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    --صٌانة السجل -- 
 

  حسن العرعوري 
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 تقديم

2 

 مؤسسة 

مغٌرات التعرٌف والنشاط والمبٌعات :   ادارة الضرٌبة  

مغٌرات التعرٌف والنشاط وعدد األجراء : الضمان االجتماعً   

...   

متغٌرات التعرٌف ولٌمة وحجم المواد المصدرة والموردة    :الجمارن   

 السجل اإلحصائً للمؤسسات

اإللتصادٌةمسح األنشطة   

 مسح التشغٌل و األجور

 مسح األسعار عند اإلنتاج

 كل شهر أو سداسً أو سنة

 كل ثالثً أو سنة

 عند التورٌد والتصدٌر



لسحب  محٌنةدلٌمة و الهدف األساسً هو توفٌر لاعدة معطٌات 

عٌنات المسوح االلتصادٌة وذلن عبر صٌانة السجل حتى ٌكون 

 :صورة مطابمة للوالع 

 األخذ بعٌن االعتبار األحداث الدٌمغرافٌة 

 تغٌر فً خصوصٌات الوحدات مستمرة النشاط 

 

 جدول زمنً: وضع رزنامة لعملٌة تحدٌث التغطٌة و المحتوى 

 محدد حسب جاهزٌة مصادر المعلومات

 عملٌة الصٌانة استمرارٌة واستمرار األخذ بعٌن االعتبار 

 

 

 مقدمة  



 (مصادر التحٌٌن و الرزنامة)استراتٌجٌة الصٌانة 1.

 

 تضارب المعلومات و تحسٌن الجودة 2.

 

 دٌمغرافٌة المؤسسات: تغٌرات الوحدات اإلحصائٌة  3.

 

 
 

 

لفهرسا  



 استراتٌجٌة صٌانة سجل المؤسسات  . 1

الهدف من الصٌانة هو أن ٌكون السجل اإلحصائً للمؤسسات •

 صورة مطابمة للوالع 

 إحداثاتتسجٌل ( : التغطٌة و المحتوى)تحٌٌن مستمر للسجل •

وكل تغٌٌر لمؤسسة ( مؤسسة، فرع، مجمع)وتولف الوحدات 

 مستمرة فً النشاط

 :  األخذ بعٌن االعتبار العوامل التالٌة •

مصادر إدارٌة أو مسوح التصادٌة أو مسح )المصدر 1.

 (خاص بجودة السجل

 (تحٌٌن المجمعات)الكلفة 2.

 ضرورة االستمرارٌة: الرزنامة 3.
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 استعمال المصادر اإلدارٌة  1.1

 ٌستعمل السجل عادة مصدرا ادارٌا أو أكثر 

لبناء و مصدر إداري أساسً من المستحسن أن ٌتم تحدٌد  •

 (التغطٌة و المحتوى و االستمرارٌة و الدلة)تحٌٌن السجل 

 

مثال )المصادر األخرى ٌمكن أن تكون مكملة للمصدر األساسً •

و المصادر الثانوٌة  األداءاتالمصدر األساسً جذاذات : 

 (و الجمارن  اإلجتماعًصندوق الضمان 

 

تجنب التكرار : فً صورة اعتماد أكثر من مصدر واحد •

 خاصة عند غٌاب معرف مشترن( duplication)الوحدات 
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ات  الدورية  المصدر التغطية اهم المتغير

   - (أو حسب الطلب)ثالثية 
 المعرف الجبائ 

 االسم االجتماع  للمؤسسة -

 حالة النشاط -

 تواري    خ فتح و غلق المؤسسة -

 النشاط االقتصادي -

 العنوان مفصال -

-   
 النظام الجبائ 

 جنسية المؤسسة -

 الجبائيةالصبغة  -

تاري    خ الميالد، الجنس و رقم -

لألشخاص  و .ت.ب

 الطبيعيي   

 

