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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  : تقديم 
  

وطني                    صاد ال ردات االقت رة ضمن مف ة آبي يحتل قطاع التجارة الداخلية أهمي
شغيل                  ى جانب مساهمته في ت الي إل فهو يشكل جزًء مهمًا من الناتج المحلي اإلجم

  .القوى العاملة 
حصاء  ونظرًا لألهمية التي يكتسبها هذا القطاع فقد قام الجهاز المرآزي لإل             

ى                    نظم إل ات لت دة في طريق تطوير البيان بتنفيذ مسح التجارة الداخلية آإضافة جدي
ذا المسح               سلسلة المسوح االقتصادية السنوية التي ينفذها الجهاز حيث يتم تنفيذ ه
ين          احثين والدارس سح للب ذا الم ائج ه دم نت سرنا أن نق يمن ، وي ي ال رة ف ألول م

لمخططين أملين أن يلبي حاجة المستخدمين       ومتخذي القرار وصانعي السياسات وا    
في توفير البيانات الالزمة ، ونرحب بأية مقترحات من شأنها أن تساهم في تطوير              

  .بيانات هذا القطاع 
ذا     اح ه ي إنج ل من أسهم ف دير لك شكر والتق الص ال دم بخ ر نتق ي األخي وف

ة            ك     العمل والسيما األخوة أصحاب المنشآت التجارية التي شملتها عين  المسح وذل
ا               لما أبدوه من تعاون بناء في تزويدنا بالبيانات والمعلومات الصحيحة التي آان له
األثر األول في إخراج هذا التقرير إلى حيز الوجود ، آما نشكر األخوة العاملين في               

  .اللجان المكتبية واآللية للمسح لما بذلوه من جهود إلنجاز هذا العمل 
  

   ،،،متمنين للجميع التوفيق
  
  

                                                          رئيس الجهاز المرآزي لإلحصاء 
  

  أمين محمد محي الدين.                                                             د 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  مقدمة 
  

ة              ة دأبت اإلدارة العام ارة الداخلي ات إحصائية لقطاع التج في ظل السعي إلى إنشاء قاعدة بيان
ي    ة ف ارة ممثل صاءات التج عار   ( إلح ة واألس ارة الداخلي صاءات التج ى  ) إدارة إح از إل بالجه

ام              ة لع ة بالعين ارة الداخلي ات اإلحصائية         م   2003القيام بتنفيذ مسح التج ى البيان للحصول عل
ات         ام بالبيان دم االهتم ل ع ي ظ ه ف ي بيانات درة ف ن ن اني م ا نع ث آن اع حي ذا القط ة له الالزم

  .والمعلومات من قبل بعض الجهات المختصة 
م             ونظرًا للحاجة الملحة للبيانات من قبل المستخدمين وتلبية حاجة الحسابات القومية ت

  :األنشطة الرئيسية التالية تنفيذ هذا المسح وقد شمل 
ود         .1 ع وق ة وبي دراجات الناري ات وال ات ذات المحرآ الح المرآب يانة وإص ع وص بي

 .السيارات بالتجزئة 
 .تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدارجات النارية  .2
سلع                   .3 ة وإصالح ال دراجات الناري ات وال ات ذات المحرآ تجارة التجزئة باستثناء المرآب

 .الشخصية 
  

  .نرجوا أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه النتائج للمستخدمين والدارسين 
  

  واهللا من وراء القصد ،،،
  
  

  ر التنفيذي للمسح                                                                      المدي
             

                                                                          يوسف حسين الدباء



  



  أهمية احصاءات التجارة الداخلية
  

التجارة الداخلية من القطاعات االقتصادية الهامة التي تساهم بنـشاط وفاعليـة فـي               قطاع   يعتبر  

 هـام   الناتج المحلي االجمالي حيث يعمل في هذا القطاع شريحه واسعة من أبناء المجتمع وهـو مؤشـر                

  .للتنمية في أي بلد من بلدان العالم  

إذ أن توزيـع    صاءات التجارة الداخلية جزء كبيراً من النشاط االقتـصادي فـي البلـد              وتمثل اح   

المنتجات الزراعية والصناعية وتسويقها والذي هو جزء من نشاط التجارة الداخلية تقوم بـه مؤسـسات         

  .وشركات وأفراد يساهم نشاطها بجزء كبير من قيمة الدخل 

البيانـات   سيكون من شأنه االرتقاء بمـستوى تطـوير          إن االهتمام بتطوير إحصاءات هذا القطاع     

   .)سنوي ( ضمن سلسلة المسوح االقتصادية التي يقوم بتنفيذها الجهاز المركزي لإلحصاء بشكل دوري 

  
  -:أهداف المسح 

  

س علمي للتعرف على اتجاهات حركة تبادل السلع فـي االقتـصاد الـوطني واقتـراح                توفير أسا   -أ 

  .السياسات واالجراءات المناسبة 

معرفة تكاليف التوزيع ودراسة الهوامش المختلفة التي يتقاضاها الوسـطاء والموزعـون حتـى                -ب 

  .تصبح البضاعة أو الخدمة تحت يد المستهلك 

القتصادية المناسبة من حيث حجم وأنمـاط االسـتهالك وتوزيعاتـه           المساعدة في رسم السياسة ا      -ج 

  .الجغرافية 

  .التنبؤ بالطلب االستهالكي على السلع وآثار ذلك على خطط التنمية واعداد االسقاطات المستقبلية   -د 

  .قياس التغير في تكاليف المعيشة وأنماط الطلب في االقتصاد الوطني   -هـ 

   .ورية إلعداد تقديرات الحسابات القومية في هذا النشاطتقديم البيانات الضر  -و 

  



  
  -:لمسح لالمنهجية العامة 

  
  -:اإلطار المستخدم في المسح 

  
ذي       ة ال شآت التجاري ام للمن ار الع ى اإلط صاء عل زي لإلح از المرآ د الجه أعتم

   . م2002وفره مسح الطلب على القوى العاملة لعام 
  :الوثائق المستخدمة في المسح 

  إستمارة المسح -1
 آتاب تعليمات المسح -2
 دليل ترميز األنشطة -3
  -:م العينة المستخدمة في المسح حج

صات    ة المخص ة لقل دولي ، ونتيج د ال ندوق النق شار ص ع مست اء م د اللق بع
ي        ستخدمة ف ة الم م العين د حج ى تحدي ه عل اق مع م اإلتف سح ت ودة للم ة المرص المالي

  -: م وهي آاآلتي 2003لعام ) المنشآت التجارية ( مسح التجارة الداخلية 
     حجم العينة              المحافظة              

 651         امانة العاصمة .1
 286            عدن .2
 237            تعز .3
 288            الحديدة .4
 183          حضرموت .5

  1645                         األجمالي
  

  :الدورة التدريبية 
ة    - دورة التدريبي راء ال م إج از ت وان الجه ي دي ضرها   ف د ح ومين وق دة ي  لم

 .ملتها عينة المسح الباحثون من الخمس المحافظات التي ش
  

  :العمل الميداني 
  

الل   - داني خ ل المي ذ العم م تنفي م   26ت ي ت ات الت ي المحافظ داني ف ل مي وم عم  ي
  .أختيارها في العينة 

