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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  -:تقديم 

  
ام    ة لع صناعي بالعين ائج المسح ال دم نت از المرآزي لإلحصاء أن يق سر الجه م 2003ي

صيلية                     ات التف صناعية والبيان شآت ال شاط المن والذي يشتمل على أهم المؤشرات األساسية عن ن
  . ية عن القطاع الصناعي اإلحصائ

سابقة     ي األعوام ال ذها ف ي جرى تنفي صناعية الت ذا المسح تواصًال للمسوح ال ر ه ويعتب
  . م 1995ابتداًء من المســح الصناعي األول لعام 

  
صادية                   سنوية  ان إنجاز هذا المسح يأتي في إطار خطة الجهاز في إجراء المسوح االقت ال

ص  ات االقت دة البيان ز قاع ى   لتعزي دف إل ذي يه سنوي وال صناعي ال سح ال ن ضمنها الم ادية  وم
ا          ة تطوره صناعية ومتابع شآت ال ع المن مولها لجمي ا وش مان دقته نويًا وض ات س ديث البيان تح

  . ومعرفة حجم التغيرات التي تحدث في هذا القطاع الصناعي بين فترة وأخرى 
تنفيذه تم لمنشآت الذي   آما أن الجهاز سيعمل على تحديث إطار المسح من خالل حصر ا           

ام   ن ع صف األول م ي الن ام ( م 2004ف داد الع ة الحصر –م 2004التع ذي )  مرحل ر ال األم
  . سيمكن الجهاز مـن تغطية هذه المنشآت بصورة آاملة لضمان دقة البيانات وشمولها 

  
ود    شآت   وي حاب المن ل ألص شكر الجزي دم بال صاء أن يتق زي لإلح از المرآ الجه

ة ونأمل أن                 والمسئولين ع  ات اإلحصائية المطلوب از بالبيان د الجه نها لتعاونهم وتجاوبهم في تزوي
ذا                  واردة في ه يستفيد جميع الباحثين والمخططين والمهتمين بالقطاع الصناعي من المؤشرات ال

  .   التقرير 
  

ة                   داًء بمرحل في األخير أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز مراحل المسح المختلفة ابت
ة              ا لتحضير واإلعداد إلى مرحلة التنفيذ الميداني ثم التجهيز المكتبي واآللي وإخراج النتائج النهائي

 .  
  واهللا ولي الهداية والتوفيق    ،،،،   ،،،،

  
  رئيس الجهاز المرآزي لإلحصاء               
              
  أمين محمد محي الدين .    د               
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  -:المقدمة 
  

ن أ   صناعي م ر القطاع ال ة  يعتب ق التنمي ي تحقي ساهم ف ي ت صادية الت م القطاعات االقت ه
ن احتياجات   سد جزء م ستوردات ل دائل الم اج ب اج وإنت دة اإلنت ع قاع يع وتنوي صادية وتوس االقت

  . السوق المحلية وله دور هام في المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي وتشغيل األيدي العامة 
صناعي            وتبرز أهمية اإلحصاءات الصناعية في       شاط ال ة بالن ات المتعلق ما توفره من البيان

ة      ن عمال ه م ا يحتاج ومي وم دخل الق ي ال ساهمته ف دى م شاط وم ذا الن ات ه ة مقوم لمعرف
داد المؤشرات                   ات في إع ذه البيان ساعد ه ا ت ومستلزمات وما يحققه من اإلضافات الرأسمالية آم

  .  رات المتعلقة بشئون القطاع الصناعي اإلحصـائية واالقتصادية التي تكون مصدرًا التخاذ القرا
ة                  ار العين ة المسح واختي ة فصول يتضمن الفصل األول منهجي ويتكون التقرير من ثالث

ة والتعويضات                ة المضافة والعمال ويتضمن الفصل الثاني أهم المؤشرات الخاصة باإلنتاج والقيم
صيلية      داول التف ث الج صل الثال ضمن الف ا يت شاة آم م المن سب حج سب  ح سح ح ات الم لمخرج

  .النشاط االقتصادي وحجم المنشأة 
   

ر                  ذا التقري وفـي األخير نرحب بأية مالحظات أو مقترحات من شأنها تحسين مضمون ه
 .  
  

  المدير التنفيذي للمسح                 
  

  يحي علي الكحــالني                   
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  الفصل األول
 منهجية المسح
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  -: أهداف المسح الصناعي  -1
  

  -:ة إلى توفير البيانات التالية يهدف المسح الصناعي بصفة أساسي  
  . عدد المنشآت الصناعية وموقعها الجغرافي  -1
  . عدد العاملين بحسب الحالة العملية  -2
  . التعويضات من رواتب وأجور ومزايا المدفوعة للعاملين بأجر  -3
  ) . االستهالك الوسيط ( مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية  -4
دة في القطاع             تحديد مساهمة آل نشاط من األنشطة      -5 ة المضافة المتول  الصناعية في القيم

  . الصناعي 
  . آميات وقيم المنتجات الصناعية المختلفة  -6
  . اإليراد من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية  -7
  . معرفة حرآة األصول الثابتة وحجم اإلضافات الرأسمالية خالل العام  -8

      
  -: شمولية المسح -2

  -:لصناعية التي يقع نشاطها الرئيسي ضمن األنشطة التالية يشمل المسح المنشآت ا  
  . إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والمناجم والمحاجر األخرى  -1
  . الصناعات التحويلية  -2
  . إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه  -3

التعديل ( وذلك وفق التصنيف الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية لألمم المتحدة 
  ) .  لثالث ا
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  -:  األعمال التحضيرية للمسح -3
  :  إعداد وثائق المسح 3-1
  -: استمارة المسح -أ

  
ى ضوء         ا عل وب جمعه ات المطل ع البيان شمل جمي ث ت سح بحي تمارة الم صميم اس م ت ت

ات القطاع       أهداف المسح ولخدمة أغراض الحسابات القومية وتفي بمتطلبات آافة مستخدمي بيان
  . متخذي القرار والباحثين والمخططين والمستثمرين والمنظمات الدولية والعربية الصناعي من 

ى تحسين وتطوير مستوى                          ؤدى إل ا ي نويًا بم تمارة س ويتم إعادة النظر في تصميم االس
   -:اإلحصاءات الصناعية وتتضمن استمارة المسح البنود األساسية التالية 

   .البيانات الجغرافية والمميزة للمنشأة  -1
  عدد العاملين وتعويضات العاملين بأجر  -2
  . االستهالك الوسيط من المدخالت السلعية والخدمية  -3
  . آميات وقيم اإلنتاج الصناعي وإيرادات األنشطة الثانوية  -4
  . المدفوعات واإليرادات من المعامالت المالية وعوائد الملكية  -5
  . الضرائب غير المباشرة  -6
  .  الرأسمالية خالل العام قيم األصول الثابتة واإلضافات -7
  
  -: عينة المسح -ب

ع المحافظات        روعي في اختيار العينة ان تكون ممثلة لكافة األنشطة الصناعية وفي جمي
  -:وحسب عدد العمال حيث تم تمثيل العينة آما يلي 

  
  -) : عمال 4-1( المنشآت الصغيرة 

صغيرة في الحضر        من إجمالي المن   2,6%منشأة وبنسبة    ) 430( حجم العينـة      شآت ال
 .  
  

  -) : عمال 9-5( المنشآت المتوسطة 
   . في الحضر ت المتوسطة آ من إجمالي المنش6,1%منشأة بنسبة  ) 142( حجم العينة   
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  -) : عامل 24-10( المنشآت الكبيرة 

   . من إجمالي المنشآت الكبيرة % 31منشأة بنسبة  ) 125( حجم العينة 
  

  -) : عامل فأآثر 25( المنشآت الكبيرة 
  . منشأة  ) 315( وعددها في إطار المسح % 100تم شمولها   

  . . منشاة  ) 1012( وقد بلغ إجمالي حجم العينة لكل الفئات السابقة 
  
  -: العمل الميداني -4
  

سوحات       ي م ارآو ف ذين ش ل ال ذا العم ون له احثون المؤهل داني الب ل المي ذ العم ام بتنفي ق
م  ابقة وت صادية س ي   اقت ب اإلحصاء ف دراء مكات ن م ة م داني بإشراف ومتابع ل المي از العم إنج

  . المحافظات 
ة   م تكن آافي رة ل ذه الفت ان ه ًا ب دود شهرين ، علم ي ح ات ف ع البيان رة جم د آانت فت وق

  .لبعض المنشآت الستيفاء البيانات 
  

  -:الصعوبات 
   

  : الميداني في اآلتي تنحصر أهم الصعوبات التي واجهت الباحثين خالل فترة العمل   
  . تشتت العينة الذي أدى إلى صعوبة الوصول إلى بعض المنشآت الصناعية  -1
سليمهم االستمارات                  -2 احثين لت ه للب ذي تعطي شآت بالوعد ال ل بعض المن عدم الوفاء من قب

شآت     ى أصحاب المن رة عل رات آثي رددون م احثين يت ل الب ا يجع ات مم ستوفاة بالبيان م
  . وألآثر من شهرين 

  . منشآت الكبيرة للالتأخير في إعداد واعتماد الحسابات الختامية  -3
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  -: مرحلة تجهيز البيانات -5
  -:  المراجعة المكتبية -5-1

بعد مراجعة االستمارة ميدانيًا ومعالجة النواقص فيها وتصحيح األخطاء سلمت االستمارات   
  . قواعد وتعليمات المراجعة المعدة لذلك إلى المراجع المكتبي الذي قام بمراجعتها وتدقيقها طبقًا ل

  -: ترميز حقول االستمارات -5-2
ز            ة الترمي ًا ألدل بعد االنتهاء من عملية المراجعة والتدقيق تم ترميز حقول االستمارة طبق

ستوى        ى الم سلع عل امس وال ستوى الخ ى الم صناعية عل شطة ال زت األن د رم سبقًا وق دة م المع
  ) . التعديل الثالث ( ولي لألنشطة االقتصادية السادس طبقًا للتصنيف الد

  
  -: إدخال البيانات -5-3
  

ي                          ا في الحاسب اآلل م إدخاله ا ت ًا وترميزه دقيق االستمارات مكتبي ة ت بعد االنتهاء من عملي
  . الآتشاف األخطاء التي تصاحب عملية إدخال البيانات واستخراج نتائج أولية ومراجعة هذه النتائج 

  
  -:ر العينة واستخراج النتائج النهائية  تكبي-5-4
  

ائج      تخراج النت م اس ا ت ن منطقيته د م ا والتأآ ات وتقييمه صويب البيان ن ت اء م د االنته بع
  -:النهائية للعينة ، وتم تكبير العينة باستخدام معامل التكبير لكل نشاط طبقًا للمعادلة اآلتية 

  
   اط في الحضرعدد المنشآت في اإلطار لكل نش= معامل التكبير 

  .                   عدد منشآت العينة لنفس النشاط في الحضر 
شاط               - ائج الن الي نت ى إجم تم ضم البيانات المحدثة للحضر مع بيانات الريف للحصول عل

  . لكل من الحضر والريف 
م في الحصول على بيانات 1996بيانات المسح الصناعي األول لعام تم االعتماد على   -

  . بعد احتساب معدل نمو سنوي الريف 
  -: إعداد التقرير النهائي ونشر النتائج -5-5

شمل      ذي ي ر ال داد التقري م إع ا ت ة ومراجعته ائج النهائي تخراج النت ة واس ر العين د تكبي بع
ديل الثالث     ( النتائج النهائية حسب حجم المنشآت وبحسب التصـــنيف االقتصادي لألنشطة           ) التع

  . ي على المستوى الثان
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  -:تصميم عينة المسح  -6
  -:مجتمع البحث  -6-1

يشمل مجتمع البحث آافة المنشآت الصناعية العاملة والمغلقة مؤقتًا في القطاع الحكومي      
الي    م وينقسم مجتمع البحث     2003والقطاع الخاص في حضر الجمهورية اليمنية في سنة          ى الت إل

