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  2015 ،بآ – 1436، ذو القعدة.    

ع الحقوق محفوظة   .جم
  

اس  ر یرجى اإلشارة إلى هذفي حالة االقت   :التاليا التقر
  

ز  ة . 2015الفلسطیني،  لإلحصاءالجهاز المر احة المحل ة مسح الس ة جالنتائ -2014 ،والخارج   . األسـاس
    .فلسطین -رام هللا 

 

ع المراسالت توجه إلى     :جم
ز    الفلسطیني لإلحصاءالجهاز المر

  .فلسطین –، رام هللا 1647  ب-ص
  

  2982700  2 (970/972): هاتف
  2982710  2 (970/972): فاكس
  1800300300: المجاني الرقم

    diwan@pcbs.gov.ps:  برد إلكتروني

ة   2140 :الرمز المرجعي                                                     http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترون
  

ة المحددة في میثاق الممارسات تم  ار ر حسب اإلجراءات المع إعداد هذا التقر
ة  ة الفلسطین   2006لإلحصاءات الرسم
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ــر وتـقدیـــر   ش
  

ة التـي سـاهمت فـي إنجـاح جمـع  ـل األسـر الفلسـطین ر والتقـدیر إلـى  الشـ ـز لإلحصـاء الفلسـطیني  یتقدم الجهـاز المر
ع العاملین في هذا المسح لما أبدوه  انات المسح، وٕالى جم ة واجبهمب   .من حرص منقطع النظیر أثناء تأد

  
ط وتنفیــذ  ــة لقــد تــم تخطــ ــة والخارج احة المحل ــز لإلحصــاء 2014مســح الســ ــ فنــي مــن الجهــاز المر ــادة فر ق  ،

ـل مـن  دعم مـالي مشـترك بـین  سیــة للجهـاز  دولـة فلسـطینالفلسطیني، و ـل الرئ  2015لعـام  CFG)(ومجموعـة التمو
ة لد  ج ة النرو تب الممثل م ة والتعاون  دولة فلسطینممثلة  ة للتنم سر الة السو   .SDC)(والو

  
ات أن إلى اإلشارة تجدر ر من محتو ة هذا التقر ز  مسؤول   .الفلسطیني لإلحصاء الجهاز المر

  
ــى یت ــدیر إل ر والتق ــل الشــ ــز لإلحصــاء الفلســطیني بجز ــدم الجهــاز المر ة للجهــاز     ــو متلا ةعــو مجمأعضــاء ق ســ ل الرئ
)CFG (مة في تنفیذ هذا المسح ل على مساهمتهم الق التمو   .الذین ساهموا 
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  فر العمل
  

 ة   اللجنة الفن

س اللجنة                  رى القبج  رئ

  دمحم شاهین
م ه إبراه   صف
ة الرابي     آ

   مهیرة قنداح

  یوسف األشقر
   زاد قاللوة

  دمحم الصیرفي

  سناف سماح
 

 ر   إعداد التقر
  مهیرة قنداح

  ایناس الرفاعي
  

 م الخرائط  تصم

ح   هیثم صب
  

 تدقی معاییر النشر 

 حنان جناجره

  
 ة  المراجعة األول

  فتحي فراسین
 محمود عبد الرحمن

  دمحم قاللوة
 

  ة  المراجعة النهائ

ة زدان   عنا
   

 اإلشراف العام  
س الجهاز عال   عوض                               رئ
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ات   قائمة المحتو
  

  الصفحة    الموضوع
    قائمة الجداول 
    المقدمة  

ة  :  الفصل األول    15  النتائج االساس

ةتنفیذ  1.1     15  الرحالت المحل

ة تنفیذ  2.1     18  الرحالت الخارج
      

ةال  : الفصل الثاني   23  جودة وال منهج

  23  أهداف المسح 1.2 
  23  استمارة المسح   2.2  

  24  اإلطار والعینة 3.2 
 

ة 4.2 ات المیدان   24  العمل
 

انات  5.2   25  معالجة الب

  26  حساب األوزان 6.2  

انات  7.2     26  جودة الب

انات  8.2     26  دقة الب

انات  9.2     28  مقارنة الب

ط الجودة 10.2     29  إجراءات ض

انات  11.2   ة على الب   29  المالحظات الفن
    

  

م والمصطلحات  :الثالثالفصل    31  المفاه
  

  

  

  33  المراجع  
    

  
  35  الجداول  
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  قائمة الجداول
  

  

    

 الصفحة    ولالجد

ة فلسطینالتوزع النسبي لألسر في   :1 جدول  37  2014والمنطقة،  حسب تنفیذ الرحالت المحل
 

ــــة  فلســــطینفــــي  التوزــــع النســــبي لألســــر  :2 جدول  حســــب عــــدد الــــرحالت التــــي نفــــذت رحــــالت محل
ة والمنطقة،    2014المحل

37 

 

ـــان المـــزار   :3 جدول ـــة حســـب مـــدة اإلقامـــة فـــي الم ـــع النســـبي لألســـر التـــي نفـــذت رحـــالت محل التوز
  2014والمنطقة، 

38 

 

ة حسب وجهة الرحلة والمنطقة،   :4 جدول  38   2014التوزع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محل
 

ــــــــة   :5 جدول م الرحل ـــــــع النســـــــبي لألســــــــر التـــــــي نفـــــــذت رحـــــــالت محلیــــــــة حســـــــب طرقـــــــة تنظـــــــ  التوز
  2014والمنطقة 

39 

 
 

ة حسب عدد  نفذت رحالتالتي التوزع النسبي لألسر  :6 جدول ینمحل  39 2014والمنطقة،  المشار
 

 

ـة لألسرالتوزع النسبي   :7 جدول تـوفر الخـدمات فـي األمـاكن  رأیهـا فـي حـول التي نفذت رحـالت محل
  2014حسب نوع الخدمة، فلسطینالمزارة في 

40 

 
 

ةلألسر التوزع النسبي   :8 جدول حول مستو الرضى عن الخدمات المتوفرة  التي نفذت رحالت محل
  2014حسب نوع الخدمة،  فلسطینفي األماكن المزارة في 

40 

ة حسب نوع اإلنفاق والمنطقة،   :9 جدول  41          2014متوسط إنفاق األسرة على الرحلة المحل
  

  
 

ة والمنطقة،   :10 جدول  41  2014التوزع النسبي لألسر حسب تنفیذ رحالت خارج
 

 

ـــــع النســـــبي لألســـــر  :11 جدول ـــــة  التوز ـــــذت رحـــــالت خارج ـــــي نف ـــــةالت ـــــرحالت الخارج   حســـــب عـــــدد ال
  2014 والمنطقة

42 

  

ة حسب وجهة الرحلة والمنطقة،  نفذت رحالتالتي التوزع النسبي لألسر  :12 جدول  42  2014خارج
 

 

ة حسب عدد  نفذت رحالتالتي التوزع النسبي لألسر  :13 جدول ینخارج  43  2014 ،والمنطقة المشار

 
 

ــــــع النســــــبي لألســــــر  :14 جدول ســــــي للرحلــــــة  نفــــــذت رحــــــالتالتــــــي  التوز ــــــة حســــــب الهــــــدف الرئ  خارج
  2014 ،والمنطقة

43 

 
 

ـــــــع النســـــــبي لألســـــــر التـــــــي   :15 جدول م الرحلـــــــة  نفـــــــذت رحـــــــالتالتوز ـــــــة حســـــــب طرقـــــــة تنظـــــــ  خارج
  2014 ،والمنطقة

44 

 

 

 

ة حسب نوع اإلنفاق والمنطقة،   :16 جدول  44  2014متوسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارج

  

  

 



PCBS : ةمسح ة والخارج احة المحل ة -2014 ،الس   النتائج األساس

  



PCBS : ةمسح ة والخارج احة المحل ة -2014 ،الس   النتائج األساس

  

  المقدمة
  

ل احيالقطاع  ش ة قبل، والتي استقطبت اهتمامًا من ةأحد القطاعات الهام فلسطینفي  الس ة الجهات الرسم نظرًا  المعن
ة  ة في توفیر العمالت الصع له هذا القطاع من أهم ش ةلما  ة األجنب منطل  ومن.  وتشغیل األید العاملة الفلسطین

ة حول هذا القطاع فقد قام الجهاز  انات إحصائ ة توفیر ب ز أهم مسح إحصائي  بتنفیذلإلحصاء الفلسطیني  المر
اح حولمتخصص  ة، الس ة والخارج ارهة المحل ة من  ااعت س اًال رئ احياش ونات الطلب الس انات م ل ب ، والتي تش

ة في جداول  س احةرئ      .الحساب الفرعي للس
  

ةمسح  یهدف ة والخارج احة المحل ز لإلحصاء الفلسطیني خالل الفترةنالذ  الس  24/03/2015من  فذه الجهاز المر
انات الالزم 31/05/2015وحتى  ة التي تتضمن مؤشرات الى توفیر الب انات اإلحصائ ة ة لبناء وتحدیث قواعد الب احصائ

ة في فلسطین،  ة والخارج احة المحل ةحول الس ا اآلت ة حول القضا انات احصائ   : بهدف توفیر ب
  ة مة في فلسطین التي نفذت رحالت محل انات حول األسر المق ة ب   .وخارج
  ة ة والخارج ة المحل اح انات حول خصائص الرحالت الس  .ب
  انات حول ةخصائص و  ب اح ة وأوجه اإلنفاق خاللها على الرحالت الس ة والخارج  .تكالیف الرحلة المحل
   ة التعرف اح ة على توفر الخدمات المختلفة في األماكن الس  .المزارة ودرجة الرضى عنهاالمحل

 

