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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  -:تقديم 

يسر الجهاز المركزي لإلحصاء أن يصدر النتائج النهائيـة للمـسح الـصناعي لعـام        
  . م ضمن سلسلة المسوح االقتصادية التي يقوم بتنفيذها 2004

لجهاز المركزي لإلحصاء خالل السنوات السابقة إلى المحافظة على دورية          وقد سعى ا    
إصدار هذه البيانات بشكل سنوي وضمان تحقيق الشمول المطلوب والتعرف علـى التغيـرات        

  . التي تحدث في هذا القطاع من وقت آلخر 
وتحتل اإلحصاءات الصناعية أهمية خاصة كونها توفر لصانعي القـرار المؤشـرات              

امة عن هذا القطاع التي تساعد في وضع الخطط ورسم السياسات االقتصادية وبما يـؤدي               اله
الى الدفع بعجلة التنمية  إلى األمام ، كون التحسن في النشاط الصناعي هو تحسن في التنميـة              
االقتصادية ، باإلضافة إلى أن هذه البيانات تخدم جميع المستخدمين من االكاديميين والبـاحثين        

  .  تلف المجاالت في مخ
كما تساعد هذه اإلحصائيات في وضع التصورات والتنبؤات المستقبلية للتنميـة فـي               

  . بالدنا 
واليفوتنا في هذه العجالة أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لألخوة أصحاب المنشآت الـصناعية      

وبة مع تأكدينا علـى     والمسئولين فيها لتعاونهم وتجابوهم مع الباحثين  وإعطائهم البيانات المطل         
والتـستخدم لغيـر    ) 28(من قانون اإلحصاء رقم     ) 5(أن جميع البيانات سرية بموجب المادة       

األغراض اإلحصائية وأننا النقوم بنشر البيانات بشكل منفرد ولكـن نقـوم بنـشرها ضـمن                
 مجموعة البيانات التي تمثل إنتاج القطاع الصناعي على مستوى الجمهورية اليمنيـة ونـسعى             
دائماً إلى ترسيخ الثقة بأن العمل اإلحصائي هو عمل مهني بحـت يخـدم أغـراض التنميـة                  

  . المختلفة 
أخيراً أتقدم بالشكر الكبير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وإخراج هذه النتائج إلـى         

  . حيز االستخدام 
  وباهللا التوفيق      ،،،،     ،،،،

  ء رئيس الجهاز المركزي لإلحصا              
              
  أمين محمد محي الدين .    د               
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  -:المقدمة 
  

  . يعتبر القطاع الصـناعي مـن أهـم القطـاعـات اإلنتـاجيـة فـي الدولة   
وتبرز أهمية اإلحصاءات الصناعية فيما توفره من البيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي             

وما يحتاجـه مـن عمالـة       ج المحلي   الناتمقومات هذا النشاط ومدى مساهمته في       التي تعكس   
ومستلزمات وما يحققه من اإلضافات الرأسمالية كما تساعد هذه البيانات في إعداد المؤشـرات          
اإلحصـائية واالقتصادية التي تكون مصدراً التخـاذ القـرارات المتعلقـة بـشئون القطـاع               

ل منهجية المـسح          ويتكون هذا التقرير من ثالثة  فصول ، حيث يتضمن الفصل األوالصناعي  
يتضمن أهم المؤشـرات الخاصـة باإلنتـاج والقيمـة المـضافة والعمالـة           أما الفصل الثاني    

 الفصل الثالث الجداول التفصيلية لمخرجات المسح حـسب         ووالتعويضات حسب حجم المنشاة     
  .النشاط االقتصادي وحجم المنشأة 

هود كبيرة من قبل مختلف العـاملين  الجدير ذكره أنه في سبيل تنفيذ هذا العمل بذلت ج         
والتي  كان لها األثر اإليجابي في إنجاحه وذلك في مختلف مراحل التنفيذ والتي تتلخص فيمـا              

  : يلي 
  . التخطيط والتحضير للمسح   -1
  . التجهيز والتنفيذ   -2
  . معالجة البيانات وتبويبها وجدولتها   -3
  . نات التدقيق واالتساق للتحقق من جودة البيا  -4
  .  إصدار البيانات ونشرها وتوزيعها   -5

وفـي األخير نرحب بأية مالحظات أو مقترحات من شأنها تحـسين مـضمون هـذا              
  . التقرير 

  
  المدير التنفيذي للمسح                 

  
        محمد علي هزاع                 
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  منهجية المسح
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  - : أهداف المسح الصناعي -1

