دولة فلسطين
وزارة النقل

الجهاز المركزي

والمواصالت الفلسطينية

لإلحصاء الفلسطيني

مسح النقل

القطاع خارج المنشآت2016 ،
نتائج أساسية

العدد الحادي والعشرون
حزيران/يونيو7102 ،

 :PCBSمسح النقل -القطاع خارج المنشآت2016 ،

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات

لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 7114

 رمضان4138 ،هـ -حزيران.7142 ،
جميع الحقوق محفوظة.
في حالة االقتباس ،يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .7102 ،مسح النقل– القطاع خارج المنشآت  : 2016نتائج أساسية.
رام اهلل  -فلسطين.

جميع المراسالت توجه إلى:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،0462 .رام اهلل -فلسطين
هاتف)221/227( 7 2982700 :
فاكس)221/227( 7 2982710 :
الرقم المجاني4811311311 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
صفحة إلكترونيةhttp://www.pcbs.gov.ps :

الرمز المرجعي2273 :

34°E

35°E

ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
Palestine

ﻟﺒﻨﺎﻥ
Lebanon

±

33°N

ﻋﻜﺎ
Acre

ﺤﻴﻔﺎ

Haifa
ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﺓ
Nazareth

 ﺼﻔﺩSafad
ﻁﺒﺭﻴﺎ
Tabariya

ﺒﻴﺴﺎﻥ
Beisan

ﻁﻭﺒﺎﺱ
ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ
Tubas
Tulkarm ﻨﺎﺒﻠﺱ
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
Nablus
Qalqiliya
ﺍﺭﻴﺤﺎ
ﺴﻠﻔﻴﺕ
Salfit
ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ
 ﻴﺎﻓﺎJaffa
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ
Ramallah
 ﺍﻟﻠﺩLod & Al Bireh Jericho &
ﺍﻟﺭﻤﻠﺔ
Al Aghwar
Er Ramle
ﺍﻟﻘﺩﺱ
Jerusalem
ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ
Bethlehem

ﺸﻤﺎل ﻏﺯﺓ
North Gaza
ﻏﺯﺓ
Gaza
ﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺢ
Deir
Al Balah
ﺨﺎﻨﻴﻭﻨﺱ

32°N

ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﻴﺕ
Dead Sea

Me ﻤﺘﻭﺴﻁ
dite ﺭ ﺍﻟ
rran ﺍﻟﺒﺤ
e an
Se a

ﺠﻨﻴﻥ
Jenin

32°N

ﺴﻭﺭﻴﺎ
33°N
Syria

ﺍﻟﺨﻠﻴل
Hebron

Khan Yunis

ﺭﻓﺢ

Rafah

ﺍﻷﺭﺩﻥ
Jordan

ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺴﺒﻊ
Beersheba

31°N

31°N

ﻤﺼﺭ
Egypt

30°N

30°N

0

 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics
35°E

10

20

40 Km

 :PCBSمسح النقل -القطاع خارج المنشآت2016 ،

 :PCBSمسح النقل -القطاع خارج المنشآت2016 ،

شكر وتقدير
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى أصحاب وسائقي مركبات النقل الذين سااهموا فاي إنجاا

جمع بيانات المسح ،والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص أثناء تأدية واجبهم.

لقااد تاام تخطاايط وتنفيااذ مسااح النقاال -القطاااع خااارج المنشااآت  ،2016بقيااادة فريااق فنااي ماان الجهاااز المركاازي لإلحصاااء
الفلسطيني وبالمشاركة مع وزارة النقل والمواصالت ،وبادعم ماالي مشاتري باين كال مان دولاة فلساطين ومجموعاة التمويال
الرئيسااية للجهاااز ( )CFGلعااام  2017ممثلااة بمكتااب الممثليااة النرويجيااة لااد دولااة فلسااطين ،والوكالااة السويساارية

للتنمية والتعاون (.)SDC
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة النقل والمواصالت بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويال

الرئيسية للجهاز ) )CFGالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح.
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تنويه للمستخدمين
االختصارات:
 :SNA 2008نظام الحسابات القومية المقترح من األمم المتحدة لعام .2008
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المتحدة .
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المقدمة
يسعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ تأسيسه إلى توفير قاعدة بيانات حول مختلف جوانب

المجتمبا الفلسبطيني

اء مبن حيبس مسبا مته فبي النباتل المحلبي
ونظ اًر ألن قطاع النقل من األنشطة اإلنتاجية الهامة فبي اققتصباد الفلسبطيني سبو ً
اإلجمببالي و تشببايل األيببدي العاملببة و مببن حيببس كونببه القطبباع األساسببي الببداعط والمسبباند لبقيببة القطاعببات اققتصببادية فببي
اققتصاد الوطني.
بداء م ببن ع بباط  9115ونظب ب اًر
ح ببرل الجه بباز عل ببى ت ببوفير البيان ببات الت ببي تاط ببي ببذا القط بباع عب ببر سلس ببلة زمني ببة وذلب ب ابت ب ً
لخصوصببية ببذا القطبباع فقببد باشببر الجهبباز بتنفيببذ مسببحين األول :مسببا النقببل والتخ بزين -داخببل المنشببلت الببذي تببط تنفيببذ

إعتبببا اًر مببن العبباط  9115ضببمن سلسببلة المسببوص اققتصببادية وال بباني :مسببا النقببل -القطبباع خببارم المنشببلت الببذي تببط تنفيببذ

اعتبببا اًر مببن العبباط  9111والببذي ىطببى نشبباط النقببل للمركبببات العاملببة فببي نشببطة النقببل والتببي ق تعببود فببي ملكيتهببا لمنشببلت

اء كانت تعمل في نقل الركا
معروفة ذات مكان ابت سو ً

و البضائا.

يهدف ذا المسا إلى توفير بيانات حول عدد وسائط النقل العاملة في نشطة النقل -القطاع خارم المنشلت حس

النشاط

والمنطقة الجارافية وعدد العاملين بتصنيفاتهط المختلفة وتعويضاتهط كما يهدف الى توفير بيانات حول قيمة اإلنتام
واقستهال الوسيط (مستلزمات اإلنتام) من السلا والخدمات المستخدمة خالل ممارسة النشاط والقيمة المضافة ومكوناتها
المختلفة وحركة األصول ال ابتة.
يتضبمن ببذا التقريبر ربعببة فصببول حيبس يشببمل الفصبل األول المصببطلحات والمرشبرات والتصبنيفات التببي تبط اسببتخدامها فببي
ذا المسا بينما يحتوي الفصل ال اني على النتائل الرئيسية ويتناول عرضبا ألببرز النتبائل المستخلصبة مبن المسبا ويشبمل
الفصببل ال الببس المنهجيببة التببي تتعببرى إلببى اسببتمارة المسببا واإلطببار والعينببة وشببمولية المسببا والعمليببات الميدانيببة مببن حيببس
جما البيانات والعمليات المكتبية من تدقيق وترميز ومن ط معالجة البيانات وجبدولتها والفصبل ال ارببا يشبمل الجبودة والبذي
يتناول الدقة ومعدقت اقستجابة.
يسببر الجهبباز المركببزي لإلحصبباء الفلسببطيني وبالتعبباون مببا و ازرة النقببل والمواصببالت الفلسببطينية ن يصببدر العببدد الحببادي
والعشرون من نشرة مسا النقل -القطاع خارم المنشبلت لعباط  6191نأمبل ن نكبون بدصبدار بذا العبدد قبد قبدمنا إضبافة
جديدة بما يتعلق بواحد من األنشبطة اققتصبادية الهامبة فبي فلسبطين حيبس سيسبهط ذلب فبي تبوفير البيانبات الالزمبة إلعبداد
الحسببابات القوميببة لفلسببطين .كمببا نأمببل ن تفببي البيانببات التببي يوفر ببا ببذا المسببا بببأىراى البحببس والتحليببل اققتصببادي
وتساعد متخذي الق اررات والمخططين والمهتمين بأنشطة النقل في رسط السياسبات اققتصبادية المالئمبة فبي بذ المرحلبة مبن

عملية البناء الوطني.

واهلل ولي التوفيق
حزيران2017 ،

عال عوض

رئيس الجهاز
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الفصل األول

المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 1.1المصطلحات والمؤشرات

تعرف المصطلحات والمرشرات المستخدمة في

ذا المسا وفق معجط المصطلحات اإلحصائية ودليل المرشرات

اقحصائية الصادرة عن الجهاز والمعتمدة على احدس التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات والمنسجمة ما النظط

الدولية.

الوحدة اإلحصائية:

ي وحدة البحس التي تمارس النشاط اققتصادي الذي يتط جما البيانات اإلحصبائية عنهبا والوحبدة اإلحصبائية لهبذا المسبا

ي المركبة.

النشاط االقتصادي الرئيسي:

و طبيعة العمل الذي تمارسه المرسسة والذي قامت من اجله حس

التصنيف الدولي الموحد لألنشطة اققتصادية (التنقبيا

الرابا) ويسهط بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المرسسة الواحدة.
قيمة اإلنتاج( :مؤشر)

مرشر يقيس قيمة المنتجات النهائية من الخدمات المنتجة من قبل قطاع النقل خارم المنشلت والتبي يبتط اسبتخدامها مبن قببل

وحدات خرى ألىراى اقستهال ذاتياً و لاايات التكوين الرسمالي ال ابت اإلجمالي الذاتي.
االستهالك الوسيط:

يتكببون مببن قيمببة السببلا والخببدمات التببي تسببتهل كمببدخالت لعمليببة اإلنتببام باسببت ناء األصببول ال ابتببة التببي تقيببد اسببتهالكها

بوصفه استهالكا لرس المال ال ابت.
القيمة المضافة:

ي مفهوط ساسبي يتعلبق باإلنتبام ويشبير إلبى القيمبة المتولبدة أليبة وحبدة تمبارس ي نشباط إنتباجي .ويعبرف إجمبالي القيمبة

المضافة بحاصل طرص اقستهال الوسيط من إجمالي اإلنتام.
قيمة تعويضات العاملين( :مؤشر)

يعرف بأنه مجموع األجور النقدية والعينية بما في ذل المسا مات في الضمان اقجتماعي والتي تبدفا ألي عامبل مقاببل

عمل يرديه.
العامل:

و الفرد الذي عمر  95سنة فأك ر والذي باشر عمبالً معينبا ولبو لسباعة واحبدة خبالل الفتبرة المرجعيبة سبواء كبان لحسبابه و

لحسا

الاير باجر و ببدون اجبر و فبي مصبلحة العائلبة و كبان ىائب

91

عبن عملبه بشبكل مرقبت (بسبب

المبرى عطلبة
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توقببف مرقببت و ي سببب

خببر) ويصببنف العبباملون حس ب

عببدد سبباعات العمببل األسبببوعية إلببى عبباملين ( )91-9سبباعة

عاملين  95ساعة فأك ر وكذل األفراد الاائبون عن عمالهط بسب
و توقيف مرقت وما شابه ذل

يعتبر عاملين من  91-9ساعة.

