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البرنامج السنوي

لنشاط الوحدة
2022لسنة 



2022البرنامج التنفيذي لسنة 

70  %
مركزي

20%
جهوي

10  %

انشطة
اخرى

15
نشاط

SIPتركيز المنظومة المعلوماتية 

قيادة ماسسة  حوارات التصرف  و تفعيل  لجان ال: قيادة اشغال  البرمجة السنوية للنفقات 

قواعد التصرف 

مراجعة مرجعية األنشطة

تدعيم القدرات  في مجال التصرف حسب االهداف

جودة  وثائق االداء

مواصلة ادراج مقاربة النوع االجتماعي في الميزانية

2025-2023مراجعة   اطار االداء 

انشطة القيادة



انجازات الوحدة إلى 
2022مايحدود شهر 



قيادة أشغال اعداد -1

البرمجة السنوية للنفقات



2

3

4

لتقريرموحدأنموذجإعداد•1

عمبالتعاونالميزانيةتنفيذ

طةنق)والمساندةالقيادةبرنامج

الرأيإلبداءوتعميمه(االتصال

ءرؤساقبلمنعليهوالمصادقة

البرامج

بهوالعملتوزيعه•

جلساتروزنامةإعداد•

للمهمةالتصرفحوارات

المصاريفمراقبمع

البرامجرؤساءدعوة•

حواراتروزنامةإلعداد

منظوريهممعتصرف

ىعلالقيادةلجانوتفعيل

المركزيالمستوى

والجهوي

حواراتجلساتحضور•

للجانالتصرف

فياللجانمداوالتتدوين•

االتصالنقاطقبلمنمحاضر

واحدمنبرنامجبكلللوحدة

2022فيفري04إلى

يموالتقيالمتابعةللجنةدورياجتماع•

المهمةرئيسةبإشراف

2021ميزانيةوألداءاألوليالتقييم•

الحوارآلياتوروزنامةعلىالمصادقة•

موثقتصرفحوار:المخرج•

تفعيل العمل بميثاق التصرف:الهدف

قيادة 

األشغال

البرمجة السنوية للنفقات
PAD

تمتوجيهيةمذكرة•

ةرئيسقبلمنإمضاءها

06/01/2022المهمة

سنويةروزنامةإعداد•

أداءالتصرفلحوارات

ميزانيةو



اللجنة الوزارية للمتابعة و التقييم على مستوى الديوان

لجنة القيادة على مستوى كل  البرنامج

لجنة القيادة على 
مستوى البرامج الفرعية

- 01-04

2022فيفري

جلسات عن بعد  -

كامل شهر  جانفي 
2022

رئيس المهمة-

رؤساء البرامج-

الفاعل العمومي-

المالية ، الموارد هياكل  المساندة -

.التخطيط والبرمجة والبشرية 

ب نقاط االتصال لوحدة التصرف حس-

األهداف

مراقب المصاريف العمومية-

رئيس البرنامج-

رؤساء البرامج الفرعية-

رؤساء المؤسسات العمومية ذات صبغة إدارية -

الفاعل العمومي-

دة المالية ، الموارد البشرية ومساعهياكل المساندة  -

القيادة

المتصرف في ميزانية الدولة-

العموميةمراقب المصاريف-

رئيس البرنامج الفرعي-

العملياتيةرؤساء الوحدات -

الجهويمراقب المصاريف -

يةوالجهبالنسبة للبرامج الفرعية 

اول جانفي 
