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البرنامج

.I السجل أهداف

(coverage) الشمولٌة او التغطٌة1.

(Quality) الجودة2.

(Authority) المرجعٌة3.

.IIالسجل استعماالت  

اإلحصائٌة الوحدات متابعة و تعرٌف1.

االقتصادٌة المسوح إنجاز و تنسٌق وسٌلة2.

االقتصادي النسٌج تحلٌل3.

اإلدارٌة المصادر إلدماج قاعدة4.

النشر5.
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(coverage)الشمولية  اوالتغطية  1.1

تعداد )ال بد من دراسة دقٌقة ألهداف السجل وذلك لتحدٌد طرق إنشائه  

(أو التعوٌل على المصادر اإلدارٌةللمؤسسات عام 

   ٌشمل السجل جمٌع المؤسسات الناشطة فً : المبدأ

االقتصاد الوطنً 

    الصغٌرة  والمؤسسات الصغرى تطلبت تغطٌة إذا

ٌمكن تغطٌة فقط ( : فً حالة التعداد)تكلفة كبٌرة 

المؤسسات التً تساهم فً القسط الكبٌر من الناتج 

القومً الخام  
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(Quality)الجودة  2.1

تفادي  وسجل مؤسسات ذو جودة ٌمكن من إثراء المنظومة اإلحصائٌة 
على المؤسساتعبء اإلجابة تقلٌص  وبعض المسوح المٌدانٌة المكلفة 

: الجودة مؤشرات

  ال ٌشمل مؤسسات غٌر ناشطة فعلٌا

   صحٌحة  والعناوٌن دقٌقة

  مطابق للنشاط المٌدانً ومحٌن االقتصادي النشاط

 حجم المؤسسة محٌن

 ...
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(Authority) المرجعية  3.1

:السجل الوطنً للمؤسسات هو المرجع الوحٌد 

  ًالمعرف الوطنً أو التصنٌفات : للتنسٌق اإلحصائ

اإلحصائٌة

 سحب العٌنات

  دٌمغرافٌةو االقتصادي معرفة حقٌقة النسٌج 

المؤسسات
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السجل استعماالت  2

:خمسة استعماالت رئٌسٌة ( الفروع)للسجل الوطنً للمؤسسات 

متابعة الوحدات اإلحصائٌة وتعرٌف  1.

قاعدة تنسٌق و إنجاز المسوح اإلقتصادٌة2.

اإلقتصاديقاعدة إحصائٌة لدراسة النسٌج 3.

استعمالها  وقاعدة إلدماج المصادر اإلدارٌة 4.
ألغراض إحصائٌة 

النشر 5.
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متابعة الوحدات اإلحصائٌة وتعرٌف  1.2

  اإلقتصاديالوحدات اإلحصائٌة المتعلقة بالمجال 
لٌس  : تختلف على الوحدات اإلدارٌة  ومتعددة 

المجمع كوحدة  وكل مطالب باألداء هو مؤسسة 
إحصائٌة ال تقابله وحدة إدارٌة

  السجل الوطنً للمؤسسات ٌعرف الوحدات
اإلحصائٌة انطالقا من خصوصٌات الوحدات 

ٌمكن  متابعتها واإلدارٌة 
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إنجاز المسوح اإلقتصادٌة وقاعدة تنسٌق  2.2

  المسوح التً تعتمد على عٌنة تستوجب وجود

قاعدة سحب 

ٌحتوي على متغٌرات السحب(sampling )و 

( calibration)المتغٌرات المعاٌٌر 

 قاعدة لتعمٌم نتائج المسح(extrapolation)
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إنجاز المسوح االقتصادٌة وقاعدة تنسٌق  2.2

   قاعدة عناوٌن للتواصل مع المؤسسة بطرقة
أو عبر الهاتف أو ( face to face)مباشرة 

األنترنات
 تجنب استجواب نفس : قاعدة للتنسٌق بٌن المسوح

المؤسسة فً أكثر من مسح
 تجنب المسح أو )وسٌلة للتقلٌص من كلفة المسوح

(اختصار االستمارة 
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إنجاز المسوح اإلقتصادٌة وقاعدة تنسٌق  2.2

:ٌستوجب  اإلستعمالهذا 

و  إحداثاتمتابعة : السجل بصفة دورٌة  تحٌٌن

النشاط  وتغٌر العناوٌن  تحٌٌن والمؤسسات اضمحالل 

االقتصاديالحجم حتى ٌكون السجل مطابقا للواقع  و

 التنسٌق بٌن  والعٌنات استخراج إدماج آلٌات

المسوح فً أعمال التصرف فً السجل
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معرفة حقيقة النسيج االقتصادي   3.2

  وعدد األجراء  ومتابعة تطور عدد المؤسسات 

  والواردات  والصادرات  ورقم المعامالت 

 إحداثات وو التوقف على النشاط  اإلحداثات

...اإلنتاجٌة  والشغل 

  وو الموقع االقتصادي النشاط  وحسب الحجم 

...و  الجبائٌةالصٌغة 
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قاعدة إلدماج المصادر اإلدارية  4.2

 الطلب المتنامً لإلحصائٌات االقتصادٌة

  عادة ٌجب تجنب استجواب المؤسسة حول نفس

المعلومات التً قدمتها للمصالح اإلدارٌة

  احتواء السجل على جل التصارٌح اإلدارٌة للمؤسسة

ٌمكن من االستغناء ( جل المعرفات اإلدارٌة للمؤسسة)

على المسوح المٌدانٌة أو التقلٌص من االستمارة
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النشر 5.2

 سجل المؤسسات ٌمثل قاعدة معطٌات مركزٌة
تشمل جمٌع المؤسسات الناشطة

 الوحدات مطابقة  وتكون فٌه المتغٌرات
النشاط )الدولٌة  وللمواصفات اإلحصائٌة الوطنٌة 

(الحجم و
 (  وحٌد)إمكانٌة بعث معرف وطنً موحد
  ًلكن نشر المعطٌات الفردٌة للسجل ال ٌتوافق ف

ال )أغلب الحاالت مع قانون السر اإلحصائً 
(ٌمكن استعمال السجل إال ألغراض إحصائٌة
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شكرا 

Hassen.arouri@gmail.com
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