  -:يهدف المسح الصناعي بصفة أساسية إلى توفير البيانات التالية   
  . وموقعها الجغرافي حسب النشاط االقتصادي عدد المنشآت الصناعية   -
  . عدد العاملين بحسب الحالة العملية   -
  . مزايا المدفوعة للعاملين بأجر الجور واألرواتب والالتعويضات من   -
  ) . االستهالك الوسيط ( لعية والخدمية مستلزمات اإلنتاج الس  -
تحديد مساهمة كل نشاط من األنشطة الصناعية في القيمة المضافة المتولـدة               -

  . في القطاع الصناعي 
  . كميات وقيم المنتجات الصناعية المختلفة   -
  . اإليراد من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية   -
  . ضافات الرأسمالية خالل العام معرفة حركة األصول الثابتة وحجم اإل  -
  -: شمولية المسح 2

 الصناعية باستثناء المنـشات الـصناعية التابعـة         المنشآتيشمل المسح كافة        
 التـي يقـع   وأشتمل المسح كافة المنشآت العاملة او المغلقـة مؤقتـا و       للقطاع العام والمختلط    

  -:ضمن األنشطة التالية نشاطها االقتصادي 
  . االخري ستغالل المناجم والمحاجر التعدين وا  -1
    .  الصناعات التحويلية   -2
  . انتاج الطاقة الكهرباء والغاز والمياه   -3

أمـا علـى مـستوى      ) الحضر  ( وتم تغطية كافة محافظات الجمهورية على مستوى          
  . عامل فأكثر فقط ) 25(الريف فقد تم تغطية المنشآت الكبيرة جداً  فئة 

    -:عينة منهجية سحب ال -3
  -: حجم العينة 3-1

منشأة ، وحيث أنه من المتوقع أن       ) 1600( تحدد الحجم األولى لعينة المسح الصناعي         
تكون هناك حاالت عدم استجابة كأن تكون المنشأة مغلقة أو تحولت إلى نشاط آخر أو رفـض               

زيادة وتعـويض   من حجم العينة ك   %) 5( اإلدالء بالمعلومات أو غير ذلك فقد تم اعتماد نسبة          
) 82(لحاالت عدم االستجابة ولضمان تغطية جيدة وبشكل أفضل ، وقد بلغـت الزيـادة                         

منشأة وهذا الحجم يمثل مـا      ) 1682(منشأة ، وبالتالي فإن حجم العينة النهائية للمسح تقدر بـ           
 منـشأة ) 42415(من إجمالي المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية          )  %3.97( نسبته

  . م 2004تعداد العام  االولية  لحصر المباني والمنشات لل النتائج من واقع
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  -: التقسيم الطبقي لمجتمع دراسة المسح 3-2

وفقاً لتصميم عينة عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة تمثل المنشأة هي وحـدة                
 إلى أربع طبقات رئيـسية      )المنشآت الصناعية   ( المعاينة النهائية فقد تم تقسيم مجتمع الدراسة        

وذلك حسب حجم  العمالة ووفقاً إلى التعريفات الدولية في هذا الجانـب ، وهــذه الطبقـات                  
  : كالتالي 

  مكونات الطبقة   رقم الطبقة
وتم سحب عينة   ) منشآت صغيرة   ( عامل  ) 4-1(المنشآت التي عدد عمالها من        1

  على مستوى الحضر    %) 3(منها بنسبة 
وتم سحب عينة   ) منشآت متوسطة   ( عامل  ) 9-5(التي عدد عمالها من     المنشآت    2

  على مستوى الحضر    ) 18.6%(منها بنسبة 
وتـم سـحب    ) منشآت كبيرة   ( عامل  ) 24-10(المنشآت التي عدد عمالها من        3

  على مستوى الحضر    ) 32.7%(عينة منها بنسبة 
وتـم سـحب   ) نشآت كبيرة جداً م( عامل )  فأكثر25(المنشآت التي عدد عمالها       4

  كافة منشآتها على مستوى الحضر والريف   
وقد روعي عند سحب العينة شمول المنشآت النادرة والمنشآت التي وجـد أن عـددها          

  . قليل ضمن النشاط الواحد 
  
  
  -: إطار المسح 3-3

لمـسوح  م كأطاراً لسحب عينـة ا     2004تم االعتماد على إطار التعداد العام للمنشآت          
وأعـداد المنـشآت    ) اإلدارية والتعداديـة    ( االقتصادية كونه يتضمن جميع البيانات المطلوبة       

