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 انؼبيخ نهحكىيخ  تقذَى األيبَخ: اندضء األول. 1

 

 تقذَى يىخض العتشاتُدُخ األيبَخ انؼبيخ نهحكىيخ . 1

يهجد عمى رأسيا أمين عام  .تم إحداث األمانة العامة لمحكهمة مشذ فجر االستقالل إثر تذكيل أول حكهمة وطشية

نظالقا من طبيعة ا .لمحكهمة يعتبر عزها في الحكهمة، لو رتبة وزير ويسارس نفس الرالحيات السخهلة ليذا األخير

السيام التي تقهم بيا األمانة العامة لمحكهمة فيي تهجد في ممتقى جسيع مؤسدات الدولة باعتبار أن ميستيا األساسية 

 .تكسن في تأمين حدن سير العسل الحكهمي

وفي ىذا اإلطار تزظمع األمانة العامة لمحكهمة بسيام تشديق عسمية تحزير مذاريع الشرهص التذريعية و 

لتشظيسية الستعمقة بسختمف القظاعات الهزارية والقيام بسيسة تتبع مدار كل مذروع نص قانهني والتحقق من مظابقتو ا

لذا، فإن دورىا  .ألحكام الدستهر وعدم مشافاتو مع الشرهص التذريعية السعسهل بيا وكذا ترجستو إلى المغة الفرندية

 .إلى حين صدوره بالجريدة الرسسيةيكسن في مهاكبة كل مذروع نص مشذ مرحمة إعداده 

وبهصفيا السدتذار القانهني لمحكهمة، فإن األمانة العامة لمحكهمة تبدي رأييا بخرهص القزايا ذات الظابع 

القانهني السعروضة عمييا من قبل اإلدارات و السؤسدات العسهمية. وليذا الغرض، فيي تقدم االستذارات الستعمقة 

                 .ي معين في إطار سياقو العام سهاء عمى السدتهى الدستهري أو التذريعي أو التشظيسيبتأويل مقتزيات نص قانهن

وتقهم األمانة العامة لمحكهمة، عالوة عمى ذلك، بسيسة الدير عمى تظبيق الشرهص التذريعية والتشظيسية 

وتذرف  .شظسة التي تدخل في اختراصياالستعمقة بحق تأسيس الجسعيات وكذا مشح التراخيص لسزاولة بعض السين الس

التي تقهم بإبداء رأييا حهل مذاريع الشرهص الستعمقة  األمانة العامة لمحكهمة عمى لجشة الرفقات، ىذه المجشة

بالرفقات العسهمية ومذاريع االتفاقيات واالمتيازات والعقهد اإلدارية الستعمقة بتشفيذ خدمة عسهمية وكذا حهل القزايا 

 .بتحزير الرفقات وإبراميا وتشفيذىا وتدديد السبالغ الستعمقة بيا وتدمسياالسرتبظة 
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  2112أليبَخ انؼبيخ نهحكىيخ ثشعى عُخ تقذَى االػتًبداد انًتىقؼخ ن. 2

 ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتولعة حسب الفصول  : 1 جذول

مشروع قانون 
المالية)الميزانية 
العامة( لسنة 

قانون /  8102
لمالية)الميزانية ا

 العامة( لسنة

8102 

 ( الميزانية العامة8102)مشروع قانون المالية لسنة 

) قانون المالية 
( 8102لسنة 

 الميزانية العامة

 الفصل

 الموظفون 000 474 63 000 768 66 5.18

0 13 420 000 13 420 000 
المعدات والنفقات 

 المختلفة

 االستثمار 000 040 3 000 040 3 0

 المجموع 000 934 79 000 228 83 4.12

ملخص اعتمادات الميزانية العامة و مرافك الدولة المسيرة بصورة مستملة و الحسابات المرصدة ألمور  : 2 جذول
 خصوصية المتولعة حسب الفصول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 8102 للسنة

الحسابات المرصدة ألمور 
 خصوصية

رة مرافق الدولة المسيرة بصو
 مستقلة

 الميزانية العامة

 الفصل
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع 
قانون 
المالية 
للسنة 
8102 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

8102 

مشروع قانون المالية للسنة 
8102 

 الموظفون 000 768 66          

      0 20 000 000* 13 420 000 

المعدات و 
النفقات 
 المختلفة

 االستثمار 000 040 3 0 0      

 المجموع 000 228 83 000 000 20 0 0 0 000 228 103

 

 * يتعمق األمر بسديرية السظبعة الرسسية.