ة للمسحثالثة فصولیتألف التقرر من  عرض الفصل األول النتائج األساس ة التي تناولها المسح  ،  س ع الرئ حسب المواض
حث ة،  :والتي تشمل ،ال ة وخارج ع تنفیذ رحالت محل ة و الرحالت الخصائص و مواض ةالمحل رحلة التكالیف و  ،خارج

ة و ال ة،المحل ة المزارة و  خارج اح  ،ودرجة الرضى عنهافي فلسطین التعرف على توفر الخدمات المختلفة في االماكن الس
عرض الفصل الثاني ما في ذلك استمارة المسح ومجتمع الدراسة  و ط وتنفیذ المسح  اعها في تخط ة التي تم ات المنهج

قا  شمل هذا الفصل توث ما  م العینة،  انات لعمللوٕاطار المعاینة وتصم ما في ذلك التدرب وجمع الب ة  ات المیدان
عرض  ،ومعالجتها ة التي تم الحصول علیها في هذا المسح ذلكو انات اإلحصائ ما لجودة الب عرض الفصل   .تقی بینما 

ة  م والمصطلحات العلم   .الواردة في التقررالثالث المفاه
  
  

،،،   وهللا ولي التوفی
  

  عال عوض                                                        
س الجهاز                                                             رئ

  
  2015، آب 
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  الفصل األول
  

ة   النتائج األساس
  

ة احة  عرض هذا الفصل أهم المؤشرات اإلحصائ ة خالل العاملمسح الس ة والخارج ، حیث فلسطینفي  2014 المحل
ة األسرتعرض هذه النتائج  ة، نس ة ورحالت خارج ة من تنفیذ الرحالت  األهدافو  التي نفذت رحالت محل س الرئ

ة، ان المزار، اضافة الى طرق نمط وحجم و  الخارج ة، ومعدل مدة اإلقامة في الم ة والخارج اإلنفاق خالل الرحالت المحل
م تلك الرحالت   . تنظ

  
ة  1.1   تنفیذ الرحالت المحل

ة  أن المسح نتائج اظهرت مة في األسر نس ـة رحالت نفذتالتي  )أو أكثرفرد واحد من األسرة ( فلسطینالمق قـد بلغـت  محل
ة و% 32.5، بواقع 36.9% داخـل  مـن األسـر بـرحالت% 63.1فـي قطـاع غـزة، فـي حـین لـم تقـم % 45.5في الضفة الغر

   .2014عام  خالل فلسطین
  

ع النسبي لألسر في  ة والمنطقة،  فلسطینالتوز   2014حسب تنفیذ الرحالت المحل

 
  

ة تكرار   :الرحالت المحل
مـة فـي % 43.3اظهرت نتائج المسح أن  ـةمـن األسـر المق ـة واحـدة فلسـطین والتـي نفـذت رحـالت محل ، قـد نفـذت رحلـة محل

مــن األســر نفــذت ثــالث رحــالت % 30.5 همنهــا نفــذت رحلتــین، فــي حــین أن مــا نســبت% 26.2، مقابــل 2014خــالل العــام 
  . فأكثر

  
ة ة في الضفة الغر   : وجهات الرحالت المحل

انـت تقصـد مالهـي % 21.8أشارت نتائج المسح أن  ة  ة في الضفة الغر غاالنـد فـي المن األسر التي نفذت رحالت محل م
ة  ــــابلس بنســــ ــــاذان فــــي محافظــــة ن ــــة%16.8محافظــــة طــــولكرم، یلیهــــا واد ال ــــات فــــي محافظــــة قلقیل ــــة الحیوان ق         ، ثــــم حد

ة    %. 10.8بنس

45.5
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ة،  س ة حسب وجهة الرحلة الرئ ة في الضفة الغر ع النسبي للرحالت المحل   2014التوز

  

  

  
ة في قطاع غزة   : وجهات الرحالت المحل

انـت تقصــد مدینــة النــور % 21.0أظهـرت نتــائج المســح أن  ــة،  مــة فـي قطــاع غــزة والتــي نفـذت رحــالت محل مـن األســر المق
ة  حر غزة بنس ما تشیر النتائج إلى أن ما نسـبته % 20.6یلیها شاطىء  انـت % 14.2في محافظة غزة،  مـن هـذه األسـر 

حـــر شـــمال غـــزة، فـــي حـــین قصـــدت  مـــة فـــي قطـــاع غـــزة مدینـــة أصـــداء األســـر تقصـــد شـــاطىء  ة فـــي محافظـــة المق اح الســـ
ة ر أنــه لــ %.9.8 خــانیونوس بنســ ــة إلــى قطــاع غــزة أو  میــذ ة مــن الضــفة الغر ــة لألســر الفلســطین یــتم رصــد أ رحلــة محل

ة فصل القطاع عن الضفة الغر سبب االغالق واجراءات االحتالل االسرائیلي الذ  س، وذلك      الع
    

ة،  س ة المنفذة في قطاع غزة حسب وجهة الرحلة الرئ ع النسبي للرحالت المحل   2014التوز

  
  

ة م الرحالت المحل قة تنظ   :طر
مــة فــي % 63.4بینــت نتــائج المســح أن مــا نســبته  م رحالتهــا فلســطین مــن األســر المق ــة قامــت بتنظــ التــي نفــذت رحــالت محل

ل شخصي، و ش اشرة  ـةرحالتهـا  تمن األسر نظمـ% 31.6م م المـدارس والجامعـات ورـاض ، عـن طرـ مؤسسـات تعل
طرقة اخر % 5.0، وان االطفال مها     .من الرحل تم تنظ
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  :المراف والخدمات المتوفرة في األماكن المزارة
ةبینت نتائج المسح  ة المزارة في  رأیها في حول لألسر التي نفذت رحالت محل اح توفر المراف والخدمات في األماكن الس

أن األماكن المزارة یتوفر فیها مطاعم و% 67.4 أن فلسطین ن أمتنزهات، و من األماكن یتوفر فیها % 77.2منهم أفادوا 
ة، % 76.5 ن أالمقاهي، و من هذه األماكن یتوفر فیها خدمات % 63.0بینت النتائج أن ما منها یتوفر فیها مراف صح
من هذه األماكن یتوفر فیها برك % 48.1 منها یتوفر فیها محالت تجارة، في حین أشارت النتائج إلى أن% 57.9

احة ، فإن   .للس سر تعتبر الخدمات المقدمة من المطاعم جیدة من األ% 27.3وعن مستو رضى األسر عن تلك المراف
ةالخدمات تعتبر  %18.4المقاهي، و لخدمة% 28.9للمتنزهات، و% 45.0 مقابل جداً  جیدة  المتوفرة في المراف الصح
  .جداً 

  
ة األسر ة نس   2014 الخدمة،حسب نوع  فلسطینلخدمات في األماكن المزارة في توفر ا رأیها في حول التي نفذت رحالت محل

  
  

ة علىمتوسط اإلنفاق    :الرحلة المحل
ةأشارت نتائج المسح إلى أن متوسط إنفاق  ة التي نفذت رحالت محل ة الواحدة بلغ  األسرة الفلسطین خالل الرحلة المحل

ة  61.2 ان في الضفة الغر ختلف هذا المتوسط حسب المنطقة، فقد  ًا، و دوالرًا في  26.5دوالرًا، مقابل  86.6دوالرًا أمر
ة ألوجه اإلنفاق.  قطاع غزة ان لنفقات الطعام والشراب النصیب األكبر من حصة إنفاق األسرة في فلسطین النس ، فقد 

ة  16.1 بواقع دوالرًا، یلیها نفقات النقل 24.3على الرحلة بواقع  دوالر، مقابل  11.0دوالرًا، في حین بلغت النفقات الترفیه
  .دوالر على التسوق  6.4

  
ة حسب نوع اإلنفاق،  ي( 2014متوسط إنفاق األسرة خالل الرحلة المحل الدوالر األمر مة    )الق
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ة   2.1   تنفیذ الرحالت الخارج
ة  أن المســـح نتـــائج بینـــت ـــة نفـــذت رحـــالتالتـــي  )فـــرد واحـــد مـــن األســـرة أو أكثـــر(فلســـطین فـــي األســـر نســـ قـــد بلغـــت  خارج
ــة % 78.4، بواقــع 2014عــام  خــالل فلســطینخــارج  رحــالت تنفــذمــن األســر لــم % 83.9مقابــل  ،16.1% فــي الضــفة الغر

  . فلسطینخارج  تنفذ رحالتفي قطاع غزة لم % 94.5و
  

ع النسبي لألسر في  ة والمنطقة،  فلسطینالتوز    2014حسب تنفیذ الرحالت الخارج

  

ة تكرار   :الرحالت الخارج
ـة،  فلسـطینمن األسر في % 75.3ظهرت نتائج المسح أن أ ـة واحـدة خـالل قـد التـي نفـذت رحـالت خارج نفـذت رحلـة خارج

ة األسـر التـي نفـذت ثـالث رحـالت  بلغـتنفذت رحلتـین اثنتـین، فـي حـین % 14.5 مقابل ،2014العام   %10.2فـأكثر  نسـ
  .  2014العام  خالل

   
ة    :وجهات الرحالت الخارج

انت تقصـد األردن، وأن % 45.0أشارت نتائج المسح إلى أن  ة  ة خارج اح منهـا % 23.0من األسر التي نفذت رحالت س
ة قصـدت ـان نصـیبها مــا نسـبته مصـر أمــا  ،اسـرائیلمنهـا قصـدت % 12.4، فـي حــین أن السـعود ة، %6.5ف ـا بنســ  ثـم تر

ةمن % 2.8    .الرحالت الخارج
   

ة،  س ة المنفذة حسب وجهة الرحلة الرئ ع النسبي للرحالت الخارج   2014التوز
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ة   :هدف الرحالت الخارج
انـت بهـدففلسطین من األسر في % 35.8أشارت نتائج المسح أن  ـة    زـارة األقـارب واألصـدقاء التـي نفـذت رحـالت خارج