واسـتبعدت  . المالكين لها حسب األنشطة االقتصادية وعدد العـاملين فيهـا           اسماء  وأسمائها و 
المنشآت التي توقفت نهائياً و منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام والمختلط مـن اإلطـار               

  . لمعتمد في سحب عينة هذه المسوح ا
وقد تم إعداد ملخصات بإجماليات المنشآت بحسب طبقات المسوح االقتصادية وعلـى              

مستوى األنشطة والمحافظات تمهيداً لتخصيص أحجام عينة المنشآت على مـستوى النـشاط             
  .الواحد والمحافظات 
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  -:صناعي  اإلجراءات المعتمدة في تخصيص وسحب عينة المسح ال3-4
فأكثر على مستوى )  عامل 25( شمول كافة المنشآت الكبيرة جداً والتي عدد العمال فيها       -

  . منشأة ) 269(الحضر والريف وقد بلغ عددها في اإلطار 
شمول كافة المنشآت لألنشطة النادرة واألنشطة التي عدد المنشآت فيها قليل واألنـشطة               -

  . ها الفعالة في الناتج المحلي للدولة ذات األهمية من حيث تأثير مساهمت
نظراً لتعدد األنشطة ووجود تفاوت كبير في أحجام منـشآتها علـى مـستوى إجمـالي                  -

محافظـات الجمهورية ، وحتى يكون هناك تمثيل جيد للمنشآت وتوزيعها بين المحافظات 
ـ  ( ، فإنه في تخصيص حجم العينة إلجمالي المنشآت في النشـــاط الواحد           ستوى الم

 تم استخدام األسلوب المتساوي للحجم الكلي لعينة كل طبقة إلى جانب األسلوب             )الخامس
المتناسب مع الحجم وأخذ متوسطهما للتمكن من تخصيص حجم عينة المنشآت كإجمـالي   

 . على مستوى النشاط الواحد 

  -: توزيع العينة 3-5
  -:لية تم توزيع حجم عينة المسح الصناعي وفقاً للمعطيات التا  

  . المستوى الجغرافي المحدد بالمحافظة   -
النشاط االقتصادي ، حيث تم االعتماد على التصنيف الدولي لألنشطة على المـستوى               -

  . الخامس 
  . حجم العمالة في المنشاة   -
  -: حساب األوزان 3-6

  -: كما يلي )على المستوى الخامس (  يحدد حساب األوزان للعينة المختارة  

  عينة المنشآت المستوفاة بياناتها =                      التصحيح معامل 

  عينة المنشآت المختارة حسب النشاط و العمالة في حضر أو ريف كل محافظة                 

  1=                                       الوزن النهائي

  )التصحيح معامل * حجم المنشآت للمجتمع / حجم العينة المختارة ( 
وهذا الوزن يكون لكل حاالت اإلستجابة للعينات المختارة سواء بزيادة حجم العينة من 

  . الميدان أو نقصانها 



  

  9  
  

  -:  األعمال التحضيرية للمسح -4
  :  إعداد وثائق المسح 4-1
  -: استمارة المسح -أ
  

ـ                 وء تم تصميم استمارة المسح بحيث تشمل جميع البيانات المطلوب جمعها علـى ض
وتفـي بمتطلبـات    وفقاً للتوصيات الدولية ،     أهداف المسح ولخدمة أغراض الحسابات القومية       

كافة مستخدمي بيانات القطاع الصناعي من متخذي القرار والباحثين والمخططين والمستثمرين           
  . الدولية العربية ووالمنظمات 

تطـوير مـستوى   إعادة النظر في تصميم االستمارة بما يؤدى إلى تحـسين و      حيث تم     
   -:اإلحصاءات الصناعية وتتضمن استمارة المسح البنود األساسية التالية 

  . المميزة للمنشأة والتعدادية البيانات الجغرافية  -1
  عدد العاملين وتعويضات العاملين بأجر  -2
  . االستهالك الوسيط من المدخالت السلعية والخدمية  -3
  . طة الثانوية كميات وقيم اإلنتاج الصناعي وإيرادات األنش -4
  . المدفوعات واإليرادات من المعامالت المالية وعوائد الملكية  -5
  . الضرائب غير المباشرة  -6
  . قيم األصول الثابتة واإلضافات الرأسمالية خالل العام  -7
  
