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اإلحداث : اإلطار القاوىوي 

الذي كلف المعهد  1994لسنة  780أحدث السجل تبعا لألمر عدد 

:الوطنً لإلحصاء بـ 

النواة األولى للسجل الوطنً للمؤسسات وتحٌٌنه و وضع •

التصرف فٌه و إستغالل معطٌاته

إسناد المعرف الوطنً لكل مؤسسة مسجلة بالسجل ولكل فرع •

من فروعها

إسناد رقم معرف لنشاط المؤسسة حسب التصنٌف الرسمً •

لألنشطة االقتصادٌة
4



المصادر  : اإلطار القاوىوي 

:مصادر التحدٌث 

اإلدارة العامة لألداءات و الصندوق : الجذاذات اإلدارٌة  •

الوطنً للضمان االجتماعً أو كل هٌكل عمومً لدٌه معلومات 

حول المؤسسات

إرسال الجذاذات اإلدارٌة بصفة منتظمة للمعهد•

إعالم المعهد بكل  تغٌٌر ٌطرأ على للمتغٌرات أو تصنٌفاتها أو •
تعرٌفها 
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أهداف السجل  

قاعدة معطٌات1.

قاعدة إحصائٌات2.

   قاعدة عٌنات 3.
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قاعدة معطيات : أهداف السجل 

:  بهاالمتغٌرات المتعلقة   تحٌٌنحصر قائمة المؤسسات و  •
...العنوان    ورقم المعامالت  وو عدد األجراء االقتصادي النشاط  ووضعٌة النشاط 

   

 وتوحٌد المعطٌات األساسٌة حول المؤسسات باستعمال معرفات •

العنوان حسب التصنٌفات  وترمٌز النشاط  : تصنٌفات و مواصفات موحدة 

للمؤسسة( إحصائً)معرف وطنً إسناد   واإلحصائٌة 
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قاعدة إحصائيات: أهداف السجل 

 واألجراء  وعدد المؤسسات :  اإلقتصادينشر إحصائٌات حول النسٌج •

 وو العنوان  الجبائٌةالصٌغة  والحجم  وقٌمة الواردات و الصادرات حسب النشاط 

... والسنة 

و الغلق اإلحداثات: المؤسسات  دٌمغرافٌامتابعة •

الشغل فً القطاع الخاص  إحداثاتمتابعة •

إنجاز دراسات حول االقتصاد التونسً بالتعاون مع المنظمات •

التنافسٌة  واإلنتاجٌة : الجامعٌٌن  والعالمٌة 
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قاعدة عيىات: أهداف السجل 

: استعمال السجل كقاعدة لسحب عٌنات البحوث االقتصادٌة •

  المسح الوطنً حول األنشطة االقتصادٌة

 (اإلستثمارنواٌا )مسوح الظرف االقتصادي

المسح الخماسً حول المؤسسات الصغرى

 مسح  والمسح السنوي حول التنافسٌة : مسوح خارج المعهد

...المؤسسات التجارٌة   
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مصادر التحييه

:  المصادر اإلدارٌة •
لألداءاتاإلدارة العامة 1.

الصندوق الوطنً للضمان االجتماع2ً.

 الدٌوانة 3.

التجدٌد    ووكالة النهوض بالصناعة 4.

المسوح االقتصادٌة   •
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لألداءاتاإلدارة العامة 

تشمل جمٌع الوحدات القانونٌة  لألداءاتجذاذات اإلدارة العامة •

(legal unit)  إقتصادينشاط  بمارسةالمرخص لها  :

أكثر السجالت شمولٌة للمؤسسات: األشخاص المادٌة والمعنوٌة 

جزئٌة للفروع وشمولٌة مطلقة للمؤسسات : الوحدات •

الزٌارات  و( الشهرٌة والسنوٌة )تصارٌح المؤسسة :  التحٌٌن•

( و محلً  جهويمكتب مراقبة  180)المٌدانٌة  
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لألداءاتاإلدارة العامة 

 والعنوان  والمؤسسة  إسمو  الجبائًالمعرف : أهم المتغٌرات •

 وو النشاط الرئٌسً  الجبائٌةتارٌخ بداٌة النشاط والصٌغة 

 وصٌغة التصدٌر  والثانوي و رقم المعامالت وجنسٌة المؤسسة 

(...تقدٌري أو الحقٌقً)الجبائًالنظام 

 وتارٌخ الوالدة : المتغٌرات اإلضافٌة بالنسبة لألشخاص المادٌة •

عدد األبناء    ورقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة 
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لألداءاتاإلدارة العامة 

