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لإلحصاء ةالوطني تالسجال

مبروك نصري

1439الحجة،  ذو 13الجمعة، 

السجل الوطني للمؤسسات

الوطني للتعداد العام للسكان و السكنى السجل

ت اإلحصائية األخرىالسجال
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تعريف السجل الوطني للمؤسسات

اإلطار القانوني -1

 780تم إرساء السجل الوطني للمؤسسات بالمعهد الوطني لإلحصاء وفقا لألمر عدد 

.و المتعلق بإحداث سجل وطني للمؤسسات 1994أفريل  4المؤرخ في 

قام المعهد بوضع النواة األساسية لهذا السجل بالتعاون مع اإلدارة العامة لألداءات 

لين األكثر بوزارة المالية و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي باعتبارهما يمتلكان السج

.شمولية للمؤسسات

تعريف السجل الوطني للمؤسسات

اإلطار القانوني -1
األطر القانونية ضرورية لتمكن من مراقبة تدفق المعطيات اإلدارية  :

البد من وجود قوانين تمكن الجهاز اإلحصائي من النفاذ الى الجذاذات اإلدارية و •

استعمالها أغراض إحصائية

أو السر  التنصيص في القانون على علوية السر اإلحصائي مقارنة بالسر الجبائي•

البنكي

ا عالقة الجهاز اإلحصائي مطالب بحماية المعطيات الفردية و عدم استعمالها لغايات له •

أو االجتماعية أو المالية الجبائيةبالمراقبة 

مصداقية نشر المعطيات الفردية المتعلقة بالوضع المالي مثال لمؤسسة معينة يمس ب•

الجهاز و يمكن أن يتسبب في امتناع عن اإلجابة
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تعريف السجل الوطني للمؤسسات

يف المعطيات األساسية باستعمال تصان عبرتوحيدالسجل هو أداة تنسيق احصائي 

ومصطلحات احصائية متعارف عليها

:وجب إحداث جداول مرور  ااإلداريةمع تعدد التصانيف •

المرور إحتمال-ااإلحصائيالرمز  –الرمز اإلداري     

 10 يحين التصيف النشاط مرة كل(تطور التصانيف والمصطلحات اإلحصائية  •

...  سنوات  5بالرمز القديم و الجديد لمدة  االحتفاظ) : سنوات

جداول  وضع: من الوحدات القانونية  انطالقاللمؤسسة  اإلحصائيلتطبيق التعريف •

ربط بين الوحدات 

تعريف السجل الوطني للمؤسسات

الهدف من إنشاء السجل -2

:تتمثل األهداف األساسية إلحداث السجل الوطني للمؤسسات في

حصر قائمة المؤسسات و متابعة اإلحداثات الجديدة و غلق المؤسسات.

إسناد معرف وطني للمؤسسة إلعتماده في كل المعامالت بين المؤسسة و اإلدارة.

واصفات تناسق المعطيات األساسية حول المؤسسات باستعمال معرفات و تصانيف و م
.موحدة بين مختلف األطراف

لف استعمال المعلومات التي يحتويها السجل قصد تصنيف المؤسسات حسب مخت
...الوالية، الصفة القانونية للمؤسسة، النشاط اإلقتصادي: المعطيات

اتاستعمال السجل كقاعدة لسحب عينات المسوحات اإلحصائية المتعلقة بالمؤسس.
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تعريف السجل الوطني للمؤسسات

محتوى السجل -3

:أنواع من المؤسسات 4يحتوي السجل الوطني للمؤسسات على 

مؤسسات القطاع الخاص

الجمعيات

المؤسسات العمومية

بعض المؤسسات اإلدارية

تعريف السجل الوطني للمؤسسات

:أنواع من المعلومات  3و يحتوي السجل على 

 المعرف اإلحصائي، المعرف الجبائي، معرف: معلومات خاصة بتعريف المؤسسة 
، الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي، اسم المؤسسة، العنوان، الترقيم البريدي

المعتمدية، الوالية، الهاتف، البريد اإللكتروني

 خ فتح و الصيغة القانونية، النشاط اإلقتصادي، تاري: معلومات عن خصائص المؤسسة
تاريخ غلق المؤسسة

 عدد األجراء، رقم المعامالت، حجم األجور، اإلستيراد : معلومات عن حجم المؤسسة
و التصدير
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أهم األعمال المنجزة في السجل

:تبين الصورة الموالية أهم مراحل التصرف في السجل الوطني للمؤسسات 

أهم األعمال المنجزة في السجل

إدماج المعطيات -1

 جذاذة سنوية مع تحيين كل ثالثة أشهر، في موفى:  اإلدارة العامة لألداءاتجذاذات 
مؤسسة مسجلة 1.236.766مؤسسة ناشطة من جملة  634.290توجد  2012ديسمبر 

