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المفاهيم والمصطلحات
لقد تم إتباع احدث التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات الصناعية ،وكذلك النظم الدولية المقترحة من األمم المتحدة

العداد الحسابات القومية .وتشمل أهم التعاريف للمصطلحات المستخدمة في المسح ما يلي:
الوحدة اإلحصائية:

هي وحدة البحث التي تمارس النشاط االقتصادي حيث يتم جمع البيانات اإلحصائية عنه ا ،والوح دة اإلحص ائية له ذا المس ح

هي المركبة.

النشاط االقتصادي الرئيسي:

هو عبارة عن عملية أو مجموعة من العمليات التي ينتج عنها مجموع معين م ن المنتج ات ،والنش اط االقتص ادي الرئيس ي
هو ذلك النشاط الذي يسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حال تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة.

عدد المشتغلين:

يشمل المشتغلين بدون اجر من أصحاب العمل أو من أفراد األسرة ،وكذلك المشتغلين بأجر سواء كانوا دائمين أو مؤقتين.

تعويضات العاملين:

تشمل تعويضات العاملين إجمالي الرواتب واألجور النقدية والعيني ة المس تحقة للع املين باإلض افة إل ز المزاي ا األخ ري النقدي ة

والعينية المستحقة.
اإلنتاج:

هو عبارة عن قيمة السلع والخدمات المنتجة خالل فترة زمنية معينة نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي سواء كان رئيسياً أو ثانوياً،

ويش مل ذل ك الس لع والخ دمات المنتج ة لإلس تخدام ال ذاتي .وتتمث ل قيم ة اإلنت اا ف ي حال ة نش اط النق ل -غي ر الم نظم أساس اً

بقيمة إجمالي إيرادات نقل الركاب أو البضائع.
االستهالك الوسيط:

هو عبارة عن قيمة مستلزمات اإلنتاا السلعية والخدمية المستخدمة في اإلنتاا خالل العام.
إجمالي القيمة المضافة:

ويساوي اإلنتاا مطروحاً من االستهالك الوسيط.
الضرائب على اإلنتاج:

وه ي الض رائب المفروض ة م ن المؤسس ات الحكومي ة عل ز المنتج ين وتش مل :الض رائب عل ز المنتج ات مث ل ض ريبة القيم ة

المضافة (صافي الضريبة المدفوعة) ،والضرائب األخري علز اإلنتاا مثل رسوم الترخيص وما شاب .
اإلهتالك:
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قيم ة األص ول الت ي ت م إهتالكه ا خ الل الع ام ،وم ن الناحي ة العملي ة ف ان البيان ات ال واردة ع ن اإله تالك ف ي ه ذا التقري ر ق د

حسبت علز أساس توزيع القيمة الشرائية لألصل الثابت علز مدة عمره اإلنتاجي بطريقة قياسية.
فائض التشغيل:

عبارة عن القيمة المتبقية بعد حسم تعويضات العاملين وصافي الضرائب علز اإلنتاا واهتالك الموجودات الثابتة منها.

باقي الضفة الغربية:

يقصد بذلك الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء م ن محافظ ة الق دس ال ذي ض مت إس رائيل عن وة بعي د احتالله ا للض فة الغربي ة

عام .7691
القدس:

يقصد بذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمت إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام .7691

استمارة المسح
لق د ت م تص ميم اس تمارة مس ح النق ل -القط اع غي ر الم نظم  2222لتش مل أه م المتغي رات االقتص ادية ح ول الظ واهر المتعلق ة

باألنش طة المغط اة بالمس ح ،وه ي ب ذات الوق ت ت أتي لتلبي ة االحتياج ات م ن البيان ات االقتص ادية األساس ية الالزم ة إلع داد
الحسابات القومية الفلسطينية .وتشمل االستمارة ما يلي:
 .7أسئلة حول بعض خصائص المركبة.
 .2العاملين علز المركبات وتعويضاتهم.

 .3قيمة اإلنتاا من نشاط النقل -القطاع غير المنظم.
 .4مستلزمات اإلنتاا من السلع والخدمات المختلفة.
 .5الضرائب غير المباشرة.

 .9األصول الثابتة وصافي اإلضافات علز هذه األصول واهتالكها خالل عام اإلسناد .2222
وقد روعي أن تكون االستمارة مبسطة بما ينسجم مع واقع توفر مثل هذه البيانات لدي المبحوثين في هذا المسح.

