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  مقدمة

تشكل الحسابات الوطنية عنصرا أساسيا للنظام الوطني للمعلومات اإلحصائية، فهي  •
تقدم وصفا تركيبيا لالقتصاد الوطني بشكل متجانس ومتكامل يمكن من توفير مؤشرات 

   .الزمنالنمو لتقييم أداء االقتصاد الوطني عبر 

 

 للتخطيط السامية للمندوبية التابعة الوطنية المحاسبة مديرية تقوم مهامها، إطار في  •
 .الجهوية الحسابات وكذا والفصلية السنوية الوطنية الحسابات بإعداد

 

 إلى إحصائية مصادر توفر يتطلب دولي معيار إلى استنادا الوطنية الحسابات إعداد يتم•
 المعلومات لتعبئة المجال في الخبرة ذوي الوطنيين المحاسبين من عمل فريق جانب

  .الوطنية الحسابات وإنجاز االحصائية
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  مقدمة

القرارات و التوصيات المتخذة من طرف لجنة اإلحصاء  تفعيلفي إطار 

التابعة لألمم المتحدة و ذلك فيما يخص تحيين الحسابات الوطنية و مطابقتها 

مع المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي، قامت المندوبية السامية للتخطيط 

و قد كانت مناسبة  .2007إلى  1998 بالمغرب بتغيير سنة األساس من

في حدود  بهاوتطبيق التعديالت التي جاء   SCN 2008سانحة لتبني نظام 

   .المتاحةاإلمكانات 
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سنة االساس؟ ماهي  

إلعداد سلسلة زمنية سنة االنطالق أو السنة المرجعية هي  -

وتنجز حسابات هذه السنة اعتمادا على  .الوطنيةللحسابات 

 .مصادر إحصائية ذات طبيعة بنيوية

 

 :تظل خاللها تقييميةفترة هي عبارة عن  -
 بدون تغيير والتصانيفالمفاهيم 
قياس التطورات بدون انقطاع 
  (غير متغير)قار نظام االسعار 

 



 ماذا يعني تغيير سنة االساس؟

 وطرق التصانيف المفاهيم، مراجعة االساس تغيير يهم

 الواقع الوطنية الحسابات تعكس أن أجل من االشتغال
 .أفضل بشكل االقتصادي
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 :المنهجية

 يمكن أن يتعلق االمر باعتماد معيار

 جديد للحسابات الوطنية أو تغيير 

 .في التصانيف 

 هاجس تحسين جودة الحسابات التي يمكن
 أن تتدهور بتباعد سنة االساس 

 االقتصادي للنشاط البنيوي التطور

 منتجات أو جديدة أنشطة ظهور بفعل 
 الخ...االستهالك عادات تغيير جديدة، 

 دوافع تغيير االساس



  2007ما الذي تغير مع سنة االساس 

 في المغرب

مصادر جديدة للمعلومات 

 ظهور قطاع مؤسساتي جديدS15 (المؤسسات غير الهادفة للربح) 

  بسبب اعتماد بعض مستجدات نظام المحاسبة  المفاهيميةالتغيرات

 .2008الوطنية 
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بحوث ذات طبيعة بنيوية 
 المقاوالت•

 تتوفر على محاسبة -         
 (وحدة انتاجية غير منظمة)محاسبة ال تتوفر على  -        

 األسـر•
 البحث حول مستوى معيشة االسر  -         
 البحث حول االستهالك ونفقات االسر -        

 البحث حول الطلب على السياحة -          
 (.البحث حول االستثمار)االدارية الوحدات •

 

 البحوث الوطنية 
 البحث الوطني حول التشغيل•
 البحث السنوي حول الصناعات التحويلية•
 البحث السنوي حول الزراعات وتربية المواشي •
البحث السنوي حول البناء واألشغال العمومية، •

 التجارة والخدمات

االرقام االستداللية 
 والمعدني الطاقيالصناعي،  لالنتاجاالرقام االستداللية •
 الطاقياالرقام االستداللية ألثمان االنتاج الصناعي، •

 والمعدني
 االرقام االستداللية للتجارة الخارجية•
 االرقام االستداللية ألثمان الجملة•
 االرقام االستداللية لألثمان عند االستهالك•

 رخص البناء، وثائق محاسباتية، تقارير األداءاتحصائيات التجارة الخارجية وميزان إ: إحصائيات إدارية ،