  
  )آبيره ومتوسطة وصغيره (  منشأه 1645حجم العينة المخطط له 

  .  منشأه 1645العينه المنفذه فعليًا 
  -:عدد المنشآت بحسب نتيجة المقابلة 

   . منشأه ) 661( منشأه ، المنشآت الغير مستوفاة  ) 984( المنشأت المسوفاة 
  



  
  
  
  

  -:التجهيز المكتبي واآللي 
تم البدء بعملية التجهيز  عقب االنتهاء من العمل الميداني واستالم الوثائق 

  .المكتبي واآللي 
  :  بحسب المراحل األتية 

  أـ مراجعة وترميز األستمارات
  اراتب ـ تدقيق األستم

  ج ـ إدخال األستمارات وتصويبها
  د ـ التدقيق بعد اإلدخال

   
  -:استخراج النتائج النهائية وإعداد التقرير 

  
بعد التأآد من سالمة البيانات ودقتها تم استخراج النتائج النهائية وفقًا لجداول 

  .المخرجات المعدة مسبقًا لهذا الغرض 
  



  
  

  مسح المنهجية تصميم عينة 
  
  -: مجتمع البحث -1

يشمل مجتمع البحث آافة المنشآت العاملة والمغلقة مؤقتًا في القطاع الخاص في مجال التجارة الداخلية في                   
  . حضر خمس محافظات رئيسية تترآز فيها منشآت التجارة الداخلية بشكل آبير 

  
  -:وينقسم مجتمع البحث إلى التالي   

  . عامل والذي تم سحب عينة منه  ) 4-1( مع المنشآت الصغيرة مجت  -1
  . عامل والذي يتم سحب عينة منه  ) 9-5( مجتمع المنشآت المتوسطة   -2
  . عامل والذي يتم سحب عينة منه  ) 24-10( مجتمع المنشآت الكبيرة   -3
   .ه العاملة في سنة المسح  عامل فأآثر والذي تم شمول معظم منشآت25مجتمع المنشآت الكبيرة جدًا   -4
  
  -: إطار العينة -2

ة             ة في            2002هو إطار مسح الطلب على القوى العامل ارة الداخلي شآت التج ة من ه حصر آاف م في ذي ت م وال
  . الحضر 

  
  -: حجم العينة -3

 اختيار حضر خمس       االتفاق مع مستشار صندوق النقد الدولي تم       نظرًا لخصوصية هذا المسح وحسب ما تم        
ذه المحافظات هي       مح ة ، عدن ،   : افظات رئيسية تترآز فيها المنشآت التجارية عن دونها من المحافظات وه األمان

ات الخمس         ن المحافظ ة م ة عمدي سية بطريق دن رئي ار خمس م م اختي ك ت د ذل ضرموت ، وبع دة ، ح ز ، الحدي تع
  . المختارة في المرحلة األولى 

  -: منشاة وزعت على الطبقات آالتالي 1556نة الكلي ومن هذه المدن الرئيسية قدر حجم العي  
  .  من إجمالي المنشآت الصغيرة 1.9%منشاة بنسبة  ) 1007( المنشآت الصغيرة   -1
  .  من إجمالي المنشآت المتوسطة 25.9%منشأة  ) 404( المنشآت المتوسطة   -2
  .  من إجمالي المنشآت الكبيرة 57.5%منشأة ) 145( المنشآت الكبيرة   -3

  -:وروعي أثناء تحديد حجم العينة التالي   
  . تمثيل آافة أنشطة التجارة الداخلية   -
  . منشآت أو أقل من ذلك  ) 7( شمول آافة منشآت التجارة في األنشطة النادرة التي عدد المنشآت فيها   -

    
  -: أسلوب العينة -4

  : هو أسلوب العينة الطبقية متعددة المراحل   
  .  األمانة ، عدن ، تعز ، الحديدة ، حضرموت  هيرحلة األولى اختيار خمس محافظات عمديًاحيث تم في الم  

م                   : المرحلة الثانية    ك ت د ذل ى وبع ة األول ارة في المرحل ديًا من المحافظات المخت سية عم ار خمس مدن رئي تم اختي
شطة      المستوى الث  علىاختيار المنشآت حسب العمالة واألنشطة االقتصادية المختلفة          الث حسب التصنيف الدولي لألن

  . بحيث تعتبر المنشأة وحدة المعاينة النهائية  . االقتصادية
  



  -: إجراءات سحب العينة -5
ار                                ى اختي ة األول م في المرحل ددة المراحل بحيث ت ة المتع ة الطبقي ة هو أسلوب العين بما أن أسلوب المعاين

  . ية خمس محافظات والمدن الرئيسية فيها بطريقة عمد
  : في المرحلة األخيرة أصبح لدينا وحدة المعاينة النهائية هي المنشأة تمت إجراءات السحب آالتالي   

  . ترتيب المنشآت حسب النشاط االقتصادي   -
  . ترتيب المنشآت حسب العمالة تصاعديًا   -

   .سحب المنشآت بطريقة عشوائية منتظمة وفق مدى أو فترة سحب   
  
  

  إجمالي عدد المنشآت حسب النشاط والعمالة في حضر المدن الرئيسية= السحب    حيث فترة 
  

                                 عينة المنشآت حسب النشاط والعمالة في حضر المدن الرئيسية
صغيرة والمتوسطة                         شآت ال ة للمن شاط االقتصادي والعمال وتتم عملية السحب لكل طبقة على حده حسب الن
  . يرة والكب

  .  عامل فأآثر فتم شمولها بالكامل 25أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة جدًا   
  
  -: حساب األوزان أو معامالت التكبير -5

تم        لكون عملية اختيار العينة تمت على أساس عدة مراحل فانه الحتساب األوزان ومعامالت التكبير البد أن ت
  -:على أساس عدة احتماالت وهي 

  
   إجمالي عدد المنشآت في حضر المدن الرئيسية                                                       

  =           احتمال اختيار المدن الرئيسية من المحافظة 
                                                 إجمالي عدد المنشآت في حضر المحافظة المختار منها المدن الرئيسية

  
   عينة المنشآت المختارة في حضر المدن الرئيسية                                            

             =احتمال اختيار المنشأة من المدن الرئيسية     
   .   إجمالي عدد المنشآت في حضر المدن الرئيسية                                                 

  
  الختيار المنشأة يساوي احتمال اختيار المدينة من المحافظة مضروبًا في احتمال اختيار االحتمال النهائي 

  
  عينة المنشآت المختارة من المدن الرئيسية                                                                

  =المنشأة من المدينة المختارة من المحافظة ويساوي 
   إجمالي عدد المنشآت في المحافظة                                                               

  بما أن الوزن يساوي مقلوب االحتمال 
   إجمالي عدد المنشآت في المحافظة                                         

  =           الوزن بالنسبة للمحافظة 
  نشآت المستوفاة بياناتها من المدن الرئيسية                            عينة الم



والجـديـر ذآره أن وزن المعاينـة النهائي يتم احتسابه على أساس المنشآت المستجيبة التي استوفيت   
   .بياناتها