ربط الملفات
تت ألف مجموع ة البيان ات المت وفرة عل ز ه ذا ال  CDم ن  9ملف ات والت ي يمك ن ربطه ا م ع بعض ها ال بعض بواس طة المتغي ر
 Est.Noويبين الجدول التالي مواصفات هذه الملفات:
اسم الملف
Main
Employee

مفاتيح الربط

المحتوى
البيانات التعريفية

 : Est_No.الرقم المتسلسل

بيانات حول عدد العاملين وتعويضاتهم

 : Est_No.الرقم المتسلسل
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بيانات حول اإلنتاا من النشاط الرئيسي

 : Est_No.الرقم المتسلسل

Input

بيانات حول مستلزمات اإلنتاا والخدمات األخري

 : Est_No.الرقم المتسلسل

Fixed

بيانات حول الموجودات الثابتة

 : Est_No .الرقم المتسلسل

Tax

بيانات حول الرسوم و الضرائب

 : Est_No.الرقم المتسلسل

Output

شمول مجتمع العينة
يعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تصنيف األنشطة االقتصادية علز التصنيف القياسي الدولي لكافة األنش طة

االقتصادية (التنقيح الثالث  )ISIC-3الصادر عن األمم المتحدة ،وبالنسبة لمسح النقل -القطاع غير الم نظم يغط ي المس ح
األنشطة الرئيسية التالية:

نقل الركاب غير المحدد بمواعيد (. )9222

.7

النقل البري للبضائع (. )9223

.2

مجتمع الهدف :

يشمل المجتمع المستهدف في هذا المسح نظريا المركبات التالية :

 .7المركبات العمومية للركاب :هي عبارة عن المركبات التي ترخص كنقل ركاب عمومي من قبل و ازرة النقل والمواصالت
ويتم الحصول علز أعداد المركبات حسب المحافظة من خالل استقصاء يتم في حصر جميع المركب ات ،ويس تثنز م ن

هذه المركبات ما هو مملوك لمنشآت ذات عنوان ثابت (مثل مكاتب التكسي) واعتبار أن أنشطتها قد أدرج ت ف ي مس ح
القطاع المنظم ،وأم ا المركب ات الت ي تس جل ف ي مكات ب التكس يات مقاب ل عمول ة فه ي مش مولة ف ي المس ح ،وب ذلك يك ون

مسح النقل -غير المنظم يقتصر علز المركب ات الص غيرة (الس يارات والباص ات الص غيرة) ،وأم ا الباص ات الكبي رة فتتب ع
جميعها للقطاع المنظم .

 .2المركبات الخصوصية للركاب :هي المركبات الخاصة التي تمارس أنشطة النقل العام للركاب .

 .3مركبات نقل البضائع :هي الش احنات بأنواعه ا الص غيرة والكبي رة الت ي تعم ل ف ي النق ل الع ام للبض ائع بمقاب ل ،وال يش مل
ذل ك أيض ا م ا ه و ممل وك لمنش آت ذات عن وان ثاب ت ،وك ذلك بطبيع ة الح ال يس تثنز م ن ذل ك نق ل المركب ات التابع ة

لمنشآت ذات أنشطة اقتصادية بخالف النقل والتي تعمل لخدمة المنشآت التابعة لها فقط .

وق د اس تدعز األم ر إج راء استقص اء س ابد إلع داد إط ار المعاين ة للمس ح ف ي بداي ة ع ام  .2227وق د ش مل نم وذا

االستقصاء أسئلة عن المتغيرات التالية:





وسائط النقل المشمولة للركاب والبضائع .

أسئلة لكبار المستوردين والمصدرين عن أسلوب نقل بضائعهم .

التجمعات التي يخدمها الموقف سواء كان في نفس المحافظة أو في المحافظات األخري .

نوع النقل للموقف :ويقصد بذلك نوع نشاط النقل للمركبات المتواجدة في الموقف ويمكن أن يكون:
 .7نقل ركاب .

 .2نقل بضائع .

 .3مشترك (ركاب وبضائع).



بيانات عن جميع المركبات التي تستخدم الموقف :وتشمل عدد المركبات العاملة حسب سنة الصنع ولون اللوحة.
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العينة واإلطار
اإلطار :

عب ارة ع ن قائم ة المواق ف الت ي ت م حص رها ف ي االستقص اء والت ي يبل ع ع ددها ( )225موقف ا ،وش ملت المواق ف مركب ات نق ل
ركاب عمومي  ،نقل ركاب خصوصي  ،ونق ل بض ائع وذل ك لفئت ي س نوات التص نيع وه ي ( مودي ل  7662فم ا دون ،مودي ل

 7667فما بعد) ،وقد بلع عدد المركبات في اإلطار( )6631مركبة .
تصميم العينة :

العينة المستخدمة في المسح هي عينة طبقية عشوائية ،أما آلية اختيار العينة فقد كانت علز النحو التالي :

 .7تشمل العينة كافة المواقف التي في اإلطار .