  -: دليل العمل الميداني -ب

تضمن هذا الدليل التعاريف والمفاهيم والتعليمـات المـستخدمة مـن قبـل العـاملين               
ويتضمن شرحاً مفصالً لجميع األسئلة الواردة في االستمارة وكيفية استيفاء بياناتها           . يدانيين  الم

كما يتضمن هذا الدليل أيضاً قواعد التدقيق       . بصورة مبسطة تكفل الحصول على أدق البيانات        
  . األساسية التي يجب أن يتبعها الباحث الميداني 

  
  -: دليل المراجعة المكتبية -د

وفي حالة الـشكوك بدقـة   . ى على كيفية مراجعة استمارات المسح شكلياً وفنياً  ويحتو  
أية معلومات يتم إعادة االستمارات أوالً بأول للباحثين الميدانيين لمراجعتهـا مـع أصـحاب               

  . المنشآت 
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  -: أدلة الترميز المكتبي -هـ

  : تم استخدام أدلة الترميز التالية للمسح   
  . الجغرافية والتعدادية دليل التقسيمات   -1
   ) . ISIC3( دليل ترميز األنشطة االقتصادية التنقيح الثالث   -2
   . (CPC)دليل السلع التصنيف المركزي للمنتجات   -3
  . دليل ترميز وحدات القياس للكميات   -4
  
  -:العمل الميداني  -5
  -: اختيار العاملين 5-1

وتـم  ن شاركو في مسوحات اقتصادية سابقة       الذيتم اختيار العاملين في هذا المسح من          
تدريبهم على المفاهيم والتعاريف المستخدمة في المسح وأسلوب جمع البيانات وكيفية اسـتيفاء             

  . جميع بنود االستمارة 
  
  -: أسلوب جمع البيانات 5-2-1

تم جمع بيانات المسح بأسلوب المقابلـة الشخـصية ألصـحاب المنـشآت باسـتخدام            
وتم إنجاز العمل بإشراف ومتابعة من مدراء مكاتب اإلحصاء في          . اصة بالمسح   االستمارة الخ 
  . المحافظات 
  

  -:الصعوبات 
   

  : تنحصر أهم الصعوبات التي واجهت الباحثين خالل فترة العمل الميداني في اآلتي   
  . تشتت العينة الذي أدى إلى صعوبة الوصول إلى بعض المنشآت الصناعية  -1
 اصحاب المنشات او المـسئولين عنهـا بالمواعيـد التـي            بل بعض عدم الوفاء من ق    -2

لتسليمهم االستمارات مستوفاة بالبيانات مما يجعل الباحثين يتـرددون    يعطونها للباحثين   
  . مرات كثيرة على أصحاب المنشآت وألكثر من شهرين 

  . منشآت الكبيرة للالتأخر في إعداد واعتماد الحسابات الختامية  -3
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  -:جهيز البيانات  مرحلة ت-6
  -:  المراجعة المكتبية -6-1

بعد مراجعة االستمارة ميدانياً ومعالجة النـواقص فيهـا وتـصحيح األخطـاء سـلمت                 
االستمارات إلى المراجع المكتبي الذي قام بمراجعتها وتدقيقها طبقاً لقواعد وتعليمات المراجعـة             

  . المعدة لذلك 
  -: ترميز حقول االستمارات -6-2

االنتهاء من عملية المراجعة والتدقيق تم ترميز حقـول االسـتمارة طبقـاً ألدلـة           بعد    
الترميز المعدة مسبقاً وقد رمزت األنشطة الصناعية على المستوى الخـامس والـسلع علـى               

    . CPCالمركزي للمنتجات المستوى السادس طبقاً للتصنيف 
  
  -: إدخال البيانات -6-3

 االستمارات مكتبياً وترميزها تم إدخالهـا فـي الحاسـب    بعد االنتهاء من عملية تدقيق    
  . من قبل المدخلين بعد أن تم تدريبهم على استعمال برامج إدخال استمارات المسح اآللي 

  
  -: تدقيق البيانات المدخلة 6-4

تعد برامج خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفقاً لقواعد التدقيق المتعلقة باتساق وشمول              
  . ستمارات ويتم بعد ذلك مراجعتها من قبل المراجعيين المكتبيين بيانات اال

  
  -: جدولة البيانات 6-5

بعد االنتهاء من تدقيق البيانات وتصويب األخطاء يتم استخراج جداول أوليـة لنتـائج                
المسح وفق قواعد االتساق والتأكد من منطقيتها ثم يتم استخراج الجداول بصورتها النهائية قبل              

