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 المقدمة                                                                                                      

الصناعٌة الصغٌرة أهمٌة بالغة فً إقتصاد المجتمع ٌعد القطاع الصناعً أحد أبرز مكونات األقتصاد غٌر النفطً وتحتل المشارٌع 

 بغض النظر عن درجة تطورها وإختالف أنظمتها ومفاهٌمها اإلقتصادٌة وتباٌن مراحل تحوالتها اإلجتماعٌة.

فً  حٌث تلعب المشارٌع الصغٌرة دورا مهما فً عملٌة التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة فً معظم دول العالم وذلك لدورها الفعال

تشغٌل العمالة حٌث توفر المشارٌع  الصغٌرة فرص عمل واسعة جدا نظرا لصغر رأس المال المستثمر للعمال حٌث المساهمة 

بفاعلٌة وبشكل إٌجابً فً تقلٌص حجم العاطلٌن عن العمل بشكل ملحوظ وزٌادة حجم قٌمة اإلنتاج اإلجمالً وبالتالً إسهامها فً 

ق النمو اإلقتصادي المرجو للبلد. وإنطالقا من هذا الدور المهم فً المساهمة فً تحقٌق األهداف والدة مشارٌع جدٌدة تدعم تحقٌ

اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة فقد قامت الكثٌر من الدول المتقدمة بدعم وتشجٌع هذا النوع من المشارٌع وهذا ماساعد فً تحقٌق طفرة 

 عً فً هذه الدول.نوعٌة مهمة وكبٌرة على المستوٌٌن اإلقتصادي واإلجتما

 

 البٌانات  جودةمنهجٌة العمل و

 

 :ماٌلً بٌانات المنشاة لشهر واحد وتتضمن  اخذ: ٌتم  استمارة المسح

 البٌانات التعرٌفٌة للمنشآة -

 ( كمٌة وقٌمة االنتاج 1جدول ) -

 ( كمٌة وقٌمة الخامات ومواد التعبئة والتغلٌف2جدول ) -

 والخدمٌة( كمٌة وقٌمة مستلزمات السلعٌة 3جدول ) -

 ( كمٌة وقٌمة المواد المنتجة من المواد االولٌة المقدمة من قبل الغٌر4جدول ) -

 ( التغٌٌر بالخزٌن5جدول ) -

 ( عدد المشتغلون واجورهم6جدول ) -

 ( قٌمة الموجودات الثابتة 7جدول ) -

 

 : اطار المعاٌنة وعٌنة المسح

 من قبل الباحثٌن المٌدانٌٌن والمشرفٌن المحلٌٌن موزعٌن على المحافظات كافة من ضمنها الشامل ٌتم تحدٌث االطار        

ً ، تم تحدٌث االطار22لفترة ) محافظات اقلٌم كردستان ( الذي تم تفعٌله ODKالكترونٌاً عن طرٌق برنامج ) 2021لسنة  ( ٌوما

 على الهواتف النقالة للباحثٌن.

 منهجٌة العمل :

 لعٌنة للمنشآت الصناعٌة الصغٌرة.أستخدام أسلوب ا 

 . تقسٌم المنشآت الصناعٌة على شكل طبقات المتمثلة بالنشاط داخل المحافظة 

 ٌتم تحدٌد حجم العٌنة ) : تحدٌد حجم العٌنة (n باستخدام اسلوب العٌنة المتساوٌة باعتبار كل نشاط صناعً ٌمثل طبقة

ً مستقالً عن المحافظة االخرى ،وٌتم استخدام  لذلك تسحب العٌنة على مستوى االنشطة داخل المحافظة بؤعتبارها مجتمعا

 متغٌر عدد المشتغلٌن لحساب التباٌن المستخدم فً تقدٌر حجم العٌنة. 

 تحدٌد حجم العٌنه ٌحسب من خالل مرحلتٌن : ٌتم:  طرٌقة احتساب العٌنة 

 منشات صناعٌة من كل نشاط داخل المحافظة . 3والتً شملت سحب   إستخدام العٌنة المتساوٌة االولى : المرحلى

ن بٌن الطبقات إستخدام صٌغة نٌمان لتحدٌد حجم العٌنة الطبقٌة حٌث ٌعتمد هذا االسلوب على تباٌن اعداد المشتغلٌ المرحلى الثانٌة :

 على اعتبار كل نشاط داخل محافظه ٌمثل طبقة وفق المعادلة االتٌة:

 

  nney= [(∑NhSh)2/N2B2 +(∑NhVh)]*deef*(1/1-nr  )…………………(1)  
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  .نسبة الخطؤ المسموح به الى درجة الثقة المرغوب بها  تمثل  Bحٌث               

 ( (NhSh تمثل حاصل ضرب االنحراف(المعٌاري وعدد المنشآت فً كل طبقة داخل كل محافظةNhVh ) تمثل حاصل ضرب

 التباٌن لكل طبقة بعدد المنشات فً كل طبقة داخل كل محافظة. 

 حٌث ان :

n                                   حجم العٌنة المطلوب اختٌارها =  

N                                        حجم المجتمع =     

 25ستوى الثقة  احتسب بنسبة  %وم        

nr   0.05= نسبة عدم االستجابة احتسب بنسبة 

 العمل المٌدانً :

توفٌر بٌانات إحصائٌة عن المنشآت الصناعٌة الصغٌرة تتمٌز بالدقة والموثوقٌة ووفق المعاٌٌر الدولٌة وبؤستخدام أحدث لغرض 

 مٌن لها وخصوصا الحسابات القومٌة تتم الخطوات التالٌة :المستخدالتصانٌف الدولٌة التً تلبً إحتٌاجات 

 

 .اقامة دورة تدرٌبة للباحثٌن والمشرفٌن فً المحافظات كافة -1

  .تحدٌث االطار الشامل -2

 .العمل المٌدانً -3

 .التدقٌق المكتبً ومعالجة البٌانات -4

 .ادخال البٌانات على الحاسبة -5

 .استخراج التقارٌر -6

 المفاهٌم والمصطحات االحصائٌة 

 

 وهً الوحدة الصناعٌة التً تنتج السلع اوخدمة:ـ  المنشأة . 

