ خطظ ػًم انطالح انًستذايح يٍ •

خالل تىفُر يكتثح يٍ انًؼهىياخ وانًُشىراخ وانًؼهىياخ انًظًًح خظُظا 

. نتُاسة احتُاخاخ وأوضاع انثهذَح

تىفُر انذػى انتمٍُ واإلستراتُدٍ نهثهذَاخ انًُضًح نًُثاق رؤساء انًحهُاخ •

وانًذٌ انتٍ ترغة ال َتىافر نذَها انمذراخ وانًىارد انالزيح نإلستداتح وانتفاػم 

. يغ انتساياتهى انسُاسُح

إػالو انثهذَاخ وإتالغها ػٍ يظادر انتًىَم انًتاحح وفرص وأَىاع انًداالخ •

انتٍ َتىافر نها فرص نهتًىَم ػهً انًستىي انًحهٍ أو انذونٍ نتًىَم 

.يشروػاتهى انًتؼهمح تانطالح

تؼسَس وتىفُر انًساػذاخ انًانُح نهثهذَاخ انتٍ تحتاج أٌ تًر تفترج اػذادَح لثم •

انثذء فٍ تطىَر خطح ػًم انطالح انًستذايح
أحمد قيدارة خبير الحوكمة المحلية والمقتربات التشاركية 



انخطىاخ انرً ٌجة عهى انثهذٌاخ اذخارها نهذظىل عهى 

يظادس انرًىٌم انذونٍح 

انذونُح انتًىَم خهاخ ػهُها تركس انتٍ انًداالخ تحذَذ•

  انذونُح انتًىَم خهاخ يٍ خهح كم يٍ انًمذو انذػى َىػُح ػهً انتؼرف•

( ... يُحح لرع،)

 يٍ اخراء نكم انًطهىتح انًساَذج َىػُح تىفر انتٍ انذونُح انتًىَم خهح اختُار•

 انًمترحح االخراءاخ

 اندهاخ يٍ خهح نكم وشروطها انًتاحح وانثرايح انؼًهُاخ كم فٍ انثحث•

  انًاَحح

 انخطح يغ نتىافمها طثما انذونُح انتًىَم ويؤسساخ انًاَحح اندهاخ ترتُة•

انخ ... انًختهفح نألَشطح انًتاحح وانًُساَُاخ انًمذو انذػى ويستىي انًحذدج

أحمد قيدارة خبير الحوكمة المحلية والمقتربات التشاركية 



انخطىاخ انرً ٌجة عهى انثهذٌاخ اذخارها نهذظىل عهى 

يظادس انرًىٌم انذونٍح 

ي تتناسب أهدافها مع اإلجراءات المختلفة•
وي    ج للجهات المانحة التر  تطوير خطة للير

 التواصل مع المؤسسات المانحة ذات األولوية للتناقش حول تمويل اإلجراءات واألعمال•

 تأسيس عمليات التواصل مع جهات التمويل •

 الرد واإلستجابة بشكل رسي    ع ألي استفسارات تصل من جهات التمويل والجهات المانحة •

ي تقوم بها الجهات المانحة •
 اتاحة الوقت المناسب لإلنتهاء من دورة التقييم التر

اح مجموعة من األنشطة البديلة ليتم ( سلبا أو ايجابا)بمجرد اإلنتهاء من التقييم • سيتم اقير

.  تقييمها فيما بعد

أحمد قيدارة خبير الحوكمة المحلية والمقتربات التشاركية 
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منهجيات الشراكة
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