دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية

مسح معاصر الزيتون 6991
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المفاهيم والمصطلحات
الوحدة اإلحصائية:

باالعتماااع ع اات نيت ااصنا ني ااصاعي نيدنايااي نيااعاليي يدصةا

نيتصدنح نيثايث ( ،)ISIC-3ن صا صةا ع ر نيزنتاال مام

ي

ااصاع نيتلالن ن ا  ،يااتن ترتباار مر اار نيزنتااال

نال ت اااعن

اة ا (ع)

ااي دااتن نيميااح نياللااع

نإلل اةن النيمرصي بجمع نيبناصات عصها خالل ماليم نإلصتاج .6991

النوبة:

دااي دلااعف ني ت ارنت نيزمصن ا نيتااي ترماال نهااا مواااة ع اار نيزنتااال نالمنااا،

الغايبااا مااا توااال مرتب ا بتااال ر نيزنتااال اال ا ا نيمواااة اال ااعر نيرمااال

ع ت متابر نيرمل.
عدد ساعات العمل:

ععع ياعات عمل نيمر ر ي نيصالب نيالنلع .

كمية الزيتون:

ومن نيزنتال نيمعرالس ي نيصالب نيالنلع بايون الغرنم (وغم).
ي نيصالب نيالنلع (وغم).

كمية الزيت:

ومن زنت نيزنتال نيميتخرج م عرس نيزنتال

عدد المزارعين:

الند ااع بااد عااعع نيم ازنرعن نيااتن عري االن زنتااالصهم ااي نيصالب ا نيالنلااع  .مااع

نسبة السيولة:

التمثل ومن نيزنت نيميتخرج مديالم ع ت ومن نيزنتال نيمعرالي .

رد المعصرة:

الداي مداعنر ماا تل ال ع ناد نيمر ار صظنار عم نا نياعرس ي زنتاال  ،الداي

ماللظ ن نيمزنرع ع نتورر ي نوثر م صالب .

نيصياب نيتاي تل اال ع نهاا ما نإلصتاااج نيو اي ما زناات نيزنتاال ياالن وااا

مدع نر بايزنت اال نيصدع.
الطاقة اإلنتاجية الفعلية للمعصرة:

ومنا ا نيزنت ااال نيت ااي ن ااتم عري ااها (اال نيزن اات ني ااتإ ن ااتم دصتاج ااد) ااي ي اااع

الطاقة اإلنتاجية التصميمية للمعصرة:

ومن نيزنتال نيتي تعريها نآلي بايلاي نيمث ت (ني بنرن ) عال نجهاع.

الكفاءة اإلنتاجية للمعصرة:

التمثاال ني ا ا نإلصتاجن ا ني ر ن ا ي مر اار مديااالم ع اات ني ا ا نإلصتاجن ا

مستلزمات اإلنتاج:

تةغنل النلع ي مر ر .

نيت منمن ي مر ر .
الد ا ااي نما ا ا

نييا ا ا ع نيالزما ا ا ي تة ا ااغنل ،النيت ا ااي تتم ا اام نيمي ا اات زمات

نييا ا رن  ،نيال ااالع النيزن ااالت ،نيوهرب ااا النيمن ااا  ،النيخ ااعمات نيمدعما ا ما ا
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نيغنر (مالمل بااليتمار نيمر د ).
المدفوعات والتحويالت:

تةاامل د اات ني ة ا نيم ااع العات نيتلالن نا ا نيمتر داا بايم ونا ا النيتل ااالنالت
نألخرف النيتي ال تصعرج مم ناليتهالك نيالين ي صةا نإلصتاجي.

اإلنتاج اإلجمالي ( القائم) للمعصرة:

عبااار عا

االستهالك الوسيط:

دااال عبااار ع ا

اجمالي القيمة المضافة:

التيا اااالإ نإلصتا اااج نإلجما ااايي (نيدا اااةم) ي مر ا اار م راللا ااا مصا ااد ناليا ااتهالك

تعويضات العاملين:

تةمل ترالنمات نيرام ن اجمايي نيرالنتب النألجالر النيمزننا نألخرف نيصدعن

العاملون في اإلدارة والخدمات:

نما نييا ع النيخااعمات نيتااي تصتجهااا نيمر اار خااالل تاار زمصنا

مرنص النةمل تيك نيي ع النيخعمات نيمصتج ياليتخعنم نيتنتي.

