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مديرية اإلحصاء

البحوث لدى المؤسساتوقسم اإلحصاء االقتصادي 
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وبحوث إحصاءات تجربة المغرب في

قاوالتالم

المسعودياهنية:السيدة تقديم  
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البحوث االقتصادية

بالمغرب

بحث حول: بنك المغرب 
الظرفية االقتصادية 

(قطاع الصناعة التحويلية)

البحث: وزارة الصناعة 
السنوي لدى المقاوالت الصناعية

المندوبية السامية للتخطيط

فیة ظرلالبحوث حول ا

المقاوالتدىیة لدقتصاالا

البحـوث السنـوية 

لدى المقـاوالت
البحث الوطني حول 

بحوث أخرىالبنيات االقتصادية
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دى یة لدقتصاالافیة ظرلالبحوث حول ا

المقاوالت

1
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:إلىأساساالفصليةالبحوثهذهتهدف:األهداف

ولقصير،االمدىعلىوالتوقعاتالعهدالحديثةبالمنجزاتالمتعلقةالظرفيةمناحياستخالص

.بالبحثالمعنيةالمقاوالتأربابآراءاستقصاءخاللمنذلك

تجابةاالسشأنهامنمحينةمعطياتالظرفية،اإلحصائياتمستعمليمختلفإشارةرهنوضع

.االقتصاديةالظرفيةتطورتتبعوبتحليلالقيامأجلمنلحاجياتهم

المقاوالتدىیة لدقتصاالافیة ظرلالبحوث حول ا
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:البحثمجال

تالمقاوالجميعتمثلعينةوتهمالوطنيالترابمجموعالظرفيةبحوثتشمل

بقطاعاتأنشطتهاتزاولالتيالمنظمة

(مقاولة600)الصناعة

(مقاولة430)العموميةاألشغالوالبناء

(مقاولة450)الجملةوتجارة

(مقاولة580)الماليةغيرالتجاريةالخدمات.

المقاوالتدىیة لدقتصاالافیة ظرلالبحوث حول ا
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؛المقاولةونشاطإنتاجتطور

األولية؛بالموادالتزويد

اإلنتاج؛قدرةاستعمال

االستثمارات؛

؛الخدماتوالمبيعاتأثمنة

المقاوالتدىیة لدقتصاالافیة ظرلالبحوث حول ا

المالية؛الوضعية

الطلبات؛دفترحالة

العاملة؛اليد

االقتصاديالمناخ....

:المواضيع
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مات وقددد تددم تعمدديم هددذ  المنصددة لتشددمل بدداقي مقدداوالت قطاعددات البندداء وتجددارة الجملددة والخددد•

. 2022سنة نهايةالتجارية غير المالية

اف هدذ  وقد تم وضع رهن إشارة كافة المقداوالت المعنيدة بالبحدث محتدوى تيداعلي يشدر  أهدد•

.اإلنترنيتالعملية وطريقة إنشاء حساب خاص بالنسبة لكل مقاولة وكييية ملء االستمارة عبر

المقاوالتدىیة لدقتصاالافیة ظرلالبحوث حول ا

:طريقة تجميـع البيانات

إطددالم منصددة ، تددم2021ابتددداء مددن اليصددل الثالددث مددن سددنة •

رقميددة تهددددف إلددى تجميدددع معطيدددات المقدداوالت الصدددناعية عبدددر

. CAWIاالنترنيت
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البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت 2
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معلوماتقاعدةللتخطيط،الساميةالمندوبيةتنجزهاالتيالمقاوالت،لدىالسنويةالبحوثتشكل

رقمتوزيعتقييمخاللمنذلكوالوطنيةالحساباتمختلفإلعداداألولىالدرجةمنإحصائية

.البحوثهذ منالرئيسيالجزءيشكلوالذياألنشطة،فروعحسبالمعامالت

والذيالوطنية،الحساباتإلعدادضروريًاالمنتجاتمخزونوكذلكالمبيعاتحجمتوزيعويعد

أنشطةمننشاطكلعنمعلوماتعلىالحصولتتطلبالتياليروعحساباتإنجازعبريمر

.المقاولة

.الماليةغيرالتجاريةوالخدماتوالبناءالتجارةقطاعاتلتغطية2005سنةالنظامهذاإنشاءتم

حولسنويثبحبإنجازوالتجارةالصناعةلوزارةالتابعةالصناعةمديريةتقومنيسه،الوقتفي

.سنواتعدةمنذالتحويليةالصناعةقطاع

البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت
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:األهــداف

بتوزيعتعلقةالمالبياناتوخاصةالقطاعيةالحساباتإلعدادسنويةبياناتقاعدةتوفير

.المزاولةاألنشطةحسبالمعامالترقم

رقم:ةالمستهدفالقطاعاتفيالمنجزةالرئيسيةللمؤشراتالتطورالسنويرصد

...واالستثمارواألجور،والتشغيل،المعامالت،

وذلكلتخطيطلالساميةالمندوبيةعليهتتوفرالذيللمقاوالتاإلحصائيالسجلتحيين

المقاولة،اسم)المقاوالتوضعيةعلىتقعالتيالتغييراتلمختلفاالعتباربعينباألخذ

.(إلختغييرالنشاط،القانوني،الشكل

البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت
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:المراحـل والتغييــرات

البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت

المتزايدةلالحتياجاتونظراً ،2010سنةفي•

توسيعتم:األخرىالقطاعاتحولللمعلومات

والمعادنالصيدقطاعاتليشملالبحثنطام

.التأمينوسماسرةوكالءوأنشطةوالطاقة

ارةوالتجالبناءقطاعاتعلىالبحثاقتصرالبداية،في•

.الماليةغيرالتجاريةوالخدمات
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:مجال البحث

نةعيلدىإنجازهايتموالمملكةجهاتجميعالمقاوالتلدىالسنويةالبحوثتشمل

تجارةالقطاعاتضمنالرئيسينشاطهايندرجوالتيالمنظمةالمقاوالتمنتمثيلية

.التجاريةوالخدماتوالطاقةوالمعادنوالصيدوالبناء

البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت

:العينة 

.منظمةمقاولة9.000يقاربماالبحثعينةتظم
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:مواضيع االستمارة

:حولتتمحور المواضيع الرئيسية المدرجة في االستمارة

تعريف المقاولة وخصائصها

أهم المؤشرات المنجزة خالل السنة

الطاقة

 التشغيل

توزيع رقم المعامالت حسب األنشطة

االستثمار

البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت
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:طريقة تجميـع البيانات

البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت

الخاصةالمعطياتتحصيللنمطتحديثإجراءتم،2021سنةخالل

تميثحالحديثةالتقنياتبإدخالوذلكالمقاوالتلدىالسنويةبالبحوث

اللوحاتأجهزةبمساعدةالمعطياتلتجميعCAPIتقنيةاستخدام

شرعتتيالالشاملةالرقميةاالستراتيجيةإطارفيهذاويندرج.اإللكترونية

.اعتمادهافيللتخطيطالساميةالمندوبية

س الوقدت وتمكن هذ  التقنية من تجميع المعطيات وإدخالها ومراقبتهدا فدي نيد

. مركزيوبصية أوتوماتيكية كما أنها تسهل تحويل البيانات إلى الخادم ال

عنتواصلللرقميةمنصةووضعإعدادأيضاالجديدةالمنهجيةوتشمل

المركزيينالمشرفينتمكنالمنصة.البحوثبهذ خاصةPADبعد

.الميدانفيالعمليةلسيراليوريالتتبعمنوالجهويين
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:آفاق تحسين البحوث السنوية

البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت

جودةنتحسيأجلمنوأيًضاومعالجتهاالبياناتجمعيستغرقهاالتيالزمنيةالمدةتخييضبهدف

خاللدابيرالتبعضيخصفيماتصوروضعتمالبحوث،هذ عنالمنتجةاالقتصاديةالمعلومات

.القادمةالبحوث

طارإفي)إلكترونيةمنصةنشاءإ•

بيةللمندوالرقميالتحولمسلسل

تبادليحتتوالتي(للتخطيطالسامية

التياإلداراتمعالمعلومات

لكتأوإداريةسجالتعلىتتوفر

ةاقتصاديمعلوماتتنتجالتي

الرقمأنالعلممعقطاعية،

سهلسيللمقاولةالموحدالتعرييي

التبادل؛هذا

التيونسبياخيييةاستمارةاعتماد•

رقمتوزيعأساسيةبصيةتتضمن

األنشطة؛حسبالمعامالت

المهيكلةالمقاوالتوإشراكدمج•

ت،اتحادا)المقاوالتتمثيلياتوكذا

ادلتبآلياتفي(...كونييدراليات

.المعلومات
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البحث الوطني حول البنيات االقتصادية 3
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:األهداف الرئيسية

توفير المعلومات الكافية للمحاسبة الوطنية؛

إبراز مميزات وخصائص وحدات اإلنتاج المنظمة وعالقاتها بباقي القطاعات

؛قطاع في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالدكلومعرفة مدى مساهمة 

استنتاج العديد من المؤشرات االقتصادية.

:مجال البحث

لبحوثهذ  البالنسبةتعتبر المقاولة المنظمة هي وحدة المشاهدة .

البحث الوطني حول البنيات االقتصادية
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:ستماراتاالمواضيع 

:المواضيع التاليةالبحوث البنيويةتتناول 

 ؛المنتوجاإلنتاج والمبيعات حسب

 هلكة حسب المستوالمنتوجاتالمتعلقة بالمواد األولية والدخيرةالمشتريات
؛المنتوج

الطاقة المستهلكة ؛

مصاريف نقل البضائع ؛

اليد العاملة واألجور حسب اليئة؛

  االستثمار؛

الموارد المالية.