:-  
    . لذي تم سحب عينة منه عامل وا ) 4-1( مجتمع المنشآت الصغيرة   -1
  . عامل والذي تم سحب عينة منه  ) 9-5( مجتمع المنشآت المتوسطة   -2
في الحضر والريف ( عامل والذي تم سحب عينة منه  ) 24-10( مجتمع المنشآت الكبيرة   -3

 ( .  
ة              ) 25( مجتمع المنشآت الكبيرة جدًا       -4 شآته العامل ة من في  عامل فأآثر والذي تم شمول آاف

  .) في الحضر والريف ( سنة المسح 
   

  -:إطار المسح  -6-2
م والذي تم فيه حصر آافة المنشآت 2002هو إطار مسح الطلب على القوى العاملة   

  . الصناعية العاملة في الحضر 
  -:حجم العينة  -6-3

  -:ناعية حيث وزعت على الطبقات آالتالي ـ منشأة ص1012ـ ـقدر حجم العينة الكلي ب  
  .  من إجمالي المنشآت الصغيرة 2.6%منشاة بنسبة ) 430(المنشآت الصغيرة   -
  .  من إجمالي المنشآت المتوسطة 6.1% منشاة بنسبة )142 (المنشآت المتوسطة  -
شآت الكبي  - سبة  )125 (رةـالمن شاة بن رة 30.9%من شآت الكبي الي المن ن إجم  24-10(  م

  ) . عامل 
  % . . 100منشأة وتم شمولها ) 315 (المنشآت الكبيرة جدًا  -

  -:وروعي أثناء تحديد حجم العينة التالي   
  . تمثيل آافة األنشطة الصناعية   -
ا                - شآت فيه ـادرة التي عدد المن صناعية الن شطة ال شمول آافة المنشآت الصناعية في األن

  . منشآت أو أقل من ذلك ) 7(
  -:أسلوب العينة  -6-4 

ة          هو أسلوب العينة الطبقية ذا       شآت حسب العمال م سحب المن ة الواحدة حيث ت ت المرحل
  . واألنشطة االقتصادية المختلفة من المستوى الثالث حسب التصنيف الدولي لألنشطة 
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  -:إجراءات سحب العينة  -6-5
ة      دة وهي مرحل ة الواح ة ذات المرحل ة الطبقي لوب العين و أس ة ه لوب المعاين ا أن أس بم

  : سحب آالتالي حسب المنشآت تمت إجراءات ال
  . ترتيب المنشآت حسب النشاط االقتصادي   -
  . سحب المنشآت بطريقة عشوائية منتظمة وفق مدى أو فترة سحب   -

  إجمالي عدد المنشآت حسب النشاط والعمالة في الحضر = حيث فترة السحب   
        عينة المنشآت حسب النشاط والعمالة في الحضر       

     
سحب ل   ة ال تم عملي شآت  وت ة للمن صادي والعمال شاط االقت ده حسب الن ى ح ة عل ل طبق ك

  .الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 
  . عامل فأآثر فتم شمولها بالكامل  ) 25( أما المنشآت الكبيرة جدًا   

  
  -: حساب األوزان أو معامالت التكبير  -6-6

ا ا       م فيه ي ت دة والت ة واح اس مرحل ى أس م عل ة ت ار العين ة اختي ون عملي ة لك ار عين ختي
  . المنشآت باحتمال متناسب مع الحجم 

  فان احتمال احتساب المنشاة حسب النشاط والعمالة في العينة يساوي   
  عينة المنشآت المستوفاة بياناتها حسب النشاط والعمالة في الحضر = االحتمال   
       إجمالي عدد المنشآت حسب النشاط والعمالة في الحضر     
    

  : التكبير أو الوزن يساوي مقلوب االحتمال وبما أن معامل 
  إجمالي عدد المنشآت حسب النشاط والعمالة في الحضر = الوزن 

                    عينة المنشآت المستوفاة بياناتها حسب النشاط والعمالة في الحضر
  

ستجيبة   شآت الم ى أساس المن سابه عل تم احت ائي ي ـة النه ره أن وزن المعـاين  والجدير ذآ
  . التي استوفيت بياناتها 
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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 السلع   
احدة وتقع ضمن منطقة جغرافية واحدة آما والخدمات ويتم إدارتها بواسطة مالك واحد وإدارة و

أنها قد تمتد أحيانًا إلى مساحة جغرافية أآبر في حالة وجود فروع وتمارس نشاطًا صناعيًا في 
  . مجاالت الصناعات االستخراجية والتحويلية والكهرباء والمياه 

  
  -: الصناعات االستخراجية -2
  

ة    هي الصناعات التي تعتمد على مجهود اإلنسان        ة الالزم ادة األولي واآللة تجاه فصل الم
ال      ار والرم صخري واألحج ح ال ية والمل ادن األساس تخراج المع ل اس ة مث ن الطبيع صناعة م لل

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

ض        واد الع ائي للم انيكي أو الكيمي ل الميك ا التحوي ب عليه ي يترت صناعات الت ي ال وية ه
  -:وغير العضوية إلى منتجات سواء تم ذلك بواسطة المكائن أو يدويًا وتشمل 

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

  . تعرف بأنها نشاطات صناعية إنتاجية لتوليد الطـاقـة المحرآة   
وم        سح أن تق شملها الم ي ي اء الت شآت الكهرب ي من شترط ف صناعي ي سح ال راض الم وألغ

  . بتوزيع الطاقة الكهربائية المولدة للمستفيدين سواء آانوا أفرادًا أو منشآت تجارية أو صناعية 
ا إذا آانت  ر أم ال تعتب ذاتي ف تخدام ال ائي لالس د الكهرب ة من المول ة الناتج ة الكهربائي الطاق

  .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 

ض المسح الصناعي السنوي يشترط في مشاريع المياه التي يشملها المسح ان تكون            وألغرا  
ر ومضخة                   صناعية وتتكون من بئ متخصصة بتوزيع المياه لالستخدامات المنزلية أو التجارية أو ال

  . وأنابيب  وخزان 
  . عية أما إذا آان المشروع خاص بمزرعة أو ألية أغراض شخصية أخرى فإنه ال يعتبر منشأة صنا

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

  -:إجمالي قيمة اإلنتاج 
اري       شاط الج ن الن اج م ة اإلنت و قيم ر   + ه ة للغي دمات المقدم رادات الخ امش + إي اله
  . التجاري 

  -:االستهالك الوسيط 
  . مات اإلنتاج السلعية والخدمية المستخدمة في اإلنتاج هو عبارة عن قيمة مستلز  

  -:مستلزمات اإلنتاج السلعية 
ا مدخالت                     ة باعتباره ة اإلنتاجي دخل في العملي يقصد بها جميع أنواع المستلزمات التي ت

اه              ة والمي ة الكهربائي وسيطة من مواد وسلع مادية آالمواد الخام والسلع نصف المصنوعة والطاق
  . مواد التعبئة والتغليف والزيوت و

  
  -:مستلزمات اإلنتاج الخدمية 

شأة من                        ه المن ا تتحمل ة م شمل آاف ة وت يقصد بها المستلزمات غير المادية المحددة بالقيم
  . نفقات لشراء الخدمات 
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  -:تعويضات العاملين 
  

ام                  ك  يقصد بها ما تتحمله المنشأة من أجور ورواتب مستحقة الدفع للعاملين خالل الع وذل
ضمان    ة وال ة والنقدي ا العيني ذلك المزاي الوات وآ آت والع ادي واإلضافي والمكاف ت الع عن الوق

  . االجتماعي 
  -:صافي الضرائب غير المباشرة 

  
اج ورسوم الرخص والضرائب                       ل ضرائب اإلنت ة مث ستحقة للدول الغ الم تشمل آافة المب

  .ت اإلنتاجية الممنوحة من الدولة العقارية وأية ضرائب أخرى مطروحًا منها قيمة اإلعانا
  

  -:األصول الثابتة 
  

ل     ائل النق اني واألراضي ووس دات والمب ة اآلالت والمع ي ملكي ة ف ل األصول الثابت تتمث
ة األخرى   ة األصول المادي اث وآاف ة ( واألث سلع  ) الملموس اج ال ي إنت ستخدمة ف شابهة الم والم

   .والخدمات وتمكن المنشأة من ممارسة نشاطها 
  

  -:القيمة اإلجمالية لألصول نهاية العام 
  

ام     ة الع ة لألصول بداي ة الدفتري ساوي القيم ام  + ت شتراة خالل الع ة األصول الم + قيم
ة والمباعة  ة األصول التالف ك قيم ًا من ذل ام مطروح اإلضافات والتحسينات لألصول خالل الع

  . خالل العام 
  

  -:اإلهالك السنوي 
  

ذي        نقص ال ة            يقصد به ال ة األصول الثابت دا األراضي     (  يحدث في قيم ك نتيجة    ) ع وذل
  . االستخدام أو اإلهالك العادي أو التقادم المتوقع بمرور الزمن 
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  -:آيفية احتساب النسب والمتوسطات 
  
   100 × االستهالك الوسيط =        نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج  -1

  إجمالي اإلنتاج                    
  
   100   × القيمة المضافة=         سبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج ن  -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       = متوسط إنتاجية العامل الدائم بأجر من اإلنتاج     -5
  عدد العاملين الدائمين بأجر                             
  
  القيمـــة المضــــــافة = متوسط إنتاجية العامل الدائم من القيمة المضافة   -6

  منشآت وأفراد أسرهم أصحاب ال (             
  ) عدد العاملين الدائمين بأجر+ بدون أجر             
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  م 2003أبرز المالحظات على المسح الصناعي 
  
ة        -1 وى العامل ى الق ب عل سح الطل ار م و إط ديث وه ار ح ى إط اد عل م االعتم صر ( ت ح

ام        ) م في الحضر    2002ت لعام   ــآالمنش م 2003وذلك لسحب عينة المسح الصناعي لع
 .  

ش       )  عامل   24-10( عينة المنشآت الكبيرة      -2 ت آتم أخذها من الحضر والريف وآذلك المن
  . في الحضر والريف % 100ولها مفأآثر فقد تم ش) 25(الكبيرة 

في الريف لم يتم تحديثه في حصر       الصغيرة والمتوسطة   بما ان إطار المنشآت الصناعية        -3
ام       م فقد تم االعتماد على إط     2002المنشآت لعام    صناعي لع ار الريف الخاص بالمسح ال

ى إط ـذا اإلطـم هـوض) م 1996( ه    ـار إل م تحديث ذي ت ضر ال افتراض أن ( ار الح ب
  . وذلك للحصول على إجمالي عدد المنشآت ) تكون شبه ثابتة الريف في لمنشآت ا

منشأة في إطار    ) 33648(أظهر اإلطار المحدث زيادة في عدد المنشآت الصناعية من            -4
  . منشاة في اإلطار الحالي ) 37595(م إلى 1996لمسح الصناعي ا

م عن  2003أظهرت نتائج المسح الصناعي ارتفاع حجم قيمة اإلنتاج الصناعي في عام              -5
  :في بعض األنشطة واهمها ) تقديري ( م 2002 ، 2001عامي 

   -: صناعة المواد الغذائية -  
اج         ويعود هذا بصفة أساسية إلى دخول منشآت ج            رة خط اإلنت دة وآبي طحن  ( دي

  ) . الحبوب 
  -: منتجات المعادن المشكلة -  

اع أسعار منتجات                  صغيرة وارتف شآت ال ويعود هذا االرتفاع إلى زيادة عدد المن
  . الحديد 

   -: منتجات األثاث الخشبي -   
ادة                    صغيرة وزي صناعية ال شآت ال ادة عدد المن ى زي اج إل ويعود زيادة حجم اإلنت

  . لى منتجات األثاث خاصة في السنوات األخيرة الطلب ع
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  الفصل الثاني
  أهم المؤشرات

