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 ظُطخرهن حُيانغا ُحتوذًُناذقذَى : انعضء األول

 

  حُتوذًُناذقذَى يىظض العرشاذُعُح . 1

، أصبحت المندوبٌة السامٌة للتخطٌط مطالبة بقوة بتوفٌر متحولفً سٌاق اجتماعً واقتصادي 

 والدٌموغرافٌة وتفسٌر التطورات االقتصادٌة االجتماعٌة  عناصر التحلٌل التً تمكن من التوضٌح

الغاٌة، ما فتأت تسعى باستمرار لتطوٌر أسالٌب عملها  المتسارعة التً تعرفها بالدنا. ولتحقٌق هذه

وتوسٌع وتنوٌع نطاق مواضٌع اهتماماتها من خالل االنفتاح على القضاٌا الكبرى لمجتمعنا من جهة، 

وعلى التطورات الحدٌثة، النظرٌة والمنهجٌة، التً ٌعرفها العمل اإلحصائً على الصعٌد الدولً من 

 جهة أخرى.

، 2020-2012تسعى المندوبٌة السامٌة للتخطٌط إلى إعداد استراتٌجٌتها للفترة فً هذا السٌاق، 

لكون هذه االستراتٌجٌة ضرورة تلخص التطلعات وتوضح الرؤى التً تطمح إلٌها المندوبٌة من 

خالل تحقٌق أهداف رئٌسٌة واضحة ومعقولة وممكنة التحقٌق. لقد خلص التحلٌل المعمق لألوضاع 

العدٌد من األهداف الرئٌسٌة الستراتٌجٌة المندوبٌة السامٌة للتخطٌط، إال أنها، فً السائدة إلى جرد 

 مجملها، تركز على أربعة محاور رئٌسٌة وأساسٌة هً كالتالً:
  

 المحور األول: تطوير نظامها للمعلومات اإلحصائية وإعداد الحسابات الوطنية، وذلك من خالل:
 

 تطوير نظام المعلومات اإلحصائي : . أ
 

لقد أصبح فً وقتنا الراهن تطوٌر العمل اإلحصائً من األمور الملحة نظرا للتغٌرات المستمرة التً 

تعرفها الجوانب الحٌاتٌة لمجتمعاتنا وتزاٌد الطلب على البٌانات اإلحصائٌة من قبل المستخدمٌن على 

ٌتطلع فً مواعٌد اختالف تخصصاتهم واهتماماتهم، بما فً ذلك المواطن العادي الذي أصبح بدوره 

معٌنة إلى ما سٌنشره الجهاز اإلحصائً ببلده حول مواضٌع معٌنة تحظى باهتماماته. من هنا برزت 

الحاجة إلى وجود استراتٌجٌة إحصائٌة تهدف إلى تنظٌم العمل اإلحصائً وتطوٌره، وترسً قواعد 

ولٌة. وتسعى المندوبٌة هذا العمل بشكل ٌتوافق مع األولوٌات الوطنٌة وٌتناسق مع التوصٌات الد

 السامٌة للتخطٌط إلى تطوٌر نظام معلوماتها اإلحصائً من خالل:
 

 تعزيز إنتاج المعلومات اإلحصائية :• 
 

إن تعزٌز مسلسل الجهوٌة لفائدة استقاللٌة أوسع للجهات ساهم فً تحدٌد التوجه نحو استراتٌجٌة 

ً ظل هذا التوجه، أصبح البعد ف جدٌدة لتنمٌة اإلنتاج اإلحصائً على مستوى الجهات.

الجهوي/المحلً للمعلومات اإلحصائٌة حاسما وعامال البد من أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار فً تصمٌم 

لذلك، فإن أهداف استراتٌجٌة المندوبٌة السامٌة للتخطٌط المسطرة فً هذا الباب  البحوث اإلحصائٌة.

 الخطط وضع تساعد على اتخاذ القرار وفً التً الدقٌقة اإلحصائٌة تركز على توفٌر البٌانات

والبرامج على المستوى الجهوي. ولن ٌتأتى ذلك إال من خالل الرفع من حجم عٌنات البحوث لضمان 

 الجوانب بكافة المتعلقة اإلحصائٌة المؤشرات تمثٌلٌتها على مستوى كل جهة، حتى نتمكن من توفٌر

 المبادرات تحقٌق نحو والتقدم للرصد المستمر أدوات سٌمكن الفاعلٌن المحلٌٌن من الحٌاتٌة، وهو ما

 المجاالت. كافة فً الوطنٌة واألهداف
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 توسيع المجاالت الموضوعاتية التي تغطيها البحوث اإلحصائية :• 
 

فً إطار تكٌف النظام اإلحصائً الوطنً مع التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والدٌموغرافٌة التً 

سٌاق التفكٌر الحالً حول سبل قٌاس التقدم والتنمٌة البشرٌة، فإن المندوبٌة تسعى تعرفها البالد، وفً 

جاهدة لتغطً جوانب جدٌدة من حٌاتنا االقتصادٌة واالجتماعٌة، من خالل توسٌع نطاق بحوثها 

 لتشمل الجوانب النوعٌة وتصورات السكان.
 

 تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال :• 
 

 األجهزة تسعى اقتصادٌا واجتماعٌا، الدول وتطور بناء فً اإلحصائٌة المعلومات ألهمٌة نظرا

 والمعاٌٌر المنهجٌات اإلحصائٌة الدولٌة، لٌس فقط على مستوى التطورات مواكبة إلى اإلحصائٌة

 البٌانات اإلحصائٌة معالجة مجال الدولٌة، ولكن أٌضا فً مجال التقنٌات الحدٌثة وفً والتصنٌفات

  .ونشرها

 تلبٌة تتٌح اإلمكانٌات التً توفٌر على فً هذا اإلطار، فإن المندوبٌة السامٌة للتخطٌط تعمل

 كاف وبشكل عصري بأسلوب اإلحصائٌة والمؤشرات الحدٌثة البٌانات من المستجدة االحتٌاجات

للمعلومات  وفعال، من خالل مواصلة مجهوداتها الرامٌة إلى تعمٌم استعمال التكنولوجٌا الحدٌثة

 واالتصال فً جمع ومعالجة ونشر البٌانات، وذلك من خالل:

االستعمال الواسع لتقنٌة تجمٌع المعطٌات عن طرٌق استعمال الحاسوب، من خالل تعمٌمها  -

 على جمٌع البحوث التً تقوم بها المندوبٌة؛

 انات المجالٌة.تطوٌر وتعزٌز استخدام نظام المعلومات الجغرافٌة خاصة فً مجال نشر البٌ -
 

 : إنتاج الحسابات الوطنية .ب

 

من المهام المنوطة كذلك بالمندوبٌة السامٌة للتخطٌط إعداد الحسابات الوطنٌة التً هً عبارة عن 

مجموعة الحسابات التً تعطً تفاصٌل كامل عن إٌرادات ومخرجات االقتصاد المغربً، وتقدم صورة 

ن شاملة لالقتصاد الوطنً، وفق نسق منظم ومتكامل. كما ٌدخل ضمن اختصاصات المندوبٌة ضما

نشر نتائج هذه الحسابات سنوٌا وفصلٌا، وكذلك إنتاج الحسابات الجهوٌة والقطاعٌة. وٌروم برنامج 

مواصلة السعً إلى إنتاج حسابات وطنٌة، سنوٌة وفصلٌة، فً  2020-2012عمل المندوبٌة للفترة 

 التالٌة: . وٌتعلق األمر باألعمال2002المحاسبة الوطنٌة لسنة   تناغم وتوافق مع مقتضٌات نظام

 إعداد الحسابات الوطنٌة السنوٌة والفصلٌة؛ •

 إعداد الحسابات الجهوٌة؛• 

 إعداد الحسابات القطاعٌة )الحساب التابع لقطاع السٌاحة،...(؛• 

 إعداد المؤشرات االقتصادٌة؛• 

 تحلٌل النظام اإلنتاجً؛• 

 سنة، ألدوات التحلٌل اإلحصائٌة إلنجاز دراسات الوقع والتوقعات االقتصادٌة: إعداد، كل •

 جدول الموارد واالستخدامات؛ -

 جدول الحسابات االقتصادٌة المندمجة؛ -

 جدول العملٌات المالٌة؛ -

 .مصفوفة المحاسبة االجتماعٌة -
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ا للمعاٌٌر الدولٌة وبناء على تجدر اإلشارة إلى أن برنامج عمل المندوبٌة فً هذا المجال ٌتم وفق

 وٌنقسم إلى فئتٌن: (SCN 2008) 2002توصٌات نظام المحاسبة الوطنٌة لألمم المتحدة لسنة 
 

 :الفئة األولى وتهم إنتاج حسابات وطنية، سنوية وفصلية، وفق جدولة زمنية محددة
 

 وٌتعلق األمر ب:
 

 الحسابات السنوية : .1
 

 . حسابات السلع والخدمات :1.1

 وٌمكن ترجمة هذه الحسابات حسب:

 أ. المجامٌع الرئٌسٌة بالحجم والقٌمة :

 الناتج المحلً اإلجمالً؛ تفصٌل• 

 اإلنتاج؛• 

 القٌم المضافة؛• 

 نفقات االستهالك النهائً لألسر؛• 

 إجمالً تكوٌن رأس المال الثابت؛• 

 المبادالت الخارجٌة.• 

 ات المواد( بالقٌمة والحجم.ب. توازن الموارد واالستخدامات )حسب مجموع

 ت. حسابات الفروع: حساب اإلنتاج حسب الفروع )بالقٌمة والحجم(.

 ث. جداول الموارد واالستخدامات.

 : . حسابات القطاعات المؤسساتية1.1

 هذه الحسابات هً كما ٌلً:

 أ. حسابات القطاعات المؤسساتٌة

 حسابات الشركات غٌر المالٌة؛• 

 الشركات المالٌة؛ حسابات• 

 حسابات اإلدارات العمومٌة؛• 

 حسابات األسر؛• 

 حسابات أخرى.• 

 ب. جداول الحسابات االقتصادٌة المندمجة.

 ت. جدول العملٌات المالٌة.

 : . الحساب التابع للسياحة1.1

والناتج الداخلً اإلجمالً ونفقات االستهالك النهائً  )حسابات اإلنتاج  . الحسابات الجهوية1.1

 لألسر حسب الجهات(.

(. فً حٌن أن 2 -ٌتم إنتاج الحسابات الجهوٌة كل سنة حٌث ٌتم نشر الحسابات المتعلقة بالسنة )ن

ا حسب الحساب التابع للسٌاحة وحسابات السلع والخدمات والحسابات المؤسساتٌة ٌتم نشرها سنوٌ

( 2-( والحسابات شبه النهائٌة الخاصة بالسنة )ن1-ثالث صٌغ: الحسابات المؤقتة الخاصة بالسنة )ن

 (.3-والحسابات النهائٌة الخاصة بالسنة )ن
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 الحسابات الوطنية الفصلية : .1
 

ً ٌتم إنتاج هذه الحسابات الخاصة بفصل ما عند نهاٌة الفصل الموالً. وتهم الناتج الداخلً اإلجمال

بالحجم وباألسعار الجارٌة حسب مقاربة اإلنتاج وتوزٌعه من حٌث القٌمة المضافة حسب فروع 

النشاط االقتصادي، وكذا مكونات الطلب اإلجمالً. وٌتم نشر النتائج على موقع المندوبٌة وفقا 

ً، لمتطلبات والجدول الزمنً المحدد من قبل المعٌار الخاص لنشر المعطٌات لصندوق النقد الدول

 ٌوما بعد انقضاء الفصل المعنً بهذه الحسابات. 00
 

 (:1111الفئة الثانية وتهم إنتاج حسابات وطنية بسنة أساس جديدة )سنة 
 

(، اعتمدت المندوبٌة السامٌة SCN 2008) 2002بناء على توصٌات نظام المحاسبة الوطنٌة لسنة 

للتخطٌط استراتٌجٌة تروم تحدٌث سنة األساس للحسابات الوطنٌة كل سبع سنوات. وهكذا، فبعد نشر 

الجدٌدة، انطلقت األعمال التمهٌدٌة إلنتاج حسابات تعتمد سنة  2002الحسابات الوطنٌة بسنة األساس 

 كسنة أساس جدٌدة. وتشمل هذه األعمال: 2014

 االحتٌاجات من المعلومات؛ تحدٌد• 

 2002إقرار المفاهٌم والتعارٌف الجدٌدة التً أوصى بها نظام المحاسبة الوطنٌة لسنة • 

(SCN 2008؛) 

 إعداد وإقرار التصنٌفات الخاصة بالمنتجات واألنشطة والعملٌات؛• 

 ار؛المساهمة فً إنجاز البحوث البنٌوٌة التً أطلقتها مدٌرٌة اإلحصاء فً هذا اإلط• 

 تصفٌة جذاذات البحوث البنٌوٌة وتحلٌل نتائجها؛• 

وضع الترتٌبات على المستوى المعلوماتً لتنفٌذ عمل تغٌٌر سنة األساس )تحمٌل الملفات • 

 واستعمال أحدث إصدار لهذا البرنامج(؛ ERETESعلى البرنامج المعلوماتً 

 خالصات.• 

مس سنوات لو توصلت مصالح المحاسبة الوطنٌة غالبا على فترة تمتد لخ هاهذه األشغال ٌتم إنجاز

بنتائج كل البحوث حسب الجدولة الزمنٌة المحددة لها سلفا. ومن المتوقع أن تنشر سلسلة الحسابات 

 .2010فً ٌونٌو  2012-2014المتعلقة بالفترة 
 

لقة المحور الثاني: الدراسات المستقبلية، السوسيو اقتصادية والديموغرافية والدراسات المتع

 بالتنمية المستدامة :
 

