
 

الوكالة الوطنية ث بإحداالمتعلق  82.20رقم  قانونالروع مش مذكرة تقديم

أداء المؤسسات والمقاوالت  نجاعة وتتبع للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة

 العمومية

، 2020يوليوز  29المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ  التوجيهات الملكية الساميةأكدت 

على ضرورة اإلسراع بإطالق إصالح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها 
 أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية. نجاعةتتبع التدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة و

 

 9بتاريخ  أمام البرلمانلذي ألقاه خطابه السامي ا في، جاللة الملك حفظه هللاأكد  كما 
، على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور 2020أكتوبر 

  ل.المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجا
 

التي  أو االدولة بصفتها مساهمتملكها ، وخاصة تلك التي اليوم المحفظة العمومية وتعتبر
بالنظر السياسات العمومية  زيلرافعة مهمة في تن، العمومية اتلتنمية المساهمت رهانا مثلت

 ةساهمالمالثروة حاليا في . وتتجلى هذه تتوفر عليهاإلى الثروة االجتماعية واالقتصادية التي 
 الشغل إحداث مناصبو ،وتحقيق االستثمارات اإلجمالي،في تكوين الناتج المحلي  مةااله
  .المدفوعة للدولة اإليراداتالمساهمة المنتظمة في اإليرادات الضريبية وغيرها من  كذاو

بسبب متزايدة حركية التي تعرف العمومية  الحالية للمحفظةالبنية فان تقييم ، ذلكبالرغم من 
العمومية  االستراتيجيةوتنفيذ  القطاع حاجياتتلبية  التي تتوخىالرأسمال تطور عمليات 

 استراتيجية إدارةبغياب  ساساأ المرتبطةالنقائص من  ةظهر مجموعأ ،واإلصالحات
العالقات أوعلى مستوى  داءألواالمردودية  سواء على مستوى وبوجود مخاطر ةواضح
 الدولة المساهمة.ليات تدخل آتحسين  مما يتطلب ،الدولةمع المالية 

 

العمومية أمرا  ةتدبير المحفظو نهج مختلف لقيادة وحكامة اعتمادفي هذا السياق، يعتبر 
 عدم جدوىو المذكورة،االجتماعية واالقتصادية الرهانات بالنظر إلى أهمية  اضروري

تفشي تأثير  المؤسسات والمقاوالت العمومية إضافة إلىالنماذج االقتصادية والمالية لبعض 
  ومردوديتها.على أنشطتها  "19"كوفيد  وباء

 
أحد المكونات الدولة  تلمساهما طار مؤسساتي ممركزإفي  يتدبير استراتيج يشكلوعليه 

 خلقمن حيث لهذه المساهمات العام  ءدااألتحسين ذلك لو ةالجديد المقاربة هلهذ األساسية
 المقدمة للمواطن العموميةمع الحفاظ على جودة الخدمة  االستثمارات، يةومردودالثروة 

 .والمقاولة
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العمومية والمرتكزة ومراقبة المحفظة  لتدبير شموليةة من رؤي اجزء المقاربة وتعتبر هذه
العمومية، وذلك من أجل  قطاع المؤسسات والمقاوالتأنجع لحجم باألساس على ضبط 

تعزيز مكانتها في االقتصاد الوطني وضمان االنسجام األمثل للتدابير التي تتخذها هذه 
 .وأدائهاتحسين حكامتها موازاة مع مع السياسات العمومية التي تعتمدها الدولة  وحداتال

 
المؤسسات بجعل  التنموينموذج التقرير اللجنة الخاصة بباإلضافة إلى ذلك فقد أوصى 

لهذه  تحسين القدرة التنافسية الهيكليةلمحرًكا للتنمية االقتصادية و والمقاوالت العمومية
افسية في القطاعات التنالبيئية وقاطرة للقطاع الخاص من خالل هيكلة النظم  الهيئات

  ية.مجالفي التنمية ال شاركةالم الجهات الفاعلةو االستراتيجية،

 
 تتبعو الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولةن إحداث إفوتحقيقا لهذه الغاية، 

المؤسسات إعادة هيكلة  يندرج ضمن مقاربة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية نجاعة
والمقاوالت العمومية المذكورة، وتقييم مساهمات الدولة وتحسين أدائها من أجل جعل هذا 

 القطاع محركا للتنمية االقتصادية وقاطرة للقطاع الخاص.
 

