
 

 
 

 إعالن

-8282 فبراير 82-  
 

 خشاب٘تإلٔ اإلداساث الؼوْه٘ت ّالجواػاث ال الوْجِت 0202غشث  02للحىجيهات الملكية السامية بحاريخ حبؼا 

 ش االقخظاد ّالوال٘تّٗص الخٖ حؼِذ بِا االلخضاهاثحفؼ٘ل  فٖ إطاسّ حجاٍ الوقاّالثاها بزهخِا هي هسخحقاث ألداء 

 ل ّصاسةْاطح، 3122ًْْٗ٘  32بخاسٗخ  الذورية المىجهة إلى المؤسسات والمقاوالت العمىميةفٖ  ّإطالح اإلداسة

زٕ ّالآجال األداء الوظشح بِا هي طشف الوؤسساث ّالوقاّالث الؼوْه٘ت  ًشش ّإطالح اإلداسة االقخظاد ّالوال٘ت

 بخظْص 3122 جٌبشد 42فٖ  الثاًٖ ٌششالٍ الحالزٕ  3122أكخْبش  42فٖ  األّل ٌششال ي خاللهحن الششّع فَ٘ 

 خِابْاب ػلٔوسخضاف ال ، ػلٔ هْقغ هشطذ آجال األداءػلٔ الخْالٖ 3122شِشٕ ًْْٗ٘ ّشخٌبش هؼط٘اث 

 .لتخشًّ٘تاإل

الوؤسساث  بٌشش آجال األداء الوظشح هي طشف اإلداسةّإطالح  االقخظاد ّالوال٘ت ، فقذ قاهج ّصاسةُتزاّ

آجال ػلٔ  طالعاالٗوتي ّ .8282 فبراير 82 الجمعةْٗم  ّرلك 8202 دجنبرالوخؼلقت بشِش ّالوقاّالث الؼوْه٘ت ّ

هشطذ آجال  الوخاح فٖ هْقغ محرك البحثباسخخذام األداء الوظشح بِا هي طشف الوؤسساث ّالوقاّالث الؼوْه٘ت 

 . األداء

 :الوْقغ الوزكْس أػالٍ القْائن الخال٘ت خضويٗكوا 

 ؛صرحت بؤطول أجل أداءالتي  الوؤسساث الؼشش -

 ؛صرحت بؤدنى أجل أداءالتي  الوؤسساث الؼشش -

 ؛لم تدِل بآجال أدائهاالخٖ  الوؤسساث -

 ػبش الوٌظت االلتخشًّ٘ت آجال.  ال تعالج شكايات الموردينالخٖ  الوؤسساث -
 

بلغ أجل األداء الوخْسظ فقذ ُّتزا، . 3122 جٌبشهٌز د حن حسج٘لَاإلٗجابٖ الزٕ  خطْسحن حؤك٘ذ الفقذ  ،ّبشتل إجوالٖ

ْٗها فٖ  48,7 هقابل 8202يىما في محم دجنبر 42 وْه٘تالؼ قاّالثالوؤسساث ّالوبَ هي طشف هجوْع الوظشح 

 . 3122ًِاٗت دجٌبش  فْٖٗها  55,9ّ 3122فٖ هخن ًْْٗ٘  ْٗها 50,6 ،3122 شخٌبشهخن 

 اإلجشاءاث ،الوؼلْهاثأًظوت فٖ  إلٔ الخطْس الوسجل ٗؼضٓ هسخوشا حظِش الب٘اًاث الوٌشْسة ححسٌا، بالخالّٖ

 .هذٗشٗت الوٌشآث الؼاهت ّالخْطظتهظالخ  وْاكبتّرلك ب وْه٘تالؼ قاّالثالوؤسساث ّالو حٌظ٘نّ

فيما يخص  كأحذ الحطىرات الملمىسةآجال األداء الوخؼلقت بالوؤسساث ّالوقاّالث الؼوْه٘ت  ًششاػخباس ّقذ حن 

 .3131فبشاٗش  7 الوٌؼقذ فٖ آجال األداء وشطذالثالث لاالجخواع ّرلك خالل  شفافية آجال األداء
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سالف الثالث االجخواع  خالل آجال األداء الملمىسة الحي اجفق عليها أعضاء مرصذالحذابير فئى  رلك،باإلضافت إلٔ 

. الؼوْه٘ت بخظْص آجال أدائِا ثالوتخسباث الوٌجضة هي طشف الوؤسساث ّالوقاّال حؼضٗضُن فٖ اسخس الزكش

 حخؼلق ُزٍ الخذاب٘ش بوا ٗلٖ: خزك٘ش،ّلل

 

من خالل إرساء غرامات مالية اتجاه المقاوالت التي  جال األداءحسشٗغ حٌف٘ز اإلجشاءاث الِادفت إلٔ حقل٘ض آ -

أن  مع العلم، لتي تهدف إلى تحسين مناخ األعمالاو تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا

 ؛نهاية المطاف مقاوالت فيلدعم ال تخصيصها سيتمعائدات هذه الغرامات 

من أجل الحد من  بالقطاع الؼامف٘وا ٗخؼلق  ترةالفوالشروع في االشتغال على المراحل األولى من مسلسل  -

المؤسسات اإلرساء التدريجي لإليداع اإللكتروني للفواتير على مستوى  وكذا الواضحة التأخيرات غير

 .والمقاوالت العمومية

 

 

 

 
 

 

 

 


