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 المعتمدة حول المنهجية ملخص
 

 (  سلة االستهالك 1

وقد صنفت هذه المواد  ،نوعية 1067مادة و 478على لألثمان عند االستهالك تحتوي سلة الرقم االستداللي 

ها عادة الساكنة الحضرية للمملكة وتضم السلة المذكورة السلع والخدمات التي تستهلك .مجموعة 41و قسما 12حسب 

قياس التطور الذي يهدف إلى ( 2006: 100لألثمان عند االستهالك )أساس الرقم االستداللي يمكن من حساب مما 

 .التقسيط في الزمان والمكانكية ببيع المواد االستهال النسبي ألثمان

 (  مجال البحث 2

مدينة رئيسية بالمملكة.  17 على صعيد لدى عينة من نقط البيع بالتقسيط تم معاينة األثمان بواسطة بحث مستمرت

لداخلة وا العيونو طنجةو مكناسو الرباطو مراكشو القنيطرةو فاسو ءوالدار البيضا أكاديروجدة و ويتعلق األمر بمدن

 وكلميم وسطات وأسفي وبني مالل والحسيمة وتطوان.

نقطة للبيع موزعة  326بمدينة وجدة، ترصد أسعار المواد االستهالكية عن طريق االتصال المباشر بما يفوق 

وتتم المعاينة بصفة دورية ومنتظمة حسب نوعية المواد   على أربع مناطق جغرافية شبه متجانسة اقتصاديا واجتماعيا.

 على الشكل التالي:

 مواد تسجل أسعارها كل أسبوع، )مثال: الخضر والفواكه واللحوم واألسماك(؛ 

  مواد تسجل أسعارها مرة واحدة في الشهر )مثال: مواد البقالة والمحروقات واألجهزة الكهربائية

 المنزلية(.

هذه المعاينات اليومية، يتم بصفة دورية رصد أثمنة الكراء بإجراء بحث دائم لدى مجموعة مكونة مع بالموازاة 

 عينات متساوية من حيث الحجم، يتم زيارتها بالتناوب كل شهر. 4مساكن موزعة بمختلف أحياء المدينة على  110من 

 الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالكحساب ( 3

التي تستعمل  Laspeyres)) لألثمان عند االستهالك، يتم اعتماد طريقة السبيرزالرقم االستداللي لحساب  

-2000من معطيات البحث الوطني حول االستهالك ونفقات األسر لفترة  المنبثقةمعامالت الترجيح األساسية الثابتة، و

 .20132014/ات األسر ، والتي حينت على ضوء نتائج البحث الوطني حول االستهالك ونفق2001

االستهالك ونفقات األسر وحول مستوى حول  ة األخيرةث الوطنيوومن أهم المستجدات التي ميزت نتائج البح

لألثمان ي الرقم االستداللهو نشر معطيات جهوية اعتمدت في تحديد بنية الترجيحات المستعملة في حساب  معيشة األسر

  .للمدن التي يهمها البحث

 

 



 

2 

 

 مدينة وجدة على صعيد

 التطور الشهري الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك:

إن تحليل التطور الشهري للرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك حسب أقسام المواد يبين أن تغير المؤشر 

حيث المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالعام مرتبط كثيرا بالتغيرات التي تطرأ على الرقم االستداللي لقسم 

يتطور المؤشر العام في نفس منحى الرقم االستداللي لهذا القسم. وهذا راجع إلى أهمية معامل الترجيح الخاص بهذا 

 داخل ويعكس بالتالي الوزن الكبير الذي تحظى به المواد الغذائية .من مجموع المعامالت %37,48القسم الذي يمثل 

المعنية بهذا المؤشر. لة استهالك األسرس

، عرف الرقم 2019خالل شههههر دجنبر من سهههنة 

اضا انخفمدينة وجدة لاالستداللي لألثمان عند االستهالك 

هذه وترجع  بالمقارنة مع الشهههههر المنصههههرم. %0,2ب 

إلى تراجع الرقم االستداللي للمواد  التغيرات باألساس

 ترةخالل نفس الف والمشروبات غير الكحولية الغذائية

  .%0,4ب 

سبة لباقي األ سامأما بالن ، فإن أرقامها االستداللية ق

قد عرفت استقرارا أو شبه استقرار باستثناء قسم المواد 

 .%0,2" مطاعم وفنادق" الذي سجل ارتفاعا طفيفا ب 

لألثمان عند الشهههري االسههتداللي  وقد عرف الرقم

نفس وثيرة  2019االسههههتهالك لمدينة وجدة خالل سههههنة 

له  مسهههتوىنظيره على الصهههعيد الوطني. وسهههجل أعلى 

( %117,2( بشهر ماي وأدناه )%119,2خالل السنة )

 ،2018من سهههنة  شههههربالمقارنة بنفس الوبشههههر يناير. 

