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  والصناعية مهية االحصاءات الصناعية يف مساندة القرارات االقتصاديةأ

  مقدمة:

يلعب االقتصاد الكلي دوراً هاماً يف التأثري على اختاذ القرارات والسياسات املختلفة يف أي بلد ما، 

حيث ينعكس الوضع االقتصادي إما سلباً أو إجياباً على األوضاع املعيشية للمواطنني. إذا كان الوضع 

إىل رغد العيش الكرمي البلد ياسات اليت تدفع مرحياً ويدعو إىل التفاؤل فإن هناك من القرارات والس

وعالقات أكثر قوة مع احمليطني من دول اجلوار وغريهم، لكن إذا كان الوضع اإلقتصادي سيئاً ويدعو 

ىل مزيد من اختاذ قرارات مصريية للخروج من عنق الزجاجة فإن ذلك سيؤدي اىل وجود التوتر إ

  والتشنج يف العالقات والتصرفات.

فإن التخطيط السليم والتفكري اهلادئ بعيد النظر مطلوب للسيطرة على األوضاع اإلقتصادية لذلك 

  قتصاد الكلي إن مل يكن للتغري األفضل. املختلفة حبيث متيل األمور إىل احلفاظ على الوضع الطبيعي لإل

  الصناعة واثرها على اإلقتصاد:

ري (اجياباً او سلباً) لألوضاع االقتصادية وتعترب تلعب الصناعة الدور االكرب والفاعل يف إحداث التغي

مفتاح النجاح لإلقتصاد، حيث تربز أمهيتها من خالل إرتفاع نسبة مسامهتها يف الناتج القومي للبلد. 

ويعد قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز التنمية يف الدول، حيث يؤدي القطاع الصناعي دوراً هاماً 

قادرة على التأثري يف النظم اإلقتصادية  قتصادية ويتميز بامتالكه ألكرب قوىة اإلورئيساً يف عملية التنمي

حيث يأخذ على عاتقه الدور األساس يف رفع مستوى معيشة الفرد واستيعام داخل اسواق العمل 

ورفع مستوى مهارام. وقدمياً قيل ان التطور يف القطاع الصناعي يعين املزيد من الرفاهية ورغد 

  ش للمواطن.العي

وعلى الرغم من أمهية القطاع الصناعي فإنه يعاين من بعض الظلم الواقع عليه من حيث قلة االهتمام 

به، فهذا القطاع هو القائد والداعم لكافة القطاعات اإلقتصادية األخرى، وعليه فإن اإلهتمام به 

لنمو املتزايد والذي يؤدي إىل وااللتفات إليه وحماولة تطويره وحتسينه يدفع باألنشطة األخرى اىل ا

عدم توفر قواعد بيانات تفصيلية لكن  زيادة الرفاهية والتطور اتمعي وحتسني النمو يف الناتج القومي.
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املؤشرات ذات العالقة بسبب غياب املنهجيات املناسبة جلمع  يعتمد عليها عن األنشطة الصناعية وعن

وحتليل تلك البيانات ونشرها يف الوقت املناسب. تؤثر سلباً على قدرات صانعي القرار يف القطاعني 

  العام واخلاص يف ااالت الصناعية واالستثمارية. 

  :تعريف الصناعة وأقسامها 

املواد اخلام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر مالءمة حلاجات الصناعة مبعناها الواسع تغيري يف شكل  •

 اِإلنسان ومتطلباته.

وتربز أمهية الصناعة: يف كوا ترفع من مستوى معيشة الشعوب مبا تدره من مال، وما توفره من  •

رفاهية لِإلنسان مبقتنياا املختلفة، وكذلك هي وسيلة مهمة المتصاص األيدي العاملة الزائدة عن 

 الزراعة واخلدمات األخرى.  حاجة

مع ما تساهم به الصناعة من تطوير للنشاطات االقتصادية األخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل مبا  •

 تقدمه من منتجات أساسية، كاألمسدة، واآلالت الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل احلديثة.

