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االجتماع الدوري لوحدات التصرف في الميزانية حسب األهداف 

الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب األهداف 



جدول األعمال

2022مخطط التكوين لسنة 

المذكرة التوجيهية لتفعيل ميثاق التصرف

الهيكلة الموحدة لوثائق األداء

مشروع منشور وزيرة المالية حول الهياكل 

العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
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2022مخطط التكوين لسنة 
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 تكوين تطبيقي موجه حسب

حاجيات الفئة المستهدفة 

تكوين يندرج في إطار ترسيخ

ثقافة األداء

عامتكوين

إطارفييندرجنظريتكوين

ةبالمنظوموالتعريفالتحسيس

المرحلة القادمةالفترة التجريبية

نونفترة التركيز الفعلي  للقا

تقنيتكوين

تطيرإطارفييندرجتكوين

التقنيةالمكتسبات

مراحل تطور التكوين في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب 

األهداف



2021معطيات كمية حول التكوين بالوزارات القطاعية خالل سنة 

من الوزارات % 84

نفذت  برنامج تكوين في

مجال التصرف في 

الميزانية حسب االهداف

من الوزارات لم % 16

لم تكون في مجال 

التصرف في الميزانية 

حسب األهداف 

تقيدت % 42

بمخطط التكوين 

لسنة2021

متكونا 3889



2021معطيات كمية حول التكوين بالوزارات القطاعية خالل سنة 

الميزانية المراعية للنوع 

االجتماعي 

شخصا280

ميثاق التصرف 

شخصا 180

الرقابة الداخلية 

شخصا360
مرجع األنشطة 

شخصا 240

محور 14

تكويني 



2021أهم نقاط ضعف تنفيذ برامج التكوين لسنة 

عدم متابعة وتقييم 
اثر التكوين على 

المتكونين 

ة تعثر عملي
ة تحديد صف

المتكونين 
ل بالنسبة لك
محور 
تكويني 

غياب قاعدة 
بيانات 
مرجعية 
خاصة 

بالمتكونين 

تأثيرات سلبية على نجاعة التكوين 

من حيث أثره على الموارد البشرية



2021أهم نقاط ضعف تنفيذ التكوين لسنة 

تأثيرات سلبية على النتائج المنتظرة
من التكوين من حيث األشغال 

والمخرجات

عدم بيان آثر 
التكوين على 

مستوى األشغال  
ومخرجات

تأثير سلبي
على نسق 

تقدم األشغال 
بالمهمة 

عدم التناسق 
بين برامج 
التكوين 

وبرامج عمل 
الوحدات 
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2022توجهات برنامج التكوين لسنة 

تكوين 
تطبيقي

قدراتتطوير
المعنيةاألطراف

مستوىعلى
المهمة

مخرجات
ذاتأداءووثائق

جودة



10

تحسيسيتكوين 
إلدارة التغيير

تبني األطراف 
المعنية آلليات   

ومكونات 
المنظومة

الترسيخ 
التدريجي لثقافة
األداء على 

مستوى المهمة

2022توجهات برنامج التكوين لسنة 
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2022مقومات نجاح برنامج التكوين لسنة 

التخطيط 

دقة تحديد الفئة 
المستهدفة

اعتماد التكوين 
التطبيقي 

تقييم اثر 
التكوين

تقييم تنفيذ 
برنامج 
التكوين 
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2022مكونات برنامج التكوين لسنة 

المحاور التقنية 

اعتماد المحاور الحالية 
مع التعديل على أساس 

الفئة المستهدفة  

تحديد المحاور يتم 
حسب حاجيات المهمة

المحاور ذات األولوية

تندرج في إطار توجه جديد 
التطبيقىأساسه التكوين  

واالنخراط الفعلي للمتدخلين

كافة المهمات مدعوة 
العتمادها 
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ميثاق التصرفلتفعيلالمذكرة التوجيهية 