2022

محاضر 

جلسات

محاضر 

جلسات

محاضر 

جلسات

نظام  المتابعة والتقييم



تدعيم قدرات-2
اطارات الوزارة



2022البرنامج السنوي للتكوين وروزنامة تدعيم القدرات لسنة 

2022وفمبرن جوان -مايافريلمارس

الفاعل العمومي في منظومة 

الجمعيات: االهدافالتصرف حسب 

اطار60: المستفدينعدد 

-برامج فرعية  للجنوب06--

تطاوين

داءالتقرير السنوي لأل: وثائق األداء -

-RAP2021

لفائدة 30: المستفدينعدد -

لفائدة رؤساء البرامج 

نقاط االتصال  لوحدة التصرف

هياكل المساندة 

ادراج مقاربة النوع االجتماعي -

في الميزانية

مراجعة  اطار االداء-

تكوين على الهيكلة الموحدة  -

PAPلل

فيفري

الفاعل العمومي في 

منظومة التصرف حسب 

الكريديف: االهداف

اطار40: عدد المستفدين 

سبتمبر

ةالرقابة الداخلي-

الفاعل العمومي في 

منظومة التصرف 

: حسب االهداف

الجمعيات 

قواعد التصرف في المؤسسات 

العمومية وفق القانون االساسي 

ادب جهوي+ للميزانية

52:عدد المؤسسات 

اطار160:عدد المستفدين
24:برنامج فرعي

05: وحدات عملياتيةمركزية

01:وحدات عملياتية افليمية 
23:وحدات عملياتية  جهوية 

اكتوبر

ميثاق 

التصرف

لالعداد لسنة 
2023

مواصلة التكوين 

و تركيز منظومة 

االداء



1

2
:الفاعل العمومي •

الكريديف•

اهدافعقود •
بطاقة الفاعل العمومي•

:قواعد التصرف•
منشور السيدة وزيرة المالية  •

المتعلق بميزانيات المؤسسات 

الملحقة ترتيبيا بميزانية

:االداءوثائق •

الموحد  االنموذج•

اءلالدالسنوي للتقري

:الفاعل العمومي •
االجمعيات•

يالتمويل العموماليات•
االهدافعقود •

3

4

متابعة وتقييم

متابعة األداءوالتصرف في التمويل  حوكمة

ةالتبويب الجديد للميزاني
المؤسسات العمومية  : الباب الرابع 

الملحقة  ميزانياتها  ترتيبيا بميزانية 

الدولة

(37الفصل الى34من الفصل )

وع الميزانية المراعية للن•

:االجتماعي 
االلياتالمنهجية •

و شجرة االشكالياتشجرة •

و الحلولاالاهداف
مواصلة تركيز اعتماد مقاربة النوع في الميزانية5

التحسين من جودة وثائق األداء

30%
المنجز من 

مخطط التكوين



قيادة أشغال اعداد -3

التقرير السنوي لألداء لسنة 
2021



توزيع األنمووذج وعقود جلسوات-

مباشوووووورة  لتونووووووي  األنموووووووذج 

04) الجديووووود الموحووووود لووووو داء 

(  جلسات

ومسووووووواندة رؤسووووووواء البووووووورامج -

حووة وتونووي  اكشووكاليات المطرو

داء في إعداد التقريور السونوي لو 

(جلسات عمل08)