 (المبيعات)رقم المعامالت  -

 أو الخسائر  المرابيح -

 االدارة العامة لألداءات (unité légale) الجبائيةالوحدات 

عمل متواصل عىل الصعيد 

تجميع )الجهوي و المركزي

ها  (القوائم و رقمنتها و ترمي  

 الموازنة-

 قائمة النتائج -

 اإليضاحات-

القوائم المالية المصرح بها لدى 

   لألداءاتاإلدارة العامة 
 
  شكل ورف

 
 ف

(سجل المؤسسات بتونس)المصادر اإلدارٌة   
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ات  الدورية  المصدر التغطية اهم المتغير

  
 معرف المؤجر - (أو حسب الطلب)كل ثالئ 

 اسم  المؤجر -

 العنوان -

 حالة النشاط -

 تاري    خ بداية النشاط -

 النشاط االقتصادي -

-   
 عدد األجراء لكل ثالئ 

ي  (employeurs) المؤجرون-
الصندوق الوطن 

 للضمان اإلجتماعي 

  
 معرف المستقل - (أو حسب الطلب)كل ثالئ 

 االسم -

 العنوان -

 حالة النشاط -

 تاري    خ بداية النشاط -

 النشاط االقتصادي -

 تاري    خ الميالد -

 الجنس -

 رقم بطاقة التعريف الوطنية -

 (indépendants) المستقلون-

 معرف المؤجر  و  معرف األجي   - سنوية

 االسم و اللقب و  الجنس -

 تاري    خ الميالد -

 العنوان -

   األجرلكل -
 ثالئ 

 األجراء-

(سجل المؤسسات بتونس)المصادر اإلدارٌة   
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ات  الدورية  المصدر التغطية اهم المتغير

 معرف المؤسسة  - سنوية

  اإلسم-

 العنوان -

النشاط الرئيس  و األنشطة -

 الفرعية

 وكالة النهوض بالصناعة المؤسسات الصناعية -

 معرف المؤسسة - سنوية

 رمز المنتوج -

 حجم الواردات -

 قيمة الواردات -

 حجم الصادرات -

 قيمة الصادرات -

 الديوانة  مؤسسات مصدرة أو موردة-

 معرف العداد- كل شهر

 اسم الحريف -

 العنوان-

 نوعية اإلستهالك -

 النشاط اإلقتصادي-

كمية و قيمة إستهالك الكهرباء و -

 الغاز 

حرفاء الضغط الضعيف -

 والمتوسط والعال  

كة التونسية للكهرباء و  الشر

 الغاز

 (مرحلة مقاربة)

(سجل المؤسسات بتونس)المصادر اإلدارٌة   



سلطنة عمان:  2مثال   
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 استعمال نتائج المسوح االلتصادٌة 2.1

 المسوح تستعمل السجل لسحب العٌنات 

المتغٌرات المشتركة بٌن السجل و المسح االلتصادي ٌمكن أن  •

تستعمل لتحدٌد مدى جودة المعلومات المضمنة فً السجل 

 (مراعاة فوارق التارٌخ و المفاهٌم)

العنوان و النشاط و : ٌحٌن السجل حسب اإلجابات فً المسوح  •

 ...الحجم 

 (extrapolation)التنسٌك بٌن السجل و المسح لتعمٌم النتائج •

مسح المؤسسات الصغرى هو مصدر هام لتمدٌر وضعٌة النشاط •

 المؤسسات الغٌر مشغلة فً السجل
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 استعمال المسح الخاص بجودة السجل 3.1

 مسح تحسٌن و مرالبة جودة السجل

مسح ٌمارن بٌن المعطٌات المضمنة فً السجل مع المعطٌات •

 المٌدانٌة

متغٌرات التعرٌف و النشاط الرئٌسً و الثانوي و الحجم و •

رلم المعامالت و وضعٌة النشاط و تارٌخ اإلحداث و 

 ...االضمحالل 

 تكلفة و مدة اإلنجاز : مصدر هام شرٌطة االستمرارٌة •
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 :  محاور االستمارة فً تتمثل أهم 

 ...المعرف،  االسم ، الصفة المانونٌة، : المؤسسة  تعرٌف•

العنوان، الترلٌم البرٌدي، الهاتف، الفاكس، : المولع الجغرافً •
 ...العنوان اإللكترونً، 