13



LOGO
.…تقديم 

برنامج حوار التصرف، يتم اعتمادها على مستوى كللتوثيق وثيقة مرجعية

وزارات4قبلمنممضىإطاريتصرفميثاق:2019سنة

إطاريالتصرفميثاقوثيقةتحيين:2021سنة

قبلمنالميثاقهذااعتمادوتبنيعدم

الوزاراتجل

.للوزاراتإطاريتصرفميثاقأنموذجإحالة:2020سنة

إلى غاية اليوم



LOGO مذكرة توجيهية إلعتماد ميثاق التصرف

تشاركةمقاربة 

فريق عمل-

عرضها على مجموعة من -
الوحدات القطاعية

دولةميزانية المتصرفيبعض -

مراقبي مصاريف-

توجيهيةمذكرة

التصرفميثاقإلعتماد-

المتدخلينمختلفحث-
ممارستهمفيإلدراجها
اإلدارية

:تغذية راجعة من عدة مصادر

مالحظات رؤساء البرامج       -
والوحدات القطاعية 

م نتائج  مهمات الدعوتقارير -
ف في إطار رقابة التصرالفني

.2021لسنة األداءثائقوتقييم و

-..........

لماذا
الهدف

كيف 



LOGO

في الممارسات اإلدارية وأساليب العملواإلعتمادالتبني : ميثاق التصرف

…ميثاق التصرف 

من اإلنطالق
واقع البرنامج

العالقات و التنظيم

و الممارسات  
اإلدارية الخاص 

.بالبرنامج 

المالئمة 

مع منهجية األداء



LOGO
من؟معيتحاورمن؟البرنامجفيالمتدخلينهممن:1السؤال

الهياكل 
اإلدارية 

المؤسسات  
العمومية 

رئيس البرنامج-

البرامج الفرعية رؤساء-

العملياتيةرؤساء الوحدات -

الفاعلين العموميين-

التنظيم اإلداري 
سلسلة المسؤوليات



LOGO
؟التصرفحوارمواضيع: الثانيالسؤال

تقنية 

ومتابعةبرمجة•
مشاريعتنفيذ 

اتاإلشكاليمناقشة•
حلولعنوالبحث

ضبط•
اتاستراتيجي

ةاتيميزاني

إطار النفقات •
متوسط المدى 

ة البرمجة السنوي•
للنفقات

الميزانية •

مرجع األنشطة •

األداء

المشروع السنوي•
لألداء

التقرير السنوي•
لألداء

اتيالعمليالتنزيل •
لألداء 

ا

لمالئمة و الربط مع منهجية األداءا



LOGO التصرف؟حواريتممتى:الثالثالسؤال

الرابعالثالثي الثالثي الثالث الثالثي الثاني االولالثالثي   االطراف اإلجتماعموضوع  

ديسمبر نوفمبر اوكتوبر سبتمبر اوت جويلية جوان ماي افريل مارس فيفري جانفي

اجتماعات بين األمين 

العام والمديرين 

المركزيين

اجتماع متابعة لتقييم

وخطة 2021إدارة عام 

2022عام 

للجسور العامةاالدارة

والطرقات وإدارة

ومتابعة البرمجة 

المشاريع واإلدارات 

والوحدات  الجهوية

المعنية

برمجة ومراقبة مشاريع 

تطوير شبكة الطرق

روزنامة  إعداد الميزانية 



LOGO
؟التصرفحوارنتائجمتابعةتتمكيف:الرابعالسؤال

محاضر 

اتجلس

تقارير

تقرير نشاط

عقود أداء 

لوحات قيادة

وثائق 
األداء 

النظم 
المعلوماتية 



LOGO
التصرف؟حوارلقيادةالمعتمدالتنظيم:الرابعالسؤال

نهجية المحدثة لماللجان مالئمة جدول أعمال 
األداء

لجنة المتابعة و التقييم 
مهمة لل

لجنة قيادة البرنامج 

لجنة قيادة البرنامج 
القرعي

فرق تنسيق و تنفيذ 
األنشطة

إن لزم األمر لجانإحداث



