
 القدرة على األداء

 .مسبقا حمددة أهداف حتقيق على هيكل كل قدرة هي

 بطريقة معينة، إقتصادية ظروف إطار ،يف عليها يتحصل اليت املوارد إستعمال على إدارة أو هيكل كل قدرة هي العام، القطاع ويف

 مفهوم تكريس يتم بالتايل" املرسومة األداء على القدرة أهداف وحتقيق( النتيجة - املنتوج) وناجعة   (املنتوج - املدخالت) فاعلة

 :على والعمل املرسومة، األداء على القدرة أهداف حتقيق على( هيكل كل) اإلدارة كقدرة األداء على القدرة

 العمومية للربامج واإلقتصادية اإلجتماعية النجاعة حتسني -

  املسداة اخلدمات جودة تأمني - 

 العمومي التصرف فاعلية دعم -

 لمهَمةا

ميكن أن تتطابق املهمة مع الوزارة، كما ميكن أن  .حتتوي املهمة على جمموعة الربامج اليت تساهم يف حتقيق سياسات عمومية حمددة

  .جتمع املهمة مجلة اإلعتمادات املوضوعة على ذمة كل رئيس إدارة .تشمل الوزارة أكثر من مهمة

 البرنامج

يشمل الربنامج جمموعة متجانسة من الربامج الفرعية  (. عمومية حمددة راجعة بالنظر إىل نفس الوزارة )املهمةيرتجم الربنامج سياسة 

نشاط أو جمموعة أنشطة  ختصص لّكل برنامج إعتمادات إلجناز .واألنشطة اليت تساهم يف حتقيق أهداف السياسة العمومية موضوع الربنامج

يف هذه املرحلة من مشروع تطوير وإرساء منظومة التصرف  .قصد حتقيق أهداف حمددة ونتائج ميكن تقييمهامتناسقة موكولة إىل رئيس الربنامج 

  يف النفقات املبين على األداء يتم إعتبار الربنامج كوحدة إختصاص رصد االعتمادات وبالتايل جمال التصرف

 

 لبرنامج الفرعيا

حيتوي الربنامج الفرعي على مجلة اإلعتمادات املطابقة إما جملال تدخل خاص ملياتي للربنامج. وهو تنزيل ع .الربنامج الفرعي هو تقسيم للربنامج

 . أو جملموعة خاصة من املستفيدين

 



 ألنشطةا

متكن األنشطة  كما  .ُتـمّثل األنشطة جمموعة األعمال الضرورية لتجسيم سياسة عمومية ما )الربنامج( ومتكن من حتقيق األهداف املرسومة هلا

نشودة من الربط بني األهداف وامليزانية املرصودة للربنامج، حيث أّنها ترتجم آليات وأساليب توظيف اإلمكانيات مبا ميكن من حتقيق القيم امل

  األداء وحتسني النتائج املنتظرة. ملؤشرات قيس

  املنشودة دون أن تتطلب رصد إعتمادات إضافية بامليزانية كما ميكن برجمة بعض األنشطة اليت من شأهنا املسامهة يف حتقيق األهداف

 رئيس البرنامج

  .رافههو احللقة األساسية يف إطار التصرف املبين على األداء. يعيَن "رئيس الربنامج" من الوزير املعين وميارس مهام قيادة الربنامج حتت إش

ربنامج ويف إعداد ميزانيته ويعترب املسؤول املباشر على تنفيذ ميزانية الربنامج وحتقيق يساهم رئيس الربنامج مع باقي املتدخلني يف بلورة أهداف ال

  .األهداف املعلنة له

 إستراتيجية البرنامج

ي متكن إسرتاتيجية الربنامج، وفق أفق زمين متوسط املدى، من إرساء االختيارات ذات األولوية للتدخل العمومي وذلك عرب حتليل شامل وواقع

  .ة واالنتظاراتامج باعتبار اإلسرتاتيجية العامة للوزارة واحمليط العام للربنامج مبا يف ذلك تفاعله مع باقي الربامج مع مراعاة اإلمكانيات املتوفرللربن

 األهداف

 .وهو بذلك يعكس ما نعتزم القيام به .يرتجم اهلدف األولويات املدرجة ضمن إسرتاتيجية الربنامج