البحث الوطني حول البنيات االقتصادية
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البحث الوطني حول البنيات االقتصادية

2023البحث الوطني حول البنيات االقتصادية

منمكنتإحصائيةبياناتقاعدةتوفيرإلىالمقاوالتلدىالبنيويالبحثيهدف

.2014عوض2022باعتمادوذلكالوطنيةللحساباتاألساسسنةتجديد

التييةوالتقنالمنهجيةالجوانببإعدادالمرتبطةاألشغالاستكمالسنة ذهعرفتوقد

.2023مارسمنابتداءالبحثهذاإلنجازستعتمد

معCAPIةتقنيباستعمالوذلكالحديثةالتكنولوجيااعتمادسيتمالمعطياتولتجميع

سيرتبعتمنوالجهويينالمركزيينالمشرفينتمكنبعدعنللولوجرقميةمنصةوضع

.المجمعةالمعطياتجودةمراقبةوكذاالبحثأشغال
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البحث حول تصور المقاوالت لمناخ األعمال 4
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البحث حول تصور المقاوالت لمناخ األعمال

:البحثمجال

ية؛المالغيرالتجاريةوالخدماتالجملةوتجارةالعموميةواألشغالوالبناءالصناعةقطاعات

:األهداف

قةوالعالواالستثمار،والمبادرةاالعمال،ريادةبمجالمرتبطةهامةومؤشراتمعطياتتوفير

لشقاتناولسيتمكما.األعمالوسالمةأمنوكذلكاالئتمان،ومؤسساتالبنكيةبالمؤسسات

الحوار،عملالظروفوسالمةجودةالفرص،تساويمثلهامةمواضيعخاللمناالجتماعي

...الذاتيةالقدراتتطويرفيوالثقةاالجتماعي
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على نشاط -19-كـوفيدالبحـث حول تأثير 

المقاوالت

5
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على نشاط المقاوالت-19-البحـث حول تأثير كـوفيد

19-فيددفي إطار رصد اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمدة الناتجدة عدن انتشدار وبداء كو

عيددة لدددى بإنجددازأربع بحددوث نو، قامددت المندوبيددة السددامية للتخطدديطعلددى االقتصدداد الددوطني

المقددداوالت المنظمدددة بهددددف تقيددديم األثدددر المباشدددر لهدددذ  األزمدددة علدددى وضدددعية المقددداوالت 

.بالمغرب

:البحث الثاني 

وقدد مكدن 2020يوليدوزتم إنجاز  في 

ط بعددد تقيدديم مسددتوى اسددتئناف النشددامددن

بكــت رفع الحجر وتحديد القيـود التي أر

اط العدددودة إلدددى المسدددتوى الطبيعدددي لنشددد

المقاوالت

: البحث األول 

تددم إنجدداز  فددي شددهر أبريددل مددن سددنة

إبدددددرازمدددددن ، حيدددددث مكدددددن2020

ية االنعكاسددات اليوريددة لألزمددة الصددح

وكدددذا الحجدددر الصدددحي علدددى تنظددديم 

ووضعية المقاوالت، 
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على نشاط المقاوالت-19-كـوفيدالبحـث حول تأثير 

:الثالث البحث

فديثالثدة في نسدخته الالهدف الرئيسي للبحـثيتجلى

وليدوزيتقييم تطور نشداط المقداوالت خدالل اليتدرة مدن 

، ومقارنتدده مددع نيددس اليتددرة قبددل2020إلددى ديسددمبر 

ت األزمة، وذلك لالستيسار حول مستوى أداء المقداوال

.شاطهاالتي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لن

لدى كما هدف البحـث إلى معرفة التحديات التدي كدان ع

المقدداوالت مواجهتهددا خددالل النصددف الثدداني مددن سددنة 

اليدددة السدددتئناف النشددداط وكدددذلك إلدددى تقيددديم فع2020

خزيندددددددة اإلجدددددددراءات التدددددددي تهددددددددف إلدددددددى دعدددددددم 

المتضددددررة مددددن األزمددددة الصددددحية وتحديددددد المقاوالت

يددف مددع االسددتراتيجيات التددي تعتمدددها المقدداوالت للتك

.السيام الصحي الجديد

:البحث الرابع 

قامت المندوبية السامية للتخطيط خالل بداية 

الرابع لدى بإنجاز البحث النوعي2022سنة 

وضع تقييم آلثار الوباء علىالمقاوالت بهدف

،2021تطور أنشطة المقاوالت خالل سنة

ومقارنتها بما كانت عليه قبل األزمة وكذلك 

رصد تصور أرباب المقاوالت فيما يتعلق 

بآفام 

.2022االستثمار والتشغيل خالل عام 
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االقتصاديبقسم اإلحصاء المسعودي، مهندسة اهنية

لدى المؤسساتوالبحوث 

h.elmessaoudi@hcp.ma
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شكرا على انتباهكم

HAUT COMMISSARIAT AU PLAN المندوبية السامية للتخطيط


