
المراحـل والتغييــرات
يف البدايــة، اقتــر البحــث عــى قطاعــات البنــاء والتجــارة والخدمــات 	 

التجاريــة غــر املاليــة؛

يف ســنة 2010، ونظــراً لالحتياجــات املتزايــدة مــن املعلومــات حــول القطاعــات 	 
األخــرى، تــم توســيع نطــاق البحــث ليشــمل قطاعــات الصيــد واملعــادن 

ــن؛ ــة وأنشــطة وكالء وســارسة التأم والطاق

يف سنة 2015، تم تجديد نظام البحوث السنوية من خالل:	 

اســتخدام قاعــدة معاينــة جديــدة أكــر شــمولية مقتبســة مــن الســجل 	 
اإلحصــايئ للمقــاوالت؛

ــغال 	  ــة يف أش ــطة اإلقتصادي ــد لألنش ــريب الجدي ــف املغ ــاد التصني اعت
البحــوث الســنوية )التصنيــف متطابــق مــع التصنيــف الصناعــي الــدويل 

املوحــد لجميــع األنشــطة(؛

اعتــاد الالمركزيــة يف اســتغالل البيانــات باســتخدام تطبيــق معلومــايت 	 
ــال  ــمح بإدخ ــق يس ــذا التطبي ــة. ه ــات الجهوي ــتوى املديري ــى مس ع

ــد.  ــة يف آن واح ــات املجمع ــة البيان وتصفي

البحـوث السنـوية لدى المقـاوالت

تشــكل البحــوث الســنوية لــدى املقــاوالت، التــي تنجزهــا املندوبيــة الســامية 
للتخطيــط، قاعــدة معلومــات إحصائية ذات أهميــة كبرة إلعداد مختلف الحســابات 
الوطنيــة وذلــك مــن خــالل تقييــم توزيــع رقــم املعامــالت حســب فــروع األنشــطة، 
والــذي يشــكل الجــزء الرئيــي لهــذه البحــوث. ويعــد توزيع حجــم املبيعــات وكذلك 
مخــزون املنتجــات رضوريـًـا إلعــداد الحســابات الوطنيــة وذلــك عــر إنجــاز حســابات 
الفــروع التــي تتطلــب التوفــر عــى معلومــات عــن كل نشــاط مــن أنشــطة املقاولــة. 

تــم إنشــاء هــذا النظــام ســنة 2005 لتغطيــة قطاعــات التجــارة والبنــاء والخدمــات 
ــوزارة  ــة الصناعــة التابعــة ل ــة. يف الوقــت نفســه، تقــوم مديري ــة غــر املالي التجاري
الصناعــة والتجــارة واإلقتصــاد األخــر والرقمــي بإنجــاز بحــث ســنوي حــول قطــاع 

الصناعــة التحويليــة منــذ عــدة ســنوات.

األهــداف  
توفــر قاعــدة بيانــات ســنوية إلعــداد الحســابات القطاعيــة وخاصــة البيانــات 	 

املتعلقــة بتوزيــع رقــم املعامــالت حســب األنشــطة املزاولــة؛

رصــد التطــور الســنوي للمــؤرشات الرئيســية املنجــزة يف القطاعات املســتهدفة: 	 
رقــم املعامــالت والتشــغيل واألجــور واالســتثار ...الخ؛ 

املندوبيــة 	  عليــه  تتوفــر  الــذي  للمقــاوالت  اإلحصــايئ  الســجل  تحيــن 
للتخطيــط. الســامية 

المنهجية
ــع  ــاوالت جمي ــدى املق تشــمل البحــوث الســنوية ل
جهــات اململكــة ويتــم إنجازهــا لــدى عينــة متثيليــة 
مــن املقــاوالت املنظمــة والتــي ينــدرج نشــاطها 
ــد  ــاء والصي الرئيــي ضمــن قطاعــات التجــارة والبن
واملعــادن والطاقــة والخدمــات التجاريــة غــر املالية. 
القطاعــات(  )جميــع  للعينــة  اإلجــايل  الحجــم 

ــة. ــة منظم ــارب 8000 مقاول يق
 



طريقة تجميـع البياناتمواضيع اإلستمارة
تتمحور املواضيع الرئيســية املدرجة يف اإلســتارة حول: 

تعريف املقاولــة وخصائصها؛	 

أهم املؤرشات املنجزة خالل الســنة؛	 

الطاقة؛	 

لتشغيل؛ 	  ا

توزيع رقم املعامالت حســب األنشطة؛	 

االستثار.	 

ــة  ــى طريق ــاد ع ــاوالت باالعت ــدى املق ــنوية ل ــوث الس ــراء البح ــم إج يت
االســتجواب املبــارش وذلــك باســتخدام تقنيــة CAPI لتحصيــل املعطيــات. 
وينــدرج هــذا يف إطــار االســراتيجية الرقميــة الشــاملة التي رشعــت املندوبية 
الســامية للتخطيــط يف اعتادهــا. ومتكــن هــذه التقنيــة مــن تجميــع 
املعطيــات ومراقبتهــا يف نفــس الوقــت وبصفــة أوتوماتيكيــة كــا أنها تســهل 
ــى  ــول ع ــة الحص ــمل منهجي ــزي. وتش ــادم املرك ــات إىل الخ ــل البيان تحوي
املعطيــات أيضــا إعــداد تطبيــق ويــب ميكــن املرشفــن املركزيــن والجهويــن 

مــن تتبــع ســر العمليــة يف امليــدان.

j m s 2 0 2 0 . h c p . m a


