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  مقدمة

تعتبر المدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتخطٌط بسطات امتدادا للمدٌرٌة الجهوٌة بسطات ومن قبلها 

لتً أنشئت فً بداٌة التسعٌنات والتابعة آنذاك للجهة االقتصادٌة الكبرى.                     للملحقة ا

تماشٌا مع التقسٌم  3127منذ غشت  اوتم تصنٌفها كمدٌرٌة إقلٌمٌة وتحدٌد اختصاصاته

                    2548ذو القعدة  22بتارٌخ  75:2اإلداري المنصوص علٌه بالجرٌدة الرسمٌة عدد 

 (. 3127غشت  26)

 الدراساتمصالح: مصلحة اإلحصائٌات ومصلحة  4تتكون المدٌرٌة اإلقلٌمٌة من 

 وتدبٌر المعلومٌات. والتخطٌط ومصلحة تدبٌر الوسائل، باإلضافة إلى مصلحة داخلٌة للتوثٌق

مهندسٌن ومتصرفة أي بنسبة تأطٌر تصل  6 من بٌنهمموظفا  18كما تشغل المدٌرٌة 

من مجموع الموظفٌن منهن                         %44,4شكل العنصر النسويوٌ 49%9,إلى 

 مهندسات. 4

وتبعا لالختصاصات المخولة لها ومجاالت تدخلها، قامت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة خالل              

بعدة بحوث إحصائٌة ودراسات محلٌة وأشغال دورٌة باإلضافة إلى أعمال تتعلق  :312سنة 

 المحلً.بالتخطٌط 

 

 

 

 الهيكلة اإلدارية للمديرية اإلقليمية للتخطيط بسطات
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 البحوث اإلحصائية .1

تماشٌا مع اختصاصاتها، ساهمت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة فً إنجاز مجموعة من البحوث 

 اإلحصائٌة المبرمجة من طرف المصالح المركزٌة للمندوبٌة السامٌة للتخطٌط.

 2019التشغيل حول  الوطنيالبحث   .1.1

عطٌات الدٌموغرافٌة البحث الوطنً حول التشغٌل هو بحث دائم إلى جمع المٌهدف 

                      والثقافٌة والممٌزات السوسٌومهنٌة المتعلقة بالساكنة النشٌطة ومختلف مكوناتها

 )النشاط والشغل والبطالة(. 

، قامت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة بسطات باإلشراف التقنً والتنظٌمً على 2019خالل سنة 

 وي.منها بالوسط القر %41,0أسرة،  5311إنجاز البحث على عٌنة ناهزت 

   وشملت هذه العٌنة أقالٌم: سطات وبرشٌد وبنسلٌمان والنواصر. 

 2019حجم عينة البحث لسنة 

 األقاليم

 المجموع قروي حضري

عدد الوحدات 
 الثانوية

عدد األسر 
 المستجوبة

عدد الوحدات 
 الثانوية

عدد األسر 
 المستجوبة

عدد الوحدات 
 الثانوية

عدد األسر 
 المستجوبة

 2531 82 951 53 691 :3 سطات

 2391 75 611 36 891 :4 برشيد

 691 :3 371 24 431 27 بنسليمان

 31: 57 231 17 911 51 النواصر

 4222 212 1722 86 2482 124 المجموع

 صاءالمصدر: مدٌرٌة االح

واصلت الفرق حٌث ن من طرف مشرف، امؤطر قام فرٌقان بإنجاز البحث مٌدانٌا،

إلنجاز عملٌات تحصٌل  (Tablette) لوحاتالمٌدانٌة تبنً تقنٌة تجمٌع المعطٌات بواسطة 

 وترمٌز وتنقٌة المعطٌات المجمعة أثناء االستجواب.

تم إرسالها شهرٌا إلى المدٌرٌة فقد  ،2019الجذاذات الخاصة بسنة فٌما ٌخص 

 سطات. -الجهوٌة للدارالبٌضاء
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 (%سنة فأكثر حسب اإلقليم والوسط )بـ  15معدل البطالة للسكان البالغين 

 إقليم
  2016 2017 

 المجموع  قروي حضري المجموع  قروي حضري

 4,3 1,5 11,3 3,4 0,7 13,6 سطات

 10,2 4 14,7 9,3 3,9 12,3 مجموع الجهة

 المصدر: المندوبٌة السامٌة للتخطٌط  

 عند االستهالك البحث الوطني حول األثمان .1.1

ع أثمان السلع بحث دائم هدفه تتب  عند االستهالك هو البحث الوطنً حول األثمان

 والخدمات وكذا الكراء وحساب الرقم االستداللً لألثمان عند االستهالك.

