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تنويه :تم توفير البيانات لهذا العام في ملف بيانات واحد ،وفي حال تم الربط بين الملفات في السنوات السابقة للمسح
مع هذا الملف يتم الرجوع الى تعريف المتغيرات كما هي في الملف.
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المفاهيم والمصطلحات
المعصرة:

ه ي مؤسس ة و ج نه منن ا تن تس بش جل ساس ي مجمو ة واح دة م الس لع (ني ت النيت و

م ع احتمالي ة اإلنت اج م

نش طة

ثانوية) حيث يحقق ه اا النش اط الرسيس ي بالبي ة القيم ة الم افة وتعتب ر معص رة النيت و الوح دة اإلحص اسية والمعن ي بجم ع
البيانات ننا خالل موسم اإلنتاج .2103

نسبة السيولة( :مؤشر)

تمثل جمية النيت المستخرج مقسومة لى جمية النيتو المدروس.
أجرة عصر الزيتون (الرد):

هي مقدار ما تحصل ليه المعصرة نظير ملية الدرس للنيت و
نيت النيتو سواه جا مقد اًر بالنيت و النقد.

و ه ي النس بة الت ي تحص ل لين ا م اإلنت اج الجل ي م

المدفوعات والتحويالت:

تشمل هاه الفسة المدفو ات التحويلية المتعلقة بالملجية والتحويالت األخرى والتي ال تندرج
اإلنتاجي.

م االس تنالا الوس يط للنش اط

اإلنتاج:

ه و ميم ة المنتج ات النناسي ة م الس لع والخ دمات المنتج ة م مب ل المعص رة والت ي ي تم اس تخدامنا م مب ل وح دات خ رى

ألبراض االستنالا ااتيا و لغايات التجوي الرسمالي الثابت اإلجمالي الااتي.
االستهالك الوسيط:

هو مجموع ميمة المدخالت المستخدمة و المستنلجة و المتلفة و المحولة في العملية اإلنتاجية في المعصرة وهو يقاس
خالل فترة نمنية محددة بشجل مشابه لإلنتاج ويتم تقييم االستنالا الوسيط بأسعار المشتري
االستنالا الوسيط لى مستوى االمتصاد الجلي هي نفسنا سواه حسبت بأسعار المشتري
المستوى التفصيلي فنناا فرق بي التقييمي .

القيمة المضافة:

وتجو ميمة إجمالي

و سعار المنتجي

ما لى

هي مفنوم يتعلق باإلنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة ألية وحدة تمارس ي نشاط إنتاجي ويعرف إجمالي القيمة الم افة
في المعصرة بحاصل طرح االستنالا الوسيط م اجمالي االنتاج.
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العاملون:

هو الفرد الاي مره  01سنة فأجثر والاي باشر مال معينا ولو لسا ة واحدة خالل الفترة المرجعية سواه جا لحسابه و

لحساب الغير بأجر و بدو

جر و في مصلحة العاسلة و جا باسب

مله بشجل مؤمت (بسبب المرض

طلة

تومف مؤمت و ي سبب اخر) ويصنف العاملو حسب دد سا ات العمل االسبو ية الى املي ( )04-0سا ة
املي  01سا ة فأجثر وجالا األفراد الغاسبو

مالنم بسبب المرض و اجانة مدفو ة األجر و ابالق و ا راب

و توميف مؤمت وما شابه الا يعتبر املي م  04-0سا ة.
تعويضات العاملين( :مؤشر)

يعرف بأنه مجموع األجور النقدية والعينية في المعاصر بما في الا المساهمات في ال ما االجتما ي والتي تدفع ألي
امل مقابل مل يؤديه.

العاملون في اإلدارة والخدمات:

يقص د بالع املي ف ي اإلدارة والخ دمات األف راد ال اي يعتم دو ف ي

م النم ساس اً ل ى المجن ود ال اهني وال يتص ل ملن م

بشجل مباشر بعملية الدرس ويشمل ال ا الم ديرو واإلداري و والع املو ف ي المحاس بة والمالي ة وش ؤو الم وظفي والص يانة

والحراسة والساسقو .

التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي( :مؤشر)

مخصوما مننا ميمة االصول التي يتم التخلص مننا ثناه الفترة المحاسبية
مجموع ميم ما يحتانه منتس ما م صول ثابتة
ً
باال افة الى ا افات معينة الى ميمة االصول بير المنتجة التي تأتي م خالل نشاط انتاجي لوحدات مؤسسية واالصول
الثابتة اصول ملموسة او بير ملموسة تنتس جمخرجات م

العملية االنتاجية.

مليات انتاج وتستعمل هي نفسنا بصورة متجررة او مستمرة في

االهتالك:

هو ميمة األصول التي يمج إ ادة إنتاجنا والتي تم اهتالجنا خالل العام محسوبة لى ساس القيمة اإلستبدالية الجارية.
إيرادات وتحويالت:

ي إيرادات تحويلية تستحق للمنش أة خ الل الع ام مث ل اس د االس تثمار رب اح مش رو ات ...ال  ،س واه جان ت ه اه اإلي رادات

مستحقة م داخل البلد و م خارجه.
الجفت:

وه و المخلف ات الص لبة م ثم ار النيت و بع د ص ره ول ه فواس د دي دة فق د يس تعمل لتولي د الطام ة جاس تخدامه ف ي ص نا ة
الخبن بواسطة الطابو ومد يستخدم جسماد لألشجار و جأ الف للحيوانات.

الزيبار:

هو المخلفات الساسلة م ثمار النيتو بعد صره.
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استمارة المسح
لقد تم تصميم استمارة مسح المعاصر لى ساس توحيد جافة األجناه واألسسلة المشترجة م ع اس تمارات ب امي سلس لة المس وح
االمتص ادية الت ي ينف اها الجن ان المرج ني لإلحص اه الفلس طيني وم د رو ي ف ي تص ميم االس تمارة والنم واج الي ومي ه م
المتغي رات الن ار ي ة واالمتص ادية الت ي ت درس الظ واهر المتعلق ة بن اا النش اط وه ي ب اات الوم ت ت أتي لتلبي ة االحتياج ات م

البيانات االمتصادية األساسية الالنمة لرسم السياسات الن ار ية المعنية بالنيتو وجالا إل داد الحسابات القومية لفلسطي .

شمول مجتمع العينة
يغط ي مس ح معاص ر النيت و جاف ة المعاص ر العامل ة ف ي فلس طي خ الل موس م  2103س واه جان ت ه اه المعاص ر مديم ة
ونصف وتوماتيا و وتوماتيا ويعتبر الحصر الشامل هو األسلوب المتبع في هاا المسح وفيما يخص المعاصر المغلقة
تعبأ لنا استمارة تعريفية ويشار إلينا بالمغلقة.

العينة واإلطار
يعتبر الحصر الشامل هو األسلوب المتبع في هاا المسح .وفيم ا يخ ص المعاص ر المغلق ة تعب أ لن ا اس تمارة تعريفي ة ويش ار

إلينا بالمغلقة .حيث بلغ دد المعاصر العاملة للعام  )242( 2103معصرة تمت نيارتنا جميعاً.

فترة اإلسناد
ت م جم ع البيان ات لجاف ة معاص ر النيت و العامل ة خ الل موس م مط ف النيت و وال اي امت د م ا ب ي بداي ة تش ري
 2103ونناية جانو ول م العام .2103

ول م الع ام

جمع البيانات
تنظيم وادارة العمل الميداني:

ت م تنفي ا ملي ة جم ع البيان ات والتنس يق مي دانياً وف ق الخط ة المع دة ل الا باإل افة إل داد التعليم ات والنم ااج واألدوات

الالنم ة للعم ل المي داني ويتش جل فري ق العم ل المي داني م منس ق للعم ل المي داني وم دراه المجات ب ف ي المحافظ ات وف رق

ميداني ة وم د وف ر الجن ان مجات ب ف ي المحافظ ات وال ا لم ا تتطلب ه منم ة اإلش راف والمتابع ة والت دميق لمختل ف فعالي ات
المشروع م وجود مجاتب في المحافظات تجو مريبة م مختلف مناطق العمل بحيث ي تم اس تخدامنا جمراج ن لتجمي ع ف راد
الف رق العامل ة ف ي المي دا مب ل وبع د انتن اه العم ل الي ومي حي ث ت تم ملي ة اس تالم وتس ليم دوات المس ح المختلف ة وتعبس ة