  .    عملية التكبير إجراء 
  

  -: إعداد التقرير النهائي ونشر النتائج -6-6
التقرير الذي يشمل   هذا  بعد تكبير العينة واستخراج النتائج النهائية ومراجعتها تم إعداد            

التعـديل  ( النتائج النهائية حسب حجم المنشآت وبحسب التصـــنيف االقتصادي لألنـشطة           
   .  الثاني  ستوىعلى الم)  (ISIC Rev3.1الثالث 
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  -: أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في المسح الصناعي -7
  
  -: تعريف المنشأة الصناعية -1
  

تعرف المنشأة الصناعية بأنها الوحدة االقتصادية التي تنتج سلعة أو مجموعة من   
ة جغرافية السلع والخدمات ويتم إدارتها بواسطة مالك واحد وإدارة واحدة وتقع ضمن منطق

واحدة كما أنها قد تمتد أحياناً إلى مساحة جغرافية أكبر في حالة وجود فروع وتمارس نشاطاً 
  . صناعياً في مجاالت الصناعات االستخراجية والتحويلية والكهرباء والمياه 

  
  -: الصناعات االستخراجية -2
  

مـادة األوليـة   هي الصناعات التي تعتمد على مجهود اإلنسان واآللة تجـاه فـصل ال           
الالزمة للصناعة من الطبيعة مثل استخراج المعادن األساسية والملح الـصخري واألحجـار             

  .  الخ …والرمال والبترول والنفط الخام والغاز 
  
  -: الصناعات التحويلية -3
  

هي الصناعات التي يترتب عليها التحويل الميكانيكي أو الكيميائي للمـواد العـضوية               
  -:لى منتجات سواء تم ذلك بواسطة المكائن أو يدوياً وتشمل وغير العضوية إ

  . الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ  -
  .  صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة واألحذية والجلود  -
  .  صناعة الخشب والموبيليا واألثاث  -
  .  صناعة الورق والطباعة والنشر  -
  .   صناعة مشتقات النفط المكررة  -
  . ت الكيماوية ومشتقاتها األساسية  الصناعا -
  .  الصناعات البالستكية  -
  ) . الخ .. األسمنت والبالط والطوب (مثل ) اإلنشائية (  الصناعات غير المعدنية  -
   الصناعات المعدنية واآلالت والمعدات  -
  .  صناعات أخرى  -
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  -:مشاريع الكهرباء والمياه 
  -:مشاريع الكهرباء 

  . عية إنتاجية لتوليد الطـاقـة المحركة تعرف بأنها نشاطات صنا  
وألغراض المسح الصناعي يشترط في منشآت الكهرباء التي يشملها المـسح أن تقـوم              

  . بتوزيع الطاقة الكهربائية المولدة للمستفيدين سواء كانوا أفراداً أو منشآت تجارية أو صناعية 
ربائي لالستخدام الذاتي فال تعتبـر      أما إذا كانت الطاقة الكهربائية الناتجة من المولد الكه        

  .منشأه صناعية ألغراض المسح 
  -:مشاريع المياه 

تعرف بأنها األنشطة الصناعية التي تقوم باستخراج المياه من باطن األرض وضخها   
  . للمستفيدين عبر أنابيب المياه أو وسائل النقل المختلفة 

لمياه التي يـشملها المـسح ان       وألغراض المسح الصناعي السنوي يشترط في مشاريع ا         
تكون  متخصصة بتوزيع المياه لالستخدامات المنزلية أو التجارية أو الصناعية وتتكون من بئـر               

  . ومضخة وأنابيب  وخزان 
  . أغراض شخصية أخرى فإنه ال يعتبر منشأة صناعية بأما إذا كان المشروع خاص بمزرعة أو 

  -:قيمة اإلنتاج 
  .ت المنتجة خالل العام نتيجة ممارسة المنشأة للنشاط اإلنتاجي هي قيمة السلع والخدما

  -:إجمالي قيمة اإلنتاج 
الهـامش  + إيرادات الخدمات المقدمـة للغيـر   + هو قيمة اإلنتاج من النشاط الجاري         
  . التجاري 

  -:االستهالك الوسيط 
  . نتاج هو عبارة عن قيمة مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية المستخدمة في اإل  

  -:مستلزمات اإلنتاج السلعية 
يقصد بها جميع أنواع المستلزمات التي تدخل في العملية اإلنتاجية باعتبارها مدخالت              

