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 تقديم الوزارة : الجزء األول. 1

 

 تقديم موجز الستراتيجية الوزارة . 1

كمؤسسة  09- 60  رقم  والبيئي بموجب القانون التنظيميأحدث املجلس االقتصادي واالجتماعي 

، 2014يوليو  31و بتاريخ  . دستورية تضطلع بدور استشاري لدى كل من الحكومة ومجلس ي البرملان

يضيف ال ختصاصات املجلس الجوانب البيئية 12 -128يحمل رقم    صدر قانون تنظيمي جديد

لتفكير املعمق في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي ويعزز من تركيبته ، ليشكل إطارا مؤسسيا ل

واجتماعي وبيئي، وفضاءا مالئما للتشاور البناء حولها بين مختلف مكوناته من الفاعلين 

والسياسات العمومية   واالجتماعيين، وقوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات  االقتصاديين

ة والبيئية، كل ذلك في أفق انبثاق نموذج مغربي ملجلس االقتصادية واالجتماعي  املرتبطة باألنشطة

اقتصادي واجتماعي وبيئي، يشكل بجودة آرائه االستشارية هيئة دستورية للخبرة والدراية بشأن 

 .القضايا الكبرى لألمة، يعزز الصرح املؤسساتي للمملكة و يقوي حكامتها التنموية

ولى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من ومن أجل لعب تلك األدوار على الوجه األمثل يت

 خالل توظيف آليتي :

  

        التي تصدر إما عن الحكومة أو مجلس ي النواب واملستشارين، والتي يتم   اإلحالة

التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي   عبرها استشارة املجلس في جميع القضايا،

كما تخول نفس املادة للمجلس حق من الدستور،  152وفق مقتضيات املادة 

 .اإلدالء برأيه في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتنمية املستدامة

        ،أو اإلحالة الذاتية التي يتولى فيها املجلس املبادرة 

         والتنمية املستدامة وفي   اإلدالء برأيه في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني

رى ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي املتعلقة جميع القضايا األخ

 بالجهوية املتقدمة؛

         تحليل الظرفية و تتبع السياسات االقتصادية واالجتماعية الوطنية والجهوية

 والدولية وانعكاساتها؛
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        تقديم اقتراحات في مختلف امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛ 

         وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين  تيسيير

 واملساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛

        إنجاز الدراسات واألبحاث في امليادين املرتبطة بممارسة صالحياته. 

 املحاور االستراتيجية لتدخالت املجلس
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 : املحور االستراتيجي األول 

  

عمومية تهم املجاالت املساهمة في بلورة سياسات 

 وتقييمها  االقتصادية واالجتماعية والبيئية

 الهدف االستراتيجي األول 

التموقع في املشهد املؤسساتي الوطني كقوة اقتراحية وازنة 

 وكفاعل ذو مصداقية لدى مخاطبيه الدستوريين 

 الهدف االستراتيجي الثاني

 الدفع في اتجاه وضع سياسات عمومية فعالة وناجعة

 : املحور االستراتيجي الثاني

  

تحليل الظرفية و تتبع السياسات االقتصادية واالجتماعية 

 الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها

 الهدف االستراتيجي األول 

رصد نقط الضعف ونقط القوة في مختلف الجوانب 

 االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسياسات العمومية

 االستراتيجي الثانيالهدف 

 االقتصاد الوطني   إبراز العناصر التي من شأنها تقوية تنافسية

 الهدف االستراتيجي الثالث

استشراف املستقبل من خالل توظيف اليقظة في املجاالت 

االقتصادية واالجتماعية لتوجيه السياسات العمومية نحو 

 تحقيق نمو مستدام، متكافئ و مدمج

 : االستراتيجي الثالثاملحور 

  

تشجيع الحوار والتعاون بين الفرقاء االجتماعيين 

 واالقتصاديين

 الهدف االستراتيجي األول 

 املساهمة في تحقيق سلم اجتماعي

 الهدف االستراتيجي الثاني

 الدفع في اتجاه تحقيق نمو مستدام ومدمج

 الهدف االستراتيجي الثالث

 متكافئ متضامن ومتماسك العمل من أجل إرساء أسس مجتمع

 : املحور االستراتيجي الرابع

  

 تحقيق حكامة ناجعة عبر تحديث مناهج ووسائل التدبير

 الهدف االستراتيجي األول 

تعميم التطبيقات المعلوماتية على كل جوانب التدبير اإلداري و  
 إدارة البرامج واألنظمة المعلوماتية للمجلس

 الهدف االستراتيجي الثاني

 تعميم دالئل املساطر اإلدارية على كافة أنشطة املجلس

 الهدف االستراتيجي الثالث

تعبئة املوارد البشرية وتطوير كفاءاتها املهنية لتحسين جودة 

 إنتاجات املجلس
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 الهدف االستراتيجي الرابع

وترشيد استعمالها لتحقيق   تعبئة املوار املالية واملادية للمجلس

 إدارة فعالة وناجعة 

 :عناصر القوة في أعمال املجلس تتجسد في

        الخبراء الذين  التي تتكون من خمس فئات تضم كال من  تركيبة املجلس املتنوعة

يعينهم جاللة امللك ؛ وممثلي والنقابات األكثر تمثيلية ؛ والهيئات 

التي تمثل املقاوالت واملشغلين العاملين في ميادين التجارة   املهنية  والجمعيات

والخدمات والصناعة والفالحة والصيد البحري والطاقة واملعادن والبناء واألشغال 

والهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت   ية ؛العمومية والصناعة التقليد

االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي، والذين يتوزع تعيينهم بين كل من رئيس 

الحكومة ورئيس ي مجلس النواب ومجلس املستشارين؛ فضال عن الشخصيات 

مصدر غنى ملحتويات اآلراء والتقارير التي يصدرها   تشكل  املعينة بحكم القانون،

 لس ؛املج

        املنهجية التي يعتمدها املجلس من أجل بلورة آرائه وتقاريره واملرتكزة على 

يمكن  مما والفاعلين.  الفرقاء نظر مختلف وجهات بين والتقريب والنقاش اإلنصات

من اإلحاطة واإلملام العميق بمختلف جوانب املواضيع الذي يدرسها تسمح بوضع 

 .برز آفاقا واسعة لتطويرهتوصيات تالمس جوهر املوضوع وت

        التي يعتمدها املجلس من أجل إعداد آرائه وتقاريره حيث املقاربة املندمجة 

 املدى. بعيدة رؤية وفق والبيئية، واالجتماعية االقتصادية تتكامل الجوانب

 : اإلكراهات التي تعترض عمل املجلس

والتي تتمثل   به مجموعة من اإلكراهاتباملهام الدستورية املنوطة   تعترض املجلس في القيام

 : أساسا في

         عدم إلزامية التوصيات الواردة في آرائه وتقاريره باعتبارها االستشارية. غير أن

تنص على أن يقوم كل من رئيس الحكومة   للمجلس القانون التنظيميمن  9املادة 

بمآل اآلراء التي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين بإخبار املجلس 

 سواء في إطار اإلحالة أو في نطاق اإلحالة الذاتية؛  أدلى بها هذا األخير
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         عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة ومحددة املعالم بخصوص مشاريع اإلحالة

يجعل توقع نفقات إنجازها في ميزانيات ذات املصدر الحكومي أو البرملاني. مما 

ا، كما يؤثر على معدالت تنفيذ ميزانياته السنوية، عالوة أمرا صعب  املجلس السنوية

على ذلك، فإن فجائية اإلحاالت التي ترد على املجلس خالل السنة تؤثر على خطة 

عمله السنوية وتنعكس بالضرورة على آجال إنجاز إحاالته الذاتية بفعل إيالء 

 األولوية لإلحاالت التي يرتبط إنجازها بآجال محددة ؛

 

  2018يم االعتمادات المتوقعة برسم سنة تقد. 2

 ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول  : 1 جدول

مشروع قانون 
المالية)الميزانية 
العامة( لسنة 

قانون /  2018
المالية)الميزانية 

 العامة( لسنة

2017 

 ( الميزانية العامة2018)مشروع قانون المالية لسنة 

) قانون المالية 
( 2017لسنة 

 الميزانية العامة

 الفصل

 الموظفون  000 071 69 

 41 000 000  
المعدات والنفقات 

 المختلفة

 االستثمار  000 000 12 

 المجموع  000 071 122 

ملخص اعتمادات الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور  : 2 جدول

 خصوصية المتوقعة حسب الفصول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018 للسنة

الحسابات المرصدة ألمور 
 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة 
 بصورة مستقلة

 الميزانية العامة

 الفصل
 تحويالت أو

 دفوعات

مشروع 
قانون 
المالية 
للسنة 
2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع 
قانون 
المالية 
للسنة 
2018 

مشروع قانون المالية للسنة 
2018 

 الموظفون 000 071 69          

      0 0 41 000 000 

المعدات و 
النفقات 
 المختلفة

 االستثمار 000 000 12 0 0      

 المجموع 000 071 122 0 0 0 0 000 071 122
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 إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  

 

 حسب البرامج  2018ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة . 3

 : ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج3جدول 

% 

مشروع قانون 
 المالية لسنة %

قانون /  2018
المالية لسنة 

2017 

 المالية قانون مشروع 2018) الميزانية العامة
 ( لسنة

الميزانية العامة )قانون المالية 
 (2017 لسنة

 البرامج
فصل 

 االستثمار

فصل 
المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

فصل 
 الموظفين

إبداء اآلراء وإنجاز   000 071 69 000 000 41 000 000 12 
 التقارير

 المجموع  000 071 69 000 000 41 000 000 12 

 : ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018للسنة 

حسابات المرصدة ألمور 
  2018 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة 
  2018بصورة 

 الميزانية العامة

2018 

 البرامج 
أو  تحويالت

 دفوعات

مشروع 
قانون 
المالية 
للسنة 
2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع 
قانون 
المالية 
للسنة 
2018 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

122 071 000     122 071 000 
 وإنجاز اآلراء إبداء

 التقارير

 المجموع 000 071 122     000 071 122

 

 العمليات تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو . 4
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 إبداء اآلراء وإنجاز التقارير :  129برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 لألعمال اإلجتماعيةمساعدة  000 800 0 000 800