النمااج وجتابة التقارير ومراجعة وتدميق حصيلة العمل اليومي.
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آلية جمع البيانات:

تم تونيع الب احثي المي دانيي

ل ى مختل ف المحافظ ات الفلس طينية م نودي بعن اوي المعاص ر وج الا جمي ع الوث اسق الالنم ة

لتنفي ا ه اا المس ح وم د ت م الب ده بني ارة المعاص ر بت اري 2103/01/10 ،م اج ل توني ع النم ااج اليومي ة ل ى ص حاب
المعاص ر وب نفس الوم ت اس تيفاه اس تمارة المعاص ر المغلق ة لن اا الموس م .وم د ت م متابع ة اس تيفاه النم واج الي ومي س بو يا

وفي نناية الموسم مام الباحثو باستيفاه االس تمارة الرسيس ية للمس ح إ افة إل ى تجمي ع بيان ات النم واج الي ومي المرفق ة لج ل
معصرة

م ملف خاص ومد تم االنتناه م جمع البيانات لناا الموسم بتاري.2103/02/30 ،

بلغت نسبة التجاوب في هاا المسح .%011

معدالت اإلجابة

2

جودة البيانات
دقة البيانات

بانتناه الدورة الثامنة شر م مسح معاصر النيتو الاي جرى للموسم  2103يمج اجر األمور اآلتية:
األخطاء اإلحصائية

نفا هاا المسح لى ساس الحصر الشامل لجميع الوحدات اإلحصاسية المستندفة بالدراسة (المعاصر) لالا ال توجد ية
خطاه إحصاسية ( خطاه معاينة) في هاا المسح.

األخطاء غير اإلحصائية

م ا األخط اه بي ر اإل حص اسية فن ي ممجن ة الح دوث ف ي ج ل مراح ل تنفي ا المش روع خ الل جم ع البيان ات و إدخالن ا والت ي

يمج إجمالنا بما يلي:


خطاه دم االستجابة :بدت جميع المعاصر العاملة لناا الموسم تعاوناً جبي اًر مع الباحثي الميدانيي حيث لم تظنر ية



خط اه االس تجابة والمرتبط ة ب المبحوث والباح ث وم دخل البيان ات :ولتف ادي ه اا الن وع م األخط اه فق د اتخ ات إدارة

حالة رفض هاا الموسم.

المشروع مجمو ة م اإلجراهات الجفيلة بتقليلنا إلى دنى مستوياتنا ومد تمثلت هاه اإلجراهات:

 .0فيما يتعلق بالمبحوث فقد تم استخدام نمااج يومية لجمع البيانات المتعلقة بجميات النيت والنيتو إ افة إلى
مؤشرات خرى شملنا النمواج جعدد المشتغلي العاملي في المعصرة و دد النوبات التي تعمل بنا المعصرة
بشجل يومي وجا م منام الباحث الميداني تونيع مجمو ة م النمااج اليومية لى دد م المعاصر (مجال
مل باحث واحد) وتدريب صاحب المعصرة و الشخص المجلف بالتسجيل لى آلية التعامل مع هاه النمااج

وم ثم تخصيص نيارة للمعصرة يوميا للتأجد م ميام الشخص المجلف بالتسجيل م تسجيل البيانات لى

النمااج بشجل يومي ودميق إ افة إلى مرامبة مل المعصرة وطامتنا اإلنتاجية.

 .2فيما يتعلق باألخطاه المرتبطة بالباحث فقد تم اتخاا مجمو ة م اإلج راهات الت ي م ش أننا تعني ن دم ة البيان ات
خالل ملية جمع البيانات م الميدا
.

تم اختيار الباحثي الميدانيي

ومد تمثلت هاه اإلجراهات بما يلي:

لى ساس المؤهل العلم ي والجف اهة وتقي يم الب احثي

حي ث ت م ت دريب الب احثي

الميداني نظرياً و ملياً لى االستمارة والنمااج لمدة اربعة يام ومد جا التدريب مرجنيا.

