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   فصل  ألول
 

 المقدمة
 

 المقدمة 0.0
ن  و   إ، ومن هنا ف  خو ص   متالزمة  متطلبات مح    ر ة  ستيفاء م موعة من  قياس تشير    و   بشكل عام إ ى

و ست ابتها  ين  مستخ م اتصاء ت تشير إ ى  ميع   م االت   متعلقة بم ى تلبية  إلحصاء ت  حا  إلح/  بيانات
 .من حيث   محتوى و  شكل وطريقة   عرض م توقعاته

 
 إمكانية   وصول ،و إلنتظام   وقتية ،   قة ،و قع   صلة با: هي(   عناصر) و     بيانات بم موعة من  ألبعا  تقاس 

 ذ ك فإنه عن    ح يث عن   نظام  إلحصائي ومخر اته فإنه ي ب أخذ .  و الكتمال ، التساق ،بلية  لمقارنة  قا ،و  وضوح
 . إلعتبارأبعا  ومؤشر ت    و   في 

 
  مركزي  إلحصاء     هاز   منفذ  من قبلإع    تقارير حول  و     بيانات في   مسوح  إلحصائية على   ئر     و    تقوم

ومؤشر تها في   مسوح   و   عناصر  /أبعا حول م ى تطبيق  نظر  عامة  رسم يرقار   تته ف هذه و  ،  فلسطيني
 الحصائية، حيث يه ف بشكل عام  و ح ً  من سلسلة تقارير    و     خاصة ب و     مسوح ع  هذ    تقريري    . إلحصائية

 .معاصر   زيتونلومات حول  و   مس    ى تزوي    مستخ مين بمع
 

 التقرير هيكلية 0.0

 حيث يعرض   فصل ،معاصر   زيتونمس  بيانات عن  و   شاملة صور   تعطي فصول ةخمس من   تقرير هذ  يتأ ف
عرضًا حول  ويق م   فصل   ثاني   تقرير، هيكليةإضافة إ ى  ، و     بياناتبو  مقصو   مفهوم    و   عامة بصور   ألول

 إطار   معاينة ،  مس   ستمار  ،أه  ف   مس  ذ ك في بما( منه ية   مس )   مس  في  تبعت   تي   علمية أهم  ألسا يب
  فصل   ثا ث أبعا  ومؤشر ت  و    يستعرضو  ،  بيانات معا  ة إ ى باإلضافة ،ة  مي  ني يات  عمل ،و  شمو ية و   ورية

  فصل و  ،مس     حتساب أهم مؤشر تة على آ ي  ر بع    فصلويحتوي  ،وم ى  نعكاس هذه  البعا  على   مس   بيانات 
 .  تقرير هذ ب ور  ما على   مبنية   توصيات أهم يبين  خامس 
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   فصل   ثاني
 

 معاصر الزيتونمسح منهجية 
 

معا  ة و  ،مي  نية  عمليات      ورية،  ،إطار   معاينة ،  مس   ستمار  ،  مس  أله  ف  ً مو ز  عرضاً    فصل هذ  يشمل
 :ات، فيما يلي توضي  ذ ك  بيان

 
 المسحأهداف  0.0

 :  ف مس  معاصر   زيتون إ ى توفير   بيانات  آلتية هي
 .     معاصر   زيتون وتوزيعها حسب   حا ة   عملية و  نوع و  محافظة عأ .4
 .  ظة  مستخرج منه، حسب مستوى  ألتمتة و  محاف يتة   زيتون   م روس وكمية   ز يمك .1
 .   عما ة وتعويضات   عاملين م ح .3
 ستهالك   كهرباء و  مياه و  وقو ، وكذ ك   رسوم ،  يف معاصر   زيتون بما في ذ ك مستلزمات  إلنتاج   سلعيةاكت .1

 .  و  ضر ئب
 .  ا ي عائ  ت   معاصر من نشاط معاصر   زيتون و ألنشطة   ثانوية  ألخرىم إ .5
 .  ما ي  نشاط معاصر   زيتونكوين   رأسما ي   ثابت  إل ت   .2
 .يمة   مضافة  نشاط معاصر   زيتونق   .1

 
 المسحاستمارة   0.0

 ستمار ت سلسلة باقي على أساس توحي  كافة  أل ز ء و ألسئلة   مشتركة مع  معاصر   زيتونتم تصميم  ستمار  مس  
 نموذج   يومي أهم   متغير ت   زر عية في تصميم  الستمار  و  يوق  روع، زاه  مسوح  القتصا ية   تي ينفذها    

، وهي بذ ت   وقت تأتي  تلبية باإلعتما  على   ت ارب    و ية ظو هر   متعلقة بهذ    نشاط  و القتصا ية   تي ت رس 
مة في و  مساهبا زيتون  عنية  مصا ية تو إلق الحتيا ات من   بيانات  القتصا ية  ألساسية   الزمة  رسم   سياسات   زر عية 

 .ية  فلسطينمإع      حسابات   قو 
 

 طار وشمولية المسحإلا 3.0
هـذه   معاصـر  تنـاو ء كسـ ،ي مس  معاصر   زيتون كافة   معاصـر   عاملـة فـي فلسـطين خـالل نفـس عـام تنفيـذ   مسـ طغي

ـــر   حصـــر   شـــامل هـــو  ألســـلوب   متبـــع فـــي هـــذ    مســـ أنصـــف أوتوماتيـــك  وأق يمـــة  وفيمـــا يخـــص ، و أوتوماتيـــك، ويعتب
حيـث يـتم تحـ يث  طـار   مسـ   لعـام     يـ  باإلعتمــا  ، بأنهـا مغلقـة  مغلقـة تعبـأ  هـا  سـتمار  تعريفيـة ويشـار إ يهـا  صـر  معا

على إطار   مسـ   لسـنة   سـابقة وتح يـ    معاصـر   مغلقـة منهـا وتسـ يل   معاصـر     يـ     تـي  ـم تكـن مو ـو   فـي   عـام 
  .  سابق

 
 سحرية المو د  4.0

خالل موسم قطف   زيتـون  عـام تنفيـذ   مسـ ،  ةصر   شامل  كافة معاصر   زيتون   عاملح   مع   بيانات بإتباع أسلوب  مت
حيــث ت مــع بيانــات هــذ    مســ  ســنويًا، وقــ  تــم ذ ــك خــالل   فتــر    ممتــ   مــا بــين ب  يــة تشــرين أول ومنتصــف كــانون أول 
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تنفيــذه خــالل   فتــر    ممتــ   مــا بــين ب  يــة تشــرين أول ونهايــة كــانون أول  كمــا تــم، 1044و 1040   زيتــون مســحي معاصــر 
طبيعــة   موســم ن إخــتالف فتــر  تنفيــذ   مســ  تنــت  مــن ،  وت ــ ر  الشــار  هنــا إ ــى أ1043و 1041   زيتــون مســحي معاصــر 

 .م   قطف   زيتونو 
 

 العمليات الميدانية  5.0
ــذ ك، باإلضــافة إلعــ      تعليمــات و  نمــاذج و أل و ت تنفيــذ عمليــة  مــع   بيانــات و  تنســيق ميــ  ن تــم يًا وفــق   خطــة   معــ    

ويتشــكل فريــق   عمــل   ميــ  ني مــن منســق  لعمــل   ميــ  ني ومــ ر ء   مكاتــب فــي   محافظــات وفــرق  ،  الزمــة  لعمــل   ميــ  ني
بعـــة و  تـــ قيق  مختلـــف فعا يـــات  إلشـــر ف و  متا وقـــ  وفـــر    هـــاز مكاتـــب فـــي   محافظـــات وذ ـــك  مـــا تتطلبـــه مهمـــةمي  نيـــة، 
و و  مكاتب في   محافظات تكون قريبة من مختلف مناطق   عمل بحيث يـتم  سـتخ  مها كمر كـز  ت ميـع أفـر   من   مشروع 

  فــرق   عاملــة فــي   ميــ  ن قبــل وبعــ   نتهــاء   عمــل   يــومي، حيــث تــتم عمليــة  ســتالم وتســليم أ و ت   مســ    مختلفــة وتعبئــة 
 .ابة   تقارير ومر  عة وت قيق حصيلة   عمل   يومي  نماذج وكت

 
 إ ى أ نى مستوياتها ألخطاء في عملية  مع   بيانات  بتقليلة من  إل ر ء ت   كفيلة  تخذت إ  ر    مشروع م موع ق  

 :في  آلتي وق  تمثلت هذه  إل ر ء ت وتعزيز  و     بيانات،

ومية   مع   بيانات   متعلقة بكميات   زيت و  زيتون إضافة إ ى فق  تم  ستخ  م نماذج ي ،فيما يتعلق با مبحوث .4
ع     مشتغلين   عاملين في   معصر  وع     نوبات   تي تعمل بها   معصر  كمؤشر ت أخرى شملها   نموذج، 

م ال )بشكل يومي، وكان من مهام   باحث   مي  ني توزيع م موعة من   نماذج   يومية على ع   من   معاصر 
وت ريب صاحب   معصر  أو   شخص   مكلف با تس يل على آ ية   تعامل مع هذه   نماذج، ( ل باحث و ح عم

ومن ثم تخصيص زيار   لمعصر  يوميا  لتأك  من قيام   شخص   مكلف با تس يل من تس يل   بيانات على 
 .  نماذج بشكل يومي و قيق، إضافة إ ى مر قبة عمل   معصر  وطاقتها  إلنتا ية

  مؤهـل   علمـي و  كفـاء  وتقيـيم   بـاحثين، حيـث  سن   مي  نيين على أسـاي ختيار   باحث متفق  فيما يتعلق با باحث، .   1
تـم  ختيـار فريـق ، كمـا ، وق  كان   تـ ريب مركزيـاً وعمليًا على  الستمار  و  نماذج تم ت ريب   باحثين   مي  نين نظرياً 

تــم تقســيم فريــق   عمــل   ميــ  ني إ ــى عــ    ت ريبيــة، و   تقيــيم فــي نهايــة   ـ ور      عمـل   ميــ  ني ممــن   تــازو   متحــان
 : مستويات إ  رية وذ ك  تسهيل آ يات   متابعة و  رقابة على  و     بيانات و  متابعة على سير   عمل   مي  ني

 .قيقها وفحصها  ذي يقوم باستيفاء   بيانات من أصحاب   معاصر مباشر  ويقوم بت :   باحث   مي  ني -
  ــذي يقــوم باســتالم  الســتمار ت   مســتوفا  مــن   بــاحثين   ميــ  نيين وتــ قيقها و  مر  عــة :   مشــرف   ميــ  ني -

 .   مي  نية متى تطلب   موضوع ذ ك

رسـا ها :   منسق   مي  ني -   ـذي يقـوم باسـتالم  السـتمار ت   م ققـة مـن   مشـرفين فـي مكاتـب   محافظـات و  
 .إ ى إ  ر    مشروع

 
 معالجة البيانات  ..4
عملية  إل خال وت قيق   بيانات بع   تتموبع  ذ ك مس  معاصر   زيتون  إع    كافة   بر م    الزمة  معا  ة بياناتتم 

ويتم  ستخر ج    ول نتائ    مس  وفقا  نماذج      ول   مع   مسبقا  هذ   عملية   و ة   بيانات ى ر ت   وأخير ً  إل خال، 
 . قا آل يات  حتساب خاصة با    ول  مس  ووف
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 :هذه   عملية، وهي كاآلتيخالل    بيانات قة و   و   تم  تخاذ م موعة من  إل ر ء ت   تي من شأنها تعزيز
 تم ت هيز برنام   إل خال الستمار    مس  بحيث يكون هناك شاشة  كل صفحة من صفحات  الستمار  .4

(Oracle). 

