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  ِمــّذِــح
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ُّ ِٕز *   االٔطالق  فٟ تشٔاِح اطالذ ػاَ ١ٌٍّضا١ٔح ِٓ  2004ذ

اٌزٞ ( جذٚذ 11انفصم )خالي ذٕم١ر اٌمأْٛ األعاعٟ ١ٌٍّضا١ٔح 

ي ِشج ِفَٙٛ  ّٚ حسة انثشايج  االػتًاداخسصذ أدسج ٚأل

اخ ًّ .ٔانًٓ

اٌّخّظظح ٌؼ١ٍّح أٚ ٌّدّٛػح  االػرّاداخٔتشًم انثشايج 

ِرٕاعمح ِٓ اٌؼ١ٍّاخ اٌّٛوٌٛح اٌٝ سئ١ظ اداسج لظذ ذسم١ك 

.  أْذاف يحّذدج َٔتائج ًٚكٍ تقًٛٛٓا
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انٕسائم ٚتزٌه ذُ االٔرماي ِٓ ِفَٙٛ ا١ٌّضا١ٔح اٌرٟ ذؼرّذ ػٍٝ     

انثشايج دْٚ اٌرذل١ك فٟ األ٘ذاف اٌٝ ِفَٙٛ ا١ٌّضا١ٔح اٌرٟ ذؼرّذ 

.تإٌرائح االػرّاداخستؾ أٚ اٌّّٙاخ تزٌه ذُ  األْذاف نتحقٛق
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فٟ ذشو١ض إٌّظِٛح تٙذف ذم١١ُ اٌردشتح ٔانتذّسج  انًشحهٛحاػرّذخ ذٛٔظ *

:لثً ذؼ١ّّٙا ٚرٌه ٚفما ٌٍدذٚي اٌضِٕٟ اٌراٌٟ

 

ذُ ّ اػذاد اٌّخطؾ اٌّذ٠شٞ ٌٍّٕظِٛح ٚاألدٌح إٌّٙد١ح   2008فٟ عٕح * 

ٚطادلد ػ١ٍٙا اٌٍدٕح اٌٛصاس٠ح ٌرٕغ١ك ٚل١ادج ِششٚع ذط٠ٛش . تٙااٌخاطح 

.2010خٛاْ  03اٌرظشف فٟ ١ِضا١ٔح اٌذٌٚح زغة األ٘ذاف فٟ 
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، ٚػٕذ اػذاد ِششٚع ١ِضا١ٔح اٌذٌٚح 2010فٟ عٕح * 

ػّٓ اٌذفؼح ٔصاساخ ًَٕرجٛح  05ذُ ادساج  2011ٌغٕح 

ٔصاسج انفالحح ٔٔصاسج انصحح ٔٔصاسج األٌٚٝ ٟٚ٘ 

انتشتٛح ٔٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ ٔٔصاسج 

.انتكٍٕٚ انًُٓٙ ٔانتشغٛم
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ػّٓ اٌذفؼح اٌثا١ٔح ٔصاساخ  04ذُ ادساج  2012ٚفٟ عٕح * 

.انًانٛح ٔانُقم ٔانتجٓٛض ٔاإلسكاٌ ٔانصُاػحٟٚ٘ 

ُّ تّٕاعثح ِششٚع ١ِضا١ٔح اٌذٌٚح ٌغٕح ، ٚفٟ ٔفظ اٌغٕح*  ذ

الشاس ذمذ٠ُ ١ِضا١ٔاخ وً اٌٛصاساخ إٌّٛرخ١ح          ، 2013

ٔفق يُٓجٛح انتصشف حسة ( اٌذفؼح األٌٚٝ ٚاٌثا١ٔح)

األْذاف تانتٕاص٘ يغ انًٛضاَٛح االػتٛادٚح إنٗ انًجهس 

.انتأسٛسٙ

.   
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ذُ ادساج تم١ح اٌٛصاساخ تاعرثٕاء   2014فٟ عٕح *  

.ٚصاساخ اٌغ١ادج ػّٓ اٌذفؼح اٌثاٌثح

إدساج ٔصاساخ انسٛادج ضًٍ  2016تقّشس فٙ سُح *  

يُظٕيح انتصشف فٙ انًٛضاَٛح حسة األْذاف اتتذاًء يٍ 

ْٔٙ ٔصاسج انذاخهٛح ٔٔصاسج انخاسجٛح ٔٔصاسج  2017

.انذفاع انٕطُٙ ٔٔصاسج انؼذل ٔٔصاسج انشؤٌٔ انذُٚٛح
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عثمد تؼغ اٌذٚي ذٛٔظ فٟ اػرّاد ٘زٖ  :يالحظح

