تطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من أهم السلع الصناعية
أوال  :أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على كل من تطور حركة اإلنتاج  ,التجارة الخارجية  ،المتاح لإلستهالك  ،متوسط
 , 3002/ 3007وذلك للتعرف على مشاكل
نصيب الفرد من أهم السلع الصناعية من عام 3002/3002حتى عام 300
القطاع الصناعي لتحديثه بهدف تحقيق التنمية االقتصادية للدولة.
ثانيا  :أهمية الدراسة:
تهتم الدراسة بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالطاقات اإلنتاجية للقطاع الصناعي (القصوى – المتاحة-
العاطلة)  -اإلنتاج الفعلي -المخزون (أول وآخر المدة)  -التجارة الخارجية ( الصادرات  -الواردات ) من أهم
السلـع الصناعيـة
( الغذائية –الوقود-الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة-المستحضرات الصيدالنية والكيماويات الدوائية والمنتجات
النباتية الطبية-السلع الكيماوية -السلع الهندسية ) كما تلقى الدراسة الضوء على تطورإتجاهات االستهالك
ومتوسط نصيب الفرد من هذه السلع حتى يتسنى للمخططين والمهتمين تذليل العقبات والصعوبات أمام القطاع
الصناعى لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .

ثالثا  :محتويات الدراسة :
أوالا  :تطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من أهم السلع الغذائية من عام  3002/3002حتى
عام 3002/3007
ثانيا  :تطور حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك ألهم سلع الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل
والنسيج من عام  3002/3002حتى عام 3002/3007
رابعا :مصادر جمع البيانات:
 1ـ بيانااات الطاقااات اإلنتاجيااة ( القصااوى – المتاحااة – العاطلااة ) – اإلنتاااج الفعلااى – المخاازون أول
وآخر العام من شركات القطاع العام /األعمال العام عن عاام ماالى يبادأ مان أول يولياو وينتهاى آخار
يونيه وشركات القطاع الخاص واالستثمارى عن عام ميالدى يبدأ من أول يناير وينتهى آخر ديسمبر.
3ـا بيانااات التجااارة الخارجيااة ( الصااادرات – الااواردات ) ماان قاعاادة بيانااات الجهاااى المركاازى للتعب ااة
العامة واإلحصاء وعن عام مالي يبدأ من أول يوليو وينتهي في آخر يونيه .

خامسا  :المفاهيم والمعادالت المستخدمة:
 - 1الطاقة القصوى  :هي طاقة اإلنتاج المحددة خالل فترة ىمنية معيناة وفقاا ا لمواصافات عوامال اإلنتااج ماع فار
تااوافر مجموعااة متكاملااة ماان اإلشااتراطات كالصاايانة المنتةمااة وقااوة عمالااة مدربااة وذات كفاااءة إنتاجيااة وتااوافر
مستلزمات اإلنتاج بالمواصفات المحددة ويستبعد من حساب الطاقة القصوى ذلك الجزء الذي ال يمكن تحقيقه بسابب
إعااداد اتالت لإلنتاااج والصاايانة واالنتقااال ماان عمليااة ألخاارى فااي حاادود المعاادالت الفنيااة المسااتقرة وتقااا

الطاقااة

اإلنتاجية القصوى لكل مرحلة أو عملية بقادرتها اإلنتاجياة الذاتياة بصارف النةار عان تناساق القادرات اإلنتاجياة فاي
المراحل األخرى ،وتقا

للمرحلة الرئيسية للعمليات اإلنتاجية .

