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اعدادات 

ةــــــــامـــــــع  
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 اعدادات عامة : 1

 :  للمنظومة الولوج 1.1
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

X X X X X X X 

  https://raed.men.gov.ma      يتم الولوج لمنظومة رائد عبر الرابط التالي :

 

 ديجب تحديد نوع الحساب الذي نووالضغط على زر تسجيل الدخول، بعد مسك الحساب و الرمز السري الصحيحين 

 . استعماله في حالة ما كان المستعمل الحالي يستخدم أكثر من حساب

 

 .اذا كان المستعمل يستخدم حساب واحد سيتم نقله مباشرة للصفحة الرئيسية

 

 

 

أحكام احتيار مشاريع تفعيل 

 17-51القانون اإلطار 

https://raed.men.gov.ma/
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 كير ببنية المشاريع بمنظومة رائد :ذت

 

الهدف

العام

األهداف 
خاصة

النتائج

الميزانية المؤشرات التدابير

االجراءات

 المشروع الحالي الذي نشتغل عليه
فترة تخطيط أو برمجة أو رصد 

 التنفيذ  وتحديد فترات المسك

 اظهار واخفاء القائمة العمودية

 المستعمل الحالي ونوع الحساب

 القائمة العمودية 
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  : مشروع إضافة 1.2

 مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية
 مسؤول مشروع

 جهوي
 مسؤول مصادقة اقليمي

 مسؤول مشروع
 اقليمي

X       

 .دارة مركزية"إ"حساب : اليمكن إضافة مشروع انطالقا من نوع 
 

 
 

 

  

اختيار "إضافة المشاريع" 

 من القائمة العمودية

الضغط على الزر 

 "إضافة مشروع"

 الضغط على الزر "تأكيد" -2

 مشروعتعديل 

() 

 مشروعحدف 

)×( 

 مسك معطيات المشروع -1
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 والبرمجة ورصد التنفيذ :تدبير فترات التخطيط  1.3
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

X       

 .دارة مركزية"إ"انطالقا من نوع حساب : دبير فترات المسك تيمكن 

 

 هدف خاص : إضافة 1.4

 مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية
 مسؤول مشروع

 جهوي
 مسؤول مصادقة اقليمي

 مسؤول مشروع
 اقليمي

  X     

 

 

 

 

 

 

 

 تحديد اسم المشروع  -1

اختيار "تدبير  1

الفترات من القائمة 

 العمودية

الضغط على )+(  2

 إلضافة فترة جديدة

 (تعديل الفترة )

 )×(حدف الفترة 
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 سالة تؤكد نجاح العملية.ربعد ذلك تظهر  مسك رمز الهدف وتسميته ثم الضغط على الزر تأكيد.

   

 : المنتظرةالنتائج  إضافة 1.5

 مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية
 مسؤول مشروع

 جهوي
 مسؤول مصادقة اقليمي

 مسؤول مشروع
 اقليمي

  X     

 

 .عند الرجوع الى قائمة تدبير المشاريع نضغط على الهدف الخاص الذي نود إضافة نتيجة اليه

 : سنختار الهدف الخاص الذي سبق أن اضفناه.( ) مثال

 اختيار تدبير المشاريع من القائمة العمودية -2

 الضغط على اسم المشروع -3

تعديل اسم يمكن 

المشروع والهدف العام 

 بالضغط على الزر تعديل

الضغط على الزر  -4

)+( إلضافة هدف 

 خاص

حذف او تعديل 

األهداف الخاصة التي 

 سبق مسكها
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 سالة تؤكد نجاح العملية.رمسك رمز النتيجة وتسميتها ثم الضغط على الزر تأكيد. بعد ذلك تظهر 

 مالحظة : يمكن إضافة عدة نتائج في نفس الهدف الخاص

    

 نضغط على الزر + إلضافة النتائج



 
 

8 
 

 