ــةألانــت % 22.9و اب دین ــان، ســ انــت بهــدف %10.6وأن بهــدف االســتجمام والراحــة % 19.1 فــي حــین  ــة  منهــا  الرعا
ة انت بهدف %5.8و الصح ة منها      .العمل والمهمات الرسم

  
ة م الرحالت الخارج قة تنظ   :طر
م رحالتهـا  فلسـطینمن األسر فـي % 62.5بینت نتائج المسح أن ما نسبته  ـة قامـت بتنظـ ة خارج اح التـي نفـذت رحـالت سـ
ل شخصــي، مقابــل  شــ اشــرة  ــ % 29.2م م رحالتهــا عــن طر تــبمــن األســر قامــت بتنظــ احة وســفر م مــن % 8.3، وســ

طرق أخر تشمل ات: (األسر نظمت رحالتها  ، جمع   ). مؤسسات، نواد
  

ة   :متوسط اإلنفاق على الرحلة الخارج
مة في  ة الواحدة بلغ فلسطین أشارت نتائج المسح إلى أن متوسط إنفاق األسرة المق دوالرًا  1,224.9على الرحلة الخارج

ان لنفقات التسوق النصیب األكبر من حصة إنفاق األسرة في الرحلة بواقع  ة ألوجه اإلنفاق، فقد  النس ًا، أما  أمر
اتب النقل بواقع اً دوالر  314.1 ًا، یلیها نفقات م احة والسفر بواقع  212.8 أمر اتب الس لغت  176.7دوالرًا ثم م دوالرًا و

ة  86.0دوالرًا، ونفقات المبیت  163.5النفقات على الطعام والشراب    .دوالراً  69.0دوالرًا، في حین بلغت النفقات الترفیه
  

ةالخار  متوسط إنفاق األسرة خالل الرحلة ي( 2014حسب نوع اإلنفاق،  ج الدوالر األمر مة    )الق
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  الثاني الفصل
  

ة  والجودة المنهج

  
ــة ــة وٕاجــراءات الجــودة  عــرض هــذا الفصــل المنهج ط وتنفیــذ مســح  العلم عــت فــي تخطــ ــةالتــي ات ــة والخارج احة المحل  الســ

موضـوع  وتشمل ،2015الذ تم تنفیذه عام  انـات الخاصـة  ة وطرق جمع ومعالجة وتحلیل الب حث األساس م أدوات ال تصم
ط الجودة، الدراسة انات وٕاجراءات ض عة اإلضافة إلى دقة الب   .المت

  
  أهداف المسح  1.2

ة ا اآلت ة حول القضا انات احصائ   :یهدف المسح الى توفیر ب
  مة في فلسطین انات حول األسر المق ةتوفیر ب ة التي نفذت رحالت محل   .وخارج
  ة ة والخارج ة المحل اح انات حول خصائص الرحالت الس  .توفیر ب
  انات حول ةخصائص و  توفیر ب اح ة وأوجه اإلنفاق خاللها على الرحالت الس ة والخارج  .تكالیف الرحلة المحل
  ة المزارة ود اح  .رجة الرضى عنهاالتعرف على توفر الخدمات المختلفة في األماكن الس

  
  استمارة المسح 2.2

ـع مراحـل المسـح وخاصـة  ـة لجم ة لجمع المعلومات، لذلك ال بـد أن تحقـ المواصـفات الفن س تمثل استمارة المسح األداة الرئ
انات وتحلیلها ات معالجة الب   .مرحلة العمل المیداني، ومتطل

  
عـد  م اسـتمارة المسـح  احةعلـى تجـارب الـدول األخـر فـي موضـوع إحصـاءات  اإلطـالعوقد تم تصـم ات األمـم السـ ، وتوصـ

ار خصوص عین االعت   .المجتمع الفلسطیني في هذا الجانب ةالمتحدة، مع األخذ 
  

م وفحص االستمارة   :تصم
ة المراحل اآلت م االستمارة  ة تصم   :مرت عمل

  ات األمـــم المتحـــدة حـــول اســـتمارات ـــةتـــم الرجـــوع إلـــى مـــا هـــو متـــوفر مـــن توصـــ ـــة والخارج احة المحل م  الســـ والمفـــاه
  .والمصطلحات المستخدمة فیها

  ة  تـــم الرجـــوع إلـــى اســـتمارات المســـوح اح ـــة التـــي قـــام الجهـــاز بتنفیـــذها ومنهـــا اســـتماراتالســـ احة المحل احةالســـ  ، الســـ
ة   .الخارج

  اغة مجموعــة مــن األســئلة  االســتمارة بنــاءً تــم تعــدیل قة للمســح وذلــك بإعــادة صــ وٕاضــافة أســئلة علــى نتــائج الــدورات الســا
  .جدیدة

 مات التدقی والتنظیف فاء االستمارة وتعل مات است  . تم إعداد تعل
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  طار والعینةإلا 3.2
  

  :مجتمع الهدف
ع ة  یتألف مجتمع الهدف من جم مةاألسر الفلسطین ة في  المق اد   .2015دولة فلسطین خالل عام صورة اعت

  
  :إطار المعاینة

ــارة عــن قائمــة منــاط عــد تــم تحــدیثها  للمســوح ) master sample(مــن  العینــة الشــاملة  یتكــون إطــار المعاینــة وهــي ع
-2013الفتــرة خــالل ) )MICS(والمســح العنقــود متعــدد المؤشــرات PECS) (مســح اســتهالك وانفــاق األســرة ( االســرة 

ة متقارة الحجم في معظمها  ، 2014 المستخدمة في نفسها ، وهي )أسرة 124متوسط عدد األسر فیها (وهي مناط جغراف
ة وحدات معاینة أول ار العینة) PSUs( التعداد، وقد تم استخدام هذه المناط  ة اخت   .في المرحلة األولى من عمل

  
  :حجم العینة

  .أسر 6,609على المستو اإلجمالي استجاب للمسح  أسرة 7,690الكلي  بلغ حجم العینة
  

م العینة   :تصم
ة المنزلي مسح عینة هذا المسح هي عینة ز لإلحصاء الفلسطیني  نفذهالذ  اإلحصاءات الجغراف في العام الجهاز المر

ة  .2014 ة عنقود ق   :مرحلتینعلى ) PPS(ذات احتمال متناسب مع الحجم العینة هي عینة ط
ة :المرحلة األولى طرقة عشوائ ار عینة مناط عد   370بلغ عددها   ،) PPS(احتمال متناسب  مع حجم العنقود  اخت

  .منطقة عد
ة ار عینة من  :المرحلة الثان ة منتظمة 20اخت طرقة عشوائ ارها في المرحلة األولى  ل منطقة عد تم اخت  أسرة من 

أسماء (   .)سرراب األأشوف 
ونة من  ة م ار عینة مساح ارها في المرحلة األولىأ 20في القدس داخل الحواجز یتم اخت ل منطقة عد تم اخت  سرة من 

ة منطقة العد) منطقة عد 19( ة من بدا ار نقطة البدا تم اخت   .و
  

قات العینة   :ط
ما یلي قات  م المجتمع إلى ط   :تم تقس

اإلضافة للجزء من محافظة القدس والمسمى  16( المحافظة .1 ة  قة منفصلة  J1محافظة في الضفة الغر ط
  .)قطاع غزةاإلضافة الى 

م ،، رفحضر(نوع التجمع  .2  ).مخ
  

ة  4.2 ات المیدان   العمل
ــة مــن مصــادرها  انــات المطلو قــي للمســح فــي الحصــول علــى الب ــة، العمــل الحق ــات المیدان ــةتمثــل العمل لــذلك فــإن .  األول

ل تفصیلي ش ة التي تم العمل علیها  ا األساس   .ضمان وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة هو من القضا
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ـة الالزمـة  ات التدرب وتوفیر المستلزمات الماد ما في ذلك عمل ة واإلدارة  ل المستلزمات الفن وقد اشتمل ذلك على توفیر 
أفضل صورة   .ألداء العمل 

  
ب والتعیینا   :لتدر

ل عام ضمن التدرب الشامل لمسح  ش ة المختلفة  ات المیدان احثین المیدانیین على العمل اإلحصاءات لقد تم تدرب ال
ة المنزلي ة تنفیذ المسح الجغراف ات .  وذلك قبل بدا انات وأدب ات جمع الب احثین المیدانیین على عمل لقد اشتمل تدرب ال
ز العمل المیداني،  اإلضافة إلى تدرب خاص تر الت،  ات إجراء المقا ات وأدب ما في ذلك طرح األسئلة وتسجیل اإلجا

ات مسح  ةعلى خصوص ة والخارج احة المحل احةما في ذلك استمارة المسح واألسئلة الخاصة  الس والمصطلحات  الس
م المستخدمة في المسح   .  والمفاه

  
ة ة اآلت ا األساس   : اشتمل برنامج التدرب على القضا

  مسح وأهدافهالالتعرف.  
 االستمارة  تعرف المصطلحات المستخدمة في.  
 فاء االستمارة ة است   .آل

ـاحثین المهـارات الالزمـة لجمـع  ـة بهـدف إكسـاب ال اإلضـافة إلـى تطبیـ تمـارن عمل اشتمل التدرب على محاضرات نظرة 
انات   .الب

  
اناتج   :مع الب

ـالغین القـادرن  ة ألحـد أفـراد األسـرة ال فاء االستمارات عن طر المقابلة الشخصـ ة است ـةعتمت عمل بـدأ العمـل   .لـى اإلجا
ـــع المحافظـــات ،  31/05/2015إلـــى  24/03/2015 مـــنالمیـــداني للمشـــروع  ـــ العمـــل المیـــداني فـــي جم وقــــد تـــم توزـــع فر

