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 -: ذورةأهـذاف ان

  تمكٌن المشاركٌن من معرفة منهجٌات إنتاج إحصاءات النقل واالتصاالت والتعرف على مصادر جمع

 .البٌانات

التعرف على المؤشرات اإلحصائٌة الخاصة بقطاع النقل واالتصاالت وكٌفٌة حسابها. 

 استعراض النشرات اإلحصائٌة التً ٌتم إنتاجها فً مجال النقل واالتصاالت. 

 التعرف على مراحل إنتاج اإلحصاءات وفق معاٌٌر الجودة. 



  -: ذورةان يخزجاث

 -:يتىقع باَتهاء انذورة اٌ يكىٌ انًشاركىٌ قذ تًكُىا يًا ياتي

اإللمام بالمفاهٌم واألسالٌب اإلحصائٌة إلحصاءات النقل. 

 استخالص المؤشرات االقتصادٌة المتعلقة بإحصاءات النقل. 

  التعرف على مصادر البٌانات. 

منهجٌة احتساب المؤشرات المستخلصة من احصاءات النقل 

 االطالع على التجربة االردنٌة فً تنفٌذ المسوح المتعلقة بقطاع النقل. 



 :مقدمة

 بشكم نهذول انًحهي انُاتج في يضاهًته حيج يٍ صىاء كبيزة أهًيت واالتصاالث انُقم نقطاع

 هذا في انًتزايذة وانتقُياث انًتضارعت انتطىراث وإٌ جذيذة، عًم فزص خهق في أو عاو،

 يٍ انًجال هذا في اإلحصاءاث وتعذ .انذول في االقتصادي انتُىيع قطاعاث أهى يٍ يجعهه انقطاع

 ونًجال أَىاعها بكم وانًىاصالث انُقم نًجال انتحتيت انبُيت بقياس تفيذ انتي األدواث أهى

 وانُقم انبحزي وانُقم انجىي وانُقم انبزي انُقم عٍ األصاصيت انبياَاث تىفز وانتي انتكُىنىجيت،

 يجال في انًتضارع وانتطىر انُقم يجال في انحادث انتطىر تعكش أَها كًا .انحذيذيت بانضكك

 .وانًعهىياث االتصاالث تكُىنىجيا



 -:أهمٌة المسح 

 والمركبات المنشآت عدد عن ٌوفرها التً البٌانات مجموعة من النقل أحصاءات أهمٌة تبرز

 والقٌمة اإلجمالً واإلنتاج اإلنتاج ومستلزمات المدفوع المال ورأس العاملٌن وتعوٌضات

 تساعد التً البٌانات من وغٌرها الثابتة، الموجودات حركة خالل من االستثمار وحجم المضافة

 الناتج الحتساب القومٌة الحسابات متطلبات وتلبٌة االقتصادٌة اإلحصائٌة المؤشرات إعداد فً

 . النقل لقطاع النمو ومعدالت القطاعٌة والمساهمة المحلً



 :اهداف المسح 

 :التالٌة البٌانات توفٌر إلى المسح ٌهدف

والمركبات المنشآت عدد. 

ونقدٌة عٌنٌة ومزاٌا وأجور رواتب من العاملٌن تعوٌضات.   

الوسٌط واالستهالك اإلجمالً اإلنتاج قٌمة.  

الرأسمالً والتكوٌن المستثمر المال رأس حجم قٌاس.   

الالزمة البٌانات وتوفٌر اإلجمالً المحلً الناتج فً والتخزٌن النقل أنشطـة مساهمة تقدٌر 

 .المتحدة األمم عن الصادر القومٌة الحسابات نظام وفق القومٌة الحسابات إلعداد

االقتصادي التحلٌل ألغراض الالزمة األخرى البٌانات. 