 مسك قيمها.أو لم يتم ال يمكن حذف نتيجة أو هدف اال في حالة فراغ محتوياتها  مالحظة:

   : المؤشرات إضافة 1.6

 مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية
 مسؤول مشروع

 جهوي
 مسؤول مصادقة اقليمي

 مسؤول مشروع
 اقليمي

  X     

 

 

               

 

 )+( إضافة نتيجة

 (Xحذف النتيجة )

 (تعديل النتيجة )

 الضغط على الزر )+( المقابل للنتيجة المعنية-1

 

 اختيار مؤشرات النتائج -2

 الضغط على الزر )+(  -3
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 : اتمالحظ

في حالة اختيار نوع القيمة عبارة عن نسبة مئوية، سيكون رؤساء المشاريع مطالبون بمسك قيمتي البسط  •

 والمقام للمؤشر ليتسنى تجميعها على المستوى الجهوي والوطني.

 ".100: نسبة مئوية يكون دائما مقامها " نوعينوع القيمة  •

 يمكن إضافة عدة مؤشرات لنفس النتيجة. •

 ترتيب محاور التحليل يمكن من التحكم في ترتيب المحاور عند تصدير جداول المخرجات. •

 .سالة تؤكد نجاح العمليةرعند الضغط على تأكيد، تظهر 

 

 الئحة المؤشرات :

 

 مالحظة: ال يمكن حذف مؤشر اال في حالة فراغ محتوياتها أو لم يتم مسك قيمها.

 ادخال اسم المؤشر

 تحديد مستويات مسك المؤشر

 ادخال وصف موجز للمؤشر

نوع القيمة التي سيتوجب مسكها 

 (نوعيقيمة عددية / نسبة مئوية / )

 ادخال محاور التحليل

 )مؤشرات فرعية(

 مؤشر )+(إضافة 

 (Xحذف المؤشر )

 (تعديل المؤشر )

تحديد هذه الخانة في حالة مؤشر غير قابل 

 المستويين الجهوي والوطني للجمع على
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 فــــتــــــــــرة

 الـتـخـطـيـط
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 التخطيط: فترة 2

 الئحة المخاطر :مسك  2.1
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي مركزيةإدارة 

  X  X  X 

يمكن لرؤساء المشاريع على جميع المستويات )مركزي جهوي واقليمي( التنبؤ بالمخاطر التي قد تهدد التنزيل 

 جيدة، وذلك عبر حصرها ومسكها ضمن الئحة المخاطر.العادي للمشروع وتحقيق مؤشرات 

 

 
 

 

 

 .يمكن إضافة المخاطر في مرحلة التخطيط طيلة السنة ألنها غير مرتبطة بفترة المسكمالحظة: 

 : معطيات المؤشر مسك 2.2
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مصادقة جهويمسؤول  مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

  X  X  X 

مركزي  مسؤول مشروعلمسك معطيات التخطيط الخاصة بالمؤشر يتوجب الولوج للمنظومة بنوع الحساب 

 حسب مستوى تنزيل المؤشر. يأو إقليمجهوي  أو

 

 

 اختيار فترة التخطيط 1

الضغط على )+(  3

 إلضافة خطر محتمل

 (تعديل الخطر )

 )×(حذف الخطر 

 التعريف بالخطر 1

 )قوي / متوسط / ضعيف( احتمال حدوثه 2

 )قوي / متوسط / ضعيف( تأثيره على المشروع 3

 الخطرإجراءات التخفيف من  4

 الضغط على الزر "تأكيد" 5

 تدبير المشاريع 2
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 عند الضغط على تأكيد، تظهر رسالة تؤكد نجاح العملية.

