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   مقدمة
للمديرية الجھوية بسطات ومن قبلھا للتخطيط بسطات امتدادا  ا�قليميةتعتبر المديرية 

                    لجھة ا�قتصادية الكبرى. لالتابعة آنذاك ت في بداية التسعينات وئلتي أنشللملحقة ا

تماشيا مع التقسيم  2016 غشتمنذ  اوتحديد اختصاصاتھ إقليميةمديرية ك تم تصنيفھاو

ذو القعدة  11بتاريخ  6491كما ھو منصوص عليه بالجريدة الرسمية عدد ا�داري الجديد 

   ).2016ت غش 15( 1437

 الدراسات مصلحةو ا�حصائياتمصلحة مصالح:  3من ا�قليمية تتكون المديرية 

وتدبير   لتوثيقلداخلية مصلحة تدبير الوسائل، با�ضافة إلى  مصلحةو التخطيطو

  .المعلوميات

أي بنسبة تأطير  ومتصرفة مھندسين 6 من بينھمموظفا  20كما تشغل المديرية 

  مھندسات. 4من مجموع الموظفين منھن  40 %عنصر النسويويشكل ال %35تصل إلى  

             وتبعا ل�ختصاصات المخولة لھا ومجا�ت تدخلھا قامت المديرية ا�قليمية خ�ل 

بعدة بحوث إحصائية ودراسات محلية وأشغال دورية با�ضافة إلى أعمال  2017سنة 

  .تتعلق بالتخطيط المحلي

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

طاتالھيكلة ا	دارية للمديرية ا	قليمية للتخطيط بس  
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 صائيةالبحوث ا	ح .1
تماشيا مع اختصاصاتھا، ساھمت المديرية ا�قليمية في إنجاز مجموعة من البحوث 

 ا�حصائية المبرمجة من طرف المصالح المركزية للمندوبية السامية للتخطيط.

  2017  حول التشغيل الوطنيالبحث   .1.1

يھدف إلى جمع المعطيات الديموغرافية  ،البحث الوطني حول التشغيل ھو بحث دائم

                 لثقافية والمميزات السوسيومھنية المتعلقة بالساكنة النشيطة ومختلف مكوناتھا وا

  البطالة). و والشغل (النشاط

التنظيمي على قليمية بسطات با�شراف التقني و، قامت المديرية ا�2017خ�ل سنة 

و شملت ھذه منھا بالوسط القروي.  %41,0أسرة،  4200إنجاز البحث على عينة ناھزت 

    سليمان و النواصر.نالعينة أقاليم: سطات و برشيد و ب

  2017حجم عينة البحث لسنة 

  المجموع  قروي  حضري  

عدد الوحدات 
  الثانوية

عدد ا'سر 
  المستجوبة

عدد الوحدات 
  الثانوية

عدد ا'سر 
  المستجوبة

عدد الوحدات 
  الثانوية

عدد ا'سر 
  المستجوبة

  1420  71  840  42  580  29        سطات

  1280  64  500  25  780  39  برشيد

  580  29  260  13  320  16  بنسليمان

  920  46  120  06  800  40  النواصر

  4200  210  1720  86  2480  124  المجموع

                 من طرف مشرف، تم تخصيص فريقين لجمع المعطيات بالميدان مؤطرين وقد

ة تجميع المعطيات بواسطة حواسب و في ھذا ا�طار واصلت الفرق الميدانية تبني تقني

(Tablette) �.ستجواب�نجاز عمليات تحصيل وترميز وتنقية المعطيات المجمعة أثناء ا  

          إرسالھا شھريا إلى المديرية الجھويةتم  2017الجذاذات الخاصة بسنة 

  سطات. -للدارالبيضاء
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  )% ـليم والوسط (بسنة فأكثر حسب ا	ق 15معدل البطالة للسكان البالغين 
        2015  2016  

  المجموع   قروي  حضري  المجموع   قروي  حضري

  3,4  0,7  13,6  2,9  0,2 14,1  سطات

  9,3  3,9  12,3  10,0  3,7  13,6  مجموع الجھة
  المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

        

  عند ا1ستھ0ك البحث الوطني حول ا'ثمان .1.2

الخدمات وكذا الكراء وحساب الرقم ا�ستد�لي ھدفه تتبع أثمان السلع و ،بحث دائم  

  لMثمان عند ا�ستھ�ك.

استخ�ص ا�ثمان ا�سبوعية ب ،تحث تأطير مشرف يتكلف فريق من باحثين اثنين

  والشھرية بمدينة سطات وكذا أثمان الكراء.