النشاط الرئٌسً، األنشطة الثانوٌة، تارٌخ : النشاط االلتصادي •

 ...مباشرة النشاط،،

 .تارٌخ الغلك النهائً أو الولتً: الوضع االلتصادي •

 . عناوٌن الفروع واالنتماء إلى مجمع : هٌكلة المؤسسة •

 السجل معطٌات جودة لتحسٌن المٌدانً البحث

 المحاور
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 السجل معطٌات جودة لتحسٌن المٌدانً البحث

 المحاور

 تعرٌف المؤسسة
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 السجل معطٌات جودة لتحسٌن المٌدانً البحث

 المحاور

 (الممر اإلجتماعً)عنوان المؤسسة 
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 السجل معطٌات جودة لتحسٌن المٌدانً البحث

 المحاور

 النشاط الرئٌسً و األنشطة الثانوٌة و المنتوجات
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 السجل معطٌات جودة لتحسٌن المٌدانً البحث

 المحاور

 وضعٌة النشاط
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 السجل معطٌات جودة لتحسٌن المٌدانً البحث

 المحاور

 الهٌكلة و الفروع 
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 ضرورة وضع رزنامة صيانة  
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 رزنامة تحٌٌن السجل  5.1 

كل مصدر اداري أو احصائً ٌتمٌز بدورٌة تحٌٌنه و مجال •

 ...(تحدٌث متواصل أو مرة فً الشهر )المحتوى التغطٌة و 

ضرورة وضع رزنامة لتحٌٌن السجل اإلحصائً و ذلن •

بإدماج المعلومات المتأتٌة من مصادر مختلفة والتنسٌك مع 

 المسوح االلتصادٌة

 :سجل المؤسسات ٌحٌن على مستوٌٌن •

  ًالسجل الحLive register, OLTP  

 السجل المجمدFrozen register, OLAP   
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 رزنامة تحٌٌن سجل المؤسسات فً تونس 

 مرة كل ثالث أشهر: و الصندوق  األداءاتجذاذات •

 مرة فً السنة : جذاذات الجمارن و الوكالة •

 حسب دورٌة المسح: المسوح المٌدانٌة •

 

 عمل متواصل على امتداد السنة: النسخة الحٌة من السجل •

سجل سنوي ٌحتوي المؤسسات : النسخة المجمدة من السجل •

السنة  جوٌلٌةالناشطة آخر ٌوم من السنة ٌتم اعداده اثناء شهر 

 (  أشهر 7تأخٌر )الموالٌة 
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 التعامل مع المعلومات المتضاربة و تحسٌن الجودة 2 

 

اختالف أهداف المصادر اإلدارٌة و تعدد التصانٌف و التعرٌفات •

و المصطلحات و اختالف التارٌخ المرجع       تضارب فً 

 المعلومات        أي مصدر نستعمل ؟

 :وضع منهجٌة لتمدٌر متغٌرات السجل •

 

 نماذج تمرٌرٌة(deterministic models  : ) إنشاء ترتٌب

 األولوٌات بٌن المصادر حسب جودتها  

 

 نماذج احتمالٌة(Probabilistic models)  
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 (تونس)التقدير اإلحصائي ألهم المتغيراث 

 األداءات الصندوق الوكالة الدٌوانة المسوح منهجٌة التمدٌر

بالنسبة  احتمالٌة

للمؤسسات 

 الفردٌة 

X X X X X 
 وضعٌة النشاط

 العنوان  X X X X X تمرٌرٌة

 النشاط X X X X X تمرٌرٌة

 تمرٌرٌة
 احتمالٌة

X X X 
 رلم المعامالت

  األجراء عدد X X X X تمرٌرٌة
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ديمغرافيت المؤسساث. 3  
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 الهدف و المصطلحات •

 اإلشكالٌات•

 مثال •

 

 

 



 المؤسسات دٌموغرافٌا

من بٌنها ( events)متابعة ما تتعرض له المؤسسة من أحداث  •

 النشاط و غٌرها  إستعادةو إدماج و  إنصهار  وو غلك   إحداث

   (growth of units)  نموالمؤسساتمتابعة مدى •

 Job)و تسرٌح  إحداثاتمتابعة حركٌة التشغٌل من •

Creation and destruction) 

