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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

 المقدمة 2.2
ن  ودة إ، ومن ه   فالخواص المتالزم  لمتطلب ت محددةدر   استيف ء م مو   من  قي س تشير ال ودة بشكل   م إلى

من  مواست  بته  لتوقع ته ينالمستخدم  تالم  الت المتعلق  بمدى تلبي  اإلح  ءات لح   اإلح  ءات تشير إلى  ميع/البي   ت
 .حيث المحتوى والشكل وطريق  العرض

 
 إمك  ي  الو ول ،واإل تظ م الوقتي  ،الدق  ،واقعلال ل  ب : هي( الع   ر)بم مو   من األبع د تق س وبهذا فإن  ودة البي   ت 

لذلك فإ ه   د الحديث  ن ال ظ م اإلح  ئي ومخر  ته فإ ه ي ب أخذ أبع د .  واالكتم ل ،االتس ق ، ر  الق بلي  للمق ،والوضوح
 .اإل تب رومؤشرات ال ودة في 

 
إ داد تق رير حول  ودة البي   ت في المسوح اإلح  ئي  الت بع  لل ه ز العمل  لى ولهذا الغرض فإن دائرة ال ودة بدأت 

ومؤشراته  في ل ودة     ر ا/أبع دحول مدى تطبيق   ظرة   م  لرسم يرق ر التوتهدف هذه  ،الفلسطي يالمركزي لإلح  ء 
االح  ئي ، حيث يهدف هذا  واحدًا من سلسل  تق رير ال ودة الخ    ب ودة المسوح عد هذا التقريري    .المسوح اإلح  ئي 

 .ال     لوم ت حول  ودة مس  التقرير بشكل   م الى تزويد المستخدمين بمع
 

 التقرير هيكلية 0.2

حيث يعرض  ،(الت بع لسلسل  المسوح اإلقت  دي )ال       ورة  ن  ودة مس   تعطي ف ول  خمس من التقرير هذا يتألف
 يقدم فإ ه الث  ي الف ل أم .  التقرير هيكلي إض ف  إلى  ، ودة البي   تبوالمق ود  مفهوم ال ودة   م  ب ورة األول الف ل

 ط راإل ،المس  استم رة ،أهداف المس  ذلك في بم ( م ه ي  المس ) المس  في اتبعت التي العلمي   رضً  حول أهم األس ليب
الف ل الث لث أبع د ومؤشرات  ودة البي   ت  حين يستعرض في . البي   ت مع ل   إلى ب إلض ف  ، الميدا ي ي تالعمل ،العي  و 

الف ل و  ،مس ال احتس ب أهم مؤشرات لى آلي  الرابع  الف لويحتوي  ،ال     ومدى ا عك س هذه االبع د  لى مس  
 .التقرير هذاب ورد م   لى المب ي  التو ي ت أهمالخ مس  لى 
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 الفصل الثاني
 

 الصناعةمسح منهجية 
 

مع ل   و  ،العملي ت الميدا ي  والمكتبي  ،اإلط ر والعي   ،المس  استم رة ،المس  ألهداف اً مو ز   رض ً  الف ل هذا يشمل
 .مش به  لحد كبير للم ه ي  المتبع  في سلسل  المسوح االق  دي تعتبر م ه ي  مس  ال        . تالبي  
 

 المسحأهداف  2.0
 :اآلتي إلى توفير البي   ت  ومس  ال      ب ف  خ    ب ف    م  االقت  دي تهدف سلسل  المسوح 

 .ال    ي األ شط   دد المؤسس ت الع مل  في  .4
 .هموتعويض ت األ شط  ال    ي في  دد الع ملين  .1
 .  ج من األ شط  الرئيسي  والث  ويقيم  اإل ت .3
 .ع والخدم ت المستخدم االستهالك الوسيط من السل .1
 .المض ف  ومكو  ته  المختلف القيم   .1
 .قيم  المخزون من مستلزم ت اإل ت ج .1
 .والمدفو      ت والتحويالت المت و   المقبوضالمدفو  .3
 .ال    ي  شط  لألحرك  المو ودات والتكوين الرأسم لي الث بت  .2

 
وذلك وفق  ظ م الحس ب ت  قومي ،لالزم  إل داد الحس ب ت الالبي   ت المذكورة أ اله في توفير البي   ت األس سي  ا وتس هم

توفير البي   ت و  ،توفير البي   ت الالزم  ألغراض البحث والتحليل االقت  ديب إلض ف  إلى  ،القومي  المقترح من األمم المتحدة
 .ب أل شط  المشمول الالزم  لمتخذي القرارات والمخططين والمهتمين 

 
 المسحاستمارة   0.0

، وهي ال    ي شموله  ألهم المتغيرات االقت  دي  التي تدرس الظواهر المتعلق  ب أل شط  المس  استم رة رو ي في ت ميم 
ه  ثويتم تحدي ،بذات الوقت تأتي لتلبي  االحتي   ت من البي   ت االقت  دي  األس سي  الالزم  إل داد الحس ب ت القومي  لفلسطين

 :االتي  الرئيسي  تالمتغيرا االستم رةوتشمل س وي  حسب الح    لذلك، 
 .في المؤسس  بت  يف تهم المختلف  وتعويض ت هؤالء الع ملين ونالع مل  .4
 .قيم  اإل ت ج من ال ش ط الرئيسي واأل شط  الث  وي   .1
 .مستلزم ت اإل ت ج من السلع والخدم ت المختلف   .3
 .المدفو  ت والتحويالت المدفو   والمقبوض   .1
 . لى اال ت جالضرائب   .1
 .سس  و  في اإلض ف ت  لى هذه األ ول واهتالكه  خالل س   اإلس  دمؤ الأ ول   .1
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 اإلطار والعينة 3.0

 

 (المعاينة طارإ) المسحشمولية  2.3.0
 الدولي القي سي ال    ي الت  يف  لى ت  يف األ شط  ال    ي في ككل و  االقت  دي  األ شط  ت  يف في ال ه ز  تمدإ

 األمم  ن  دروالذي ي 1044و 1040لع مي  (ISIC-4) بعالراوالت قي   ،1001و 1002لع مي  (ISIC-3) الث لثي  الت ق

 للسك ن الع م اددالتع خالل من تحديثه تم والذي ،ال ه ز في المستخدم تآالم ش س لالم شآت من   فك  ت  يف تم وقد  .المتحدة
 :اآلتي  الرئيسي  األ شط  تم رس التي المؤسس ت ك ف  حيث يغطي مس  ال      ،1003 م لع والم ش ت والمس كن
 المح  ر واستغالل التعدين. 
 التحويلي  ل     تا. 
 ال حي ال رفو  ،المي ه ،الهواء وتكييف البخ ر ،الغ ز ،الكهرب ء إمدادات. 

 

   تصميم العينة  0.3.0

المؤسس  وحدة المع ي   األولي  وقد استخدمت بحيث تمثل   ي    شوائي  طبقي  م تظم  ذات مرحل  واحدة، العي   من تم ت ميم
 :وذلك وفق اآلتي ،ثالث  مستوي ت من الطبق ت وذلك لت ميم  ي   فع ل  وممثل  لم تمع المس 

  .وقط ع غزة، J1القدس ، J1ب ستث  ء  الضف  الغربي : ف ل اإلط ر الى ثالث طبق ت  غرافي  .4
 . بحيث يمثل كل  ش ط طبق  فعلي ( ISIC)ال ش ط االقت  دي من  الث  ي تم إ ش ء طبق ت  لى مستوى الحد .1
 .هذه الطبق ت  دد المؤسس ت الموز    لى ب إل تب ر خذوقد أ  طبق ت وفق  لح م العم ل   تئداخل الطبق ت المذكورة أ ش .3

 .تم توزيع المؤسس ت داخل الطبق ت  لى مستوى المح فظ ت كطبق  ضم ي  .1

 .بق ت المذكورة ب ستخدام أسلوب المع ي   العشوائي  الم تظم اختيرت وحدات المع ي   من الط .1
 

وذلك للمنشآت الكبيرة باالعتماد على إطار المنشآت الكبيرة والمتوسطة  0222مسح الصناعة لعام سحب عينة تم : مالحظة
بناء على سلسلة زمنية  لم يتم سحب عينة لها بل تم تقدير بياناتهاف ،، أما بالنسبة لبيانات المنشآت الصغيرةوالمتوسطة

والذي كان يتم سحب العينة للمسح  0222و ،0229 ،0220 لألعواموليس كما كان عليه  ،لنتائج المسوح االقتصادية
 .باإلعتماد على اإلطار العام المنشآت

 

   العينةاإلطار و  حجم  3.3.0

 شط  ال ـ     كمـ  أللم شآت والخ    باالط ر الع م والمعتمده  لى  ،فلسطينللمؤسس ت في  العي   المخت رةاإلط ر و بلغ ح م 
 :االتيب ل دول 
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 0222-0220 لألعوامحجم اإلطار والعينة لمسح الصناعة : 2جدول 
 

 حجم العينة حجم اإلطار األسناد عام
8002 15,687 ,29,2 

8002 15,311 ,29,2 

8000 15,311 ,29,2 

8000* 3,091 02,,1 

ب ال تم د  لى إط ر الم شآت  1044تم سحب  ي   مس  ال      لع م : *
الكبيرة والمتوسط  وذلك للم شآت الكبيرة والمتوسط ، أم  ب ل سب  لبي   ت الم شآت 

 م يتم سحب  ي   له  بل تم تقدير بي   ته فل ال غيرة

 
 العمليات الميدانية  6.0

 

دارة تنظيم 2.6.0   الميداني العمل وا 
تشكيل فريق  مل ميدا ي أيضً  وتم  ،خط  المس وفق  التعليم ت وال م ذج واألدوات الالزم  للعمل الميدا ي إ داد وت هيز تم

وفر يكم   . من م سق للعمل الميدا ي ومدراء المك تب في المح فظ ت وفرق ميدا ي  يتكون بحيث ،  ت  مع البيمن أ ل 
اإلشراف والمت بع  والتدقيق لمختلف فع لي ت المشروع و ود مك تب  المح فظ ت وذلك لم  تتطلبه مهم ال ه ز مك تب في ك ف  

في المح فظ ت تكون قريب  من مختلف م  طق العمل بحيث يتم استخدامه  كمراكز لت ميع أفراد الفرق الع مل  في الميدان قبل 
يم أدوات المس  المختلف  وتعبئ  ال م ذج وكت ب  التق رير ومرا ع  وتدقيق تم  ملي  استالم وتسلتوبعد ا ته ء العمل اليومي، حيث 

 .ح يل  العمل اليومي
 

 :ب آلتيالتي تم إتب  ه  أث  ء مرحل  العمل الميدا ي  راءات اال ويمكن تلخيص أهم
  بشكل ك مل  لى تم اختي ر فريق العمل الميدا ي من حمل  المؤهالت ذات العالق  ب لعلوم اإلقت  دي ، وتدريبهم

 .استم رة المس  بشكل  ظري و ملي

 فريق العمل خالل التدريب وبعد اال ته ء من التدريب ب لتطبيق العملي الستيف ء استم رة لكل ب حث كف ءة م فحص ت
 .م م  قش  المتدريبن ب لمالحظ ت التي تم تس يله  من قبل المدربينلمؤسس ت القريب  لمركز التدريب وتمن ا

  ر فريق العمل الميدا ي ممن ا ت زوا امتح ن التقييم في  ه ي  الدورة التدريبي تم اختي. 