عرف الرقم االسهههتداللي لألثمان عند االسهههتهالك لشههههر 

 . %0,9ب ارتفاعا  2019دجنبر 

 

 

 لمدينة وجدة الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك
 التطور الشهري حسب أقسام المواد

دجنبر  التغير )%(
2019 

نونبر 
2019 

 األقسام

-0,4 121,0 121,5 
المواد الغذائية والمشروبات غير   .01

 كحوليةال

 المشروبات الكحولية والتبغ  .02 159,1 159,1 0,0

 المالبس واألحذية  .03 119,0 119,0 0,0

0,0 113,5 113,5 
السكن والماء والكهرباء والغاز   .04

 ومحروقات أخرى

0,0 110,2 110,2 
األثاث واألدوات المنزلية والصيانة   .05

 للمنزل العادية

 الصحة  .06 106,5 106,5 0,0

 النقل  .07 109,4 109,3 0,1-

 المواصالت  .08 55,9 55,9 0,0

 الترفيه والثقافة  .09 107,5 107,5 0,0

 التعليم  .10 180,6 180,6 0,0

 مطاعم وفنادق  .11 137,8 138,1 0,2

 مواد وخدمات أخرى  .12 137,1 137,1 0,0

 المجموع 118,5 118,3 0,2-

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط                                               
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 التطور السنويألثمان عند االستهالك: الرقم االستداللي ل

سجل الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك 

 %0,3 قدره انخفاضا 2019لمدينة وجدة خالل سنة 

عكس المعدل الوطني الذي  2018 سنةمع مقارنة بال

 .%0,2سجل خالل نفس الفترة ارتفاعا طفيفا بنسبة 

 لألثمانهذا االنخفاض للرقم االستداللي  ىويعز

تراجع الرقم إلى أساسا لمدينة وجدة عند االستهالك 

لقسم "المواد الغذائية والمشروبات غير االستداللي 

"المالبس واألحذية" المواد ( وقسم %1,6الكحولية" )

. بينما (%0,3وقسم "مواد وخدمات أخرى" ) (0,3%)

تات تفاوعرفت األرقام االستداللية ألقسام المواد األخرى 

 بلغ أقصاه لدى تراوحت ما بين شبه استقرار وارتفاع

 (.%15,3قسم المواد "المشروبات الكحولية والتبغ" )

 لمدينة وجدة الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك
 التطور الشهري حسب أقسام المواد

التغير 
 األقسام 2018 2019 )%(

-1,6 120,8 122,7 
المواد الغذائية والمشروبات غير   .01
 كحوليةال

 المشروبات الكحولية والتبغ  .02 138,0 159,1 15,3

 المالبس واألحذية  .03 118,7 118,4 0,3-

-0,1 113,5 113,6 
السكن والماء والكهرباء والغاز   .04

 ومحروقات أخرى

-0,1 110,2 110,3 
األثاث واألدوات المنزلية   .05

 والصيانة العادية للمنزل

 الصحة  .06 106,4 106,5 0,1

 النقل  .07 108,9 108,8 0,1-

 المواصالت  .08 55,6 55,9 0,5

 الترفيه والثقافة  .09 104,2 107,0 2,7

 التعليم  .10 179,7 180,0 0,2

 مطاعم وفنادق  .11 133,6 135,9 1,7

 مواد وخدمات أخرى  .12 137,5 137,1 0,3-

 المجموع 118,4 118,1 0,3-

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط                                               

 

 على الصعيد الوطني

ا ، اسهههتقرار2019 دجنبرر شهههه، خالل على الصهههعيد الوطني لألثمان عند االسهههتهالكسهههجل الرقم االسهههتداللي 

 الرقم االستداللي للموادوالغذائية  الرقم االستداللي للموادكل من  استقرار ذلك إلىيرجع بالمقارنة مع الشهر السابق. و