 مواصلة تنفيذ رؤية متجددة لتخطيط التنمية وتحليل الظرفية: . أ
 

 تطوٌر التوقعات على المدى القصٌر من خالل المٌزانٌات االقتصادٌة؛• 

" فً إطار رؤٌة متجددة لتخطٌط التنمٌة 2030مواصلة التفكٌر المستقبلً "مغرب • 

 االقتصادٌة واالجتماعٌة؛

 الظرفٌة. تحلٌل• 
 

 ديموغرافية ورصد ظروف معيشة السكان:-يوإعداد دراسات سوس . ب
 

  إنجاز دراسات وبحوث متنوعة فً مجال السكان،  ستتناول هذه األشغال مواضٌع

دٌموغرافٌة تتعلق بالوالدات والوفٌات ومحدداتها المباشرة )الزواج، الطالق، استعمال 
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وسائل منع الحمل، الخ(، والهجرة الداخلٌة والدولٌة. كما تهتم بمواضٌع تتعلق بالعوامل 

االجتماعٌة واالقتصادٌة المفسرة أو الناجمة عن الدٌنامٌات السكانٌة والتغٌرات فً الهٌاكل 

 .والتوزٌع المجالً للسكان. كما ستزاوج فً غالب األحٌان بٌن ما هو كمً وما هو نوعً

 المدى الطوٌل، على المستوى الوطنً  سقاطات السكانٌة على المدى المتوسط، إنجاز اإل

 ومستوى الجهات واألقالٌم والعماالت والجماعات؛

 المساهمة فً إنجاز دراسات استشرافٌة حول السكان؛ 

  نشر البحوث حول مختلف فئات السكان مثل النساء واألطفال والمراهقٌن والشباب أو كبار

 السن؛

 امج للتكوٌن والمساعدة التقنٌة حول الدٌموغرافٌا وكذلك تنظٌم ندوات حول إنجاز بر

 القضاٌا الكبرى المتعلقة بالسكان؛

  تصمٌم وتحلٌل ورصد المؤشرات االجتماعٌة واالقتصادٌة للتنمٌة فً أبعادها االجتماعٌة

 واإلنسانٌة؛

 إعداد تقارٌر دورٌة عن ظروف معٌشة السكان؛ 

  دورٌة وإنجاز دراسات موضوعاتٌة عن ظروف معٌشة السكان؛تطوٌر تقارٌر إحصائٌة 

  المساهمة فً إعداد دراسات حول االستراتٌجٌات والسٌاسات الرامٌة للتخفٌف من

 .التفاوتات االجتماعٌة بجمٌع أشكالها وفً جمٌع أبعادها
 

 

 انجاز دراسات قطاعية و دراسات تهم التنمية المستدامة: . ت
 

 انجاز دراسات قطاعٌة؛ 

 فً المغرب؛  إعداد تقرٌر حول أهداف التنمٌة المستدامة 

 وضع وتحٌٌن قاعدة البٌانات الخاصة بأهداف التنمٌة المستدامة؛ 

 ؛المشاركة والمساهمة فً اللقاءات الجهوٌة والدولٌة حول أهداف التنمٌة المستدامة 
 

 : تكوين األطر في مجال اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم المعلومات: المحورالثالث
 

ستواصل المندوبٌة السامٌة للتخطٌط، من خالل مؤسستً التعلٌم العالً التابعتٌن لها، المتخصصتٌن، 

 األولى فً مجاالت اإلحصاء واالقتصاد التطبٌقً، والثانٌة فً مجال علوم المعلومات، وهما:
 

 : الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيالمعهد 
 

ٌحتل المعهد الوطنً لإلحصاء واالقتصاد التطبٌقً الٌوم مكانة متمٌزة بٌن مؤسسات التعلٌم العالً 

األخرى األكثر شهرة ببالدنا. وٌقدم المعهد لطالبه تكوٌنا متنوعا ومتعدد التخصصات ٌتمحور حول 

 خمسة شعب هً:

 ً؛االقتصاد التطبٌق-اإلحصاء• 

 المعلومٌات؛• 

 االكتوارٌة والمالٌة؛• 

 الدٌموغرافٌا؛-اإلحصاء• 

 البحث العملٌاتً والمساعدة على اتخاذ القرار.• 
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وٌوجه المهندسون خرٌجو المعهد للعمل باإلدارات العمومٌة والمؤسسات العمومٌة وشبه العمومٌة 

إلى الطلبة المغاربة، ٌستقبل المعهد طلبة من بلدان أخرى خصوصا  وبالقطاع الخاص. وباإلضافة

 البلدان الناطقة بالفرنسٌة.

 وبجانب مهمتة الرئٌسٌة، ٌقوم المعهد بتأدٌة مهام أخرى تتعلق بالبحث العلمً والتكوٌن المستمر.

وعالوة على ذلك، ٌتطلع المعهد إلى تطوٌر مختبرٌن اثنٌن لألبحاث، ٌتعلق األول بالنوع واالقتصاد 

واإلحصاء والدٌموغرافٌا والتنمٌة المستدامة، والثانً بنظم المعلومات واألنظمة الذكٌة والنمذجة 

 الرٌاضٌة.

قٌات الشراكة والتبادل مع من جهة أخرى، وفً إطار انفتاح المعهد على محٌطه، سٌقوم بتعزٌز اتفا

 جامعات ومؤسسات أجنبٌة.

وفٌما ٌتعلق بالتكوٌن المستمر، ٌتطلع المعهد إلى توقٌع اتفاقٌات مع مؤسسات عامة وخاصة تروم 

استفادة أطر هذه المؤسسات من الدورات التكوٌنٌة التً ٌنظمها فً مجاالت تخصصاته: اإلحصاء، 

 األكتوارٌة، الدٌموغرافٌا،...

، ٌمكن أن نعتبر أن استراتٌجٌة المعهد الوطنً لإلحصاء واالقتصاد التطبٌقً هً المساهمة فً إجماال

التكوٌن األساسً للكفاءات التقنٌة العالٌة وفً تطوٌر البحث العلمً وفً تطوٌر كفاءة األطر العلٌا 

 العاملة بالنسٌج االجتماعً واالقتصادي من خالل التكوٌن المستمر و/أو الخبرة.
 

 : معلوماتلدرسة علوم ام
 

تعتبر مدرسة علوم المعلومات المؤسسة العمومٌة الوحٌدة فً المغرب التً تكون مهندسٌن فً مجال 

علوم المعلومات والمٌادٌن المرتبطة بها خاصة هندسة التوثٌق / إدارة الوثائق واألرشٌف / الذكاء 

 ٌات المعرفٌة ونظم المعلومات.التنافسً والٌقظة االستراتٌجٌة / هندسة المعارف / المحتو

 تتوفر المؤسسة على ثالثة أسالك للتكوٌن: سلك المهندس، سلك الماستر وسلك الدكتوراه.

كما ٌناط بالمدرسة التكوٌن المستمر وتقدٌم الخدمات لفائدة المقاوالت والمؤسسات العمومٌة إلى جانب 

 تنمٌة البحث العلمً ارتباطا بمٌادٌن تخصصها.
 

 المحور الرابع: الدعم والقيادة
 

 األنشطة الداعمة لمهام المندوبية : . أ
 

تنظٌم دورات للتكوٌن والدعم لفائدة موظفً المندوبٌة فً مجاالت تهم تخصصاتهم المهنٌة • 

 مركزٌا وجهوٌا على حد سواء؛

 ...؛.،تحٌٌن الدراسات المتعلقة بالتدبٌر التوقعً ألعداد الموظفٌن والوظائف والكفاءات• 

 تحدٌث اإلدارة من خالل:• 

 إدخال اإلعالمٌات فً عملٌة التدبٌر؛ -

 وضع نظام لألرشٌف المادي واإللكترونً؛ -

 تجدٌد جزء من حظٌرة التجهٌزات المعلوماتٌة؛ -

 تجدٌد نظام االتصاالت الهاتفٌة. -

 تعزٌز مسلسل الالتمركز االداري من خالل:• 

 للمدٌرٌات الجهوٌة؛تعزٌز القدرات التدبٌرٌة  -

 دعم مهام المدٌرٌات الجهوٌة؛ -
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 البرامج على المستوى الجهوي؛-إقرار وتنفٌذ المٌزانٌات -

تعزٌز عملٌات الرقابة الداخلٌة المتعلقة بصرف االعتمادات وتعمٌمها على المدٌرٌات • 

 الجهوٌة؛

فضال عن تنظٌم نشر أعمال المندوبٌة من خالل تنظٌم ندوات ومؤتمرات صحفٌة تعمٌم و• 

 ورشات عمل وأٌام للتفكٌر؛

 تنفٌذ القانون التنظٌمً الجدٌد لقانون المالٌة.• 
 

 تعزيز التعاون الدولي : . ب
 

ستواصل المندوبٌة السامٌة للتخطٌط تعزٌز مكانتها المتمٌزة على الصعٌد الدولً وذلك بتطوٌر 

مع عدة مؤسسات جهوٌة ودولٌة والمشاركة فً مؤتمرات ولقاءات ذات  وتقوٌة عالقات تشاركٌة

صلة بمهامها ومسؤولٌاتها، وكذا بإسهام أطرها فً مجال تقدٌم الخبرة لعدة دول إفرٌقٌة وعربٌة وكذا 

من أجل استفادة مسؤولٌه وموظفٌها من دورات تكوٌنٌة أو ورشات لتبادل الخبرات بهدف مواكبة 

 المٌادٌن المتعلقة بمهامهم.آخر المستجدات فً 
 

 نظام المعلومات الوثائقي : . ت
 

بحكم المهام التً تضطلع بها، تساهم المندوبٌة السامٌة للتخطٌط، من خالل المركز الوطنً للوثائق 

التابع لها، فً تنفٌذ السٌاسات العامة بجمع ورصد ومعالجة وتوزٌع الوثائق والمعلومات فً مجاالت 

 واالجتماعٌة والمستدامة للمغرب.التنمٌة االقتصادٌة 

 ، تستند على:2020-2012من هذا المنظور، فإن استراتٌجٌة المندوبٌة فً هذا المجال خالل الفترة 

 العمل على تجمٌع ومعالجة ونشر ما صدر بالمغرب من وثائق حول هذا الموضوع؛• 

 توسٌع نطاق الرصد والرفع من كمٌة المعلومات؛• 

 سٌلة لنشر التحذٌرات؛اعتماد الخرائط كو• 

تٌسٌر الولوج إلى المعلومات والوثائق فً مجال التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والمستدامة • 

للمغرب من خالل الرفع من عدد قواعد البٌانات والبوابات المتاحة على االنترنت لوضعها 

لدراسات التقنٌة، رهن إشارة مختلف فئات المستخدمٌن ) الباحثون، واألكادٌمٌون، ومكاتب ا

 الخ.(.

 تأمٌن الموارد والشبكات المعلوماتٌة؛ •  

 عصرنة سلسلتً الطباعة والمٌكروفٌش.• 
 

 تحسين وسائل االتصال ونشر أعمال المندوبية : . ث
 

تعتزم المندوبٌة السامٌة للتخطٌط تنوٌع وسائلها لالتصال الخارجً وتحدٌث أدوات الولوج إلى 

اإلنترنت أو من خالل االتصال المباشر بمصالحها، حتى تؤمن نشرا واسعا المعلومة سواء عبر 

 إلنتاجاتها وتحسٌن خدمة االستجابة لطلبات المستعملٌن المباشرة.

وفً هذا اإلطار، فإن المندوبٌة السامٌة للتخطٌط تسعى باستمرار الى إدخال تحسٌنات مستمرة على 

 بات المستعملٌن فً أفضل الظروف، وذلك من خالل:الوسائل المختلفة التً اعتمدتها لتلبٌة طل

( فً اإلنتاج اإلحصائً. NSDDاألخذ بعٌن االعتبار المعٌار الخاص لنشر المعطٌات )• 

فوفقا اللتزاماتها الدولٌة، وبصفتها عضوا فً مجموعة الدول المنخرطة فً المعٌار الخاص 

بٌة نشر المعلومات المنتجة )التشغٌل لنشر المعطٌات لصندوق النقد الدولً، ٌتحتم على المندو
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واألرقام االستداللٌة حول األسعار والحسابات الوطنٌة، الخ ( فً توارٌخ معٌنة ومتفق علٌها 

مسبقا مع صندوق النقد الدولً. وتوضع هذه المعلومات رهن إشارة مختلف الفاعلٌن من خالل 

 موقع صندوق النقد الدولٌا.

لقوائم المستفٌدٌن من منشورات المندوبٌة. كما تستخدم التوسٌع والتحدٌث المنتظم • 

 اإلصدارات اإللكترونٌة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستعملٌن.