المرى و إجازة مدفوعة األجر و إىالق و إض ار

الضرائب على اإلنتاج:

ببي م ببدفوعات نقدي ببة و عيني ببة إجباري ببة ودون مقاب ببل ي ببدفعها المنتج ببون إل ببى الحكوم ببة العام ببة .وتت ببألف م ببن ضب برائ

المنتجببات تببدفا علببى السببلا والخببدمات عنببد إنتاجهببا و بيعهببا و تصبريفها ومببن ضبرائ

المقيط نتيجة ممارسته لعملية اإلنتام.

عل ببى

خببرى علببى اإلنتببام يببدفعها المنببتل

فائض التشغيل لقطاع النقل خارج المنشآت( :مؤشر)

يساوي إجمالي القيمة المضافة باألسعار األساسية مطروحاً منها إجمالي تعويضات العاملين (بما فيها التعويضات المدفوعبة
لاير المقيمين) ومطروحاً منها الضرائ

ناقل اإلعانات على المنتجات.

اإلهتالك:

ببو اقنخفبباى نبباء الفت برة المحاسبببية فببي القيمببة التاريخيببة لمخببزون األصببول ال ابتببة المملوكببة والمسببتخدمة مببن قبببل منببتل

نتيجة للتد ور المادي والتلف الطبيعي و األضرار الطبيعية.
السيارة الخاصة ( :النقل خارج المنشآت)
ي كل مركبة لية تستعمل لنقل الركبا

(دون جبر) وق تزيبد حمولتهبا عبن  1ركبا

(بمبا فبي ذلب السبائق) وموصبوفة فبي

رخصتها كمركبة خاصة وق يشمل ذا النوع الدراجات ( .وألىراى ذا المسا فان المركبة الخاصبة التبي يبتط جمبا بيانبات

عنها ي المركبات الخاصة التي تستعمل لنقل الركا
سيارة أجرة (التاكسي):

ي كل مركبة لية تستعمل لنقل الركا

مقابل جر).

(مقابل جرة) وق تزيد حمولتها عن  1ركا

(بما في ذل السائق) وموصوفة فبي

رخصتها كتاكسي.
مركبات نقل البضائع:

ببي الشبباحنات بأنواعهببا الصببايرة والكبي برة التببي تعمببل فببي النقببل العبباط للبضببائا مقابببل ج برة وق يشببمل ذل ب مببا ببو مملببو

لمنشببلت ذات عن بوان ابببت وكببذل بطبيعببة الحببال يسببت نى مببن ذل ب نقببل المركبببات التابعببة لمنشببلت ذات نشببطة اقتصببادية
بخالف النقل والتي تعمل لخدمة المنشلت التابعة لها فقط.
القيمة السوقية لألصل بداية العام( :مؤشر)

مرشر يقيس إجمالي القيمة المقدرة لألصل.
 1.1التصنيفات

اعتمد في عملية جما ومعالجة البيانات اقحصائية على التصنيفات المعتمدة والمستخدمة في الجهاز وفق المعايير الدولية
وبما يتالءط ما الخصوصية الفلسطينية.
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اسم التصنيف :التصنيف الصناعي الفلسطيني لألنشطة اققتصادية (الحد الخامس) حس
الموحد لجميا األنشطة اققتصادية (التنقيا الرابا)

التصنيف الصناعي الدولي

مختصر اسم التصنيفISIC- 4 :

اإلصدار والسنة :اإلصدار األول (النسخة ال ال ة) كانون اني 6191
ببو تصببنيف عبباط لإلنتببام ويسببتخدط لمجموعببة كبي برة مببن اإلحصبباءات التببي تحتببام إلببى بيانببات تفصببيلية مصببنفة حسب

نببوع

النشبباط م ببل اإلحصبباءات المتعلقببة باإلنتببام والببدخل القببومي واإلحصبباءات اققتصببادية األخببرى واإلحصبباءات الديموىرافيببة
واقجتماعيببة الالزمببة لتحليببل القببوى العاملببة والعمالببة واألن بواع األخببرى مببن التحليببل والوصببف اقجتمبباعي .وعليببه فببان كلمببة
صناعي ليست مقتصرة على اقستخدامات الصناعية وانما لجميا األنشطة اققتصادية.
يتكون التصنيف الصناعي الفلسطيني لألنشطة اققتصادية من يكل تصنيفات متماس ومتسق لألنشطة اققتصادية على
ساس مجموعة من المفا يط والتعريفات والمبادئ وقواعد التصنيف المتفق عليها دولياً ويقدط إطا اًر شامالً يمكن بداخله تجميا

البيانات اققتصادية في نسق مصمط ألىراى التحليل اققتصادي.

وفي الممارسة العملية يستعمل التصنيف لتصنيف الوحدات اإلحصائية م ل المنشلت و المشاريا وفقا للنشاط اققتصادي
الذي تعمل فيه ساساً لتقديط دفق متواصل من المعلومات ق ىنى عنها لرصد وتحليل وتقييط داء اققتصاد ما مرور الوقت

وباإلضافة إلى التطبيق األولي للتصنيف في مجال اإلحصاءات وفي التحليل اققتصادي الالحق حيس يتطل

األمر تقديط

معلومات عن نشطة اقتصادية معرفة تعريفاً ضيقاً )ويشار إليها يضاً باسط الصناعات) يتزايد استعمال التصنيف الصناعي
الدولي الموحد يضاً ألىراى إدارية م ل جما الضرائ واصدار التراخيل التجارية.
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الفصل ال اني

النتائج الرئيسية
 1.1عدد المركبات

ظهرت نتائل مسا النقل -القطاع خارم المنشلت لعاط  2016ن عدد المركبات العاملة في ذا القطاع في فلسطين بلغ

 11,956مركبة منها  1,131مركبة في الضفة الاربية و 3,691مركبة في قطاع ىزة .كما ظهرت النتائل ن نسبة
مركبات نقل الركا

العمومية شكلت  %11.1من مجموع المركبات تليها المركبات الخصوصية حيس شكلت  %1.9ط

مركبات النقل البري للبضائا حيس شكلت .%6.1
التوزيع النسبي للمركبات في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب نوع واسطة النقل2016 ،
مركبات النقل البري
للبضائع
%2.9

مركبات خصوصية
%9.1

مركبات عمومية
%88.0

 1.1عدد العاملين

بلغ عدد العاملين في قطاع النقل خارم المنشلت في فلسطين  96,151عامالً منهط  1,311عامالً في الضفة الاربية

و 3,611عامالً في قطاع ىزة .وقد بلات نسبة العاملين على المركبات العمومية لنقل الركا
العاملين و %1.1على المركبات الخصوصية لنقل الركا

 %11.5من مجموع

و %6.1على مركبات النقل البري للبضائا.

التوزيع النسبي للعاملين في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب نوع واسطة النقل1112 ،
مركبات النقل البري
للبضائع
%6.8
مركبات خصوصية
%8.7

مركبات عمومية
%88.5
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وعند توزيا العاملين إلى عاملين بأجر وعاملين بدون جر ظهرت النتائل ن  %16.9من العاملين بدون جر و%31.1
عاملون بأجر.
 3.2تعويضات العاملين

ظهرت نتائل المسا ن قيمة إجمالي تعويضات العاملين بلات  33.5مليون دوقر مريكي منها  31.5مليون دوقر مريكي

في الضفة الاربية و 3.1مليون دوقر مريكي في قطاع ىزة .وقد شكلت تعويضات العاملين على المركبات العمومية لنقل
الركا

 %13.1ولمركبات النقل البري للبضائا  %1.5بينما بلات نسبة تعويضات العاملين على المركبات الخصوصية

لنقل الركا

.%9.1

التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب نوع واسطة النقل2016 ،
مركبات النقل البري
للبضائع
%4.5

مركبات خصوصية
%1.9

مركبات عمومية
%93.6

 4.1اإلنتاج

ظهرت نتائل المسا ن قيمة اإلنتام في فلسطين بلات  287.6مليون دوقر مريكي منها  611.9مليون دوقر في الضفة

الاربية و 31.5مليون دوقر في قطاع ىزة .كما ظهرت النتائل ن معظط اإلنتام يتولد من المركبات العمومية لنقل
الركا

حيس بلات نسبة إنتام ذ المركبات  %11.6من إجمالي اإلنتام ويليها المركبات الخصوصية لنقل الركا

حيس بلات نسبة مسا متها في اإلنتام  %5.1اما مركبات النقل البري للبضائا فبلات نسبة اإلنتام لها .%5.1
التوزيع النسبي لإلنتاج في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب نوع واسطة النقل2016 ،
مركبات النقل البري
للبضائع
%5.0

مركبات عمومية
%89.6
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 5.1االستهالك الوسيط

شارت النتائل إلى ن قيمة اقستهال الوسيط بلات  931.6مليون دوقر مريكي موزعة على نشطة النقل منها 995.1

مليون دوقر مريكي في الضفة الاربية و 66.3مليون دوقر مريكي في قطاع ىزة .سا مت المركبات العمومية لنقل
الركا