ٌتكلف فرٌق من باحثٌن اثنٌن تحث تأطٌر مشرف، باستخالص األثمان األسبوعٌة 

 والشهرٌة بمدٌنة سطات وكذا أثمان الكراء.

معاٌنة األثمان مناطق بحث، ل 5ولتنظٌم عملٌة البحث المٌدانً، تم تقسٌم المدٌنة إلى 

ٌومٌا فً مختلف أسواق المدٌنة، وذلك حسب تعرٌف دقٌق لكل سلعة أو خدمة حتى ال تؤثر 

تغٌرات الجودة أو الكم على مستوى األثمان. وٌبلغ عدد األثمان المستخلصة حسب أقسام 

نقطة  :44بالنسبة لمدٌنة سطات، موزعة إلى  2531المواد وحسب مناطق البحث حوالً 

 مسكنا. 93الكرائٌة الذي شمل عٌنة مكونة من  باإلضافة إلى البحث حول السومة بٌع، هذا

تم تحصٌلها وتنقٌتها وإرسالها شهرٌا إلى مدٌرٌة  2019الجذاذات الخاصة بسنة 

 اإلحصاء.

أما بالنسبة لعملٌة اإلصالح التً ٌعرفها كل من البحث الوطنً حول األثمان والسومة 

 لوحاتفقد تم تبنً تقنٌة تجمٌع المعطٌات بواسطة ، 211/3128الكرائٌة أساس 

(Tablette).الستخالص األثمان األسبوعٌة والشهرٌة بمدٌنة سطات ، 

 تم إرسالها شهرٌا إلى مدٌرٌة اإلحصاء. :312فٌما ٌخص الجذاذات الخاصة بسنة  -

إلى  والمعبأة مٌدانٌا تم إرسالها كذلك :312االستمارات الخاصة بالسومة الكرائٌة لسنة  -

  مدٌرٌة اإلحصاء.
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 تطور الرقم االستداللي لألثمان عند االستهالك حسب المدن

 المدن
السنويالرقم االستداللي  الرقم االستداللي الشهري  

 التغير%  2019 2018 التغير%  2019دجنبر  12 19نونبر 

 0,0 118,0 118,0 0,3 118,6 118,3 أكادير

 0,7 123,6 122,8 0,1- 124,2 124,3 الدار البيضاء

 1,2 122,4 120,9 0,0 123,5 123,5 فاس 

 0,2 118,7 118,5 0,0 119,2 119,2 القنيطرة

 0,0 119,8 119,8 0,5 121,4 120,8 مراكش

 0,3- 118,1 118,4 0,2- 118,3 118,5 وجدة

 0,3 117,5 117,1 0,2 118,1 117,9 الرباط

 0,2 120,4 120,2 0,3- 120,7 121,1 تطوان

 0,5 122,3 121,7 0,2- 123,3 123,6 مكناس

 0,2 122,1 121,8 0,0 123,3 123,3 طنجة

 0,5 122,7 122,1 0,4- 123,1 123,6 العيون

 0,4 122,4 121,9 0,1- 122,9 123,0 الداخلة

 0,6 120,1 119,4 0,4- 121,9 122,4 كلميم

 1,0 118,9                                                                                        0,1- 119,9 120,0 سطات