 .النشاط وإحصائيات مختلفة ذات طابع قطاعي

 مصادر المعلومات

www.hcp.ma 

 تستعمل للسنوات الجارية تستعمل لسنة االساس



1 2 

4 
5 

6 

 االستعماالت النهائية

 عناصر القيمة المضافة

االستهالك النهائي 
 للفروع

 العرض بسعر الشراء مصفوفة االنتاج للفروع

 iالمنتج

 i المنتج

ع
فر  j ا

ل
ص
اد
ر
ا
 ت

مصادر إحصائية 

 أخرى
..الشركاتفروع  ....البحوث   

المعطيات المحاسياتية 
 للوحدات المؤسساتية

إحصائيات ميزان 

والتجارة  االداءات

 الخارجية

 موارد ضريبية

 وإعانات

تابتةخانات   االرقام االستهالكية 

www.hcp.ma 



في  2007ما الذي تغير مع سنة االساس 

 المغرب؟

  توزيع خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة SIFIM 
  :بين االستخدامات

إسناد االستهالك الوسيط لالقتصاد في شموليته إلى : 1998أساس –
 فرع وهمي

االستهالك النهائي للفروع، ) اإلستعماالتمختلف : 2007أساس –

وهذين االستعمالين االخيرين يغيران ( االستهالك النهائي والصادرات

 بشكل كبير الناتج الداخلي االجمالي



  2007ما الذي تغير مع سنة 

 في المغرب؟

توسيع نطاق األصول المنتجة واالستثمار لتشمل: 

 أنشطة البحث والتطوير وقواعد البيانات؛•

 حصريا؛ذات االستخدام العسكري  سلع التجهيز•

رأس المال الثابت عوض احتسابها تكوين إجمالي تصنيف هذه العناصر ضمن •

 .كاستهالكات وسيطة يزيد من مستوى الناتج الداخلي االجمالي

 



 
2007تأثير على حسابات عام    
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1998أساس  الفرق الفرق ب % 2007أساس    المجاميع 

 االجمالي الناتج الداخلي 530 647 616254 31276 5,1

 الواردات من السلع والخدمات 366 284 276477 7889 2,9

 لالسر نفقات االستهالك النهائي 865 372 360008 12857 3,6

 العمومية لالدارات  نفقات االستهالك النهائي 412 113 112234 1178 1,0

2339 2 339 
 للمؤسسات غير الهادفة للربح النهلئياالستهالك 

 

 إجمالي تكوين رأي مال الثابت 216 208 192573 15643 8,1

 الصادرات من السلع والخدمات 862 223 220302 3560 1,6



2007تأثير على حسابات عام    
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1998أساس  2007أساس    السنوات 

5,6% 5,9% 2008 

4,8% 4,2% 2009 

3,6% 3,8% 2010 

5,0% 5,6% 2011 

2,7% 3,0% 2012 

 2012- 2008متوسط  4,5% 4,3%

 نسبة النمو



 2012-2007متوسط الزيادة السنوية بالحجم خالل الفترة 
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1998أساس  الفرق 2007أساس    المجاميع 

 االجمالي الناتج الداخلي 4,5 4,3 0,2

 الواردات من السلع والخدمات 5,1 3,4 1,8

 لالسر نفقات االستهالك النهائي 5,0 4,8 0,3

 العمومية لالدارات  نفقات االستهالك النهائي 5,8 5,7 0,1

 إجمالي تكوين رأي مال الثابت 4,5 3,5 1,0

 الصادرات من السلع والخدمات 2,9 2,8 0,1

 
2007تأثير على حسابات عام    



 
2007تأثير على حسابات عام    

   2012-2007إعادة تقييم بعض نسب االقتصاد للسلسلة 
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1998أساس  2007أساس    

31,3 32,2 (% ب)االستثمار معدل   

(ب %)       28,1 28,1 االدخار الوطني  معدل   

(بالدرهم)الفرد الناتج الداخلي االجمالي حسب  23988 23284  

(بالدرهم)الفرد إجمالي الدخل الوطني المتاح حسب  25699 24707  

الناتج الداخلي اإلجمالي/ والخدمات الصادرات من السلع  33,4 34,5  

الناتج الداخلي اإلجمالي/ والخدمات الواردات من السلع  45,9 46,3  

الناتج الداخلي اإلجمالي/ التجاري الرصيد   (ب %)  12,6- 11,8-  



 

 شكرا على حسن انتباهكم
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