 القانون مشروعهداف أ-1
 

مشروع  بغية إرساء تدبير أمثل لمالية الدولة يهدف، وللتوجيهات الملكية الساميةتطبيقا 
الدولة كمساهم، من خالل  والتنظيمي لتدخل ياتترسيخ اإلطار المؤسسإلى هذا القانون 

المؤسسات أداء  نجاعة تتبعمساهمات الدولة ولإحداث الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي 
 والمقاوالت العمومية.

 
تتمتع  مؤسسة عمومية شكلفي سيتم إحداثها  التي الوكالة،هذه ل ألساسيهدف اال ويكمن

الخاضعة لوصاية الدولة، في الحفاظ على المصالح وواالستقالل المالي الشخصية القانونية ب
التتبع المنتظم ألدائها والدولة التي تملكها  مساهماتاالستراتيجي للتدبير الالمالية للدولة و

 . ولمردوديتها

 
 مساهمات وتدبر المساهمة،-للدولة المالية الذمة مصالح على الوطنية الوكالة تسهر لهذا،

 .العمومية والمقاوالت المؤسسات أداء نجاعة وتقييم تتبع وتتولى الدولة،

 
القيام العمومية، و المحفظة ومردوديةزيادة قيمة  على الوكالةوفي هذا السياق، ستحرص 

امج نبراقتراح عمليات المحفظة المناسبة ، وكذا العمليات الخاصة برأس المال وبب
 . القطاع الخاص علىالخوصصة واالنفتاح 

 
 والمالي االقتصادي النموذجى وجدو ةعلى ديمومالوكالة  هرسست خرىأ جهةمن 

 نماذج قطاعيهانبثاق  أفق في في نطاق تدخلهاالعمومية المدرجة والمقاوالت  للمؤسسات
 االقتصاد الوطني ةتنميه وتنافسي في مجال المساهمة بنجاعةقادره على  ومبتكره ناجحة

والمتوسطة  تطور شبكه للمقاوالت الصغرى وكذا على تسهيل ،البعيدالمتوسط و على المدى
 .الثروة خلقفي الناجحة والمساهمة 
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 المدى، بعيدة ومتوسطةرؤية استراتيجية بو تتالءم مع مهمتها، حكامة  للوكالة ستسندكما 
تقديم  كداو والمقاوالت العمومية المعنية والتحكم فيها، تمخاطر المؤسساوقدرة على تقييم 

 تحقيقتعزيز نجاعة المساهمات العمومية بشكل يمكن من من أجل  المناسبة اقتراح الحلولو
والمقاوالت  تالمؤسسا إصالح مع مبادئ ىتماشوي المساهمة دولةلل االستراتيجيةاألهداف 

 التنموي.وذج نمالاللجنة الخاصة بالعمومية، وكذا توصيات 
 

 مشروع القانون  محاور – 2

 

 :هذا المشروع في ما يليالمحاور األساسية ل تتجلى

 
 دور الدولة المساهمة ل أفضل تأطير 

 
مؤسسة عمومية، إلى  ذات نظامالمساهمة في إطار وحدة مستقلة،  ةيهدف تنظيم دور الدول

المركزي  هذا الدور وسيمكن .العموميةمحفظة القيادة تحسين و تأطير أفضل لهذا الدور
للدولة من منحها رؤية طويلة المدى وإبراز رؤية واضحة وفعالة للدولة المساهمة من خالل 

 عن األدوار األخرى للدولة.  هذا الدور فصل
 

المساهمة، والعمل  ةن استيعاب وتدبير وتقييم دور الدوليحست المتوخى فيالهدف ويكمن 
 االستجابةعلى تسريع تطوره من أجل الحصول على محفظة مساهمات فعالة قادرة على 