بنسبة  %11.1من اقستهال الوسيط يليها المركبات الخصوصية حيس بلات نسبة مسا متها  %5.1ما النقل

البري للبضائا فبلات مسا مته .%3.1

التوزيع النسبي لالستهالك الوسيط في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب نوع واسطة النقل2016 ،
مركبات النقل البري
للبضائع
%3.7

مركبات خصوصية
%5.9

مركبات عمومية
%91.4

 2.1القيمة المضافة

بينت نتائل المسا ن القيمة المضافة لقطاع النقل خارم المنشلت في فلسطين بلات  911.1مليون دوقر مريكي منها
 933.3مليون دوقر مريكي في الضفة الاربية و 91.9مليون دوقر مريكي في قطاع ىزة حيس بلغ نصي
العمومية لنقل الركا

الخصوصية لنقل الركا

من القيمة المضافة  %11.9ونصي

فكان نصيبها من القيمة المضافة .%5.1

مركبات النقل البري للبضائا %1.6

ما المركبات

التوزيع النسبي للقيمة المضافة في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب نوع واسطة النقل1112 ،
مركبات النقل البري
للبضائع
%5.7

مركبات عمومية
%88.0
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بالنسبة إلى مكونات القيمة المضافة ألنشطة النقل خارم المنشلت فقد بينت نتائل المسا ن قيمة تعويضات العاملين بلات
 33.5مليون دوقر مريكي بينما بلات قيمة صافي الرسوط والضرائ

على اإلنتام  5.1مليون دوقر مريكي ما اق تال

فقد بلات قيمته  31.1مليون دوقر مريكي في حين بلغ فائى التشايل لهذا القطاع  79.5مليون دوقر مريكي.
التوزيع النسبي لمكونات القيمة المضافة في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين2016 ،
تعويضات العاملين
%22.4

االهتالك
%20.6

فائض التشغيل
%53.2

صافي الرسوم
والضرائب على االنتاج
%3.8

 7.1مقارنة النتائج مع عام 1115

عند مقارنة النتائل الرئيسية لعاط  2016ما نتائل عاط  2015أل ط المرشرات اققتصادية
ن نا

ارتفاع في المرشرات اققتصادية الرئيسية حيس ن نا

ارتفاع في عدد العاملين بنسبة  %96.5وفي عدد

المركبات بنسبة  %91.6وفي اإلنتام بنسبة  %1.1وفي التعويضات بنسبة  %11.5بسب

اقرتفاع الكبير في عدد

العاملين بأجر في عاط  6191وارتفعت القيمة المضافة بنسبة  %91.1بينما انخفضت قيمة اقستهال
 %5.1ويعزى السب

يالحظ

الوسيط بنسبة

في ذل الى انخفاى اسعار المحروقات لعاط  6191في فلسطين بنسبة .%5.1
أهم المؤشرات االقتصادية الرئيسية لقطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب السنة

(القيمة بالمليون دوقر مريكي)
المؤشر

السنة
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6105

عدد المركبات

10,089

01,790

01,945

01,095

00,520

11,502

11,060

01,848

00,952

عدد العاملين

10,842

00,252

00,535

01,860

06,287

12,157

11,381

11,245

06,252

تعويضات العاملين

9.3

02.9

07.1

07.7

00.8

02.6

17.2

20.0

33.5

إجمالي اإلنتام

177.5

662.6

640.5

658.8

628.1

323.2

285.9

275.0

687.2

اقستهال الوسيط

97.7

120.9

129.5

150.0

147.9

176.0

160.7

146.7

038.6

القيمة المضافة

79.8

105.3

112.1

108.7

120.0

147.2

125.2

128.3

049.4
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الفصل ال الس

المنهجية
 1.3أهداف المسح

يهدف مسا النقل -القطاع خارم المنشلت بصفة عامة إلى توفير البيانات اآلتية:
 .9عدد وسائط النقل العاملة في نشطة النقل -القطاع خارم المنشلت حس

النشاط والمنطقة الجارافية.

 .6عدد العاملين بتصنيفاتهط المختلفة وتعويضاتهط.
 .3قيمة اإلنتام.

 .1اقستهال الوسيط (مستلزمات اإلنتام) من السلا والخدمات المستخدمة خالل ممارسة النشاط.
 .5القيمة المضافة ومكوناتها المختلفة.
 .1حركة األصول ال ابتة.
 1.3استمارة المسح

تط تصميط استمارة مسا النقل -القطاع خارم المنشلت لتشمل

ط المتايرات اققتصادية حول الظوا ر المتعلقة باألنشطة

الماطاة بالمسا و ي بذات الوقت تأتي لتلبية اقحتياجات من البيانات اققتصادية األساسية الالزمة إلعداد الحسابات
القومية في فلسطين وقد تط استخداط استمارة مختصرة لهذا العاط وذل بعد تحليل سلسلة زمنية لمتايرات اقستمارة القديمة
واختصار عدد كبير من المتايرات ذات القيط صفر خالل اقعواط السابقة ولط يتط ي تايير على محتوى اقستمارة الالزمة
قستخرام المرشرات.
 3.3اإلطار والعينة

يعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تصنيف األنشطة اققتصادية على التصنيف الصناعي القياسي الدولي

لكافة األنشطة اققتصادية (التنقيا الرابا  )ISIC-4الصادر عن األمط المتحدة وبالنسبة لمسا النقل -القطاع خارم
المنشلت ياطي المسا األنشطة الرئيسية اآلتية:
 .9نقل الركا

ىير المحدد بمواعيد (.)1166

 .6النقل البري للبضائا (.)1163
 1.3.3مجتمع الهدف

يشمل المجتما المستهدف في ذا المسا المركبات اآلتية:
 -المركبات العمومية للركا :

ي عبارة عن المركبات التي ترخل نقل ركا

عمومي من قبل و ازرة النقل

والمواصالت.

 المركبات الخصوصية للركا  :ي المركبات الخاصة التي تمارس نشطة النقل العاط للركا . مركبات نقل البضائا :ي الشاحنات بأنواعها الصايرة والكبيرة التي تعمل في النقل العاط للبضائا مقابل جرة وقيشمل ذل

ما و مملو لمنشلت ذات عنوان ابت وكذل

بطبيعة الحال يست نى من ذل

لمنشلت ذات نشطة اقتصادية بخالف النقل والتي تعمل لخدمة المنشلت التابعة لها فقط.
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 1.3.3إطار المعاينة

 .9في الضفة الاربية تط حصر كافة المركبات العمومية التي وصلت دوائر الترخيل التابعة لو ازرة النقل والمواصالت
خالل الفترة الزمنية من  6191/96/1الى  6191/3/31وقد تط الحصول على قائمة بالخطوط وعدد المركبات من
قبل و ازرة النقل والمواصالت لعاط  2016وتشمل خطوط مركبات النقل العمومي للركا

وذل لفئتي سنوات التصنيا

و ي ( موديل  2007فما دون موديل  2008فما بعد) .وقد تط استخداط اقطار في توزين المركبات العمومية.

 .6قائمة بالخطوط وعدد المركبات التي تشمل مركبات النقل ( عمومي خصوصي نقل بضائا) بناء على اقطار الذي
تط بنار و تحدي ه في قطاع ىزة في عاط .2016
 .3في القدس ( )J1تط بناء اقطار باقعتماد على اقستقصاء الذي تط تنفيذ قبل فترة جما البيانات.
 3.3.3حجم العينة

بلغ عدد المركبات اقجمالي التي تط جما بياناتها  2,794مركبة والتي جاءت من خالل الحصر الشامل في الضفة الاربية
للمركبات التي وصلت دوائر الترخيل التابعة لو ازرة النقل والمواصالت خالل الفترة الزمنية من  6191/96/1الى

 6191/3/31ما وجود حاقت عدط استجابة.

وتط الوصول ايضا الى عينة مقدار ا  11مركبة في القدس داخل

الحواجز( )J1تط اختيار ا بطريقة عشوائية وتقدير حجط عينة مقدار ا  111مركبة في قطاع ىزة.
 4....تصميم العينة

 في الضفة الاربية تط حصر كافة المركبات التي وصلت دوائر الترخيل التابعة لو ازرة النقل والمواصالت خالل الفترة
الزمنية من  6191/96/1الى .6191/3/31
 في قطاع ىزة والقدس داخل الحواجز( )J1العينة المستخدمة في المسا ي عينة طبقية عشوائية حصصية ما لية
اختيار العينة فقد كانت على النحو التالي:

 .9تشمل العينة كافة الخطوط المشمولة في اإلطار.
 .6يتط حصر شامل للمركبات في الخطوط الصايرة و ي (الخطوط التي فيها عدد المركبات قل من و يساوي .)3
 .3يتط حصر شامل للمركبات في الخطوط التي عدد المركبات بها  6فأقل حس
الكبير .

 .1يتط اختيار مركبتين من الخطوط الكبير والتي عدد المركبات بها من  29-3حس
.5

طبقات التصميط من الخطوط
طبقات التصميط.

ما الطبقات الكبيرة و ي الخطوط التي عدد المركبات فيها ك ر من  30مركبة فيتط حسا

حجط عينة كل

طبقة بحيس تكون متناسبة ما حجط الطبقة.
 5.3.3طبقات العينة

تط تقسيط المركبات الى طبقات تشكل ال ة مستويات الهدف من ذا التقسيط و الحصول على نتائل اك ر دقه باقضافه

الى توفير عدد كاف من المركبات على مستويات قابلة للنشر.

المستوى األول :مستوى التصنيف الجارافي حيس صنفت المركبات الى  91محافظة.
المستوى ال اني :نوع النقل حيس يتط تصنيف المركبات في الخط حس
المستوى ال الس :سنة صنا المركبة حيس تط تصنيف المركبات حس
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 2.3.3مستويات النشر

 عدد المركبات على مستوى فلسطين و ٍلكل من الضفة الاربية وقطاع ىزة حس
 عدد العاملين على مستوى فلسطين و ٍلكل من الضفة الاربية وقطاع ىزة حس

النشاط اققتصادي.
النشاط اققتصادي وطبيعة العمل

(بأجر وبدون جر).