لـــغ عـــدد طـــاقم حســـب حجـــم العینـــة لكـــل محافظـــة،  ـــع أدوات ولـــوازم العمـــل المیـــداني، و ـــ المیـــداني بجم ـــد الفر مـــا تـــم تزو
اإلضــافة إلــى ) 7(مشــرفي منــاط و) 10(، مــنهم )55( فــي فلســطین العــاملین فــي المشــروع تبیــین  احــث ) 38(مــدققین م

  .میداني
  

انات  5.2   معالجة الب
انـات مجموعـة مـن األنشـطة  ـات التـي تـم إجراؤهـا علـى االسـتمارات بهـدف إعـدادها لمرحلـة تضمنت مرحلـة معالجـة الب والعمل

ة ات اآلت   :التحلیل، وشملت هذه المرحلة العمل
انـات .1 مـات للتـدقی :  التدقی قبـل إدخـال الب اسـتخدام تعل ـع االسـتمارات  للتأكـد مـن  اآللـيفـي هـذه المرحلـة تـم تـدقی جم

تمل منها  انات وٕاعادة غیر الم ة الب ة للمیدانمنطق   .ثان
انات .2 ل: إدخال الب ش انات  تـب نـابلس والخلیـل وغـزة،  تم إدخال الب االضـافة الـى م سـي للجهـاز  ز الرئ اشر في المر م
استخدام و  انات  ة إدخال الب م عمل وقـد تمیـز .  البرنامج احیث تمت برمجة االستمارة من خالل هذ Access برنامجتم تنظ

ةالبرنامج الذ تم   :إعداده في الجهاز بـالخواص والسمات اآلت

 قة لالستمارة على شاشة الحاسوب ة التعامل مع نسخة مطا ان   .إم
  انات في االستمارة إجراءالقدرة على نة وتسلسل الب ة المم ع الفحوص واالحتماالت المنطق   .جم
 ة أو أخطاء الع انات الرقم   .مل المیدانيالحفا على الحد األدنى من أخطاء مدخلي الب
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  ات   ).User-Friendly(سهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعط
  ـن اسـتخدامها و م غة أخـر  انات إلى صـ ل الب ة تحو ان ةإم ـة أخـر  تحلیلهـا مـن خـالل منظومـات إحصـائ تحلیل

 . SPSS مثل

 

  ساب األوزانح  6.2
ة  ار الوحدة، وعینة  في العینة) وحدة المعاینة(عرف وزن الوحدة اإلحصائ مسح هي الأنه المقلوب الراضي الحتمال اخت

ة منتظمة ذات  ة عشوائ ة عنقود ق حیث یتم في المرحلة األولى  على مرحلتین (PPS)احتمال متناسب مع الحجم عینة ط
ة یتم حساب وزن األسرة من  ل منطقة عد، ثم في المرحلة الثان ار  االعتماد على احتمال اخت حساب وزن مناط العد 

ة فنحصل على وزن األسر  ثم نقوم  األوليل منطقة عد، ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثان
االعتماد على تقدیرات األسر بتعدیل هذه األوزا قة   2015 منتصفن  ) محافظة، نوع التجمع(وتكون فئة التعدیل هي الط

التالي نحصل على وزن األسر النهائي   .و
  

انة الدجو   7.2   اتب
ط األولي للمسح وانتهاءً  التخط انات جوانب متعددة، بدءًا  انات واالستفادة م شمل مفهوم جودة الب ة نشر الب  .نهاف

عادوهناك  عة أ ة س قها خالل فترة تنفیذ المسح للجودة اإلحصائ الواقع :تم العمل على تحق ة  والدقة،، الصلة  والوقت
ة الوصول والوضوح، واالنتظام ان ة للمقارنة، وٕام   .واالكتمال، واالتساق، والقابل

  
انات  8.2  دقة الب

انات جوانب متعددة في المسح  ذلك  معاینةمن أبرزها أخطاء الشمل فحص دقة الب سبب استخدام عینة في المسح، و
ة في المسح وأهم آثارها على  المعاینةأخطاء غیر  اإلضافة إلى معدالت االستجا ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، 

شمل هذا القسم على اآلتي   :التقدیرات، و
  

  :أخطاء المعاینة
أخطاء  انات هذا المسح یتأثر  س حصـراً إن ب لوحـدات مجتمـع الدراسـة، ولـذلك مـن  شـامالً  المعاینة نتیجة الستخدام عینـة ولـ

ـــة التـــي نتوقـــع الحصـــول علیهـــا مـــن خـــالل التعـــدادات وقـــد ق م الحق ـــد ظهـــور فـــروق عـــن القـــ ـــاین  احتســـابتـــم  المؤ هـــم ألالت
ـاین . المؤشرات انـات وقـد دلـت نتـائج حسـاب الت لة فـي نشـر الب وعلـى مسـتو  ،فلسـطین دولـة مسـتو  علـىانـه ال توجـد مشـ
ة وقطاع غزة(المنطقة    ).الضفة الغر
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این ملخص    ألبرز مؤشرات المسححساب الت
  

مة   المؤشر ق
 التقدیر

الخطأ 
ار   المع

معامل 
االختالف 

C.V % 

   %95فترة الثقة 
الحد 
  األدنى

الحد 
  األعلى

عدد 
 المشاهدات

ة في فلسطین خالل ة االسر التي نفذت رحالت محل         نس
 2014عام 

36.9 0.8 2.2 35.3 38.6 2,425 

ي على التسوق في فلسطین  الدوالر االمر متوسط انفاق االسرة 
ة خالل   2014للذین نفذوا رحالت خارج

314.1 14.7 4.7 285.1 343.2 1,060 

ي الدوالر االمر في   على الطعام والشراب متوسط انفاق األسرة 
ة للذین نفذوا رحالت ة خالل   الضفة الغر  2014محل

31.8 1.1 3.6 29.6 34.1 1,513 

ة خالل  امها برحلة خارج ان الهدف من ق ة االسر التي  نس
 في قطاع غزة هو زارة االقارب واالصدقاء 2014

14.3 3.4 23.6* 8.8 22.2 17 

این مرتفع*   الت
  

  :المعاینةأخطاء غیر 
ن  أخطاء غیر المعاینة أما  م انات أو إدخالها والتي  ل مراحل تنفیذ المشروع، خالل جمع الب نة الحدوث في  فهي مم

ة  ة، وأخطاء االستجا أخطاء عدم االستجا حوث(إجمالها  احث(، وأخطاء المقابلة )الم انات) ال . وأخطاء إدخال الب
احث بذلت جهود فقد لتفاد األخطاء والحد من تأثیرهاو  ثف ینبیرة من خالل تدرب ال ا م ة إجراء اً تدر ف ، وتدربهم على 

الت، واألمور التي یجب  اعهاالمقا ة أثناء إجراء المقابلة، واألمور التي یجب تجنبها، وتم إجراء  إت عض التمارن العمل
ةوالنظرة  تیب، خالل الدورة التدرب دهم  أسئلة  اإلضافة إلى تزو حتو على مفتاح خاص  احث المیداني والذ  دلیل ال

حة وغیر  انات الصح الب حوثین لضمان تقلیل معدالت الرفض واإلدالء  فائها وأسلوب التعامل مع الم ة است االستمارة وآل
انات على برنامج اإلدخال، المنحازة انات برنامج اإلدخال قبل البدء فحصوتم  ،ما تم تدرب مدخلي الب ة إدخال الب   .عمل

  
ة   :معدالت اإلستجا

ة للمسحبلغ عدد األسر لفلسطین حیث أسرة ممثلة ) 7,690( الوصول الىتم  ) 4,536( أسر، منها) 6,609( المستجی
ة، م لتعدیل  وقد جر تعدیل األوزان على مستو ، سرة في قطاع غزةأ) 2,073(و أسرة في الضفة الغر قات التصم ط

ة   .تأثیر نسـب حاالت الرفض وعدم االستجا
  

ة لألسر   معدالت االستجا
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 عدد الحاالت  نتیجة المقابلة
 6,602 اكتملت

ا  7 اكتملت جزئ

 94 األسرة مسافرة

البیت  383 ال أحد 

 243 رفض التعاون 

 211 وحدة غیر مأهولة

 93  وحدة غیر موجودة

 20 لم یتوفر معلومات

 37 أخر 

 7,690  المجموع
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ة أخطاء زادة الشمول    x100%   مجموع حاالت زادة الشمول= نس
ة                               عدد حاالت العینة األصل

 =4.0%  
  

ة  ة عدم االستجا ة= نس   x   100% مجموع حاالت عدم االستجا
ة                                العینة الصاف

 =10.5% 
  

ة  ة = العینة الصاف     7,386) =حاالت زادة الشمول (  –العینة األصل
ة  ة االستجا ة  -% 100= نس ة عدم االستجا   .نس

 =89.5%  
  

  )وحدة غیر موجودة، وحدة غیر مأهولة( :حاالت زادة الشمول تشمل
ة تشمل البیت، رفض التعاون، لم یتوفر معلومات، أخر ( :مجموع حاالت عدم االستجا   .)األسرة مسافرة، ال أحد 

  
انات9.2   مقارنة الب

انات مسح  ةإن ب ة والخارج احة المحل اً  الس انات التي تم الحصول  قابلة للمقارنة جغراف وعبر الزمن، فقد تم مقارنة الب
م التي تم الحصول علیها،  س هناك شذوذ في الق انت نتیجة المقارنة جیدة ول عض و عضها مع  ة  علیها للمناط الجغراف