  
ساب معامل                       لو   تم احت ى أساس خمس محافظات ي م عل لتكبير على مستوى حضر الجمهورية لكون المسح ت

  :  النحو التالي التكبير للجمهورية على
  

  لنشاط والعمالة لإجمالي عدد المنشآت على مستوى حضر الجمهورية بالنسبة                                                      
  =معامل التكبير على مستوى حضر الجمهورية

  لمستوفاة بياناتها على مستوى النشاط والعمالة                                                         إجمالي عينة المنشآت ا
   
  

    
    

    
   
   
  
  
  



  -:أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في المسح 
  
  :إحصاءات التجارة الداخلية  -1

التي تصنف حرآة تداول السلع االقتصادية من       ) آمية وقيمة    ( الرقميةهي المعلومات   
ة      رة زمني ك خالل فت ًا أو مستوردة وذل د سواًء آانت منتجة محلي ضائع وخدمات داخل البل ب

  .محددة 
  :  المنشأة التجارية– 2

شاط االقتصادي                       واع الن وع من أن ة أي ن هي مبنى أو جزء من مبنى مخصص لمزاول
ود            ( التجاري مثل    البقالة ، مكاتب االستيراد والتصدير ، الصيدليات ، محطات بيع الوق

ة      س واألحذي شة والمالب ع األقم الت بي ه ، مح ضراوات والفواآ ع الخ الت بي ، مح
  ) .  الخ ... وات المنزلية ، السيارات ، ومحالت بيع الحديد واألسمنت ، واألد

  : تجارة الجملة - 3
هي عبارة عن عملية تبادل المواد والسلع بكميات آبيرة دون إجراء أي عملية 
تحويلية عليها ولغير أغراض االستهالك المباشر آأن يكون البيع لتاجر التجزئة أو نصف 

  . أو التكوين الرأسمالي  جملة أو للوحدات اإلنتاجية ألغراض االستهالك الوسيط
  : تجارة التجزئة - 4

ًا                  ى المستهلكين غالب سبيًا إل هي عبارة عن عملية بيع السلع والمواد بكميات صغيرة ن
  .لالستعمال الشخصي أو المنزلي لالستهالك المباشر أو لالستهالك الوسيط 

  : المتجر - 5
ر وال يعت  ن الغي شتراة م سلع الم ع ال دة لبي شأة مع ارة من و عب ان ه ر المك ر متج ب

ع إنتاجه                ذي يبي ز أو المصنع ال ان أي أن المخب م صنعها في نفس المك المخصص لبيع سلع ت
 .ويمكن التفريق بين متاجر بيع الجملة ومتاجر بيع التجزئة . بنفسه ال يعتبر تاجرًا 

  : سعر الجملة - 6
ى    سلع إل ة ال ار الجمل ه تج ع ب ذي يبي سعر ال ن ال ارة ع و عب ة أو ه ار التجزئ تج

ة العرض    دد نتيج ذي يتح سعر ال ارة عن ال ضًا عب و أي صناعيين ، وه ستخدمين ال الم
  .والطلب في سوق الجملة للسلع والمواد 

  
  : سعر التجزئة - 7

هو عبارة عن السعر الذي يدفعه المستهلك لقاء حصوله على السلع والمواد من تجار 
  .التجزئة 
  



  ) :تاج قيمة اإلن(  الهامش التجاري - 8
ارة         سلع وهو عب هو الفرق بين قيمة المباع من السلع والقيمة المدفوعة لشراء تلك ال
شراء                          ع وثمن ال ين ثمن البي رق ب ة أي الف ارة الداخلي اج في قطاع التج عن قيمة اإلنت

  .للسلعة  
دة    + قيمة المبيعات   = الهامش التجاري       مخزون أول  - المشتريات  -مخزون آخر الم

  .المدة 
  
  -:ستهالك الوسيط اال

اج أو                        ة المستخدمة في اإلنت سلعية والخدمي اج ال ة مستلزمات اإلنت هو عبارة عن قيم
شمل  ة وت ة اإلنتاجي ام في العملي ستخدمة خالل ع رة والخدمات الم ر المعم سلع غي ك ال هي تل

واد الت               صيانة وم ة  المواد الخام والمواد المساعدة والطاقة والوقود وقطع الغيار وخدمات ال عبئ
  .والمواد القرطاسية وغيرها 

  
  -) :الناتج المحلي ( القيمة المضافة 

  .هي القيمة التي تضيفها المؤسسة خالل فترة البحث 
   االستهالك الوسيط –قيمة اإلنتاج = القيمة المضافة بسعر السوق 

  



  



  
  
  

   مسحالأهم المؤشرات التي تم استخالصها من 
  
  
  

  )مليون ريال يمني ( تعويضات العاملين 
  9926   . ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بيع وصيانة وإصالح المرآبات

  21530     .تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية 
  33698   باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية  وإصالح السلع الشخصية تجارة التجزئة

  65154                    اإلجمالي
  

  )مليون ريال يمني ( قيمة اإلنتاج 
  39510   . ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بيع وصيانة وإصالح المرآبات

  107633     .العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية تجارة الجملة وتجارة 
  187221   تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

  334364                    اإلجمالي
  

  )مليون ريال يمني ( االستهالك الوسيط 
  8385   .محرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات  ذات البيع وصيانة وإصالح المرآبات

  18378     .تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية 
  48429   تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

  75192                    اإلجمالي
  
  )مليون ريال يمني ( لقيمة المضافة ا
  31125   . ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بيع وصيانة وإصالح المرآبات 

  89256     .تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية 
  138792   وإصالح السلع الشخصية باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات الناريةتجارة التجزئة 

  259173                    اإلجمالي
  

  )مليون ريال يمني ( ضرائب غير مباشرة 
  558   . ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بيع وصيانة وإصالح المرآبات

  692     .تثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية تجارة الجملة وتجارة العمولة باس
  6647   تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

  7897                     اإلجمالي
  

  )مليون ريال يمني ( اإلهالك السنوي 
  1130   .نارية وبيع وقود السيارات  ذات المحرآات والدراجات البيع وصيانة وإصالح المرآبات

  839     .تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية 
  3938   تجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

  5906                    اإلجمالي
  

  ) مليون ريال يمني (تكوين رأس المال الثابت 
  686   . ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بيع وصيانة وإصالح المرآبات

  4561     .تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية 
  4433   الدراجات الناريةتجارة التجزئة وإصالح السلع الشخصية باستثناء المرآبات ذات المحرآات و

  9680                    اإلجمالي
  
  



  

تم تدوير األرقام ألقرب خانه عشريه ، وهذا قد يؤدي : تدوير األرقام  -
إلى عدم تطابق مجموع التفاصيل مع المجموع النهائي في بعض 

.الجداول 



 القيمة المضافةاالستهالك الوسيطقيمة االنتاجالنشاطدليل

39,510,255,2518,385,496,85531,124,758,396بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة50

2,359,524,679566,712,2311,792,812,447بيع المرآبات ذات المحرآات501

22,124,999,6534,443,218,55717,681,781,096صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

