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1. تقدیم موجز االستراتیجیة 
 في سیاق إجتماعي وإقتصادي متحول ،أصبحت المندوبیة السامیة للتخطیط مطالبة بقوة بتوفیر الدراسات و 
التحالیل التي تمكن من توضیح وتفسیر التطورات االقتصادیة واالجتماعیة  والدیموغرافیة المتسارعة التي تعرفها 
بالدنا. ولتحقیق هذه الغایة، سعت المندوبیة وبصفة مستمرة، إلى تطویر أسالیب عملها وتوسیع وتنویع نطاق 
مواضیع اهتماماتها من خالل االنفتاح على القضایا الكبرى لمجتمعنا، من جهة، وعلى التطورات الحدیثة، النظریة 

والمنهجیة، التي یعرفها العمل اإلحصائي على الصعید الدولي، من جهة أخرى.
في هذا السیاق قامت المندوبیة السامیة للتخطیط بإعداد إستراتیجیتها برسم الفترة 2019-2021، باعتبارها أداة 
ضروریة تلخص التطلعات وتوضح الرؤى التي تطمح إلیها هذه المؤسسة من خالل تحقیق أهداف رئیسیة واضحة 
ومعقولة وممكنة التحقیق. لقد خلص التحلیل المعمق لألوضاع السائدة إلى جرد العدید من األهداف الرئیسیة 

إلستراتیجیة المندوبیة السامیة للتخطیط تركز في مجملها على أربعة محاور نوردها كما یلي :

المحور األول : تطویر نظامها للمعلومات اإلحصائیة وإعداد الحسابات الوطنیة وذلك من خالل :
أ.  تطویر نظام المعلومات اإلحصائي:

لقد أصبح في وقتنا الراهن تطویر العمل اإلحصائي من األمور الملحة نظرا للتغیرات المستمرة التي تعرفها الجوانب 
الحیاتیة لمجتمعاتنا وتزاید الطلب على البیانات اإلحصائیة من قبل المستعملین على اختالف تخصصاتهم 
واهتماماتهم، بما في ذلك المواطن العادي الذي أصبح بدوره یتطلع لمواعید معینة إلى ما سینشره الجهاز اإلحصائي 
ببلده حول مواضیع تحظى باهتماماته. من هنا برزت الحاجة إلى وضع إستراتیجیة إحصائیة تهدف إلى تنظیم العمل 
اإلحصائي وتطویره، وإرساء قواعد هذا العمل بشكل یتوافق مع األولویات الوطنیة ویتناسق مع التوصیات الدولیة. 

في هذا اإلطار تسعى المندوبیة السامیة للتخطیط لتطویر نظام معلوماتها اإلحصائي من خالل:

تعزیز إنتاج المعلومات اإلحصائیة: 
إن مسلسل الجهویة الذي انخرطت فیه بالدنا  لفائدة استقاللیة أوسع للجهات ساهم في بلورة إستراتیجیة جدیدة 
لتنمیة اإلنتاج اإلحصائي  على المستوى الجهوي. وفي ظل هذا التوجه، أصبح البعد الجهوي/المحلي للمعلومات 
اإلحصائیة معطى هاما في تصمیم البحوث اإلحصائیة. ولهذا الغرض، فإن إستراتیجیة المندوبیة  السامیة للتخطیط 
ركزت على توفیر البیانات اإلحصائیة الدقیقة التي تساعد على اتخاذ القرار على المستوى الجهوي. ولن یتأتى 
تحقیق هذا الهدف إال من خالل الرفع من حجم عینات البحوث اإلحصائیة أو برمجة بحوث جدیدة تأخذ البعد الجهوي 
بعین االعتبار لضمان تمثیلیتها على مستوى كل جهة. و هو ما سیمكن الفاعلین المحلیین من أدوات للرصد 

المستمر و قیاس التقدم نحو تحقیق األهداف المسطرة في كافة المجاالت.         

 توسیع المجاالت الموضوعاتیة التي تغطیها البحوث اإلحصائیة:
في إطار تكییف النظام اإلحصائي الوطني مع التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة و الدیموغرافیة التي تعرفها بالدنا، 
وفي سیاق التفكیر الحالي حول سبل قیاس التقدم والتنمیة البشریة، فإن المندوبیة تسعى جاهدة لتغطیة جوانب 
جدیدة من حیاتنا االقتصادیة واالجتماعیة، من خالل توسیع مجال بحوثها لتشمل الجوانب النوعیة وتصورات 

السكان.

تعمیم استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال: 
نظرا ألهمیة المعلومات اإلحصائیة في بناء وتطور الدول اقتصادیا واجتماعیا، تسعى األجهزة اإلحصائیة إلى مواكبة 
التطورات الدولیة، لیس فقط على  مستوى  المنهجیات اإلحصائیة والمعاییر والتصنیفات، ولكن  أیضا في مجال 

التقنیات الحدیثة وفي میدان معالجة البیانات اإلحصائیة ونشرها.                      
في هذا اإلطار، فإن المندوبیة السامیة للتخطیط تعمل على توفیر اإلمكانیات التي تتیح تلبیة االحتیاجات المستجدة 
من البیانات اإلحصائیة والمؤشرات الحدیثة بأسلوب عصري وبشكل كاف وفعال، من خالل مواصلة مجهوداتها 
الرامیة إلى تعمیم استعمال التكنولوجیا الحدیثة للمعلومات واالتصال في تجمیع ومعالجة ونشر البیانات ، وذلك من 

خالل:              

االستعمال الواسع لتقنیة تجمیع المعطیات عن طریق استعمال الحاسوب والتخلي تدریجیا عن الدعامات  
الورقیة (االستمارات الورقیة) وكذا تعمیمها على جمیع البحوث التي تقوم بها المندوبیة؛

 تطویر و تعزیز استخدام نظام المعلومات الجغرافیة خاصة في مجال نشر البیانات المجالیة.
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ب. إنتاج الحسابات الوطنیة:
 من المهام المنوطة كذلك بالمندوبیة السامیة للتخطیط إعداد الحسابات الوطنیة التي هي عبارة عن مجموعة 
الحسابات التي تعطي تفاصیل كاملة عن إیرادات ومخرجات االقتصاد المغربي، وتقدم صورة شاملة لالقتصاد 
الوطني، وفق نسق منظم ومتكامل. كما یدخل ضمن اختصاصات المندوبیة ضمان نشر هذه الحسابات سنویا و 

فصلیا ، وكذلك إنتاج الحسابات الجهویة والقطاعیة.
ولهذه الغایة، ستقوم المندوبیة برسم فترة 2019-2021 بمواصلة إنتاج الحسابات الوطنیة والجهویة، السنویة 
والفصلیة، في تالؤم  وتوافق مع مقتضیات نظام المحاسبة الوطنیة لسنة 2008. كما ستقوم بإعداد الحسابات 

الجهویة والحساب التابع للسیاحة.

المحور الثاني : الدراسات المستقبلیة السوسیو-إقتصادیة و الدیموغرافیة و الدراسات المتعلقة بالتنمیة 
المستدامة:

بالنظر إلى تطور البنیة السوسیو اقتصادیة للمغرب والتحوالت التي یواجهها مجتمعنا واقتصاده و تأثیر المحیط 
الدولي على ذلك، دأبت المندوبیة السامیة للتخطیط، في حدود اإلختصاصات الموكولة إلیها، على المساهمة في 
تنویر القرار بمجموعة من الدراسات، تتعدى ،في بعض األحیان، مدة انجازها السنة الواحدة. وفي هذا الصدد، 

ستتولى المندوبیة القیام بما یلي :
 أ. مواصلة تنفیذ رؤیة متجددة لتخطیط التنمیة وتحلیل الظرفیة عبر:

 تحسین دقة التوقعات على المدى القصیر من خالل المیزانیات االقتصادیة؛
 مواصلة التفكیر المستقبلي "مغرب 2030"في إطار رؤیة متجددة لتخطیط التنمیة االقتصادیة 

واالجتماعیة؛
 تحلیل الظرفیة.

ب. إعداد دراسات سوسیو دیمغرافیة ورصد ظروف معیشة السكان من خالل:

إنجاز دراسات وبحوث متنوعة في مجال السكان، وستتناول هذه األشغال مواضیع دیموغرافیة تتعلق  
بالوالدات والوفیات ومحدداتها المباشرة (الزواج، الطالق، إستعمال وسائل منع الحمل...الخ.)، والهجرة 
الداخلیة والدولیة. كما تهتم بمواضیع تتعلق بالعوامل اإلجتماعیة و اإلقتصادیة المفسرة أو الناجمة عن 
الدینامیات السكانیة والتغیرات في الهیاكل والتوزیع المجالي للسكان. كما ستزاوج ما هو كمي وما هو 

نوعي .
إنجاز اإلسقاطات السكانیة على المدى المتوسط والمدى الطویل  على المستوى الوطني وعلى مستوى  

الجهات واألقالیم و العماالت والجماعات؛

 المساهمة في إنجاز دراسات إستشرافیة حول السكان؛           

نشر البحوث حول مختلف فئات السكان مثل النساء واألطفال والمراهقین والشباب أو كبار السن؛ 
إنجاز برامج للتكوین المستمر والمساعدة التقنیة حول الدیموغرافیا وكذلك تنظیم ندوات حول القضایا  

الكبرى المتعلقة بالسكان؛
تصمیم وتحلیل ورصد المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة للتنمیة في أبعادها االجتماعیة واإلنسانیة؛ 

إعداد تقاریر دوریة عن ظروف معیشة السكان؛ 
تطویر تقاریر إحصائیة دوریة وإنجاز دراسات موضوعاتیة عن ظروف معیشة السكان؛ 

المساهمة في إعداد دراسات حول االستراتیجیات والسیاسات الرامیة للتخفیف من التفاوتات االجتماعیة  
بجمیع أشكالها وفي جمیع أبعادها.

ت . إنجاز دراسات قطاعیة و دراسات تهم التنمیة المستدامة عبر:

إنجاز دراسات قطاعیة؛  
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إعداد تقریر حول أهداف التنمیة المستدامة في المغرب؛ 
وضع وتحیین قاعدة البیانات الخاصة بأهداف التنمیة المستدامة؛ 

المشاركة والمساهمة في اللقاءات الجهویة والدولیة حول أهداف التنمیة المستدامة. 

المحور الثالث: تكوین األطر في مجال اإلحصاء واالقتصاد التطبیقي وعلوم المعلومیات:

ستواصل المندوبیة السامیة للتخطیط، من خالل مؤسستي التعلیم العالي المتخصصتین التابعتین لها، األولى في 
مجاالت اإلحصاء واالقتصاد التطبیقي، والثانیة في مجال علوم المعلومات، ویتعلق األمر ب:

المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي 
یحتل المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي الیوم مكانة متمیزة بین مؤسسات التعلیم العالي األخرى األكثر 

شهرة في بالدنا. ویقدم المعهد لطالبه تكوینا متنوعا ومتعدد التخصصات یتمحور حول خمسة شعب هي:

اإلحصاء-االقتصاد التطبیقي؛ 
المعلومیات؛ 

االكتواریة والمالیة ؛ 
اإلحصاء-الدیموغرافیا؛ 

البحث العملیاتي والمساعدة على اتخاذ القرار. 

و یوجه المهندسون خریجو المعهد للعمل باإلدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة وشبه العمومیة وبالقطاع 
الخاص، وباإلضافة إلى الطلبة المغاربة یستقبل المعهد طلبة من بلدان أخرى خصوصا البلدان الناطقة باللغة 

الفرنسیة.
وبجانب مهمته الرئیسیة یضطلع المعهد بمهام أخرى تتعلق بالبحث العلمي والتكوین المستمر.

وعالوة على ذلك، یتطلع المعهد إلى تطویر مختبرین اثنین لألبحاث، یتعلق األول بالنوع واالقتصاد واإلحصاء  و 
الدیموغرافیا والتنمیة المستدامة، والثاني بنظم المعلومات واألنظمة الذكیة والنمذجة الریاضیة.

من جهة أخرى، وفي إطار انفتاحه  على محیطه، سیقوم بتعزیز اتفاقیات الشراكة والتبادل مع جامعات ومؤسسات 
أجنبیة.

وفیما یتعلق بالتكوین المستمر، یتطلع المعهد إلى توقیع اتفاقیات مع مؤسسات عامة وخاصة تروم استفادة أطر هذه 
المؤسسات من الدورات التكوینیة التي ینظمها في مجاالت تخصصاته: اإلحصاء، اإلكتواریة والدیموغرافیا.

مدرسة علوم المعلومات 
تعتبر مدرسة علوم المعلومات المؤسسة الوحیدة في المغرب التي تكون مهندسین في مجال علوم المعلومات 
والمیادین المرتبطة بها خاصة هندسة التوثیق / إدارة الوثائق واألرشیف /الذكاء التنافسي والیقظة اإلستراتیجیة / 

هندسة المعارف / المحتویات المعرفیة و نظم المعلومات.
تتوفر المؤسسة على ثالثة أسالك للتكوین: سلك المهندس، سلك الماستر وسلك الدكتوراه.

كما یناط بالمدرسة القیام بالتكوین المستمر وتقدیم الخدمات لفائدة المقاوالت والمؤسسات العمومیة إلى جانب تنمیة 
البحث العلمي ارتباطا بمیادین تخصصها.

