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المفاهيم والمصطمحات
لقد تم إتباع احدث التوصيات الدولية المتعمقة باإلحصاءات الصناعية ،وكذلك النظم الدولية المقترحة من األمم المتحدة
العداد الحسابات القومية .وتشمل أىم التعاريف لممصطمحات المستخدمة في المسح ما يمي:

أ -الوحدة اإلحصائية:

إن نظام الحسابات القومية الصادر عن األمم المتحدة ( )SNA 3991يعرف نوعين رئيسيين من الوحدات اإلحصائية:
 الوحدة التنظيمية  -المؤسسة ( :)Institutional Unit- Enterpriseوتعرف بأنيا كيان إقتصادي قادربحكم ما لو من حقوق عمى إمتالك األصول وتحقيق الخصوم واإلرتباط بأنشطة إقتصادية والتعامل بصفقات مع

أطراف أخرى.
 المنشأة ( :)Establishmentوىي مؤسسة أو جزء منيا تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السمع (معإحتمالية اإلنتاج من أنشطة ثانوية) حيث يحقق ىذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة ،وييدف تجزيء

المؤسسة الواحدة إلى عدة مؤسسات خمق وحدات إحصائية أكثر تجانساً من الناحية اإلنتاجية.
ويرتبط تعريف ىذين النوعين من الوحدات اإلحصائية مع ما يورده النظام عن وجود حسابات لمجموعتين من الوحدات
االقتصادية وىي حسابات األنشطة الصناعية لمجموعات المنشآت ،والحسابات القطاعية لممؤسسات والوحدات المؤسسية
األخرى.

وبذلك كمما توفرت البيانات الالزمة لحسابات المجموعة األولى لجزء من المؤسسة (والمعرف بأنو المنشأة) والذي ينتج
مجموعة واحدة من السمع فإنو يمكن أن يعرف كوحدة إحصائية مستقمة .بشرط أن تتوفر في ىذه الحالة أيضاً بيانات عن

أعداد العاممين والمدخالت والمخرجات ،وبيانات عن التكوين الرأسمالي ليذه الوحدة.
ب -اإلنتاج:

يقاس اإلنتاج خالل فترة زم نية محددة بقيمة المنتجات النيائية من السمع والخدمات المنتجة من قبل منشاة ما .ويجب أن
يضاف لذلك قيمة المنتجات التي تستغرق وقتا طويال النتاجيا " المنتجات تحت التشغيل" .

أي أن اإلنتاج = قيمة اإلنتاج من النشاط الرئيسي  +قيمة إنتاج األنشطة الثانوية  +قيمة إنتاج المؤسسة من التكوين
الرأسمالي الذاتي.
وقد تم تقييم اإلنتاج وفقاً لسعر السوق ،وىو يمثل سعر المنتج مضافاً إليو ضريبة القيمة المضافة عمى السمع والخدمات

المنتجة.

ت -االستهالك الوسيط:

ىو مجموع قيمة المدخالت المستخدمة أو المستيمكة أو المتمفة أو المحولة في العممية اإلنتاجية .وىي تقاس خالل فترة

زمنية محددة بشكل مشابو لإلنتاج.
أي أن االستيالك الوسيط = قيمة المشتريات السمعية معدلة بقيمة التغير في المخزون  +مصروفات اإلنتاج األخرى.
ث -إجمالي القيمة المضافة:

وتساوي اإلنتاج مطروحًا منو اإلستيالك الوسيط.

ج -تعويضات العاممين:

تشمل تعويضات العاممين إجمالي الرواتب واألجور والمزايا األخرى النقدية والعينية المستحقة لمعاممين.

ح -الضرائب عمى اإلنتاج:

تعرف الضرائب بأنيا مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعيا المنتجون لمحكومة العامة .وتتالف الضرائب

عمى اإلنتاج م ن ضرائب عمى المنتجات تدفع عمى السمع والخدمات عند إنتاجيا أو بيعيا أو تصنيفيا ،ومن ضرائب أخرى
عمى اإلنتاج يدفعيا المنتج المقيم نتيجة ممارستو لعممية اإلنتاج ،وتشمل :الضرائب عمى المنتجات مثل ضريبة القيمة
المضافة (صافي الضريبة المدفوعة) ،والضرائب األخرى عمى اإلنتاج مثل رسوم الترخيص وضرائب األبنية وما شابو.
خ -اإلعانات:

تعرف اإلعانات عمى اإلنتاج بأنيا مدفوعات جارية تقدميا الحكومة دون مقابل لممنتجين أو المستوردين المحميين .وىي

تتالف من كل من اإلعانات عمى المنتجات التي تدفع عمى كل وحدة من السمعة أو الخدمة المنتجة ،ومن اإلعانات األخرى
عمى اإلنتاج التي يمكن أن يتمقاىا المنتج المقيم من الحكومة كنتيجة لممارسة العممية اإلنتاجية.