 لنموذج التنموي. اتحديات ل

 
لتنشيط وظيفة الدولة  الهيئة المخصصة بصفتها الوكالة المزمع إحداثها، علىسيتعين هذا و

الحكومية على السلطة  ،اقتراح الدولة، تمساهماير دبالمسؤولة على تبصفتها و المساهمة
، األطراف المعنيةمع  وذلك بالتنسيق، وتنزيلها للدولة يةالمساهمات السياسة ،بالمالية المكلفة

متطلبات المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تقوم بتنفيذ الدولة وكذلك أهداف تحديد مع 
 . السياسةتلك 

 
  الوكالة تدخلفي نطاق المدرجة تحديد المؤسسات والمقاوالت العمومية : 

 
لقطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية، فقد حدد مشروع وناجع من أجل ضمان تتبع دقيق 

ذات الرهانات  والمقاوالت العمومية والمساهمات مؤسساتالئحة أولية لل هالقانون في ملحق
مجال  الكبرى بالنسبة للدولة المساهمة والتي تمثل ةاالجتماعية واالقتصادية والمالي

 :األمر هموياختصاص الوكالة 
 

 ؛العمومية  المؤسسات -
 ؛رأسمالها بشكل مباشرفي الدولة  التي تساهمعمومية ال تمقاوالال -
من قبل الدولة والمؤسسات  ،ةمشتركً بصفة المملوكة حصريًا أو  مساهماتال -

 مساهمة.ال شركاتو والمقاوالت العمومية
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من الشركات التابعة  مهمةمحفظة  كبرى تمتلك مجموعات يةاألول ةالالئحشمل هذه وت
طرف اقتراح من ب خذيتبانتظام بموجب مرسوم تغييرها وتتميمها وسيتم  .المساهماتو

 المالية.ب المكلفة السلطة الحكومية
 
في  المدرجةوالمقاوالت العمومية المؤسسات عمليات إعادة هيكلة  إنجازالوكالة  ستواكبو

تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة وعمليات دمج وكذا ا، تدخلهنطاق 
 وانفصال مقاوالت عمومية.

  

  رأس المال وعمليات العمومية عمليات المحفظة  فيالوكالة  مةمهتحديد

 والخوصصة

 

 بعمليات المحفظة العمومية وعمليات رأس المالفيما يتعلق  -

 

الشركات التابعة والفروع وعمليات مساهمات الدولة  إحداث و مالالرأسعمليات تعتبر 
 ومن. ةمساهمالالدولة تدخل ستراتيجية أهم تجليات اأحد والمؤسسات والمقاوالت العمومية 

 مسؤولية:الوكالة تولى ست العمليات،هذه تأطير القرارات المتخذة بشأن أجل 
 

 عمليات رأس المال ومشاريع المساهمة المباشرة للدولة على السلطة  اقتراح
   ؛بتنفيذهاالحكومية المكلفة بالمالية وكذا القيام 

  إبداء الرأي في مشاريع إحداث المقاوالت العمومية والشركات التابعة والفروع من
العمومية المؤسسات والمقاوالت العمومية ومساهمات المؤسسات والمقاوالت  لدن

  ؛في الشركات الخاصة التي تتم الموافقة عليها بمرسوم لرئيس الحكومة

 .جميع اإلجراءات التي تهدف إلى تثمين مساهمات الدولة 

 

كما ستتم استشارة الوكالة في العمليات المتعلقة بإدماج وانفصال المقاوالت العمومية 
مال المقاوالت العمومية وكذا سأو تخفيض الحصة التي تملكها الدولة في رأ ومشاريع زيادة

 .مشاريع بيع األصول أو مساهمات المؤسسات والمقاوالت العمومية
 

الوكالة على أن تكون هذه العمليات  صرحومن أجل تنفيذ هذه العمليات، ستوأخيرا، 
تدخل الدولة لتقييم أثرها على  يدور لتتبع مسبوقة بدراسات الجدوى والتقييم وأنها تخضع

المساهماتية  السياسةوفقا  أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنيةنجاعة كمساهم وعلى 
 للدولة.

