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 الحجر الغير الصحي على حقيبة الدولة

 -على مالية المؤسسات والمقاوالت العمومية covid-19تداعيات جائحة -

نما  لم أصبحنا يعد دور الدولة في أيامنا هذه مقتصرا على تدبير المرافق العامة فحسب، وا 

نرى تدخل الدولة في مجاالت عدة، أهمها المجال االقتصادي، حيث عملت مجموعة من 

الدول على تدبير حقيبتها المالية من خالل خلق مجموعة من المؤسسات والمقاوالت 

 العمومية.

المحفظة العمومية مجموعة المؤسسات والمقاوالت العمومية ة أو حقيبة الدوليقصد ب

ومن الناحية التاريخية  والشركات التي تمتلكها الهيئات العامة أو تساهم جزئيا في رأسمالها.

، بتأسيس 6091إحداث أول مؤسسة عمومية إلى ما قبل بداية عهد الحماية وبالضبط سنة 

تأسيس مكاتب الستغالل الموارد الطبيعية، وبذلك تم زني المغربي، بعد ذلك تم البنك المخ

ومكب األبحاث والمساهمات المعدنية سنة  6099إحداث المكتب الشريف للفوسفاط سنة 

8291. 

مليار درهم  932لقد بلغ رقم معامالت قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية ما يناهز 

، وهو ما يبين بجالء مكانة هذا 1الخاممن الناتج الداخلي  %69 وبلغت مساهمته 9962سنة 

القطاع بالنسبة القتصاد الدولة. وعليه فإن أي تأثر لهذه المؤسسات سيؤدي بالضرورة إلى 

 التأثير على المالية العمومية.

وحيث إن األزمة التي يمر بها العالم في هذه الفترة والمتعلقة بجائحة كورونا كان للمغرب 

الل مجموعة من اإلجراءات التي اتخذتها الدولة والتي البد نصيب منها، تجلى ذلك من خ

لها من انعكاسات وخيمة على االقتصاد جملة ومالية الدولة تفصيال، كان من الضروري 

 رصد أهم التداعيات التي يمكن أن تطال قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية.

                                                           
1
 .0، ص 0202تقرير وزارة المالية حول المؤسسات والمقاوالت العمومية،   
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مساهمة جائحة مفادها مدى  من هذا المنطلق يمكننا طرح إشكالية محورية لهذا الموضوع

كورونا في إنهاك مالية المؤسسات والمقاوالت العمومية؟ وتتفرع عن هذه اإلشكالية مجموعة 

 من األسئلة الفرعية من قبيل: 

 ماهي المقصود بالمؤسسات والمقاوالت العمومية وما أنواعها؟ 

  كيف هي الوضعية المالية ألهم المؤسسات والمقاوالت العمومية؟ 

  ماهي أهم المؤسسات والمقاوالت العمومية المساهمة في خزينة الدولة؟ 

  ماهي أبرز المؤسسات والمقاوالت العمومية المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا؟ 

 ولإلجابة عن كل هذه األسئلة يمكننا اتباع التصميم التالي: 

 . قاوالت العمومية ونظامها القانونيالمحور األول: المؤسسات والم

الوضعية المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية وتداعيات جائحة كورونا المحور الثاني: 

 عليها. 
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 المؤسسات والمقاوالت العمومية ووضعيتها المالية.األول:  المحور

نظرا للمكانة البارزة التي تحتلها المؤسسات والمقاوالت العمومية داخل الدولة، البد من 

البد من بسط إطارها معرفة النظام القانوني الذي يؤطرها)الفرع الثاني(، لكن قبل ذلك 

 )الفرع األول(. ين أنواعها من حيث طبيعة نشاطهاالمفاهيمي والتمييز ب
 . املؤسسات واملقاوالت العمومية وأنواعها :األول الفرع

يعتبر أسلوب المؤسسة العمومية من أبرز أساليب تدبير المرفق العام، ويرجع ظهور هذا 

خصوصا  بعد تطورا كبيراهذا القطاع فيما األسلوب إلى بداية الثورة الصناعية، حيث عرف 

 عديد من الدول.العجل باعتماده بشكل كبير من طرف  خالل القرن الماضي، مما

يقصد بالمؤسسة العمومية ذلك الشخص المعنوي من ذوي الحق العام الذي يتمتع 

في ويقوم تحت مراقبة سلطة الوصاية بنشاط مرفق عام يعهد إليه  ،مالي و باستقالل إداري

