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االكتمال

 المقارنة

 التحقق

االتساق

جدول توفر البيانات



ر بعد؟االكتمال ما هي النسبة المئوية لإلحصاءات المتفق عليها ولكن لم تنش

بشأن اكتمال اإلحصاء هو مدى االلتزام باالتفاقيات المبرمة مع المستخدمين

.مواصفات اإلحصاء

توفر عناصر البيانات ➢

التصنيف المستخدم➢

مدى التفاصيل➢



النقل البري 

الوطني

النقل البري في 

دولة أجنبية

النقل البري الدولي

النقل البري عبر 

الدول

النقل البري

الوطني

النقل البري الترانزيت

النقل البري الترانزيت



الطريق المعبد الطريق غير المعبد

الطريق الواسعة السريعة طريق المركبات
الممر غير الواسع

طريق الحافالت
ممر الدراجات



الدراجة اآللية الخفيفة الدراجة اآللية

سيارة الركاب الحافة الكبيرة الحافلة المزودة بمحرك الحافلة الصغيرة
التروليحافلة 

الشاحنة جرار الطريق

المقطورة شبه المقطورة العجلة الزراعية
رتل الطريق TEUالوحدة المعادلة لعشرين قدما 



(Comparability)مقارنة البيانات امثلة

 المنقولة االوزانوطول شبكات الطرق

(كيلومتر/طن)

 المركباتالعدادالمقارنة الزمنية

المقارنة مع الدول

 اومناطقياالمقارنات الداخلية لمجموعات متشابهة
ية للطرق مثل خطوط السير، البنية التحتخصائصيا

 ومالئمة أنظمة التسجيل في السجالت اإلدارية

التصنيفات ومطابقتها للتعريفات 

ما هي أقصر وأطول سلسلة زمنية؟ كيف : المقارنة

تطورت هذه المؤشرات في السنوات األخيرة؟

كل هل اإلحصائيات تتم مقارنتها مع بعضها البعض بش

منهجي؟

Outdating

 (بدون انقطاع)طول السلسلة الزمنية

 (تغيير المنهجية)التعديل

 (البلدان)بين المجال

نفس المفهوم

نفس المنهجية

إذا كانت . نةتوجد عالقة بين اتساق البيانات وقابليتها للمقار

يمكن . ااألرقام غير قابلة للمقارنة ، فال يوجد اتساق أيض  

ا من االتساق .اعتبار المقارنة جزء 





(validation)التحقق

 التكرار في تسجيل المركبات

 المركباتالعدادالختالف في المجاميع حسب اختالف الخصائص

  مقارنة المدى لنفس المؤشر ومراجعة القيم الشاذة



اتساق البيانات : امثلة
(Consistency)

حسب نوع المركبات بين المركبات

القطاعالتكسيو الباصوالخاصة 
 Crossغير المنظموالمنظم 

domain & trade off 

 المحروقاتاسعاروالقيمة المضافة

المركبات اعدادوالعاملين واعداد
،الحسابات القومية 

عن يتم مقارنة البيانات من مصادر بيانات مختلف: االتساق

بعضها البعض

 والنهائيةاالوليةاالتساق بين البيانات

االتساق بين البيان السنوي والفصلي والشهري

 القوميةالحساباتاالتساق مع

رة قد يؤدي إلى عدم القد( في االكتمال: االتساق واالكتمال

إن على الجمع بين اإلحصائيات بشكل هادف ، وبالتالي ف

.االكتمال مفيد لالتساق



ال ينطبقغري متوفرمتوفرالطرقالربي على مؤشرات النقل 

(، معبدة، غري معبدةاسفلتيةسريعة ، )بانواعهاشبكة الطرق طول
100%0%0%

(للشحن والركاب)إمجالي عدد املركبات على الطرق الربية 
100%0%0%

(مقطورة شبه مقطورةجراراتشحنات، )عدد مركبات الطرق لنقل البضائع امجالي
80%20%0%

،  روليتسيارات حافالت،-نوع املركبةوحسب نوع الوقود )عدد املركبات على الطرق الربية لنقل الركاب 

(دراجات
80%20%0%

واحلافالتوالباصاتمبا يف ذلك السيارات والدراجات النارية ( )عدد الركاب)عدد الركاب على الطرق 

(الرتوليوحافالت 
40%60%0%

والباصاتمبا يف ذلك السيارات والدراجات النارية ( )بالركاب بالكيلومرت)عدد الركاب على الطرق 

(الرتوليواحلافالت وحافالت 
0%100%0%

كمية نقل البضائع الربي  بالطنامجالي
20%80%0%

(كيلومرت-طن )كمية النقل الربي على الطرق للبضائع امجالي
0%100%0%

(الفئة العمريةوعدد حوادث اإلصابة يف الطرق حسب اجلنس امجالي
90%10%0%

(الفئة العمريةوحسب اجلنس )جرحى حوادث الطرق وعدد قتلى امجالي
80%20%0%



شكرا لحسن استماعكم