  تم ت فيذ زي رات ميدا ي  من قبل إدارة المشروع للمراقب  وفحص سير العمل في الميدان وذلك بمعدل خمس زي رات
رات الم  زة بت ريخ الزي رة، من ح م االستم % 11ميدا ي  لكل مح فظ  في الضف  الغربي ، حيث تم مرا ع  م   سبته 

 .وقد  ول ت الكثير من المالحظ ت خالل الزي رات الميدا ي 
 لتسهيل آلي ت المت بع  والرق ب   لى  ودة البي   ت  وذلك إداري  مستوي ت  دة إلى الميدا ي العمل فريق تقسيم تم

 : والمت بع   لى سير العمل الميدا ي
 .البي   ت من مدراء وأ ح ب المؤسس ت مب شرة ويقوم بتدقيقه  وفح ه يقوم ب ستيف ء : الب حث الميدا ي -
 حيثم يقوم ب ستالم االستم رات المستوف ة من الب حثين الميدا يين وتدقيقه  والمرا ع  الميدا ي  : المشرف الميدا ي -

 .تطلب الموضوع ذلك
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رس له  إلي دائرة يقوم ب ستالم االستم رات المدقق  من المشرفين في ا: الم سق الميدا ي - لمكتب اللوائي وفح ه  وا 
 .مكتب اللوائيإدخ ل البي   ت في ال

  تم تزويد إدارة المشروع بتقرير يومي حول اإل   ز و سب  االست  ب  و دم االست  ب  حتى يتس ى الدارة المشروع
 .الوقوف  لى سير العمل ب ورة مستمرة

 االولى من  مع البي   ت وذلك بهدف إ  دة تذكير الب حثين تم  قد ا تم   ت تدريبي  وتذكيري  خالل المرحل  
 .الميدا يين واإل  ب   لى مالحظ تهم

  تم ت فيذ زي رة اخرى لبعض المؤسس ت التي زاره  الب حثون للتأكد من دق  البي   ت التي تم إ ط ءه  للب حثين والتي
ستم رة الرئيسي ، وقد تم اختي ر هذه المؤسس ت بشكل سميت بإ  دة المق بل  وقد استخدم فيه  استم رة مخت رة من اال

، وقد اظهرت  ت ئج ا  دة المق بل  تط بق  يد في العي  ت شوائي من ح م العي   األ لي  للمس  بإ تم د من دائرة 
 .البي   ت وخ و ً  في المؤسس ت التي يكون م در البي   ت فيه  الس الت المح سبي 

 
 البيانات  جمع 0.6.0
ومدربين  مؤهلين ب حثين بواسط  المق ودة المؤسس ت مدارء أو أل ح ب الشخ ي  المق بل  بأسلوب المس  بي   ت  معت
 .ب لمس  الخ    االستم رة ب ستخدام وذلك المطلوب  اإلح  ئي  ب لبي   ت الخ    لمف هيمل ومستو بين  يداً  تدريب ً 

 
 التدقيق والترميز 3.6.0

 االستم رات ميتسلوتم بعد ذلك   .مسبق ً  المعدة الميدا ي التدقيق قوا د حسب االستم رات بتدقيق المشرف ثم ومن الب حث ق م
 بدق  يشك التي ترا ع االستم رات بحيث ، ه ئي ً   ً تدقيقت االستم را بتدقيق يقوم الذي المكتبي للمدقق ميدا ي ً  والمدقق  المستوف ة

   .اإلدخ ل ثم ومن للترميز   هزة االستم رات لتكون األخط ء وت ح  المع ي  المؤسس  مع به  معلوم ت أي 
 

 تكون بحيث ،ال ه ز في المعمول به و  مسبق ً  المعدة الترميز ألدل  طبق ً  بترميزه  يقوم الذي للمرمز االستم رات ميتسلتم  بعد ذلك
 .الح سوب  لى بي   ته  إلدخ ل   هزة

 
 معالجة البيانات  3.0
حيث تس  د هذه  ،من أ ل البدء في استخراج ال ت ئج المدخله المس  ك ف  البرامج الالزم  لمع ل   بي   توت هيز  إ دادتم 

 :ب آلتي راءات اإلتمثل هذه ت، و البي   ت و ح  تعزيز دق  فيالمرحل  
 ت هيز بر  مج اإلدخ ل الستم رة المس  بحيث يكون ش ش  لكل  فح  من  فح ت االستم رة تم. 

 تغذي  البر  مج بق ئم  من الشروط المر عي  للتدقيق اآللي  لى االستم رة من حيث التدقيق وم طقي  البي   ت تم. 
 التحقق من ف  لي  البر  مج من خالل إدخ ل استم رات ت ريبي  لكل من المسوح إحداه  مغلوط  واألخرى  حيح  تم. 

 العملبشكل ك مل قبل وتدريبهم اختي ر مدخلي البي   ت  تم. 
 تسليم كشوف ب لمالحظ ت فح ه  وتدقيقه  و  وتم  ف شهري استالم ملف ت البي   ت المدخل  بشكل أسبو ي أو  تم

 .لتعمم  لى مراكز اإلدخ ل في كل الم  طق وتم مع ل ته 
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العي  ، فقد  بهدف تحديثه ، أم   لى استم رة المس  تغيير، تم ا راء 1044-1002 لأل وامب ل سب  لم ه ي  المس  : مالحظ 

فقط، أم  ب ل سب  لفريق  والمتوسط  الكبيرة م شآت، حيث تم استهداف ال1044ك ن ه  ك تغيير في ت ميم العي   في الع م 
 .ومؤقتين حثين دائمين العمل الميدا ي، فهو يتألف من ب
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 الثالثالفصل 
 

 الصناعةأبعاد ومؤشرات جودة البيانات لمسح 
 

 الصلة بالواقع  2.3

ويتم قي س هذا البعد ب ستخدام  ،بمدى تلبي  اإلح  ءات لح   ت المستخدمين الح لي  والمحتمل  مستقباليتعلق هذا الع  ر 
 :المؤشرات الت لي 

 
 

 التطبيق المؤشر

الهدف األساسي 
 للمسح

األ شط   دد المؤسس ت الع مل  في حول  البي   تم مو   من إلى توفير يهدف مس  ال      
قيم  اإل ت ج من األ شط  الرئيسي   ،هموتعويض ت األ شط  ال    ي  دد الع ملين في  ،ال    ي 
قيم   ،القيم  المض ف  ومكو  ته  المختلف  ،االستهالك الوسيط من السلع والخدم ت المستخدم  ، والث  وي

حرك  و  ،والمدفو    المدفو  ت والتحويالت المت و   المقبوض ،المخزون من مستلزم ت اإل ت ج
في توفير البي   ت األس سي   تس هموالتي   .ال    ي  شط  لألالمو ودات والتكوين الرأسم لي الث بت 

لبحث والتحليل توفير البي   ت الالزم  ألغراض اب إلض ف  إلى  الالزم  إل داد الحس ب ت القومي ،
 .ال    ي ب أل شط  متخذي القرارات والمخططين والمهتمين ول ،االقت  دي

وصف نوعي لما 
 يقيسه المسح 

ومدى تشغيله لإليدي الع مل  في  ،مس هم  اال شط  ال    ي  في ال  تج المحلي اال م ليمدى  قي س
 .فلسطين

تاريخ بدء المسح 
 ودوريته

 

 بشكل م تظم ومتوا ل  (مس  ال      ضم ه من )سلسل  المسوح االقت  دي  بت فيذ  يقوم ال ه ز
  ن   م االس  د الزم ي) ويعد التقرير الس وي الس بع  شر . 4111من   م االس  د الزم ي  بدءاً 

 .للسلسل خر هذه التق رير الس وي  أ( 1044

 

  م اإلس  د ) وحتى اللحظ  4111س وي م ذ   م ي فذ ال ه ز المس  ب ورة دوري   لى أس س  
 .(الزم ي للمس  هو الع م الس بق لت فيذه

  لى التوالي 1044-1002 لأل وام م شأة 42110و ،2,974 ،2,935 12111 المس  بلغ ح م  ي   حجم العينة
 إطار المعاينة

 
 ،ال ه ز في الم شآت المستخدم لك ف  الم شآت الواردة في س ليتكون إط ر المع ي   من  ي   ش مل  

حيث يغطي مس   ،1003لع م  والم ش ت للسك ن والمس كن الع م التعداد خالل والذي تم تحديثه من
 :الت لي  الرئيسي  تم رس األ شط  ك ف  المؤسس ت التي ال     
 المح  ر واستغالل التعدين. 
 التحويلي  ال     ت. 
 ال حي وال رف ،المي ه ،الهواء وتكييف البخ ر ،الغ ز ،الكهرب ء إمدادات. 

 .1044و  م  1040 ،1001 ،1002الفرق في إط ر المع ي   بين األ وام مع مالحظ  
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 التطبيق المؤشر

 تصميم العينة 
 

بحيث تمثل المؤسس  وحدة   ي    شوائي  طبقي  م تظم  ذات مرحل  واحدة، ي   المس  من تم ت ميم 
لت ميم  ي   فع ل  وممثل  لم تمع المع ي   األولي  وقد استخدمت ثالث  مستوي ت من الطبق ت وذلك 

 :وذلك وفق اآلتي ،المس 
  .، وقط ع غزةJ1، القدس J1ب ستث  ء  الضف  الغربي : ف ل اإلط ر الى ثالث طبق ت  غرافي  .4
بحيث يمثل كل  ش ط ( ISIC)من ال ش ط االقت  دي  الث  ي تم إ ش ء طبق ت  لى مستوى الحد .1

 . طبق  فعلي 
 دد المؤسس ت  ب إل تب ر وقد أ خذطبق ت وفق  لح م العم ل   تئأ شداخل الطبق ت المذكورة  .3

 .هذه الطبق ت الموز    لى

 .تم توزيع المؤسس ت داخل الطبق ت  لى مستوى المح فظ ت كطبق  ضم ي  .1

 .اختيرت وحدات المع ي   من الطبق ت المذكورة ب ستخدام أسلوب المع ي   العشوائي  الم تظم  .1
قيم   ، قيم  اإل ت ج من األ شط  الرئيسي  والث  وي مثل ،المبحوثينبعض تم تقدير بعض القيم من ِقبل  التقدير

قيم  المخزون  ،قيم  المض ف  ومكو  ته  المختلف ال ،االستهالك الوسيط من السلع والخدم ت المستخدم 
 وقيم  ،واإليرادات لمدفو  وا  المدفو  ت والتحويالت المت و   المقبوضقيم   ،من مستلزم ت اإل ت ج

 .ال    ي  شط  لألالمو ودات والتكوين الرأسم لي الث بت 
يرا ى ح م المؤسس  )ال يو د قيم ش ذة، حيث يتم ت ظيف البي   ت بعد ادخ له  من قبل مدير المشروع  القيم الشاذة

ويتم الر وع للميدان في ح ل الشك ب حدى القيم ا ه  ش ذة، ويتم وضع المبررات ان ك  ت  ،(وقيم ا ت  ه 
 . حيح  من الميدان

الوزن قد تم  إال أن هذا.  إن وزن المع ي   للمؤسس  هو المقلوب الري ضي الحتم ل اختي ر تلك المؤسس  األوزان
هذا وا تبرت . وزي دة الشمول  سب  دم االست  ب تعديله بعد  ملي   مع البي   ت ليأخذ بعين اال تب ر 
المؤسس ت التي است دت ولم تكن مشمول  في  ح الت اإلغالق ال ه ئي كعدم است  ب  للتعويض  ن

 . إط ر المع ي   للمس 

 
 االستخدام والمستخدمين: 

 ن األ شط  االقت  دي   ق  دة بي   ت بهدف توفيريقوم ال ه ز بت فيذ سلسل  المسوح اإلقت  دي  والذي يتضمن مس  ال      
في تس هم  بشكل   م واال شط  ال    ي  بشكل خ ص األ شط  االقت  دي  حيث أن ،بم  فيه  اال شط  ال    ي  المختلف 

لسل  وا ل ال ه ز ت فيذ سلذلك ي.  الفلسطي ي  تشغيل األيدي الع مل ب إلض ف  لمس همته  في  ،ال  تج المحلي اإل م لي لفلسطين
 تلك البي   ت هتمثل لم  ،المسوح االقت  دي  بهدف توفير البي   ت اإلح  ئي  الش مل  والدقيق   ن واقع وأداء االقت  د الفلسطي ي

 .ح ر أس س لب  ء م ظوم  الحس ب ت القومي  من
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إ داد الحس ب ت  س  د فيزم ي  من البي   ت ت سلسل  ريتوفوبشكل دوري يس هم في إن إ راء بر  مج المس  بهذه ال ورة 
 لى وضع الخطط ب إلض ف  لمس  دته  في إت ح  الفر   أم م الب حثين والدارسين والمهتمين و   ع القرار  ،القومي  لفلسطين

 .وتطويره  القت  د الوط يب المتعلق  قض ي  لب ات والخروج بتو ي تورسم السي س ت الت موي  واتخ ذ القرار 
 
  والمحدداتنقاط القوة: 

، وب لت لي يتوفر سلسل  زم ي  طويل  بحيث يمكن أن يتم مق ر   4111أهم  ق ط القوة في مس  ال      أ ه يتم ت فيذه م ذ   م 
وفر ق  دة  يدة من البي   ت لال تم د  ليه  في ح ل ك  ت ه  ك ح    لتقدير البي   ت لبعض كم  ي ،البي   ت  بر الزمن
 .ت فيذ المس  فيه  أو يتم ال زول بعي   مخت رة الس وات التي ال يتم

 

من أبرز المحددات للمس  أن له  الق  ب ألمور الم لي  للم شآت ال    ي  من   حي  معرف  م روف ته  وايراداته  والضرائب و 
 . لى المبحوثين ومح ول  التهرب من اال  ب  وا ط ء بي   ت غير دقيق  ءل  بالمدفو   وب لت لي تشك

   
 التعريفات الرئيسية : 

تعويض ت  ،القيم  المض ف  ،االستهالك الوسيط ،اإل ت ج ،الع ملون: ال     مس  الواردة في والم طلح ت  التع ريفمن أهم 
  .الرئيسي ال ش ط االقت  ديو  ،التكوين الرأسم لي الث بت اإل م لي ،اإلهتالك ،اال ول الث بت  ،الضرائب  لى اإل ت ج ،الع ملين

