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الفهرس

.I التحيين مصادر

اقتصادي تعداد1.

 اإلدارٌة المصادر2.

.IIالقانوني اإلطار

اإلدارٌة المصادر إلى النفاذ قانون1.

اإلحصائً السر2.

.IIIالسجل تحيين 
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االقتصاديالتعداد  1.1

:  السجل  تحٌٌن اولتكوٌن االقتصادي تعتمد بعض الدول على التعداد 

المؤسسات  دٌمغرافٌةتغطً أن ال ٌمكن  وعملٌة مكلفة 
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اإلقتصاديالتعداد  1.1
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االقتصاديالتعداد  1.1

:على التعداد االعتماد إشكالٌات 

  وضع استمارة )الوقت  و( عدد األشخاص والتكالٌف )المادة : الكلفة

(النتائجدراسةإنجاز البحث ثم  و

  حسب نسب اإلجابةالتغطٌة تختلف

  مرة كل خمسة أو عشر سنوات: التباعد فً اإلنجاز

ال ٌمكن متابعة اإلحداثٌات و اضمحالل المؤسسات

 غٌرها من المتغٌرات وال ٌمكن التفطن لتغٌر فً النشاط أو العنوان
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المصادر اإلدارية  2.1

:تعتمد أغلب الدول على المصادر اإلدارٌة 

  الجبائٌةالوحدات :  األداءاتسجالت

 والمستقلون  والمشغلون ) اإلجتماعٌةالحٌطة  اوجذاذات الضمان  

(األوجور

 األشخاص الطبٌعٌة التجارٌة والشركات : السجل التجاري

سجل المؤسسات الصناعٌة

 الصناعات التقلٌدٌة  وسجل الحرفٌٌن

 البنك المركزي وسجالت البنوك
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المصادر اإلدارية  2.1

:مزاٌا استعمال المصادر اإلدارٌة 

  المجانٌة

لٌست هنالك حاجة إلى العدٌد من الموظفٌن لمعالجة المعطٌات

 عدم وجود امتناع عن  ولٌست هنالك حاجة لإللحاح على المستجوبٌن

اإلجابة

 دقٌقة ومعطٌات مفصلة  وتغطٌة شاملة

سرعة اإلنتاج
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األطر القانونية 2

:األطر القانونٌة ضرورٌة لتمكن من مراقبة تدفق المعطٌات اإلدارٌة

 الجذاذات   الىالبد من وجود قوانٌن تمكن الجهاز اإلحصائً من النفاذ

ألغراض إحصائٌةاستعمالها  واإلدارٌة 

 التنصٌص فً القانون على علوٌة السر اإلحصائً مقارنة بالسر

السر البنكً  او الجبائً

 استعمالها عدم  والجهاز اإلحصائً مطالب بحماٌة المعطٌات الفردٌة
المالٌةأو االجتماعٌة أو  الجبائٌةبالمراقبة لغاٌات لها عالقة 

 نشر المعطٌات الفردٌة المتعلقة بالوضع المالً للمؤسسات ٌمس
ٌتسبب فً امتناع عن اإلجابةأن ٌمكن  وبمصداقٌة الجهاز 
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األطر القانونية 2

:الرسمًاالتفاق المعلومات المضمنة فً 

  ًاألساس القانون

  استالمها واألشخاص الذٌن ٌقومون بنقل المعلومات أسماء

وصف مفصل للمعطٌات المعنٌة

تواتر التزوٌد بالمعطٌات

 ( التصنٌفات والمصطلحات  والتعرٌفات )معاٌٌر الجودة

قواعد السرٌة

  المالٌة والمعاٌٌر التقنٌة

مدة االتفاق
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السجل  تحيين 3

 فً صورة غٌاب معرف مشترك أو موحد بٌن المصادر البد من

إنجاز عملٌة مقاربة بٌن المصادر

 الهٌاكل اإلدارٌة للتصنٌفات اإلحصائٌة ال بد استعمال فً صورة عدم
من إعادة ترمٌز المتغٌرات 

 إن  وٌجب أن ٌسجل فً أقرب اآلجال اضمحالل جدٌد أو إحداث أي

قبل مباشرتها النشاط الفعلً حتى تتمكن المسوح الخاصة أمكن 

الحصول على معلومة آنٌةباالستثمار 

 كل تغٌٌر فً وضعٌة النشاط أو العنوان أو النشاط أو المتغٌرات

فً اقرب  اآلجال لتفادي أخطاء  ٌحٌٌنالخاصة بالسحب  ٌجب أن 

كذلك عبء البحث على المؤسسة والسحب فً المسوح  والتغطٌة 
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السجل  تحيين 3

 ٌحتوي على المؤسسات الناشطة فً آخر ٌوم : ٌصدر السجل سنوٌا

 31ٌحتوى على المؤسسات الناشطة ٌوم  2011سجل سنة : من السنة 

2011دٌسمبر 

 تحفظ فً بنك للمعطٌات  وتجمع السجالت السنوٌة

(datawarehouse ) حتى تمكن مثال من متابعة تطور عدد

الحجم  والمؤسسات حسب النشاط 
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شكرا 

Hassen.arouri@gmail.com
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