 .  شروط   مر عية  لت قيق  آل ي على  الستمار  من حيث   ت قيق ومنطقية   بيانات تم تغذية   برنام  بقائمة من .1

 .تم   تحقق من فاعلية   برنام  من خالل إ خال  ستمار ت ت ريبية إح  ها مغلوطة و ألخرى صحيحة .3

على  هم بشكل كاملت ريب ختيار م خلي   بيانات من ذوي  الختصاص في م ال   برم ة و  كمبيوتر وتم  تم .1
 .برنام   إل خال

تم  ستالم ملفات با بيانات   م خلة وتم فحصها ومر  عتها من قبل إ  ر    مشروع، وذ ك قبل   شروع باستخر ج  .5
 .  نتائ 
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   فصل   ثا ث
 

 معاصر الزيتونأبعاد ومؤشرات جودة البيانات لمسح 
 

، (4أنظر ملحق ) 1043 - 1040ات  مس  معاصر   زيتون على فحص أبعا  ومؤشر ت  و     بيان   فصل هذ  يشمل
 : كما باآلتي

 
 الصلة بالواقع  0.3

قياس هذ    بع  باستخ  م  وتم ،بم ى تلبية  إلحصاء ت  حا ات   مستخ مين   حا ية و  محتملة مستقباليتعلق هذ    عنصر 
 : آلتية  مؤشر ت 

 

 الهدف األساسي للمسح  

   معاصر   زيتون وتوزيعها حسب   حا ة   عملية  عأ ى توفير م موعة من   بيانات حول ف مس  معاصر   زيتون إ هي
كما ور  )  مستخرج منه حسب مستوى  ألتمتة و  محافظة، وغيرها  يتة   زيتون   م روس وكمية   ز يمكو  نوع و  محافظة، 

متخذي   قر ر ت و  مخططين و  ،ل  القتصا يتوفير   بيانات   الزمة ألغر ض   بحث و  تحلي ساهمت فيو  تي ، (سابقاً 
 .با قطاع   زر عيو  مهتمين 

 
 وصف نوعي لما يقيسه المسح  

، قيمة  النتاج،   قيمة   مضافة،   تكوين   رأسما ي،  الستهالك   مستخر ةو  زيت   م روسة يقيس   مس  كمية   زيتون 
 .  وسيط وع     عاملين في معاصر   زيتون

 

 مسح ودوريتهتاريخ بدء ال  

 ويع    تقرير . 4995من عام  السنا    زمني  ب ءً منتظم ومتو صل سنوي بشكل مس  معاصر   زيتون بتنفيذ  يقوم    هاز
 .خر هذه   تقارير   سنوية  لسلسلةآ( 1043عن عام  السنا    زمني )عشر    تاسع  سنوي 

 
 إطار المعاينة  
هذه   معاصر  تناو ء كس ،عاملة في فلسطين خالل نفس عام تنفيذ   مس ي مس  معاصر   زيتون كافة   معاصر   طغي

وفيما يخص ، و أوتوماتيك، ويعتبر   حصر   شامل هو  ألسلوب   متبع في هذ    مس أق يمة أو نصف أوتوماتيك 
عام     ي  باإلعتما  حيث يتم تح يث  طار   مس   ل،   مغلقة تعبأ  ها  ستمار  تعريفية ويشار إ يها بأنها مغلقة صر  معا

على إطار   مس   لسنة   سابقة وتح ي    معاصر   مغلقة منها وتس يل   معاصر     ي     تي  م تكن مو و   في   عام 
 .ت  ر  إلشار  هنا إ ى أن تقرير   مس   م يتطرق إلطار   معاينة وآ ية تح يثه بصور  و ضحة  .  سابق

 

 حجم العينة  

و  تي  1043 – 1040  لسنو ت حيث بلغ ع     معاصر   عاملة هو  ألسلوب   متبع في هذ    مس ،يعتبر   حصر   شامل 
تبين من   فحص تطابق ع     معاصر ما بين تقارير   مس  .  معصر  على   تو  ي 121، و119، 111، 112تم زيارتها 

 .وملفات بيانات   مس 
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 0203 - 0202 للسنواتفي فلسطين  العاملة عدد معاصر الزيتون

 

 

 تصميم العينة  

 .ألن مس  معاصر   زيتون مس  شامل ال يتم   عمل على تصميم عينة خاصة با مس 

 

 التقدير  

كمية   زيتون   م روسة و  زيت تق ير بعض   قيم من ِقبل بعض   مبحوثين، مثل  أنه يتمم ير   مشروع  ع  مر  عةبتبين 
بناًء   على تق ير كمية   زيتون   م روسة و  زيت   مستخر ة بعض   حاالت في بحيث يعتم  صاحب   معصر ،   مستخر ة

 .على كمية   ر 

 

 القيم الشاذة  

ال يو   قيم شاذ ، حيث يتم تنظيف   بيانات بع    خا ها من قبل م ير من خالل   ر وع   ى م ير   مشروع تبين أنه 
حيث تبين   .، ويتم وضع   مبرر ت  ن كانت صحيحة من   مي  نمح ى   قيإ  مشروع، ويتم   ر وع  لمي  ن في حال   شك ب

 .ع م و و  قيم شاذ  1043 – 1040من فحص ملف بيانات   مس   لسنو ت 

 

 األوزان  

 .ألن مس  معاصر   زيتون مس  شامل ال يتم حساب أوز ن  لمس 
 
 االستخدام والمستخدمين  

 ر سة سنوية و فية وشاملة  كافة معاصر   زيتون  من خالل  زيتون  نشاط معاصر    هاز برنام ًا مستقاًل يتعرض  يع 
  عمو    فقري  لقطاع   زر عي  يشكلو فلسطين،    محاصيل   منت ة في   زيتون من أهم في فلسطين، ألنة ل  عام

اسيًا  لمستهلك سئيًا أ لتنمية  ال تماعية و القتصا ية  لم تمع   فلسطيني، باعتباره مص رً  غذ كمص ر  أهميتهو  ،  فلسطيني
 .   فلسطينية تشغيل  ألي ي   عاملةمساهمتها في إ ى إضافة ، نيلسطي  ف
 

إع      حسابات  في تساهمزمنية من   بيانات  سلسلة ريتوفوبشكل  وري يساهم في إن إ ر ء برنام    مس  بهذه   صور  
 عنيةصا ية  ألساسية   الزمة  رسم   سياسات   زر عية   متلبية  الحتيا ات من   بيانات  القتوتأتي   ،  قومية  فلسطين
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ورسم على وضع   خطط باإلضافة  مساع تها في إتاحة   فرصة أمام   باحثين و    رسين و  مهتمين وصناع   قر ر  با زيتون،
  .هوتطوير  االقتصا    وطنيب   متعلقة قضاياا ب  ت و  خروج بتوصيات  سياسات   تنموية و تخاذ   قر ر 

 
 نقاط القوة والمحددات  

وبا تا ي يتوفر سلسلة زمنية طويلة بحيث يمكن أن  4995أنه يتم تنفيذه منذ عام  معاصر   زيتوننقاط   قو  في مس   تكمن
ال تو   حاالت رفض و مس  شامل   ميع معاصر   زيتون   عاملة في فلسطين،  كما أنه ،يتم مقارنة   بيانات عبر   زمن

من قبل   مبحوث ومتابعة   باحث  ها   معاصر، باإلضافة إ ى أنه يتم تس يل   بيانات بشكل يومي  من قبل  صحاب
على تقارير  الن از   مرسلة من   مي  ن وتقارير حيث تم  الطالع ، با شكل   صحي ها بصور   ورية  لتأك  من  ستيفاء

 .  زيار ت   مي  نية
 

 .(كما ور  سابقاً ) من خالل تق ير ت الصحاب   معاصربعض   بيانات  يفاءيتم  ست ه مس  أن  مح   ت  أما با نسبة
 
 التعريفات الرئيسية  

 فوعات م  ، (  ر ) ر  عصر   زيتون أعصر ، م  : معاصر   زيتونمس    و ر   في و  مصطلحات    تعاريفمن أهم 
   ت ر يإ هتالك،ال املون في  إل  ر  و  خ مات، ع  ،   قيمة   مضافة،   عاملون، ط  وسي ستهالكال  إلنتاج،  تحويالت، و 

 ا تعاريفب   متعلقة    و ية و  معايير تم  تباع  ح ث   توصياتت  ر  إلشار  إ ى أنه   .يبارز   و فت،     وتحويالت،
 رتطو  سلسلة   متح   ألغذية و  زر عة  ألمم  منظمة، كا ر وع إ ى   تعريفات   صا ر  عن  إلحصائية و  مصطلحات
 .1040   ز رعي  لتع      عا مي    برنامو  ،44  الحصاء ت

 
 .1043-1040  لسنو تيالحظ مما سبق أن ب ع    صلة با و قع تحقق بشكل و ض  

 
 الدقة  0.3

  حسابات و  تق ير ت من   قيم   فعلية أو   حقيقية   تي قص ت  إلحصاء ت ( مطابقة)م ى قرب تعكس  قة   بيانات 
 : آلتية مؤشر ت  ياس هذ    بع  باستخ  م وتم ق ،قياسها

 
 األخطاء اإلحصائية  
،  ذ ك ال تو   أية (  معاصر)هذ    مس  على أساس   حصر   شامل   ميع   وح  ت  إلحصائية   مسته فة با  ر سة  ذفن

