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التعريف حسب التوصيات اإلحصائية1.

منهجية االحتساب 2.



تعريف ديموغرافيا المؤسسات

المؤسسات دٌموغرافٌا

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

النشاط  إستعادة وو إدماج  إنصهار وو غلق  بٌنها إحداث

growth)نموالمؤسساتمتابعة مدى • of units) 

 Job)و تسرٌح  إحداثاتمتابعة حركٌة التشغٌل من •

Creation and destruction)

survival)المؤسسات  إستمرارٌةدراسة مدى • analyse)

3



( Entry)إحداث أو دخول 

عن طرٌق  اوجدٌدة ) بعث وحدة إنتاج سلع أو خدمات •

)النشاط  إستعادة

   أوانقسامإنشاء مؤسسة عن طرٌق اندماج أو تفكك  •

إحداث أو دخول  
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(:Exit)غلق أو خروج  

بصفة وقتٌة أو نهائٌةتوقف المؤسسة على اإلنتاج•

تكوٌن مؤسسة جدٌدة والمؤسسة مع أخرى  إندماج•

تغٌٌر كامل فً الوحدة القانونٌة خاصة بتغٌٌر الصٌغة •

   الجبائٌة

أو خروج  غلق 
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تقسٌم لعوامل اإلنتاج لمؤسسة (     Break-up)تفكك  •

لتكوٌن مؤسستٌن أو أكثر بطرٌقة تضمحل من خاللها 

.  المؤسسة األولى

هذا الحدث ٌشبه التفكك، ولكن فً (   Split-off)االنقسام •

و ٌتم  إستمرارٌتهاهذه الحالة المؤسسة األصلٌة تحافظ على 

.إنشاء مؤسسة أخرى أو أكثر
 

التفكك و اإلنقسام 
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وٌمكن مالحظة ذلك الحدث بأنه  -( Merger)االندماج •

مؤسستٌن أو أكثر توحٌد  عكس االنقسام و ٌتمثل فً

بهذه . واحدة جدٌدةلعوامل اإلنتاج لٌصبحوا مؤسسة 

.الطرٌقة تعتبر المؤسسات السابقة مغلقة

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

و بالتالً هنالك استمرارٌة و مؤسسة موجودة أكثر فً 

بقاء ألحد المؤسسات األصلٌة 

اإلندماج و التولي 

7



في سجل المؤسسات الواقع االقتصادي في Event (انحدث)

عدد الخروج عدد اإلحداثٌات عدد المؤسسات بعد 

الحدث

عدد المؤسسات قبل 

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 االنقسام   

(events)األحداث 
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حسب ( دخول و خروج ) إحصائٌات حول حركٌة المؤسسات •

النشاط اإلقتصادي و الصٌغة الجبائٌة و الوالٌة و شرٌحة 

...األجراء و النضام الجبائً و صٌغة التصدٌر 

تحدٌد األنشطة الجدٌدة والتوجهات االقتصادٌة•

دراسة مدى البقاء حسب األجٌال•

دراسة حركٌة الٌد العاملة و إحداثات الشغل •
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صعوبات دراسة دٌموغرافٌة المؤسسات باالستعمال المباشرة  للمصادر 

اإلدارٌة   

تارٌخ التسجٌل تارٌخ ٌختلف على تارٌخ بداٌة النشاط الفعلً •

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

:وهو ما ٌمكن أن ٌتسبب فً

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

(نواٌا اإلستثمار لم تنجز فعلٌا 

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

تقم بعد بالتصرٌح
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الحلول المقترحة 

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

تقدٌر، لكل مؤسسة موجودة فً السجل،  احتمال نشاطها •

النشاط  الرئٌسً وعدد العاملٌن: تقدٌر المتغٌرات اإلحصائٌة للسجل •

المؤسسات من خالل سلسلة من السجالت  دٌموغرافٌةدراسة •
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