المحور الرابع: الدعم والقیادة :

في إطار مواكبة مختلف الوحدات الوظیفیة في تحقیق األهداف المسطرة لها، تسعى المندوبیة السامیة للتخطیط من 
خالل هذا المحور،إلى توفیرالوسائل الضروریة، المادیة منها و البشریة و اللوجستیكیة. كما تواكب هذه 
الوحدات على مستوى التكوین المستمر لتمكین األطر والموظفین من تملك المناهج الجدیدة في مجاالت 
تخصصاتهم. كما یشمل هذا المحور تطویر وتحدیث الجوانب التدبیریة  للموارد واإلمكانات الموضوعة رهن 

إشارتها. 
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لتحقیق هذه األهداف،تقوم المندوبیة بما یلي:
أ.      األنشطة الداعمة لمهام المندوبیة :

ویتجلى ذلك فیما یلي:

 تنظیم دورات للتكوین المستمر والدعم لفائدة موظفي المندوبیة  على الصعیدین المركزي و الجهوي تهم 
مختلف مجاالت تخصصاتهم المهنیة؛

 تحیین الدراسة المتعلقة بالتدبیر التوقعي ألعداد الموظفین والوظائف والكفاءات؛

 تحدیث التدبیر اإلداري من خالل:

اعتماد التكنولوجیات الحدیثة في عملیات التدبیر اإلداري؛ 
مواصلة إنجاز نظام لألرشیف المادي واإللكتروني؛ 

التجدید الجزئي لحظیرة التجهیزات المعلوماتیة؛ 
وضع نظام جدید لالتصاالت الهاتفیة. 

 تعزیز مسلسل الالتمركز اإلداري من خالل:

 تعزیز القدرات التدبیریة للمدیریات الجهویة ؛
 دعم مهام المدیریات الجهویة ؛

 تحسین ظروف عمل المدیریات الجهویة من خالل برمجةبناء مقرات جدیدة لفائدة بعض المدیریات 
الجهویة؛

إعداد برامج-عقود بین اإلدارة المركزیة والمدیریات الجهویة؛ 
مواصلة  تعزیز عملیات الرقابة الداخلیة المتعلقة بالنفقة العمومیة لتشمل جمیع المصالح بما في ذلك  

المصالح الخارجیة؛
 نشر و تعمیم أعمال المندوبیة من خالل تنظیم ندوات ومؤتمرات صحفیة وتنظیم ورشات عمل بهدف 

تعمیق  النقاش وتبادل األفكار في المجاالت اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة؛
 مواصلة تنفیذ و تنزیل مقتضیات القانون التنظیمي لقانون المالیة.

ب. تعزیز التعاون الدولي:
  ستواصل المندوبیة السامیة للتخطیط في هذا الباب تعزیز مكانتها المتمیزة على الصعید الدولي وذلك من خالل:

تطویر و تقویة عالقات الشراكة مع عدة مؤسسات جهویة ودولیة والمشاركة في مؤتمرات ولقاءات ذات  
صلة بمهامها ومسؤولیاتها؛ 

إسهام أطرها في تقدیم الخبرة لعدة دول إفریقیة وعربیة؛ 
استفادة مسئولیها وموظفیها من دورات تكوینیة؛ 

تنظیم ورشات لتبادل الخبرات بهدف مواكبة آخر المستجدات في المیادین المتعلقة بمهامهم. 

ت.نظام المعلومات الوثائقي:
بحكم المهام التي تضطلع بها، تساهم المندوبیة السامیة للتخطیط، من خالل المركز الوطني للتوثیق التابع لها، في 
تنفیذ السیاسات العامة بجمع ورصد ومعالجة وتوزیع الوثائق والمعلومات في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة و 

التنمیة المستدامة.
من هذا المنظور، فإن إستراتیجیة المندوبیة في هذا المجال خالل الفترة 2019-2021، تستند على:

العمل على تجمیع ومعالجة ونشر ما صدر بالمغرب من وثائق حول هذا الموضوع؛ 
توسیع نطاق الرصد والرفع من كمیة المعلومات؛ 

اعتماد الخرائط كوسیلة لنشر التحذیرات؛ 
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تیسیر الولوج إلى المعلومات والوثائق في مجاالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة و التنمیة المستدامة  
من خالل الرفع من عدد قواعد البیانات والبوابات المتاحة على االنترنت لوضعها رهن إشارة مختلف فئات 

المستخدمین( الباحثون، واألكادیمیون، ومكاتب الدراسات ...الخ)؛
  تأمین الموارد والشبكات المعلوماتیة؛ 
عصرنه سلسلتي الطباعة والمیكروفیش. 

 ث. تحسین وسائل االتصال ونشر أعمال المندوبیة:
تعتزم المندوبیة السامیة للتخطیط تنویع وسائلها لالتصال عن بعد وتحدیث أدوات الولوج إلى المعلومة سواء 
عبر اإلنترنت أو من خالل االتصال المباشر بمصالحها، حتى تؤمن نشرا واسعا إلنتاجاتها وتحسین خدمة االستجابة 

لطلبات المستعملین المباشرة.
وفي هذا اإلطار، فإن المندوبیة السامیة للتخطیط تسعى باستمرار إلى إدخال تحسینات مستمرة على الوسائل 

المختلفة التي اعتمدته لتلبیة طلبات المستعملین في أفضل الظروف، وذلك من خالل:

األخذ بعین االعتبار المعیار الخاص لنشر المعطیات (NSDD) في اإلنتاج اإلحصائي. فوفقا اللتزاماتها  
الدولیة، وبصفتها عضوا في مجموعة الدول المنخرطة في المعیار الخاص لنشر المعطیات لصندوق النقد 

الدولي، یتحتم على المندوبیة نشر المؤشرات الرئیسیة الخاصة بالتشغیل واألرقام االستداللیة لألسعار عند 
االستهالك والحسابات الوطنیة في تواریخ معینة ومتفق علیها مسبقا مع صندوق النقد الدولي. و توضع 

هذه المعلومات رهن إشارة مختلف الفاعلین من خالل موقع صندوق النقد الدولي.

التوسیع والتحدیث المنتظم لقوائم المستفیدین من منشورات المندوبیة. واللجوء إلى استعمال الحوامل  
االلكترونیة لضمان توزیع واسع لهذه المنشورات ووصولها ألكبر عدد من المستعملین.

تعبئة مختلف مكونات المندوبیة لتلبیة احتیاجات المستعملین:الموقع االلكتروني، الشباك اإلحصائي،  
مصلحة الخرائط، قاعدة المعطیات اإلحصائیة والموقع االلكتروني. كما تلجأ المندوبیة لمختلف الوسائل 

لتلبیة حاجیات المستعملین:البرید اإللكتروني ،الهاتف،المراسالت، تحمیل الملفات انطالقا من الموقع 
اإللكتروني،االتصال بعین المكان بمصالح المندوبیة...الخ.
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2. تقدیم االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 

 
•       جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول

%
مشروع قانون المالية لسنة 2019/ 

قانون المالية للسنة 2018

الميزانية العامة
(مشروع قانون المالية للسنة 

 (2019

الميزانية العامة
(قانون المالية للسنة

 ( 2018
الفصل

-0,05 282 548 000 282 700 000 الموظفون

- 157 592 000 157 592 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

- 29 885 000 29 885 000 االستثمار

-0,03 470 025 000 470 177 000 المجموع

•       جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة  ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية المتوقعة حسب الفصول

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة الميزانية العامة

 
مجموع مشروع قانون 
المالية للسنة 2019  تحويالت أو 

دفوعات 
مشروع قانون 

المالية للسنة 2019 تحويالت أو دفوعات  مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

الفصل

     282 548 000 الموظفون

   19 170 000 20 681 000 157 592 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

   11 700 000 11 700 000 29 885 000 االستثمار 

471 036 000 500 000 - 30 870 000 32 381 000 470 025 000 المجموع

■      إدراج أسماء مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصیة

المركز الوطني للتوثیق؛ 
المعهد الوطني لالحصاء واالقتصاد التطبیقي؛ 

مدرسة علوم المعلومات؛ 
صندوق العالقات العامة. 
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3. ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج 

•        جدول 3 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج

%الميزانية العامة ( مشروع قانون المالية للسنة 2019)
مشروع قانون المالية 
للسنة 2019 / قانون 
المالية للسنة 2018

فصل االستثمار فصل المعدات 
والنفقات المختلفة فصل الموظفين 

الميزانية العامة
(قانون المالية لسنة 

(2018
البرامج

2,29 16 385 000 86 699 000 282 548 000 377 017 000 القيادة والدعم

-14,72 4 600 000 46 445 000 - 59 854 000 إنتاج المعلومة اإلحصائية والحسابات 
الوطنية

1,23 1 200 000 2 257 000 - 3 415 000

الدراسات واألبحاث السوسيو اقتصادية 
والديموغرافية والدراسات المتعلقة 

بالتنمية المستدامة ، التوقعات 
والمستقبلية

- 7 700 000 22 191 000 - 29 891 000 تكوين االطر في مجال االحصاء 
واالقتصاد التطبيقي وعلوم المعلومات

-0,03 29 885 000 157 592 000 282 548 000 470 177 000 المجموع

•        جدول 3 مكرر : توزيع على سبيل اإلخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج 

نفقات الموظفين البرامج

- القيادة والدعم

- إنتاج المعلومة اإلحصائية والحسابات الوطنية

- الدراسات واألبحاث السوسيو اقتصادية والديموغرافية والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة ، 
التوقعات والمستقبلية

- تكوين االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم المعلومات
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4. تقدیم االعتمادات حسب المشاریع أو العملیات 

برنامج 150 : القیادة والدعم

•       جدول 4 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
3 600 000 - 3 600 000 دراسات والتكوين

600 000 - 600 000 تنظيم الندوات والمؤتمرات

98 884 000 16 385 000 82 499 000 تدبير الموارد

•       جدول 5: ملخص اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
 

1 900 000 - 1 900 000 دعم المهام

- - - دراسات خدمات تعاون وتنسيق

500 000 500 000 - تطوير الرصيد الوثائقي للمركز الوطني 
للتوثيق

1 850 000 1 850 000 - تدعيم خدمات المستعملين

- - - استنساخ و طباعة ونشر

1 064 000 1 064 000 -
بناء مراكز متعددة الوسائط الجهوية 

وتوسيع وتجهيز وصيانو وتهيئة المركز 
الوطني للتوثيق

220 000 220 000 - تداريب وأنشطة ثقافية

366 000 366 000 - التأهيل المعلومياتي

- - - وقف تنفيذ النفقات
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برنامج 126 : إنتاج المعلومة اإلحصائیة والحسابات الوطنیة

•       جدول 6 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
49 885 000 4 200 000 45 685 000 إنتاج ونشر المعلومة االحصائية

1 160 000 400 000 760 000 إنتاج الحسابات الوطنية
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برنامج 127 : الدراسات واألبحاث السوسیو اقتصادیة والدیموغرافیة والدراسات 
المتعلقة بالتنمیة المستدامة ، التوقعات والمستقبلیة

•       جدول 7 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

1 917 000 450 000 1 467 000 الدراسات القطاعية والدراسات 
المتعلقة بالتنمية المستدامة

450 000 250 000 200 000 الدراسات واألبحاث الديموغرافية 
وتتبع ظروف معيشة السكان

260 000 100 000 160 000 تحليل الظرفية

830 000 400 000 430 000 الدراسات المتعلقة بالتوقعات 
وبالمستقبلية
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برنامج 128 : تكوین االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبیقي وعلوم 
المعلومات

•       جدول 8 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

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

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

•       جدول 9: ملخص اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
 

- - - دعم المهام

12 815 300 - 12 815 300 تعليم و دراسة

- - - دعم من الصندوق االفريقي للتنمية 
لتقوية القدرات اإلحصائية 

5 910 700 - 5 910 700 دعم المهام

- - - تنظيم المبارة الوطنية المشتركة

55 000 - 55 000 تحمالت الطلبة

2 800 000 2 800 000 - بناء وتهيئة وتجهيز البنايات اإلدارية

3 480 000 3 480 000 - دراسات

- - - وقف تنفيذ النفقات

70 000 70 000 - تركيب ومالعب رياضية

1 350 000 1 350 000 - بناء وتهيئة المباني
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5. توزیع جهوي العتمادات البرامج 

•        جدول 10: ملخص االعتمادات المتوقعة حسب الجهات 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة 
الجهات

151 409 300 27 850 000 123 559 300 المصالح المشتركة

4 001 000 185 000 3 816 000 جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

2 363 000 170 000 2 193 000 جهة الشرق

5 458 000 180 000 5 278 000 جهة فاس - مكناس

4 409 000 305 000 4 104 000 جهة الرباط - سال- القنيطرة

2 419 200 110 000 2 309 200 جهة بني مالل - خنيفرة

7 166 000 255 000 6 911 000 جهة الدار البيضاء- سطات

4 213 000 460 000 3 753 000 جهة مراكش - آسفي

1 347 500 110 000 1 237 500 جهة درعة - تافياللت

1 504 000 20 000 1 484 000 جهة سوس - ماسة

892 000 60 000 832 000 جهة كلميم - واد نون

1 238 000 95 000 1 143 000 جهة العيون -الساقية الحمراء

1 057 000 85 000 972 000 جهة الداخلة - واد الذهب
187 477 000 29 885 000 157 592 000 المجموع
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6. برمجة میزانیاتیة لثالث سنوات 

•       جدول 11: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2019 ,2020 ,2021 ) العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة 
النفقة

اإلسقاطات 
 2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

311 676 750 311 676 750 282 548 000 296 835 000 282 700 000 نفقات الموظفين

165 400 000 165 400 000 157 592 000 162 000 000 157 592 000 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

32 400 000 32 400 000 29 885 000 34 500 000 29 885 000 نفقات االستثمار

509 476 750 509 476 750 470 025 000 493 335 000 470 177 000 المجموع

•        جدول 12 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) العتمادات مرافق الدولة المسيرة 
بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

اإلسقاطات 
2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

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

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 الفئات األخرى للحسابات الخصوصية
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•       جدول 13 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) حسب البرامج 

اإلسقاطات
2021

اإلسقاطات
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة
2018

 

إنتاج المعلومة اإلحصائية      
والحسابات الوطنية

54 949 000 54 949 000 51 045 000 63 000 000 59 854 000 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

     

الدراسات واألبحاث السوسيو 
اقتصادية والديموغرافية 

والدراسات المتعلقة بالتنمية 
المستدامة ، التوقعات والمستقبلية

4 370 000 3 770 000 3 457 000 3 800 000 3 415 000 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