 (survival analyse)المؤسسات  إستمرارٌةدراسة مدى •
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 « دٌموغرافٌا المؤسسات»تغٌرات الوحدات اإلحصائٌة . 3



 (  Entry)إحداث أو دخول 

جدٌدة او عن طرٌك ) بعث وحدة إنتاج سلع أو خدمات •

 )استعادة النشاط 

 إنشاء مؤسسة عن طرٌك اندماج أو تفكن أو انمسام   •

 

 

 

 غلك أو خروج  --إحداث أو دخول  1.3 
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 (:Exit)غلك أو خروج  

 بصفة ولتٌة أو نهائٌة  تولف المؤسسة على اإلنتاج•

 مؤسسة مع أخرى و تكوٌن مؤسسة جدٌدة إندماج•

تغٌٌر كامل فً الوحدة المانونٌة خاصة بتغٌٌر الصٌغة •

   الجبائٌة

 

 

 



تمسٌم لعوامل اإلنتاج لمؤسسة (     Break-up)تفكن  •

لتكوٌن مؤسستٌن أو أكثر بطرٌمة تضمحل من خاللها 

 .  المؤسسة األولى

هذا الحدث ٌشبه التفكن، ولكن فً (   Split-off)االنمسام •

و ٌتم  إستمرارٌتهاهذه الحالة المؤسسة األصلٌة تحافظ على 

 .إنشاء مؤسسة أخرى أو أكثر
  

 التفكن و اإلنمسام 2.3 
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وٌمكن مالحظة ذلن الحدث بأنه عكس  -( Merger)االندماج •

مؤسستٌن أو أكثر لعوامل اإلنتاج توحٌد  االنمسام و ٌتمثل فً

بهذه الطرٌمة تعتبر المؤسسات . واحدة جدٌدةلٌصبحوا مؤسسة 

 .السابمة مغلمة

مؤسسة أو أكثر  اندماجهً عملٌة  –(  Take-over)التولً•

و بالتالً هنالن استمرارٌة و بماء ألحد مؤسسة موجودة فً 

 المؤسسات األصلٌة 

 اإلندماج و التولً 3.3 
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الوالع االلتصادي فً فً سجل المؤسسات  Event (الحدث) 

 

عدد المؤسسات بعد  عدد اإلحداثٌات عدد الخروج

 الحدث
عدد المؤسسات لبل 

 الحدث

- 1 1 - Birth     بغث 

1 - - 1 Death لق      غ   

- - 1 1 Change of ownership  تغير

 المالك

n 1 1 n  Merger في مؤسسة جديدة    إندماج 

    

n-1 - 1 n    Take-over  في مؤسسة إندماج 

 موجودة

1 n n  1 Break-up تفكك         

- n-1 n 1 Split-off االنمسام     

 (events)األحداث  4.3
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صعوبات دراسة دٌموغرافٌة المؤسسات باالستعمال المباشرة  للمصادر 

 اإلدارٌة   

 تارٌخ التسجٌل تارٌخ ٌختلف على تارٌخ بداٌة النشاط الفعلً •

 تارٌخ غلك المؤسسة فً أغلب الحاالت ال ٌصرح به فً نفس السنة •

 :وهو ما ٌمكن أن ٌتسبب فً

نظرا لوجود تسجٌالت تمثل )المبالغة فً تمدٌر عدد إحداثات المؤسسات •

 (نواٌا اإلستثمار لم تنجز فعلٌا 

التملٌل من عدد خروج المؤسسات  نظرا لوجود مؤسسة أنهت نشاطها و لم •

 تمم بعد بالتصرٌح

30 

صعوبة دراسة دٌموغرافٌة المؤسسات  4.3   



 “ إشارات النشاط” منغٌراتتمدٌر التارٌخ الفعلً لبدء النشاط على أساس •

 تمدٌر، لكل مؤسسة موجودة فً السجل،  احتمال نشاطها •

 النشاط  الرئٌسً وعدد العاملٌن: تمدٌر المتغٌرات اإلحصائٌة للسجل •

 المؤسسات من خالل سلسلة من السجالت  دٌموغرافٌةدراسة •
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 الحلول الممترحة   5.3   