 

6 

 حغت انجشايح  2112أليبَخ انؼبيخ نهحكىيخ ثشعى عُخ يهخض االػتًبداد انًتىقؼخ ن .3

 : ملخص االعتمادات المتولعة للوزارة حسب البرامج3جدول 

% 

وع قانون مشر
 المالية لسنة %

قانون /  8102
المالية لسنة 

8102 

 قانون مشروع 8102) الميزانية العامة
 ( لسنة المالية

الميزانية العامة )قانون المالية 

 (8102 لسنة
 البرامج

فصل 
 االستثمار

فصل المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

فصل 
 الموظفين

0 3 040 000 13 420 000 66 768 000 0 
بير وتنسيق العمل تد

التشريعي والتنظيمي 
 للحكومة

 المجموع 0 000 768 66 000 420 13 000 040 3 0

 : ملخص االعتمادات المتولعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 8102للسنة 

حسابات المرصدة ألمور 

  8102 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة 

  8102 بصورة

 الميزانية العامة

8102 

 البرامج 
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع 
قانون المالية 

للسنة 
8102 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع 
قانون المالية 

للسنة 
8102 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

8102 

83 228 000     83 228 000 
 العمل وتنسيق تدبير

 والتنظيمي التشريعي
 للحكومة

 المجموع 000 228 83     000 228 83
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 تقذَى االػتًبداد حغت انًشبسَغ أو انؼًهُبد . 4

 

 تذثُش وتُغُق انؼًم انتششَؼٍ وانتُظًٍُ نهحكىيخ :  121ثشَبيح 

 ملخص االعتمادات المتولعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلمة بالبرنامج  5:  جدول

  

 المجموع
 امةالميزانية الع

  

 فصل االستثمار 
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

3 040 000 3 040 000 0 
العامة  األمانة توسيع وتجهيز ممر

 للحكومة

 تكوين 000 200 1 0 000 200 1

 االجتماعيةمساعدة لألعمال  000 760 0 000 760

 مليادة المهادعم و  000 460 11 0 000 460 11

 

 داد ثشايح األيبَخ انؼبيخ نهحكىيخ تىصَغ خهىٌ الػتًب. 5

 ملخص االعتمادات المتولعة للوزارة حسب الجهات : 8جدول 

 

  

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 المصالح المشتركة 000 420 13 000 040 3 000 460 16

 المجموع 000 420 13 000 040 3 000 460 16
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 ثشيدخ يُضاَُبتُخ نثالث عُىاد . 6

 العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفمة 8181-8108: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 9جدول 

المسيرة بصورة مستملة و  العتمادات مرافك الدولة 8181-8108: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 01جدول 
 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

 حسب طبيعة النفمة 2121-2112البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات :  11 دولج

 

  

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 نفقات الموظفين 0 000 768 66 000 550 68 000 740 69

 نفمات المعدات والنفمات المختلفة  0 000 420 13 000 420 13 000 420 13

 نفمات االستثمار 0 000 040 3 000 040 3 000 040 3

 المجموع 0 000 228 83 000 010 85 000 200 86

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

0 0 0 0 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
  

        
تدبير وتنسيق العمل التشريعي 

 والتنظيمي للحكومة 

 انية العامة الميز 0 000 228 83 000 010 85 000 200 86

0  1 0 0 
مرافك الدولة المسيرة بصورة 

 مستملة

   0 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 
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 تقذَى ثشايح األيبَخ انؼبيخ نهحكىيخ : اندضء انثبٍَ. 2