 تحسين قيادة المؤسسة 000 750 5 000 900 1 000 650 7

 تشجيع آليات التشلور والشراكة 000 330 3 0 000 330 3

13 220 000 0 13 220 000 

إنجاز الدراسات وإبداء اآلراء ذات 
الطابع االقتصادي و االجتماعي والبيئي 

 والمرتبطة بالتنمية الجهوية

 دعم المهام 000 900 17 000 100 10 000 000 28

 

 

 توزيع جهوي العتمادات برامج . 5

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات : 8جدول 

 

 تعليق  

 

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 المصالح المشتركة 000 000 41 000 000 12 000 000 53

 المجموع 000 000 41 000 000 12 000 000 53
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 برمجة ميزانياتية لثالث سنوات . 6

بحسب  2018تتوزع االعتمادات املتوقعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي برسم سنة 

 : طبيعتها وفق الجدول التالي

 الميزانية العامة حسب طبيعة النفقةالعتمادات  2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 9جدول 

العتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و  2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 10جدول 
 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

 حسب طبيعة النفقة 2020-2018البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات :  11 جدول

 

  

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 نفقات الموظفين  000 071 69 000 071 69 000 071 69

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة   000 000 41 000 000 41 000 000 41

 نفقات االستثمار  000 000 12 000 000 6 000 000 6

 المجموع  000 071 122 000 071 116 000 071 116

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

قانون المالية مشروع 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

0 0 0  
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

0 0 0  
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
  

 إبداء اآلراء وإنجاز التقارير         

 الميزانية العامة   000 071 122 000 071 116 000 071 116

     
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

    
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 
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 تقديم برامج الوزارة : الجزء الثاني. 2

 

 إبداء اآلراء وإنجاز التقارير :  129برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة . 1

في إطار املهام املوكولة للمجلس كمؤسسة دستورية استشارية لدى الجهازين التنفيذي والتشريعي 

 والتي تم عرضها بالتفصيل أعاله، يسعى املجلس :

تي ينجزها ذات جودة عالية شكال ومضمونا وتحمل قيمة قاريره والدراسات التأن تكون آراؤه و 

مضافة وتمثل مساهمة نوعية في تناول مختلف اإلشكاليات التي ينكب على تحليلها ودراستها والتي 

تهم املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والقضايا املتعلقة بالتنمية املستدامة والجهوية 

 املتقدمة؛

بين مختلف الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين املمثلين داخله عبر حوار تقريب وجهات النظر 

وأفكار كافة الفئات املكونة   وباعتماد نهج تشاركي واسع يستوعب آراء  هادئ، رصين و منظم

للمجلس، وذلك من أجل املساهمة في بلورة االختيارات التنموية الكبرى للبالد التي من شأنها 

 مستدامة تستفيد من ثمارها بشكل متكافئ كافة شرائح املجتمع.تحقيق تنمية شاملة و 

 

 مسؤول البرنامج . 2

 .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 

 المتدخلين في القيادة . 3

 مديرة الدعم والدراسات، 

 مدير الشؤون اإلدارية واملالية،

 .مدير األنظمة املعلوماتية والتواصل 
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 مؤشرات قياس أداء البرنامج أهداف و . 4

ألجل بلوغ تلك الغايات، أعد املجلس برنامجا طموحا يسعى إلى تحقيق خمسة أهداف نوردها كما  

 يلي:

 دعم املهام     -1

 دعم جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي و أعوان املجلس      -2

ذات صبغة اقتصادية  إنجاز دراسات واإلدالء برأي املجلس بشأن عدد من املواضيع     -3

 واجتماعية وبيئية وأخرى تتعلق بالتنمية الجهوية؛

 تشجيع آليات التشاور والتوافق في وجهات النظر والشراكة؛     -4

 .تحسين قيادة املؤسسة     -5

 

 دعم جمعية موظفي و أعوان المجلس :  1.129الهدف 

 

 عدد المشاريع االجتماعية المدعومة من طرف المجلس :  1.1.129المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  -       2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 الجمعية في اطار الدعم المقدم لها من طرف المجلس.المؤشر يعبر عن عدد المشاريع المنجزة من طرف 

 

 مصادر المعطيات . 2

 تقرير عن المشاريع المنجزة مقدمة من طرف المكتب االداري للجمعية. 
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 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 المؤشر اليأخذ بعين االعتبار المشاريع المنجزة عن طريق الهبات و المساعدات الممنوحة للجمعية.

 

 تعليق . 4

 

إنجاز دراسات وابداء اآلراء ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي و المرتبطة :  2.129الهدف 

 بالتنمية الجهوية 

 

 عدد اآلراء والتقارير المصادق عليها من طرف الجمعية العامة :  1.2.129المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  11  6  6  6  6  8  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 يعبر هذا المؤشر عن عدد اآلراء والتقارير المصادق عليها من طرف الجمعية العامةو

 

 مصادر المعطيات . 2

 السنة.محاضر دورات الجموع العامة المنعقدة خالل 

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3
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 تعليق . 4

 

نسبة عدد جلسات اإلنصات المنظمة من أجل إدالء المجلس بآرائه وإصدار :  2.2.129المؤشر 

 في المائة على األقل  30: مجموع االجتماعات / تقاريره

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  30  30  30  30  30  30  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

المنعقدة مع الفاعلين الحكوميين و غير الحكومين على المجموع السنوي   يعبر هذا المؤشر عن عدد جلسات اإلنصات

 لالجتماعات المنظمة.