ميدان معين، ونتيجة لهذا المفهوم يمكن تحديد شروط قيام المؤسسة العمومية في أربعة 

 : 2أركان

  ورة وجود مرفق عام تخدمه القواعد األساسية التي تطبق على سائر المرافق ضر

 العامة كيفما كانت طبيعتها؛

  االعتراف له بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري والمالي يمكنه من حق التملك

 واالتجار والتقاضي؛

 الخضوع لمراقبة سلطة الوصاية، بما فيها اإلدارية والتقنية والمالية؛ 

  .التخصص في ميدان يحدده قانون المؤسسة 

                                                           
2
 . 87، ص 0222رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، الطبعة األولى،   
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أما فيما يخص التمييز بين المؤسسات العمومية فيمكننا اعتماد معيارين أساسين، األول 

 يتعلق بطبيعة النشاط، والثاني يتعلق بالنطاق الترابي الذي تشتغل فيه: 

مؤسسات  التمييز بين ثالث أنواع من المؤسسات، يمكنطبيعة النشاط: حيث معيار أوال :

ن موتعد قراراتها قرارات إدارية وأموالها  ،ذات طابع إداري تمارس أنشطة ذات طبيعة إدارية

 :ستثنائية، ومن أمثلتهاإال في حاالت ااألموال العامة، وال تخضع لقواعد القانون الخاص 

 .الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الجامعات المغربية..

 أو ما يسمى غالبا ،اك مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعيومن جهة أخرى هن

المقاوالت العمومية، إذ تمارس أنشطة ذات طبيعة تجارية وصناعية، وبذلك فإنها تخضع ب

لنظام قانوني مزدوج، حيث تطبق عليها قواعد القانون الخاص عند تعاملها مع أشخاص 

في عالقتها بالدولة، ومن أمثلتها: المجمع الشريف  العام القانون الخاص وقواعد القانون

 للفوسفاط، وصندوق االيداع والتدبير.

ضافة إلى الصنفين السابقين، هناك مؤسسات عمومية ذات طبيعة اجتماعية، تقوم  وا 

بتقديم خدمات ذات طبيعة اجتماعية للمرتفقين، ومن أمثلتها: الصندوق الوطني للضمان 

 المغربي للتقاعد ...االجتماعي والصندوق 

أما معيار التمييز اآلخر، فيتعلق بالنفوذ الترابي للمؤسسة، وهنا يمكننا الحديث عن 

مؤسسات وطنية يشمل نفوذها الترابي كامل التراب الوطني، وأخرى يقتصر نفوذها الترابي 

على مجال ترابي معين، كاألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو وكاالت األحواض 

 المائية.
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 .النظام القانوين للمؤسسات واملقاوالت العمومية :الثاين فرعلا

عندما نتحدث عن النظام القانوني للمؤسسة العمومية، فيجب االنطالق من كيفية إحداثها 

نشائها، و  تدبير المرفق العام، كان لزاما  أساليبمن  أسلوبالما كانت المؤسسة العمومية وا 

من الدستور على أن إحداث  16نص الفصل  إذإلحداثها من الرجوع إلى السلطة التشريعية، 

 ختصاصات السلطة التشريعية، أما بالنسبة إللغائهاصلب ا المؤسسات العمومية يعد من

تباعها في اي يتم واإلجراءات، فالمساطر الت واعتمادا على مبدأ توازي الشكليات، وانقضائها

 اإلحداث هي نفسها المتبعة في اإللغاء. 

 : 3كما تنقضي المؤسسة العمومية بإحدى الطرق اآلتية

  وفي هذه الحالة تزول المؤسسة بتدبيرهإلغاء المرفق العام الذي تقوم المؤسسة ،

 نهائيا بزوال السبب الذي قامت من أجله.

 مشابهاعمومية مع مؤسسة عمومية أخرى تمارس نشاطا  دمج مؤسسة. 

 .تحويل مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة 

بصفة عامة يتولى إدارة المؤسسات العمومية هيئات جماعية أما بالنسبة للتنظيم اإلداري، ف

وبغض ، الجهاز األعلى للمؤسسة يعد الذي ثل في المجلس اإلداريتتم ، األولىوهيئات فردية

تبقى ممثلة بشكل وصية الجهة ال، فتركيبة هذه المجالسفي المتباينة النظر عن االختالفات 

 نشاط المؤسسة العمومية يتعلقإلى جانب ممثلي األصناف المهنية التي  ،في المجلسكبير 

 .4بها

، ذي يشكل الجهاز التنفيذيتتمثل في المدير الفالفئة الثانية وهم الهيئات الفردية، أما  