د -اإلهتالك:

قيمة األصول التي يمكن إعادة إنتاجيا والتي تم اىتالكيا خالل العام محسوبة عمى أساس القيمة االستبدالية الجارية .ومن

الناحية العم مية فان البيانات الواردة عن االىتالك في ىذا التقرير قد حسبت عمى أساس توزيع القيمة الشرائية لألصل الثابت
عمى مدة عمره االنتاجي بطريقة قياسية.
ذ -فائض التشغيل:

ىو القيمة المتبقية من القيمة المضافة بعد طرح تعويضات العاممين وصافي الضرائب عمى اإلنتاج واىتالك األصول الثابتة

من إجمالي القيمة المضافة.
ر -التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي:

يعرف التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة حيازتو من أصول جديدة أو مستعممة مخصوماً منيا

قيمة األصول التي تم التخمص منيا خالل سنة المسح.

واألصول ىي أصول ممموسة أو غير ممموسة (كاألعمال الفنية والبرامج الجاىزة) والتي جاءت كمخرجات لعمميات إنتاجية،
وىي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمميات إنتاجية أخرى لفترة تزيد عن عام واحد.
ز -النشاط االقتصادي الرئيسي:

النشاط االقتصادي عبارة عن عممية أو مجموعة من األعمال التي ينتج عنيا مجموعة معينة من المنتجات ،والنشاط
االقتصادي الرئيسي ىو ذلك النشاط الذي يسيم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة

الواحدة.
س -دليل النشاط ) :) ISIC

وىو الرمز المستخدم لكل نشاط والمنصوص عميو في التصنيف الصناعي الدولي لالنشطة االقتصادية.

استمارة المسح
تم تصميم نموذجين من استمارة مسح النقل والتخزين واالتصاالت  ،6006نموذج مختصر يغطي المؤسسات التي تتبع
لقطاع األسر المعيشية والفروع ،ونموذج مفصل لممؤسسات المصنفة في قطاع الشركات غير المالية ،وذلك عمى أساس
تصنيف المؤسسات االقتصادية وفقًا لمقطاعات المؤسسية.

وتم تصميم االستمارات عمى أساس توحيد كافة األجزاء

واألسئمة المشتركة مع استمارات باقي مسوح السمسمة االقتصادية .ولقد روعي في تصميم االستمارة شموليا ألىم المتغيرات

االقتصادية التي تدرس الظواىر المتعمقة باألنشطة المغطاة بالمسوح ،وىي بذات الوقت تأتي لتمبية االحتياجات من البيانات
االقتصادية األساسية الالزمة إلعداد الحسابات القومية لفمسطين .وتشمل االستمارة المتغيرات الواقعة ضمن المجاالت
الرئيسية التالية:
 .3أعداد العاممين في المؤسسة بتصنيفاتيم المختمفة وتعويضاتيم.

 .6قيمة اإلنتاج من النشاط الرئيسي واألنشطة الثانوية.
 .1قيمة مستمزمات اإلنتاج من السمع والخدمات المختمفة.
 .4قيمة المدفوعات والتحويالت المدفوعة والمقبوضة.
 .5قيمة الضرائب غير المباشرة واإلعانات الحكومية.
 .6قيمة األصول لممؤسسة وصافي اإلضافات عمى ىذه األصول واستيالكيا خالل سنة اإلسناد وىي .6006
عمماً بأن النموذج المختصر المذكور أعاله ال يشمل الجزء المتعمق بالمدفوعات والتحويالت المدفوعة والمقبوضة،
كذلك اختصرت منو بعض التفاصيل األخرى التي يصعب توفرىا لدى المؤسسات الصغيرة.