قة انات المسح ألعوام سا انات هذا المسح مع ب   . ما تم مقارنة ب
  

م مؤشرات  بین الجدول اآلتي ق ةمسح و ة والخارج احة المحل   :أعواملعدة  الس
 

  السنة المؤشر
  المنطقة

ة فلسطین  قطاع غزة الضفة الغر
ة   46.2 27.7 34.0 2005 %تنفیذ رحالت محل

2006 42.7 35.5 57.6 

2008 29.8 27.8 33.9 

2009 38.1 33.9 47.9 

2010 37.8 34.2 44.7 

2012 34.8 20.1 62.3 

2014 36.9 32.5 45.5 

ة   6.6 15.5 12.5 2004 %تنفیذ رحالت خارج

2009 15.6 21.9 0.7 

2010 11.4 16.4 2.0 

2012 10.9 13.3 6.4 

2014 16.1 21.6 5.5 
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ط الجودة  10.2   إجراءات ض
فاء االستمارة  ة است ط الجودة في المسح، حیث تم تدرب فر العمل المیداني على آل تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ض
عد ذلك تم تدقی  انات، ثم  احثین المیدانیین للتأكد من سالمة جمع الب ة لل اإلضافة إلى إجراء زارات میدان من المیدان، 

ا قبل ترحیلها إل تب ة ى اإلدخال، ثم تم إدخالها على برنامج االستمارات م ن أن تحصل أثناء عمل م أ أخطاء  سمح  ال 
عد استالم ملف اإلدخال قا، و انات المدخلة للتأكد من خلوها من األخطاء التي لم یتم اكتشافها سا عد ذلك تم فحص الب ، و

م الشاذة وفح انات وفحص الق انات الخام تم العمل على تنظیف الب   .ص التناس بین األسئلة المختلفة في االستمارةالب
  

ـاحثین میـدانیین  المعاینـةلقد تم اتخاذ عـدة إجـراءات للعمـل علـى تقلیـل تـأثیر أخطـاء غیـر  ـار  ـن، فـتم اخت إلـى أدنـى حـد مم
اإلضـافة إلـى تزو  فاء االستمارة من األسر،  ة است تیـب دلیـل مؤهلین تم تدربهم بدقة على أسالیب العمل المیداني وآل ـدهم 

حـوثین لضـمان  فائها وأسـلوب التعامـل مـع الم ـة اسـت أسـئلة االسـتمارة وآل حتـو علـى مفتـاح خـاص  احث المیـداني والـذ  ال
حة وغیر المنحازة انات الصح الب   . تقلیل معدالت الرفض واإلدالء 

   
قلـل إلـى  ـة، ممـا  تبي فقد تم تدرب طـاقم خـاص لتـدقی االسـتمارات والكشـف عـن األخطـاء المیدان أما بخصوص العمل الم

ــن أن تحصــل أثنــاء العمــل المیــداني م بیــر معــدالت األخطــاء التــي  ــن أن  تقلیــلومــن أجــل .  حــد  م ة األخطــاء التــي  نســ
ــن أن  تحصــل أثنــاء إدخــال االســتمارة إلــى الحاســوب، فقــد تــم م ة  ــأ أخطــاء تناســق ســمح  حیــث ال  م برنــامج إدخــال  تصــم

العدیـــد مـــن  ـــة، حیـــث تـــم تحمیـــل برنـــامج اإلدخـــال  حتـــو علـــى العدیـــد مـــن الشـــرو المنطق ـــة اإلدخـــال و تحصـــل أثنـــاء عمل
ــ اإلضــافة إلــى العالقــات بــین األســئلة المختلفــة والفحــوص المنطق ــات لكــل ســؤال  مــد اإلجا .  ة األخــر الفحــوص الخاصــة 

ح  قة مـن العمـل، حیـث تـم تصـح شف معظم األخطاء التي لم یتم العثور علیها في المراحـل السـا ة إلى  وقد أدت هذه العمل
  . افة األخطاء التي تم اكتشافها

  
انت متناسقة، ولم یتم  انات، وقد تبین أنها  ر، تم فحص تناس الب ات التدقی سالفة الذ عد االنتهاء من عمل اكتشاف و

انات ة الب ن االعتماد على هذه .  أخطاء ذات تأثیر على نوع م أنه  اعا جیدا للقائمین على المسح  وهذا بدوره أعطى انط
ة عـن  ة موثوقة وذات داللة عال انات واستخراج مؤشرات إحصائ احةالب   .فلسطینفي  الس

  
انات 11.2 ة على الب    المالحظات الفن

ة الشمول والدقة الجزءعرض هذا  ورة في نتائج المسح من ناح ة على المؤشرات المذ   :أهم المالحظات الفن
  ةتم تنفیذ مسح ة والخارج احة المحل ة  الس ، الذ احتو 2015ضمن استمارة مسح اإلحصاءات الجغراف

ة على  . عدة برامج من برامج اإلدارة العامة لإلحصاءات الجغراف

 حوث عض الحاالت لجوء الم عض التقدیرات المتعلقة  في  م اإلنفاق إلى إجراء  ة علىق  .الرحلة المحل

 حوث عض الحاالت لجوء الم عض التقدیرات المتعلقة  في  م اإلنفاق إلى إجراء  ةالرحلة  علىق  .الخارج
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  الثالثالفصل 
  

م والمصطلحات   المفاه
  

ــذلك تــم  اســتخداملقــد تــم  ات األمــم المتحــدة،  ــة المتعلقــة بإحصــاءات الطاقــة وذلــك لتتناســب مــع توصــ أحــدث التعــارف الدول
ـل المعتمـدة الوحـدات ومعـامالت التحو ة ذات العالقـة فـي شـرح مـا یتعلـ  مـا أن هـذه الرجوع إلى المصادر العلم م ،  المفـاه

ز لإلحصاء الفلسطیني والمصطلحات ع المتقاطعة في الجهاز المر اقي المواض   .متوافقة مع 
  

ما یلي ورة في هذا التقرر وف م والمصطلحات المذ   :أهم المفاه
    

  :األسرة
ــة دفــرد أو مجموعــة أفــرا ن واحــد، ، و تــرطهم أو ال تــرطهم صــلة قرا مــون فــي مســ ون فــي المأكــل أو فــي أ وجــه و ق شــتر

شةب متعل ات المع   .ترتی
  

ة اح   :رحلة س
ســي  ة خــارج بیئتــه المعتــادة، ألقــل مــن عــام، أل غــرض رئ ســ ــه المســافر إلــى وجهــة رئ قــوم  ، أو ( نشــا  العمــل التجــار

ه أو لغرض شخصي آخر ان الذ یـزوره) الترف م في البلد أو الم ستخدمه الشخص المق أنـه .  استثناء ما  صـنف الزائـر  و
  زائر مبیتسائح أو 

  
  :البیئة المعتادة

اته روتین ضمن علیها التردد صالشخ قوم التي ماكناأل مجموعة هي ة ح  نشطةأ لممارسة زارتها یتم أماكن استثناء( العاد

ة ان لبیته المجاورة المنطقة من وتتكون  ،)فقط ترفیه ل علیها یتردد التي ماكناأل منالدراسة وغیرها  أو العمل وم   .روتیني ش
  

احة  ةالس   :الخارج
سة خارج  بلد اقامة الزائر ة التي تكون وجهتها الرئ اح   .هي الرحلة الس

  
  :البلد المزار

قصده السائح أو الزائر البلدوهو  ل أساسي الذ  ش   .في رحلته 
  

ارة   :الغرض من الز
ـون هـذا ال غرضهو ال ـن أن  ان إقامته المعتاد، حیث مـن المم ترفیهـي  غـرضالذ یخرج من أجله السائح أو الزائر من م

ة أو  ة  زارة األقارب واألصدقاءأو ألهداف دین مأو طب ة ةأو تعل   .أخر  غراضأ أ أو  أو مهمات رسم
  

امعدد    :األ
اموهو عدد  قضیها السائح خالل رحلته  األ ان الزارةفي التي  ـام  م الد، فقـط أ سي واألماكن األخر داخل و خـارج الـ الرئ

  .اإلقامة في البلد المزار
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احياإلنفاق    :الس
اء الثمینـة، لالسـتخدام الخـاص  ـذلك األشـ ة والخـدمات، و احي الـى المبلـغ المـدفوع لشـراء السـلع االسـتهالك شیر االنفاق الس

ة اح ـــذلك النفقـــات التـــي تـــدفع أو .  وأثناءهـــا أو اإلهـــداء ألغـــراض الـــرحالت الســـ وهـــذه تشـــمل مصـــروفات الـــزوار أنفســـهم و
  .ستردها الغیر

  
احة ة الس   :المحل

سة داخل بلد اقامة الزائر ة التي تكون وجهتها الرئ اح   .هي الرحلة الس
  

ة والسفر اح الة الس   :و
ــة وعمــل التر  ةوهــي المنشــآ ــة الســفر ابتــداًء مــن حجــز وســائل التــي تقــدم خــدمات ومعلومــات استشــارة وفن ــات الالزمــة لعمل تی

منشآت اإلقامة والحجوزات األخر وغیرها من الخدمات والمعلومات التي تهم المسافر   .النقل، مرورًا 
  

احي الدلیل   :الس
احيالدلیل /المرشد المنطقة  الس ة  ه المعرفة الكاف احي ولد حمل رخصة دلیل س ة  والمواقعهو الشخص الذ  اح الس

احي والترجمة  م خدمة اإلرشاد الس ع تقد ستط   .الزوار مقابل أجر إلىالموجودة فیها و
  

ة   : العمل والمهمات الرسم

لف  ة التي  ان المزار، مثل األعمال الرسم ه دخًال في الم حیث ال یدر عل مارسه الشخص المسافر  وهو العمل الذ 
س ومته و ع التجار أو الرحيبها الشخص من مؤسسته أو ح   ).أنشطة رجال األعمال. (تثنى منها األعمال ذات الطا