المستخلصة من المسح
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  )1(مؤشرات العمالة واألجور جدول رقم 
صناعي              املين في القطاع ال نهم    ً(136780(بلغ إجمالي الع  ) 69840(  م

أجر و   م ب ل دائ ميين و   ) 11535( عام ال موس حاب   ) 55405( عم ن أص م
  . المنشآت وذويهم العاملين بدون أجر 

  -:ظرنا إلى توزيع العاملين حسب حجم المنشآت نالحظ اآلتي وإذا ن  
رة  - شآت الكبي دًا  :المن سبتها ضئيلة ج الرغم من ان ن الي % ) 1( ب من إجم

ستخدم  ا ت شــآت إال أنه دد المن سبة  ) 53077( ع امًال وبن ن % ) 39( ع م
  . إجمالي العاملين 

سبتها       :المنشآت المتوسطة    - غ ن ال   % ) 7( التي تبل ش    من إجم آت ـي عدد المن
  . من إجمالي العاملين % ) 13( عامًال وبنسبة  ) 17405( وتستخدم 

ش   % ) 92( التي تبلغ نسبتها    :المنشآت الصغيرة    - آت ـمن إجمالي عدد المن
  . من إجمالي العاملين % ) 84( عامًال وبنسبة  ) 66298( تستخدم 

  -:توزيع العاملين حسب وضعهم في المنشأة 
الي   غ إجم أجر بل دائمين ب املين ال ى  ) 69840(  الع ون عل امًال يتوزع ع

سبة  صغيرة بن طة وال رة والمتوس شآت الكبي  ) %22(، % ) 14( ، ) %64(المن
  . على التوالي 

امًال يتوزعون    ) 11535( آما بلغ إجمالي العاملين الموسميين والمؤقتين    ع
سبة            صغيرة بن رة والمتوسطة وال % ) 32( % ) 9( ،  %) 59(على المنشآت الكبي

  . على التوالي 
  -:إجمالي العاملين من أصحاب المنشأة وأفراد أسرهم بدون أجر 

دون أجر     راد أسرهم ب شأة وأف ن أصحاب المن املين م الي الع غ إجم ا بل ( آم
سبة     ) 55405 رة بن شآت الكبي ى المن ون عل امًال يتوزع شآت % ) 12(ع والمن

طة  صغيرة  % ) 12( المتوس شآت ال ا المن سبة  أم ى ن تحوذت عل د اس % ) 86( فق
م                       املين وه ا عامل او ع ة يترآز فيه صغيرة فردي شآت ال ة المن ويفسر ذلك بأن غالبي

  .غالبًا من أصحاب المنشآت أو من أفراد أسرهم الذين يعملون بدون اجر 
  -:تعويضات العاملين 

والي       صناعي ح اع ال ي القط ضات ف الي التعوي غ إجم ون  ) 21691( بل ملي
سبة        ) 16984( المنشآت الكبيــــرة بحوالي    تساهم   ال وبن ون ري من  % ) 78( ملي

والمنشآت الصغيرة  %) 9(مليون وبنسبة    ) 1960( اإلجمالي والمنشآت المتوسطة    
  % ) . 13(مليون وبنسبة ) 2746(

  -:متوسط األجر السنوي للعامل الدائم بأجر 
ـرة     بلغ متوسط األجر السـنوي للعامل الدائم بأجر فـي            شـآت الكبي  378( المن

ـطة  )  ي المتوس ال وف ـف ري صغيرة   ) 200( أل ي ال ال وف ف ري ف  ) 182( أل أل
  . ريال 



جدول رقم (1) 

موسميين  دائمين بأجر
ومؤقتين

أصحاب
المنشآت 

وأفراد أسرهم 
بدون أجر

العاملين 
الدائمين بأجر

الموسميين 
والمؤقتين

إجمالي 
التعويضات

12345678

5514494168571279530771640857616984المنشآت الكبيرة 

%78%72%79%39%2%59%64%1النسبة من المجموع 

266198069916608174051901591960المنشآت المتوسطة 

%9%7%9%13%12%9%14%7النسبة من المجموع 

34383150933687475186629825781692747المنشآت الصغيرة 

%13%21%12%48%86%32%22%92النسبة من المجموع 

375956984011535554051367802088780421691المجموع 

100%100%100%100%100%100%100%100%

 

مؤشرات العمالة وتعويضات العاملين للنشاط الصناعي ( حسب حجم المنشآت ) لعام 2003م 

عدد المنشآت

تعويضات العاملينعدد العاملين

إجمالي العاملين
متوسط األجر 

السنوي 
للعامل الدائم

0.378

0.200

 ( القيمة بالمليون ريال )

0.182

0.311

2/6=9
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  )1-2( مؤشرات اإلنتاج واالستهالك الوسيط وإجمالي القيمة المضافة جدول رقم 
  

  -:إجمالي قيمة اإلنتاج 
  

والي      اج ح ة اإلنت الي قيم غ إجم ـاهمت ا  ) 628( بل ال س ار ري صـناعية ملي شـآت ال لمن
سبة                % ) 88( الكبيرة بنسـبة    صغيرة بن صــناعية ال شـآت ال ا المن اج يليه ( من إجمالي قيمة اإلنت

  % ) .3( والمتوسطة بنسبة % ) 9
   

  -:االستهالك الوسيط 
  

%) 81(مليار ريال ويمثل ما نسبته       ) 509641( بلغ إجمالي قيمة االستهالك الوسيط        
د                 . اج  من إجمالي قيمة اإلنت    شآت فق ى مستوى حجم المن ا عل وتتفاوت هذه النسبة إذا ما نظرنا له

، المنشآت  % ) 85(بلغت نسبة االستهالك الوسيط إلى إجمالي قيمة اإلنتاج في المنشآت الكبيرة            
  . ) %54(والمنشآت الصغيرة % ) 51( المتوسطة 

  
  -:إجمالي القيمة المضافة 

  
سبة      )118(بلغ إجمالي القيمة المضافة      رة بن شآت الكبي ار ساهمت المن من  %) 70( ملي

  % ) . 7(والمنشآت المتوسطة % ) 22(إجمالي القيمة المضافة والمنشآت الصغيرة بنسبة 
  

  -:نسبة القيمة المضافة إلى إجمالي اإلنتاج 
  

ًا لحجم                % 19تشكل القيمة المضافة نسبة        سبة طبق ذه الن اوت ه اج وتتف الي اإلنت من إجم
  % . 46وفي الصغيرة % 49وفي المتوسطة نسبة % 15 المنشآت الكبيرة تبلغ المنشآت ففي

  
  -:نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 

  
صناعي        اع ال ستوى القط ى م ضـافة عل ة الم الي القيم ى إجم ضات إل سبة التعوي ت ن بلغ

  % . 10وفي الصغيرة % 23والمتوسطة % 20وفي المنشآت الكبيرة % 18
  
    



جدول رقم (1-2 ) 

* إجمالي عدد المنشآت
اإلنتاج

 **
االستهالك  
الوسيط

إجمالي 
القيمة 
المضافة

إجمالي 
التعويضات

االستهالك 
الوسيط إلى 
اإلنتاج

إجمالي القيمة 
المضافة إلى 
اإلنتاج

إجمالي التعويضات 
إلى القيمة المضافة

123452/3=62/4=74/5=8

%20%15%551552719469697830221698485المنشآت الكبيرة 

%78%70%92%88%1النسبة من المجموع 

%23%49%26611752889688560196051المنشآت المتوسطة 

%9%7%2%3%7النسبة من المجموع 

%10%46%34383576433097626667274654المنشآت الصغيرة 

%13%23%6%9%92النسبة من المجموع 

%18%19%375956278905096411182492169181المجموع 

100%100%100%100%100%

مؤشرات اإلنتاج واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة للنشاط الصناعي  ( حسب حجم المنشآت ) لعام 2003م    

* يشمل إيرادات الخدمات المقدمة للغير والهامش التجاري . 

** يشمل المستلزمات السلعية والخدمية . 

المنشآت حسب الحجم

( القيمة بالمليون ريال )
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   )2-2( تاج والقيمة المضافة جدول رقم مؤشرات اإلن
  

  -:جمالي اإلإنتاجية العامل من اإلنتاج 
  

الي              اج اإلجم ى مستوى        ) 5(بلغ المتوسط العام إلنتاجية العامل من اإلنت ال عل ون ري ملي
رة             شآت الكبي ال وفي المتوسطة         ) 10( القطاع الصناعي ويبلغ هذا المتوسط في المن ون ري ملي

  . مليون ريال ) 1(الصغيرة مليون ريال و) 1(
  

  -:إنتاجية العامل الدائم بأجر من اإلنتاج 
  

مليون ريال على مستوى القطاع الصناعي وفي المنشآت الكبيرة         ) 9(بلغ المتوسط العام      
طة  ) 12( شآت المتوس ي المن ال وف ون ري صغيرة  (1,787)ملي ي ال ال وف ف ري ون ) 4( أل ملي

شآت    ريال وهذا االرتفاع عائد إلى ان م      عظم العاملين في المنشآت الصغيرة هم من أصحاب المن
  . أو من أفراد أسرهم العاملين بدون أجر 

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

  
ال   ( بلغ المتوسط العام لمساهمة العامل الواحد من القيمة المضافة         ون ري ذا   ) ملي ع ه وبل

شآت     رة    المتوسط في المن ال وفي المتوسطة          (1,796) الكبي ال وفي       ) 520(  ألف ري ألف ري
  . ألف ريال  ) 430( الصغيرة 



جدول رقم (2-2 ) 

إجمالي اإلنتاجعدد المنشآت
 .إجمالي 
القيمة 
المضافة

إجمالي 
العاملين

أصحاب 
المنشآت وأفراد 
أسرهم بدون أجر

عدد العاملين 
الدائمين بأجر

إنتاجية العامل 
من اإلنتاج 
اإلجمالي

إنتاجية العامل 
الدائم بأجر من 

اإلنتاج

إنتاجية العامل الدائم 
من القيمة المضافة

1234564/2=76/2=8(6+5 )/3=9

551552719830225307712794494110121.796المنشآت الكبيرة 

%64%3%39%70%88%1النسبة من المجموع 

2661175288560174056608980611.787.520المنشآت المتوسطة 

%14%13%13%7%3%7النسبة من المجموع 

34383576432666766298475181509314.430المنشآت الصغيرة 

%22%84%48%23%9%92النسبة من المجموع 

375956278901182491367805001669468591المجموع 

100%100%100%100%100%

مؤشرات اإلنتاج والقيمة المضافة للنشاط الصناعي  ( حسب حجم المنشآت ) لعام 2003م  

المنشآت حسب الحجم

( القيمة بالمليون ريال )
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  الفصل الثالث
  اجلداول التفصيلية
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  فهرس الجداول
رقم 
 الصفحة

رقم 
  عنوان الجدول الجدول

ام     1  31 سي لع شاط الرئي ة بحسب الن ي الجمهوري شآت ف الي المن ضات إلجم املين والتعوي الع
  . م 2003

