
المنهجية

يغطــي البحــث الوطنــي حــول املقــاوالت 2019 كافــة الــراب الوطنــي ويهــم 
عينــة مــن املقــاوالت املنظمــة التــي تتوفــر عــى محاســبة نظاميــة ويتعلــق 
األمــر باملقــاوالت التــي تنشــط يف قطاعــات الصناعــة والبنــاء والتجــارة 
والخدمــات التجاريــة غــر املاليــة. يســتثنى مــن مجــال هــذا البحــث القطــاع 
ــث  ــة البح ــم عين ــم تصمي ــد ت ــم. وق ــر املنظ ــاع غ ــايل والقط ــي وامل الفالح
ــن  ــاري عــدد العامل ــا ملعي ــة وفًق ــة العشــوائية الطبقي ــاد إطــار املعاين باعت
والنشــاط اإلقتصــادي كمتغريــن لتكويــن الطبقــات. بلــغ حجــم عينــة 
البحــث حــوايل 2100 مقاولــة منظمــة موزعــة كالتــايل: 750 مقاولــة صناعيــة 
و700 مقاولــة بقطــاع الخدمــات التجاريــة غــر املاليــة و300 مقاولــة بقطــاع 

ــاء. ــة بقطــاع البن التجــارة و350 مقاول

البحث الوطني حول
المقاوالت لسنة 2019 

يف إطــار برنامــج البحــوث والدراســات املوضوعاتيــة التــي تســتجيب الهتامــات 
الفاعلــن اإلقتصاديــن وصنــاع القــرار، تنجــز املندوبية الســامية للتخطيط بشــكل 
ــدرج  ــاوالت وين ــدى املق ــدى األرس ول ــة ل ــرى ظرفي ــة وأخ ــا بنيوي دوري بحوث
هــذا البحــث يف إطــار الصنــف األخــر مــن هــذه البحــوث، حيــث يهــدف اىل 
مقاربــة أنشــطة املقــاوالت باختــالف تنوعهــا ودراســة تصورهــا لإلطــار اإلقتصادي 

واالجتاعــي والقانــوين الــذي تشــتغل فيــه.

األهــداف 
يهدف هذا البحث إىل:

توفــر املعطيــات الالزمــة التــي متكــن مــن دراســة تصــور أربــاب املقــاوالت 	 
حــول منــاخ األعــال باملغرب؛

تحديــد املعيقــات والعقبــات الرئيســية التــي يحتمــل أن تبطــئ ديناميــة 	 
القطــاع الخــاص؛

ــة 	  ــر الالزم ــد التداب ــة وتحدي ــل صياغ ــن أج ــتغال م ــة االش ــر أرضي توف
لتحســن القــدرة التنافســية للمقــاوالت.



النتائج 

مواضيع اإلستمارة
ــاخ  ــة مبن ــاد املرتبط ــف األبع ــث مختل ــذا البح ــتارة ه ــت اس  تناول

ــة: ــع التالي ــالل املواضي ــن خ ــة م املقاول

خصائص املقاولة؛	 

الظروف الداخلية والخارجية التي تؤثر عى استثار املقاولة؛	 

رشوط متويل استثار املقاوالت؛	 

نظام الرضائب؛	 

العالقة بن اإلدارة واملقاولة؛	 

رشوط ولوج الطلبات العمومية؛	 

االبتكار والتكنولوجيات الحديثة؛	 

التكوين والتشغيل؛	 

املناخ االجتاعي داخل املقاولة؛	 

الصادرات وتنافسية املقاولة؛	 

جوانب أخرى.	 

منهجية تجميع المعطيات
 CAPI تــم إنجــاز هــذا البحــث بواســطة تقنيــة تجميــع املعطيــات
والتــي تعتمــد عــى برنامــج معلومــايت يتيــح يف اآلن نفســه تحصيــل 

املعطيــات ومراقبتهــا وإرســالها إلكرونيــا اىل الخــادم املركــزي.

نتائــج هــذا البحــث متوفرة عــى املوقع اإللكــروين للمندوبية 
ــر عــن  الســامية للتخطيــط يف شــكل مذكــرة موجــزة وتقري
النتائــج األوليــة باللغتــن الفرنســية والعربيــة وميكــن االطــالع 

عليهــا مــن خــالل الرابــط التــايل :

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

https://www.hcp.ma/Enquete-nationale-aupres-des-entreprises-2019_a2405.html