 تعويضات العاملين على مستوى فلسطين و ٍلكل من الضفة الاربية وقطاع ىزة حس
التعويضات (الروات

النشاط اققتصادي وطبيعة

واقجور والمزايا العينية).

 اقنتام على مستوى فلسطين و ٍلكل من الضفة الاربية وقطاع ىزة حس
 اقستهال الوسيط على مستوى فلسطين و ٍلكل من الضفة الاربية وقطاع ىزة حس النشاط اققتصادي.
 الرسوط والضرائ على اقنتام على مستوى فلسطين و ٍلكل من الضفة الاربية وقطاع ىزة حس النشاط اققتصادي.
 األصول على مستوى فلسطين و ٍلكل من الضفة الاربية وقطاع ىزة حس النشاط اققتصادي.
النشاط اققتصادي.

 المعدقت المستخلصة على مستوى فلسطين و ٍلكل من الضفة الاربية وقطاع ىزة حس
 7.3.3حساب األوزان

إن وزن المعاينة للمركبة و المقلو

الرياضي إلحتمال إختيار تل

جما البيانات ليأخذ بعين اقعتبار نس

النشاط اققتصادي.

المركبة .إق ن ذا الوزن قد تط تعديله بعد عملية

عدط اقستجابة .وتتلخل لية تعديل األوزان بعمل طبقات بعد المسا على

مستوى على من مستوى الطبقات عند تصميط العينة بحيس تدمل الطبقات حس

المحافظة ونوع المركبة.

 4.3العمليات الميدانية
 1.4.3التدريب والتعيين

في الضفة الاربية تط التعاون ما و ازرة النقل والمواصالت في جما بيانات المسا حيس تمت عملية جما البيانات بواسطة

مراقبي المرور في دوائر السير في جميا محافظات الضفة الاربية وتط اسناد ط بباح ين من الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني حيس تط تدريبهط تدريباً نظرياً وعملياً.
اما في قطاع ىزة فقد تط اختيار العاملين في الميدان من العناصر المر لة ومن ذوي الخبرة في العمل اإلحصائي كلما كان
ذل ممكناً حيس تط تدريبهط تدريباً نظرياً وعملياً .وفي نهاية التدري

جرت عملية اختبار ط لتحديد مدى معرفتهط بمفا يط

وتعليمات اقستمارة وتط اختيار األفضل من بين المتدربين ليشكلوا فريق تنفيذ العمل الميداني وقاط المتدربون بنفس الوقت

بتقييط الدورة التدريبية بما يفيد في تطوير ا مستقبالً.
 1.4.3جمع البيانات

تط جما بيانات المسا بأسلو

و سائقي المركبات بواسطة مراقبي المرور في و ازرة النقل

المقابلة الشخصية ألصحا

والمواصالت وباح ين مر لين ومدربين تدريباً جيداً ولديهط المعرفة بجميا المفا يط الخاصة بالبيانات اإلحصائية المطلوبة
وذل

باستخداط اقستمارة الخاصة بالمسا حيس تط جما البيانات في الضفة الاربية عن طريق األجهزة الكفية

( .)PC-Tabletاما في قطاع ىزة والقدس داخل الحواجز ( )J1فقد تط استخداط اقستمارة الورقية.
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 3.4.3االشراف والتدقيق الميداني

تشكل فريق العمل الميداني من منسق للعمل الميداني ومنسقين للمناطق وفرق ميدانية حيس ضط كل فريق مشرفاً وخمسة

باح ين .حيس تتطل

مهمة اإلشراف والمتابعة والتدقيق لمختلف فعاليات المشروع وجود مكات

في المحافظات قريبة من

اكز لتجميا فراد الفرق العاملة في الميدان قبل وبعد انتهاء العمل اليومي
مختلف مناطق العمل بحيس يتط استخدامها مر اً

حيس تمت عملية استالط وتسليط دوات المسا المختلفة وتعبئة النماذم وكتابة التقارير ومراجعة وتدقيق حصيلة العمل

اليومي.
 4.4.3التدقيق المكتبي والترميز

يقوط الباحس ومن ط المشرف بتدقيق اقستمارات الورقية تدقيقاً شكلياً وفنياً ولياً حس

قواعد التدقيق المعدة مسبقاً اما

اقستمارات التي تدخل باستخداط األجهزة الكفية ( )PC-Tabletفال تحتام الى ترميز حيس يتط تحميل العينة على الجهاز

وتطبيق قواعد التدقيق على البرنامل.
 5.3معالجة البيانات
 1.5.3برنامج االدخال وقواعد التدقيق
قبل البدء بددخال البيانات تط تدري

عدد من مدخلي البيانات في قطاع ىزة على استعمال برامل اإلدخال نظرياً وعملياً وتط

تزويد كل منهط بدليل تعليمات اإلدخال وبعد ذل بوشر بددخال بيانات المسا على الحاسو

حاجة إلى عملية ادخال للبيانات بسب

استخداط األجهزة الكفية ( )PC-Tabletحيس تط تدري

ما في الضفة الاربية فال
الباح ين الميدانيين على

كيفية استخداط اقجهزة الكفية .ويتط تطبيق قواعد التدقيق اقلي على البرنامل.
 1.5.3تنظيف البيانات

تعد برامل خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفق قواعد التدقيق المتعلقة باتساق وشمول بيانات اقستمارات تمت عمليات

التدقيق على مرحلتين:
المرحلة األولى :خالل عملية اإلدخال نفسها حيس صممت برامل اإلدخال بما يمنا إدخال بيانات مناقضة لقواعد التدقيق

الخاصة بهذ المرحلة.

المرحلة الثانية :شملت إعداد قوائط باقستمارات التي تشمل ية خطاء مناقضة للجزء اآلخر من قواعد التدقيق.
 3.5.3استخراج النتائج

بعد اقنتهاء من إدخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من ية خطاء تط استخرام جداول ولية لنتائل المسا وذل وفق نماذم

الجداول المعدة مسبقاً لهذا المسا .ودققت ذ الجداول وفق قواعد اقتساق والمعادقت الخاصة بها للوصول إلى الجداول
النهائية للمسا.
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الفصل الرابا

الجودة
 1.4الدقة
 1.1.4أخطاء المعاينة

إن بيانات ذا المسا تتأ ر بأخطاء المعاينة نتيجة قستخداط عينة وليس حص ار شامال لوحدات مجتما الدراسة ولذل من
المركد ظهور فروق عن القيط الحقيقية التي نتوقا الحصول عليها من خالل البيانات .وقد تط احتسا

التباين أل ط

المرشرات للمركبات العمومية حيس ظهرت النتائل دقة عالية في المرشرات وبهذا تكون بيانات المسا ذات جودة عالية
على ذ المستويات من النشر .

جدول حساب التباين للمركبات العمومية على مستوى فلسطين

(القيمة باأللف دوالر أمريكي)
المتغير

قيمة التقدير

الخطأ المعياري

الخطأ النسبي

فترة الثقة %55
الحد األدنى

الحد األعلى

عدد
المشاهدات

عدد العاملين

00,615

82

1.18

00,135.3

00,376.7

6521

تعويضات العاملين

30,302.5

226.7

1.16

31,107.1

36,202.0

6521

اإلنتام

652,568.1

0476.7

1.112

653,239.7

659,405.9

6521

اقستهال الوسيط

064,908.5

940.8

1.118

063,170.5

062,725.4

6521

القيمة المضافة

030,219.5

829.1

1.117

069,915.8

033,304

6521

 1.1.4أخطاء غير المعاينة

ما خطاء ىير المعاينة فهي ممكنة الحدوس في كل مراحل تنفيذ المشروع خالل جما البيانات و إدخالها كأخطاء

اقستجابة (المبحوس) و خطاء المقابلة (الباحس) و خطاء إدخال البيانات .ولتفادي األخطاء والحد من تأ ير ا فقد تط اتخاذ
مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تعزيز دقة البيانات من خالل عملية جما البيانات من الميدان وعملية معالجة
البيانات.
 3.1.4معدالت اإلجابة

بالنسبة لمسا النقل خارم المنشلت كانت ذ المتايرات كما يلي:
 حجط العينة الكلية  2,794مركبة في فلسطين
 عدد حاقت اقستجابة  2,754حالة

 عدد حاقت عدط اقستجابة  11حالة
 عدد حاقت زيادة الشمول  1حالة
 نسبة اقستجابة .%11.5

 نسبة عدط اقستجابة .%9.5
يالحظ من خالل معدقت اإلجابة ن نسبة اقستجابة جيدة و ذا بالطبا يعطي مرش اًر على جودة البيانات ودقتها.
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 1.4مقارنة البيانات

البيانببات المنشببورة ضببمن ببذا التقريببر قابلببة للمقارنببة مببا السببنوات السببابقة حيببس تببط اسببتخداط نفببس ادوات المسببا باقضببافة

لمس ببتويات النش ببر وك ببذل ف ببان ببذ البيان ببات قابل ببة للمقارن ببة دوليب باً حي ببس اعتم ببدت عل ببى نظ بباط الحس ببابات القومي ببة 2008

( )SNA 2008باقضافة للنشر وفق التصنيف الصناعي الدولي لالنشطة اققتصادية التنقيا الرابا (.)ISIC-1
 3.4إعادة المقابلة

ق ينطبببق علببى المسببا إعببادة المقابلببة بسببب

طبيعببة المسببا حيببس يببتط مقارنببة البيانببات مببا السببنة السببابقة وفحببل مببدى

اتساقها.
 4.4المالحظات الفنية

نا مجموعة من المالحظبات الفنيبة الهامبة والتبي يجب

خبذ ا بعبين اقعتببار عنبد اقطبالع علبى بذا التقريبر و بي علبى

النحو التالي:
 .9ق ب ببد يالح ب ببظ بع ب ببى اقختالف ب ببات الطفيف ب ببة لق ب ببيط نف ب ببس المتاي ب ببر ب ب ببين الج ب ببداول المختلف ب ببة و ب ب ببين مف ب ببردات المتاي ب ببر
ومجموعه.

