صناعة األدوات الصحية والمسبوكات من الزهر لعام ( )7002قطاع خاص (( 7002/7002
قطاع عام وأعمال عام
الهدف من الدراسة :
إلقاء الضوء علي نشاط صناعة المسبوكات الزهر فى مصر بشركات القطاع العام /األعمال العام والقطاع الخاص
بهدف إبراز المقومات الخاصة بالطاقة اإلنتاجية المتاحة واإلنتاج الفعلي والطاقة العاطلة وأسبابها وأهم
المستلزمات المستهلكة من الخامات والوقود والكهرباء فى اإلنتاج إلغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية.
مجتمع الدراسة :
تشمل الدراسة حصر لمنشآت القطاع الخاص التى يعمل بهاا  01مشاتللين فاثك ر (عادد 92منشاث ) ،منشاآت القطااع
العام/األعمال العام ( عدد  9منشث ) .

مصادر بيانات هذه الدراسة :
االستمار  011ق.ع واالستمار  001ق.خ .

السنة المرجعية :
تجمع بيانات هذه الدراساة بالقطااع الخااص عان السانة المييدياة  9112وبالقطااع العاام  /أعماال عاام وعان السانة
المالية . 9112 / 9112
أهم التعاريف المستخدمة :
 .0الطاقة اإلنتاجية المتاحة:
هي الطاقة القصوى مستبعدا منها االختناقات داخل مراحل اإلنتاج وتقاس الطاقة اإلنتاجية المتاحة
ألضعف مرحلة أو عملية إنتاجية.
 .9اإلنتاج الفعلي:
هو اإلنتاج الذي حققته المنشث فعي خيل عمليات اإلنتاج فى فتر زمنية معينة .
 .3الطاقة العاطلة :
هي الفرق بين الطاقة اإلنتاجية المتاحة واإلنتاج الفعلي .
 .4إيرادات التشليل:
هي قيمة ما تحصل عليه المنشث مقابل إجراء عمليات صناعية علي خامات مقدمة من اللير .
 .0المتاح ليستهيك = اإلنتاج الفعلي  +مخزون أول المد  +الواردات ـ ( مخزون آخر المد +
الصادرات ) .

أهم المؤشرات اإلحصائية


بللت كمية الطاقة اإلنتاجية المتاحة فى صناعة األدوات الصحية والمسبوكات من الزهر  2262ألف
طن عــــــام ( )9110 /9114ثم ارتفعت إلى  2062ألف طن عام ( ) 9112 / 9110بنسبة ارتفاع
قدرها  %03ثم إرتفعت إلى  2362ألف طن عام (  )9112 / 9112بنسبة إرتفاع مقدارها .%94



بللت كمية اإلنتاج الفعلى 2364ألف طن عام ( ) 9110 / 9114ثم إرتفعت إلى 2062ألف طن عام
(  )9112/9110بنسبة إرتفاع قدرها  %0962ثم ارتفعت إلى  5260ألف طن عام (
 )9112/9112بنسبة ارتفاع قدرها .%90



بللت كمية الطاقة العاطلة  364ألف طن عام ( )9110/9114ثم إرتفعت إلى حوالى  4أالف طن
عام ( )9112/9110بنسبة إرتفاع قدرها  %0064ثم إرتفعت إلى  469ألف طن عام
( )9112/9112بنسبة إرتفاع قدرها  ، %263ومن أهم أسباب الطاقة العاطلة صعوبات التسويق
وتم ل  %02من إجمالى قيمة الطاقة العاطلة عام (. )9112 / 9112



بلغ إجمالى قيمة الخامات المستهلكة  02562مليون جنيه وهــــى تم ل  %4060مـــن إجمالى قيمة
اإلنتاج الفعلى عــــــام ( )9112/9112منها  069مليون جنيه خامات مستورد تم ل نسبة
 ،%162وبللت قيمة الخامات المحلية  02263مليون جنيه تم ل  %2263من إجمالى قيمة
الخامات المستهلكة عام (. )9112 / 9112



بلغ إجمالى قيمة الوقود والزيوت والشحومات المستهلكة  062مليون جنيه تم ل  % 164من
إجمالى قيمة اإلنتاج الفعلى عام (.)9112/9112



بللت قيمة الكهرباء المستهلكة فى هذه الصناعة  0265مليون جنيه تم ل  % 460مـــن إجمالى
قيمة االنتاج الفعلى عــــــام (. )9112 / 9112



بلغ إجمالى عدد المشتللين فى هذه الصناعة  4010مشتلل منهم  4312ذكور بنسبة ، %2062
 024إناث بنسبة  %463من إجمالى عدد المشتللين عام (. )9112 / 9112



بلغ إجمالى قيمة االجور السنوية حوالى  53مليون جنيه تم ل نسبة قدرها  %0260من إجمالى
قيمة اإلنتاج الفعلى عــــــام (. )9112 / 9112