     
تكوين االطر في مجال االحصاء 

واالقتصاد التطبيقي وعلوم 
المعلومات

30 846 000 30 846 000 29 891 000 31 700 000 29 891 000 الميزانية العامة 

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

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

القيادة والدعم     

419 311 750 419 911 750 385 632 000 394 835 000 377 017 000 الميزانية العامة 
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5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية
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ملخص البرامج-األهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية

المؤشرات الفرعية المؤشرات األهداف البرامج

مؤشر 1.1.150  : نسبة استعمال النظم  
المعلوماتية في مراحل التدبير

مؤشر 2.1.150  : نسبة نجاعة تدبير الموارد  

مؤشر 3.1.150  : التكلفة السنوية المتوسطة  
للعتاد المعلوماتي المكتبي 

مؤشر 4.1.150  : عدد المستفيدين من التكوين 

هدف 1.150   : تنمية الموارد البشرية وتثمين 
الكفاءات

 
مؤشر 1.2.150  : عدد الوثائق التي تمت 

مباشرتها على بوابة "أبحث" وعدد المعلومات 
والتنبيهات التي تم نشرها على بوابة الرصد

هدف 2.150   : رفع من امكانيات مباشرة األدب 
الرمادي المنشور بالمغرب و تنبيهات الرصد و 

اليقظة

مؤشر 1.3.150  : عدد تحميالت المنشورات   هدف 3.150   : الرفغ من الزيارات على الخط 
لبوابة المندوبية السامية للتخطيط

مؤشر 1.4.150  : معدل مستوى األمن  
ألمعلوماتي هدف 4.150   : تأمين مركز المعطيات للمندوبية

:  150

القيادة والدعم

 

مسؤول البرنامج   :

مدیر الموارد البشریة  
والشؤون العامة

مؤشر 1.1.126  : عدد المؤشرات المحدثة 

مؤشر 2.1.126  : عدد البحوث ذات تمثيلية  
جهوية 

هدف 1.126   : توسيع التغطية الموضوعاتية 
والجغرافية للعمليات االحصائية

 
مؤشر 1.2.126  : عدد الوحدات اإلحصائية 

المبحوثة باستعمال الوسائل الحديثة لتكنولوجية 
التواصل والنشر.

هدف 2.126   : تحسين مسلسل تجميع المعطيات 
االحصائية ومعالجتها باستعمال التكنلوجيا

 
مؤشر 1.3.126  : عدد األيام المحتسبة مابين 

تاريخ نشر المعطيات والتاريخ المحدد من طرف 
.NSDD

هدف 3.126   : تحسين مسلسل نشر المعلومات 
االحصائية

مؤشر 1.4.126  : عدد السالسل اإلحصائية  
التي تنشر كخرائط موضوعاتية

هدف 4.126   : عدد السالسل االحصائية التي 
تنشر على شكل خرائط موضوعاتية

:  126

إنتاج المعلومة اإلحصائية 
والحسابات الوطنية

 

مسؤول البرنامج   :

المدیر العام لإلحصاء  
و المحاسبة الوطنیة.
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مؤشر 1.5.126  : (BDS) عدد السالسل  
الجديدة المدمجة في بنك المعلومات اإلحصائية

هدف 5.126   : تنمية وتطوير االحصائيات 
االدارية.

مؤشر 1.6.126  : عدد األيام بين تاريخ نشر  
النتائج و الجدول الزمني الوطني للنشر

هدف 6.126   : انتاج ونشر الحسابات الوطنية 
والجهوية وفق سنة األساس 2007 حسب المعايير 

الدولية مع احترام آجال النشر.

مؤشر 1.7.126  : معدل إنجاز أشغال سنة  
االساس الجديدة 2014 

هدف 7.126   : وضع الحسابات الوطنية حسب 
سنة أساس جديدة.

مؤشر 1.1.127  : دقة توقعات الميزانية  
اإلقتصادية مقارنة باإلنجازات

مؤشر 2.1.127  : تقرير سنوي عن  
سناريوهات التطورات السوسيواقتصادية 

هدف 1.127   : ضمان جودة التوقعات على المدى 
القريب و المتوسط

مؤشر 1.2.127  : عدد النشرات و اللمحات  
الظرفية ،الفصلية الموزعة خالل السنة

هدف 2.127   : تطوير و تحسين الدراسات و 
التحاليل و التوقعات المتعلقة بالظرفية االقتصادية

مؤشر 1.3.127  : عدد التقا رير السنوية 
هدف 3.127   : اعداد تقارير سنوية حول 

الدراسات السوسيواقتصادية والديمغرافية والسكانية 
في المغرب

:  127

الدراسات واألبحاث السوسيو 
اقتصادية والديموغرافية 

والدراسات المتعلقة بالتنمية 
المستدامة ، التوقعات 

والمستقبلية

 

مسؤول البرنامج   :

الكاتب العام. 

 
مؤشر 1.1.128  : معدل االندماج محسوب 
على مدى سنة منذ التخرج حسب كل مسلك 

والجنس

مؤشر 2.1.128  : معدل تخرج دفعة مهندس  
الدولة

هدف 1.128   : ضمان التكوين االساسي في سلك 
مهندسي الدولة

 

مؤشر 1.2.128  : عدد األبحاث العلمية 
المنشورة حسب النوع : منشورات أولية، 
مقاالت في المجالت الوطنية، مقاالت في 

المجالت المفهرسة ، كتب، فصول في كتب

هدف 2.128   : تقوية البحث العلمي في وحدات 
التعليم و البحث و اعطاء خدمات فيما يتعلق 

بالتكوين المستمر و الخبرة

مؤشر 1.3.128  : عدد البحوث والمقا ال ت  
العلمية

هدف 3.128   : ضمان تنمية و تأزر بين المكونات 
التالت لمهمتها

:  128

تكوين االطر في مجال االحصاء 
واالقتصاد التطبيقي وعلوم 

المعلومات

 

مسؤول البرنامج   :

مدیر المعهد الوطني  
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مؤشر 2.3.128  : معدل اإلدماج في سوق  
الشغل حسب كل سلك

لإلحصاء واالقتصاد 
التطبیقي.
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الجزء الثاني : تقديم البرامج

 
 
 
 
 
 
 

تقدیم البرامج
الجزء 
الثاني
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برنامج 150 : القیادة والدعم

1. ملخص استراتیجیة البرنامج وغایاتها العامة 
یتكون هذا البرنامج من ثالث محاور أساسیة وهي:                                                                         
                                  

دعم وقیادة مهام المندوبیة السامیة للتخطیط والتحدیث وتثمین الكفاءات:
تحدیث تدبیر الموارد البشریة وتثمین الكفاءات:                                                                              

                                 

وضع نظام لتدبیر وتقییم الكفاءات؛ 
مواصلة االرتقاء بالنظام المعلوماتي لتدبیر الموارد البشریة،حیث سیتم في سیاق وضع النظام المعلوماتي  
لتدبیر الموارد البشریة  الذي هو قید االنجاز، استغالل الشطر الثالث المرتبط بالتدبیر النوعي و كذا 

الشروع في انجاز الشطر الرابع المتعلق بالتكوین و المساعدة التقنیة؛
تأهیل وتنمیة كفاءات الموارد البشریة وذلك عبر تنظیم دورات تكوینیة تهم مختلف المیادین المهنیة  
والتدبیر واللغات األجنبیة  سواء على الصعیدین المركزي أو الجهوي و تطویر عروض التكوین عبر 

االنترنتe-learning ؛

تحدیث التدبیر المالي :                                                                                                         
                                

مواصلة التنزیل التدریجي للقانون التنظیمیلقانون المالیة  رقم  13 - 130 بالتنسیق مع مصالح وزارة  
االقتصاد والمالیة وذلك بإعداد مشروع نجاعة األداء برسم السنة المالیة 2019   وكذا مواصلة  إنجاز 
األعمال المتعلقة بهیكلة المیزانیة حول البرامج المعتمدة واعتماد البرمجة المیزانیاتیة لثالث سنوات لفترة 

2019-2021؛
مواصلة تعزیز  وتقویة نظام الرقابة الداخلیة المتعلق بتدبیر النفقة العمومیة ووضع اآللیات لتتبعه  وكذا  

تعمیمه على مستوى المدیریات الجهویة والمصالح المسیرة بصفة مستقلة؛

تحسین ظروف عمل الموظفین :                                                                                              
                                

بهدف تحسین ظروف اشتغال الموظفین، ستواصل المندوبیة السامیة للتخطیط توفیر التجهیزات اللوجیستیكیة 
الالزمة عبر تهیئة وصیانة أو تجهیز المباني اإلداریة  وتوفیر المعدات، ووسائل النقل إلنجاز البحوث  اإلحصائیة. 

تطویر النظام المعلوماتي :                                                                                                      
                               

تحدیث التطبیق المعلوماتي  المتعلق بتدبیر حظیرة السیارات؛ 
وضع تطبیق معلوماتي لتدبیر الممتلكات؛ 

تعمیم النظام المعلوماتي لتدبیر و رقمنة  الربائد على جمیع المدیریات؛ 
وضع نظام معلوماتي لتدبیر المراسالت والعمل على تعمیمه على جمیع المدیریات؛ 

تجدید جزئي لحظیرة  األجهزة والبنیة التحتیة المعلوماتیة عبر اقتناء التجهیزات والنظم المعلوماتیة؛ 
تطویر و تعزیزأمن النظام المعلوماتي؛ 

تطویر الشبكة المعلوماتیة للمندوبیة السامیة للتخطیط. 



 

مشروع نجاعة األداء  25 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

المندوبية السامية للتخطيط

  تدعیم مسلسل الالتمركز اإلداري                                                                                            
                                  :

وذلك عبر توسیع صالحیات المدیریات الجهویة في إطار تفعیل مقتضیات الجهویة الموسعة من خالل:

تدعیم القدرات التدبیریة للمدیریات الجهویة؛      
توسیع صالحیات اآلمرین بالصرف المساعدین؛   

توفیر الدعم الالزم لتنفیذ المهام المنوطة بالمدیریات؛    
وضع عقود برامج جهویة.   

تتبع الشؤون القانونیة والمنازعات :                                                                                          
                                      على المستوى القانوني :                                                                  

                                                                    

السهر على دراسة مشاریع النصوص القانونیة والتنسیق مع الجهات المعنیة قصد عرضها على مصالح  
المصادقة وبالخصوص النصوص المتعلقة بالنظام الوطني اإلحصائي وكذا المرسوم المتعلق بمنح تعویض 

یومي للموظفین المكلفین بتهیيء وإنجاز البحوث اإلحصائیة؛
دراسة مشاریع العقود و االتفاقیات بتنسیق مع المصالح المعنیة و كذا المساهمة في إعدادها؛ 

القیام بتدابیر وأعمال الیقظة القانونیة. 

على مستوى تتبع المنازعات :                                                                                                 
                               

مواصلة تتبع المنازعات القضائیة المعروضة على محاكم المملكة، والعمل على تنفیذ األحكام القضائیة النهائیة التي 
توصلت بشأنها اإلدارة بأعذار بالتنفیذ.        

نظام توثیق المعلومات : 
إن المندوبیة السامیة للتخطیط، عبر المركز الوطني للتوثیق، تعمل على ضمان جمع ومعالجة ونشر الوثائق و 
المعلومات المسماة "اااا ااااااا" وذلك في میادین التنمیة االقتصادیة  والمستدامة بالمغرب. لهذه 

الغایة فان اإلستراتجیة المعتمدة خال ل فترة 2019 - 2021  تتمحور  حول ما یلي:
محور التوثیق :

جمع األدب الرمادي الصادر في المغرب على وسائط ورقیة وإلكترونیة؛ 
مباشرة الوثائق التي تم جمعها و تكشیف محتواها ووضعها في قواعد معطیات ببلیوغرافیة ونصیة؛ 

تسهیل الوصول إلى قواعد المعطیات واستغاللها عبر وضعها على الخط على بوابة البحث  
"أبحث" « Abhatoo »؛

محور الیقظة :

العمل على تأمین الشبكة المعلوماتیة؛ 
الرفع من عدد المصادر التي یتم رصدها؛ 

توسیع محیط الرصد؛ 
الرفع من عدد المعلومات التي یتم نشرها على بوابات الرصد؛ 

تحسین دقة التنبیهات؛ 
البث ألخرائطي للتنبیهات. 

محور النشر :

تسهیل الولوج للمعلومة الوثائقیة في میدان التنمیة المستدامة االقتصادیة واالجتماعیة وذالك عبر توسیع  
قاعدة المعطیات التي یتم نشرها عبر البوابة االلكترونیة؛
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توسیع نطاق البحث المتعلق بقواعد المعطیات الدولیة المفتوحة. 

محور الحكامة :

التكوین والتأهیل المستمر لكفاءات الموارد البشریة ؛ 
تأمین التجهیزات والشبكات المعلوماتیة؛ 

تحدیث سالسل الطبع والعرض االلكترونیة. 

2. مسؤول البرنامج 

مدیر الموارد البشریة والشؤون العامة 

3. المتدخلین في القیادة 

مدیر الموارد البشریة والشؤون  العامة. 
 مدیر المركز الوطني للتوثیق.

4. أهداف و مؤشرات قیاس أداء البرنامج 

الهدف 1.150: تنمیة الموارد البشریة وتثمین الكفاءات

المؤشر 1.1.150 : نسبة استعمال النظم المعلوماتیة في مراحل التدبیر 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2020  100  100  100  80  60  50 %

■      توضیحات منهجیة

یتم احتساب نسبة استعمال النظم المعلوماتیة في المراحل المنهجیة كالتالي: 
( عدد مراحل التدبیر التي تستعمل النظم المعلوماتیة  / عدد المراحل المهنیة المحصیة)*100.

■      مصادر المعطیات
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خلیة نظام المعلومیات.  

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

 صعوبة إحصاء جمیع المراحل المهنیة؛ 

اإلنجاز البطيء. 