 

 تذثُش وتُغُق انؼًم انتششَؼٍ وانتُظًٍُ نهحكىيخ :  121ثشَبيح 

 

  يهخض اعتشاتُدُخ انجشَبيح وغبَبتهب انؼبيخ. 1

عي للحكىمت، وفي مجال الاضدػارة القاهىهُت ووػز  مً احل جفعُل دورها في جذبير وجيطُق العمل الدػَز

ع وجبطُطه وجِطير الىلىج الُه، اعخمذث الاماهت العامت للحكىمت ، بىاء  اإلاعلىمت القاهىهُت وكذا الارجقاء بجىدة الدػَز

 :الاضتراجُجُت الخالُت حىر حىل الاوراعًخم  بزهامج عمل حذًذ على جىحهاث البرهامج الحكىمي،

 .جحُين اإلاىظىمت القاهىهُت الىطىُت      .1

ع الىطني مع الالتزاماث الذولُت للمملكت      .2   .مالئمت الدػَز

ع وجيرة اضخصذار الىصىص الخطبُقُت للقىاهين      .3  .حطَز

 .ن واإلاخعاملين مع الادارةجِطير الىلىج الى اإلاعلىمت القاهىهُت مً طزف اإلاىاطىي      .4

 .جفعُل اللجىت الىطىُت للطلبُاث العمىمُت      .5

 .مزاحعه القىاهين اإلاخعلقت ببعض اإلاهً والهُئاث اإلاهىُت      .6

عاث اإلاخعلقت باليطُج الجمعىي       .7 ز الدػَز  .جطٍى

 

 يغؤول انجشَبيح . 2

ت واإلاالُت  مذًز الػؤون الاداٍر

 

 ُبدح انًتذخهٍُ فٍ انق. 3

 ع والذراضاث القاهىهُت ت العامت للدػَز  .اإلاذًٍز

 ت الجمعُاث  .مذًٍز

  ت اإلاهً اإلاىظمت والهُئاث اإلاهىُت  .مذًٍز
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  ت واإلاالُت ت الػؤون الاداٍر  .مذًٍز

  ت  .باقي القطاعاث الىساٍر

 

 أهذاف و يؤششاد قُبط أداء انجشَبيح . 4

 

 نتُظًُُخ انًتؼهقخ ثحق تأعُظ اندًؼُبد انغهش ػهً تطجُق انُظىص انتششَؼُخ وا:  1.121انهذف 

 

 يتىعظ يذح دساعخ انهدُخ انًؼُُخ نطهجبد انتشخُض ثبنتًبط االحغبٌ انؼًىيٍ :  1.1.121انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 يوم  7  7  7  7  7  7  0202

 

 

 تىضُحبد يُهدُخ . 1

خ إصذار  خ الاضخالم الفعلي للطلب و جاٍر جقاص مذة الزد على طلباث الترخُص بالخماص الاحطان العمىمي بعذد الاًام التي جفصل بين جاٍر

 القزار بالترخُص.

 جحطب اإلاذة اإلاخىضطت على الػكل الخالي:

طلباث الترخُص بالخماص الاحطان العمىمي/ العذد الاحمالي لطلباث الترخُص بالخماص الاحطان مجمىع آلاحال التي جمذ فيها دراضت 

 .العمىمي التي جمذ دراضتها

 

 يظبدس انًؼطُبد . 2

 يذيشيت انجًعيبث

 

 حذود و َقبط ضؼف انًؤشش . 3

 كل القطاعاث اإلاخذخلت في هذا الػأن. جبقى مذة الزد على طلباث الترخُص بالخماص الاحطان العمىمي رهُىت بمذي جفاعل وججاوب
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 تؼهُق . 4

ل، ًخعين جحطين اإلاىاعُذ النهائُت لذراضت الطلباث اإلاخعلقت بمىح التراخُص بالخماص الاحطان  بغُت جِطير حصىل الجمعُاث على الخمٍى

 العمىمي.