  
  :المنطقة

ة وقطاع غزة وتضم  ة إلى منطقتین جغرافیتین هما الضفة الغر م األراضي الفلسطین مات اإلدارة هي تقس حسب التقس
ة  ضم  11الضفة الغر   .محافظات 5محافظة أما قطاع غزة ف
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  المراجع
  

احة، األمم المتحدة  .1 ة في إحصاءات الس ات الدول ورك1994التوص  . ، نیو

احة  .2 ة المتعلقة بإحصاءات الس ات الدول ورك، األمم المتحدة،  . 2008التوص  .2011نیو

احة .3 ه، : الحساب الفرعي للس ورك، األمم المتحدة، . 2008اإلطار المنهجي الموصى   .2011نیو

ة حول إ .4 ة األورو احة، المنهج ات الس ة .  1998حصائ سمبورغ –اللجنة األورو  . لو

ز لإلحصاء الفلسطیني،  .5 ة .  1999الجهاز المر احة المحل ة: 1998مسح الس      .النتائج األساس
 .فلسطین -رام هللا 

ز لإلحصاء الفلسطیني،  .6 احة .  2005الجهاز المر ةمسح الس ة: 2004 الخارج    .النتائج األساس
 .فلسطین -هللا رام 

ز لإلحصاء الفلسطیني،  .7 احة .  2006الجهاز المر ة مسح الس ة: 2005المحل      .النتائج األساس
 .فلسطین  -رام هللا 

ز لإلحصاء الفلسطیني،  .8 احة .  2007الجهاز المر ة مسح الس ة: 2006المحل     . النتائج األساس
 .فلسطین  -رام هللا 

ز لإلحصاء  .9 احة  . 2009الفلسطیني، الجهاز المر ة مسح الس ة والخارج          :2008المحل
ة  .فلسطین  -رام هللا   .النتائج األساس

ز لإلحصاء الفلسطیني،  .10 احة .  2010الجهاز المر ة مسح الس ة والخارج النتائج : 2009المحل
ة  .فلسطین  -رام هللا .  األساس

ز لإلحصاء الفلسطیني،  .11 احة   .2013الجهاز المر ة مسح الس ة والخارج النتائج : 2012المحل
ة  .فلسطین  -رام هللا .  األساس
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West BankGaza Strip

36.932.545.5Conductedنفذت رحالت

63.167.554.5Not Conductedلم تنفذ

 100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

143.347.737.31

226.223.629.62

3+30.528.733.13+

                     Total 100100100المجموع

Table 1: Percentage Distribution of Households in Palestine by Domestic Trips 

Conducted and Region, 2014

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تنفيذ الرحالت المحلية والمنطقة، : 1جدول 

2014التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي نفذت رحالت محلية حسب عدد الرحالت المحلية والمنطقة، : 2جدول 

 Number of Domesticعدد الرحالت المحلية

Trips

Table 2: Percentage Distribution of Traveled Households in Palestine on Domestic 

Trips by Number of Trips and Region, 2014

 Conducting Domesticتنفيذ الرحالت المحلية

Trips
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West BankGaza Strip

99.799.6100.0One Day and Lessيوم واحد فأقل

0.30.40.0More Than one Dayأكثر من يوم

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West BankGaza Strip

2.84.80.0Haddad Tourist Village - Jeninجنين-  قرية حداد السياحية 

12.721.80.0Mega Fun Land -Tulkarmطولكرم- مالهي الميغاالند 

9.716.80.0ALBathan Valley - Nablusنابلس- وادي الباذان 

6.310.80.0Zoo - Qalqiliyaقلقيلية- حديقة الحيوانات 

3.56.00.0Mukhmas Fun land - Ramallah & AL-Birehرام هللا والبيرة- مالهي مخماس فن الند 

4.37.50.0Spain Park- Jericho & Al-Aghwarأريحا واالغوار- الحديقة االسبانية 

2.85.10.0Banana land Park - Jericho & Al-Aghwarأريحا واالغوار-  حديقة بنانا الند 

6.00.014.2North Gaza  Beachشاطئ بحر شمال غزة

8.70.020.6Gaza  Beachشاطئ بحر غزة

8.80.021.0Al Noor City - Gazaغزة- مدينة النور 

4.20.09.8Asda' Tourist City - Khan Yunisخانيونس- مدينة اصداء السياحية 

3.10.07.3Khanyounis  Beachشاطئ بحر خانيونس

2.50.06.0Sharm Park  City - Gazaغزة- مدينة شارم بارك الترفيهيه 

*24.627.221.1Other Sites*مواقع أخرى

100100100Totalالمجموع 

البحر الميت، تلفريك أريحا، شاطىء بحر دير البلح، شاطىء بحر ): مواقع أخرى تشمل*

(الخ..... رفح

*Other Sites includes:(Dead Sea,Jericho Chairlifts, Deir al-Balah 

Beach, Rafah  Beach........ etc.)

2014التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب مدة اإلقامة في المكان المزار والمنطقة، : 3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by Duration and 

Region, 2014

Destination of  Tripوجهة الرحلة 

2014التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب وجهة الرحلة والمنطقة، : 4 جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by Destination of 

the Trip and Region, 2014 

Durationمدة اإلقامة 
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West BankGaza Strip

 Self Arrangement 63.449.083.0بشكل شخصي

31.646.411.4Educational Institutionsمؤسسات تعليمية

Travel Agency 0.00.10.0*وكالة سياحة وسفر

5.04.55.6Otherأخرى

Total 100100100المجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

126.637.911.21

214.116.410.92

311.211.910.43

412.311.014.24

511.39.214.35

6+24.413.639.06+

100100100Totalالمجموع

2014التوزيع النسبي لألسـر التي نفذت رحالت محليـة حسب طريقة تنظيم الرحلـة والمنطقة، : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by 

Method of Trip Organization and Region, 2014

Table 6: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by 

Number of Participants and Region, 2014

2014التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب عدد المشاركين والمنطقة، : 6جدول 

من أفراد األسرة* 

 طريقة تنظيم الرحلة

*عدد المشاركين

Method of Trip 

Organization 

 Number of 

 Participants*

* With a household members

.The Percentage less than 0.05% *%.0.05النسبة المئوية أقل من * 
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فنادقالمسابحالمقاهيالمتنزهاتالمطاعم
محالت

 تجارية

مرافق 

صحية

األرشاد 

السياحي

Restaurants Parks
Coffee 

Shops

Swimming 

Pools
HotelsShops

Health 

Facilities

Tourism 

Guides

67.477.263.048.16.757.976.53.6متوفر

24.120.923.045.781.338.420.690.4غير متوفر

8.51.914.06.212.03.62.96.0ال أعرف

100100100100100100100100المجموع

فنادقالمسابحالمقاهيالمتنزهاتالمطاعم
محالت 

تجارية

مرافق 

صحية

األرشاد

 السياحي

Restaurants  Parks
Coffee 

Shops

Swimming 

Pools
HotelsShops

Health 

Facilities

Tourism 

Guides

36.9*29.830.218.4*27.345.028.935.4جيد جداً

43.9*20.749.726.8*39.246.040.039.2جيد

9.1*5.311.824.6*7.06.57.811.8مقبول

1.8*0.03.016.4*1.40.40.52.3سيئ

0.0*0.00.29.5*0.40.10.10.6سيئ جداً

8.3*44.25.14.3*24.72.022.710.7ال اعرف

100100100100100100100100المجموع

Service الخدمة

Total

 Very good 

Good

 Fair 

Bad 

Very bad

Don’t know

 Coefficient of Variation is high**التباين مرتفع 

التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حول رأيها في توفر الخدمات في األماكن المزارة في فلسطين : 7جدول 
2014 حسب نوع الخدمة،

Table 7: Percentage Distribution of Opinion of Traveled Households on Domestic Trips on 

Availability of Services in Sites Visited in Palestine by Type of Service, 2014

توفر الخدمة
Availability of  

Service

Service الخدمة

Available

Not Available

Total

التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حول مستوى الرضى عن الخدمات المتوفرة في األماكن المزارة في فلسطين: 8جدول 
2014 حسب نوع الخدمة، 

Don’t Know

Table 8: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by Level of 

Satisfaction with Services Available in Sites Visited in Palestine by Type of Service, 2014  

مستوى الرضى 

عن الخدمة

 Level of 

Satisfaction with 

Services 
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   (Value in USD)(القيمة بالدوالر االمريكي)

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip

24.331.814.0Food and Drinksالطعام والشراب

6.410.11.3Shoppingالتسوق

16.123.46.1Transpالنقل 

.0.2Telecom*0.60.9االتصاالت

11.016.53.7Entertainmentsنفقات ترفيهية

0.61.2Accommodation*0.9*المبيت بالفنادق

0.0Other*1.93.3أخرى

61.286.626.5Total Averageالمتوسط العام

*التباين مرتفع 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest Bank Gaza Strip

16.121.65.5Conductedنفذت رحالت

83.978.494.5Not Conductedلم تنفذ

 100100100Totalالمجموع

تنفيذ رحالت  خارجية

نوع اإلنفاق

Traveled  Outbound 

Trips

2014متوسط إنفاق األسرة على الرحلة المحلية حسب نوع اإلنفاق والمنطقة، : 9جدول 
Table 9: Average Expenditure of Households on Domestic Trips by Type of 

Expenditure and Region, 2014

2014التوزيع النسبي لألسر حسب تنفيذ رحالت خارجية والمنطقة، : 10جدول 

Type of Expenditure

Table 10: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips 

and Region, 2014

*Coefficient of Variation is high 
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