 دٌمغرافٌة المؤسسات فً تونس
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 توزيع متباين للمؤسساث حسب الحجم ا
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36,4% 

المشتغلٌن حسب حجم المؤسسة خالل الفترة  والمؤسسات   عددتوزٌع :  1رسم بٌانً 

 (معدل سنوي) 2010 -1996

 نسبة المشتغلٌن   نسبة المؤسسات   



 نسبت المؤسساث الصغرى تتجه أكثر فأكثر نحو االرتفاع 
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 لوال إحداثاث المؤسساث لما تطور عدد المشتغلين  

35 

 الحدث 2006 2007 2008 2009 2010 سنوات 5معدل 

 إحداثات مؤسسات 524 54 264 58 578 53 046 56 347 52 952 54

 مؤسساتاضمحالل  476 21- 391 48- 481 37- 516 37- 385 32- 450 35-

 مؤسسات متواصلة 380 11 228 34 897 45 240 17 197 30 788 27

 المجموع 428 44 101 44 994 61 770 35 158 50 290 47



تترّكس إحداثاث الشغل صلب المؤسساث الشابت   

 
 

 

 2010 -1997إحداثات الشغل السنوٌة حسب حجم المؤسسة وعمرها خالل الفترة 
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 الشغل تترّكز عادة صلب المؤسسات الشابة التً  إحداثات
 سنوات 4ال ٌتجاوز عمرها 



 ديناميكيت المؤسساث محدودة للغايت

37 

 مدى تطور حجم المؤسسة على المدى القصير وعلى المدى البعيد
   على المدى المصٌر: أ 

   حجم المؤسسة خالل السنة الموالٌة
حجم المؤسسة  
   خالل نفس السنة

   خروج مؤسسات 1  [2 ,4]  [9,5]   [10 ,49]   [99,50]  [999,100] او اكثر  1000

0 0,01 0,01 0,06 0,1 1,34 91,98 6,51 1 

0 0,01 0,02 0,44 3,93 79,61 7,82 8,16 [4, 2]  

0 0,04 0,1 8,71 68,75 14,18 1,3 6,91 [9,5]  

0 0,49 3,73 80,51 8,76 1,8 0,9 3,79 [49, 10]   

0,01 11,84 67,84 16,04 0,5 0,43 0,61 2,72 [99,50]   

0,56 86,56 8,31 1,91 0,26 0,21 0,37 1,83 [999,100]  

 او اكثر  1000 1,59 0 0,14 0,14 0,14 0,14 11,56 86,27

   على المدى الطوٌل: ب  

  2010حجم المؤسسة سنة 
حجم المؤسسة   

   1996سنة 
   خروج مؤسسات 1  [2 ,4]  [9,5]   [10 ,49]   [99,50]  [999,100] او اكثر  1000

0 0,02 0,01 0,15 0,31 2,45 37,81 59,25 1 

0 0,07 0,05 1,21 4,29 25,44 15,59 53,36 [4, 2]  

0,01 0,27 0,53 10,21 18,07 14,64 2,59 53,69 [9,5]  

0,02 2,02 4,92 28,93 9,69 5,71 2,18 46,54 [49, 10]   

0 12,18 19,16 18,96 1,87 2,65 1,77 43,42 [99,50]   

1,51 38,44 10,3 7,37 1,17 1,93 1,17 38,11 [999,100]  

   اكثر او 1000 18,75 0 0 0 3,13 0 37,5 40,63



 خالصة

 –منهجٌة احصائٌة  –ترمٌز  –مماربة  –تنوع المصادر : الصٌانة •

 تحسٌن الجودة عمل متواصل 

   -نسخ اولٌة  –المصادر و المسوح : الرزنامة •

   -OLTP-SASالنسخة الحٌة من السجل  •

  OLAP-SASالنسخة المجمدة من السجل •

السجل لٌس فمط لاعدة وحدات و لاعدة لسحب العٌنات هو اٌضا •

 لاعدة للمٌام بدراسات حول النسٌج االلتصادي
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