■      تعلیق
في إطار هذا المشروع یتوقع إدخال استعمال النظم المعلوماتیة لتشغیل خمسة مراحل التدبیر التالیة:

تدبیر المخزون؛  
تدبیر حظیرة السیارات؛  
تدبیر الموارد البشریة؛ 

تدبیر الطلبیات العمومیة؛ 
تدبیر الممتلكات. 

انطلق العمل في إطار هذا المشروع ابتداءا من سنة 2011  و من المتوقع أن ینتهي خالل سنة 2021.

المؤشر 2.1.150 : نسبة نجاعة تدبیر الموارد 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  15  15  16  17  17,20  20 %

■      توضیحات منهجیة

-         المؤشر عبارة عن نسبة مئویة للموظفین المكلفین بتدبیر الموارد بالنسبة للعدد اإلجمالي. و  یمكن من إعطاء 
فكرة حول أعداد الموظفین المنوط بهم القیام بأعمال التدبیر في مجاالت:

تدبیر الموارد البشریة؛ 
تدبیر المشتریات واللوجستیك؛ 

التدبیر المحاسباتي والمالي؛ 
تدبیر حظیرة السیارات. 

طریقة احتساب المؤشر: ( بالنسبة المئویة) بسطها و مقامها كالتالي:

المقام: عدد الموظفین المكلفین بالتدبیر؛  
البسط: العدد اإلجمالي للموظفین؛ 

 یهم هذا المؤشر جمیع مصالح  المندوبیة السامیة للتخطیط المركزیة و الجهویة.

■      مصادر المعطیات
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قسم الموارد البشریة 
جمیع مصالح المندوبیة السامیة للتخطیط المكلفة بتدبیر الوسائل. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

إن مصادر معطیات  هذا المؤشر تبقي نسبیة نظرا لما یعتریها من تداخل في المهام المنوطة ببعض الموظفین لدى بعض 
المصالح حیت نجد هناك موظفین قد یقومون في نفس الوقت بعدة مهام مختلفة منها ما هو مهني وما هو تدبیري نظرا 
لقلة الموارد البشریة. كما أن هذا المؤشر یتطلب تتبع دقیق للحركیة الدائمة للموظفین والمتعلقة باإلحالة على التقاعد، 

التوظیف واالنتقال.

■      تعلیق

یمكن تحسین نوعیة المؤشر بالموازاة مع إنجاز اإلصالحات المرتقبة المرتبطةبتحدیث وظائف التدبیر.

المؤشر 3.1.150 : التكلفة السنویة المتوسطة للعتاد المعلوماتي المكتبي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  8 000  8 000  9 000  9 000  6 000  7 000 درهم/مكتب

■      توضیحات منهجیة
المؤشر یعطي إمكانیة فهم التكلفة السنویة المتوسطة للعتاد المعلوماتي المكتبي ( أجهرة الحواسیب ) بالمندوبیة 
السامیة للتخطیط. وتشمل التكلفة اإلجمالیة لألجهزة المعلوماتیة لتجهیز مختلف المكاتب بالحواسب، الطابعات وكل 

المواد الضروریة للطبع والصیانة ومختلف التجهیزات المكتبیة باستثناء تكالیف خدمات االتصاالت و االنترنیت.
طریقة الحساب: 

البسط  : مجموع نفقات اقتناء الحواسیب ، آالت الطباعة اللوازم المستهلكة وصیانة المعدات المعلوماتیة  
المكتبیة.

المقام :  العدد االجمالي للموظفین. 

■      مصادر المعطیات

قسم المعدات والتجهیزات؛  
القسم المالي والمحاسبي. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

إن التكلفة  المتوسطة السنویة للعتاد واألجهزة المعلوماتیة المكتبیة تختلف من مكتب آلخر مما یؤثر على تقییم 
واحتساب المؤشر، وهكذا فإن احتساب قیمة المؤشر تعتمد على التكلفة اإلجمالیة لألجهزة المذكورة بالنسبة للعدد 

اإلجمالي لموظفي المصالح المعنیة بالمؤشر.

■      تعلیق
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یدل المؤشر على المجهودات المبذولة في إطار ترشید نفقات التدبیر المكتبي ، حیث أن المندوبیة السامیة للتخطیط 
تتوخى تجهیز كل المكاتب بالعتاد المعلوماتي الالزم قصد تحسین جودة الخدمات والرفع من المردودیة مع العمل 

على ترشید وضبط النفقات المرتبطة بذلك.
یتوقع أن یعرف هذا المؤشر انخفاضا  خالل سنوات 2019 إلى 2021 نظرا العتماد مقاربة جدیدة في التدبیر من 
شأنها  ترشید النفقات  عبر التتبع الدقیق لتجدید حظیرة العتاد المعلوماتي إضافة إلى المنافسة التي یعرفها سوق 

هذه األجهزة و بالتالي االقتصاد في تكلفة اقتناء هذه المعدات. 

المؤشر 4.1.150 : عدد المستفیدین من التكوین 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  6 000  6 000  4 500  4 000  1 797  528 (يوم/شخص/تكوين)

■      توضیحات منهجیة
ي/ف/ت =( مجموع المستفیدین بكل دورة * عدد أیام التكوین للدورة )

یعطي هذا المؤشر فكرة حول عدد المستفیدین بأیام التكوین إذ یغطي جمیع مشاریع التكوین المستمر التي سیتم 
تنظیمها على الصعیدین المركزي و الجهوي ویشمل المجاالت المهنیة للمندوبیة وكذا المهام التي تضطلع بها 

مصالح الدعم قصد مواكبته .    

■      مصادر المعطیات

مدیریة الموارد البشریة والشؤون العامة. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي (وتبقى أهمیته كامنة كوسیلة لمعرفة ما تم إنجازه من أنشطة في مجال التكوین)؛ 
مؤشر ال یتیح إمكانیة القیام بتقییم وقع التكوین المستمر على مرد ودیة الموظف؛  

صعوبة الحصول على المعلومات لدى المصالح األخرى قصد إنجاز الحصیلة.  

■      تعلیق

  یمكن اعتماد مؤشرات أخرى لكنها تستوجب تقییم بعدي معمق كمثال: (نسبة تحسین كفاءات الموظفین في مجال 
معین بعد التكوین).
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الهدف 2.150: رفع من امكانیات مباشرة األدب الرمادي المنشور بالمغرب و تنبیهات الرصد و الیقظة

المؤشر 1.2.150 : عدد الوثائق التي تمت مباشرتها على بوابة "أبحث" وعدد المعلومات والتنبیهات 
التي تم نشرها على بوابة الرصد 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2025  200 000  160 000  150 000  138 000  123 000  114 150 عدد

■      توضیحات منهجیة

حساب فصلي لعدد الوثائق الورقیة التي تم تكشیفها وإدخالها إلى قواعد المعطیات الببلیوغرافیة والنصیة؛ 
حساب فصلي لعدد التنبیهات التي تم اعتمادها ونشرها على بوابات الرصد الموضوعاتیة. 

■      مصادر المعطیات

«Modules   حساب یدوي للوثائق التي تمت معالجتها دون احتساب الوحدات اإلحصائیة 
«statistiques؛

 الوحدات اإلحصائیة ألنظمة التوثیق األوتوماتیكیة (Workflow Ez-publish)؛
 وحدات إحصائیة مندمجة أو خاصة بمختلف أنظمة تدبیر ونشر المحتوى.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

حد الحساب الیدوي للمطبوعات التي تمت معالجتها (جزء من المؤشر (الوثائق المطبوعة) یتم احتسابه  
یدویا اعتمادا على إحصائیات التكشیف ومراقبة المعالجة والتي یتم جمعها مباشرة من األطر)؛

الحد اإلحصائي للقیم المطلقة؛ 
 یمكن لهذا المؤشر أن یتأثر أحیانا بعملیات تعبئة الموارد البشریة من أجل مشاریع یعتبرها المسؤولون 

أكثر أهمیة.

■      تعلیق
اإلبقاء على هذا المؤشر وتطویره یقتضي توفیر إمكانیات مواكبة، ومنها :

 تعبئة األطر المختصة الضروریة؛
 تدعیم مؤهالتهم المهنیة؛

 التحدیث المستمر للتطبیقات التوثیقیة؛
 تدعیم تكنلوجیات التكشیف والتلخیص األتوماتیكي؛

 تعبئة األطر المختصة في الرصد والتدعیم الدائم لمؤهالتها المهنیة.
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الهدف 3.150: الرفغ من الزیارات على الخط لبوابة المندوبیة السامیة للتخطیط

المؤشر 1.3.150 : عدد تحمیالت المنشورات 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2023  150 000  125 000  120 000  115 000  110 000  105 000 عدد

■      توضیحات منهجیة

عدد تحمیالت المنشورات یعكس اهتمام الزوار بمحتوى ما ینشر على بوابة المندوبیة السامیة للتخطیط. 
العمل على تطویر محتوى وجودة الوسائط سیساهم ال محالة في الرفع من عدد تحمیالت المنشورات  

المتاحة على بوابة المندوبیة.

■      مصادر المعطیات

“Back-office” WWW.HCP.MA الوحدة اإلحصائیة للمكتب الخلفي للموقع 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تردد التحمیالت یتغیر حسب مدة وموضوع المنشور (إحصاء عام، بحث...)

■      تعلیق

یمكن لهذا المؤشر، إضافة إلى ذلك، قیاس حیویة الموقع hcp.ma ومعرفة المنشورات األكثر تحمیال.
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الهدف 4.150: تأمین مركز المعطیات للمندوبیة

المؤشر 1.4.150 : معدل مستوى األمن ألمعلوماتي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2025  85  75  75  75  75  70 %

■      توضیحات منهجیة

تم اختیار عشرة معاییر من أجل تقییم وحساب هذا المؤشر. كل معیار یتم تنقیطه حسب سلم للتنقیط من 0 إلى 5. 
وسیتم فیما بعد استعمال مجموع النقط المحصل علیها في احتساب المعدل أو النسبة العامة لمستوى األمن 

المعلوماتي.

■      مصادر المعطیات

جدار الحمایة Firewall”A)(Fortigate 500“؛ 
أدوات الكشف والحمایة من االختراقات (HP Tipping point)؛ 

 حالة تكییف الهواء بمركز المعطیات « Data-Centre »؛
 نظام الولوج الفعلي لمركز المعطیات؛

الكهربة المستقلة لمركز المعطیات؛ 
عدد االستضافات ”hebergements“؛ 

 برمجیات وأدوات (Archive back up sauvegarde)؛
 أداء نظام التشغیل االفتراضي ”Virtualisation“؛

 عدد المواقع وحجم المعطیات التي تم وضعها في الغیوم ”Cloud“؛

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

 ال یمكن تفادي الهجومات المعلوماتیة نظرا للتطور التكنولوجي الحاصل في میدان 
الرقمنة ”Dématerialisation“ والموارد الرقمیة؛

المحدودیة التقنیة ألنظمة ”Reporting“ المعتمدة؛ 
یتم احتساب المؤشر یدویا، فتكون القیمة أحیانا مغلوطة، نظرا لطابع الذاتیة  
للترجیح ”pondération“ الممنوح لكل معیار یستعمل لحساب المؤشر.

■      تعلیق
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من أجل اإلبقاء على هذا المؤشر وتطویره، یجب العمل على وضع آلیات مواكبة، مثل :

 صیانة وتحیین أدوات األمن والتبلیغ؛
 صیانة وتحیین أدوات وطرق أرشفة وصیانة وحفظ المعطیات؛

 تدعیم الكفاءات المهنیة لألطر من أجل إتقان أمن النظم المعلوماتیة وحفظ المعطیات.
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برنامج 126 : إنتاج المعلومة اإلحصائیة والحسابات الوطنیة

1. ملخص استراتیجیة البرنامج وغایاتها العامة 
خالل السنوات المقبلة، ستواصل المندوبیة السامیة للتخطیط تأهیل نظام المعلومات اإلحصائیة وإنتاج الحسابات 

الوطنیة. و یتضمن هذا البرنامج المحورین التالیین:  

 المحور األول : إنتاج ونشر المعلومة اإلحصائیة

ستواصل المندوبیة السامیة للتخطیط خالل فترة 2019-2021، القیام بالمهام الموكولة لها والمتعلقة بتجمیع 
المعطیات ونشرها، خدمة لكل الفاعلین ومواكبة لتحوالت التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ببالدنا. ویستمر برنامج 

إنتاج ونشر المعلومات اإلحصائیة خالل هذه الفترة بما یلي:

توسیع المجال ألموضوعاتي للعملیات اإلحصائیة عبر:

إدخال إصالح المقاربات المنهجیة التي یتوخى منها تحسین العملیات اإلحصائیة الدائمة؛ 
انجاز عملیات إحصائیة جدیدة لالستجابة لحاجیات المستعملین ومتخذي القرار.  

 توسیع تغطیة المجال الجغرافي للعملیات اإلحصائیة عبر:

تقویة عینات البحوث اإلحصائیة؛ 
 إنتاج المعلومات اإلحصائیة على مستوى  الجهات لمواكبة الجهویة الموسعة.

 تحسین مسلسل تجمیع المعطیات اإلحصائیة ومعالجتها باستعمال تكنولوجیا المعلومات واالتصال، ویتعلق األمر ب:

 تجمیع المعطیات باستعمال نظام الحاسوب (CAPI)؛
 تجمیع المعطیات باستعمال االنترنیت ( CAWI )؛

.(SIG) نظام المعلومات الجغرافیة  

 تحسین مسلسل نشر المعلومات اإلحصائیة عبر:

احترام متطلبات المعیار الخاص لنشر المعطیات اإلحصائیة لصندوق النقد الدوليFMI: NSDD؛ 
 نشر المؤشرات المجالیة عبر نظام المعلومات الجغرافیة.

 اغناء قاعدة المعطیات اإلحصائیة بالمؤشرات الجدیدة وذلك بتطویر اإلحصائیات اإلداریة.