 .في هذ    مس ( أخطاء معاينة)أخطاء إحصائية 

 
 األخطاء غير اإلحصائية  

 يمكن إ ما ها بأخطاء ع م  الست ابة، أخطاء  الست ابة ئية في كل مر حل تنفيذ   مشروع، و  تي ألخطاء غير  إلحصاتر  
هذ    نوع من  ألخطاء فق   تخذت إ  ر    مشروع   تفا يو .    بيانات وأخطاء إ خال ،(  باحث)، أخطاء   مقابلة (  مبحوث)

وق  تمثلت هذه  إل ر ء ت في  ستخ  م نماذج يومية   مع  م موعة من  إل ر ء ت   كفيلة بتقليلها إ ى أ نى مستوياتها
ع     مشتغلين   عاملين في   معصر  ك إضافة إ ى مؤشر ت أخرى شملها   نموذج ،  بيانات   متعلقة بكميات   زيت و  زيتون
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  شخص   مكلف وقيام   باحث   مي  ني بت ريب صاحب   معصر  أو  وع     نوبات   تي تعمل بها   معصر  بشكل يومي،
 . با تس يل على آ ية   تعامل مع هذه   نماذج

 
  مؤهل   علمي و  كفاء  وتقييم   باحثين، حيث تم ت ريب   باحثين  سن   مي  نيين على أسايكما تم   عمل على  ختيار   باحث

وحل    باحثين أ  ء فاء ك من  أك لتة مي  ني  تزيار باإلضافة  لقيام ب  مي  نين نظريًا وعمليًا على  الستمار  و  نماذج، 
 .كل و ألخطاء إذ  و  تا  مش

 
ت قيق من ثم و  ،ت هيز وفحص قاع    إل خال ، شملت إل ر ء ت في مرحلة إ خال   بيانات ق  تم إتخاذ م موعة من 

 كبير في تقليل كان  هذه  إل ر ء ت  ألثر  حيث .  و تساقها   بياناتأ ل   تحقق من  و    منوذ ك  ،  بيانات   م خلة
 .غير  إلحصائيةألخطاء  
 
 معدالت التجاوب وعدم التجاوب   

 .1043-1040 مس  معاصر   زيتون % 400بلغت نسبة  الست ابة 
 

 .1043-1040  لسنو تبشكل تام  يالحظ مما سبق أن ب ع     قة تحقق
 

 واإلنتظام الوقتية  3.3
في  ،يانات  لمستخ م ووقوع   ح ث أو   ظاهر    تي تصفها هذه   بياناتطول   وقت بين تاريخ إتاحة   بتشير   وقتية إ ى 

وتم قياس هذ    بع   ،في   رزنامة  إلحصائية   نشر   مخطط  هوتاريخ    نشر   فعليتاريخ حين يشير  إلنتظام إ ى 
 : آلتيةباستخ  م   مؤشر ت 

 
 الوقت الزمني الذي تعكسه البيانات  
خالل موسم قطف   زيتون  عام تنفيذ   مس ،  ةصر   شامل  كافة معاصر   زيتون   عاملح  أسلوب  مع   بيانات بإتباع  مت

  فتر    ممت   ما بين ب  ية تشرين أول ومنتصف  1043 - 1040  لسنو ت معاصر   زيتونحيث تعكس بيانات مس  
 مسحي معاصر   زيتون  ية كانون أولوما بين ب  ية تشرين أول ونها، 1044و 1040كانون أول  مسحي معاصر   زيتون 

 .إختالف فتر  تنفيذ   مس  من طبيعة   موسم وم   قطف   زيتونويعو    سبب في ، 1043و 1041
 
 الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشرها  

 إلسنا    زمني  تاريخية نهاتبين من خالل فحص تقارير   مس  و  موقع  ال كتروني  ل هاز أن   وقت   فاصل ما بين 
شهرين ونصف  مس  ، 1044شهور ونصف  مس   3، 1040 شهور  مس  1:  لبيانات وتاريخ نشر   نتائ  كانت كاآلتي

 .1043 مس  وشهرين ، 1041
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 0203 - 0202 للسنوات الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشرها لمسح معاصر الزيتون

 

 
 ما سبق أن   وقت   فاصل ما بين  إلسنا    زمني  لبيانات وتاريخ نشر   نتائ   م يكن ضمن   فتر    معياريةيالحظ م

أن هنا ك تحسن مستمر في موع     مبين سابقاً  من   شكل  كن يالحظ، 1041 – 1040 لسنو ت ( ما بين شهر وشهرين)
 .نشر   نتائ 

 

  وتاريخ النشر الفعليالوقت الفاصل بين تاريخ النشر المخطط له  
 في 1040مس   عام   تم نشر نتائ   حيث ،هو نفس تاريخ   نشر   فعليفي   رزنامة  إلحصائية تاريخ   نشر   مخطط  ه 

تم نشر   نتائ   1043 عام  وأخير ً  ،41/03/1043في  1041و عام  ،01/01/1041في  1044و عام ، 41/01/1044
 .03/03/1041ي ف
 

  .1043 - 1040  لسنو ت ح  ما  و النتظام ق  تحقق   وقتية ب ع ن يالحظ مما سبق أ
 

 والوضوح إمكانية الوصول 4.3
من    هاز  إلحصائي،  مات  إلحصائيةإ ى   سهو ة و  ظروف   تي يتم فيها   حصول على   معلو تشير إمكانية   وصول 

يشير مفهوم   وضوح إ ى بيئة   معلومات   متعلقة  بينما ،بحيث تكون سهلة  الستخ  م ومالئمة من حيث   شكل و  مضمون
 ألشكال   بيانية و  خر ئط، وكذ ك من حيث توفر  مثل وشروحات ببيانات وصفية مناسبة، إرفاقها حيث من با بيانات،

شكال أ ،سهو ة   وصول  لبياناتس هذ    بع  باستخ  م ع   مؤشر ت أهمها ويتم قيا  .  معلومات حول  و   هذه   بيانات
 .وفيما يلي توضي   ما تم تحققه من هذه   مؤشر ت ،بيانات   وصفيةو   ،نشر   بيانات

 
 نشر وتعميم البيانات اإلحصائية  
 :منها بع   طرق  إلحصائية و  نشر ت   تقارير نشر يتم
 
 التقليدي النشر -

 مس   هذ  حصول على تقارير ونتائ  يمكن   حيث  ،فلسطينفي   مس  معاصر   زيتونسنوية  تقارير بإص  ر    هاز يقوم
أو زيار  مكتبة    هاز حيث  ،بع   طرق منها زيار  مقر    هاز و  حصول على   تقارير و  كتب   سنوية وبأسعار رمزية
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   هاز ع م توفر تقارير  لمس  منذ   عام  خالل مر  عة مكتبة، وق  تبين من مس   م مل إص  ر ت  على تحتوي   مكتبة
  .و إلستغناء عن   ورقي   نشر  إل كتروني عبر  إلنترنت ث أخذ    هاز باإلعتما  علىحي ،1001

 
 :اإلنترنت اإللكتروني عبر النشر -

على   ه موقع بإنشاء قام    هاز، وعليه   نشر في و ألو ى   قنا   ألفضل نترنت إل عبر يعتبر   نشر  ال كتروني
، وق  تم   عمل على تح يث   موقع  إل كتروني بناًء على توصيات 4992عام منذ    )www.pcbs.gov.ps ( إلنترنت

  ر ي.  1043، حيث تم إطالق   موقع بحلته     ي   خالل   عام 1040نية ونتائ  مس  رضى   مستخ مين   بعثات   ف
ب  ية  ذوذ ك من معاصر   زيتون مس  حول بإص  رها يقوم  تي    نشر ت و  تقارير بإتاحة  ميع يقوم  إلشار  إ ى أن    هاز

مكانيةو  ،مس    الطالع على تقارير  صفحة    هاز  مستخ مي يمكنحيث .    يوم وحتىتنفيذه   الحتفاظ  أو طباعتها   
، وبصيغة 1043 – 1040 لسنو ت  PDFتم   نشر بصيغة ع  إل كتروني أنه فحص   موق تبين من ، وق إ كترونية بنسخة

Word  وبصيغة ، 1043، و1041، 1040 لسنو تExcel  1043و 1041 لسنو ت. 
 

  CD’s:نةالمر  األقراص النشر اإللكتروني عبر -
 وأسرع أسهل بطريقة  نتائ  يتم  ستعر ض  بحيث ،(CD’s)  مرنة  على  ألقر ص  مس  تقارير   ميع بتحميل    هاز يقوم

   هات  إلص  ر ت هذه من نسخ بإرسال    هاز ويقوم ،PDF)) و ذ ب ومرن سهل بشكل و  عرض   تصف  تتي  بصور 
 .  وطنوخارج    خل كثير 

 
 الجمهور خدمات  

 لمهتمين و  مستخ مين   إلحصائية   مختلفة   بيانات توفيرو   مستفي ين   حتيا ات    مهور  تلبية خ مات قسم    هاز نشأأ
من   طلبات حول    ع ي  بتلقي يومياً    قسم هذ  يقومحيث ،   م تمع   فلسطينيعن  و ضحة صور  عطاءإل بمختلف فئاتهم

 .متابعة هذه   طلبات و  ر  عليها تميو  إلحصائية، مختلف   بيانات و  مسوح 
 
 اإلعالم والمستفيدين وسائل مع التواصل  

 بعق  حيث يقوم أنو عهم وشر ئحهم، و  صحفيين ومستخ مي   بيانات بمختلف مع وسائل  إلعالم   تو صل إ ى    هاز يسعى
 إلحصائية، وق  تم  مع   مو ضيع تعاطيكيفية    على   تباحث و  تشاور وت ريبهم به ف  ورية شهرية أو  قاء ت وورش عمل

إطالع   صحف و  مستخ مين  خال ها تم ،1043-1040 مس  معاصر   زيتون  ةصحفي   اتبيان  ع ي  من    نشر
 .و  مهتمين و  وز ر ت وصناع   قر ر على أهم   نتائ    تي توصل  ها   مس 

 
 ةاإلحصائي البيانات قواعد  

 وربطها و   غر فية و القتصا ية و ال تماعية   سكانية   م االت كافة في  فلسطين غر فية  اتبيان قاع   قام    هاز بإنشاء

   بيانات ت ميع ، به ف(  خ ...  مباني   ع ، مناطق   ت معات،   محافظات، ،فلسطين(  مستويات  على مختلف  غر فياً 

 أول كانت  ق   .   غر في موقعها مع هاوربط ،منها   إ  رتها و الستفا يسهل منظمة، علمية أسس وفق    هاز في   متوفر 

من ثم و  ،1001فلسطين  إلحصائي  أطلس إع    خالل نم   خر ئط باستخ  م  إلحصائية   بيانات نشر في  ل هاز ت ربة
 إع    في ومتطور  وسيلة   ي    لمستخ مين يوفر بحيث 1002إ كتروني عام  إحصائي أطلس على إنشاء    هاز عمل

file:///C:/Documents%20and%20Settings/okuffash/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OP11WGHO/www.pcbs.gov.ps


 

14 
 

 : إلنترنت شبكة باستخ  م وذ ك  حتيا اتهم، وضمن بهم   خاصة  إلحصائية  خر ئط 
(http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp).  
 