10,320,758,9632,453,269,5707,867,489,393بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

68,726,14913,028,57855,697,571بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

4,636,245,807909,267,9183,726,977,889بيع وقود السيارات بالتجزئة505

107,633,416,50918,377,575,14989,255,841,361تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية51

18,773,935,8452,931,543,57015,842,392,275تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

34,532,868,0853,439,828,19431,093,039,891تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

15,100,080,3263,270,417,25111,829,663,075تجارة الجملة للسلع المنزلية513

7,628,750,1641,364,373,1746,264,376,990تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

9,963,687,9661,607,413,4158,356,274,551تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

21,634,094,1215,763,999,54515,870,094,577أنواع البيع بالجملة األخرى519

جدول رقم  ( 1 )

قيمة االنتاج واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )



تابع جدول رقم  ( 1 )

 القيمة المضافةاالستهالك الوسيطقيمة االنتاجالنشاطدليل

تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات 52
187,220,606,19848,428,626,409138,791,979,788النارية

38,460,011,4809,758,231,31828,701,780,162تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

14,395,807,0092,750,114,15311,645,692,855البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

64,259,781,40716,788,316,99247,471,464,415انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

444,044,651137,236,778306,807,872البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

7,039,761,3711,114,643,9485,925,117,423البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

62,621,200,28017,880,083,22044,741,117,060إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

334,364,277,95875,191,698,413259,172,579,545 االجمالي

قيمة االنتاج واالستهالك الوسيط والقيمة المضافة لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )



جدول رقم ( 2 )

 بدون إجر بأجر

13,05655,00922,7069,926,256,158بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة50

341762671148,157,478بيع المرآبات ذات المحرآات501

8,92435,18615,2987,617,211,752صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

3,0016,3355,5351,585,397,597بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

4630624,968,216بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

74412,6961,140570,521,115بيع وقود السيارات بالتجزئة505

9,42160,39614,33621,529,685,737تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية51

37025,77737011,641,190,442تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

2,8869,3954,8512,534,516,416تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

3,0527,0514,3151,802,058,766تجارة الجملة للسلع المنزلية513

2,3144,1463,857828,791,936تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

3622,802469499,861,614تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

43711,2254744,223,266,563أنواع البيع بالجملة األخرى519

عدد المنشآت والعاملين و تعويضاتهم حسب النشاط اإلقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )

عدد المنشآتالنشاطدليل
عدد العاملين 

الرواتب و األجور



تابع جدول رقم ( 2 )

 بدون إجر بأجر

70,583116,98195,43433,698,424,257تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية52

29,15828,96040,4645,256,381,000تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

9,4494,67612,177767,216,912البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

23,41047,02531,62414,273,126,606انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

46531068655,268,928البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

4,1661,0875,072202,504,458البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

3,93534,9235,41113,143,926,353إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

93,060232,386132,47665,154,366,152

عدد المنشآت والعاملين و تعويضاتهم حسب النشاط اإلقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )

عدد المنشآتالنشاطدليل
عدد العاملين 

الرواتب و األجور

االجمالي



جدول رقم ( 3  )

تكوين رأس المال الثابتاألهالك السنوي القيمة المضافةاالستهالك الوسيط قيمة األنتاجالنشاطدليل

بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات 50
39,510,255,2518,385,496,85531,124,758,3961,129,588,282685,593,364بالتجزئة

-2,359,524,679566,712,2311,792,812,4479,153,731بيع المرآبات ذات المحرآات501

22,124,999,6534,443,218,55717,681,781,096444,379,989203,848,515صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

10,320,758,9632,453,269,5707,867,489,393553,600,794390,597,473بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

68,726,14913,028,57855,697,571497,152124,876بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

4,636,245,807909,267,9183,726,977,889121,956,61591,022,500بيع وقود السيارات بالتجزئة505

107,633,416,50918,377,575,14989,255,841,361839,020,7644,560,967,322تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية51

18,773,935,8452,931,543,57015,842,392,275179,196,330185,351,880تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

34,532,868,0853,439,828,19431,093,039,891216,133,2991,705,098,202تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

15,100,080,3263,270,417,25111,829,663,075264,184,993208,131,841تجارة الجملة للسلع المنزلية513

7,628,750,1641,364,373,1746,264,376,99090,408,70549,832,610تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

9,963,687,9661,607,413,4158,356,274,55151,182,3623,204,273تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

21,634,094,1215,763,999,54515,870,094,57737,915,0752,409,348,516أنواع البيع بالجملة األخرى519

النتائج الرئيسية حسب النشاط اإلقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )



تابع جدول رقم ( 3  )

تكوين رأس المال الثابتاألهالك السنوي القيمة المضافةاالستهالك الوسيط قيمة األنتاجالنشاطدليل

تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء المرآبات ذات المحرآات 52
187,220,606,19848,428,626,409138,791,979,7883,937,962,9734,433,095,210والدراجات النارية

38,460,011,4809,758,231,31828,701,780,1621,763,018,155370,584,778تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

14,395,807,0092,750,114,15311,645,692,855267,782,081169,430,153البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

64,259,781,40716,788,316,99247,471,464,4151,741,066,400450,950,796انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

-444,044,651137,236,778306,807,87234,555,3926,665,043البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

7,039,761,3711,114,643,9485,925,117,42366,684,2835,258,837البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

62,621,200,28017,880,083,22044,741,117,06064,856,6613,443,535,690إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

334,364,277,95875,191,698,413259,172,579,5455,906,572,0199,679,655,896 االجمالي

النتائج الرئيسية حسب النشاط اإلقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )



جدول رقم ( 4 )

المجموعأخرىمالبس عملقرطاسية ومطبوعاتمواد تعبئةعدد وادوات مستهلكةوقود وزيوتقطع غيارمواد تنظيفالمياةالكهرباءالنشاطدليل

بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات 50
النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة

1,222,206,664366,563,60371,963,688463,310,966680,761,977794,971,60234,604,132334,770,06342,424,58882,938,9804,094,516,263

136,593,454-60,572,4705,649,3992,136,99612,319,83930,748,8388,428,34668,20216,185,130484,234بيع المرآبات ذات المحرآات501

725,491,638259,312,98949,298,450369,196,560403,670,204726,732,4926,564,628186,051,60939,579,84356,263,3802,822,161,793صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

243,620,25236,498,89012,290,78364,888,397185,615,49451,217,15226,475,53399,266,577933,64626,675,600747,482,324بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

3,966,184-1,390,884332,29786,59294,710480,044887,568343,662316,60233,825بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

384,312,508-191,131,42064,770,0288,150,86716,811,46060,247,3977,706,0441,152,10732,950,1451,393,040بيع وقود السيارات بالتجزئة505

تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات 51
المحرآات والدراجات النارية

1,095,348,130185,149,39498,478,8011,247,257,1711,759,660,90383,723,986106,614,703809,587,20443,494,27978,569,6645,507,884,236