ربط الممفات
تتأألف مجموعأة البيانأات المتأأوفرة عمأى ىأذا أل  CDمأن  35ممأأف والتأي يمكأن ربطيأا مأأع بعضأيا الأبعض بواسأطة المتغيأأر
 .Est_noويبين الجدول التالي مواصفات ىذه الممفات:
اسم الممف
Identification data

المحتوى

مفاتيح الربط

البيانات التعريفية

 :Est_noرقم المؤسسة

Fixed assets

بيانات حول حركة األصول لممؤسسة

 :Est_noرقم المؤسسة

Good purchased for
resale
Employment and
remuneration
Various payments

بيانات حول حركة البضائع المشتراة بغرض البيع

 :Est_noرقم المؤسسة

بيانات حول عدد العاممين وتعويضاتيم

 :Est_noرقم المؤسسة

بيانات حول مدفوعات وتحويالت متنوعة

 :Est_noرقم المؤسسة

بيانات حول مصروفات اإلنتاج األخرى

 :Est_noرقم المؤسسة

بيانات حول مستمزمات اإلنتاج السمعية األخرى

 :Est_noرقم المؤسسة

Revenues of service

بيانات حول إيرادات الخدمات المقدمة لمغير

 :Est_noرقم المؤسسة

Indirect taxes and
fees
Fuel and oil

بيانات حول الرسوم والضرائب غير المباشرة

 :Est_noرقم المؤسسة

بيانات حول مستمزمات اإلنتاج السمعية – الوقود والزيوت

 :Est_noرقم المؤسسة

Various Transfers

بيانات حول إيرادات وتحويالت متنوعة

 :Est_noرقم المؤسسة

Electricity and water

بيانات حول الكيرباء والماء

 :Est_noرقم المؤسسة

Number of vehicles

أعداد المركبات الممموكة والمسجمة

 :Est_noرقم المؤسسة

main output

اإلنتاج من النشاط الرئيسي لمنقل

 :Est_noرقم المؤسسة

Industry Activity

اإلنتاج من النشاط الصناعي الثانوي

 :Est_noرقم المؤسسة

Production
expenditure
Production inputs

شمول مجتمع العينة
يعتمد الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني في تصنيف األنشطة االقتصادية عمى التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة
األنشأأطة االقتصأأادية ،التنق أأيح الثالأأث الصأأادر ع أأن األمأأم المتح أأدة .وقأأد تأأم تص أأنيف كافأأة المنشأأآت ف أأي سأأجل المنش أأات
ا لمسأتخدم فأأي الجيأاز والأأذي تأم تحديثأأو مأن خأأالل التعأأداد العأام لممنشأأآت لعأام  ،6004وفقأًا ألنشأطتيا االقتصأأادية الرئيسأأية
اعتمادا عمى ىذا التصنيف ،وبالنسبة لمسح النقل والتخأزين واالتصأاالت فانأو يغطأي كافأة المؤسسأات التأي تمأارس األنشأطة
الرئيسية التالية:
 .3نقل الركاب المحدد بمواعيد (.)6063
 .6نقل الركاب غير المحدد بمواعيد (.)6066
 .1النقل البري لمبضائع (.)6061
 .4مناولة البضائع (.)6103
 .5الخزن والتخزين في المستودعات (.)6106
 .6أنشطة النقل الداعمة (.)6101
 .7أنشطة وكاالت النقل األخرى (.)6109
 .8أنشطة نقل البريد  -عدا أنشطة البريد الوطنية (.)6436
 .9االتصاالت السمكية والالسمكية (.)6460

العينة واإلطار
اتبع أسموب الحصر الشامل لكافة المؤسسات العاممة بأنشطة النقأل والتخأزين واالتصأاالت والبالغأة  598مؤسسأو موزعأة فأي
جميع محافظات باقي الضفة الغربية وقطاع غأزه ،حيأث تأم االعتمأاد عمأى التعأداد العأام لمسأكان والمسأاكن والمنشأآت 6004
في تجييز إطار منشآت النقل والتخزين واالتصاالت.