 

 اختيار "تخطيط" -2 العمل عليه تحديد المشروع المراد -1

 الضغط على تدبير المشاريع من القائمة العمودية -4
تحديد المؤشر  -5

 المعني

 ( إلدخال المعطياتالضغط على الزر ) -6

تحديد الخانة "مؤشر غير معني" في حالة ان 

 المديرية او االكاديمية غير معنية بالمؤشر

 مسك القيم الملتزم بها

 اختيار فترة المسك : -3

N+1  N+3 
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 :اتنموذج من المعطيات اإلحصائية المرتبطة بالمؤشر( *)   

 

  ، تظهر رسالة تؤكد نجاح العملية.انهاء الزر عند الضغط على

 

عند التأكد من المعطيات الضغط على الزر انهاء إلرسال المعطيات للمصادقة 

 الجهوي أو اإلقليمي.من طرف مسؤول المصادقة المركزي أو 

 المعطيات لتعديل( الضغط على الزر )

 

 االطالع على المعطيات اإلحصائية المرتبطة بالمؤشر)*(

 المؤشرات حاليا في انتظار المصادقة
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 : على المؤشر المصادقة 2.3
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

 X  X  X  

 

 .إقليميمصادقة جهوي أو  لمدير مركزي أو مسؤومعطيات يتوجب الولوج للمنظومة بنوع الحساب للمصادقة على ال

 

 

 

 

 المعنيتحديد المشروع -1
 اختيار فترة "تخطيط" -2

 الضغط على "المصادقة" من القائمة العمودية -3

تتبع  ،المستوى المركزييمكن لرئيس المشروع على  ✓

ما يتم مسكه خالل جميع الفترات على المستوى الجهوي 

  .بالضغط على الزر "+ األكاديميات" أو "ملخص مركزي"

تتبع ما  ،يمكن لرئيس المشروع على المستوى الجهوي ✓

يتم مسكه خالل جميع الفترات على المستوى اإلقليمي 

 اديمي". "ملخص أك بالضغط على الزر "+المديريات" أو
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ستظهر للمسؤول عن المصادقة جميع المؤشرات في طور المصادقة حسب المشاريع، يحدد منها المؤشرات الصالحة 

 بحيث يتم ارجاعها للتعديل من طرف المسؤول عن المشروع. الملغاةللمصادقة او 

 

 عند الضغط على مصادقة، تظهر رسالة تؤكد نجاح العملية.

 

 حتى ظهور الرسالة :المصادقة وااللغاء عمليتي  يتوجب على مسؤول المصادقة، اكمال

 

 :التكلفة التقديرية للمشروعمسك معطيات  2.4
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

  X  X  X 

 النتائج المنتظرة. الميزانية بمنظومة رائد يتم مسكها حسب*

 

 

 

 
 

 

 اختيار مرحلة "تخطيط" -2 تحديد المشروع المراد العمل عليه -1
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 اختيار النتيجة المعنية -3

 اختيار "الميزانية" -4

اختيار نوع الميزانية المراد  -5

 (.مسكها، ثم الضغط على الزر)

لم يتم تحديد الخانة في حالة 

 .لنتيجة المعنيةرصد أي ميزانية ل

الميزانية المرصودة مسك قيم 

 حسب السنوات

 الضغط على الزر "تأكيد"

 تعديل القيم الممسوكة

 الضغط على الزر انهاء عند إتمام المسك

 

 الميزانية حاليا في انتظار المصادقة
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 التقديرية( :المصادقة على الميزانية المرصودة )التكلفة  2.5
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

 X  X  X  

 (2.3الفقرة تتم المصادقة على الميزانية المرصودة بنفس طريقة المصادقة على المؤشرات )

 

 إضافة التدابير : 2.6
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي مركزيةإدارة 

  X  X  X 

 

 اإلقليمي.والجهوي  المركزي، تتم إضافة التدابير من طرف المسؤول عن المشروع ✓

 التدابير مرتبطة بالنتائج وتكون في نفس مستوى المؤشرات. ✓

 يمكن إضافة عدة تدابير لنفس النتيجة. ✓

 .عبارة عن نسب مئوية االجراءاتلكل تدبير يتم رصد مجموعة من  ✓

 .نهاية المسك بفترات بداية أو االرتباطيمكن إضافة التدابير والعمليات في مرحلة التخطيط طيلة السنة دون  ✓