كل برنامج على عدد حمدد من األهداف اليت يتم ضبطها بالتناسق مع األهداف العامة للسياسات العمومية واملهمة اليت يندرج يف إطارها  حيتوي

  .الربنامج

  يتم قياس مستوى حتقيق األهداف من خالل مؤشرات لقيس األداء

 

 ؤشرات قيس األداءم

  ..ميّكن من قيس مدى حتقيق هدف معني والتقييم املوضوعي ملستوى حتقيق األداءجناز واالاملؤشر هو متثيل كمي أو نوعي قابل لإلحتساب 

 مؤشر.تكون متابعة املؤشر وفق جدول زمين ميّكن من مراقبة جتسيم اإلجنازات السابقة ومقارنتها بالقيم املنشودة لل

 .ر لقيس حتقيق اهلدفيتم اعتماد ثالث أهداف على أقصى تقدير لكال برنامج ومؤشرين على أقصى تقدي



 طار القدرة على األداءإ

 يشمل إطار القدرة على األداء إسرتاتيجية كّل مهمة )وزارة( وأهدافها العامة 

كما يشمل حتديد إسرتاتيجية كّل برنامج و أهدافه وكذلك مؤشرات قيس أداءه مبا ميكن من قيس مدى حتقيق األهداف و حتسني جناعة تنفيذ 

 يف اآلليات والوثائق واملسؤولني على حتقيق أهداف الربنامج. ويتمثل .امليزانية

 وثائق إطار القدرة على األداء

 وثائق القدرة على األداء هي:

  .هو وثيقة مصاحبة للمشروع السنوي مليزانية الربنامج ويلحق بقانون املالية لنفس السنة املشروع السنوي للقدرة على األداء  /1

، ويتألف من التوجهات اإلسرتاتيجية داخل كل مهمة للقدرة على األداء مطابقا يف تقدميه للتقسيم الرباجمي املعتمديكون املشروع السنوي 

  .وجمموع األهداف واملؤشرات املطابقة هلذا التقسيم. ثيقة واحدة تلحق بقانون املالية

رنة مع األهداف واملؤشرات اليت مت ضبطها ضمن املشروع السنوي للقدرة يربز األداء الذي مت حتقيقه باملقا التقرير السنوي للقدرة على األداء /2

 .تقرير سنوي للقدرة على األداء بقانون ختم امليزانية يـُلحق  .على األداء بالنسبة لنفس السنة املايل

 طار النفقات متوسط المدىإ

  .كة من سنة إىل أخرىهو أداة برجمة على مدى متوسط تكون متحر (CDMT) إطار النفقات متوسط املدى

  .يشمل إطار النفقات متوسط املدى ثالثة سنوات على مستوى التقديرات وحيتوي على توقعات النفقات وفق طبيعتها ومآهلا

 الرقابة الداخلية

 الرئيسية أهدافها حتقيق على( عمومية وكالة أو مؤسسة أو برنامج أو وزارة) العمومية  املنظمات تساعد تصرف هي أداة" الداخلية الرقابة"

 .وحتسينه أدائها على واحلفاظ

وزارة واليت يقع اعتمادها بقصد معاجلة املخاطر وتوفري درجة  ليف مستوى ك ةوالوسائل املوضوع تالرقابة الداخلية هي  جمموعة االجراءا

ميدان االنفاق العمومي قصد احملافظة على دميومة من جودة حماسبة امليزانية لتفادي خمالفة الرتاتيب اجلاري هبا العمل يف  التأكدمعقولة من 

 .امليزانية

 

 



 حوار التصرف

ية لغاية يـمثل حوار التصرف جمموعة اإلجراءات واألساليب والنظم اليت مّتكن من تبادل املعلومة بني خمتلف املستويات والدرجات املهنية واإلدار

 األهداف املربجمة.إحكام التصرف يف اإلمكانيات املتاحة قصد حتقيق 

تحقيق يساعد حوار التصرف على ضبط إطار القدرة على األداء للربنامج وإعداد وتنفيذ ميزانية الربنامج والربامج الفرعية ومن برجمة األنشطة ل

  األهداف واستعمال اإلمكانيات املتاحة لتحقيق أداء أفضل.