نإلصتاج.

نم ا مياات زمات نإلصتاااج نيي ا رن النيخعمن ا نيميااتخعم ااي

نيالين .

النيرنصن نيميتلد يهم (تةمل نيرام ال بأجر د ).
ند ااع بايرااام ن

ااي نإلعنر النيخااعمات نأل ارنع نيااتن نرتمااعال

ايايا ااا ع ا اات نيمجها ااالع نيا ااتدصي الال نت ا اال عم ها اام بةا ااول مباةا اار برم ن ا ا
نيعرس ،النةمل تيك نيمعنرال النإلعنرناال النيراام ال

الةؤال نيمالظ ن الني ناص النيلرني النيياةدال .
حركة األصول الثابتة:

ااي اعمااايهم

اي نيملاياب النيماينا

ند ااع بااتيك نيتراارا ع اات نم ا نأل ااالل نيثابت ا ( نأل ااالل نيتااي
ترماار نوثاار ما يااص مثاال نيمباااصي النإلصةااا نت ،نآلالت النيمرااعنت،

ينارنت صدل ،نألثاث الغنر تيك) نيتي تدتصنها نيمر ر .
االهتالك:

نم نأل الل نيتي نمو نعاع دصتاجها النيتي تام نياتهالوها (تداعن نر) خاالل

نير ااام مليا ااالب ع ا اات اي اااس نيدنم ا ا ناليا ااتبعنين نيجارنا ا  .الم ا ا نيصالن ا ا

نيرم ن إ نيبناصات نيالنرع ع نالدتالك ي داتن نيتدرنار اع ليابت ع ات

اياس تالزنع نيدنم نيةرنةن يد ل نيثابت ع ت عمر نإلصتاجي.
التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي:

نم نإلما ات النيتلينصات النيمةترنات م نأل الل نيثابت م راللا مصهاا

نأل الل نيثابت نيمباع خالل نيرام.
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الدي تةمل ان دنرنعنت تياتل ي مصةاأ خاالل نيراام مثال عاةاع نالياتثمار،

إيرادات وتحويالت:

اربااام مةاارالعات ...ني ا  ،ي االن واصاات داات نإلن ارنعنت ميااتلد م ا عنخاال
نيب ع اال م خارجد.

استمارة المسح
نالج نز النالية نيمةترو مع نيتمارنت با ي ميالم نيي ي

يدع تم ت منم نيتمار ميح نيمرا ر ع ت نياس تاللنع وا

نال ت اعن نيتي تص تدا عنةر نالل ا نيمروزن ني ي نصن  .ال ع رالعي ي ت منم ناليتمار النيصماتج ( )2 ،6نلتالنةها
ع ىادم نيمتغنرنت نيزرنعن النال ت اعن نيتي تعرس نيظالندر نيمتر د بهتن نيصةا  ،الدي بتنت نيال ت تأتي يت بن ناللتناجات

م

نيبناصات نال ت اعن نالياين نيالزم يريم نيينايات نيزرنعن نيمرصن بايزنتال الوتيك الععنع نيليابات نيدالمن

ي ي ن  .التةمل ناليتمار النيصماتج ،نيمتغنرنت نيالن ر مم نيمجاالت نيرةنين نيتاين :

 .6بيانات تعريفية بالمعصرة :م لنث نيمال ع النيونا نيداصالصي التارن نالصةا النيتةغنل الميتالف نيتلعنث يعف
نيمر ر (نيميتالف نيتوصاليالجي) ،نالرض النيبصا  ،رايمال نيمر ر  ،عال
نيتخ ص م نيمخ ات (نيزنبار ،نيمنا نيراعم  ،نيج ت) التيالن

ي مر ر …ني .