 .2تم حصر شامل للمركبات في المواقف الصغيرة وهي (المواقف التي فيها عدد المركبات أقل من أو يساوي .)5

 .3باقي المواقف والتي يوجد فيها طبقات تحتوي علز  78مركبة أو أقل فقد تم اختيار مركبة واحدة أو مركبتين من
الطبقة.

 .4باقي الطبقات والتي تحتوي علز أكثر من  78مركبة فقد تم تقدير حجم العينة من الطبقة بما يتناسب وحجم الطبقة
وأما توزيع المركبات في كل من اإلطار والعينة علز الطبقات حسب نوع المركبة وسنة تصنيع المركبة ف ي ك ل المواق ف فق د

كانت كما يلي:
نوع النقل
سنة صنع
المركبة

ركاب عمومي

نقل بضائع

ركاب خصوصي

سنة صنع 62

سنة صنع 67

سنة صنع 62

سنة صنع 67

سنة صنع 62

سنة صنع 67

فما دون

فما بعد

فما دون

فما بعد

فما دون

فما بعد

المجموع

اإلطار اإلجمالي

2323

2843

1162

7711

714

165

9937

العينة اإلجمالية

813

382

713

738

92

44

1475

طبقات العينة :

تم عمل طبقات في المواقف علز المستويات التالية :

أ .نوع النقل :تم تصنيف المركبات في الموقف حسب طبيعة نشاطها إلز ما يلي:
 .7مركبات خصوصية للركاب.
 .2مركبات عمومية للركاب.
 .3مركبات نقل بضائع.

ب .سنة صنع المركبة :ويتم تصنيف المركبات حسب سنة التصنيع إلز ما يلي:
 .7مركبات سنة التصنيع 7662فما قبل.

 .2مركبات سنة التصنيع  7667فما بعد.
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حساب األوزان
إن وزن المعاين ة للمركب ة ه و المقل وب الرياض ي الحتم ال اختي ار تل ك المركب ة .إال أن ه ذا ال وزن ق د ت م تعديل بع د عملي ة

جمع البيانات ليأخذ بعين االعتبار نسب عدم االستجابة وزيادة الشمول أو نقص الشمول الناجم عن عدم التطابد بين إط ار
المعاينة وبين الواقع – مجتمع المركبات -عند زيارة الباحثين الستيفاء البيانات.

حساب التباين
ال بد أن يرافد أي رقم إحصائي يتم تقديره من خالل مسح بالعينة قياساً أخ ار يدل علز مدي الدقة الموجودة في التقدير.

ويمث ل أخط اء المعاين ة (التب اين) الح د األدن ز م ن األخط اء اإلجمالي ة الت ي تراف د أي مس ح مي داني وه ي الن وع ال ذي يمك ن

قياس اعتماداً علز البيانات التي يتم جمعها في المسح.

لقد تم حساب التباين لعدة متغيرات وهي تعويضات العاملين ،اإلنتاا ،االستهالك الوسيط ،والقيمة المضافة باستخدام حزمة
برمجية جاهزة ومخصصة لهذا الغرض تدعز CENVAR
وتم في حساب التباين عمل التالي:

 . 7تق دير المجم وع للمتغي رات (  :)Estimateالمجم وع المق در للمتغي رات ،فق د يك ون حس ب مج ال الدراس ة
والمجتمع الجزئي من المجتمع.

 .2الخط أ المعي اري )ٍ :)Standard Errorالخط أ المطل د الن اجم ع ن ك ون المس ح ق د ت م بالعين ة ول يس بالحص ر

لشامل.