  :أقسام الصناعات 

 رئيسة هي:تقسم الصناعات إىل ثالثة أقسام 

  الصناعات البدائية.  -1

  الصناعات البسيطة. -2

  الصناعات احلديثة.  -3

   الصناعات البدائية: :اوالً

وهي تلك الصناعات اليدوية اليت ال تعتمد على آالت أو أي من القوى احملركة األخرى، بل اعتمادها 

وقد مارسها اإلنسان منذ القدم، وال يزال على اخلامات املتوفرة حملياً، وعلى املهارة اليدوية املكتسبة، 

   ميارسها يف أجزاء كثرية من أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وآسيا.

  ومن هذه الصناعات: صناعة األواين الفخارية، ودبغ اجللود وحفظ اللحوم بطريقة التجفيف وغريها. 
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وبعض هذه الصناعات البدائية اليدوية متارس يف الدول اليت تقدمت كوسيلة لزيادة دخل األسرة، مثل 

صناعة السجاد يف تركيا، وإيران، وصناعة التحف املختلفة، واحلفر على املعادن يف مصر، واجلزائر، 

  وصناعة األلعاب يف سويسرا، وإيطاليا، واليابان. 

من احلرف القدمية، ومازال بعضها قائم حىت اآلن، كصناعة األحذية عترب يومثل هذه الصناعات اليدوية 

  اجللدية، واملشاحل الصوفية. 

 :الصناعات البسيطة: ثانياً

عبارة عن صناعات ال تتحول، أو تتغري كثرياً عن صورة املادة اخلام، وأهم ما تتميز به هذه الصناعات 

ودف هذه  أا ال حتتاج إىل رأس مال كبري أو مهارة متقدمة.أا تعتمد على املواد اخلام احمللية كما 

الصناعات إىل خدمة الصناعة احلديثة، كحفظ الفواكه واخلضروات من أجل تصديرها، أو إنقاص وزا 

صناعة تعليب التمور، وصناعة  وكذلك لتهيئتها للنقل، ككبس القطن، وقطع األخشاب وتقليمها.

  .طحن احلبوب

   عات احلديثة:الصنا: ثالثاً

وهي الصناعات اليت تعتمد على اِإلمكانات الكبرية من حيث رؤوس األموال، واأليدي العاملة، ومواد 

اخلام، واخلربة الفنية الدقيقة، وقد ظهرت هذه الصناعات بعد اكتشاف قوة البخار والتوسع يف 

ة إىل التوسع يف استخدام الفحم استخدامها يف إدارة اآلالت وذلك يف القرن الثامن عشر امليالدي، إضاف

  .يف صناعة املعادن خاصة احلديد وما أدى إليه ذلك من تطور يف وسائل النقل املختلفة

  أما انواع الصناعات حسب التصنيف الدويل فتتمثل فيما يلي:

 الصناعات االستخراجية:  •

ىل إوتشمل على استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي وايضا استغالل احملاجر والكسارات باإلضافة 

  استخراج املعادن الكيميائية مثل البوتاس والفوسفات.
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  الصناعات التحويلية: •

وهي الصناعات اليت تقوم على تغيري شكل املادة اخلام لتصبح سلعة جاهزة لالستخدام، حيث يندرج 

صنع املنتجات الغذائية واملشروبات، التبغ، صنع املالبس،  النوع مجيع الصناعات مثل: حتت هذا

   ....الطباعة،

  امدادات الكهرباء والغاز والبخار واملياه الساخنة:    •

  والغاز والبخار والتزويد باملياه الساخنة وميثلها نشاط انتاج وتوزيع الكهرباء.

  :االحصاءات الصناعية

اإلحصاءات الصناعية املصدر األساس والطبيعي للتعرف على طبيعة القطاع الصناعي، وقد تكون تعترب 

هذه اإلحصاءات إما عن طريق املسوح والتعدادات أو السجالت اإلدارية واليت من خالهلا نستطيع 

وين التعرف على نقاط القوة والضعف يف هذا القطاع. لذلك جيب أن يتوفر لدينا قائمة بأمساء وعنا

  .املنشآت الصناعية وهذه القائمة تسمى باإلطار الشامل للمنشآت الصناعية

  طبيعة املنشات االقتصادية:

يتم التعرف على طبيعة املنشآت اإلقتصادية ووصف النشاط الذي متارسه هذه املنشآت من خالل إجراء 

إستمارة متخصصة حتوي تعداد عام للمنشآت اإلقتصادية حيث يتم مجع بيانات هذه املنشآت من خالل 

