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   إشكاليات المصادر اإلدارية

(  false active)وضعٌة النشاط •

العنوان •

النشاط الرئٌسً•

عدد األجراء•
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ٌمكن  أن نجد مؤسسات توقفت أنشطتها مٌدانٌا و لكنها ال تزال •

فً وضعٌة نشاط فً السجالت اإلدارٌة 

:   التصرٌح بغلق المؤسسة ال ٌقع فً نفس سنة توقف النشاط •

بعد ثالث 
سنوات أو أكثر

بعد سنتين  بعد سنة  سنة التصريح  نفس السنة

مقارنة بسنة 
التوقف  

25 10 15 50    %

وضعٌة نشاط 

 %11تقدر نسبة المؤسسات الغٌر ناشطة و المسجلة فً السجل بـ •
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ال بد أن ٌكون عنوان المؤسسة واضحا ودقٌقا •

:األخطاء فً العناوٌن فً السجالت اإلدارٌة تنتج عن •

  تصارٌح منقوصة  أو مغلوطة من طرف المؤسسة

أخطاء فً الترمٌز لدى الهٌكل اإلداري

        تغٌٌر المؤسسة للعنوان دون القٌام بتصارٌح التحٌٌن

العنوان

:جودة العناوٌن فً السجالت اإلدارٌة •

 ال توجد أخطاء : على مستوى الوالٌة

 8حوالً : على مستوى النهج  %
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ٌحدد النشاط الرئٌسً حسب القٌمة المضافة وحسب المعاٌٌر •

اإلحصائٌة

الهٌاكل اإلدارٌة تحدد النشاط حسب التصارٌح و القوانٌن اإلدارٌة•

:األخطاء الواردة فً نشاط المؤسسة ناتجة عن •

  تصارٌح منقوصة  أو مغلوطة من طرف المؤسسة

أخطاء فً الترمٌز لدى الهٌكل اإلداري

        تغٌٌر المؤسسة للنشاط دون القٌام بتصارٌح التحٌٌن

النشاط االقتصادي
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ٌحدد حجم المؤسسة بإستعمال عدد المشتغلٌن فً المؤسسة•

العرف )عدد العملة الغٌر أجراء + عدد األجراء = عدد المشتغلٌن •

(المتدرب, المعٌن المنزلً , 

المصادر اإلدارٌة ال تشمل عادة إال عدد األجراء المصرح بهم من •

طرف المؤسسة

عدد األجراء
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تحسين جىدة السجل

(ناجع ومكلف )مسح  مٌدانً خاص بتحسٌن الجودة  :  الحل األول 

(2008-2006) السجلمعطٌاتجودةلتحسٌنالمٌدانًالبحث

اإلحصائٌة المتغٌراتلتقدٌرإحصائٌةمنهجٌة إعتماد: الحل الثانً 

نتائج المسوح المٌدانٌة وتعمٌمها عبر نماذج  بإستعمالوذلك 

statistic)إحصائٌة  model)

 نتائج المسوح  إستعمال وتنوٌع المصادر اإلدارٌة
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السجلمعطياتجودةلتحسينالميدانيالبحث

األهداف

:  ٌهدف هذا المسح إلى 

.حصر المؤسسات الغٌر ناشطة فعلٌا•

 واسمها  وتحدٌد الموقع الجغرافً للمقر االجتماعً للمؤسسة •
.عناوٌن فروعها ونشاطها وعدد أجرائها  

العنوان طبقا لمواصفات  وكتابة المتغٌرات الخاصة باالسم •

. محددة

قٌس نوعٌة معطٌات السجل وذلك باستخراج مؤشرات حول •

.  جودة المتغٌرات الرئٌسٌة
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:   محاور االستمارة فً تتمثل أهم 

...المعرف،  االسم ، الصفة القانونٌة، : المؤسسة  تعرٌف•

العنوان، الترقٌم البرٌدي، الهاتف، الفاكس، : الموقع الجغرافً •
...العنوان اإللكترونً، 

النشاط الرئٌسً، األنشطة الثانوٌة، تارٌخ : النشاط االقتصادي •

...مباشرة النشاط،،

.تارٌخ الغلق النهائً أو الوقتً: الوضع االقتصادي •

. عناوٌن الفروع واالنتماء إلى مجمع : هٌكلة المؤسسة •

السجلمعطياتجودةلتحسينالميدانيالبحث

انمحاور
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السجلمعطياتجودةلتحسينالميدانيالبحث

انمحاور

تعرٌف المؤسسة
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السجلمعطياتجودةلتحسينالميدانيالبحث

انمحاور

(المقر اإلجتماعً)عنوان المؤسسة 
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السجلمعطياتجودةلتحسينالميدانيالبحث

انمحاور

النشاط الرئٌسً و األنشطة الثانوٌة و المنتوجات
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السجلمعطياتجودةلتحسينالميدانيالبحث

انمحاور

وضعٌة النشاط
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السجلمعطياتجودةلتحسينالميدانيالبحث

انمحاور

الهٌكلة و الفروع 
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معطٌاتجودةلتحسٌنالمٌدانًالبحث