ال ظم الدولي  المقترح  من األمم  والم س م  معتم اتب ع احدث التو ي ت الدولي  المتعلق  ب إلح  ءات، وت در اإلش رة إلى أ ه 
 .المتحدة إل داد الحس ب ت القومي 

 
 .1044-1002 لأل واميالحظ مم  سبق أن ب عد ال ل  ب لواقع تحقق بشكل واض  

 
 الدقة  0.3

 ،الحس ب ت والتقديرات من القيم الفعلي  أو الحقيقي  التي ق دت اإلح  ءات قي سه ( مط بق )قرب  مدىتعكس دق  البي   ت 
 :ويتم قي س هذا البعد ب ستخدام  دة مؤشرات

 
 األخطاء اإلحصائية: 

فروق  ن  بي   ت هذا المس  تتأثر ب ألخط ء اإلح  ئي   تي   الستخدام  ي   لوحدات م تمع الدراس ، ولذلك من المؤكد ظهور
  دول هو مبين في كم هم المؤشرات ألالتب ين  احتس بتم  وقد.  القيم الحقيقي  التي  توقع الح ول  ليه  من خالل البي   ت

وتم ال شر  لى هذا  ،فلسطين لى مستوى  في التقرير المذكورةفي مستوي ت ال شر للتقديرات  إشك لي يو د  الو ن،  يالتبحس ب 
 دد الع ملين، اإل ت ج، االستهالك الوسيط، : الرئيسي  ت الق  بت ميم العي   وحس ب التب ين للمؤشراالمستوى ألسب ب ذات 

 .القيم  المض ف و 
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 0222-0220 لألعوام فلسطينعلى مستوى لمسح الصناعة للمؤسسات  حساب التباين: 0جدول 
 

 المتغير السنة
 قيمة التقدير

 C.V المعياريالخطأ 
 %93فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى القيمة الوحدة

0
2
2
0

 

 0210291, 91,,2,22 1.9% ,020199 991,,292  دد ع ملين دد ال

 ,2022211,9, ,220,9,,029 2.2% 222,1199 212,202,92, ألف دوالر اإل ت ج

 992,,021122 ,221,9,,9 %099 091,,012 91,,,9,12 ألف دوالر القيم  المض ف 

 ,0202,21229 02109221299 %,9, 22,9,92, ,0211,21099 ألف دوالر االستهالك الوسيط

0
2
2
9

 

 69,972.0 65,216.0 %1.8 1,212.3 67,052.0  دد  دد الع ملين

 2,579,309.2 2,193,123.7 %4.1 98,452.2 2,293,632.4 ألف دوالر اإل ت ج

 1,256,757.9 972,972.2 %6.5 72,346.9 1,046,536.0 دوالرألف  القيم  المض ف 

 1,341,504.3 1,201,198.6 %2.8 35,768.8 1,247,096.6 ألف دوالر االستهالك الوسيط

0
2
2
2

 

 ,12,229, 91,,,2,, %92, ,02,219 222,191,  دد  دد الع ملين

 ,21,222229, 92,,22,229, %,9, 19220990 191,,2,112, ألف دوالر اإل ت ج

 ,02,9,229,9 2,2092,,,02 %,9, ,2,202,9 02,0029,291 ألف دوالر القيم  المض ف 

 ,29,,022992 292992,,,02 %290 ,2,21019 02,112,2290 ألف دوالر االستهالك الوسيط

0
2
2
2

*
 

 40,571.5      38,158.6     1.6% 615.3    39,365.0    دد  دد الع ملين

 2,541,000.0 2,288,400.0 2.7% 64,396.9 2,414,706.7 ألف دوالر اإل ت ج

 1,229,700.0 1,077,200.0 3.4% 38,881.0 1,153,461.5 ألف دوالر القيم  المض ف 

 1,331,800.0 1,190,700.0 2.9% 36,001.1 1,261,245.2 ألف دوالر االستهالك الوسيط

باالعتماد على إطار المنشآت الكبيرة والمتوسطة  وذلك للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، أما بالنسبة  1122تم سحب عينة مسح الصناعة لعام : مالحظة*

 لبيانات المنشآت الصغيرة لم يتم سحب عينة لها بل تم تقدير بياناتها

 
ال دول من حس ب ، وكم  هو واض  في فلسطينال دول الس بق يظهر حس ب التب ين ألبرز المتغيرات لل ش ط ال    ي في 

 .التب ين فإن هذه المتغيرات ذات دق    لي 
  
 األخطاء غير اإلحصائية: 

يمكن إ م له   األخط ء غير اإلح  ئي  ممك   الحدوث في كل مراحل ت فيذ المشروع، خالل  مع البي   ت أو إدخ له  والتي
ولتف دي األخط ء .  البي   ت وأخط ء إدخ ل ،(الب حث)، أخط ء المق بل  (المبحوث) بأخط ء  دم االست  ب ، أخط ء االست  ب 

 لى كيفي  إ راء المق بالت، واألمور  مكثفً ، وتدريبهم والحد من تأثيره  فقد بذلت  هود كبيرة من خالل تدريب الب حثين تدريب ً 
ين العملي  وال ظري  خالل الدورة تم إ راء بعض التم ر قد التي ي ب اتب  ه  أث  ء إ راء المق بل ، واألمور التي ي ب ت  به ، و 

راكم الخبرة لدى الفريق الميدا ي ب ورة مضطردة، ال سيم  وأن فريق العمل الميدا ي ت بسبباألخط ء تدري يً   وقد قلت .التدريبي 
 .ومؤقتينيتألف من ب حثين دائمين 
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 معدالت التجاوب وعدم التجاوب:   

  م % 41.1، في حين بلغت أقل  سب   دم است  ب  1001وذلك   م % 41.3بلغت ا لى  سب   دم است  ب  لمس  ال      
 .%40.1حيث بلغت  1044، يليه    م  1040  م % 41.2، ومن حيث زي دة الشمول، فقد بلغت أ لى  سب  1040

 
 0222-0220 لألعواموزيادة الشمول  وعدم التجاوب معدالت التجاوب: 3جدول 

 

معدالت التجاوب وعدم 
 التجاوب وزيادة الشمول

8002 2009 2010 2011 

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد
 ,1,9 1,288 ,1,9 2,221 ,119 2,277 86.4 2,400 حاالت اإلستجابة

 ,0,9 091 0,92 02, ,099 221 ,0,9 1,, حاالت عدم اإلستجابة

 0192 0,2 0291 2,9 92, 011 291 ,02 حاالت زيادة الشمول

 
 0222-0220 لألعوامعدم االستجابة المئوية ل النسبة
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 0222-0220 لألعوامزيادة الشمول ل النسبة المئوية

 
، حيث ك  ت فيه  سب   دم 1001ب ستث  ء الع م  ،1044-1002 ب أل وام الى حد م  يالحظ مم  سبق أن ب عد الدق  تحقق
 . سب   دم االست  ب  فيه  متوسط  االست  ب  كبيرة، وب قي الس وات ك  ت

 
 واإلنتظام الوقتية  3.3

في حين  ،طول الوقت بين ت ريخ إت ح  البي   ت للمستخدم ووقوع الحدث أو الظ هرة التي ت فه  هذه البي   تتشير الوقتي  إلى 
ويتم قي س هذا البعد ب ستخدام  ،ت ريخ ال شر الفعلي المقرر في الرز  م  اإلح  ئي و ت ريخ ال شر المخطط له اإل تظ م إلى  يشير

 :المؤشرات الت لي 
 
 الوقت الزمني الذي تعكسه البيانات: 

للع م الس بق من ت فيذ ك  ون ث  ي وك  ون أول م  بين الفترة الزم ي   ،1044-1002 لأل وام ال     بي   ت مس  تعكس 
 .المس 

 
 الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشرها: 

اإلس  د الزم ي للبي   ت  ه ي  س   تبين من خالل فحص تق رير المس  والموقع االلكترو ي لل ه ز أن الوقت الف  ل م  بين 
 ،1040شهور للمس  لع م  40، 1001شهر للمس  لع م  44، 1002شهور للمس  لع م  1: وت ريخ  شر ال ت ئج ك  ت ك آلتي

 .1044شهور للمس  لع م  40و
 

وت ريخ  (وهي م  بين شهر  يس ن وحزيران لع م ت فيذ المس ) في حين أن الوقت الف  ل بين ت ريخ اال ته ء من  مع البي   ت
شهور  1و، 1040شهور للمس  لع م  1، 1001شهور للمس  لع م  1، 1002شهور للمس  لع م  1:  شر ال ت ئج ك  ت ك آلتي

 .1044للمس  لع م 
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 يالحظ مم  سبق أن الوقت الف  ل م  بين اإلس  د الزم ي للبي   ت وت ريخ  شر ال ت ئج لم يكن ضمن الفترة المعي ري 
ال ت ئج ك ن كبيرًا لحد كم  أن الوقت الف  ل بين ت ريخ اال ته ء من  مع البي   ت وت ريخ  شر   (.شهور 1شهور و 3م  بين )
 .غالق الس   الم لي ر ه للمؤسس ت إللكن تعتبر هذه ال تي   متوقعه أل ه يتم تأخير ت فيذ المس  من أ ل إ ط ء ف، م 

 

 الوقت الفاصل بين تاريخ النشر المخطط له وتاريخ النشر الفعلي: 
 1002مس  لع م التم  شر  ت ئج  حيث ، م  اإلح  ئي ت ريخ ال شر المخطط له هو  فس ت ريخ ال شر الفعلي المقرر في الرز 

من   م شهر تشرين أول في  1040ولع م  ،1040من   م شهر تشرين ث  ي  في 1001ولع م ، 1001 من   مشهر أيلول  في
 .1041لع م من اأول  ني شهر تشريفتم  شر ال ت ئج  1044لع م  ، وأخيراً 1044

 
، آخذين بعين اال تب ر 1044-1002 لأل وامللمس   واض واال تظ م قد تحقق  بشكل  الوقتي  ب عديالحظ مم  سبق أن 

  .خ و ي  هذا المس  من حيث التوقيت الزم ي ل مع البي   ت و القته بس   االس  د الزم ي
 

 والوضوح إمكانية الوصول 6.3
من ال ه ز اإلح  ئي، بحيث  م ت اإلح  ئي إلى السهول  والظروف التي يتم فيه  الح ول  لى المعلو تشير إمك  ي  الو ول 

 بي م  يشير مفهوم الوضوح إلى بيئ  المعلوم ت المتعلق  ب لبي   ت، ،تكون سهل  االستخدام ومالئم  من حيث الشكل والمضمون
حول  األشك ل البي  ي  والخرائط، وكذلك من حيث توفر المعلوم ت مثل وشروح ت ببي   ت و في  م  سب ، إرف قه  حيث من

 ،أشك ل  شر البي   ت ،سهول  الو ول للبي   تس هذا البعد ب ستخدام  دة مؤشرات أهمه  ويتم قي   . ودة هذه البي   ت
 .وفيم  يلي توضي  لم  تم تحققه من هذه المؤشرات ،بي   ت الو في وال
 

 البي   ت فئ ت مستخدمي لمختلف الو ول وذلك من أ ل وط ي إح  ئي  ظ م ب  ء لى  لل ه ز الع م  السي س  تركز
 وغيره ، ال شرات والتق رير اإلح  ئي  مثل التقليدي  الوس ئل خالل من اإلح  ئي  البي   ت وتعميم  شر  بر م ه  والمستفيدين

وال شرات بعدة ويتم  شر التق رير  ،المدم   وغيره  واألقراص اإل تر ت اإللكترو ي مثل ال شر تق ي ت ب ستخدام الحديث  والوس ئل
 :طرق م ه 

 
 :التقليدي النشر .1
يمكن الح ول  لى حيث  ،فلسطينفي ب ال شط  المختلف  لسلسل  المسوح االقت  دي   س وي  ت ع ى تق رير بإ دار ال ه ز ق م

أو زي رة مكتب   ،بعدة طرق م ه  زي رة مقر ال ه ز والح ول  لى التق رير والكتب الس وي  وبأسع ر رمزي  مس التق رير و ت ئج 
 .مس الم مل إ دارات   لى ال ه ز حيث تحتوي المكتب 

 
 :اإلنترنت اإللكتروني عبر النشر .2

 الم  ل هو إت ح  ال شر  ملي  في ح لي ً  التو ه ألن وذلك ال شر في واألولى يعتبر ال شر االلكترو ي  بر األ تر ت الق  ة األفضل

 معي   ومحددة، وذلك حسب مستوي ت ألحد أولوي  إ ط ء دون وسريع   دل بشكل اإلح  ئي البي   ت  والفر   المتس وي  ل ميع
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مك  ي  وقل  تك ليف الواسع  دا وهي اال تش ر مؤثرة ب ف  تتمتع أ ه  كم   بإ ش ء ق م ال ه ز أكثر، حيث تف  يل  شر االستخدام وا 