 

 

 

 

            

 

 "تخطيط"اختيار فترة  -2 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1

الضغط على تدبير المشاريع من القائمة  -3

 العمودية

تحديد النتيجة ثم  -4

 الضغط على تدابير
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 ، تظهر رسالة تؤكد نجاح العملية.تأكيدعند الضغط على 

 

 

 

 

  

 

 مسك تعريف التدبير -6 التدابير ةلإلضاف (+الضغط على الزر ) -5

 تدابير ةإلضاف(+الضغط على الزر ) 

 لحذف التدبير (Xالضغط على الزر ) 

 لتعديل التدبير (الضغط على الزر ) 

 إضافة االجراءات -7

 إضافة اإلجراءات بالضغط على الزر تأكيد -8

 الضغط على الزر "اغالق" -9

 الضغط على التدبير المعني لمسك معطيات التخطيط  -10

 المسكالضغط على الزر )+( لبدء عملية  -11
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  رسالة تؤكد نجاح العملية.، ثم الضغط على الزر تأكيد، لكل اجراء على حدى معطيات الضروريةالادخال 

 

 

 على التدابير : المصادقة 2.7
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

 X  X  X  

 

 

  

ستظهر للمسؤول عن المصادقة جميع التدابير في طور المصادقة حسب المشاريع، يحدد منها التدابير الصالحة 

 بحيث يتم ارجاعها للتعديل من طرف المسؤول عن المشروع. االلغاءللمصادقة او 

 عند التأكد من المعطيات الضغط على الزر انهاء إلرسال المعطيات للمصادقة 

 االجراء لتعديل( الضغط على الزر )

 ( لحذف االجراءXالضغط على الزر )

 

 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1
 اختيار فترة "تخطيط" -2

 الضغط على مصادقة من القائمة العمودية -3

 اختيار االجراء المعني من قائمة االجراءات -12

 إتمام مسك المعطيات المتبقية -13
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  عند الضغط على مصادقة، تظهر رسالة تؤكد نجاح العملية.

 يتوجب على مسؤول المصادقة، اكمال عمليتي المصادقة وااللغاء حتى ظهور الرسالة :

 

 اغالق المسك : 2.8

 مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية
 مسؤول مشروع

 جهوي
 مسؤول مصادقة اقليمي

 مسؤول مشروع
 اقليمي

   X    
 

 .مصادقة جهوي لمسؤويتوجب الولوج للمنظومة بنوع الحساب  إلغالق المسك

  

 

 

 

  

 الفترة المراد اغالق مسكهاتحديد  -2 تحديد المشروع المراد العمل عليه -1

 ."اغالق المسك" من القائمة العمودية ىالضغط عل -3

عند مصادقة المديرية على  -4

جميع المؤشرات والتدابير يظهر زر 

 اغالق المسك.

االطالع على تفاصيل القيم الغير 

 مصادق عليها
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 فــــتــــــــــرة

 الـــبـــرمــجـــة
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 البرمجة : فترة 3
 2021) مثال يتم مسك برمجة السنة  Nخالل السنة  N+1لسنة اتتم مسك معطيات خالل فترة البرمجة 

 (2020دجنبر من السنة -خالل فترة المسك نونبر

 : برمجة المؤشرات 3.1
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

  X  X  X 

 

 

 
 

 
 

 

 

 اختيار فترة "برمجة" -2 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1

على تدبير الضغط  -4

 المشاريع من القائمة العمودية

 اختيار المؤشر المعني -5

تذكير بالقيم التي تم مسكها  -6

 بمرحلة التخطيط

( الضغط على الزر) -7

 إلدخال القيم المبرمجة

 مسك القيمة المبرمجة -8

 الضغط على الزر "تأكيد" -9

عند التأكد من المعطيات الضغط على الزر انهاء إلرسال 

 المعطيات للمصادقة من طرف مسؤول المصادقة

 المعطيات لتعديل( الضغط على الزر )