 0,4 116,3 115,8 0,3- 117,3 117,7 آسفي

 0,5 118,7 118,1 0,1- 119,6 119,7 بني مالل

 0,5 120,9 120,3 0,2- 122,2 122,5 الحسيمة

 0,2 120,4 120,1 0,0 121,2 121,2 المجموع

 صاءالمصدر: مدٌرٌة االح  
 

 البحث الوطني حول الظرفية لدى األسر .1.1

دائم ٌمكن من دراسة رأي األسر  بحث هوالبحث الوطنً حول الظرفٌة لدى األسر 

فٌما ٌخص المحٌط االقتصادي العام بالمغرب ومن قٌاس الظواهر الظرفٌة كٌفما ٌتصورها 

 .مجموع األسر

على  ،أسرة 144ٌنة مكونة من نجاز العملٌة مٌدانٌا لدى عإب المدٌرٌة اإلقلٌمٌةقوم ت 

هذا البحث،  وقد عرف .أشهرستجوابها كل ثالثة اٌتم  ،وبنسلٌمانبرشٌد وصعٌد أقالٌم سطات 

 .االستجوابخالل عملٌة  PDA تقنٌات، استعمال 3128 سنة منذ

ه العملٌة هم مشكل بالنسبة لهذأ، وٌعتبر نتائج البحث على الصعٌد الوطنًصدار إٌتم 

 .وبة بالنسبة للمستجوبٌن بالعالم القروي نظرا لمستواهم الثقافً المحدودتشابه األج هو

 لبحث حول األثمنة لدى اإلنتاج الصناعيا .1.1

وٌلعب الرقم  ،بحث دائم ٌمكن من رصد تغٌرات األثمنة لدى اإلنتاج الصناعً 

مٌع االستداللً لألثمان لدى اإلنتاج دورا مهما فً المحاسبة الوطنٌة خصوصا بالنسبة لمجا

 اإلنتاج كما ٌعد من المؤشرات المهمة للظرفٌة االقتصادٌة.
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شركة تكون  311منها  ،شركة صناعٌة 973ٌبلغ حجم العٌنة على الصعٌد الوطنً 

نجاز البحث على إالعٌنة الرئٌسٌة، بٌنما تقوم المدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتخطٌط بسطات بتتبع 

شركات كعٌنة  9ة صناعٌة منها شرك 65مستوى إقلٌمً سطات وبرشٌد على عٌنة تضم 

 منها تتواجد بإقلٌم برشٌد(. 94%رئٌسٌة )

على مستوى البحث المٌدانً، ٌقوم باحث إحصائً شهرٌا بتجمٌع أثمان المواد المنتجة 

 حسب النوعٌات التً تم تحدٌدها فً مرحلة سابقة.

                  رئٌسٌة والتً تهم أسعار المواد المنتجة بالعٌنة ال :312الجذاذات الخاصة بسنة 

 تم تحصٌلها وإرسالها شهرٌا إلى مدٌرٌة اإلحصاء.

 البحث حول اإلنتاج لدى الشركات .1.1

والذي ٌعطً فكرة عن تطور اإلنتاج  ،ٌهدف هذا البحث إلى حساب مؤشر اإلنتاج

وٌستعمل هذا المؤشر كذلك فً حساب مجامٌع  ،الطاقً والمعدنً ببالدناوالصناعً 

 طنٌة كما ٌعتبر من المؤشرات المهمة للظرفٌة االقتصادٌة.المحاسبة الو

إذ  وٌصنف هذا البحث ضمن البحوث الدائمة التً تقوم بها المندوبٌة السامٌة للتخطٌط،

بٌنما تقوم المدٌرٌة اإلقلٌمٌة  ،شركة صناعٌة 2611ٌبلغ حجم العٌنة على الصعٌد الوطنً 

شركة صناعٌة، وتنقسم هذه العٌنة  78 تشمل عٌنةنجاز البحث لدى وإللتخطٌط بسطات بتتبع 

 بدورها إلى عٌنات جزئٌة ٌجري بحثها بالتناوب كل شهر.