وسيطة من مواد وسلع مادية كالمواد الخام والسلع نصف المصنوعة والطاقة الكهربائية والمياه             
  . والزيوت ومواد التعبئة والتغليف 

  
  -:لخدمية مستلزمات اإلنتاج ا

يقصد بها المستلزمات غير المادية المحددة بالقيمة وتشمل كافة ما تتحمله المنشأة مـن               
  . نفقات لشراء الخدمات 
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  -:تعويضات العاملين 
  

يقصد بها ما تتحمله المنشأة من أجور ورواتب مستحقة الدفع للعاملين خـالل العـام                  
الوات وكـذلك المزايـا العينيـة والنقديـة      وذلك عن الوقت العادي واإلضافي والمكافآت والع      

  . والضمان االجتماعي 
  -:صافي الضرائب غير المباشرة 

  
تشمل كافة المبالغ المستحقة للدولة مثل ضرائب اإلنتاج ورسوم الرخص والـضرائب              

  .العقارية وأية ضرائب أخرى مطروحاً منها قيمة اإلعانات اإلنتاجية الممنوحة من الدولة 
  

  -:ابتة األصول الث
  

تتمثل األصول الثابتة في ملكية اآلالت والمعدات والمباني واألراضي ووسائل النقـل              
والمشابهة المستخدمة في إنتـاج الـسلع       ) الملموسة  ( واألثاث وكافة األصول المادية األخرى      

  . والخدمات وتمكن المنشأة من ممارسة نشاطها 
  

  -:القيمة اإلجمالية لألصول نهاية العام 
  

+ قيمة األصول المشتراة خـالل العـام        + تساوي القيمة الدفترية لألصول بداية العام         
اإلضافات والتحسينات لألصول خالل العام مطروحاً من ذلك قيمة األصول التالفـة والمباعـة    

  . خالل العام 
  

  -:اإلهالك السنوي 
  

 وذلك نتيجـة    )عدا األراضي   ( يقصد به النقص الذي يحدث في قيمة األصول الثابتة            
  . االستخدام أو اإلهالك العادي أو التقادم المتوقع بمرور الزمن 
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  -:كيفية احتساب النسب والمتوسطات 
  
   100 × االستهالك الوسيط =        نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج  -1

  إجمالي اإلنتاج                    
  
   100   × مة المضافةالقي=         نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج   -2

     إجمالي اإلنتاج                  
  
   100  × التعويضات= نسبة إجمالي التعويضات إلى القيمة المضافة    -3

  القيمة المضافة                    
  
   إجمالي اإلنتاج= متوسط إنتاجية العامل الواحد من اإلنتاج         -4

  إجمالي العاملين                      
  
  إجمالي اإلنتـــــاج       = تاجية العامل الدائم بأجر من اإلنتاج   متوسط إن  -5
  عدد العاملين الدائمين بأجر                             
  
  القيمـــة المضــــــافة = متوسط إنتاجية العامل الدائم من القيمة المضافة   -6

  أصحاب المنشآت وأفراد أسرهم  (             
  ) املين الدائمين بأجرعدد الع+ بدون أجر             
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  الفصل الثاني 
  أهم المؤشرات 

  المستخلصة من المسح 
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  ) 1-1(مؤشرات العمالة واألجور جدول رقم 
عامل دائم بـأجر  ) 80669( منهم ً(162750(بلغ إجمالي العاملين في القطاع الصناعي         

  . من أصحاب المنشآت وذويهم العاملين بدون أجر  )67658(عمال موسميين و) 14423(و
  -:م المنشآت نالحظ اآلتي وإذا نظرنا إلى توزيع العاملين حسب حج  

مـن إجمـالي عـدد      ) %2,6(بالرغم من ان نسبتها ضـئيلة جـداً          :المنشآت الكبيرة    -
  . من إجمالي العاملين ) %30,8(عامالً وبنسبة ) 50099(المنشــآت إال أنها تستخدم 

آت ـمـن إجمـالي عـدد المنـش       ) %8,8(التي تبلغ نـسبتها      :المنشآت المتوسطة    -
  . من إجمالي العاملين ) %15,6(عامالً وبنسبة ) 25352(خدم ـوتست

آت ـمـن إجمـالي عـدد المنـش    ) %88,6(التي تبلغ نـسبتها      :المنشآت الصغيرة    -
  . من إجمالي العاملين ) %53,6(عامالً وبنسبة ) 87299(تخدم ــتس

