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(التغطية)شمولية السجل 

االقتصاد الناشطة فً ( الفروع)جمٌع المؤسسات :ٌشمل السجل  

الوطنً أي التً تساهم فً الناتج الوطنً الخام 

 شخص مادي أو معنوي

ًنظام تقدٌري أو حقٌق

مشغل أو مستقل

ربحٌة أو غٌر ربحٌة

 عامة أو خاصة
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(التغطية)شمولية السجل 

:حسب التوصٌات 

 و( اإلنتاج ٌستهلك داخل األسرى)ال ٌشمل األسر المنتجة السجل 

كذلك ألسر المشغلة ألجراء لألعمال المنزلٌة

 و القنصلٌات لٌست مؤسساتالدبلوماسٌة الهٌئات

 الهٌئات المختصة تعتبر مؤسسات  والمنظمات الدولٌة

 جود مصدر  وصعوبة )ٌعتبرون مؤسسات الفالحٌن المستغلٌن

(إداري

قٌاس مدى شمولٌة السجل باالعتماد على مسوح التشغٌل ٌمكن 



المعرفات  1.1

 ًال ٌتغٌر بتغٌر النشاط أو  و( الفرع)ٌالزم المؤسسة : المعرف اإلحصائ
العنوان أو الحجم أو أي متغٌرة أخرى

ٌتكون عادة من قسمٌن عدد متتابع(sequential )عدد مفتاح  و

(key)

ترقٌم خاص  الٌهالفرع ٌتكون من معرف المؤسسة ٌضاف رف عم

بالفرع

 األكثر تغطٌة  وٌمكن أن ٌمثل المعرف األكثر استعماال :  الجبائًالمعرف
للمؤسسات 

 و رقم االجتماعً بصندوق الضمان االنخراط عدد : معرفات أخرى
غٌرهم والمعرف الصناعً  والسجل 

استعمال عدد من المعرفات ٌمكنه من أكثر السجل على احتواء : مالحظة 

أكثر عدد من المصادر
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 النشاط وضعية  2.1

 إدارٌا"السجل ٌحتوي على المؤسسات الناشطة"

 التأخٌر فً تصارٌح التوقف علً النشاط ٌجعل السجل ٌحتوى

على مؤسسات غٌر ناشطة فعلٌا

 تطوٌر منهجٌة إحصائٌة لتقدٌر الوضعٌة الحقٌقٌة لنشاط

المؤسسة 

6



عنوانها والمؤسسة اسم  3.1

  ًرقم البطاقة  وتارٌخ الوالدة  وو لقب اسم : الشخص الطبٌع

الشخصٌة 

  و االسم االجتماعً التفرقة بٌن )اسم الشركة : الشخص المعنوي

الرمز  و( التجاري

  موحدة  ومنظمة : طرٌقة كتابة األسماء
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 الجبائيةالصيغة  3.1

   المشروع الفردي  ٌتّم إحداثه من قبل : الشخص الطبيعي

شخص طبٌعً مكلّف بتسٌٌره

  هً شركة أسهم تتكون من سبعة :   االسم الشركة خفية

رأس )فً حدود مساهماتهم  مسؤولٌنمساهمٌن على األقل ٌكونون 

(خمسٌن ألف دٌنار: المال األدنى 

 تتكون الشركة ذات :  الّشركة ذات المسؤولّية المحدودة

وال ٌكون فٌها الشرٌك فأكثر، المسؤولٌة المحدودة بٌن شخصٌن 

وٌمكن آن . إال فً حدود مساهمته فً رأس مال الشركة مسؤوال

تتكّون الشركة المحدودة المسؤولٌة من شرٌك واحد وتسمى 

رأس المال )شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة "

(    عشرة آالف دٌنار: األدنى 

...
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االقتصادي النشاط  1.2

  أنشطة فرعٌة أو ثانوٌة ونشاطا رئٌسٌا ( فرع)لكل مؤسسة

الرئٌسً هو النشاط الذي ٌساهم فً أكبر قسط من القٌمة النشاط 

( رقم المعامالت)المضافة 

  ضرورة وجود تصٌف وطنً لألنشطة االقتصادٌة متطابق مع

(  المجموعة األوروبٌة وتصنٌف األمم المتحدة )التصنٌفات الدولٌة 

الدولً ولضمان إمكانٌة المقارنة على الصعٌد الوطنً 

  وضع جداول مقاربة : و اختالفها التصنٌفات فً صورة تعدد

(pass table)

...
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عدد األجراء : المؤسسة حجم   2.2

كبٌرةأو صغٌرة أو متوسطة أو صغرى : تكون أن المؤسسة ٌمكن   

 2, 1,  0: عدد األجراء شرٌحة باستعمال حجم المؤسسة احتساب 

 ,3-4 ,5-9 ,10-19 ,20-49 ,50-99 ,100-149 ,150-

.اكثر او 1000, 500-999, 250-499, 200-249, 199

 هو المعدل السنوي أو العدد فً ( حسب االستعمال)عدد األجراء

محددتارٌخ 

 إذا توفرت معلومات حول مدة العمل من المستحسن إعادة احتساب
"  كامل الوقت"عدد األجراء  الذي ٌعادل  10



رقم المعامالت: المؤسسة حجم   2.2

نظرا : رقم المعامالت  بإستعمالحجم المؤسسة  إحتساب

 إستعمالكذلك بعض األنشطة ٌعتبر  ولخصوصٌة بعض المسوح 

:رقم المعامالت أنجع فً حاالت مثال بحث حول الخدمات 

-40, 40-20,  20-10, 10-5,  5-4, 4-2,2-1,اقل من ملٌون 

50 ,50-100 ,100-200 ,200-500 ,500-1000 ,1000-

أكثر او 5000, 5000

  أشهر  9تأخر التصارٌح برقم المعامالت تصل أحٌانا : اإلشكالٌة
(ضرورة وضع منهجٌة إحصائٌة لتقدٌر رقم المعامالت)
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القطاع الوظيفي    3.2

 (القطاع الخاص)مؤسسات تأمٌن  ومؤسسات مالٌة

  (القطاع الخاص)مؤسسات غٌر مالٌة

  اإلدارة العمومٌة

  الجمعٌات
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ديمغرافيةمتغيرات  1.3

: تارٌخ إحداث المؤسسة   

  (  متغٌرة إدارٌة)التارٌخ التصرٌح بتكوٌن المؤسسة

  (متغٌرة إحصائٌة)ٌختلف على تارٌخ بداٌة النشاط

  على متغٌرات مؤشرات باالعتماد ٌمكن تقدٌر تارٌخ بداٌة النشاط

أو رقم المعامالتأو االستثمار عدد األجراء : النشاط 
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ديمغرافيةمتغيرات  2.3

: تارٌخ التوقف على النشاط  

   تعقٌدات إدارٌة أو : عادة ما  ترد تصارٌح الغلق بعد تأخٌر كبٌر

تأخر المؤسسة فً اإلعالن 

  ذلك  والبد من وضع منهجٌة لتقدٌر وضعٌة نشاط المؤسسة

على مؤشرات النشاط باالعتماد 

  المؤسسة غٌر اعتبار مؤشر للنشاط طٌلة سنتٌن ٌمكن  ايإذا انعدم

ناشطة  
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متغيرات العالقة بين الوحدات 4

: تارٌخ التوقف على النشاط  

     الفرع  والعالقة بٌن المؤسسة

  المؤسسات المملوكة  والعالقة بٌن المؤسسات  المالكة

  المجمع الذي تنتمً غلٌه والعالقة بٌن المؤسسة
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شكرا 

Hassen.arouri@gmail.com
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