
إنتــاج مــؤرشات أداء املقــاوالت العاملــة يف القطاعــات اإلنتاجيــة باســتثناء 	 
ــاج واالســتهالك  ــالت واإلنت ــم معام ــايل )رق القطــاع الفالحــي والقطــاع امل

الوســيط والقيمــة املضافــة والتشــغيل واألجــور واالســتثامر...الخ.(  

المنهجية
ــة جميــع جهــات اململكــة  ــات اإلقتصادي يشــمل البحــث الوطنــي حــول البني
ــري  ــد البح ــات الصي ــة يف قطاع ــة العامل ــاوالت املنظم ــن املق ــة م ــم عين ويه
والصناعــة التحويليــة والطاقــة واملعــادن والبنــاء واألشــغال العموميــة والتجــارة 
والخدمــات التجاريــة غــر املاليــة. وتضــم العينــة حــوايل 15500 مقاولــة موزعة 
ــات  ــاع الخدم ــبة لقط ــة و5500 بالنس ــاع الصناع ــبة لقط كاآليت: 3800 بالنس
ــغال  ــاء واألش ــاع البن ــبة لقط ــارة و2800 بالنس ــاع التج ــبة لقط و2600 بالنس
العموميــة و200 مقاولــة بالنســبة لقطــاع الصيــد البحــري وأخــرا 600 بالنســبة 

لقطــاع الطاقــة واملعــادن.

 البحث الوطني حول البنيات
اإلقتصادية 2015

يعتــر البحــث الوطنــي حــول البنيــات اإلقتصاديــة، إىل جانــب البحــوث البنيويــة 
األخــرى )البحــث الوطنــي حــول نفقــات واســتهالك األرس والبحــث الوطني حول 
القطــاع غــر املنظم...الــخ.( مــن أهــم البحــوث اإلحصائيــة يف النظــام اإلحصــايئ 
ــي. ويشــكل هــذا البحــث أحــد أهــم مصــادر املعلومــات إلعــداد ســنة  الوطن
أســاس جديــدة للحســابات الوطنيــة وهدفــه الرئييس هــو توفر بيانــات إحصائية 
متكــن مــن فهــم مختلــف تغــرات البنيــات اإلقتصاديــة عىل مــدى فرتة خامســية.

األهـداف 
آخــر بحــث أنجزتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول البنيــات اإلقتصاديــة 

يرجــع إىل ســنة 2015 وكان مــن بــن أهــم أهدافــه:

ــاس 	  ــنة األس ــد س ــة لتجدي ــات املطلوب ــة بالبيان ــبة الوطني ــد املحاس تزوي
للحســابات الوطنيــة؛

متكــن أصحــاب القــرار والفاعلــن اإلقتصاديــن، ســواء كانــوا مــن القطــاع 	 
الخــاص أو العــام، مــن التوفــر عــىل مجموعــة مــن املــؤرشات التــي تعكــس 
بنيــة اإلنتــاج واالســتهالك حســب فــروع األنشــطة اإلقتصاديــة وكــذا 
ســلوك أربــاب املقــاوالت يف مجــاالت االســتهالك وتدبــر املــوارد البرشيــة 

واالســتثامر؛



نتائج البحث 

اإلستمارات
ــا  ــث تقريب ــذا البح ــاز ه ــدة إلنج ــتامرات املعتم ــر اإلس تتوف
ــع  ــع بالنســبة لجمي ــة وتضــم نفــس املواضي عــىل نفــس البني
القطاعــات املعنيــة بالبحــث وتأخــذ بعــن االعتبــار خصوصيات 
كل قطــاع عــىل مســتوى الفصــول املتعلقــة باإلنتــاج واملبيعــات 
ــة واملنتجــات املســتهلكة. وتتمحــور  ــواد األولي ومبشــرتيات امل

املواضيــع الرئيســية لهــذا البحــث حــول:

تعريف املقاولة وخصائصها؛	 

اإلنتاج؛	 

رشاء املواد األولية واملنتجات املستهلكة؛	 

الطاقة؛	 

مصاريف نقل السلع؛	 

رشاء األشغال والدراسات وتقديم الخدمات؛	 

التشغيل؛	 

االستثامر.	 

تقنيات تجميع المعطيات
تــم تجميــع معطيــات هــذا البحــث مــن طــرف فــرق تنتمــي 
إىل املديريــات الجهويــة التابعــة للمندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ــت  ــام مت ــاوالت. ك ــع املق ــارشة م ــة املب ــامد املقابل ــك باعت وذل
هــذه  مســتوى  عــىل  البيانــات  وتصفيــة  إدخــال  عمليــة 
املديريــات باســتخدام تطبيــق معلومــايت متــت برمجتــه خصيصــا 

ــذا البحــث. له

التطلعات المرتبطة بالبحث

ــط،  ــة الســامية للتخطي ــذي تنهجــه املندوبي يف إطــار التحــول الرقمــي ال
ــىل  ــات ع ــن اإلصالح ــة م ــداث مجموع ــمل إح ــج يش ــع برنام ــم وض ت
مســتوى البحــوث البنيويــة لــدى املقــاوالت، ويتعلــق األمــر خصوصــا ب:

اعتــامد طــرق رقميــة جديــدة لتجميــع املعطيــات أكــر مالءمــة 	 
لطبيعــة هــذا البحــث؛

 دراســة إمكانيــة تقليــص حجــم البيانــات املطلوبــة وذلــك باالعتــامد 	 
عــىل مصــادر البيانــات اإلداريــة عــر إنشــاء إطــار رشاكــة بــن املندوبية 
الســامية للتخطيــط ومؤسســات وطنيــة أخــرى وعــىل الخصــوص 

ــة العامــة للرضائــب. املديري

ميكــن االطــالع عــىل النتائــج الرئيســية للبحــث البنيــوي لســنة 2015 مــن 
خــالل الرابــط التــايل:
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https://www.hcp.ma/Enquete-nationale-sur-les-structures-economiques-2015-principaux-resultats-du-secteur-des-industries-manufacturieres_a2027.html