PPT模板下载：www.HOMEPPT.com/moban/     行业PPT模板：www.HOMEPPT.com/hang ye/ 

节日PPT模板：www.HOMEPPT.com/jie ri/           PPT素材下载：www.HOMEPPT.com/sucai /

PPT背景图片：www.HOMEPPT.com/be ijing/      PPT图表下载：www.HOMEPPT.com/tubia o/      
优秀PPT下载：www.HOMEPPT.com/xia zai/        PPT教程： www.HOMEPPT.com/powerpoint/      

Word教程： www.HOMEPPT.com/word/              Excel教程：www.HOMEPPT.com/excel/  
资料下载：www.HOMEPPT.com/ziliao/                PPT课件下载：www.HOMEPPT.com/keji an/ 

范文下载：www.HOMEPPT.com/fanwe n/             试卷下载：www.HOMEPPT.com/shiti/  

教案下载：www.HOMEPPT.com/jiaoan/        
字体下载：www.HOMEPPT.com/ziti/

والتناسق مع منهجية األداءالمالئمة

حوار التصرف

تحديد 
التنظيم 
األنسب 

لقيادة حوار
التصرف

متابعة 
ر نتائج حوا

التصرف 

تحديد 
روزنامة
حوار 
التصرف

تحديد موضوع
حوار 
/ التصرف
يقه  وكيفية توث

ن  تحديد المتدخلي
األدوار و 
العالقات

إطار األداء

مستوى استراتيجي

األداءحولحوار•

فمختلبينالمالئمة•

الملفات

األداء و النجاعة على 

يالعملياتالمستوى 

األنشطةنجاعة•

واإلجراءات

المتخذةالتقنية

ميثاق التصرفإعتماد
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وثائق األداء 

أفريل      20: التقرير السنوي لألداء -

جوان  15: المشروع السنوي لألداء-

المساءلة  الشفافية المسؤولية
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أهم نقاط  التحسين الخاصة بالتقارير السنوية لألداء

: إبراز الربط بين

المحاور -
واإلستراتيجية 

األهداف 
واالنجازات

الميزانيةواألداء -

تحليل معمق لالنجازات 
مقارنة بالتقديرات

مساهمة الفاعلين 
العموميين في 
إنجازات أداء 

.البرامج وثيقة مساءلة إستراتيجية 
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2021هيكلة التقرير السنوي لألداء لسنة 

: الجزء األول

تقديم عام إلنجازات 

المهمة 

 والبرامج الراجعة لها 2021تذكيرباستراتيجية المهمة لسنة

.بالنظر

 حوصلة إجمالية عن أداء المهمة

 ت ذا.( ..البرامج الهيكلية، اإلصالحات الكبرىوالمشاريع )أهم االنجازات

.التأثير مباشرو الهام  على تحقيق األداء

ملخص ألهم االنجازات اإلستراتيجية للمهمة
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2021هيكلة التقرير السنوي لألداء لسنة 

: الجزء األول

نتائج تنفيذ ميزانية

المهمة 

نتائج تنفيذ ميزانية المهمة

2021لسنةللمهمةالمرصوداإلجماليالميزانيةحجم-

ياألولالتوزيععلىطرأتالتيالتغييراتأهمإلىالتطرق-

للميزانية

المهمةةميزانيانجازاتوتقديراتبينالمسجلةالفوارقتحليل-

.األداءتحقيقبمستوىربطهامع
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2021هيكلة التقرير السنوي لألداء لسنة 