 .6ت ب ب ببط جم ب ب ببا البيان ب ب ببات المالي ب ب ببة ب ب ب ببالعمالت الب ب ب ب الس (ال ب ب ببدينار األردن ب ب ببي ال ب ب ببدوقر األمريك ب ب ببي الش ب ب ببيقل اإلسب ب ب برائيلي)
لكن تط تحويلها ونشر ا بالدوقر األمريكي.
 .3توج ببد بع ب بى القب ببيط الص ببفرية وذل ب ب بسب ببب

بالضرورة انها قيمة صفرية لكافة المركبات.

ام ببا انهب ببا متدنيب ببة او ل ببط تتب ببوفر ضب ببمن مركببببات العينب ببة المختب ببارة ولب ببيس

 .1تب ببط اقعتمب بباد علب ببى اطب ببار المركبب ببات العموميب ببة المب ببزود مب ببن و ازرة النقب ببل والمواص ب ببالت  6191فب ببي الضب ببفة الاربيب ببة
م ب ب ببا ف ب ب ببي قط ب ب بباع ىب ب ب بزة ت ب ب ببط اقعتم ب ب بباد عل ب ب ببى اقستقص ب ب بباء ال ب ب ببذي ت ب ب ببط تنفي ب ب ببذ ف ب ب ببي ع ب ب بباط  6191والق ب ب ببدس داخ ب ب ببل
الحواجز( )J1فقد تط اجراء استقصاء وتحديس اطار المركبات لعاط .6191

 .5تط تقدير بيانات المركبات الخصوصية ومركبات نقل البضائا في الضفة الاربية لعاط  6191من خالل تحليل اتجا
البيانات خالل سلسلة زمنية وقد تط تقدير البيانات بسب

عدط توفر ا خالل فترة المسا حيس تشكل نسبة ذ

المركبات حوالي  %3من عدد المركبات الكلي في فلسطين.
 .1تط اقعتماد على نظاط الحسابات القومية  6111المقترص من اقمط المتحدة ( )SNA 2008لألعواط 6191-6193
وعليه فدن نا بعى التايرات في طريقة احتسا
اقستهال الوسيط للمركبات حس

الخط ( البيرمت) وكذل
المصروفات واقستهال

اقستهال الوسيط لمركبات النقل خارم المنشات حيس يشمل

نظاط الحسابات القومية  2008المقترص من اقمط المتحدة ( )SNA 2008رسوط

رسوط الطوابا وبالتالي نالحظ ان بعى الفروق الطفيفة التي طرت على كل من
الوسيط وبند الرسوط والضرائ

مقارنة باألعواط الماضية التي كانت تعتمد على نظاط

الحسابات القومية  9113المقترص من األمط المتحدة (.)SNA 1993
 معدالت صرف العمالت:

تط اعتماد معدقت صرف العمالت التالية للتحويل إلى دوقر مريكي خالل عاط اقسناد الزمني :6191

دوقر مريكي /شيقل إسرائيلي =
دوقر مريكي /دينار ردني =

3.8397
1.7191
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المراجع
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .1112-1115 ،مسا النقل – القطاع خارم المنشلت.6195-6111 :

راط اهلل – فلسطين.
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الجداول
Tables

PCBS: Transport Survey- Outside Establishments Sector 2016

2016  القطاع خارج المنشآت- مسح النقل:PCBS

2016 ، عدد المركبات والعاملين وأهم المؤشرات االقتصادية في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة:1 جدول
Table 1: Number of Vehicles, Employed Persons and Main Economic Indicators in Transport- Outside Establishments Sector
in Palestine by Economic Activity and Region, 2016
)(القيمة باأللف دوالر أمريكي

(Value in USD 1000)
إجمالي القيمة المضافة

اإلستهالك الوسيط

اإلنتاج

عدد العاملين

عدد المركبات

Gross Value
Added

Intermediate
Consumption

Output

No. of
Employed
Persons

No. of
Vehicles

149,398.8

138,218.3

287,617.1

12,656

11,956

فلسطين

140,176.5

133,101.4

273,277.9

12,306

11,606

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

131,609.5

124,918.5

256,528.0

11,205

10,521

مركبات نقل ركاب عمومية

8,567.0

8,182.9

16,749.9

1,101

1,085

مركبات نقل ركاب خصوصية

9,222.3

5,116.9

14,339.2

350

350

West Bank

133,276.6

115,855.8

249,132.4

9,376

8,737

الضفة الغربية

Other non-scheduled passenger transport

124,113.7

110,780.9

234,894.6

9,034

8,395

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

118,828.5

106,453.5

225,282.0

8,666

8,028

مركبات نقل ركاب عمومية

5,285.2

4,327.4

9,612.6

368

367

مركبات نقل ركاب خصوصية

9,162.9

5,074.9

14,237.8

342

342

النقل البري للبضائع

Gaza Strip

16,122.2

22,362.5

38,484.7

3,280

3,219

قطاع غزة

Other non-scheduled passenger transport

16,062.8

22,320.5

38,383.3

3,272

3,211

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

Public Vehicles

12,781.0

18,465.0

31,246.0

2,539

2,493

Private Vehicles

3,281.8

3,855.5

7,137.3

733

718

59.4

42.0

101.4

8

8

Region and Economic Activity

Palestine
Other non-scheduled passenger transport
Public Vehicles
Private Vehicles
Freight transport by road

Public Vehicles
Private Vehicles
Freight transport by road

Freight transport by road
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المنطقة والنشاط اإلقتصادي

ISIC

النقل البري للبضائع

4922

4923

4922

4923

4922

مركبات نقل ركاب عمومية
مركبات نقل ركاب خصوصية
النقل البري للبضائع

4923

م
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م

2016 ، عدد المركبات والعاملين ومكونات القيمة المضافة في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة:2 جدول
Table 2: Number of Vehicles, Employed Persons and Value Added Components in Transport- Outside Establishments Sector in Palestine
by Economic Activity and Region, 2016
()القيمة باأللف دوالر أمريكي

(Value in USD 1000)
إجمالي القيمة

مكونات القيمة المضافة

المضافة

Components of Value Added
Region and Economic Activity

فائض التشغيل

االهتالك

صافي الرسوم والضرائب

تعويضات العاملين

* على اإلنتاج
Operating
Surplus

Depreciation

Net fees and
Taxes*

عدد العاملين

عدد
المركبات

Gross Value
No. of
Added
Employed
Persons

No. of
Vehicles

المنطقة والنشاط اإلقتصادي

Compensation
of Employees
فلسطين

Palestine

79,497.6

30,744.2

5,698.5

33,458.5

149,398.8

12,656

11,956

Other non-scheduled passenger transport

73,728.2

29,045.6

5,444.8

31,957.9

140,176.5

12,306

11,606

Public Vehicles

67,466.7

27,695.6

5,130.7

31,316.5

131,609.5

11,205

10,521

مركبات نقل ركاب عمومية

Private Vehicles

6,261.5

1,350.0

314.1

641.4

8,567.0

1,101

1,085

مركبات نقل ركاب خصوصية

Freight transport by road

5,769.4

1,698.6

253.7

1,500.6

9,222.3

350

350

West Bank

74,110.7

24,659.7

4,052.8

30,453.4

133,276.6

9,376

8,737

Other non-scheduled passenger transport

68,370.4

22,979.1

3,811.4

28,952.8

124,113.7

9,034

8,395

Public Vehicles

63,723.9

22,498.9

3,729.6

28,876.1

118,828.5

8,666

8,028

مركبات نقل ركاب عمومية

Private Vehicles

4,646.5

480.2

81.8

76.7

5,285.2

368

367

مركبات نقل ركاب خصوصية

Freight transport by road

5,740.3

1,680.6

241.4

1,500.6

9,162.9

342

342

Gaza Strip

5,386.9

6,084.5

1,645.7

3,005.1

16,122.2

3,280

3,219

Other non-scheduled passenger transport

5,357.8

6,066.5

1,633.4

3,005.1

16,062.8

3,272

3,211

Public Vehicles

3,742.8

5,196.7

1,401.1

2,440.4

12,781.0

2,539

2,493

مركبات نقل ركاب عمومية

Private Vehicles

1,615.0

869.8

232.3

564.7

3,281.8

733

718

مركبات نقل ركاب خصوصية

29.1

18.0

12.3

0.0

59.4

8

8

Freight transport by road

ISIC

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

النقل البري للبضائع

4922

4923

الضفة الغربية
أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

النقل البري للبضائع

4922

4923

قطاع غزة
أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

النقل البري للبضائع

4922

4923

* ال تشمل الرسوم الجمركية

*Excluded customs duties
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2016 ، عدد المركبات والعاملين وتعويضات العاملين بأجر في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة:3 جدول
Table 3: Number of Vehicles, Employment Persons and Compensations of Paid Employees in Transport- Outside Establishments Sector in
Palestine by Economic Activity and Region, 2016
()القيمة باأللف دوالر أمريكي