 .في  ألطلس  إلحصائي  إل كتروني زيتون مس  معاصر   توفر خر ئط ع م من خالل فحص   موقع  ال كتروني  يالحظو 
 
 المؤهلة البيانات  

، ويتم (Puplic Use File - PUF)  مؤهلة  الستخ  م   عام    بيانات وتسويق بإنتاج 2005 مع نهاية شهر آب    هاز قام
ية   بيانات بع  معا  تها من ناحية سر  ،CD-ROM  مسوح و  تع    ت على قرص م م    عمل حا يًا على تأهيل  ميع 

عملية توفير  تعتبر(.  41)طبقًا  لما    2000  عام( 1)وفق ما نص عليه قانون  إلحصاء ت   عامة   فلسطيني رقم 
بكافة   إلحصائية و  مستخ مين  لبيانات كمنت     هاز بين   عالقة تعزيز م ال في مهمة  بيانات  إلحصائية خطو  

   بيانات، بحيث تساع هم هذه   بيانات على إ ر ء    ر سات و  تحليالت هذه من كونهم   مستفي ين   حقيقيين قطاعاتهم

 .الشتقاق   مؤشر ت   تي يرغبون بها وتلبي  حتيا اتهم   خاصة  ون   حا ة إ ى   ر وع إ ى    هاز  توفيرها  هم
 

 مس  وتوفيرها  الستخ  م   عاما  خاصة بمن   بيانات   مؤهلة   ةإص  ر م موع تمتبين من مر  عة   ئر    نشر و  توثيق أنه 
إحتو ئه على  ستمار   1043 - 1040  لسنو تمن فحص ملف   بيانات   مؤهلة  كذ ك وتبين ،وحتى  آلن 4992منذ   عام 

 ،(با لغتين   عربية و الن ليزية)شور و وبر  ،  يل إستخ  م   بيانات ،قاموس   بيانات ،SPSS  مس ، بيانات   مس  بصيغة 
  .مر عا   إل ر ء ت  إل  رية و  فنية   معتم   با  هاز و  خاصة بإع      بيانات   مؤهلة  لمسوح تم  قو 

 
 الوصفية البيانات  

   بيانات بنشر قام    هازبا بيانات   وصفية، حيث  رسمية بطريقة شياء ال تصف   تي   وثائق من رهاغيو   بياناتتعرف  

  بيانات   و ية  ت هيز معايير وق  تم  عتما  لبيًة  حا ة   باحثين و  مستفي ين،ة، ت  وصفية على صفحة   كترونية خاص
 . النترنت   وصفية ونشرها على   بيانات  ت هيز  Accelerated Data Program - ADP برنام  و ستخ  م   وصفية

 
.  بياناتها و ع   سنو ت ونشر ب مع    هاز قام   تي   مسوح من كبير  م موعة على   منشور    وصفية   بيانات قاع   تحتوي

 سحب آ ية ومنه ية، نبذ  تعريفية :تتضمن   بيانات وم موعات   مسوح هذه عن تعريفية و ست ال ية معلومات نشر يتم ثحي

 قاع   توفر  ذ ك باإلضافة.  كثير  أخرى توثيقية ومعلومات ،قاموس   بيانات ،وتقييم   بيانات ومعا  ة آ ية  مع ،  عينة

 .و  يل   مستخ م   منشور   نتائ  تقرير،   الستمار  مثل   مس  أ و ت ووثائق من ة  بيانات نسخ
 

 على   موقع  ال كتروني   مخصص  لبيانات   وصفية  ،1041 - 1040  لسنو ت لمس  يالحظ توفر   بيانات   وصفية 
(v4.2/index.php/catalog-ar-Metadata-http://82.213.38.42/PCBS) ر يتوف سيتمفي حين ، بصور  صحيحة

 .وبحسب   خطة   عام   حا يفي  في   وقت   مح    ها 1043  بيانات   وصفية  عام 
 

 مركز البحث العلمي: 

   وصول من   باحثين تمكين وبه ف   علمي   بحث م ال في  إلحصائية ات  بيان  ستخ  م  تعزيز   ها فة    هاز سياسة ضمن

 من وذ ك ، 1044 عام    هاز مقر في   علمي   بحث مركز إفتتاح تم   علمية،  ألغر ض مختلف تخ م متنوعة بيانات إ ى

http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp
http://82.213.38.42/PCBS-Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog
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 يح  ها ومعايير وفق إ ر ء ت( معاصر   زيتون مس  ومنها إستخ  م   بيانات   خام )  خام  لمسوح    بيانات أ ل إستخ  م

 مؤسسات ،  عليا    ر سات و  معاه  وطلبة    امعات ،  باحثين ،  مختلفة  ألبحاث مر كز: و  تي تساع  كل من ،   هاز
  .متينة وعلمية على أسس و تخاذ   قر ر ت على رسم   سياسات ،   و ية و  مؤسسات ،  قطاع   عام و  خاص

 
 .1043 - 1040  لسنو ت لمس   كبيرمكانية   وصول و  وضوح تحقق بشكل يالحظ مما سبق أن ب ع  إ

  
 القابلية للمقارنة  5.3

س هذ  تم قيا ،  قيم   حقيقية  لخصائص  إلحصائية وم ى إمكانية تفسير   فروق بين  إلحصاء ت يشير هذ    بع  إ ى 
 : آلتية مؤشر ت    بع  باستخ  م 

 
 ؤشرات المسحمقارنة بيانات سلسلة زمنية لم  

وذ ك على  ،  متغير ت  ألساسية  نشاط معاصر   زيتون في فلسطينتم إ ر ء مقارنة بين   بيانات بصور  سلسلة زمنية ألهم 
 .1043 - 1040  لسنو ت مس  معاصر   زيتون   صفحة  إل كترونية  ل هاز ره في   تقرير   سنوي و شكل   ول يتم نش

 
  زيع الجغرافي لمجتمع الدراسةمقارنة مؤشرات المسح حسب التو  

 (  ضفة   غربية وقطاع غز )حسب   منطقة    غر فية   م موعة من مؤشر ت   مس  مس  معاصر   زيتونتم نشر بيانات 
، وبا تا ي يو    مكانية (مع مالحظة أنه تم  م    بيانات  بعض   محافظات  لحفاظ على سرية   بيانات)و  محافظات 

 .  توزيع    غر في  م تمع    ر سةؤشر ت   مس  حسب لمقارنة ما بين م 
 
 مقارنة بيانات المسح لبيانات مشابهة من مسوح مختلفة وذات عالقة  

ع م مقارنة بيانات   مس   بيانات مشابهة من مسوح  1043 - 1040  لسنو تمعاصر   زيتون  مس  فحصتبين من 
  .ن مسوح مختلفةمختلفة وذ ك بسبب ع م و و  مصا ر بيانات مشابهة م

 
 مقارنة مؤشرات المسح حسب جزئيات مختلفة لمجتمع الدراسة  

مقارنة مؤشر ت   مس  حسب  زئيات مختلفة  م تمع ع م  1043-1040  لسنو ت معاصر   زيتونفحص مس  تبين من 
 . مس  حسب م تمع    ر سة ككل  تم مقارنة مؤشر ت بل  ،   ر سة

 
ع م  مكانية تحقق  مع  ألخذ باإلعتبار ،1043 - 1040  لسنو ت  ح  كبير  مقارنة تحقق  يالحظ مما سبق أن ب ع  قابلية

 .بعض   مؤشر ت نتي ة خصوصية   مس 
 

 االتساق  4.3
وم ى و و  منه يات  ،  مت معة بمنه يات مختلفة وألغر ض متع    فيما بينها تالؤم  إلحصاء تيتعلق هذ    بع  بم ى 
إ ى نتائ  متشابهة من حيث   قياسات في مختلف أركان   نظام  إلحصائي بما فيها مصا ر   بيانات قابلة  لمقارنة وتؤ ي 

 : آلتية مؤشر ت   س هذ    بع  باستخ  متم قيا ، ألو ية و  ثانوية
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 استخدام إطار معاينة دقيق ويتم تحديثه باستمرار لجميع المسوح  
ويتم ، (  حصر   شامل)شامل  ستخ  م إطار معاينة  1043 - 1040  لسنو تمعاصر   زيتون تبين من فحص مس  

 كن ت  ر  إلشار  هنا إ ى أن تقرير   مس   م   .باستمر ر باالعتما  على  طار   مس   لعام   سابق  تنفيذ   مس تح يثه 
 .يتطرق إلطار   معاينة وآ ية تح يثه بصور  و ضحة

 
 لتعليمات والتصنيفات والمعايير التي يتم تطبيقها، على أن تكون ضبط اإلجراءات المعمول بها لضمان المفاهيم وا

  منسجمة مع المفاهيم والتعليمات والتصنيفات والمعايير الدولية
مس  وفق   مفاهيم و  تعليمات و  تصنيفات   ضبط إ ر ء ت ومفاهيم  1043 - 1040  لسنو تمس    تبين من فحص 
 .   و ية با معاييرو كن  ون   مساس  (  خصوصية   فلسطينية)  مفاهيم   وطنية   ألخذ باإلعتبارمع  ،و  معايير    و ية

 
  (إذا توفرت)مقارنة مؤشرات المسح مع نفس المؤشرات من بيانات السجالت اإلدارية  

مس  مع نفس   مؤشر ت من بيانات   مقارنة مؤشر ت  ع م 1043-1040  لسنو ت معاصر   زيتونتبين من فحص مس  
 .نشاط   معاصربوذ ك  ع م توفر س الت إ  رية خاصة  ،ت  إل  رية  س ال

 
 مقارنة مؤشرات المسح مع نفس المؤشرات من بيانات التعداد  

نتي ة  مس  مع بيانات   تع     ع م إمكانية مقارنة مؤشر ت  1043-1040  لسنو ت معاصر   زيتون تبين من فحص مس 
 .خصوصية   مس 

 
مع  ألخذ باإلعتبار ع م  مكانية تحقق  ،1043 - 1040  لسنو ت بشكل  زئي تحقق  إلتساق يالحظ مما سبق أن ب ع 

