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توفير كم هائل من األموال بفقط  قاسال ي تقتااي  ااالتتااي إن رهان تحقيق التحول اال

ري االعناصر الاتدخلة ف  تشكيل يتطلب تدبيرا يقالنيا لكل الاوااالعناصر البشرية، بقدر ما 

التناية الشاملة االاندمجة، الت  يشارك فيها ايستفيد منها الجايع، اهذا األمر ال يستقيم يان 

  فعالة وقوية. عموميةمقاوالت مؤسسات وحضور 

 العمومية والمقاوالت المؤسسات إلصالح 50.21 اإلطار القانون يهدف الرؤية، لهذه افقا  

 من ،العمومية والمقاوالت المؤسسات قطاع لمكونات ومتوازنة جوهرية راجعةبم القيام إلى

 تعيق الت  الهيكلية اإلختالالت معالجةا ،ااالتتاايية االتقتاايية تهفعالي ضاان خالل

 كقاطرة ياره تعزيز يرام كاا .مهامه ف  االتكامل االنسجام من تقدر أكبر اتحقيق ،تطوره

 اذلك العاومية، السياسات لتنفيذ محور  اكفايل ،راتيجيةاإلست القطايات من العديد ف 

 المحوري الدور على التركيز مع بالمحاسبة، المسؤولية وربط الجيدة الحكامة مبادئ وفق

 المتعلق الجانب في الدولة لمساهمات االستراتيجي للتدبير الوطنية الوكالة به ستقوم الذي

  .العمومية لمقاوالتوا المؤسسات هذه أداء نجاعة وتقييم تتبعب

 التنمية مسلسل في مهمة مكانة يحتل العمومية والمقاوالت المؤسسات قطاع ظل لقد

 االستثمارات مستوى على بمساهماته يتصل ما في السيما ،دولةلل اقتصادية-السوسيو

 من مجاوية تنفيذ ف  محور  اكفايل ،العمومية والخدمات التحتية، والبنية االستراتيجية،

 حةالاالف االاعاين االطاتقة االاوانئ الحديدية االسكك السيارة الطرق مثل الاهيكلة ريعالاشا

 االطرق االكهرباء للشرب الاالح الااء مجاالت ف  القرا  العالم ين العزلة فك ابرامج

 .االتعليم الاحةك االتتاايية الاجاالت اكذا ،القراية

 وتوصيات صاتالخ ثارة كان الذ  ،الجديد اإلطار -القانون يحاال المحققة، النتائج رغم

 يقدم أن ،المختصة الهيئات مختلف طرف من إنجازها تم التي والتدقيق الرقابة عمليات

 بالتدبير الارتبطة البنيوية واالختالالت المتراكمة المشاكل من مجاوية ين مهاة إتابات

 الكل  بااليتااي بطةالارت اه  تطوره، من كبير بشكل حدت االت  ،للقطاع اإلستراتيج 

 امقاالة مؤسسة من أكثر بين االختااصات اتداخل تقطاي ، تكامل اغياب الدالة، يلى

 ،شؤانها تدبير ف  بالاحاسبة الاسؤالية اربط االتقييم االفعالية الحكامة اغياب ياومية،

 يف العاتل التشريع  التدخل هذا استديى ما اهو .الاؤسسات هذه تل مديونية ارتفاع اكذا

 . وحكامتها وتسييرها أدائها من تحد التي األعطاب لتجاوز بها واالرتقاء تطويرها أفق



إن استحضار الدار الاؤثر للاؤسسات االاقااالت العاومية ف  ارش اإلصالح الشاول  لم 

جعـل الذين أاصوا ب ،تقرير الناوذج التناو  الجديديغب ين ذهن القائاين يلى إيداي 

ة، التحسـين التنافســية الهيكليـركا للتنايـة االتقتاايية العاوميـة مح االتالاؤسسـات االاقا

ات الجاايية رل إنتــاج الخية، من خـالالوطني ام للدينامية االتقتااييةالقطـاع العاكذا ييم 

اتقتااييـة اتحفيـز -سـواق اإياال السياسة الااكراة اضبـط األالخاصايرة اتسهيل الاب

 يار يبـر االستقالل -حسب التقرير–بلية، االسبيل لتحقيق هذا األمر ات الاســتقالقطاي

  الت ااالت العاوميـة اتدبيرهـا تدبيـرا تيـدا اتوضيـح الوصايـةالاالـ  للاؤسسـات االاق

ل بيـن الاهـام االسـتراتيجية ابيـن مهـام التدبيـر العالــ  امهــام ، اكـذا الفاتخضـع لهـا

   قطايــات.الضبــط فــ  كل ال

 اإلنجازات، ارصد تتبع من تاكن يتقيقة امؤشرات مرتقاة أهدافا   التقرير اضع ذلك التحقيق

 اذلك امحليا، اطنيا العاومية االاقااالت الاؤسسات تدخالت لاختلف التقييم اإتراء

 العوائـق تجـاوزب الكفيل ألنه ااتقعيا يبدا األمر هذا. مواتهتها خطط لوضع العراتقيل لاعرفة

 والمقاوالت المؤسسات تجربة منها عانت التـي المالـي أو القانونـي أو اإلداري الطابـع ذات

 وكفــاءة باحترافيــة مساهمته عدمو القطـاع هـذا تطور  عدم في سببا وكانت بل العمومية،

 .العامـة المصلحــة تحقيــق  في وشــفافية

بعد صدار القانون  العاومية تالاؤسسات االاقاااليلى  تفرض التحديات الاطراحة

طرح مجاوية من التساؤالت الجوهرية من تقبيل : ما هو التاور الجديد ، 50.21اإلطار 

لدار الاؤسسات االاقااالت العاومية ما بعد القانون اإلطار ؟ اكيف ياكن تدبير األترأة 

مدى إمكانية اما  ئها ؟من فعالية انجاية أيااكيف ياكن الرفع  لورش اإلصالح ؟ العالية

 للمؤسسات دور وأي ؟ المتدخلين وباقي المؤسسات هذه بين والتكامل االلتقائيةتحقيق 

 ؟ الجديد التنموي النموذج مضامين تفعيل في العمومية والمقاوالت

 :اورـمحـال

 بما ةيالعلم مساهماتهم ميتقد نيللمشارك مكني   ذكرها، السالف التساؤالت معالجة أجل من

 :  التالية اوروالمح يتوافق

 . اإلصالح لتبني العام السياق  : األول المحور

 .العمومية والمقاوالت المؤسسات وضعية تشخيص : الثاني المحور

 . تنزيله وسبل اإلصالح مضامين : الثالث المحور

 .الجديد التنموي النموذج رهان أمام العمومية والمقاوالت المؤسسات : الرابع المحور
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