تعبئة مختلف مكونات المندوبٌة لتلبٌة احتٌاجات المستعملٌن: الموقع االلكترونً ،الشباك • 

اإللكترونً. كما تلجأ اإلحصائً، مصلحة الخرائط، قاعدة المعطٌات اإلحصائٌة والموقع 

المندوبٌة لمختلف الوسائل لتلبٌة حاجٌات المستعملٌن: البرٌد اإللكترونً، الهاتف، المراسالت، 

 تحمٌل الملفات انطالقا من الموقع اإللكترونً، االتصال بعٌن المكان بمصالح المندوبٌة، الخ.
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  2118ذقذَى االػرًاداخ انًرىقؼح تشعى عُح . 2

 :  ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول  : 1 ظذول

مشروع قانون 
)الميزانية  المالية

العامة( لسنة 

قانون / 8108
المالية)الميزانية 

 العامة( لسنة

8107 

 ( الميزانية العامة8108)مشروع قانون المالية لسنة 

) قانون المالية 
( 8107لسنة 

 الميزانية العامة

 الفصل

 الموظفون - 000 700 282 -

- 
157 592 000 - 

المعدات والنفقات 
 المختلفة

 االستثمار - 000 885 29 -

 المجموع - 000 177 470 -

: يهخص اػرًاداخ انًُضاَُح انؼايح و يشافق انذونح انًغُشج تصىسج يغرقهح و انحغاتاخ انًشصذج أليىس  0ظذول 

  : خصىصُح انًرىقؼح حغة انفصىل

مشروع مجموع 
قانون المالية 

 8102 للسنة

الحسابات المرصدة ألمور 
 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
 مستقلة

 الميزانية العامة

 الفصل
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع 
قانون 
المالية 
للسنة 
8108 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

8108 

مشروع قانون المالية 
 8108للسنة 

 الموظفون 000 700 282          

      19 170 000 20 681 000 157 592 000 

المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

 االستثمار 000 885 29 000 700 11 000 700 11      

 المجموع 000 177 470 000 381 32 000 870 30 000 500 000 500 000 688 471

 يغرقهح و انحغاتاخ انًشصذج أليىس خصىصُح إدساض أعًاء يشافق انذونح انًغُشج تصىسج  
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 حغة انثشايط  2118يهخص االػرًاداخ انًرىقؼح تشعى عُح . 3

 : ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب البرامج3جدول 

% 

مشروع قانون 
 المالية لسنة %

قانون /  8108
المالية لسنة 

8107 

 المالية قانون مشروع 8102) الميزانية العامة
 ( لسنة

الميزانية العامة )قانون 

 (8102 المالية لسنة
 البرامج

فصل 
 االستثمار

فصل المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

فصل 
 الموظفين

 القيادة والدعم - 000 700 282 000 242 78 000 075 16 -

إنتاج المعلومة اإلحصائية  -  000 314 54 000 540 5 -
 والحسابات الوطنية

- 570 000 2 845 000  - 

الدراسات واألبحاث السوسيو 
اقتصادية والديموغرافية 

والدراسات المتعلقة بالتنمية 
المستدامة ، التوقعات 

 والمستقبلية

- 7 700 000 22 191 000  - 
تكوين االطر في مجال االحصاء 

واالقتصاد التطبيقي وعلوم 
 المعلومات

 المجموع - 000 700 282 000 592 157 000 885 29 -

 : ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 8108للسنة 

حسابات المرصدة ألمور 
  8102 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
8102  

 الميزانية العامة

8102 

 البرامج 
تحويالت 
 أو دفوعات

مشروع 
قانون 

للسنة المالية 
8108 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

8108 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

8108 

 والدعم القيادة 000 017 377 000 900 5 000 739 5 000 500 000 500 000 178 377

59 854 000     59 854 000 
 اإلحصائية المعلومة إنتاج

 الوطنية والحسابات

3 415 000     3 415 000 

 واألبحاث الدراسات
 اقتصادية السوسيو

 والدراسات والديموغرافية
 بالتنمية المتعلقة
 التوقعات ، المستدامة

 والمستقبلية

31 241 000   25 131 000 26 481 000 29 891 000 

 مجال في االطر تكوين
 واالقتصاد االحصاء

 وعلوم التطبيقي
 المعلومات

 المجموع 000 177 470 000 381 32 000 870 30 000 500 000 500 000 688 471
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 ذقذَى االػرًاداخ حغة انًشاسَغ أو انؼًهُاخ . 4

 

 إَراض انًؼهىيح اإلحصائُح وانحغاتاخ انىطُُح :  126تشَايط 

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

  

 المجموع
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار 
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة
 

 إنتاج ونشر المعلومة االحصائية 000 691 53 000 440 5 000 131 59

 إنتاج الحسابات الوطنية 000 623 000 100 000 723

 

اقرصادَح وانذًَىغشافُح وانذساعاخ انًرؼهقح تانرًُُح  انذساعاخ واألتحاز انغىعُى:  127تشَايط 

 انًغرذايح ، انرىقؼاخ وانًغرقثهُح 

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

  

 المجموع
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار 
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة
 

2 037 000 220 000 1 817 000 
الدراسات القطاعية والدراسات المتعلقة 

 بالتنمية المستدامة

500 000 100 000 400 000 
الدراسات واألبحاث الديموغرافية وتتبع 

 ظروف معيشة السكان

 تحليل الظرفية 000 398 000 50 000 448

 وبالمستقبليةالدراسات المتعلقة بالتوقعات  000 230 000 200 000 430
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 ذكىٍَ االطش فٍ يعال االحصاء واالقرصاد انرطثُقٍ وػهىو انًؼهىياخ :  128تشَايط 

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

  

 المجموع
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار 
 فصل المعدات والنفقات

 المختلفة
 

22 390 000 5 000 000 17 390 000 
تكوين االطر في مجال االحصاء واالقتصاد 

 التطبيقي

 تكوين االطر في مجال علوم المعلومات 000 801 4 000 700 2 000 501 7

المتعلقة ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية  : 6 جدول
 بالبرنامج

  

 المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 دعم المهام 700 915 6 0 700 915 6

 بناء وتهيئة وتجهيز البنايات اإلدارية 0 000 200 3 000 200 3

 دراسات 0 000 280 3 000 280 3

 تعليم و دراسة 300 795 11 0 300 795 11

 تركيب ومالعب رياضية 0 000 70 000 70

 تحمالت الطلبة 000 70 0 000 70

 بناء وتهيئة المباني 0 000 150 1 000 150 1
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 انقُادج وانذػى :  151تشَايط 

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

  

 المجموع
   الميزانية العامة

 فصل االستثمار 
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة
 

 تدبير الموارد 000 842 74 000 075 16 000 917 90

 دراسات والتكوين 000 800 2 0 000 800 2

 تنظيم الندوات والمؤتمرات 000 600 0 000 600

ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة  : 6 جدول

 بالبرنامج

  

 المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

500 000 500 000 0 
تطوير الرصيد الوثائقي للمركز الوطني 

 للتوثيق

 تدعيم خدمات المستعملين 0 000 550 1 000 550 1

 استنساخ و طباعة ونشر 0 000 80 000 80

1 284 000 1 284 000 0 

بناء مراكز متعددة الوسائط الجهوية 
وتوسيع وتجهيز وصيانو وتهيئة المركز 

 الوطني للتوثيق

 تداريب وأنشطة ثقافية 0 000 220 000 220

 التأهيل المعلومياتي 0 000 366 000 366

 دعم المهام 000 900 1 0 000 900 1

ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة  :7 جدول

 بالبرنامج

   لحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 اإلرشاد دراسات 000 500
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 ذىصَغ ظهىٌ الػرًاداخ تشايط . 5

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات : 2جدول 

 
 

 تشيعح يُضاَُاذُح نصالز عُىاخ . 6

 العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة 8181-8102: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 9جدول 

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 تافياللت -جهة درعة  500 746 000 255 500 001 1

 جهة الشرق 000 414 000 80 000 494

الساقية -جهة العيون  000 296 000 100 000 396
 الحمراء

 -جهة بني مالل  000 920 000 50 000 970
 خنيفرة

 -جهة الدار البيضاء 000 310 1 000 300 000 610 1
 سطات

 المصالح المشتركة 500 857 149 000 970 27 500 827 177

 ماسة -جهة سوس  000 312 000 120 000 432

 مكناس -جهة فاس  000 873 000 200 000 073 1

واد  -جهة الداخلة  000 419 000 80 000 499
 الذهب

 -سال -جهة الرباط  000 688 000 220 000 908
 القنيطرة

-تطوان-جهة طنجة 000 849 000 100 000 949
 الحسيمة

 واد نون -جهة كلميم  000 256 000 60 000 316

 آسفي -مراكش جهة  000 651 000 350 000 001 1

 المجموع 000 592 157 000 885 29 000 477 187

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

المالية  قانون
 للسنة

2017 

  

 نفقات الموظفين - 000 700 282 000 835 296 750 676 311

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة  - 000 592 157 000 000 162 000 000 169

 نفقات االستثمار - 000 885 29 000 500 34 000 700 35

516 376 750 493 335 000 470 177 000 
- 

 المجموع
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العتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  8181-8102: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 01جدول 
 والحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

 حسب طبيعة النفقة 0202-0212البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات :  11 جدول

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

34 190 000 34 190 000 32 381 000 - 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

500 000 500 000 500 000 - 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
  

        

الدراسات واألبحاث السوسيو 
اقتصادية والديموغرافية 

والدراسات المتعلقة بالتنمية 
المستدامة ، التوقعات 

 والمستقبلية 

 الميزانية العامة  - 000 415 3 000 800 3 000 000 4

    
مرافق الدولة المسيرة بصورة  -

 مستقلة

   
الحسابات المرصدة ألمور  -

 خصوصية 

 القيادة والدعم        

 الميزانية العامة  - 000 017 377 000 835 394 750 676 411

5 900 000  5 900 000 5 900 000 
مرافق الدولة المسيرة بصورة  -

 مستقلة

500 000 500 000 500 000 
الحسابات المرصدة ألمور  -

 خصوصية 

      
إنتاج المعلومة اإلحصائية  

 والحسابات الوطنية 

 الميزانية العامة  - 000 854 59 000 000 63 000 000 69

    
مرافق الدولة المسيرة بصورة  -

 مستقلة

   
الحسابات المرصدة ألمور  -

 خصوصية 

      

تكوين االطر في مجال االحصاء  
واالقتصاد التطبيقي وعلوم 

 المعلومات 

 الميزانية العامة  - 000 891 29 000 700 31 000 700 31

28 290 000  28 290 000 26 481 000 
مرافق الدولة المسيرة بصورة  -

 مستقلة

   
الحسابات المرصدة ألمور  -

 خصوصية 
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 انًُذوتُح انغايُح نهرخطُظذقذَى تشايط : انعضء انصاٍَ

 

 إَراض انًؼهىيح اإلحصائُح وانحغاتاخ انىطُُح:  126تشَايط 

 

  انؼايح يهخص اعرشاذُعُح انثشَايط وغاَاذها. 1

نتاج  خالل السنوات المقبمة، ستواصل المندوبية السامية لمتخطيط تأىيل نظام المعمومات اإلحصائية وا 
   التاليين: المشروعينالحسابات الوطنية. و يتضمن ىذا البرنامج 

 : إنتاج ونشر المعمومة اإلحصائية 1.1

، القيام بالميام الموكولة ليا والمتعمقة 2020-2018ستواصل المندوبية السامية لمتخطيط خالل فترة 
بتجميع المعطيات ونشرىا، خدمة لكل الفاعمين ومواكبة لتحوالت التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 مي:ببالدنا. ويستمر برنامج إنتاج ونشر المعمومات اإلحصائية خالل ىذه الفترة بما ي

 توسيع المجال الموضوعاتي لمعمميات اإلحصائية عبر:     .1

  إصالح المقاربات المنيجية التي يتوخى منيا تحسين العمميات اإلحصائية الدائمة؛ 

    .انجاز عمميات إحصائية لالستجابة لحاجيات المستعممين ومتخذي القرار 

 :اإلحصائية عبرتوسيع تغطية المجال الجغرافي لمعمميات      .2
        تقوية عينات البحوث اإلحصائية؛ 

         الجيات لمواكبة الجيوية الموسعة. إنتاج المعمومات اإلحصائية عمى مستوى 

تحسين مسمسل تجميع المعطيات اإلحصائية ومعالجتها باستعمال تكنولوجيا المعمومات      .3
 واالتصال، ويتعمق األمر ب:

         تجميع( المعطيات باستعمال نظام الحاسوبCAPI؛) 

          منظومة تجميع المعطيات عبر األنترنيت CAWI )؛) 

         نظام المعمومات الجغرافية(SIG) 

 :تحسين مسمسل نشر المعمومات اإلحصائية عبر     .4
         النقد الدولياحترام متطمبات المعيار الخاص لنشر المعطيات االحصائية لصندوقFMI: 

NSDD؛ 

         .نشر المؤشرات المجالية عبر النظام الجغرافي لممعمومات  

 اغناء قاعدة المعطيات اإلحصائية بالمؤشرات الجديدة وذلك بتطوير اإلحصائيات اإلدارية .     .5
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 إنتاج الحسابات الوطنية: 1.2
 

في إطار مواصمة أشغال إنجاز  2020-2018مخطط المندوبية السامية لمتخطيط لفترة  يندرج
، سواء عمى المستوى السنوي أو الفصمي 2008الحسابات الوطنية طبقا لنظام المحاسبة الوطنية 

 ويتعمق األمر ب:

  ؛2007مواصمة أشغال إنجاز الحسابات الوطنية والجيوية حسب سنة األساس 
 وضعت المندوبية السامية لمتخطيط استراتيجية 2008ات نظام المحاسبة الوطنية تبعا لتوصي ،

، تم الشروع في 2007لتحديث الحسابات الوطنية. وىكذا بعد نشر حسابات سنة االساس 
 . 2014إلى سنة االساس  2007االشغال االولية المتعمقة بتغيير سنة االساس 

 
 

 يغؤول انثشَايط . 2

 مدير االحصاء  

 انًرذخهٍُ فٍ انقُادج . 3

  مدير اإلحصاء 

      مدير المحاسبة الوطنية 
 

 أهذاف و يؤششاخ قُاط أداء انثشَايط . 4

 

 ذىعُغ انرغطُح انًىضىػاذُح و انعغشافُح نهؼًهُاخ االحصائُح : 1.126انهذف 

 

 ػذد انثحىز راخ ذًصُهُح ظهىَح :  1.1.126انًؤشش 

 

 

 

 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  2 3 3 3 3 
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تشمل ىذه العممية توسيع حجم عينات البحوث اإلحصائية لممندوبية السامية لمتخطيط وذلك بالرفع من عدد 
الوحدات اإلحصائية المبحوثة المتمثمة في األسر والسكان وذلك من أجل تحقيق تمثيمية أدق عمى مستوى 

 .ممممكةالجيات مما يمكن من توفير مؤشرات دقيقة حسب مختمف الجيات اإلثنتي عشر ل

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 مديرية اإلحصاء

 

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

الزيادة في حجم عينات  يتوقف تحقيق ىذا المؤشر بالخصوص عمى توفير اإلمكانيات التي تتطمبيا
البحوث اإلحصائية لممندوبية السامية لمتخطيط سواء من حيث الموارد المالية الكافية أو الوسائل البشرية 

 المؤىمة وكذا الوسائل التقنية والموجيستيكية.