  . م 2003ات بحسب النشاط الرئيسي للمنشآت الكبيرة لعام العاملين والتعويض  1- 1  32
  . م 2003العاملين والتعويضات بحسب النشاط الرئيسي للمنشآت المتوسطة لعام   2- 1  33
  . م 2003العاملين والتعويضات بحسب النشاط الرئيس للمنشآت الصغيرة لعام   3- 1  34
  . م 2003طة الثانوية إلجمالي المنشآت لعام اإلنتاج اإلجمالي من النشاط الرئيسي واألنش  2  35
  . م 2003اإلنتاج اإلجمالي من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية للمنشآت الكبيرة لعام   1- 2  36
  . م 2003اإلنتاج اإلجمالي من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية للمنشآت المتوسطة لعام   2- 2  37
  . م 2003شاط الرئيسي واألنشطة الثانوية للمنشآت الصغيرة لعام اإلنتاج اإلجمالي من الن  3- 2  38
 . م 2003اإلنتاج اإلجمالي واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة إلجمالي المنشآت لعام   3  39
  . م 2003اإلنتاج اإلجمالي واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة للمنشآت الكبيرة لعام   1- 3  40
 م 2003مالي واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة للمنشآت المتوسطة لعام اإلنتاج اإلج  2- 3  41
 . م 2003اإلنتاج اإلجمالي واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة للمنشآت الصغيرة لعام   3- 3  42
  . م 2003أهم المؤشرات الرئيسية إلجمالي المنشآت الصناعية لعام   4  43
  . م 2003منشآت الصناعية الكبيرة لعام أهم المؤشرات الرئيسية لل  1- 4  44
  . م 2003أهم المؤشرات الرئيسية للمنشآت الصناعية المتوسطة لعام   2- 4  45
  . م 2003أهم المؤشرات الرئيسية للمنشآت الصناعية الصغيرة لعام   3- 4  46
  . م 2003الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمرآية إجمالي المنشآت لعام   5  47
  .م 2003الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمرآية للمنشآت الكبيرة لعام   1- 5  48
  . م 2003الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمرآية للمنشآت المتوسطة لعام   2- 5  49
  . م 2003الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمرآية للمنشآت الصغيرة لعام   3- 5  50
  م  2003حسب النشاط االقتصادي لعام لمنشآت حرآة األصول الثابتة إلجمالي ا  6  51
  . م 2003حسب نوع األصل لعام المنشآت حرآة األصول الثابتة إلجمالي   7  52
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  المالحق

 



( القيمة مليون ريال)

مستلزمات خدمية ـمستلزمات سلعيةالمجموع
-: أ- الصناعات االستخراجية

131102503378125599المناجم والمقالع األخرى14
4645055684302274152601496775341

1141179209252188557396425399المواد الغذائية والمشروبات15
330643128021218761517841منتجات التبغ16
21238314651308157918صنع المنسوجات17
132701481435122صنع المالبس وصبغ الفراء18
1627982410234367388الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
153081981926110منتجات الخشب باستثناء األثاث20
5216313281174154835الورق ومشتقاته21
348086364727718764439الطباعة والنشر والنسخ22
429679028766027961380479130صنع المنتجات النفطية المكررة23
185310400737512561303منتجات آيميائية ومشتقاتها24
209549678065042762769المنتجات البالستيكية25
982148011666114042629814المنتجات الالفلزية26
846372440442181861968منتجات المعادن المشكلة28
32701871771083اآلالت والمعدات29
31037467729اآلالت والمعدات الكهربائية31
------معدات طبية وأدوات القياس33
415810092858معدات النقل األخرى35
996583075971135األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: إجمالي الكهرباء والمياه 744604938967380669017082جـ-
423850636106356134932400امدادات الكهرباء40
327543286124534084682جمع وتنقية وتوزيع المياه41

5515527194696974537041599383022اإلجمالي العام

إجمالي القيمة 
المضافة النشاط االقتصادي  عدد دليل النشاط 

االستهالك الوسيطإجمالي اإلنتاجالمنشآت

-: إجمالي الصناعات التحويلية

إجمالي اإلنتاج واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة  ( للمنشآت الكبيرة ) حسب النشاط االقتصادي لعام 2003م 
( 1-3) جدول رقم



( القيمة مليون ريال)

مستلزمات خدمية ـمستلزمات سلعيةالمجموع
-: أ- الصناعات االستخراجية

43221866834552281503المناجم والمقالع األخرى14
3435757727046925645184317413108014

17346139668105438100683475534230المواد الغذائية والمشروبات15
17630882129051228861717977منتجات التبغ16
10735520267923932862841صنع المنسوجات17
36876500236719743934133صنع المالبس وصبغ الفراء18
31332372598251781639الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
19416424333631901463088منتجات الخشب باستثناء األثاث20
6216413291175154835الورق ومشتقاته21
1988692395230389144740الطباعة والنشر والنسخ22
429679028766027961380479130صنع المنتجات النفطية المكررة23
185324401737602571307منتجات آيميائية ومشتقاتها24
329595681765402772778المنتجات البالستيكية25
295333447188451823161414602المنتجات الالفلزية26
46442238313398128295698985منتجات المعادن المشكلة28
1831121120110100اآلالت والمعدات29
31037467729اآلالت والمعدات الكهربائية31
17591816241معدات طبية وأدوات القياس33
30205122114883معدات النقل األخرى35
18985966349032142762476األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: إجمالي الكهرباء والمياه 380648434397023862010828732جـ-
9703917736316357985182861امدادات الكهرباء40
18369257338628225645871جمع وتنقية وتوزيع المياه41

3759562789050964149091818723118249اإلجمالي العام

إجمالي اإلنتاج واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة  ( إلجمالي المنشآت  ) حسب النشاط االقتصادي لعام 2003م 
(3) جدول رقم

إجمالي القيمة 
المضافة النشاط االقتصادي  عدد دليل النشاط 

المنشآت
إجمالي 
اإلنتاج

االستهالك الوسيط

-: إجمالي الصناعات التحويلية ب-



( القيمة مليون ريال)

مستلزمات خدمية ـمستلزمات سلعيةالمجموع
-: أ- الصناعات االستخراجية

83609852263524المناجم والمقالع األخرى14
249416257864681964507611

6484062259624471491466المواد الغذائية والمشروبات15
47-17762929منتجات التبغ16
1054332662588167صنع المنسوجات17
2031522274230441248صنع المالبس وصبغ الفراء18
7139814الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
195124268166714561منتجات الخشب باستثناء األثاث20
--1111الورق ومشتقاته21
512451651461980الطباعة والنشر والنسخ22
-----صنع المنتجات النفطية المكررة23
1410914-منتجات آيميائية ومشتقاتها24
------المنتجات البالستيكية25
581397319491854952024المنتجات الالفلزية26
542353320691985841464منتجات المعادن المشكلة28
-----اآلالت والمعدات29
------اآلالت والمعدات الكهربائية31
--1111معدات طبية وأدوات القياس33
15-12271212معدات النقل األخرى35
131111558454935531األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: إجمالي الكهرباء والمياه 8466223719740425جـ-
353851221157263امدادات الكهرباء40
492771158233162جمع وتنقية وتوزيع المياه41

266117528896884155538560اإلجمالي العام

إجمالي القيمة 
المضافة النشاط االقتصادي  عدد دليل النشاط 

المنشآت
إجمالي 
اإلنتاج

االستهالك الوسيط

-: إجمالي الصناعات التحويلية ب-

إجمالي اإلنتاج واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة  ( للمنشآت المتوسطة ) حسب النشاط االقتصادي لعام 2003م 
(2-3) جدول رقم



( القيمة مليون ريال)

مستلزمات خدمية ـمستلزمات سلعيةالمجموع
-: أ- الصناعات االستخراجية

336475955540380المناجم والمقالع األخرى14
31399554453038328387199625062

16584176861032196796427365المواد الغذائية والمشروبات15
1561637472289منتجات التبغ16
94727049488271211756صنع المنسوجات17
34714708194516013442763صنع المالبس وصبغ الفراء18
29042617916613247الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
17314874245723311262417منتجات الخشب باستثناء األثاث20
------الورق ومشتقاته21
11336114012119221الطباعة والنشر والنسخ22
------صنع المنتجات النفطية المكررة23
------منتجات آيميائية ومشتقاتها24
1246373619المنتجات البالستيكية25
22747994523049732572764المنتجات الالفلزية26
401812478692566262995553منتجات المعادن المشكلة28
17-15412424اآلالت والمعدات29
------اآلالت والمعدات الكهربائية31
16581715241معدات طبية وأدوات القياس33
10-14201010معدات النقل األخرى35
17583886207619061701810األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: إجمالي الكهرباء والمياه 264817234983571411225جـ-
893286887018198امدادات الكهرباء40
175514374102871231027جمع وتنقية وتوزيع المياه41

34383576433097628799217726667اإلجمالي

-: إجمالي الصناعات التحويلية ب-

إجمالي اإلنتاج واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة  ( للمنشآت الصغيرة ) حسب النشاط االقتصادي لعام 2003م 
(3-3) جدول رقم

إجمالي القيمة 
المضافة النشاط االقتصادي  عدد دليل النشاط 

المنشآت
إجمالي 
اإلنتاج

االستهالك الوسيط



أصحاب دائمين
المنشآت

الموسمين 
المؤسميين العاملين الدائمينإجمالي العاملينوالمؤقتين

والمؤقتين
إجمالي 
التعويضات

4321226594157197727713290المناجم والمقالع األخرى14
-: 34357577245302092341199781717763217796ب- إجمالي الصناعات التحويلية

17346213992189627354603064051286533المواد الغذائية والمشروات15
1761118187116142150021521منتجات التبغ16
107338762001771664870034734صنع المنسوجات17
3687310757131104992449661557صنع المالبس وصبغ الفراء18
3131078608151183715911170الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
194117893886173584836914383منتجات الخشب باستثناء األثاث20
646810285061311132الورق ومشتقاته21
1982145236377275855530585الطباعة والنشر والنسخ22
173264233042334-43247مشتقات النفط المكررة23
18154831227180628819307منتجات آيميائية ومشتقاتها24
32286465243317271444758المنتجات البالستيكية25
2953666853571368133932646992745المنتجات الالفلزية26
4644636991591154166821388501438منتجات المعادن المشكلة28
20-11120-189120اآلالت والمعدات29
313331114731132اآلالت والمعدات الكهربائية31
3-463-173016معدات طبية وأدوات القياس33
30219516233244549معدات النقل األخرى35
1898157537816976053409106515األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: 280610890179121441482534221633585جـ- الكهرباء والمياه
9704855844104667451878681946امدادات الكهرباء40
18366035947109880801544951639جمع وتنقية وتوزيع المياه41

375956984055405115351367802088780421691اإلجمالي

عدد 
المنشآت النشاط االقتصادي  دليل 

النشاط

-: أ- الصناعات االستخراجية

العاملين والتعويضات  ( إلجمالي المنشآت الصناعية )  لعام 2003م   

العمال 
(1) جدول رقم

التعويضات بالمليون



أصحاب دائمين
المنشآت

الموسمين 
المؤسميين العاملين الدائمينإجمالي العاملينوالمؤقتين

والمؤقتين
إجمالي 
التعويضات

1353751676551616167المناجم والمقالع األخرى14
-: 4643480512884712407451301340713420ب- إجمالي الصناعات التحويلية

1141429725922611681752341155349المواد الغذائية والمشروات15
11495545221473-3841منتجات التبغ16
21249957337289350620527صنع المنسوجات17
43-1328431632143صنع المالبس وصبغ الفراء18
1687135151105713011141الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
15219461227749150منتجات الخشب باستثناء األثاث20
54676285011311132الورق ومشتقاته21
34180898187209350723530الطباعة والنشر والنسخ22
173264233042334-43247مشتقات النفط المكررة23
18154831227180628819307منتجات آيميائية ومشتقاتها24
20285645243314471344757المنتجات البالستيكية25
98324030828938371916311947المنتجات الالفلزية26
84191527811323064826488منتجات المعادن المشكلة28
19-6619-3615اآلالت والمعدات29
313331114731132اآلالت والمعدات الكهربائية31
--------معدات طبية وأدوات القياس33
5021935540-4169معدات النقل األخرى35
9350266661042146105251األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: 749599020781167732341633397جـ- الكهرباء والمياه
103655591825681893-424523امدادات الكهرباء40
104261181409951504-325076جمع وتنقية وتوزيع المياه41

5514494112796857530771640857616984اإلجمالي

أ- الصناعات االستخراجية :-

العاملين والتعويضات  ( إلجمالي المنشآت الكبيرة  ) لعام 2003م حسب النشاط االقتصادي 