  

 

تهب اندًؼُبد يتىعظ يذح دساعخ طهجبد االػتشاف ثبنًُفؼخ انؼبيخ انتٍ طبغ:  2.1.121انًؤشش 

 وتقذًَهب إنً سئُظ انحكىيخ التخبر انقشاس 

 
 السنةالمرجعية

 القيمة
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 شهر  8  8  8  8  6  6  0202

 

 

 تىضُحبد يُهدُخ . 1

ىفعت العامت هي اإلاذة الشمىُت اإلاطلىبت لجمع اإلاعطُاث اإلاخعلقت بطلب الاعتراف بصفت اإلاىفعت العامت، مذة دراضت طلباث الاعتراف باإلا

 دراضت الطلب على هظز رئِظ الحكىمت.  والدػاور مع وسارة اإلاالُت والجهاث الحكىمُت اإلاعىُت بأوػطت الجمعُت قبل جقذًم هخائج

 ًخم حطاب اإلاؤغز على الىحى الخالي:

عذد طلباث الاعتراف بصفت اإلاىفعت العامت التي جمذ  / حال التي جمذ فيها دراضت طلباث الاعتراف بصفت اإلاىفعت العامتمجمىع آلا 

 .دراضتها

  

 

 يظبدس انًؼطُبد . 2

ت الجمعُاث  مذًٍز
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 حذود و َقبط ضؼف انًؤشش . 3

 وججاوب كل القطاعاث اإلاخذخلت في هذا الػأن.جبقى مذة الزد على طلباث الاعتراف بصفت اإلاىفعت العامت رهُىت بمذي جفاعل 

 

 

انغهش ػهً تطجُق انُظىص انتششَؼُخ وانتُظًُُخ انًتؼهقخ ثبنًهٍ انًُظًخ :  2.121انهذف 

 وانهُئبد انًهُُخ 

 

 يتىعظ يذح إطذاس انتشاخُض نًضاونخ انًهٍ انًُظًخ :  1.2.121انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 يوم  02  02  02  02  02  02  0202

 

 

 تىضُحبد يُهدُخ . 1

خ إصذار  خ الاضخالم الفعلي للطلب و جاٍر جقاص مذة إصذار التراخُص إلاشاولت اإلاهً اإلاىظمت بعذد الاًام التي جفصل بين جاٍر

 لترخُص.القزار با

 جحطب اإلاذة اإلاخىضطت على الػكل الخالي:

مجمىع آلاحال التي جمذ فيها دراضت طلباث الترخُص إلاشاولت اإلاهً اإلاىظمت / العذد الاحمالي لطلباث الترخُص إلاشاولت اإلاهً 

 .اإلاىظمت التي جمذ دراضتها

 

 يظبدس انًؼطُبد . 2

 يذيشيت انًهٍ انًُظًت وانهيئبث انًهُيت
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 َقبط ضؼف انًؤشش  حذود و. 3

تبقى مدة الرد على طلبات الترخيص لمزاولة المهن المنظمة رهينة بمدى تفاعل وتجاوب كل القطاعات المتدخلة في 
 هذا الشأن

 

 

 تحغٍُ تكهفخ و تذثُش وظبئف انذػى :  3.121انهذف 

 

 َغجخ َدبػخ تذثُش انًىاسد انجششَخ :  1.3.121انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

0202  0,7  0,7  0,7  0,72  0,70  0,77  % 

 

 

 تىضُحبد يُهدُخ . 1

 طريقة حساب المؤشر هي كالتالي:

 .ي االمانة العامة للحكومةالعدد االجمالي لموظف /عدد الموظفين العاملين بقسم الموارد البشرية

 

 يظبدس انًؼطُبد . 2

 قغى انًىاسد انبششيت

 

 حذود و َقبط ضؼف انًؤشش . 3
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 تؼهُق . 4