  -:توزيع العاملين حسب وضعهم في المنشأة 
مالً يتوزعون على المنـشآت الكبيـرة       عا) 80669(بلغ إجمالي العاملين الدائمين بأجر        

  . على التوالي ) %32(، ) %17(، ) %51(والمتوسطة والصغيرة بنسبة 
عامالً يتوزعون على المنـشآت  ) 14423(كما بلغ إجمالي العاملين الموسميين والمؤقتين  

  . على التوالي ) %34(%) 25(، %) 41(الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بنسبة 
  -:ن من أصحاب المنشأة وأفراد أسرهم بدون أجر إجمالي العاملي

عامالً ) 67658(كما بلغ إجمالي العاملين من أصحاب المنشأة وأفراد أسرهم بدون أجر              
أمـا المنـشآت    ) %12,1(والمنشآت المتوسطة   ) %4,8(يتوزعون على المنشآت الكبيرة بنسبة      

بية المنشآت الـصغيرة فرديـة      ويفسر ذلك بأن غال   ) 83,1%(الصغيرة فقد استحوذت على نسبة      
يتركز فيها عامل او عاملين وهم غالباً من أصحاب المنشآت أو من أفراد أسرهم الذين يعملـون                 

  .بدون اجر 
  -:تعويضات العاملين 

تـساهم  ،   ريـال    مليون) 21342(بلغ إجمالي التعويضات في القطاع الصناعي حوالي          
من اإلجمالي والمنـشآت  ) %59( ريال وبنسبة مليون) 12539(المنشآت الكبيــــرة بحوالي   

  ريـال   مليـون ) 6022(والمنشآت الـصغيرة    %) 13( وبنسبة    ريال    مليون )2781(المتوسطة  
  ) . 28(وبنسبة 

  -:متوسط األجر السنوي للعامل الدائم بأجر 
) 296(بلغ متوسط األجر السـنوي للعامل الدائم بأجر فــي المنـشـآت الكبيــرة        

  . ألف ريال ) 218(ألف ريال وفي الصغيرة ) 192(في المتوسـطة ألـف ريال و
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  )2-1( مؤشرات اإلنتاج واالستهالك الوسيط وإجمالي القيمة المضافة جدول رقم 
  

  -:إجمالي قيمة اإلنتاج 
  

مليار ريال سـاهمت المنشـآت الـصـناعية      ) 392(بلغ إجمالي قيمة اإلنتاج حوالي        
 إجمالي قيمة اإلنتاج يليها المنشـآت الـصــناعية الـصغيرة          من) 61,5%(الكبيرة بنسـبة   

  ) .7,8%(والمتوسطة بنسبة ) 30,7%(بنسبة 
   

  -:االستهالك الوسيط 
  

) %64(مليار ريال ويمثل ما نـسبته       ) 251(حوالي  بلغ إجمالي قيمة االستهالك الوسيط        
على مستوى حجم المنشآت فقد     وتتفاوت هذه النسبة إذا ما نظرنا لها        . من إجمالي قيمة اإلنتاج     

، ) %65,3(بلغت نسبة االستهالك الوسيط إلى إجمالي قيمة اإلنتاج فـي المنـشآت الكبيـرة               
  . %) 62,8(والمنشآت الصغيرة ) %58,6(المنشآت المتوسطة 

  
  -:إجمالي القيمة المضافة 

  
رة بنسبة  مليار ريال  ساهمت المنشآت الكبي     ) 141(حوالي  بلغ إجمالي القيمة المضافة       

والمنـشآت  ) 31,7%(من إجمالي القيمة المضافة والمنـشآت الـصغيرة بنـسبة           ) %59,3(
  ) . 9%(المتوسطة بنسبة  

  
  -:نسبة القيمة المضافة إلى إجمالي اإلنتاج 

من إجمالي اإلنتاج وتتفاوت هذه النـسبة طبقـاً         % ) 36( تشكل القيمة المضافة نسبة       
وفـي  %) 41,4(وفي المتوسـطة نـسبة      %) 34,7(رة تبلغ   لحجم المنشآت ففي المنشآت الكبي    

  %) . 37,2(الصغيرة بنسبة 
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  -:نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 
  

بلغت نسبة التعويضات إلى إجمالي القيمة المـضـافة علـى مـســتوى القطـاع                
( وفي الصغيرة         %) 21,9( والمتوسطة  %) 15(وفي المنشآت الكبيرة    %) 15,2( الصناعي

13,5 . (%  
  
    

