منهجية اإلحصــائية
ينفرد نشاط التشييد والبناء عن غيره من األنشطـة األخرى بخصائص مميزة ترتبط بحجم اإلنت ـاج وتنـوع الممالـة
وتم ــدد المال ــاو

الجزئي ــة ع أعم ــال الب ــاطن ولال ــد تط ـ ـور اإلنت ــاج تط ــو اًر عـ ـريماً يع ــتوجر د ارع ــتو لت ــونير البيان ــا

اإلحصائية الالزمة.

 -1أهداف اإلحصائية :
تيدف ىذه اإلحصائية إلى تونير البيانا
أ -قيمة ما تم تنفيذه من عمميا
ب -قيمة معتمزما


التالية :

.

اإلنتاج المعتخدمة .

ج -الاليمة المضانة اإلجمالية والصانية .

د -حعار التكوينا

الرأعمالية .

ى -حعار حركة األصول الثابتة .

و -توزيع المنفذ طبالاً لمنشاط وقطاع الجية المتماقد مميا .

ز-عدد الشركا

الماممة نى نشاط التشييد والبناء وعدد الماممين بيا .

 -2المجتمع والشمــول :
تشمل ىذه اإلحصائية بيانـا

عن جميـع شركـا

والبناء بصفة أعاعية بما نى ذلك الشركا
أ -وحدا

ب -الوحدا


الالطاع المام  /األعمال المام الماممة نى نشاط التشييد

الماممة نى نشاط إعتصالح األراضي و تشمل ىذه اإلحصائية :

الالطاع المام األخرى التى تمارس نشاطا لمتشييد والبناء الذاتى .
الحكومية التى تمارس نشاطا لمتشييد والبناء الذاتى .

 -3وحدة العــد :
ىـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل عمميـ ـ ـ ــة تشـ ـ ـ ــييد أوبنـ ـ ـ ــاء نـ ـ ـ ــى جميـوريـ ـ ـ ـ ـة مصـ ـ ـ ــر المربيـ ـ ـ ـ ـة قـ ـ ـ ـ ـام
عنة اإلحصاء مع اعتبماد اإلنشاءا

ذا

الطبيمة األمنية الخاصة .

بتنفيـ ـ ـ ــذىا الشــركـ ـ ـ ـ ـا

 -4فترة جمع البيان :
جمم

البيانا

عن عنة مالية تبدأ من أول يوليو  0229وتنتيي ني أخر يونية 0202

خ ـ ـ ـ ــالل

 -5االستـمارة المستـخدمة :
تحتوى ا عـتمارة ع ــمى عـدة جـداول يعـتونى بمضـيا عمـى معـتوى الشـركة والـبم

اﻵخـر عمـى معـتوى

المممية ونالا لألتى :
أ -بيانا

عمى معتوى الشركة :

ع 0الممالة طبالا لممينة ودرجة اإلعتالرار والنوع .
ع 0األجور والمزايا النالدية والمينية والتأمينا
ع 3المالاو
ع 4إيرادا

الجزئية التي أعند

الشركة.

ع 5المعتمزما

ع 6المعتمزما
ع 7عدد اﻵ

األجتماعية .

لمالاولي الباطن .

العممية طبالا لمنوع والمخزون.

الخدمية وأوجو اإلعتخدام األخرى طبالا لمنوع .
والممدا

ووعائل النالل الممموكة لمشركة .

ع 8حركة األصول الثابتة الممموكة لمشركة .
ر -بيانا

عمى معتوى المممية :

ع 0اعم المممية وموقع وتاريخ البدء وقيمة التماقد وقيمة ما تم تنفيذه خالل العنوا
العنة وحتى نياية العنة وأعم الجية المتماقد مميا.

ع 0المعتمزما

العممية والخدمية المعتخدمة نى الممميا

العابالة وخـالل

.