العمال 
( 1-1) جدول رقم

التعويضات بالمليون عدد 
المنشآت النشاط االقتصادي  دليل 

النشاط



أصحاب دائمين
المنشآت

الموسمين 
المؤسميين العاملين الدائمينإجمالي العاملينوالمؤقتين

والمؤقتين
إجمالي 
التعويضات

3363723894280370272المناجم والمقالع األخرى14
-: 31399139514535435826288724051672573ب- إجمالي الصناعات التحويلية

16584456020165316250417015706المواد الغذائية والمشروبات15
35-156204168237435منتجات التبغ16
9479241706361299114410154صنع المنسوجات17
3471187652761098825028561346صنع المالبس وصبغ الفراء18
26-74526-290193552الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
173110933165161441920213215منتجات الخشب باستثناء األثاث20
--------الورق ومشتقاته21
113113517028811718الطباعة والنشر والنسخ22
--------مشتقات النفط المكررة23
--------منتجات آيميائية ومشقاتها24
1-281-12820المنتجات البالستيكية25
227412703620579546927135306المنتجات الالفلزية26
4018276773958581102055935594منتجات المعادن المشكلة28
1-451-153015اآلالت والمعدات29
--------اآلالت والمعدات الكهربائية31
3-403-162812معدات طبية وأدوات القياس33
2-1410266422معدات النقل األخرى35
175887532293141351651166األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: 264877017756326081020102جـ- الكهرباء والمياه
14-8931068441096014امدادات الكهرباء40
88-175566493153164888جمع وتنقية وتوزيع المياه41

34383150934751836876629825781692747اإلجمالي

العاملين والتعويضات  ( للمنشآت الصناعية الصغيرة ) لعام 2003م   

العمال 
( 3-1) جدول رقم

التعويضات بالمليون
عدد 
المنشآت النشاط االقتصادي  دليل 

النشاط

أ- الصناعات االستخراجية :-



أصحاب دائمين
المنشآت

الموسمين 
المؤسميين العاملين الدائمينإجمالي العاملينوالمؤقتين

والمؤقتين
إجمالي 
التعويضات

833171544851946551المناجم والمقالع األخرى14
249489686438940163461769541823

6482542147215841724708478المواد الغذائية والمشروبات15
13-9213-177319منتجات التبغ16
1054532387376449453صنع المنسوجات17
168-1353168-203947406صنع المالبس وصبغ الفراء18
3-353-71421الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
118-1152118-195477675منتجات الخشب باستثناء األثاث20
---5-114الورق ومشتقاته21
37-512241332037737الطباعة والنشر والنسخ22
--------مشتقات النفط المكررة23
--------منتجات آيميائية ومشتقاتها24
--------المنتجات البالستيكية25
58121581429500408745933492المنتجات الالفلزية26
5421,6871,48618333563479356منتجات المعادن المشكلة28
--------اآلالت والمعدات29
--------اآلالت والمعدات الكهربائية31
---6-124معدات طبية وأدوات القياس33
7-1240256717معدات النقل األخرى35
98-87698-131350526األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: الكهرباء والمياه 8452116354086086جـ-
39-22639--35226امدادات الكهرباء40
47-4929516331447جمع وتنقية وتوزيع المياه41

266198066608991174051901591960اإلجمالي

العاملين والتعويضات ( للمنشآت المتوسطة )  لعام 2003م   

العمال 
( 2-1 ) جدول رقم

التعويضات بالمليون
عدد 
المنشآت النشاط االقتصادي  دليل 

النشاط

أ- الصناعات االستخراجية :-

-: ب- إجمالي الصناعات التحويلية



الهامش التجاريخدمات مقدمة للغير

2186-432216422المناجم والمقالع األخرى14
3435753287343962435577270

173461360683296304139668المواد الغذائية والمشروبات15
1763086521530882منتجات التبغ16
10735343128495520صنع المنسوجات17
36875813676116500صنع المالبس وصبغ الفراء18
3237-31332289الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
6424-19416226198منتجات الخشب باستثناء األثاث20
2164--62164الورق ومشتقاته21
8692-1988514178الطباعة والنشر والنسخ22
296790-426031636474مشتقات النفط المكررة23
1852873615324منتجات آيميائية ومشتقاتها24
9595-329087508المنتجات البالستيكية25
33447-295333082365المنتجات الالفلزية26
46442042319114922383منتجات المعادن المشكلة28
311--18311اآلالت والمعدات29
103--3103اآلالت والمعدات الكهربائية31
59--1759معدات طبية وأدوات القياس33
205-302005معدات النقل األخرى35
1898578417665966األثاث ، صنع منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: الكهرباء والمياه 48434-2806465111923جـ-
39177-97039069108امدادات الكهرباء40
9257-183674421815جمع وتنقية وتوزيع المياه41

3759558154845907435627890اإلجمالي العام

القيمة مليون ريال ) )

عدد 
إيراد األنشطة الثانويةاإلنتاج الرئيسيالمنشآت

2003 م  حسب النشاط االقتصادي لعام إلجمالي المنشآت) ) اإلنتاج من النشاط الرئيسي وإيراد األنشطة الثانوية
(2) جدول رقم

إجمالي اإلنتاج النشاط االقتصادي  دليل النشاط 

-: أ- الصناعات االستخراجية

-: إجمالي الصناعات التحويلية ب-



الهامش التجاريخدمات مقدمة للغير

475-3364669المناجم والمقالع األخرى14
3139949721551221255445

1658414885261818317686المواد الغذائية والمشروبات15
163-1561621منتجات التبغ16
2704-9472602102صنع المنسوجات17
3471403366874708صنع المالبس وصبغ الفراء18
426-2904179الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
4874-17314744130منتجات الخشب باستثناء األثاث20
-----الورق ومشتقاته21
361-11332140الطباعة والنشر والنسخ22
-----مشتقات النفط المكررة23
-----منتجات آيميائية ومشتقاتها24
46-12433المنتجات البالستيكية25
2274767731707994المنتجات الالفلزية26
40181097414822212478منتجات المعادن المشكلة28
41--1541اآلالت والمعدات29
-----اآلالت والمعدات الكهربائية31
58--1658معدات طبية وأدوات القياس33
20-14191معدات النقل األخرى35
3886-17583745141األثاث ، صنع منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: إجمالي الكهرباء والمياه 1723-2648167647جـ-
286-89327412امدادات الكهرباء40
1437-1755140235جمع وتنقية وتوزيع المياه41

3438351863556821257643اإلجمالي العام

عدد 
إيراد األنشطة الثانويةاإلنتاج الرئيسيالمنشآت

القيمة مليون ريال ) )

2003 م  حسب النشاط االقتصادي لعام ( (للمنشآت الصغيرة اإلنتاج من النشاط الرئيسي وإيراد األنشطة الثانوية
( 3-2 ) جدول رقم

إجمالي اإلنتاج النشاط االقتصادي  دليل النشاط 

أ- الصناعات االستخراجية :-

ب- إجمالي الصناعات التحويلية :-



( القيمة مليون ريال )

الهامش التجاريخدمات مقدمة للغير

1102-13108913المناجم والمقالع األخرى14
46446722338131214505568

114117172627121117920المواد الغذائية والمشروبات15
1530643-330628منتجات التبغ16
21231420492383صنع المنسوجات17
270-132655صنع المالبس وصبغ الفراء18
2798--162798الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
308-1529414منتجات الخشب باستثناء األثاث20
2163--52163الورق ومشتقاته21
8086-347949137الطباعة والنشر والنسخ22
296790-426031636474مشتقات النفط المكررة23
1852733615310منتجات آيميائية ومشتقاتها24
9549-209044505المنتجات البالستيكية25
21480-982146416المنتجات الالفلزية26
846050295276372منتجات المعادن المشكلة28
270--3270اآلالت والمعدات29
103--3103اآلالت والمعدات الكهربائية31
-----معدات طبية وأدوات القياس33
158-41571معدات النقل األخرى35
996311965األثاث ، صنع منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: 46049-74442031846إجمالي الكهرباء والمياه
38506-423842383امدادات الكهرباء40
7543-3257801763جمع وتنقية وتوزيع المياه41

55151251539990214552719اإلجمالي

-: إجمالي الصناعات التحويلية ب-

2003 م  حسب النشاط االقتصادي لعام للمنشآت الكبيرة) ) اإلنتاج من النشاط الرئيسي وإيراد األنشطة الثانوية
( 1-2 ) جدول رقم

إجمالي اإلنتاج النشاط االقتصادي  عدد دليل النشاط 
إيراد األنشطة الثانويةاإلنتاج الرئيسيالمنشآت

-: الصناعات االستخراجية أ-



الهامش التجاريخدمات مقدمة للغير

609--83609المناجم والمقالع األخرى14
249415929319916257

4062-648401151المواد الغذائية والمشروبات15
76-17751منتجات التبغ16
433-1054276صنع المنسوجات17
2031515341522صنع المالبس وصبغ الفراء18
13--713الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
1242-195118854منتجات الخشب باستثناء األثاث20
1--11الورق ومشتقاته21
245-512441الطباعة والنشر والنسخ22
-----مشتقات النفط المكررة23
14--14-منتجات آيميائية ومشتقاتها24
-----المنتجات البالستيكية25
3973-581394132المنتجات الالفلزية26
3533-5423399134منتجات المعادن المشكلة28
-----اآلالت والمعدات29
-----اآلالت والمعدات الكهربائية31
1--11معدات طبية وأدوات القياس33
27-12243معدات النقل األخرى35
13110763451115األثاث ، صنع منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: إجمالي الكهرباء والمياه 662-8463230جـ-
385-3537213امدادات الكهرباء40
277-4926017جمع وتنقية وتوزيع المياه41

266117170349917528اإلجمالي

عدد دليل النشاط 
المنشآت

-: الصناعاتاالستخراجية أ-

القيمة مليون ريال ) )

-: ب-إجمالي الصناعات االتحويلية

إيراد األنشطة الثانويةاإلنتاج الرئيسي

2003 م  حسب النشاط االقتصادي لعام ( للمنشآت المتوسطة ) اإلنتاج من النشاط الرئيسي وإيراد األنشطة الثانوية
( 2-2 ) جدول رقم

إجمالي اإلنتاج النشاط االقتصادي 



مليون ريال 

المجموعضرائب أخرىضرائب على اإلنتاج

25345924المناجم والمقالع األخرى14
109392098130474071

5552938482494المواد الغذائية والمشروبات15
9772499821816منتجات التبغ16
8132116صنع المنسوجات17
2318411صنع المالبس وصبغ الفراء18
6289الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
-241236منتجات الخشب باستثناء األثاث20
14213512الورق ومشتقاته21
5126912743الطباعة والنشر والنسخ22
30144174208مشتقات النفط المكررة23
152112264146منتجات آيميائية ومشتقاتها24
2007207298المنتجات البالستيكية25
5826844المنتجات الالفلزية26
6411517945منتجات المعادن المشكلة28
14-1اآلالت والمعدات29
91106اآلالت والمعدات الكهربائية31
8---معدات النقل األخرى35
1816341األثاث ، منتجات غير مصنفة36

-: 11121جـ- إجمالي الكهرباء والمياه
1---امدادات الكهرباء40
-11112جمع وتنقية وتوزيع المياه41

109652143131084096اإلجمالي العام

الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمرآية ( إلجمالي المنشآت الصناعية ) لعام 2003م  
(5) جدول رقم

الضرائب غير المباشرة
رسوم جمرآية النشاط الصناعي  دليل النشاط 

-: أ- الصناعات االستخراجية

-: ب- إجمالي الصناعات التحويلية



مليون ريال 

المجموعضرائب أخرىضرائب على اإلنتاج

25345924المناجم والمقالع األخرى14
107471943126904071

4982507482494المواد الغذائية والمشروبات15
9772499821816منتجات التبغ16
7716-صنع المنسوجات17
111-صنع المالبس وصبغ الفراء18
5169الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
----منتجات الخشب باستثناء األثاث20
14213512الورق ومشتقاته21
2126612683الطباعة والنشر والنسخ22
30144174208مشتقات النفط المكررة23
152112264146منتجات آيميائية ومشتقاتها24
2007207298المنتجات البالستيكية25
3011414المنتجات الالفلزية26
337210545منتجات المعادن المشكلة28
14-1اآلالت والمعدات29
91106اآلالت والمعدات الكهربائية31
8---معدات النقل األخرى35
1121األثاث ، منتجات غير مصنفة36