 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعيجذاذات   :
 95تمت مقاربة (مؤسسة ناشطة  138.988ثالثية، : جذاذات المشغلين%(
 86تمت مقاربة (في حالة نشاط  495.183ثالثية، : غير المشغلينجذاذات%(
سنوية: األجراءعلى تصريح جذاذات ال

 من المؤسسات الصناعية  5.700سنوية، : التجديدو وكالة النهوض بالصناعة جذاذات
)%93تمت مقاربة (عملة  10و المشغلة ألكثر من 

 نتوجاتسنوية، االستيراد و التصدير لكل مؤسسة حسب الم: التجارة الخارجيةجذاذات
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أهم األعمال المنجزة في السجل

 المسوحات الخاصة بالمؤسسات:
أجراء  6سنوي، المؤسسات التي تشغل :  المسح الوطني حول األنشطة اإلقتصادية

أو أكثر 

أجراء أو  6سنوي، يخص المؤسسات التي تشغل :  المسح حول التشغيل و األجور
أكثر

 أجراء  6سنوي، يخص المؤسسات التي تشغل : المسح حول تكنلوجيات االتصال
أو أكثر

سنوات، يخص المؤسسات المشغلة ألقل  5كل :  المسح حول المؤسسات الصغرى
أجراء 6من 

أهم األعمال المنجزة في السجل

إسناد المعرف اإلحصائي -2

ل و يقوم المعهد الوطني لإلحصاء بإسناد معرف إحصائي لكل مؤسسة موجودة بالسج
.ذلك قصد استعماله في المسوح اإلقتصادية

كل  تعتبر هذه العملية ضرورية في غياب معرف موحد أو مشترك للمؤسسة حيث أن
).إدارة األداءات، صندوق الضمان اإلجتماعي(هيكل إداري يعتمد المعرف الخاص به 

األداءاتقسم غير موجود في سجل إدارة 

سجل صندوق الضمان 
مؤسسات تمت مقاربتهااإلجتماعي

لألداءاتسجل اإلدارة العامة  تالسجل الوطني للمؤسسا

مؤسسات لم تتم مقاربتها

قسم غير موجود في سجل 
اإلجتماعيصندوق الضمان 
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أهم األعمال المنجزة في السجل

مقاربة المعطيات -3

بة و نظرا لعدم توفر معرف موحد للمؤسسة فإنه من الضروري المرور بعملية المقار
ي تتمثل هذه العملية في إدماج الجذاذات المتوفرة لدى صندوق الضمان اإلجتماعي ف

.و من ناحية الجودةة جذاذات اإلدارة العام

المؤسسات المشغلة"و هي المؤسسات المتواجدة في جذاذات : مقاربة المؤجرين"  
تماد على تقوم عملية المقاربة أساسا باإلع. لدى الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي

.اسماء المؤسسة، النشاط الرئيسي للمؤسسة و العنوان

و هي مؤسسات على ملك شخص واحد و ال تحتوي : مقاربة العملة غير األجراء
 تكون عملية المقاربة أسهل بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات حيث. على أجراء

ية و تعتمد، إضافة إلى اإلسم، النشاط و العنوان، على رقم بطاقة التعريف الوطن
.تاريخ ميالد صاحب المؤسسة

أهم األعمال المنجزة في السجل

 تتم مقاربة المعطيات وفقا للمراحل التالية:
 تتم هذه العملية آليا باستعمال برمجية على : توحيد الكتابات"SAS " و تشمل عدة

)اإلسم ، العنوان ، النشاط (متغيرات 
 ضمان باستعمال المعرف الجبائي الموجود في سجالت صندوق ال: المقاربة اآللية

النسبة ب(اإلجتماعي أو باإلعتماد على رقم بطاقة التعريف الوطنية و تاريخ الميالد 
).لغير المشغلين

 المقاربة باعتماد تقنية"Soundex " المبرمجة على"SAS " : تقوم أساسا على
 احتساب المسافة بين جميع الوحدات الموجودة في سجل إدارة األداءات و الوحدات

ة و يقع الحصول على هذه المساف. الموجودة في سجل صندوق الضمان اإلجتماعي
وان و اإلسم، العن: باحتساب مجموعة من المسافات التي تخص المتغيرات التالية 

. النشاط

علومات الخاصة تمرير نتائج المقاربة للتثبت منها يدويا حيث توضع كل الم إثر ذلك يتم
).صحيح أو خطأ(بالوحدات التي تمت مقاربتها و يقع اتخاذ القرار النهائي 
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أهم األعمال المنجزة في السجل

 ترميز المتغيرات -4

للمؤسسة  النشاط الرئيسي:

مؤسسة و تستند عملية ترميز النشاط الرئيسي على التصاريح التي تقوم بها ال
.المدونة بالسجالت اإلدارية و يقع تحيينه باإلعتماد على نتائج المسوحات

 إحداثات جديدة و  حاالت  45000مؤسسة منها  60000يتم سنويا ترميز حوالي
.تغيير في النشاط 15000

ذي يتماشى يكون ترميز األنشطة وفق التصنيف التونسي لألنشطة اإلقتصادية و ال
  ).تصنيف األمم المتحدة و تصنيف الدول األوروبية(مع التصانيف الدولية 

خاص بإدارة تتم عملية الترميز إما آليا باإلعتماد على جدول مقاربة بين التصنيف ال
ة لباقي األداءات و التصنيف التونسي لألنشطة اإلقتصادية أو تتم يدويا بالنسب

. المؤسسات
ؤسسةكما يتم اإلعتماد على نتائج المسوح اإلقتصادية لمزيد التأكد من نشاط الم.

نشر إحصائيات حول السجل

 

 مؤسسات، تتضمن إحصائيات حول عدد ال: النشرية السنوية للسجل الوطني للمؤسسات
اء، عدد األجراءو ديمغرافيا المؤسسات  حسب النشاط اإلقتصادي للمؤسسة، عدد األجر

...  الوالية، الصيغة القانونية

 بالتعاون مع البنك الدولي(دراسة حول دور المؤسسات في إحداثات الشغل(
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السجل الوطني للتعداد العام للسكان والسكنى

 

مصدر العملية اإلحصائية الرئيسية في المجال السكاني وال  العام للسكان والسكنى  يعتبر التعداد

األول إلنتاج المعطيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش األسر و يوفر 

والتعداد هو أضخم . القاعدة األساسية إلنجاز المسوحات األسرية المبرمجة للعشرية القادمة

عملية احصائية تقوم بها الدولة ، كما تمكن من إعداد البيانات االقتصادية واالجتماعية على 

االقتصاد والمجتمع  بناء  ضوء التغيرات الهيكلية الواسعة في

السجل الوطني للتعداد

 

التعداد هو أكبر عملية إحصائية ينظمها المعهد الوطني لإلحصاء، حيث يستلزم تعبئة موارد 

ل مالية وبشرية ضخمة لتوفير قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة بك

ما يتعلق بحجم وتركيبة وخصائص السكان والمباني والمساكن على المستوى الجهوي 

.والمحلّي
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السجل الوطني للتعداد

 

تعدادات عشرية خالل السنوات  خمسةأحد عشر تعدادا أنجز منها المعهد الوطني لإلحصاء  1921شهدت البالد التونسية منذ 

  .2014و  2004و 1994و 1984و 1975

السجل الوطني للتعداد

 

:التالية المحاور من التعداد استمارة تتكون
المسكن
األسرة

الديموغرافية االرشادات
التكوينية و التربوية االرشادات

االقتصادي النشاط
الهجرة و التحرك

واالتصال المعلومات تكنولوجيات
والحسية والبدنية الذهنية الصعوبات

االجتماعية و الصحية التغطية
التنقل

االنجاب
الفارطةشهراعشراالثنيخاللالوفيات
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نشر إحصائيات حول
التعداد

هذه النشرية تحتوي على النتائج المفصلة للتعداد العام للسكان و السكنى على مستوى كّل الوحدات اإلدارية وتهم كّل  
:الواردة باالستمارة موضوع هذه النشرية التي تتضمن بيانات ومؤشرات على مستوى المعتمديات وتتعلق أساسا ب,  المحاور

الخصائص الديمغرافية للسكان من حيث الهيكلة العمرية والحالة المدنية، -

مدرس،الخصائص التربوية للسكان من حيث المستوى التعليمي ومستوى األميّة واستعمال األنترنات ونسب الت -

ن،االشتغال حسب القطاعات والمستوى التعليمي والبطالة حسب المستوى التعليمي والهيكلة العمرية للسكا -

ظروف السكن من حيث خاصية المسكن، -

ظروف عيش األسرة من حيث ولوجها للخدمات األساسية وامتالكها للتجهيزات الضرورية، -

الهجرة الداخلية وأسبابها، -

الهجرة الخارجية وأسبابها، -

ت المتعلقة وحسب الجنس بالنسبة للبيانا  (بلدي وغير بلدي )  وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه المعطيات مبوبة حسب الوسط

).نشرية 24) باإلضافة إلى أنّه وقع إعداد نشريات تتضمن هذه المؤشرات لكّل والية من واليات الجمهورية  .بالسكان

http//RGRH2014.ins.tn: ميكنكم زيارة املوقع االلكرتوين للمعهد عىل العنوان 