 

 ذؼهُق . 4

 (: 2020 – 2017البحوث التي سيتم توسيع عيناتيا لتغطي الجيات ) 

 (؛ 2020 – 2017البحث الوطني حول التشغيل والبطالة ) -

 (؛ 2020 – 2017البحوث حول مؤشرات األثمان ) -

 البحث الوطني حول ظاىرة العنف ضد النساء. -

 

 ػذد انًؤششاخ انًحذشح :  2.1.126انًؤشش 

 

 
 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

أخذا بعين االعتبار التغيرات التي يعرفيا المجتمع المغربي واستجابة اللتزامات بالدنا بخصوص 
 2030-2016الجيوية الموسعة ومتطمبات رصد وتقييم أىداف التنمية المستدامة لخطة األمم المتحدة 
يط في مراجعة والتي التزمت بيا بالدنا عمى غرار باقي دول العالم، ستشرع المندوبية السامية لمتخط

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  03 23 33 33 33 
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بحوثيا اإلحصائية وتوسيع التغطية الموضوعاتية ليذه البحوث من خالل إدماج مواضيع وأسئمة جديدة 
 تمكن من توفير أىم المؤشرات الضرورية لقياس مدى إنجاز بالدنا ألىداف التنمية المستدامة.

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 مديرية اإلحصاء

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

يتوقف تحقيق ىذا المؤشر بالخصوص عمى توفير اإلمكانيات التي يتطمبيا توسيع التغطية 
الموضوعاتية لمبحوث اإلحصائية التي تقوم بيا المندوبية السامية لمتخطيط سواء من حيث الموارد 

 المالية الكافية أو الوسائل البشرية المؤىمة وكذا الوسائل التقنية والموجيستيكية.

 ذحغٍُ يغهغم ذعًُغ و اعرغالل انًؼطُاخ االحصائُح : 2.126انهذف 

 

ػذد انىحذاخ اإلحصائُح انًثحىشح تاعرؼًال انىعائم انحذَصح نركُىنىظُح :  1.2.126انًؤشش 

 . انرىاصم وانُشش

 
 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

تشمل ىذه العممية تعميم استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمميات تجميع واستغالل ونشر 
المعطيات اإلحصائية في البحوث اإلحصائية التي تنجزىا المندوبية السامية لمتخطيط من قبيل اعتماد 

لموثائق خالل  تقنية تجميع المعطيات اإلحصائية بواسطة الحاسوب واستعمال تقنية القراءة اآللية
مراحل استغالل المعطيات المجمعة واعتماد نظام المعمومات الجغرافية خالل مراحل تجميع المعطيات 
بالميدان ونشرىا عبر خرائط موضوعاتية وقواعد بيانات جغرافية. وتجدر اإلشارة أن المندوبية السامية 

عممياتيا اإلحصائية كالبحث حول لمتخطيط سبق ليا أن اعتمدت ىذه التكنولوجيات في بعض بحوثيا و 
 التشغيل وبحوث الظرفية واإلحصاء العام لمسكان والسكنى، وتعتزم تعميميا عمى بحوثيا اإلحصائية.

 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد 75333 002333 035333 042333 043333 043333 
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 يصادس انًؼطُاخ . 2

 يذٌشٌح االحصاء

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

تعميم استعمال الوسائل  يتوقف تحقيق ىذا المؤشر بالخصوص عمى توفير اإلمكانيات التي يتطمبيا
التكنولوجية الحذيثة في تجميع واستغالل ونشر المعطيات اإلحصائية سواء من حيث الموارد المالية 

 الكافية القتناء ىذه الوسائل وكذا الموارد البشرية المؤىمة باإلضافة لموسائل التقنية والموجيستيكية.

 ذؼهُق . 4

  2020البحوث المنجزة بمنظومة –(2015  CAPI  ): 
 (؛2020 – 2015البحث الوطني حول التشغيل و البطالة ) -

 (؛2016البحث حول أىداف التنمية المستدامة ) -

 (؛2020 – 2017البحث حول الظرفية لدى األسر  - 

 (؛2020 -2017البحث حول مؤشرات األثمان المتعمقة باالستيالك )  -

  البحوث التي سيتم انجازىا باعتماد نظامCAPI 

 (؛2020-2018البحث حول مؤشرات األثمان عند اإلنتاج ) -     

 البحث الوطني حول العنف ضد النساء؛  -     

 البحث الوطني حول الثقة لدى أرباب المقاوالت؛ -     

 (.2020-2018البحث الوطني حول حول اليجرة ) -     
 

ذاسَخ َشش انًؼطُاخ وانراسَخ انًحذد يٍ طشف  ػذد األَاو انًحرغثح ياتٍُ:  2.2.126انًؤشش 

NSDD . 

 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

في المعيار الخاص لنشر المعطيات اإلحصائية لصندوق النقد  2005لقد انخرطت بالدنا منذ سنة 
الدولي والذي يقتضي نشر النتائج الفصمية إلحصائيات سوق الشغل و النتائج الشيرية لألثمان عند 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 3 3 3 3 3 3 
 عدد
 األٌام
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وبية الفعمي لمنشر, وقد عممت المند  االستيالك وفق برنامج زمني مدقق يحدد لكل مؤشر التاريخ
 السامية لمتخطيط دوما عمى االحترام التام لمقتضيات ىذا المعيار. 

المؤشر ىو الفرق المتمثل في عدد األيام ما بين تاريخ النشر الفعمي والتاريخ المحدد في المعيار 
 الخاص لنشر المعطيات اإلحصائية لصندوق النقد الدولي.

 

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 مديرية اإلحصاء

 و َقاط ضؼف انًؤشش  حذود. 3

يتوقف تحقيق ىذا المؤشر بالخصوص عمى توفير اإلمكانيات سواء منيا الموارد المالية الكافية وكذا 
 الموارد البشرية المؤىمة باإلضافة لموسائل التقنية والموجيستيكية.

 ذؼهُق . 4

 :NSDDاألبحاث الخاضعة ل 
 البحث الوطني حول التشغيل والبطالة؛    -

 األبحاث حول األثمان عند االستيالك.    -

 ػذد انغالعم اإلحصائُح انرٍ ذُشش كخشائظ يىضىػاذُح :  3.2.126انًؤشش 

 
 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

ييم ىذا المؤشر اعتماد تكنولوجيا نظم المعمومات الجغرافية إلعداد ونشر المؤشرات اإلحصائية 
األساسية التي تصدر عن البحوث اإلحصائية وكذا عن اإلحصاءات العامة لمسكان والسكنى عمى 

 شكل خرائط موضوعاتية ووضعيا رىن إشارة المستعممين.

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 مديرية اإلحصاء
 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد 53 53 033 053 233 233 
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 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

يتوقف تحقيق ىذا المؤشر بالخصوص عمى توفير اإلمكانيات سواء منيا الموارد المالية الكافية وكذا 
 الموارد البشرية المؤىمة باإلضافة لموسائل التقنية والموجيستيكية.

 ذؼهُق . 4

 العمميات المعنية بإنتاج خرائط موضوعاتية:
 ؛2014اإلحصاء العام لمسكان و السكنى  -
 البحث الوطني حول التشغيل ؛ -
 البحث حول اليجرة الدولية. -

 ذًُُح و ذطىَش االحصائُاخ االداسَح : 3.126انهذف 

 

 ػذد انغالعم انعذَذج انًذيعح فٍ تُك انًؼهىياخ اإلحصائُح ( BDS: ) 1.3.126انًؤشش 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

 عدد السالسل الجديدة مقسوم عمى مجموع السالسل المكونة لبنك المعطيات اإلحصائية

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 مديرية االحصاء

 و َقاط ضؼف انًؤشش  حذود. 3

يتوقف تحقيق ىذا المؤشر بالخصوص عمى توفير اإلمكانيات سواء منيا الموارد المالية الكافية وكذا 
يتوقف عمى تعاون الوحدات  كما الموارد البشرية المؤىمة باإلضافة لموسائل التقنية والموجيستيكية.

 القطاعية من أجل تزويد المندوبية السامية لمتخطيط باإلحصائيات التي تنتجيا.

 ذؼهُق . 4

تعتبر قاعدة المعطيات اإلحصائية من أىم الوسائل التكنولوجية التي تضعيا المندوبية السامية 
المستعممين من أجل الولوج إلى المعطيات اإلحصائية, وتضم ىذه القاعدة أىم  لمتخطيط لفاءدة

 السنة
 المرجعية

 القيمة
 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 23 23 05 03 5  % 
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المؤشرات الصادرة عن البحوث اإلحصائية وكذا عن اإلحصاءات العامة لمسكان والسكنى باإلضافة 
إلى المؤشرات المرتبطة باإلحصائيات اإلدارية التي تقوم المندوبية السامية لمتخطيط بتجميعيا من لدن 

 كاء القطاعيين وتقوم بمراقبتيا ومعالجتيا ووضعيا رىن إشارة المستعممينالشر 

حغة انًؼاَُش  2117اَراض و َشش انحغاتاخ انىطُُح و انعهىَح وفق عُح األعاط : 4.126انهذف 

 انذونُح يغ احرشاو آظال انُشش 

 

 ٍ نهُشش ػذد األَاو تٍُ ذاسَخ َشش انُرائط و انعذول انضيٍُ انىطُ:  1.4.126انًؤشش 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

 تنشر جميع الحسابات عمى موقع المندوبية السامية لمتخطيط وعمى النشرة اإلحصائية السنوية. فيي
 تزود قاعدة المعطيات لمديرية اإلحصاء. 

: عدد األيام المسجمة مابين تاريخ نشر المعطيات والتاريخ المحدد من طرف  طريقة االحتساب
NSDD  

 يصادس انًؼطُاخ . 2

  مديرية المحاسبة الوطنية

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

فعال ويتطمب القيام بجمع المعطيات من طرف المحاسبين الوطنيين وكذا تحميل و إعداد  المؤشر
 الحسابات في تواريخ مضبوطة.

 وضغ انحغاتاخ انىطُُح حغة عُح أعاط ظذَذج : 5.126انهذف 

 

  2114يؼذل إَعاص أشغال عُح االعاط انعذَذج :  1.5.126انًؤشش 

 

 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد 3 3 3 3 3  

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

  033 033 45 05 5 % 
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 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

مع األشغال المنجزة السالفة الذكر، فإن جميع موظفي مديرية المحاسبة الوطنية معبؤون  بالموازات
ىذا الورش و ذلك بالمساىمة مع مديرية اإلحصاء في إعداد الممف المنيجي لمبحوث  إلنجاز 

اإلحصائية و جمع اإلحصائيات اإلدارية وتصفية وتحميل نتائج البحوث وتييئ جداول العمل الخاصة 
 وتركيب الحسابات والنشر. مج ببرنا

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 مديرية المحاسبة الوطنية

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

ة اإلحصاء يرتبط أداء ىذا المؤشر بتواريخ استالم الممفات المتعمقة بالبحوث المنجزة من طرف مديري
 .خالل اآلجال المحددة
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انغىعُى اقرصادَح وانذًَىغشافُح وانذساعاخ انًرؼهقح تانرًُُح انذساعاخ واألتحاز :  127تشَايط 

 انًغرذايح ، انرىقؼاخ وانًغرقثهُح

 

 يهخص اعرشاذُعُح انثشَايط وغاَاذها انؼايح . 1

مجتمعنا واقتصاده والشكوك  بالنظر إلى تطور البنية السوسيو اقتصادية لممغرب والتحوالت التي يواجييا
الكبرى المتوقعة عمى المستويين الوطني والدولي، باالضافة الى االلتزامات الدولية، سوف تساىم 

من خالل الدراسات التالية والتي يمكن أن تمتدة  2020-2018المندوبية السامية لمتخطيط خالل الفترة 
 مدة إنجازىا ألكثر من سنة.

 قتصادية :دراسات التوقعات اال 1.1

تقوم المندوبية السامية لمتخطيط آخذة بعين اإلعتبار كال من تطور البنية اإلجتماعية واإلقتصادية 
لممغرب وكذلك اإلختالالت الكبرى التي يواجييا المجتمع المغربي، سواء عمى الصعيد الوطني أو 

وتوقعات اقتصادية قريبة األمد العالمي، بتقديم إسياماتيا في إعداد قانون المالية عبر إنجاز دراسات 
 وأخرى عمى المدى المتوسط. ىذه الدراسات والتحاليل يمكن تمخيصيا فيما يمي :

 قتصادية  ؛دراسات سوسيو إقتصادية خاصة بإعداد السياسات الماكروا 

 وكذلك  دراسات توقعية قصيرة األمد من أجل إعداد كل من الميزانية االقتصادية السنوية التوقعية
  االستشرافية؛

 راسات لمحاكات أثر السياسات العمومية؛د  
  التفكير في مدى استدامة النموذج التنموي وذلك في ضوء التقمبات الكبرى الممحوظة عمى كافة

 األصعدة سواء منيا الوطنية أو الدولية وذلك من خالل القيام :

بدراسة حول التحول البنيوي بالمغرب، ترمي من خالليا اإلجابة عن كيفية تقوية  -
 وتنويع النسيج اإلنتاجي لإلقتصاد الوطني؛

بدراسة تحميمية لتنافسية التجارة الخارجية ولتقييم المداخيل التي تجمبيا، حسب المنتوج  -
قتصادية التي ينبني عمييا أداء  وحسب فرص التسويق وذلك بيدف فيم األسس الميكروا 

اإلقتصاد المغربي فيما يخص التصدير وكذلك معرفة أثر السياسات التجارية عمى أداء 
نتاجية المقاوالت.  وا 
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 تحميل الظرفية االقتصادية : 2.1

ستواصل المندوبية السامية لمتخطيط جيودىا لتحسين آليات تتبع وتحميل الظرفية االقتصادية، حيث 
 :ستقوم ب 

    بالظرفية االقتصادية والمالية واالجتماعية االقتصادية؛  ومعالجة المعمومات المتعمقةجمع 
   إعداد التحاليل والتوقعات الظرفية؛  
   نشر وتوزيع نتائج الدراسات والتحاليل الظرفية؛  
   وضع رىن إشارة المؤسسات الخاصة والعمومية خدمات الخبرة في الدراسات والتحاليل الظرفية؛  
   لتعاون مع المؤسسات ذات الطابع المماثل والمساىمة في التظاىرات التي تيتم بتحميل الظرفية ا

 االقتصادية.