 

 مصادر المعطيات . 2

 الحضور المرسلة للمشاركة في جلسات االنصات استدعاءات

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

 

العدد اإلجمالي لآلراء والتقارير / عدد اآلراء والتقارير المصوت عليها باإلجماع:  3.2.129المؤشر 

 المصادق عليها 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  100  100  100  100  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

العدد اإلجمالي لآلراء والقرارات المصادق   والتقارير المصوت عليها باإلجماع على  يعبر هذا المؤشر عن عدد اآلراء

 توافق اعضاء المجلس.عليها، و يعبر ايضا على مد ى 

 

 مصادر المعطيات . 2

 محاضر دورات الجموع العامة المنعقدة خالل السنة.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

 

 تشجيع آليات التشاور و الشراكة :  3.129الهدف 

 

عدد الجلسات العمل المنظمة من طرف المجلس مع السلطتين التنفيذية :  1.3.129المؤشر 

والتشريعية لتقديم اآلراء والتقارير التي أنجزها بناء على طلبات الرأي التي أحيلت عليه من كلتا 

 عدد اآلراء المصادق عليها في إطار اإلحاالت / السلطتين

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  100  100    % 
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 توضيحات منهجية . 1

عليها في   عدد العروض المقدمة أمام السلطتين التنفيذية والتشريعيةعلى مجموع اآلراء المصادق  يعبر هذا المؤشر عن

 -طلبات الرأي -إطار اإلحاالت 

 

 مصادر المعطيات . 2

 المنعقدة.تقارير حول االجتماعات 

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

 

عدد /عدد الهيئات التي تستفيد من عمليات نشر وتوزيع إنتاجات المجلس:  2.3.129المؤشر 

 الهيئات المنصت اليها 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  100  100    % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

يعبر هذا المؤشر عن عدد الهيئات التي تستفيد من عمليات نشر وتوزيع إنتاجات المجلسعلى عدد الهيئات المنصت  

 اليها, 

  

 



18 

 مصادر المعطيات . 2

 سجالت توزيع اصدارات المجلس.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

 

 عدد التظاهرات التي نظمها المجلس :  3.3.129المؤشر 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  7  6  6  6  6  6  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 يعبر هذا المؤشر عن عدد التظاهرات التي نظمها المجلس خالل السنة.

 

 مصادر المعطيات . 2

 سجل حول التظاهرات المنظمة.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4
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 حسين قيادة المؤسسة :  4.129الهدف 

 

 عدد أيام التكوين المنظمة على العدد اإلجمالي للموظفين :  1.4.129المؤشر 

  

  

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد       10  2020

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 عدد أيام التكوين المنظمة على العدد اإلجمالي للموظفين يعبر هذا المؤشر عن 

 

 مصادر المعطيات . 2

 المستفيدين منها.  دورات التكوين المنظمة من طرف المجلس و عدد الموظفين  سجل يوثق مجموع

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 املجلس في اطار التعاضد بين القطاعات الحكومية .ال يأخذ بعين االعتبار التكوينات املجانية التي يستفيد منها موظفوا 

 

 تعليق . 4

 

 نسبة جاهزية األنظمة المعلوماتية للمجلس :  2.4.129المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  99  98  97  97  96  95%  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 املعلوماتية التي يتم إصالحها بالنظر للعدد اإلجمالي لألعطاب املسجلة خالل السنة  عدد األعطابيعبر هذا المؤشر عن 

 

 مصادر المعطيات . 2

عمليات التدخل أو المدونة في بطاقات أو تقارير   تقارير حول عمليات التدخل المنجزة إلصالح األعطاب المسجلة و

 سجالت مخصصة لهذا الغرض أو باستعمال التقنيات المعلوماتية

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 املؤشر ال يأخذ بعين االعتبار أعطابا أخرى كتلك ذات مالصدر الكهربائي . 

 

 تعليق . 4

 

 دعم المهام :  5.129الهدف 

 

 نسبة توفير االمكانات اللوجيستيكية و التقنية لسير مصالح المجلس :  1.5.129المؤشر 
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 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2020  100  100  100  100  100  100  % 

 

 

 توضيحات منهجية . 1

 المؤشر عن مجموع االمكانات اللوجيستيكية و التقنية التي يوفرها المجلس لحسن سير أجهزته.يعبر هذا 

 

 مصادر المعطيات . 2

 األرشيف المالي و المحاسباتي للمجلس و أرشيف تنفيذ العقود و الصفقات و سندات الطلب.

