
ــاوالت 	  ــا املقـــ ــي اســتأنفت يف ظله إصــدار مــؤرشات حــول الظــروف الت
ــرف  ــن ط ــي م ــر الصح ــود الحج ــي لقي ــع التدريج ــد الرف ــطتها بع أنش

الحكومــة؛

القيــام بتحليــل أكــر تفصيــاً لتداعيــات كوفيــد-19 عــى مختلــف 	 
اإلقتصاديــة. القطاعــات 

المنهجية
يغطــي مجــال هــذه البحــوث كافــة الــراب الوطنــي ويهــم عينــة مــن 
املقــاوالت املنظمــة العاملــة يف قطاعــات الصناعــة التحويليــة والطاقــة 
واملعــادن والصيــد البحــري والبنــاء واألشــغال العموميــة والتجــارة والخدمــات 
ــع  ــى توزي ــاد ع ــة باالعت ــذه العين ــد ه ــم تحدي ــة. ت ــر املالي ــة غ التجاري
ــرى  ــاوالت الصغ ــدا، املق ــرة ج ــاوالت الصغ ــم )املق ــب الحج ــاوالت حس املق
واملتوســطة، واملقــاوالت الكــرى( وأيضــا حســب فــروع األنشــطة كــا هــي 

ــة 2010. ــطة اإلقتصادي ــريب لألنش ــف املغ ــددة يف التصني مح

وتضــم عينــة البحــث حــوايل 4400 مقاولــة منظمــة موزعــة كاآليت: 1500 يف 
ــة، 600 يف  ــر مالي ــة الغ ــات التجاري ــة، 1900 يف قطــاع الخدم قطــاع الصناع

ــاء. قطــاع التجــارة، و400 يف قطــاع البن

بحوث الظرفية حول تأثير كوفيد- 19
على نشاط المقاوالت

يف إطــار رصــد اآلثــار االقتصاديــة واالجتاعيــة لألزمــة الناتجــة عــن انتشــار 
الســامية  املندوبيــة  قامــت  الوطنــي،  االقتصــاد  عــى  كوفيــد19-  وبــاء 
للتخطيــط بإنجــاز بحثــن نوعيــن لــدى املقــاوالت املنظمــة. البحــث األول تــم 
خــال شــهر أبريــل وكان الهــدف منــه تقييــم التأثــر الفــوري لهــذه األزمــة 
عــى وضعيــة املقــاوالت باملغــرب، بينــا تــم إنجــاز البحــث الثــاين خال شــهر 
ــاوالت  ــة أدق ملســتوى اســتئناف نشــاط املق ــن أجــل معرف ــوز 2020 م يولي
بعــد رفــع الحجــر والوقــوف عــى املعيقــات التــي تحــول دون انتعــاش هــذه 
األخــرة وكــذا تحديــد التدابــر التــي اتخذتهــا املقــاوالت للتكيــف مــع ظرفيــة 

مــا بعــد الحجــر الصحــي.

األهداف 
تهدف هذه البحوث إىل:

رصــد وضعيــة املقــاوالت املنظمــة خــال هــذه األزمــة فيــا يخــص توقــف 	 
النشــاط حســب القطاعــات وفــروع النشــاط؛

تحديد القطاعات األكر تأثرا بهذه األزمة؛	 

ــر 	  ــع الحج ــد رف ــطتها بع ــتئناف أنش ــى اس ــاوالت ع ــدرات املق ــم ق تقيي
الصحــي؛



النتائج الرئيسية 

مواضيع اإلستمارات
ــداف  ــق أه ــل تحقي ــن أج ــتارات م ــداد اإلس ــم إع ت
البحــث أخــدا بعــن االعتبــار طريقة تجميــع املعطيات 
ــة ، وهــي  ــة الحالي املعتمــدة يف ســياق األزمــة الصحي
ــايس  ــكل أس ــق بش ــة تتعل ــئلة نوعي ــن أس ــة م مكون
بحالــة توقــف نشــاط املقــاوالت أثنــاء الحجــر الصحــي 
واســتئناف أنشــطتها بعــد رفــع الحجــر الصحــي ووضع 
التشــغيل والوضــع املــايل وكــذا اإلكراهــات التــي تعيق 

االســتئناف الطبيعــي لنشــاطها.

كيفية تجميع البيانات
تــم تجميــع البيانــات اإلحصائيــة باســتعال اللوحــات 
ــم  ــه ت ــى أن ــارة ع ــدر اإلش ــف. تج ــة والهات اإللكروني
ــم  ــة نظ ــل مديري ــن قب ــايت م ــق معلوم ــر تطبي تطوي
ــامية  ــة الس ــة للمندوبي ــة التابع ــات اإلحصائي املعلوم
للتخطيــط يســمح بإدخــال ومراقبــة وإرســال البيانــات 

ــزي. ــة إىل الخــادم املرك املجمع
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