-: 111121جـ- إجمالي الكهرباء والمياه
1---امدادات الكهرباء40
-11112جمع وتنقية وتوزيع المياه41

107731988127614096اإلجمالي العام

-: أ- الصناعات االستخراجية

-: ب- إجمالي الصناعات التحويلية

الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمرآية ( للمنشآت الكبيرة ) لعام 2003م حسب النشاط االقتصادي  
(1-5) جدول رقم

رسوم جمرآيةالضرائب غير المباشرة النشاط الصناعي  دليل النشاط 



مليون ريال 

المجموعضرائب أخرىضرائب على اإلنتاج
-: الصناعات االستخراجية أ-

----المناجم والمقالع األخرى14
473986-

-131326المواد الغذائية والمشروبات15
----منتجات التبغ16
-3-3صنع المنسوجات17
-224صنع المالبس وصبغ الفراء18
----الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
-325منتجات الخشب باستثناء األثاث20
----الورق ومشتقاته21
-213الطباعة والنشر والنسخ22
----مشتقات النفط المكررة23
----منتجات آيميائية ومشتقاتها24
----المنتجات البالستيكية25
-8614المنتجات الالفلزية26
-131427منتجات المعادن المشكلة28
----اآلالت والمعدات29
----اآلالت والمعدات الكهربائية31
----معدات النقل األخرى35
-314األثاث ، منتجات غير مصنفة36

----امدادات الكهرباء40
----جمع وتنقية وتوزيع المياه41

-473986اإلجمالي العام

-: إجمالي الصناعات التحويلية ب-

-: إجمالي الكهرباء والمياه جـ-

الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمرآية ( للمنشآت المتوسطة ) لعام 2003م  
( 2-5 ) جدول رقم

الضرائب غير المباشرة
رسوم جمرآية النشاط الصناعي  دليل النشاط 



مليون ريال 

المجموعضرائب أخرىضرائب على اإلنتاج

----المناجم والمقالع األخرى14
145116261

-443074المواد الغذائية والمشروبات15
----منتجات التبغ16
-5611صنع المنسوجات17
-211536صنع المالبس وصبغ الفراء18
-112الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
-211031منتجات الخشب باستثناء األثاث20
----الورق ومشتقاته21
-123الطباعة والنشر والنسخ22
----مشتقات النفط المكررة23
----منتجات آيميائية ومشتقاتها24
----المنتجات البالستيكية25
-20929المنتجات الالفلزية26
-182947منتجات المعادن المشكلة28
----اآلالت والمعدات29
----اآلالت والمعدات الكهربائية31
----معدات النقل األخرى35
-141428األثاث ، منتجات غير مصنفة36

----امدادات الكهرباء40
----جمع وتنقية وتوزيع المياه41

-145116261اإلجمالي العام

الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمرآية ( للمنشآت الصغيرة ) لعام 2003م  
( 3-5) جدول رقم

الضرائب غير المباشرة
رسوم جمرآية النشاط الصناعي  دليل النشاط 

-: الصناعات االستخراجية أ-

-: إجمالي الصناعات التحويلية ب-

-: إجمالي الكهرباء والمياه جـ-



دليل 
عدد النشاط االقتصادي النشاط

إجمالي عدد العاملينالمنشآت
قيمة اإلنتاج

االستهالك 
الوسيط

إجمالي 
القيمة 
المضافة

تعويضات 
العاملين

الضرائب 
غير 

المباشرة
اإلهالك

األصول 
الثابتة نهاية 

العام
43211742186683150329059721083الصناعات االستخراجية     14
1734646030139668105438342306533848497642108المواد الغذائية والمشروبات 15
1761421308821290517977521982110601911منتجات التبغ 16
10736648552026792841734213202108صنع المنسوجات 17
368799246500236741335574180709صنع المالبس وصبغ الفراء 18
3131837323725986391709884556الحقائب واألحذية ودبغ الجلود 19
194158486424333630883833651642منتجات الخشب باستثناء األثاث 20
65062164132983513235948563الورق ومشتقاته 21
198275886923952474058512741482647الطباعة والنشر والنسخ 22
43264296790287660913023341744217646مشتقات النفط المكررة 23
1818065324401713073072642972699منتجات آيميائية ومشتقاتها 24
3231729595681727787582073865668المنتجات البالستيكية 25
295313393334471884514602274584426634594المنتجات الالفلزية 26
4644166822238313398898514381795755690منتجات المعادن المشكلة 28
181113112111002013136اآلالت والمعدات 29
31471037429321041374اآلالت والمعدات الكهربائية 31
7--17465918413معدات طبية وأدوات القياس 33
5100-303322051228349معدات النقل األخرى 35
18986053596634902476515362521085األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36
279523445-9706745391773631628611946امدادات الكهرباء 40
18368080925733865871163912187733651جمع وتنقية وتوزيع المياه 41

37595135977627890509641118249216911311118661171422اإلجمالي العام

أهم المؤشرات الرئيسية  ( إلجمالي المنشآت )  حسب النشاط الرئيسي لعام 2003م   
(4) ( القيمة بالمليون ريال  )جدول رقم



دليل 
عدد النشاط االقتصادي النشاط

إجمالي عدد العاملينالمنشآت
قيمة اإلنتاج

االستهالك 
الوسيط

إجمالي 
القيمة 
المضافة

تعويضات 
العاملين

الضرائب 
غير 

المباشرة
اإلهالك

األصول 
الثابتة نهاية 

العام
1365511025035991675962802الصناعات االستخراجية     14
1141681711792092521253995349748469138883المواد الغذائية والمشروبات 15
3955306431280217841473982110581879منتجات التبغ 16
2138932383146591852773021677صنع المنسوجات 17
13321270148122431445صنع المالبس وصبغ الفراء 18
161057279824103881416804530الحقائب واألحذية ودبغ الجلود 19
217-1527730819811050منتجات الخشب باستثناء األثاث 20
55012163132883513235948563الورق ومشتقاته 21
34209380863647443953012681242461الطباعة والنشر والنسخ 22
43264296790287660913023341744217626مشتقات النفط المكررة 23
1818065310400713033072642972696منتجات آيميائية ومشتقاتها 24
2031449549678027697572073845596المنتجات البالستيكية 25
98383721480116669814194741412633389المنتجات الالفلزية 26
8423066372440419684881054344314منتجات المعادن المشكلة 28
366270187831913130اآلالت والمعدات 29
31471037429321041374اآلالت والمعدات الكهربائية 31
596-42191581005840معدات النقل األخرى 35
91042965830135251228446األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36
277723321-425559385063610624001893امدادات الكهرباء 40
326118754328616482150412179932422جمع وتنقية وتوزيع المياه 41

5515307755271946969783022169841276117546161287اإلجمالي العام

أهم المؤشرات الرئيسية  ( للمنشآت الصناعية الكبيرة )  حسب النشاط الرئيسي لعام 2003م   
( 1 - 4 ) ( القيمة بالمليون ريال  )جدول رقم



دليل 
عدد النشاط االقتصادي النشاط

إجمالي عدد العاملينالمنشآت
قيمة اإلنتاج

االستهالك 
الوسيط

إجمالي 
القيمة 
المضافة

تعويضات 
العاملين

الضرائب 
غير 

المباشرة
اإلهالك

األصول 
الثابتة نهاية 

العام

10274-835196098552451الصناعات االستخراجية       14
64841724062259614664782639430المواد الغذائية والمشروبات 15
3--179276294713منتجات التبغ 16
105764433266167533432صنع المنسوجات 17
2031353152227412481684453صنع المالبس وصبغ الفراء 18
12-73513943الحقائب واألحذية ودبغ الجلود 19
19511521242681561118519231منتجات الخشب باستثناء األثاث 20
-----1511الورق ومشتقاته 21
513772451658037321169الطباعة والنشر والنسخ 22
---------مشتقات النفط المكررة 23
3---14104--منتجات آيميائية ومشتقاتها 24
49--------المنتجات البالستيكية 25
58140873973194920244921476572المنتجات الالفلزية 26
54235563533206914643562738349منتجات المعادن المشكلة 28
---------اآلالت والمعدات 29
---------اآلالت والمعدات الكهربائية 31
11---1611معدات طبية وأدوات القياس 33
1--12712712157معدات النقل األخرى 35
131876111558453198417240األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36
528-3522638512226339امدادات الكهرباء 40
19179-4931427711516247جمع وتنقية وتوزيع المياه 41

26611740517528896885601960862542617اإلجمالي العام

أهم المؤشرات الرئيسية  ( للمنشآت الصناعية المتوسطة )  حسب النشاط الرئيسي لعام 2003م   
( 2-4 ) ( القيمة بالمليون ريال  )جدول رقم 



القيمة بالمليون ريال  ) )

دليل 
عدد النشاط االقتصادي النشاط

إجمالي عدد العاملينالمنشآت
قيمة اإلنتاج

االستهالك 
الوسيط

إجمالي 
القيمة 
المضافة

تعويضات 
العاملين

الضرائب 
غير 

المباشرة
اإلهالك

األصول 
الثابتة نهاية 

العام

6--4759538072-366الصناعات االستخراجية    14
165842504117686103217365706742462796المواد الغذائية والمشروبات 15
229-156374163748935منتجات التبغ 16
9472991270494817561541114399صنع المنسوجات 17
347182504708194527633463672611صنع المالبس وصبغ الفراء 18
290745426179247252734الحقائب واألحذية ودبغ الجلود 19
173144194874245724172153130394منتجات الخشب باستثناء األثاث 20
---------الورق ومشتقاته 21
113288361140221183317الطباعة والنشر والنسخ 22
---------مشتقات النفط المكررة 23
---------منتجات آيميائية ومشتقاتها 24
223-1228463791المنتجات البالستيكية 25
227454697994523027643062964633المنتجات الالفلزية 26
4018110201247869255553594471031027منتجات المعادن المشكلة 28
4--15454124171اآلالت والمعدات 29
---------اآلالت والمعدات الكهربائية 31
6--16405817413معدات طبية وأدوات القياس 33
3--14422010102معدات النقل األخرى 35
1758413538862076181016628207400األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36
1396-8939602868819814امدادات الكهرباء 40
991050-175516481437410102788جمع وتنقية وتوزيع المياه 41

344136549557643309762666727472618627518اإلجمالي

أهم المؤشرات الرئيسية  ( للمنشآت الصناعية الصغيرة ) حسب النشاط الرئيسي لعام 2003م   
( 3-4 ) جدول رقم



جدول رقم (7 ) 

مستهلكةجديد

14987-2-151-1625-14671األراضي 

839710823-111-1426-10969مباني  سكنية 

86167721777-22206168063644مباني غير سكنية 

10869019601779458146006925013743103426أالت ومعدات وأجهزة 

231419010321924-92672755669سيارات نقل بضائع 

10131727983213-37763720468سيارات نقل رآاب

60223592501-2661301248أثاث ومفروشات

1336191-7--36-197برامج آمبيوتر 

2109------1074أصول غير ملموسة 

203166175470-594720104أخرى

178491207937876202459087974818661171422اإلجمالي 

مستوردة 
مباشرة

القيمة 
الدفترية في 
بداية العام

النشاط االقتصادي 

حرآة األصول حسب نوع األصل ( إلجمالي المنشآت )   

القيمة 
الدفترية نهاية 

العام

قيمة الموجودات الثابتة المشتراة 
التالف 
والمفقود

قيمة 
الموجودات 
المباعة

االهتالك 
السنوي

 ( مليون ريال )