: الجزء الثاني

االنجازات الخاصة

بالبرامج

نتائج أداء البرامج 

البرنامجبإستراتيجيةالتذكير-

العموميةالسياسةتنفيذفيالعموميينالفاعلينمساهمةبيان-

:االستراتيجيةاألهداف

اإلستراتيجيةبالمحاورالهدفبعالقةالتذكير-

تحقيقهلمستوىإجماليتحليلتقديم-
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2021هيكلة التقرير السنوي لألداء لسنة 

: الجزء الثاني

االنجازات الخاصة

بالبرامج

نتائج أداء البرامج 

:المؤشرات

2021لسنةبالتقديراتمؤشرمقارنةكلإنجازاتتقديم

.المسجلةالفوارقتفسيروتحليلضرورة

:  .................................1.1.1المؤشر 

وحدة 
المؤشر

انجازات 
2019

إنجازات
2020

تقديرات 
2021

(1)

إنجازات
2021

(2)

2021إنجازات 
مقارنة 
قديرات بتّ

2021
(2(/)1)

القيمة 
)*(المستهدفة

السنة
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2021هيكلة التقرير السنوي لألداء لسنة 

: الجزء الثاني

االنجازات الخاصة

بالبرامج

نتائج أداء البرامج 

اإلشكاليات و الحلول 

:يتمهدفلكل-

المعترضةوالصعوباتإلشكالياتاأهم-

.لتجاوزهاواإلجراءاتالتدابيرإقتراح-
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2021هيكلة التقرير السنوي لألداء لسنة 

: الجزء الثاني

االنجازات الخاصة

بالبرامج

نتائج تنفيذ الميزانية

األنشطةحسبوالنفقةطبيعةحسبالميزانيةتنفيذ-

2021لسنةللبرنامجالمرصوداإلجماليالميزانيةبحجمالتذكير-

انيةللميزاألوليالتوزيععلىطرأتالتيالتغييراتإلىالتطرق-

داءباألوربطهاواالنجازاتالتقديراتبينالمسجلةالفوارقتحليل-
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2021هيكلة التقرير السنوي لألداء لسنة 

: الجزء الثاني

االنجازات الخاصة

بالبرامج

نتائج تنفيذ الميزانية

األنشطةحسب/النفقةطبيعةحسبالميزانيةتنفيذ-

2021لسنةللبرنامجالمرصوداإلجماليالميزانيةحجمتقديم-

للميزانيةاألوليالتوزيععلىطرأتالتيالتغييراتتحديد-

داءباألوربطهاواالنجازاتالتقديراتبينالمسجلةالفوارقتحليل-
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أهم نقاط  التحسين الخاصة بالمشاريع السنوية لألداء

وضوح العالقة 
والتناسق بين 

المحاور 
اإلستراتيجية 

للمهمة 
والبرامج 

بيان العالقة بين 
األنشطة المبرمجة 

االعتمادات واالداء/

تفسير تقديرات 
الميزانية 
ومؤشرات 
األداء للسنة 
المعنية وعلى 
المدى المتوسط

وثيقة مسؤولية إستراتيجية 
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2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:  الجزء األول

تقديم المهمة

استراتيجية المهمة 

غايةال-

االلتزامات الدولية والوطنية الخاصة بالقطاع-

تشخيص واقع القطاع وتأثيرات اإلطار العام الدولي والوطني -

توضيح رؤية المهمة على المدى المتوسط-

تحديد المحاور اإلستراتيجية-
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2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:  الجزء األول

تقديم المهمة

تقديم برامج المهمة

تقديم برامج المهمة

واطار النفقات متوسط المدىميزانية المهمة 

تقديم ميزانية المهمة حسب البرامج وطبيعة النفقة-: الميزانية

2022بسنةمقارنةالميزانيةالتطوراتبيان-

البرامجأداءعلىانعكاسهابيانمعلتطوراتاتحليل-
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2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:  الجزء األول