 -:انشطة قطاع النقل ووصفها 
 :وهو كما ٌلً(4ISIC)ٌتم استخدام التصنٌف الصناعً الدولً الموحد لوصف جمٌع األنشطة االقتصادٌة 

ISIC 4 وصف انُشاط 

 وقل الركاب عثر السكك الحذيذيح  4911

 وقل الثضائع عثر السكك الحذيذيح 4912

 (تشمل مكاتة التكسي)وقل الثري للركاب  4922

 (تشمل شركاخ الثاطاخ) أوىاع الىقل الثري االخري للركاب 4921

 ( تشمل شركاخ الشاحىاخ وشركاخ الظهاريج) وقل تري تضائع  4923

 الىقل عثر خطىط األواتية 4930

 وقل تحري ركاب 5011

 وقل تحري تضائع 5012

  وقل جىي ركاب 5110



ISIC 4 وصف انُشاط 

 وقل جىي تضائع 5120

 أوشطح الخزن والتخزيه 5210

5221 
و شركاخ وسطاء الشحه الثري و مىاقف )األوشطح الذاعمح والمساعذج للىقل الثري

 (السياراخ

 (تشمل شركاخ وكالء الشحه الثحري)األوشطح الذاعمح والمساعذج للىقل الثحري 5222

 (تشمل شركاخ وكالء الشحه الجىي)األوشطح الذاعمح والمساعذج للىقل الجىي 5223

 (جميع اوىاع الىقل) الثضائعمىاولح  5224

5229 
شركاخ التخليض و و  الىطىالختشمل شركاخ طرف ) أوشطح دعم الىقل األخري

 ( مكاتة السفرياخ الخارجيح  

 أوشطح الثريذ 5310

 أوشطح شركاخ وقل الثريذ الخاص 5320



 :شمولٌة المسح 
 :فرعٌٌن قطاعٌن إلى المسح لغاٌات والبرٌد والتخزٌن النقل أنشطة تصنٌف تم

المنظم القطاع   

 أو التخزٌن أو النمل أنشطة من اكثر أو واحدا تمارس التً المنشآت جمٌع المطاع هذا ٌشمل

 الدولـً المعٌاري الصناعـً للتصنٌف ووفما   .محدد عنوان ولها معٌن تجاري اسم تحت االتصاالت

 :التالً النحو على المطاع لهذا الرئٌسٌة األنشطة تتوزع (الرابع التعدٌل) االلتصادٌة لألنشطة

(الحدٌدٌة بالسكن النمل وٌشمل ) األنابٌب خطوط عبر والنمل البري النمل. 

النمل البحري. 

الجوي النمل. 

الشحن وكالء,المالحة وكالء,والتخلٌص التخزٌن) وتشمل والمساعدة الداعمة النمل أنشطة 

 .(الجوي

البرٌد 



المنظم غٌر القطاع   

ٌشمل هذا المطاع جمٌع المركبات العمومٌة العاملة التً ٌملكها أفراد وال تتواجد فً مكان محدد 

وٌتضمن كل من سٌارات السرفٌس الداخلً والدولً، تكسً المكتب، الباصات  .أو عنوان ثابت

وٌتم .  الصغٌرة والكبٌرة، البكبات ،الشحن المتوسط، الصهارٌج، والشاحنات والبرادات

 الحصول على إطار هذا المطاع من دائرة ترخٌص السوالٌن والمركبات، 



أحصاءات النقل  اطار:- 

 سنوات، خمسة كل تنفٌذه ٌتم الذي االلتصادٌة المنشآت تعداد من المسح اطار توفٌر ٌتم

 (isic4)الرئٌسً والنشاط المنشاة واسم للمنشاة الجغرافٌة البٌانات على االطار وٌحتوي

 العٌنات سحب لٌتسنً االٌراد واجمالً العاملٌن اعداد االطار ٌحتوي كما النشاط ووصف

 النمل وزارة منها مصادر عدة على باالعتماد للمنشآت سنوي تحدٌث ٌتمو ,المسوح لتنفٌذ

 تنظٌم وهٌئة البحرٌة والهٌئة  المدنً الطٌران لطاع تنظٌم وهٌئة والتجارة الصناعة ووزارة