محلي 
أصول من 

إنتاج 
المنشأة

اإلضافات 
والتحسينات



 ( مليون ريال )

مستهلكةجديد

1151----3--721083
المناجم والمقالع األخرى14

11801220602432619244826687451591711288
40045165710323682441515188497642108المواد الغذائية والمشروبات15
8213310601911--34-2889منتجات التبغ16
13202108----23345639صنع المنسوجات17
80709--2--3-784صنع المالبس وصبغ الفراء18
1313884556--45486621الحقائب واألحذية ودبغ الجلود19
51642-------693منتجات الخشب باستثناء األثاث20
1948563-40--14361224الورق ومشتقاته21
31482647----263637125الطباعة والنشر والنسخ22
4217646-------8067مشتقات النفط المكررة23
2312972699-110--30911214منتجات آيميائية ومشتقاتها24
38411163865668-55071481311المنتجات البالستيكية25
426634594-3550--3847264339المنتجات الالفلزية26
6101685755690-5758566410منتجات المعادن المشكلة28
3136-------139اآلالت والمعدات29
141374-3--40931اآلالت والمعدات الكهربائية31
7--------7معدات طبية وأدوات القياس33
5100-------105معدات النقل األخرى35
2521085----5240-1092األثاث ، منتجات غير مصنفة في مكان آخر 36

-: 59328191355101079113267259096جـ - إجمالي الكهرباء والمياه
3279523445-748-9831-24511امدادات الكهرباء40
187733651-33111--3481719372جمع وتنقية وتوزيع المياه41

178491207937876202459087974818661171422اإلجمالي العام

-: ب- إجمالي الصناعات التحويلية

حرآة األصول األخرى حسب نوع النشاط االقتصادي إلجمالي المنشآت لعام 2003م حسب النشاط االقتصادي 

محلي 
أصول من 

إنتاج 
المنشأة

اإلضافات 
والتحسينات

القيمة 
الدفترية في 
بداية العام

مستوردة 
مباشرة

-: أ- الصناعات االستخراجية

النشاط االقتصادي 
القيمة 

الدفترية 
نهاية العام

قيمة الموجودات الثابتة المشتراة 
تألف 
والمفقود

قيمة 
الموجودات 
المباعة

االهتالك 
السنوي

دليل النشاط

جدول رقم ( 6 ) 



فئة المنشأة:رقم المؤسسة:رقم المنشأة:

2- اسم صاحب المنشأة:1- االسم التجاري للمنشأة:

3- النشاط االقتصادي الرئيسى (بالتفصيل):

4- عنوان المنشأة:

إسم المديرية:

إسم المدينة/القرية:

 رقم البلوك: رقم القسم: رقم القطاع:

فاآسهاتفص . ب

  6- الكيان القانوني :

  7- توصية باألسهم.

1- منشأة مفردة.

* نتيجة الزيارة

  1 - أآتملت.

لم تكتمل (حدد):

  9 - فرع ال يمسك حسابات.

  10 - ميزانية غير جاهزة.

  11 - أخرى (تحدد):

  2 - مغلقة مؤقتًا.

  3 - متوقفة نهائيًا.

  4 - لم يستدل على العنوان.

  5 - لم يمارس نشاط في العام.

 6 -تحولت من النشاط الصناعي.

 7- رفض.

  8 - مكرر.

إسم الشارع:

إسم المحافظة: 

إسم العزلة/المرآز:

2- مختلط.  3- خاص محلي.  4- خاص أجنبي.   5- خاص مشترك.   6- تعاوني.  5- ملكية المؤسسة (المنشأة) :       1-عام.

  1- فردية.    2- محاصة.    3- تضامنية.    4- مساهمة.    5- ذات مسؤلية محدودة.    6- توصية بسيطة.      

2- مرآز رئيسى له فروع.      3- فرع مستقل.  7- التنظيم االقتصادي (للمنشأة) :

8- حكومية.        9- أخرى. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

إسم المبنى/المالك:

     الجمهورية اليمنية
وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي 

استمارة اإلحصاء الصناعي السنوي لعام 2003 م

جميع المعلومات في هذه االستمارة 
سرية بموجب المواد رقم (6،5) 

من القانون رقم (28) لسنة 
1995م بشأن اإلحصاء وال يجوز 

استخدامها لغير األغراض 
اإلحصائية.



3) المصدران معًا.2) تقديرات.

3) عدد ساعات العمل في الوردية الواحدة.

4) سنة بدء اإلنتاج.

2- مصدر البيانات:

1) دفاتر وسجالت محاسبية.

1- فترة ممارسة اإلنتاج لعام 2003م : 

1) أيام العمل الفعلية خالل العام.

2) معدل عدد الورديات في اليوم.

اوًال: بيانات عامة.

األسئلة التالية توجه للمؤسسات ( للمنشآت المفردة أو للمراآز الرئيسة في حالة المؤسسات متعددة المنشآت):

1- سنة تأسيس المؤسسة: ( المنشأة )

مالحظات:

2- رأس المال المصرح به:

3- رأس المال المدفوع لغاية نهاية 2003م :

4- نسبة مساهمة الحكومة في رأس المال المدفوع ( % ):

5- نسبة مساهمة غير المقيمين في رأس المال المدفوع ( % ):

(1) نعم.                   (2) ال.6- هل تعد المؤسسة ( المنشأة ) حساب ارباح وخسائر وميزانية عمومية؟

(1)

 



ذآورإناثذآور

234

ذآورإناثذآور

234

في االدارة

في اإلنتاج

أخرون

في االدارة

في اإلنتاج

أخرون

إجماليإناثذآور

متوسط عدد العاملين خالل العام * 

غير يمنيون

إناث

5

جدول رقم ( 2 ) العاملين بدون رواتب وأجور لعام 2003م

 * متوسط عدد العاملين خالل سنة المسح = 
  مجموع العاملين في نهاية آل شهر

12

متوسط عدد العاملين خالل العام *

غير يمنيون

إناث

5

يمنيون

1- عاملون في االدارة

إجمالي األجور ( بالريال )متوسط عدد العاملين في العام 

3- عاملون أخرون

4- المجموع

المجموع 

جدول رقم( 3 ) العاملون الموسميون والمؤقتون لعام 2003م

ثانيًا: العاملين والتعويضات في المنشأة لعام2003 م

جدول رقم ( 1 ) العاملون برواتب وأجور

من أصحاب 
العمل

من أفراد 
األسرة

يمنيونفئات المشتغلين

1

تصنيف العاملين حسب 
المهنة

2- عاملون في اإلنتاج

1

(2)

 



D1

2

D11D11D11

3

( قيمة الطعام والسكن والمالبس والمواصالت والخدمات االجتماعية والترفيهية ).

3) مزايا أخرى تشمل:

6 4 1

تابع: العاملون والتعويضات في المنشأة

جدول رقم ( 4 ) األجور والرواتب والمزايا خالل العام 2003م

إجمالي األجور والرواتب النقدية (1)

غير يمنيونيمنيون
مزايا 

أخرى (3)

D12

5

( الرواتب أو األجر األساسي والبدالت والمكافآت وأجور العمل االضافي ).

2) المزايا العينية تشمل:

1- عاملون في االدارة

2- عاملون في اإلنتاج

المزايا فئات المشتغلين
إجمالي التعويضاتالعينية (2)

أقساط التأمينات الصحية واالجتماعية ومخصص ترك الخدمة التي تتحملها المنشأة ( اليشمل ذلك ما يدفعه الموظف من 
أقساط التأمين ).

3- عاملون أخرون

4- المجموع

1) الرواتب واألجور النقدية المستحقة خالل سنة المسح تشمل:

(3)

 



123

ISICقيمة (بالريال)آميةقيمة (بالريال)آميةالرمزالوحدة

 - P52

110

210

310

410

510

610

710

810

910

1010

1110

1210

1310

1410

1510

1610

1710

1810

1910

2010

10

10

10

* تشمل المستلزمات المستخدمة في النشاط الرئيسى واألنشطة الثانوية واألصول المنتجة للحساب الخاص.

ثالثًا: مستلزمات اإلنتاج السلعية * لعام 2003 م 

المشتريات خالل العام دليل 
السلعة

4

وحدة القياس 

المجموع

سل
سل
م

الرمز 
المساعد أ ) الخامات والمواد األولية

خامات ومواد أولية أخرى

مخزون بداية العام

6 5

(4)

 



قيمة (بالريال)آميةقيمة (بالريال)آميةقيمة (بالريال)آميةقيمة (بالريال)آمية

  P52  P2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

                     عدد األسطر المستوفاة: 

التالف والمفقود مستلزمات إنتاج مباعة بحالة 
الشراء (سعر الشراء)

سل
سل
م

مخزون نهاية العام

9

المستخدم في اإلنتاج خالل سنة 
المسح

(7+8+9)-5+6=10 7

(5)

 



12345678(6+7+8)-4+5=9

- P52  P52 P2

112520*بالستيكية ونايلون 
112102*آرتونية

112103*مواد تغليف أخرى

123430*لوسائط النقل
122925*لالالت والمعدات
132893عدد وادوات مستهلكة

142109قرطاسية
152221مطبوعات

161810مالبس للعمل
172424مواد تنظيف

181425
191426
201427

المجموع

ب ) مستلزمات سلعية أخرى

6

مواد تعبئة وتغليف:

قطع غيار:

مستلزمات سلعية أخرى

القيمة ( بالريال )تابع: مستلزمات اإلنتاج السلعية لعام 2003م 

المستخدم في اإلنتاج 
خالل سنة المسح التالف والمفقود

مستلزمات إنتاج
مباعة بحالة الشراء 

(سعر الشراء)
المشتريات خالل العام دليل السلعة 

ISICمخزون نهاية العام الرمز 
مخزون بداية العامالمساعد

 



(سعر الشراء)
12345678(6+7+8)-4+5=910

- P52  P52 P2
192320 1) بنزين

202320 2) آيروسين
212320 3) ديزل
222320 4) غاز

232320 5) زيوت وشحوم
242011 6) محروقات أخري (فحم،حطب…)

المجموع

P2
254010الكهرباء
264100الماء

المجموع

الدليلالوحدة
آيلوات27آهرباء 

م283مياه 

7

المبيعات خالل 
العام2003م

المشتريات خالل 
العام

هـ- آميات الكهرباء والماء المنتجة 
ذاتيًا والمستخدمة في اإلنتاج *

الرمز 
المساعد

دليل 
السلعة 
ISIC

قيمة مخزون نهاية 
العام التالف والمفقود

وحدة القياس 

* ليست جزءًا من االستهالك الوسيط.

