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   غشت  20بتاريخ الواردة في الخطاب الملكي  السامية التوجيهات في إطار الدينامية التي تم إطالقها على إثر

 ،وإصالح اإلدارة والماليةقامت وزارة االقتصاد  ، 2018أكتوبر  10والمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ   2018

المتعلقة ف المؤسسات والمقاوالت العمومية وبنشر آجال األداء المصرح بها من طر، 2020يونيو  10يوم األربعاء 

 .2020يناير وفبراير ومارس وأبريل  أشهرب

في إطار تفعيل البوابة اإللكترونية للوزارة  علىمستضاف ال هذا النشر المتاح على موقع مرصد آجال األداء ندرجوي

ر االقتصاد يوز رفمن ط 2020مارس  26و 2019يونيو  21و 2018شتنبر  18بتاريخ الموجهة  مختلف الدوريات

 اللوفاء بالتزاماته جهودمضاعفة العلى  والمقاوالت العمومية من أجل حثها إلى المؤسسات وإصالح اإلدارة والمالية

 . والمقاوالت الصغيرة جداالصغيرة والمتوسطة  مقاوالتخاصة ال مقاوالتتجاه الا

مرصد آجال  باستخدام محرك البحث المتاح في موقع التي يمكن االطالع عليهاوتجدر اإلشارة إلى أن نشر اآلجال 

التي قامت بنشر  وإصالح اإلدارة والماليةوزارة االقتصاد من طرف  ةالمعتمد ةالتدريجي مقاربةلل ثمرةهو  األداء

 2019آجال األداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاوالت العمومية والمتعلقة بأشهر يونيو وشتنبر ودجنبر 

 .2020فبراير  28و 2019دجنبر  31و 2019أكتوبر 31في  وذلك

وهكذا، فقد بلغ أجل األداء المتوسط . 2018 جنبرمنذ د تم تسجيلهاإليجابي الذي  تطورتم تأكيد الفقد  وبشكل إجمالي،

يوما في  41,7و 2020 مارسيوما في متم  42,6 موميةالع قاوالتالمؤسسات والمبه من طرف مجموع المصرح 

في متم يونيو  يوما 50,6و 2019 متم شتنبريوما في  48,7و 2019دجنبر في متم يوما 42مقابل  2020 أبريلمتم 

 .2018نهاية دجنبر  فييوما  55,9و 2019

أنظمة على مستوى  موميةالع قاوالتالمؤسسات والماإلجراءات التي اتخذتها  ويعزى هذا التطور اإليجابي إلى

المعلومات والتنظيم من أجل تقليص آجال أدائها وكذا الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل مواكبة هذه 

" والتي يمكن تلخيصها 19التي خلفتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد لتصدي للتداعيات واآلثار السلبية لالمؤسسات 

 فيما يلي:

  وتحديد اآلثار واحتياجات الدعم رهانات النوعية ذات ال موميةالع قاوالتمؤسسات والمللالدعم الموجه

 تخصيص التمويالت المعبئةالحرص على ، مع (وترشيد النفقات... اإلعاناتوالحكومي )ضمان الدولة 

 ؛المقام األولفي  الموردين ديونلتصفية 
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 قاوالتالمؤسسات والموالمراقبة وحكامة  ةالميزاني دبيرت اتخاذ إجراءات إلرساء مرونة على مستوى 

 خالل فترة الطوارئ الصحية؛ موميةالع

  بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات  27-20نشر القانون رقم

 جمعياتها العامة خالل مدة سريان حالة الطوارئ؛انعقاد 

  وإصالح اإلدارة ر االقتصاد والماليةيوزدوريتي من خالل  موميةالع قاوالتالمؤسسات والمرقمنة مبادالت 

تين بالخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية المتعلقة والمتعلق 2020يونيو  1و 2020ماي  5بتاريخ 

يداع اإللكتروني للفواتير من طرف اإلرساء التدريجي لإلومن جهة  بالمؤسسات والمقاوالت العمومية

    .  من جهة أخرى مموني المؤسسات والمقاوالت العمومية

لما  اإلقالعمكونات خطة  إحدىأيًضا  تشكلالموردين  أداء مستحقاتالتأخر في  معالجة إشكالية، فإن في األخيرو  

آجال تحسين  بالموازاة مع المقاوالت العموميةو المؤسسات فائدةسيتم تعزيز آلية الضمان ل وهكذا. حة كوروناجائبعد 

تستفيد  التيالعمومية  والمقاوالت المؤسساتآلية األداء المباشر بالنسبة لبعض العمل من أجل إرساء ومن جهة  أدائها

 .، من جهة أخرىمن إمدادات الميزانية العامة للدولة

 

 

 


