منهجيـة اإلحصـائية
أجرى أول إحصاء صناعي عام  7391مع عملية التعداد العام للسكان ثم أجرى إحصاء صناعي
شامل كل ثالث سنوات بإتباع أسلوب الحصر الشامل عن األعوام  7391 ، 7311 ، 7311وتغير
الشمول والدورية فأصبح يجمع كل سنتين إعتباراً من عام  7391حتى عام  7391عن المنشآت التي
يعمل بكل منها  71مشتغلين فأكثر .
ثم تغيـرت الدورية مره أخرى لتصبح سنـويـة إعتبـاراً من عـام 7391وإعتبـاراً من دورة 11
 7319/أصبح هذا اإلحصاء السنوي شامالً لجميع منشآت القطاع العام باإلضافة إلى منشآت القطاع
الخاص التي يعمل بكل منها  71مشتغلين فأكثر والتي تزاول أنشطة صناعية.
إعتبـاراً من  7331/93تم فصل القطاع الخاص عن القطاع العام وأصبح لكل قطاع نشرة
مستقلة.
وإعتباراً من  7331/37تم تقسيم النشرة السنوية إلحصاء االنتاج الصناعي فى منشات القطاع الخاص
إلى إحصاء صناعي قطاع خاص ( 71مشتغلين فأكثر ) واحصاء صناعى قطاع خاص منظم،و احصاء
صناعى قطاع خاص إستثماري وذلك بالحصر الشامل لجميع المنشات .
وأصبح لكل قطاع من هذه القطاعات الثالث نشرة مستقلة .
واعتبارا من عام  1111تم اإلكتفاء بعمل نشرة واحدة تضم الثالث قطاعات وهى النشرة السنوية
إلحصاء اإلنتاج الصناعى فى منشات القطاع الخاص دون إستخراج نشرات منفصلة لكل قطاع على
حدة .

أوال :هـدف اإلحصـائية :
تهدف هذه اإلحصائية إلى توفير بيانات عن المتغيرات التالية :
 -7عدد المنشآت العاملة في األنشطة الصناعية المختلفة .
 -1حجم العمالة وتكاليف األجور .
 -9قيمة اإلنتاج الصناعي السنوي .
 -1قيمة مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية .
 -9حساب القيمة المضافة وتوزيعها على عوامل اإلنتاج .
 -1التكوينات الرأسمالية ورأس المال المستثمر في األصول الثابتة .
 -1قيمة المشروعات تحت التنفيذ .
 -9مقومات اإلنتاج الصناعي في المحافظات طبقا ً للنشاط اإلقتصادي .

ثانيا :تعـريـــف المنشأة :
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تعرف المنشأة الصناعية بأنها المكان الذي يتم فيه مزاولة نشاط صناعي من أي نوع ولها كيان
جغرافي مستقل أو دفاتر حسابية مستقلة وقد تضم المنشأة في نفس المكان باإلضافة إلى عنابر
المصنع مكاتب اإلدارة أو المخازن أو محطات توليد الكهرباء .

ثالثا :نطــاق اإلحصـائية :

تشمل اإلحصـائيـة األنشطـة اإلقتصادية الصناعيـة طبقا ً لـدليـل النشـاط اإلقتصـادى ISIC
))Ver.4والذي يتم العمل به إعتباراً من إحصائيـة  1111وهذه األنشطة هي :
ا -الفئة الجدولية (أ) منها القسمين ( )17فصل ( )1719أنشطة ما بعد الحصاد.
 -1الفئة الجدولية (ب) منها األقسام ( )13-11التعدين واستغالل المحاجر.

 -9الفئة الجدولية (ج) منها األقسام ( )99-71الصناعات التحويلية .
 -1الفئة الجدولية (ه) منها القسم ( )99جمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات.
 -9الفئة الجدولية (ز) منها القسم ( )19إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية .
 -1الفئة الجدولية (ق) منها القسم ( )39إصالح أجهزة الحاسب اآللى والسلع الشخصية
والمنزلية.

رابعـا :الفترة التي جمعت عنها البيـانـات :
 -7جمعت بيانات هذه النشرة عن سنة ميالدية تبدأ من أول يناير  1171إلى أخـر ديسمبر
. 1171
 -1في حالة اختالف السنة المالية للمنشأة عن السنة المطلوبة تحرر اإلستمارة عن السنة
الميالدية التي تقع ستة أشهر منها على األقل فى السنة المالية المذكورة .

خامسأ  :إطـــار النشــــــرة :
بلغ إجمالى إطار النشرة  71199إستمارة ورد منهم  71197استمارة بنسبة استجابة .%39.11

سادسا :بعض المعادالت المستخدمة :
 -1قيمةةة اإلنتةةاج التةةام بسةةعر البيةةع صــفى م يعـاــفىت اج ــفى ــفىل عـــا عـفــف  +حفوـــف ت +
فى ففف و ففىقففد ين إلج فى عـافف عـفف  +غـ يخزون اج ى ىل عـا عـ
 -1قيمة اإلنتاج اإلجمالي بسعـر السـوق

فىل عـاف عـف  +غـ يخزون اج ى غـ
قـيفة إلجف فى
ىل  +اـ د ت شغـل لغـ  +اـ د ت آخ ى

 - 3قيمة اإلنتـاج اإلجمالى بتكلفة عوامل اإلنتاج قـية إلجفف ى إلجيففى م عـفا ـفوق +
العفىجفىت  -ضف ئب و ـفول ـلاـة.
 -4القيمة المضافة الصافية قـية إلج ى
و إله ك

إلجيى م ع كلفة عو يل إلج ى – جيلة يـ لفزيىت إلج ى
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 -5إجمالى التكوينات الرأسمالية = إلضى ىت
ألصول ثىع ة  +صى م غـ م يخزون

أـيى ـة خ ل اىل– يعىع و يدي ين

 -6صافى التكوينات الرأسمالية = اجيى م كوـجىت

أـيى ـة – اه ك ألصول ثىع ة

 -7المشروعات تحت التنفيذ وتتمثل فى التكوين السلعى واإلنفاق اإلستثمارى
أ -كوـفن ـلام ـ يثل م إلـ ثيفى ت م و د يقىعلهى أصول ل كىيل عاد
إلج ى وـحـب كىآل م :
قـية صـد أخ اىل = قـية صـد أول اىل  +قـية إلضى ىت خ ل اىل –
قـية أصول كىيلت ويادة إلج ى خ ل اىل
ب -إلجفىق إلـ ثيى ى ـ يثل م إلـ ثيى ت م ل ـ د يقىعلهى أصول
كى د اىت يقدية و إلع يىد ت يـ جدـة ش ء ألصول ثىع ة وـحـب
كىآل م :
قـية صـد آخ اىل = قـية صـد أول اىل  +قـية إلضى ىت خ ل اىل

سابعا ً :

يوز يـ خدية :

( ) تشير إلى أن القيمة أقل من  911جنيه والنسبه اقل من .٪1019
(  ) 1تشير إلى عدم وجود بيانات .

ملحـــوظــة :

 -نشاط المخابز سواء بلدى أو افرنجى تم حصره بالعينة فى المنشـآت  71مشتغلين فأكثر.
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