ا�ثمان  لمعاينةمناطق بحث،  4ولتنظيم عملية البحث الميداني، تم تقسيم المدينة إلى 

يوميا في مختلف أسواق المدينة، وذلك حسب تعريف دقيق لكل سلعة أو خدمة حتى � تؤثر 

تغيرات الجودة أو الكم على مستوى ا�ثمان. ويبلغ عدد ا�ثمان المستخلصة حسب أقسام 

نقطة  326 لىإموزعة بالنسبة لمدينة سطات،  1366لي االمواد وحسب مناطق البحث حو

  مسكن. 82 مكونة منعينة  الذي شمل الكرائية لبحث حول السومةھذا با�ضافة إلى ا بيع،

إلى مديرية  شھريا تم تحصيلھا وتنقيتھا وإرسالھا 2017سنة بالجذاذات الخاصة 

 ا�حصاء.

ثمان والسومة أما عملية ا�ص�ح التي يعرفھا كل من البحث الوطني حول ا�

  : ، فقد ھمت على الخصوص100/2017الكرائية أساس 

ة الجذاذات الخاصة بتعريف نقط البيع والمواد والنوعيات المبحوثة حسب تنقي -

 ؛ا�ثمانالوطني حول  المناطق ا�ربعة التي يشملھا البحث

 ،مديرية ا�حصاءا إلى المعبأة ميدانيبالسومة الكرائية و الخاصة رسال ا�ستماراتإ -

 .سكن للكراء 76لى إل عينة البحث تصإذ 
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  د1لي ل2ثمان عند ا1ستھ0ك حسب المدنتطور الرقم ا1ست

 أشھر ا'ولىل5حدى عشرة الرقم ا1ستد1لي  الرقم ا1ستد1لي الشھري المدن

 التغير% 2017 2016 التغير% 2017 نونبر 2017 أكتوبر
 0,3 115,7 115,4 0,9 117,4 116,4 أكادير

 0,8 120,4 119,5 0,5 121,6 121,0 الدار البيضاء
 0,9 118,1 117,0 0,5 119,8 119,2 فاس

 0,3 116,3 115,9 0,6 117,6 116,9 القنيطرة
 1,0 118,1 116,9 0,7 119,3 118,5 مراكش

 0,5 115,9 115,3 0,3 117,9 117,5 وجدة
 0,4 115,6 115,1 0,1 116,6 116,5 الرباط
 1,4 117,8 116,2 0,8 119,2 118,2 تطوان
 0,2- 119,8 120,1 0,3 120,6 120,2 مكناس
 0,8 120,1 119,1 0,3 121,3 120,9 طنجة

 1,9 118,7 116,5 0,2 120,6 120,3 العيون
 0,6 118,0 117,3 0,7 120,6 119,8 الداخلة

 0,4 116,5 116,0 0,2- 118,4 118,6 كلميم
 0,7 116,8 116,0 0,9 117,9 116,9 سطات
 0,9 112,5 111,5 0,0 114,6 114,6 آسفي

لبني م,  117,2 118,5 1,1 115,5 116,6 1,0 
 0,2 118,2 118,0 1,4 119,9 118,2 الحسيمة

 0,7 117,8 117,0 0,4 119,1 118,6 المجموع

  المصدر: مديرية ا�حصاء
  

  البحث الوطني حول الظرفية ا1قتصادية لدى ا'سر .1.3

مغرب بحث دائم يمكن من دراسة رأي ا�سر فيما يخص المحيط ا�قتصادي العام بال

  .ومن قياس الظواھر الظرفية كيفما يتصورھا مجموع ا�سر

على  ،أسرة 144نجاز العملية ميدانيا لدى عينة مكونة من إب المديرية ا�قليميةقوم ت 

و قد عرف ھذا  .أشھرستجوابھا كل ث�ثة ايتم  ،وبنسليمانبرشيد وصعيد أقاليم سطات 

  .ا�ستجواب�ل عملية خ PDA، استعمال حاسوب 2017 سنة البحث، خ�ل

ه العملية ھم مشكل بالنسبة لھذأ، ويعتبر نتائج البحث على الصعيد الوطنييتم اصدار 

  .تشابه ا�جوبة بالنسبة للمستجوبين بالعالم القروي نظرا لمستواھم الثقافي المحدود ھو

  لبحث حول ا'ثمنة لدى ا	نتاج الصناعيا .1.4

ويلعب الرقم  ،دى ا�نتاج الصناعيرات ا�ثمنة لبحث دائم يمكن من رصد تغي

ا�ستد�لي لMثمان لدى ا�نتاج دورا مھما في المحاسبة الوطنية خصوصا بالنسبة لمجاميع 

  ا�نتاج كما يعد من المؤشرات المھمة للظرفية ا�قتصادية.
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شركة تكون  200منھا  ،شركة صناعية 973يبلغ حجم العينة على الصعيد الوطني 