 توزيع عينة البحث حول اإلنتاج لدى الشركات حسب األقاليم 

 2219 سنة

 المجمـوع سطـات بنسليمان بـرشيد األقاليـم

 67 12 8 49 عدد الشركات

 صاءالمصدر: مدٌرٌة االح   

 وأخرى مغلقةات ترفض التجاوب مع البحث وتجدر اإلشارة إلى أن العٌنة تضم شرك

 . اإلنجازالبحث، كل هذه العوامل تؤثر سلبا على نسبة مجال وأخرى خارج 
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 لدى المقاوالت  البحث حول الظرفية .1.1

واإلحاطة بما  الحالٌةبحث دائم ٌهدف إلى توقع مسار الظرفٌة االقتصادٌة لثالثة أشهر 

ن خالل آراء المسؤولٌن بالشركات المبحوثة والتً وهذا م ،حقق خالل الثالثة أشهر السابقة

أثمنة واالستثمـارات و استعمال القدرات اإلنتاجٌةوالطلب وتتقصى بالخصوص قطاع اإلنتاج 

 التصدٌر والمحٌط االقتصادي.والمبٌعـات والمواد األولٌة والٌد العاملة والطلبات والبٌع 

 511طاقٌة ومعدنٌة ووشركة صناعٌة  565ٌبلغ حجم العٌنة على الصعٌد الوطنً 

شركة منها  74تضم شركة بناء وأشغال عمومٌة، تنجز منها المدٌرٌة اإلقلٌمٌة لسطات عٌنة 

 بالبناء.  5وبالجملة  بالتجارة 6شركات فً قطاع الخدمات و 4شركة صناعٌة و 62

 ب األقاليمتوزيع عينة البحث حول الظرفية حس
  2219 سنة  

 المجموع سطات بنسليمان برشيد األقاليـم

 63 12 4 49 عدد الشركات

 صاءالمصدر: مدٌرٌة االح

ومن المشاكل والمعٌقات التً تعترض هذا البحث عدم استجابة بعض الشركات 

 الصناعٌة مما ٌحتم تجدٌد عٌنة البحث.

 والبنايات المشيدة البناءرخص إحصائيات  .1.1

اء والبناٌات المشٌدة المجال الحضري، وٌهدف إلى ٌهم البحث الدائم حول رخص البن

توفٌر معلومات إحصائٌة تمكن من تتبع قطاع البناء لما له من أهمٌة على المستوٌٌن 

 عدد الغرفو هانوعو بحث إحصائٌات تتعلق بعدد المساكناالقتصادي واالجتماعً، وٌنتج ال

ال، وٌعتبر البحث المصدر الوحٌد المتوقعة وكذا المدة المقدرة إلنجاز األشغ االستثماراتو

 لحساب رأس المال الثابت. 

ص البناء على جمع وترمٌز وتحصٌل تراخٌبعملٌة تقوم المدٌرٌة اإلقلٌمٌة بسطات 

المجال الحضري ألقالٌم سطات وبرشٌد وبنسلٌمان.  إلى تنتمً جماعات ترابٌة 21مستوى 

 .مدٌرٌة اإلحصاء إلى 2019 بسنةالمتعلقة  تم إرسال جمٌع معطٌات رخص البناء وقد
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الجماعات بعض تأخر نقص فً دقة المعطٌات المجمعة ناهٌك عن  منٌعانً البحث و

  .اإلقلٌمٌةفً إرسال استمارات البحث إلى المدٌرٌة  الترابٌة

  2219لسنة رخص البناء 

 عدد الرخص األقاليم

 1047 إقليم سطات 

 906 بلدٌة سطات

 298 إقليم برشيد

 269 شٌدبلدٌة بر

 589 إقليم بنسليمان

 280 بلدٌة بنسلٌمان

 1934 المجموع

 صاءالمصدر: مدٌرٌة االح

 1212لمقاوالت لدى االبحث الوطني  .1.1

إلى تحدٌد مجموعة من العوامل  :312الوطنً لدى المقاوالت  ٌهدف البحث

واألسباب التً تحد من أنشطة المقاوالت فً مجاالت االستثمار وخلق مناصب الشغل. 

 العناصر التً تتصدى لنمو المقاوالت وقٌاس درجة أهمٌتها.باألخص، مسألة تحدٌد و

مقاولة  87مٌدانٌا، كلفت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتخطٌط لسطات بالبحث المٌدانً لدى 

  موزعة بٌن إقلٌمً سطات وبرشٌد.