 يخعيٍ أٌ يأخز حطىس يؤشش َغبت َجبعت حذبيش انًىاسد انبششيت يُحى حُبصنيب

 

 َغجخ انُدبػخ انًكتجُخ :  2.3.121انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 مكتب/درهم  4565  6702  6702  6702  6702  6702  0202

 

 

 تىضُحبد يُهدُخ . 1

 طريقة حساب المؤشر هي كالتالي:

  

 عدد المكاتب /إجمالي نفقات المكتبيات

  

 

 يظبدس انًؼطُبد . 2

 ًيضاَيت وانًعذاثقغى ان

 

 حذود و َقبط ضؼف انًؤشش . 3
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 يحذداد انُفقبد : اندضء انثبنج . 3

 

 يحذداد َفقبد انًىظفٍُ و األػىاٌ . 1

 

 ثُُخ أػذاد انًىظفٍُ نهغُخ اندبسَخ . أ

 

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب03جدول 

 

 % األػذاد الدرجات/الرتب

 29,02 128 (و الساللم المطابمة 6إلى  5الساللم من )موظفي التنفيذ 

 24,49 108 (و الساللم المطابمة 9إلى  7الساللم من )موظفي اإلشراف 

 46,49 205 (و ما فوق و الساللم المطابمة 01السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 441 انًدًىع

 

 : التوزيع حسب المصالح04جدول 

 

 % األػذاد المصالح

 100 441 المصالح المركزية

 0 0   المصالح الالممركزة

 100 441 انًدًىع
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 تىصَغ َفقبد انًىظفٍُ و األػىاٌ . ة

 (مشروع قانون المالية) 2018توقع نفقات الموظفين للسنة : 01جدول 

 انؼذد انُفقخ  

 441 000 768 66 انذائًخ  النفقات

 14 0 انًحزوفخ  المناصب

بخًخ ػٍ انًتأخشاد تتضًٍ انًغتحقبد انُ ) ػًهُبد انتىظُف

 (  انًتؼهقخ ثهب
0 20 

 0 0 ػًهُبد اإلديبج

انًغتحقبد  تتضًٍ ) يقتضُبد أخشي تتؼهق ثًشاخؼبد األخىس

 ( انُبخًخ ػٍ انًتأخشاد انًتؼهقخ ثهب
0   

انتشقُبد فٍ انذسخخ وانشتجخ
3

تتضًٍ انًغتحقبد انُبخًخ ػٍ ) 

 (انًتأخشاد انًتؼهقخ ثهب
0   

 ) انًؤدَخ انشئُغُخ نهشواتت  يٍ طشف ًؤداحان الموظفين نفقات
Direction de Paierie Principale ) 

66 768 000 0 

يٍ طشف يحبعجٍ انخضَُخ  انًؤداح  األخشي  َفقبد انًىظفٍُ

 انؼبيخ نهًًهكخ
0   

   000 768 66 َفقبد انًىظفٍُ انًتىقؼخ 

  

 

 تؼهُق  

 

 و االعتثًبس حغت انجشَبيح و انًششوع أو انؼًهُخ  يحذداد َفقبد انًؼذاد و انُفقبد انًختهفخ. 2

 

 تذثُش وتُغُق انؼًم انتششَؼٍ وانتُظًٍُ نهحكىيخ :  121ثشَبيح 

 

  وقُبدح انًهبدػى و :  1يششوع  

مثل البىذ 11.460.000جبلغ الاعخماداث املخصصت لهذا اإلاػزوع ما قذره  ف ألامً و  درهم. ٍو اإلاخعلق بمصاٍر

 درهم، أكبر هفقاث هذا اإلاػزوع. 1.300.000ف، التي جبلغ والخىظُ  الحزاضت

خىلى  ا قذره  15ٍو درهم،  152377,رحل حزاضت مطؤولُت مزاقبت مباوي ألاماهت العامت للحكىمت، ًخلقى كل واحذ منهم راجبا غهٍز