 

 اختيار فترة المسك -3

N+1  
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 : الميزانيةبرمجة  3.2
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

  X  X  X 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1
 اختيار فترة "البرمجة" -2

تدبير "الضغط على  -4

من القائمة  "المشاريع

 العمودية

 اختيار "الميزانية" -6

تذكير بالقيم التي تم مسكها  -7

 بمرحلة التخطيط

( الضغط على الزر) -8

 إلدخال القيم المبرمجة

تذكير بالقيمة التي تم 

 مسكها في مرحلة التخطيط

 الضغط على الزر "تأكيد"

عند التأكد من المعطيات الضغط على الزر انهاء إلرسال 

 للمصادقة من طرف مسؤول المصادقةالمعطيات 

 المعطيات لتعديل( الضغط على الزر )

تحديد  -5

 النتيجة المعنية

 اختيار فترة المسك -3

N+1 
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 فــــتــــــــــرة

 رصد التنفيذ



 
 

25 
 

 رصد التنفيذ : فترة 4

 توثيق المخاطر : 4.1

 مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية
 مسؤول مشروع

 جهوي
 مسؤول مصادقة اقليمي

 مسؤول مشروع
 اقليمي

  X  X  X 

 .على ارض الواقع حدوثهاخالل فترة التخطيط في حالة  مواجهتهاالتصريح باحتمالية مسك معطيات المخاطر التي سبق 

 

  

 

        

 

 فترة "رصد التنفيذ"اختيار  -2 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1

 ثم تحديد فترة المسك

 الضغط على اسم المشروع -4 من القائمة العمودية "تدبير المشاريع"الضغط على  -3

اختيار الخطر المعني من الالئحة  -6

 الممسوكة مسبقا خالل فترة التخطيط

 مسك باقي المعطيات -7

 الضغط على الزر "تأكيد". -8

 الضغط على الزر )+( لتوثيق الخطر -5
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 : المؤشر معطيات تتبع إنجاز مسك 4.2
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مركزيمدير مشروع  إدارة مركزية

  X  X  X 

 

 قد تم المصادقة عليها من طرف مسؤول المصادقة : البرمجةأوال : التأكد من أن معطيات 

 

  

 

        

 ثانيا : مسك معطيات تتبع اإلنجاز. 

 

  

  

 اختيار مرحلة "رصد التنفيذ" -2 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1

 اختيار المؤشر المعني -4 من القائمة العمودية "تدبير المشاريع"الضغط على  -3

 

 التنفيذاختيار مرحلة رصد  -1

 تحديد فترة المسك -2

المؤشر تمت المصادقة   التأكد من معطيات -5

 عليها في فترتي التخطيط والبرمجة
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بالنسبة للقيم ذات الطبيعة "نسبة مئوية" : رئيس المشروع مطالب بمسك قيمتي البسط والمقام لتسهيل حساب *

 .ين الجهوي والوطنيالنسبة في المستوي

 

 

 الضغط على "تتبع اإلنجاز" من القائمة العمودية -3

 تحديد النتيجة المعنية -5 تحديد الهدف الخاص -4

 (الضغط على الزر ) -6

 لبدء المسك

 تذكير بالقيم المستهدفة والمبرمجة

المعطيات للمصادقة عند التأكد من المعطيات الضغط على الزر انهاء إلرسال 

 من طرف مسؤول المصادقة الجهوي أو االقليمي

 المعطيات لتعديل( الضغط على الزر )

 مسك القيم المطلوبة * -7

 الضغط على الزر "تأكيد" -8
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  عند الضغط على انهاء، تظهر رسالة تأكيد الحفظ ثم نجاح العملية.