تواتر الجذاذات 

التً وقعت خالل الثالثً المعنً التحٌٌناتجذاذة ثالثٌة تشمل •

صورة من قاعدة المعطٌات : جذاذة سنوٌة تغطً كل الوحدات •

الجبائٌة

جذاذة سنوٌة تشمل تصارٌح أرقام المعامالت بالنسبة للخمس •

سنوات األخٌرة
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الصىدوق الىطىي للضمان االجتماعي 

الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً فً نوعٌن من ٌتصرف •

“ العملة الغٌر أجراء” والمؤسسات المشغلة : الجذاذات 

منعدمة بالنسبة  وشمولٌة شبه مطلقة للمؤسسات : الوحدات •

للفروع

الزٌارات  و( الثالثٌة والسنوٌة )تصارٌح المؤسسة :  التحٌٌن•

(  و محلً  جهويمكتب مراقبة 50) المٌدانٌة  
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الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً

 والعنوان  والمؤسسة اسم و االنخراط رقم : أهم المتغٌرات •

عدد األجراء لكل ثالثً  وو النشاط الرئٌسً   االنخراط تارٌخ 

...حجم أجورهم و

االسم  واالنخراط رقم : المتغٌرات الخاصة بالعملة الغٌر أجراء  •

رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌة   وتارٌخ الوالدة  وو اللقب 
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الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً 

تواتر الجذاذات 

جذاذة ثالثٌة كاملة للمؤسسات المشغلة •

جذاذة ثالثٌة للمؤسسات الناشطة بالنسبة للعملة الغٌر أجراء   •

 وجذاذة سنوٌة تشمل تصارٌح المؤسسات المشغلة لعدد األجراء •

حجم الجور لكل ثالثً طٌلة السنوات الثالث األخٌرة
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الديىاوة 

تتمثل فً جذاذات التجارة الخارجٌة•

 وقطاع الصناعة )الموردة  والمؤسسات المصدرة : الوحدات •

(التجارة

الزٌارات  وتصارٌح المؤسسة عند القٌام بالمبادلة :  التحٌٌن•

المٌدانٌة ألعوان الجمارك
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الدٌوانة 

اسم  و( الجبائًالمعرف )معرف الدٌوانً:  أهم المتغٌرات •

 والموردة و المصدرة المنتجات قائمة  والعنوان  والمؤسسة 

حجم كل منها وقٌمة 

 وجذاذة سنوٌة تشمل جمٌع المؤسسات وحجم :  تواتر الجذاذات •

قٌمة كل مبادلة  
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وكالة الىهىض بالصىاعة و التجديد   

التجدٌد  تشمل المؤسسات  وجذاذات وكالة النهوض بالصناعة •

الصناعٌة التحوٌلٌة المشغلة لستة أجراء أو أكثر

 بهالمسح السنوي الذي تقوم  وتصارٌح المؤسسة :  التحٌٌن•

( و محلً  جهويمكتب   23)الوكالة 
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التجدٌد   ووكالة النهوض بالصناعة  

العنوان  والمؤسسة اسم  ومعرف الوكالة :  أهم المتغٌرات •

صٌغة  ووعدد األجراء المنتجات قائمة  ووالنشاط الرئٌسً 

التصدٌر 

جذاذة سنوٌة تشمل جمٌع المؤسسات الناشطة :  تواتر الجذاذات •

أكثر اوالمشغلة لستة أجراء  وفً قطاع الصناعات التحوٌلٌة 

20



خصوصياث انمصادر

اتالتصنيف المعرف المؤسسات 

الناشطة

عدد 

المؤسسات

عدد 

المتغيرات

المصدر

:   ئً التصنٌف الجبا

العنوان و النشاط و 

الصٌغة الجبائٌة

المعرف الجبائً ألف 600 ألف 1100 80 األداءات

تصانٌف خاصة 

العنوان : بالصندوق 

و النشاط 

رقم إنخراط 

المؤسسة المشغلة

ألف 120 ألف 250 40: المشغلون  الصندوق 

اإلجتماعً

المهنة أو النشاط رقم إنخراط المستقل 25: المستقلون  ألف 400 400 ألف

التصنٌف الخاص 

بالتجارة الخارجٌة

المعرف الدٌوانً مؤسسة 8000 8000 6 الدٌوانة 

تصنٌف الوطنً  

لألنشطة

معرف الوكالة مؤسسة 6000 6000 50 الوكالة
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خصوصياث انمصادر