  ًمجموعة العملٌات واالنشطة المختلفة التً ٌتم ممارستها بهدف تحوٌل المواد االولٌة  -االنتاج :قٌمة االنتاج الصناع

من االنتاج فً االساس على العنصر البشري الذي ٌوجه الخام الى سلع ومنتجات ٌمكن االستفادة منها،وٌعتمد هذا النوع 

 االالت لالنتاج.

 وٌتم حساب قٌمة االنتاج وفق المعادلة ادناه:            

 قٌمة االنتاج السلعً  +  قٌمة االنتاج غٌر السلعً  .  قٌمة االنتاج=             

 

 : الخامات  للعملٌة االنتاجٌة ،وتتضمن المستلزمات السلعٌةكافة المستلزمات السلعٌة والخدمٌة المطلوبة  -المستلزمات

والمواد االولٌة المستخدمة فً االنتاج ،وكذلك مواد التعبئة والتغلٌف والطاقة والمٌاه المستغلة فً االنتاج،بٌنما المستلزمات 

ف استشارات واٌجار معدات الخدمٌة فتشمل قٌمة المبالغ المدفوعة عن اعمال مقدمة من قبل الغٌر وتكالٌف الغٌر وتكالٌ

 ومكائن ومصارٌف نقل وتنقالت ودعاٌة واعالن وغٌرها.

 وٌتم حساب قٌمة المستلزمات وفق المعادلة ادناه:            

                           قٌمة المستلزمات= مجمــــوع قٌمة الخـــامات )المواد االولـــٌة( + مجـــــموع قٌمة مواد التعبئة والتغلٌف + مجموع             

 .قٌمة مستلزمات سلعٌة اخرى + قٌمة المستلزمات الخدمٌة

  :  وقد  ،عالوات( عموالت )رواتب،ف تشمل جمٌع المدفوعات المالٌــــة التً ٌحصل علٌها الموظــقٌمة االجور والمزاٌا

تقدمه الشركة للموظف فً مقابل تادٌته للعمل فهً كل ما  المزاٌااما  ٌحسب االجر اسبوعٌا او شهرٌا وقد ٌكون سنوٌا.

وتتمثل باالجور والمكافات والعموالت والحوافز والتامٌنات المختــــلفة والرعاٌة الصحٌة واي مزاٌا مادٌة تقدمها الشركة 

 بحسب تشرٌعاتها وانظمتها الداخلٌة وبحسب المتفق علٌه فً عقد العمل.

   / همة اجمالً قٌمة المستلزمات قٌاساً الى اجمالً قٌمة االنتاج .النسبة المئوٌة لمسادرجة التصنٌع  

 وٌتم حساب درجة التصنٌع وفق المعادلة ادناه:
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 100درجة التصنٌع= ) قٌمة المستلزمات  /  قٌمة االنتاج ( * 

 

 دوال تحلٌل المؤشرات االحصائٌة

 

 عدد المشتغلٌن  /= قٌمة االنتاج           إنتاجٌة العامل من االنتاج

 قٌمة االجور /= قٌمة االنتاج          إنتاجٌة الدٌنار من االجور

 عدد المشتغلٌن /= األجور    متوسط األجر السنوي للمشتغل

 100 *  (قٌمة االنتاج / قٌمة المستلزمات)=                   نسبة التصنٌع %

  100*  ]قٌمة السنة السابقة ( / )قٌمة السنة السابقة( -الحالٌة  ) قٌمة السنة[=                     نسبة التغٌٌر %

 

 :ـأصناف األنشطة الصناعٌة الصغٌرة  

 :  (ISIC4 ) وفق التصنٌف الصناعً الموحدالصناعٌة  قسامشملت جمٌع المنشآت الصناعٌة الصغٌرة وحسب األ             

 رمز القسم اسم القسم

 10 صناعة المنتجات الغذائٌة

 11 صناعة المشروبات

 13 صناعة المنسوجات 

 14 صناعة الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائٌة 

 15 صناعة المنتجات الجلدٌة والمنتجات ذات الصلة 

 11 صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلٌن ، بإستثناء األثاث ، صنع أصناف من القش ومواد الظفر 

 17 صناعة الورق ومنتجاته 

 18 الطباعة وأستنساخ وسائط األعالم المسجلة 

 20 صناعة المواد الكٌمٌائٌة والمنتجات الكٌمٌائٌة

 22 صناعة منتجات المطاط  واللدائن

 23 صناعة منتجات المعادن الالفلزٌة األخرى 

 24 صناعة الفلّزات القاعدٌة 

 25 صناعة منتجات المعادن المشّكلة ، بإستثناء اآلالت والمعدات 

 26 صناعة الحواسٌب والمنتجات اإللكترونٌة والبصرٌة 

 27 صناعة المعدات الكهربائٌة 

 28 صناعة اآلالت والمعدات غٌر المصنّفة فً موضع أخر

 30 صناعة معدات النقل األخرى

 31 صناعة األثاث 

 32 الصناعات التحوٌلٌة األخرى

 

 

 

 

 

 