  إصدارات المديرية اإلقليميةدراسات و .2

 2219 بنسليمانمونوغرافية إقليم   .1.2

برز أهم سوف ت، بنسلٌمانمونوغرافٌة تحلٌلٌة إلقلٌم  إنجازفً صدد  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

استنادا إلى معطٌات إحصاء  ،المقومات والمؤهالت الدٌموغرافٌة والسوسٌواقتصادٌة لإلقلٌم

 وتحلٌل اإلحصائٌات القطاعٌة. 3125
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 السلسلة اإلقليمية لبنسليمان .2.2

، تقوم 3125نى العام للسكان والسك اعتمادا على تحلٌل ودراسة نتائج اإلحصاء

غرافٌة المدٌرٌة اإلقلٌمٌة بإنجاز السلسلة اإلقلٌمٌة لبنسلٌمان والتً تبرز أهم الممٌزات الدٌمو

  والسوسٌو اقتصادٌة لإلقلٌم.

 مذكرة حول وضعية سوق الشغل بإقليم برشيد .3.2

المدٌرٌة اإلقلٌمٌة مذكرة حول وضعٌة سوق الشغل بإقلٌم برشٌد برسم سنة  أنجزت

. وتهدف هذه المذكرة إلى 3128ناء على نتائج البحث الوطنً حول التشغٌل وذلك ب 3128

دراسة مستوى وممٌزات النشاط والتشغٌل والبطالة على صعٌد اإلقلٌم بوسطٌه الحضري 

   والقروي.

 بمدينة سطات مذكرة حول تتبع أثمان االستهالك .4.2

ب، شرعت المندوبٌة بالمغر االستهالكفً إطار تأهٌل المنظومة الحالٌة لتتبع أثمنة 

، وٌهدف 3116السامٌة للتخطٌط فً مراجعة الرقم االستداللً لتكلفة المعٌشة ابتداء من سنة 

، 3117هذا اإلصالح إلى تحسٌن المنهجٌة من خالل تجدٌد سنة األساس التً أصبحت هً 

ع وتوسٌع المجال الجغرافً وفئة السكان المستهدفة وتحدٌث سلة السلع والخدمات وقد اتس

المدٌرٌة  أنجزتالتأهٌل  ولمواكبة هذامدن جدٌدة منها مدٌنة سطات.  ةلٌشمل ستالبحث 

 .:312شهر غشت  اإلقلٌمٌة بسطات مذكرة حول تتبع أثمان االستهالك خالل

 إقليم سطات في أرقام. 5.2

ٌة قامت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة بسطات بإعداد نشرة تضم اإلحصائٌات التً تنتجها المندوبٌة السام

للتخطٌط حول اإلقلٌم كما تضم اإلحصائٌات القطاعٌة التً تنتجها المصالح اإلحصائٌة 

 للقطاعات الوزارٌة. وهً اآلن فً المراحل النهائٌة لإلعداد. 

 2218ساسية أ إحصائيات .6.2

تستعرض بإٌجاز مختلف القطاعات  ةقامت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة بسطات بإصدار مطوٌ

 التجهٌزات األساسٌة الخاصة باقلٌم سطات .  االجتماعٌة واالقتصادٌة و
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 التخطيط المحلي وتقوية القدرات المحلية .3

شاركت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتخطٌط بسطات فً المنتدى الدولً للبحث العلمً  -

المنظم من طرف  ،بأنطالٌا بتركٌا :312مارس  41و  38ما بٌن والمؤتمرات المنظم 

. مساهمة المندوبٌة EWDR))البٌئة والمٌاه والصحراء عربٌة ألبحاث -ورواألالمنظمة 

السامٌة للتخطٌط همت ورقة بحث حول "سٌاسات للتنمٌة الترابٌة، الروابط بٌن 

ألقاها زهٌر الحرٌزي ، مقاربة متعددة األبعاد، "المجاالت الحضرٌة والقروٌة ببرشٌد

دة للتنمٌة القروٌة التً ٌعالج موضوع الدراسة المقاربات الجدٌالمدٌر اإلقلٌمً بسطات. 

تعزٌز الروابط ما بٌن المجاالت الحضرٌة والقروٌة من أجل تحدٌد أوجه  ىترتكز عل

وفً هذا اإلطار، تقترح الدراسة معاٌٌر إحصائٌة التكامل والتجانس ما بٌن الوسطٌن. 