إٌّظِٛح ِٕز ثّا١ّٔاخ ٚذغؼ١ٕاخ اٌمشْ اٌّاػٟ  

ٟٚ٘ اٌٛال٠اخ اٌّرسذج األِش٠ى١ح، فشٔغا، وٕذا، 

...  تش٠طا١ٔا، عازً اٌؼاج، اٌّغشب،
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ذؼش٠ف إٌّظِٛح ٚتؼغ 

اٌّظطٍساخ
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:األْذاف حسة انًٛضاَٛح فٙ انتصشف يُظٕيح تؼشٚف -1

  اإلِىا١ٔاخ تٕظٛف اٌٝ ذٙذف ا١ٌّضا١ٔح فٟ ذظّشف ِٕظِٛح ٟ٘        

 زغة ٔشفافٛح َجاػح تؤوثش االػرّاداخ ٔسصذ (ٚاٌثشش٠ح اٌّاد٠ح)

 ٚفٟ اثش٘ا ػٍٝ ٠رُ انًذٖ يتٕسطح تشيجح اؽاس فٟ ٔأْذاف تشايج

 األداء نقٛس يٕضٕػٛح يؤششاخ ػٍٝ تاالػرّاد انُتائج تقٛٛى عٕح وً

«indicateurs de performance» ٓاٌّغئ١ٌٚاخ ذسذ٠ذ ِٓ ذّّى 

  .تٙا اٌّرؼٙذ األ٘ذاف ٚذسم١ك اٌّٛاسد اعرؼّاي زٛي ٚاٌّغاءٌح
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:انغاٚح يٍ اػتًاد يُظٕيح انتصشف فٙ انًٛضاَٛح حسة األْذاف -2

:سهثٛاخ انًُظٕيح انحانٛح نهتصشف فٙ انًٛضاَٛح -أ 

ٙا    ّّ :إٌّظِٛح اٌسا١ٌح ٌٍرظشف فٟ ا١ٌّضا١ٔح ٌٙا اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌغٍث١اخ أ٘

ػٍٝ ِغرٜٛ ا١ٌّضا١ٔح  االػرّاداخز١ث ٠مغ سطذ : ػذو انشفافٛح* 

تًثهغ جًهٙ تسغاب اٌثاب ٚاٌمغُ ٚاٌفظً ٚاٌفمشج ٚاٌفمشج اٌفشػ١ح 

. دٌٔ أٌ ٚقغ ستط يا تى سصذِ تًا ًٚكٍ تحقٛقّ يٍ أْذاف

١ٌظ ( اٌثشٌّاْ)ٚتٕاء ػ١ٍٗ فبْ اٌّٛاؽٓ ٚاٌغٍطح اٌرشش٠ؼ١ح 

ُّ أداصٖ ػثش طشف  تؼذ اٌرشخ١ض  االػرّاداختبِىأّٙا ِؼشفح ِا ذ

.ٌٍّغٍطح اٌرٕف١ز٠ح
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فٟ ذمذ٠ُ ا١ٌّضا١ٔح ٚطؼٛتح فٟ لشاءذٙا ٚفّٙٙا ِٓ ػذو انٕضٕح * 

.لثً اٌؼَّٛ

ٔال تؼتًذ  ْٙ يٛضاَٛح تؼتًذ انٕسائم ٔتًٓم األْذاف ٔانُتائج* 

ِٚؼشفح ِذٜ اٌرمذَ فٟ ذسم١ك األ٘ذاف يؤششاخ نقٛس األداء  ػهٗ

.ِٓ أخٍٙا االػرّاداخاٌرٟ ذُ سطذ 
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فٟ اٌرظشف ٚاٌفاػ١ٍح ال تأخز تؼٍٛ االػتثاس يؼاٚٛش انجذٖٔ * 

ٚأّّا ٠ماط اٌّرظشف إٌاخر تّغرٜٛ أٚ  ٚاٌّشدٚد٠ح ٚإٌداػح

.االػرّاداخٔغثح اعرٙالن 

ز١ث ٠مغ ذٕف١ز ا١ٌّضا١ٔح ٚفما ضؼف انًشَٔح فٙ انتصشف * 

ُّ اٌّرظشف )ٚاخشاءاخ لا١ٔٛٔح ِؼثٛؽح  ٌرشاذ١ة ٠ىْٛ ٘

ٟٚ٘ ػٍٝ دسخح ِٓ اٌرؼم١ذ ٚفما ( ٚشاغٍٗ ازرشاِٙا ال غ١ش

ا ٠غاُ٘ فٟ تؼغ األز١اْ فٟ اٌثؾء فٟ اإلٔداص ّّ .ٌطث١ؼح إٌفمح ِ
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ِٓ لثً أػٛاْ اٌٛصاسج غٛاب االَخشاط فٙ تحقٛق األْذاف * 