 المحور الثاني : إنتاج الحسابات الوطنیة:

یندرج مخطط المندوبیة السامیة للتخطیط لفترة 2019-2021 في إطار مواصلة أشغال إنجاز الحسابات الوطنیة 
طبقا لنظام المحاسبة الوطنیة 2008، سواء على المستوى السنوي أو الفصلي ویتعلق األمر ب:

مواصلة أشغال إنجاز الحسابات الوطنیة و الجهویة حسب سنة األساس 2007؛ 
تبعا لتوصیات نظام المحاسبة الوطنیة 2008، وضعت المندوبیة السامیة للتخطیط إستراتیجیة لتحدیث  

الحسابات الوطنیة. وهكذا بعد نشر حسابات سنة األساس 2007، تم الشروع في األشغال المتعلقة بتغییر 
سنة األساس 2007 إلى سنة األساس 2014.
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2. مسؤول البرنامج 

المدیر العام لإلحصاء و المحاسبة الوطنیة. 

3. المتدخلین في القیادة 

 مدیر اإلحصاء.
 مدیر المحاسبة الوطنیة.

4. أهداف و مؤشرات قیاس أداء البرنامج 

الهدف 1.126: توسیع التغطیة الموضوعاتیة والجغرافیة للعملیات االحصائیة

المؤشر 1.1.126 : عدد المؤشرات المحدثة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  40  40  30  30  20  10 عدد

■      توضیحات منهجیة

أخذا بعین االعتبار التغیرات التي یعرفها  المجتمع المغربي واستجابة اللتزامات بالدنا بخصوص الجهویة الموسعة 
ومتطلبات رصد وتقیم أهداف التنمیة المستدامة لخطة األمم المتحدة (2016-2030) التي التزمت بها بالدنا على 
غرار باقي دول العالم ، ستشرع المندوبیة السامیة للتخطیط في مراجعة بحوثها اإلحصائیة وتوسیع التغطیة 
الموضوعاتیة لهذه البحوث من خالل إدماج مواضیع وأسئلة جدیدة تمكن من توفیر أهم  المؤشرات الضروریة 

لقیاس مدى انجاز بالدنا ألهداف التنمیة المستدامة.

■      مصادر المعطیات

مدیریة اإلحصاء. 
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یتوقف تحقیق هذا المؤشر بالخصوص على اإلمكانیات  التي یتطلبها  توسیع التغطیة الموضوعاتیة للبحوث 
اإلحصائیة التي تقوم بها المندوبیة السامیة للتخطیط   سواء من حیث  الموارد المالیة الكافیة أو الوسائل البشریة 

المؤهلة وكذا الوسائل اللوجیستیكیة. 

■      تعلیق

البحث الوطني حول ظاهرة  العنف ضد النساء (2018-2019)؛ 
البحث الوطني حول العائلة ( 2019-2020)؛ 

البحث الوطني حول مستوى المعیشة ( 2020-2021)؛ 
األشغال التمهیدیة لعملیة االحصاء العام للسكان والسكنى( 2021-2025)؛ 

البحث الوطني حول الهجرة ( 2019-2018). 

المؤشر 2.1.126 : عدد البحوث ذات تمثیلیة جهویة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  4  4  4  3  3  2 عدد

■      توضیحات منهجیة

تشمل هذه العملیة توسیع  حجم عینات البحوث اإلحصائیة للمندوبیة السامیة للتخطیط وذلك بالرفع من عدد 
الوحدات اإلحصائیة المبحوثة المتمثلة في األسر والسكان وذلك من أجل تحقیق تمثیلیة أدق على مستوى الجهات 

مما یمكن من توفیر مؤشرات دقیقة حسب مختلف الجهات االثنتي عشر للمملكة.

■      مصادر المعطیات

مدیریة اإلحصاء. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

إن  تحقیق هذا المؤشر بالخصوص  یتطلب الزیادة في حجم عینات البحوث اإلحصائیة للمندوبیة السامیة للتخطیط.

■      تعلیق

البحوث التي سیتم توسیع عیناتها لتغطي الجهات  ( 2018- )؛ 2021 
البحث الوطني حول التشغیل والبطالة (2018- 2021)؛ 

البحوث حول مؤشرات األثمان ( 2018- 2021 )؛ 
البحث الوطني حول ظاهرة العنف ضد النساء (2018- 2019)؛ 

البحث الوطني حول العائلة (2019- (2020). 
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الهدف 2.126: تحسین مسلسل تجمیع المعطیات االحصائیة ومعالجتها باستعمال التكنلوجیا

المؤشر 1.2.126 : عدد الوحدات اإلحصائیة المبحوثة باستعمال الوسائل الحدیثة لتكنولوجیة التواصل 
والنشر. 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  152 000  152 000  140 000  142 000  135 000  112 000 عدد

■      توضیحات منهجیة

تشمل هذه العملیة تعمیم استعمال التكنولوجیة الحدیثة في عملیات تجمیع واستغالل ونشر المعطیات اإلحصائیة التي 
تنجزها المندوبیة السامیة للتخطیط من قبیل اعتماد تقنیة تجمیع المعطیات اإلحصائیة بواسطة الحاسوب واستعمال 
تقنیة القراءة اآللیة للوثائق خالل مراحل استغالل المعطیات المجمعة واعتماد نظام المعلومات الجغرافیة خالل 
مراحل تجمیع المعطیات بالمیدان ونشرها عبر خرائط موضوعاتیة وقواعد بیانات   جغرافیة. وتجدر اإلشارة أن 
المندوبیة السامیة للتخطیط سبق لها أن اعتمدت هذه التكنولوجیات في بعض بحوثها اإلحصائیة كالبحث حول 

التشغیل وبحوث الظرفیة واإلحصاء العام للسكان والسكنى، وتعتزم تعمیمها على كافة بحوثها اإلحصائیة.

■      مصادر المعطیات

مدیریة اإلحصاء. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
CAPI البحوث المنجزة باعتماد تقنیة

البحث الوطني الدائم حول التشغیل والبطالة (2015-2021)؛ 
البحث حول أهداف التنمیة المستدامة (2016 )؛ 

لبحث الوطني الدائم حول الظرفیة لدى األسر (2017-2021)؛ 
البحث حول األثمان عند االستهالك ( 2021-2017). 

CAPIالبحوث التي سیتم انجازها باعتماد تقنیة  

البحث حول األثمان عند االنتاج (2018-2021)؛ 
البحث الوطني حول العنف ضد النساء (2018-2019)؛ 

البحث الوطني حول الثقة لدى أرباب المقاوالت (2018) ؛ 
البحث الوطني حول الهجرة (2019-2018). 

■      تعلیق
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الهدف 3.126: تحسین مسلسل نشر المعلومات االحصائیة

المؤشر 1.3.126 : عدد األیام المحتسبة مابین تاریخ نشر المعطیات والتاریخ المحدد من طرف 
 .NSDD

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 0  0  0  0  0  0 عدد األيام

■      توضیحات منهجیة

لقد انخرطت بالدنا منذ سنة 2005 في المعیار الخاص لنشر المعطیات اإلحصائیة لصندوق النقد الدولي والذي 
یقتضي نشر النتائج الفصلیة إلحصائیات سوق الشغل والنتائج الشهریة لألثمان عند االستهالك وفق برنامج زمني 
مدقق یحدد لكل مؤشر التاریخ الفعلي للنشر، وقد عملت المندوبیة السامیة للتخطیط دوما على االحترام  التام 
لمقتضیات هذا المعیار. المؤشر هو الفرق المتمثل في عدد األیام ما بین تاریخ النشر الفعلي والتاریخ المحدد في 

المعیار الخاص لنشر المعطیات اإلحصائیة لصندوق النقد الدولي.

■      مصادر المعطیات

مدیریة اإلحصاء. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یتوقف تحقیق هذا المؤشر بالخصوص على توفیر اإلمكانیات سواء منها الموارد المالیة الكافیة أو الموارد البشریة 
المؤهلة باإلضافة للوسائل التقنیة واللوجیستیكیة.  

■      تعلیق

 NSDD:األبحاثالخاضعة ل

البحث الوطني الدائم حول التشغیل والبطالة؛ 
البحوث حول األثمان عند االستهالك. 
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الهدف 4.126: عدد السالسل االحصائیة التي تنشر على شكل خرائط موضوعاتیة

المؤشر 1.4.126 : عدد السالسل اإلحصائیة التي تنشر كخرائط موضوعاتیة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  200  200  200  150  100  50 عدد

■      توضیحات منهجیة

یهم هذا المؤشر اعتماد تكنولوجیا نظم المعلومات الجغرافیة إلعداد ونشر المؤشرات اإلحصائیة األساسیة التي 
تصدر عن البحوث اإلحصائیة وكذا عن اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى على شكل خرائط موضوعاتیة ورقیة أو 

خرائط موضوعاتیة رقمیة تفاعلیة ووضعها رهن إشارة المستعملین.

■      مصادر المعطیات

مدیریة اإلحصاء. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یتوقف تحقیق هذا المؤشر بالخصوص على توفیر اإلمكانیات سواء منها الموارد المالیة الكافیة أو الموارد البشریة 
المؤهلة باإلضافة للوسائل التقنیة واللوجستیكیة.

■      تعلیق
العملیات المعنیة بإنتاج الخرائط الموضوعاتیة:

اإلحصاء العام للسكان والسكنى (2014 )؛ 
الحسابات الوطنیة والجهویة؛ 

خریطة الفقر؛ 
البحث الوطني الدائم حول التشغیل والبطالة؛ 

البحث حول الهجرة الدولیة. 
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الهدف 5.126: تنمیة وتطویر االحصائیات االداریة.

المؤشر 1.5.126 : (BDS) عدد السالسل الجدیدة المدمجة في بنك المعلومات اإلحصائیة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  25  25  20  15  10  8 %

■      توضیحات منهجیة

عدد السالسل  الجدیدة مقسوم على مجموع السالسل المكونة لقاعدة المعطیات اإلحصائیة. 

مالحظة: اثر المراجعة الشاملة لقاعدة المعطیات اإلحصائیة قصد مالئمتها مع المعاییر الحدیثة في هذا  
المجال تم اعتماد المؤشر عوض السلسلة الزمنیة كمدخل للبیانات. وعلى هذا األساس ستتم مراجعة 

المؤشر المعتمد وقیاسه ابتداء من سنة 2019.

■      مصادر المعطیات

مدیریة اإلحصاء. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یتوقف تحقیق هذا المؤشر بالخصوص على توفیر اإلمكانیات سواء منها الموارد المالیة الكافیة أو الموارد البشریة 
المؤهلة باإلضافة للوسائل التقنیة واللوجستیكیة. كما یتوقف على تعاون الوحدات القطاعیة من أجل تزوید 

المندوبیة السامیة للتخطیط باإلحصائیات التي تنتجها وخصوصا التي تخص مجاالت أو مواضیع جدیدة.

■      تعلیق

تعتبر قاعدة المعطیات  اإلحصائیة من أهم الوسائل التكنولوجیة التي تضعها المندوبیة السامیة للتخطیط لفائدة 
المستعلمین من اجل الولوج إلى المعطیات اإلحصائیة، وتضم هذه القاعدة أهم المؤشرات الصادرة عن البحوث 
اإلحصائیة وكذا عن اإلحصاءات  العامة للسكان والسكنى باإلضافة  إلى المؤشرات المرتبطة باإلحصائیات اإلداریة التي 
تقوم المندوبیة السامیة للتخطیط بتجمیعها من لدن  الشركاء القطاعیین وتقوم بمراقبتها و معالجتها ووضعها رهن 

إشارة المستعلمین.
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الهدف 6.126: انتاج ونشر الحسابات الوطنیة والجهویة وفق سنة األساس 2007 حسب المعاییر 
الدولیة مع احترام آجال النشر.

المؤشر 1.6.126 : عدد األیام بین تاریخ نشر النتائج و الجدول الزمني الوطني للنشر 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 0  0  0  0  0  0 عدد

■      توضیحات منهجیة

تنشر جمیع الحسابات على موقع المندوبیة السامیة للتخطیط وعلى النشرة اإلحصائیة السنویة .فهي تزود  
قاعدة المعطیات لمدیریة اإلحصاء.

طریقة االحتساب: عدد األیام المسجلة ما بین تاریخ نشر المعطیات والتاریخ المحدد حسب المعیار الخاص  
.(NSDD) بنشر البیانات

■      مصادر المعطیات

مدیریة المحاسبة الوطنیة. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

المؤشر فعال ویتطلب القیام بجمیع المعطیات من طرف المحاسبین  الوطنیین وكذا تحلیل و اعداد الحسابات في 
تواریخ مضبوطة.

■      تعلیق
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الهدف 7.126: وضع الحسابات الوطنیة حسب سنة أساس جدیدة.

المؤشر 1.7.126 : معدل إنجاز أشغال سنة االساس الجدیدة 2014 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2020  100  -  100  85  45  15 %

■      توضیحات منهجیة

بالموازاة مع األشغال المنجزة السالفة الذكر ، فان جمیع موظفي مدیریة المحاسبة الوطنیة معبؤون النجاز هذا 
الورش وذلك بالمساهمة مع مدیریة اإلحصاء في إعداد الملف المنهجي للبحوث اإلحصائیة وجمع اإلحصائیات 

اإلداریة وتصفیة وتحلیل نتائج البحوث وتهیئ جداول العمل الخاصة ببرنامج وتركیب الحسابات والنشر.

■      مصادر المعطیات

مدیریة المحاسبة الوطنیة. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یرتبط أداء هذا المؤشر بتواریخ استالم الملفات المتعلقة بالبحوث المنجزة من طرف مدیریة اإلحصاء خالل اآلجال 
المحددة.

■      تعلیق

سینتهي المشروع في نهایة 2020، وتبدأ أشغال  دراسة وإعداد سنة األساس الجدیدة (2014) سنة 2021.     
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برنامج 127 : الدراسات واألبحاث السوسیو اقتصادیة والدیموغرافیة والدراسات 
المتعلقة بالتنمیة المستدامة ، التوقعات والمستقبلیة

1. ملخص استراتیجیة البرنامج وغایاتها العامة 
بالنظر إلى تطور البنیة السوسیو اقتصادیة للمغرب والتحوالت التي یواجهها مجتمعنا واقتصاده والشكوك الكبرى 
المتوقعة على المستویین الوطني والدولي، باإلضافة إلى االلتزامات الدولیة، سوف تساهم المندوبیة السامیة 

للتخطیط خالل الفترة 2019-2021 من خالل الدراسات التالیة والتي یمكن أن تمتد مدة إنجازها ألكثر من سنة.