فترة اإلسناد

ى أ أأي الفت أ أ أرة الزمنيأ أ أأة التأ أ أأي يأ أ أأتم جم أ أأع البيانأ أ أأات عنيأ أ أأا ،حيأ أ أأث تأ أ أأم جم أ أأع البيانأ أ أأات عأ أ أأن عأ أ أأام اإلسأ أ أأناد الزمنأ أ أأي 6006
(أي من .)6006/36/13– 6006/3/3

جمع البيانات
اختيار وتدريب العاممين:

يتم اختيار العاممين في الميدان من العناصر المؤىمة ومن ذوي الخبرة في العمل اإلحصائي كمما كان ذلك ممكناً ثم يتم

تدريبيم تدريباً نظرياً وعممياً .وفي نياية التدريب تجري عممية إختبارىم تحريرياً لتحديد معرفتيم لمفاىيم المسح وتعميمات

استيفاء االستمارة ،ويتم اختيار األفضل من بين المتدربين ليشكموا فريق تنفيذ العمل الميداني .ويقوم المتدربون بنفس الوقت
بتقييم الدورة التدريبية بما يفيد في تطويرىا مستقبالً.
تنظيم وادارة العمل الميداني:

تتولى اإلدارة العامة لمعمل الميداني تنفيذ عممية جمع البيانات والتنسيق ميدانياً وفق الخطة المعدة لذلك ،باإلضافة إلعداد

التعميمات والنماذج واألدوات الالزمة لمعمل الميداني.

ويتشكل فريق العمل الميداني من منسق لمعمل الميداني وفرق

ميدانية ،بحيث يضم كل فريق مشرفا وخمسة باحثين .وتتطمب ميمة اإلشراف والمتابعة والتدقيق لمختمف فعاليات المشروع
وجود مكاتب في المحافظات قريبة من مختمف مناطق العمل بحيث يتم إستخداميا كمراكز لتجميع أفراد الفرق العاممة في
الميدان قبل وبعد إنتياء العمل اليومي ،حيث تتم عممية إستالم وتسميم أدوات المسح المختمفة وتعبئة النماذج وكتابة التقارير
ومراجعة وتدقيق حصيمة العمل اليومي.
جمع البيانات:

تجمع بيانات المسح بأسموب المقابمة الشخصية ألصحاب أو مدراء المؤسسات المقصودة بواسطة الباحثين وذلك باستخدام

اإلستمارة الخاصة بالمسح.
وقد تم سحب عينة المسح لعام  6006عمى أساس أن المؤسسة ىي الوحدة اإلحصائية لممسح .وتم التعامل مع وحدات
معاينة المسح عمى األساس التالي:
 تستوفى استمارة مستقمة لكل نشاط اقتصادي في المؤسسة يمكن فصل مخرجاتو ومدخالتو والعاممين فيو واجورىم
وتكوينو الرأسمالي ويعتبر ذلك النشاط بمثابة منشأة .أما األنشطة التي ال يمكن فصل مدخالتيا والعاممين فييا
فتستوفى في نفس االستمارة التي خصص فييا جداول متعمقة بإنتاج األنشطة الثانوية باختالف ىذه األنشطة.
 تستوفى استمارة واحدة لممؤسسة شاممة كافة فروعيا في مختمف المناطق الجغرافية إذا كانت الفروع ال تمسك قيودًا
محاسبية مستقمة.

 أما في حالة الفروع التي تمسك حسابات مستقمة وسواء كانت تمارس نفس نشاط المركز الرئيسي أو أي نشاط
آخر ،فتستوفى استماراتيا من خالل التنسيق مع المركز الرئيسي .وتستوفى بيانات الجزء المتعمق بالمدفوعات
والتحويالت المدفوعة أو المقبوضة في استمارة المركز الرئيسي فقط.
التدقيق الميداني:

يقوم الباحث ومن ثم المشرف بتدقيق اإلستمارات تدقيقاً شكمياً وفنياً أولياً حسب قواعد التدقيق المعدة مسبقاً.
التدقيق المكتبي:

تسمم االستمارات المستوفاة والمدققة ميدانياً لممدقق المكتبي الذي يقوم بتدقيق اإلستمارات تدقيقاً نيائياً ،بحيث تراجع

االستمارات التي يشك بدقة أية معموما ت بيا مع المؤسسة المعنية وتصحح األخطاء لتكون اإلستمارات جاىزة لمترميز ومن

ثم اإلدخال.
الترميز:

بعد االنتياء من عممية التدقيق تسمم اإلستمارات لممرمز الذي يقوم بترميزىا طبقاً ألدلة الترميز المعدة مسبقاً والمعمول بيا

في الجياز بحيث تكون جاىزة إلدخال بياناتيا عمى الحاسوب ليتم إستخراج النتائج.