578,890,922-118,897,24131,233,5545,026,701139,172,481213,672,66112,527,1099,405,02244,833,3074,122,846تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

268,611,79859,058,55118,470,32378,342,293505,481,28934,036,23745,580,189452,350,9874,605,30077,123,4241,543,660,391تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

1,010,194,805--259,105,80440,370,83123,579,470388,000,944139,287,78716,733,47836,953,623106,162,868تجارة الجملة للسلع المنزلية513

151,049,16227,237,5205,703,00664,020,224197,108,05010,557,5525,201,64325,863,592337,4561,446,240488,524,445تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

422,370,937-74,056,94310,252,33326,276,916116,507,567138,060,1918,352,5612,433,37144,875,8431,555,212تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

1,464,242,735-223,627,18216,996,60519,422,385461,213,662566,050,9251,517,0497,040,855135,500,60732,873,465أنواع البيع بالجملة األخرى519

تابع جدول رقم ( 4 )

االستهالك الوسيط من المستلزمات السلعية المستخدمة في االنتاج حسب النشاط االقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003م ( بالريال )



المجموعأخرىمالبس عملقرطاسية ومطبوعاتمواد تعبئةعدد وادوات مستهلكةوقود وزيوتقطع غيارمواد تنظيفالمياةالكهرباءالنشاطدليل

تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء 52
المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

5,474,973,790587,659,659415,716,9851,270,638,9642,938,417,337266,329,1761,235,972,7363,752,364,20276,002,798188,284,83516,206,360,482

3,890,477,670-2,205,934,505202,836,80071,843,81981,721,848455,599,30355,836,651638,007,625168,303,36910,393,750تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

404,144,854120,093,41041,835,53233,509,728128,447,46363,356,765196,275,43929,199,24715,420,32049,407,3661,081,690,124البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

1,957,175,739183,973,961170,967,029254,347,749516,755,52465,671,250268,020,0183,135,269,7033,901,66989,183,9396,645,266,581انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

47,112,554--15,880,9602,960,5191,603,1534,096,45517,196,254531,4322,643,8742,199,907البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

240,103,632-47,359,71914,913,1194,286,7674,166,01343,685,1751,811,310120,590,9821,841,4991,449,048البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

844,478,01362,881,849125,180,685892,797,1711,776,733,61879,121,76810,434,798415,550,47744,838,01149,693,5304,301,709,920إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

7,792,528,5841,139,372,656586,159,4742,981,207,1015,378,840,2171,145,024,7641,377,191,5724,896,721,469161,921,665349,793,47925,808,760,981 االجمالي

االستهالك الوسيط من المستلزمات السلعية المستخدمة في االنتاج حسب النشاط االقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003م ( بالريال )



جدول رقم ( 5 )

إستئجار اآلت إيجارات أبنيةالنشاطدليل
صيانة وأصالح لالآلت بريد واتصاالت وفاآسومعدات

مجموعأخرىنقل وشحن بضائعسفريات لمهمات رسميةعموالت بنكية عدا الفوائدتدقيق حساباتوالمعدات

50
بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات 

2,383,202,91412,416,332382,893,595270,412,84157,813,71528,137,756239,364,959787,366,988129,371,4954,290,980,595النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة

213,627,0224,501,33234,377,7522,500,7407,445,38522,269,12445,845,08991,127,3078,425,027430,118,778بيع المرآبات ذات المحرآات501

108,702,21033,239,5891,621,056,765--96,922,59635,950,77026,346,900-1,319,894,700صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

216,152,387208,403,12518,006,0305,868,632193,398,100430,610,87384,721,7061,705,787,248-548,626,395بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

121,7703,106,48848,7089,062,394---1,039,104-4,746,324بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

153,820,1102,936,465524,955,410--296,308,4737,915,00034,401,75623,558,2066,015,400بيع وقود السيارات بالتجزئة505

51
تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات 

2,937,933,28576,557,8631,445,910,379342,664,532198,689,576562,207,396767,621,5445,119,583,2291,418,523,11012,869,690,913المحرآات والدراجات النارية

172,586,91560,745,99533,846,09969,462,90871,445,0451,664,106,44557,261,7502,352,652,649-223,197,492تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

230,486,05424,113,35126,342,3169,861,482167,018,880492,785,521275,888,1721,896,167,800-669,672,024تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

939,800,536378,871307,636,04733,624,81960,514,15059,019,714198,381,170453,035,237207,831,9022,260,222,446تجارة الجملة للسلع المنزلية513

5,784,960281,423,84251,336,699875,848,729-367,755,69249,364,992111,264,0641,205,2007,713,280تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

212,029,02426,814,000116,399,26627,484,35036,708,366140,116,557165,231,421305,394,701154,864,7931,185,042,478تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

507,538,033195,490,81733,565,365283,746,735159,760,0681,922,837,482671,339,7944,299,756,811-525,478,517أنواع البيع بالجملة األخرى519

االستهالك الوسيط من السمتلزمات المقدمة من الغير حسب النشاط االقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )



تابع جدول رقم ( 5 )

إستئجار اآلت إيجارات أبنيةالنشاطدليل
صيانة وأصالح لالآلت بريد واتصاالت وفاآسومعدات

مجموعأخرىنقل وشحن بضائعسفريات لمهمات رسميةعموالت بنكية عدا الفوائدتدقيق حساباتوالمعدات

52
تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء 

12,777,304,14629,065,2482,975,330,239185,633,002284,274,9866,441,841,9651,965,885,3026,264,280,3941,298,650,65132,222,265,932المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

1,570,295,22762,600,5225,867,753,649--376,674,24645,621,42081,523,494-3,731,038,740تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

600,424,18926,034,3311,668,424,030---874,938,9989,351,552141,407,15616,267,804البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

5,022,827,96219,713,6961,458,948,8304,107,020133,888,852134,697,73087,274,1752,456,648,923824,943,22410,143,050,412انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

23,110,64944,28690,124,224---3,286,0211,107,150-62,576,118البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

1,811,310459,052,36910,493,523874,540,317---4,926,763-398,256,352البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

990,087,222118,529,60868,862,6406,307,144,2351,876,799,8171,154,749,037374,534,76413,578,373,299-2,687,665,976إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

18,098,440,345118,039,4434,804,134,213798,710,376540,778,2777,032,187,1172,972,871,80512,171,230,6112,846,545,25649,382,937,440 االجمالي

االستهالك الوسيط من السمتلزمات المقدمة من الغير حسب النشاط االقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )



جدول رقم ( 6 )

تعويضات تأمين ضد فوائد مقبوضهإيجارات أراضيالنشاطدليل
اإلعانات منح وتبرعاتالحوادث

الحكومية
أرباح االسهم 
المجموع أخرىارباح بيع اصولالمقبوضه

بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات 50
68,202,000278,946,070351,012,850----3,864,780-والدراجات النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة

68,202,000122,763,600194,830,380----3,864,780-بيع المرآبات ذات المحرآات501

42,495,00042,495,000-------صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

82,027,47082,027,470-------بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