175.373.390.61

214.515.57.32

34.24.60.93

            +46.06.61.24+

 100100100Totalالمجموع    

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

45.050.71.8Jordanاألردن

23.022.428.1Saudi Arabiaالسعودية

12.413.44.8Israelإسرائيل

6.51.147.3Egyptمصر

2.82.64.8Turkeyتركيا

10.39.813.2Other countriesدول أخرى

100100100Totalالمجموع    

     Number of 

Outbound Trips

2014التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب عدد الرحالت الخارجية والمنطقة، : 11جدول 
Table 11: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by 

Number of Outbound Trips and Region, 2014

Destination Countryوجهة الرحلة

2014التي نفذت رحالت خارجية حسب وجهة الرحلة والمنطقة،  التوزيع النسبي لألسر: 12جدول 
Table 12: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by 

Destination Country and Region, 2014

عدد الرحالت الخارجية
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

152.151.655.81

225.624.733.12

38.59.32.83

46.26.81.44

5+7.67.66.95+

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

 9.4Entertainments*19.120.4اإلستجمام والراحة

14.3Visit Relatives & Friends*35.838.7زيارة األقارب واألصدقاء

2.3Education & Training*3.13.2التعليم والتدريب

22.922.228.0Pilgrimageاسباب دينية

5.9Business and Professional Missions*5.85.8عمل و مهمات رسمية

10.67.434.1Health & Medical careالرعاية الصحية

1.2Shopping*0.10.0التسوق

4.8Other*2.62.3أخرى

100100100Totalالمجموع

*Coefficient of Variation is high 

2014التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب عدد المشاركين والمنطقة، : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by Number of 

Participants and Region, 2014

Purpose of Tripهدف الرحلة

2014التي نفذت رحالت خارجية حسب الهدف الرئيسي للرحلة والمنطقة،  التوزيع النسبي لألسر: 14جدول 

من أفراد األسرة* 

 

*Number of  Participants *عدد المشاركين

* With a household members

Table 14: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by Purpose 

of Trip and Region, 2014

*التباين مرتفع 
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

 62.562.165.4Self Arrangementبشكل شخصي

29.229.130.6Tourist Agencyوكالة سياحة

*8.38.84.0Otherأخرى*

100100100Totalالمجموع

(Value in  USD)  (القيمة بالدوالر االمريكي)

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفسطين

PalestineWest BankGaza Strip

163.5142.8320.7Food and Drinksالطعام والشراب

314.1298.5433.2Shoppingالتسوق

212.8194.2354.1Transportationالنقل

Telecommunication 41.438.960.9اتصاالت

469.1Tourism Agencies*176.7138.1مكاتب السياحة والسفر

49.3Entertainments*69.071.6نفقات ترفيهية

86.070.5203.7Accommodationsالمبيت بالفنادق

97.662.8362.3Health & Medical careالرعاية الصحية

*24.4Other*63.868.7أخرى*

Total Average            2,277.7            1,086.1           1,224.9المتوسط العام

Type of Expenditureنوع اإلنفاق

 Other includes: institutions, clubs, associations *مؤسسات، نوادي، جمعيات: اخرى تشمل *

 Coefficient of Variation is high**التباين مرتفع 

Table 16: Average Expenditure by Traveled Households on Outbound Trips by 

Type of Expenditure and Region, 2014

2014التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب طريقة تنظيم الرحلة والمنطقة، : 15جدول 
Table 15: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by 

Method of Trip Organization and Region, 2014

2014متوسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارجية حسب نوع اإلنفاق والمنطقة، : 16جدول 

طريقة تنظيم الرحلة
Method of Trip  
Organization
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Introduction 
 

Tourism statistics traditionally represent an important field of official statistics, since they 

contribute significantly to the economic and market analysis of the tourism sector in Palestine. 

 

Palestine attracts many tourists who come to tour its highly valued religious and historical 

sites. The household sample survey conducted from 24 March 2015 to 31 May 2015. Tourism 

is a key to many countries economy thanks to its significant contribution to GDP. For this 

reason, PCBS established a statistical program to monitor and produce reliable and timely 

statistics on the main indicators of tourism activity.  This program began in 1996 with the 

implementation of the Hotel Survey, which provides periodic data on accommodation 

statistics. 

 

PCBS is pleased to introduce this report on the Domestic and Outbound Tourism Survey 2014 

as an additional component of statistics on internal tourism. The main objective of the survey 

is to provide basic information about the demand on tourism for use in the Tourism Satellite 

Accounts system in Palestine. 

 

The data produced by this survey cover expenditure during trips to touristic resorts, 

households’ trips, countries of destination, and the facilities and services available in the 

resorts visited by households resident in Palestine. 

 

This report comprises three chapters: the First Chapter  presents the main findings.  The 

Second Chapter explains the methodology of data collection and tabulation, in addition to 

details regarding data quality and estimates of data sources.  The Third Chapter lists the 

concepts and definitions used in this report. 
 

 

 

 

 

August, 2015                                     Ola Awad     

       President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

This section presents the main findings of the Domestic and Outbound Tourism Survey for 

resident households during 2014 and illustrates the nature of  households;  trips and activities 

inside and outside of Palestine. 

 

The survey aims at identifying indicators related to the behavior of households in Palestine 

during their trips, such as expenditure, mode of consumption, destination, average length of 

stay, activities engaged in during domestic trips. 

 

1.1 Domestic Trips 

The results of the survey indicate that 13.9% of households (one member at least) participated 

in domestic trips during 2014, while 63.1% did not.  Households participating in domestic 

trips were distributed by region as follows: 32.5% in West Bank and 45.5% in Gaza Strip. 
 

Percentage Distribution of the Households that Traveled for Domestic Trips by  
Region, 2014 

 

 

 

Frequency of Domestic Trips: 

The survey results for 2014 show that among traveled households on domestic trips. 43.3% 

participated in one domestic trip, 26.2% made two trips, and 30.5% of households went on 

three or more trips. 

 

Destination of Domestic Trips in the West Bank: 

The results indicate that the main destination of domestic trips by households in the West 

Bank was Mega Fun Land in Tulkarm 21.8%, followed by Albathan Valley in Nablus 

governorate with 16.8%, while 10.8% traveled to the Qalqilia Zoo. 

 

Destination of Domestic Trips in Gaza Strip: 

In Gaza Strip, 45.5% of households went on a domestic trip with 21.0% traveling to Alnoor 

city, 20.3% to Gaza beach in Gaza governorate and 14.2% to North Gaza beach. 

 

Organization of Domestic Trip: 

The results indicate that 63.4% of the domestic trips taken by households in Palestine were 

organized independently, 31.6% of households educational institutions and 5.0% by others.  
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1.2 Outbound Trips  

Survey results indicate that 16.1% of households (at least one member) traveled outside 

Palestine during 2014, while 83.9% did not: 78.4% of them in the West Bank and 94.5% of 

them in Gaza Strip. 

 

Frequency of Outbound Trips:  

Survey results show that 75.3% of households in Palestine taking outbound trips carried out a 

single outbound trip during 2014, while 14.5% made two trips, and 10.2% made three trips or 

more in 2014.   

 

Destination of Outbound Trips: 
The results indicate that 45.0% of households taking outbound trips visited Jordan, 23.0% 

visited Saudi Arabia, 12.4% visited Israel, and 6.5% visited Egypt. 

 
Percentage Distribution of the Outbound Trips by Main Destination, 2014 

 

 

 
 

Organization of Outbound Trip:  

The results indicate that 32.6% of outbound trips taken by households in Palestine were 

organized independently while 2..2% used travel agencies to organize their trips.  
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Chapter Two 

         

Methodology and Data Quality 
 

This chapter presents the scientific methodology and data quality procedures used in the 

planning and implementation of the Domestic and Outbound Tourism Survey, including the 

design of the survey tools and methods of collecting, processing and analyzing data, in 

addition to data quality assurance controls 

 
2.1 Objectives 

The primary objective is to provide reliable data on the main tourism indicators for in 

Palestine including expenditure during trips to tourist resorts, trips conducted by households, 

destination countries, and the facilities and services available in the resorts visited by 

households resident in Palestine. 

 

2.2 Questionnaire 

The tourism questionnaire was design of the accordance with similar international 

experiences and with international standards and recommendations for the most important 

indicators, taking into account the special situation of Palestine. 

 

2.3 Sample and Frame 
   
Target Population:  

It consists of all Palestinian households who are staying normally in Palestine  during 2015. 

 

Sampling Frame:  
The sampling frame was based on master sample which was update in 2013-2014 for  

(Expenditure and Consumption Survey (PECS) and Multiple Indicator Cluster Survey 

(MICS)) surveys, and the frame consists from enumeration areas. These enumeration areas 

are used as primary sampling units (PSUs) in the first stage of the sampling selection. 

 

Sample size: 

The sample size is 7,690 households for Palestine  level, 6,609 households responded. 

 

Sampling Design: 

Two stage stratified cluster (PPS) sample as following: 

 

First stage: selection of a PPS random sample of 370 enumeration areas. 
 

Second stage: A random systematic sample of 20 households from each enumeration area 

selected in the first stage. 

 

Sample strata: 

The population was divided by: 
1- Governorate 

2- locality type (urban, rural, camps)  
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2.4 Fieldwork 

 

Training Field workers:  
Field workers were trained on the main skills relevant to the survey before the start of data 

collection.  Instructions on completing the questionnaire were made available to the 

interviewers. The training provided field workers with the aims and definitions of the 

different indicators of the survey. 
 

Data Collection:  

Field work activities started on 24/03/2015 and lasted until 31/05/2015.  Field workers were 

distributed to all governorates according to the sample size of each governorate.  The field 

work team consisted of 66 members, including 30 supervisors, 7 editors and 13 field workers. 
 

2.5 Data Processing 

The data processing stage consisted of the following operations: 

1. Editing and coding prior to data entry: all questionnaires were edited and coded in the   

office using the same instructions adopted for editing in the field. 
 