نجاز البحث على إبينما تقوم المديرية ا�قليمية للتخطيط بسطات بتتبع  العينة الرئيسية،

شركات كعينة  8شركة صناعية منھا  54مستوى إقليمي سطات وبرشيد على عينة تضم 

  منھا تتواجد بإقليم برشيد). 83%رئيسية (

على مستوى البحث الميداني، يقوم باحث إحصائي شھريا بتجميع أثمان المواد 

 سب النوعيات التي تم تحديدھا في مرحلة سابقة.المنتجة ح

                  والتي تھم أسعار المواد المنتجة بالعينة الرئيسية  2017الجذاذات الخاصة بسنة 

  تم تحصيلھا وإرسالھا شھريا إلى مديرية ا�حصاء.

 البحث حول ا	نتاج لدى الشركات .1.5

والذي يعطي فكرة عن تطور ا�نتاج  ،يھدف ھذا البحث إلى حساب مؤشر ا�نتاج

ويستعمل ھذا المؤشر كذلك في حساب مجاميع  ،الطاقي والمعدني بب�دناوالصناعي 

  المحاسبة الوطنية كما يعتبر من مؤشرات الظرفية ا�قتصادية المھمة.

 ويصنف ھذا البحث ضمن البحوث الدائمة التي تقوم بھا المندوبية السامية للتخطيط،

بينما تقوم المديرية  ،شركة صناعية 1500الصعيد الوطني  م العينة علىإذ يبلغ حج

شركة صناعية، وتنقسم  67نجاز البحث لدى عينة  تشمل وإا�قليمية للتخطيط بسطات بتتبع 

  ھذه العينة بدورھا إلى عينات جزئية يجري بحثھا بالتناوب كل شھر.

   قاليمتوزيع عينة البحث حول ا	نتاج لدى الشركات حسب ا'

  2017 سنة
 المجمـوع سطـات بنسليمـان بـرشيد ا'قاليـم

 67 10 8 49 عدد الشركات

وتجدر ا�شارة إلى أن العينة تضم شركات ترفض التجاوب مع البحث وأخرى  

  مغلقة وأخرى خارج تخصص البحث، كل ھذه العوامل تؤثر سلبا على نسبة ا�جوبة. 
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   لدى المقاو1ت البحث حول الظرفية .1.6

يھدف ھذا البحث إلى توقع مسار الظرفية ا�قتصادية لث�ثة أشھر القادمة وا�حاطة 

وھذا من خ�ل آراء المسؤولين بالشركات المبحوثة  ،بما حقق خ�ل الث�ثة أشھر السابقة

 استعمال القدرات ا�نتاجيةو الطلبو التي تتقصى بالخصوص قطاع ا�نتاجو

التصدير والمبيعـات والمواد ا�ولية واليد العاملة ولطلبات اوأثمنة البيع و ا�ستثمـاراتو

  والمحيط ا�قتصادي.

 400طاقية ومعدنية وو شركة صناعية 454ى الصعيد الوطني يبلغ حجم العينة عل

شركة  62شركة بناء وأشغال عمومية، تنجز منھا المديرية ا�قليمية لسطات عينة تضم  

  بالبناء.  4و بالتجارة 4قطاع الخدمات وشركات في  3شركة صناعية و 51منھا 

  توزيع عينة البحث حول الظرفية حسب ا'قاليم
  2017 سنة 

 المجموع سطات بنسليمان برشيد ا'قاليـم

 62 10 5 47 عدد الشركات

ومن المشاكل والمعيقات التي تعترض ھذا البحث عدم استجابة بعض الشركات 

  الصناعية مما يحتم تجديد عينة البحث.

  والبنايات المشيدة البناءرخص إحصائيات  .1.7

يھم البحث الدائم حول رخص البناء والبنايات المشيدة المجال الحضري، ويھدف إلى 

توفير معلومات إحصائية تمكن من تتبع قطاع البناء لما له من أھمية على المستويين 

عدد و ھانوعو بحث إحصائيات تتعلق بعدد المساكنا�قتصادي وا�جتماعي، وينتج ال

المتوقعة وكذا المدة المقدرة �نجاز ا�شغال، ويعتبر البحث المصدر  ا�ستثماراتو الغرف

  الوحيد لحساب رأس المال الثابت. 