---------بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

31,660,00031,660,000-------بيع وقود السيارات بالتجزئة505

تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات 51
249,315,94471,144,606723,938,596---370,915,14618,467,70014,095,200المحرآات والدراجات النارية

155,047,200-----14,095,200-140,952,000تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

197,567,370-------197,567,370تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

105,242,00052,621,000173,649,300----15,786,300-تجارة الجملة للسلع المنزلية513

32,395,776-------32,395,776تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

10,725,60013,407,000-----2,681,400-تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

144,073,9447,798,006151,871,950------أنواع البيع بالجملة األخرى519

المقبوضات األخرى حسب النشاط االقتصادي لمسح التجارة الداخلية  2003م ( بالريال )



تابع جدول رقم ( 6 )

تعويضات تأمين ضد فوائد مقبوضهإيجارات أراضيالنشاطدليل
اإلعانات منح وتبرعاتالحوادث

الحكومية
أرباح االسهم 
المجموع أخرىارباح بيع اصولالمقبوضه

تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية 52
626,712,4227,157,177,7908,606,066,396--421,608,000297,892,684102,675,500-باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

6,785,690,3406,785,690,340-------تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

---------البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

305,972,990408,648,490---102,675,500---انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

9,300,0609,300,060-------البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

---------البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

626,712,42256,214,4001,402,427,506---421,608,000297,892,684-إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

370,915,146443,940,480311,987,884102,675,500--944,230,3667,507,268,4669,681,017,842 االجمالي

المقبوضات األخرى حسب النشاط االقتصادي لمسح التجارة الداخلية  2003م ( بالريال )



أرباح االسهم منح وتبرعاتأقساط تأمينفوائد مدفوعةإيجارات أراضيالنشاط دليل
المجموع أخرىخسائر بيع اصولضرائب غير مباشرهالموزعة

بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية 50
557,906,3915,949,300160,146,620898,526,451-17,124,10381,788,637-75,611,400وبيع وقود السيارات بالتجزئة

20,200,76268,115,668-41,094,706----6,820,200بيع المرآبات ذات المحرآات501

209,258,1295,949,30013,725,885304,234,454-14,108,340--61,192,800صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

116,372,305348,983,537-165,055,275-67,555,957---بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

140,712934,923-780,681-13,530---بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

9,706,956176,257,869-141,717,600-17,124,103110,810-7,598,400بيع وقود السيارات بالتجزئة505

تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات 51
17,266,484612,576,44974,325,930541,542,788368,424,000692,064,64533,149,772229,016,6212,568,366,689والدراجات النارية

253,061,6977,047,6001,532,853403,122,720-52,857,00047,923,68040,699,890-تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

675,444319,300,800368,424,000179,858,45610,315,87230,087,960912,408,176-3,745,644تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

125,501,76915,786,30036,271,655384,781,222-10,524,2007,893,15013,891,944174,912,204تجارة الجملة للسلع المنزلية513

31,335,200114,416,240-77,874,576-1,928,3203,278,144--تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

93,641,983135,400,096-38,406,363-3,351,750---تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

36,146,970618,238,234-17,361,783--2,996,640551,826,2999,906,542أنواع البيع بالجملة األخرى519

جدول رقم ( 7 )

المدفوعــــات التحويلية حسب النشاط اإلقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003م ( بالريال ) 



أرباح االسهم منح وتبرعاتأقساط تأمينفوائد مدفوعةإيجارات أراضيالنشاط دليل
المجموع أخرىخسائر بيع اصولضرائب غير مباشرهالموزعة

تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء 52
6,646,554,83915,720,380775,715,7458,620,203,251-105,402,000638,907,418437,902,869-المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

805,297,405793,416194,426,5911,232,889,123-99,177,000133,194,711--تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

38,818,682149,858,621-109,383,935-1,656,004---البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

4,743,369,68714,926,964220,752,3255,806,015,935-535,514,338291,452,621--انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

4,018,9556,144,683-2,015,013-110,715---البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

313,356,6301,248,022,779-934,666,149----البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

4,342,562177,272,110-51,822,650-105,402,0004,216,08011,488,818-إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

92,877,884717,978,449730,357,4511,061,234,294368,424,0007,896,525,87554,819,4521,164,878,98612,087,096,391 االجمالي

المدفوعــــات التحويلية حسب النشاط اإلقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال ) 
تابع جدول رقم ( 7 )



جدول رقم ( 8 )

مستعملة

بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود السيارات 50
21,082,860,99548,913,46466,436,2239,248,1671,129,588,282685,593,364بالتجزئة

-9,153,731---65,056,001بيع المرآبات ذات المحرآات501

4,368,347,29640,965,1805,949,3006,459,240444,379,989203,848,515صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

553,600,794390,597,473-60,486,923-15,412,776,684بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

97,827497,152124,876-5,144,73633,284بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

2,691,100121,956,61591,022,500-1,231,536,2777,915,000بيع وقود السيارات بالتجزئة505

11,118,182,907304,765,162212,967,31319,433,739839,020,7644,560,967,322تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية51

4,384,121,974880,95015,857,1001,409,520179,196,330185,351,880تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

1,232,992216,133,2991,705,098,202-1,680,354,66261,404,000تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

3,179,781,31463,671,41013,155,25016,559,829264,184,993208,131,841تجارة الجملة للسلع المنزلية513

730,940,977168,72843,387,200231,39890,408,70549,832,610تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

51,182,3623,204,273---837,103,987تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

37,915,0752,409,348,516-305,879,993178,640,074140,567,763أنواع البيع بالجملة األخرى519

1,644,927,194

85,798,600

4,704,194,105

3,204,273

حرآة األصول حسب النشاط االقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )

تكوين راس المال الثابتاالهالك السنوي أصول مباعة خالل العام النشاط القيمة الدفتريةدليل

-

قيمة االصول المشتراة ( محلية او مستوردة )

جديدة
التالف والمفقود

712,364,291

175,291,875

451,084,396

174,175,510

2,586,867,098

93,282,480

201,737,550

189,420



تابع جدول رقم ( 8 )

مستعملة

تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء المرآبات ذات المحرآات 52
71,336,062,308327,573,503141,762,673317,008,1103,937,962,9734,433,095,211والدراجات النارية

28,342,335,738121,987,71068,432,130234,791,6301,763,018,155370,584,778تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

6,457,709,36371,110,76029,223,6002,385,133267,782,081169,430,153البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

53,185,9091,741,066,400450,950,796-34,075,188,838111,916,295انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

-6,665,043 25,486,59334,555,392-785,530,89618,821,550البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

175,09366,684,2835,258,837-513,235,7151,207,540البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

1,162,061,7582,529,64844,106,943983,75264,856,6613,443,535,690إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

103,537,106,2109,992,346,660681,252,129421,166,209345,690,0175,906,572,0199,679,655,897

4,575,788,264

االجمالي

3,486,096,736

-

4,226,390

تكوين رأس المال الثابت
جديدة

حرآة األصول حسب النشاط االقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )

القيمة الدفتريةالنشاطدليل
قيمة االصول المشتراة ( محلية او مستوردة )

االهالك السنويالتالف والمفقودأصول مباعة خالل العام

392,220,410

561,738,528

131,506,200



جديده

-361,823---12,060,768االراضي1028

42,161,671,7841,168,260,02443,387,200229,033,7281,264,909,574895,839,096أبنية سكنية4520

805,928,39517,249,134--26,596,797,88017,249,134أبنية غير سكنية4520

15,968,608,7761,650,265,640107,546,45159,769,0061,610,538,4871,384,884,875آالت ومعدات 2925

6,077,999,6505,768,733,624164,139,15418,085,229903,919,2765,869,601,632سيارات نقل بضائع3410

102,154,722375,800,177-693,670,857290,087,92769,840,900سيارات نقل رآاب3410

11,783,706,3221,000,648,8107,028,90438,802,0551,194,500,7241,039,179,482أثاث ومفروشات3610

87,6719,917,700-876,7089,917,70029,223,600حيوانات 0121

7,728,56125,978,930--77,285,61325,978,930برامج آمبيوتر7220

5,285,700---5,285,700-اسم الشهرة2231

16,442,78555,919,170--164,427,85155,919,170آخرىــ

103,537,106,2109,992,346,660421,166,209345,690,0185,906,572,0199,679,655,897

حرآة االصول الثابتة حسب نوع األصل لمسح التجارة الداخلية 2003م ( بالريال ) 

تكوين رأس المال الثابت التالف و المفقود

-

أصول مباعة خالل العامدليل الصنف
مستعملة

القيمة الدفترية

االجمالي

155,553,150

283,137,465

681,252,129

-

-

85,413,680

29,223,600

-

جدول رقم (  9  )

127,924,234

-

االهالك السنوي

-

قيمة االصول المشتراة ( محلية أو مستوردة )



جدول رقم ( 10 )

المبيعاتالتغير في المخزونقيمة مخزون نهاية العامقيمة مخزون بداية العامالمشترياتالنشاطدليل

50
بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية وبيع وقود 

146,609,742,94323,088,067,69821,184,443,3031,903,624,396176,857,774,827السيارات بالتجزئة

6,710,602,285-397,483,541 4,883,260,0971,851,947,6392,249,431,180بيع المرآبات ذات المحرآات501

3,210,879,705524,192,823404,951,853119,240,9704,781,282,430صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

75,496,009,36015,718,126,47615,217,865,611500,260,86585,671,386,303بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

260,912,493-944,178 206,863,47140,391,13641,335,314بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

62,812,730,3094,953,409,6243,270,859,3451,682,550,27979,433,591,316بيع وقود السيارات بالتجزئة505

988,057,427,125161,261,907,316136,062,106,77325,199,800,5431,460,122,318,077تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية51

66,938,296,671-41,985,196 48,539,411,19342,333,761,53742,375,746,733تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

257,663,659,94220,667,222,49418,530,797,5432,136,424,951293,843,102,568تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

27,480,375,0719,353,187,0007,978,889,0791,374,297,92144,012,004,966تجارة الجملة للسلع المنزلية513

466,247,113,08752,128,363,74546,146,530,4685,981,833,277820,431,356,096تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

48,994,080,0287,926,587,0937,580,458,574346,128,51959,127,125,218تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

139,132,787,80428,852,785,44713,449,684,37615,403,101,071175,770,432,557أنواع البيع بالجملة األخرى519

االنتاج من النشاط الرئيسي حسب النشاط اإلقتصادي 2003 م ( بالريال )



تابع جدول رقم ( 10 )

المبيعاتالتغير في المخزونقيمة مخزون نهاية العامقيمة مخزون بداية العامالمشترياتالنشاطدليل

52
تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء المرآبات ذات المحرآات 

1,000,293,146,717209,504,146,650168,851,357,95640,652,788,6951,220,235,914,927والدراجات النارية

156,451,848,41424,823,106,54020,531,701,8824,291,404,658197,065,226,622تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

38,634,667,2254,699,325,3514,568,963,742130,361,60952,807,304,803البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

199,353,381,10985,996,709,01871,089,691,59714,907,017,421277,295,130,002انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

2,331,768,615-1,959,656 1,990,877,130142,246,632144,206,288البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

26,141,682,67046,985,38141,793,5635,191,81833,059,844,159البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

577,720,690,16993,795,773,72872,475,000,88421,320,772,845657,676,640,726إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

2,134,960,316,785393,854,121,664326,097,908,03267,756,213,6342,857,216,007,831 االجمالي

االنتاج من النشاط الرئيسي حسب النشاط اإلقتصادي لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )



جدول رقم ( 11 )

قطاع الملكية

عدد النشاط
عدد القيمةالمنشات

عدد القيمةعدد المنشاتالقيمةالمنشات
عدد القيمةالمنشات

عدد القيمةالمنشات
القيمةالمنشات

50
بيع وصيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات 

--186863,056,000--12,85438,486,816,023--16160,383,228النارية وبيع وقود السيارات بالتجزئة

------3412,359,524,679----بيع المرآبات ذات المحرآات501

--170764,910,000--8,75421,360,089,653----صيانة واصالح المرآبات ذات المحرآات502

------3,00110,320,758,963----بيع أجزاء وتوابع المرآبات ذات المحرآات503

------4668,726,149----بيع واصالح الدراجات النارية ومايتصل بها504

--1698,146,000--7124,377,716,579--16160,383,228بيع وقود السيارات بالتجزئة505

51
تجارة الجملة وتجارة العمولة باستثناء المرآبات ذات 

11710,140,955,85261350,002,800--12220,740,954,2279,12176,401,503,630--المحرآات والدراجات النارية

--181,673,805,000--35217,100,130,845----تجارة الجملة على اساس عقد او نظير رسم511

61877,083,68361350,002,800--6120,288,917,1172,70213,016,864,485--تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحيه512

------3,05215,100,080,326----تجارة الجملة للسلع المنزلية513

------48395,787,6802,2667,232,962,484--تجارة السلع الوسيطة األخرى والنفايات والخردة514

--13120,126,720--3499,843,561,246----تجارة الجملة في االآلت والمعدات واالمدادات515

--257,469,940,448--1256,249,43040014,107,904,243--أنواع البيع بالجملة األخرى519

دليل

عدد المنشات التجارية وقيمة االنتاج حسب قطاع الملكية لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )

تعاونيعام خاص مشترك خاص اجنبي خاص محلي  مختلط



قطاع الملكية

عدد النشاط
عدد القيمةالمنشات

عدد القيمةعدد المنشاتالقيمةالمنشات
عدد القيمةالمنشات

عدد القيمةالمنشات
القيمةالمنشات

52
تجارة التجزئة وأصالح السلع الشخصية والمنزلية باستثناء 

--672720,641,846198793,416,00069,545185,098,106,35297292,236,00070316,206,000المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية

------198542,299,836198793,416,00028,76137,124,295,644تجارة التجزئة غير المتخصصة في المتاجر521