 .3الخطأ النسبي ( = )Coefficient of Variationالخطأ المعياري
التقدير

 .4فئة حدود الثقة  :)95% Confidence Interval ( %65وتعني أن لو تم إعادة المسح مرات عديدة فإن
المحصلة  % 65من المرات ستكون القيمة الحقيقية ضمن فئة حدود الثقة .% 65

 .5أثر تصميم العينة ( = (DEFFالتباين الناتج عن استخدام تصميم عينة مركبة
التباين الناتج عن استخدام عينة عشوائية بسيطة

والجدول التالي يظهر حساب التباين ألبرز المتغيرات:
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في

جدول حساب التباين على مستوى األراضي الفلسطينية

المتغير
Variable

قيمة التقدير
Estimate

الخطأ

فئة الثقة%59

المعياري
Standard
Error

تعويضات العاملين

الوحدة
Unit
ألف دوالر

القيمة
Value
77277

589

%59 Confidence
الخطأ النسبي
Interval
C.V %
الحد األعلز
الحد األدنز
Upper
Lower
12365
10058
5.25

اثر تصميم العينة
Sample Design
Effect
1.16

اإلنتاا

ألف دوالر

782367

2572

1.43

175315

185397

2.18

االستهالك الوسيط

ألف دوالر

94377

896

1.39

62593

66106

2.61

القيمة المضافة

ألف دوالر

779282

1927

1.66

112231

119783

1.56

فترة اإلسناد
ه ي الفت رة الت ي تجم ع عنه ا البيان ات ،وف ي مس ح النق ل -القط اع غي ر الم نظم تعتب ر س نة ميالدي ة كامل ة تك ون م ن

 2222/7/7إلز .2222/72/37

جمع البيانات
جمعت بيانات المسح بأسلوب المقابلة الشخصية ألصحاب أو سائقي المركبات بواسطة باحثين مؤهلين ومدربين تدريباً جي داً

ولديهم المعرفة بجميع المفاهيم الخاصة بالبيانات اإلحصائية المطلوبة وذلك باستخدام اإلستمارة الخاصة بالمسح.
التدقيق الميداني:

يقوم الباحث ومن ثم المشرف بتدقيد االستمارات تدقيقاً شكلياً وفنياً أولياً حسب قواعد التدقيد المعدة مسبقاً.
التدقيق المكتبي:

تس لم االس تمارات المس توفاة والمدقق ة مي دانياً للم دقد المكتب ي ال ذي يق وم بت دقيد االس تمارات ت دقيقاً نهائي اً ،بحي ث تراج ع

االس تمارات الت ي يش ك بدق ة أي ة معلوم ات به ا م ع المبح وث وتص حح األخط اء لتك ون االس تمارات ج اهزة للترمي ز وم ن ث م
اإلدخال.

الترميز:

بعد االنتهاء من عملية التدقيد تسلم االستمارات للرمز الذي يقوم بترميزها طبقاً ألدلة الترميز المعدة مسبقاً والمعمول بها في
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بحيث تكون جاهزة إلدخال بياناتها علز الحاسوب ليتم أستخرا النتائج.
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معالجة البيانات
يتم إعداد كافة البرامج الالزمة لمعالجة بيانات المس ح ،حي ث ي تم إع داد ب رامج اإلدخ ال والت دقيد ،وأم ا جدول ة بيان ات المس ح
تكون عن طريد أال داره الفنية للمسح.

تدريب مدخلي البيانات:

قب ل الب دء بإدخ ال البيان ات ت م ت دريب ع دد م ن م دخلي البيان ات عل ز إس تعمال ب رامج اإلدخ ال نظري اً وعملي اً وت م تزوي د ك ل

منهم بدليل تعليمات اإلدخال وبعد ذلك بوشر بإدخال بيانات المسح علز الحاسوب.
إدارة وتنظيم عملية اإلدخال:

ي تم باإلش راف عل ز عملي ة اإلدخ ال واع داد التعليم ات والنم اذا واألدوات الالزم ة إلدخ ال البيان ات ،ويتش كل فري د إدخ ال
البيانات من مشرف إدخال ومدخلي بيانات ومدققي إدخال.

تدقيق البيانات المدخلة:

تع د ب رامج خاص ة لت دقيد البيان ات المدخل ة وف د قواع د الت دقيد المتعلق ة باتس اد وش مول بيان ات االس تمارات ،وت تم عملي ات

التدقيد علز مرحلتين:

 المرحلة األولز :خالل عملية اإلدخال نفسها حيث صممت برامج اإلدخال بما يمنع إدخ ال بيان ات مناقض ة لقواع د
التدقيد الخاصة بهذه المرحلة .