غٌاب تعرٌف موحد للمؤسسة •

و المعرف االنخراط و رقم  الجبائًالمعرف :  تعدد المعرفات •

رقم السجل التجاري  والمعرف الصناعً  والدٌوانً 

غٌاب معرف مشترك أو موحد •

النشاط  وتعدد التصنٌفات المستعملة خاصة لترمٌز العنوان •

االقتصادي 

اإلقتصادٌةالتصنٌف الوطنً لألنشطة  إستعمالعدم •

عناوٌنها وتنوع فً طرق كتابة أسماء المؤسسات •
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التصرف في السجل
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إسىاد المعرف اإلحصائي

legal)ٌسند لكل وحدة • unit )ناشطة أو مسجلة بسجالت الجباٌة

مغلقة

sequential)“ تسلسلً عشوائً”معرف • random)

(control key)“رقم مفتاح ” أعداد منها  8تكون من •

ال ٌتغٌر بتغٌر نشاط أو عنوان أو حجم المؤسسة•

مقترح كمعرف وطنً وحٌد للمؤسسة •
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مقاربة المعرفات

المعرف الذي  جبائًتتمثل عملٌة المقاربة فً البحث لكل معرف •

ٌمثله فً الجذاذات األخرى

 وعدد األجراء والصادرات )إضافة متغٌرات : األهداف •
(النشاط و العنوان )التثبت من متغٌرات موجودة و( الواردات

أنشطة  وعناوٌن  وعملٌة البحث تعتمد على مقارنة أسماء  •

المؤسسات فً مصدرٌن أو أكثر

Automatic) ممكننةعملٌة المقاربة أصبحت  2010منذ •
Matching)
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ترميز المتغيرات

(   المعتمدٌة والوالٌة )والعنوان االقتصادي النشاط •

و ذلك  ممكننةعملٌة ترمٌز النشاط الرئٌسً للمؤسسة هً شبه •

(  االنتقالجداول )على قاعدة ترمٌز باالعتماد 

:   ال ٌطابق النشاط الفعلً  بهفً بعض األحٌان  النشاط المصرح •

...غٌر مفهوم، , نواٌا  نشاط، ال ٌتم تحدٌثه، غٌر مفصل 
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كيفية ترميز الىشاط
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محتىي السجل

المؤسسات  والقطاع الخاص : المؤسسات المسجلة فً السجل •

بعض اإلدارات والجمعٌات  والعمومٌة 

: بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص •

 المؤسسة معلومات حول  تعرٌف

معلومات حول خصائص المؤسسة

 معلومات حول حجم نشاط المؤسسة
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تعريف المؤسسة

و االنخراط و رقم  الجبائًالمعرف المعرف اإلحصائً و •

المعرف الصناعً والمعرف الدٌوانً 

اسم الشركة أو االسم الثالثً للشخص المادي•

ترقٌم  والمنطقة  واسم النهج  والرقم فً النهج : عنوان المؤسسة •

االلكترونًالبرٌد  والفاكس  وو الهاتف  المعتمدٌة والبرٌد 

   التحاٌٌن والغلق  وتوارٌخ بداٌة النشاط •
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خصائص المؤسسة  

وقع ترمٌزه حسب التصنٌف : الثانوي  والنشاط الرئٌسً •

  2009كذلك التصنٌف الجدٌد لسنة  و 1996الوطنً لسنة 

...,  اإلسمشركة خفٌة ,شخص مادي :  الجبائٌةالصٌغة •

حقٌقً أو مصدرة كلٌا اونظام تقدٌري :  الجبائًالنظام •

اجنٌةتونسٌة أو : الجنسٌة  •

عناوٌنها وعدد الفروع الثانوٌة •
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حىل حجم وشاط المؤسسة

قٌمة أجر كل منهم وعدد األجراء لكل ثالثً •

قٌمة األرباح أو الخسارة ورقم المعامالت •

منتوجقٌمة الصادرات و الواردات بالنسبة لكل •
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