مساندة أشغال اإلعداد 

إعداد شبكة تقييمية•

دراسة التقارير •

رفع التحفظات•

ردراسة مشاريع  التقري

رفع وفق شبكة التقييم و

التحفظات 

دورة تكوينية2022أفريل 06

يالمركز الوطني لإلعالمية 

الموجهة للطفل،

تكووووين حوووول األنمووووذج 

RAPالموحد
ممناة من قبل رئيسة المهمة 

2022مارس 29بتاريخ 

مذكرة توجيهية

RAP2021ءقيادة أشغال التقرير السنوي لألدا

2022ماي12لالداء يوم السنوياحالة التقرير 

يوم22عدد ايام التاخير 



قيادة أشغال اعداد -4
2023ميزانية األداء لسنة 



:  منشور قطاعي 

لالنطالق في إعداد 

ميزانية وإطار األداء 

2023-2025

إعداد منشور قطاعي 

لالنطووالف فووي إعووداد 

2023ميزانيوووووووووووووووة 

يحتووووووي علووووو  أهووووو  

ق التوجهوووات بالتنسووووي

, مووع رؤسوواء البوورامج

هياكوول المسوواندة  يووو 

.2022افريل28

ضبط التوجهات بصفة

تشاركية و دعوة رؤساء

البرامج  الى 
ل  تفعيل لجان القيادة ع

المستوى المركزي 

والجهوي واعداد روزنامة 

حوار التصرف

اعتماد األنموذج الجديد

للمشروع السنوي ل داء 

PAP2023

 ادراج مقاربة النوع

االجتماعي ومراجعة 

األهداف والمؤشرات

ة تفعيل العمل بمنظوم

 SIاألداء 

Performance عل  اثر

مراجعة اطار األداء

عداد روزنامة ا

حوارات التصرف 

لمناقشة تقرير االداء 

ونتائج 2021لسنة 

تنفيذ الميزانية 

وزارةمتصرفمعالتنسيق-
عدادالمالية قشةالمناروزنامةلإ

داءلميزانيةوالتقييم
 
2021وا

--

االعداد لعرض ا

توجهات سنة 

2023

ةربرمجةةةرعةةرجرات اةةامرالمامةة-

فةةةةةةرنةةةةةدوةرالمةةةةةد ر  رررالمزمةةةةةعر

واخررشارر
 
مايانجازهارا

االعداد لدورة 

تكوينية حول  

االنموذج الموحد

RAP
اول شهر جوان

2023قيادة أشغال اعداد ميزانية األداء لسنة 



قيادة أشغال تركيز -5
منظومة األداء



SI 
PERFORMANCE

:زةبعد الدورات التكوينية المنج

عمال تعيين نقاط االتصال  الست
المنظومة  وتركيزها

اعتماد المرحلية في تركيز 
:المنظومة

كبار السنبرنلمجاختيار  

مساندة نقطة االتصال ورئيس -
البرنامج عند استعمال 

المنظومة

دعوة رئيس البرنامج لمراجعة 
إطار األداء  الستكمال اكجراءات 

التنزيل 

SI Performance  قيادة أشغال تركيز منظومة األداء

األشغال  من قبل الوحدة المركزية  حوكمة

:لإلعالميةالوطنيوالمركز 

لعرض التجربة  CNIاجتماعافريل05-

ولمناقشة اإلشكاليات واالتفاق على الحلو

يات جلسة متابعة لمتابعة التوصافريل08-

بالتنسيق مع الوحدة المركزية ووزارات 

النموذجية



قيادة أشغال مراجعة -6
مرجعية األنشطة



عن بعد01وحنورية01)جلسات حوار 

مع الوحدة المركزية  لبيان منهجية العمل

2022جانفي25و17يومي

03

04

01

02

التنسيق و مساندة رؤساء البرامج  

لتحيين مرجعية االنشطة

المصادقة على النسخة المحينة 

لمرجعية االنشطة  و توزيعها على 

رؤساء البرامج

مع مرجعية االنشطة  بالتنسيقتحيين 

من الوحدة  المركزية في اتجاه التحسين

جودتها

قيادة أشغال مراجعة مرجعية األنشطة



قيادة أشغال ادراج -7
مقاربة النوع االجتماعي





قيادة أشغال تركيز -8
الرقابة الداخلية



لية من مساندة رؤساء البرامج في تركيز آليات الرقابة الداخ•

:خالل

إعداد نماذج للتقارير الدورية لجلسات حوار التصرف وإعداد •

التقرير السنوي

مساندة رئيس برنامج القيادة والمساندة كعداد كراس الشروط•

المتعلقة بإعداد أدلة إجراءات وبطاقات المها 

مراجعة عقود األهداف مع الفاعلين العموميين•

ة تكوين رؤساء البرامج ورؤساء البرامج الفرعية عل  منهجي•

التمويل العمومي

حت إعداد أنموذج لتقرير تنفيذ الميزانية لفائدة المؤسسات ت•

اكشراف

دات إعداد نماذج لمقررات التسمية لرؤساء البرامج الفرعية والوح•

العملياتية

متابعة أشغال توزيع ونبط األعوان عل  البرامج والبرامج •

كدارية بالتنسيق مع إدارة الشؤون االعملياتيةالفرعية والوحدات 

.والمركز الوطني

مواصلة التكوين حول الرقابة الداخلية•



مخطط العمل للفترة 
القادمة



2022مخطط العمل للسداسي الثاني لسنة 

المساندة والمرافقة

14 PAPs 2020 
ont évoqué 
l’approche 

genre

ق تقييم  اعتماد ميثا

التصرف 

والسهر على  

استعمال  منظومة 

األداء  قبل موفى سنة 

2022

والتكوينالتحسيس

2022سبتمبر –جوان 
ورشات عمل لفائدة رؤساء 
البرامج لتحديد اإلشكاليات 

ومظاهر الفوارق بين الجنسين
وتحديد االشكاليات و مراجعة 

اطار االداء

دورات تكوينية  في مجال 

التصرف حسب االهداف على 

مستوى الجهوي 

مواصلة  اشغال  اعداد 

ء المشروع السنوي لالدا

واطار 2023لسنة 

متوسط المدى القطاعي 

2023-2025



شكرا