ويتم العمل  لى  ،خالله من اإلح  ئي ت الرسمي   شر حيث يتم ،4111  م  )www.pcbs.gov.ps ( لى اإل تر ت له موقع
 الح ول يفضلوا% 11.4أن  1040المستخدمين لع م  رضى مس  أظهر فقد دوري ، ب ورة اإلح  ئي  والبي   ت المواد تحديث

 .الموقع االلكترو ي لل ه ز  لى البي   ت من خالل
 

كم  ي در اإلش رة  ،ت در اإلش رة ه   إلى أن ال ه ز ق م هذا الع م بتحديث ال فح  اإللكترو ي  لل ه ز وا  داره  بحلته  ال ديدة
 . وحتى اليومبداي  ت فيذه  ذ    وذلك م   ال مس  حول التي ق م بإ داره  ال شرات والتق رير بإت ح   ميع يقوم إلى أن ال ه ز

وليس كم   ،سم سلسل  المسوح االقت  دي إلت ب  في تقرير واحد ب 1001ا ه تم دمج تق رير اال شط  االقت  دي  م ذ   م  كم 
االطالع   فح  ال ه ز يمكن لمستخدميو  ،من خالل  شر تقرير إح  ئي لكل مس  ب لسلسل   لى حدا ،س بق ً به  ك ن معموالً 
 .PDF أو Word  ب يغ  سواءاالحتف ظ ب سخ  إلكترو ي   ب إلض ف  إلمك  ي  طب  ته  أو ،والسلسل  مس ال لى تق رير 

 
  CD’s:المرنة األقراص النشر اإللكتروني عبر .3

 وأسرع أسهل بطريق ال ت ئج يتم استعراض  بحيث ،(CD’s)المر     لى األقراصالمس  تق رير   ميع بتحميل ال ه ز يقوم
 كثيرة ل ه ت اإل دارات هذه من  سخ بإرس ل ال ه ز ويقوم ،PDF)) و ذاب ومرن سهل بشكل والعرض الت ف  تتي  ب ورة
 .الوطنوخ رج  داخل

 
 :الجمهور خدمات .4

 للمهتمين البي   ت هذه توفير بهدف ال مهور، خدم ت قسم سمي المستفيدين احتي   ت لتلبي  خ   ً  قسم ً  ال ه ز أ شأ
 اإلح  ئي  ب لبي   ت والمستخدمين والسي سيين الحكومي  والمؤسس ت المستفيدين تزويد خالل من فئ تهم، بمختلف والمستخدمين

حول مختلف البي   ت والمسوح الطلب ت  من العديد بتلقي يومي ً  القسم هذا ويقوم.  لم تمع الفلسطي يا ن  واضح   ورة وا  ط ء
ال مهور في  ب إلض ف  إلى إمك  ي  الحضور بشكل شخ ي إلى قسم خدم ت ،ه تفالف كس أو الأو  واسط  البريد االلكترو يب

  يل حول البي   ت تف خالله  موذج خ ص يحدد من استيف ءمن خالل  (بواسط  اليد) طلب بي   ت إح  ئي ال ه ز وتقديم 
البريد  خالل  لى البي   ت من يفضلون الح ول% 41أن  1040ظهرت  ت ئج مس  المستخدمين لع م وقد أ  .المطلوب 

 الح ول يفضلون% 3.1وأن  ،خالل زي رة قسم خدم ت ال مهور  لى البي   ت من الح ول يفضلون% 40.3وأن  ،االلكترو ي

 .الف كساله تف أو  خالل  لى البي   ت من
 
 :اإلعالم والمستفيدين وسائل مع التواصل .5

 ن طريق )بي   ته اإلح  ئي   وتعميم في  شر والمرئي  والمقروءة المسمو   والدولي  المحلي  اإل الم وس ئل  لى ال ه ز يعتمد
وال حفيين ومستخدمي البي   ت  مع وس ئل اإل الم التوا ل إلى ال ه ز يسعى ،(البي   ت ال حفي  والمؤتمرات ال حفي  وغيره 

كيفي    لى التب حث والتش ور وتدريبهم بهدف دوري  شهري  أو لق ءات وورش  مل بعقد حيث يقوم أ وا هم وشرائحهم، بمختلف
سلسل  المسوح االقت  دي  ومن ضم ه  مس  حول  الس وي  من اللق ءات العديد اإلح  ئي ، وقد تم ت فيذ مع المواضيع التع طي
 خالل  لى البي   ت من الح ول يفضلون% 1.1أن  1040وقد أظهرت  ت ئج مس  رضى المستخدمين لع م  ،ال     

file:///C:/Documents%20and%20Settings/okuffash/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OP11WGHO/www.pcbs.gov.ps
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لسلسل  المسوح وقد تم  شر بي ن  حفي  ،خالل ورش العمل الح ول  لى البي   ت من يفضلون% 1.1البي   ت ال حفي  وأن 
بحيث تم إطالع ال حف والمستخدمين والمهتمين والوزارات  . 1044-1002 لأل وام االقت  دي  ومن ضم ه  مس  ال     

 .و   ع القرار  لى أهم ال ت ئج التي تو ل له  المس 
 
 :ةاإلحصائي البيانات قواعد .6

 دوري، بشكل تحدث وهي وال غرافي ، واال تم  ي  واالقت  دي  السك  ي  المواضيع مختلف في البي   ت من ه ئل كم ال ه ز يمتلك

 واالقت  دي  واال تم  ي  السك  ي  الم  الت ك ف  في لفلسطين غرافي   بي   ت ق  دة بإ ش ء البدء إلى ال ه ز  مد ولذلك

 (.الخ ...المب  ي العد، م  طق الت مع ت، المح فظ ت، ،فلسطين ككل(المستوي ت   لى مختلف  غرافي ً  وربطه  وال غرافي 
 

 إدارته  واالستف دة يسهل بشكل  لمي  أسس ووفق م ظم بشكل ال ه ز في المتوفرة البي   ت ت ميع هو الق  دة هذه إ ش ء من الهدف

 استخدامه  بحيث يمكن ال غرافي موقعه  مع البي   ت هذه وربط ،للمستخدمين زم ي  سالسل شكل و لى توفيره  بهدف ،م ه 

 نم الخرائط ب ستخدام اإلح  ئي  البي   ت  شر في لل ه ز ت رب  أول ك  ت لقد  .وفع ل  سهل  ب ورة والتخطيط والمق ر   للتحليل
 بحيث 1001إلكترو ي   م  إح  ئي أطلس  لى إ ش ء ال ه ز  ملمن ثم و  ،1001فلسطين اإلح  ئي  أطلس إ داد خالل

 شبك  ب ستخدام وذلك احتي   تهم، وضمن بهم الخ    اإلح  ئي  الخرائط إ داد في ومتطورة وسيل   ديدة للمستخدمين يوفر

 .(http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp) اإل تر ت
 
، في األطلس اإلح  ئي اإللكترو ي لسلسل  المسوح االقت  دي توفر خرائط  دم من خالل فحص الموقع االلكترو ي  يالحظو 

، حيث أن الخرائط ت شر  لى مستوى المح فظ ،  تي   خ و ي  المس  توفير خرائط للسلسل لامك  ي   ه  لك حيث أ ه ليس
، آخذين بعين اال تب ر خ و ي  المس  وفي مس  ال      وسلسل  المسوح االقت  دي  ال يتم ال شر  لى مستوى المح فظ 

 .التوزيع ال غرافيوأهمي  توضي   ت ئج المس  حسب اال شط  االقت  دي  وليس 
 
 :المؤهلة البيانات .7
للعديد من ( Puplic Use File - PUF)المؤهل  لالستخدام الع م  البي   ت وتسويق بإ ت ج 2005 مع  ه ي  شهر آب ال ه ز ق م

بعد مع ل ته  من   حي  سري  البي   ت وفق م   ص  ليه ق  ون  ،CD-ROMالمسوح والتعدادات  لى قرص مدمج 
 ملي  توفير البي   ت اإلح  ئي  خطوة  حيث تعتبر(.  43)طبقً  للم دة  2000 لع م( 1)الع م  الفلسطي ي رقم اإلح  ءات 

 كو هم المستفيدين الحقيقيين بك ف  قط   تهم اإلح  ئي  والمستخدمين للبي   ت كم تج ال ه ز بين العالق  تعزيز م  ل في مهم 
الشتق ق المؤشرات التي يرغبون به  وتلبي     ت  لى إ راء الدراس ت والتحليالتالبي   ت، بحيث تس  دهم هذه البي هذه من

 .احتي   تهم الخ    دون الح    إلى الر وع إلى ال ه ز لتوفيره  لهم
 
وتبين من خالل فحص ملف البي   ت  ،مس  وتوفيره  لالستخدام الع م لمن البي   ت المؤهل  الخ    ب  إ دار م مو  تم

ودليل إستخدام  ،ق موس البي   ت ،SPSSإحتوائه  لى استم رة المس ، بي   ت المس  ب يغ   1044-1002 لأل وامالمؤهل  

http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp
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مرا  ة اإل راءات اإلداري  والف ي  المعتمدة ب ل ه ز والخ    بإ داد  ويتم ،و ميعه  ب للغتين العربي  واال  ليزي  ،البي   ت
 .البي   ت المؤهل  للمسوح

 
 :وصفيةال البيانات .8

 اإلح  ئي  توفير البي   ت  لى ت ص والتي (1043 - 1001)الفلسطي ي   الرسمي  لإلح  ءات الوط ي  اإلستراتي ي  بت فيذ التزام ً 

 اإلح  ءات  شر: الهدف اإلستراتي ي الث  ي) الم  سب الوقت وفي به  مع يير دقيق  وموثوق وفق بسهول  الع لي  ال ودة ذات

الو في   لى  فح  الكترو ي  خ   ، تلبيً  لح    الب حثين والمستفيدين  البي   ت ب شر ق م ال ه ز فقد ،(استخدامه  وزي دة
 Data Documentation Initiative – DDI) )دولي   مع يير وقد تم ا تم د.  الوط ي  ب ود اإلستراتي ي  وت فيذًا إلحدى

الو في  و شره   لى  البي   ت لت هيز  Accelerated Data Program - ADP بر  مج واستخدام البي   ت الو في  لت هيز
 .اال تر ت

 
 ثحي.  بي   ته  ولعدة س وات و شر ب مع ال ه ز ق م التي المسوح من كبيرة م مو    لى الم شورة الو في  البي   ت ق  دة تحتوي

 البي   ت، آلي  وم ه ي  ومع ل   آلي   مع: تتضمن البي   ت وم مو  ت المسوح هذه  ن تعريفي  واستداللي  معلوم ت  شر يتم
 االستم رة اإلح  ئي  وال غرافي ، ت ميم التغطي  والم طلح ت المستخدم ، التعريف ت واألخط ء، المش كل مع ل   العي  ، سحب

 االستم رة مثل المس  ات ووث ئقأدو  من البي   ت  سخ ق  دة توفر لذلك ب إلض ف .  كثيرة أخرى توثيقي  ومعلوم ت البحث وخط 

 .الم شور ال ت ئج وتقرير
 

  لى الموقع االلكترو ي المخ ص للبي   ت الو في   ،1044 - 1002 لأل وام لمس ليالحظ توفر البي   ت الو في  
(http://82.213.38.42/pcbs_adp_arabic/?page=catalog).  
 