معدالت اإلجابة
تعاريف:

 .3عدم االستجابة  ،وتشمل الحاالت التالية:


حاالت الرفض.



مغمق نيائي (بافتراض أنيا كانت عاممة سنة اإلسناد .)6006



عدم االستدالل عمى العنوان.



المؤسسات التي لم تجيز حساباتيا الختامية لحين انتياء العمل الميداني.



المؤسسات المتوقفة مؤقتًا.



ممكية إسرائيمية.



نقل ممكية.

 .6أخطاء زيادة الشمول ،وتشمل الحاالت التالية:


المؤسسات التي مارست أنشطة اقتصادية خارج نطاق المسح.



المؤسسات التي تبين انو ال ينطبق عمييا تعريف المؤسسة.



فرع ال يمسك حسابات.



مؤسسات خاطئة (مكررة) في اإلطار.



الممكية حكومة مركزية.



حيازة زراعية.



فرع يمسك حسابات والمركز غير مشمول بالمسح.

 .1العينة الصافية = العينة األصمية  -حاالت زيادة الشمول
 .4نسبة أخطاء زيادة الشمول = مجموع عدد حاالت زيادة الشمول
العينة األصمية
 . 5نسبة عدم االستجابة = مجموع عدد حاالت عدم االستجابة
العينة الصافية
 .6نسبة االستجابة =  - %300نسبة عدم االستجابة.
نسب اإلجابة:

بالنسبة لمسح النقل والتخزين واالتصاالت  6006كانت المتغيرات عمى مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة كآتي:
 العينة األصمية  613مؤسسة. نسبة حاالت زيادة الشمول بمغت ( )% 2722وهي موزعة كما يمي:نسبة المؤسسات المغمقة بشكل نيائي (.)% 5555

نسبة المؤسسات التي مارست أنشطة اقتصادية خارج نطاق المسح (.)% 0595
نسبة المؤسسات الخاطئة (المكررة) في اإلطار (.)% 0536
نسبة الفروع التي ال تمسك حسابات (.)%3574
نسبة المؤسسات التي تبين انو ال ينطبق عمييا تعريف المؤسسة (.)%0536
نسبة فرع يمسك حسابات والمركز غير مشمول بالمسح (.)%0536
 نسبة حاالت عدم االستجابة بمغت )%11711( :موزعة كما يمي:نسبة حاالت الرفض (.)% 5501

نسبة المؤسسات التي عممت خالل عممت خالل  6006ولم يتم الحصول عمى بيانات (.)% 3566
نسبة حاالت عدم االستدالل عمى العنوان (.)% 0515
نسبة المؤسسات التي لم تجيز حساباتيا الختامية لحين انتياء العمل الميداني (.)% 0556
ي نسبة المؤسسات المتوقفة مؤقتًا عن العمل (.)% 0569

نسبة الحاالت األخرى (.)%1569
 -نسبة االستجابة بمغت % 22722

جودة البيانات

األخطاء اإلحصائية

إن بيانات ىذا المسح تتأأثر باألخطأاء اإلحصأائية نتيجأة السأتخدام عينأة لوحأدات مجتمأع الد ارسأة ،ولأذلك مأن المؤكأد ظيأور

فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عمييا من خالل البيانات.
األخطاء غير اإلحصائية

أما األخطاء غير اإلحصائية فيي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع ،خالل جمع البيانات أو إدخاليا والتي يمكأن
إجماليا بما يمي:
قيم معدالت اإلجابة:

بالنسبة لمسح النقل والتخزين واالتصاالت كانت ىذه المتغيرات كما يمي:
 حجم العينة  613مؤسسة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة
 عدد حاالت عدم االستجابة  64حالة

 عدد حاالت زيادة الشمول  55حالة
 العينة الصافية =  576 =55 – 613مؤسسة.
أخطاء االستجابة (المبحوث) ،وأخطاء المقابمة (الباحث) وأخطاء إدخال البيانات .ولتفادي األخطاء و الحد من تأثيرىا فقد
تم اتخاذ مجموعة من األجراءات التي من شأأ نيا تعزيأز دقأة البيانأات مأن خأالل عمميأة جمأع البيانأات مأن الميأدان وعمميأة
معالجة البيانات.
العمل الميداني

وقد تمثمت ىذه األجراءات بما يمي:


تأم اختيأأار فريأأق العمأأل الميأأداني مأن التخصصأأات اإلقتصأأادية  ،وتأأم تأأدريبيم بشأكل كامأأل عمأأى اسأأتمارة المسأأح
نظري وعممي.