  والجمارن المالحة شركات اصحاب نمابةو والنمابات والوكاالت والجمعٌات البري النمل

 حول مإشرات توفٌر ٌمكن بحٌث النمل منشآت اعداد عن بٌانات لدٌها ٌتوفر التً .وغٌرها

 .السوق من خرجت والتً حدٌثا دخلت التً المنشآت اعداد



 تصمٌم العٌنة

المنظم القطاع:- 

 ، العشوائٌة الطبمٌة المعاٌنة باسلوب المنظم للمطاع النمل مسح عٌنة سحب ٌتم

 فئات مستوي على وكذالن المحافظة او االللٌم مستوي على تسحب حٌث

 باسلوب تسحب او االٌراد حجم او المال راس او العمال عدد حسب المنشات

 المنتظمة البسٌطة العشوائٌة المعاٌنة وباستخدام الكبري للفئات الشامل المسح

 النمل أنشطة فً العاملة المنشآت لجمٌع ، الصغرى للفئات الطبمٌة او

 او للنمل، والمساعدة الداعمة األنشطة إلى باإلضافة والبرٌد والتخزٌن

   . للٌل المنشات اعداد كانت اذا الشامل المسح اسلوب باستخدام



 القطاع الغٌر منظم:- 

 من الطبمٌة العشوائٌة العٌنة بطرٌمة المنظم غٌر للمطاع المسح عٌنة سحب ٌتم

 ربعً بشكل النسبة هذه وتوزع المملكة فً العاملة العمومٌة المركبات عدد أجمالً

 نهاٌة مع الترخٌص دائرة سجالت من االطار على الحصول وٌتم. العام مدار على

 سنوٌا المسحوبة المسح عٌنة لتحدٌث عام كل



التحضٌرٌة المرحلة 

للمسح الرئٌسٌة الوثائق: 

 والثانٌة المنظم للمطاع األولى استمارتٌن عن عبارة وهً المسح استمارات الوثائك هذه تتضمن

 التدلٌك ولواعد المٌدانٌٌن بالعاملٌن الخاص التعلٌمات كتٌب تتضمن كما المنظم غٌر للمطاع

 :الوثائك هذه ألهم موجز عرض ٌلً وفٌما  .الترمٌز وكتٌب واإللكترونً المكتبً



المسح استمارات 

 جمٌع على منهما كل احتواء ذلن فً  روعً  حٌث المطاعٌن لكال منفصلتٌن استمارتٌن تصمٌم تم 

 المومٌة الحسابات جداول إلعداد الالزمة البٌانات وتوفر المسح أهداف تحمك التً والمعلومات البٌانات

 الرئٌسٌة الموضوعات استمارة كل وتتضمن  .الدولٌة للتوصٌات وفما   والمخرجات المدخالت وجداول

 :التالٌة

 .للمنشؤة العامة والبٌانات التعرٌفٌة البٌانات •

 .المنشؤة فً العاملٌن تعوٌضات •

 .والخدمٌة السلعٌة المدخالت من الوسٌط االستهالن •



المسح استمارات 

 .األخرى واإلٌرادات الثانوٌة واألنشطة الرئٌسً النشاط إٌرادات•

 .المالٌة والمعامالت الملكٌة عوائد من والممبوضات المدفوعات    •

 .والمستوردات اإلنتاج على الضرائب    •

 .الرأسمالً والتكوٌن الثابتة الموجودات وحركة المالٌة والخصوم األصول    •



المسح استمارة تحتوٌها التً البٌانات 

o(الخ...... مثل المحافظة ، اللواء ، المضاء ) البٌانات التعرٌفٌة :المسم االول 

oًالكٌان المانونً ، ملكٌة المنشؤة ، تارٌخ بدء االنتاج ، رأس المال )بٌانات عامة مثل : المسم الثان

 (الخ....

oفئات وإعداد المركبات العمومٌة المملوكة للمنشؤة والمسجلة لدٌها:المسم الثالث. 

oاعداد العاملٌن وتعوٌضاتهم خالل العام: المسم الرابع. 

oاالستهالن الوسٌط من المدخالت السلعٌة والخدمٌة:المسم الخامس. 

oمصروفات االنتاج الخاصة بنشاط النمل: المسم السادس. 



oبالنمل والمتصلة المساعدة والخدمات النمل من الرئٌسً للنشاط االجمالً االنتاج:السابع المسم 

 .والبرٌد التخزٌن من واإلٌرادات

oالمنمولة السلع حسب الشحن من الممدرة االٌرادات :الثامن المسم. 

oللمنشؤة الثانوٌة االنشطة :التاسع المسم. 

oالمالٌة والمعامالت الملكٌة عوائد من والممبوضات المدفوعات :العاشر المسم. 

oوالمستوردات االنتاج على الضرائب:عشر الحادي المسم. 

oالمالٌة والخصوم االصول :عشر الثانً المسم. 

o(المالٌة غٌر االصول) الثابتة الموجودات :عشر الثالث المسم. 



