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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 في الممرات المائية الداخلية الوطنية

النقل الدولي في الممرات المائية الداخليةنقل المالحة الساحلية في الممرات المائية الداخلية

النقل في الممرات المائية الداخلية عبر الدول
النقل الحضري في الممرات المائية الداخلية

النقل الحضري في الممرات المائية الداخلية



رو-مقصورة رو
(القفل)الهويس 

قافلة الممر المائي الداخلي

الممرات المائية•

الممر المائي الصالح للمالحة•

النهر الصالح للمالحة•

البحيرة الصالحة للمالحة•

القناة الصالحة للمالحة•

الموانئاوالمرافئ •

الميناء اإلحصائي•



رو-ميناء رو

السفينة التجارية ناقلة السوائل الجافة السفينة الحاوية
الناقلة المتخصصة

سفن الركاب
السفينة الجوالة

(تفريغ/ تحميل)لو لو  منحدرات/التفريغ خالل أبواب/التحميل



مقارنة البيانات : امثلة
(Comparability)

 والسفن العدادالمقارنة الزمنية
المغادرينوالركاب القادمين 

 مالئمة أنظمة التسجيل في
مطابقتها والسجالت اإلدارية 

التصنيفات وللتعريفات 
(comparability )

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

 المراةتمرين

 السياسيةاالوضاعوتغيرات القوانين

  مقارنة المدى لنفس المؤشر ومراجعة القيم الشاذة(validity)



اتساق البيانات : امثلة
(Consistency)

المغادرين والقادمين اعداد

السائحينانفاقمع 

Cross domain  بين

البريوالنقل البحري 

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 متوفرمتوفرمؤشرات النقل البحري

املرافئ الرئيسية للنقل البحري  عدد
40%50%10%

عدد البواخر القادمة واملغادرةامجالي
90%0%10%

جمموع القادمني -عدد ركاب النقل البحري عند الوصول واملغادرة امجالي

(باستثناء الرحالت البحرية)واملغادرين 
80%10%10%

كمية الشحن البحري احململة واملفرغة بالطنامجالي
80%10%10%





النقل على ظهر شاحنة مسطحة مكشوفة من شاحنات السكة الحديد محطة النقل مابين وسائل متعددة أحجام الحاويات

أنواع الحاويات الحاويات ألغراض خاصة حاويات الشحنات الخاصة

المناقلةبدن منصة  عربة القطار للنقل مابين وسائل متعددة

رو-الرووحدة  الرافعة ذات الهيكل حامل عجلة الرفع عجلة الرفع أو الرصف أو التحريك الشوكيةعجلة الرافعة 



ال ينطبقغري متوفرمتوفرمؤشرات نقل البضائع املتعدد الوسائل  

:بالناتج احمللي اإلمجاليحجم نقل البضائع متعدد الوسائل فيما يتعلق
0%100%0%

الناتج احمللي اإلمجاليحجم نقل الركاب بالنسبة إىل
0%100%0%



شكرا لحسن استماعكم


