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التونسي  لإلحصاء



مشـؤ  أسعار االستهالك العائلي

لإلحصاء التونسيالمعهد التي ينتجهااتالمؤّشرمن أهم-

مرات  باالعتماد  على  سنوات األساس  7وقعت مراجعة المؤّشر منذ  االستقالل  -

. 2010و2005و2000و1990و1983و1977و1970و1962

2015يقوم المعهد حاليا بإعداد المؤشر سنة األساس -

خذلمم لاكممن سعهمم  عتلد   مم ( همم وعخعممم مر )مممرااعتهمماة    ع1000تمماعتمادممراعة ت مم ع

تهانراتعلنارئجعتلدسحعتلنطنيعحنلعتإلنفرقعختالهاة كعتأله يع

)عملية رفع لألسعار ـه اي100000(

حول اإلنفاق على نتائج المسح الوطنيباالعتماد تحديد األوزان الترجيحية للمواد يقع

. 2011-2010واالستهالك األسري الذي قام بإنجازه المعهد الوطني لإلحصاء سننة 

.الحسابات القوميةمعطيات من كما يتطلب هذا العمل االستناد إلى 



M+1

لوحة رقمية لجمع األسعار35

لوحات للمتابعة والمراقبة5

مشـؤ  أسعار االستهالك العائلي
تطوي  املشـؤ 



مشـؤ  أسعار االستهالك العائلي

"رالسبي"يقع احتساب مؤشر األسعار باالعتماد على الرقم القياسي المعروف باسم 

2010سنة األساس 

باعتماد التصنيف ( يوم5+ش)في الشهر ( ش)يقع نشر المؤشر لشهر 

COICOP 2008



ر  أسعار البيع عند اإلنتاج الصناعي مشـؤ

قام المعهد الوطني لإلحصاء بمراجعة مؤشر األسعار عند اإلنتاج الصناعي باعتماد 

.2000بدال من سنة األساس 2010سنة األساس 

2015سنة األساسباعتماد 2018وسيقوم المعهد في نهاية سنة 

مؤشر جميع األنشطة الصناعيةهذا اليغطي 

من باعتماد قيمة اإلنتاج ( أوزان القطاعات وأوزان المواد)يقع احتساب األوزان 

الحسابات القومية

بعد سحب عينة المواد الصناعية الهامة الممثلة لكل قطاع واحتساب األوزان يقع على 

.الصناعية من السجل الوطني للمؤسساتمنشآت إثرها اختيار عينة ال

البيع عند اإلنتاج الصناعي وذلك باعتماد طريقة السبيرمؤشريقع احتساب 



ر  أسعار البيع عند اإلنتاج الصناعي مشـؤ

(يوم30+ش)يقع نشر هذه المعطيات شهريا -•

:التصانيف المستعملة •

1986تصنيف األنشطة والمواد 

2002التصنيف التونسي للمواد 

2002التصنيف التونسي لألنشطة 

ISIC Rev.4التصنيف الدولي 



ر   اإلنتاج الصناعيمشـؤ

عدة مرات باالعتماد على سنوات في تونسوقعت مراجعة مؤشـر اإلنتاج الصناعي

وتتم هذه المراجعة األخيرة على 2000و 1990و 1983و 1977و 1970و 1966

.الحتساب المؤشركقاعدة2010أساس سنة 

2015سنة األساسباعتماد 2018وسيقوم المعهد في نهاية سنة 

ما عدى البناء واألشغال العامةمؤشر جميع األنشطة الصناعيةهذا اليغطي 
باعتماد القيمة المضافة من ( أوزان القطاعات وأوزان المواد)يقع احتساب األوزان 

الحسابات القومية

بعد سحب عينة المواد الصناعية الهامة الممثلة لكل قطاع واحتساب األوزان يقع على إثرها 