(Value in USD 1000)
مجموع التعويضات

التعويضات
Region and Economic Activity

المزايا العينية

الرواتب واالجور

Payments
Cash
in Kind Wages and
Salaries

Total
Compensations

No. of Employed Persons

عدد العاملين

عدد

العاملون بدون أجر

العاملون بأجر

المجموع

المركبات

Unpaid
Employment

Paid
Employees

Total

No. of
Vehicles

المنطقة والنشاط اإلقتصادي

فلسطين

Palestine

6,521.8

26,936.7

33,458.5

7,861

4,795

12,656

11,956

Other non-scheduled passenger transport

6,499.0

25,458.9

31,957.9

7,642

4,664

12,306

11,606

6,408.3

24,908.2

31,316.5

6,808

4,397

11,205

10,521

مركبات نقل ركاب عمومية

90.7

550.7

641.4

834

267

1,101

1,085

مركبات نقل ركاب خصوصية

22.8

1,477.8

1,500.6

219

131

350

350

West Bank

6,085.9

24,367.5

30,453.4

5,674

3,702

9,376

8,737

Other non-scheduled passenger transport

6,063.1

22,889.7

28,952.8

5,463

3,571

9,034

8,395

6,059.1

22,817.0

28,876.1

5,108

3,558

8,666

8,028

4.0

72.7

76.7

355

13

368

367

22.8

1,477.8

1,500.6

211

131

342

342

Gaza Strip

435.9

2,569.2

3,005.1

2,187

1,093

3,280

3,219

Other non-scheduled passenger transport

435.9

2,569.2

3,005.1

2,179

1,093

3,272

3,211

Public Vehicles

349.2

2,091.2

2,440.4

1,700

839

2,539

2,493

Private Vehicles

86.7

478.0

564.7

479

254

733

718

0.0

0.0

0.0

8

0

8

8

Public Vehicles
Private Vehicles
Freight transport by road

Public Vehicles
Private Vehicles
Freight transport by road

Freight transport by road
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ISIC

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة

4922

بموعد

النقل البري للبضائع

4923

الضفة الغربية
أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة
مركبات نقل ركاب عمومية

4922

بموعد

مركبات نقل ركاب خصوصية
النقل البري للبضائع

4923

قطاع غزة
أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة
مركبات نقل ركاب عمومية

4922

بموعد

مركبات نقل ركاب خصوصية
النقل البري للبضائع

4923
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م

2016 ، حركة األصول الثابتة في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة:4 جدول
Table 4: Fixed Assets in Transport- Outside Establishments Sector in Palestine by Economic Activity and Region, 2016
()القيمة بااللف دوالر امريكي

(Value in USD 1000)
القيمة السوقية في

االهتالك السنوي

نهاية العام

اضافات وتحسينات

القيمة السوقية في بداية

رأسمالية

العام

عدد المركبات

المنطقة والنشاط االقتصادي

Region and Economic Activity
Market Value
at the End of
year

Annual
Depreci-ation

Capital
Market Value at
Additions and the Beginning
Improvements
of year

ISIC

No. of
Vehicles

Palestine

291,753.0

30,744.2

9,626.5

312,870.7

11,956

فلسطين

Other non-scheduled passenger transport

283,361.4

29,045.6

9,537.7

302,869.3

11,606

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

4922

8,391.6

1,698.6

88.8

10,001.4

350

النقل البري للبضائع

4923

West Bank

256,529.4

24,659.7

8,336.4

272,852.7

8,737

الضفة الغربية

Other non-scheduled passenger transport

248,244.9

22,979.1

8,257.7

262,966.3

8,395

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

4922

8,284.5

1,680.6

78.7

9,886.4

342

النقل البري للبضائع

4923

Gaza Strip

35,223.6

6,084.5

1,290.1

40,018.0

3,219

قطاع غزة

Other non-scheduled passenger transport

35,116.5

6,066.5

1,280.0

39,903.0

3,211

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

4922

107.1

18.0

10.1

115.0

8

النقل البري للبضائع

4923

Freight transport by road

Freight transport by road

Freight transport by road
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م

2016 ، مكونات االستهالك الوسيط في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة:5 جدول
Table 5: Intermediate Consumption Components in Transport- Outside Establishments Sector in Palestine by Economic Activity and Region, 2016
)(القيمة بااللف دوالر امريكي

)Value in USD 1000(
مصاريف

*رسوم بيرمت

أخرى
Region and Economic
Activity

Palestine
Other non-scheduled
passenger transport

Other

طوابع

رسوم اتحادات

*رسمية

ونقابات

Union
Fees

معالجة طبية

مصاريف استئجار

خدمات نقل مقدمة
من الغير

Medical
Treatment

Rent
Expenditures

Transport
Services

المجموع

االطارات وقطع

الوقود

غيار مع اجرة

والمحروقات

التركيب

والزيوت

Tires &
Spare
Parts &
Maintenance

Fuel and Oil

Total

Customs
Permit

Stamp
Fees

8,627.1

3,146.4

305.9

72.8

44.5

2,067.1

228.2

10,922.1

112,804.2

138,218.3

8,602.9

3,146.4

303.6

72.8

44.5

2,067.1

225.7

10,243.7

108,394.7

133,101.4

المنطقة والنشاط االقتصادي

فلسطين
أنواع النقل البري االخرى للركاب

8,264.0

3,146.4

285.4

72.8

41.5

2,039.6

220.6

9,345.2

101,503.0

124,918.5

338.9

0.0

18.2

0.0

3.0

27.5

5.1

898.5

6,891.7

8,182.9

مركبات نقل ركاب خصوصية

24.2

0.0

2.3

0.0

0.0

0.0

2.5

678.4

4,409.5

5,116.9

West Bank

6,809.5

2,897.3

215.8

72.8

30.7

1,940.7

206.6

9,257.6

94,424.8

115,855.8

Other non-scheduled
passenger transport

6,785.6

2,897.3

213.9

72.8

30.7

1,940.7

204.7

8,583.2

90,052.0

110,780.9

6,688.3

2,897.3

211.9

72.8

28.5

1,931.3

204.7

8,030.4

86,388.3

106,453.5

مركبات نقل ركاب عمومية

97.3

0.0

2.0

0.0

2.2

9.4

0.0

552.8

3,663.7

4,327.4

مركبات نقل ركاب خصوصية

23.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

1.9

674.4

4,372.8

5,074.9

Gaza Strip

1,817.6

249.1

90.1

0.0

13.8

126.4

21.6

1,664.5

18,379.4

22,362.5

Other non-scheduled
passenger transport

1,817.3

249.1

89.7

0.0

13.8

126.4

21.0

1,660.5

18,342.7

22,320.5

1,575.7

249.1

73.5

0.0

13.0

108.3

15.9

1,314.8

15,114.7

18,465.0

مركبات نقل ركاب عمومية

241.6

0.0

16.2

0.0

0.8

18.1

5.1

345.7

3,228.0

3,855.5

مركبات نقل ركاب خصوصية

0.3

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.6

4.0

36.7

42.0

Private Vehicles
Freight transport by road

Public Vehicles
Private Vehicles
Freight transport by road

Public Vehicles
Private Vehicles
Freight transport by road

*Customs of Permit and Stamp counted within Services Expenditures According to
System of National Accounts 2008 (SNA 2008)

4922

غير المحددة بموعد
مركبات نقل ركاب عمومية

Public Vehicles

ISIC

النقل البري للبضائع

4923

الضفة الغربية
أنواع النقل البري االخرى للركاب

4922

غير المحددة بموعد

النقل البري للبضائع

4923

قطاع غزة
أنواع النقل البري االخرى للركاب

4922

غير المحددة بموعد

النقل البري للبضائع

4923

)SNA 2008( المحدث2008 * رسوم الخط( البيرمت) ورسوم الطوابع تحسب ضمن المصروفات حسب نظام الحسابات القومية
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م

2016 ، الرسوم والضرائب على اإلنتاج في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة:6 جدول
Table 6: Fees and Taxes on Production in Transport- Outside Establishments Sector in Palestine
by Economic Activity and Region, 2016
)(القيمة بااللف دوالر امريكي

)Value in USD 1000(
ضرائب أخرى
Region and Economic Activity

Palestine

Other Taxes

رسوم ترخيص

ضريبة القيمة

مركبات

المضافة

Vehicle
Licensing
Fees

Value
Added Tax

رسوم جمركية

المجموع

عدد المركبات

Customs
Duties

Total

No. of
Vehicles

المنطقة والنشاط االقتصادي

ISIC

فلسطين

3.7

3,261.8

2,433.0

4.1

5,702.6

11,956

Other non-scheduled passenger transport

3.7

3,131.9

2,309.2

4.1

5,448.9

11,606

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

4922

Freight transport by road

0.0

129.9

123.8

0.0

253.7

350

النقل البري للبضائع

4923

West Bank

1.3

1,740.8

2,310.7

3.4

4,056.2

8,737

الضفة الغربية

Other non-scheduled passenger transport

1.3

1,615.8

2,194.3

3.4

3,814.8

8,395

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

4922

Freight transport by road

0.0

125.0

116.4

0.0

241.4

342

النقل البري للبضائع

4923

2.4

1,521.0

122.3

0.7

1,646.4

3,219

قطاع غزة

Other non-scheduled passenger transport

2.4

1,516.1

114.9

0.7

1,634.1

3,211

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

4922

Freight transport by road

0.0

4.9

7.4

0.0

12.3

8

النقل البري للبضائع

4923

Gaza Strip
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جدول  :7بعض المعدالت المستخلصة من المسح في قطاع النقل خارج المنشآت في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة2016 ،
Table 7: Selected Ratios in Transport- Outside Establishments Sector in Palestine by Economic Activity and Region, 2016

المنطقة والنشاط اإلقتصادي

ISIC

نصيب العامل بأجر

نصيب العامل

نصيب العامل

نصيب العامل

نصيب العامل

نسبة القيمة

نسبة تعويضات

نسبة االهتالك

من تعويضات

من اإلنتاج

بأجر من اإلنتاج

من القيمة

بأجر من القيمة

المضافة الى

العاملين الى القيمة

السنوي الى اإلنتاج

العاملين بالدوالر

بالدوالر

بالدوالر

المضافة بالدوالر

المضافة بالدوالر

اإلنتاج %

المضافة %

%

Value
Added per
Employed
)in (USD

Depreciation Compensation
Value
Value
to Output % of Employees Added to Added per
to Value
Output %
paid
Added %
Employees
)in (USD

Output per Output per
Annual
paid
Employed Compensation
Employees
)in (USD
per paid
)in (USD
Employees in
)(USD