نيمعنر مع

الب نيمر ر ،

نيزنت ،الرع نيمر ر النيج ت ،ني ا

 .2عمال اإلدارة والصيانة والخدمات:

تتمم نيرام ن عال اجر (ا لاب عمل ،ا رنع اير ) الوتيك نيرام ن بأجر (عمال دعنر  ،عمال
ععع انام نيرمل المتالي ياعات نيرمل المتالي نألجر نينالمي النجمايي نيرالنتب.

رند

نالصتاجن

ناص الآخرن ) ،ليب

 .3مستـلزمات اإلنتاج المستخدمة في المعاصر:

التةمل نيميت زمات نيي رن (مالنع تربة  ،الععع ميته و  ،ال ر اين  ،المالبس ،المالنع تصظنا ،الاخرف) ،النيال الع النيزنالت
(بصزن  ،الونرالين  ،العنزل ،الغاز ،الزنالت ،الةلالم ،الاخرف) ،النيمنا النيوهربا .

 .4مصروفات اإلنتاج األخرى:

الدي نيخعمات نيمدعم م

نيغنر التمم (دنجار ابصن  ،النيتةجار مرعنت ،ال ناص الن الم آالت ،المانا  ،التع ن

ليابات ،الي رنات ريمن  ،الص دات بن ي رمال ،الريالم غرا نيتجار  ،الصدل بماةع ،الاخرف).

 .5الضرائب والرسوم:

التةمل ريالم ترخنص نيمر ر  ،الريالم ترخنص نيمروبات ،المرنةب ابصن  ،المرنةب اخرف.
 .1المدفوعات والتحويالت:

تتمم موا أ مج س نإلعنر  ،النيغرنمات نيلوالمن  ،النيغرنمات غنر نيلوالمن  ،النيتبرعات النيهعننا ،ال النةع نيدرالض ،الاخرف.
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 .7اإل نتاج من النشاط الرئيسي:

متممصا خعمات ع ر نيزنتال  ،خعمات صدل نيزنتال الخعمات اخرف.
 .8إيرادات النشاط الثانوي:

م لنث نيصةا نيتجارإ ي زنت نيزنتال النيمالنع نألخرف.
 .9إيرادات تحويلية:

تةمل اربام نأليهم المصح التبرعات النعاصات دصتاجن لوالمن الاخرف.
 .61حركة األصول الثابتة:

متممص نيمباصي النإلصةا نت ،النآلالت النيمرعنت ،النألثاث ،الينار صدل ،الاخرف ،التيك م لنث نيدنم نيع ترن

ي بعنن

نيرام ،ال نم نأل الل نيمةت نر خالل نيرام ،النإلما ات النيتلينصات نيرايماين  ،النيتايا النيم دالع ،النأل الل نيمباع ،

النالدتالك نييصالإ الم ثم نيدنم نيع ترن يصهان نيرام.

 .66نموذج ( )6لحصر البيانات اليومية للمعصرة :نربأ دتن نيصمالتج م

بل معنر اال

الب نيمر ر النر ي نيبناصات

نينالمن لالل ععع صالبات عمل نيمر ر الععع نيرام ن الععع نيمزنعن (ن لاب نيزنتال ) الومن نيزنتال نيمعرالس الومن

نيزنت نيميتخرج الععع ياعات عمل نيمر ر ي صالب نيالنلع .

 .62نموذج ( )2لحصر البيانات اليومية للمعصرة بالعينة :ندالم نيبالث بةرم ادعنا الآين نيتن ا نيبناصات يهتن نيصمالتج
يمعنر نال

الب نيمر ر يوي ندالم بإيتن ا دت نيبناصات نالمنا النةمل دتن نيصمالتج نيما ن لاب نيزنتال الم عر

نيزنتال التارن نلمار ي مر ر الصالع الععع الالز نيربال نما

نتمم دتن نيصمالتج نم نيم رال ات يتيك نينالم.
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نيت تارن عرس نيزنتال الومن نيزنت نيميتخرج  .وما