 .بعض   مؤشر ت نتي ة خصوصية   مس 
 

 االكتمال  1.3

وم ى  كتمال  إلحصاء ت من حيث شمول   مؤشر ت و  تغطية  ،يركز هذ    بع  على م ى توفر  ميع  إلحصاء ت   الزمة
تم قياس هذ    بع   ،نية و  تغطية من حيث   فئات   مسته فة وغير ذ ك من  ألمور ذ ت   عالقة   غر فية و  تغطية   زم

 : آلتيينباستخ  م   مؤشرين 
 
 استخراج أكبر عدد من المؤشرات التي تغطي موضوع المسح  
معاصر  نشاط حول  إلحصائية   مؤشر ت أهم 1043 - 1040  لسنو ت   سنوي مس  معاصر   زيتونتقرير  تناولي

ع   ، كمية   زيت   مستخرج من   زيتون، كمية   زيتون   م روس، ع   معاصر   زيتونها برز أ ،فلسطين في  زيتون 
قيمة  الستهالك   وسيط في ، تعويضات   مستخ مين بأ ر في معاصر   زيتون،   مستخ مين بأ ر في معاصر   زيتون

قيمة إنتاج ، حركة  ألصول   ثابتة  نشاط معاصر   زيتون،   زيتونقيمة   ضر ئب و  رسوم في معاصر ، معاصر   زيتون
 .نسبة   سيو ة، إ ما ي   قيمة   مضافة  نشاط معاصر   زيتون، نشاط معاصر   زيتون
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 تغطية جميع المناطق الجغرافية في عينة الدراسة:  
 ق  تم تقسيم   مناطق    غر فية على، ف1043 - 1040  لسنو تتم تغطية  ميع   مناطق    غر فية في عينة    ر سة 

مع مالحظة أنه تم  م    بيانات  بعض   محافظات  لحفاظ على )و  محافظة  (  ضفة   غربية وقطاع غز ) قةط  منمستوى 
 .(سرية   بيانات

 
 .1043 - 1040  لسنو تيالحظ مما سبق أن ب ع   إلكتمال تحقق  ح  كبير 
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   فصل   ر بع
 

 معاصر الزيتونمسح  مؤشرات آلية احتساب أهم
 

حيث يعتبر  ،معاصر   زيتون مس  تنفيذ على وحتى  آلن 1995   عام منذ   فلسطيني  إلحصاء   مركزي    هاز يعكف
ذ يعتبر   عمو    وتنبع أهمية   زيتون  فقري  لقطاع   زر عي   فلسطيني،   زيتون من أهم   محاصيل   منت ة في فلسطين، و  

إضافة إ ى  ، لتنمية  ال تماعية و القتصا ية  لم تمع   فلسطيني، باعتباره مص رً  غذ ئيًا أساسيًا  لمستهلكمن كونه مص ر  
ونظرً  ألهمية إنتاج زيت   زيتون، فق  أفر     هاز برنام ًا مستقاًل   .أنه من أهم عناصر   صناعة   تحويلية في فلسطين

بيانات ة خالل   موسم، ويأمل    هاز أن تفي لة  كافة معاصر   زيتون   عامليتعرض  هذ    نشاط ب ر سة سنوية و فية وشام
بأغر ض   بحث و  تحليل  القتصا ي، وتساع  متخذي   قر ر و  مخططين و  مهتمين في رسم  مس  معاصر   زيتون

 .   سياسات  القتصا ية في هذه   مرحلة من عملية   بناء   وطني
 

كمية  ،كمية   زيتون   م روس، ع   معاصر   زيتون أبرزها   مؤشر ت من   ع ي  يوفر معاصر   زيتون  ذ ك فإن مس 
تعويضات   مستخ مين بأ ر في معاصر  ،ع     مستخ مين بأ ر في معاصر   زيتون ،  زيت   مستخرج من   زيتون

متوفره على   موقع ) قياسها فيما يلي   ول يبين أهم هذه   مؤشر ت وتعريفها وطريقة  .وغيرها من   مؤشر ت   زيتون
 :( إل كتروني  ل هاز

 

 طريقة قياس المؤشر تعريف المؤشر اسم المؤشر
وحدة القياس 

 للمؤشر

   ع م موع ع   معاصر   زيتون  مؤشر يقيس ع   معاصر   زيتون  ع   معاصر   زيتون
 طن   م روسكمية   زيتون  مؤشر يقيس كمية حب   زيتون   م روس  كمية   زيتون   م روس

كمية   زيت   مستخرج من 
   زيتون

مؤشر يقيس كمية   زيت   مستخرج من   زيتون 
   م روس 

م موع كمية   زيت   مستخرج من 
   زيتون   م روس 

 طن

ع     مستخ مين بأ ر 
 في معاصر   زيتون

مؤشر يقيس ع     مستخ مين بأ ر في معاصر 
   زيتون 

ع     مستخ مين بأ ر في 
   زيتون معاصر

 ع  

تعويضات   مستخ مين 
 بأ ر في معاصر   زيتون

مؤشر يقيس م موع  أل ور   نق ية و  عينية، بما 
في ذ ك   مساهمات في   ضمان  ال تماعي، 
و  تي ت فع ألي مستخ م مقابل عمل يؤ يه ضمن 

 أنشطة معاصر   زيتون

م موع  أل ور   نق ية و  عينية، 
بما في ذ ك   مساهمات في 

 ضمان  ال تماعي، و  تي ت فع  
ألي مستخ م مقابل عمل يؤ يه 

 ضمن أنشطة معاصر   زيتون

  والر أمريكي

قيمة  الستهالك   وسيط 
 في معاصر   زيتون

مؤشر يقيس م موع قيمة   م خالت   مستخ مة 
أو   مستهلكة أو   متلفة أو   محو ة في   عملية 

  إلنتا ية في أنشطة معاصر   زيتون 

ع مستلزمات  إلنتاج   سلعية م مو 
و  مصروفات وتقيم بأسعار 
  مشترين، و  تي تعرف بأنها سعر 
  منت  مضافًا إ يه هو مش   نقل 

 وهو مش ت ار     ملة و  ت زئة

  والر أمريكي



 

12 
 

 طريقة قياس المؤشر تعريف المؤشر اسم المؤشر
وحدة القياس 

 للمؤشر

قيمة   ضر ئب و  رسوم 
 في معاصر   زيتون 

ترخيص   معاصر، ورسوم ترخيص  رسوم تشمل
 وضر ئب أخرى  مركبات، وضر ئب أبنية، 

  معاصر،  ترخيص رسوم م موع
ورسوم ترخيص   مركبات، 

 وضر ئب أبنية، وضر ئب أخرى

  والر أمريكي

حركة  ألصول   ثابتة 
  نشاط معاصر   زيتون

يقص  بذ ك   تعرف على قيمة  ألصول   ثابتة 
 ألصول   تي تعمر أكثر من سنة مثل   مباني )

ر ت نقل، و إلنشاء ت،  آلالت  و  مع  ت، سيا
   تي تقتنيها   معاصر(  ألثاث وغير ذ ك

م موع  قيمة  ألصول   ثابتة 
 ألصول   تي تعمر أكثر من )

سنة مثل   مباني و إلنشاء ت، 
 آلالت و  مع  ت، سيار ت نقل، 

  تي تقتنيها (  ألثاث وغير ذ ك
   معاصر

  والر أمريكي

قيمة إنتاج نشاط معاصر 
   زيتون

ر عبار  عن قيمة   منت ات قيمة إنتاج   معاص
  نهائية من   سلع و  خ مات   منت ة من قبل 
  معاصر و  تي يتم  ستخ  مها من قبل وح  ت 
أخرى ألغر ض  الستهالك ذ تيا أو  غايات 

   تكوين   رأسما ي   ثابت  إل ما ي   ذ تي

م موع قيمة   سلع و  خ مات   تي 
تنت ها   معاصر خالل فتر  زمنية 

يشمل ذ ك   سلع معينة و 
و  خ مات   منت ة  الستخ  م 

   ذ تي

  والر أمريكي

إ ما ي   قيمة   مضافة 
  نشاط معاصر   زيتون

مؤشر يقيس   قيمة   متو    ألية وح   تمارس أي 
 نشاط إنتا ي في أنشطة   معاصر

يحسب بطرح  الستهالك   وسيط 
 من إ ما ي  إلنتاج

  والر أمريكي

يقيس كمية   زيت   مستخرج من كمية مؤشر  نسبة   سيو ة
   زيتون   م روس

تمثل كمية   زيت   مستخرج 
مقسومة على كمية   زيتون 

   م روس

 نسبة
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   فصل   خامس
 

 التوصيات
                                           

 .خر ئط  مس  معاصر   زيتون في  ألطلس  إلحصائي  إل كتروني   عمل على نشر .4

 .و  نتائ  على تقليل   فتر    زمنية بين تاريخ  إلسنا    زمني  لبيانات وتاريخ نشر   تقرير   عمل .1

 .(إذ  أمكن)من وز ر    زر عة   عمل على وضع مقارنات بين كميات   زيت   مستخر ة في   مس  مع مصا ر  .3

 .عو م   قا مة  عمل على توضي  طبيعة إطار   معاينة  لمس  وآ ية تح يثه في تقرير   مس   أل .1
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< http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1917.pdf > . 

  .  قطاع خارج   منشآت –مس    نقل   -تقرير    و    .1041   هاز   مركزي  إلحصاء   فلسطيني،  -

< http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1934.pdf >. 
 .1044 - 1009 ،مس    قوى   عاملة -تقرير    و   .  1041   هاز   مركزي  إلحصاء   فلسطيني،  -

<http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1963.pdf>. 

 .1044 - 1000مس    صناعة،  -تقرير    و   .  1043   هاز   مركزي  إلحصاء   فلسطيني،  -

< http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2012.pdf>. 