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر . 3

 

 تعليق . 4

 

 

 البرنامج وغاياتها العامة ملخص استراتيجية . 1

 

 مسؤول البرنامج . 2

 

 المتدخلين في القيادة . 3

 

 أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج . 4
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 محددات النفقات : الجزء الثالث . 3

 

 محددات نفقات الموظفين و األعوان . 1

 

 بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية . أ

 

 الدرجات/الرتب : التوزيع حسب13جدول 

 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 0 0 (و الساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من )موظفي التنفيذ 

 18,37 9 (و الساللم المطابقة 9إلى  7الساللم من )موظفي اإلشراف 

 81,63 40 (و ما فوق و الساللم المطابقة 10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 49 المجموع

 

 : التوزيع حسب المصالح14جدول 

 

 % األعداد المصالح

 100 49 المصالح المركزية

 0 0   المصالح الالممركزة

 100 49 المجموع

 

 : التوزيع حسب الجهات15جدول 
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 % األعداد المصالح

 0 0 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 0 0 جهة الشرق

 0 0 مكناس -جهة فاس 

 0 0 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 0 0 خنيفرة -جهة بني مالل 

 0 0 سطات -جهة الدار البيضاء

 0 0 آسفي -جهة مراكش 

 0 0 تافياللت -جهة درعة 

 0 0 ماسة -جهة سوس 

 0 0 واد نون -جهة كلميم 

 0 0 الساقية الحمراء-جهة العيون 

 0 0 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 0 المجموع

 

 األعوان توزيع نفقات الموظفين و . ب

 (مشروع قانون المالية) 2018توقع نفقات الموظفين للسنة : 16جدول 

 العدد النفقة  

 59 000 453 34 الدائمة  النفقات

 0 0 المحذوفة  المناصب

تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات  ) عمليات التوظيف

 (  المتعلقة بها
0 0 

 0 0 عمليات اإلدماج

المستحقات  تتضمن ) بمراجعات األجورمقتضيات أخرى تتعلق 

 ( الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها
0   

الترقيات في الدرجة والرتبة
3

تتضمن المستحقات الناجمة عن ) 

 (المتأخرات المتعلقة بها
0   

 ) المؤدية الرئيسية للرواتب  من طرف المؤداة الموظفين نفقات
Direction de Paierie Principale ) 

34 453 000 0 

من طرف محاسبي الخزينة  المؤداة  األخرى  نفقات الموظفين

 العامة للمملكة
0   

   000 453 34 نفقات الموظفين المتوقعة 
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 تعليق  

 

 محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية . 2

 

 وإنجاز التقارير إبداء اآلراء :  129برنامج 

 

إنجاز الدراسات وإبداء اآلراء ذات الطابع االقتصادي و االجتماعي والبيئي والمرتبطة :  1مشروع  

 بالتنمية الجهوية 

 تأمين الشروط والظروف المالئمة لتمكين أعضاء المجلس من القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن و جه؛

الخبرات التقنية والعلمية المالئمة ) الخبرة   انجاز آرائه وتقاريره باللجوء الىدعم مجهود أعضاء المجلس من أجل 

 الداخلية والخارجية، الترجمة، التدقيق اللغوي..(

 طبع ونشر إصدارات المجلس؛

وضع إنتاجات المجلس رهن إشارة الجمهور وتسهيل الولوج إليها عبر تأهيل وتنشيط الموقع اإللكتروني للمجلس على 

 األنترنيت؛ شبكة

 تنظيم ندوات صحفية؛

 إنجاز تسجيالت فيديو ألشغال مختلف أجهزة المجلس

  

 

 تشجيع آليات التشلور والشراكة :  2مشروع  

 تشجيع اإلنصات والتشاور بتنظيم جلسات لإلنصات وورشات حول المواضيع التي تندرج ضمن دائرة اهتمام المجلس؛

 ةتشجيع اإلنصات للمؤسسات غير الحكومي

 تنظيم تظاهرات و لقاءات على الصعيدين الوطني والدولي؛

 )أداء واجبات االنخراط في تلك المؤسسات(  تقوية حضور المجلس في المؤسسات الدولية

 

 تحسين قيادة المؤسسة :  3مشروع  

 وضع دليل مرجعي لتوصيف الوظائف و املهارات؛
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 خالل وضع وتفعيل مخطط للتكوين.تدعيم كفاءات ومهارات املوار البشرية للمجلس من 

 تعميم التطبيقات املعلوماتية؛ 

 مواصلة مجهود وضع دليل املساطر؛

 وضع نظام للمراقبة و التدقيق الداخلي

 

 دعم المهام :  4مشروع  

 صيانة و ضمان جاهزية المجلس          •

 الموارداستعمال  ترشيد و عقلنة         •

 

 مساعدة لألعمال اإلجتماعية :  5مشروع  

  .تفعيل عمل جمعية األعمال االجتماعية ملوظفي املجلس

 

 دعم المهام :  6مشروع  

 

 

 دعم المهام :  1مشروع  

تأمين تسديد النفقات المتعلقة بأجور وتعويضات موظفي المجلس وأداء واجبات االنخراط في مؤسسات التغطية 

 االجتماعية والصحية؛
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد المشاريع االجتماعية المدعومة من طرف المجلس

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

 هدف الوزارة دعم جمعية موظفي و أعوان المجلس

 الرمز 

المسؤول على  .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المؤشر

المصلحة  األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس سنوية

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية عدد المشاريع االجتماعية المدعومة من طرف المجلس

 طريقة تجميع البيانات األساسية عدد المشاريع االجتماعية المدعومة من طرف المجلس

 األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المسؤولة عن تركيب المصلحة  األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 كيفية االحتساب  