ربط الملفات
اسم الملف
Opr1996

نيبناصات نيتررن ن

 :Serialنير م نيمتي يل ياليتمار

EMPS1996

عمال نإلعنر الني ناص النيخعمات

 :Serialنير م نيمتي يل ياليتمار

MATER1996

مفاتيح الربط

المحتوى

ميت زمات نإلصتاج نيميتخعم ي

 :Serialنير م نيمتي يل ياليتمار

نيمرا ر

PDATA1996

م رال ات نإلصتاج نألخرف ،المرنةب

الريالم ،المع العات التلالنالت ،النصتاج

 :Serialنير م نيمتي يل ياليتمار

نيصةا نيرةنس ،ننرنعنت التلالنالت،

نيوهربا النيما
INCOME1996

دنرنعنت نيصةا نيثاصالإ  /لرو نيبماةع

 :Serialنير م نيمتي يل ياليتمار

ASSET1996

لرو نأل الل نيثابت

 :Serialنير م نيمتي يل ياليتمار

DAILY1996

نيصةا نالصتاجي نينالمي ي مر ر

 :Serialنير م نيمتي يل ياليتمار

نيمةت نر بغرض نيبنع

شمول مجتمع العينة
نغ ي ميح مرا ر نيزنتال وا

نيمرا ر نيرام

نيمرا ر عنم اال ص ا االتالماتنك اال االتالماتنك.

ي نألرنمي ني ي نصن خالل ماليم  ،6991يالن واصت دت

العينة واإلطار
نرتبر نيل ر نيةامل دال نألي الب نيمتبع ي دتن نيميح .ال نما نخص نيمرا ر نيمغ د تربئ يها نيتمار تررن ن النةار

دينها بايمغ د  ،لنث ب غ ععع نيمرا ر نيرام يهتن نيرام  222مر ر تم زنارتها جمنرها.

فترة اإلسناد
نااتم جمااع نيبناصااات يااصالنا التيااك باتباااع اي ا الب نيل اار نيةااامل يوا ا مرا اار نيزنتااال نيرام ا خااالل مالياام
النيتي نمتع عاع ما بن مصت ا تةرن االل م نيرام يغان االنةل نيرام نيتإ ن ند.
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اااا نيزنتااال

جمع البيانات
تنظيم وادارة العمل الميداني:

تاليت نالعنر نيرام ي رمل نيمناعنصي تص نات عم نا جماع نيبناصاات النيتصيان مناعنصنا ال ا نيخ ا نيمراع ياتيك ،باالماا العاعنع

نيتر نمااات النيصماااتج النالعالنت نيالزم ا ي رماال نيمنااعنصي .النتةااول رن ا نيرماال نيمنااعنصي م ا مصي ا ي رماال نيمنااعنصي الثماصن ا

بالثن منعنصنن يتغ ن مخت ا نالرنمي ني ي نصن .
تدريب الباحثين:

تم نختنار نيرام ن

ي نيمنعن م نيبالثن نيمؤد ن تالإ نيخبر ي نيرمل نالل اةي النيتن ةاروالن يابدا اي داتن نيمياح،

ال ع تم تعرنبهم صظرنا العم نا ع ت نالياتمار النيصمااتج نيم نر دا  ،ال اي صهانا نيتاعرنب جارت مصا ةا عاما ي تأواع ما نياتنرابهم

ي م ادنم التر نمات ناليتمار النيصماتج.
آلية جمع البيانات:

تاام تالزنااع نيبااالثن نيمنااعنصنن ع اات مخت ااا نال نرمااي ني ي ا نصن ماازالعن برصاااالن نيمرا اار الوااتيك جمنااع نيالثاااة نيالزم ا

يتص ناات دااتن نيميااح ،البتااارن  6991/61/61بااعا نيرماال نيمنااعنصي بزنااار نيمرا اار الم ا ثاام تلعنااع مالعااع ن تتااام واال مر اار
البص س نيال ت تي نم ن لاب نيمرا ر نيصماتج نيخا

بهم يوي نتم تربةتها مصت نيبعنن التيك براع تاعرنب

االب نيمر ار

ع ت نيتن ا نيصماتج ،ال ع تم متابر تيك نيبالعنا .ال ي صهان ني تر ام نيبالاث باياتن ا نياتمار مياح نيمرا ار النيخا ا