 مركز البحث العلمي .9

 إلى الو ول من الب حثين تمكين وبهدف العلمي البحث م  ل في اإلح  ئي  البي   ت استخدام لتعزيز اله دف  ال ه ز سي س  ضمن

أ ل  من وذلك ،ال ه ز مقر في العلمي البحث مركز إفتت ح 1044   م في تم العلمي ، األغراض مختلف تخدم مت و   بي   ت
والتي  ،ال ه ز يحدده  ومع يير وفق إ راءات( ال     لمس  وم ه  إستخدام البي   ت الخ م )الخ م للمسوح  البي   ت إستخدام

 ،الع م والخ ص القط ع مؤسس ت ،العلي  الدراس ت والمع هد وطلب  ال  مع ت ،الب حثين ،المختلف  األبح ث مراكز: تس  د كل من
 .متي   و لمي   لى أسس واتخ ذ القرارات  لى رسم السي س ت ،الدولي  والمؤسس ت

 
 ق  دة بي   ت تطوير تم وقد ،اإلح  ئي  وتعميم البي   ت من أ ل  شر( CD's)توفير أقراص مدم   يقوم ال ه ز ب ،أخيراً 

 .ال ه ت  لى هذه اإلح  ئي  ال ه زم ت  ت  توزيع حيث يتم والدولي  والعربي  المحلي  ب ل ه ت
 

 .2022 - 2000 لأل وامللمس   كبيريالحظ مم  سبق أن ب عد إمك  ي  الو ول والوضوح تحقق بشكل 
  

http://82.213.38.42/pcbs_adp_arabic/?page=catalog
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 القابلية للمقارنة  3.3
س ويتم قي  ،مدى إمك  ي  تفسير الفروق بين اإلح  ءات ب لفروق بين القيم الحقيقي  للخ  ئص اإلح  ئي يشير هذا البعد إلى 

 :هذا البعد ب ستخدام  دة مؤشرات

 
 مقارنة بيانات سلسلة زمنية لمؤشرات المسح: 

ره  لى ال فح  تم إ راء مق ر   بين البي   ت ب ورة سلسل  زم ي  ألهم مؤشرات المس  وذلك  لى شكل  دول يتم  ش
مع  ،(http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ind_time_2011a.htm)اإللكترو ي  لل ه ز 

 .1044-1002 لأل واماالقت  دي  رير سلسل  المسوح  تق  دم توفير مثل هذا ال دول فيمالحظ  
 
 مقارنة مؤشرات المسح حسب التوزيع الجغرافي لمجتمع الدراسة: 

الضف  )حسب الم طق  ال غرافي    قط ع ال    تم  شر بي   ت سلسل  المسوح االقت  دي  لمختلف اال شط  ومن ضم ه  
 .التوزيع ال غرافي لم تمع الدراس لمق ر   م  بين مؤشرات المس  حسب لحد م  ل، وب لت لي يو د امك  ي  (الغربي  وقط ع غزة

 

  من مسوح مختلفة وذات عالقةمقارنة بيانات المسح لبيانات مشابهة: 

حيث تم مق ر ته   ،من مسوح مختلف   ع بي   ت مش بهه ممق ر   بي   ت 1044-1002 لأل وام ال      مس فحص تبين من 
 . مع بي   ت الرقم القي سي ال    ي للتأكد من ت  سق البي   ت

 
 مقارنة مؤشرات المسح حسب جزئيات مختلفة لمجتمع الدراسة: 

بل  ،مق ر   مؤشرات المس  حسب  زئي ت مختلف  لم تمع الدراس  دم  1044-1002 لأل وام ال     فحص مس  تبين من 
 . حسب م تمع الدراس  ككلال      يتم مق ر   مؤشرات مس  

 
بعض   دم امك  ي  تحقق مع األخذ ب إل تب ر ،1044-1002 لأل وام لحد كبيريالحظ مم  سبق أن ب عد ق بلي  المق ر   تحقق 

 .المؤشرات  تي   خ و ي  المس 
 

 االتساق  4.3
ومدى و ود م ه ي ت ق بل   ،تالؤم اإلح  ءات المت مع  بم ه ي ت مختلف  وألغراض متعددة فيم  بي ه يتعلق هذا البعد بمدى 

البي   ت األولي  للمق ر   وتؤدي إلى  ت ئج متش به  من حيث القي س ت في مختلف أرك ن ال ظ م اإلح  ئي بم  فيه  م  در 
 :س هذا البعد ب ستخدام  دة مؤشراتويتم قي  ،والث  وي 

 
 استخدام إطار معاينة دقيق ويتم تحديثه باستمرار لجميع المسوح: 

 ن طريق  كس  يتم تحديث اإلط رحيث  ،استخدام إط ر مع ي   دقيق 1044-1002 لأل وام ال     تبين من فحص مس  
 .البي   ت ال ديدة التي تظهر في الميدان   د ت فيذ المس 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ind_time_2011a.htm
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  ضبط اإلجراءات المعمول بها لضمان المفاهيم والتعليمات والتصنيفات والمعايير التي يتم تطبيقها، على أن تكون
 :منسجمة مع المفاهيم والتعليمات والتصنيفات والمعايير الدولية

مس  وفق المف هيم والتعليم ت والت  يف ت الضبط إ راءات ومف هيم  1044-1002 لأل وام ال     تبين من فحص مس  
 .الدولي  ب لمع ييرولكن دون المس س  (الخ و ي  الفلسطي ي )المف هيم الوط ي   األخذ ب إل تب رمع  ،والمع يير الدولي 

 
  (إذا توفرت)مقارنة مؤشرات المسح مع نفس المؤشرات من بيانات السجالت اإلدارية: 

مس  مع  فس المؤشرات من بي   ت الس الت المق ر   مؤشرات   دم 1044-1002 لأل وام ال     تبين من فحص مس  
 .ب ل ش ط ال    يوذلك لعدم توفر س الت إداري  خ     ،اإلداري 

 
 مقارنة مؤشرات المسح مع نفس المؤشرات من بيانات التعداد: 

اال في مؤشرين  مس  مع بي   ت التعدادال دم إمك  ي  مق ر   مؤشرات  1044-1002  واملألال      تبين من فحص مس  
ن، وذلك بسبب  دم و ود مؤشرات اخرى مشترك  بين التعداد والمس  حتى يتم ا راء يفقط وهم   دد المؤسس ت و دد الع مل

    .مق ر  ت بي هم 
 

مع األخذ ب إل تب ر  دم امك  ي  تحقق بعض  ،1044-1002 من لأل وام  زئي ً إال تحقق لم ييالحظ مم  سبق أن ب عد اإلتس ق 
 .المؤشرات  تي   خ و ي  المس 

 
 االكتمال  1.3

ومدى اكتم ل اإلح  ءات من حيث شمول المؤشرات والتغطي   ،يركز هذا البعد  لى مدى توفر  ميع اإلح  ءات الالزم 
يتم قي س هذا البعد  ،ال غرافي  والتغطي  الزم ي  والتغطي  من حيث الفئ ت المستهدف  وغير ذلك من األمور ذات العالق 

 :ب ستخدام المؤشرين الت ليين
 
 استخراج أكبر عدد من المؤشرات التي تغطي موضوع المسح: 
 ،فلسطين في اال شط  االقت  دي  المختلف  حول اإلح  ئي  المؤشرات أهمالس وي سلسل  المسوح االقت  دي  تقرير  ت  ولي
 (.و دد الع مليناال ت ج، االستهالك الوسيط، القيم  المض ف ، تعويض ت الع ملين، ) ه  هيبرز أو 
 
 تغطية جميع المناطق الجغرافية في عينة الدراسة:  

حيث تم اختي ر وت ميم العي   وفق م  ورد في الف ل الث  ي في هذا  ،لم  طق ال غرافي  في  ي   الدراس تم تغطي   ميع ا
، J1ب ستث  ء  الضف  الغربي إلى  فلسطينمستوى  ، و ليه فقد تم تقسيم الم  طق ال غرافي   لى(1044 - 1002 لأل وام)التقرير 
 .، وقط ع غزةJ1القدس 

 
 .1044 - 1002 لأل واميالحظ مم  سبق أن ب عد اإلكتم ل تحقق لحد كبير 
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 الفصل الرابع
 

 الصناعةمسح  آلية احتساب أهم مؤشرات
 

ضمن سلسل  المسوح )ال       مس  ت فيذ  لى وحتى اآلن 1995 الع م م ذ الفلسطي ي لإلح  ء المركزي ال ه ز يعكف
رافدًا أس سيً  ألغراض إ داد  األخرى المسوح االقت  دي يوفره  مس  ال      و تشكل البي   ت التي حيث  ،(اإلقت  دي 

  .فلسطينالتي تم رس في  المختلف  ال    ي ق  دة بي   ت  ن األ شط  في إ ش ء إض ف  ألهميته   ،الحس ب ت القومي  لفلسطين
 ل ال ه ز ت فيذ واي ،تشغيل األيدي الع مل في و في ال  تج المحلي اإل م لي لفلسطين األ شط  االقت  دي  و ظرًا لمس هم  

ال ه ز  أملوي ،ن واقع وأداء االقت  د الفلسطي يسلسل  المسوح االقت  دي  بهدف توفير البي   ت اإلح  ئي  الش مل  والدقيق   
السي س ت الت موي   البي   ت التي توفره  هذه المسوح بأغراض واحتي   ت المستخدمين في م  الت التخطيط ورسمتلك أن تفي 

 .واتخ ذ القرار وكذلك الدارسين والب حثين والمهتمين بقض ي  االقت  د الوط ي
 

 ، ـدد المؤسسـ ت فـي أ شـط  ال ـ     مثـلاأل شـط  ال ـ   ي   تخـص التـي المؤشـرات مـن العديـد يـوفر ال ـ     لذلك فـإن مسـ 
قيمـــ  تعويضـــ ت العـــ ملين فـــي  ،مؤسســـ ت أ شـــط  ال ـــ    قيمـــ  اال تـــ ج فـــي  ، ـــدد العـــ ملين فـــي مؤسســـ ت أ شـــط  ال ـــ    

 :وتعريفه  وطريق  قي سه المؤشرات هذه وفيم  يلي  دول يبين أهم .  وغيره  ،مؤسس ت أ شط  ال     
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وحدة القياس  طريقة قياس المؤشر تعريف المؤشر اسم المؤشر
 للمؤشر

 دد المؤسس ت في أ شط  
 ال     

 دد المؤسس ت في  يقيس مؤشر
 أ شط  ال     

م موع  دد المؤسس ت في 
 أ شط  ال     

  دد

 دد الع ملين في مؤسس ت 
 أ شط  ال     

مؤشر يقيس  دد الع ملين في أ شط  
 ال     

م موع  دد الع ملين في 
 أ شط  ال     

  دد

قيم  اال ت ج في مؤسس ت 
 أ شط  ال     

ال ه ئي  مؤشر يقيس قيم  الم ت  ت 
والتي يتم  ال      من أ شط 

استخدامه  من قبل وحدات أخرى 
أو لغ ي ت   ً يألغراض االستهالك ذات

التكوين الرأسم لي الث بت اإل م لي 
 الذاتي

م موع قيم  السلع والخدم ت 
المؤسس ت  ت ت ه  التي

ال    ي  خالل فترة زم ي  
معي   ويشمل ذلك السلع 

دام والخدم ت الم ت   لالستخ
 الذاتي

 دوالر أمريكي 

قيم  االستهالك الوسيط في 
 مؤسس ت أ شط  ال     

مؤشر يقيس م موع قيم  المدخالت 
المستخدم  أو المستهلك  أو المتلف  
أو المحول  في العملي  اإل ت  ي  في 

 ا شط  ال     

تس وي م موع مستلزم ت 
اإل ت ج السلعي  والم روف ت 

والتي وتقيم بأسع ر المشترين، 
تعرف بأ ه  سعر الم تج 
مض فً  إليه هوامش ال قل 
 وهوامش ت  رة ال مل  والت زئ 

 دوالر أمريكي 

القيم  المض ف  في مؤسس ت 
 أ شط  ال     

مؤشر يقيس القيم  المتولدة ألي  وحدة 
تم رس أي  ش ط إ ت  ي في أ شط  

 ال     

يحسب بطرح االستهالك 
 الوسيط من إ م لي اإل ت ج

 دوالر أمريكي 

قيم  تعويض ت الع ملين في 
 مؤسس ت أ شط  ال     

مؤشر يقيس م موع قيم  األ ور 
ال قدي  والعي ي  في المؤسس ت، بم  
في ذلك المس هم ت في الضم ن 
اال تم  ي، والتي تدفع ألي مستخدم 

 مق بل  مل يؤديه   

م موع تعويض ت الع ملين في 
 مؤسس ت أ شط  ال     

 أمريكيدوالر 

 دد الع ملين بأ ر في 
 مؤسس ت أ شط  ال     

مؤشر يقيس  دد الع ملين بأ ر في 
 مؤسس ت أ شط  ال     

م موع  دد الع ملين بأ ر في 
 مؤسس ت أ شط  ال     

  دد
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 :وفيم  يلي مع دالت ري ضي  آللي  احتس ب المؤشرات اإلح  ئي  للمس 
 

=   تعويض تالبأ ر من  المستخدم  يب  .2
التعويض ت

 دد المستخدمين بأ ر
 

=  من اإل ت ج  يب الع مل  .1
اال ت ج

 دد الع ملين 
 

=  بأ ر من اإل ت ج المستخدم   يب .3
 ت جاال

 دد المستخدمين بأ ر
 

=  من القيم  المض ف  الع مل  يب  .4
القيم  المض ف 

 دد الع ملين 
 

=  بأ ر من القيم  المض ف  المستخدم  يب  .5
لقيم  المض ف ا

 دد المستخدمين بأ ر
 

=   سب  القيم  المض ف  إلى اإل ت ج .6
لقيم  المض ف ا

اال ت ج
   ×211 

=  تعويض ت إلى القيم  المض ف ال سب   .7
لتعويض تا
لقيم  المض ف ا

  ×211 

=   سب  اإلهتالك الس وي إلى اإل ت ج .8
الهتالك الس ويا

اال ت ج
  ×211 
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 الفصل الخامس
 

 التوصيات
                                           

 :تطوير مؤشرات أبع د ال ودة الت لي  .4

   إذا تم توفر مسوح أخرى وذات )مق ر   مؤشرات المس  مع  فس المؤشرات من بي   ت مسوح أخرى وذات  الق
 (. الق  مستقبالً 

   (.توفير س ل إداري مستقبالً  إذا تم)مق ر   مؤشرات المس  مع  فس المؤشرات من بي   ت س الت إداري 

 تطبيق آلي  مع ل   ح الت الرفض في الميدان. 