تم فحص فريق ال عمأل خأالل التأدريب وبعأد االنتيأاء مأن التأدريب بأالتطبيق العممأي السأتيفاء اسأتمارة لكأل باحأث
من المؤسسات القريبة لمركز التدريب وتم مناقشة المتدريبن بالمالحظات التي تم تسجيميا من قبل المدربين.



تم اختيار فريق العمل الميداني ممن اجتازوا امتحان التقييم في نياية الدورة التدريبية.



تأم تنفيأذ زيأارات ميدانيأة مأن قبأل إدارة المشأروع ومأن قبأل إدارة العمأل الميأداني لممراقبأة وفحأص سأير العمأل فأي
الميدان وذلك بمعدل زيارتين ميدانيتين لكل محافظة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة مأن قبأل إدارة المشأروع،
حي أأث ت أأم مراجع أأة م أأا نس أأبتو  %90م أأن حج أأم االس أأتمارات المنجأ أزة بت أأاريا الزي أأارة ،وق أأد عولج أأت الكثي أأر م أأن
المالحظات خالل الزيارات الميدانية والتي تتعمق بعدم وضوح بعض المفاىيم واليات االحتساب لدى فريق العمل
الميداني منذ األيام األولى لبدء العمل الميداني.



تأأم تقسأأيم فريأأق العمأأل الميأأداني إلأأى عأأدة مسأأتويات إداريأأة وذلأأك لتسأأييل آليأأات المتابعأأة والرقابأأة عمأأى جأأودة
البيانات والمتابعة عمى سير العمل الميداني:
 oالباحث الميداني :الأذي يقأوم باسأتيفاء البيانأات مأن مأدراء وأصأحاب المؤسسأات مباشأرة ويقأوم بتأدقيقيا
وفحصيا.
 oالمشرف الميداني :الذي يقوم باستالم االستمارات المستوفاة من الباحثين الميأدانيين وتأدقيقيا والمراجعأة
الميدانية متى تطمب الموضوع ذلك.
 oالمنسأق الميأداني :الأذي يقأوم باسأأتالم االسأتمارات المدققأة مأن المشأأرفين فأي المكتأب المأوائي وفحصأأيا
وارساليا إلي دائرة إدخال البيانات في المكتب الموائي التابعة لو االستمارة.



يأأتم تزويأأد إدارة المشأأروع بتقريأأر ي أأومي حأأول اإلنجأأاز ونسأأبة االس أأتجابة وعأأدم االسأأتجابة حتأأى يتس أأنى الدارة
المشروع الوقوف عمى سير العمل بصورة مستمرة.



تم عقد دورة تدريبية تذكيريأة خأالل مرحمأة جمأع البيانأات وذلأك بيأدف إعأادة تأذكير البأاحثين الميأدانيين واإلجابأة
عمى مالحظاتيم.



تم تنفيأذ زيأارة اخأرى لأبعض المؤسسأات التأي زارىأا البأاحثون لمتأكأد مأن دقأة البيانأات التأي تأم إعطاءىأا لمبأاحثين
والتأأي سأأميت بإعأأادة المقابمأأة وقأأد اسأأتخدم فييأأا اسأأتمارة مختص أرة مأأن االسأأتمارة الرئيسأأية ،وقأأد تأأم اختيأأار ىأأذه
المؤسسات بشكل عشوائي وذلك بسحب عينة عشوائية بمقدار  %30من حجأم العينأة األصأمية لممسأح ،ومأن ثأم
تم مقارنة بيانات إعادة المقابمة مع البيانات الرئيسية.