 
 
 

  

file:///C:/Users/mbarakat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M3PZRACV/%3c%20http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1744.pdf%20%3e
file:///C:/Users/mbarakat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M3PZRACV/%3c%20http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1744.pdf%20%3e
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1985.pdf
file:///C:/Users/mbarakat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M3PZRACV/%3c%20http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1744.pdf%20%3e
file:///C:/Users/mbarakat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M3PZRACV/%3c%20http:/www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1744.pdf%20%3e
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1804.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1872.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1917.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1934.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1963.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2012.pdf
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 4ملحق 

 

 أبعاد الجودة ومؤشراتها
 

 مؤشرات القياس البعد
   صلة با و قع 

 
  ه ف  ألساسي  لمس   
  وصف نوعي  ما يقيسه   مس 
 تاريخ ب ء   مس  و وريته 
 إطار   معاينة 
 ح م   عينة 
 تصميم   عينة 
 تق ير   
  قيم   شاذ   
 ألوز ن  
 الستخ  م و  مستخ مين  
 نقاط   قو  و  مح   ت 
 تعريفات   رئيسية   

  ألخطاء  إلحصائية  الدقة 
 ألخطاء غير  إلحصائية  
 مع الت   ت اوب وع م   ت اوب 

   وقت   زمني   ذي تعكسه   بيانات  الوقتية واإلنتظام 
 وقت   فاصل بين  إلسنا    زمني  لبيانات وتاريخ نشرها   
  قت   فاصل بين تاريخ   نشر   مخطط  ه وتاريخ   نشر   فعلي  و 

إمكانية الوصول 
 والوضوح

 سهو ة   وصول  لبيانات 
 أشكال نشر   بيانات 
 بيانات   وصفية   

 مقارنة بيانات سلسلة زمنية  مؤشر ت   مس   القابلية للمقارنة 
 مقارنة مؤشر ت   مس  حسب   توزيع    غر في  م تمع    ر سة 
 ارنة بيانات   مس   بيانات مشابهة من مسوح مختلفة وذ ت عالقةمق 
 مقارنة مؤشر ت   مس  حسب  زئيات مختلفة  م تمع    ر سة 

  ستخ  م إطار معاينة  قيق ويتم تح يثه باستمر ر   ميع   مسوح  االتساق 
    تي يتم تطبيقها، ضبط  إل ر ء ت   معمول بها  ضمان   مفاهيم و  تعليمات و  تصنيفات و  معايير

 على أن تكون منس مة مع   مفاهيم و  تعليمات و  تصنيفات و  معايير    و ية
  (إذ  توفرت)مقارنة مؤشر ت   مس  مع نفس   مؤشر ت من بيانات   س الت  إل  رية 
    مقارنة مؤشر ت   مس  مع نفس   مؤشر ت من بيانات   تع 

   تي تغطي موضوع   مس  ستخر ج أكبر ع   من   مؤشر ت   االكتمال 
 تغطية  ميع   مناطق    غر فية في عينة    ر سة 
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Chapter One 
 

Introduction 

 
1.1 Introduction  

Quality in general, refers to the degree of fulfillment of a group of correlative particularities 

of specific requirements.  Thus, statistical data quality refers to all fields related to statistics 

that may meet users’ requirements, and its reflection to their expectations regarding content, 

form and presentation method. 

   

Data quality was measured through a group of dimensions (elements) namely: relevance, 

accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, coherence and 

completeness.  However, when talking about statistical system and its outputs, it was 

obligatory to take into consideration the dimensions and quality indicators. 

 

Quality Department  has been working on preparing reports about data quality of statistical 

surveys conducted by Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS); aiming at creating a 

general perspective regarding the extent of applying the dimensions (elements) of quality and 

its indicators in statistical surveys. 

 

This report is one of a series of quality reports for statistical surveys aiming to providing users 

with information about data quality of Olive Presses Survey. 

 

1.2 Report Structure 

This report is divided into five main chapters that review data quality of Olive Presses Survey.  

The first chapter describes the concept of quality in general, in addition to report outline.  The 

second chapter discusses the most significant scientific methods (methodology survey) 

adopted in the survey including: objective survey, questionnaire, sampling frame, 

comprehensiveness and periodically, mechanism for field work, in addition to data 

processing.  While the third chapter presents the dimensions and indicators of data quality, 

and the reflection of such dimensions on the survey.  The fourth chapter contain the 

mechanisms to compute the most important survey indicators, and fifth chapter contain the 

most important recommendations based on the report's contents.  
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Chapter Two 

 

Olive Presses Survey Methodology 

 

This chapter presents briefly the objectives of the survey, its questionnaire, the sampling 

frame, periodically, field and office work, and data processing. The following is an 

explanation for that: 

 

2.1 The Objective 

The objectives of the survey were to obtain data on the following:  

 Olive presses distribution according to operational status, level of automation and 

governorate. 

 Quantity of olives pressed and oil extracted according to level of automation and 

governorate.   

 Number of employees and their compensation. 

 Olive pressing costs, including material inputs, electricity, water, fuel, fees and taxes. 

 Olive press output, including olive press return and other secondary activities. 

 Gross fixed capital formation of olive press activity. 

 Value added of olive presses. 

 Other olive press related variables. 

 

2.2 The Questionnaire 

The olive presses survey questionnaire was designed with the aim of ensuring compatibility 

with other economic series surveys. Special attention was devoted to the main agricultural and 

economic variables depending on international experience to meet the needs of policy 

planners and decision makers in the agricultural sector and to contribute to preparation of 

national accounts. 

 

2.3 Frame and Sample 

The survey was comprehensive and covered all olive presses operating in Palestine during in 

the same year of the survey. The survey was implemented on the basis of a comprehensive 

census of all olive presses" automatic or semi-automatic presses". However, non-operating 

presses were visited to confirm their status. The survey frame of new year is updated 

depending on survey frame of previous year, and register the new presses which was not 

existed in previous year. 
 

2.4 Periodic survey 

The survey was implemented on the basis of a comprehensive census of all olive presses. 

Data collected annually from all operating presses during olive picking season that extends 

from the beginning of October to the mid of December for olive presses survey 2010 and 

2011, and beginning of October to the end of December for olive presses survey 2012 and 

2013.  It is noticed that the differences of the time of conducting survey as a result of the 

nature of the season and duration of olives picking. 

 

2.5 Fieldwork Operations 

Data collection and field work were conducted as it was planned, in addition prepare 

instructions, forms and all related to field work, team of field work contains the coordinator, 

managers for each governorate  and field team, PCBS has office in each governorate which is 

near of work area to follow up the work of projects, it is used as a center to aggregate all team 
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work before and after daily work, instruments of survey, forms, reports and revision of daily 

work were receipt and delivered in these offices.   

 

To ensure data quality, a series of measures were implemented to support the accuracy of data 

collection and data processing, including: 

1. Respondents: Data were collected on the quantities of olives pressed and olive oil 

extracted on a daily basis. This was to ensure reliable and accurate figures on the 

important indicators.  Field workers visited the olive presses daily to check if data had 

been reported fully and correctly. 

2. Field workers: A series of actions were implemented to support the accuracy of data 

collection via the following: 

 Selection of a specialized field work team trained theoretically and practically on 

the survey questionnaire for four days. 

 The main field work team was selected based on the training course. 

 Different levels of supervision and monitoring took place according to the 

following hierarchy: 

- Field workers: field workers for this survey were distributed throughout all 

governorates. 

- Field work supervisors: supervisors were distributed in the north, middle, and 

south of the West Bank. 

- Field work coordinator. 

 

2.6 Data Processing 

All programs required to data processing of this survey were prepared, then data entry and 

data editing, finally  data tabulation and results (in a standard forms for the survey and 

mechanism for tables calculations). 
 

To ensure the quality and consistency of data, a series of measures were implemented, 

including: 

 The setting up of a data entry program prior to data collection to check the 

operation of the program. 

 A series of validation rules were applied in the program to check the consistency of 

data. 

 The efficiency of the program was checked through pre-testing by entering a few 

questionnaires and including incorrect information to monitor efficiency in 

capturing erroneous data. 

 Well-trained data entry personnel were selected and trained for the main data entry 

phase. 

 Data files were sent to the project management to be checked for accuracy and 

consistency.  Notes were provided for data entry management for correction 

purposes. 
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Chapter Three 

 

Dimensions and Indicators of Olive Presses Survey Data Quality 

 

This chapter contains the check of data quality dimensions and indicators of olive presses  

survey 2010 – 2013 (annex 1), as followed: 

 

3.1 Relevance 

This component relates to the extent of which statistics would meet current and potential 

users' needs, and was measured by the following indicators: 

 

 The main objective of the survey 

Olive Presses surveys aimed at  providing specific data such as: Olive presses distribution 

according to operational status, level of automation and governorate, Quantity of olives 

pressed and oil extracted according to level of automation and governorate and others.   

 

In addition to providing basic data needed for preparation of national accounts, research, 

economic analysis, decision-makers, planners, and covering activities of interest. 

 

 What was measured  

Quantity of Pressed  Olives, Quantity of  Extracted Oil, Value of Production, value added, 

Number of Paid Employees in Olive Presses, Value of Intermediate Consumption and capital 

formation. 

 

 Frequency 

PCBS implements olive presses survey regularly and continuously since the reference-time in 

1995.  The nineteenth annual report (for reference-time in 2013) was the last report of the 

series. 

 

 Sample frame 

The survey was comprehensive and covered all olive presses operating in Palestine during in 

the same year of the survey.  The survey was implemented on the basis of a comprehensive 

census of all olive presses" automatic or semi-automatic presses".  However, non-operating 

presses were visited to confirm their status. The survey frame of new year is updated 

depending on survey frame of previous year, and register the new presses which was not 

existed in previous year.  It is noticed that the survey report didn’t mention to the sampling 

frame and the mechanism of its updating clearly. 
 

 Sample size 

The survey was implemented on the basis of a comprehensive census of all olive presses. The 

Sample sizes were 276, 272, 279, and  264 enterprises in 2010 – 2013 respectively.  

Examination revealed a number of olive presses  match between survey reports and survey 

data files 
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The number of olive presses in Palestine 2010-2013 

 

 

 Sample design 

Does not work for sample design because olive presses survey is comprehensive survey. 

 

 Estimation 

Found after reviewing the project manager it is some values were estimated by some 

respondents, such as Quantity of Pressed  Olives, Quantity of Extracted Oil based on Share of 

extracted (Oil). 

 

 Outliers   

By reference to the project manager found that there was no outlier values were acceptable, 

where the data were cleaned after entry by Project Manager, the project manager would return 

to the field in case of suspecting one of the values to be an outlier; a justification should be 

presented then, when it is found to be a true case.  Where the check of the data file for 2010-

2013 do not exist outliers values. 

 

 Weighting 

No weights are calculated because olive presses survey is comprehensive survey. 

 

 Use and users 

PCBS has a continuous updating to all olive presses worked in Palestine, because of the 

importance of olives as a main agriculture sector which depend on, , and its importance as a 

source of social and economic development of the Palestinian society, as a source of food 

essential to the Palestinian consumer, in addition to its contribution to the operation of the 

Palestinian labour force. 

 

Producing the survey's software periodically to provide time series data helps in the 

preparation of national accounts, it meets the need of main economic data for agricultural 

policy which related to olives, as well as to assist in providing better opportunities for 

researchers, scholars and interested people and decision-makers in planning, development 

policy, decision-making, and to come up with recommendations on issues concerning the 

national economy and its development. 