ب .تم اختيار فريق العمل الميداني مم اجتانوا امتحا التقييم في نناية الدورة التدريبية.

ت .ت م تقس يم فري ق العم ل المي داني إل ى دة مس تويات إداري ة وال ا لتس نيل آلي ات المتابع ة والرماب ة ل ى ج ودة
البيانات والمتابعة لى سير العمل الميداني:

 الباح ث المي داني :ال اي يق وم باس تيفاه البيان ات مومد مل في المسح  27باحثا مون ي

ص حاب المعاص ر مباش رة ويق وم بت دميقنا وفحص نا

لى مختلف محافظات الوط .

 المش رف المي داني :ال اي يق وم باس تالم االس تمارات المس توفاة م الب احثي المي دانيي وت دميقنا والمراجع ةالميدانية متى تطلب المو وع الا.

 المنسق الميداني :ال اي يق وم باس تالم االس تمارات المدمق ة م المش رفي ف ي مجات ب المحافظ ات وارس الناإلى إدارة المشروع.
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 .3فيم ا يتعل ق باألخط اه المرتبط ة بالم دخل وم

ج ل التحق ق م ج ودة البيان ات واتس امنا ت م اتخ اا مجمو ة م

اإلجراهات التي م شأننا تعنين دمة البيانات خالل ملية معالجتنا وحوسبتنا ومد تمثلت هاه اإلجراهات بما يلي:

 -تم تجنين برنامس اإلدخال الستمارة المسح بحيث يجو هناا شاشة لجل صفحة م صفحات االستمارة.

 تم تغاية البرنامس بقاسمة م الشروط المرجعية للتدميق اآللي لى االستمارة م حيث التدميق ومنطقية البيانات. -تم التحقق م فا لية البرنامس م خالل إدخال استمارات تجريبية إحداها مغلوطة واألخرى صحيحة.

 ت م اختي ار م دخلي البيان ات م اوي االختص اص ف ي مج ال البرمج ة والجمبي وتر وت م ت دريبنم بش جل جام ل ل ىبرنامس اإلدخال.

 تم استالم ملفات بالبيانات المدخلة وتم فحص نا ومراجعتن ا م مب ل إدارة المش روع وال ا مب ل الش روع باس تخراجالنتاسس حيث مامت إدارة المشروع بمجمو ة جبيرة م الفحوص التي تبي منطقية وترابط البيانات.

إجراءات أخرى اتخذتها إدارة المشروع لرفع جودة البيانات:

 .0ني ارات ميداني ة :جان ت الني ارة الميداني ة وس يلة مس ا دة للتأج د م خاللن ا ل ى جف اهة داه الب احثي
جودة البيانات.

 .2إ ادة تدميق االستمارات بشجل جامل م مبل ادارة المشروع بعد

والتأجي د ل ى

دمقت م مبل الباحث وم ثم المشرف.

 .3تم تغطية بعض المؤشرات في جثر م سؤال بطريقة و بأخرى بندف نيادة مصدامية البيا .
مقارنة البيانات

تمت مقارنة نتاسس المسح مع نتاسس المسح م العام السابق حيث ظنرت المقارنة تقاربا منطقيا في النتاسس بي العامي .
مالحظات على البيانات

هناا مجمو ة م المالحظات الفنية النامة والتي يجب خاها بعي اال تبار ند االطالع لى هاا التقرير وهي لى

النحو التالي:

 .0جمعت البيانات المالية لناا المسح بالشيجل االسراسيلي ومد

ر ت الجداول بالدوالر األمريجي بعد معادلتنا

بمتوسط سعر صرف الدوالر األمريجي لعام  2103وهو ( 302012شيجل).

 .2مد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بي الجداول المختلفة و بي مفردات المتغير ومجمو ه
ومد نجم الا

 .3م

التقريب المصاحب لعمليات حساب النتاسس.

الجدير بالاجر نه ال يوجد معاصر في محافظتي ريحا واألبوار وشمال بنة ومد تم دمس بيانات بعض

المحافظات نظ ار لسرية البيانات والاي نص ليه مانو اإلحصاهات العامة لعام .2111

8

