
 

 
 

 إعالن

-2019دجنبر  31-  
 

ألداء  ترابيةإلى اإلدارات العمومية والجماعات ال الموجهة 2018غشت  20بتاريخ  للتوجيهات الملكية الساميةتبعا 

 ر االقتصاد والماليةيوز التي تعهد بها تحقيق االلتزاماتومن أجل تفعيل  تجاه المقاوالتاما بذمتها من مستحقات 

، قامت 2019يونيو  21في إطار الدورية الموجهة إلى المؤسسات والمقاوالت العمومية بتاريخ  وإصالح اإلدارة

سات والمقاوالت جال األداء المصرح بها من طرف المؤسآل النشر األولب وإصالح اإلدارة وزارة االقتصاد والمالية

         يوم الخميس من ابتداء وذلك، لكترونيةاإل تهابواب على ستضافمال مرصد آجال األداءموقع  علىالعمومية، 

 .2019أكتوبر  31
 

بنشر آجال األداء  وإصالح اإلدارة االقتصاد والمالية نشر األول، فقد قامت وزارةعنه خالل ال تم اإلعالنوكما 

دجنبر  31 الثالثاءيوم  وذلك 2019 المتعلقة بشهر شتنبروالمقاوالت العمومية والمؤسسات  المصرح من طرف

2019. 
 

باستخدام محرك البحث آجال األداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاوالت العمومية طالع على إلايمكن و

 . مرصد آجال األداء المتاح في موقع

 :الموقع المذكور أعاله القوائم التالية تضمن، ياألولر بالنسبة للنشهو الشأن وكما 

 التي صرحت بأطول أجل أداء؛ المؤسسات العشر -

 أجل أداء؛ دنىالتي صرحت بأ المؤسسات العشر -

 التي لم تدِل بآجال أدائها؛ المؤسسات -

 التي ال تعالج شكايات الموردين عبر المنصة االلكترونية آجال.  المؤسسات -
 

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

 يوما 50,6 مقابل 2019 شتنبر يوما في متم 48,7مومية الع قاوالتالمؤسسات والمبه من طرف مجموع المصرح 

 . 2018نهاية دجنبر  فييوما  55,9و 2019في متم يونيو 

بينما المؤسسات والمقاوالت العمومية في آجال األداء المصرح بها من طرف بعض  وتظهر البيانات المنشورة تحسنا

  نشرها خالل شهر يونيو المنصرم. تلك التي تم نآجال أداء أطول مبمؤسسات أخرى  صرحت
 

على تصحيح اآلجال المصرح  ،2019، خالل دجنبر عمومية عملتة مقاولمؤسسة و ةعشركما تجدر اإلشارة إلى أن 

 .2019يونيو  شهر برسمبها 
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آجال األداء المصرح بها من طرف المؤسسات مقاربة تدريجية تتضمن أيضا نشر  في إطار نشرويندرج هذا ال

هو النشر  توخىعلما أن الهدف الم، 2020وذلك في فبراير  2019دجنبر  والمتعلقة بشهر والمقاوالت العمومية

تجربة جديدة ستمّكن وسيشكل هذا النشر التدريجي  .2020شهر مارس ابتداء من جال آللهذه االشهري بصفة منتظمة 

 األداء أنظمةوالتحكم بشكل أفضل في  اتحسين أنظمة المعلومات الخاصة بهمن  المؤسسات والمقاوالت العمومية

 .جزةوزيادة تحسين جودة البيانات المن
 

هم جميع األطراف ذي يعملية البناء المشترك الجزء من هو  المذكور ر، تجدر اإلشارة إلى أن النشوفي هذا السياق

االقتصاد  وزارةمصالح  قرب من طرف عن مواكبةالتي تستفيد من  المؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية بما فيها

حتى ، 2020حتى نهاية يونيو  مواكبةال هستمر هذتو .)مديرية المنشآت العامة والخوصصة( وإصالح اإلدارة والمالية

وزارة إشراف الوذلك تحت  فيما يخص آجال األداء المصرح بها المسؤولية الكاملةأن تتحمل المؤسسات يتسنى لهذه 

 . المذكورة
   

آجال األداء المصرح بها من طرف المؤسسات  على تدقيق وإصالح اإلدارة االقتصاد والمالية وزارةهكذا، ستسهر  

األعوان المكلفون وكذا مراقبي الحسابات و الهيآت التداوليةمن قبل كل من مقاوالت العمومية والتي تم نشرها وال

ولجان التدقيق( مدعوة إلى إيالء اهتمام راقبة )مجالس اإلدارة أو الم الهيآت التداوليةفإن  وبالمثل،. بالمراقبة المالية

 .هافي جدول أعمال كنقطة دائمةمن خالل إدراجها  إلشكالية آجال األداءخاص 

 
 

 

 