 المرحلة الثانية :وتشمل إعداد قوائم باالستمارات التي تشمل أية أخطاء مناقضة للجزء اآلخر من قواعد التدقيد
جدولة البيانات:

بعد االنتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء ،يتم استخراا جداول أولية لنتائج المسح وذلك وفد نم اذا
الجداول المعدة مسبقاً لهذا المسح .وتدقد هذه الجداول وفد قواعد االتساد والمعادالت الخاصة به ا للوص ول إل ز الج داول
النهائية للمسح

جودة البيانات
أبرز المالحظات الميدانية:


وج د الب احثون ص عوبات أحيان اً ف ي إيج اد المركب ات الت ي تنطب د عليه ا ش روط العين ة ف ي المواق ف المح ددة ل دي



لق د ت م تنفي ذ المس ح بكاف ة مراحل (التحض يرية والتنفيذي ة) ب الرغم م ن ك ل الص عوبات والمعوق ات الت ي تع رض له ا

أوقات الزيارة مما تطلب تكرار الزيارات.

فريد العمل والناتجة عن األحداث التي تعصف بالمنطق ة م ن انتهاك ات اس رائيلي ألبن اء ش عبنا والمؤسس ات العام ة

والخاص ة .وق د ب ذل الط اقم العام ل جه ودا ممي زه وكبي ره ف ي ت ذليل العقب ات وانج از المس ح بأفض ل ص وره ممكن ة
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ض من الظ روف الص عبة ،حي ث أن كثي ر م ن المركب ات إض طرت إل ز تغيي ر خط وط س يرها وحت ز مواقفه ا بس بب
إغالد الطرد ووجود الحواجز عل ز م داخل الم دن والتجمع ات الس كانية حي ث تطل ب ذل ك م ن الفري د العام ل زي ارة

المواقف الجديدة واستيفاء العينة المطلوبة.
مالحظات على البيانات:

يراعز لدي التعامل مع بيانات هذا المسح المالحظات التالية:

 .7لق د ت م جم ع البيان ات م ن المبح وثين وف د أفض ل التق ديرات م ع األخ ذ باالعتب ار ع دم ت وفر س جالت محاس بية ل دي
المبحوثين في هذا المسح واإلعتماد علز الذاكرة بما يتعلد بالبيانات المراد إستيفائها.

 .2لم يكن باإلمك ان فص ل المركب ات العامل ة ف ي ذل ك الج زء م ن محافظ ة الق دس وال ذي ض مت إس رائيل عن وة بعي د احتالله ا
للضفة الغربية عام  1967بين عمومي وخصوصي بسبب طبيعة لوحات المركبات فيها.

 .3يعتقد بشكل عام أن وبالرغم من كل الجهود التي بذلت لتغطية نشاط النقل غير المنظم بأشمل صورة ممكنة فإن

ال يزال هناك نوعاً من نقص التغطية ) (Under Coverageناجمة عن طبيعة وأساليب ممارسة هذا النشاط في
األراضي الفلسطينية.

مالحظات على الجداول:

 .7يمك ن أن يالح ظ بع ض االختالف ات الطفيف ة لق يم نف س المتغي ر ب ين الج داول المختلف ة ،أو ب ين مف ردات المتغي ر
ومجموع  ،وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات المعالجة علز الحاسوب.

المتغيرات المشتقة

لتحقيد أهداف المسح هناك بعض المتغيرات والمؤشرات اإلحصائية ال يتم اإلجابة عليها مباشرة من خالل االستمارة لذا يجب
حسابها واشتقاقها من خالل متغيرات ومؤشرات أخري في المسح وأبرز هذه المؤشرات ما يلي:

تعويضات العاملين

 .7متوسط نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين

عدد العاملين بأجر
اإلنتاا

 .2متوسط إنتاجية العامل من اإلنتاا

عدد المشتغلين
اإلنتاا

 .3متوسط إنتاجية العامل بأجر من اإلنتاا

عدد العاملين بأجر

 .4متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة

القيمة المضافة

 .5متوسط نصيب العامل بأجر من القيمة المضافة

القيمة المضافة

 .9نسبة القيمة المضافة إلز اإلنتاا

القيمة المضافة % 722 x

 .1نسبة تعويضات العاملين إلز القيمة المضافة

تعويضات العاملين % 722 x

عدد المشتغلين

عدد العاملين بأجر
اإلنتاا
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القيمة المضافة
اإلهالك السنوي % 722 x

 .8نسبة اإلهتالك السنوي إلز اإلنتاا

اإلنتاا

جدول أسعار صرف العمالت للسنوات 0222 -9111
السنة
7333
3333

التحويل

معدل الصرف

دوالر أمريكي  /شيكل إسرائيلي جديد

4.1463

دوالر أمريكي  /دينار أردني

0.7093

دوالر أمريكي  /شيكل إسرائيلي جديد

883142

دوالر أمريكي  /دينار أردني

381338
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