ي مالمالع نيبناصات نيتررن ن الترالنمات نيرام ن الميت زمات نالصتاج ،نيارع ،صياب نييانالي  ،نيم ارال ات ،نال االل نيثابتا ،

نما نيت تجمنع بناصات نيصماتج نيم نر د مم م ا خاص يول مر ر .
أساس تسجيل البيانات المالية:

وا نيبناصات نيمتر د باي

دات نيماين نيالنرع ي اياة نالياتمار تتر ا بايمياتل ع ات نيمر ار اال نيمياتل يهاا بغاض

نيصظر ع الن اع ع اع اال ابض دات نيمباايغ .اإ ا مباعا اياة نالياتمار نداالم ع ات ايااس نالياتلدا  ،وماا داال مرماالل باد
ي نيملايب نيتجارن  ،الينس ع ت نألياس نيصدعإ.

التدقيق الميداني:

ندااالم نيبالااث الما ثاام نيمةاارا بتااع ن ناليااتمارنت النيصماااتج تااع ندا نالينااا ،الم ا ثاام تصداال ي مااع

ناليتمارنت تع ندا ةو نا ال صنا ليب النعع نيتع ن نيمرع ميبدا.
التدقيق المكتبي:

تي م ناليتمارنت النيصماتج نيمربأ النيمع د منعنصنا ي مع

نيمنااعنصي نيااتإ ندااالم بتااع ن

نيموتبي نيتإ ندالم بتاع ن نالياتمارنت بةاول صهااةي ،الن نرجاع بةاأ

ناليتمارنت نيمةوالك بع بناصاتها يتوال ناليتمارنت جادز ي ترمنز الم ثم نالعخال.
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أنظمة الترميز:

برع نالصتها م عم ن نيتع ن تي م نالياتمارنت ي مرماز نياتإ نداالم بترمنزداا بداا ألعيا نيترمناز نيمراع ميابدا النيمرماالل بهاا
ي عنةر نالل ا نيمروزن ني ي نصن بلنث توال جادز العخال بناصاتها ع ت نيلايالب ينتم نيتخرنج نيصتاةج.

معدالت اإلجابة
ابعت مرظم نيمرا ار نيرام ا يهاتن نيماليام نياتجاب جناع يتاال نر نيبناصاات نيم البا يهاتن نيمياح باياتثصا مر ار النلاع اي

غز ر مت نيتجاالب مع نيبالثن النعتبرت لاي ر ض.
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جودة البيانات
ابرز المالحظات الميدانية والفنية:

باصتها نيعالر نيثاصن م ميح مرا ر نيزنتال نيتإ جرف ي ماليم  6991ال بع م تور ادم نيماللظات نيتي برزت خاالل

نيرمل نيمنعنصي.

 .6نالي ااتجاب نيجن ااع ما ا ن االاب نيمرا اار بت ااال نر نيبناص ااات نيم البا ا يها ااتن نيمي ااح الليا ا نيترام اال م ااع نيباااالثن

نيمناعنصنن  ،ال اع نبااعت جمناع نيمرا ار نيااتجابتها يهات نيميااح باياتثصا مر ار النلااع اي غاز ر ماات نيتجااالب مااع

نيبالثن النعتبرت "لاي ر ض".

 .2صظ نر اليتخعنم نيصمالتج نينالمي ألالل مر ي جماع نيبناصاات نينالمنا داع ت اب نالمار باتل نيمزناع ما نيال ات ما

بال

نيباالثن نيمنااعنصنن يمتابرا تيااجنل نيبناصااات نينالمنا النيتازنم ن االاب نال ماع نر نيمرا اار ال ااع نما ر نيبالااث الناصااا

بتيجنل تيك م خالل يجالت نيمر ر نينالمن .

 .3ال ةااك ا جمااع نيبناصااات ااي دااتن نيميااح بايااتخعنم نيصماااتج نينالمن ا ااع زنع م ا م ااعن ن نيصتاااةج نوثاار م ا جمااع
نيبناصات مر النلع ي صهان نيماليم وما جرت ع ند نيراع يابدا.
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