...(.ػذَ ٚخٛد أ٘ذاف ِشعِٛح ِٚئششاخ ل١ظ أداء)

غ١اب ذس١ًّ اٌّغئ١ٌٚح إٌاذدح ػٓ ػذَ  أٞغٛاب انًساءنح * 

(.la redevabilité)األ٘ذاف ذسم١ك 
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:  اٚجاتٛاخ يُظٕيح انتصشف فٙ انًٛضاَٛح حسة األْذاف–ب 

ٌرداٚص ٘زٖ إٌمائض فبْ ِٕظِٛح اٌرظشف فٟ ا١ٌّضا١ٔح      

:زغة األ٘ذاف ذشِٟ اٌٝ

ٌٍّٛاؽٓ ٚاٌغٍطح اٌرشش٠ؼ١ح ٚرٌه ػثش ضًاٌ انشفافٛح * 

أْذاف ٔيؤششاخ نقٛس ٚذؼثؾ ٌٙا  اػتًاداختشايج تشصذ نٓا 

.ذىْٛ ٚاػسح ٚعٍٙح ِٚفِٙٛح ِٓ اٌد١ّغاألداء 
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 ٔانفاػهٛح( l'efficience) ٔانًشدٔدّٚحضًاٌ انجذٖٔ   *

(l'efficacité ) فٟ اؽاس اٌثشاِح ٚذم١١ُ  االػرّاداختشطذ

.إٌرائح

ٚرٌه ػثش ِغاءٌح سئ١ظ اٌثشٔاِح ػٓ اإلٔداص : انًساءنح*  

خاطح ارا ِا وأد إٌرائح اٌّسمّمح تؼ١ذج وً اٌثؼذ ػٓ األ٘ذاف 

. اٌّشعِٛح تاػرّاد ِئششاخ ل١ظ األداء
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ٚاػسح فٟ اؽاس اػتًاد يٛضاَٛح تشتكض ػهٗ تحقٛق أْذاف *  

.تشاِح

.ِّا ٠ر١ر ٌٍّرظشف ٘اِشا ِٓ اٌسش٠حاػتًاد سقاتح يؼذنح *  

ٚعٌٙٛح فٟ لشاءذٙا ٚفّٙٙا ِٓ ٔضٕح فٙ تقذٚى انًٛضاَٛح * 

.اٌؼَّٛ
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:  تؼشٚف تؼض انًصطهحاخ انخاصح تانًُظٕيح  -3

ح ( 3-1  ًّ ٟ٘ ِدّٛػح تشاِح ذغاُ٘ فٟ ذسم١ك ع١اعح ػ١ِّٛح : انًٓ

.ِسّذدج

أْ ذرطاتك ِغ اٌٛصاسج وّا ٠ّىٓ أْ ذرداٚص اٌٛصاسج اٌٛازذج ٠ّٚىٓ 

(.ِثاي ِّٙح اٌثسث اٌؼٍّٟ ٠ّىٓ أْ ذشًّ ػذ٠ذ اٌٛصاساخ)
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٘ٛ ِدّٛػح ِٓ اٌؼ١ٍّاخ اٌّرٕاعمح ٚاٌّرىاٍِح : انثشَايج  ( 3-2

تشٔاِح )ٚؽ١ٕح اٌرٟ ذغاُ٘ فٟ ذدغ١ُ خطح راخ ِظٍسح 

ٚ٘ٛ ٚزذج اخرظاص ٌشطذ ( ...اٌّا١ٌحتٛصاسج  األداءاخ

.ذسد اششاف سئ١ظ تشٔاِح االػرّاداخ
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٘ٛ ذمغ١ُ ٌٍثشٔاِح ٠ّٚىٓ أْ ٠رطاتك : انثشَايج انفشػٙ  (3-3

.ِغ ذمغ١ُ ٚظ١فٟ أٚ ػ١ٍّّاذٟ

اٌّطاتمح ٌّداي  االػرّاداخاٌفشػٟ ػٍٝ خٍّح  اٌثشٔاج٠ٚسرٛٞ 

ِثاي اٌثشٔاِح اٌفشػٟ )ذذّخً خاص أٚ ٌّدّٛػح ِٓ اٌّغرف١ذ٠ٓ 

(.ٌٍّٛاسد اٌّائ١ح ػّٓ تشٔاِح ا١ٌّاٖ تٛصاسج اٌفالزح
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ٟ٘ خٍّح األػّاي اٌؼشٚس٠ح اٌرٟ ذّّىٓ ِٓ : األَشطح(  3-4