.الصناعية من السجل الوطني للمؤسساتمنشآت اختيار عينة ال

اإلنتاج الصناعي وذلك باعتماد طريقة السبيرمؤشريقع احتساب 



ر   اإلنتاج الصناعيمشـؤ

نتاج مؤشر اإلاحتساب في ستخدم ثالثة مصادر من المعلوماتن

:الصناعي 

.مسح المباشرال•

.الوثائق اإلدارية•
.إحصاءات التجارة الخارجية•



ر  اإلنتاج الصناعي مشـؤ

(يوم42+ش)يقع نشر هذه المعطيات شهريا -•

:التصانيف المستعملة •

1986تصنيف األنشطة والمواد 

2002التصنيف التونسي للمواد 

2002التصنيف التونسي لألنشطة 

ISIC Rev.4التصنيف الدولي 



مشـؤ  أسعار التجارة اخلارجية

و2000و1990االساسسنواتعلىباالعتمادالمؤّشرهذامراجعةوقعت
2010.

فيالمدرجةالعينةسلعتحيينإلىالخارجيةالتجارةأسعارمؤشرمراجعةوتهدف

التجارةائصخصتطورمعتماشياأكثرويكونالتغطيةنسبةلتحسينالمؤشراحتساب

.الخارجية

2015األساسسنةباعتماد2018سنةنهايةفيالمعهدوسيقوم

هريةشبدوريةالخارجيةالتجارةأسعارمؤشربإعدادلإلحصاءالوطنيالمعهديقوم

"امنظتحتجمعهايقعالتيالجماركسجالتمنإلكترونيةنسخةعلىباالعتماد

200.000يقاربماعلىتحتويالبياناتهذهأنالعلممعالفارطالشهرطيلة”سندا
.تسجيال



عينة باإلعتماد علىمؤشرات أسعار التجارة الخارجيةإحتسابيقع 

من المواد الموردة و المصدرة يقع اختيارها حسب أهميتها في 

ة الزمنية السلسلانتضامالمبادالت التجارية من  حيث القيمة وحسب 

على الرقم القياسي المعروف باسم باإلعتمادلألسعار وذلك 
"Pâache "تمد وهي طريقة معمول بها في عدة بلدان في العالم وتع