والتصانٌف التعارٌف 

 تمفٌ وعلٌه  .المسح لهذا اإلحصائٌة الوحدة هً المركبة أو المنشؤة تعتبر :اإلحصائٌة الوحدة

 مجموعة أن تبٌن فإذا حدة، على مركبة أو منشؤة كل تمارسها التً األعمال ودراسة استعراض

 التصادي نشاط تحت وتندرج متجانسة طبٌعة ذات المركبة أو المنشؤة تمارسها التً األعمال

 استمارة فً بٌاناتها كافة وتسجل إحصائٌة وحدة الحالة هذه فً المركبة أو المنشؤة فتعتبر واحد

 .واحدة

 بٌانات فصل وتعذر التصادي، نشاط من ألكثر المركبة أو المنشؤة ممارسة حالة فً أما

 تدرج ثانوٌة أنشطة بمثابة األنشطة بالً وتعتبر الرئٌسً النشاط فٌحدد اإلنتاج، مستلزمات

 .االستمارة ذات فً بٌاناتها



 

العاملٌن تعوٌضات: 

 مساهمة ولٌمة للعاملٌن المستحمة والعٌنٌة النمدٌة واألجور الرواتب إجمالً تشمل 

 والعٌنٌة النمدٌة األخرى للمزاٌا باإلضافة االجتماعً الضمان ألساط فً المنتجٌن

  .للعاملٌن المستحمة

 



الوسٌط االستهالك:   

 .اإلنتاج فً المستخدمة والخدمٌة السلعٌة اإلنتاج مستلزمات لٌمة عن عبارة هو

 + المخزون فً التغٌر بمٌمة معدلة السلعٌة المشترٌات لٌمة = الوسٌط اإلستهالن

 .األخرى اإلنتاج مصروفات

 

 



(القائم) اإلجمالً اإلنتاج:   

 نتٌجة معٌنة زمنٌة فترة خالل المنتجة والخدمات السلع لٌمة عن عبارة وهو

 السلع ذلن وٌشمل  .ثانوٌا   أو رئٌسٌا   النشاط هذا كان سواء إنتاجً نشاط ممارسة

   .الذاتً لالستخدام المنتجة والخدمات

 الثانوٌة األنشطة إنتاج لٌمة + الرئٌسً النشاط من اإلنتاج لٌمة = المائم اإلنتاج

 الممدمة الخدمات إٌرادات + التجارٌة الهوامش + الصناعً اإلنتاج تشمل وهذه(

 .( األخرى الثانوٌة األنشطة إٌرادات + للغٌر

 



ًالمباشرة غٌر الضرائب صاف:   

 :وتشمل البلدٌات أو العامة المإسسات أو للدولة المستحمة المبالغ كافة بها وٌمصد

 ترخٌص ورسوم األبنٌة وضرٌبة الرخص ورسوم والمبٌعات االستهالن ضرٌبة

 أخرى رسوم أٌة أو العمل وتصارٌح اإللامة ورسوم الواردات وطوابع المركبات

 .الدولة من الممدمة اإلنتاجٌة اإلعانات لٌمة منها مطروحا للدولة مستحمة

  



االهتالك:  

 إنتاجها، إعادة ٌمكن التً الثابتة لألصول الحالٌة االستبدال كلفة عن عبارة هو

 خالل الحكومٌة، الخدمات منتجً إنشاءات من شابه وما والسدود الطرق باستثناء

 .للتلف الطبٌعً المعدل أو المتولع التمادم أو العادي للهالن نتٌجة محاسبٌة فترة

 ونفاذ الكبٌرة الكوارث عن الناتج والتلف المتولع غٌر التمادم ذلن ٌشمل وال

 المٌمة من مئوٌة نسب أساس على اإلهتالن احتساب تم ولمد .الطبٌعٌة المصادر

   .العام خالل لها الرأسمالٌة اإلضافات ومن العام بداٌة فً الثابتة لألصول الدفترٌة



اإلجمالً الثابت الرأسمالً التكوٌن:  