.ذٕف١ز ٚذسم١ك األ٘ذاف تطش٠مح ٔاخؼح

األٔشطح ِٓ اٌّشتؾ ت١ٓ األ٘ذاف ٚا١ٌّضا١ٔح اٌّشطٛدج ٚذّّىٓ 

ٌٍثشٔاِح تطش٠مح ذؼّٓ زغٓ ذٛظ١ف اإلِىا١ٔاخ تّا ٠ر١ر 

.ذسغ١ٓ إٌرائح إٌّرظشج
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٘ٛ اٌسٍمح اٌدٛ٘ش٠ح فٟ اؽاس اٌرظشف : انثشَايج  يسؤٔل(  3-5

.فٟ ا١ٌّضا١ٔح زغة األ٘ذاف

قٛادج اٌّؼٕٟ ٠ّٚاسط ِٙاَ انثشَايج يٍ قثم انٕصٚش  يسؤٔلٔٚؼٍّٛ  

ذسد اششافٗ ِٚغئ١ٌٚرٗ ٌرسم١ك األ٘ذاف اٌّشعِٛح انثشَايج 

.ٌٍثشٔاِح
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اٌغا٠ح أٚ )اٌٙذف ٘ٛ اٌغشع اٌّسّذد ٌؼ١ٍّح ِا : األْذاف(  3-6

.تٗٚ٘ٛ تزٌه ٠ؼىظ ِا ٔؼرضَ اٌم١اَ ( اٌّشِٝ

٠ٚسرٛٞ وً تشٔاِح ػٍٝ ػذد ِٓ األ٘ذاف اٌخظٛط١ح اٌرٟ ٠مغ 

.ػثطٙا تاٌرٕاعك ِغ اٌّغ١اعاخ اٌؼ١ِّٛح اٌّرّثؼح

.٠ٚرُ ل١اط األ٘ذاف ِٓ خالي ِئششاخ ٌم١ظ األداء ٌغشع اٌرم١١ُ 
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ّّٟ أٚ ٔٛػٟ : يؤششاخ قٛس األداء(  3-7 اٌّئشش ٘ٛ ل١اط و

ٌؼ١ٍّاخ أٚ أٔشطح ِٕدضج ػّٓ تشٔاِح أٚ تشٔاِح فشػٟ فٟ 

( ل١ظ)اؽاس ع١اعاخ ػ١ِّٛح ٌٛصاسج ِؼ١ٕح ٠ّّىٓ ِٓ ِؼشفح 

ِذٜ ذسم١ك ٘ذف ِؼ١ّٓ ٚاٌرم١١ُ اٌّٛػٛػٟ ٌّششٚػ١ح ذسم١ك 

. األداء

ٚذىْٛ ِراتؼح اٌّئشش ٚفك خذٚي صِٕٟ ٠ّّىٓ ِٓ ِشالثح ذدغ١ُ 

(.valeurs cibles)االٔداصاخ ِٚماسٔرٙا تاٌم١ُ إٌّشٛدج ٌٍٙذف 
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: انًششٔع انّسُٕ٘ نهقذسج ػهٗ األداء(  3-8

«Le projet annuel de performance (PAP)»   ٚث١مح ِظازثح ٛ٘

٠ٚرؼ١ّٓ أْ ذىْٛ ِطاتمح ٌٍرّمغ١ُ . اٌغٕٛٞ ١ٌٍّضا١ٔحٌٍّششٚع 

.اٌثشاِدٟ اٌّؼرّذ

٠ٚرؼّٓ اٌّششٚع اٌّغٕٛٞ ٌٍمذسج ػٍٝ األداء اٌرّٛخٙاخ 

االعرشاذ١د١ح ٌٍٛصاسج ِٚدّٛع األ٘ذاف ٚاٌّئّششاخ اٌّطاتمح 

.ٌٍرّمغ١ُ اٌثشاِدٟ

٠ٚرُ ذمذ٠ُ ١ِضا١ٔح وً تشٔاِح ٚاٌّششٚع اٌّغٕٛٞ ٌٍمذسج ػٍٝ 

األداء ٚٚث١مح اؽاس إٌفماخ ِرٛعؾ اٌّذٜ ػّٓ ٚث١مح ٚازذج 

.ذٍسك تمأْٛ اٌّا١ٌح
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  :األداءانتقشٚش انسُٕ٘ نهقذسج ػهٗ (  3-9

«Le rapport annuel de performance (RAP) » 

