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 منهجية التنزيل العملياتي لألداء

 

  المقدمة

  اميذ التللوصول إلى التنف الرئيسية الواجب إتباعها مراحلالالرسم البياني التالي  يوضح

 .الجديد للميزانية األساسيمقتضيات القانون ل

 

لمقتضيات  تامنحو اإلدخال ال  
 القانون االساسي للميزانية 

حيز التنفيذ   
 

 

 

 

يذ الفعليحيز التنف مقتضيات القانون االساسي للميزانيةوضع : مراحل  1رسم بياني   

المشروع السنوي 
  أوليةصورة لالداء 

تحديد أعمال 

 البرامج

ميثاق و أعمال 
 حوار التصرف

أعمال رقابة 

 التصرف

الرقابة و أعمال 

 التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي    

  ابة الداخليةالرق

 رقابة التصرف
نظام  ،مسارات

  قيادةمعلوماتي لوحات 

ميثاق و حوار 

 التصرف

التنزيل العملياتي 

 للبرامج

المشروع أعمال 
لألداءالسنوي   
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 لاألطوو داتعقي المراحل األكثراألساس، بمفاهيمي ال الطابعذات  تعد المرحلتين االولتين 

منهجية  إلى"التقليدي" اإلداري التصرف  أسلوب من  بهدف االنتقالالتنفيذ  من حيث  مدى

يتيح  عامالنضج ال من وقد وصلت اليوم إلى مستوى .يزانية حسب األهداف الم التصرف في

ة يزانيللم الجديد وضع مقتضيات القانون األساسيفي المرور إلى مرحلة اولى من   النظر

حلة مرإلى  اآلنو من  بالتحضيرو ذلك  2020في نجا 01بداية من  الفعلي التنفيذ حيز

ة أو قياد سواء على مستوى التصرف، وم على أسس متينةتقأكثر عملياتي انتقالية ذات طابع 

  .البرامج

 

ياغته في صلوضع ما تم  ضروريةالمدى  قصيرة انتقالية مرحلة لألداءإن التنزيل العملياتي 

 وا عدادإلا طارفي إ سواء حيز التنفيذ الفعلي وذلك لمرحلتين االولتين ذات البعد المفاهيمي ا

  (1رقم لبيانيالرسم ا. )الميزانية تنفيذ

 مستوىال على أدائه إطاربين بيان الترابط  من البرنامج التنزيل العملياتي ألداءيمكن 

ر عب  لبرنامجا أداء يتم تحقيق  كيف: السؤال إجابة عن أي انهتنزيله العملياتي. و االستراتيجي

نسبة بالأهداف و أي مؤشرات  بواسطة أي  ؟ و المسؤولية  تنفيذال سلسلة مستويات ختلفم

 لمختلف المستويات )برامج فرعية،وحدات عملياتية..(

يات بالمعط األداءنظام المعلوماتي لمتابعة المن تغذية  لألداءيمكن التنزيل العملياتي كما 

 .هامج في مختلف مستوياتاتيسير قيادة البرالضرورية ل

 ة خاص  ائجهاونت الحقةال األشغالجودة  على   بالغتأثير  جألداء البرامللتنزيل العملياتي 

ان ( اللترقابة التصرف) جبقيادة البرام وأ( التصرف)حوار وميثاق  في ما يتعلق بالتصرف

ات وضع البرامج حيز التنفيذ الفعلي حسب مقتضي الستكمال أساسيتينتعدان مرحلتين 

 .للميزانية األساسيالقانون 

 



3 

 

 

 ويشترط التنزيل العملياتي لألداء ما يلي :

ومصاغة بوضوحبرنامج واضحة المعالم ال إستراتيجية ونأن تك ـ   

) محددة  حقيقيةال هأولويات البرنامج و تترجم إستراتيجيةمع  في تالئمإستراتيجية  أهداف -

على اقصى تقدير ( أهداف 3على  2ن حيث العدد من م   

مؤشرات أداء ذات صلة باألهداف المرفقة بها -   

ب ، لمستخدم ودافع الضرائ،ا ط ومفهوم للمواطنسمبضح وضع إطار أداء وا ،و بالتالي -

 . لفرق الوزارية القائمة على تنفيذهجامع ل

.مستقر و مالئم تماما للهياكل المكونة لهاناجع  جلبرامعملياتي لتنزيل  -  

و تكوينهم على اليات التصرف في الميزانية  الفرعيةرؤساء البرامج و البرامج  تعيين -

  .حسب األهداف

البرامج أداءفية تنزيل كي  

البرامج على ثالثة مراحل: أداءتتم عملية تنزيل   

 - المرحلة األولى: تحديد األهداف اإلستراتيجية و مؤشرات أداء البرامج

البرنامج على مستوى البرامج  أداءو مؤشرات  أهداف: تنزيل لمرحلة الثانيةا -

  في هذه المرحلة  .حالتين ممكنتانالفرعية

 المباشر للهدف االستراتيجي على البرنامج فرعي تنزيلال  -

 ه حملو/أو  ةمج فرعيابرعلى عدة  لهدف االستراتيجيالوظيفي ل أوالتقسيم الجغرافي  -

 على فاعل عمومي

 المرحلة هالمنبثقة عن هذ الخاصة بها األداءو مؤشرات  اإلستراتيجية األهداف تدرج جميع