 مخصصت لألمً والحزاضت.  درهم 40513.464,أي ما مجمىعه 
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درهم . حُث ٌعمل على جىظُف  585.777,، فئن اإلايزاهُت املخصصت لهذا الغزض بلغذ أما فُما ًخعلق بدىظُف مباوي الىسارة 

 درهم. 2141 , عامل هظافت ، ًبلغ الزاجب الػهزي لكل منهم 19مقز الاماهت العامت للحكىمت 

 

 يغبػذح نألػًبل اإلختًبػُخ :  2يششوع  

ت جحىل إلى حمعُت ألاعمال ؤلاحخماع ُت إلاىظفي ألاماهت العامت للحكىمت إلاطاعذتها على القُام بالىاحباث ًخعلق ألامز بمطاعذة ضىٍى

 .اإلاىىطت بها

 

 تكىٍَ :  3يششوع  

ً وجىظُم الىذواث  ف الخكٍى ب ًخصص بىذ اإلايزاهُت اإلاخعلق بمصاٍر واإلاؤجمزاث واإلاػاركت فيها، والتي جبلغ ما مقذاره   والخذاٍر

ً ا 1 200 000 ب اإلاطدػاٍر  لقاهىهُين.درهم، أضاضا لخذٍر

ً وطمان اكدطاب اإلاهاراث اإلاهىُت الالسمت إلهخاج هصىص  ً هى حعمُق اإلاعارف القاهىهُت للمطدػاٍر والغزض مً هذا الخكٍى

 جخماش ى مع واقع القطاعاث التي جىطبق عليها.  قاهىهُت و جىظُمُت

 

 دػى انًطجؼخ انشعًُخ :  4يششوع  

 نهخزكشة

 

 بثخ انؼبيخ نهحكىيخ تىعُغ وتدهُض يقشانكت:  5يششوع  

أطلقذ الاماهت العامت للحكىمت ورع جىضُع مقز الاماهت العامت للحكىمت في أفق جىفير ظزوف العمل اإلاالئمت للمىظفين الخابعين 

مثل البىذ اإلاخعلق بػزاء عخاد وأزار اإلاكخب أهم الىفقاث مً حُث اإلايزاهُت، حُث جبلغ  زاهُت درهم. ضخىحه هذه اإلاي1.460.000 لها. ٍو

 مكخبا حذًذا باإلطافت إلى ججذًذ بعض العخاد اإلاتهالك. 50لخجهيز ما ًقارب 
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 البطالة التفصيلية للمؤشر متوسط مدة دراسة اللجنة المعنية لطلبات الترخيص بالتماس االحسان العمومي

 البرنامج نهحكىيت حذبيش وحُغيق انعًم انخششيعي وانخُظيًي

 هدف الوزارة انغهش عهى حطبيق انُظىص انخششيعيت وانخُظيًيت انًخعهقت بحق حأعيظ انجًعيبث

 الرمز 

المسؤول على  يذيش انشؤوٌ االداسيت وانًبنيت

 المؤشر

المصلحة  يذيشيت انجًعيبث

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة المياس يىو

 مدة المياس عُىيت

 السنة 2015 2016 2017

 القيمة 7 7 7
 

 آخر الميم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية انًذة ببنيىو

 طريمة تجميع البيانات األساسية ييبحيىحطبيق يعه

 يذيشيت انجًعيبث
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

ة عن تركيب المصلحة المسؤول يذيشيت انجًعيبث

 المعطيات

 المصادلة على المؤشر يذيشيت انجًعيبث

يجًىع يذد دساعت انهجُت انًعُيت نطهببث انخشخيض ببنخًبط 

 عذد انطهببث انًقذيت/ االحغبٌ انعًىيي 

 كيفية االحتساب 

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدليك

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 نحى التغير المنشودم اَخفبع المؤشر

 تبقى مدة الرد على طلبات الترخيص بالتماس االحسان العمومي
رهينة بمدى تفاعل وتجاوب كل القطاعات المتدخلة في هذا 

 الشأن.