األداء اٌزٞ ذُ ذسم١مٗ تاٌّماسٔح ( ذم١١ُ)٘ٛ ٚث١مح ذّّىٓ ِٓ اتشاس 

ِغ األ٘ذاف ٚاٌّئّششاخ اٌرٟ ذُ ػثطٙا ػّٓ اٌّششٚع 

.اٌّغٕٛٞ ٌٍمذسج ػٍٝ األداء تإٌّغثح ٌٍغٕح اٌّا١ٌح

٠ٚرُ اػذادٖ ٚفك ٔفظ ِٕٙد١ح ذمذ٠ُ اٌّششٚع اٌّغٕٛٞ ٌٍمذسج  

.ػٍٝ األداء تغا٠ح ذ١غ١ش ػ١ٍّح اٌّماسٔح ت١ٓ اٌٛث١مر١ٓ
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٘ٛ ِدّٛػح اإلخشاءاخ ٚإٌّظُ اٌرٟ : حٕاس انتصشف( 3-10

ذسّذد أعا١ٌة ٚؽشق ذثادي اٌّؼٍِٛاخ فٟ طٍة ١٘ىً ػِّٟٛ 

أٚ تشٔاِح ٌغا٠ح ازىاَ اٌرّظشف فٟ اإلِىا١ٔاخ اٌّرازح لظذ 

.  ذسم١ك األ٘ذاف اٌّثشِدح

٠ّّٚىٓ زٛاس اٌرّظشف ِٓ اػذاد ٚذٕف١ز ١ِضا١ٔح اٌثشاِح 

ٚاٌثشاِح اٌفشػ١ح ِٚٓ تشِدح األٔشطح ٚاعرؼّاي اإلِىا١ٔاخ 

.اٌّرازح ٌرسم١ك أداء أفؼً
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ٟ٘ ِدّٛػح ا١ٌ٢اخ اٌّٛػٛػح ذسد : سقاتح انتصشف ( 3-11

ذظشف سئ١ظ اإلداسج ٚسإعاء اٌثشاِح ٚاٌرٟ ذّىٓ ِٓ ل١ادج 

اٌرظشف فٟ اٌثشاِح ػٕذ ذٕف١ز٘ا ِٓ ز١ث ذسم١ك األ٘ذاف 

.ٚذس١ًٍ إٌرائح اٌّغدٍح
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:إطاس انُفقاخ يتّٕسطح انًذٖ( 3-12

«Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT)»  

٘ٛ أداج تشِدح ػٍٝ اٌّذٜ اٌّرّٛعؾ ذىْٛ ِرسّشوح ِٓ عٕح اٌٝ 

عٕٛاخ ػٍٝ ِغرٜٛ اٌرمذ٠شاخ ٠ٚسرٛٞ ػٍٝ  03أخشٜ، ٠ٚشًّ 

. ذٛلؼاخ إٌفماخ ٚفك ؽث١ؼرٙا ِٚآٌٙا

٠ٚرؼ١ٓ اٌر١١ّض ت١ٓ اؽاس إٌفماخ ِرٛعؾ اٌّذٜ اٌدٍّٟ ٚأؽش 

ذثشص ذٛلؼاخ ٔفماخ اٌمطاػ١ح اٌرٟ إٌفماخ ِرٛعطح اٌّذٜ 

.اٌٛصاسج ٚفك اٌثشاِح ٚاٌثشاِح اٌفشػ١ح
30
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الشؤون الدينية : المهمة

البرنامج عدد2:

القيادة 
والمساندة

البرنامج الفرعي 
:2عدد

المساندة 
والتصرف في 

الوسائل

االدارة 
العامة 

للمصالح 
المشتركة

االدارات 
الجهوية

البرنامج الفرعي 
عدد1:

القيادة والرقابة 
والتقييم

الديوان

التفقدية العامة 
للشؤون االدارية 

والمالية

التفقدية العامة للشؤون الدينية

البرنامج عدد1:

التنمية الدينية 

البرنامج  
الفرعي عدد3:

المساندة 
والتأطير

االدارة العامة 
للمعالم الدينية 
واالطارات 

المسجدية

:2البرنامج الفرعي عدد

تنظيم الشعائر والتوعية 
الدينية 

إدارة الشعائر والتوعية الدينية

إدارة المحافظة على القران الكريم

المعهد االعلى للخطابة واالرشاد 
الديني

البرنامج الفرعي 
عدد1:

التكوين والبحث 
العلمي

إدارة الدراسات 
والملتقيات 

والتكوين الديني

مركز البحوث 
والدراسات في حوار 
الحضارات واالديان 

المقارنة

المعهد االعلى للشريعة