 قطاعية ودراسات تهم التنمية المستدامة : 3.1.

  : دراسات قطاعية حول إشكاليات التنمية 

 الزالت في طور كمال األشغال التيمن بين أولويات المندوبية السامية لمتخطيط في ىذا المحور، است
عداد دراسات جديدة تخص القطاعات اإلنتاجية واالجتماعية والبنيات التحتية االساسية  اإلنجاز وا 

 االقتصادية.

 األشغال المتعمقة بأهداف التنمية المستدامة : 

 إعداد تقرير حول أىداف التنمية المستدامة في المغرب؛ -

 التنمية المستدامة؛وضع وتحيين قاعدة البيانات الخاصة بأىداف  -

 المشاركة والمساىمة في المقاءات الجيوية والدولية حول أىداف التنمية المستدامة -          
 

 : إعداد دراسات ديموغرافية وسوسيو اقتصادية وتتبع ظروف معيشة السكان  1.1

 : الدراسات االديموغرافية 

 ديمغرافية لتزويد الممفات التقنية تدعيما لمسياسة السكانية؛ انجاز دراسات سوسيو  -    

 تحيين اإلسقاطات الديموغرافية لحاجيات التخطيط، والتتبع والتقييم.   -

  : الدراسات السوسيو اقتصادية وتتبع ظروف معيشة السكان 

 الحركيةفوارق في مختمف أشكاليا، تحميل، تتبع وتقييم ظروف معيشة السكان، الفقر وال -
 اإلجتماعية، الرفاه االجتماعي واالقتصادي وأىداف التنمية المستدامة؛
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إنجاز دراسات سوسيو اقتصادية موضوعاتية تمكن من صياغة، تنفيذ وتقييم البرامج  -
 االجتماعية المعتمدة؛

المساىمة في تطوير مفاىيم قياس ظروف المعيشة، التنمية البشرية، الرفاه االقتصادي  - 
 جتماعي والتقدم البشري؛واال

وضع حصيمة سوسيو اقتصادية جيوية بيدف تقييم ومقارنة المستويات، المحددات وديناميكيات التنمية  
تعميمية في عالقتيا بتوسيع الولوج إلى -الجيوية من خالل مؤشرات التنمية البشرية والحركية السوسيو

 السكن.االستثمارات االجتماعية في قطاعات الصحة، التعميم و 

 يغؤول انثشَايط . 2

 الكاتب العام

 انًرذخهٍُ فٍ انقُادج . 3

 مدير التوقعات والمستقبمية  
 مدير المعيد الوطني لتحميل الظرفية  
 مدير التخطيط  
 ظروف معيشة السكان  مدير مرصد  
 مدير الدراسات واألبحاث الديمغرافية  
 مدير المركز الوطني لتقييم البرامج 

  و يؤششاخ قُاط أداء انثشَايط أهذاف. 4

 

 ضًاٌ ظىدج انرىقؼاخ ػهً انًذي انقشَة و انًرىعظ :  1.127انهذف 

 

 دقح ذىقؼاخ انًُضاَُح اإلقرصادَح يقاسَح تاإلَعاصاخ :  1.1.127انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 % 
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 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

تضع التوقعات اإلقتصادية القريبة األمد مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادية التي تساىم في 
الوطني كما تساىم في تحسين قيادة ىذا القطاع. وفي ىذا  وضع رؤية عامة حول النشاط اإلقتصادي

 سنة دراستين: اإلطار تنجز خالل كل

 االقتصادية االستشرافية :  الميزانية 

يوليوز( إنجازونشر خالصة إجمالية حول الميزانية االقتصادية  -حيث يتم سنويا )يونيو 
( وذلك قبل المصادقة 1لموالية)ن+االستشرافية لسنة معينة)ن( واستشراف آفاقيا خالل السنة ا

 قانون المالية.  عمى مشروع

 : الميزانية االقتصادية التوقعية 

فبراير( إنجاز ونشر خالصة إجمالية حول الميزانية االقتصادية  -حيث يتم سنويا )يناير
تكون بمثابة مراجعة لمميزانية االقتصادية االستشرافية لسنة معينة)ن(. وذلك بإعادة  التوقعية

(، ومراجعة اآلفاق اإلقتصادية لمسنة 1-تقييم نمو اإلقتصاد الوطني خالل السنة المنصرمة)ن
التي تمييا وكذلك مراجعة أثارىا عمى التوازن الماكرواقتصادي الداخمي والخارجي وعمى تمويل 

 اد وذلك بعد المصادقة عمى قانون المالية.اإلقتص

 يصادس انًؼطُاخ . 2

  مديرية التوقعات والمستقبمية؛ 

  .الموقع الرسمي لممندوبية السامية لمتخطيط 

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

 

 ذقشَش عُىٌ ػٍ عُاسَىهاخ انرطىساخ انغىعُىاقرصادَح :  2.1.127انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد 0 0 0 0 0 0 
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 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

الوطنية عمى المدى المتوسط، يركز ىذا  في نطاق الدراسات المتعمقة باآلفاق االقتصادية واإلجتماعية
التقرير عمى بمورة سيناريوىات باإلعتماد بصفة أساسية عمى القطاع الحقيقي، والمالية العامة، 
والمبادالت الخارجية، وسوق العمل وكل من القطاع النقدي وعمى القطاعات االجتماعية وقطاع التنمية 

لمتطورات ات االجتماعية(إلعطاء رؤية مستقبمية البشرية )التعميم، الصحة، الفقر، التفاوت
 واإلكراىات التي من شأنيا أن تعيق تقدميا.اقتصادية   السوسيو

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 مديرية التوقعات والمستقبمية؛ 

  .الموقع الرسمي لممندوبية السامية لمتخطيط 

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

كمؤشر ال يعكس الحجم الحقيقي لممجيودات المبذولة في أعمال المحاكاة والتحميل  تقرير السنويإن ال
والتنبؤات المتعمقة باالقتصاد الوطني وتمك الخاصة بالمحيط الدولي. وذلك نظرا لعرض األنشطة 

نجاز العديد من األبحاث والدراسات في   العادية المنتظمة أو الثابتة فقط. في حين يتم بشكل مستمرا 
ار تتبع ورصد االتجاىات االقتصادية والسياسات االقتصادية لتقييم أثرىا عمى االقتصاد الوطني. إط

كما تقوم مديرية التوقعات والمستقبمية أيضا بإجراء محاكاة ودراسات ألثار السياسات االقتصادية 
االقتصادي التي يتم الناجمة عن السياسات االقتصادية الوطنية أو الدولية، استنادا عمى نماذج التحميل 

تطويرىا. وتعتمد ىذه النماذج )من فئة االقتصاد القياسي، المدخالت والمخرجات، التوازن العام، الخ.( 
 عمى المعطيات الصادرة عن المحاسبة الوطنية وكذلك البحوث اإلحصائية.

 االقرصادَح ذطىَش و ذحغٍُ انذساعاخ و انرحانُم و انرىقؼاخ انًرؼهقح تانظشفُح :  2.127انهذف 

 

 انفصهُح انًىصػح خالل انغُح ,ػذد انُششاخ و انهًحاخ انظشفُح :  1.2.127انًؤشش 

 

 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد 4 4 4 4 4 4 
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 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

يستمزم إعداد التحاليل والدراسات الظرفية تجميع المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والمالية، معالجتيا 
اإلحصائية والمعموماتية، التشخيص والتوقعات عمى المدى القريب، إعداد التحاليل والتراكيب القطاعية 

. بشكل متعاقبيتين، و وأخير نشر وتوزيع النتائج المحصل عمييا عن طريق مذكرتين ولمحتين فصم
في العشرين من كل عمى الموقع االلكتروني لممندوبية السامية لمتخطيط، وتنشر كل ىذه الدراسات 

 شير يمي الفصل.

وفي ىذا اإلطار، يستعمل المعيد نماذج توقعات قطاعية، مؤطرة بمؤشرات تركيبية ونماذج مكرو 
لفصمية. كما تستعمل مناىج أخرى من أجل اقتصادية معدة داخل المعيد ومنسجمة مع التوقعات ا

ضبط التفاعالت بين عدة مؤشرات اقتصادية وتحديد تأثيراتيا عمى االقتصاد، وذلك الغناء التحاليل 
 الظرفية وتحسين جودة التوقعات. 

 يصادس انًؼطُاخ . 2

المعطيات المستعممة في تحميل الظرفية كل القطاعات االقتصادية والمالية الوطنية، التي  تشمل   
توفرىا المندوبية السامية لمتخطيط وكذلك المجمعة من مصادر متعددة ومختمفة. وتيم ىذه 

 :المؤشراتالقطاعات التالية

     المناخ الدولً؛ 

     الحسابات الوطنٌة الفصلٌة؛ 

      البحوث الظرفٌة الخاصة باألسر والمقاوالت )الصناعة، المعادن، الطاقة، البناء

 واألشغال العمومٌة، التجارة والخدمات(؛

     اإلحصاءات القطاعٌة )السٌاحة، المعادن، الطاقة، البناء، النقل، المواصالت،..( ؛ 

     تثمار(؛الطلب الداخلً )االستهالك الخاص، االستهالك العمومً، االس 

     التجارة الخارجية )الواردات والصادرات(؛ 

     )؛األسعار )اإلنتاج واالستهالك 
     البطالة ؛التشغٌل و 

     )؛المالٌة العامة )الموارد والنفقات 
     النقد والقروض المقدمة لالقتصاد، سعر الفائدة( ؛ تموٌل االقتصاد( 

      .والبورصة 
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 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

تحسين أشغال التحاليل الظرفية تطوير قدرات الموارد البشرية وتأىيميا، توسيع مصادر  يستوجب
المعطيات المستعممة، تطوير اآلليات والبرامج المعموماتية باستمرار وتحديث التقنيات المستعممة في 

من  المعالجات اإلحصائية والتوقعات. وفي ىذا اإلطار، يواصل المعيد تكتيف جيوده لتأىيل أطره
خالل مواصمة التكوين والتدريب داخل المعيد وخارجو من أجل تحسين طرق التحميل موازاة مع عممية 

 اإلنتاج.

 ذؼهُق . 4

إن تتبع وتحميل الظرفية االقتصادية يتطمب تكوينا دقيقا في مجاالت التحميل اإلحصائي لمسالسل 
ة واإلحصائية. وفي غياب برامج تعميمية الزمنية، و في االقتصاد الكمي وكذلك في النمذجة االقتصادي

خاصة بالتكوين في ىذه المجاالت، يتم تعمم معظم ىذه اآلليات عن طريق التكوين المستمر الداخمي 
وخارج البمد. ويستمزم إعداد األطر المكمفة بتحميل الظرفية كثيرا من الوقت والجيد في تأطير وتكوين 

لميام، مما يستوجب تخصيص المعيد بنظام مالئم بخبراء ميندسين جدد حتى يصبحوا جاىزين ليذه ا
 التحميل االقتصادي والتوقعات.

اػذاد ذقاسَش عُىَح حىل انذساعاخ انغىعُىاقرصادَح وانذًَغشافُح وانغكاَُح فٍ :  3.127انهذف 

 انًغشب 

 

 ػذد انرقا سَش انغُىَح :  1.3.127انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  6  6  6  6  6  6 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

تقوم المندوبية السامية لمتخطيط بإعداد دراسات حول عدة اشكاليات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية 
واإلستراتجيات القطاعية باعتماد مختمف أدوات التحميل كما تقوم بتتبع السياسات  وسكانية.

 االقتصادي.
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بمباشرة عممية مالئمة أىداف التنمية المستدامة  2016في شير مايو   حيث قامت المممكة المغربية
شارك فييا مختمف اإلدارات العمومية وأعضاء البرلمان والسمطات   عبر ورشة عمل  لمسياق الوطني

لخاص والمجتمع المدني ووكاالت وصناديق وبرامج األمم المتحدة. واليدف من ذلك المحمية والقطاع ا
ىو تقييم المساىمات التي تقدميا مختمف الجيات الفاعمة ومباشرة عممية مطابقة أىداف التنمية 

 المستدامة لألولويات الوطنية.

ة في المنتدى السياسي رفيع وقد مكنت أشغال ىذه المشاورة الوطنية من إثراء مساىمة المممكة المغربي
تحت رعاية  2016يوليو  20إلى  11المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك من 

 المجمس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة .

إن تطوع المغرب لتقديم اإلجراءات األولى لتنفيذ أىداف التنمية المستدامة، يؤكد التزامو بإدراج ىذه 
 .2030ضمن اآلفاق الوطنية لمتنمية في أفق  األىداف

ففي ىذا اإلطار يتم تحميل معطيات اإلحصاءات العامة لمسكان والسكنى ومختمف البحوث اإلحصائية 
من أجل إنجاز عدة دراسات وأبحاث موضوعاتية لتقييم ظروف معيشة السكان، الفقر والفوارق والرفاه 

 ادية وديموغرافية وسكانية لتدعيم وتقييم السياسة السكانية.االجتماعي واالقتصادي وكذا دراسات اقتص

تنظيم استشارة وطنية بشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمندوبية السامية لمتخطيط وبتعاون 
 مع البرنامج اإلنمائي لالمم المتحدة .

 يصادس انًؼطُاخ . 2

معطيات مختمف اإلحصاءات العامة لمسكان والسكنى ومعطيات األبحاث الديمغرافية والبحوث لدى 
 جميع البحوث التي تقوم بيا المندوبية السامية لمتخطيط ,ومختمف القطاعات األخرى.و األسر 
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 انًؼهىياخ ذكىٍَ االطش فٍ يعال االحصاء واالقرصاد انرطثُقٍ وػهىو:  128تشَايط 

 

 يهخص اعرشاذُعُح انثشَايط وغاَاذها انؼايح . 1

انطالقا من الميام المنوطة بيا، توفر المندوبية السامية لمتخطيط عبر قطبيا في التكوين والمتكون من 
مؤسستين لمتعميم العالي متخصصة في مجاالت اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي وعموم المعمومات وىي: 

تمخيص  المعيد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ومدرسة عموم المعمومات والتي يمكن
 إستراتيجيتيما كما يمي : 

 : المعهــد الوطنـــي لإلحصـــاء واالقتصــاد التطبيقــي

 يحتل المعيد مكانة متميزة بين باقي المدارس العميا لتكوين الميندسين بالمغرب.