البيانات التعريفية اخلاصة باملنشأة باإلضافة إىل وصف طبيعة النشاط الذي تزاوله املنشأة ويتم الوصف 

باحلروف والكلمات ليترجم إىل أرقام معينة مأخوذة من كتاب التصنيف الدويل املوحد لألنشطة 

املستوى الرابع والذي يطلق  وليس آخراً اًخريأىل الثالث وإاإلقتصادية والذي تدرج من املستوى الثاين 

والذي جيب حتديثه  شآت اإلقتصادية الصناعيةن، حيث يصبح لدينا إطار شامل عن امل)ISIC4( عليه

  .سنوياً ملعرفة التغريات اليت قد تصيب املنشآت الصناعية من سنة ألخرى

    الوحدة االحصائية:

واليت من خالل دراسة خصائصها املختلفة  هي املنشأة الصناعيةإذاً فالوحدة االحصائية هنا والقابلة للعد 

من حيث املوقع اجلغرايف وطبيعة كياا القانوين وايضا رأس املال املسجل واملدفوع والبيانات املالية 
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وهذه الوحدة قد  االخرى املتنوعة نستطيع معرفة طبيعة اهم القطاعات االقتصادية وهو القطاع الصناعي.

  .ة وتوظف عامل واحد أو كبرية وتوظف االف العمالتكون صغري

رقام والبيانات اليت متثل واقع القطاع الصناعي واليت متد يد حصاءات الصناعية حتوي مجيع األن اإلإ

ىل صورة مشرفة وممثلة عن القطاع إىل متخذي القرارات ورامسي السياسات للوصول إاملساعدة 

  . القراراتوصانعو ليها واضعو إىل التنمية احلديثة املناسبة اليت يسعى إ يضاًأالصناعي للوصول 

  طرق دراسة القطاع الصناعي:

تتنوع الطرق واالساليب املستخدمة لدراسة القطاع الصناعي للحصول على البيانات اإلحصائية 

  :الصناعية املختلفة واليت منها

للمنشآت الصناعية واليت قد تكون مسحاً لعينة خمتارة وممثلة جلميع املنشآت  املسوح امليدانية .1

أن تكون سنوياً أو ربعياً و االصناعية املوجودة يف االطار العام لقطاع الصناعة حيث يتم إجراؤه

وتربز أمهية املسوح من  .تعداداً شامالً كل مخس سنوات وحسب توصيات األمم املتحدة

ليت توفرها عن تعويضات العاملني ورأس املال املدفوع ومستلزمات اإلنتاج جمموعة البيانات ا

نتاج القائم) والقيمة املضافة ستهالك الوسيط) واإلنتاج اإلمجايل (اإلالسلعية واخلدمية (اإل

وحجم اإلستثمار من خالل حركة املوجودات الثابتة وغريها من البيانات اليت تساعد يف إعداد 

وايضاً هناك املسوح املتعلقة  .ية االقتصادية وإعداد جداول احلسابات القوميةاملؤشرات اإلحصائ

باألرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي وكذلك األرقام القياسية ألسعار املنتجني، حيث 

 يستفاد من هذه األرقام يف تقديرات الناتج احمللي.

واليت تعترب عامل مساعد ومتمم للمسوح امليدانية حيث ال تغين هذه املصادر  داريةاملصادر اإل .2

 عن املسوح امليدانية.

  صعوبات احلصول على البيانات كاملة:

ها بعض النقص مما يسمى يبحصائية قد يصعمال اإلن تنفيذ األأحصائي كامل، حيث إال يوجد عمل 

ستجابة الكاملة للحصول على البيانات اليت ترتبط بإجراء هذا العمل، فاملسوح امليدانية قد تواجه بعدم اإل

 ت الكلية يف التعداد الشامل،آت الداخلة يف العينة او املنشآستكمال بيانات املنشإبعض الصعوبات يف 
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البيانات عن وحدة ستجابة واليت قد تكون كلية يف حالة الفشل يف مجع خطاء عدم اإلأوهذا يدعى ب

عند  لذلك .و اجلزئية عند عدم احلصول على بعض البيانات املطلوب مجعها عن وحدة املعاينةأاملعاينة 