   )3-1( مؤشرات اإلنتاج والقيمة المضافة جدول رقم 
  

  -:إنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي 
  

مليون ريال على مـستوى  ) 2(بلغ المتوسط العام إلنتاجية العامل من اإلنتاج اإلجمالي     
مليون ريـال وفـي المنـشآت        ) 5(ط في المنشآت الكبيرة     القطاع الصناعي ويبلغ هذا المتوس    

  . مليون ريال ) 1(مليون ريال وفي المنشآت الصغيرة ) 1(المتوسطة
  

  -:إنتاجية العامل الدائم بأجر من اإلنتاج 
  

مليون ريـال   ) 5(بلغ المتوسط العام إلنتاجية العامل الدائم بأجر من اإلنتاج اإلجمالي             
مليون ريال وفي المنشآت المتوسطة     ) 6(اعي وفي المنشآت الكبيرة     على مستوى القطاع الصن   

مليون ريال وهذا االرتفاع عائد إلـى ان معظـم        ) 5( مليون ريال وفي المنشآت الصغيرة       (2)
العاملين في المنشآت الصغيرة هم من أصحاب المنشآت أو من أفراد أسرهم العـاملين بـدون                

  . أجر 
  

  -:من القيمة المضافة ) ر وبدون أجر بأج( إنتاجية العامل الدائم 
  

مليون ريال وبلـغ   ) 1( بلغ المتوسط العام لمساهمة العامل الواحد من القيمة المضافة       
ألف ريـال  ) 585( مليون ريال وفي المنشآت المتوسطة    (2)هذا المتوسط في المنشآت الكبيرة      

  . ألف ريال ) 542(وفي المنشآت الصغيرة 
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  بحسب النشاط االقتصادي مؤشرات اإلنتاج واالستهالك الوسيط وإجمالي القيمة المضافة
  )4-1( جدول رقم 

  
  -:إجمالي قيمة اإلنتاج 

التحويلية مليار ريال سـاهمت المنشـآت الصـناعية      ) 392(بلغ إجمالي قيمة اإلنتاج حوالي      
 )1,7% (   بنـسبة الكهرباء والمياهيليها منشـآت  من إجمالي قيمة اإلنتاج ) %97.4 (بنسـبة  

  )  .%0.9 ( بنسـبة واخيرا المنشات  االستخراجية 
  -:االستهالك الوسيط 

) %64(مليار ريال ويمثل ما نـسبته       ) 251(حوالي  بلغ إجمالي قيمة االستهالك الوسيط        
 النـشاط   سبة إذا ما نظرنـا لهـا علـى مـستوى          وتتفاوت هذه الن  . من إجمالي قيمة اإلنتاج     

 الصناعات  لمنشآت فقد بلغت نسبة االستهالك الوسيط إلى إجمالي قيمة اإلنتاج في          االقتصادي ل 
 الكهربـاء والميـاه         ومنـشآت   ) %64.9 ( الصناعات التحويليـة     ،) %25.5 (االستخراجية    

)33.3 (% .  
  -:إجمالي القيمة المضافة 

مليـار ريـال  سـاهمت الـصناعات         ) 141(حـوالي   يمة المـضافة    بلغ إجمالي الق    
من إجمالي القيمة المـضافة والـصناعات التحويليـة  بنـسبة                    ) 1.9%(االستخراجية  بنسبة    

  ) . 3.1%(ومنشآت الكهرباء والمياه  بنسبة  ) %94.9(
  -:نسبة القيمة المضافة إلى إجمالي اإلنتاج 

من إجمالي اإلنتاج وتتفاوت هذه النـسبة طبقـاً         % ) 36 (تشكل القيمة المضافة نسبة       
وفـي منـشات   %) 74.5(للنشاط االقتصادي للمنشآت ففي الصناعات االسـتخراجية   تبلـغ        

  %) . 35.1(وفي الصناعات التحويلية بنسبة %) 66.7(الكهرباء والمياه  نسبة 
  -:نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 

ى إجمالي القيمة المـضـافة علـى مـســتوى القطـاع           بلغت نسبة التعويضات إل     
) 18.2%(من إجمالي القيمة المضافة والصناعات االستخراجية  بنـسبة       %) 15,2( الصناعي

  ) . 6.8%(ومنشآت الكهرباء والمياه  بنسبة  % ) 15.4( والصناعات التحويلية بنسبة 
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  الفصل الثالث 
  الجداول التفصيلية 
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