 

 في مجال الخوصصة  -

 

عمليات التحويل إلى  القتراحفيما يتعلق بالخوصصة، ستتخذ الوكالة اإلجراءات الالزمة 
الستراتيجية  فقاوذلك و القطاع الخاص وذلك في إطار رؤية شمولية لتدبير مساهمات الدولة

 هذه المساهمات. تدبير
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تقترح الوكالة، بمبادرة منها، أو بناء على طلب السلطة الحكومية سوتحقيقا لهذه الغاية، 
القطاع الخاص، عمليات الخوصصة التي إلى قاوالت العمومية المالمكلفة بعمليات تفويت 

 يتعين تنفيذها وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
 

إلى  إصالح المؤسسات والمقاوالت العموميةالمتعلق بمشروع القانون اإلطار  يحيلوأخيرا 
تحديث النظام الحالي وذلك من  سيمكن منتدابير تشريعية إلصالح نظام الخوصصة والذي 

 وهكذا ستكونن عمليات رأس المال وتيسير تخلي الدولة عن األنشطة التنافسية، أجل تحسي
 .وضعه سيتم الذي الجديد الخوصصة نظام في مهم دور للعب مدعوة الوكالة

 

  حكامة الوكالةإضفاء الطابع المهني على  

 

من ممثلين للدولة يتم تعيينهم يتألف دارة الوكالة إلمجلس  إرساءينص مشروع القانون على 
 بموجب نص تنظيمي. وتناط مهمة رئاسة هذا المجلس للوزير المكلف بالمالية. 

 

أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة المذكور، لالستفادة من خبرتهم  ثالثة اعتمادكما سيتم 
 ومعرفتهم.

 
، مدعوة فيما بعد ،لدولةالمالية لمصالح التي ستسهر على الفإن الوكالة  ،أخرىومن جهة 

. نطاق اشتغالها ضمنفي المقاوالت العمومية التي توجد  كمساهم دورها كاماللعب إلى 
للدولة من لدن االستراتيجية  خياراتالجيد لل تنزيلو حكامةعزيز العلى ت كذلكوستسهر 

 المؤسسات والمقاوالت العمومية. 

 
للمؤسسات  الحكامةتمثيلها على مستوى هيئات ينبغي على الوكالة من خالل  كما

ر والنمو يالتطو استراتيجياتوالتأكد من أن خطط إعادة الهيكلة  والمقاوالت العمومية،
 المساهماتية.  سياستهافي إطار  دولةال توجهاتتتماشى مع  بهاالخاصة 

 
 وأ أو مجالس الرقابة فعالة ومهنية على مستوى المجالس اإلدارية ةبفضل مشاركو بالتاليو

المتخصصة للمؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة لنطاق اشتغالها، ستقوم اللجان 
 السلطات الحكومية المكلفة بالوصاية والمسيرين، ودوري مع عميقجراء حوار بإالوكالة 

ئها االستراتيجية للمؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية وأهدافها وكذا أدابشأن الخيارات 
 العملي والمالي.

 

في إطار  ،يتعين على الوكالةتفعيال ألهم مهامها المتمثلة في تدعيم دور الدولة كمساهم، و
 المؤسسات حكامةتحسين وإضفاء الطابع المهني على في المساهمة  ،األساسية مهامها

جميع السهر على اتخاذ من خالل  تدخل في نطاق اشتغالها، وذلكالتي  العمومية والمقاوالت
  في هذا المجال. الممارسات لوفق أفضفعالة  حكامة من أجل ترسيخ الضرورية اإلجراءات
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  لمساهمةللدولة السياسة المساهماتية لالهيئة االستشارية حول 

 

إبداء الرأي في مهمتها، بشكل خاص، ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة استشارية 
المساهماتية للدولة وبرنامج تنفيذها، واقتراح أي إجراء يهدف إلى تعزيز  السياسةمشروع 

مساهمات الدولة وتحسين أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية وإصدار جميع التوصيات 
التي تخص انسجام عمل المؤسسات والمقاوالت العمومية مع السياسات العمومية وكذا 

