
يلية الرقم القياسي للصناعات التحو

واالستخراجية

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

ة رئيس االدارة المركزية االحصاءات االقتصادية والمالي/  مصطفي عبد المحسن 



محتـويـات العـــرض

واألهميةالتعريف:أوال

.االصدارتطويرمراحل:ثانيا

.البيـانـاتمصـادر:ثالثا

البياناتجمع:رابعا

.البياناتمعالجة:خامسا

.النـشـــــــــــر:سادسا

.االسكوامنظمةعملورش:سابعأ

.المستقبليةالخطوات:ثامنا
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التعريف واألهمية:أوال

قيميفتحدثالتيالتغيراتيظهراالجلقصيراحصائيمؤشرهو-1

.حددةمزمنيةفترةخاللواالستخراجيةالتحويليةالصناعاتانتاج

لينالمسئوومساعدةاالقتصادياألداءوتتبعرصدفيأهميةللمؤشر-2

.بالدولةالصناعةلقطاعاالقتصاديةالقراراتإتخاذفي

الصناعةقطاعفياالتجاهاتيرصدمبكرانذاربمثابة-3

اناتالبيلنشرالخاصللمعيارطبقاتنشرالتيالمؤشراتضمن-4

SDDS
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مراحل تطوير االصدار:ثانيا 

2002عام : االصدار األول-1

بدوريددة 2002اعتبددارا مددن شددهر فبرايددر القياسدديبدددأ اصدددار الددرقم

واتخداذ فتدرة االسداس عدن عدام 2002عدن بياندات شدهر ينداير شهرية 

309لعيندددة حجمهدددا  ISIC.RV3باسدددتخدام (100= 2000/2001)

.شركة

2013عام : االصدار  الثاني-2

ليدة صدر الرقم القياسي للصدناعات التحوي2013بداية من شهر يناير 

باسددتخدام 2006/2007واالسددتخراجية باستخددـدام سنددـة األسددـاس 

ISIC.RV4 شركة401لعينة حجمها.
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مصادر البيانـــات:ثالثا 

ة تم اعداد اطار للشركات من االحصاءات الجاريدة الدوريدة لالنشدط-1

الصدددناعية واالسدددتخراجية للقطددداع العدددام واالعمدددال العدددام والقطددداع

.لالنتاجالخاص وتم تصنيفهم طبقا للنشاط  االقتصادي الرئيسي

مدن قديم االنتداج لكدل نشداط مدع % 70تم سدح  عيندة  بحدد القطدع -2

3االخدددذ فدددي االعتبدددار ان يكدددون الحدددد االدندددي لتمثيدددل كدددل نشددداط 

.شركات

ي لهددذ  تددم تصددنيف شددركات االنتدداج طبقددا للنشدداط الرئيسدد-3

:الشركات، حيث بلغ عدد المصادر بالعينة

شركة 40أعمال عام  /شركات قطاع عام.

  شركة 361شركات قطاع خاص.
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جمع البيانـــات:رابعا

:فترة جمع البيان

يددوم مددن نهايددة الشـددـهر المرجعددي وتددتم  15يتـددـم جمددع البيانددات  شهددـريأ بعددد 

أيددام ويلددي ذلددر اصدددار  7المراجعددة والتدددقيل  للبيانددات مددع المصددادر لمددد   

.الرقم القياسي 

:تمر مرحلة جمع البيانات الشهرية من المصادر بالمراحل التالية

اعــداد وتجهيز اطار  الشركـــات  المطلو   استيفائها علي مستوي-1

.االنشطة االقتصادية 

.باحثين طبع االستمـــارة الورقية الخاصة باالستيفاء لتوزيعها علي ال-2

.يانات قيـام الباحثين بزيارة الشركات بصورة دورية شهرية لجمع الب-3

.ريةعلي مستوي المكات  االحصائية المتواجدة في كل محافظات الجمهو

:جمع البيانات ورقيا▪
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جمع البيانـــات/رابعاتابع 

ية ترسدددل االسدددتمارات بعدددد االسدددتيفاء الدددي ادارة االحصددداءات الصدددناع-4

.ر خالل الفترة المحددة لجمع البيان والتي تنتهي في نهاية الشه

ر بعدد يتم تسجيل االستمارات الواردة في البرندام  المخصدص لهدا وذلد-5

:مراجعتها من حيث

منطقية البيان.أ

تمارةقيام  الشركة بتوضيح أسبا  التغير في قيم االنتاج باالس.  

