
معالجــة أنشــطة املؤسســات غــر الهادفــة للربــح طبقــا لنظــام الحســابات 	 
القوميــة 2008

وضع حساب تابع حول املؤسسات غر الهادفة للربح.	 

لهاتــه 	  العــادي  الســر  تعيــق  التــي  واملشــاكل  الصعوبــات  تحديــد 
واللوجســتييك. واملــادي  البــري  املســتوى  عــى  املؤسســات 

 منهجية البحث 

ــر  ــات غ ــع املؤسس ــم جمي ــي ويه ــراب الوطن ــوع ال ــث مجم ــي البح يغط
ــه العمــل  الهادفــة للربــح والخاضعــة للقانــون املنظــم للجمعيــات الجــاري ب
يف املغــرب ويتــم إجــراءه مــن خــال ســحب عينــة متثيليــة عــى مســتوى كل 
ــات  ــات املرصحــة ويســتهدف بشــكل شــامل الجمعي ــة بالنســبة للجمعي جه
ــة  ــات املهني ــات والجامع ــية والنقاب ــزاب السياس ــة واألح ــة العام ذات املنفع

ــة. ــوادي الرياضي ــات والن ــات والجامع ــات والتعاضدي واملؤسس

ــة  ــات املتعلق ــدة املعطي ــاد عــى قاع ــم االعت ــد ت وإلنجــاز هــذا البحــث فق
بالجمعيــات املتوفــرة لــدى وزارة الداخليــة وهــي قاعــدة شــاملة تتضمــن أزيــد 

مــن 210.000 جمعيــة.
 

البحث الوطني حول 
المؤسسات غير الهادفة للربح

ISBL-2019 
ــول  ــاين ح ــي الث ــث الوطن ــاز البح ــط إنج ــامية للتخطي ــة الس ــزم املندوبي تعت
املؤسســات غــر الهادفــة للربــح برســم ســنة 2019. وتهــدف هــذه العمليــة إىل 
تحيــن املعطيــات املجمعــة مــن خــال النســخة األوىل لهــذا البحــث الــذي تــم 
إنجــازه يف 2008/2009، وكــذا الوقــوف عــى مختلــف التطــورات التــي عرفها هذا 
القطــاع ســواء عــى مســتوى خصائــص املؤسســات املكونــة لــه أو عــى مســتوى 

مســاهمته يف التنميــة اإلقتصاديــة واإلجتاعيــة لبادنــا. 

تعريف المؤسسات غير الهادفة للربح
يعرفهــا دليــل األمــم املتحــدة الخــاص باملؤسســات غــر الهادفــة للربــح كوحدات 
قانونيــة أو اجتاعيــة أسســت مــن أجــل تقديــم خدمــات أو إنتــاج ســلع، والتــي 
ال يســمح قانونهــا األســايس بــأن تكــون مصــدر دخــل أو ربــح أو أي شــكل مــن 
أشــكال االســتفادة املادية بالنســبة للوحــدات املؤسســة أو املراقبــة أو املمولة لها.

أهداف البحث  
تقييــم مســاهمة املؤسســات غــر الهادفــة للربــح يف التنميــة اإلقتصاديــة 	 

واإلجتاعيــة، وذلــك فيــا يخــص الناتــج الداخــي الخــام وتوزيــع األجــور 
والتكاليــف  التطوعــي(،  )العمــل  املأجــور  وغــر  املأجــور  والتشــغيل 

ــخ.  ــوارد، ال وامل



النتائج

مواضيع اإلستمارة

تتعلــق املعطيــات املجمعــة مــن خــال هــذا البحــث بعــدة 
ــات  ــراكات، النفق ــدة، ال ــص الوح ــا خصائ ــع أهمه مواضي
ــات  ــي، معيق ــل التطوع ــور والعم ــغيل املأج ــوارد، التش وامل
وآفــاق  واللوجيســتيكية،...  واملاليــة  البريــة  التســير 

ــة. ــر املؤسس تطوي

 طريقة تجميع البيانات
ســيتم إجــراء البحــث الوطنــي حــول املؤسســات غــر الهادفــة 
ــك  ــارش وذل ــتجواب املب ــة االس ــى طريق ــاد ع ــح باالعت للرب
ــع  ــن تجمي ــة م ــن هــذه التقني ــة CAPI. متك ــتخدام تقني باس
وبصفــة  الوقــت  نفــس  يف  ومراقبتهــا  وإدخالهــا  البيانــات 
أوتوماتيكيــة كــا أنهــا ستســهل تحويــل البيانــات مــن الجهــات 
إىل املســتوى املركــزي مــا ســيمكن مــن تقليــص الوقــت الــازم 

ــج البحــث. لنــر نتائ
لقــد كان مــن املقــرر انطــاق األعــال امليدانيــة املتعلقــة بهــذا 
البحــث يف بدايــة الفصــل الرابــع مــن ســنة 2020، إال أنــه ونظــرا 
ــات  ــبب تداعي ــا بس ــا بادن ــي تعرفه ــتثنائية الت ــروف االس للظ
كوفيــد - 19، وتفاديــا الحتــال إصابــة املشــاركن )باحثــن، 
مرفــن، األشــخاص املســتجوبن، أعــوان الســلطة املحليــة، 
إلــخ.( يف هــذه العمليــة بهــذا الوبــاء، فقــد تقــرر تأجيــل إنجــاز 

ــذا البحــث إىل وقــت الحــق. ــة له األشــغال امليداني

آخــر النتائــج التــي تــم نرهــا مــن طــرف املندوبيــة الســامية للتخطيط 
حــول قطــاع املؤسســات غــر الهادفــة للربــح تهــم ســنة 2007 وميكــن 

االطــاع عليهــا مــن خــال الرابــط التــايل: 
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https://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-institutions-sans-but-lucratif_t13862.html