على القيمة الشهرية للمبادالت كأوزان ترجيحية

مشـؤ  أسعار التجارة اخلارجية



:المستخدمةالتصانيف

:التاليةالتصانيفاستخداميقع

االقتصاديةاألنشطةمجموعاتالخارجيةالتجارة•

االستعمالنوعيةحسبالخارجيةالتجارة•

للبضائعاالستعمالقطاعاتحسبالخارجيةالتجارة•

:البياناتنشر

.(1+ش)شهركلمن12و10بين(ش)بالشهرالخاصةالنتائجتنشر

:فينشرهايقعالتيالنتائجأبرزتتمثلو

.القطاعاتحسبالخارجيةالتجارةأسعارمؤشرات•

.القارةباألسعارالخارجيةالتجارةتطورحولشهريةنشرية•

مشـؤ  أسعار التجارة اخلارجية



:المشروعإطار

.السكنيلالستخدامالعقاراتأسعارمراقبة

:المؤشرمجال

(وفيالمنزلشقة،)والقديمةالجديدةالسكنيةالعقارات•

.(السكنيلالستخدامأرض)ممتلكات•

.بيرةالكوالمدنالمنطقةوحسبالوطنيالمستوىعلىالمؤشراتهذهتجميعويتم

:األهداف

جموحالمعامالت،وعدداألسعار،فيالتغيرات:العقاريالقطاعمراقبةتحسين

(والسعرالكمية)المعامالت

مشـؤ  أسعار العقارات

مشـؤ  أسعار العقارات وأسعار



:البياناتمصدر

الملكيةتسجيلمعامالتعلىللضرائبالعامةالمديريةبياناتقاعدة

:الحسابطريقة

.الباتشلمعادلةوفقاالسعرمتوسطأساسعلىالمؤشريحسب

.2010األساسسنةربعيمؤشرهو:األساسسنة

:اإلصدارجدول

.الربعنهايةمنيوما45بعد"T"الربعنتائجوتصدر

:النتائج

.العامالمؤشر

.منزلشقة،أرض،:العقارنوعحسبالمؤشر

.الكبيرةالمدنمؤشرات

مشـؤ  أسعار العقارات وأسعار



أهم األنشطة التي شارك فيها المعهد التونسي  لإلحصاء 

خالل فترة تنفيذ المشروع

ألجلاجتماع ف يق خرباء دول اإلسكوا حول املشـؤ ات االقتصادية قصرية ا-1
16/02/2016( األردن عمان)
ة العمل التدريبية حول االحصاءات قصرية األجل -2 14/11/2016( تونس)وـر
ة عمل إقليمية -3 (  األردن عمان)إحصاءات التجارة الدولية حولوـر

07/02/2016
ة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات القصرية األجل -5 (  القاه ةمص )وـر

06/03/2017
ة العمل التدريبية حول أسعار العقارات وأسعار االجيار القصرية ا-6 (تونس)ألجل وـر



ية اجتماع ف يق خرباء دول اإلسكوا حول املشـؤ ات االقتصاد
16/02/2016( األردن عمان)قصرية األجل

تحدةالمباألمماإلحصاءشعبةومناإلسكوامنخبراءبحضورماعتاإلجهذاتنظيمتم

ةالمشاركالعربيةالدولجانبإلىاليونيدوومنظمةالخليجياإلحصائيوالمركز

رةقصيلإلحصاءاتالسريعةالتقديراتواألجلقصيرةاالحصاءاتعنعامةلمحة-

ألممبااإلحصاءشعبة)والتحدياتتجميعالطريقةواإلجماليالمحليللناتجاألجل
اإلحصائيالمكتبقامكما.(اإلسكواخبير)(األوروبياإلحصائيالمكتب)(المتحدة

رنامجبتقديمالفرنسياالقتصاديةوالدراساتلإلحصاءاتالوطنيوالمعهداألوروبي
ERETESالقوميةالحساباتلتجميع

مناقشات بين الدول األعضاء وفريق الخبراء حول عروض الدول للناتج المحلي-

مة من صعوبات الدول وفرص التحسين وتوصيات وحلول مقد)اإلجمالي الربع سنوي 

(فريق الخبراء

)منظمة اليونيدو(( خبير اإلسكوا)الجوانب المنهجية: اإلنتاج والمبيعات-



رية اجتماع ف يق خرباء دول اإلسكوا حول املشـؤ ات االقتصادية قص
16/02/2016( األردن عمان)األجل

أبرزت هذه المشاركة العديد من المفاهيم األساسية حول اإلحصاءات القصيرة األجل، 

كما أتاحت فرصة للنقاش والتفاعل مع فريق من الخبراء من شعبة اإلحصاء باألمم 

المتحدة، المعهد االقتصادي السويسري، منظمة اليونيدو والمعهد الوطني لإلحصاءات 

.والدراسات االقتصادية الفرنسي

:كما أصدر اجتماع الخبراء حول اإلحصاءات القصيرة األجل مجموعة من التوصيات

دعوة الدول إلى االستفادة من التوصيات والمعايير الدولية في المجاالت اإلحصائية 

نات ، لتجميع ونشر البياالمختلفة واعتمادها وتطبيقها بما يتناسب مع المعايير الوطنية

االلتزام واالحصائية مع أهمية اعداد البيانات الوصفية المصاحبة لإلحصاءات المنشورة

.بمعايير الجودة 

الطلب من االسكوا اعداد برنامج للدعم الفني للدول المشاركة في المشروع حول 

االحصاءات قصيرة األجل ذات األولوية والتي تم اعتمادها خالل هذا االجتماع بما في 

ذلك الرقم القياسي للصادرات والواردات، والرقم القياسي لإلنتاج الصناعي، ومؤشر 
.والرقم القياسي لحجم التداول لتجارة التجزئة( النقل)االنتاج للبناء، ومؤشر الخدمات 



