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الجانب المعلوماتي3.
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إلى أي مديرية مركزية تنتمي ادارة السجل؟•

مهام ادارة السجل•

الموارد البشرية والمادية•

4

اعتبارات تخص ادارة السجل ومهامها



إلى أي مديرية مركزية تنتمي ادارة السجل؟

اإلدارات مصادر المعلومات : ادارة السجل تتعامل أساسا مع •

ات والمسؤولين عن المسوح الهيكلية و الظرفية حول المؤسس

.  داخل وخارج المعهد وكذلك المسؤولين عن التصانيف

مديرية لتسهيل هذه التعامالت يستحسن انتماء ادارة السجل إلى•
مثال  مديرية التنسيق أو المنهجيات: « أفقية»

تقاسم المهام : (IT)عالقة ادارة السجل مع مديرية المعلوماتية •

حسب االختصاص و مدى مكننة اعمال التحيين والجودة 
5

اعتبارات تخص ادارة السجل ومهامها. 1



:مهام ادارة السجل 

دراسة محتوى ومدى تغطية المصادر اإلدارية للمؤسسات ووضع•

إطار قانوني يمكن من استعمالها ألهداف احصائية

والوطنية ,ةتحديد وتوثيق المصطلحات بالتناسق مع المعايير الدولي•

(مجمع ومؤسسة وفرع)

تطوير منهجيات مقاربة المعرفات وترميز المتغيرات حسب•

التصانيف اإلحصائية بالتناسق مع المعايير الدولية

تطوير منهجية لمراقبة وتحسين الجودة•

توثيق المصادر والمتغيرات والمنهجيات•

6

اعتبارات تخص ادارة السجل ومهامها. 1



:اريةاألطر القانونية ضرورية لتمكن من مراقبة تدفق المعطيات اإلد

ذاذات  البد من وجود قوانين تمكن الجهاز اإلحصائي من النفاذ الى الج

اإلدارية و استعمالها ألغراض إحصائية

السر التنصيص في القانون على علوية السر اإلحصائي مقارنة ب

الجبائي أو السر البنكي 

مالها الجهاز اإلحصائي مطالب بحماية المعطيات الفردية و عدم استع

لغايات لها عالقة بالمراقبة الجبائية أو االجتماعية أو المالية

ة معينة نشر المعطيات الفردية المتعلقة بالوضع المالي مثال لمؤسس

ةيمس بمصداقية الجهاز و يمكن أن يتسبب في امتناع عن اإلجاب
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اعتبارات تخص األطر القانونية. 2



:المعلومات المضمنة في االتفاق الرسمي

 األساس القانوني

أسماء األشخاص الذين يقومون بنقل المعلومات و استالمها

وصف مفصل للمعطيات المعنية

تواتر التزويد بالمعطيات

 (  التعريفات و المصطلحات و التصنيفات)معايير الجودة

قواعد السرية

المعايير التقنية  و المالية

مدة االتفاق
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اعتبارات تخص األطر القانونية. 2
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اعتبارات تخص األطر القانونية. 2



اعتبارات تخص التصانيف و المفاهيم. 3

اسية المعطيات االسعبرتوحيدالسجل هو أداة تنسيق احصائي 

اباستعمال تصانيف ومصطلحات احصائية متعارف عليه

 مع تعدد التصانيف االدارية وجب إحداث جداول مرور :
المرورإحتمال-الرمز االحصائي–الرمز االداري 

 صيف يحين الت)تطور التصانيف والمصطلحات االحصائية

االحتفاظ بالرمز القديم و ( : سنوات10النشاط مرة كل 

... سنوات 5الجديد لمدة 

وحدات لتطبيق التعريف اإلحصائي للمؤسسة انطالقا من ال

وضع جداول ربط بين الوحدات : القانونية 
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 اد يشمل السجل جميع المؤسسات الناشطة في االقتص: المبدأ

الوطني 

ارد مدى تغطية السجل مرتبطة بطبيعة المصادر وكذلك بالمو

المتوفرة

ة كبيرة  إذا تطلبت تغطية المؤسسات الصغرى والصغيرة تكلف :

في ( غيل الناتج القومي أو التش)يمكن تغطية فقط المؤسسات الهامة  

مرحلة أولى
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(coverage)اعتبارات تخص التغطية أو الشمولية . 4



