


 جمهورية مصر العربية

ت قصيرة اإلحصاءا”ورشة العمل التدريبية الثانية حول 

جل
ٔ
 2017مارس  9-6خالل الفترة من “ اال



امالع األعمال/العام القطاع شركـات جميـع عن بيانـات اإلحصائيات هذه تشمل 
 فى بما سيةأسا بصفة والبناء التشييد نشاط فى العاملة الخاص القطاع من وعينة

  :ائياتاإلحص هذه تشمل وال األراضي إستصالح نشاط فى العاملة الشركات ذلك
 الذاتى والبناء للتشييد نشاطا تمارس التى األخرى العام القطاع وحدات .
الذاتى والبناء للتشييد نشاطا تمارس التى الحكومية الوحدات .
  

: المجتمع والشمــول 

هــي كل عملية تشـييد أو بناء فــي جمـهـوريـة مصر العربيـة قـامت 
ة الشركات خـالل  سنة اإلحصاء مع استبعاد اإلنشاءات ذات الطبيعبتنفيذها 

.األمنية الخاصة 
 

          

:  وحدة العــد 



قيمة مستلزمات اإلنتاج المستخدمة 1.

.ة والمحافظةقيمة ماتم تنفيذه من عمليات طبقاً للنشاط ونوع العملي2.

.القيمة المضافة اإلجمالية والصافية 3.

. حساب التكوينات الرأسمالية 4.

.حساب حركة األصول الثابتة 5.

.ملين بهاعدد الشركات العاملة فى نشاط التشييد والبناء وعدد العا6.

:أهداف اإلحصائية  -اوالً 

:فترة جمع البيان 
العام التالي  6/30وتنتهي في  7/1تجمع البيانات عن سنة مالية والتي تبدأ من 

.األعمال العام /للقطاع العام
.لنفس العام للقطاع الخاص 12/31وتنتهي  1/1وعن سنة ميالدية تبدأ من 

:  تهدف هذه اإلحصائيات إلى توفير البيانات التالية  



 االتيويستفيد من هذه اإلحصائيات

 الحسابات القومية  بوزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االداري 

 .رائسة مجلس الوزراء

 .الحسابات القومية بالجهاز 

 .الطلبة والباحثين والدارسين

.بعض الوزرات والجهات الحكومية  

 .الهيائت الدولية

 .والمهتمين بعمل دراسات الجدوي

:لبناءالمستفيدين من بيانات التشييد وا



االستـمارات المستـخدمة 

.العمالة طبقا للمهنة ودرجة اإلستقرار والنوع  -أ
.األجور والمزايا النقدية والعينية والتأمينات األجتماعية  -ب  
.المقاوالت الجزئية التي أسندت لمقاولي الباطن  - ج  
.إيرادات الشركة -د 
.المستلزمات السلعية طبقا للنوع والمخزون -ه  
.المستلزمات الخدمية وأوجه اإلستخدام األخرى طبقا للنوع  -و  
.عدد اآلالت والمعدات ووسائل النقل المملوكة للشركة  -ز  
.حركة األصول الثابتة المملوكة للشركة  -ح  

:  بيانات على مستوى الشركة -1

بعض تحتوى االستمارات عــلى عدة جداول يستوفى بعضها على مستوى الشركة وال
:  خر على   مستوى العملية وفقا لألتيآلا



الل اسم العملية وموقع وتاريخ البدء وقيمة التعاقد وقيمة ما تم تنفيذه خ-أ
.اقد معهاالسنوات    السابقة وخـالل السنة وحتى نهاية السنة وأسم الجهة المتع

.المستلزمات السلعية والخدمية المستخدمة فى العمليات -ب

ISIC verدليل تصنيف النشاط اإلقتصـادى   • . .
.دليل الوحدات اإلدارية بجمهورية مصر العربية   •

  :بيانات على مستوى العملية -2 

:  واألدلة المستخدمة التصانيف -3 



























التعاريف والمفاهيم المستخدمة

.رةهو التعاقد الذي يتم بين الشركة وصاحب العملية مباش: تعــاقد أصلى-أ
ة مباشرة هو التعـاقـد الذي ال يتم بين الشركة وصاحب العملي: تعـاقد من الباطن -ب

بل  يتم   بين الشركة وشركة مقاوالت أخرى متعاقدة مع صاحب العملية 

  :قيمة التعاقد -1 

  :نوع التعاقد -2 

أثناء  التشغيل  هي القيمة المتعاقد عليها عند بدء التنفيذ بعد إدخال أي تعديل على العقد
.



:  قد يكون الهدف من العملية أحد الحاالت اآلتية 
 مبنى –مبنى صحي   –مبنى زراعي   –مبنى صناعي _ مبنى سكنى     

اه محطة مي –نفق  –كوبري  –طريق  –مبنى أخر    -مبنى إداري –تعليمي 
شبكة  -شبكة كهرباء -شبكة  مياه  -محطة مجارى -محطة كهرباء  ––

رف حفر آبار بترول إنشاءات ص-حفر آبار مياه واستصالح أراضى -مجارى 
إنشاءات أخرى   –وري 

  

ة الشركة يقصد بها قيمة األعمال التي تم تنفيذها خالل السنة سواء كانت بواسط
أو   بواسطة مقاولي الباطن   

:  الهدف من العملية -3 

:  ةقيمة ما تم تنفيذه خالل السن -4 



:يقصد بها المستلزمات السلعية والخدمية وتشمل 

:تتمثل في السلع المستخدمة في العمليات مثل 
:                                    

  :مستلزمات اإلنتــاج  -

:  مستلزمات سلعية -أ

 الرمل والزلط والمواسير والطوب  واألسمنت  وكالحـديد : الخامات (1)
ة واألخشاب والحوائط والخرسانة الجاهزة والبـالط واألدوات الصحي

.األدوات المعدنية واألدوات الكهربائية  و
 و الغاز والمواد البترولية  وكالفحم : والشحوماتالوقود والزيوت (2)

.كهرباء التشغيل 
.قطع الغيار والمهمات )  3(
.المخلفات )  4(
.األدوات الكتابية )  5(
.المياه واإلنارة)  6(



 

:تتمثل في الخدمات التالية 
.مصروفات صيانة ) 1(
.مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن ) 2(
.الخ .... خدمات أبحاث وتجارب) 3(

:  مستلزمات خدمية -ب