  

 الحدود و نماط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

صول الجمعيات على التمويل، يتعين تحسين المواعيد النهائية لدراسة الطلبات المتعلقة بغية تيسير ح
 بمنح التراخيص بالتماس االحسان العمومي.

  

 تعليق

 

 يهحق: انجطبقبد انتفظُهُخ نهًؤششاد
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البطالة التفصيلية للمؤشر متوسط مدة دراسة طلبات االعتراف بالمنفعة العامة التي صاغتها الجمعيات 

 المراروتمديمها إلى رئيس الحكومة التخاذ 

 البرنامج حذبيش وحُغيق انعًم انخششيعي وانخُظيًي نهحكىيت

 هدف الوزارة انغهش عهى حطبيق انُظىص انخششيعيت وانخُظيًيت انًخعهقت بحق حأعيظ انجًعيبث

 الرمز 

المسؤول على  يذيش انشؤوٌ االداسيت وانًبنيت

 المؤشر

المصلحة  يذيشيت انجًعيبث

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر ة المياسوحد شهش

 مدة المياس عُىيت

 السنة 2015 2016 2017

 القيمة 8 8 8
 

 آخر الميم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية انًذة ببنشهش

 طريمة تجميع البيانات األساسية ييبحيىحطبيق يعه

 يذيشيت انجًعيبث
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 ات األساسيةعن تجميع المعطي

المصلحة المسؤولة عن تركيب  يذيشيت انجًعيبث

 المعطيات

 المصادلة على المؤشر يذيشيت انجًعيبث

يجًىع يذد دساعت طهببث االعخشاف ببنًُفعت انعبيت انخي 

/ طبغخهب انجًعيبث وحقذيًهب إنى سئيظ انحكىيت الحخبر انقشاس 

 عذد انطهببث انًقذيت

 كيفية االحتساب 

 
ق االحتفاظ بالمعطيات طر

 تحسبا للتدليك

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود اَخفبع المؤشر

رهينة  تبقى مدة الرد على طلبات االعتراف بصفة المنفعة العامة
 .بمدى تفاعل وتجاوب كل القطاعات المتدخلة في هذا الشأن

 الحدود و نماط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  ليم المؤشر تاريخ تس 

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطالة التفصيلية للمؤشر متوسط مدة إصدار التراخيص لمزاولة المهن المنظمة

 البرنامج حذبيش وحُغيق انعًم انخششيعي وانخُظيًي نهحكىيت

ت ببنًهٍ انًُظًت وانهيئبث انغهش عهى حطبيق انُظىص انخششيعيت وانخُظيًيت انًخعهق

 انًهُيت

 هدف الوزارة

 الرمز 

المسؤول على  يذيش انشؤوٌ االداسيت وانًبنيت

 المؤشر

المصلحة  يذيشيت انًهٍ انًُظًت وانهيئبث انًهُيت

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة المياس يىو

 مدة المياس عُىيت

 السنة 2015 2016 2017

 القيمة 30 30 30
 

 آخر الميم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية انًذة ببنيىو

 طريمة تجميع البيانات األساسية ييبحيىحطبيق يعه

 يذيشيت انًهٍ انًُظًت وانهيئبث انًهُيت
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

صلحة المسؤولة عن تركيب الم يذيشيت انًهٍ انًُظًت وانهيئبث انًهُيت

 المعطيات

 المصادلة على المؤشر يذيشيت انًهٍ انًُظًت وانهيئبث انًهُيت

يجًىع اآلجبل انخي حًج فيهب دساعت طهببث انخشخيض نًضاونت .