ويقوم بتمثيلها  للمؤسسةحيث يتولى تنفيذ مقررات المجلس اإلداري، كما يتولى اإلدارة اليومية 

                                                           
3
 .411، ص 0241، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 421النشاط اإلداري، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد األعرج،  محمد 
4
 .440، ص 0220محمد نشطاوي، المرافق العمومية الكبرى، الطبعة األولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،  
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هذه س التعيين على رأ 9966دستور  وقد نظم . أمام جميع الجهات الوطنية والدولية

تيجية التي يتم تعيين مديريها بعد التداول اوميز بين المؤسسات العمومية االستر  المؤسسات

، وباقي المؤسسات التي يكون التداول في التعيينات 90في المجلس الوزاري بمقتضى الفصل 

صدر  وفي هذا اإلطار .09الخاصة بها مقتصرا على المجلس الحكومي بمقتضى الفصل 

 . 89.295 بالقانون رقم مرويتعلق األالقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا 

أما من الناحية المالية، فيعد االستقالل المالي للمؤسسة نتيجة من نتائج تمتعها 

مفاده أن تكون لهذه المؤسسة ميزانية خاصة بها ومستقلة عن ميزانية  ،بالشخصية المعنوية

وفي هذا اإلطار تمكنها من أداء مهامها والقيام بنفقاتها اعتمادا على مداخيلها.  ،الدولة

المتعلق بالمراقبة  02.226تمارس الدولة مراقبة مالية على هذه المؤسسات بمقتضى القانون 

حسب مدلول . حيث تهدف هذه المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى

ة والسهر على صحة عملياتها االقتصادي ،تسيير هذه المؤسسات وتقييم إلى متابعةالقانون 

 وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحفظة سندات الدولة.  والمالية

الوضعية المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية وتداعيات الجائحة : الثاني المحور

 عليها.

على  أمواالتترنح الوضعية المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية، بين مؤسسات تضخ 

في هذا خزينة الدولة، وأخرى غارقة في المديونية، وهذا ما يدعونا إلى بسط القول أكثر 

األمر من خالل الفرع األول، بينما سنحاول أن نبين من خالل الفرع الثاني أبرز المؤسسات 

 المتضررة من اإلجراءات المرتبطة بجائحة كورونا. والمقاوالت العمومية 

                                                           
5
المتعلق بالتعيين في  20140، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 0240يوليو  48موافق  4111شعبان  08صادر في  4140102شريف رقم  ظهير  

 . 0240يوليو  44بتاريخ  1211، ج ر عدد كما تم تعديله وتتميمه 40و 14المناصب العليا، تطبيقا ألحكام الفصلين 
6
المتعلق بالمراقبة المالية  14122بتنفيذ القانون رقم  0221نونبر  44موافق  4101رمضان  41صادر في   41211441ظهير شريف رقم   

 . 0221دجنبر  47بتاريخ  1482للدولة على المنشئات العامة وهيئات أخرى، ج ر عدد 
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  املالية للمؤسسات واملقاوالت العمومية. الوضعيةاألول:  الفرع

شركة ذات مساهمة مباشرة من  34مؤسسة عمومية و  992تضم المحفظة العمومية 

، وقد عرف هذا القطاع تطورا كبيرا في شركة تابعة أو مساهمة عمومية 372للخزينة و 

 19بمعدل سنوي يبلغ  ساهم في ثلثي االستثمار العموميالسنوات األخيرة، حيث أصبح ي

 خالل مليار درهم 0 عنكما بلغت الموارد المتأتية من هذه المؤسسات ما يزيد  ،مليار درهم 

، 9962مليار درهم سنة  26أما بالنسبة للقيمة المضافة فقد بلغت ما يزيد عن . 99627سنة 

مقاوالت أبرز المؤشرات االقتصادية والمالية للمؤسسات وال بصفة عامة يبين الشكل التاليو 

 : 9999و  9961ات بالنسبة للفترة الممتدة بين العمومية حسب آخر اإلحصائي
 (: أبرز المؤشرات االقتصادية والمالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية6الشكل)

 
 .91، ص 9999حول المؤسسات والمقاوالت العمومية،  المصدر: وزارة المالية، تقرير

ورغم هذا التطور الذي يشهده هذا القطاع، فإننا نالحظ من خالل المعطيات السابقة، 

ومن خالل مجموعة من التقارير الرسمية أن مجموعة من المؤسسات العمومية تعيش مشاكل 

 ترتبطعديدة من الناحية المالية، ويتجلى هذا بشكل كبير من خالل مؤشرات المديونية التي 

