منهجية اإلحصائية

أولا  :أهداف اإلحصائية

توفير بيانات عن المتغيرات التالية :

 -1عدد المنشآت العاملة في هذا النشاط .
 -2حجم العمالة وتكاليف األجور .

 -3قيمة اإلنتاج الصناعي السنوي .
 -4قيمة مستلزمات اإلنتاج .

 -5حساب القيمة المضافة وتوزيعها على عوامل اإلنتاج .
 -6التكوينات الرأسمالية .

 -7قيمة المشروعات تحت التنفيذ .

 -8مقومات اإلنتاج الصناعي في المحافظات طبقاً للنشاط اإلقتصادى .

ثاني ا  :تعريف المنشأة

تعرررف المنشررلص الصررناعية بلنهررا المكرران الررذي يررتم فيررأ نشرراط صررناعي مررن أي نررو ولهررا كيرران جغ ارفرري مسررتقل أو دفرراتر

حسرابية مسرتقلة وقرد تضرم المنشرلص فري نفر

المكرران باإلضرافة علرى عنرابر المصرن مكاترب اإلدارص أو المزرازن أو محطررات

توليد الكهرباء .

ثالثا  :نطاق اإلحصائيـــة
تشمل اإلحصائية األنشطة االقتصادية الصناعية التالية :

 .1الفئة الجدولية ( أ ) منها القسم ( )11فصل ( )1163أنشطة ما بعد الحصاد .
 .2الفئة الجدولية ( ب) منها األقسام (  ) 18-16التعدين واستغالل المحاجر .
 .3الفئة الجدولية ( ج ) منها األقسام (  ) 33-11الصناعات التحويلية .

 .4الفئة الجدولية ( ز ) منها القسم (  )45عصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية .

 .5الفئة الجدولية ( ق ) منها القسم ( )55عصالح أجهزص الحاسب اآللي والسل الشزصية والمنزلية .

رابعا :الفترة التي جمعت عنها البيانات

جمعررت بيانررات هررذر النشرررص عررن الفت ررص مررن أول يوليررو  2118علررى آزررر يونيررأ  2115وبالنسرربة للمنشررآت الترري تلسسررت أو
توقفت زالل السنة المطلوب عنها البيانات فقد جمعت البيانات عن الفترص الواقعة زالل تلك السنة مهما كانت مدتها .

خامس ا :إطـار النشـرة

بلغ عجمالي اإلطار  648منشلص قطا عام  /األعمال العام تتمثل في  82مركز رئيسي و  517فر  55،مفردر وقرد

اشتملت هذر النشرص على جمي المصادر عدا:

 -عدد (  ) 13منشلر ما بين زصزصة وتصفية وادماج

 -عدد (  ) 114منشلر متوقفة مؤقتاً زالل سنة اإلحصائية

 -عدد (  ) 55مركز رئيسي مستبعد ( البيانات وردت عجمالية على مستوى الشركة ).

سادس ا  :بعض المفاهيـــم الواردة بجداول النشرة
 -1اإلنتاج التام بسعر البي  :عبارص عن

صافى مبيعات عنتاج تام بسعر البي  +التحويالت بسعر البي  +التالف والفاقرد من اإلنتاج بسعر البي ±

تغير مززون عنتاج تام بسعر البي .

 -2اإلنتاج اإلجمالي بسعر السوق  :عبارص عن

اإلنتاج التام بسعر البي  ±تغير مززون عنتاج غير تام  +عيرادات تشغيل للغير
 +عيرادات أزرى .

 -3اإلنتاج اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج  :عبارص عن

اإلنتاج اإلجمالي بسعر السوق  +اإلعانات – الضرائب والرسوم السلعية .

 -4القيمة المضافة الصافية = اإلنتاج اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج  -جملة مستلزمات اإلنتاج واإلهالك
 -5عجمالي التكوينات الرأسمالية  :عبارص عن

اإلضافات الرأسمالية زالل العام – المبرا والمدمرر من األصرول الثابترة  ±صافى

التغير في المززون.

 -6صافى التكوينات الرأسمالية  :عبارص عن

عجمالي التكوينات الرأسمالية – عهالك األصول الثابتة .

 -7المشروعات تحت التنفيذ وتتمثل في التكوين السلعي واإلنفاق اإلستثمارى

أ -التكوين السلعي يتمثل في االستثمارات التي ورد مقابلها أصول لم تتكامل بعد لإلنتاج ويحسب
كاآلتي :

قيمة الرصيد آزر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات زالل العام – قيمة أصول
تكاملت ومعدص لإلنتاج زالل العام .

ب -اإلنفاق اإلستثمارى يتمثل في االستثمارات التي لم يرد مقابلها أصول كالدفعات المقدمة واإلعتمادات
المستندية لشراء األصول الثابتة ويحسب كاآلتي :

قيمة الرصيد آزر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات زالل العام .

 -8عيرادات النشاط الجاري = تغير مززون عنتاج غير تام  +عيرادات تشغيل للغير  +عيرادات أزرى

سابعا  :الرموز المستخدمة:

(  ) 1تشير على عدم وجود بيانات .