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود في اتجاه االرتفاع المؤشر

االعتبار المشاريع المنجزة عن طريق المؤشر اليأخذ بعين 

 الهبات و المساعدات الممنوحة للجمعية.
 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 

 

 البطاقات التفصيلية للمؤشراتملحق: 
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 من طرف الجمعية العامة البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد اآلراء والتقارير المصادق عليها

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

إنجاز دراسات وابداء اآلراء ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي و المرتبطة 

 بالتنمية الجهوية

 هدف الوزارة

 الرمز 

المسؤول على  .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المؤشر

المصلحة  الدعم والدراساتمديرة 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 11  
 

 آخر القيم المعروفة

مجموع اآلراء والتقارير المصادق عليها من طرف الجمعية 

 العامة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

المنجزة من طرف المجلس على جدادة  تتبع لآلراء والتقارير

 معلوماتية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 مديرية الدعم والدراسات
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مديرية الدعم والدراسات

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر والبيئي األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي

المجموع السنوي لعدد اآلراء والتقارير المصادق عليها من 

 طرف الجمعية العامة

 كيفية االحتساب 

المجموع السنوي لعدد اآلراء والتقارير المصادق عليها من 

طرف الجمعية العامة المدرجة في محفوظات المجلس في شكل 

معلوماتي من طرف األمين العام ورقي أو مخزنة في قرص 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وذلك لفترة عشر 

 سنوات

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

تعبئة الذكاء الجماعي لفئات المجلس االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي من أجل بلورة آراء و إنجاز دراسات في إطار مقاربة 

 تشاركية

أساليب تأويل  ويل أساليب التأ

 المؤشر

 منحى التغير المنشود في اتجاه االرتفاع

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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إدالء المجلس بآرائه وإصدار البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة عدد جلسات اإلنصات المنظمة من أجل 

 في المائة على األقل 30تقاريره/ مجموع االجتماعات : 

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

إنجاز دراسات وابداء اآلراء ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي و المرتبطة 

 بالتنمية الجهوية

 هدف الوزارة

 الرمز 

المسؤول على  .االقتصادي واالجتماعي والبيئياألمين العام للمجلس 

 المؤشر

المصلحة  مديرة الدعم والدراسات

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة  30  
 

 آخر القيم المعروفة

مجموع جلسات اإلنصات المنظمة من أجل إدالء المجلس بآرائه 

 تقاريره و مجموع االجتماعات المنظمةوإصدار 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

تتبع لجلسات اإلنصات المنظمة من طرف اللجان السبع للمجلس 

 على جدادة معلوماتية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 مديرية الدعم والدراسات
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 األساسيةعن تجميع المعطيات 

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مديرية الدعم والدراسات

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

المجموع السنوي / المجموع السنوي لعدد جلسات اإلنصات

 لالجتماعات المنظمة

 كيفية االحتساب 

والتسجيالت الصوتية لتلك حفظ محاضر جلسات اإلنصات 

الجلسات في قرص معلوماتي من طرف األمين العام للمجلس 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي ضمن محفوظات المجلس ، 

 وذلك لفترة عشر سنوات

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

المؤشر يعكس مدى اشراك جميع القوى الحية للبالد في بلورة و 

 لمجلساعداد تقارير ا

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 المؤشر

 منحى التغير المنشود تصاعدي

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر السهر على التحضير المسبق لجلسات االنصات تحسين المؤشر

 تعليق 
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للمؤشر عدد اآلراء والتقارير المصوت عليها باإلجماع/ العدد اإلجمالي لآلراء البطاقة التفصيلية 

 والتقارير المصادق عليها

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

إنجاز دراسات وابداء اآلراء ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي و المرتبطة 

 بالتنمية الجهوية

 هدف الوزارة

 الرمز 

المسؤول على  .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المؤشر

المصلحة  مديرة الدعم والدراساتسنوية

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 100  
 

 آخر القيم المعروفة

العدد اإلجمالي / باإلجماع عدد اآلراء والتقارير المصوت عليها 

 لآلراء و التقارير المصادق عليها

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

تتبع التقارير واآلراء المصادق عليها من قبل الجمعية العامة 

 على جدادة معلوماتية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 مديرية الدعم والدراسات
المسؤولة المصالح او الهيئات 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مديرية الدعم والدراسات

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

المجموع السنوي لعدد اآلراء والتقارير المصوت عليها 

 والقرارات المصادق عليهاالعدد اإلجمالي لآلراء / باإلجماع

 كيفية االحتساب 

حفظ محاضر دورات الجمعية العامة بإدراجها ضمن .