  عتبار ما يلي:جيب األخذ بعني اإل بالعينة الشروع بتنفيذ أي مسح

 ستجابة الفعلي واملتوقع.ما معدل عدم اإل •

 ستجابة.ما هي مصادر عدم اإل •

 ستجابة.حتمال حدوث عدم اإلإكيف ميكن حتجيم  •

  ستجابة.ما هي االمكانات املادية الواجب توافرها لتقليل مشاكل عدم اإل •

البيانات  ستجابة حىت نستطيع احلصول علىلذلك كله فقد مت التفكري بعدة طرق للتعامل مع عدم اإل

  ستمارة والدراسة.ستكمال اإلإالالزمة يف 

  طرق التعامل مع عدم االستجابة:

 التلخيص املبسط للبيانات املسجلة. •

 التعويض إما  •

 عن طريق االحالل لوحدات عد بديلة عن الوحدات الغري مستجيبة .1

 متابعة العينة اجلزئية .2

 ترجيح االستجابات •

 التدقيق •

ويف النهاية عند تنفيذ أي مسح صناعي للحصول على البيانات الالزمة من أجل التنمية والنمو الذي ننشد 

ضعي السياسات ومتخذي القرارات بناءاً على ما مت احلصول عليه من نتائج وأرقام إحصائية وملساعدة وا

صناعية وجب علينا أن نقلل قدر اإلمكان من املشاكل واملصاعب اليت قد تعترض تنفيذ هذا العمل لنكون 

  مطمئنني لطبيعة عملنا والنتائج املرجوة منه.

ان التعاون ما بني مجيع االطراف اليت هلا عالقة مباشرة يف تنفيذ مسح املنشات الصناعية، وكذلك الفهم 

املعمق لطبيعة البيانات االحصائية الصناعية واليت سيتم مجعها كبيانات اولية وبعد ذلك معاجلتها وتبويبها 

  لوالت احصائية معقمة ومفيدة لرامسي وحتليلها سيؤدي يف اية االمر احلصول على ارقام ونتائج ذات مد
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السياسات ومتخذي القرارات للمساعدة على التحليل السليم واملعمق لواقع قطاع من اقوى وافضل 

  القطاعات االقتصادية وهو قطاع الصناعة.

  :الهم النتائجوكذلك كتابة امللخص التنفيذي  مثال على منهجية تنفيذ مسح صناعي يف االردن

  املسح خلفية عامة عن

  املقدمة1.1 
وتشـغيل   اإلمجايليعترب قطاع الصناعة يف األردن من القطاعات املهمة اليت تساهم يف الناتج احمللي 

األيدي العاملة. ونظراً هلذه األمهية، جتري دائرة اإلحصاءات العامة مسحاً سنوياً بالعينة للمنشآت 
  العاملة يف هذا القطاع.

البيانات اليت يوفرها عن تعويضات العاملني ورأس املـال املـدفوع   وتربز أمهية املسح من جمموعة 
ومستلزمات اإلنتاج السلعية ومصروفات اإلنتاج واإلنتاج اإلمجايل والقيمـة املضـافة وحجـم    
اإلستثمار من خالل حركة املوجودات الثابتة وغريها من البيانات اليت تساعد يف إعداد املؤشرات 

  .اد جداول احلسابات القوميةاإلحصائية االقتصادية وإعد

  أهداف املسح 2.1

  يهدف مسح الصناعة إىل توفري البيانات التالية حسب نوع النشاط:

 تعويضات العاملني من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.  .أ 
 اإلمجايل والقيمة املضافة واإلستهالك الوسيط. جتوفري بيانات تفصيلية عن قيمة اإلنتا  .ب 
 والتكوين الرأمسايل.رأس املال املستثمر   .ج 
تقدير مسامهة قطاع الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل، وتوفري البيانات الالزمة إلعداد   .د 

 .1993 عام احلسابات القومية وفق نظام احلسابات القومية الصادر عن األمم املتحدة
  البيانات الالزمة ألغراض التحليل اإلقتصادي. .هـ

  مشولية املسح 3.1
يشمل املسح مجيع املنشآت اليت يقع نشاطها الرئيسي ضمن أنشطة التعدين واسـتغالل املنـاجم   
واحملاجر والكسارات والصناعات التحويلية وإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعهـا، وذلـك وفـق    