 - 3الطاقة المتاحة  :هاي الطاقاة القصاوى مساتبعداا منهاا االختناقاات داخال مجموعاة مراكاز اإلنتااج وتقاا

الطاقاة

المتاحة ألضعف مرحلة أو عملية إنتاجية.
 - 2اإلنتاج الفعلي  :هو اإلنتاج الذي حققته فعال العمليات اإلنتاجية خالل فترة ىمنية معينة
 - 2الطاقة العاطلة  :هي الفرق بين اإلنتاج الفعلي والطاقة اإلنتاجية المتاحة .
 - 5المخزون  :هو الجزء من اإلنتاج المصنع المعد للبيع والذى أنتجته الوحدة اإلنتاجية ولم يتم تصريفه خالل
الفترة الزمنية المحددة .
 - 6المتاح لالستهالك = اإلنتاج الفعلي +الواردات  +مخزون أول المدة – الصادرات – مخزون آخر المدة .
 - 7متوسط نصيب الفرد = المتاح لالستهالك ÷ تقديرات السكان في منتصف العام والجدول التالي يوضح
تقديرات أعداد السكان داخل الجمهورية في منتصف العام خالل الفترة من عام 3002حتى عام .3002
العدد باأللف نسمة
السنوات
البيان
تقديرات أعداد السكان داخل الجمهورية
تقديرات أعداد السكان  12سنة فأكثر

3002

3005

3006

3007

3002
300

61212
27260

70722
22263

73313
22255

72602
26316

75335
51267

 - 8يتم حساب متوسط نصيب الفرد من السجائر ومنتجات التبغ بقسمة المتاح لالستهالك على تقديرات أعـــداد
السكـــان  12سنة فأكثر داخل الجمهورية.
 - 1تم اختيار السلع الصناعية على أسا

حيويتها بالنسبة إلستهالك الفرد وما تؤديه هذه السلع من تحقيق األمـن

الغـذائى باإلضـافة إلى بعض السلع مثل الوقود واألقمشة والمالبس الجاهزة والسلع المعمرة الالىمة لحياة الفرد
وكذا السلع األساسية الخاصة لمستلزمات البناء والتشييد.
 -10بيانات  3002 /3007أولية
0
سادسا  :الرموى المستخدمة فى الدراسة :
 ) * ( - 1الكمية اقل من نصف الوحدة المستخدمة
 ) - ( - 3اليوجد بيان

أهم المؤشرات الدراسة
من عام  3002/3002حتى عام 3002/3007
.1

بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من الجبن األبيض 56ألف طن عام  3002/3007بينما كانات  22ألاف
طن عام  3002/ 3002بنسبة ىياادة قادرها  %16.7وبلاغ متوساط نصايب الفارد  0.1كجام عاام
3002/3007بينما كان  0.7كجم عام  3002/3002بنسبة ىيادة قدرها %32.6

.2

بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من الادقيق البلادى( 5.1 )%23ملياون طان عاام  3002/3007بينماا
كانت  5.2مليون طن عام  3002/3002بنسبة ىيادة قدرها %11.2وبلغ متوسط نصايب الفارد
 72.2كجم عام  3002/3007بينما كان  76.2عام  3002/3002بنسبة ىيادة قدرها .%3.6

.3

بلغت كمية اإلنتاج الفعلاي مان المكروناة والشاعرية212ألاف طان عاام  3002/3007بينماا كانات
 360ألاف طان عاام 3002 /3002بنساابة ىياادة قادرها %51.3وبلااغ متوساط نصايب الفاارد 5.1
كجم عام  3002/3007بينما كان 2.2كجم عام  3002/3002بنسبة ىيادة قدرها .% 22.3

.4

بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من ىيت الطعاام ( يشامل ىيات باذرة قطان وعبااد شامس وىيات نخيال
وىيت ذرة وىيت فاول صاويا )  226ألاف طان عاام  3002/3007بينماا كانات 231ألاف طان عاام
 3002/3002بنسااابة انخفاااا

قااادرها  %2.2وبلاااغ متوساااط نصااايب الفااارد  12.2كجااام عاااام

 3002/3007بينما كان  10.3كجم عام  3002/3002بنسبة ىيادة قدرها %25.1
.5

بلغاات كميااة اإلنتاااج الفعلااي ماان المساالى الصااناعي 222ألااف طاان عااام  3002/3007بينمااا كاناات
 351ألااااف طاااان عااااام  3002/3002بنساااابة ىيااااادة قاااادرها  % 22.7وبلااااغ متوسااااط نصاااايب
الفااارد2.5كجااام عاااام 3002/3007بينماااا كاااان 2.2كجااام عاااام 3002/3002بنسااابة ىياااادة قااادرها
%23.2