ص البناء على جمع وترميز وتحصيل تراخيبعملية تقوم المديرية ا�قليمية بسطات 

تم إرسال  وقديمان. ل المجال الحضري �قاليم سطات وبرشيد وبنسلبلديات تشك 10مستوى 

  .مديرية ا�حصاء إلى 2017 بسنةالمتعلقة  جميع معطيات رخص البناء
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البلديات بعض تأخر نقص في دقة المعطيات المجمعة ناھيك عن  منيعاني البحث و

  .ا�قليميةفي إرسال استمارات البحث إلى المديرية 

  2017رخص البناء لسنة

 عدد الرخص ا'قاليم

 870 إقليم سطات 

 631 بلدية سطات

 353 إقليم برشيد

 319 بلدية برشيد

 471 إقليم بنسليمان

 184 بلدية بنسليمان

 1694 المجموع

  دراسات و إصدارات المديرية ا	قليمية .2
  2016النشرة ا	حصائية الجھوية . 1.2

بتجميع وتتبع ومراقبة ا�حصاءات القطاعية التي  تكلفت المديرية ا�قليمية بسطات

وقد تم إرسال جميع  ،وبنسليمانو برشيد تنتجھا المصالح ال�ممركزة بكل من أقاليم سطات 

  سطات.  -إلى المديرية الجھوية للدار البيضاء  ةالمعطيات المجمعة والمتعلقة با�قاليم الث�ث

  2017مونوغرافية إقليم سطات . 2.2

أبرزت أھم  �قليم سطات،مونوغرافية تحليلية  2017المديرية ا�قليمية سنة  أنجزت

المقومات والمؤھ�ت الديموغرافية والسوسيواقتصادية لUقليم استنادا إلى استغ�ل معطيات 

  وتحليل ا�حصائيات القطاعية. 2014إحصاء 

 )2030-2014( سطات-'قاليم جھة الدار البيضاء ا	سقاطات السكانية. 2.3

ا�سقاطات السكانية  وتحليل نجاز بإ ،2017سنة  ،المديرية ا�قليمية بسطات قامت

                       سطات ما بين-وأقاليم جھة الدار البيضاءالترابية  جماعاتال كلعلى صعيد 

  .2030 و 2014



 

 9

  السلسلة ا	قليمية لسطات . 2.4

أنجزت ، 2014نتائج ا�حصاء العام للسكان والسكنى تحليل ودراسة على  اعتمادا

المميزات أھم  السلسلة ا�قليمية لسطات والتي تبرز ،2017سنة  المديرية ا�قليمية

  الديموغرافية والسوسيواقتصادية لUقليم.

 البطاقات الجماعاتية . 2.5

أصدرت  ،المحليين بھدف توفير وتقريب المعلومة ا�حصائية من مختلف الفاعلين

�قاليم سطات وبرشيد  يةترابالبطاقات الجماعاتية لكافة الجماعات ال ،المديرية ا�قليمية

   .2014وبنسليمان انط�قا من استغ�ل معطيات إحصاء 

  التخطيط المحلي وتقوية القدرات المحلية .3
في ا�جتماعات المتعلقة بمخطط التنق�ت  2017سنة  شاركت المديرية ا�قليمية

على الحضرية لمدينة سطات على مستوى لجنة القيادة التي يترأسھا السيد العامل وكذا 

  مستوى اللجنة التقنية.

                      لمدة تصل يعتبر ھذا المخطط بمثابة وثيقة للتخطيط على المدى المتوسط و

�ت على التراب الجماعي: سياراتوالذي ينظم مختلف أشكال التنق ،سنة 15إلى                       

  مشي...و وثنائي العج�ت ونقل جماعي

التوازن بين متطلبات الحركية وسھولة الولوج إلى وسائل النقل  ويتوخى منه تحقيق

من أجل ذلك، يطور ھذا البرنامج أشكال و من جھة أخرى. وحماية البيئة والصحة من جھة 

  النقل ا�قل تلوثا ويقترح طريقة جديدة لتقاسم الطريق. 

  الوثيقة عبر عدة مراحل: وتمر ھذه

والنقل العمومي والطاكسيات ث (ا�سرة تھييء التشخيص القبلي وإنجاز البحو

التوقف...) وتحديد ا�ھداف والسيناريوھات وإعداد مخطط عمل والمصادقة على ھذا و

  المخطط.