 تطبيق آلي  وطرق التعويض للقيم المفقودة ومع ل   ح الت  دم االكتم ل. 

 .العمل  لى تخفيض  سب   دم االست  ب  لدى المس  .1

بحيث يقوم مدير المشروع بإ داد التقرير ويتم األشراف  ليه من قبل دائرة  ،(مس )م  تطبيق تقرير  ودة  لى مشروع  .3
 .ال ودة

 .واإل تظ م في موا يد ال شر ،المح فظ   لى مو د  شر  ت ئج المس  .1

 .رش دي آللي  إستخراج  ت ئج المس ، بهدف مس  دة مستخدمي البي   ت المؤهل العمل  لى إ داد دليل إ .1

 .المؤهل  لالستخدام الع م في ملف واحد لتسهيل العمل  ليه  من قبل مستخدميه ت ميع البي   ت مح ول   .1
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 المراجع
 
 .التدقيق والترميز ،(1)دليل رقم  -سلسل  األدل  المعي ري . 1001 ،ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي -

 .ت رب  ال ه ز في  شر وتعميم البي   ت اإلح  ئي . 1001 ،ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي -

 . ت ئج أس سي  :1002سلسل  المسوح االقت  دي ،  .1001 فلسطي ي،لا ح  ءإللكزي مر لا ه ز لا -
>http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1598.pdf <. 

 .1040: ال ت ئج األس سي  ،مس  رضى المستخدمين. 1040 ،ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي -

 .ورق  حول أبع د ومؤشرات  ودة بي   ت المسوح.  1040مروان برك ت و لي حسين،  -

 . ت ئج أس سي : 1001سلسل  المسوح االقت  دي ، . 1040 ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي، -

> http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1712.pdf <. 
 .دليل إ راءات البي   ت الو في . 1044 ،ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي -

 . ت ئج أس سي  :1040سلسل  المسوح االقت  دي ، . 1044 ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي، -

>http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1795.pdf< . 

 . ت ئج أس سي  :1044سلسل  المسوح االقت  دي ،   .1041 ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي، -

>http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1922.pdf< . 
 .1041دليل المؤشرات اإلح  ئي  التي يوفره  ال ه ز المركزي لالح  ء الفلسطي ي،  .1041ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي،  -

>http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1953.pdf.< 
  .1040مس  القوى الع مل    -تقرير ال ودة  .1044ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي،  -

> http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1804.pdf< . 
ستهالك األسرة  -تقرير ال ودة  .1044ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي،  -   .مس  إ ف ق وا 

> http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1872.pdf <. 

  .مس  البيئ  الم زلي  -تقرير ال ودة  .1041ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي،  -

> http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1917.pdf<  . 

  .القط ع خ رج الم شآت –مس  ال قل   -تقرير ال ودة  .1041ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي،  -

> Portals/_PCBS/Downloads/book1934.pdfhttp://www.pcbs.gov.ps/< . 
 .1044 - 1001 ،مس  القوى الع مل  -تقرير ال ودة .  1041ال ه ز المركزي لإلح  ء الفلسطي ي،  -

>http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1963.pdf<. 
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http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1963.pdf
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Chapter One 

 

Introduction 

 
1.1 Introduction  

Quality control in general, refers to the degree of fulfillment of a group of correlative 

particularities of specific requirements.  Thus, statistical data quality refers to all fields related to 

statistics that may meet users’ requirements, and its reflection to their expectations regarding 

content, form and presentation method. 

   

Therefore, data quality was measured through a group of dimensions (elements) namely: 

relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, 

coherence and completeness.  However, when talking about statistical system and its outputs, it 

was obligatory to take into consideration the dimensions and quality indicators. 

 

To this purpose, Quality Department  has been working on preparing reports about data quality of 

statistical surveys conducted by Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS); aiming at 

creating a general perspective regarding the extent of applying the dimensions (elements) of 

quality and its indicators in statistical surveys. 

 

This report is one of a series of quality reports for statistical surveys aiming to providing users 

with information about data quality of Industry Survey. 

 

1.2 Report Structure 

This report is divided into five main chapters that review quality control of Industry Survey.  The 

first chapter describes the concept of quality in general, in addition to report outline.  The second 

chapter discusses the most significant scientific methods (methodology survey) adopted in the 

survey including: objective survey, questionnaire, sampling frame and sample type, mechanism 

for field work, in addition to data processing.  While the third chapter presents the dimensions 

and indicators of data quality, and the reflection of such dimensions on the survey.  The fourth 

chapter contain the mechanisms to compute the most important survey indicators, and fifth 

chapter contain the most important recommendations based on the report's contents.  
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Chapter Two 

 

Industry Survey Methodology 

 

This chapter presents briefly the objectives of the survey, its questionnaire, the frame and the 

sample, field and office work, and data processing. The methodology of this survey extremely  

resembles the methodology of Economic Surveys Series, with  exception of some surveys series 

that require some privacy. 

 

2.1 The Objective 

Economic surveys series were designed for general purposes, while industry survey in particular, 

aims at providing the following data:  

1. Number of enterprises engaged in industrial activities. 

2. Number of workers in industrial activities and their compensation. 

3. Output value for both main and secondary industrial activities. 

4. Intermediate consumption of goods and services. 

5. Value added and its various components. 

6. Value of inventory for production inputs.  

7. Payments and transfers. 

8. Assets and capital formation of industrial activities. 

 

Industry Survey basically provides data needed for preparing national accounts, according to UN 

systems.  In addition to providing data for research, economic analysis, decision-making, and 

planning;  in addition to covering other activities of interest. 

 

2.2 The Questionnaire 

The questionnaire was designed to cover key economic variables, and at the same time it took 

into account major economic variables pertaining to this sector, and the need to build a National 

Accounts system for Palestine.  Thus, it is updated annually wherever needed.  The questionnaire 

includes the following: 

1. Employees engaged in an enterprise and compensation of these employees. 

2. Output value for both main and secondary industrial activities. 

3. Production inputs of goods and services. 

4. Payments and transfers. 

5. Taxes on production. 

6. Assets and capital formation during reference year. 

 

2.3 Frame and Sample 
 

2.3.1 Sampling Frame  

PCBS depends on the International and Industrial Classification of all economic, and industrial 

activities according to International Standard Industrial Classification (ISIC), version 3, 

(ISIC–3) in 2008 and 2009, and version 4, (ISIC – 4) in 2010 and 2011, issued by the United 

Nations. All Establishments were classified according to the Establishments Census 2007, as 

industrial survey covered all Establishments according to the following main activities:  

 Mining and quarrying.  

 Manufacturing.  
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 Electricity, gas, steam, air conditioning, water, and sanitation.  

 

2.3.2 Sample Type 

The sample of the economic surveys series was a single-stage stratified random-systematic 

sample in which the enterprise constituted the Primary Sampling Unit (PSU).  Three levels of 

strata were used to draw up an efficient representative sample, as the following: 

 

1. Separate frame into three geographic layers: West Bank excluding J1, J1 Jerusalem and 

Gaza Strip. 

2. Strata were created on the second limit level of economic activity (ISIC), so that they 

represent all the physical activities. 

3. Within the classes mentioned, strata were established according to the employment size.  

The number of enterprises distributed within these strata was taken into consideration. 

4.  Enterprises were distributed within classes at the provincial level as underlying strata. 

5. Sampling units of the classes listed were selected using the method of systematic random 

sampling. 

 

Note: This methodology was used to draw a sample of large and middle establishments 

based on the framework of large and middle establishments alone; while small 

establishments' data were estimated based on a time series of the economic surveys' results 

in 2011.  In 2008, 2009 and 2010, there was selected sampling for survey, depending on the 

overall framework. 
 
2.3.3 Frame Size and Sample Size 

The frame and sample sizes were selected for enterprises in Palestine, based on the general 

framework of establishments and industrial activities shown in the following table: 

 
Table 1: The frame and sample size for industry survey in 2008 - 2011 

 

Reference Year Frame Size Sample Size 

2008 15,687 ,29,2 

2009 15,311 ,29,2 

2010 15,311 ,29,2 

2011* 03,091 02,,1 

*: This methodology was used to draw a sample of large 

and middle establishments based on the framework of 
large and middle establishments alone; for small 

establishments data were estimated based on a time series 
of the results of economic surveys. 

 

2.4 Fieldwork Operations 
 

2.4.1 Organizing and management of field work 
According to the survey plan, all the preparations and requirements for fieldwork (such as tools 

and forms) were provided; fieldwork teams were also formed, where coordinators and office 

managers in the governorates and supervisors monitored fieldworkers (who collected, audited 

and prepared data for final computer processing).  
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This can be summarized with the following points: 

 

 A specialized fieldwork team with economic backgrounds was selected and trained 

theoretically and practically on the survey’s questionnaire.  

 The main fieldwork team was selected based on skills acquired from the training course. 

 The field staff was selected based on passing the exam at the end of course.  

 Fieldwork visits were made by both fieldwork and project management staff, to monitor 

and follow up the data collection process, and the progress of work.  Around 95% of 

completed questionnaires were reviewed and corrected when needed; comments and notes 

were directed to the team accordingly.  

 Different levels of supervision and monitoring took place according to the following 

division:  

- Fieldworkers. 

- Fieldworkers' supervisors.  

- Fieldwork coordinator. 

 Project management received a daily report on progress and response rates.  

 A refreshing training course was conducted during the stage of data collection to reinforce 

the main points made in training and to answer questions by fieldworkers about issues 

faced in the field. 

 Some enterprises were visited by fieldworkers for a second time to confirm the accuracy 

of the data obtained in the first interview.  These enterprises were selected randomly by 

sampling process conducted on the original sample of the survey, by Samples and Sample 

Frame Department, and the results had shown that the interview data were good, especially 

in enterprises with accounting records for data sources.  

 

2.4.2 Data Collecting 

The survey data were gathered by interviewing the owners, or general managers of the enterprises 

by researchers qualified, trained, and who understand the concepts of statistical data required, 

using the survey's questionnaire. 

 

2.4.3 Editing and Coding 

The fieldworkers, then supervisors checked the questionnaires according to the rules of the preset 

field audit, then submitting audited questionnaires to auditor's office who further audited the 

questionnaires, then returning questionnaires with suspected accuracy back to field, the enterprise 

concerned, correct errors, and get the questionnaires ready to be sent for coding and data entry. 

 

The questionnaires were then delivered to encoder for coding, according to preset encoding 

manuals used in PCBS, in accordance with international coding concepts, and then questionnaires 

were transferred to data entry. 

 

2.5 Data Processing 

After finishing data entry, entered data were processed for preliminary results.  This phase helped 

to ensure the quality and consistency of data, depending on the following set of measures: 
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 Creation of a data entry program prior to the collection of data to ensure this would be ready. 

 A set of validation rules were applied to the program to check the consistency of data. 

 The efficiency of the program was pre-tested by entering a few questionnaires including 

incorrect information to check its efficiency in capturing the incorrect information. 

 Well-trained data entry personnel were selected and trained for main data entry. 

 Weekly or bi-monthly data files were received to be checked for accuracy and consistency, 

for correction notes were provided to data entry management for implementation. 

 

Note: Concerning the survey methodology in 2008 - 2011, the survey questionnaire was changed. 

There was also a change in sample design in 2011, where large and middle-sized establishments 

were targeted only.  Field staff, on the other hand, composed of both permanent and temporary 

fieldworkers. 
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Chapter Three 

 

Dimensions and Indicators of Industry Survey Data Quality 

 

3.1 Relevance 

This component relates to the extent of which statistics would meet current and potential users' 

needs, and was measured by the following indicators: 

 

Indicator Application 

The main objective 

of the survey 

 

Economic surveys series were designed for general prepuces, 

while  industry survey in particular, aimed at  providing specific 

data such as: number of enterprises engaged in industrial 

activities, number of workers in industrial activities and awards, 

value of output for main activity and secondary activity, 

intermediate consumption of goods and services, value added tax 

and its various components, value of inventory for production 

inputs, payments and transfers, and assets and capital formation 

for industrial activities. 

 

In addition to providing basic data needed for preparation of 

national accounts, research, economic analysis, decision-makers, 

planners, and covering activities of interest. 

What was measured  

 

The contribution of industrial activities in Gross Domestic 

Product (GDP), and the investment it for labour in Palestine.  