السجل

اإلنجازتاريخ عددها والمعنية المؤسسات المرحلة

2006 جويمية55(تجريبية مرحمة)1

2006 سبتمبر877الكبرى المؤسسات2

2006 ديسمبر -أكتوبر2.793المتوسطة المؤسسات3

2007 مارس - فيفري7.719أكثر أو أجراء 10 تشغل التي الصغيرة المؤسسات4

2007 سبتمبر - جويمية6.876أجراء 9 و 6 بين تشغل التي الصغيرة المؤسسات5

 2008مارس –2007ديسمبر23.088أجراء 5و 2 بين تشغل التي الصغرى المؤسسات6
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:  تكلفة  

التعلٌماتملفوللبحثالفنًالملفإعداد وتصمٌم االستمارة  •

... وو إعداد تطبٌقه إعالمٌة لخزن نتائج المسح  المٌدانٌة

ألف دوالر 150ألف  مؤسسة حوالً  15تكلفة   •

التعرف على المؤسسة فً المٌدان   اشكالٌات •

نسب إجابة أحٌانا ضعٌفة •

اللجوء إلى الحل الثانً 

مزٌد التعوٌل على المصادر اإلدارٌة•

وضع منهجٌة إحصائٌة لتعمٌم نتائج المسوح على السجل•

تقييم  المسح
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التقدير اإلحصائي ألهم المتغيرات

المسوح الديوانة الوكالة الصندوق األداءات

X X X X X وضعٌة النشاط

X X X X X العنوان 

X X X X X النشاط

X X X X الحجم 
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المنهجية: تقدير وضعية النشاط 

النشاط لكل مؤسسة إحتمالحساب :  الهدف •

:الطرٌقة •

 احتمالٌة(Probabiliste) : مؤشرات النشاط  بإستعمالالتقدٌر  

 تقرٌرٌة(deterministe : )االجراءو عدد  حسب المسوح التحٌٌن

نتائج المسوح: (benchmark)المعطٌات المعاٌٌر •

logistic) لوجٌستً إحتمالً: النموذج • regression) 

Y  :وضعٌة النشاط

X: متغٌرات مؤشرات النشاط
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( Benchmark)وضعٌة النشاط فً المعطٌات المعاٌٌر  •

 ال بد من التأكد من )على نتائج المسح  باإلعتماد

(اإلجابة

دراسة : المتأخرة  التصارٌخعلى خصوصٌات  باإلعتماد

 إستنتاج و 2010سنة  2000وضعٌة مؤسسات سجل 

التً قامت  وممٌزات المؤسسة الغٌر ناشطة فً السجل 

 2010-2001بتصرٌح التوقف خالل الفترة 

Benchmark: تقدير وضعية النشاط 
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(1)=متغيرات مؤشرات  

تصرٌح بالضرٌبة على القٌمة 

المضافة

تصرٌح برقم المعامالت

تصرٌح بعدد األجراء

فً جذاذات المشغلٌن ناشط

فً جذاذات المستقلٌن ناشط

بعملٌة تصدٌر أو تورٌد القٌام

 مؤسسة مسجلة فً جذاذات وكالة

الصناعة 

التقسيم متغيرات

classification variables  

النشاط رمز

شرٌحة عدد األجراء

شرٌحة رقم المعامالت 

الجبائٌة الصٌغة

نضام المحاسبة

الوالٌة

النمىذج: تقدير وضعية النشاط  

X  ByY

1

0 

  .

 1

 1

.

 0

1

 0
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المنهجية: تقدير  النشاط الرئيسي

تحدٌد رمز النشاط لكل مؤسسة:  الهدف •

:الطرٌقة •

الرمز األكثر ترددا فً المصادر: دراسة التردد1.

إنشاء ترتٌب األولوٌات بٌن المصادر : بواسطة ترتٌب األولوٌات2.

حسب جودتها   

بالنسبة للمؤسسات الصغرى“ مرور جدوال” إستعمال3.

الكبرى والتحقق من صحة الرمز ٌدوٌا بالنسبة للمؤسسات المتوسطة 4.

نتائج المسوح: (benchmark)المعطٌات المعاٌٌر •
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المنهجية: تقدير عدد األجراء 

تحدٌد عدد األجراء لكل مؤسسة:  الهدف •

:الطرٌقة •

 احتمالٌة(Probabiliste) : نموذج إحصائً بإستعمالالتقدٌر  

 تقرٌرٌة(deterministe : ) إنشاء ترتٌب األولوٌات بٌن المصادر

حسب جودتها 

المسح حول التشغٌل :  (benchmark)المعطٌات المعاٌٌر •

robust:  )النموذج • regression) 

Y  :عدد األجراء فً المسح حول التشغٌل

X: إحصائً اوعدد األجراء حسب كل مصدر إداري 23



تقييم  الحل الثاني

:اإلٌجابٌات •

 (ٌعتمد على مصدر موجودة)المجانٌة  والسرعة

 وقاعدة تطبٌق ( المسوح)تعتمد على قاعدة تدرٌب :  ممكننةحلول

(المصادر اإلدارٌة)

:  السلبٌات•

حل ٌتأثر بصفة مباشرة بجودة اإلجابات فً المسوح

 البٌانات اإلدارٌة تتطلب أعمال إضافٌة إلدماجها
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