 

 Strength points and limitations 

The most important strength point of olive presses survey is that it has been carried on since 

1995.  Thus, the time series was available, so that data could be compared over time.  also 
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The survey was implemented on the basis of a comprehensive survey of all olive presses, 

there are no cases of non-response by the respondents, and data recorded on a daily basis by 

the respondents and follow her periodically to make sure that it collect properly. Where it was 

found on achievement reports sent from the field and field visit reports.  

 

Among the most prominent limitations of survey, on the other hand, relates to some of the 

data are collect through estimates for the respondents (as reported previously). 

 

 Key definitions 

The most important definitions and terms in olive presses Survey include: Olive Press, 

Pressing Fees, Payments and Transfers, Outputs, Intermediate Consumption, Value Added, 

Employed Persons, Compensation of Employees, Administration and Services Employee, 

Depreciation, Receivables and Transfers, Olive Cake and Disposal Liquid (Zebar). 

 

It should be noted that, these concepts and their definitions are based on the latest 

international recommendations on statistics, and are consistent with international standards 

proposed by United Nations to set up national accounts.  for example, back to definitions 

issued from FAO statistical development series 11, World Programe for the Census of 

Agriculture 2010. 

 

It should be also noted that relevance was clearly achieved in surveys of 2010-2013. 

 

3.2 Accuracy 

The data accuracy reflects closeness of computations and estimates of the exact and true 

values that the statistics were intended to measure, were measured using several indicators: 

 

 Statistical Errors 

The survey was implemented on the basis of a comprehensive survey of all olive presses, so 

there are no Statistical Errors for this survey. 

 

 Non-Statistical Errors 

Non-statistical errors were possible to occur through all stages of the project: data collection, 

and data entry, which all could be categorized as non-response errors, response errors 

(respondent), interviewing errors (researcher), and data-entry errors.  To avoid errors and 

reduce their effect, These procedures have been represented in using a daily forms collect data 

related to quantities of olive and oil, in addition to other indicators included in the forms as 

the number of worker in the olive presses and number of daily times in which presses work, 

and a field workers trained the owner or person in charge of presses how to deal with these 

forms.  

 

Field workers were chosen on the basis of qualification, competence and evaluate field 

workers, and then  training them theoretically  and practically on the questionnaires and 

forms.  In addition to field work visits to insure the efficiency of respondent work and solve 

problem if exist.  

 

In addition to the actions taken at the stage of entering data processing and examination of the 

base of the input and verification of data entered in order to verify the quality and consistency 

of data. These actions had a significant impact in reducing the non-statistical errors. 
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 Response and non response rates 

The response percent is 100% for olive presses survey 2010 - 2013. 

 

It should be noted that accuracy were achieved during the 2010 - 2013 survey. 
 

3.3 Timeliness and Punctuality 

Timeliness relates to the length of time between data availability and the event or 

phenomenon they describe, while punctuality relates to time lag between the actual and 

planned dates of publication in the statistical calendar, which is measured using the following 

indicators: 

 

 The  reference-time  reflected by data 

The survey was implemented on the basis of a comprehensive survey of all olive presses. 

Data collected annually from all operating presses during olive picking season that extends 

from the beginning of October to the mid of December for  olive presses survey 2010 and 

2011, and beginning of October to the end of December for olive presses survey 2012 and 

2013.  It is noticed that the differences of the time of conducting survey as a result of the 

nature of the season and duration of olives picking. 

 

 The lapse of time between publication and the period to which the date refer: 

By examining survey reports and the website of PCBS, it was found that the intervals between 

the end of reference date of data and the date of publication of the results were as follows: 4 

months in 2010, 3.5 months in 2011, 2.5 months in 2012, and 2 months in 2013. 

 
The lapse of time between publication and the period to which the date  

refer for olive presses survey 2010-2013 
 

 

 

It should be noted from the above that the lapse of time between the reference date and results 

publication date was not within the standard period (between 1 month and 2 months) for the 

years 2010-2012. It is noticed that there is continues improvements in the time of publication 

of result. 

 

 The time lag between the actual and planned dates of publication: 

The planned publishing date in the statistical calendar was the same as the actual scheduled 

publishing date, where the statistical results of the survey in 2010 published in April  2011, in 

2011: April of 2012, in 2012: March of 2013, finally, in 2013: March of 2014. 
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It should be noted that timeliness and punctuality were achieved to some extent during the 

2010 – 2013 survey. 

 

3.4 Accessibility and clarity 

Accessibility relates to the ease and relieving conditions under which statistical information 

could be obtained, so they would be easy to use and convenient in form and content.  While 

clarity relates to the data’s environment whether data was accompanied with appropriate 

metadata, illustrations such as graphs and maps, whether information on their quality was also 

available, using several indicators to measure it. 

 

 Publishing statistical data 

Reports and publications were issued in several ways, including: 

 

1. Traditional publishing: 

PCBS issued several books, annual reports, quality reports and brochures on the various 

activities of olives presses surveys series in Palestine.  Accessing those reports and the results 

of survey could be obtained by various means, including visiting the PCBS library, as well as 

an accumulative set of other statistical reports.  It is found that there is no reports in the PCBS 

library since 2007, because PCBS depend on electronic publishing via the internet. 

 

2. Electronic publishing via the Internet: 

It is considered to be the best and the first way in publishing, upon which PCBS established 

its own web site on the internet (www.pcbs.gov.ps) in 1996.  PCBS has updated its webpage 

in 2013 depending on mission recommendation and result of user satisfaction survey 2010, 

and has disseminated all press releases and statistical reports issued on olive presses survey 

ever since the beginning of its implementation until now.  PCBS page users can now access 

the survey reports and series, as well as the possibility to print or save an electronic copy in 

Word for the years 2010, 2012, and 2013, PDF for the years 2010 - 2013, and Excel format 

since 2012 and 2013  .   

 

3. Electronic publishing through CDs 

PCBS uploaded all survey reports on CDs, so that results of the survey can be reviewed easily 

and quickly, in order to allow easier exploring and reviewing of them in an attractive, easy, 

and flexible manner (PDF); and PCBS sent copies of these publications to various parties 

inside and outside the country. 

 

 Users services   

PCBS established Users Services Department for providing data to all users and give them a 

clear picture about Palestinian society.  This department receives daily requests on different 
Surveys in addition to other data requests, and PCBS follow-up and response to them.  

 

 Communication with Media and  Data Users 

PCBS depends on local and international audio visual and written media means in publishing 

and disseminating statistical data.  A press release was held on olive presses 2010 - 2013. So, 

interested users, the press, interested ministries and decision makers were notified on the main 

findings of survey.  

 

 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 Statistical data base:  

PCBS establishing a geographic database on Palestine covering all aspects, social, economic 

and geographic, linked at various levels (Palestine, governorates, localities, enumeration 

areas, buildings ... etc). 

 

The objective of establishing of this database was to compile available data in an orderly way 

and according to scientific bases, which is useful and easier to manage, and linking these data 

with their geographic locations.  The first experience of the Bureau in publishing statistical 

data using maps was through the preparation of a Palestinian Statistical Atlas in 2004.  The 

Bureau worked on establishing electronic statistical atlas in 2006 so that it gives users a new 

and advanced tool in the preparation of their own statistical maps according to their needs, by 

referring to the Internet website: (http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp). 

 

It should be noted by checking the website of the Electronic Statistical Atlas, the lack of maps 

on  olives presses surveys.  
 

 Micro Data for Public Use 

By the end of August 2005, PCBS started the production and marketing of eligible data for 

public use (Public Use File -PUF), PCBS repairing data for public use for all surveys and 

censuses on CD-ROM, post-processed on confidentiality of data as provided, in the General 

Statistics Law No. (4) in 2000, in accordance with article (17).  The provision of statistical 

data is an important step in strengthening the relationship between the Bureau (as a producer 

of statistical data) and data users in all sectors, being the true beneficiaries of these data, 

which help to conduct studies and analyses, depending on PCBS's indicators, which they wish 

to meet their own needs without the need to refer to Bureau for providing them. 

 

After reviewing of publication and documentation department, it is found that a series of 

public use file (PUF) has been issuing since 1996 till now, also it is found that the PUF for the 

years 2010-2013 includes questionnaire, data as SPSS, codebook, data using guideline, 

brochure (English and Arabic), administrative and technical procedure were taken into 

account.  

 

 Metadata  

Metadata, contains information about the primary data collection process.  PCBS published 

the metadata on its web page, responding to researchers and users’ needs in accordance with 

the strategy terms.  In addition to adopting Data Document Initiative (DDI): an international 

standard for metadata preparing, using the “Accelerated Data Program-ADP “for preparing 

and publishing metadata on the web.  

 

The published metadata's database contains a wide range of surveys the Bureau had collected 

and disseminated for several years.  Where identifying information was published and the 

evidentiary surveys and data collection were also included: the collection and data processing, 

and sampling methodology, address problems and errors, definitions and terminology used, 

statistical and geographical coverage, design and plan research forms and many other 

authentication information.  In addition to a copy of the database providing tools and survey 

documents, such as questionnaire and publication of the results report.  
 
The metadata of the 2010 - 2012  survey is available on the Web site metadata:  

http://82.213.38.42/PCBS-Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog.  It is noted that metadata for 

2013 will be provided at the specific time at this time.  

http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp
http://82.213.38.42/PCBS-Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog
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 Research Center 

Within the context of PCBS policy of promoting the use of statistical data in the area of 

research center, researchers are able access a variety of data which serve various scientific 

purposes. Research center has been opened since 2011, to enable users to use raw data of 

surveys (such as using raw data of olives presses survey) at PCBS according to a determined 

and specific procedures and criteria adopted by PCBS, to help: research centre's, researchers, 

universities, institutes, postgraduate students, public and private sector enterprises, and 

international enterprises, to help in political planning and decision-making, depending on 

solid and scientific foundations. 

 

It should be noted that accessibility and clarity were largely achieve  in surveys of 2010 - 

2013. 

 

3.5 Comparability  

This dimension refers to the extent to which differences between statistics and real values 

could be attributed to differences between the true values of the statistical characteristics.  It is 

measured using several indicators: 

 

 Comparison of time series data of the survey's indicators: 

Comparison was conducted as a time series of the most important indicators of the survey in 

the form of a table which is published on the website of PCBS and annual report for olives 

presses surveys for the years 2010 - 2013. 

 

 Comparing survey indicators according to geographical distribution of the study 

population: 

Data of olive presses surveys was published for some of indicators by the geographic region 

(West Bank and Gaza Strip) and governorate (some of data in some governorate were merged 

to keep data security), and thus there is the possibility to compare between survey indicators 

according to the geographical distribution of the study population. 