 جدٌدة معمرة سلع إلمتالن العام خالل المنشؤة أنفمته ما لٌمة عن عبارة هو

 صافً منه مطروحا (األراضً باستثناء) الثابتة األصول من لمخزونها كإضافة

 التكوٌن احتساب ٌمكن ذلن على وبناء    .المستعملة الثابتة األصول من مبٌعاتها

 :التالً النحو على اإلجمالً الثابت الرأسمالً

 منها المستوردة ) المشترٌات = (العام خالل) اإلجمالً الثابت الرأسمالً التكوٌن

 + المنشؤة إنتاج من الموجودات لٌمة + ( مستعملة أم كانت جدٌدة سواء والمحلٌة

 .المبٌعات – والتحسٌنات اإلضافات



التشغٌل فائض                                                                      : 

 فً المالٌة أو الحسابٌة الفترة نهاٌة فً المتبمً المال مبلغ عن عبارة هو

 كضرائب المستحمة المبالغ وتخصٌص المصروفات جمٌع حسم بعد المشروع

 الفائض إلى ٌُنمل الذي المبلغ وهو .المساهمٌن على األرباح حصص وتوزٌع

 فائض احتساب ٌمكن ذلن على وبناء   .المذكورة الفترة نهاٌة فً المكتسب

 .التالً النحو على التشغٌل



  المباشرة غٌر الضرائب + العاملٌن تعوٌضات) – المضافة القٌمة = التشغٌل فائض

 (السنوي االهتالك +



المسح كوادر تنظٌم  :  

 أم كانت إدارٌة اإلشرافٌة المهام جمٌع بها تناط التً المسح إدارة من الجهاز ٌتكون

 والمدلمٌن األرشٌف موظف من المكون المكتبً التجهٌز كادر إلى باإلضافة فنٌة،

 وٌعمل والباحثٌن، والمدلمٌن المرالبٌن من فٌتكون المٌدانً، الجهاز أما .والمرمزٌن

   .المٌدانً المشرف إشراف تحت المٌدانً الكادر



وتدرٌبهم الباحثٌن اختٌار:  

 تمٌ العمل، بطبٌعة عاللة ذات معاٌٌر حسب المسح هذا فً العاملٌن اختٌار ٌتم

 بالعمل والتخصص العلمً المستوى حٌث من العاملٌن نوعٌة على التركٌز

 العاملٌن لجمٌع تدرببً برنامج عمد ٌتمو .ممكنا   ذلن كان كلما إنجازه المطلوب

 مع التعامل وكٌفٌة البٌانات جمع وأسلوب المسح بؤهداف التعرٌف تضمن بحٌث

 وٌخضع .االستمارتٌن فً األسئلة لجمٌع مفصال   شرحا   تضمن كما المنشآت،

 لمفاهٌم استٌعابهم مستوٌات لتحدٌد تحرٌرٌا   إختبارا   التدرٌب نهاٌة فً مشاركٌنال

 .تٌناالستمار وتعلٌمات



البٌانات تجهٌز: 

انًكتبي انتجهيز : 

 توثٌك وتم خاصة، كشوف بموجب المسم إلى مٌدانٌا   المنجزة االستمارات تسلٌم ٌتم

 .المسم فً المكتبً التجهٌز موظفً لبل من كامل بشكل تدلٌمها وإعادة استالمها

 المسم رئٌس إلى تحول تدلٌمها، أثناء االستمارات فً أخطاء اكتشاف حالة وفً

 إما تصوٌبه تم الخطؤ، نوع على وبناء   .بشؤنها المرار التخاذ مساعده أو

 المعلومات عن منه لالستفسار المنشؤة فً المعنً الشخص مع مباشرة باالتصال

 المنشؤة بزٌارة الباحث لٌموم المٌدان إلى أخرى مرة االستمارة إعادة أو

   .الخطؤ وتصوٌب



اإللكترونً التجهٌز : 