  .ISIC4)( التنقيح الرابع -الدويل جلميع األنشطة االقتصادية الصناعي املعياري التصنيف 

  تصميم العينة 4.1
استخدم أسلوب املعاينة الطبقية العشوائية، حيث سحبت العينة على مستوى اإلقليم. وقد بلـغ  

منشأة ومن مث مت تقسيم اتمع يف كل إقليم إىل مخس طبقات على  3628حجم العينة اإلمجايل 
  النحو التايل:
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املنشآت املشمولة بالطبقةالطبقة
 عمال 4 -1من املنشآت اليت توظف  %10.7 عينة نسبتها 1
  عمال 9-5 من املنشآت اليت توظف % 19.9 عينة نسبتها 2
  عامال19ً-10 من املنشآت اليت توظف % 24.6 عينة نسبتها 3
  مجيع املنشآت اليت توظف عشرين عامالً فأكثر  4
  مجيع املنشآت من األنشطة النادرة  5

  
   املرحلة التحضريية 2.

  الرئيسية للمسحالوثائق  1.2
تتضمن هذه الوثائق استمارة املسح وكتيب التعليمات اخلاص بالعاملني امليدانيني وقواعد التدقيق 

  املكتيب واإللكتروين وكتيب الترميز.  وفيما يلي عرض موجز ألهم هذه الوثائق:

  أ. استمارة املسح
حبيث يراعى يف ذلك إحتواؤهـا  يتم عادة يف بداية العام إجراء مراجعة شاملة الستمارة املسح 

على مجيع البيانات واملعلومات اليت حتقق أهداف املسح، وتوفر البيانات الالزمة إلعداد جداول 
  احلسابات القومية وفقاً للتوصيات الدولية.  وتتضمن االستمارة املوضوعات الرئيسية التالية:

  البيانات التعريفية والبيانات العامة للمنشأة. −
  العاملني وتعويضات العاملني بأجر.أعداد  −
  االستهالك الوسيط من املدخالت السلعية واخلدمية. −
  إيرادات النشاط الرئيسي. −
  إيرادات األنشطة الثانوية. −
  املدفوعات واملقبوضات من عوائد امللكية واملعامالت املالية. −
  الضرائب واإلعانات على اإلنتاج واملستوردات. −
  ركة املوجودات الثابتة والتكوين الرأمسايل.األصول واخلصوم املالية وح −

  ب. كتيب التعليمات وقواعد التدقيق
يتضمن هذا الكتيب التعاريف واملفاهيم املستخدمة والتعليمات للعاملني امليدانيني على اختالف 
مستويام اإلشرافية والتنفيذية. كما يتضمن شرحاً مفصالً جلميع األسئلة الواردة يف اإلستمارة، 

  يفية إستيفاء بياناا بصورة تكفل احلصول على أعلى درجة ممكنة من صحة البيانات ودقتها.وك
ويتضمن الكتيب أيضاً قواعد التدقيق األساسية اليت جيب أن يتبعها الباحثون واملـدققون أثنـاء   
ة قيامهم بتدقيق االستمارات. كما حيتوي كتيب التعليمات على واجبات الكوادر البشرية العامل
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يف املسح من مشرفني ومراقبني وباحثني ومدققني, باإلضافة إىل قواعـد التـدقيق اإللكتـروين    
  الالزمة ملعاجلة البيانات.

  
  ج. كتيب الترميز

روعي عند تصميم االستمارة أن تكون جلميع البنود الواردة فيهـا رمـوز حمـددة مسـبقاً.      
املوحد لترميز النشاط اإلقتصادي, ودليـل  ويستخدم دليل التصنيف الصناعي املعياري الدويل 

التصنيف املركزي للمنتجات لترميز السلع.  كما يتم استخدام دليل املدن والقرى املعد من قبل 
  الدائرة لترميز املوقع اجلغرايف للمنشآت اإلقتصادية.

