
المنهجية
تغطــي بحــوث الظرفيــة كل الــراب الوطنــي وتســتهدف املقــاوالت املنظمــة 
العاملــة بقطاعــات الصناعــة )مبــا يف ذلــك قطــاع الطاقــة واملعــادن( وقطــاع 
البنــاء وكذلــك قطــاع تجــارة الجملــة وقطــاع الخدمــات غــر املاليــة. ويضــم 
حجــم العينــة اإلجامليــة 2050 مقاولــة موزعــة كااليت: 600 بالنســبة لقطــاع 
الصناعــة و400 بقطــاع البنــاء و450 مــن تجــار الجملــة و 600 بقطــاع 

الخدمــات غــر املاليــة.

 البحوث الفصلية حول الظرفية
اإلقتصادية لدى المقاوالت

ــدى املقــاوالت مــن البحــوث القدميــة  ــة ل ــة اإلقتصادي ــر بحــوث الظرفي تعت
التــي تدخــل يف إطــار البحــوث شــبه الســنوية التــي تقــوم بإنجازهــا املندوبية 
ــه البحــوث إىل  ــذ الســتينات. وقــد خضــع نظــام هات الســامية للتخطيــط من
عــدة إصالحــات، ال ســيام توســيع مجــال دراســة البحــث ليشــمل قطاعــات 
اقتصاديــة أخــرى. توفــر هاتــه البحــوث معلومــات ال ميكــن االســتغناء عنهــا 
يف إطــار التحليــل والتنبــؤ عــى املــدى القصــر. كــام تســمح بتتبــع منتظــم 

ودائــم لتطــور النشــاط اإلقتصــادي القطاعــي أو العــام.

األهداف 
تتبــع األنشــطة واإلحاطــة مبناحــي الظرفيــة املتعلقــة باملنجــزات الحديثــة 	 

العهــد والتوقعــات عــى املــدى القصــر وذلــك مــن خــالل اســتقصاء آراء 
وترصيحــات أربــاب املقــاوالت.

وضــع رهــن إشــارة مختلــف مســتعميل اإلحصائيــات الظرفيــة، معطيــات 	 
محينــة مــن شــأنها االســتجابة لحاجياتهــم مــن أجــل القيــام بتحليــل وتتبــع 

تطــور الظرفيــة اإلقتصاديــة. 



النتائج 

اإلستمارات
تأخــذ اإلســتامرات املعــدة لهــذه البحــوث بعــن االعتبــار 
خصوصيــة كل قطــاع وتغطــي بشــكل أســايس املواضيــع التالية:

التموين باملواد األولية؛ 	 

معدل استخدام الطاقة اإلنتاجية؛	 

اإلستثامرات؛	 

أمثنة البيع؛	 

وضعية الخزينة؛ 	 

دفاتر الطلب؛	 

التشغيل؛	 

املناخ اإلقتصادي.	 

منهجية تجميع المعطيات
 تتــم عمليــة تجميــع البيانــات عــادًة عــن طريــق الريــد بإرســال 
ــارش مــع  ــذا اســتخدام أســلوب االســتجواب املب اإلســتامرات وك
ــة خــالل  ــة الصحي ــة األزم ــذ بداي ــه من ــاوالت، إال أن ــاب املق أرب
شــهر مــارس 2020، تــم اســتبدال هــذا النظــام باالعتــامد عــى 

ــد االلكــروين والهاتــف والفاكــس لتحصيــل املعطيــات.  الري

آفاق المستقبل 
للتخطيــط  الســامية  املندوبيــة  تقــوم 
حاليــا بإعــداد منصــة ويــب آمنــة تســمح 
بحــوث  اســتامرات  مبــلء  للمقــاوالت 
األنرنيــت.  عــر  اإلقتصاديــة  الظرفيــة 
وينــدرج اعتــامد هــذه الطريقــة الجديــدة 
CAWI : Compu� )لتجميــع املعطيــات 

ter Assisted Web Interview( يف إطــار 
ــة  ــذي تنهجــه املندوبي التحــول الرقمــي ال
هــذا  وســتمكن  للتخطيــط.  الســامية 
املقاربــة مــن تحســن إدارة البحــوث خالل 
مختلــف مراحلهــا )إرســال اإلســتامرات، 
البيانــات  اســتغالل  املقــاوالت،  تذكــر 
ــة  ــدة الزمني ــص امل ــذا تقلي ــا( وك وتعديله

ــج. ــر النتائ لن

يتــم نــر النتائــج الرئيســية لهــذه البحــوث كل ثالثــة أشــهر عــى 
شــكل مذكــرات ميكــن االطــالع عليهــا مــن خــالل الروابــط التاليــة:
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https://www.hcp.ma/Enquetes-trimestrielles-de-Conjoncture-Secteur-des-industries-manufacturieres-extractives-energetiques-et_a2557.html
https://www.hcp.ma/Enquetes-trimestrielles-de-Conjoncture-Secteur-des-services-marchands-non-financiers-et-secteur-du-commerce-de-gros_a2558.html