وتجدر ا�شارة إلى أن ھذا المخطط في طور إعداد مخطط عمل بعد أن تمت مرحلة 

 ومرحلة  وكذا انتھاء مرحلة إنجاز البحوث صياغة التشخيص القبلي والمصادقة عليه

  تحديد ا�ھداف والسيناريوھات والمصادقة عليھا.
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وفي ھذا ا�طار وضعت المديرية ا�قليمية رھن إشارة مكتب الدراسات، المكلف 

              المطلوبة با�ضافة  وا�ستشارة التقنيةبإنجاز المخطط، المعطيات ا�حصائية ال�زمة 

  إلى دراسة التقارير وإبداء الم�حظات. 

في ا�جتماعات المتعلقة بإعداد دراسة  2017سنة شاركت المديرية ا�قليمية كما 

  عبو. ومشرع بنحول التنمية المندمجة للمراكز الناشئة سيدي العايدي 

مختلف ا�جتماعات أشغال في قليمية لى المساھمة الفعلية للمديرية ا�با�ضافة ا

الغرف المھنية و والجماعات دارة الترابيةالتقنية والموضوعاتية المنعقدة على صعيد ا�

 .والمصالح الخارجية

  المعلومياتوتدبير   التوثيق مصلحة .4
 بالمديرية تدبير المعلومياتو التوثيق مصلحة واصلت ،2011 سنة نشأتھا منذ

  :التالية المحاور عبر مھامھا ،2017سنة  بسطات للتخطيط ا�قليمية

 السامية المندوبية مصالح مختلف طرف من نتجةالم والمعلومات الوثائق وتدوين جمع -

 ؛المستعملين مختلف طرف من استغ�لھا تسھيل قصد وذلك للتخطيط،

 أجل من ا�قليمية الخارجية المصالح مختلف على والمطبوعات الوثائق وتوزيع نشر -

 ؛للجھة ال�ممركزة المصالح مع التواصل تسھيل

 وكذلك ا�حصائية للمعلومة الطالبين، نوالباحثي الطلبة وتوجيه المتدربين تأطير -

 ؛المطلوبة والدراسات البحوث نوعية حسب المرتفقين مختلف

 تسھيل قصد والمستندات المراجع وتوثيق تصنيف خ�ل من المحلية المكتبة تدبير -

 ؛المديرية مصالح على الوافدين الباحثين الطلبة طرف من خاصة استعمالھا،

 ا�قليمية بالمديرية الخاص ا�لكتروني الموقعوصيانة  غناءإعلى  مصلحةكما تسھر ال -

قصد  للتوثيق الوطني المركز مع بتعاون www.hcp.ma/reg-chaouia لسطات

 ا�نترنيت مستعملي من قاعدة أكبر ومدالمحلي  الصعيد على المعلومة توفير

 بكل باستمرار الموقع ھذا وتزويد بتجديد المصلحة وموتق، ا�حصائية بالمعلومة

 بالمديرية المتعلقة ا�نتاجات جميع ومعرفة تتبع للمستعملين يتسنى حتى المستجدات

 ؛ا�قليمية



 

 11

                     تدبير ومتابعة برنامج التكوين المستمر سواء التكوين على الصعيد المركزي -

 .)E learningأو التكوين المستمر عن بعد (

الجديدة،   ا�صداراتووأخيرا تقوم المصلحة بمد الشبكة الداخلية للمديرية بالوثائق 

كما تقوم بدور التنسيق بين مختلف المصالح الداخلية والسھر على إعداد تقارير ا�جتماعات 

   وتوقيعھا.

 2018المبرمجة خ0ل سنة وا	صدارات ا	حصائية  ا'شغال .5
  2018المبرمجة لسنة ائية ا	حص'شغال ا. 1.5

 ؛2018البحث الوطني حول التشغيل  -

 ؛عند ا�ستھ�ك البحث الوطني حول ا�ثمان -

 ؛والبنايات المشيدة البناءرخص إحصائيات  -

 ؛لدى الشركات البحث حول ا�نتاج -

 ؛البحث حول الظرفية لدى المقاو�ت -

 ؛لدى ا�سر ا�قتصادية حول الظرفية الوطني البحث -

  .�ثمنة عند ا�نتاج الصناعيالبحث حول ا -

  2018ا	صدارات المبرمجة لسنة . 2.5

  لبرشيد؛السلسلة ا�قليمية  -

   ؛لبنسليمانالسلسلة ا�قليمية  -

 ؛منوغرافية إقليم برشيد -

 بنسليمان؛منوغرافية إقليم  -

 إقليم سطات في أرقام. -

 

 

 

 

  



 

 12

  

  

  

  

 

 
 

  ملحقـات
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