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 2009  في األراضي الفلسطينية،مسح معاصر الزيتوننتائج حول اإلحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً 
 

 :الـسـيـدة عـال عـوض
 

 . طن كمية الزيت المستخرج4,771 وطن كمية الزيتون المدروس 19,860  •

 .دوالر أمريكي القيمة اإلجمالية النتاج المعاصر ثالثة ماليين •
 

معاصر   ال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني عن صدور تقريراً إحصائياً حول مسح أعلنت السيدة ع

 هذا المسح في الفترة  تم جمع بيانات والذي ينفذه اإلحصاء الفلسطيني بشكل سنوي، مسيرة إلى انه 2009 للعام الزيتون

  .2009 موسم الزيتون لعام  يغطي والذي2009ولغاية منتصف كانون أول  لعام  01/10/2009الواقعة ما بين 
 

 235 معصرة منها 280وقد أشارت السيدة عوض أن نتائج التقرير تبين أن عدد المعاصر في هذا الموسم قد بلغ 

 26 معاصر أوتوماتيك و209أما المعاصر العاملة فقد كان منها .   معصرة مغلقة بشكل مؤقت45و معصرة عاملة

اصة وخمنطقة شمال الضفة الغربية في  العاملة تركز معاصر الزيتونكما أشار إلى .  معصرة قديمة ونصف أوتوماتيك

 .في محافظتي جنين وطوباس يليها محافظة نابلس
 

وأضاف القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني أن نتائج التقرير تشير إلى أن كمية الزيتون المدروس لموسم عام 

 طن من الزيت تم 17,584 طن مقارنة مع  4,771زيت المستخرجة بلغت ، وأن كمية النط 19,860 قد بلغت 2009

 وقد كانت أعلى كمية للزيتون المدروس في محافظتي 2008طن من الزيتون في موسم عام  76,388استخراجه من 

 طن زيت منها، أما بالنسبة ألقل كمية زيتون مدروس فقد 1,585طن، تم استخراج  46,30جنين وطوباس حيث بلغت 

 .    طن زيت منها103 طن، تم استخراج 389كانت في محافظة القدس والبالغة 
 

وهي كمية الزيت (وأوضحت السيدة عوض أن النتائج تشير كذلك إلى ارتفاع نسبة السيولة في األراضي الفلسطينية 

 والتي 2008سم عام مقارنة بمو% 24.0 والتي بلغت 2009لموسم عام ) المستخرج بالنسبة إلى كمية الزيتون المدروس

 2009 مقارنة بباقي المحافظات في موسم عام أعلى نسبة سيولة، وأن محافظة قلقيلية سجلت %23.0كانت تصل إلى 

 %.16.6 لنفس العام حيث بلغت غزة ودير البلحفي محافظتي  كانت أقل نسبة سيولة ، بينما%26.9حيث بلغت 
 

تون وتعويضاتهم بينت السيدة عوض أن إجمالي عدد المشتغلين في موسم وفيما يتعلق بأعداد المشتغلين في معاصر الزي

 مشتغل في موسم عام   1,375 مشتغل بأجر، في حين بلغ عدد المشتغلين 490 مشتغل، منهم 892 قد بلغ 2009عام 

           2009هذا وقد بلغت تعويضات العاملين في هذا القطاع لموسم عام .  مشتغل بأجر1,028، منهم 2008

 . 2008 ألف دوالر أمريكي في موسم عام 899.1 ألف دوالر أمريكي فيما بلغت 336.6حوالي 
 

 دوالر أمريكي مقارنة    مليون 3.0 والتي بلغت    2009وتشير النتائج إلى انخفاض قيمة اإلنتاج لمعاصر الزيتون في عام           

)  1.8  (2009المضافة في موسم عام     مليون دوالر أمريكي، في حين بلغت القيمة         7.8 حيث بلغت    2008مـع عـام     

 .مليون دوالر أمريكي
 