 دراسات التوقعات االقتصادیة:

تقوم المندوبیة السامیة للتخطیط آخذة بعین االعتبار كال من تطور البنیة اإلجتماعیة و اإلقتصادیة للمغرب وكذلك 
اإلختالالت الكبرى التي یواجهها المجتمع المغربي، سواء على الصعید الوطني أو العالمي، بتقدیم إسهاماتها في 
إعداد قانون المالیة عبر إنجاز دراسات وتوقعات اقتصادیة قریبة األمد وأخرى على المدى المتوسط. هذه الدراسات 

والتحالیل یمكن تلخیصها فیما یلي :

دراسات سوسیو إقتصادیة خاصة بإعداد السیاسات الماكرو إقتصادیة ؛ 
 دراسات توقعیة قصیرة األمد من أجل إعداد كل من المیزانیة االقتصادیة السنویة التوقعیة وكذلك 

االستشرافیة؛
دراسات لمحاكات أثر السیاسات العمومیة؛ 

 التفكیر في مدى استدامة النموذج التنموي وذلك في ضوء التقلبات الكبرى الملحوظة على كافة األصعدة 
سواء منها الوطنیة أو الدولیة وذلك من خالل القیام :

بدراسة حول التحول البنیوي بالمغرب، ترمي من خاللها اإلجابة عن كیفیة تقویة وتنویع النسیج  o
اإلنتاجي لإلقتصاد الوطني؛

بدراسة تحلیلیة لتنافسیة التجارة الخارجیة ولتقییم المداخیل التي تجلبها، حسب المنتوج وحسب  o
فرص التسویق وذلك بهدف فهم األسس المیكروإقتصادیة التي ینبني علیها أداء اإلقتصاد 
المغربي فیما یخص التصدیر وكذلك معرفة أثر السیاسات التجاریة على أداء وإنتاجیة المقاوالت.

تحلیل الظرفیة االقتصادیة:

ستواصل المندوبیة السامیة للتخطیط جهودها لتحسین آلیات تتبع وتحلیل الظرفیة االقتصادیة، حیث ستقوم ب :

    جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة  بالظرفیة االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة و االقتصادیة؛
    إعداد التحالیل والتوقعات الظرفیة؛

    نشر و توزیع نتائج الدراسات والتحالیل الظرفیة؛
    وضع رهن إشارة المؤسسات الخاصة والعمومیة خدمات الخبرة في الدراسات والتحالیل الظرفیة؛

    التعاون مع المؤسسات ذات الطابع المماثل والمساهمة في التظاهرات التي تهتم بتحلیل الظرفیة 
االقتصادیة.

دراسات قطاعیة ودراسات تهم التنمیة المستدامة :

  دراسات قطاعیة حول إشكالیات التنمیة :
من بین أولویات المندوبیة السامیة للتخطیط في هذا المحور، استكمال األشغال التي الزالت في طور اإلنجاز وإعداد 

دراسات جدیدة تخص القطاعات اإلنتاجیة واالجتماعیة والبنیات التحتیة األساسیة االقتصادیة.
    األشغال المتعلقة بأهداف التنمیة المستدامة :
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   إعداد تقریر حول أهداف التنمیة المستدامة في المغرب؛
   وضع وتحیین قاعدة البیانات الخاصة بأهداف التنمیة المستدامة؛

   المشاركة والمساهمة في اللقاءات الجهویة والدولیة حول أهداف التنمیة المستدامة.

إعداد دراسات دیموغرافیة وسوسیو اقتصادیة وتتبع ظروف معیشة السكان:

الدراسات االدیموغرافیة :

 انجاز دراسات سوسیو دیمغرافیة لتزوید الملفات التقنیة تدعیما للسیاسة السكانیة؛
 تحیین اإلسقاطات الدیموغرافیة لحاجیات التخطیط، والتتبع والتقییم.

الدراسات السوسیو اقتصادیة وتتبع ظروف معیشة السكان : 

تحلیل، تتبع وتقییم ظروف معیشة السكان، الفقر والفوارق في مختلف أشكالها، الحركیة اإلجتماعیة،  
الرفاه االجتماعي واالقتصادي وأهداف التنمیة المستدامة؛

 إنجاز دراسات سوسیو اقتصادیة موضوعاتیة تمكن من صیاغة، تنفیذ وتقییم البرامج االجتماعیة 
المعتمدة؛

 المساهمة في تطویر مفاهیم قیاس ظروف المعیشة، التنمیة البشریة، الرفاه االقتصادي واالجتماعي 
والتقدم البشري؛

 وضع حصیلة سوسیو اقتصادیة جهویة بهدف تقییم ومقارنة المستویات، المحددات ودینامیكیات التنمیة 
الجهویة من خالل مؤشرات التنمیة البشریة والحركیة السوسیو-تعلیمیة في عالقتها بتوسیع الولوج إلى 

االستثمارات االجتماعیة في قطاعات الصحة، التعلیم والسكن.

2. مسؤول البرنامج 

الكاتب العام. 

3. المتدخلین في القیادة 

 مدیر التوقعات والمستقبلیة
 مدیر المعهد الوطني لتحلیل الظرفیة

 مدیر التخطیط
 مدیر مرصد  ظروف معیشة السكان

 مدیر الدراسات واألبحاث الدیمغرافیة
 مدیر المركز الوطني لتقییم البرامج

4. أهداف و مؤشرات قیاس أداء البرنامج 

الهدف 1.127: ضمان جودة التوقعات على المدى القریب و المتوسط
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المؤشر 1.1.127 : دقة توقعات المیزانیة اإلقتصادیة مقارنة باإلنجازات 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 -  0,30  0,30  0,30  0,30  0.3 %

■      توضیحات منهجیة

تضع التوقعات اإلقتصادیة القریبة األمد مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادیة التي تساهم في وضع رؤیة عامة 
حول النشاط اإلقتصادي الوطني كما تساهم في تحسین قیادة هذا القطاع. وفي هذا اإلطار تنجز خالل كل سنة 

دراستین:

المیزانیة  االقتصادیة االستشرافیة: 

 حیث یتم سنویا (یونیو- یولیوز) إنجاز و نشر خالصة إجمالیة حول المیزانیة االقتصادیة االستشرافیة لسنة معینة 
(ن) واستشراف آفاقها خالل السنة الموالیة (ن+1) وذلك قبل المصادقة على مشروع  قانون المالیة.

المیزانیة االقتصادیة التوقعیة: 

حیث یتم سنویا (ینایر- فبرایر) إنجاز ونشر خالصة إجمالیة حول المیزانیة االقتصادیة التوقعیة تكون بمثابة 
مراجعة للمیزانیة االقتصادیة االستشرافیة لسنة معینة (ن). وذلك بإعادة تقییم نمو اإلقتصاد الوطني خالل السنة 

المنصرمة (ن-1)، ومراجعة اآلفاق اإلقتصادیة للسنة التي تلیها وكذلك مراجعة أثارها على التوازن 
الماكرواقتصادي الداخلي والخارجي وعلى تمویل اإلقتصاد وذلك بعد المصادقة على قانون المالیة.

■      مصادر المعطیات

 مدیریة التوقعات والمستقبلیة؛
 الموقع الرسمي للمندوبیة السامیة للتخطیط.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعلیق
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المؤشر 2.1.127 : تقریر سنوي عن سناریوهات التطورات السوسیواقتصادیة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  1  1  1  1  1  0 عدد

■      توضیحات منهجیة

في نطاق الدراسات المتعلقة باآلفاق االقتصادیة واإلجتماعیة الوطنیة على المدى المتوسط، یركز هذا التقریر على 
بلورة سیناریوهات باإلعتماد بصفة أساسیة على القطاع الحقیقي، والمالیة العامة، والمبادالت الخارجیة، وسوق 
العمل وكل من القطاع النقدي وعلى القطاعات االجتماعیة وقطاع التنمیة البشریة (التعلیم، الصحة، الفقر، التفاوتات 

االجتماعیة) إلعطاء رؤیة مستقبلیة للتطورات السوسيواقتصادية و اإلكراهات التي من شأنها أن تعيق تقدمها.

■      مصادر المعطیات

مدیریة التوقعات والمستقبلیة؛ 
 الموقع الرسمي للمندوبیة السامیة للتخطیط.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

إن التقریر السنوي كمؤشر ال یعكس الحجم الحقیقي للمجهودات المبذولة في أعمال المحاكاة والتحلیل والتنبؤات 
المتعلقة باالقتصاد الوطني وتلك الخاصة بالمحیط الدولي. وذلك نظرا لعرض األنشطة العادیة المنتظمة أو الثابتة 
فقط. في حین یتم بشكل مستمر إنجاز العدید من األبحاث والدراسات في إطار تتبع ورصد االتجاهات االقتصادیة 
والسیاسات االقتصادیة لتقییم أثرها على االقتصاد الوطني. كما تقوم مدیریة التوقعات والمستقبلیة أیضا بإجراء 
محاكاة ودراسات ألثار السیاسات االقتصادیة الناجمة عن السیاسات االقتصادیة الوطنیة أو الدولیة، استنادا على 
نماذج التحلیل االقتصادي التي یتم تطویرها. وتعتمد هذه النماذج (من فئة االقتصاد القیاسي، المدخالت والمخرجات، 

التوازن العام، ...الخ.) على المعطیات الصادرة عن المحاسبة الوطنیة وكذلك البحوث اإلحصائیة.

■      تعلیق
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الهدف 2.127: تطویر و تحسین الدراسات و التحالیل و التوقعات المتعلقة بالظرفیة االقتصادیة

المؤشر 1.2.127 : عدد النشرات و اللمحات الظرفیة ،الفصلیة الموزعة خالل السنة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  4  4  4  4  4  4 عدد

■      توضیحات منهجیة
یستلزم إعداد التحالیل والدراسات الظرفیة تجمیع المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة والمالیة، معالجتها اإلحصائیة 
والمعلوماتیة، التشخیص والتوقعات على المدى القریب، إعداد التحالیل والتراكیب القطاعیة وأخیرا نشر وتوزیع 
النتائج المحصل علیها عن طریق مذكرتین ولمحتین فصلیتین، و بشكل متعاقب. وتنشر كل هذه الدراسات على 

الموقع االلكتروني للمندوبیة السامیة للتخطیط، في العشرین من كل شهر یلي الفصل.
وفي هذا اإلطار، یستعمل المعهد نماذج توقعات قطاعیة، مؤطرة بمؤشرات تركیبیة ونماذج ماكرو اقتصادیة معدة 
داخل المعهد ومنسجمة مع التوقعات الفصلیة. كما تستعمل مناهج أخرى من أجل ضبط التفاعالت بین عدة مؤشرات 

اقتصادیة وتحدید تأثیراتها على االقتصاد، وذلك الغناء التحالیل الظرفیة وتحسین جودة التوقعات. 

■      مصادر المعطیات

تشمل المعطیات المستعملة في تحلیل الظرفیة كل القطاعات االقتصادیة والمالیة الوطنیة، التي توفرها 
المندوبیة السامیة للتخطیط وكذلك المجمعة 

من مصادر متعددة ومختلفة. وتهم هذه المؤشرات القطاعات التالیة:

    المناخ الدولي؛
    الحسابات الوطنیة الفصلیة؛

    البحوث الظرفیة الخاصة باألسر والمقاوالت (الصناعة، المعادن، الطاقة، البناء واألشغال العمومیة، 
التجارة والخدمات)؛

    اإلحصاءات القطاعیة (السیاحة، المعادن، الطاقة، البناء، النقل، المواصالت،...)؛
    الطلب الداخلي (االستهالك الخاص، االستهالك العمومي، االستثمار)؛

    التجارة الخارجیة (الواردات والصادرات)؛
    األسعار (اإلنتاج واالستهالك)؛

    التشغیل والبطالة؛
    المالیة العامة (الموارد والنفقات)؛

    تمویل االقتصاد (النقد والقروض المقدمة لالقتصاد، سعر الفائدة) ؛
    والبورصة. 
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یستوجب تحسین أشغال التحالیل الظرفیة تطویر قدرات الموارد البشریة وتأهیلها، توسیع مصادر المعطیات 
المستعملة، تطویر اآللیات والبرامج المعلوماتیة باستمرار وتحدیث التقنیات المستعملة في المعالجات اإلحصائیة 
والتوقعات. وفي هذا اإلطار، یواصل المعهد تكتیف جهوده لتأهیل أطره من خالل مواصلة التكوین والتدریب داخل 

المعهد وخارجه من أجل تحسین طرق التحلیل موازاة مع عملیة اإلنتاج.

■      تعلیق

إن تتبع وتحلیل الظرفیة االقتصادیة یتطلب تكوینا دقیقا في مجاالت التحلیل اإلحصائي للسالسل الزمنیة، و في 
االقتصاد الكلي وكذلك في النمذجة االقتصادیة واإلحصائیة. وفي غیاب برامج تعلیمیة خاصة بالتكوین في هذه 
المجاالت، یتم تعلم معظم هذه اآللیات عن طریق التكوین المستمر داخل وخارج البلد. ویستلزم إعداد األطر المكلفة 
بتحلیل الظرفیة كثیرا من الوقت والجهد في تأطیر وتكوین مهندسین جدد حتى یصبحوا جاهزین لهذه المهام، مما 

یستوجب تخصیص المعهد بنظام مالئم بخبراء التحلیل االقتصادي والتوقعات.
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الهدف 3.127: اعداد تقاریر سنویة حول الدراسات السوسیواقتصادیة والدیمغرافیة والسكانیة في 
المغرب

المؤشر 1.3.127 : عدد التقا ریر السنویة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  6  6  6  6  6  7 عدد

■      توضیحات منهجیة
تقوم المندوبیة السامیة للتخطیط بإعداد دراسات حول عدة إشكالیات اقتصادیة واجتماعیة و دیموغرافیة وسكانیة. 