Frequency 

 
 PCBS implements economic surveys series (including 

industry survey) regularly and continuously since the 

reference-time in 1994.  The seventeenth annual report (for 

reference-time in 2011) was the last report of the series. 

 

 PCBS performs the periodic survey on a yearly basis since 

1995 until now (reference-time of survey is the previous 

year). 

Sample size Sample sizes were 2,925, 2,935,  2,974, and  1,660 enterprises in 

2008 – 2011 respectively. 
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Indicator Application 

Sample frame 

 

 

PCBS depends on the International and Industrial Classification 

of all economic and industrial activities used in PCBS.  All 

establishments are classified according to the Establishments 

Census 2007.  Industrial Survey covers all establishments 

execute the following main activities:  

 

 Mining and quarrying.  

 Manufacturing.  

 Electricity, gas, steam, air conditioning, water, and 

sanitation.  

 

Note: the difference between the sampling frame 2008, 2009 and 

2010, with 2011. 

Sample design The sample of the economic surveys series was a single-stage 

stratified random-systematic sample in which the enterprise 

constituted the PSU.  Three levels of strata were used to draw up 

an efficient representative sample, as the following: 

 

1. Separate frame into three geographic layers:  West Bank 

excluding J1, J1 Jerusalem and Gaza Strip. 

2. Strata were created on the second limit level of 

economic activity (ISIC), so that they represent all the 

physical activities. 

3. Within the classes mentioned, strata were established 

according to the employment size.  The number of 

enterprises distributed within these strata was taken into 

consideration. 

4. Enterprises were distributed within classes at the 

provincial level as underlying strata. 

5. Sampling units of the classes listed were selected using 

the method of systematic random sampling. 

Estimation Some values were estimated by some respondents, such as the 

value of production of main and secondary activities, value of 

intermediate consumption of goods and services used, value 

added tax and its various components, the value of the inventory 

of production requirements, the various transfers and payments 

received and paid, income, value of assets and fixed capital 

formation of industrial activities. 

Outliers Values No outlier values were acceptable, where the data were cleaned 

after entry by Project Manager (depending on enterprise size and 

production values), then the project manager would return to the 

field in case of suspecting one of the values to be an outlier; a 

justification should be presented then, when it is found to be a 

true case. 
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Indicator Application 

Weighting Frame weighting is as a mathematical inverse of the selection 

probability of enterprises.  However, weighting is modified after 

data collection process, in order to take into consideration 

non-response rates and over coverage rate.  The cases of final 

closures were considered as non-response to compensate for 

enterprises which were emerged and were not included in 

sample frame. 

 

 Use and users: 

PCBS implemented economic surveys series, including industry survey to provide a 

database of various economic activities including industrial activities, where the economic 

activities in general and the industrial activities in particular contributing on Gross 

Domestic Product (GDP) of Palestine, in addition to its contribution to labour.  Therefore, 

PCBS continues to implement economic surveys series with the aim of providing 

comprehensive and accurate statistical data about reality and the performance of 

Palestinian economy, where such data form a foundation stone for the construction of a 

National Accounts System. 

 

Producing the survey's software periodically to provide time series data helps in the 

preparation of national accounts, as well as to assist in providing better opportunities for 

researchers, scholars and interested people and decision-makers in planning, development 

policy, decision-making, and to come up with recommendations on issues concerning the 

national economy and its development. 

 

 Strength points and limitations: 

The most important strength point of industry survey is that it has been carried on since 

1994.  Thus, the time series was available, so that data could be compared over time.  It 

also provides a good database to rely on whenever data estimates were needed: for some 

years when the survey was not implemented, or when a brief sample was used. 

 

Among the most prominent limitations of survey, on the other hand, relates to truthful 

confession of the finances of targeted industrial establishments, in terms of stating the 

expenditure, income and taxes paid; and that creates a burden on respondents who try to 

evade the answer and give inaccurate data. 

 

 Key definitions: 

The most important definitions and terms in Industry Survey include: Employed Persons, 

Output, Intermediate Consumption, Value Added Tax, Compensation of Employees, 

Taxes on Products, Assets, Depreciation, Gross Fixed Capital Formation, and Main 

Economic Activity.   

 

It should be noted that, these concepts and their definitions are based on the latest 

international recommendations on statistics, and are consistent with international regimes 

proposed by United Nations to set up national accounts. 

 

It should be also noted that relevance was clearly achieved in surveys of 2008 - 2011. 
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3.2 Accuracy 

The data accuracy reflects closeness of computations and estimates of the exact and true values 

that the statistics were intended to measure, were measured using several indicators: 

 

 Statistical Errors: 

The survey data were affected by statistical errors due to the use of a sample rather than a 

comprehensive inventory of study units, so certainly the emergence of differences from 

the real values we expect from data.  Where the contrast was calculated for the most 

important indicators as shown in the below table on variance account, and found no 

problem in deployment levels for the estimates in survey reports over Palestine, and 

posted on this level for reasons related to sample design and compute the variance of 

indicators: number of employees, production, intermediate consumption, and value added.  

 
Table 2: Variance Account of Industry Survey to Enterprises over Palestine in 

2008 – 2011 
 

95% Confidence Interval 
CV 

Standard 

Error 

Estimate 
Variable Year 

Upper Lower Value Unit 

,0210211 2,22,,11 1.9% 020191, 292,,911 Number Number of Employed Persons 

2
0

0
8

 

,2022211,1, 029,,220,1, 2.2% 222,1119 ,212,202,12 US$ 1000 Output 

021122,,912 9,,221,1, 019% 012,,011 9,12,,,11 US$ 1000 Gross Value Added 

0202,21221, 02109221219 ,1,% ,22,9,12 0211,21091, US$ 1000 Intermediate Consumption 

69,972.0 65,216.0 1.8% 1,212.3 67,052.0 Number Number of Employed Persons 

2
0

0
9

 

2,579,309.2 2,193,123.7 4.1% 98,452.2 2,293,632.4 US$ 1000 Output 

1,256,757.9 972,972.2 6.5% 72,346.9 1,046,536.0 US$ 1000 Gross Value Added 

1,341,504.3 1,201,198.6 2.8% 35,768.8 1,247,096.6 US$ 1000 Intermediate Consumption 

,12,221, ,,2,,,11 ,12% 02,211, ,222,111 Number Number of Employed Persons 

2
0

1
0

 

,21,222221, ,22,229,,12 ,1,% 19220910 ,2,112,,111 US$ 1000 Output 

02,9,229,1, 02,,,2,2012 ,1,% 2,202,1, 02,0029,211 US$ 1000 Gross Value Added 

022992,,21, 02,,,292912 210% 2,21011, 02,112,2210 US$ 1000 Intermediate Consumption 

40,571.5 38,158.6 1.6% 615.3 39,365.0 Number Number of Employed Persons 

2
0

1
1

*
 

2,541,000.0 2,288,400.0 2.7% 64,396.9 2,414,706.7 US$ 1000 Output 

1,229,700.0 1,077,200.0 3.4% 38,881.0 1,153,461.5 US$ 1000 Gross Value Added 

1,331,800.0 1,190,700.0 2.9% 36,001.1 1,261,245.2 US$ 1000 Intermediate Consumption 

*This methodology was used to draw a sample of large and middle establishments based on the framework of large and middle establishments 

only; while small establishments data were estimated based on a time series of the results of economic surveys. 

     

The previous table shows the variance account for most of the variables of industrial activity in 

Palestine, where it is evident that variance account of these variables are presented with high 

accuracy. 
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 Non-Statistical Errors: 

Non-statistical errors were possible to occur through all stages of the project: data 

collection, and data entry, which all could be categorized as non-response errors, response 

errors (respondent), interviewing errors (researcher), and data-entry errors.  To avoid 

errors and reduce their effect, great efforts had been made through training of researchers 

intensively, and training them on how to conduct interviews and what should be and what 

should not be followed during an interview and how to conduct a pilot study.  Some 

practical and theoretical exercises were done during the training course.  However, these 

errors gradually decrease so as to accumulate experience of the field team steadily, 

especially since the field work team consisted of permanent and temporary contracted 

researchers.  

 

 Response and non response rates: 

The highest percentage of non-response of industry survey was 19.7% in 2009, while the 

least non-response rate was 12.4% in 2010. Also, the highest percentage of over coverage 

was 14.8% in 2010, followed in 2011 with 10.5%. 

 
Table 3: Response, Non-Response, and Over Coverage rates in 2008 - 2011 

 

1122 2010 1112 2008  

Percentage % Number Percentage % Number Percentage % Number Percentage % Number 
1,1, 1,288 1,1, 2,221 111, 2,277 86.4 2,400 Response 

0,1, 091 0,12 ,02 091, 221 0,1, ,,1 Non-Response 

0112 0,2 0211 2,9 ,12 011 211 02, Over Coverage 

 
The percentage of the non-response in year 2008 - 2011 

  
 

 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2008 2009 2010 2011 

Pe
rce

nta
ge

 

Year 



 

 
22 

The percentage of Over Coverage in Year 2008 - 2011 

 
It should be noted from the above tables that the accuracy was selected to some extent to survey 

in 2008 - 2011, with the exception in 2009, where the rate of non-response was large, and the rest 

of years the percentage of non-response was medium. 

 

3.3 Timeliness and Punctuality 

Timeliness relates to the length of time between data availability and the event or phenomenon 

they describe, while punctuality relates to time lag between the actual and planned dates of 

publication in the statistical calendar, which is measured using the following indicators: 

 

 The  reference-time  reflected by data: 

Industry survey data in 2008 - 2011 reflected the period between January and December 

for the previous year of implementation of the survey. 

 

 The lapse of time between publication and the period to which the date refer: 

By examining survey reports and the website of PCBS, it was found that the intervals 

between the end of reference date of data and the date of publication of the results were as 

follows: 9 months in 2008, 11 months in 2009, and 10 months both in 2010 and 2011. 

 

While the lapse of time between the completion of data collection (between April and 

June for the year of implementation of the survey) and the time of publication of the 

results were as follows: 4 months in 2008, 6 months in 2009, 5 months in 2010, and in 

2011. 

 

It should be noted from the above that the lapse of time between the reference date and results 

publication date was not within the standard period (between 3 months and 6 months).  Also, the 

lapse of time between the time of completion of data collection and the time of publication of the 

results was great to some extent.  This result is expected because the implementation of the 

survey is being delayed in order to give an opportunity for enterprises to close the financial year. 
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 The time lag between the actual and planned dates of publication: 

The planned publishing date was the same as the actual scheduled publishing date in the 

statistical calendar, where the statistical results of the survey in 2008 published in 

September 2009, in 2009: November of 2010, in 2010: October of 2011, finally, in 2011: 

October of 2012. 

 

It should be noted that timeliness and punctuality were clearly achieved during the 2008 – 2011 

survey, taking into account the specificity of the survey in terms of the time of data collection and 

its relation to a year of reference time. 

 

 

3.4 Accessibility and clarity 

Accessibility relates to the ease and relieving conditions under which statistical information could 

be obtained, so they would be easy to use and convenient in form and content.  While clarity 

relates to the data’s environment whether data was accompanied with appropriate metadata, 

illustrations such as graphs and maps, whether information on their quality was also available, 

using several indicators to measure it. 

 

The general policy of PCBS focuses on building a national statistical system, accessible to 

various categories of data users, through the publishing statistical data by traditional means such 

as publications and statistical reports and other means.  As well as modern means by using 

modern techniques of electronic publishing, such as Internet and CD-ROMs and other modern 

means.  Reports and publications were issued in several ways, including: 

 

 

1. Traditional publishing: 

PCBS issued several books, annual reports, quality reports and brochures on the various activities 

of economic surveys series in Palestine.  Accessing those reports and the results of survey could 

be obtained by various means, including visiting the PCBS library, as well as an accumulative set 

of other statistical reports. 

 

2. Electronic publishing via the Internet: 

It is considered to be the best and the first way in publishing, because the current tendency in 

publishing is to provide an equal space and chance for all users of public official statistics, 

without any biases, consequently the internet became the appropriate tool for such process.  It is 

also characterized by the particularity of being very effective, wide spread and less costly to use 

and the huge capacity of details, upon which PCBS established its own web site on the internet 

(www.pcbs.gov.ps) in 1996; where official statistics were published as the main and independent 

source for such statistics.  Consequently, the survey of user's satisfaction results in 2010 show 

that 66.1% prefer to obtain data through the website.  

 
It should be noted that since the beginning of this year, PCBS has updated its webpage, and has 

disseminated all press releases and statistical reports issued on industry survey ever since the 

beginning of its implementation until now.  The reports also include economic activities which 

have been merged since 2002, to make the economic surveys series report, not as it was done in 

the past: through the publication of a statistical report for each survey series; and PCBS page 

http://www.pcbs.gov.ps/
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users can now access the survey reports and series, as well as the possibility to print or save an 

electronic copy in Word or PDF format.  