 فالمؤسسة توفر لمطمبة الميندسين عرضا تكوينيا متنوعا متعدد التخصصات ينبثق عنو خمس مسالك :   

        اإلحصاء االقتصاد التطبيقي 

        اإلعالميات 

        المالية-االكتواريا 

        اإلحصاء الديموغرافيا 

           .البحث العممياتي والمساعدة عمى اتخاذ القرار 

 ظروف التكوين وجودتو، يسعى المعيد الى:  نباالضافة الى تحسي

                  تقوية انفتاح المعيد عمى محيطو عن طريق ابرام معاىدات الشراكة والتبادل 

          تنمية البحث العممي وتأىيل األطر العميا المشتغمة في النسيج السوسيو اقتصادي   
 . وذلك عن طريق التكوين المستمر أوالخبرة

  

 : مدرسة عموم المعمومات

( 2016فبراير 26) 1437جمادى األولى  17صادر في  2.15.943رقم  تطبيقا لمقتضيات المرسوم
بإعادة ىيكمتيا، توفر المدرسة تكوينا في سمك الميندس )ميندس دولة( الذي يتوفر عمى تخصصين: 

 ىندسة التوثيق، اليقظة اإلستراتيجية و إدارة المعارف / ىندسة المعمومات و المحتويات و المعارف.

 اليا عمى إطالق التكوين في سمك الماستر المتخصص بدبمومين: كما تعمل المدرسة ح

 ماستر في التوثيق و األرشيف 

 ماستر في نظم المعمومات الطبية 

لى جانب ذلك، تقوم المدرسة بتوفير عرض لمتكوين المستمر وتقديم الخدمات لفائدة المقاوالت في  وا 
 عبر خمق مختبرين لمبحث: ميادين تخصصيا. كما تعمل عمى تطوير البحث العممي وذلك 

 لمبحث في المعموميات، عموم المعمومات و اليندسة المعرفية مختبر 
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 المجتمع.–المعرفة  –المعمومات  -مختبر لمبحث حول المعطيات 

 وخمق سمك الدكتوراه بشراكة مع جامعات داخل المغرب وخارجو.

 يغؤول انثشَايط . 2

 التطبيقيمدير المعيد الوطني لإلحصاء واالقتصاد 

 انًرذخهٍُ فٍ انقُادج . 3

        مديرا لمعيد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 

        مدير مدرسة عموم المعمومات 

 أهذاف و يؤششاخ قُاط أداء انثشَايط . 4

 

تانًؼهذ انىطٍُ نالحصاء  ضًاٌ انركىٍَ االعاعٍ فٍ عهك يهُذعٍ انذونح :  1.128انهذف 

 انرطثُقٍواالقرصاد 

 

 ض يحغىب ػهً يذي عُح يُز انرخشض حغة كم يغهك وانعُظ ديايؼذل اال:  1.1.128انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

  033 95 93 85 83 % 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

 عدد الخريجين المدمجين في سوق الشغل مقسوم عمى العدد اإلجمالي لمخريجين
 

 يصادس انًؼطُاخ . 2

المعيد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي )استغالل البريد االلكتروني لمتواصل مع الطمبة 
 والخريجين(.

 



39 

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

األخذ بعين   بتصريحات األشخاص المعنيين باألمر. يتعينإن احتساب ىذا المؤشر يبقى رىينا فقط 
 .االعتبار حالة عدم االىتمام، أو عدم اإلجابة

 ذؼهُق . 4

 يجب التفكير في تقنيات أخرى الحتساب معدل االندماج، السيما األبحاث لدى الخريجين.

ذقىَح انثحس انؼهًٍ فٍ وحذاخ انرؼهُى و انثحس و اػطاء خذياخ فًُا َرؼهق :  2.128انهذف 

 تانًؼهذتانركىٍَ انًغرًش و انخثشج 

 

يُشىساخ أونُح، يقاالخ فٍ : ػذد األتحاز انؼهًُح انًُشىسج حغة انُىع :  1.2.128انًؤشش 

 انًعالخ انىطُُح، يقاالخ فٍ انًعالخ انًفهشعح ، كرة، فصىل فٍ كرة 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد 4 03 02 05  63 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

 مجموع أعداد البحوث العممية حسب النوع

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 البحث بالمعيد مركز الدراسات في الدكتوراه ومختبرات

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

 يشمل ىذا المؤشر كل أنواع البحوث المفيرسة وغير المفيرسة
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 ح يذسعح ػهىو انًؼهىياخنًهً زالصضًاٌ ذًُُح و ذأصس تٍُ انًكىَاخ ان:  3.128انهذف 

 

 ضًاٌ وذطىَشانركىٍَ األعاعٍ :  1.3.128انًؤشش 

 

 ػذد انطهثح  -وذطىَشانركىٍَ األعاعٍضًاٌ :  1.1.3.128انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  283 363 383 383 383 

 

 َغثح اإلدياض  -ضًاٌ وذطىَشانركىٍَ األعاعٍ:  2.1.3.128انًؤشش   

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

  033 033 033 033  % 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

 عذد انخشٌزٍٍ انًذيزٍٍ فً سىق انشغم يمسىو عهى انعذد اإلرًانً نهخشٌزٍٍ

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 علوم المعلوماتمرسة 

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

 هناك نقص فً األساتذة القارٌن ونقص اإلمكانٌات لتمكٌن األساتذة العرضٌٌن واألساتذة من الخارج 

 

 ذؼهُق . 4

 إن هذا المؤشر ٌعكس حقا تكٌف نوعٌة التكوٌنات لتلبٌة حاجٌات سوق العمل فً المغرب 

  6102/6102ٌمكن العمل بهذه االسالك ، وخاصة منها الماستر فً الدخول المدرسً 
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 ذًُُح انًذاخُم ػثش انركىٍَ انًغرًش وذقذَى انخذياخ :  2.3.128انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 2 0,5 0 3,5   
 ملٌون
 درهم

 

 ػذد انثحىز وانًقا ال خ انؼهًُح :  3.3.128انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد   33 63 93  
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 انقُادج وانذػى:  151تشَايط 

 

 يهخص اعرشاذُعُح انثشَايط وغاَاذها انؼايح . 1

 

 ٌتكون هذا البرنامج من ثالث محاور أساسٌة وهً:
 

 :دعم وقيادة مهام المندوبية السامية للتخطيط والتحديث وتثمين الكفاءات 1.1

في دعم  2020-2018فترة ففي ىذا الصدد، تتكاثف مجيودات المندوبية السامية لمتخطيط خالل 
نجاح األعمال المبرمجة في نطاق الميام المنوطة بالمندوبية وتتبعيا في إطار الفعالية المطموبة  وا 

 والتدبير األمثل لمموارد وذلك عبر:

 تحديث تدبير الموارد البشرية وتثمين الكفاءات : 

 ( اعتماد التدبير التوقعي لموظائف والكفاءاتGEPEC والدليل المر ) جعي لموظائف والكفاءات
(REC كآلية لتدبير الحياة االدارية لموظفي المندوبية السامية لمتخطيط وخالل عمميات )

التوظيف، وكذا العمل عمى تحيينيما بصفة مستمرة قصد مواكبة التطور الذي ما فتئت تعرفو 
ستوجب ىذه ميام ووظائف اإلدارة العمومية عموما والمندوبية السامية لمتخطيط خصوصا؛ وت
 اآلليات التحيين الالزم كل ثالث سنوات ليكون مطابقا لمتسميات المينية المعتمدة؛

     مواصمة التدبير المعمومياتي لمموارد البشرية، حيث سيتم، في إطار األعمال المتعمقة بوضع
النوعي استغالل الشطر الثالث المرتبط بالتدبير  ،نظام معموماتي مندمج لتدبير الموارد البشرية

طالق بوابة الموارد البشرية بالمندوبية السامية لمتخطيط وكذا الشروع في انجاز الشطر الرابع  وا 
 المتعمق بالتكوين والمساعدة التقنية؛

  تأىيل وتنمية كفاءات الموارد البشرية وذلك عبر تنظيم دورات تكوينية تيم الميادين المينية
  مركزي أو الجيوي؛والتدبير والمغات سواء عمى الصعيدين ال

 تحديث التدبير المالي :

  التنزيل التدريجي لمقانون التنظيمي لقانون المالية بالتنسيق مع مصالح وزارة االقتصاد والمالية
وكذا مواصمة إنجاز األعمال المتعمقة  2021-2019وذلك بإعداد مشروع نجاعة األداء لفترة 
 بييكمة الميزانية حول البرامج المعتمدة 

  مواصمة تقوية نظام الرقابة الداخمية المتعمق بتدبير النفقات ووضع اآلليات لتتبعو وكذا تعميمو
 عمى مستوى المديريات الجيوية والمصالح المسيرة بصفة مستقمة؛
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 تحسين ظروف عمل الموظفين : 

زات بيدف تحسين ظروف اشتغال الموظفين، ستواصل المندوبية السامية لمتخطيط توفير التجيي
الموجيستيكية الالزمة عبر تييئة وصيانة المباني وتوفير المعدات، ووسائل النقل إلنجاز البحوث 

 الميدانية. 

 تطوير النظام المعموماتي :

 مواصمة تحديث إدارة المندوبية السامية لمتخطيط عبر القيام ب:

 :تعميم استعمال النظم المعموماتية ليشمل مساطر التدبير التالية 

 مسطرة تدبير حظيرة السيارات؛         -

 مسطرة تدبير الموارد البشرية؛         -

 مسطرة تدبير الطمب العمومي؛         -

 مسطرة تدبير الممتمكات؛         -

          وضع نظام معموماتي لتدبير الربائد ورقمنتو؛ 

         التجييزات والنظم المعموماتية؛ تجديد جزئي لحظيرة البنية التحتية المعموماتية عبر اقتناء 

 تدعيم مسمسل الالتمركز اإلداري :
 وذلك عبر توسيع صالحيات المديريات الجيوية في إطار تفعيل مقتضيات الجيوية الموسعة من خالل:

          تدعيم القدرات التدبيرية لممديريات الجيوية؛      
          توسيع صالحيات اآلمرين المساعدين بالصرف؛   
          توفير الدعم الالزم لمميام المنوطة بالمديريات؛    
         .وضع ميزانيات برامج جيوية   

 :  تتبع الشؤون القانونية والمنازعات

    : عمى المستوى القانوني 

السير عمى دراسة مشاريع النصوص القانونية والتنسيق مع الجيات المعنية          -
قصد عرضيا عمى مصالح المصادقة وبالخصوص النصوص المتعمقة بالنظام 
الوطني االحصائي وكذا المرسوم المتعمق بمنح تعويض يومي لمموظفين 

نجاز البحوث اإلحصائية؛  المكمفين بتيييء وا 

عداد ا         -  لعقود واالتفاقيات مع المصالح المعنية؛دراسة وا 

 القيام بتدابير وأعمال اليقظة القانونية.         -
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    :عمى مستوى تتبع المنازعات  
 مممكة، والعمل عمى تنفيذ األحكاممواصمة تتبع المنازعات القضائية المعروضة عمى محاكم ال

 بالتنفيذ.القضائية النيائية التي توصمت بشأنيا اإلدارة بإعذار 
 :  َظاو ذىشُق انًؼهىياخ 0.1

 

إٌ انًُذوتٍح انسايٍح نهتخطٍط عثش انًشكض انىطًُ نهتىحٍك تعًم عهى ضًاٌ رًع ويعانزح وَشش 

وانًستذايح   انىحائك و انًعهىياخ انًسًاج "األدب انشيادي"ورنك فً يٍادٌٍ انتًٍُح االلتصادٌح

 حىل يا ٌهً>  تتًحىس  4242-:423انًعتًذج خال ل فتشج  تانًغشب. نهزِ انغاٌح فاٌ اإلستشاتزٍح
 

 يحىس انرىشُق :

        ضًاٌ رًع األدب انشيادي انصادس فً انًغشب عهى وسائط وسلٍح وإنكتشوٍَح؛ 

         ضًاٌ يثاششج انىحائك انتً تى رًعها وتكشٍف يحتىاها ووضعها فً لىاعذ يعطٍاخ

 تثهٍىغشافٍح وَصٍح؛

         تسهٍم انىصىل إنى لىاعذ انًعطٍاخ واستغالنها عثش وضعها عهى انخط عهى تىاتح انثحج

 .« Abhatoo »"أتحج" 
 

 يحىس انُقظح :

        انعًم عهى تايٍٍ انشثكح انًعهىياتٍح؛ 

        انشفع يٍ عذد انًصادس انتً ٌتى سصذها؛ 

        تىسٍع يحٍط انشصذ؛ 

        ًعهىياخ انتً ٌتى َششها عهى تىاتاخ انشصذ؛انشفع يٍ عذد ان 

        تحسٍٍ دلح انتُثٍهاخ؛ 

    انثج انخشائطً نهتُثٍهاخ. 
 

 يحىس انُشش :

  سهٍم انىنىد نهًعهىيح انىحائمٍح فً يٍذاٌ انتًٍُح انًستذايح االلتصادٌح واالرتًاعٍح ورانك

 ٌتى َششها عثش انثىاتح االنكتشوٍَح عثش تىسٍع لاعذج انًعطٍاخ انتى

 تىسٍع َطاق انثحج انًتعهك تمىاعذ انًعطٍاخ انذونٍح انًفتىحح 

 

 : يحىس انحكايح

 انتكىٌٍ وانتأهٍم انًستًش نكفاءاخ انًىاسد انثششٌح ؛ 

 ؛تأيٍٍ انتزهٍضاخ وانشثكاخ انًعهىياتٍح 

 تحذٌج سالسم انطثع وانعشض االنكتشوٍَح. 