مختلف الدٌنامٌات الدٌموغرافٌة والعمرانٌة  لتوصٌفدٌموغرافٌة واقتصادٌة -وسوسٌو

بطات المجال راقتصادٌة والحكاماتٌة التً ٌعرفها إقلٌم برشٌد ال من حٌث تواال

 .الوظٌفٌة بمٌتروبول الدارالبٌضاءالحضري والقروي وال من حٌث عالقته 

ة هندسة النموذج غأوراش المندوبٌة السامٌة للتخطٌط الهادفة إلى صٌا فً إطار مواكبة -

ً وتملك أهداف التنمٌة المستدامة من التدبٌري الجدٌد والمرتكز على التحول الرقم

طرف أطر المندوبٌة السامٌة للتخطٌط وتنزٌل التصمٌم المدٌرٌة لالتمركز اإلداري 

داخلٌا للتكوٌن المستمر لفائدة  اوضعت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتخطٌط بسطات برنامج

داد إعوجمٌع األطر فً مٌادٌن تقنٌات التحلٌل اإلحصائً والدراسات الموضوعاتٌة 

 وأهداف التنمٌة المستدامة...وتدبٌر قاعدة المعطٌات 

فً االجتماعات المتعلقة بمخطط التنقالت  2019شاركت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة سنة  -

الحضرٌة لمدٌنة سطات على مستوى لجنة القٌادة التً ٌترأسها السٌد العامل وكذا على 

للتخطٌط على المدى المتوسط  مستوى اللجنة التقنٌة. وٌعتبر هذا المخطط بمثابة وثٌقة

سنة، والذي ٌنظم مختلف أشكال التنقالت على التراب الجماعً:  26لمدة تصل إلى 

 سٌارات ونقل جماعً وثنائً العجالت ومشً...

وٌتوخى منه تحقٌق التوازن بٌن متطلبات الحركٌة وسهولة الولوج إلى وسائل النقل 

ومن أجل ذلك، ٌطور هذا البرنامج أشكال  من جهة وحماٌة البٌئة والصحة من جهة أخرى.

 النقل األقل تلوثا وٌقترح طرٌقة جدٌدة لتقاسم الطرٌق. 
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 وتمر هذه الوثٌقة عبر عدة مراحل:

 )األسرة والنقل العموًم والطاكسٌات والتوقف...(تهًٌء التشخٌص القبلً وإنجاز البحوث 

 قة على هذا المخطط.وتحدٌد األهداف والسٌنارٌوهات وإعداد مخطط عمل والمصاد

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المخطط فً طور إعداد مخطط عمل بعد أن تمت مرحلة 

وكذا انتهاء مرحلة إنجاز البحوث ومرحلة تحدٌد  صٌاغة التشخٌص القبلً والمصادقة علٌه

 األهداف والسٌنارٌوهات والمصادقة علٌها.

ة مكتب الدراسات، المكلف وفً هذا اإلطار وضعت المدٌرٌة اإلقلٌمٌة رهن إشار

بإنجاز المخطط، المعطٌات اإلحصائٌة الالزمة واالستشارة التقنٌة المطلوبة باإلضافة               

 إلى دراسة التقارٌر وإبداء المالحظات. 

باإلضافة الى المساهمة الفعلٌة للمدٌرٌة اإلقلٌمٌة فً أشغال مختلف االجتماعات التقنٌة  -

والغرف  الترابٌة قدة على صعٌد اإلدارة الترابٌة والجماعاتوالموضوعاتٌة المنع

 المهنٌة والمصالح الخارجٌة.

 المعلوميات وتدبيرالتوثيق  مصلحة .4

زائرا من  41ما ٌناهز  2019استقبلت مصلحة التوثٌق والتدبٌر المعلومات خالل سنة 

بحوث ودراسات طلبة وموظفٌن وذلك من أجل التزود بالمعطٌات اإلحصائٌة من أجل إنجاز 

مختلفة كل فً مجال تخصصه؛ اعتمادا على الرصٌد الوثائقً المتوفر بالمكتبة وكذا استغالل 

المعطٌات والمؤشرات المتوفرة عبر بوابة المندوبٌة السامٌة للتخطٌط والمدٌرٌة اإلقلٌمٌة 

 لسطات كما باشرت المصلحة فً إطار اختصاصاتها المهام التالٌة:   