                                                           
7
 .4-1وزارة المالية، مرجع سابق، ص   
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من مكونات حجم الدين  اأساسي امكونوتشكل هذه المديونية ، تبمجموعة من المؤسسا

الدين الخارجي العمومي، هذا األخير الذي يتكون من حجم الدين الخارجي للخزينة، وحجم 

الدين الخارجي للمؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات الخارجي لباقي المقترضين )

مومية وللمؤسسات ذات المنفعة العمومية(. الترابية والدين الخارجي المضمون للبنوك الع

 مثلت مديونية المؤسسات والمقاوالت العمومية   2018نه في متم سنة أ وتجذر اإلشارة إلى

المديونية بحيث يتقاسم غالبية هذه  ،من إجمالي الدين الخارجي العمومي %54.2حوالي 

مليار  612منها  9961مليار درهم سنة  911التي حددها المجلس األعلى للحسابات في 

بالعملة الصعبة مؤسسات معدودة، ويبين الجدول التالي أبرز المؤسسات الغارقة في 

  :  9961المديونية خالل سنة 
 (: مديونية أبرز المؤسسات والمقاوالت العمومية بالعملة لصعبة. 6الجدول)

 
 34، ص 2018المجلس األعلى للحسابات، التقرير السنوي برسم سنة المصدر: 

ومن جهة أخرى تساهم هذه المؤسسات في خزينة الدولة بنسب متفاوتة، غير أن أكبر 

من  %21المساهمات تقتصر على مؤسسات معينة، حيث تساهم ثماني مؤسسات بأكثر من 
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الجدول التالي توزيع ذلك حسب مجموع مساهمات المؤسسات والمقاوالت العمومية، ويبين 

 أهم المساهمين: حصص 
 (: أبرز المؤسسات والمقاوالت العمومية المساهمة في خزينة الدولة.9ول)الجد

 
 .32، ص 9962المصدر: المجلس االعلى للحسابات، التقرير السنوي برسم سنة 

الوضعية املالية الثاين: تداعيات االجراءات املرتبطة جبائحة كورونا على  الفرع
 للمؤسسات واملقاوالت العمومية.

التي يعرفها العالم اليوم، والتي انطلقت شرارتها من جمهورية الصين خلفت إن التغيرات 

ى عن هذه د العالمي، ولم يكن المغرب في منأمجموعة من التداعيات على االقتصا

، إلى اتخاذ covid-19صابة بمرض ث اضطرت الدولة، بعد ظهور حاالت إالظروف، حي

جراءات امتد مدى بعضها إلى الجائحة، إلمكافحة هذه جراءات االحترازية مجموعة من اإل

كإقرار  على نطاق داخلي خرضها اآلإيقاف حركة النقل الجوي، بينما انحصر بعالخارج، ك

جراءات لم تكن لتمر تداعياتها هذه اإل. كل 8وفرض تدابير الحجر الصحي حالة الطوارئ

مرور الكرام، فقد كان لها وقع كبير على مستوى مجموعة من القطاعات، وعلى مستوى 

                                                           
8
حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة ( باعالن 0202مارس  01)4114رجب  04صادر في  01021041المرسوم   

 . 0202مارس  01بتاريخ  1718، ج ر عدد  44تفشي فيروس كورونا كوفيد 
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مجموعة من المؤسسات والمقاوالت العمومية التي تضررت بشكل كبير، وعليه سنحاول 

جراءات على هذه اإل هذه المؤسسات والمقاوالت واألثر الذي أحدثته وستحدثه رصد أهم

 اليتها. م

من أكبر المتضررين من  "الخطوط الملكية المغربية" ل الجويتعتبر الشركة الوطنية للنق

آثار الجائحة، حيث أن توقف حركة الطيران والتي تعتبر المورد األساسي للشركة يؤدي 

 %99شارة الى أن عائدات السفر شكلت وتجدر اإليوميا إلى فقدان الشركة لمبالغ ضخمة، 

مليون  999309مليار درهم، أي ما يعادل  1339بمبلغ  9962الخدمات سنة من صادرات 

تصنف سادس أكبر مقترض بالعملة ومعلوم أن هذه المقاولة العمومية  ،9درهم لليوم الواحد

 الصعبة مما سيساهم في تردي وضعيتها المالية بشكل أكبر نتيجة لتجميد حركة الطيران. 