Region and Economic Activity

فلسطين

6,977.8

22,725.8

59,982.7

11,804.6

31,157.2

51.9

22.4

10.7

Palestine

4922

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

6,852.0

22,206.9

58,593.0

11,390.9

30,055.0

51.3

22.8

10.6

Other non-scheduled passenger transport

4923

النقل البري للبضائع

11,455.0

40,969.1

109,459.5

26,349.4

70,399.2

64.3

16.3

11.8

Freight transport by road

الضفة الغربية

8,226.2

26,571.3

67,296.7

14,214.7

36,001.2

53.5

22.8

9.9

4922

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

8,107.8

26,001.2

65,778.4

13,738.5

34,756.0

52.8

23.3

9.8

4923

النقل البري للبضائع

11,455.0

41,631.0

108,685.5

26,792.1

69,945.8

64.4

16.4

11.8

Freight transport by road

2,749.4

11,733.1

35,210.2

4,915.3

14,750.4

41.9

18.6

15.8

*Gaza Strip

4922

أنواع النقل البري االخرى للركاب غير المحددة بموعد

2,749.4

11,730.8

35,117.4

4,909.2

14,696.1

41.8

18.7

15.8

Other non-scheduled passenger transport

4923

النقل البري للبضائع

_

12,675.0

_

7,425.0

_

58.6

_

17.8

Freight transport by road

قطاع غزة*

West Bank
Other non-scheduled passenger transport

* There is no paid employees in Freight transport in Gaza Strip

* ال يوجد عاملين بأجر في نشاط النقل البري للبضائع في قطاع غزة
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Introduction
PCBS has implemented a survey by collecting data on relevant variables to the outside
establishments transport sector; data on the outside establishments transport sector is needed
for the compilation of Palestinian National Accounts and is demanded by policy makers,
researchers and institutions.
The objectives of this survey are to providing the number of transport vehicles and employed
persons by economic activity, value of output, intermediate consumption, fixed assets and
other selected variables.
The report is divided into four chapters, chapter one explains the Terms, Indicators and
Classifications used in the report with a brief description, chapter two presents the most main
findings of the survey, chapter three discusses the methodology of the fieldwork in terms of
questionnaire, sample design, fieldwork operations, and coverage. In addition to that, it
discusses data processing and tabulation. Finally, chapter four discusses the quality.
PCBS in Cooperation with Ministry of Transport is pleased to issue the twenty one volume of
the Transport Survey-Outside Establishments Sector 2016, we hope that this report will
provide national governmental organizations, non-governmental organizations and research
institutions in Palestine with the necessary statistical figures required for planning and
development in Palestine.

June, 2017

Ola Awad
President of PCBS
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Chapter One

Terms, Indicators and Classifications
1.1 Terms and Indicators
The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide of
statistical indicators issued by PCBS based on the latest international recommendations in
statistics and consistent with international systems.
Statistical unit:
Is a research unit engaged in economic activity, which is collected by the statistical data, and
statistical unit for this survey is the vehicle.
Main Economic Activity:
The main work of the enterprise based on the (ISIC, rev 4) and that contribute by the large
proportion of the value added when more than one activity exist in the enterprise.
Output: (Indicator)
Indicator measures the value of final products of services produced by the transport sector
outside the establishments which provided to other units, although they can be self-consumed
or for the purposes of self gross fixed capital formation.
Intermediate consumption:
Consists of the 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.
Value added:
Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit
that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross
production less the value of intermediate consumption.
Employees Compensation: (Indicator)
Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including social
security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for work done by the
latter.
Taxes on production:
Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers to the
general government. it consists of taxes on products payable on goods and services at
production, sale, or exchange and other taxes payable on production by resident producers as
a result of carrying out the production process.
Employed:
Persons aged 15 years and over who were work at least one hour during the reference period,
or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from
which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or
any other reason) he\ she was employer, self employed, wage employed, unpaid family
member or other. The employed person is normally classified in one of two categories
according to the number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and
above. Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason
considered employed from 1-14 hours.
51
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Operating Surplus: (Indicator)
It is the value of the gross value added at basic prices less the total of compensation of
employees (including compensations payable to non-residents) less taxes (minus subsidies on
product).
Depreciation:
It is the decline, during the course of the accounting period, in the historical value of the stock
of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical deterioration, normal
obsolescence or normal accidental damage.
Private Car: (Transport-Outside Establishments)
Private vehicles are engaged in public transport of passengers in return for payment.
Taxi:
A motor vehicle intended for the carriage of passengers (in return for payment), and designed
to seat no more than 9 persons (including the driver), and described in its license as a taxi.
Freight Transport:
All kinds of trucks, small and large works in public transport of goods in return for payment,
not including owned for establishments.
Market Value Asset at the beginning of the year : (Indicator)
Indicator measures the total estimated value of the asset.
1.2 Classifications
Classifications are used in the process of collection, coding and processing of statistical data,
as adopted by PCBS in conformity with international standards taking into account Palestinian
particular context.
Classification Name: Palestinian Industrial Classification for Economical Activities
(Fifth limit) according to International Standard of Industrial Classification of All Economic
Activities (Rev.4)
Abbreviation: ISIC-4
Version and Year: First Version (Third Edition), January 2014
It's a general classification of production and used for a wide range of statistics that require
disaggregated data in terms of type of activity such as statistics on production, national
income, and other economic statistics, as well as, demographic and social statistics that are
needed to analyze labour force, employment and other types of analysis and social
description. Therefore, the term ‘industry’ is not limited to industrial uses but covers all
economic activities.
The Palestinian industrial classification of economic activities consists of a coherent
classification structure of economic activities based on a set of internationally agreed
concepts, definitions, principles and classification rule; it provides a comprehensive
framework within which economic data can be compiled in a format designed for economic
analysis.
In practice, classification is used to classify statistical units such as enterprises or projects in
accordance with their primary economic activity to provide a continuous indispensable stream
of information for monitoring, analyzing and evaluating the performance of the economy over
51
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time. In addition to the initial application of classification in statistics and subsequent
economic analysis, where it is necessary to provide information on narrowly defined
economic activities (also referred to as industries), (ISIC) is increasingly used for
administrative purposes such as tax collection and commercial licensing.
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Chapter Two

Main Findings
2.1 Number of Vehicles
The total number of operating vehicles during 2016 in Palestine was 11,956 vehicles: 8,737
vehicles in the West Bank, and 3,219 vehicles in Gaza Strip. The percentage distribution of
operating vehicles showed that the majorities were public vehicles (88.0%); while private
vehicles were 9.1% and freight transports by road were 2.9%.
Percentage Distribution of Vehicles in Transport- Outside Establishments
Sector in Palestine by Type of Transport, 2016
Freight
Transport by
road
2.9%

Private Vehicles
9.1%

Public Vehicles
88.0%

2.2 Number of Employed Persons
The number of employed persons in transport in the outside establishments sector was 12,656
persons of whom 9,376 employed persons in the West Bank against 3,280 employed persons
in Gaza Strip. This number was distributed by type of transport as follows: public vehicle
activities reached 88.5%, private vehicle activities reached 8.7%, and freight transport by road
was 2.8%.
Percentage Distribution of Employed Persons in Transport - Outside
Establishments Sector in Palestine by Type of Transport, 2016
Freight
Transport by
road
2.8%

Private Vehicles
8.7%

Public Vehicles
88.5%
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On the other hand, the distribution of employed persons by paid employee and unpaid
employee in 2016 indicated that unpaid employed persons as proprietors had the highest
percentage at 62.1% from the total number of employed persons, whereas paid employees
was 37.9%.
2.3 Compensation of Employees
Results indicated that the value of employees compensation during 2016 in Palestine was USD
33.1 million of which USD 32.1 million in the West Bank, USD 3.2 million in Gaza Strip; this
value was distributed by type of transport as follows: public vehicle activities (93.1%), freight
transport by road activities (4.1%) and private vehicle activities (5.1%).
Percentage Distribution of Employees Compensation in Transport-Outside
Establishments Sector in Palestine by Type of Transport, 1026
Frieght Transport
by road
4.5%

Private Vehicles
1.9%

Public Vehicles
93.6%

2.4 Output
Results indicated that the value of output in Palestine was USD 011.1 million. This value was
distributed as follows: USD 241.5 million in the West Bank and USD 31.1 million in Gaza
Strip. The results showed that the majority of output was generated from public vehicle
activities (11.0%), and 1.1% from private vehicles, while 1.2% was generated from freight
transport by road.
Percentage Distribution of Output in Transport - Outside Establishments
Sector in Palestine by Type of Transport, 2016
Freight Transport
by road
5.0%

Private Vehicles
5.8%

Public Vehicles
89.2%
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2.5 Intermediate Consumption
The survey results showed that the value of intermediate consumption in Palestine was USD
131.0 million of which USD 115.9 million in the West Bank and USD 22.3 million in Gaza
Strip. This value was distributed by type of transport as follows: public vehicle activities
90.4%, private vehicle activities 1.1% and freight transport by road activities 3.1%.
Percentage Distribution of Intermediate Consumption in Transport-Outside
Establishments Sector in Palestine by Type of Transport, 2016
Freight Transport
by road
3.7%

Private Vehicles
5.9%

Public Vehicles
90.4%

2.6 Value Added
The results indicated that the value added in Palestine was USD 141.4 million of which USD
133.3 million in the West Bank, USD 11.5 million in Gaza Strip. This value was distributed by
type of transport as follows: public vehicle activities (81.5%), private vehicle activities (1.0%) and
freight transport by road activities (5.1%).
Percentage Distribution of Value Added in Transport- Out side Establishments
Sector in Palestine by Type of Transport, 2016

Private Vehicles
6.2%

Freight Transport
by road
5.7%

Public Vehicles
88.1%

On the other hand, the value added was distributed by its components as follows: compensation
of employees was USD 33.1 million, taxes on production was USD 5.1 million, annual
depreciation reached USD 32.1 million, and operating surplus was USD 71.1 million.
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Percentage Distribution of Value Added in Transport - Outside Establishments
Sector in Palestine by Components, 2016
Net fees and
taxes on
production
3.8%