  التعاريف والتصانيف  2.2
املسح. وعليه، فقد مت اسـتعراض   تعترب املنشأة هي الوحدة اإلحصائية هلذاالوحدة اإلحصائية: 

ودراسة األعمال اليت متارسها كل منشأة على حده، فإذا تبني أن جمموعة األعمال اليت متارسها 
املنشأة ذات طبيعة متجانسة وتندرج حتت نشاط إقتصادي واحد، فإن املنشأة يف هذه احلالـة  

أما يف حالة ممارسة املنشأة ألكثر تعترب وحدة إحصائية وتسجل كافة بياناا يف استمارة واحدة. 
من نشاط اقتصادي، وتعذر فصل بيانات مستلزمات اإلنتاج، فيحدد النشاط الرئيسي وتعتـرب  

  باقي األنشطة مبثابة أنشطة ثانوية تدرج بياناا يف ذات االستمارة.

تيجة ممارسـة  قيمة السلع واخلدمات املنتجة خالل فترة زمنية معينة ن اإلنتاج اإلمجايل (القائم):
نشاط إنتاجي سواًء كان هذا النشاط رئيسياً أو ثانوياً، ويشمل ذلك السلع واخلدمات املنتجـة  

  لإلستخدام الذايت، أي أن: 
  اإلنتاج القائم = قيمة اإلنتاج من النشاط الرئيسي +  قيمة إنتاج األنشطة الثانوية.

  + إيرادات اخلدمات املقدمة للغري حيث أن قيمة إنتاج األنشطة الثانوية= اهلوامش التجارية

قيمة السلع واخلدمات اليت تستهلك كمدخالت لعملية اإلنتاج الرئيسـي   االستهالك الوسيط:
  والثانوي.

تشمل إمجايل الرواتب واألجور النقدية والعينية املستحقة للعاملني وقيمـة    تعويضات العاملني:
إلضافة للمزايا األخـرى النقديـة والعينيـة    مسامهة املنتجني يف أقساط الضمان اإلجتماعي با

  املستحقة للعاملني.

كافة املبالغ املسـتحقة علـى املنشـأة للدولـة أو      ويقصد اصايف الضرائب غري املباشرة: 
املؤسسات العامة أو البلديات، وتشمل: ضريبة املبيعات والرسوم اجلمركية ورسوم الـرخص  

طوابع الواردات ورسوم اإلقامة وتصاريح العمل وأية وضريبة األبنية ورسوم ترخيص املركبات و
  رسوم أخرى مستحقة للدولة، مطروحا منها قيمة اإلعانات اإلنتاجية املقدمة من الدولة.
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هو عبارة عن كلفة االستبدال احلالية لألصول الثابتة اليت ميكـن إعـادة إنتاجهـا،     االهتالك:
بإستثناء الطرق والسدود وما شابه من إنشاءات منتجي اخلدمات احلكومية، خالل فترة حماسبية 
نتيجة اإلهتالك العادي أو التقادم املتوقع أو املعدل الطبيعي للتلف. وال يشمل ذلك التقادم غري 

وقع والتلف الناتج عن الكوارث الكبرية ونفاذ املصادر الطبيعية. ويتم احتساب اإلهتالك على املت
أساس نسب مئوية من القيمة الدفترية لألصول الثابتة يف بداية العام ومن اإلضافات الرأمسالية هلا 

  خالل العام. 

شأة خالل العام المتالك سلع هو عبارة عن قيمة ما تنفقه املنالتكوين الرأمسايل الثابت اإلمجايل: 
معمرة جديدة كإضافة ملخزوا من األصول الثابتة (باستثناء األراضي) مطروحاً منـه صـايف   
مبيعاا من األصول الثابتة املستعملة.  وبناء على ذلك، ميكن احتسـاب التكـوين الرأمسـايل    

  اإلمجايل على النحو التايل:
ام) = املشتريات (املستوردة منها واحمللية سـواًء جديـدة   التكوين الرأمسايل اإلمجايل (خالل الع

كانت أم مستعملة ويستثىن منها مشتريات األراضي) + قيمة املوجودات من انتاج املنشـأة +  
  املباع من املوجودات الثابتة ويستثىن منها املباع من األراضي. –اإلضافات والتحسينات 

  تنظيم كوادر املسح 3.2

 دارة املسح اليت تناط ا مجيع املهام اإلشرافية اإلدارية والفنية، باإلضـافة إىل إ نيتكون الكادر م
كادر التجهيز املكتيب املكون من املدققني واملرمزين. أما كادر امليدان فيتكون مـن املـراقبني   

  واملدققني والباحثني، ويعمل هذا الكادر حتت إشراف املشرف امليداين.
  