 

 

 مسك معطيات الميزانية الملتزم بها : 4.3
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

  X  X  X 

بنفس طريقة  قد تم المصادقة عليها من طرف مسؤول المصادقة الميزانية المبرمجةأوال : التأكد من أن معطيات 

 : (4-2)الفقرة  المصادقة على المؤشر

 

 .الميزانية الملتزم بهاثانيا : مسك معطيات   

 

  

  

 

 التنفيذاختيار مرحلة رصد  -2

 تحديد فترة المسك -2
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 الضغط على تتبع اإلنجاز من القائمة العمودية -3

 تحديد النتيجة المعنية -5 تحديد الهدف الخاص -4

 (الضغط على الزر ) -6

 لبدء المسك

 المرصودة والمبرمجةتذكير بالميزانية 

عند التأكد من المعطيات الضغط على الزر انهاء إلرسال المعطيات للمصادقة 

 من طرف مسؤول المصادقة

 المعطيات لتعديل( الضغط على الزر )

 مسك قيم االعتمادات الملتزم بها. -7

 مسك قيم االعتمادات المدفوعة. -8
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  انهاء، تظهر رسالة تأكيد الحفظ ثم نجاح العملية.عند الضغط على 

 

 

 من طرف مسؤول المصادقة :المصادقة على معطيات تتبع انجاز المؤشر  4.4
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

 X  X  X  

 
 

 

  

في طور المصادقة حسب المشاريع، يحدد منها  ومعطيات الميزانية ستظهر للمسؤول عن المصادقة جميع المؤشرات

 بحيث يتم ارجاعها للتعديل من طرف المسؤول عن المشروع. الملغاةالمؤشرات الصالحة للمصادقة او 

 

 عند الضغط على مصادقة، تظهر رسالة تؤكد نجاح العملية.

 

 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1
 اختيار فترة "رصد التنفيد" -2

 ثم فترة المسك

 الضغط على مصادقة من القائمة العمودية -3
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 الرسالة :حتى ظهور المصادقة وااللغاء عمليتي  اتماميتوجب على مسؤول المصادقة، 

 

في حساب مسؤول المشروع الى مصادق عليه من طرف  والميزانية الملتزم بها المؤشرتنفيذ تغير وضعية رصد 

 مسؤول المصادقة.

 

 مسك معطيات تتبع انجاز اإلجراءات : 4.5
 اقليمي مسؤول مشروع مصادقة اقليميمسؤول  جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

  X  X  X 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 تحديد فترة المسك -3

 تحديد النتيجة -6 الخاصتحديد الهدف  -5 الضغط على تتبع اإلنجاز من القائمة العمودية -4

 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1 اختيار مرحلة "رصد التنفيذ" -2

 تحديد  التدبير -7

 بدء المسك -8
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 مالحظة : عند مسك تاريخ النهاية الفعلي لإلجراء، هذا األخير لن يظهر خالل فترة المسك القادمة.   •

 :تتم المصادقة من طرف مسؤول المصادقة بنفس الطريقة السابقة •

 تحديد المشروع. -1

 رصد التنفيذ. فترةاختيار  -2

 اختيار فترة المسك المناسبة. -3

 اختيار المصادقة من القائمة العمودية. -4

 المصادقة او الغاء اإلجراءات. -5

 

 .ادخال المعطيات الضرورية، ثم الضغط على الزر تأكيد -9

 رسالة تؤكد نجاح العملية.

 عند التأكد من المعطيات الضغط على الزر انهاء إلرسال المعطيات للمصادقة 

  للتعديل( الضغط على الزر )
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 تدبير االكراهات : 4.6
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

  X  X  X 

 

 مسك الئحة اإلكراهات التي واجهها مدبري المشاريع، والتي حالت دون التنزيل األمثل للمؤشرات المبرمجة.

 

 

  

 

 

  

 

  

 مالحظة : االكراهات ال تحتاج للمصادقة.