جد معني أيضا بتوقف حركة الطيران الجوي، حيث كما أن المكتب الوطني للمطارات 

على اعتبار أنه سابع مؤسسة  ،تفاقم نسبة مديونيته الية مهمةيرتقب أن يتكبد خسائر م

الوقع الكبير على المداخيل عمومية مقترضة بالعملة الصعبة، وال شك أن هذا سيكون له 

في ميزانية  ة عمومية مساهمةمؤسسدرها على ميزانية الدولة، والتي جعلت منه خامس التي ي

 الدولة. 

أيضا بشكل كبير شركة الطرق السيارة ومن بين المقاوالت العمومية التي ستتضرر 

مليار درهم أي ما يساوي  930ما يفوق  9962بالمغرب، حيث بلغت مداخيل األداء سنة 

وستخفض الحجر الصحي خفضت  ن درهم عن كل يوم، ومن البديهي أن تدابيرمليو  1309

بشكل كبير من حركة النقل، كما أن هذه المؤسسة أيضا تحتل المرتبة الرابعة في ترتيب 

 المؤسسات الغارقة في المديونية كما بينا سابقا. 

                                                           
9
 . 11، ص 0202وزارة المالية، التقرير االقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية   
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جراءات الحجر الصحي خسائر مهمة لدى المكتب الوطني تخلف إوفي نفس السياق، 

عن  اف عجزا واضحا ناتجر للسكك الحديدية، خصوصا وأن الوضعية المالية للمؤسسة تع

، حيث بلغ عجز الناتج الصافي في السنوات األخيرة حجم االستثمارات التي قام بها المكتب

، دون أن نغفل أن المكتب يعد خامس 996210مليار درهم سنة  6396للمكتب ما يربو عن 

نية، والت العمومية الغارقة في المديو مقترض بالعملة الصعبة ومن أكثر المؤسسات والمقا

وبالتالي فإن توقف جزء كبير من النشاط االقتصادي والحركة االعتيادية للمواطنين ستكون 

 له نتائج وخيمة على ماليته. 

ذا كانت هذه المؤسسات هي أكثر المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية بإجراءات  وا 

ت هذه الجائحة الحجر الصحي، فإن باقي المؤسسات والمقاوالت لن تسلم أيضا من تداعيا

سواء بصفة مباشرة، من خالل تضرر مواردها االعتيادية، أو بصفة غير مباشرة نتيجة 

قطاع السياحة والخدمات الذي يعتبر أول  ، في مقدمتهالجمود أغلب القطاعات الحيوية

 %31390حيث يساهم بنسبة  قطاع مدر للعملة الصعبة وأهم قطاع بالنسبة للتجارة الخارجية

وقد قدرت الخسائر التي ستنجم عن جائحة كورونا بالنسبة للقطاع ، 11ت المغربمن صادرا

رقم مليار درهم على مستوى  3936نفدرالية الوطنية للسياحة في و السياحي من طرف الك

إضافة إلى  ،12مليار درهم فيما يتعلق برقم المعامالت الفندقية 69، والسياحية المعامالت

 أزيد من يهددالذي الشيء  الماضي مارس 60منذ  السياراتالتوقف الجزئي لقطاع صناعة 

على مالية الدولة ومؤسساتها واضح ، ولكل ذلك أثر 13ألف عامل يشتغلون بهذا القطاع 629

  العمومية بنسب مختلفة.

 
                                                           

10
 . 11، ص 0202عمومية وزارة المالية، تقرير متعلق بالمؤسسات والمقاوالت ال  

11
 atlas.cid.harvard.edu/countries/134/export-basket, consulté le 23/04/2020 a 16 h. 

12
 www.challenge.ma, consulté le 23/04/2020 a 17. 

13
 Ibid. 

http://www.challenge.ma/


اسم وألق  ب  ل 32.........................................................................................................................................................................حسن أ  ري  3232أب   
 

 
 12 

 خامتة:

 الشك أن تدهور مالية المؤسسات والمقاوالت العمومية يعني تدهور مالية الدولة، ولذلك

يمران بظروف كل هذه المعطيات التي ذكرنا، والتي تبين بأن مالية الدولة واقتصادها ف

كل من موقعه، سواء  في مكافحة هذه الجائحة ا ضرورة االنخراطصعبة، تفرض علين

مكان في تقليص فترة هذه المساهمة قدر اإلكمسؤولين أو كفاعلين اقتصاديين أو كمواطنين، و 

على كل المستويات، والعودة إلى السير العادي  هان من تداعياتكا أمالجائحة، بغية التقليل م

 ... وال سبيل إلى تحقيق ذلك إال بااللتزام الجماعيافق االجتماعية منها واالقتصاديةلكل المر 

 أن يلزم كل منا بيته. بكل اإلجراءات والتدابير التي يتطلبها الوضع أدناها
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