 

3. Electronic publishing through CDs 

PCBS uploaded all survey reports on CDs, so that results of the survey can be reviewed easily 

and quickly, in order to allow easier exploring and reviewing of them in an attractive, easy, and 

flexible manner (PDF); and PCBS sent copies of these publications to various parties inside and 

outside the country. 

 

4. Users services   

PCBS established a special department to respond to data users' needs called “Users Services 

Department“ for providing data to all users, such as: government enterprises, polities and all 

users, and give them a clear picture about Palestinian society. This department receives daily 

requests on different Surveys in addition to other data requests, sent by e-mail, fax or telephone, 

and PCBS replied by either fax or e-mail. In addition to the possibility of obtaining the requested 

data by hand.  User's satisfaction survey results in 2010 showed that 12% preferred getting data 

through emails, and 10.7% preferred getting data through commuting to user's services 

department, and 3.4% preferred getting data through telephone or fax. 

 

5. Communication with Media and  Data Users 

PCBS depends on local and international audio visual and written media means in publishing and 

disseminating statistical data, through reports, press conferences, interviews with radio, and TV 

stations and holding workshops regularly.  PCBS held various meetings on Economic surveys 

series including Industry survey.  Users’ satisfaction survey results in 2010 showed that 5.4% 

preferred getting data through press releases, while 2.5% preferred getting data through 

workshops.  A press release was held on economic surveys series results, including the industry 

survey in 2008 - 2011.  So, interested users, the press, interested ministries and decision makers 

were notified on the main findings of survey.  

 

6. Statistical data base:  

PCBS owns a huge amount of data on various topics: population, social, economic and 

geographic aspects which occur periodically; so the Bureau started establishing a geographic 

database on Palestine covering all aspects, social, economic and geographic, linked at various 

levels (Palestine, governorates, localities, enumeration areas, buildings ... etc). 

 

The objective of establishing of this database was to compile available data in an orderly way and 

according to scientific bases, which is useful and easier to manage, in order to provide a form of 

time series data for users, and linking these data with their geographic locations where it could be 

used easily and effectively for analysis, for comparison and planning.  The first experience of the 

Bureau in publishing statistical data using maps was through the preparation of a Palestinian 

Statistical Atlas in 2004.  The Bureau worked on establishing electronic statistical atlas in 2006 

so that it gives users a new and advanced tool in the preparation of their own statistical maps 

according to their needs, by referring to the Internet website: 

(http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp). 

 

It should be noted by checking the website of the Electronic Statistical Atlas, the lack of maps on 

economic surveys series, There is no possibility to provide maps of the series because of the 

http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp
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privacy of the survey, where a series of economic surveys are not published on the governorate 

level, taking into account the specificity of the survey and the importance of clarifying the results 

of the survey by economic activities and not the geographical distribution. 

 

7. Micro Data for Public Use 

By the end of August 2005, PCBS started the production and marketing of eligible data for public 

use (Public Use File -PUF) for many surveys and censuses on CD-ROM, post-processed on 

confidentiality of data as provided, in the General Statistics Law No. (4) in 2000, in accordance 

with article (17).  The provision of statistical data is an important step in strengthening the 

relationship between the Bureau (as a producer of statistical data) and data users in all sectors, 

being the true beneficiaries of these data, which help to conduct studies and analyses, depending 

on PCBS's indicators, which they wish to meet their own needs without the need to refer to 

Bureau for providing them. 

 

The data set for public use, was examined in comparison with the data file in 2008 - 2011, the 

survey questionnaire, survey data in SPSS, data dictionary, and the manual data, all of which 

were in both Arabic and English, with reference to administrative and technical procedures 

adopted by bureau and qualified data preparation for surveys. 

 

8. Metadata  

PCBS is also committed to implement the Palestinian National Strategy for surveys (2009-2013), 

which states expressly: providing the statistical data with high quality and ease in accordance 

with accurate and reliable standards and in the proper time (the second strategic purpose: 

publishing the statistics and increase its uses). PCBS published the metadata on its web page, 

responding to researchers and users’ needs in accordance with the strategy terms.  In addition to 

adopting Data Document Initiative (DDI): an international standard for metadata preparing, using 

the “Accelerated Data Program-ADP “for preparing and publishing metadata on the web.  

 

The published metadata's database contains a wide range of surveys the Bureau had collected and 

disseminated for several years.  Where identifying information was published and the evidentiary 

surveys and data collection were also included: the collection and data processing, and sampling 

methodology, address problems and errors, definitions and terminology used, statistical and 

geographical coverage, design and plan research forms and many other authentication 

information.  In addition to a copy of the database providing tools and survey documents, such as 

questionnaire and publication of the results report. 

 

The metadata of the 2008 - 2011 survey is available on the Web site metadata 

(http://82.213.38.42/pcbs_adp_arabic/?page=catalog). 

 

9. Research Center 

Within the context of PCBS policy of promoting the use of statistical data in the area of research 

center, researchers are able access a variety of data which serve various scientific purposes. 

Research center has been opened since 2011, to enable users to use raw data of surveys (such as 

using raw data of industry survey) at PCBS according to a determined and specific procedures 

and criteria adopted by PCBS, to help: research centre's, researchers, universities, institutes, 

postgraduate students, public and private sector enterprises, and international enterprises, to help 

in political planning and decision-making, depending on solid and scientific foundations. 

http://82.213.38.42/pcbs_adp_arabic/?page=catalog
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PCBS circulates printed periodicals on survey's results and provides CD’s to widely disseminate 

statistical data.  A database related to local, Arab and international enterprises has been 

developed, and so PCBS survey results would be distributed as widely as possible. 

 

It should be noted that accessibility and clarity were largely accepted in surveys of 2008 - 2011. 

 

3.5 Comparability  

This dimension refers to the extent to which differences between statistics could be attributed to 

differences between the true values of the statistical characteristics.  It is measured using several 

indicators: 

 

 Comparison of time series data of the survey's indicators: 

Comparison was conducted as a time series of the most important indicators of the survey 

in the form of a table which is published on the website of PCBS: 

(http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ind_time_2011a.htm), Noting that 

the failure to provide such a table in a series of reports Economic Surveys for the years 

2008-2011. 

 

 Comparing survey indicators according to geographical distribution of the study 

population: 

Data of economic surveys series was published a for various activities, including the 

industry by geographic region (West Bank and Gaza Strip), and thus there is the 

possibility to compare between survey indicators according to the geographical 

distribution of the study population. 

 

 Comparison of survey data to similar data from different and related surveys: 

After checking Industry Survey in 2008 - 2011, there was comparison with similar data 

from different surveys, it was compared with data of index of industrial production to 

ensure of data consistency. 

 

 Compare survey indicators by different partials of study population: 

After checking Industry Survey in 2008 – 2011 shows that, it was not a comparison 

industry survey indicator with different partials in the society study, since the industry 

survey indicators comparison should be in accordance with the all study society. 

  

It should be noted that comparability was accepted to some extent in survey of 2008 - 2011, 

taking into account that some indicators could not be achieved due to the privacy of survey. 

 

3.6 Coherence  

In abidance to this dimension the extent of adequacy of statistics is combined in different ways, 

and for various uses; and the presence of comparable methodologies leads to similar results in 

terms of measurements in different corners of the statistical system including the primary and 

secondary data sources, and it was measured using several indicators: 

 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ind_time_2011a.htm
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 Use the frame regularly updated for all surveys: 

After checking Industry Survey in 2008 - 2011, using a previously set frame, updated by 

reflecting the new data that appears in the field when performing survey. 

 

 Set procedures in place to ensure that the concepts, regulations, classifications and 

standards that are applied, to be consistent with the international concepts, 

regulations, classifications, and standards : 

After checking Industry Survey in 2008 - 2011 results set in accordance with concepts, 

regulations, classifications and international standards taking into consideration privacy, 

without breaking the international standards. 

  

 Compared with the same indicators of administrative records data 

(if available): 

After checking Industry Survey in 2008 - 2011 show that it was not a comparison with the 

same indicators of the administrational records data, due to the lack of administrational 

records related to industrial activities. 

 

 Compared with the same survey indicators of census data: 

 After checking Industry Survey in 2008 - 2011, the lack of comparability of Survey 

indicators and the census data; except for only two indicators: the number of enterprises, 

and number of employed persons. 

 

It should be noted that coherence was partly accepted in survey of 2008 - 2011, taking into 

consideration that some indicators could not be provided due to the privacy of the survey. 

 

3.7 Completeness 

This dimension focuses on the extent to which all the needed statistics were available; and the 

completeness of the statistics in terms of coverage of indicators and geographical coverage, time 

coverage, and coverage in terms of target groups and other related matters, this dimension was 

measured using the following indicators: 

 

 Extract the highest number of indicators that covers the survey subject: 

Economic Survey Series report the most important statistical indicators about Industry 

Activities in Palestine.  Most notably the output, intermediate consumption, value added, 

compensation of employees, and number of employed persons. 

 

 Covering all  geographical regions in the study sample: 
It covers all geographical areas in the study sample; the sample choice and design which 

were indicated in Chapter Two of this report.  The geographical areas were divided into 

the levels of Palestine: Jerusalem West Bank excluding J1, J1 Jerusalem and Gaza Strip.  

 

It should be noted that completeness was largely accepted in survey of 2008 – 2011.  
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Chapter Four 
 

Calculating the most Important Indicators of the Survey 

 

This survey provided various indicators on the current status of this sector in Palestine ,such as: 

number of enterprises involved in the industrial activities, number of employed persons in  the 

enterprises of industrial activities, total value of production of the enterprises of industrial 

activities, value of intermediate consumption in the enterprises of industrial activities, value 

added of the enterprises of industrial activities, value of compensations of employees in the 

enterprises of industry activities and number of paid employees in  the enterprises of industrial 

activities. 

 

Below is a table to show the most important indicators with their definitions and measurements: 
 

Indicator Definition Measurement Method 
Measurement 

Unit 

Number of Enterprises in 

the Industrial Activities 

Indicator measures the 

number of enterprises 

in industrial activities 

Total number of the 

enterprises in industrial 

activities 

Number 

Number of Employed 

Persons in  the 

Enterprises of industrial 

Activities 

Indicator measures the 

number of employed 

persons in industrial 

activities 

Total number of 

employed persons in 

the industrial activities 

Number 

Total Value of 

Production of the 

Enterprises of Industrial 

Activities 

Indicator measures the 

value of goods and 

services produced by a 

certain enterprises, 

capable of being 

provided to other units 

or it can be self- 

consumed for GFCF 

or own final 

consumption 

The value of goods and 

services produced by a 

certain enterprises, 

capable of being 

provided to other units 

or it can be self- 

consumed for GFCF or 

own final consumption 

US Dollar 

Value of Intermediate 

Consumption in the 

Enterprises of Industrial 

Activities 

Indicator measures the 

total value of the 

goods and services 

consumed as inputs by 

a process of 

production, excluding 

fixed assets whose 

consumption is 

recorded as 

consumption of fixed 

capital, in the 

institution of 

industrial activities 

Total value of the goods 

and services consumed 

as inputs by a process 

of production, 

excluding fixed assets 

whose consumption is 

recorded as 

consumption of fixed 

capital and it is 

estimated by purchasers 

price 

US Dollar 
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Indicator Definition Measurement Method 
Measurement 

Unit 

Value Added of the 

Enterprises of Industrial 

Activities 

 

 

Indicator measures the 

generated value of any 

unit that carries out 

any productive 

activity in the 

industrial activities 

Subtracting the value of 

intermediate 

consumption from the 

value of production for 

industrial activities 

US Dollar 

 

Value of Compensations 

of Employees in the 

Enterprises of Industrial 

Activities 

Indicator measures the 

total value of cash and 

kind wages in 

enterprises, including 

social security 

contributions, which is 

paid to any employee 

for work performed 

Total compensation of 

employees in the 

enterprises of industrial 

activities 

US Dollar 

Number of Paid 

Employees in  the 

Enterprises of Industrial 

Activities 

Indicator measures the 

number of paid 

employees in the 

enterprises of 

industrial activities 

Total number of paid 

employees in the 

enterprises of industrial 

activities 

Number 
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Chapter Five 
 

Recommendations 

 

1. Developing  indicators of quality dimensions as follows: 

 Comparing with the same survey indicators of other related surveys data.  

 Comparing with the same survey indicators of administrative records data.  

 Applying the mechanism of non-response processing in the field. 

 Applying the mechanism and methods of compensation of missing values and 

handling of non-completion cases. 

2. Working on reducing non -response rate in the survey. 

3. Applying such review of quality report on the survey, so that the project manager has to 

prepare the report and it should be reviewed by Quality Department. 

4. Keeping regularity of publishing reports date. 

5. Working on technical manual mechanism for the extraction of the survey results, in order to 

assist users of public files. 

6. Try to collect data in public use file in one file to to facilitate its work by its users 
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