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 تكوين فريق عمل 1.

 تغيير استبيان المسح الثالثي للتشغيل 2.

إجراء مسح ثاني حول المؤسسات 3.
 الصغرى

إدماج القطاع غير المنظم في الحسابات 4.
 القومية 



والمعهد لإلحصاء الفرنسي المعهد مع التوأمة برنامج إطار في 
 النظام تحديث ” االوروبي االتحاد من الممول لإلحصاء االيطالي

  القومية بالحسابات الخاص الجزء في خاصة “التونسي اإلحصائي
 لتحديد عمل فريق كون “التونسي القومية الحسابات نظام مراجعة ”

 من 2008 نظام توصيات مع يتماشى المنظم غير للقطاع تعريف
 .أخرى جهة من التونسية البالد خصوصية و جهة

 



لإلحصاء الوطني المعهد طرف من المعتمد التعريف: 

 

 اإلقتصادية الوحدات من المنظم غير القطاع يتكون
 أو مستقل أو العمل صاحب ) وضعها عن النظر بغض

 ذلك في بما )  نشاطها نوع عن و (الخاص لحسابه
 الغير للسوق الخدمات و السلع تنتج التي( الزراعة

 .لمحاسبة ماسكة الغير أو مسجلة

القطاع ضمن الوحدات هذه احتساب يتم 
 الحسابات في المعيشية لألسر المؤسساتي

 القومية



 عمل فريق تكوين1.

 

 : من المنظم غير القطاع عمل فريق يتكون

القومية الحسابات دائرة عن ممثلين 

المؤسسات حسابات دائرة عن ممثلين 

للتشغيل الثالثي المسح دائرة عن ممثلين 

 



 تغيير استبيان المسح الثالثي للتشغيل .2

 

عمل فريق عمل القطاع الغير منظم بالتعاون مع خبير 
  اإلستبيان المعهد الفرنسي لإلحصاء على تغيير 

و التمييز بين ( بالنسبة للناشط المشتغل) الفردي 
 .النشاط الرئيسي و النشاط الثانوي

 :التاليةحيث تم إدراج األسئلة 

 بهاهل تمسك دفاتر محاسبة في عملك تصرح -
 األداءات؟لدى مصالح 

 جبائي؟هل لديك في عملك معرف -

             



 إجراء مسح ثاني حول المؤسسات الصغرى .3

  

 استبيان المسح الربعي للتشغيل بعد تغيير

متغيرات تمكن من تحديد مكان هذه ليشمل 
 .الوحدات االنتاجية الغير مسجلة

 نتائج مسح التشغيل للربع االول والثاني سيمكن
من تكوين عينة لمسح سيتم في الربع الرابع من 

   2017سنة 

 هذا المسح االستثنائي سيكون باستبيان المسح
 الخاص بالمؤسسات الصغرى 

 

 



 

إجراء مسح ثاني حول  .3
 المؤسسات الصغرى

 

 استمارة الوحدة اإلنتاجية غير
تهدف إلى جمع معلومات : المنظمة

حول مميزات الوحدات اإلنتاجية غير 
الشغل و اإلنتاج و التكاليف )المنظمة 

 (.....و النفقات واالستثمار

 



4. الحسابات في المنظم غير القطاع إدماج 
 القومية

 

 من المنظم غير القطاع حول البحث نتائج تمكن•
 النشاط لفروع الدخل توليد و اإلنتاج حسابات إنجاز
 . التشغيل حجم تحديد من و المنظم غير

 القطاع ضمن المذكورة الحسابات هذه تندرج•
 الحسابات في المعيشية لألسر المؤسساتي

 .القومية



 الحسابات في المنظم غير القطاع إدماج .4
 القومية

 حساب اإلنتاج•

   اإلنتاج 

يتم قياس اإلنتاج غير المنظم بالنسبة لنشاط معين  
عن طريق جمع أرقام المعامالت المحقق من قبل 

 .الوحدات التي تنتمي إلى هذا النشاط

 اإلنتاج، حساب من المجمعة المعلومات تمكن
 إنجاز من جومنت  لكل و  نشاط لكل بالنسبة
 لفروع بالنسبة المنظم غير للقطاع اإلنتاج مصفوفة
 .جاتوللمنت وبالنسبة النشاط

 



االستهالك الوسيط 

 باالستهالك الخاصة االستمارة فصول تمكن•
 وضع من المنظمة غير اإلنتاجية للوحدات  الوسيط
 لكل بالنسبة وذلك  الوسيط االستهالك مصفوفة

 منتوج؛ ولكل نشاط فرع

 الوسيط االستهالك يساوي منشأة، لكل بالنسبة•
 والمواد الخام المواد مشتريات مجموع

 خالل اإلنتاج عملية في المستخدمة االستهالكية
 من المشتريات إلى باإلضافة المرجعية، الفترة

 هي التي النفقات من وغيرها الصغيرة األدوات
 والغاز اإليجار :مثل الوسيط االستهالك من جزء

 ....والكهرباء والمياه

 



 

 

 بالنسبة لكل نشاط، فاالستهالك الوسيط هو
للوحدات اإلنتاجية  مجموع االستهالك الوسيط

 .النشاطالمنتمية لهذا 

 



حساب توليد الدخل 

 

في حساب توليد الدخل للقطاع غير المنظم، يتم تقديم •
 :مكوناتالقيمة المضافة لكل نشاط مقسمة إلى ثالثة 

اشتراكات الضمان + األجور = العاملين تعويضات 1.
 االجتماعي التي يدفعها صاحب العمل

 الضرائب األخرى على اإلنتاج2.

 .الدخل المختلط3.

بالنسبة لكل وحدة إنتاجية، يتم الحصول على الدخل •
 : المختلط عن طريق الرصيد

 -العاملين تعويضات  -المضافة القيمة = المختلط الدخل 
 .الضرائب األخرى على اإلنتاج

 



 

 

غير للقطاع الدخل توليد و اإلنتاج حسابات تدرج 
 لألسر المؤسساتي القطاع حساب ضمن المنظم

 .القومية الحسابات في المعيشية



17 ème CIST 

اإلنتاج حسب القطاع  وحدات
 المنظم أو غير المنظم

SCN2008 

 حسب المؤسساتية الوحدات
 القطاع

 
 
 

 مؤسسات القطاع المنظم

 المالية غير و المالية المؤسسات

 العمومية اإلدارة

 في للربح الهادفة غير المؤسسات
 األسر خدمة

 المؤسسات
 الفردية أو العائلية

 اإلنتاج ذات
 السوقي

 
 
 

 األسر المعيشية

 مؤسسات القطاع غير المنظم

 

 تنتج التي األسر األسر
 الخاص لحسابها

 



 

 شكرا