محفوظات المجلس وإنجاز تسجيالت بالصوت والصورة ألشغال 

 تلك الدورات في قرص معلوماتي، وذلك لفترة عشر سنوات

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  التقارير واآلراء مدى توافق لجان المجلس بشأن 

 منحى التغير المنشود في اتجاه االرتفاع المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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الجلسات العمل المنظمة من طرف المجلس مع السلطتين التنفيذية البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد 

والتشريعية لتقديم اآلراء والتقارير التي أنجزها بناء على طلبات الرأي التي أحيلت عليه من كلتا 

 السلطتين/ عدد اآلراء المصادق عليها في إطار اإلحاالت

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

 هدف الوزارة التشاور و الشراكةتشجيع آليات 

 الرمز 

المسؤول على  .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المؤشر

المصلحة  مديرة الدعم والدراسات

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

العروض التي عقدها المجلس مع السلطتين التنفيذية نسبة - 

والتشريعية والمرتبطة باآلراء والتقارير التي أنجزها بناء على 

طلبات الرأي التي أحيلت عليه من كلتا السلطتين و عدد األراء 

 طلبات الرأي-المصادق عليها في إطار اإلحاالت 

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

ات العمل المنظمة من طرف المجلس واللجان السبع تتبع لجلس

 على جدادة معلوماتية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 مديرية الدعم والدراسات
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مديرية الدعم والدراسات

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئياألمين العام 

المجموع السنوي للعروض المقدمة امام السلطتين التنفيذية - 

-المجموع اآلراء المصادق في إطار اإلحاالت / والتشريعية 

 طلبات الرأي

 كيفية االحتساب 

حفظ محاضر جلسات العمل والتسجيالت الصوتية لتلك الجلسات 

قرص معلوماتي من طرف األمين العام للمجلس االقتصادي في 

واالجتماعي والبيئي ضمن محفوظات المجلس ، وذلك لفترة 

 عشر سنوات

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

مدى تتبع المجلس آلراءه وتفاعل السلطتين التنفيذية والتشريعية 

 معها

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 المؤشر

 منحى التغير المنشود تصاعدي

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر عقد اتفاقيات مع السلطتين لتطوير اساليب العمل معهما تحسين المؤشر
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 تعليق 

 

من عمليات نشر وتوزيع إنتاجات المجلس/عدد الهيئات البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد الهيئات التي تستفيد 

 المنصت اليها

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

 هدف الوزارة تشجيع آليات التشاور و الشراكة

 الرمز 

المسؤول على  .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المؤشر

المصلحة  مديرة الدعم والدراسات

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة   

 القيمة   
 

 آخر القيم المعروفة

عدد الهيئات التي تستفيد من عمليات نشر وتوزيع إنتاجات 

 عدد الهيئات المنصت اليها/المجلس

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

 (fichier Excel الهيئات المنصت اليها التي تتبع الئحة

 تستفيد من عملية توزيع إنتاجات المجلس على جدادة معلوماتية

(fichier Excel)  تتبع الئحة الهيئات و المؤسسات التي

 تستفيد من عملية توزيع إنتاجات المجلس على جدادة معلوماتية

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 مديرية الدعم والدراسات
الهيئات المسؤولة  المصالح او

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مديرية الدعم والدراسات

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

المجموع السنوي لعدد الهيئات و المؤسسات التي تستفيد من 

 المجلسعملية توزيع إنتاجات 

 كيفية االحتساب 

المجموع السنوي لعدد الهيئات و المؤسسات التي تستفيد من 

عملية توزيع إنتاجات المجلس على الورق أو المحملة في قرص 

معلوماتي والمضمنة في سجالت الجرد الذي تمسكها مديرية 

 أنظمة المعلومات والتواصل 

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

أساليب تأويل  أساليب التأويل  المؤشر يعكس القدرة التواصلية للمجلس

 منحى التغير المنشود في اتجاه االرتفاع المؤشر

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 التفصيلية للمؤشر عدد التظاهرات التي نظمها المجلسالبطاقة 

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

 هدف الوزارة تشجيع آليات التشاور و الشراكة

 الرمز 

المسؤول على  .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المؤشر

المصلحة  مديرة الدعم والدراسات 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس سنوية

 السنة 2016  

 القيمة 7  
 

 آخر القيم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية عدد التظاهرات المنظمة من طرف المجلس 

 طريقة تجميع البيانات األساسية تتبع عدد التظاهرات المنظمة من طرف المجلس 

 مديرية الدعم والدراسات
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  مديرية الدعم والدراسات

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 االحتساب  كيفية مجموع التظاهرات المنظمة من طرف المجلس 

برامجها، الئحة بأسماء )توثيق أشغال تلك التظاهرات .

الشخصيات والخبراء والمؤسسات والهيئات والمصالح الوزارية 

والجمعيات المدعوة لتنشيطها او للمشاركة في أشغالها، 

وإنجاز تسجيالت بالصوت والصورة ( المداخالت المبرمجة، إلخ

معلوماتي، وذلك لفترة عشر ألشغال تلك التظاهرات في قرص 

 سنوات 

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

المؤشر يعكس مدى دينامية المجلس من اجل اشعاع البلد على 

 الصعيدين الوطني و الدولي تطوير الية الديبلوماسية الموازية

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 المؤشر

 التغير المنشود منحى في اتجاه االرتفاع

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر عدد أيام التكوين المنظمة على العدد اإلجمالي للموظفين