2. Data entry:  

The Domestic and Outbound Tourism Survey questionnaire was programmed and the data 

were entered into the computer in the offices in Nablus, Hebron, Ramallah and Gaza. At this 

stage, data were entered into the computer using a data entry template developed in Access. 

The data entry program was prepared to satisfy a number of requirements: 

 To prevent the duplication of questionnaires during data entry. 

 To apply checks on the integrity and consistency of entered data. 

 To handle errors in a user friendly manner. 

 The ability to transfer captured data to another format for data analysis using statistical 

analysis software such as SPSS. 
 

2.6 Weight Calculation of Households 

The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is two-stage stratified 

cluster (PPS) sample. Thus, in the first stage we calculate the weight of enumeration areas  

depending on the probability of each enumeration area. second stage we calculate the weight 

of households in each enumeration area. Initial household weights resulted from the product 

of the weight of the first stage and the weight of the second stage. Final household weights 

were obtained after adjustment of initial weights with the household estimates of the middle 

of 2015 with regard to design strata (governorate, locality type).  

 

2.7  Data Quality 

The concept of data quality covers many aspects, starting from the initial planning of the 

survey to the dissemination of the results and how well users understand and use the data. 

There are seven dimensions of statistical quality: relevance, accuracy, timeliness and 

punctuality, accessibility and clarity, comparability, coherence and completeness. 

 

2.8 Accuracy 

This includes many aspects of the survey, mainly sampling errors due to the use of a sample, 

and also non sampling errors from workers and survey tools. It also includes the response 

rates in this survey and their effect on the assumptions.  This section includes: 
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1.  Sampling Errors: 

Data of this survey may be affected by sampling errors due to use of a sample and  not a 

complete enumeration. Therefore, certain differences are expected in comparison with the real 

values obtained through censuses. Variances were calculated for the most important indicators 

and the variance table is attached with the final report. There is no problem with the 

dissemination of results on national.  

 

Summary for Variance Calculation for Main Indictors 
 

*Coefficient of Variation is high 

 

 2.  Non Sampling Errors: 

The non-sampling errors are possible to occur at all phases of implementing the project, 

through data collection and entry which could be summarized as non-response errors, and 

responding errors (respondents), and interview errors (fieldworkers) and data-entry errors.  To 

avoid errors and reduce the impact,  it had been made great efforts through extensive training 

of fieldworkers on how to conduct interviews,  things that ought to be followed during an 

interview, things that should be avoided, making some practical and theoretical exercises 

during  training session, in addition to providing them with a manual booklet  for fieldworkers 

which contained a private key questions of questionnaire, mechanism to fill questionnaire and 

methods of dealing with respondents to reduce refusal rates and providing correct and non-

based data, Also data entry staff were trained on the data entry program, which was tested 

before starting the data entry process.  

 

As for office work, they had been trained for a special auditing of questionnaires and error 

detection, which greatly reduced rates of errors during field work. In order to reduce the 

percentage of errors during data entry, the program was designed to enter data so as not to 

allow any mistakes during the process and contained many of logical terms. This process led 

to disclosure of most of errors that had not been found in earlier phases of the work, where 

they were correcting all the errors that had been discovered. 

  

After the completion of the aforesaid audits, data consistency was examined by computer 

using frequency and cross tables as turned out to be quite consistent, Errors impact was not 

detectable on data quality. This in turn gave a good impression of those in charge of the 

survey that we could rely on this data and extract reliable statistical and high significant 

indicators on the reality of corruption in Palestine. 

 

Indicator Estimate 
Standard 

Error 
C.V% 

95% Confidence 
Interval Number of 

Observations 
Lower Upper 

Percentage of Households travelled 
for domestic  trips in Palestine 
during 2014 

36.9 0.8 2.2 35.3 38.6 2,425 

Average of household expenditure 
(us dollar)  on shopping for whom 
travelling in outbound trips in 
Palestine in 2014 

314.1 14.7 4.7 285.1 343.2 1,060 

Average of household expenditure 
(us dollar)  on food and drink for 
whom travelling in domestic trips in 
the west bank in 2014 

31.8 1.1 3.6 29.6 34.1 1,513 

Percentage of Households whom 
the main purpose of conducting 
outbound  trips in Gaza strip during 
2014 is visiting friends 

14.3 3.4 *23.6 8.8 22.2 17 
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Response Rates: 

7,690 households had been reached as a representative sample to Palestine, where the number 

of completed questionnaires amounted to 6,609 questionnaires of which 4,536 questionnaires 

were in the West Bank and 2,073 questionnaires in Gaza Strip. Weights were amended at the 

level of design strata to modify effects of refusals rates and non responses. 

   
Items of interview results 

 

Results of interviews Number of cases 

Completed  6,602 

Partially completed 7 

Household was abroad 94 

No one at the house  383 

Refused to cooperate  243 

No available Information  20 

The housing unit is uninhabited 211 

Not existed housing unit  93 

Others  37 

Total  7,690 

 
 

Equations of responsiveness and failures to response:  

x 100%   cases over coverageTotal =  over coveragePercentage of  

                                                  Original sample  

= 4.0%  

 

x 100%   cases response-Total nonresponse = -The percentage of non 

                                                         Net sample  

= 10.5%  

 

Net sample = original sample - (over coverage cases) = 7,386  

Response rate = 100% - the percentage of non-response. 

      = 89.5%          
 

over coverage Cases include: (unit does not exist, the housing unit is uninhabited). 

Non-response cases include: (household was abroad, no one at the house, refused to 

cooperate, no available Information and others). 
 

9.2 Comparability 

As illustrated below, the survey data is comparable geographically and over time by 

comparing data from different geographical areas to data of previous surveys. The main 

indicators regarding domestic and outbound trips have only slight variance. 

Data of the Domestic and Outbound Tourism Survey are comparable geographically and 

across time.  When comparing data of this survey between different geographical areas and 

with previous surveys. 
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Indicator Year 
Region 

Palestine  West Bank Gaza Strip 

Conducted  Domestic Trips by 
the Households (%) 

2005 34.0 27.7 46.2 

6002 42.7 35.5 57.6 

6002 8.92 6.72 ..73 

6003 38.1 33.9 47.9 

6000 37.8 34.2 44.7 

2012 34.8 20.1 62.3 

2014 36.9 32.5 45.5 

Conducted Outbound Trips by 
the Households (%) 

6002 12.5 15.5 6.6 

6003 15.6 21.9 0.7 

6000 11.4 16.4 2.0 

2012 10.9 13.3 6.4 

2014 16.1 21.6 5.5 

 

2.10 Data Quality Control 

Several measures were implemented to ensure quality control in the survey, such as the 

training of field workers in basic skills before the start of data collection, conducting field 

visits to field researchers to ensure the integrity of data collection, in addition to conducting a             

The audit questionnaire was conducted before data entry using a program that does not allow 

any mistakes to occur during the process of data entry.  The data were then examined to 

ensure that they were free from errors not discovered earlier. After receipt of the raw data file, 

cleaning and inspection of outliers was carried out and the consistency of the different 

questions on the questionnaire was checked 

 
9.22 Technical Notes 

This part presents important technical notes on the indicators presented in the results of the 

survey: 

 Domestic and Outbound Tourism Survey, 2015 implemented as an annex to the Area 

Households survey, which covered different subjects. 

 Some of the questionnaire data remained incomplete  in reason of non-response when the 

household was not at home or the household refused to participate.  

 Answers to questions on consumption are approximate.  
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

The following concepts and their definitions are based on international recommendations in 

the fields of tourism and economic statistics, while taking into account the particular aspects 

of Palestine: 
 

Household: 

One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 

same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 

living. 
 

Tourism Trip: 

Activity carried out by the traveler to the main destination outside the usual environment, for 

less than a year, for any main purpose (business, entertainment or personal for another 

purpose) except as used by a resident of a country or place that is visited by a person. 

Classified as a visiting tourist or visitor overnight. 
 

Usual Environment: 

Usual environment is the place or places a person occupies within their regular routine of life 

(excepting places visited for leisure or recreational activities only). Usual environment of a 

person consists of the direct vicinity of his/her home and place of work or study and other 

places frequently visited. 
 

Domestic Tourism: 

Is a tourism trip, which is the main destination inside the country visiting the establishment. 
 

Outbound  Tourism: 

Is a tourist trip, which is the main destination outside the country visiting the establishment 
 

Purpose of Visit: 

The purpose to which it out of the tourists or visiting a place of habitual residence, where this 

might be the purpose of the goals of entertainment, religious or visit relatives and friends, 

medical, educational or official business or other purposes. 
 

The number of days  

It is the number of days spent by tourists during his trip in the principal place of visit and 

other places outside the country, just days residence in the country Shrine. 
 

Tourism Expenditure:  

Tourism expenditure refers to the amount paid for the purchase of consumer goods and 

services, as well as valuables, for private use or gifting, for the purposes of tours and during. 

These include Visitors expenses themselves, as well as expenses paid or reimbursed by a third 

party. 
 

Tourism Agency: 

Establishment engaged in doing business for tourist travel services and related activities and 

sell them through travel agencies or directly to final consumers. 
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Tourism Guide:  

A person who guides the tourists to the tourism sites and regions, and has an ability to speak 

many languages. 
 

Work and Official Missions:  

The work carried out by any traveler, so it does not generate income, such as official business 

that may be assigned to the person from his or his government, with the exception of the work 

of a commercial nature or profit. (activities of business). 
 

Region: 

According to current administrative divisions, the Palestinian Territory were divided into two 

geographic regions (areas): The West Bank and Gaza Strip. The West Bank was divided into 

11 Governorates while Gaza Strip was divided into 5 Governorates. 
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