 -6التصانيف واألدلة المستخدمة :
 -0دليل تصنيف النشاط اإلقتصـادى  ISIC ver. 4إصدار عام . 0227
 -0دليل الوحدا

اإلدارية بجميورية مصر المربية مرجع رقم . 0226/920

 -7نسبـة االستجـابـة :
بمـغ حجم إطار اإلحصائيـة عدد  04شركـة وقد ورد

بالكامل بنعبة اعتجابة .٪022

 -8التعاريف والمفاهيم المستخدمة :
أ -قيــمة التعــاقد:
ىي الاليمة المتماقد عمييا عند بدء التنفيذ بمد إدخال أى تمديل عمى المالد اثناء التشغيل .
ب -نـوع التعـــاقد :
ع 0تم ـاقد أصمى :ىو التماقد الذي يتم بين الشركة وصاحر المممية مباشرة.
ع 0تمـاقد من الباطن :ىو التمـاقـد الذي
يتم بين الشركة وشركة مالاو

يتم بين الشركة وصاحر المممية مباشرة بل

أخرى متماقدة مع صاحر المممية .

ج -نوع المشيد أوالهدف من العممية :
قد يكون الهدف من العممية أحد الحاالت اآلتية:

مبنى عكنى – مبنى صناعي – مبنى زراعي – مبنى صحي – مبنى تمميمى – مبنى إداري-
مبنى أخر – طريق – كوبرى – نفق – محطة مياه –– محطة كيرباء  -محطة مجارى -شبكة

مياه  -شبكة كيرباء -شبكة مجارى  -حفر آبار مياه واعتصالح أراضى -حفر آبار بترول –
إنشاءا

صرف ورى – إنشاءا

أخرى.

د -قيمة ما تم تنفيذه خالل السنة :
يالصد بيا قيمة األعمال التي تم تنفيذىا خالل العنة عواء كان

بواعطة الشركة أو بواعطة

مالاولي الباطن وتشمل :
ع 0قيمة كل الممل :
بالنعبة لمممميا

التى بدأ

وانتي

منيا الشركة خالل العنة .

ع 0قيمة الجزء من الممل :

بالنعبة لذلك الجزء من الممل الذى أنجز نالط خالل العنة لمممميا

عأ الممميا

عر الممميا

التي بدأ الممل نييا من نترة عابالة لعنة اإلحصاء وانتي

اﻵتية :

خالليا .

التي بدأ الممل نييا خالل عنة اإلحصاء ومازال معتم اًر بمد تمك العنة.

ه -مستمزمات اإلنتــاج :

يالصد بيا المعتمزما العممية والخدمية وتشمل :
عممية :

ع 0معتمزما

تتمثل ني العمع المعتخدمة ني الممميا
 :كالحـديد و األعمن

عأ الخاما

مثل :
و الطور و الرمل والزلط والمواعير و األخشار والحوائط

والخرعانة الجاىزة والبـالط واألدوا

عر الوقود والزيو والشحوما
عج قطع الغيار والميما

عد المخمفا
عى األدوا

 :كالفحم و المواد البترولية و الغاز و كيرباء التشغيل .

.

.

الصحية و األدوا

الممدنية واألدوا

الكيربائية .

الكتابية .

عو المياه واإلنارة.

خدمية :

ع 0معتمزما

تتمثل ني الخدما

عأ مصرونا

عر مصرونا
عج خدما

التالية :

صيانة .

تشغيل لدى الغير ومالاولى الباطن .

أبحاث وتجارر ....الخ .

و -القيمة المضــافة:
ع 0الاليمة المضانة اإلجمالية:

الاليمة المضانة اإلجمالية = عقيمة ما تم تنفيذه من عمميا
ـ ع معتمزما

حيث أن قيمة ما تم تنفيذه من عمميا

ع 0الاليمة المضانة الصانية:

خالل العنة  +اإليرادا

األخرى

اإلنتاج العممية والخدمية .

خالل العنة عالتماقد األصمي  +التماقد من الباطن .

الاليمة المضانة الصانية = الاليمة المضانة اإلجمالية – إىالك المام .
ز -التكـوينات الرأسمــالية :
ع 0التكوينا

الرأعمالية اإلجمالية :

التكوين الرأعمالي ا جمالى = التكوين الراعمالى الثاب

ع 0التكوينا

الرعمالية الصانية :
أ

 ±صانى التغير نى المخزون .

التكوين الرأعمالي الصاني = التكوين الرأعمالى ا جمالى – إىالك المام .

 -9الرموز المستخدمة :
()-

يوجد بيانا

.

ع = الاليمة أقل من  522جنيو .

ممحوظ ــة:
يالحـظ وجـود نروق طفيفـة ني بم
نتيجة التالرير اﻵلي لألرقام .

أرقـام الاليـم المتناظرة لدى مطابالة بم

الجداول