.6

بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من الساكر األبايض والمكارر 1.5ملياون طان عاام  3002/3007بينماا
كانت 1.1مليون طن عام  3002/3002بنسبة انخفا

قدرها %31.1وبلغ متوسط نصيب الفرد

 30.1كجم عام  3002 /3007بينما كان  32.6كجم عاام  3002 /3002بنسابة انخفاا

قادرها

%36.1
.7

بلغت كمية اإلنتاج الفعلي مان صلصاة الطمااطم  61ألاف طان عاام3002/3007بينماا كانات 35
ألف طن عام  3002/3002بنسبة ىيادة قادرها  %122وبلاغ متوساط نصايب الفارد  0.7كجام
عام 3002/3007بينما كان  0.2كجم عام  3002/3002بنسبة ىيادة قدرها . % 122.2

.8

بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من األقمشة القطنياة  252ملياون متار عاام  3002/3007بينماا كانات
 213مليون متار عاام  3002/3002بنسابة ىياادة قادرها%12.5وبلغات كمياة المتااح لالساتهالك
 271مليون متر عام  3002/3007بينما كانات 206ملياون متار عاام  3002/3002بنسابة ىياادة
قدرها .%31.3

.9

بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من بنزين  /نافتا  7.1مليون طان عاام  3002/3007بينماا كانات 6.1
مليون طن عام 3002/3002بنسبة ىيادة قدرها  ، %12.5وبلغت كمية المتاح لالساتهالك 2.2

مليون طن عام  3002/3007بينما كانات 3.5ملياون طان عاام 3002/3002بنسابة ىياادة قادرها
. % 53
 .11بلغاات كميااة اإلنتاااج الفعلااي ماان الغاااى الطبيعااي  23.1مليااون طاان عااام 3002/3007بينمااا كاناات
 32.6ملياااون طااان عاااام  3002/3002بنسااابة ىياااادة قااادرها  %21.2وبلغااات كمياااة

المتااااح

لالسااتهالك  31.7مليااون طاان عااام 3002/3007بينمااا كاناات  32مليااون طاان عااام 3002/3002
بنسبة ىيادة قدرها . %31.1
 .11بلغات كمياة اإلنتاااج الفعلاي ماان األسامنت  21.2مليااون طان عااام 3002/3007بينماا كاناات 30.2
مليااون طاان عااام  3002/3002بنساابة ىيااادة قاادرها  %21.2وبلغاات كميااة المتاااح لالسااتهالك
 22.2مليون طن عام  3002/3007بينما كانت  12.2مليون طن عام  3002/3002بنسبة ىياادة
قدرها. %102.7
 .12بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من المنةفات الصناعية  761ألف طان عاام  3002/3007بينماا كانات
 750ألف طن عام  3002/3002بنسابة ىياادة قادرها  %3.5وبلغات كمياة المتااح لالساتهالك
 715ألااف طاان عااام  3002/3007بينمااا كاناات  731ألااف طاان عااام  3002/3002بنساابة ىيااادة
قدرها . %10.2
 .13بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من الثالجات بأنواعها المختلفة  1.2ملياون ثالجاة عاام 3002/3007
بينما كانت  0.2مليون ثالجة عام  3002/3002بنسبة ىياادة قادرها  %75وبلغات كمياة المتااح
لالستهالك  3مليون ثالجة عام  3002/3007بينما كانات  0.1ملياون ثالجاة عاام 3002/3002
بنسبة ىيادة قدرها . %133.3
 .14بلغت كمية اإلنتاج الفعلي من حديد التسليح  5.2مليون طان عاام  3002/3007بينماا كانات 2.2
مليون طن عام  3002/3002بنسبة ىيادة قدرها  %53.6وبلغت كمياة المتااح لالساتهالك 5.6
مليااون طاان عااام  3002/3007بينمااا كاناات  2.7مليااون طاان عااام  3002/3002بنساابة ىيااادة
قدرها . %51.2