 يتـمّ تنظيـم حوار التصرف وفق حمورين أفـقـي وعـمـودي

 /حوار التصرف االفقي 1

 تندرج أهداف الربامج ضمن أهداف السياسة القطاعية وال ميكن حتقيقها إال بتنفيذ أنشطة كل الربامج الوزارية.

لبشرية، وارد ايتطلب حتقيق األهداف التنسيق املستمر بني رؤساء الربامج العملياتية من ناحية ورئيس برنامج القيادة واملساندة ) الشؤون املالية، امل

 ...( من ناحية أخرى، حيث يقوم ممثلي برنامج القيادة واملساندة بدور مـسدي خدمات فنية وتقنية لبقية الربامج.

ة و ميكن أن يتجاوز هذا التنسيق دائرة الوزارة الواحدة إىل وزارات أخرى )مثال برنامج الطفولة يشمل وزارة الرتبية ووزارة العدل ووزار

  ئة و التنمية احمللية ....(.الصحة ووزارة البي

 /حوار التصرف العمودي2

د مناقشتها يتم عند اإلقتضاء تقسيم كل برنامج إىل برامج فرعية ويعيّـن على رأس كل منها رئيسا للربنامج الفرعي لتنفيذ األهداف املتفق عليها بع

 مع رئيس الربنامج.

ر التصرف بإعتبار منطق التسلسل اإلداري، فإن عملية قيادة هذا احلوار تـتطلب جمهودا إذا كان األمر ال يطرح إشكاال على هذا املستوى من حوا

اني على أكرب وآليات إضافية لتنسيق السياسات وحتديد األهداف املشرتكة ملختلف املتدخلني يف الربنامج خاصة عندما يتعلق األمر بالتنفيذ امليد

 ارة أو بالنسبة جملاالت تدخل الوحدات العملياتية واملؤسسات العمومية.املستوى اجلهوي بالنسبة للمصاحل اجلهوية للوز

  لذلك غالبا ما يتم اللجوء إىل آلية التعاقـد بني رئيس الربنامج و بقية املتدخلني ميدانيا لتنفيذ وحتقيق أهداف الربنامج.

 

 



 حوار التصرف توثيق

ى األفقي والعمودي إضفائه الطابع الرمسي عرب توثيقه من خالل إعداد "ميثاق للتصرف" يقتضي تفعيل حوار التصرف ووضعه حيز التنفيذ على املستو

على مستوى كل وزارة )ممضى من طرف الوزير املعين(أو برنامج )ممضى من طرف رئيس الربنامج( وكذلك إمكانية إبرام عقود برامج بني رئيس 

 فه.الربنامج وممثلي اهلياكل املتدخلة مباشرة يف حتقيق أهدا

يتضمن "ميثاق التصرف " الوزاري توضيحا ألدوار مجيع املتدخلني يف تركيز منظومة التصرف يف امليزانية حسب األهداف على مستوى كل 

 وزارة باإلعتماد على املذكرة اإلطارية لتحديد مهام املتدخلني باملنظومة

ويهدف إىل ضمان وضوح وتناسق األدوار بالنسبة جلميع املتدخلني مع ضرورة ضبط الروزنامة والوثائق الواجب إعدادها والسهرعلى توحيد 

رئيس  مضموهنا و إحرتام آجال إعدادها مبا يتناسق مع روزنامة إعداد امليزانية و إطار القدرة على األداء اليت يضبطها املنشور السنوي للسيد

 كومة.احل

 الرقابة المعدلة

وجودة تتمثل الرقابة املعدلة يف مالئمة إجراءات الرقابة املسبقة على تعهدات اهلياكل العمومية املعنية مبا يتماشى مع مستوى خماطر التصرف 

 ة الحقة. تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية قصد إعفاء تعهدات بالنفقات اليت يقل مبالغها أسقف حمددة من التأشرية املسبقة وإخضاعها إلجراءات رقاب

 ديمومة الميزانية

السنة املعنية بالربجمة والسنوات املوالية باإلضافة إىل  هي قدرة امليزانية على جماهبة النفقات )الوجوبية واحلتمية واجلديدة( مليزانيات          

  .تناسق اعتمادات الربجمة مع اإلمكانيات اليت ستوضع على ذمة املتصرف