تقديم المهمة

النفقات متوسط المدىواطارميزانية المهمة 

المدىمتوسطالنفقاتإطارتقديم-:المدىمتوسطالنفقاتإطار

البرامجحسب/النفقةطبيعةحسب

مدىعلىالميزانيةتقديراتتفصيل-

سنواتالثالث

لىعانعكاساتهاوبيانالتقديراتتبرير-

البرامجأداء
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2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:  الجزء الثاني

تقديم برامج 

المهمة

تقديم البرنامج

 اعتماد نفس التمشي على غرار استراتيجية المهمة-: إستراتجية البرنامج

همة  التناسق بين إستراتيجية البرنامج وإستراتيجية الم-

 وخاصة ية الهياكل المتدخلة في تنفيذ السياسة العمومأهمتقديم : الهياكل المتدخلة

ينالعموميينالفاعل
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2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:  الجزء الثاني

تقديم برامج 

المهمة

االداءتقديم أهداف ومؤشرات 

امجللبرناإلستراتيجيةبالمحاورعالقتهتوضيحوالهدفتقديم-:األهداف

بهالخاصةاألداءمؤشراتتحديد-

  تعريف المؤشر -: المؤشرات

االختيارتوضيح دواعي -

في تحقيق الهدف ةمساهمالبيان -
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2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:  الجزء الثاني

تقديم برامج 

المهمة

تقديم أهداف ومؤشرات االداء

 تقديرات المؤشر:

2025 2024 2023
تقديرات 

2022

انجازات 

2021
الوحدة  مؤشر األداء

قيق الهدف تفسير تقديرات المؤشر على مدى الثالث سنوات القادمة وانعكاساتها على تح

2022وتوقعات 2021وذلك بناء على تحليل انجازات 
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2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:  الجزء الثاني

تقديم برامج 

المهمة

االداءتقديم أهداف ومؤشرات 

 تقديم أنشطة البرنامج :

 مساهمة الفاعلين العموميين  :

إطار النفقات متوسط المدى والميزانية 

 ارنة بسنة تقديم ميزانية البرنامج حسب طبيعة النفقة وتطورها مق: الميزانية

2022
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2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:  الجزء الثاني

تقديم برامج 

المهمة

الميزانية و إطار النفقات متوسط المدى 

إطار النفقات متوسط المدى  :

شطة األنوبتقديرات المؤشرات وبيان العالقة تقديرات اإلعتمادات تبرير -

ةالمبرمج

انعكاساتها على أداء البرنامج بصفة عامة توضيح-



43

2023هيكلة المشروع السنوي لألداء لسنة 

:الجزء الثالث

المالحق 

 بطاقات المؤشرات : 1ملحق

 بطاقات الفاعلين العموميين : 2ملحق

 بطاقة إدراج مقاربة النوع االجتماعي : 3ملحق

 بطاقة خاصة بالمشاريع الهيكلية: 4ملحق
جديد 



4
منشور وزيرة المالية حول الهياكل العمومية غير الخاضعة   

لمجلة المحاسبة العمومية ودورها في إطار المنظومة

44
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منشور وزيرة المالية حول الهياكل العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 

ودورها في إطار المنظومة 

التقديم العام 

تقديم اإلطار العام للمنشور 

تعريف الهياكل العمومية 
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منشور وزيرة المالية حول الهياكل العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 

ودورها في إطار المنظومة 

الجزء األول 

 :

دور الهياكل 

في إطار

المنظومة

ضرورة اعتماد 
آليات التصرف 
في الميزانية 
حسب االهداف

التنصيص على 
ضرورة التعاقد 

توضيح عالقة 
الفاعل العمومي 

بالسياسة
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منشور وزيرة المالية حول الهياكل العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 

ودورها في إطار المنظومة 

: الجزء الثاني

المنح، التبويب 

اجراءات التحويل 

والمتابعة

أنواع  المنح

شروط وإجراءات التحويل

متابعة استهالك المنح وتنفيذ 
االلتزامات
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الوحدة المركزية للتصرف في الميزانية حسب األهداف 