 

 Comparison of survey data to similar data from different and related surveys: 

After checking olives presses survey in 2010 - 2013, there don’t comparison with similar data 

from different surveys, due to the lack of similar data from different surveys. 

 

 Compare survey indicators by different partials of study population: 

After checking olives presses survey in 2010 - 2013 shows that, it was not a comparison the 

survey indicator with different partials in the society study, since the olives presses survey 

indicators comparison should be in accordance with the all study society. 

  

It should be noted that comparability was achieved to some extent in survey of 2010 - 2013, 

taking into account that some indicators could not be achieved due to the privacy of survey. 

 

3.6 Coherence  

In abidance to this dimension the extent of adequacy of statistics is combined in different 

ways, and for various uses; and the presence of comparable methodologies leads to similar 

results in terms of measurements in different corners of the statistical system including the 

primary and secondary data sources, and it was measured using the following indicators: 
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 Use the frame regularly updated for all surveys: 

Checking of olives presses survey in 2010 - 2013, showed that it is a comprehensive survey.  

It is updated continuously depending on survey frame of previous year.  It is noticed that the 

survey report didn’t mention to the sampling frame and the mechanism of its updating clearly. 
 

 Set procedures in place to ensure that the concepts, regulations, classifications and 

standards that are applied, to be consistent with the international concepts, 

regulations, classifications, and standards : 

After checking olives presses survey in 2010 - 2013 results set in accordance with concepts, 

regulations, classifications and international standards taking into consideration privacy, 

without breaking the international standards. 

 

 Compared with the same indicators of administrative records data 

(if available): 

After checking olives presses survey in 2010 - 2013 show that it was not a comparison with 

the same indicators of the administrational records data, due to there is no administrational 

records related to olive presses.  
 

 Compared with the same survey indicators of census data: 

 After checking olives presses survey in 2010 - 2013, the lack of comparability of Survey 

indicators and the census data for survey privacy. 

 

It should be noted that coherence was achieved partially in survey of 2010 - 2013, taking into 

consideration that some indicators could not be provided due to the privacy of the survey. 

 

3.7 Completeness 

This dimension focuses on the extent to which all the needed statistics were available; and the 

completeness of the statistics in terms of coverage of indicators and geographical coverage, 

time coverage, and coverage in terms of target groups and other related matters, this 

dimension was measured using the following indicators: 

 

 Extract the highest number of indicators that covers the survey subject: 

Olives presses survey report the most important statistical indicators about presses olives 

activities in Palestine.  Most notably number of olive presses, quantity of olive pressed, 

quantity of oil extracted, number of paid employees in olive presses, value of compensations 

of employees in olive presses, value of intermediate consumption in olive presses, value of 

fees and taxes  in olive presses, value of fixed assets of olive presses activity, total value of 

production of the enterprises of olive presses activities, total value added of olive presses, 

ratio of extraction. 

 

 Covering all  geographical regions in the study sample: 

It covers all geographical areas in the study sample.  The geographical areas were divided into 

the levels of region (West bank, Gaza strip) and governorate (some of data in some 

governorate were merged to keep data security). 

 

It should be noted that completeness was largely achieved in survey of 2011 – 2011.  
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Chapter Four 
 

Calculating the most Important Indicators of the Survey 

 

This survey provided various indicators on the current status of this sector in Palestine ,such 

as: Number of Olive Presses, Quantity of Olive Pressed, Quantity of Oil Extracted, Number 

of Paid Employees in Olive Presses, Value of Compensations  of Employees in Olive Presses 

and others. 

 

Below is a table to show the most important indicators with their definitions and 

measurements: 
 

Indicator Definition Measurement Method 
Measurement 

Unit 

Number of Olive 

Presses 

Indicator measures the 

number of olive presses 

Total number of olive presses Number 

 

Quantity of Olive 

Pressed 

Indicator measures amount 

of pressed olives 

Amount of pressed olives Ton 

Quantity of Oil 

Extracted 

Indicator measures amount 

of oil extracted from olives 

Total amount of oil extracted 

from olives 

Ton 

Number of Paid 

Employees in Olive 

Presses 

Indicator measures the 

number of paid employees 

in olive presses 

Total number of paid employees 

in olive presses 

Number 

Value of 

Compensations  of 

Employees in Olive 

Presses 

Indicator measures the total 

value of cash and kind 

wages in enterprises, 

including social security 

contributions, which is paid 

to any paid employees for 

work performed in olive 

presses activities 

Total value of cash and kind 

wages in enterprises, including 

social security contributions, 

which is paid to any paid 

employees for work performed 

in olive presses activities 

US Dollar 

Value of 

Intermediate 

Consumption in 

Olive Presses 

Indicator measures the total 

value of the goods and 

services consumed as 

inputs by a process of 

production, excluding fixed 

assets whose consumption 

is recorded as consumption 

of fixed capital, in olive 

presses   

Total value of the goods and 

services consumed as inputs by 

a process of production, 

excluding fixed assets whose 

consumption is recorded as 

consumption of fixed capital and 

it is estimated by purchasers 

price 

US Dollar 

Value of Fees and 

Taxes  in Olive 

Presses 

Indicator measures presses 

license fees and vehicles 

license fees, buildings taxes 

and other taxes 

Total of presses license fees and 

vehicles license fees, buildings 

taxes and other taxes 

US Dollar 

Value of Fixed 

Assets of Olive 

Presses Activity 

Refers to recognize the 

value of fixed assets (assets 

that last for more than a 

year, such as buildings and 

construction, machinery 

and equipment, transport 

vehicles, furniture, etc.) 

acquired by olive presses 

Total value of fixed assets 

(assets that last for more than a 

year, such as buildings and 

construction, machinery and 

equipment, transport vehicles, 

furniture, etc.) acquired by olive 

presses 

US Dollar 
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Indicator Definition Measurement Method 
Measurement 

Unit 

Total Value of 

Production of the 

Enterprises of Olive 

Presses Activities 

Indicator measures the 

value of goods and services 

produced by a certain 

enterprises, capable of 

being provided to other 

units or it can be self- 

consumed for GFCF or 

own final consumption.  

The value of goods and services 

produced by a certain 

enterprises, capable of being 

provided to other units or it can 

be self- consumed for GFCF or 

own final consumption.  

 

US Dollar 

Total Value Added 

of Olive Presses 

Indicator measures the 

generated value of any unit 

that carries out any 

productive activity in the 

olive presses activities 

Subtracting the value of 

intermediate consumption from 

the value to production for olive 

presses activities  

US Dollar 

Ratio of Extraction Indicator measures the 

amount of oil extracted 

from the amount of pressed 

olives 

Represents the amount of oil 

extracted divided by the amount 

of pressed olives 

Ratio 
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Chapter Five 
 

Recommendations 

 

1. Working to publish maps on Electronic Statistical Atlas for olives presses surveys. 

2. Working to reduce The lapse of time between publication and the period to which the date 

refers. 

3. Work to the comparisons between the  quantity of oil extracted in the survey with sources 

from the ministry of agriculture (if available). 

4. Work to clarify the nature of sampling frame and update mechanism in the survey report 

for the coming years.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
11 

  



 

 
11 

References 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2002.  Standard Guides Series-Guide No. 2, Coding and 

Editing. Ramallah-Palestine. (Arabic Only). 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2005.  PCBS Experience in disseminating Statistical 

Data. Ramallah-Palestine. (Arabic Only). 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2010.  Marwan Barakat and Ali Al-Husien, Work Paper 

on Dimensions and Indicators of Surveys Data Quality, 2010.  Ramallah-Palestine. (Arabic 

Only). 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011. Guide on Metadata Procedures. Ramallah-

Palestine. (Arabic Only). 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011. olives presses surveys, 2011: Main Results. 

Ramallah – Palestine. < http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1712.pdf>. 

 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012. olives presses surveys, 2011: Main Results. 

Ramallah – Palestine. < http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1861.pdf>. 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013. Manual of Statistical Indicators Provided by 

Palestinian Central Bureau of Statistics, Edition 2013. Ramallah- Palestine 

< http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1985.pdf>. 
    

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013. olives presses surveys, 2012: Main Results. 

Ramallah – Palestine.                                                         

       < http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1962.pdf>. 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014. olives presses surveys, 2013: Main Results. 

Ramallah – Palestine.  
       < http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1111.pdf>. 

 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011.  Quality Report - Labour Force Survey 2010. 

Ramallah - Palestine. <http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1804.pdf>. 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011.  Quality Report - The Palestinian Expenditure and 

Consumption Survey. Ramallah - Palestine. 

< http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1872.pdf>. 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012. Quality Report - Household Environmental 

Survey. Ramallah - Palestine. < 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1917.pdf>. 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012. Quality Report: Transport Survey – Outside 

Establishments Sector. Ramallah - Palestine. 

< http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1934.pdf>. 
 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012. Quality Report - Labour Force Survey,  

2009 -2011. Ramallah - Palestine. 

< http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1963.pdf>. 

- Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013. Quality Report – Industry Survey,  

2008 -2011. Ramallah - Palestine. 

< http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2012.pdf>. 

  

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1861.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1962.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book2034.pdf


 

 
11 

  



 

 
11 

Annex 1 
 

Quality Dimensions and Indicators 
 

Dimension Indicator  

Relevance   The main objective of the survey 

 What was measured  

 Frequency 

 Sample frame 

 Sample design  

 Sample size 

 Estimation 

 Outliers  

 Weighting 

 Use and users 

 Strength points and limitations 

 Key definitions 

Accuracy   Statistical Errors 

 Non-Statistical Errors 

 Response and non response rates 

Timeliness and 

Punctuality  
 The  reference-time  reflected by data 

 The lapse of time between publication and the period to which the date refer 

 The time lag between the actual and planned dates of publication 

Accessibility and 

Clarity 
 Easy access to data 

 Publishing statistical data 

 Metadata  

Comparability   Comparison of time series data of the survey's indicators 

 Comparing survey indicators according to geographical distribution of the 

study population 

 Comparison of survey data to similar data from different and related surveys 

 Compare survey indicators by different partials of study population 

Coherence   Use the frame regularly updated for all surveys 

 Set procedures in place to ensure that the concepts, regulations, classifications 

and standards that are applied, to be consistent with the international concepts, 

regulations, classifications, and standards 

 Compared with the same indicators of administrative records data 

(if available) 

 Compared with the same survey indicators of census data 

Completeness   Extract the highest number of indicators that covers the survey subject 

 Covering all  geographical regions in the study sample 

 