 تحديد فترة المسك -3

 تحديد النتيجة -6 تحديد الهدف الخاص -5 العمودية الضغط على تتبع اإلنجاز من القائمة -4

 تحديد المشروع المراد العمل عليه-1 اختيار مرحلة "رصد التنفيذ" -2

ادخال المعطيات الضرورية، ثم الضغط على الزر تأكيد،  -9

 رسالة تؤكد نجاح العملية.

 الضغط على الزر )+( إلضافة االكراهات
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 تتبع المسك : 5
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

 X X X X X X 

تجنبا ألي تأخير في مسك المعطيات المطلوبة خالل مختلف فترات المسك، يمكن لرؤساء المشاريع تتبع المسك 

 العملية في الوقت المحدد. إتمامعلى جميع المستويات التي يشرفون عليها، وبالتالي الحرص على 

 

  

 

 المخرجات : 6
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

 X X X X X X 

 

مخرجات )مؤشرات النتائج، التدابير، الميزانية، الئحة المخاطر...( تهم مختلف مجموعة من التوفر منظومة رائد 

 المعطيات التي تم مسكها على جميع المستويات.

 التخطيط : فترةمخرجات  •

o Le rapport concernant les indicateurs  الئحة المؤشرات. 

o Le rapport concernant les actions  الئحة التدابير. 

o La fiche projet  بطاقة تعريف المشروع . 

o L’extraction de données de la période de Planification   للبياناتتصدير إجمالي. 

o le rapport de la liste des risques planifiés. 

o  .le rapport de budget planifié 

 فترة البرمجة : مخرجات •

o le rapport d’extraction des données concernant les indic 

o .le rapport de budget programmé 

 

 تحديد فترة المسك-3 تحديد المرحلة المعنية-2 تحديد المشروع-1

 الضغط على تتبع المسك-4

 تحديد النتيجة -5 تحديد الهدف الخاص -5
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 رصد التنفيذ : فترةمخرجات  •

o Rapport d’indicateurs avec axes d’analyse  مؤشرات النتائج (Excel)  

o Rapport concernant les actions 

o Rapport de contraintes 

o Liste des indicateurs avec graphe  الئحة المؤشرات 

o Rapport Intermédiaire  الحصيلة المرحلية 

o L’extraction de données de la période de Suivi d’execution  تصدير إجمالي للبيانات. 

o le rapport de la liste des risque survenus 

o le rapport de budget engagé 

 

 

 

 

  

 تحديد الفترة المعنية-2 تحديد المشروع-1
 فترة المسكتحديد -3

 الضغط على "مخرجات"-4

 تحديد المعطيات المراد تصديرها

الضغط على الزر تصدير، مع اختيار 

 (.pdfاو  xlsصيغة المستند )
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 نماذج من المخرجات : •

 :التخطيط فترة –الئحة المؤشرات 

 
 

 التخطيط : فترة – التدابيرالئحة 
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 التخطيط : فترة – بطاقة تعريف المشروع

 

 : التخطيط فترة – تصدير إجمالي للبيانات
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 فترة رصد التنفيذ –الئحة المؤشرات 

 

 

 فترة رصد التنفيذ –الئحة التدابير 
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 فترة رصد التنفيذ –الئحة االكراهات 

 

 

 فترة رصد التنفيذ –الئحة المؤشرات 
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 فترة رصد التنفيذ –الحصيلة االجمالية للتنفيذ 

 

 

 فترة رصد التنفيذ – تصدير إجمالي للبيانات
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 :المعطيات اإلحصائية  7
 اقليمي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة اقليمي جهوي مسؤول مشروع مسؤول مصادقة جهوي مسؤول مشروع مركزي مدير مشروع مركزي إدارة مركزية

 x x x x x x 

 

 
بالضغط على ذات العالقة بمؤشرات المشروع، يمكن االطالع على المعطيات اإلحصائية المستخرجة من منظومة مسار 

 زر تفاصيل

 

 

 

 

 