كما تقوم بتتبع السیاسات واإلستراتجیات القطاعیة باعتماد مختلف أدوات التحلیل االقتصادي.
حیث قامت المملكة المغربیة  في شهر مایو 2016 بمباشرة عملیة مالئمة أهداف التنمیة المستدامة للسیاق 
الوطني عبر ورشة عمل  شارك فیها مختلف اإلدارات العمومیة وأعضاء البرلمان والسلطات المحلیة والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني ووكاالت وصنادیق وبرامج األمم المتحدة. والهدف من ذلك هو تقییم المساهمات التي 

تقدمها مختلف الجهات الفاعلة ومباشرة عملیة مطابقة أهداف التنمیة المستدامة لألولویات الوطنیة.
وقد مكنت أشغال هذه المشاورة الوطنیة من إثراء مساهمة المملكة المغربیة في المنتدى السیاسي رفیع المستوى 
حول التنمیة المستدامة الذي عقد في نیویورك من 11 إلى 20 یولیوز 2016 تحت رعایة المجلس االقتصادي 

واالجتماعي لألمم المتحدة.
إن تطوع المغرب لتقدیم اإلجراءات األولى لتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة، یؤكد التزامه بإدراج هذه األهداف ضمن 

اآلفاق الوطنیة للتنمیة في أفق 2030.
ففي هذا اإلطار یتم تحلیل معطیات اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى ومختلف البحوث اإلحصائیة من أجل إنجاز 
عدة دراسات وأبحاث موضوعاتیة لتقییم ظروف معیشة السكان، الفقر والفوارق والرفاه االجتماعي واالقتصادي 

وكذا دراسات اقتصادیة و دیموغرافیة وسكانیة لتدعیم وتقییم السیاسة السكانیة.
تنظیم استشارة وطنیة بشراكة بین وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون والمندوبیة السامیة للتخطیط وبتعاون مع 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة.

■      مصادر المعطیات

معطيات مختلف اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى ومعطيات األبحاث الديمغرافية والبحوث لدى 
األسر وجميع البحوث التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط ،ومختلف القطاعات األخرى.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعلیق
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برنامج 128 : تكوین االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبیقي وعلوم 
المعلومات

1. ملخص استراتیجیة البرنامج وغایاتها العامة 
انطالقا من المهام المنوطة بها، توفر المندوبیة السامیة للتخطیط عبر قطبها في التكوین والمتكون من مؤسستین 
للتعلیم العالي متخصصة في مجاالت اإلحصاء واالقتصاد التطبیقي وعلوم المعلومات وهي : المعهد الوطني 

لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي ومدرسة علوم المعلومات والتي یمكن تلخیص إستراتیجیتهما كما یلي : 

المعهــد الوطنـــي لإلحصـــاء واالقتصــاد التطبیقــي

یحتل المعهد مكانة متمیزة بین باقي المدارس العلیا لتكوین المهندسین بالمغرب.  فالمؤسسة توفر للطلبة 
المهندسین عرضا تكوینیا متنوعا متعدد التخصصات ینبثق عنه خمس مسالك :

 اإلحصاء االقتصاد التطبیقي؛
 اإلعالمیات؛

 االكتواریا-المالیة؛
 اإلحصاء- الدیموغرافیا؛

 البحث العملیاتي والمساعدة على اتخاذ القرار.

باإلضافة إلى تحسین ظروف التكوین وجودته، یسعى المعهد إلى: 

  تقویة انفتاح المعهد على محیطه عن طریق ابرام معاهدات الشراكة والتبادل؛ 
 تنمیة البحث العلمي وتأهیل األطر العلیا المشتغلة في النسیج السوسیو اقتصادي وذلك عن طریق التكوین 

المستمر أو الخبرة.

مدرسة علوم المعلومات

تطبیقا لمقتضیات المرسوم رقم 2.15.943 صادر في 17 جمادى األولى 1437 (26 فبرایر2016) بإعادة 
هیكلتها، توفر المدرسة تكوینا في سلك المهندس (مهندس دولة) الذي یتوفر على تخصصین: هندسة التوثیق، 

الیقظة اإلستراتیجیة و إدارة المعارف / هندسة المعلومات و المحتویات و المعارف.
كما تعمل المدرسة حالیا على إطالق التكوین في سلك الماستر المتخصص بدبلومین: 

  ماستر في التوثیق و األرشیف؛
  ماستر  في نظم المعلومات الطبیة.

و إلى جانب ذلك، تقوم المدرسة بتوفیر عرض للتكوین المستمر وتقدیم الخدمات لفائدة المقاوالت في میادین 
تخصصها. كما تعمل على تطویر البحث العلمي وذلك عبر خلق مختبرین للبحث: 

 مختبر للبحث في المعلومیات، علوم المعلومات و الهندسة المعرفیة؛
  مختبر للبحث حول المعطیات- المعلومات – المعرفة –المجتمع.

وخلق سلك الدكتوراه بشراكة مع جامعات داخل المغرب وخارجه.
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2. مسؤول البرنامج 

مدیر المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي. 

3. المتدخلین في القیادة 
 

مدیرا لمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي؛ 
مدیر مدرسة علوم المعلومات. 

4. أهداف و مؤشرات قیاس أداء البرنامج 

الهدف 1.128: ضمان التكوین االساسي في سلك مهندسي الدولة

المؤشر 1.1.128 : معدل االندماج محسوب على مدى سنة منذ التخرج حسب كل مسلك والجنس 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  95  90  85  84  82 %

■      توضیحات منهجیة

المؤشر یمثل نسبة عدد الخریجین المدمجین في سوق الشغل ضمن العدد اإلجمالي للخریجین على مدى سنة.

■      مصادر المعطیات

المعهد الوطني لإلحصاء و االقتصاد التطبیقي. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یعتري احتساب المؤشر و تتبعه صعوبات تتعلق بغیاب مصلحة منوط بها تتبع مسار خریجي المعهد.

■      تعلیق

یمكن تحسین المعلومات المتعلقة بالمؤشر مستقبال عند احداث وسیلة ناجعة لتتبعه.
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المؤشر 2.1.128 : معدل تخرج دفعة مهندس الدولة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  96  96  95  94  94  93 %

■      توضیحات منهجیة

المؤشر هو عدد المتخرجین خالل السنة األخیرة من التكوین مقسوم على العدد اإلجمالي المسجل برسم نفس السنة.

■      مصادر المعطیات

المعهد الوطني لإلحصاء و االقتصاد التطبیقي.  

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

المؤشر یعكس مجهودات المعهد في میدان تكوین مهندسي الدولة دون تحدید نسبة المتخرجین بمیزة أو دونها.

■      تعلیق

یمكن تحسین هذا المؤشر بإدماج نسبة الناجحین بمیزة.
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الهدف 2.128: تقویة البحث العلمي في وحدات التعلیم و البحث و اعطاء خدمات فیما یتعلق بالتكوین 
المستمر و الخبرة

المؤشر 1.2.128 : عدد األبحاث العلمیة المنشورة حسب النوع : منشورات أولیة، مقاالت في المجالت 
الوطنیة، مقاالت في المجالت المفهرسة ، كتب، فصول في كتب 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  60  15  12  10  5  0 عدد

■      توضیحات منهجیة

مجموع أعداد البحوث العلمیة حسب النوع.

■      مصادر المعطیات

مركز الدراسات في الدكتوراه ومختبرات البحث بالمعهد. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یشمل هذا المؤشر كل أنواع البحوث المفهرسة وغیر المفهرسة.

■      تعلیق

مضاعفة الجهود التحسیسیة لفائدة الباحثین بخصوص أهمیة البحث العلمي وعالقته بإشعاع المعهد.
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الهدف 3.128: ضمان تنمیة و تأزر بین المكونات التالت لمهمتها

المؤشر 1.3.128 : عدد البحوث والمقا ال ت العلمیة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  120  120  90  60  30  0 عدد

■      توضیحات منهجیة

مجموع أعداد البحوث العلمیة حسب النوع.

■      مصادر المعطیات

مدرسة علوم المعلومات. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یشمل هذا المؤشر كل أنواع البحوث المفهرسة وغیر المفهرسة.

■      تعلیق

مضاعفة الجهود التحسیسیة لفائدة الباحثین بخصوص أهمیة البحث العلمي وعالقته بإشعاع المعهد.
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المؤشر 2.3.128 : معدل اإلدماج في سوق الشغل حسب كل سلك 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع قانون 
المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2022 100 100 95 93 100 - % المؤشر معدل اإلدماج في سوق الشغل حسب كل 
سلك 

■      توضیحات منهجیة

المؤشر یمثل عدد الخریجین المدمجین في سوق الشغل ضمن العدد اإلجمالي للخریجین على مدى سنة.

■      مصادر المعطیات

مدرسة علوم المعلومات. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

یعتري احتساب المؤشر وتتبعه صعوبات تتعلق بعدم استقرار المدمجین في سوق الشغل وكذا صعوبة التواصل 
معهم.

■      تعلیق

إن طبیعة التكوین بمدرسة علوم المعلومات یعطي فرصا اكبر لولوج سوق الشغل مما ینتج عنه عدم استقرار 
الخریجین في عملهم الذي تم توظیفهم فیه. 
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الجزء الثالث : محددات النفقات

 
 
 
 
 
 
 

محددات النفقات
الجزء 
الثالث
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1. محددات نفقات الموظفین و األعوان 

أ. بنیة أعداد الموظفین للسنة الجاریة 

•       جدول 14 : التوزيع حسب الدرجات /الرتب 

األعداد
%

المجموع االناث الذكور الدرجات/الرتب

49,84 939 457 482 موظفي التنفيذ ( الساللم من 5 إلى 6 و الساللم المطابقة)

13,54 255 109 146 موظفي اإلشراف (الساللم من 7 إلى 9 و الساللم المطابقة)

36,62 690 285 405 األطر واألطر العليا ( السلم 10 و ما فوق و الساللم المطابقة)

100 1 884 851 1 033 المجموع

•       جدول 15 : التوزيع حسب المصالح

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

62,63 1 180 592 588 المصالح 
المركزية

37,37 704 259 445 المصالح 
الالممركزة 

100 1 884 851 1 033 المجموع
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•        جدول 16 : التوزيع حسب الجهات

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

7,67 54 20 34 جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

7,67 54 13 41 جهة الشرق

15,06 106 44 62 جهة فاس - مكناس

16,05 113 51 62 جهة الرباط - سال- القنيطرة

5,82 41 12 29 جهة بني مالل - خنيفرة

16,48 116 50 66 جهة الدار البيضاء- سطات

11,51 81 31 50 جهة مراكش - آسفي

2,84 20 6 14 جهة درعة - تافياللت

8,24 58 19 39 جهة سوس - ماسة

2,27 16 2 14 جهة كلميم - واد نون

4,83 34 9 25 جهة العيون -الساقية الحمراء

1,56 11 2 9 جهة الداخلة - واد الذهب

100 704 259 445 المجموع
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ب. توزیع نفقات الموظفین و األعوان 
•        جدول 17 : توقع نفقات الموظفين للسنة 2019 (مشروع قانون المالية)

العدد النفقة  

1884 270 732 458 النفقات الدائمة 

108 3 701 864 المناصب المحذوفة 

50 5 638 113 عمليات التوظيف ( تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات 
المتعلقة بها) 

16 1 598 355 عمليات اإلدماج

1 077 945 مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور ( ت تضمن المستحقات 
الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)

 12 114 584 الترقيات في الدرجة والرتبة ( ت ت ضمن المستحقات الناجمة عن 
المتأخرات المتعلقة بها )

287459591 287 459 591 نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين 

 0 نفقات الموظفين األخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة 
للمملكة

 287 459 591 نفقات الموظفين المتوقعة 
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2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملیة 

برنامج 150 : القیادة والدعم

■      مشروع 1 : تدبیر الموارد

صيانة وتطوير ممتلكات المندوبية السامية للتخطيط : 
صيانة مقر المندوبية السامية للتخطيط؛ o

هيكلة وتجهيز قاعة الندوات الكائنة بنادي جمعية موضفي المندوبية السامية للتخطيط؛ o
هيكلة وتجهيز مركز مخصص للتكوين المستمرالكائن بنادي جمعية موضفي المندوبية  o

السامية للتخطيط؛
تعميم نظام مراقبة الدخول على المصالح الخارجية للمندوبية السامية للتخطيط. o

نظام المعلومات : 
تحديث بنية الشبكة المعلوماتية بملحقة المندوبية السامية للتخطيط الكائن باكدال؛ o
وضع نظام أمني على مستوى ملحقة المندوبية السامية للتخطيط الكائن باكدال؛ o

ترقية التطبيق المعلومياتي لتدبير اسطول السيارات؛ o
وضع تطبيق معلومياتي لتدبير الممتلكات؛ o

شراء العتاد المعلومياتي؛ o
تجديد ترخيص البرنامج UTM Sophos على مستوى مقر المندوبية السامية للتخطيط؛ o
تعميم نظام تدبير المراسالت على مستوى مختلف مديريات المندوبية السامية للتخطيط  o

الكائنة بالرباط.
النقل : 

شراء سيارات نفعية لنقل الموظفين. o
دعم مهام المديريات الالممركزة وذلك في إطار مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة. 