  

 يغؤول انثشَايط . 2

 العامة  مدير الموارد البشرية الشؤون
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 انًرذخهٍُ فٍ انقُادج . 3

 العامة  مدير الموارد البشرية الشؤون 

 مدير المركز الوطني لمتوثيق 

 أهذاف و يؤششاخ قُاط أداء انثشَايط . 4

 

 ذًُُح انًىاسد انثششَح وذصًٍُ انكفاءاخ : 1 انهذف:  1.151انهذف 

 

 ذًُُح انًىاسد انثششَح وذصًٍُ انكفاءاخ :  1.1.151انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد 3906 8783 8923 9333 9333  

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

 توضيحات منيجية:

 بكل دورة * عدد أيام التكوين لمدورة ( ي/ف/ت =) مجموع المستفيدين

يعطي ىذا المؤشر فكرة حول عدد المستفيدين بأيام التكوين إذ يغطي جميع مشاريع التكوين المستمر 
التي سيتم تنظيميا عمى الصعيدين المركزي والجيوي ويشمل المجاالت المينية لممندوبية وكذا الميام 

    تو . التي تضطمع بيا مصالح الدعم قصد مواكب
 يصادس انًؼطُاخ . 2

 مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

 مؤشر كمي ) وتبقى أىميتو كامنة كوسيمة لمعرفة ما تم إنجازه من أنشطة في مجال التكوين (؛     -

 مؤشر ال يتيح إمكانية القيام بتقييم وقع التكوين المستمر عمى مردودية الموظف؛       -

 صعوبة الحصول عمى المعمومات لدى المصالح األخرى قصد إنجاز الحصيمة.        -
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 ذؼهُق . 4

)نسبة تحسين كفاءات  يمكن اعتماد مؤشرات أخرى لكنيا تستوجب تقييم بعدي معمق:         -
 المجال المعين بالتكوين(. الموظفين في

 َغثح اعرؼًال انُظى انًؼهىياذُح فٍ يشاحم انرذتُش :  2.1.151انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

2323 033 033 83 63 53 43 % 

 

 يُهعُح  ذىضُحاخ. 1

 

التي  التدبيريتم حساب نسبة استعمال النظم المعموماتية في المراحل المنيجية كالتالي : )عدد مراحل 
  100تستعمل التظم المعموماتية / عدد المراحل المينية المحصية(*

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 . خمية نظام المعموميات

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

        إحصاء جميع المراحل المينية؛  صعوبة 

        .توفير االعتمادات الالزمة 

 ذؼهُق . 4

 في إطار ىذا المشروع يتوقع استعمال النظم المعموماتية لخمسة مساطر التدبير وىي:

         تدبير المخزون؛ 

         تدبير حظيرة السيارات؛ 

        تدبير الموارد البشرية؛ 

        الطمب العمومي؛ تدبير 

        .تدبير الممتمكات 

 .2020وسينتيي سنة  2011انطمق العمل في إطار ىذا المشروع منذ سنة 
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 َغثح َعاػح ذذتُش انًىاسد :  3.1.151انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

  07 07 07 07,2 07,37 % 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

 المؤشر عبارة عن نسبة مئوية لمموظفين المكمفين بتدبير الموارد بالنسبة لمعدد اإلجمالي.         -

 يمكن من إعطاء فكرة حول أعداد الموظفين المنوط بيم القيام بأعمال التدبير في مجاالت:         -

        تدبير الموارد البشرية؛ 

        تدبير المشتريات والموجستيك ؛ 

        التدبير المحاسباتي والمالي؛ 

        .تدبير حظيرة السيارات 

 طريقة احتساب المؤشر : ) بالنسبة المئوية(

 المقام: عدد الموظفين المكمفين بالتدبير؛          -

 لمموظفين؛البسط: العدد اإلجمالي          -

 المندوبية السامية لمتخطيط المركزية والجيوية .  ييم ىذا المؤشر جميع مصالح         -

 

 يصادس انًؼطُاخ . 2

 جميع مصالح المندوبية السامية لمتخطيط.

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

إن مصادر معمومات ىذا المؤشر تبقي نسبية نظرا لما يعترييا من تداخل في الميام المنوطة ببعض 
الموظفين لدى بعض المصالح حيت نجد ىناك موظفين قد يقومون بعدة ميام مختمفة منيا ما ىو 
ميني وما ىو تدبيري نظرا لقمة الموارد البشرية. كما أن المؤشر يتطمب حساب دقيق فيما يخص 

 الحركية الدائمة لمموظفين والمتعمقة باإلحالة عمى التقاعد، التوظيف واالنتقال.
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 ذؼهُق . 4

بتحديث وظائف   يمكن تحسين نوعية المؤشر بالموازاة مع إنجاز اإلصالحات المرتقبة المرتبطة
 التدبير.

 انركهفح انغُىَح انًرىعطح نهؼراد انًؼهىياذٍ انًكرثٍ :  4.1.151انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 مكتب/درهم 00663 00333 03333 03333 03333  

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

المؤشر يعطي إمكانية فيم التكمفة السنوية المتوسطة لمعتاد المعموماتي المكتبي ) أجيرة الحواسيب ( 
بالمندوبية السامية لمتخطيط. وتشمل التكمفة اإلجمالية لألجيزة المعموماتية لتجييز مختمف المكاتب 

ت المكتبية باستثناء بالحواسب, الطابعات وكل المواد الضرورية لمطبع والصيانة ومختمف التجييزا
 تكاليف خدمات الياتف و االنترنيت.

 يصادس انًؼطُاخ . 2

          قسم المعدات والتجييزات؛ 

 .القسم المالي والمحاسبة 

 

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

إن التكمفة السنوية المتوسطة لمعتاد واألجيزة المعموماتية تختمف من مكتب آلخر مما يؤثر عمي تقييم 
واحتساب المؤشر، وىكذا فإن احتساب قيمة المؤشر تعتمد عمى التكمفة اإلجمالية لألجيزة المذكورة 

 بالنسبة لمعدد اإلجمالي لموظفي المصالح المعنية بالمؤشر.

ويشمل احتساب ىذا المؤشر المصالح التي تقوم مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بتجييزىا 
تقبمية ، مديرية التخطيط ، مرصد ظروف معيشة السكان ، مركو الدراسات )مديرية التوقعات والمس

 واألبحاث الديمغرافية ، المعيد الوطني لتحميل الظرفية والمركز الوطني لتقييم البرامج(. 
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 ذؼهُق . 4

يدل المؤشر عمى المجيودات المبذولة في إطار ترشيد نفقات التدبير المكتبي ، حيث أن المندوبية 
السامية لمتخطيط تتوخى تجييز كل المكاتب بالعتاد المعموماتي الالزم قصد تحسين جودة الخدمات 

 والرفع من المردودية.

نظرا العتماد مقاربة جديدة  2020إلى  2017خالل سنوات   يتوقع أن يعرف ىذا المؤشر انخفاضا
حظيرة العتاد المعموماتي إضافة  في التدبير تمكن من ترشيد النفقات وذلك عبر التتبع الدقيق لتجديد

 إلى المنافسة التي يعرفيا سوق ىذه األجيزة. 

سفغ يٍ ايكاَُاخ يثاششج األدب انشيادٌ انًُشىس تانًغشب و ذُثُهاخ انشصذ :  2.151انهذف 

 وانُقظح 

 

وػذد انًؼهىياخ " أتحس"ػذد انىشائق انرٍ ذًد يثاششذها ػهً تىاتح :  1.2.151انًؤشش 

 وانرُثُهاخ انرٍ ذى َششها ػهً تىاتح انشصذ 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد 036233 004053 023333 038333 053333  

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

         دخاليا إلى قواعد المعطيات حساب فصمي لعدد الوثائق الورقية التي تم تكشيفيا وا 
 الببميوغرافية والنصية،

        .حساب فصمي لعدد التنبييات التي تم اعتمادىا ونشرىا عمى بوابات الرصد الموضوعاتية 

 يصادس انًؼطُاخ . 2

        الوحدات اإلحصائية  حساب يدوي لموثائق التي تمت معالجتيا دون احتساب «Modules 
statistiques»؛ 

         الوحدات اإلحصائية ألنظمة التوثيق األوتوماتيكية(Workflow Ez-publish) ؛ 
        .وحدات إحصائية مندمجة أو خاصة بمختمف أنظمة تدبير ونشر المحتوى 
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 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

         لممطبوعات التي تمت معالجتيا جزء من المؤشر)الوثائق المطبوعة( يتم حد الحساب اليدوي
احتسابو يدويا اعتمادا عمى إحصائيات التكشيف ومراقبة المعالجة والتي يتم جمعيا مباشرة من 

 ؛)األطر
        الحد اإلحصائي لمقيم المطمقة؛ 

         ارد البشرية من أجل مشاريع يعتبرىا يمكن ليذا المؤشر أن يتأثر أحيانا بعمميات تعبئة المو
 المسؤولون أكثر أىمية.

 ذؼهُق . 4

 اإلبقاء عمى ىذا المؤشر وتطويره يقتضي توفير إمكانيات مواكبة، ومنيا :

        تعبئة األطر المختصة الضرورية؛ 

        تدعيم مؤىالتيم المينية؛ 

        التحديث المستمر لمتطبيقات التوثيقية؛ 

        تدعيم تكنموجيات التكشيف والتمخيص األتوماتيكي؛ 

        .تعبئة األطر المختصة في الرصد والتدعيم الدائم لمؤىالتيا المينية 

 انشفغ يٍ انضَاساخ ػهً انخظ نثىاتح انًُذوتُح انغايُح نهرخطُظ :  3.151انهذف 

 

 ػذد ذحًُالخ انًُشىساخ :  1.3.151انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  0333333  0353333  0033333  0053333  0233333  

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

المنشورات يعكس اىتمام الزوار بمحتوى ما ينشر عمى بوابة المندوبية السامية  عدد تحميالت
 لمتخطيط.
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العمل عمى تطوير محتوى وجودة الوسائط سيساىم ال محالة في الرفع من عدد تحميالت المنشورات 
 المتاحة عمى بوابة المندوبية.

 يصادس انًؼطُاخ . 2

  Back-office” WWW.HCP.MA“ لمموقع الوحدة اإلحصائية لممكتب الخمفي

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

 تردد التحميالت يتغير حسب مدة وموضوع المنشور )إحصاء عام، بحث، ...(

 ذؼهُق . 4

ومعرفة المنشورات األكثر  hcp.maيمكن ليذا المؤشر، إضافة إلى ذلك، قياس حيوية الموقع 
 تحميال.

 ذأيٍُ يشكض انًؼطُاخ نهًُذوتُح :  4.151انهذف 

 

 يؼذل يغرىي األيٍ أنًؼهىياذٍ :  1.4.151انًؤشش 

 السنةالمرجعية
 القيمة

 المستهدفة

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

  75  75  75  73  73  % 

 

 ذىضُحاخ يُهعُح . 1

عشرة معايير من أجل تقييم وحساب ىذا المؤشر. كل معيار يتم تنقيطو حسب سمم لمتنقيط تم اختيار 
. وسيتم فيما بعد استعمال مجموع النقط المحصل عمييا في احتساب المعدل أو النسبة 5إلى  0من 

 العامة لمستوى األمن المعموماتي.

 

 يصادس انًؼطُاخ . 2

        ة بمكافحة الفيروسات برمجيات وأدوات معموماتية خاص(Trend micro + Fortigate 
500A)  
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         جدار الحماية“Firewall” A) (Fortigate 500 ؛ 
         أدوات الكشف والحماية من االختراقات(HP Tipping point) ؛ 
         حالة تكييف اليواء بمركز المعطيات« Data-Centre » ؛ 
        الولوج الفعمي لمركز المعطيات؛ نظام 

        الكيربة المستقمة لمركز المعطيات؛ 

         عدد االستضافات“hebergements” ؛ 
         برمجيات وأدوات(Archive back up sauvegarde) ؛ 
         أداء نظام التشغيل االفتراضي“Virtualisation” ؛ 
        يات التي تم وضعيا في الغيوم عدد المواقع وحجم المعط“Cloud” ؛ 

 

 حذود و َقاط ضؼف انًؤشش . 3

         ال يمكن تفادي اليجومات المعموماتية نظرا لمتطور التكنولوجي الحاصل في ميدان الرقمنة
“Dématerialisation” والموارد الرقمية؛ 

         المحدودية التقنية ألنظمة“Reporting” المعتمدة؛ 

 ”pondération“احتساب المؤشر يدويا، فتكون القيمة أحيانا مغموطة، نظرا لطابع الذاتية لمترجيح  يتم
 الممنوح لكل معيار يستعمل لحساب المؤشر.