ة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات القصري  ة وـر
06/03/2017( مص  القاه ة)األجل 

:حول المواضيع التاليةورشة ارتكز محتوى ال

المفاهيم المعتمدة في  التجارة الخارجية

التوصيات الدولية بخصوص التجارة الخارجية

منهجية احتساب األرقام القياسية للتجارة الخارجية

ارجيةتساعد البلدان في احتساب مؤشرات تجارتها الخلتطبيقةتقديم 

(بانيةالتجربة اإلس)المنهجية المعتمدة الحتساب مؤشر اإلنتاج في البناء 

المنهجية المعتمدة الحتساب مؤشر أسعار مواد البناء

تصميم استمارة ربع سنوية موحدة لمؤشر إنتاج البناء

جارة قدمت البلدان المشاركة عروضا حول المناهج المتبعة في تجميع إحصائيات الت
.الخارجية



:مكنت هذه الورشة من 

التدرب على إنتاج األرقام القياسية للصادرات و الواردات

ستخدامها اإلطالع على أغلب نظم تكنولوجيا المعلومات للبلدان المشاركة التي يقع ا
إلنتاج األرقام القياسية للصادرات و الواردات

ر أسعار االطالع على التقنيات المستعملة الحتساب كل من مؤشر إنتاج البناء و مؤش
.مواد البناء

منجزة اإلطالع على طريقة إعداد االستمارات تحديد العينات حسب نوعية المباني ال
.في كل بلد و طريقة احتساب المؤشرات حسب خصائص كل بلد

:المقدمة في هذه الورشةالمقترحات

و تطبيقها االستفادة من التجربة االسبانية في إنتاج مؤشرات البناء و أسعار مواد البناء
.في تونس

.التونسية في مجال احتساب مؤشرات التجارة الخارجيةاالستئناس بالتجربة 

ة العمل التدريبية الثانية حول اإلحصاءات القصرية  وـر
06/03/2017( مص  القاه ة)األجل 



شر لقد ساهمت هذه الورشة بشكل واضح في تحسين طريقة تجميع واحتساب مؤ•

أسعار العقارات وكانت من أهم الورشات المفيدة والمساهمة في تحسين المؤشر

,الحالي بتونس

طريقة اعتماد المعطيات اإلدارية –

–hedonic method

االجيارمشـؤ  أسعار ع ض •

مشـؤ  أسعار العقاراتع ض 

ة العمل التدريبية حول أسعار العقارات وأسعار االجي ار وـر
(تونس)القصرية األجل 

تضمنت هذه الورشة تقديم عرض حول أسعار العقارات وأسعار اإليجارات



:المجال النظري للرقم القياسي

:عينة المساكن المؤجرة

:استمارات المسح الميداني

المنهجية المتبعة في احتساب الرقم القياسي ألسعار اإليجارات

:تقديم النتائج

عرض لتجربة التونسية حول أسعار اإليجارات

ة العمل التدريبية حول أسعار العقارات وأسعار  وـر
(تونس)االجيار القصرية األجل 



ة عمل إقليمية  إحصاءات التجارة الدولية حولوـر
07/02/2016( األردن عمان)

ول تندرج هذه المهمة في اطار برنامج التعاون مع شعبة األمم المتحدة اإلحصائية ح•

إحصاءات التجارة الدولية بالتعاون المركز االحصائي الخليجي

التجارة وتهدف هذه الورشة الى تحسين فهم التوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات•

التجارة ولتبادل الخبرات العلمية في استراتيجية جمع واعداد البيانات المتعلقة ب

الخارجية،

ول تطبيق تم تقديم عرض عن التجربة التونسية في مجال االستراتيجية الوطنية ح•

معايير الجودة

:وقد تضمنت هذه الورشة عديد من النقاط أهمها•

ي هذه تقديم نتائج المسح حول التحديات واالحتياجات واألولويات للمشاركين ف•

ز على أهم الورشة والخاصة في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع مع التركي