 .بالمشروع السنوي لألداء البرنامج ءألدا ألعملياتيللتنزيل  الثانية
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- المرحلة الثالثة: إكمال عملية التنزيل على مستوى البرنامج الفرعي بأهداف ومؤشرات 

هداف تكميلية عند االقتضاء.و أوسيطة    

يس رئ ة و مصادقةقو تحمل هذه العملية على عاتق رئيس البرنامج الفرعي و تخضع إلى مواف

 .البرنامج

  تكميليةلا أووسيطة المؤشرت الهداف واألمن  اإلضافيتم إدراج هذا المستوى وان كان ال ي

 ج .للبراملتصرف الداخلي منظومة ال  ياساسأ صراعنإال انها تعد  األداءوثائق  ضمن

  .توضيحوال ضمن وثائق األداء للتدعيم منها جزءاستخدام ؤساء البرامج رلانه يمكن  كما

بإثراء ( ة والتكميلي الوسيطة) العملياتية والمؤشرات ألهدافا هذه تقوم ، األحوال كل وفي

 ذلكل تبعا وجوبا سيتم إدراجها .التفاصيل المطلوب من مناقشات الميزانية بالمستوى

األداء ب ضحة الموإعداد الميزانية الخاصة ب الوثائق والملفاتوب،  التصرف القطاعيةمواثيق ب

 منظومة المعلوماتية لمتابعة األداءالقيادة المستخرجة من اللوحات ب وكذلك

 

و هكما  او تكميلية/تحديد أهداف ومؤشرات وسيطة و لفاعلين العموميين أنه بإمكان اكما 

 عقود األداء.ة ضمن رسميإدراجها بصفة للبرامج الفرعية ، ويتم  الحال بالنسبة

- المرحلة الرابعة تنزيل هذه األهداف و المؤشرات من مستوى البرامج الفرعية على 

 الوحدات العملياتية وفق نفس التوجه 

واصلة يتعين م بل و يمكن فإنه ،الهامة العملياتية لوحدات مع اإلشارة إلى أنه في ما يتعلق با

 ية وذلكلعملياتعلى جميع الهياكل اإلدارية المكونة للوحدة ا  لتنزيلالمعتمد في ا التمشي اهذ

  .نظربال لهالراجع ة و رئيس البرنامج الفرعي رئيس الوحدة العملياتيقدير بناء على ت
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ا  داف اإلستراتي ية

أ داف 

تكميلية

أ داف 

وسي ة

مق مة  ا دا 

و ي يا  او  را يا 

 ا ل  بهايتعهد  او

 م مي

تنزيل 

مباشر

العملياتيةأ داف و م شرات الوحدة 

 ب اا  داف التي يتع د 

ر ي  البرنامج الفر ي 

ت ا  ر ي  البرنامج

مستو  

البرنامج

مستو  

البرنامج 

الفر ي

مستو  

الوحدة 

العملياتية

ب ا يتع دا  داف التي 

ت ا  ر ي  البرنامج 

البرلمان والموا نين 

دا عي الضرا    

   والمستخدمين

 وم شرات ا داف

ر ي  الوحدة  ب ايتع د 

ت ا  ر ي   العملياتية

البرنامج الفر ي

تنزيل مباشر

تنزيل  ير مباشر

مستو  تفاصيل يتم  درا  ا ضمن 

لالداءالمشروع السنوي 

مستو  تفاصيل يتم  درا  ا بوثا ق   داد 

مواثيق التصرف الق ا ية والميزانية 

مواثيق  ومستو  تفاصيل يتم  درا  ا بوثا ق   داد الميزانية 

التصرف الق ا ية

 

 

 خاتمة

  :تجدر اإلشارة إلى

عملياتي مستوىو يإستراتيجيمستوى  :األهدافوجود مستويين من  -  

وسيطة و تكميلية إستراتيجيةاألهداف:من  أنواعوجود ثالثة  -  

أهداف تم تنزيلها مباشرة على  ) اتهاامتدادبمختلف  اإلستراتيجية األهداف يتم إدراج -

المشروع السنوي لألداء  ( بوثائق األداء:وظيفيا أو جغرافيا تم تقسيمها التي أو فرعي برنامج

  و التقرير السنوي لألداء
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مواثيق التصرف القطاعية ووثائق إعداد الميزانية، بدرج األهداف الوسيطة والتكميلية ت -

.األداءمنظومة المعلوماتية لمتابعة الجداول  ةغذيقوم بتت هيوبالتالي ف  