 

 ذؼهُق . 4

 من أجل اإلبقاء عمى ىذا المؤشر وتطويره، يجب العمل عمى وضع آليات مواكبة، مثل :

         والتبميغ ؛صيانة وتحيين أدوات األمن 

        صيانة وتحيين أدوات وطرق أرشفة وصيانة وحفظ المعطيات؛ 

        .تدعيم الكفاءات المينية لألطر من أجل إتقان أمن النظم المعموماتية وحفظ المعطيات 
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 يحذداخ انُفقاخ: انعضء انصانس 

 

  يحذداخ َفقاخ انًىظفٍُ و األػىاٌ. 1

 

 نهغُح انعاسَح تُُح أػذاد انًىظفٍُ . أ

 

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب03جدول 

 

 % األػذاد الدرجات/الرتب

 38,11 742 (و الساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من )موظفي التنفيذ 

 13,66 266 (و الساللم المطابقة 9إلى  7الساللم من )موظفي اإلشراف 

 48,23 939 (المطابقة و ما فوق و الساللم 01السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 1947 انًعًىع

 

 : التوزيع حسب المصالح04جدول 

 

 % األػذاد المصالح

 63,12 1229 المصالح المركزية

 36,88 718   المصالح الالممركزة

 100 1947 انًعًىع
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 : التوزيع حسب الجهات05جدول 

 

 % األػذاد المصالح

 8,64 62 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 7,52 54 جهة الشرق

 16,02 115 مكناس -جهة فاس 

 15,74 113 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 3,62 26 خنيفرة -جهة بني مالل 

 16,43 118 سطات -جهة الدار البيضاء

 13,51 97 آسفي -جهة مراكش 

 1,25 9 تافياللت -جهة درعة 

 8,36 60 ماسة -جهة سوس 

 2,51 18 نونواد  -جهة كلميم 

 4,74 34 الساقية الحمراء-جهة العيون 

 1,67 12 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 718 انًعًىع

 

 ذىصَغ َفقاخ انًىظفٍُ و األػىاٌ . ب

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

 انؼذد انُفقح  

 1932 000 822 269 انذائًح  النفقات

 45 000 045 3 انًحزوفح  المناصب

ذرضًٍ انًغرحقاخ انُاظًح ػٍ انًرأخشاخ  ) ػًهُاخ انرىظُف

 (  انًرؼهقح تها
2 060 000 27 

 20 000 721 1 ػًهُاخ اإلدياض

انًغرحقاخ  ذرضًٍ ) يقرضُاخ أخشي ذرؼهق تًشاظؼاخ األظىس

 ( انُاظًح ػٍ انًرأخشاخ انًرؼهقح تها
548 000   

انذسظح وانشذثح انرشقُاخ فٍ
3

ذرضًٍ انًغرحقاخ انُاظًح ػٍ ) 

 (انًرأخشاخ انًرؼهقح تها
11 594 000   

 ) انًؤدَح انشئُغُح نهشواذة  يٍ طشف انًؤداج الموظفين نفقات
Direction de Paierie Principale ) 

282 700 000 282700000 

يٍ طشف يحاعثٍ انخضَُح  انًؤداج  األخشي  َفقاخ انًىظفٍُ

 انؼايح نهًًهكح
0   

   000 700 282 َفقاخ انًىظفٍُ انًرىقؼح 
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  يحذداخ َفقاخ انًؼذاخ و انُفقاخ انًخرهفح و االعرصًاس حغة انثشَايط و انًششوع أو انؼًهُح. 2

 

 إَراض انًؼهىيح اإلحصائُح وانحغاتاخ انىطُُح :  126تشَايط 

 

 إَراض وَشش انًؼهىيح االحصائُح :  1يششوع  

 الدائمة : إلحصائية وث البحمواصمة إنجاز ا 
 ر (؛ألسدى افية لظرلت و االولمقادى اية لدالقتصاافية ظرلالبحوث حول الظرفية )ا -
 ك(؛الستيالد اعنر ألسعاا  ج،إلنتاد اعنن ألثماسعار )األالبحوث حول ا -
  ـل؛لتشغيول اني حوطلث البحا -
اقة طل، واميةولعمال ألشغاء والبنات ااعاطقول حوث السنوية لدى المقاوالت لبحا -

 ري؛لبحد الصيت التجارية غير المالية وامادلخرة والتجادن والمعاوا
 اإلحصائيات اإلدارية. -

 : البحوث اإلحصائية الجديدة  
 لبحث الوطني حول انتشار ظاىرة العنف ضد النساء؛ا -
 ؛البحوث لدى األسر حول اليجرة الدولية -
  ؛بحالبحث الوطني حول المؤسسات غير اليادفة لمر  -
 البحث حول وضع ودور الثقة لدى المقاوالت. -

 
 : إنتاج الحسابات الوطنية  2مشروع  

 ؛ يةولسنانية وطلت الحساباا 
 ؛لفصميةانية وطلت الحساباا 
 ؛يةولجهت الحساباا 
 ؛بعةلتات الحساباا 
  2114أشغال إعداد سنة األساس الجديدة 
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اقتصادية والديموغرافية والدراسات المتعمقة بالتنمية  : الدراسات واألبحاث السوسيو 121برنامج 
 المستدامة ، التوقعات والمستقبمية 

 

 : الدراسات القطاعية والدراسات المتعمقة بالتنمية المستدامة  1مشروع  
  : الدراسات القطاعية 

 استكمال الدراسة حول تطور خدمات البنية التحتية األساسية بالوسط القروي؛ -
استكمال الدراسة حول تطور نسبة النشاط لدى النساء وأسباب عدم النشاط لدى النساء  -

 غير النشيطات؛
 استكمال الدراسة حول تحديات األمن الغذائي بالمغرب؛  -
  استكمال الدراسة حول مقارنة الفوارق بين الجيات. -

 الدراسات المتعمقة بالتنمية المستدامة    
وذلك بتتبع إنجاز التقرير حول ىذه  2030بأىداف التنمية المستدامة أجندة  متابعة كل األشغال المتعمقة

 األىداف ومالئمتيا مع السياق الوطني.
 

 : الدراسات واألبحاث الديموغرافية وتتبع ظروف معيشة السكان  2مشروع  
 التالية الدراسات إنجازعبر  الديمغرافية واالبحاث الدراسات : 

 السكانية لمسياسةتدعيما  التقنية الممفاتلتزويد  ديمغرافية سوسيودراسات  انجاز -
  بالمغرب؛ الخصوبةتوجيات ومحددات 
 ؛القنيطرة-سال-الرباطجية  حالة الديمغرافية والمؤشرات التغطية: المدنية الحالة 
  ؛والعماالت األقاليمبالمغرب حسب  الديمغرافيةالدينامية 
  المغربية؛ باألسرةالمنزلي  العملوتقسيم  االجتماعيةالتصورات 
 الميني في سن مرتفع؛ النشاطالصحية والقدرة عمى مزاولة  الحالة 
  الديمغرافية، والوضعية وتحدياتوالشيخوخة: استشرافات  الديمغرافيةاليبة 

 بالمغرب؛ 
 ديمغرافية؛-ىجرة العودة: التوزيع والخصائص السوسيو 
 2014و 2004 التطور الديمغرافي والدينامية المجالية بين. 

 الديموغرافية لحاجيات التخطيط، والتتبع والتقييم؛ اإلسقاطاتتحيين  -
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  التاليةوالتحاليل  الدراسات انجاز خاللتتبع ظروف معيشة السكان من  : 
 السوسيواقتصادية الجيويـــــة؛ السنوية الحصيمة -
 إعداد دراسة حول الرأسمال البشري ؛ -
 ؛االقتصاديةو  االجتماعيةإعداد دراسة حول الفوارق  -
 ؛االجتماعيحصيمة متعددة األبعاد حول فوارق النوع  -
عمى  العموميةتطوير نمادج محاكات ميكوراقتصادية من اجل قياس آثار السياسات  -

 ظروف معيشة السكان.
 

 : تحميل الظرفية  3مشروع  
   إصدار نشرات فصمية حول الظرفية االقتصادية وكذلك القيام بدراسات حول القطاعات

 االقتصادية وأثار األعياد الدينية عمييا وعمى األسعار الداخمية ؛
  مواصمة التكوين والتدريبب من أجل تحسين طرق التحميل موازاة مع عممية اإلنتاج ؛ 
  عداد المؤشرات التركيبية وتعميميا؛  دعم البحوث في مجال تقنيات المعالجة اإلحصائية وا 
  .مواصمة تأطير طمبة السمك الثالث في مواضيع تيم الظرفية االقتصادية 

 

 : الدراسات المتعمقة بالتوقعات وبالمستقبمية  4مشروع  
 يةدالقتصات اقعاولتالدراسات الماكرو اقتصادية وا  

 ؛يةدالقتصاانية زالميا -
 ؛2022-2018دى لمط اسولمتدي اقتصارو الماكر ااطإلا -
تطوير البحث في مجال إعداد المؤشرات التركيبية القطاعية، عمى غرار قطاعات  -

الصناعة والبناء والمعادن والطاقة، وتوسيع نطاق التوقعات لمؤشرات قطاعية أخرى 
عداد نماذج ماكرو اقتصادية فصمية  وا 

 فات دراسية : إعداد مم 
دراسة آثار األحداث االقتصادية عمى بعض القطاعات الرئيسية وعمى نمو االقتصاد  -

 واألسعار والمؤشرات الماكرو اقتصادية األخرى؛
 إعداد عروض وأبحاث خاصة بميدان النمذجة وتقنيات التوقعات؛ -
  القيام بدراسات حول الظرفية االقتصادية لمختمف القطاعات االقتصادية -
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 : تكوين االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبيقي وعموم المعمومات  121رنامج ب
 
 : تكوين االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبيقي  1مشروع  

 حيث يبمغ عدد 2018-2017األساسي لمميندسين خالل السنة الجامعية  التكوين ،
 ؛230طالب ميندس وسيبمغ عدد الخريجين ما يقارب  716المسجمين حوالي 

 مواصمة دعم مركز الدراسات في الدكتوراه بكل التجييزات الضرورية؛ 
 مواصمة إعادة تأىيل إقامة الطمبة وذلك ببرمجة صفقة تيم جناحي ب و د؛ 
 لعمل عمى استكمال الترسانة القانونية المتعمقة بالتكوين المستمر وتقديم الخبرة لمغير ا

وذلك باستصدار وتفعيل القرار المشترك لرئيس الحكومة ووزير االقتصاد والمالية بشأن 
السماح لممعيد بتحديد مقادير التعويضات من تحقيق مداخيل مقابل ما يقدم من خدمات 

 لمغير؛
 ؛فتاح عمى المؤسسات الدولية، وذلك بعقد معاىدات جديدة لمتبادلمواصمة االن 
 االستمرار في صيانة المرافق الحيوية؛ 
 برمجة صفقة إعادة تأىيل شامل لتجييزات الطاقة الشمسية )بإقامة الطمبة(؛ 
 برمجة صفقة تكميمية تتعمق بإعادة تأىيل الشبكة المعموماتية )تغطية باقي المرافق(؛ 
  برمجة صفقة تتعمق باقتناء حواسيب من أجل تحديث حظيرة المعموميات الخاصة بييئة

 األساتذة.
 : تكوين االطر في مجال عموم المعمومات  2مشروع  

  :إطالق التكوين في سمك الماستر المتخصص بدبمومين 
 ماستر في التوثيق و األرشيف  -
 ماستر في نظم المعمومات الطبية  -

 عرض لمتكوين المستمر وتقديم الخدمات لفائدة المقاوالت في ميادين تخصصيا؛ توفير 
  :تطوير البحث العممي وذلك عبر خمق مختبرين لمبحث 

 مختبر لمبحث في المعموميات، عموم المعمومات و اليندسة المعرفية  -
 المجتمع.–المعرفة  –المعمومات  -مختبر لمبحث حول المعطيات  -

  بشراكة مع جامعات داخل المغرب وخارجوخمق سمك الدكتوراه 
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 : القيادة والدعم  151برنامج 

 
 مشروع  : دعم المهام  

 :تحديث الموارد البشرية وتثمين الكفاءات 
لموظائف والكفاءات  اعتماد الدليل المرجعي لموظائف والكفاءات ومنظومة التدبير التوقعي -

كآليتين لتدبير الحياة االدارية لمموظفين وعند التوظيفات وكذا العمل عمى تحيينيم 
 باستمرار؛

 مواصمة التدبير المعمومياتي لمموارد البشرية؛  -
 2018-2016تنفيذ المخطط الثالثي لمتكوين المستمر  -

 : تحديث التدبير المالي 
 لقانون المالية؛ التنزيل التدريجي لمقانون التنظيمي  -
دارة المخاطر المتعمق بتدبير النفقات وتعميمو عمى  - مواصمة نظام الرقابة الداخمية وا 

 المديريات الجيوية.
 تطوير النظام المعموماتي : 

 اتمام مشروع وضع نظام تدبير الربائد ورقمنتيا؛ -
 وضع برنامج معموماتي لتدبير الممتمكات. -

 : تحسين ظروف عمل الموظفين 
صالح المباني واقتناء المعدات الالزمةتييئة  -  وا 

 : تدعيم مسمسل الالتمركز اإلداري 
 تدعيم القدرات التدبيرية لممديريات الجيوية؛  -
   توسيع صالحيات اآلمرين المساعدين بالصرف؛ -
    توفير الدعم الالزم لمميام المنوطة بالمديريات؛ -
                   وضع ميزانيات برامج جيوية. -

 : تتبع الشؤون القانونية والمنازعات 
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السير عمى دراسة مشاريع النصوص القانونية والتنسيق مع الجيات المعنية قصد  -
عرضيا عمى مصالح المصادقة وتتبع النصوص التي في طور مسطرة المصادقة 

تعويض يتعمق بمنح  خصوصا فيما يتعمق بالنظام الوطني االحصائي ومشروع مرسوم
نجاز البحوث اإلحصائية؛  يومي لمموظفين المكمفين بتيييء وا 

مواصمة تتبع المنازعات القضائية المعروضة عمى محاكم المممكة، والعمل عمى تنفيذ  -
 األحكام القضائية النيائية التي توصمت بشأنيا اإلدارة بإعذار بالتنفيذ.

 

 مشروع  : تطوير الرصيد الوثائقي لممركز الوطني لمتوثيق 
  14إثراء قاعدة معطيات الرصد "مراصيد" من خالل توسيع مجال الرصد ليصل الى 

موضوعا، وانتقاء وجمع مصادر معمومات جديدة بالمغة العربية واالنجميزية ليصل عددىا 
 ، (WebInvisible)الشبكة الخفية  مصدر. كما سيعززىا رصد 8500إلى  اإلجمالي

  تحيين البوابات القطاعية الموضوعاتية بوثائق إلكترونية جديدة، ليصل عددىا إلى
  ؛127.000

 في نشر وتوزيع النشرات اإللكترونية.االستمرار؛ 
   وثيقة الكترونية وورقية ؛  6160جمع وتحميل 
  مواصمة إغناء رصيد المكتبة االفتراضية رفوفRofoof  وثيقة 12000ل 
  إعادة صياغة و ىيكمة بوابة البحث "ابحثو"؛ 
  إعادة صياغة تنظيم العمل الداخميWORKFLOW؛ 
  تطبيق جديد لجمع وتتبع تطويرالوثائق؛ 
 وثيقة من الرصيد الوثائقي لممركز؛ 80.000رقمنة  إتمام 
 والمزيد من الزوار لممعرض االفتراضي   استقطاب المزيد من العارضينDocExpo .  