 الغذائية. غير

السمك  أثمان "على الخصوص  2019 نونبرو دجنبر بين شهريا الغذائية المسجلة م المواد انخفاضاتوهمت 

. وعلى العكس من ذلك، %0,4" ب  القهوة والشهههاي والكاكاو و" %0,8" ب  اللحوم و" %2,1" ب  وفواكه البحر

"  الفواكه و " %0,3" ب  الزيوت والذهنيات " و" الحليب والجبن والبيض و" %1,8" ب  " الخضههر أثمانارتفعت 

 .%0,2" ب  المحروقات . فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن االنخفاض هم على الخصوص أثمان "%0,2ب 

 ارتفاعا، 2019عرف، خالل سنة  لألثمان عند االستهالك االستدالليالرقم أما فيما يتعلق بالتغير السنوي، فإن 

 %0,9لمواد غير الغذائية ب الرقم االستداللي لوتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع  .2018بالمقارنة مع سنة  %0,2 قدره

 سههههتقرارا ما بينلمواد غير الغذائية لوتراوحت نسههههب التغير  ،%0,5ب الغذائية لمواد الرقم االسههههتداللي ل وانخفاض

 ."التعليم"ل  بالنسبة %3,1 بارتفاع و" النقل"  بالنسبة ل
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خالل  %1,0، قد عرف ارتفاعا قدره على المستوى الوطني وعلى هذا األساس، يكون مؤشر التضخم األساسي

 .2018مقارنة بسنة  2019 سنة

 على صعيد المدن

بالمقارنة مع سنة  2019أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك خالل سنة 

ب  كلميم وفي %0,7ب  الدار البيضهههههههاءوفي  %1,0ب  سهههههههطاتوفي  %1,2ب  فاس أهم االرتفاعات في 2018

 انخفاضهه، بينما سههجل ا%0,4 ب وآسههفيالداخلة وفي  %0,5 ب والحسههيمة والعيون وبني مالل مكناس وفي 0,6%

  .%0,3ب  وجدةفي 

 

 المندوبية السامية للتخطيط: المصدر                                                                                
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 عند االستهالك لألثمانالرقم االستداللي 
  التطور حسب المدن

 المندوبية السامية للتخطيط: المصدر                                                                                                                                      

 

 

 النمو (%)
 السنوي االستدالليلرقم ا

 المدن
2019 2018 

 أكادير 118,0 118,0 0,0

 الدار البيضاء 122,8 123,6 0,7

 فاس 120,9 122,4 1,2

 القنيطرة 118,5 118,7 0,2

 مراكش 119,8 119,8 0,0

 وجدة 118,4 118,1 0,3-

 الرباط 117,1 117,5 0,3

 تطوان 120,2 120,4 0,2

 مكناس 121,7 122,3 0,5

 طنجة 121,8 122,1 0,2

 العيون 122,1 122,7 0,5

 الداخلة 121,9 122,4 0,4

 كلميم 119,4 120,1 0,6

 سطات 117,7 118,9 1,0

 أسفي 115,8 116,3 0,4

 بني مالل 118,1 118,7 0,5

 الحسيمة 120,3 120,9 0,5

 المعدل الوطني 120,1 120,4 0,2
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 (%) داأقسام ومجموعات الموالرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك لمدينة وجدة حسب 

 الرقم االستداللي السنوي الرقم االستداللي الشهري  
نونبر  األقسام والمجموعات والطبقات

2019 
دجنبر 
2019 

التغير 
)%( 

سنة  
2018 

سنة 
2019 

التغير 
)%( 

 1,6- 120,8 122,7 0,4- 121,0 121,5 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية

 1,7- 120,9 123,0 0,4- 121,2 121,7 المواد الغذائية

 0,2 116,2 116,0 0,4- 116,1 116,6 المشروبات غير الكحولية

 15,3 159,1 138,0 0,0 159,1 159,1 المشروبات الكحولية والتبغ

 7,4 143,5 133,6 0,0 145,5 145,5 المشروبات الكحولية

 15,4 159,2 138,0 0,0 159,2 159,2 التبغ

 0,3- 118,4 118,7 0,0 119,0 119,0 المالبس واألحذية

 0,4- 118,5 118,9 0,0 119,3 119,3 المالبس

 0,1 118,4 118,3 0,0 118,4 118,4 األحذية

 0,1- 113,5 113,6 0,0 113,5 113,5 السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى

 0,0 107,0 107,0 0,0 107,0 107,0 الكراء الفعلي

 0,0 122,2 122,1 0,0 122,1 122,1 صيانة واصالح المساكن

 0,0 120,1 120,1 0,0 120,1 120,1 التزويد بالماء وخدمات مختلفة متعلقة بالسكن

 0,1- 111,8 111,9 0,0 111,7 111,7 الكهرباء والغاز ومحروقات أخرى

 0,1- 110,2 110,3 0,0 110,2 110,2 األثاث واألدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل

 0,0 117,9 117,9 0,0 117,9 117,9 األثاث ومواد التأثيث والزرابي وأفرشة أرضية أخرى

 1,5- 102,2 103,8 0,0 102,2 102,2 مواد منزلية من النسيج

 0,0 90,0 90,0 0,0 90,0 90,0 األجهزة المنزلية

 0,0 117,3 117,3 0,0 117,3 117,3 مواد زجاجية، أواني وأدوات منزلية

 1,0- 121,5 122,8 0,0 121,4 121,4 األدوات والمعدات األخرى للمنزل والحديقة

 0,0 113,1 113,2 0,0 113,1 113,1 مواد وخدمات متعلقة بالصيانة المنزلية

 0,1 106,5 106,4 0,0 106,5 106,5 الصحة

 0,0 94,0 94,0 0,0 94,0 94,0 ةمواد وأجهزة ومعدات طبي

 0,3 118,6 118,2 0,0 118,6 118,6 الخدمات االسعافية

 0,0 103,8 103,8 0,0 103,8 103,8 الخدمات االستشفائية

 0,1- 108,8 108,9 0,1- 109,3 109,4 النقل

 4,0- 101,5 105,7 0,0 101,4 101,4 شراء العربات

 1,2- 110,5 111,9 0,1- 111,1 111,2 نفقات استعمال العربات

 5,1 123,0 117,1 0,0 123,8 123,8 خدمات النقل

 0,5 55,9 55,6 0,0 55,9 55,9 المواصالت

 0,0 121,6 121,6 0,0 121,6 121,6 خدمات بريدية

 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 معدات الهاتف والفاكس

 0,6 50,1 49,8 0,0 50,1 50,1 خدمات الهاتف والفاكس

 2,7 107,0 104,2 0,0 107,5 107,5 الثقافة والترفيه

 0,0 79,1 79,1 0,0 79,1 79,1 المعدات السمعية البصرية والفوتوغرافية ومعدات معالجة المعلومات

 0,0 98,9 98,9 0,0 99,0 99,0 مواد ومعدات أخرى للترفيه والبستنة والحيوانات األليفة

 5,4 113,3 107,5 0,0 113,3 113,3 خدمات الترفيه والثقافة

 0,1 118,6 118,4 0,0 118,7 118,7 الصحف والكتب والمواد الورقية

 4,9 132,6 126,3 0,0 133,8 133,8 الواجبات السياحية الجزافية

 0,2 180,0 179,7 0,0 180,6 180,6 التعليم

 0,8 185,2 183,7 0,0 188,1 188,1 التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي

 0,3 274,8 274,1 0,0 276,3 276,3 التعليم الثانوي

 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 التعليم ما بعد المرحلة الثانوية غير العالي

 0,0 125,0 125,0 0,0 125,0 125,0 التعليم العالي

 0,0 208,3 208,3 0,0 208,3 208,3 التعليم غير المحدد بالمستوى

 1,7 135,9 133,6 0,2 138,1 137,8 مطاعم وفنادق

 1,5 136,0 134,0 0,0 138,2 138,2 خدمات المطاعم

 4,9 124,7 118,8 3,9 126,5 121,8 خدمات االيواء

 0,3- 137,1 137,5 0,0 137,1 137,1 مواد وخدمات أخرى

 0,6- 148,3 149,2 0,1 148,3 148,2 العناية بالجسد

 0,0 116,2 116,2 0,0 116,2 116,2 أدوات شخصية غير مصنفة في مكان اخر

 0,0 100,1 100,1 0,0 100,1 100,1 التأمين

 0,0 122,0 122,0 0,0 122,0 122,0 خدمات أخرى

 0,3- 118,1 118,4 0,2- 118,3 118,5 المجموع

 المصدر: المندوبية السامية للتخطيط                                                                                   


