منهجية اإلحصائية

 - 1أهداف اإلحصائية
توفير بيانات عن المتغيرات التالية:
أ -عدد المنشآت العاملة.
ب -حجم العمالة وتكاليف األجور .
جـ  -قيمة اإلنتاج الصناعي السنوي .
د  -قيمة مستلزمات اإلنتاج .
هـ  -حساب القيمة المضافة وتوزيعها على عوامل اإلنتاج .
و -التكوينات الرأسمالية .
ز  -قيمة المشروعات تحت التنفيذ .
حـ -مقومات اإلنتاج الصناعي في المحافظات طبقاً للنشاط اإلقتصادى .
 - 2تعريف المنشأة
تعــرف المنشــلص الصــناعية بلنهــا المكــان الــذي يــتم فيــأ نشــاط صــناعي مــن أي نــو ولهــا كيــان جغ ارفــي مســتقل أو
دفاتر حسابية مستقلة وقد تضم المنشلص في نفس المكان باإلضافة إلى عنابر المصنع مكاتب اإلدارص أو المخازن أو
محطات توليد الكهرباء .
 - 3نطاق اإلحصائيـــة
تشمل اإلحصايية األنشطة االقتصادية الصناعية التالية :
 .1الفية الجدولية ( أ ) منها القسم ( )11فصل ( )1110أنشطة ما بعد الحصاد .
 .2الفية الجدولية ( ب) منها األقسام (  ) 10-11التعدين واستغالل المحاجر .
 .0الفية الجدولية ( ج ) منها األقسام (  ) 00-11الصناعات التحويلية .
 .4الفية الجدولية ( ز ) منها القسم (  )44إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية .
 .4الفية الجدولية ( ق ) منها القسم ( )54إصالح أجهزص الحاسب اآللي والسلع الشخصية والمنزلية .
 - 4الفترة التي جمعت عنها البيانات
جمعت بيانات هذه النشرص عن الفتـرص مـن أول يوليـو  2115إلـى آخـر يونيـأ  2111وبالنسـبة للمنشـآت التـي تلسسـت
أو توقفت خالل السنة المطلوب عنها البيانات فقد جمعـت البيانـات عـن الفتـرص الواقعـة خـالل تلـس السـنة مهمـا كانـت
مدتها .
خامسا :إطـار النشـرة
 -1بلـ إجمــالي اإلطــار  144منشــلص قطــا عــام األعمــال العــام تتميــل فــي  04مركــز رييســي  450 ،فــر 12،
مفرده وقد اشتملت هذه النشرص على جميع المصادر عدا:
 عدد (  ) 11منشله ما بين خصخصة وتصفية وادماج عدد (  ) 121منشله متوقفة مؤقتاً خالل سنة اإلحصايية عدد (  ) 11مركز رييسي مستبعد ( البيانات وردت إجمالية على مستوى الشركة ). -2بلـ العــدد الفعلــى للمنشــآت العاملــة خــالل ســنة اإلحصــاء  440منشــلص منهــا  414منشــلص تميــل أنشــطة مــا بعــد
الحصاد واستغالل المحاجر والصناعات التحويلية  05 ،منشلص تميل خدمات الصيانة واإلصالح 1

سادسا  :بعض المفاهيـــم الواردة بجداول النشرة
 -1اإلنتاج التام بسعر البيع :عبارص عن
صافى مبيعات إنتاج تام بسعر البيع  +التحويالت بسعر البيع  +التالف والفاقـد من اإلنتاج بسعر البيع ±

تغير مخزون إنتاج تام بسعر البيع.

 -2اإلنتاج اإلجمالي بسعر السوق  :عبارص عن

اإلنتاج التام بسعر البيع  ±تغير مخزون إنتاج غير تام  +إيرادات تشغيل للغير
 +إيرادات أخرى .

 -0اإلنتاج اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج  :عبارص عن

اإلنتاج اإلجمالي بسعر السوق  +اإلعانات – الضرايب والرسوم السلعية .

 -4القيمة المضافة الصافية = اإلنتاج اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج  -جملة مستلزمات اإلنتاج واإلهالس
 -4إجمالي التكوينات الرأسمالية  :عبارص عن

اإلضافات الرأسمالية خالل العام – المبـا والمدمـر من األصـول اليابتـة  ±صافى

التغير في المخزون.

 -1صافى التكوينات الرأسمالية  :عبارص عن

إجمالي التكوينات الرأسمالية – إهالس األصول اليابتة .

 -7المشروعات تحت التنفيذ وتتميل في التكوين السلعي واإلنفاق اإلستيمارى

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

قيمة الرصيد آخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام – قيمة أصول
تكاملت ومعدص لإلنتاج خالل العام .

ب -اإلنفاق اإلستيمارى يتميل في االستيمارات التي لم يرد مقابلها أصول كالدفعات المقدمة واإلعتمادات
المستندية لشراء األصول اليابتة ويحسب كاآلتي :

قيمة الرصيد آخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام .

 -0إيرادات النشاط الجاري = تغير مخزون إنتاج غير تام  +إيرادات تشغيل للغير  +إيرادات أخرى

سابعا  :الرموز المستخدمة:

(  ) 1تشير إلى عدم وجود بيانات .