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

 هدف الوزارة حسين قيادة المؤسسة

 الرمز 

المسؤول على  .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المؤشر

المصلحة  مديرية الشؤون اإلدارية والمالية

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس عدد

 مدة القياس سنوية

 السنة   

 القيمة   
 

 القيم المعروفة آخر

عدد أيام / مجموع عدد الموظفين المستفيدين من دورات التكوين

 دورات التكوين

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

استغالل )أو من خالل تطبيق معلوماتي مخصص لتلك الغاية (

لوائح حضور الموظفين المعنيين لدورات التكوين المنظمة 

 fichier) البيداغوجي لدورات التكوين، إلخلفائدتهم، المحتوى 

Excel تتبع تفعيل مخطط التكوين على جدادة معلوماتية 

 طريقة تجميع البيانات األساسية

 رئيس مصلحة الموارد البشرية
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المسؤولة عن تركيب المصلحة  رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون العامة

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 كيفية االحتساب  مجموع عدد أيام التكوين المنظمة على العدد اإلجمالي للموظفين 

 سجل يوثق مجموع التكوينات و المستفيدين منها
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 للتدقيق تحسبا

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود في اتجاه االرتفاع المؤشر

ال يأخذ بعين االعتبار التكوينات املجانية التي يستفيد منها موظفوا 

 املجلس في اطار التعاضد بين القطاعات الحكومية .

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تسليم المؤشر  تاريخ 31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر تقييم مخطط التكوين تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطاقة التفصيلية للمؤشر نسبة جاهزية األنظمة المعلوماتية للمجلس

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

 هدف الوزارة حسين قيادة المؤسسة

 الرمز 

المسؤول على  .للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئياألمين العام 

 المؤشر

المصلحة  مديربة األنظمة المعلوماتية والتواصل

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2015 2016 2017

 القيمة 95 96 97
 

 آخر القيم المعروفة

إصالحها بالنظر للعدد اإلجمالي مجموع عدد األعطاب التي يتم 

 لألعطاب المسجلة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

تتبع عمليات التدخل المنجزة إلصالح األعطاب المسجلة و 

المدونة في بطاقات أو تقارير عمليات التدخل أو سجالت 

 مخصصة لهذا الغرض أو باستعمال التقنيات المعلوماتية

 البيانات األساسيةطريقة تجميع 

 قسم البنيات التحتية والتطبيقات المعلوماتية
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  قسم البنيات التحتية والتطبيقات المعلوماتية

 المعطيات

 المصادقة على المؤشر األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

العدد اإلجمالي لألعطاب / مجموع األعطاب التي تم إصالحها 

 المسجلة

 كيفية االحتساب 

وسنوي للتدخالت من ( كل ثالثة أشهر)تقرير مختزل فصلي 

أجل إصالح األعطاب التي تصيب األنظمة المعلوماتية للمجلس 

األعطاب أو جذاذات تدون فيها التدخالت المنجزة إلصالح 

المذكورة تدرج ضمن محفوظات المجلس في صيغة ورقية و 

 سنوات 5رقمية لمدة 

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

المؤشر يعكس مدى جاهزية األنظمة المعلوماتية والسمعية 

البصرية للمجلس والمدد التي يستغرقها إصالح األعطاب 

 المسجلة

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 مؤشرال

 منحى التغير المنشود في اتجاه االرتفاع

املؤشر ال يأخذ بعين االعتبار أعطابا أخرى كتلك ذات مالصدر  

 الكهربائي .

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 التفصيلية للمؤشر نسبة توفير االمكانات اللوجيستيكية و التقنية لسير مصالح المجلسالبطاقة 

 البرنامج إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

 هدف الوزارة دعم المهام

 الرمز 

المسؤول على  .األمين العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المؤشر

مديرية / مديرية األنظمة المعلوماتية والتواصل / مديرة الشؤون االدارية و المالية

 الدعم والدراسات

المصلحة 

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة القياس %

 مدة القياس سنوية

 السنة 2015 2016 2017

 القيمة 100 100 100
 

 آخر القيم المعروفة

تدبير ممتلكات المجلس ووسائله , أشكال و مساطر التدبير

تدعيم أدوات التواصل الداخلي و الخارجي , اللوجيستيكية

 للمجلس

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية

جرد ممتلكات ,تتبع مشتريات المجلس , تتبع اشغال الصياتة 

 تتبع نفقات التنقل و دعم المهام, المجلس

 طريقة تجميع البيانات األساسية

مديرية األنظمة المعلوماتية / مديرة الشؤون االدارية و المالية

 والتواصل مديرية الشؤون االدارية و المالية

المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

مديرية األنظمة المعلوماتية / مديرية الشؤون االدارية و المالية

 مديرية الدعم والدراسات/ والتواصل 

المصلحة المسؤولة عن تركيب 

 المعطيات

رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي األمين العام 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 المصادقة على المؤشر

 كيفية االحتساب  تجميع كافة المشتريات

حفظ األرشيف المالي و المحاسباتي للمجلس و أرشيف تنفيذ 

 العقود و الصفقات و سندات الطلب من طرف األمين العام

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدقيق

المؤشر يعكس نجاعة و ترشيد النفقات من طرف المجلس و 

التجاوب التام مع متطلبات اعضاء المجلس من أجل تمكينهم من 

 العمل و االنتاج في ظروف جيدة

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 المؤشر

 التغير المنشود منحى قار

 الحدود و نقاط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  31/12/2018

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 

 