 إدخالها تم حٌث اإلدخال لسم إلى ترسل اإلستمارات وترمٌز تدلٌك من االنتهاء بعد

 أخطاء أو االستمارات أخطاء تصوٌب تمٌو  .مسبما   المعدة اإلدخال برامج حسب

 من اإلنتهاء وبعد .اآللً التدلٌك برامج خالل من اإلدخال عملٌة أثناء بؤول أوال اإلدخال

 تتضمن كشوف بإستخراج المبرمج ٌموم األخطاء، من البٌانات وتنمٌة اإلدخال عملٌة

 من والتؤكد تدلٌمها أجل من وذلن مسبما ، المعدة الرفع معامالت بإستخدام األولٌة النتائج

  النتائج صحة



ونشرها النتائج تبوٌب: 

 داخل البٌانات واتساق الشكل حٌث من صحتها من والتؤكد األولٌة النتائج تدلٌك بعد

 تمرٌر فً ونشرها النهائٌة الجداول استخراج ٌتم األخرى الجداول ومع الواحد الجدول

 . اإلنترنت على الدائرة صفحة على النتائج هذه وضع ٌتم كما ، مسح بكل خاص



والتصنٌفات االدلة: 

 التصنٌف المركزي للمنتجاتCPC2. 

 التصنٌف الصناعً الدولً الموحد لجمٌع األنشطة االلتصادٌة(4ISIC.)  



االسالٌب والمعاٌٌر : 

ٌتم االعتماد على التوصٌات الصادرة عن نظام الحسابات المومٌة المستخدم فً 

 .الدائرة الصادر عن مكتب االحصاء التابع لهٌئة االمم المتحدة



مؤشرات اقتصادٌة اخرى: 

 :ٌمكن احتساب مجموعة من المعدالت والعاللات الفنٌة حسب النشاط االلتصادي مثل

نصٌب العامل باجر من تعوٌضات العاملٌن وتساوي 

 عدد العاملٌن باجر/ تعوٌضات العاملٌن

انتاجٌة العامل من االنتاج االجمالً وتساوي: 

 عدد العاملٌن/ االنتاج االجمالً      



انتاجٌة العامل باجر من االنتاج االجمالً وتساوي 

 عدد العاملٌن باجر/ االنتاج االجمالً

نصٌب العامل من القٌمة المضافة وتساوي 

 عدد العاملٌن/ القٌمة المضافة

نصٌب العامل باجر من القٌمة المضافة وتساوي 

 عدد العاملٌن باجر/ القٌمة المضافة



 ًوٌساوي( المخرجات/المدخالت)المعامل الفن 

 االنتاج االجمالً/االستهالك الوسٌط      

القٌمة المضافة الى االنتاج االجمالً وتساوي 

 االنتاج االجمالً/القٌمة المضافة      

تعوٌضات العاملٌن الى القٌمة المضافة وتساوي 

 القٌمة المضافة/تعوٌضات العاملٌن      

االهتالك السنوي الى االنتاج االجمالً وٌساوي 

 االنتاج االجمالً/الهتالك السنويا     



االدارٌة المصادر من المستدامة التنمٌة مؤشرات 

 من النمل لطاع فً الطالة استهالن نسبة : المعدنٌة والثروة الطالة وزارة 

   .المستهلكة الطالة إجمالً

 فً الولود الحتراق نتٌجة المنبعثة الغازات وكمٌات أنواع :البٌئة وزارة 

   .المركبات

والمحافظة الطرٌك نوع حسب الطرق شبكات أطوال :العامة األشغال وزارة. 

عدد المركبات المرخصة حسب نوع :المركبات والسوالٌن إدارةالتراخٌص     

    .السٌارة والملكٌة والمحافظة



وعدد الحادث ونوع المحافظة حسب الطرق حوادث عدد : المركزٌة السٌر إدارة 

 .الضحاٌا

وعدد األردنٌة المطارات فً الطائرات حركة :المدنً الطٌران تنظٌم هٌئة 

 الجوٌة الخطوط بواسطة المنمولة والبضائع االردنٌة باألجواء المارة الطائرات

 .الركاب عدد ، واألجنبٌة األردنٌة




