
يحســب الرقــم اإلســتداليل عــى صعيــد 18 مدينــة متثــل جميــع جهــات اململكة 
وعــى الصعيــد الوطنــي. وقــد تم حســاب معامــات الرتجيــح لســنة 2017 عى 

أســاس معطيــات البحــث الوطني حول آســتهاك ونفقــات األرسلســنة 2014.

محــايك الرقــم اإلســتداليل لألمثــان عنــد اإلســتهاك : يهــدف الرقــم اإلســتداليل 
ــاس التطــور املتوســط لألمثــان بالنســبة لســلة  ــد االســتهاك إىل قي لألمثــان عن
مرجعيــة، وليــس للعــادات الفرديــة. ولهــذا، أعــدت املندوبيــة الســامية 
للتخطيــط محاكيــا للرقــم اإلســتداليل لألمثــان عنــد اإلســتهاك ميكــن كل 
ــتهاك  ــادات االس ــا لع ــخص تبع ــتداليل مش ــم اس ــاب رق ــن حس ــتعمل م مس
الفرديــة. هــذا الحاســب متوفــر عــى املوقــع اإللكــرتوين للمندوبيــة الســامية 
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األرقام اإلستداللية 
اإلحصائية

الرقم اإلستداللي لألثمان عند 
اإلستهالك ) سنة األساس : 2017(

تقــوم املندوبيــة الســامية للتخطيــط بحســاب الرقــم اإلســتداليل لألمثــان عنــد 
ــتداليل  ــم اإلس ــا للرق ــل 2020، خلف ــذ ابري ــاس 2017 من ــنة األس ــتهاك س اإلس

ــد اإلســتهاك )ســنة األســاس : 2006(. لألمثــان عن

يقيــس الرقــم اإلســتداليل لألمثــان عنــد اإلســتهاك التغــرات النســبية ألســعار 
املــواد والخدمــات املســتهلكة مــن طــرف األرس. ويســتخدم هــذا الرقــم 
ــود  ــن العق ــم ولتحي ــام للتضخ ــدل الع ــاس املع ــا كأداة لقي ــتداليل أساس اإلس
املربمــة بــن مختلــف الــركاء االجتاعيــن واإلقتصاديــن. كــا يغطــي الرقــم 
ــة.  ــن للمملك ــوع الســكان الحرضي ــد اإلســتهاك مجم ــان عن اإلســتداليل لألمث
ــن  ــات املســتهلكة م ــواد والخدم ــة للم ــة ممثل ــن عين ــواد م ــلة امل ــون س تتك
طــرف مجمــوع الســكان الحرضيــن. وتحتــوي هــذه الســلة عــى 546 مــادة 
ــتداليل  ــم اإلس ــبة للرق ــة بالنس ــادة و1067 نوعي ــدل 478 م ــة، ب و1391 نوعي

ــاس 2006. ــنة األس ــتهاك س ــد اإلس ــان عن لألمث



الرقم اإلســتداللي لألثمان 
عند اإلنتــاج الصناعي 

والطاقــي والمعدني
)ســنة األساس : 2010(

ــم اإلســتداليل التطــور النســبي لألمثــان  ــس هــذا الرق يقي
عنــد اإلنتــاج دون احتســاب مبلــغ الرضيبــة بالنســبة 
ويســتعمل  واملعدنيــة.  والطاقيــة  الصناعيــة  للمــواد 
ــبة  ــم يف املحاس ــاش للتضخ ــل انك ــؤرش كمعام ــذا امل ه
بــن  العقــود  ملراجعــة  اســتعاله  وميكــن  الوطنيــة، 
مختلــف الــركاء. تحتــوي ســلة املــواد لهــذا املــؤرش 
عــى 301 مــادة و521 نوعيــة. وتتــم معاينــة األمثــان كل 
ــم  ــر الرق ــة. وين ــدى حــوايل 200 وحــدة صناعي شــهر ل
اإلســتداليل لألمثــان عنــد اإلنتــاج كل شهرحســب القطــاع 

ــة.  ــروع الجزئي ــروع والف والف

الرقم اإلستداللي لإلنتاج 
الصناعي والطاقي والمعدني 

)سنة األساس : 2015(

األرقام اإلستداللية 
للتجارة الخارجية 

)أساس 100 : 2012(

ــم  ــرات يف حج ــدين التغ ــي واملع ــي والطاق ــاج الصناع ــؤرش االنت ــب م يحس
ــة. يغطــي  ــة قطاعــات : املعــادن والطاقــة والصناعــة التحويلي ــاج لثاث اإلنت
مجــال هــذا الرقــم اإلســتداليل كافــة املقــاوالت التــي تســتخدم 10 أشــخاص 
فــا فــوق أو التــي تحقــق أكــر مــن 100.000 درهــم ســنويا يف رقــم 

ــة. ــة للطاق ــة واملنتج ــاوالت املنجمي ــا وكل املق معاماته

 تحتــوي عينــة البحــث حــول اإلنتــاج عــى 585 مقاولــة صناعيــة يتــم 
اإلتصــال بهــا مبــارشة. ويغطــي الرقــم اإلســتداليل لإلنتــاج مقــاوالت أخــرى 
ــة  ــة التابع ــاوالت الصناعي ــادن وبعــض املق ــة واملع ــات الطاق تنتمــي لقطاع
إلدارات وصيــة. يحســب الرقــم اإلســتداليل لإلنتــاج شــهريا لكنــه ينــر كل 
ثاثــة أشــهر. لقــد تــم حســاب معامــات الرتجيــح عــى أســاس قيمــة اإلنتــاج 
ــبة  ــة بالنس ــة املضاف ــى القيم ــة وع ــطة اإلقتصادي ــواد واألنش ــبة للم بالنس

ألجــزاء الفــروع والفــروع.

متكــن األرقــام اإلســتداللية للتجــارة الخارجيــة مــن قيــاس تطور قيمــة وحجم 
الصــادرات والــواردات وكــذا القيمــة املتوســطة للســلع املتبادلــة، وتحســب 
ثاثــة أنــواع مــن املــؤرشات بالنســبة للصــادرات والــواردات، وتعتــرب األرقــام 
ــام اســتداللية ألمثــان الصــادرات  ــة أرق ــة املتوســطة مبثاب اإلســتداللية للقيم
و الــواردات. وهــذه املــؤرشات هــي األرقــام اإلســتداللية للقيمــة املتوســطة 

واألرقــام اإلســتداللية للقيمــة واألرقــام اإلســتداللية للحجــم.

يتــم جمــع املعطيــات عــن التجــارة الخارجيــة مــن مكتــب الــرف. 
الفصليــة  اإلســتداللية  األرقــام  لحســاب  املعطيــات  هــذه  وتســتعمل 
والســنوية. وتحســب األرقــام اإلســتداللية للتجــارة الخارجيــة حســب فــروع 
وشــعب املصنفــة املغربيــة لألنشــطة وحســب مجموعــات االســتعال 

واملــواد للمصنفــة الجمركيــة.
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