القضايا اإلحصائية التي تخص الدول المشاركة

:من أهم التوصيات التي قدمت في هذه الورشة

ي األمم المتحدة ينبغي على البلدان اتباع المعايير الدولية التي أقرتها اللجنة اإلحصائية ف



ات كانت تقديم تجارب بعض البلدان في الربط بين إحصاءات التجارة وسجل المؤسس

ه العملية إيجابية للبلدان المشاركة باكتساب معارف جديدة مع التشجيع على مواصلة هذ

لمعطيات بإتقان وتوحيد المنهجية ووضع الجداول التحليلية مع دراسة إمكانية ربط هذه ا

بالحسابات القومية

تي يجب التأكيد على ضرورة تطبيق التوصيات الدولية بخصوص قائمة المبادالت ال

استبعادها

ة عمل إقليمية  إحصاءات التجارة الدولية حولوـر
07/02/2016( األردن عمان)



ة  العمل التدريبية حول االحصاءات قصرية األجل وـر
14/11/2016( تونس)

مع المعهد ، بالتعاون(اإلسكوا)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا نظمت

األجل الوطني لإلحصاء في تونس، ورشة العمل التدريبية األولى حول االحصاءات قصيرة

روع في تونس، تونس، في إطار تنفيذ أنشطة المش2016نوفمبر /تشرين الثاني17-14خالل 

ة الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول األعضاء على إنتاج ونشر اإلحصاءات االقتصادي
.قصيرة األجل

نية وتهدف الورشة الى تدريب منتجي اإلحصاءات قصيرة األجل من مكاتب اإلحصاء الوط

تخصصين، على منهجيات جمع البيانات واحتساب المؤشرات وفقاً للتوصيات دولية، من قبل م

.في عدد من مجاالت االحصاءات االقتصادية قصيرة األجل

بير ورشة عمل حول طريقة تجميع واحتساب الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي من طرف خ
YAMADAاالسكوا 

ن  ورشة عمل حول طريقة احتساب الرقم القياسي لرقم المعاملة من طرف خبير فرنسي م

المعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية



ة  العمل التدريبية حول االحصاءات قصرية األجل وـر
14/11/2016( تونس)

لتونسية ورشة عمل حول  منهجية تجميع الناتج المحلي اإلجمالي الربع سنوي عرض لتجربة ا

في تونس

تعريف عام بنظام الحسابات القومية

المصادر والمنهجيات–تقديرات الناتج المحلي االجمالي حسب طريقة االنتاج 

إلجمالي ورشة عمل مفصلة نظرية وتطبيقية لطريقة تجميع واحتساب الناتج المحلي ا

الربع سنوي 

 SNA1993المتحدة يتبع نظام الحسابات القومية في تونس نظام الحسابات القومية لألمم

.ويطبق معظم التوصيات الواردة فيه

ISTATبالتعاون مع   SNA 2008تونس األن بصدد تغيير سنة األساس 



زيارات تقييم وضعية المؤشرات و الدعم الفني 

ألعضاء تعزيز القدرات اإلحصائية للبلدان ا" مشروع األمم المتحدة لإلسكوا حول 

تحقيق في اإلسكوا في إنتاج ونشر المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل من أجل

ورشات بنسبة لتونس كان ناجحا من خالل استفادتنا من عديد ال" النمو المستدام

.المتنوعة ومن الخبراء في شتى الميادين

لمجاالت كما استفادت تونس من عديد التوصيات الدولية والمعايير الدولية في ا

.اإلحصائية المختلفة واعتمادها وتطبيقها



تعزيز القدرات " مشروع األمم المتحدة لإلسكوا حول 

اإلحصائية للبلدان األعضاء في اإلسكوا في إنتاج ونشر 

المؤشرات االقتصادية قصيرة األجل من أجل تحقيق النمو 

بنسبة لتونس مجمال كان ناجحا" المستدام

و

شكرا