.  مقارنة بيانات الشهر الحالي مع الشهر السابل.ج
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جمع البيانـــات/رابعاتابع

روني من تم تحويل النظام الورقي في جمع البيانات الي النظام االلكت

:خالل االستيفاء الذاتي للشركات بواسطة موقع  الجهاز

http://www.t-series.capmas.gov.eg/branch

تطويرجمع البيانات من االسلوب الورقي الي االسلوب ▪

:االلكتروني

ع تددم تصددميم شاشددات إدخددال لقدديم االنتدداج الصددناعي علددي الموقددد-1

، كلمدة اسم المسدتخدم) اإللكتروني للجهاز وتم تزويد الشركات بـ 

( .السر 

الدددي ديسدددمبر 2012تمدددت أول تجربدددة فدددي الفتدددرة مدددن أكتدددوبر -2

2012.

2013بدأ االعتماد علدي التسدجيل اإللكتروندي مدن إصددار ينداير -3

مددددن المكاتدددد  االحصددددائية % 70حيددددث بلغددددت نسددددبة التسددددجيل  

.والشركات معا  
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:  يتم متابعة تسجيل الشركات لالنتاج يوميا بالشكل التالي
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معالجة البيانـــات:خامسا

ل في حالة تعديل الشهر الساب-انتاج الشهر  الحالي )يتم ادخال البيانات . 1

.علي البرنام  المخصص لحسا  الرقم القياسي( تغير 

:يحتوي البرنام   طبقا الكواد النشاط علي . 2

.قاعدة بيانات االنتاج  من سنة االساس وحتي تاريخه 

.صادي الرقم القياسي السعار المنتجين علي مستوي كل نشاط اقت

.الوزن النسبي لكل نشاط اقتصادي 

قريددر يددتم حسددا  الددرقم باسددتخدام معادلددة السددبير المعدلددة الصدددار  الت. 3

.الشهري 
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النـــــشــــر:سادسا
13

–شهريا  :  دورية اصدار الرقم القياسي 

ويدتم ( SDDS)حس  جدول زمني محددد مسدبقا  طبقدا للمعيدار الخداص لنشدر البياندات 

(بيان أولي.)يوم من إنتهاء الشهر المرجعي45النشر بعد 

:  دورية اصدار النشرة الشهرية

جعدي من انتهاء الشهر المرشهرين ونصف بعد مرور الـنشرة الشهريةيتم إصدار

(بيان نهائي.)تقريبا  ( يوم75)



سادسا النـــــشــــر/تابع

:يتم نشر المؤشر من خالل

.االرسال الي وزارة التخطيط والمتابعة و االصالح االداري

.االرسال الي وزارة الصناعة والتجارة 

.بيان صحفي بأهم المؤشرات 

.النشرة المعلوماتية الشهرية 

.نشرة الرقم القياسي للصناعات التحويلية 

لسلة س-النشرة الشهرية-البيان الصحفي).موقع الجهاز االلكتروني 

(زمنية
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ورش عمل  منظمة 

االسكوا



ورش عمل منظمة االسكوا:سابعا

:ورش عمل لتقديم  ا لدعم الفني للمساعدة في تطوير الرقم القياسي  -1

2016مارس 18-15الورشة األولي خالل الفترة من 

2016أبريل 28-26الورشة الثانية خالل الفترة من 

:اعتمدت خطة العمل بورشتي الدعم الفني علي ثالث مراحل-2

(الورشة األولي)المرحلة االولي

االطددالع ومراجعددة خطددوات العمددل النتدداج الددرقم القياسددي  الحددالي وتحديددد 

.متطلبات التحديث 

المرحلة الثانية

لتنفيدذ ( واخبير االسدك)التواصل المستمر بين االدارة الصناعية والدعم الفني 

متطلبات المرحلة األولي

ةاالتفال علي الخطوات المستقبلي، (الورشة الثانية)المرحلة الثالثة 

15



الخطوات المستقبلية: ثامنا
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:ساساالسنة-1
بتحديثالدوليةللتوصياتوفقا2006/2007منبدال2013/2012عامالياالساسسنةتحديث

.2013/2012االقتصاديدالتعدااجراءبعداالساسسنة

:العدوحدة-2
.الشركةمنبدالالمنشأةمستويعليالبيانجمع

:العينة-3
.(الرابعداراالص)الدوليالصناعيللتصنيفطبقاالثانيالحدمنبدالالرابعالحدمستويعليالعينةسحب

.2012/2013االقتصاديللتعدادوفقاتحديثهتموالذيالجارية،االحصاءاتاطارمنالعينةاختيار

العينةمن%40تتضمنمنشأة630بعدد%70قطعبحداالقتصاديةلالنشطةممثلةعينةاختيار
.السابقة

معدالتوقياسالعينةالختبار)2016أبريلمنالسابقةللعينةالمضافةالجديدةالعينةبياناتجمعبدأ
(االستجابة

يوليوهرشحتيسنويالربعالصناعيبياناتمنالجديدةللعينةالزمنيةبالسلسلةبالرجوعالعملجاري
2012.

وفبرايرنهائييناير)2018فبرايرلشهرالجديدةللعينةالتحويليةللصناعاتالقياسيالرقماصدارسيتم
(أولي

الخطوات المستقبلية:ثامنا