انعذد االجًبني نطهببث انخشخيض نًضاونت / انًهٍ انًُظًت 

 انًهٍ انًُظًت انخي حًج دساعخهب

 كيفية االحتساب 

 
ق االحتفاظ بالمعطيات طر

 تحسبا للتدليك

أساليب تأويل  أساليب التأويل  

 منحى التغير المنشود اَخفبع المؤشر

تبقى مدة الرد على طلبات الترخيص لمزاولة المهن المنظمة 
رهينة بمدى تفاعل وتجاوب كل القطاعات المتدخلة في هذا 

 الشأن

 الحدود و نماط الضعف المعروفة

مخطط وضع أو  ليم المؤشر تاريخ تس 

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 
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 البطالة التفصيلية للمؤشر نسبة نجاعة تدبير الموارد البشرية

 البرنامج حذبيش وحُغيق انعًم انخششيعي وانخُظيًي نهحكىيت

 هدف الوزارة ححغيٍ حكهفت و حذبيش وظبئف انذعى

 الرمز 

المسؤول على  االداسيت وانًبنيتيذيش انشؤوٌ 

 المؤشر

المصلحة  قغى انًىاسد انبششيت

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة المياس %

 مدة المياس عُىيت

 السنة 2015 2016 2017

 القيمة 2,79 2,77 2,72
 

 آخر الميم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريمة تجميع البيانات األساسية تقبعذة بيبَبث إنكخشوَي

 قغى انًىاسد انبششيت
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  قغى انًىاسد انبششيت

 المعطيات

 المصادلة على المؤشر قغى انًىاسد انبششيت

عذد االجًبني ان/ عذد انًىظفيٍ انعبيهيٍ بقغى انًىاسد انبششيت

 نًىظفي االيبَت انعبيت نهحكىيت

 كيفية االحتساب 

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدليك

يخعيٍ أٌ يأخز حطىس يؤشش َغبت َجبعت حذبيش انًىاسد انبششيت 

 يُحى حُبصنيب

أساليب تأويل  أساليب التأويل 

 المؤشر

 منحى التغير المنشود اَخفبع

 ف المعروفةالحدود و نماط الضع 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق يخعيٍ أٌ يأخز حطىس يؤشش َغبت َجبعت حذبيش انًىاسد انبششيت يُحى حُبصنيب
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 البطالة التفصيلية للمؤشر نسبة النجاعة المكتبية

 البرنامج كىيتحذبيش وحُغيق انعًم انخششيعي وانخُظيًي نهح

 هدف الوزارة ححغيٍ حكهفت و حذبيش وظبئف انذعى

 الرمز 

المسؤول على  يذيش انشؤوٌ االداسيت وانًبنيت

 المؤشر

المصلحة  قغى انًيضاَيت وانًعذاث

المستخدمة 

 للمؤشر

 وصف المؤشر وحدة المياس يكخب/دسهى

 مدة المياس عُىيت

 السنة 2015 2016 2017

 يمةالق  5464 6721
 

 آخر الميم المعروفة

 إعداد المؤشر طبيعة المعطيات األساسية 

 طريمة تجميع البيانات األساسية قبعذة بيبَبث إنكخشوَيت

 قغى انًيضاَيت وانًعذاث
المصالح او الهيئات المسؤولة 

 عن تجميع المعطيات األساسية

المصلحة المسؤولة عن تركيب  قغى انًيضاَيت وانًعذاث

 اتالمعطي

 المصادلة على المؤشر قغى انًيضاَيت وانًعذاث

 كيفية االحتساب  عذد انًكبحب/ إجًبني َفقبث انًكخبيبث

 
طرق االحتفاظ بالمعطيات 

 تحسبا للتدليك

أساليب تأويل  أساليب التأويل  يخعيٍ أٌ يأخز حطىس يؤشش َغبت انُجبعت انًكخبيت يُحى حُبصنيب

 ير المنشودمنحى التغ اَخفبع المؤشر

 الحدود و نماط الضعف المعروفة 

مخطط وضع أو  تاريخ تسليم المؤشر  

 مخطط تحسين أو وضع المؤشر  تحسين المؤشر

 تعليق 

 