----9,05913,988,624,84997292,236,000--292114,946,160البيع بالتجزئة لألغذية و المشروبات و التبغ في المتاجر522

------23,41064,259,781,407----انواع تجارة التجزئة االخرى للسلع الجديدة في المتاجر523

------465444,044,651----البيع بالتجزئة للسلع المستعملة في المتاجر524

------3,9856,976,365,521--18163,395,850البيع بالتجزئة خارج المتاجر525

--70316,206,000--3,86562,304,994,280----إصالح السلع الشخصية و المنزلية526

688881,025,07432021,534,370,22791,520299,986,426,00597292,236,00037311,320,217,85261350,002,800

تابع جدول رقم ( 11 )

االجمالي

عدد المنشات التجارية وقيمة االنتاج حسب قطاع الملكية لمسح التجارة الداخلية 2003 م ( بالريال )

دليل

تعاونيخاص مشتركخاص اجنبيخاص محلي  مختلطعام



  



الجمهورية اليمنية

وزارة التخطيط  والتعاون الدولي

الجهاز المرآزي لإلحصاء

2003م  مسح التجارة الداخلية لعام

رقم المنشأة:

فئة المنشأة:

االسم التجاري  للمنشأة  : 

النشاط االقتصادي الرئيسي ( بالتفصيل  ) : 

المديرية:المحافظة:

المدينة/ القرية:العزلة : 

اسم المبنى / المالك:اسم الشارع / الحارة / المحلة : 

فاآس:هاتف:ص . ب :

1- عام      2- مختلط      3- خاص محلي      4- خاص اجنبي      5- خاص (مشترك)     6- تعاوني ملكية المؤسسة:

1- فردية   2- تضامنية   3- مساهمة   4- ذات مسئولية محدوده   5- توصية بسيطة   6- توصية باألسهم   7- حكومية   8- اخرىالكيان القانوني للمؤسسة :

1- مفردة ( ليس لها فروع )      2- مرآز رئيسي له فروع      3- فرع

سنة التأسيس : 

رأس المال المصرح  به : 

رأس المال المدفوع لغاية نهاية 2003م : 

إجمالي عدد العاملين نهاية  عام 2003م : 

    

نتيجة المقابلة:

2- مغلقة مؤقتًا
3- متوقفة نهائيًا

4- لم يعثر على العنوان
5- لم تمارس نشاط عام  2003م         

6- تحولت من نشاط  التجارة 
7- رفض
8- مكرر

9- فرع ال يمسك حسابات
10- الميزانية غير جاهزة  

11- أخرى ( حدد ) : -------------------

األعمال الميدانية  

إعادة اإلدخال

المراجعة والترميز

التدقيق
اإلدخال

المراجعة بعد  
اإلدخال

إجمالي الرواتب واألجور : 

1- استوفيت 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

رقم السجل التجاري : 

- عاملون بأجر 

- عاملون بدون أجر 

 التنظيم االقتصادي للمنشأة ( وضع المنشأة ) :

األعمال المكتبية 

الباحث 
االسم 

المشرف 

التوقيع والتاريخ 

بيانات هذه االستمارة سرية بموجب المادة 
(5) من قانون اإلحصاء رقم (28) لسنة 

1995م والتستخدم لغير األغراض 
اإلحصائية



القيمة بالريال 

123456(3+4) - 6+5=7

المجموع 
** بسعر البيع * بسعر الشراء 

المبيــــعات 
**

حرآة البضائع المشتراه بغرض البيع ( النشاط التجاري ) 

دليل السلعة السلعة 
قيمة مخزون 
بداية العام 

P52

الهامش 
P1 التجـــــــــاري

المشتريات 
خــالل العام *

قيمة مخزون 
نهائية العام 

P52



القيمة بالريال 

12345

P2254010آهرباء 
P2264100مياه

مواد تعبئة وتغليف :-
P2112520بالستيك ونايلون 

P2112102آرتونية 
قطع غيار :-

P2123430لوسائل النقل 
P2122925لآلالت والمعدات 

P2132893عدد  وأدوات مستهلكة 
P2142109قرطاسية 

P2152221مطبوعات 
P2161810مالبس للعمل 
P2172424مواد تنظيف 

P2192320بنزين 
P2202320آيروسين 

P2212320ديزل 
P2222320غاز 

P2232320زيوت وشحوم 
P2107010إيجار أبنية 

P2117122استئجار آالت ومعدات 
P2126420بريد وهاتف وفاآس 

P213صيانة وإصالح  لآلالت والمعدات 
P2187412تدقيق حسابات 

P2196519عموالت بنكية  / عدا الفوائد 
P2246021سفريات لمهمات رسمية ( عدا المواصالت )  

P2256022نقل وشحن بضائع 
P2276302خدمات تخزين 

P2288512نفقات طبية إلصابات العمل 
P2319001خدمات تنظيف 

P2328090خدمات تدريبية وتعليمية 
أخرى ( تحدد ) :  

المجموع 

القيمة البند 

مستلزمات اإلنتاج 
دليل 

السلعة  
Isic

الرمز 
المساعد

رمز 
الحسابات 
القومية



123456
P1إيرادات النشاط الرئيسي لمنشآت الصيانة واإلصالح 

P1إيرادات األنشطة الثانوية 
D451020D451008إيجار األراضي 

D421022D421012أرباح األسهم والحصص المقبوضة والموزعة * 
D721024تعويضات التأمين ضد الحوادث 

D751025D751018المنح والتبرعات 
( D311028اإلعانات الحكومية اإلنتاجية ( الدعم

D41D41الفوائد المقبوضة والمدفوعة 
D711019أقساط تأمين ضد الحوادث 
خسائر بيع أصول  / K111033K111022أرباح

D21ضرائب غير مباشرة 
: أخرى تحدد

المجموع 
*  تشمل المسحوبات  

مستعملة جديدة 

12345678(4+5-6-7)= 9
101028األراضي

114520مباني سكنية 
124520مباني غير سكنية 

132925آالت ومعدات 
143410سيارات نقل بضائع 

153410سيارات رآاب 
163610أثاث ومفروشات 

170121حيوانات
187220برامج الكمبيوتر 

192231اسم الشهرة
202211براءات الملكية واالختراع 

تحدد ) :  ) أخرى
21
21

المجموع 

جملة اإلضـــــــافات ( 
التكوين الرأسمالي )

أصول 
مباعة 
خـــالل 

العــــــــــام 
( القيمة 

الدفتريــة ) 
P51

تـــــــــالف 
( القيمة 

الدفترية ) 
P51

اإلهالك
 خالل 
العام 
K1

اإلضافات الرأسمالية خالل العام 

دليل 
السلعة  
Isic

الرمز 
المساعد نوع األصل 

قيمة األصول المشتراة 
خالل العام ( محلية أو 

P51 ( مستوردة

القيمة بالريال 

اإليرادات والمصروفات األخرى خالل العام 

رمز البند 
المعاملة

رمز
الحسابات 
القومية

رمز المعاملة
رمز 

الحسابات 
القومية

القيمة بالريال 

قيمة 
قيمة المصروفات اإليرادات

7