Annual
depreciation
20.9%

Compensation of
employees
22.4%

Operating surplus
53.2%

2.7 Comparison of Main Results with 2015
By comparing the results of 2011 with 2011, it is found that there was an increase in the Main
Economic Indicators in Transport- Outside Establishments Sector, and an increase in the
number of Employed Persons by 12.5%, the number of vehicles by 10.2%, the production by
4.6%, the compensation of employees by 67.5%, because of the increase in the number of
paid employees in 2016. And the value added by 16.4%, while there was a decrease in the
Intermediate Consumption by 5.8%, due to the decrease in level of the fuel and oil prices in
Palestine by 5.7% in 2016.
Main Economic Indicators for Transport - Outside Establishments Sector in Palestine
by Year
(Value in USD millions)
Year
Indicator
2008

2009

2020

2022

2012

2013

2014

2015

2016

Number of Vehicles

10,189

20,792

10,945

20,295

11,561

11,502

11,060

10,848

22,959

Number of
Employed Persons
Compensation of
Employees
Output

10,846

22,956

11,535

20,822

12,687

12,157

11,381

11,245

22,959

9.3

29.9

17.0

27.7

11.8

29.2

17.2

20.0

33.5

177.5

229.2

241.5

258.8

268.0

323.2

285.9

275.0

287.9

97.7

120.9

129.5

150.1

147.9

176.0

160.7

146.7

238.2

79.8

105.3

112.0

108.7

120.1

147.2

125.2

128.3

249.4

Intermediate
Consumption
Value Added
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Chapter Three

Methodology
3.1 Survey Objectives
This survey is aiming at providing the following data:
1. Number of transport vehicles, employed persons and their compensation by activity.
2. Value of output and intermediate consumption.
3. Value added components.
4. Fixed assets and other selected variables.
3.2 Questionnaire
The questionnaire used for this survey took into account the main economic variables
pertaining to the examined phenomenon and the needs of the compilation of National
Accounts for Palestine. A short questionnaire for this year was used after analyzing the time
series of the variables of the old questionnaire and reducing a large number of variables with
zero values over the past years. There was no change in the necessary content needed for
extracting the indicators.
3.3 Sample and frame
The survey covers activities of the outside sector according to (ISIC-4) for both:
 Non-scheduled passenger land transport (4922)
 Freight transport by road (4923)
3.3.1 Target Population
Target Population includes those Vehicles:
 Taxi passengers.
 Private passengers.
 Freight transport by road.
3.3.2 Sampling Frame
 In the West Bank, all public vehicles that arrived at the licensing departments of the
Ministry of Transport during the period 6/12/2016 to 30/3/2017 were obtained. A frame
of lines and number of vehicles was obtained by the Ministry of Transport for 2016,
The frame has been used in the weighing of public vehicles.
 Updating frame of vehicles in Gaza Strip and Jerusalem within the barriers (J1).
3.3.3 Sample Size
The total number of vehicles collected was 2,794 vehicles, which came through total
enumeration for all vehicles in the West Bank for vehicles that reached the licensing
departments of the Ministry of Transport through the period 6/12/2016 to 30/03/2017, with
some nonresponse cases.
A sample of (40) vehicles in Jerusalem within the barriers (J1) and (749) vehicles in Gaza
Strip was randomly selected.
3.3.4 Sample Design
 In the West Bank there was total enumeration for all vehicles that reached the licensing
departments of the Ministry of Transport within the period 6/12/2016 to 30/03/2017.
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In Gaza Strip and Jerusalem within the barriers (J1) the sample used in the survey is a
random stratified sample. The sampling mechanism was as follows:
1. The sample includes all Vehicle Permit included in the frame.
2. A comprehensive listing of vehicles in small Permit (Permit where the number of
vehicles is less than or equal to 3).
3. A comprehensive listing of vehicles in Permit where the number of vehicles is 2 or
less according to the designed layers of the large Vehicle Permit.
4. Two vehicles from the large Permit shall be chosen, in which the number of vehicles
shall be 3-29 according to the designed layers.
5. Large layers, where Permit is with more than 30 vehicles, the sample size of each
layer is calculated to be proportional to the size of the layer.

3.3.5 Sample Strata:
Vehicles were divided to clusters on the following levels:
1. Geographical classification: vehicles were classified into 16 governorates.
2. Type of transport: Vehicles were divided according to their activity.
3. Vehicles model: Vehicles were divided according to their model.
3.3.6 Domains
 Number of Vehicles in Palestine, West Bank and Gaza Strip, by Economic Activity.
 Number of Employed Persons in Palestine, West Bank and Gaza Strip, by Economic
Activity and nature of work (paid and unpaid).
 Compensations of Paid Employees in Palestine, West Bank and Gaza Strip, by Economic
Activity and nature of Compensations (Wages and Salaries, Payments in Kind).
 Output in Palestine, West Bank and Gaza Strip, by Economic Activity.
 Intermediate Consumption in Palestine, West Bank and Gaza Strip, by Economic
Activity.
 Fees and Taxes on Production in Palestine, West Bank and Gaza Strip, by Economic
Activity.
 Fixed Assets in Palestine, West Bank and Gaza Strip, by Economic Activity.
 Selected Ratios Assets in Palestine, West Bank and Gaza Strip, by Economic Activity.
3.3.7 Weights Calculation
The sampling weight of the vehicle is the mathematical turned of the possibility selection of
that enterprise.
3.4 Field Operations
Actual fieldwork activities started after the recruitment and training of qualified interviewers,
who were responsible for data collection from the field.
3.4.1 Training and Hiring
1. Data was collected in West Bank by traffic controllers from Ministry of Transport and
Fieldworkers from PCBS, and the team was trained on using PC-Tablets.
2. In Gaza Strip specialized fieldwork team was selected; the team was trained
theoretically and practically on the survey questionnaire, The main fieldwork team
was selected according to the evaluation after training course.
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3. A follow up training course was conducted during the stage of data collection for
emphasizing the main issues of training and answering questions of fieldworkers
about issues faced in the field.
3.4.2 Data Collection
Data were collected by trained fieldworkers and traffic controllers from Ministry of Transport
through personal interviews with the owners and the drivers of the selected vehicles by
entering data through PC-Tablets in the West Bank. However, paper questionnaires were
used in Gaza Strip and in Jerusalem within the barriers (J1).
3.4.3 Field Editing and Supervising
The fieldworkers team consist of fieldworkers, field work supervisors, and field work
coordinator. Each group of five fieldworkers have one supervisor.
3.4.4 Office Editing and Coding
The filled questionnaires are subject to editing where the inaccurate questionnaires are resent
to the field again to correct the mistakes and to complete the missing parts.
After finishing editing process, the completed questionnaires are subject to coding process to
be prepared to the data entry process.
3.5 Data Processing
3.5.1 Programming Consistency Check
Well-trained data keyers were selected and trained for the main data entry in Gaza Strip,
however, in the West Bank, there is no need to training for data entry due to the use of PCTablet. A set of validation rules were applied on the program for checking consistency of
data.
3.5.2 Data Cleaning
There are two steps:
First: Throughout the data entry process since the program itself is designed to correct
mistakes during data entry.
Second: List of questionnaires that include mistakes against editing rules.
3.5.3 Tabulation
Primary tables were prepared after the process of data entry and editing. A process of editing
data is being taken to have at the end the final correct data tables.
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Chapter Four

Quality
4.1 Accuracy
4.1.1 Sampling Errors
Data of this survey affected by statistical errors due to use of a sample, therefore, there are
certain differences from the real values expected to be obtained through censuses. Variations
were calculated for the most important indicators and included in the report. Dissemination
levels of the data were particularized at the regional level in Palestine.
Table of Variance Calculation for public vehicles by Palestine
(Value in USD 1000)
Variable
No. of. Employed Persons

Estimate

Standard
Error

Coefficient
of
Variation

95% Confidence
Interval
Lower

Upper

Observe

11,205

89

0.08

22,035.3

22,372.7

2590

Compensation of
Employees
Out put

32,329.5

992.7

0.02

30,027.0

32,929.2

2590

259,528.0

2472.7

0.009

253,939.7

259,425.9

2590

Intermediate Consumption

224,928.5

942.8

0.008

223,072.5

229,795.4

2590

Value Added

232,909.5

899.0

0.007

229,905.8

233,324

2590

4.1.2 Non- Sampling Errors
These types of errors could appear on one or on all of the survey stages that include data
collection and data entry, And it related to, responders, fieldworkers, and data entry
personnel. To avoid mistakes and reduce the impact, there had been a series of procedures that
would enhance the accuracy of the data through a process of data collection from the field and
data processing.
4.1.3 Response Rate
- Sample size was 2,794 vehicles in Palestine.
- Response cases: 2,754
- Non-response cases: 40
- Over Coverage cases: 0
- Response rate: 98.5%
- Non-response rate: 1.5%
4.2 Comparability
Published data in this report are compared with previous data using the same survey's tools,
and the data are internationally comparable, because they are adopted in a system of National
Accounts 0221 (SNA 0221), and ISIC-4 of economic activities.
4.3 Re-interview
The re-interview does not apply. The data for each session are compared with the previous
session and consistency is examined.
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4.4 Other Technical Remarks
 Differences of results of certain indicators that can be noticed are due to approximation.
 Financial data were collected by NIS, USD and JD, but it was converted and published
in USD.
 There are some zero values due to either such values are low, or unavailable in some
vehicle of the selected sample, so it’s not necessarily to be a zero value for all of them.
 Depending on the frame of Public vehicles of 2016 from the Ministry of Transport in
West Bank, while there is an updating data in Gaza Strip and Jerusalem within the
barriers (J1).
 Data on private vehicles and freight transport in the West Bank for 2016 were estimated
by analyzing the trend of data through time series; the data was estimated because it’s
not available through survey period. The percentage of those vehicles is about 3% of
the total number of vehicles in Palestine.
 According to using System of National Accounts 2008 (SNA 2008) in 2013-2016, there
are some changes in the method of calculation of intermediate consumption for
transport sector, where the intermediate consumption for vehicles include Customs of
Permit and Stamp.
 Exchange rates for the year of 2016:
 USD / NIS = 3.8397
 USD / JD = 0.7090
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