معالجة البيانات:

مأن أجأل التحقأق مأن جأأودة البيانأات واتسأاقيا ،تأم اتخأاذ مجموعأأة مأن اإلجأراءات التأي مأن شأأأنيا تعزيأز دقأة البيانأات خأأالل
عممية معالجتيا وحوسبتيا ،وقد تمثمت ىذه اإلجراءات بما يمي:
 تم تجييز برنامج اإلدخال الستمارة المسح بحيث يكون شاشة لكل صفحة من صفحات االستمارة.
 تم تغذية البرنامج بقائمة من الشروط المرجعيأة لمتأدقيق ايلأي عمأى االسأتمارة مأن حيأث التأدقيق ومنطقيأة
البيانات.
 تأأم التحقأأق مأأن فاعميأأة البرنأأامج مأأن خأأالل إدخأأال اسأأتمارات تجريبيأأة لكأأل مأأن المسأأوح إحأأداىا مغموطأأة
واألخرى صحيحة.
 تم اختيار مدخمي البيانات من ذوي االختصاص في مجأال البرمجأة والكمبيأوتر وتأم تأدريبيم بشأكل كامأل
عمى برنامج اإلدخال.
 تأأم اسأأتالم ممفأأات بالبيانأأات المدخمأأة بشأأكل أسأأبوعي أو نصأأف شأأيري ليأأتم فحصأأيا وتأأدقيقيا وتأأم تسأأميم
كشوف بالمالحظات لتعمم عمى مراكز اإلدخال في كل المناطق وتم معالجتيا.
مالحظات عمى البيانات:

ىناك مجموعة مأن المالحظأات الفنيأة اليامأة والتأي يجأب أخأذىا بعأين االعتبأار عنأد االطأالع عمأى ىأذا التقريأر ،وىأي عمأى

النحو التالي:
 .3قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختمفة ،أو بين مفردات المتغير
ومجموعو ،وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمميات توزين نتائج عينة سمسمة المسوح اإلقتصادية
.6006
 .6يالحظ أن ىناك بعض األنشطة اإلقتصادية عمى الحد الثاني من التصنيف الصناعي الدولي الموحد قد
تم جمع بياناتيا مع النشاط السابق ،ويعود ذلك إلى المحافظة عمى سرية البيانات والذي نص عميو
قانون اإلحصاءات العامة لعام .6000
 .1لدى مقارنو بيانات نشاط البريد واالتصاالت السمكية والالسمكية يالحظ وجود ارتفاع في قيم مؤشرات ىذه
االنشطة خالل عام  6006مقارنة بمؤشراتيا عام  ،6005ويعود السبب في ىذا االرتفاع الى وجود عدد
من المؤسسات ذات الثقل االقتصادي لم يتمكن فريق العمل من الحصول عمى بياناتيا عن عام 6005
لعدم جاىزيو ميزانياتيا حتى نياية المشروع وتمكن الفريق من الحصول عمى بياناتيا عن عام .6006
 .4تم جمع البيانات المالية بالعمالت الثالث (الدينار األردني ،الدوالر األمريكي ،الشيقل اإلسرائيمي) ،لكن
تم تحويميا ونشرىا بالدوالر األمريكي.
 معدالت صرف العمالت:

تم اعتماد معدالت صرف العمالت التالية ،لمتحويل إلى دوالر أمريكي:

دوالر أمريكي /شيقل إسرائيمي جديد = 454545
دوالر أمريكي /دينار أردني

= 057078

المتغيرات المشتقة
لتحقيق أىداف المسح ىناك بعض المتغيرات والمؤشرات اإلحصائية ال يتم اإلجابة عمييا مباشرة من خالل االستمارة
لذا يجب حسابيا واشتقاقيا من خالل متغيرات ومؤشرات أخرى في المسح وأبرز ىذه المؤشرات ما يمي:
 .3متوسط نصيب العامل بأجر من تعويضات العاممين

تعويضات العاممين
عدد العاممين بأجر

 .6متوسط إنتاجية العامل من اإلنتاج

اإلنتاج
عدد المشتغمين

 .1متوسط إنتاجية العامل بأجر من اإلنتاج

اإلنتاج
عدد العاممين بأجر

 .4متوسط نصيب العامل من القيمة المضافة

القيمة المضافة
عدد المشتغمين

 .5متوسط نصيب العامل بأجر من القيمة المضافة

القيمة المضافة
عدد العاممين بأجر

 .6نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج

القيمة المضافة %100 x
اإلنتاج

 .7نسبة تعويضات العاممين إلى القيمة المضافة

تعويضات العاممين %100 x
القيمة المضافة

 .8نسبة اإلىتالك السنوي إلى اإلنتاج

اإلىالك السنوي %100 x
اإلنتاج