 السامٌة المندوبٌة مصالح مختلف طرف من المنتجة والمعلومات ثائقالو وتدوٌن جمع -

 ؛المستعملٌن مختلف طرف من استغاللها تسهٌل قصد وذلك للتخطٌط،

 أجل من اإلقلٌمٌة الخارجٌة المصالح مختلف على والمطبوعات الوثائق وتوزٌع نشر -

 ؛للجهة الالممركزة المصالح مع التواصل تسهٌل

 مختلف وكذلك اإلحصائٌة للمعلومة الطالبٌن، والباحثٌن الطلبة جٌهوتوالمتدربٌن  تأطٌر -

 ؛المطلوبة والدراسات البحوث نوعٌة حسب المرتفقٌن
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 تسهٌل قصد والمستندات المراجع وتوثٌق تصنٌف خالل من المحلٌة المكتبة تدبٌر -

 ؛المدٌرٌة مصالح على الوافدٌن الباحثٌن الطلبة طرف من خاصة استعمالها،

 اإلقلٌمٌة بالمدٌرٌة الخاص اإللكترونً الموقعغناء وصٌانة إعلى  مصلحةر الكما تسه -

قصد  للتوثٌق الوطنً المركز مع بتعاون www.hcp.ma/reg-chaouia لسطات

 لومةبالمع األنترنٌت مستعملً من قاعدة أكبر ومدالمحلً  الصعٌد على المعلومة توفٌر

 حتى المستجدات بكل باستمرار الموقع هذا وتزوٌد بتجدٌد المصلحة وتقوم، اإلحصائٌة

 ؛اإلقلٌمٌة بالمدٌرٌة المتعلقة اإلنتاجات جمٌع ومعرفة تتبع للمستعملٌن ٌتسنى

تدبٌر ومتابعة برنامج التكوٌن المستمر سواء التكوٌن على الصعٌد المركزي                       -

 (.E learningالمستمر عن بعد ) أو التكوٌن

الجدٌدة، كما  وأخٌرا تقوم المصلحة بمد الشبكة الداخلٌة للمدٌرٌة بالوثائق واإلصدارات

تقوم بدور التنسٌق بٌن مختلف المصالح الداخلٌة والسهر على إعداد تقارٌر االجتماعات 

 وتوقٌعها.  

 تدبير الوسائل  .5

المدٌرٌة،  خدمات تجوٌدللموظفٌن وظروف العمل اإلداري الٌومً  نتحسٌ بهدف

تغٌٌر المقر اإلداري للمدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتخطٌط بسطات. المقر الجدٌد ٌقع  :312عرفت سنة 

بالحً اإلداري بالشارع الرئٌسً لمدٌنة سطات وٌطل على ثالث واجهات، كما ٌضم 

ضاء المكتبة ، إضافة إلى قاعة االجتماعات وف²م31مكتبا مساحة كل واحد منها تقارب 41

 .المحلٌة
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 2020المبرمجة خالل سنة واإلصدارات اإلحصائية  األشغال .6

 ؛3131البحث الوطنً حول التشغٌل  -

 ؛عند االستهالك البحث الوطنً حول األثمان -

 ؛والبناٌات المشٌدة البناءرخص إحصائٌات  -

 البحث الوطنً حول األثمنة لدى اإلنتاج الصناعً؛ -

 ؛اتلدى الشرك البحث حول اإلنتاج -

 البحث حول الظرفٌة لدى المقاوالت؛ -

 ؛لدى األسر حول الظرفٌة الوطنً البحث -

 مونوغرافٌة إقلٌم بنسلٌمان؛ -

 ؛العربٌةاللغة مونوغرافٌة إقلٌم سطات ب -

 مذكرة حول وضعٌة سوق الشغل بإقلٌم بنسلٌمان. -

 

 



 

 14 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ملحقـات



 

 15 

 

  
 توزيع موظفي المديرية حسب الفئات

 المجموع اإلناث الذكور الفئات

 7 5 3 المهندسون

 2 2 1 المتصرفون

 6 2 5 التقنيون

 3 1 2 المساعدون التقنيون

 2 1 2 المساعدون اإلداريون

 18 8 10 المجموع

 

 

 

 