  وتدريبهمإختيار الباحثني  4.2
مت اختيار العاملني يف هذا املسح حسب معايري ذات عالقة بطبيعة العمل، حيث مت التركيز على 
نوعية العاملني من حيث املستوى العلمي والتخصص بالعمل املطلوب إجنازه كلما كان ذلـك  

ـ  ع ممكناً. ومت عقد برنامج تدرييب جلميع العاملني يتضمن التعريف بأهداف املسح وأسلوب مج
البيانات وكيفية التعامل مع املنشآت. كما تضمن شرحاً مفصالً جلميع بنود االستمارة. وجرى 

  يف اية التدريب إختبار حتريري لتحديد مستويات استيعام ملفاهيم وتعليمات اإلستمارة.

 

  مرحلة مجع البيانات .3
  تنظيم العمل امليداين 1.3
حيـث مت   ،شراف املراقبنيإحتت الذين مت إختيارهم  املدربون بتنفيذ العمل امليداين الباحثون قام

ومدقق. وأشـرف   ومراقب أو ثالثة ثننيإكل فرقة من باحثني  فرق، تتألف إىل الباحثني توزيع
  على سري العمل امليداين املشرف امليداين.  
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  سلوب مجع البياناتأ 2.3
، وذلك بأسـلوب املقابلـة   2013يسان بدأت مرحلة مجع البيانات ميدانياً، إعتباراً من شهر ن

الشخصية. ويف حالة عدم جاهزية البيانات لدى املنشأة كانت االستمارة تترك يف املنشأة حـىت  
  يتسىن للشخص املعين حتضري وإعداد البيانات الالزمة.

  التدقيق امليداين   3.3
إىل مدققني ميـدانيني، حيـث مت تـدقيق     ،2012أسندت عملية التدقيق امليداين خالل مسح 

االستمارات املنجزة ميدانياً أوالً بأول. ويف حالة وجود أخطاء يف إستمارة مـا، تعـاد تلـك    
  االستمارة إىل الباحث ليزور املنشأة لتصحيح اخلطأ.

  

  مرحلة جتهيز البيانات .4
  التجهيز املكتيب 1.4

بعد تسليم االستمارات املنجزة ميدانياً إىل قسم الصناعة، مت تدقيقها بشكل كامل مـن قبـل    
موظفي التجهيز املكتيب يف القسم. ومتت معاجلة األخطاء (إن وجدت) إما باالتصال املباشر مع 
الشخص املعين يف املنشأة أو إعادا للمشرف امليداين لتصويب اخلطأ. ومت ترميز االسـتمارات  

  املدققة بعد ذلك متهيداً إلرساهلا إىل مديرية تكنولوجيا املعلومات إلدخاهلا.
  التجهيز اإللكتروين 2.4

بعد اإلنتهاء من تدقيق وترميز االستمارات، أرسلت إىل قسم اإلدخال يف مديريـة تكنولوجيـا   
يق البيانات املعلومات ومت إدخاهلا حسب برنامج اإلدخال املعد هلذه الغاية. ومتت مراجعة وتدق

املدخلة وتنقيتها من األخطاء أوالً بأول، مث  قام املربمج باستخراج كشوف تتضـمن النتـائج   
األولية باستخدام معامالت الرفع املعدة مسبقاً وذلك من أجل تدقيقها والتأكـد مـن صـحة    

  النتائج.

  تبويب النتائج ونشرها 3.4
حيث الشكل واتساق البيانات داخل اجلدول بعد تدقيق النتائج األولية والتأكد من صحتها من 

الواحد ومع اجلداول األخرى، مت إستخراج اجلداول النهائية اليت يتضمنها هذا التقرير. كمـا مت  
  وضع هذه النتائج على صفحة الدائرة على الشبكة العاملية للمعلومات.
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  امللخص التنفيذي

اإلحصائية املختلفة لتوفري البيانات واملعلومات اإلحصائية دأبت الدائرة على إجراء التعدادات واملسوح 
خلدمة متخذي القرارات والعمل على تزويدهم باملعلومة املطلوبة واملناسبة، ومن بني هذه  ةالالزم

. 1959التعدادات واملسوح ما يتعلق بقطاع الصناعة، حيث أجرت الدائرة أول تعداد صناعي يف عام 
يت توفرها الدائرة واضعي السياسات ومتخذي القرارات على تفهم وقد ساعدت اإلحصاءات ال