نظام المعلومات الوثائقي : 
التوثيق : جمع، مباشرة وبث عبر  تأهيل بوابة "أبحث" (النسخة األخيرة) o

الرصد المعلوماتي : o
توسيع مجال الرصد "مراصد" بمواضيع جديدة 
وضع خلية رصد متخصصة (علوم المعلومات) 

خدمات المستعملين : o
دراسة حول الحاجيات الجديدة لمستعملي المركز الوطني للتوثيق 

تفويت عمليات التكشيف ومعالجة المعلومات 
التعاون والتواصل : o

"Littérature grise" حملة جمع األدب الرمادي 
حملة التواصل والتعريف "Webmarketing" بخدمات المركز 

الطباعة، الجذيذات والرقمنة : o
اقتناء صحافة رقمية ""Presse numérique" (آخر جيل) 

اقتناء ماسحين ضوئيين "Scanners" (آخر جيل) من أجل الرقمنة 
اقتناء منصة للجذيذات 

"Infographie"تكوين موظفي المصلحة في مجالي الرقمنة و 
التسيير والحكامة : o
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وضع نظام (Workflow) للعمليات اإلدارية 
األرشفة الرقمية للعمليات اإلدارية والمالية 

التكوين المستمر 
تسديد وتنفيذ االحكام القضائية واالدارية؛ 

تنظيم ندوات ومؤتمرات. 

■      مشروع 2 : دراسات والتكوین

تحديث تدبير الموارد البشرية : 
وضع نظام لتدبير وتقييم الكفاءات o

تأهيل الكفاءات : 
تنظيم دورات تكوينية تخص مهن المندوبية السامية للتخطيط، التدبير، تكنولوجيا  o

المعلوميات واللغات.
تطوير مشروع التكوين عبر االنترنت  e-learning  ليشمل محاور تكوينية اخرى. o

■      مشروع 3 : تنظیم الندوات والمؤتمرات

■      مشروع 4 : دعم المهام

■      مشروع 5 : إعانة

■      مشروع 6 : اإلحصاء العام للسكان والسكنى وبحوث احصائیة

■      مشروع 7 : دعم المهام

■      مشروع 8 : تكوین

■      مشروع 9 : دراسات خدمات تعاون وتنسیق

■      مشروع 10 : تطویر الرصید الوثائقي للمركز الوطني للتوثیق

■      مشروع 11 : تدعیم خدمات المستعملین

■      مشروع 12 : استنساخ و طباعة ونشر

■      مشروع 13 : بناء مراكز متعددة الوسائط الجهویة وتوسیع وتجهیز وصیانو وتهیئة المركز الوطني للتوثیق

■      مشروع 14 : تداریب وأنشطة ثقافیة

■      مشروع 15 : التأهیل المعلومیاتي

■      مشروع 16 : نفقات غیر موزعة

■      مشروع 17 : وقف تنفیذ النفقات

■      مشروع 18 : دراسات اإلرشاد
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برنامج 126 : إنتاج المعلومة اإلحصائیة والحسابات الوطنیة

■      مشروع 1 : إنتاج ونشر المعلومة االحصائیة

البحوث الدیموغرافیة : 
o البحث االحصائي الدائم : إحصائيات الحالة المدنية

البحوث االجتماعية : 
البحوث االحصائية الدائمة :   o

البحث الوطني حول التشغیـل؛  
البحث حول الظرفية لدى االسر؛ 

البحوث االحصائية  الجديدة :  o
إنجاز البحث حول االسر؛ 

استكمال البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء؛ 
البحوث االقتصادیة :  

البحوث االحصائية الدائمة : o
البحث السنوي لدى المقاوالت البحث حول قطاعات البناء واألشغال العمومیة،  

والطاقة والمعادن والتجارة والخدمات التجاریة  
 غير المالية والصید البحري؛

 حول الظرفية لدى المقاوالت؛
نظام المؤشرات االحصائية؛ 

البحوث حول األسعار (األثمان عند اإلنتاج،  األسعار عند االستهالك)؛ 
البحث االحصائي  الجديد:  o

البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح؛  
قواعد المعطیات ونظام المعلومات الجغرافیة 

االحصاءات االداریة 
جمع االحصاءات االداریة؛ o
نشر المعلومة االحصائية. o

دعم المهام :  
صيانة وحراسة المباني االدارية؛ o

صيانة المعدات؛  o
شراء المعدات والخدمات. o

■      مشروع 2 : إنتاج الحسابات الوطنیة

إنتاج حسابات وطنية وجهوية، سنوية وفصلية، وفق جدولة زمنية محددة: 

1. الحسابات السنوية :

1.1. حسابات السلع والخدمات :
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ويمكن ترجمة هذه الحسابات حسب:

أ. المجاميع الرئيسية بالحجم والقيمة :

• تفصيال لناتج المحلي اإلجمالي؛

• اإلنتاج؛

• القيم المضافة؛

• نفقات االستهالك النهائي لألسر؛

• إجمالي تكوين رأس المال الثابت؛

• المبادالت الخارجية.

ب. توازن الموارد واالستخدامات (حسب مجموعات المواد) بالقيمة والحجم.

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

ث. جداول الموارد واالستخدامات.

2.1. حسابات القطاعات المؤسساتية

هذه الحسابات هي كما يلي:

أ. حسابات القطاعات المؤسساتية

• حسابات الشركات غير المالية؛

• حسابات الشركات المالية؛

• حسابات اإلدارات العمومية؛

• حسابات األسر؛

• حسابات أخرى.

ب. جداول الحسابات االقتصادية المندمجة.

ت. جدول العمليات المالية.

3.1. الحساب التابع للسياحة: يتم اعداده كل سنة بصفة منتظمة وتنشر نتائجه في أوائل شهر أكتوبر 
(الناتج الداخلي االجمالي للسياحة ، االستهالك الداخلي للسياحة المستقبلة ، استهالك السياحة الداخلية و 

المصدرة ).

4.1. الحسابات الجهوية (حسابات اإلنتاج  والناتج الداخلي اإلجمالي ونفقات االستهالك النهائي لألسر 
حسب الجهات).
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يتم إنتاج الحسابات الجهوية كل سنة حيث يتم نشر الحسابات المتعلقة بالسنة  ما قبل السنة الماضية . في 
حين أن حسابات السلع و

الخدمات  والحسابات المؤسساتية يتم نشرها سنويا حسب ثالث صيغ: الحسابات المؤقتة الخاصة بالسنة 
الماضية والحسابات شبه النهائية الخاصة بالسنة ما قبل الماضية والحسابات النهائية الخاصة بالسنة ما قبل 

السنتين الماضيتين.

2. الحسابات الوطنية الفصلية :

يتم إنتاج هذه الحسابات الخاصة بفصل ما عند نهاية الفصل الموالي. وتهم الناتج الداخلي اإلجمالي بالحجم 
وباألسعار الجارية حسب مقاربة اإلنتاج وتوزيعه من حيث القيمة المضافة حسب فروع النشاط 

االقتصادي، وكذا مكونات الطلب اإلجمالي. ويتم نشر النتائج على موقع المندوبية وفقا لمتطلبات والجدول 
الزمني المحدد من قبل المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي، 90 يوما بعد انقضاء الفصل 

المعني بهذه الحسابات.

إنتاج حسابات وطنية بسنة أساس جديدة (سنة 2014):

ب اعتمدت المندوبية السامية للتخطيط استراتيجية تروم تحديث سنة األساس للحسابات الوطنية كل سبع 
سنوات بناء على توصيات االمم المتحدة. وهكذا، فبعد نشر الحسابات الوطنية بسنة األساس 2007 

الجديدة، تواصل المندوبية السامية للتخطيط أشغالها إلنتاج حسابات تعتمد سنة 2014 كسنة أساس جديدة.
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برنامج 127 : الدراسات واألبحاث السوسیو اقتصادیة والدیموغرافیة والدراسات 
المتعلقة بالتنمیة المستدامة ، التوقعات والمستقبلیة

■      مشروع 1 : الدراسات القطاعیة والدراسات المتعلقة بالتنمیة المستدامة

الدراسات القطاعیة :  
o     مواصلة إنجاز الدراسة حول تطور خدمات البنية التحتية األساسية بالوسط القروي 

(60%)؛
o     استكمال الدراسة حول تطور نسبة النشاط لدى النساء وأسباب عدم النشاط لدى 

النساء غير النشيطات؛  
o     مواصلة إنجاز الدراسة حول تحدیات األمن الغذائي بالمغرب (70%)؛ 
o     مواصلة إنجاز الدراسة حول مقارنة الفوارق بين الجهات (%60).    

        الدراسات المتعلقة بالتنمیة المستدامة :

متابعة كل األشغال المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة أجندة 2030 وذلك بتتبع إنجاز  o
التقریر حول هذه األهداف ومالئمتها مع السياق الوطني (%90).

■      مشروع 2 : الدراسات واألبحاث الدیموغرافیة وتتبع ظروف معیشة السكان

الدراسات واالبحاث الدیمغرافیة  عبر إنجاز الدراسات التالیة : 
انجاز دراسات سوسیو دیمغرافیة : o

توجهات ومحددات الخصوبة بالمغرب (60%)؛  
الحالة المدنية: التغطية والمؤشرات الدیمغرافية حالة جهة الرباط-سال-القنيطرة  

(60%)؛
استكمال الدراسة حول الدینامية الدیمغرافية بالمغرب حسب األقاليم والعماالت؛ 

التصورات االجتماعية وتقسيم العمل المنزلي باألسرة المغربية (60%)؛ 
الحالة الصحية والقدرة على مزاولة النشاط المهني في سن مرتفع (60%)؛ 
الهبة الدیمغرافية والشيخوخة: استشرافات وتحدیات، والوضعية الدیمغرافية  

بالمغرب (60%)؛ 
هجرة العودة: التوزیع والخصائص السوسيو-دیمغرافية (60%)؛ 

التطور الدیمغرافي والدینامية المجالية بين 2004 و2014 (60%)؛ 
استكمال الدراسة حول الدیناميية الحضریة والمدن بالمغرب؛ 

استكمال الدراسة حول المالئمة بين التكوین والشغل : خصائص المشتغلين  
حسب المهنة، حسب النشاط االقتصادي، حسب الشهادات.

تحیین اإلسقاطات الدیموغرافیة لحاجیات التخطیط، والتتبع والتقییم؛ o
تتبع ظروف معیشة السكان من خالل انجاز الدراسات والتحالیل التالیة :  

استكمال الدراسة حول االجتماعية والمجالية؛ o
مواصلة الدراسة حول الراسمال البشري (50%)؛ o

استكمال الدراسة حول الفوارق االجتماعية و االقتصادیة؛ o
استكمال حصيلة متعددة األبعاد حول فوارق النوع االجتماعي؛ o

مواصلة تطویر نمادج محاكات ميكوراقتصادیة من اجل قياس آثار السياسات العمومية  o
على ظروف معيشة السكان (%30).
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■      مشروع 3 : تحلیل الظرفیة

   إصدار نشرات فصلية حول الظرفية االقتصادیة وكذلك القيام بدراسات حول 
القطاعات االقتصادیة وأثار األعياد الدینية عليها وعلى األسعار الداخلية ؛

     مواصلة التكوین والتدریب من أجل تحسين طرق التحليل موازاة مع عملية اإلنتاج 
؛

     دعم البحوث في مجال تقنيات المعالجة اإلحصائية وإعداد المؤشرات التركيبية 
وتعميمها؛

     مواصلة تأطير طلبة السلك الثالث في مواضيع تهم الظرفية االقتصادیة.

■      مشروع 4 : الدراسات المتعلقة بالتوقعات وبالمستقبلیة

الدراسات الماكرو اقتصادیة والتوقعات االقتصادیة  
المیزانیة االقتصادیة؛ o

اإلطار الماكرو اقتصادي المتوسط المدى 2018-2022؛ o
تطویر البحث في مجال إعداد المؤشرات التركيبية القطاعية، على غرار قطاعات  o

الصناعة والبناء والمعادن والطاقة، وتوسيع نطاق التوقعات لمؤشرات قطاعية أخرى 
وإعداد نماذج ماكرو اقتصادیة فصلية

إعداد ملفات دراسیة :  
دراسة آثار األحداث االقتصادیة على بعض القطاعات الرئيسية وعلى نمو االقتصاد  o

واألسعار والمؤشرات الماكرو اقتصادیة األخرى؛
إعداد عروض وأبحاث خاصة بميدان النمذجة وتقنيات التوقعات؛ o

القيام بدراسات حول التوقعات االقتصادیة لمختلف القطاعات االقتصادیة.  o
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برنامج 128 : تكوین االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبیقي وعلوم 
المعلومات

■      مشروع 1 : تكوین االطر في مجال االحصاء واالقتصاد التطبیقي

التكوين األساسي للمهندسين خالل السنة الجامعية 2018-2019 ؛ 

مواصلة دعم مركز الدراسات في الدكتوراه بكل التجهيزات الضرورية؛ 

مواصلة إعادة تأهيل إقامة الطلبة؛ 

العمل على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتكوين المستمر وتقديم الخبرة للغير ؛ 

مواصلة االنفتاح على المؤسسات الدولية، وذلك بعقد معاهدات جديدة للتبادل؛ 

االستمرار في صيانة المرافق الحيوية؛ 

إعادة تأهيل الشبكة المعلوماتية ؛ 

■      مشروع 2 : تكوین االطر في مجال علوم المعلومات

إطالق التكوين في سلك الماستر المتخصص  

توفير عرض للتكوين المستمر وتقديم الخدمات لفائدة المقاوالت في ميادين تخصصها؛ 

تطوير البحث العلمي وذلك عبر خلق مختبرين للبحث:  

o    مختبر للبحث في المعلوميات، علوم المعلومات و الهندسة المعرفية
o      مختبر للبحث حول المعطيات- المعلومات – المعرفة –المجتمع.

خلق سلك الدكتوراه بشراكة مع جامعات داخل المغرب وخارجه 

 

■      مشروع 3 : تعلیم و دراسة

■      مشروع 4 : دعم من الصندوق االفریقي للتنمیة لتقویة القدرات اإلحصائیة 

■      مشروع 5 : دعم المهام

■      مشروع 6 : تحمالت الطلبة

■      مشروع 7 : دعم المهام

■      مشروع 8 : بناء وتهیئة وتجهیز البنایات اإلداریة
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■      مشروع 9 : دراسات

■      مشروع 10 : تركیب ومالعب ریاضیة

■      مشروع 11 : بناء وتهیئة المباني

■      مشروع 12 : وقف تنفیذ النفقات