اد الناشطة في االقتص( الفروع)جميع المؤسسات :يشمل السجل  

الوطني أي التي تساهم في الناتج الوطني الخام 

شخص مادي أو معنوي

نظام تقديري أو حقيقي

مشغل أو مستقل

ربحية أو غير ربحية

عامة أو خاصة
12

(coverage)اعتبارات تخص التغطية أو الشمولية . 4



:حسب التوصيات 

 (  رىاإلنتاج يستهلك داخل األس)السجل ال يشمل األسر المنتجة

وكذلك ألسر المشغلة ألجراء لألعمال المنزلية

الهيئات الدبلوماسية و القنصليات ليست مؤسسات

 المنظمات الدولية والهيئات المختصة تعتبر مؤسسات

 صدر صعوبة وجود م)المستغلين الفالحين يعتبرون مؤسسات

(إداري

يمكن قياس مدى شمولية السجل باالعتماد على مسوح التشغيل

(coverage)اعتبارات تخص التغطية أو الشمولية . 4



السجل و القطاع غير المنظم 

ات في حالة اعتماده على المصادر االدارية، السجل ال يغطي المؤسس

(جزء من القطاع غير المنظم)الغير مسجلة 

سوح يمكن قياس مدى شمولية السجل باالعتماد على مقارنة بين  م

لمعرفة ( Residual balance techniques)التشغيل و السجل 

عددها وتقدير مدى مساهمتها في الناتج القومي

على إذا كان السجل ال يغطي إال الشركات أو المشغلين، وجب البحث

حد مصادر لتطوير التغطية حتى يغطي أيضا مؤسسات الفرد الوا

(coverage)اعتبارات تخص التغطية أو الشمولية . 4



Transactional)النسخة الحية  • Process :) تعتمد على

ط تغير المعلومات في الجذاذات االدارية، كل تغير مرتب

بتاريخ 

Analytical)مجمدة يتم استخراج نسخة• Process) كل

وذلك بالمحافظة على سنةشهر أو ثالثي أو سداسي أو 

هر كل موفى ش: ، مثال (تناسق التحليل)التاريخ المرجعي 

ديسمبر السنة 31، تحديد المؤسسات الناشطة يوم جويلية

.الماضية

ميم نوعين من قاعدة المعطيات عند تصاإلعتباراالخذ بعين 

قاعدة البياناتهيكلة  15

اعتبارات تخص النسخ الحية والمجمدة من السجل. 5



بياناتقاعدة:السجلاحداثمنالرئيسيالهدف

المسوحعيناتلسحبالمؤسساتحولمركزية

:(نتائجهاولتعميم)االقتصادية

التعميمومتغيراتالسحبمتغيراتوجود–

(stratification and auxiliary variables)

تفاديوالمسوحوبينالتنسيقعلىتساعدمتغيراتوجود–

ةالسننفسفيمسوحعدةفيالمؤسسةنفساستجواب
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اعتبارات تخص التعامل مع المسوح. 6



عيةوض:المسححسبمستجوبةمؤسسةلكلالنشاطوضعيةتسجيل–
(التاريخنسيانعدم)وقتياأونهائيامغلقةأونشاط

...موعدأورفضأواستجواب:المسححسباإلجابةوضعيةتسجيل–
معروفةغيرمؤسسةأومعروفغيرعنوان:العنوانجودةتسجيل–

...العنوانفي

والعنوان:المشتركةالمتغيراتفيالمسوحنتائجاالعتباربعيناألخذ–
(الجودةتحسينومراقبة)...الحجموالنشاط

جةالبرموالمعطياتقاعدةهيكلةعلىتأثيرلهااالعتباراتهذه
المعلوماتية
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اعتبارات تخص التعامل مع المسوح. 6



اء وعدد األجر( المتواصلة و المحدثة والمغلقة)عدد المؤسسات •

وعدد المشتغلين ورقم المعامالت و ( واإلحداثاتالجملي)

...األرباح و حجم األجور والمبادالت التجارية و

حسب  

يغة والص( والية ومعتمدية)النشاط الرئيسي والحجم والعنوان •
...و صيغة التصدير وجنسية المؤسسة و السنة والجبائية

المشرفين على النشر عبر مراحل يتم فيها التنسيق مع•

ية التشغيل والتجارة الخارج: المؤشرات االحصائية األخرى 

...والحسابات القومية و 

ابط النشر مع مراعات الفوارق بين الوحدات اإلحصائية و ضو•

قانون اإلحصاء 
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اعتبارات تخص النشر. 7



السجل هو قاعدة معطيات هامة إلنجاز دراسات جول النسيج •

االقتصادي

طلب متزايد من طرف الباحثين والجامعيين والمنظمات •

العالمية للنفاذ الى المعطيات الفردية 

ر ضع إطار قانوني ينظم هذا النفاذ يراعي مقتضيات الس•
... (-تعهد –لجنة )اإلحصائي

البحث عن منهجية إلخفاء هوية المؤسسات •
Anonymisation
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اعتبارات تخص النفاذ الى السجل إلنجاز دراسات. 8



السجل هو قاعدة معطيات هامة إلنجاز دراسات جول النسيج •

االقتصادي

طلب متزايد من طرف الباحثين والجامعيين والمنظمات •

العالمية للنفاذ الى المعطيات الفردية 

ر ضع إطار قانوني ينظم هذا النفاذ يراعي مقتضيات الس•
... (-تعهد –لجنة )اإلحصائي

البحث عن منهجية إلخفاء هوية المؤسسات •
Anonymisation
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اعتبارات تخص النفاذ الى السجل إلنجاز دراسات. 8



الجانب المعلوماتي 
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