مشاكل القطاع الصناعي ومواطن الضعف فيه مما ساعدهم على وضع احللول املناسبة لرفع أدائه 
 ضمن الربامج واخلطط املتعاقبة هلذا القطاع والذي مل تتجاوز نسبة مسامهته يف الناتج القومي أكثر من

األخرية حيتل مركزاً مرموقاً بني القطاعات االقتصادية األخرى، حيث  وأصبح يف السنوات 1%
يشمل املسح مجيع . و2012 يف عام %25ارتفعت نسبة مسامهته يف الناتج القومي إىل ما يقارب 

املنشآت اليت يقع نشاطها الرئيسي ضمن أنشطة: التعدين واستغالل املناجم واحملاجر والكسارات 
الصناعي املعياري وإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وذلك وفق التصنيف والصناعات التحويلية 

 3628 وقد بلغ حجم العينة اإلمجايل ،ISIC4)( التنقيح الرابع -الدويل جلميع األنشطة االقتصادية 

  .منشأة

  2012أهم نتائج مسح الصناعة لعام 

 تعويضات العاملني  .1
مليون دينار  1172.9، إىل 2011 يف عام دينار مليون 1085.2ارتفعت تعويضات العاملني من  •

 .  %8.1، بنسبة بلغت 2012يف عام 
على التوايل يف الصناعات % 8.3و %7.6و %6.2ارتفعت قيمة تعويضات العاملني مبا نسبته  •

 اإلستخراجية والتحويلية وإنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها.
 

  اإلنتاج القائم .2
 .2011عن عام % 8.1مبا نسبته  2012م ارتفع اإلنتاج القائم يف عا •
يف % 25.2سجل أعلى إرتفاع يف نشاط إنتاج ومجع وتوزيع الكهرباء، حيث بلغت نسبته  •

، أما %10.0تاله قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت  .2011 عام باملقارنة مع 2012 عام
 2012يف عام  %11.2اإلنتاج القائم يف نشاط الصناعات االستخراجية فقد اخنفض مبا نسبته 

 .2011باملقارنة مع عام 
 

  االستهالك الوسيط .3
 .2011باملقارنة مع عام  %10.3مبا نسبته  2012ارتفع االستهالك الوسيط يف عام  •
لالستهالك الوسيط يف نشاط إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها،  كانت أعلى نسبة إرتفاع •

 .%13.2حيث بلغت نسبته 
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لتنخفض يف  %10.6 بلغت نسب االرتفاع يف االستهالك الوسيط يف الصناعات التحويلية •
 .2011 عام باملقارنة مع% 6.4 الصناعات االستخراجية مبا نسبته

 

  القيمة املضافة .  4
عن  %3.5بارتفاع بلغ  2012مليون دينار يف عام  4319.1بلغت القيمة املضافة ما مقداره  •

 .2011عام 
 .مليون دينار 724.7 –بلغت القيمة املضافة يف نشاط توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية  •
 

  الضرائب على اإلنتاج  . 5
مليون  636.9إىل  2011مليون دينار يف عام  630.6ارتفعت قيمة الضرائب على اإلنتاج من  •

 .%1.0، بنسبة بلغت 2012دينار يف عام 
  
   اإلهتالك   .6

 .2011عن عام  %3.2مليون دينار بارتفاع بلغ  496.7ما قيمته  2012بلغ اإلهتالك يف عام      •
     

  تكوين رأس املال الثابت    .7
 %62.1باخنفاض نسبته  مليون دينار 445.4ما قيمته  2012بلغ تكوين رأس املال الثابت عام   •

 .2011باملقارنة مع عام 

  

  )مليون دينار( 2012و 2011: اهم النتائج الرئيسية لعامي 1جدول 
 2012 2011 هم النتائجأ

  1172.9  1085.2 تعويضات العاملني

    15311.4    14160.2 اإلنتاج القائم

  10992.3  9968.9 اإلستهالك الوسيط

  4319.1  4191.3 القيمة املضافة

  636.9  630.6 الضرائب على اإلنتاج

  496.7  481.5  اإلهتالك

  445.4  1176.7 تكوين رأس املال الثابت

 