 .الحكومة االستراتيجيات القطاعية التي تعتمدها

 
  أداء المؤسسات والمقاوالت العموميةنجاعة  حولتحسين الشفافية 

 

 الدولة يهم دور يتقرير سنوقوم الوكالة بإعداد ست الدورية، هاتقارير في إطار إعداد
 التي تدخل في نطاق اشتغالها أداء المؤسسات والمقاوالت العموميةنجاعة و المساهمة

 المالية.وكذا السلطة الحكومية المكلفة بوعرضه على األجهزة التداولية 
 

من  هافعال يمّكن ينظام معلوماتأن تعمل على إحداث الوكالة  يجب علىذلك، من أجل 
ال سيما فيما و مهامهاممارسة الضرورية لالمالية والغير المالية المعلومات   الحصول على

عمليات المحفظة  تقييم وكداالمؤسسات والمقاوالت العمومية،  أداءنجاعة بتتبع يتعلق 
 .الهيئات هذه بها تقومورأس المال التي 

 
الذي سيتم نشره للعموم، بعد عرضه على جاللة  التقرير حول الدولة المساهمة حددوسي

التي تدخل  مساهمات الدولةكمسيرة لمحفظة  لمهام الوكالة ةسنويحصيلة الملك حفظه هللا، 
 بحصيلة إنجازاتمعلومات منتظمة وذات صلة  سيوفر هذا التقريرو لها،تدخفي نطاق 

ل التي ستنهجها تواصلسياسة الي اتالطابع المؤسس من شأنه إضفاء مما المساهمةالدولة 
 .مساهمات الدولةبتدبير  تعلقفيما يوترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة  ةالوكال

 

بإصالح المؤسسات علق المت طاراإل قانونالمشروع ديباجة وتجدر اإلشارة إلى أن 
ال  مساهمة داخل أجلالإلى شركة هذه الوكالة، ينص على تحويل  والمقاوالت العمومية

، وذلك بالموازاة مع تحويل مساهمات الدولة في رأسمال المقاوالت يتجاوز خمس سنوات
 العمومية المعنية بشكل تدريجي إلى الوكالة.

 

نجاعة  تتبعو لمساهمات الدولة ير االستراتيجيللتدبالوكالة الوطنية  إحداثفإن  الختام،وفي 
دعائم يشكل أحد  ، مشروع هذا القانونأداء المؤسسات والمقاوالت العمومية، موضوع 

 لمساهمات الدولة التدبير االستراتيجيواإلشراف يهدف إلى تعزيز و العام،إصالح القطاع 
مع  للمؤسسات والمقاوالت العمومية،وتحسين أدائها واستدامة النماذج االقتصادية والمالية 

مخاطر من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة واالستجابة بشكل العلى تقييم وضبط القدرة 
أفضل لألهداف االستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصالح المؤسسات 

 الوطني. وي نموذج التنم، وانسجاما مع التوجهات االستراتيجية للوالمقاوالت العمومية
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 :جداول 3مادة وملحق مكون من  32و ثمانية أبوابمن  القانونمشروع  يتكون

 
 ؛ عامة مقتضيات - الباب األول .1

 الوكالة الوطنية؛ مهام -الثانيالباب  .2

 والتسيير؛ هيئات اإلدارة -الباب الثالث  .3

 التنظيم المالي واإلداري؛ - الباب الرابع .4

 ؛ المساهماتية للدولة للمساهمة السياسة حول االستشاريةالهيئة  -الباب الخامس  .5

  للدولة؛ المراقبة المالية - السادسالباب  .6
  مستخدمو الوكالة الوطنية؛ -الباب السابع .7

 مختلفة ونهائية. مقتضيات -الباب الثامن .8

 
 :المرفقة بالمشروع هي الملحقاتو
 

 ؛: الئحة المؤسسات العمومية1الملحق رقم  .1

 ؛المقاوالت العمومية التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة: 2الملحق رقم  .2

المساهمات التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو : الئحة 3الملحق رقم  .3

 .المقاوالت العمومية، بصورة حصرية أو مشتركة، في رأسمال الشركات

 
 
 
 
 

 