الكمية

مستلزمات إنتاج 
مباعة بحالة الشراء

الرمز د ) الكهرباء والماء
المساعد

دليل 
السلعة 
ISIC

المشتريات خالل 
العام 2003

المستخدم خالل 
العام 2003م

القيمة ( بالريال ) تابع: مستلزمات اإلنتاج السلعية  لعام 2003

دليل 
السلعة 
ISIC

قيمة المستخدم في 
اإلنتاج خالل سنة المسح

المستخدم في 
توليد الكهرباء

الرمز 
المساعد قيمة مخزون بداية ج) الوقود والزيوت

العام

 



12345
107010P2إيجار أبنية

117122P2إستئجار االت ومعدات
126420P2برق وبريد وهاتف وتلكس

132951P2صيانة وإصالح لالالت والمعدات
144540P2صيانة وإصالح لألبنية واإلنشاءات

157499P2مصروفات تشغيل لدى الغير
167430P2دعاية وإعالن

175520P2ضيافة (عدا تكلفة المواصالت)
187412P2تدقيق حسابات

196519P2عموالت بنكية (عدا الفوائد)
207411P2أتعاب محاماه
217411P2رسوم محاآم

227220P2خدمات واستشارات للكمبيوتر وأنظمة المعلومات
237421P2خدمات هندسية واستشارية

246021P2سفريات لمهمات رسمية (عدا المواصالت)
256022P2نقل وشحن بضائع (بري، بحري، جوي)

266021P2مواصالت (نقل) رآاب (بري، بحري، جوي)
276302P2خدمات تخزين

288512P2نفقات طبية إلصابات العمل
295110P2عموالت مدفوعة للغير لتسهيل بيع وشراء بضائع

307499P2رسوم مناقصات وعطاءات
319001P2خدمات تنظيف

328090P2خدمات تدريبية وتعليمية للعاملين
339111P2رسوم واشتراآات في الجمعيات والنقابات

349111P2رسوم وشتراآات في غرف الصناعة والتجارة

359112P2
369113P2
379114P2
389115P2

P2المجموع

أخرى (حدد):

الرمز البند
المساعد

رابعًا: مصروفات اإلنتاج األخرى (خدمات مقدمة من الغير) لعام 2003م 

دليل السلعة 
ISIC(بالريال) قيمة المصروفات رمز الحسابات 

القومية

(8)

 



رمز الحسابات رمز المعاملةرسوم وضرائب
القيمة (بالريال)القومية

1234

المجموع
1001D21رسوم جمرآية

1002D29ضرائب إنتاج (مبيعات)

1003D21ضرائب على العقارات

1004D29رسوم ترخيص المنشأة

1005D29رسوم ترخيص مرآبات

1006D29طوابع رسمية

1007D29

1008D29

1008D29

مجموع الرسوم والضرائب

رمز الحسابات رمز المعاملةالمدفوعات والتحويالت
القيمة (بالريال)القومية

1234

1008D45إيجار أراضي

1009D41فوائد مستحقة على القروض (قسط السنة)

1010D41فوائد مستحقة على االلتزامات األخرى (قسط السنة)

1011D42حقوق إمتياز

1012D42األرباح الموزعة

1013D11مكافأة أعضاء مجلس االدارة

1014D42مسحوبات أصحاب العمل النقدية

1015D42مسحوبات أصحاب العمل العينية

1016D75غرامات حكومية

1017D75غرامات غير حكومية

1018D75منح وتبرعات وهدايا
1019D71أقساط التأمين على المنشأة (قسط السنة)

1020K11خسائر بيع أصول رأسمالية 
1021K11خسائر بيع مستلزمات إنتاج 

المجموع

أخرى (حدد)

خامساًً: الرسوم والضرائب غير المباشرة لعام 2003م 

ضرائب غير مباشرة أخرى (تحدد):

سادسًا: مدفوعات وتحويالت متنوعة

(9)

 



قيمة (بالريال) آمية
34الرمز12

منتجات تامة الصنع
P1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2

1
2

1
2

(1) يرجى أن تكون وحدة القياس للكميات بالكيلوجرام أو اللتر أو المتر المكعب أو اية وحدة دولية.

(3) تشمل قيمة اإلنتاج ضريبة اإلنتاج ( االستهالك ) إن وجدت.

أنواع السلع المنتجة

عد
سا
الم

ز 
رم
ال

سل
سل
وحدة القياس م

رمز السلعة

(2) سعر وحدة اإلنتاج (باب المصنع) وال تدخل من ضمنها اجور النقل والتسويق.

أخرى ( بالقيمة )

سابعًا: المنتجات السلعية لعام 2003م 

مخلفات (بالقيمة)

اإلنتاج خالل العام بسعر باب المصنع

مجموع قيمة اإلنتاج

منتجات غير تامة الصنع

منتجات رأسمالية لحساب المنشأة

(10)

 



قيمةآميةقيمةآميةقيمةآميةقيمةآمية
56789101112

-P52 P52
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1
2

1
2

1
2

 ( القيمة بالريال )

مخزون نهاية العام اإلنتاج المستخدم ثانية داخل 
المنشأة المبيعات مخزون بداية العام

سل
سل
م

(11)

 



عدد األسطر المستوفاة 

5الرمز 12
الطاقة المنتجة 1
الطاقة المرسلة 2
الطاقة المباعة 3

أخرى 
5

عدد األسطر المستوفاة 

5الرمز 12
م3الطاقة المنتجة 1
م3الطاقة المباعة 2

أخرى 
5

عدد المشترآون بحسب شرائح االستهالك 
شريحة صناعية شريحة تجارية  شريحة منزلية  عدد المشترآين 

1234

4

شريحة منزلية 

معدل سعر الوحدة 
القيمة 

اإلجماليــــة ( 
بالريال )

124

خاص بمنشآت توليد المياه 

معدل سعر الوحدة  الكميات 

الكميات وحدة القياس المؤشرات م

3

2- مؤشرات إحصائية في إنتاج المياه لعام  2003م 

3
شريحة صناعية شريحة تجارية 

4

عدد المشترآون بحسب شرائح االستهالك 
عدد المشترآين 

سابعًا : اإلنتاج والمبيعات في منشآت الكهرباء والمياه ( المنشآت الكبيرة ) 

خاص بمنشآت توليد الطاقة الكهربائية 

القيمة 
اإلجماليــــة ( 

بالريال )

1- مؤشرات إحصائية فسي الطاقة الكهربائية لعام 2003م 

وحدة القياس  المؤشرات  م

3

(12)

 



متوسط عدد 
اللمبات للمشترك

متوسط سعر 
إضاءة اللمبة في 
الشهر ( بالريال )

1237
1
2

عمود ( 7 )   = عمود (1) × عمود (2) × عمود (3) × عمود (6) 

16
1
2

عمود ( 6) = عمود (1) × عمود (2) × عمود (5) 

عمود (6) = عمود (1) ×  عمود (3) × عمود (4) × عمود (5) 

*  الحتساب إجمالي قيمة المبيعات في السنة عمود ( 6 ) تتبع أحد األسلوبن :-
أ- في حالة استخدام االستهالك على أساس مبلغ مقطوع : 

ب- في حالة استخدام عدادات  مياه :

أ- في حالة احتساب االستهالك 
على أساس مبلغ مقطوع

اإلجمالي 

عدد أشهر 
االشتغال

ب- في حالة استخدام عدادات مياه
عدد أشهر 
االشتغال

إجمالي قيمة * 
المبيعات في 

السنة ( بالريال )

عمود (7) = عمود (1) ×  عمود (4) × عمود (5) × عمود (6) 
خاص بمنشآت المياه 

جدول رقم (2) المبيعات من المياه  لعام 2003م 

م
عدد المشترآين 

عدد المشترآين 

ب- في حالة استخدام عدادات آهرباء

سعر بيع آيلووات / 
ساعة ( بالريال )

متوسطة آمية 
االستهالك الشهري 

للمشترك

سابعًا : المبيعات من الكهرباء والمياه للمنشآت المتوسطة والصغيرة 

أ- في حالة اتسخدام اللمبة 
آوحدة قياس

م

46

إجمالي قيمة * 
المبيعات في السنة 

( بالريال )

خاص بمنشآت الكهرباء 

جدول رقم (1) المبيعات من الكهرباء لعام 2003م 

5

أ- في حالة استخدام اللمبة آوحدة قياس : 
*  الحتساب إجمالي قيمة المبيعات في السنة عمود ( 7 ) تتبع أحد األسلوبن :-

اإلجمالي 

ب- في حالة استخدام عدادات آهرباء :

متوسط استهالك المشترك 
شهريًا  م 3

35

ســـــعر بيع م3 ( 
بالريال )

4

متوسط ما  يدفعه المشـــــترآين شهريًا 
( بالريال )

2

(13)

 



11234567(3+4+5)-7+6=8

- P52  P52 P1

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

10

-11

-12

-13

-14

15

المجموع

القيمة ( بالريال ) ثامنًا: حرآة البضائع المشتراه بغرض البيع (النشاط التجاري) لعام 2003م

المشتريات خالل العام دليل السلعة 
ISIC

قيمة مخزون نهاية 
العام

قيمة مخزون بداية 
العام الهامش التجاريالمبيعاتالسلعة  التالف والمفقود

14

م

 



الرمز نوع االيرادات
المساعد

دليل السلعة 
ISIC

رمز الحسابات 
قيمة االيرادات (بالريال)القومية

12345
202940P1خدمات صناعية على مواد من الغير

212951P1خدمات صيانة واصالح
227010P1ايجارات ابنية

237122P1ايجارات االت ومعدات
246023P1خدمات نقل بضائع
256021P1خدمات نقل رآاب

276591P1
276592P1
276593P1

P1المجموع

رمز الحسابات نوع االيرادات
قيمة االيرادات (بالريال)القومية

134
D45ايجارات االراضي

D42حقوق امتياز
D42أرباح األسهم

D42الدخل الناجم عن ملكية مؤسسات أخرى
D72تعويضات التأمين ضد الحوادث

D75المنح والتبرعات
D75الغرامات المفروضة على الغير

D42تحويالت أرباح من الفروع الخارجية
D3اإلعانات الحكومية اإلنتاجية (الدعم)

أ- قروض وايداعات
ب- أخرى (سندات، اذونات خزينة)

أ- قروض وايداعات
1032ب- أخرى (آمبياالت وغيرها)

K11 أرباح بيع أصول رأسمالية . 
K11أرباح بيع مستلزمات أنتاج .

ايرادات تحويلية أخرى (حدد):
المجموع

1029
1030

2- من الجهات األخرى
1031

1027
1028

1033
1034

2

1025
1026

1024

تاسعًا: ايرادات الخدمات المقدمة للغير لعام 2003م 

D41                                                                        الفوائد المقبوضة
1- من الحكومة

1020
1021
1022
1023

خدمات أخرى مقدمة للغير (حدد):

عاشرًا: ايرادات وتحويالت متنوعة لعام 2003م 

رمز المعاملة

(15)

 



مستهلكةجديدة
12345678910111213

P51P51P51P51P51 - P51 - P51K1
101028األراضي **
114520مباني سكنية

124520مباني غير سكنية
132925االت ومعدات وأجهزة
143410سيارات نقل بضائع
153410سيارات نقل رآاب
163610اثاث ومفروشات
170121حيوانات التربية 
187220برامج الكمبيوتر

192231اسم الشهرة
202211براءات الملكية واالختراع

21
21
21

المجموع

16

القيمة ( بالريال )حادي عشر: حرآة األصول لعام 2003م 

* القيمة الدفترية في نهاية العام يجب أن تحقق المعادلة التالية حسب أرقام األعمدة أعاله 13 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 - ( 10 + 11 + 12 ).

** اإلهتالك يحسب على تحسينات األرض فقط إن وجدت وال يوجد إهتالك لألرض نفسها. 

اصول من 
إنتاج 
المنشأة

اضافات 
وتحسينات 
رأسمالية

اصول مباعة 
خالل العام

االهتالك خالل 
العام

القيمة الدفترية في 
محليبداية العام

أنواع األصول

أخرى (حدد):

القيمة الدفترية في 
نهاية العام *

دليل 
السلعة 
ISIC

التالف 
والمفقود

الرمز 
مستورد المساعد

مباشرة

قيمة األصول المشتراه خالل العام

 



رقم الفرعاسم الفرعالرقم

النعم1-
-2
-3
-4

رقم المرآز الرئيسى
النعم

التاريخالتوقيعالرمز
      /      /       20م
      /      /       20م
      /      /       20م
      /      /       20م
      /      /       20م
*مدقق اإلدخال:      /      /       20م

االسم

الختم الرسمي
* المدلي بالمعلومات:

* الستعمال الجهاز المرآزي لإلحصاء:

*رئيس الفريق:
*المدقق:
*المرمز:

*مدخل البيانات:

* الباحث:

االسم:
الوظيفة:
التاريخ:
التوقيع:

* إسم وعنوان المرآز الرئيسى ( لحالة استمارة الفرع ):
بيانات مدمجة في استمارة المرآز الرئيسى:إسم المرآز الرئيسى الذي يتبع له الفرع عنوانه

18

* أسماء وعناوين الفروع ( لحالة استمارة المنشأة متعددة الفروع )
بيانات مدمجة في استمارة المرآز الرئيسى: عنوانه

 




